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كافق ؾبلس إدارة برنامج األمم اؼبحتددة للبية  ،،ي دكرهو الاابة ،كالةررين ،اؼبةوودة  ي بباط/فاراير ٖٕٔٓ ،على
برنامج عمل كميزاني ،برنامج األمم اؼبحتددة للبية ،لفًتة الانحتُت ٕٗٔٓ ٕٓٔ٘-كابحتملت اؼبيزاني ،على زبصيص زيادة مؤقحت ،من
اؼبيزاني ،الةادي ،لألمم اؼبحتددة لارنامج األمم اؼبحتددة بناء على طلب األمُت الةاـ لألمم اؼبحتددة إىل اعبمةي ،الةام ،ؽبذه الزيادة.
كللموافو ،على برنامج الةمل كاؼبيزاني ،طلب ؾبلس اإلدارة إىل اؼبدير الحتنفيذم أف ’’يطلب إىل اؼبدير الحتنفيذم أف يودـ هوريران
عن برنامج الةمل كاؼبيزاني ،للفًتة ٕٗٔٓ ٕٓٔ٘-إىل اؽبية ،اإلداري ،لارنامج األمم اؼبحتددة للبية  ،ي دكرهتا اؼبوبل ،،يأخذ  ي
االعحتبار أحدث اؼبةلومات عن الحتمويل كالنفوات اؼبحتوقة.‘‘،
كقد كافوت اعبمةي ،الةام ،على موارد من اؼبيزاني ،الةادي ،لألمم اؼبحتددة لارنامج األمم اؼبحتددة للبية ،للفًتة ٕٗٔٓ-
ٕ٘ٔٓ دببلغ  ٖ9ٜٗٙمليوف دكالر ،أم أقل بكثَت من اؼببلغ الذم طلبو األمُت الةاـ .كيةرض ىذا الحتورير برنامج عمل كميزاني،
منودُت موًتحُت يةكااف الحتغَتات  ي مؤبرات األىداؼ موارن ،باإلقبازات اؼبحتوقة ،اليت أصبدت ضركري ،دبودار موارد اؼبيزاني،
الةادي ،اليت خصصحتها اعبمةي ،الةام ،لارنامج األمم اؼبحتددة.
كيبُت الارنامج كاؼبيزاني ،اؼبنوداف اؼبوًتحاف أيضان هغيَتات  ي اؼبااءل ،عن النواهج  ي برنامج الةمل الناذب ،عن الحتغَتات  ي
ىيكل برنامج األمم اؼبحتددة للبية .،فالنواهج اليت كانت بةب ،الحتةاكف اإلقليمي ماؤكل ،عنو  ي الاابق ىي اآلف ربت ماؤكلي،
بةب أك مكاهب أخرل للارنامج .ك ي كثَت من اغباالت ،هحتدمل الرةب الفني  ،ي برنامج األمم اؼبحتددة للبية ،اؼباؤكلي ،عن
إقباز النواهج ،بينما سيكوف الحتنفيذ على اؼباحتول اإلقليمي من خالؿ اؼبكاهب اإلقليمي ،عنصران أساسيان .كيحتضمن الارنامج
كاؼبيزاني ،اؼبنوداف اؼبوًتحاف أيضان هنويدات لةناصر اؼبيزاني ،اليت هةحتمد على اؼبيزاني ،الةادي ،لألمم اؼبحتددة ،كىي هظهر أثر قرار
اعبمةي ،الةام  ،ي اسحتخداـ اؼبيزاني ،الةام ،،كصندكؽ البية ،كاؼبوارد اػبارج ،عن اؼبيزاني.،
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الفريق االسحترارم اؼبةٍت حباالت الطوارئ البيةي،
اهفاقي ،األمم اؼبحتددة اؼبحتةلو ،بالحتنوع البيولوجي
بةب ،االهصاالت كاإلعالـ
بةب ،الوانوف البيةي كاالهفاقيات البيةي،
بةب ،هنفيذ الاياسات البيةي،
بةب ،اإلنذار اؼببكر كالحتوييم
بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع ،كاالقحتصاد
اإلقباز اؼبحتوقع
منظم ،األمم اؼبحتددة لألغذي ،كالزراع،
مرفق البية ،الةاؼبي،
هوقةات البية ،الةاؼبي،
برنامج الةمل الةاؼبي غبماي ،البية ،البدري ،من األنرط ،الاري،
منظم ،الةمل الدكلي،
الارنامج اؼبرًتؾ بُت اؼبنظمات لإلدارة الاليم ،للمواد الكيميائي،
اؼبنار اغبكومي الدكيل للاياس ،كالةلوـ اؼبةٍت بالحتنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجي،
اؼبةايَت احملاسبي ،الدكلي ،للوطاع الةاـ
االرباد الدكيل غبفظ الطبية،
االهفاؽ البيةي اؼبحتةدد األطراؼ
مبادرة الفور كالبية،
نظاـ إدارة مةلومات الارامج
النهج االسًتاهيجي لإلدارة الدكلي ،للمواد الكيميائي،
إطار األمم اؼبحتددة ؼبااعدة الحتنمي،
برنامج األمم اؼبحتددة اإلمبائي
منظم ،األمم اؼبحتددة للًتبي ،كالةلم كالثواف،
منظم ،األمم اؼبحتددة للحتنمي ،الصناعي،
مةهد األمم اؼبحتددة للحتدريب كالبدث
برنامج األمم اؼبحتددة للبية( ،برنامج البية)،
برنامج األمم اؼبحتددة الحتةاكين برأف اغبد من االنبةاثات النابة ،عن إزال ،الغابات كهدىور الغابات
 ي البلداف النامي،
عبن ،األمم اؼبحتددة الةلمي ،برأف آثار اإلبةاع النوكم
الصندكؽ الةاؼبي للطبية،
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أوالً  -اإلجراء المقترح أن تتخذه جمعية األمم المتحدة للبيئة التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
ٔ  -قد هرغب صبةي ،األمم اؼبحتددة للبية ،الحتابة ،لارنامج األمم اؼبحتددة للبية  ،ي أف هنظر  ي اعحتماد مورر
على ناق اػبطوط اليت اقًتحها اؼبدير الحتنفيذم هبذا الرأف .كسوؼ يودـ اإلجراء اؼبوًتح بصورة منفصل ،إىل
عبن ،اؼبمثلُت الدائمُت السحتخدامو  ي إعداد مرركع مورر هنظر فيو صبةي ،البية.،

ثانياً  -مقدمة
ٕ  -يودِّـ اؼبدير الحتنفيذم لارنامج األمم اؼبحتددة للبية( ،برنامج البية ،)،رفق ىذا ،برنامج الةمل كاؼبيزاني،
اؼبنودُت اؼبوًتحُت لفًتة الانحتُت ٕٗٔٓ–ٕ٘ٔٓ عبمةي ،البية ،،كفوان للوواعد اؼبالي ٔ-ٕٔٓ ،إىل ٕٓٔ ٘-من
الالئد ،اؼبالي ،لصندكؽ البية ،،كقرار اعبمةي ،الةام( ٕٜٜٚ ،د )ٕٚ-اؼبؤرخ ٘ٔ كانوف األكؿ/ديامار ٕ،ٜٔٚ
كالذم أنرأت اعبمةي ،الةام ،دبوحتضاه ؾبلس اإلدارة كأمان ،البية ،كصندكؽ البية ،،كقرار اعبمةي ،الةامٕ٘ٔ/ٙٚ ،
اؼبؤرخ ٖٔ أذار/مارس ٖٕٔٓ ،الذم أعادت اعبمةي ،دبوحتضاه إعادة هامي ،ؾبلس إدارة برنامج األمم اؼبحتددة
للبية ،صبةي ،األمم اؼبحتددة للبية ،الحتابة ،لارنامج األمم اؼبحتددة للبية.،
ٖ  -كهاًتعي عناي ،صبةي ،البية ،،كفوان للوام الثاين من اؼبورر ٓٗ (ثالثان) الصادر  ي ٖٓ نيااف/أبريل
٘ ٜٔٚكاؼبورر  ٕ٘/ٜٔالصادر  ي  ٚبباط/فاراير  ،ٜٜٔٚإىل موارد صندكؽ البية ،الذم يحتوىل اجمللس الالط،
اؼببابرة برأنو كفوان لورار اعبمةي ،الةام ،رقم ( ٕٜٜٚد .)ٕٚ-كهياَتان ؼبداكالت اعبمةي ،برأف الحتخصيص
اؼبوًتح ؼبوارد صندكؽ البية ،،يرد أيضان زبصيص اؼبوارد من الصناديق االسحتةماني ،كاؼبخصص ،،كرسوـ الدعم
اؼبخصص ،على ىذه الصناديق (هكاليف دعم الارنامج) ،كمن اؼبيزاني ،الةادي ،لألمم اؼبحتددة .كما هودـ مةلومات
عن اؼبوارد اليت اسحتخدمها برنامج البية ،ليدصل عليها من مرفق البية ،الةاؼبي ،لدعم البلداف كالرركاء .كيحتضمن
الوام جيم أدناه هوقةات اؼبوارد الكلي.،
ٗ  -كياًتبد برنامج الةمل كاؼبيزاني ،اؼبنوداف اؼبوًتحاف لفًتة الانحتُت ٕٗٔٓ ٕٓٔ٘-باالسًتاهيجي،
اؼبحتوسط ،األجل للفًتة ٕٗٔٓ ،ٕٓٔٚ-على كبو ما كافق عليو ؾبلس اإلدارة  ي دكرهو الاابة ،كالةررين.
كياحتند أيضان على نحتائج مؤسبر األمم اؼبحتددة للحتنمي ،اؼباحتدام ،لةاـ ٕٕٔٓ ،على الندو الذم نصت عليو عبن،
(ٔ)
الارنامج كالحتنايق خالؿ دكرهتا الثاني ،كاػبماُت كياًتبد برنامج الةمل كاؼبيزاني ،اؼبنوداف اؼبوًتحاف أيضان
بورارات اعبمةي ،الةام ٕٖٔ/ٙٚ ،اؼبؤرخ ٕٔ كانوف األكؿ/ديامار ٕٕٔٓ ك ٕٔ٘/ٙٛاؼبؤرخ ٕٓ كانوف
األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ ك ٕٗٛ/ٙٛاؼبؤرخ  ٕٚكانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ اؼبحتةلو ،بحتةزيز برنامج األمم اؼبحتددة
للبية ،،كبرنامج برنامج األمم اؼبحتددة للبية ،،كزبصيص موارد من اؼبيزاني ،الةادي ،لألمم اؼبحتددة ،على الحتوايل.
٘  -كلدل إعداد االسًتاهيجي ،اؼبحتوسط ،األجل للفًتة ٕٓٔٓ ٕٖٓٔ-كبرناؾبي الةمل كاؼبيزاني ،لفًتيت
الانحتُت ٕٓٔٓ ٕٓٔٔ-كٕٕٔٓ ،ٕٖٓٔ-اسحتخدـ برنامج البية ،ألكؿ مرة هنج إدارة مصفوف  ،ي هنفيذ
(ٕ)
ب الاحت  ،ي هنفيذ
الارامج .كعمل ىذا النهج على االسحتفادة من اػبارات الوطاعي ،اؼبحتخصص ،اؼبحتوافرة  ي ُ
الرةَّ ْ
الارامج الفرعي ،الرامل .،كلدل هطبيق إدارة اؼبصفوف ،،عزز برنامج البية ،هركيزه على النحتائج كرباُت اسحتخدامو
للموارد اؼبحتوافرة من خالؿ رباُت الحتنايق كذبنب االزدكاجي ،كالحتداخل ك’’عولي ،الصومة -‘‘،ميل بةض
ب اليت لديها برامج فرعي ،خاص ،هبا .ك ي حُت
اؼبوظفُت إىل الةمل دبةزؿ عن اآلخرين ،كىي خاصيُ ،
للرةَّ ْ
(ٔ) .E/AC.52/2012/L.4/Add.29
(ٕ) .UNEP/GC.25/12
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اححتفظ هبذا النهج كهةزيزه لفًتة الانحتُت ٕٗٔٓ ،ٕٓٔ٘-هرد الدركس اؼبكحتاب ،من هنفيذ برامج الةمل الاابو،
اليت هةحتار عنصران رئيايان  ي هصميم برنامج الةمل لفًتة الانحتُت ٕٗٔٓ( ٕٓٔ٘-أنظر الفورات ٖٓ.)ٖ٘-
 - ٙكهاحتند الدركس اؼباحتفادة إىل نحتائج الةديد من عمليات الرصد كالحتوييم الداخلي ،كاػبارجي ،اليت أجريت
ما بُت ٕٓٔٓ كٕٕٔٓ كاليت أكصت كلها بحتةميق اإلدارة اؼبةحتمدة على النحتائج  ي مرحل ،الحتخطيط .كعلى
سبيل اؼبثاؿ ،جرل لدل هةزيز أساس اإلدارة اؼبةحتمدة على النحتائج ،ربديد الةالق ،الاببي ،بُت النحتائج كاإلقبازات
اؼبحتوقة ،كاألىداؼ بالناب ،لكل برنامج فرعي (الوام اػبامس) هبدؼ ضماف هوجيو اعبهود صوب ربويق النحتائج
اؼبوررة على الندو الذم ذباده اإلقبازات اؼبحتوقة .،كهصمم اإلقبازات اؼبحتوقة( ،أك النحتائج اؼبوررة) لضماف أف
هةزل إليها منحتجات برنامج البية ،كخدماهو بودر أكار من الاهول .،كهصمم مؤبرات اإلقباز لكى هويس بودر
أكار من الدق ،ما إذا كانت اإلقبازات اؼبحتوقة ،قد ربووت.
 - ٚكهحتوافق اإلقبازات اؼبحتوقة ،كمؤبرات إقباز الةناصر ذات الصل ،بالحتوجيو الحتنفيذم كاإلدارة كدعم الارامج
(الواماف الرابع كالاادس) بوضوح مع اسًتاهيجي ،األعماؿ اؼبدرج  ،ي االسًتاهيجي ،اؼبحتوسط ،األجل للفًتة
ٕٗٔٓ ،ٕٓٔٚ-كقد صممت لحتةزيز اؼبؤبرات للحتمكُت من هوييم عملي ،هنفيذ اسًتاهيجي ،أعماؿ برنامج
البية.)ٖ(،
ألف  -التوجو العام
 - ٛهةد صبةي ،األمم اؼبحتددة للبية ،الحتابة ،لارنامج األمم اؼبحتددة اعبهاز الفرعي للجمةي ،الةام ،اؼباؤكؿ عن
قيادة كهنايق الةمل اؼبحتةلق باؼباائل البيةي )ٗ(.،كيحتمثل اؽبدؼ الرئياي لارنامج األمم اؼبحتددة للبية  ،ي الفًتة
ٕٗٔٓ  ٕٓٔٚ-ي الحتدفيز على الحتدوؿ صوب الحتنمي ،اؼبنخفض ،الكربوف ،كقليل ،االنبةاثات ،كربويق اسحتخداـ
اؼبوارد بكفاءة كعدال ،باالعحتماد على ضباي ،خدمات النظم اإليكولوجي ،كاسحتخدامها اؼباحتداـ ،كاغبوكم ،البيةي،
اؼبحتااكق ،كاحملان ،،كاغبد من اؼبخاطر البيةي .،كيحتمثل اؽبدؼ النهائي  ي اإلسهاـ  ي رفاى ،األجياؿ اغبالي،
كالوادم ،من البرر كربويق األىداؼ البيةي ،الةاؼبي.،
 - ٜكبغي ،ربويق ىذا اؽبدؼ ،هحتمثل اسًتاهيجي ،برنامج البية  ،ي قيامو بدكر قيادم داخل منظوم ،األمم
اؼبحتددة ،كفيما يحتجاكزىا برأف اؼباائل البيةي ،كفوان لوثيو ،النحتائج اػباص ،دبؤسبر األمم اؼبحتددة للحتنمي ،اؼباحتدام،
(ريو’’ )ٕٓ+اؼباحتوبل الذم نصبو إليو‘‘ على الندو الذم صدقت عليو اعبمةي ،الةام  ،ي قراراىا .ٕٛٛ/ٙٙ
كلذا فإف هةزيز االهااؽ على ماحتول اؼبنظوم  ،ي مةاعب ،اؼباائل البيةي ،داخل منظوم ،األمم اؼبحتددة يبثل االذباه
الرئياي لارنامج عمل برنامج البية ،هبدؼ ضماف هوفَت هنج محتاق للدد من الحتفحتيت كزيادة الكفاءة كالفةالي.،
كسيحتوىل برنامج البية ،هةزيز دكره الويادم  ي ىيةات الحتنايق الرئياي ،لألمم اؼبحتددة ،كسيحتصدر اعبهود الرامي ،إىل
صياغ ،اسًتاهيجيات على نطاؽ اؼبنظوم ،برأف البية ،على اؼباحتويات الوطني ،كاإلقليمي ،كالةاؼبي ،لحتدويق أقصى
اسحتفادة من إمكانيات الحتنمي ،الاليم ،بيةيان ،كفحتح آفاؽ الويم ،اإلضافي ،ؼبنظوم ،األمم اؼبحتددة .كهتدؼ
االسًتاهيجي ،إىل االسحتثمار  ي الرراكات اؼبدفوع ،بالنوعي ،كليس الكمي ،كال سيما داخل منظوم ،األمم اؼبحتددة،
(ٖ)  A/64/7ك.UNEP/GC.25/12/Add.1
(ٗ) كالي ،برنامج البية ،ماحتمدة من قرار اعبمةي ،الةام ،رقم ( ٕٜٜٚد ،)ٕٚ -كقد أكضح ؾبلس إدارة برنامج البية ،كذلك دكر
ككالي ،الارنامج  ي مورره  ٔ/ٜٔاؼبةنوف إعالف نَتكيب برأف دكر ككالي ،برنامج األمم اؼبحتددة للبية ،الذم صدقت عليو اعبمةي،
الةام ،بةد ذلك  ي مرفق قرارىا د.إ /ٜٔ -اؼبؤرخ  ٕٛحزيراف/يوينو  ٜٜٔٚكالورار كٖ٘ ٕٕٗ/اؼبؤرخ  ٕٛسبوز/يوليو ٜٜٜٔ
كالورار  ٕٛٛ/ٙٙاؼبؤرخ  ٕٚسبوز/يوليو ٕٕٔٓ.
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كهياَت ربويل اجملحتمةات إىل الحتنمي ،اؼبنخفض ،الكربوف ،كالوليل ،االنبةاثات اليت هاحتخدـ اؼبوارد بكفاءة كعدال،
باالعحتماد على ضباي ،خدمات النظم اإليكولوجي ،كاسحتخدامها اؼباحتداـ كاغبد من اؼبخاطر البيةي.،
ٓٔ  -كسيواصل برنامج البية ،هةزيز الرراكات االسًتاهيجي ،مع اؼبؤساات اغبكومي ،كالفةات الرئياي،
للحترجيع على إحداث الحتغيَتات الحتدويلي ،كزيادة الحتأثَتات .ككما هأكد  ي ريو ،ٕٓ+ال بد من أف يرمل هةزيز
الرراكات الفةات الرئياي ،باعحتبارىا من الةناصر اؼباانب ،الرئياي  ،ي هنفيذ االلحتزامات البيةي ،كإبراؾ أصداب
اؼبصلد ،اؼبةنيُت  ي اآلليات اعبديدة لحتةزيز الرفافي ،اسحتنادان إىل أفضل اؼبمارسات كالنماذج اؼباحتخلص ،من
اؼبؤساات اؼبحتةددة األطراؼ .كسياحتغل برنامج البية ،إبراؾ صبيع الفةات الرئياي ،اليت هؤثر إجراءاهتا  ي الوضايا
البيةي ،أك هحتأثر هبا عن طريق ببكاهتا اؼبةني ،الةاؼبي ،كاإلقليمي ،أك الوطني .،كيضمن برنامج البية ،بذلك أف هةًتؼ
إجراءات الحتوسع  ي اسحتخداـ اؼبةايَت كالطرائق كالوسائل بإمكانيات الفةات الرئياي ،الوادرة على أفضل كجو
على الةمل مع برنامج البية ،كغَته من كيانات األمم اؼبحتددة من خالؿ برنامج عملو .كما سيةيد برنامج البية،
ربديد كهةزيز عالقاهو مع عبانو اإلقليمي ،اليت هوجد اآلف  ي  ٖٙبلدان بغرض ضماف اسحتخدامها األمثل  ي
عمليات اإلرباد كالحتوعي ،على اؼباحتول الوطٍت ككصوؿ خدمات برنامج البية ،كمنحتجاهو إىل اعبمهور الةاـ.
ٔٔ  -كقد دعا رؤساء الدكؿ كاغبكومات كاؼبمثلوف رفيةو اؼباحتول  ي ’’اؼباحتوبل الذم نصبو إليو‘‘ اعبمةي،
الةام ،إىل أف هةحتمد ،خالؿ دكرهتا الاابة ،كالاحتُت ،قراران لحتةزيز كهرفيع كضع برنامج البية ،بةدة كسائل.
كاعحتمدت اعبمةي ،الةام  ،،ي قرارىا  ،ٕٛٛ/ٙٙاؼبؤرخ  ٕٚسبوز/يوليو ٕٕٔٓ’’ ،اؼباحتوبل الذم نصبو إليو‘‘
كهرصبحتو إىل قرارات ؿبددة ،دبا فيها الورار  ،ٕٖٔ/ٙٚالذم قررت اعبمةي ،الةام ،دبوجبو ’’هةزيز كهطوير‘‘ برنامج
األمم اؼبحتددة للبية’’ ،بالطريو ،اؼبنصوص عليها  ي الفورات الفرعي( ،أ) إىل (ح) من ’’ ...اؼباحتوبل الذم نصبو
إليو‘‘ ك’’إنراء عضوي ،عاؼبي  ،ي ؾبلس إدارة‘‘ برنامج األمم اؼبحتددة للبية .،كقد قررت اعبمةي ،الةام  ،،ي كقت
الحق ،دبوجب قرارىا  ٕ٘ٔ/ٙٚاؼبؤرخ ٖٔ آذار/مارس ٕٖٓٔ ،هغيَت اسم ؾبلس اإلدارة إىل صبةي ،األمم
اؼبحتددة للبية ،الحتابة ،لارنامج األمم اؼبحتددة للبية .،كهحتجاد  ي اسًتاهيجي ،برنامج البية ،أىداؼ زيادة الكفاءة
كالرفافي ،،كاسحتخداـ مةلومات األداء  ي صنع قرار اإلدارة احملان  ي كاف ،عمليات برنامج البية .،كسوؼ يراعي
برنامج البية ،اسحتةراض الاياسات الرامل برأف الفةالي ،كالكفاءة كاالهااؽ كاآلثار ذات الصل ،بأنرط ،األمم
اؼبحتددة اؼبحتةلو ،بالحتنمي  ،ي البلداف النامي ،سبريان مع ركح اؼبناقرات اعباري ،فيما يحتةلق باسحتةراض الانوات األربع
لألمم اؼبحتددة .كسيويل برنامج البية ،اىحتمامان خاصان بالابل اليت يبكن أف وبوق هبا اؼبزيد من الحتأثَت من خالؿ
الحتةاكف اإلمبائي كطرائق منظوم ،األمم اؼبحتددة على اؼباحتول الوطرم.
ٕٔ  -كيكمن بناء الودرات كدعم الحتكنولوجيا للبلداف  ي الدعم الذم يودمو برنامج البية ،للبلداف  ي برنامج
الةمل الذم هبمع أيضان بُت الضمانات اعبنااني ،كالبيةي ،كاالجحتماعي ،ؼبراعاة الًتكيز الذم أسنده اؼبراركوف  ي
ريوـ ٕٓ+لوضايا اؼبااكاة االجحتماعي ،باعحتبارىا كسيل ،ىام ،لحتدويق االسحتدام ،البيةي .،كلدل هنفيذ مورر ؾبلس
اإلدارة رقم ٖٕ ٔٔ/برأف اؼبااكاة بُت اعبناُت  ي ؾباؿ البية ،،سيواصل برنامج البية ،ضماف إدراج األبةاد
اعبنااني  ،ي برنامج عملو.
ٖٔ  -كيبثل االقحتصاد األخضر  ي سياؽ الحتنمي ،اؼباحتدام ،كالوضاء على الفور كسيل ،ىام ،لحتدويق الحتنمي،
اؼباحتدام ،،ككسيل ،سيودـ ؽبا برنامج البية ،الدعم للبلداف باعحتبارىا أحد الركائز الرئياي ،لارنامج عملو .كعلى
كجو اػبصوص ،سيووـ برنامج البية ،بحتةزيز هةاكنو مع منظم ،الةمل الدكلي ،برأف فرص الةمال ،اػبضراء الالئو،
كسيضطلع بأنرط ،لإلسهاـ  ي اعبهود اليت هبذؿ على نطاؽ منظوم ،األمم اؼبحتددة ؼبةاعب ،اغباج ،إلجراء
قياسات أكثر مشوالن للحتودـ السحتكماؿ اؼبنحتجات احمللي ،الرامل ،للنهوض بةملي ،هوفَت االسحتنارة للموررات اؼبحتةلو،
بالاياسات.
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(٘)

ٗٔ  -كسيحتوىل برنامج البية ،هنفيذ عملو  ي إطار سبة ،ؾباالت ذات أكلوي ،لفًتة الانحتُت ٕٗٔٓ:ٕٓٔ٘-
(أ)

هغَت اؼبناخ؛

(ب)

الكوارث كالنزاعات؛

(ج)

إدارة النظم اإليكولوجي،؛

(د)

اغبوكم ،البيةي،؛

(ق)

اؼبواد الكيميائي ،كالنفايات؛

(ك)

كفاءة اسحتخداـ اؼبوارد؛

(ز)

البية ،قيد االسحتةراض.

٘ٔ  -كخالؿ فًتة االسًتاهيجي ،اؼبحتوسط ،األجل ٕٓٔٓ ،ٕٖٓٔ-اضطلع برنامج البية ،بأنرط ،للحتمكُت من
اسحتةراض حال ،البية ،كالوضايا النابة ،باالقًتاف مع اغبصوؿ على اؼبةلومات (اؼببدأ ٓٔ من جدكؿ أعماؿ الورف
اغبادم كالةررين( ))ٙباعحتبار ذلك إقبازان محتوقةان دبوجب الارنامج الفرعي للدوكم ،البيةي .،كقد أسندت ىذه
األنرط ،اآلف لارنامج فرعي ـبصص جديد سبريان مع نحتائج مؤسبر ريو ،ٕٓ+اليت أكدت أنبي ،دكر الةلم
كاسحتخداـ اؼبةلومات  ي اسحتثارة الوعي الةاـ بصنع الورار برأف الوضايا البيةي ،البالغ ،األنبي ،كهةزيز بناء الصالت
اؼبرًتك ،بُت الةلم كالاياسات باالرهكاز على عمليات الحتوييم كإبراؾ اجملحتمع اؼبدين كغَته من أصداب
اؼبصلد ،،كهوييم الحتودـ  ي هنفيذ صبيع الحتزامات الحتنمي ،اؼباحتدام .،كيحتيح الارنامج الفرعي اعبديد إبواء أصداب
اؼبصلد ،الرئيايُت  ي برنامج البية  ،،ي منظوم ،األمم اؼبحتددة كخارجها على دراي ،بنحتائج أنرط ،برنامج البية،
الرامي ،إىل إبواء حال ،البية ،قيد االسحتةراض.
 - ٔٙكشب ،أنرط ،عديدة هتدؼ إىل نرر اػبارات كاؼبةارؼ اؽبام ،دبا  ي ذلك بةض اؼبواد مثل هوارير هوقةات
البية ،الةاؼبي ،كبرأف طائف ،من اؼبواضيع مثل األىداؼ اؼبحتفق عليها دكليان الواردة  ي هورير هوقةات البية ،الةاؼبي،
اػبامس باعحتبار ذلك جزءان من عملي ،كضع أىداؼ الحتنمي ،اؼباحتدام ،على الندو احملدد  ي ’’اؼباحتوبل الذم
نصبو إليو‘‘ .كسوؼ يحتطلب ىذا اعبهد هوافر مةلومات عن اؼبؤبرات كالبيانات ،كاإلبالغ اؼبنحتظم عن البية،
كعن الحتنمي ،اؼباحتدام ،دبا  ي ذلك اآلليات كاالسًتاهيجيات الرامي ،إىل ربويق الحتودـ  ي دمج األبةاد الثالث،
للحتنمي ،اؼباحتدام.،
 - ٔٚتغير المناخ  -سيةمل برنامج البية ،،ضمن إطار هنج األمم اؼبحتددة إزاء هغَت اؼبناخ مع الرركاء ،دبا  ي
ذلك الوطاع اػباص على:
بناء مواكم ،البلداف إزاء هغَت اؼبناخ من خالؿ هنج هةحتمد على النظم اإليكولوجي ،كغَت ذلك من
(أ)
هنج الحتكيف الداعم،؛
(٘) طلب ؾبلس إدارة برنامج البية  ،ي مورره  ٜ/ٕٙبرأف برنامج الةمل كاؼبيزاني ،اؼبوًتحُت لفًتة الانحتُت ٕٕٔٓ ،ٕٖٓٔ-إىل
اؼبدير الحتنفيذم أف يةد بالحتراكر مع عبن ،اؼبمثلُت الدائمُت ،اسًتاهيجي ،محتوسط ،االجل للفًتة ٕٗٔٓ ٕٓٔٚ-برؤي ،ؿبددة
بوضوح ،كأىداؼ كأكلويات ،كهدابَت مؤثرة ؿبددة بوضوح كآلي ،محتين ،لكي هاحتةرضها اغبكومات للموافو ،عليها من جانب ؾبلس
اإلدارة خالؿ دكرهو الاابة ،كالةررين.
( )ٙاعحتمد اؼببدأ ٓٔ من إعالف ريو برأف البية ،كالحتنمي ،من جانب  ٔٚٛدكل ،خالؿ مؤسبر األمم اؼبحتددة للبية ،كالحتنمي  ،ي ريو
دم جانَتك ،الارازيل ،الذم عود من ٖ إىل ٗٔ حزيراف/يونيو ٕ.ٜٜٔ
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(ب) الًتكيج لنول كاسحتخداـ هكنولوجيات ربويق كفاءة اسحتخداـ الطاق ،،كالطاق ،اؼبحتجددة لحتدويق
الحتنمي ،اؼبنخفض ،االنبةاثات؛
(ج)

دعم زبطيط كهنفيذ اؼببادرات ػبفض االنبةاثات من إزال ،الغابات كهدىورىا.

 - ٔٛككاف هنفيذ سياسات الطاق ،الوطني ،كدكف الوطني ،،كدعم الحتنمي ،اؼبنخفض ،االنبةاثات ،كهكنولوجيات
الطاق ،النظيف ،،كببكات النول اعبماعي الةام ،كالغابات من ؾباالت الةمل الرئياي ،اليت أبار اؼبراركوف  ي
ريو ٕٓ+إىل أهنا  ي حاج ،إىل اىحتماـ .كسيةمل برنامج البية  ،ي ىذه اجملاالت من خالؿ إجراء عمليات الحتوييم
الةلمي ،،كإسداء اؼبرورة اؼبحتةلو ،بالاياسات كالحتخطيط كالحترريةات ،كهياَت اغبصوؿ على الحتمويل ،كاالضطالع
بحتدخالت ذبريبي ،،كالًتكيج إلدراج هلك النهج  ي خطط كاسًتاهيجيات الحتنمي ،الوطني ،،كهةزيز الةمليات
اإلربادي ،ذات الصل ،بحتغَت اؼبناخ ،كهواسم اؼبةارؼ من خالؿ ببكات هغَت اؼبناخ ،كهوفَت الدعم الهفاقي ،األمم
اؼبحتددة اإلطاري ،برأف هغَت اؼبناخ كهنفيذ االلحتزامات دبوجب االهفاقي ،اإلطاري ،لحتغَت اؼبناخ كاالهفاقي ،اؼبحتةلو،
بالحتنوع البيولوجي.
 - ٜٔالكوارث والنزاعات  -سوؼ يضطلع برنامج البية ،،كجزء من االسًتاهيجيات على نطاؽ منظوم،
األمم اؼبحتددة للدد من ـباطر الكوارث كالحتأىب ؽبا كذبنب النزاعات ،كاالسحتجاب ،بةد الكوارث كبةد النزاع،
كاالنحتةاش كبناء الاالـ ،بدكر ىاـ  ي بناء الودرات الوطني ،على اسحتخداـ اؼبوارد الطبيةي ،اؼباحتدام ،كاإلدارة
البيةي:،
(أ)

للدد من ـباطر الكوارث كالنزاعات؛

(ب) لدعم االنحتةاش اؼباحتداـ من الكوارث كالنزاعات كخاص ،بالنظر إىل االىحتماـ الذم اسنده
اؼبراركوف  ي ريو ٕٓ+للداج ،إىل دعم البلداف  ي اغبد من ـباطر الكوارث كبناء اؼبواكم.،
ٕٓ  -كؽبذه الغاي ،،سوؼ يوفر برنامج البية ،عمليات هوييم اؼبخاطر البيةي ،كاآلثار كالحتوجيو الاياسايت كالدعم
اؼبؤساي كالحتدريب كخدمات الوساط ،،كسيجرب النهج اعبديدة إلدارة اؼبوارد الطبيةي .،كسيةمل برنامج البية،،
كىو يضطلع بذلك ،على ربفيز اإلجراءات كزيادة األنرط ،من جانب الرركاء الةاملُت مع البلداف فيما يحتةلق
باغبد من اؼبخاطر ،كاإلغاث ،كاالنحتةاش ،مكحتب األمم اؼبحتددة لحتنايق الرؤكف اإلنااني،؛ كعمليات األمم
اؼبحتددة للمااعدات اإلنااني ،كحفظ الاالـ ،على الندو الذم طلبو ؾبلس اإلدارة  ي مورره  ٔ٘/ٕٙاؼبحتةلق
بحتةزيز الحتةاكف الدكيل برأف اعبوانب البيةي ،لالسحتجاب ،غباالت الطوارئ كالحتأىب ؼبواجهحتها .كسيواصل برنامج
البية ،كذلك الةمل على الًتكيج لدمج كربديد أكلويات االعحتبارات البيةي  ،ي الةمليات اؼبرًتك ،بُت الوكاالت
برأف الاياسات كالحتخطيط.
ٕٔ  -إدارة النظم اإليكولوجية  -سياةى برنامج البية ،،بغرض مةاعب ،ربديات األمن الغذائي كاؼبياه ،على
الًتكيج لإلدارة الاليم ،للحتنوع البيولوجي كخاص ،النظم اإليكولوجي ،،كالحتمكُت بالحتايل من دمج النهج اؼبرًتك،
بُت الوطاعات للنهوض باؼبواكم ،كإنحتاجي ،اؼبناظر الطبيةي ،اؼبحتكامل ،كالنظم اإليكولوجي ،كاألنواع اؼبحتصل ،هبا.
كسوؼ يووـ برنامج البية ،دبا يلي:
الًتكيج لنهج اإلدارة اؼبحتكامل ،لألراضي كاؼبياه اليت هااعد على هةزيز مواكم ،كإنحتاجي ،النظم
(أ)
األرضي ،كاؼبائي ،كمن مث احملافظ ،على الةمليات اإليكولوجي ،الطبيةي ،اليت هدعم نظم اإلنحتاج الغذائي كربافظ على
نوعي ،اؼبياه ككمياهتا؛
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(ب)
اإليكولوجي،؛

الًتكيج لإلدارة الاليم ،للاواحل كالنظم البدري ،لضماف احملافظ ،على خدمات النظم

(ج) الةمل على هدعيم البية ،اؼبمكن ،للنظم اإليكولوجي ،،دبا  ي ذلك النظم اإليكولوجي ،الةابرة
للددكد بناء على طلب صبيع البلداف اؼبةني.،
ٕٕ  -كيحتمثل اؽبدؼ من الارنامج الفرعي  ي سبكُت البلداف من هوفَت االسحتدام ،ػبدمات النظم اإليكولوجي،
لفائدة رفاى ،البرر كالحتنوع البيولوجي .كسينفذ ىذا الةمل بالحتراكر مع كيانات األمم اؼبحتددة ،كالسيما منظم،
األغذي ،كالزراع ،،كاالهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ اؼبحتةلو ،بالحتنوع البيولوجي ،كسيحتضمن دعم البلداف  ي هتية،
بية ،فبكن ،لحتنفيذ ىذه االهفاقات مع إيالء االىحتماـ الواجب ألىداؼ آيحتري للحتنوع البيولوجي .كسوؼ يحتضمن
الةمل  ي إطار ىذا الارنامج الفرعي أيضان هوفَت الدعم بناء على طلب البلداف إلدراج قيم الحتنوع البيولوجي  ي
اسًتاهيجيات الحتنمي ،الوطني ،كالوضاء على الفور كعمليات الحتخطيط.
ٖٕ  -الحوكمة البيئية  -ياحتجيب ىذا الارنامج الفرعي بصورة مبابرة لالهفاؽ الذم هوصل إليو اؼبراركوف  ي
ريو ٕٓ+برأف اغبوكم ،البيةي ،كصدقت عليو اعبمةي ،الةام  ،ي قرارىا  .ٕٛٛ/ٙٙكسوؼ يهدؼ برنامج البية،
إىل ضماف االهااؽ كالحتآزر  ي اغبوكم ،البيةي ،بالحتةاكف مع ككاالت األمم اؼبحتددة األخرل من خالؿ:
هوفَت الدعم ؼبنظوم ،األمم اؼبحتددة كاالهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ ،باالسحتفادة من آليات
(أ)
الحتنايق لألمم اؼبحتددة ،لزيادة هنايق اإلجراءات برأف الاياسات كالارامج البيةي  ،ي إطار منظوم ،األمم اؼبحتددة
كاالهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ؛
(ب)
الوطني،؛

مااعدة البلداف ،بناء على طلبها ،لحتةزيز مؤسااهتا كقوانينها البيةي ،كلحتنفيذ سياسحتها البيةي،

(ج) اؼبااعدة ،بناء على طلب من البلداف  ،ي زيادة دمج االسحتدام ،البيةي  ،ي الاياسات كاػبطط
الوطني ،كاإلقليمي ،،دبا  ي ذلك الًتابط بُت الفور كالبية ،،كذلك بالرراك ،مع برنامج األمم اؼبحتددة اإلمبائي.
ٕٗ  -كسوؼ يحتضمن أحد ؾباالت الةمل الرئياي ،هوفَت الدعم للبلداف  ي كضع اعبوانب اؼبحتةلو ،بالبية  ،ي
أىداؼ الحتنمي ،اؼباحتدام ،كاإلبالغ عنها  ي هناي ،اؼبطاؼ ،كسيووـ برنامج البية ،بحتةزيز الصالت اؼبرًتك ،بُت
الةلم كالاياس ،للوياـ هبذا الةمل .كعالكة على ذلك ،سيةمل برنامج البية ،صوب هياَت زيادة مرارك ،أصداب
اؼبصلد  ،ي عمليات صنع الورار البيةي كالوصوؿ إىل الةدال ،امحتثاالن للمبدأ ٓٔ كغَته من اؼببادئ ذات الصل  ،ي
إعالف ريو برأف البية ،كالحتنمي.،
ٕ٘  -المواد الكيميائية والنفايات  -سيةمل برنامج البية ،كجزء من اعبهود اليت هبذؿ على نطاؽ منظوم،
األمم اؼبحتددة ك ي هةاكف كثيق مع االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ برأف اؼبواد الكيميائي ،للحتوليل من آثار
اؼبواد الكيميائي ،كالنفايات على صد ،البية ،كالبرر .كسيووـ برنامج البية ،،اسحتجاب ،للوثيو ،اػبحتامي ،ؼبؤسبر
ريو ،ٕٓ+بحتةزيز الةمل الرامي إىل هوفَت الدعم للبلداف لزيادة قدراهتا على اإلدارة الاليم ،للمواد الكيميائي،
كالنفايات ،دبا  ي ذلك مااعدهتا  ي أف ربوق ،حبلوؿ عاـ ٕٕٓٓ ،اإلدارة الاليم ،للمواد الكيميائي ،طواؿ دكرة
حياهتا .كسيووـ برنامج البية ،بذلك بالحتةاكف اؼببابر مع كيانات األمم اؼبحتددة األخرل ،كخصوصان منظم،
الصد ،الةاؼبي ،،من خالؿ:
مااعدة البلداف على رباُت األطر الحتنظيمي ،كاؼبؤساي ،لإلدارة الاليم ،للمواد الكيميائي ،دبا  ي
(أ)
ذلك من خالؿ هوفَت اػبدمات للنهج االسًتاهيجي لةملي ،اإلدارة الدكلي ،للمواد الكيميائي ،كهةزيز ىذا النهج،
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كدعم كضع اهفاقات بيةي ،محتةددة األطراؼ مةني ،باؼبواد الكيميائي ،كالنفايات كهةزيز الحتةاكف كالحتنايق بُت
االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ فيما يحتةلق باؼبواد الكيميائي ،كالنفايات على اؼباحتول الوطٍت؛
(ب) إبواء االذباىات  ي إنحتاج كاسحتخداـ كإطالؽ اؼبواد الكيميائي ،كالنفايات قيد االسحتةراض،
كالًتكيج إلدارهتا الاليم ،كالحترجيع عليها ،دبا  ي ذلك من خالؿ الرراكات بُت أصداب اؼبصلد ،اؼبحتةددين.
 - ٕٙكفاءة استخدام الموارد  -سيووـ برنامج البية ،بالًتكيج إلصالح الاياسات اغبكومي ،كالحتغيَتات  ي
فبارسات اإلدارة  ي الوطاع اػباص كزيادة هوعي ،اؼباحتهلكُت كوسيل ،للدد من هأثَتات النمو االقحتصادم على
اسحتنفاد اؼبوارد كهدىور البية .،كسيةمل برنامج البية ،مع ببك ،اؼبراركُت الحتابة ،لو على ما يلي:
هةزيز األساس الةلمي لصنع الورار كدعم اغبكومات كاؼبدف كغَت ذلك من الالطات احمللي،
(أ)
كالوطاع اػباص  ي هصميم كهنفيذ أدكات كسياسات لزيادة كفاءة اسحتخداـ اؼبوارد ،دبا  ي ذلك ما يحتةلق
باالسحتهالؾ كاإلنحتاج اؼباحتدامُت كاالقحتصاد األخضر  ي سياؽ الحتنمي ،اؼباحتدام ،كالوضاء على الفور؛
(ب) الًتكيج لحتطبيق هنج دكرة اغبياة كاإلدارة البيةي ،لحتداُت كفاءة اسحتخداـ اؼبوارد  ي ؾباؿ صنع
الاياسات الوطاعي ،،ك ي عمليات قطاع األعماؿ كالنواحي اؼبالي ،باإلضاف ،إىل سلال ،الويم ،الةاؼبي ،باسحتخداـ
الرراكات بُت الوطاعُت الةاـ كاػباص باعحتبار ذلك كسيل ،رئياي ،للحتنفيذ؛
(ج) الًتكيج العحتماد الاياسات كاألدكات اؼبحتصل ،باالسحتهالؾ بواسط ،اؼبؤساات الةام ،كاؼبنظمات
اػباص ،كزيادة كعي اؼباحتهلكُت بأمباط اغبياة األكثر اسحتدام.،
 - ٕٚك ي ’’اؼباحتوبل الذم نصبو إليو‘‘ ،أكد رؤساء الدكؿ كاغبكومات كاؼبمثلوف رفيةو اؼباحتول أنبي ،زيادة
الكفاءة  ي سلال ،اإلمدادات الغذائي ،فضالن عن اإلبالغ عنها كعن االسحتدام ،اؼبؤساي ،اللذين يغطيهما
الارنامج الفرعي اؼبةٌت باؼبواد الكيميائي ،كالنفايات .ك ي أعواب اعحتماد إطار الانوات الةرر للارامج اؼبةني ،بأمباط
االسحتهالؾ كاإلنحتاج اؼباحتدام ،خالؿ ريو ،ٕٓ+سيووـ برنامج البية ،بإسناد األكلوي ،ؼبا يودمو من دعم  ي ىذا
اجملاؿ .كاسحتجاب ،لنحتائج ريو ،ٕٓ+سياهم برنامج البية  ،ي رباُت الفهم بالفرص كالحتدديات اليت هفرضها
سياسات االقحتصاد األخضر فضالن عن الحتكاليف كاؼبنافع اؼبحتةلو ،هبا ي سياؽ الحتنمي ،اؼباحتدام ،كالوضاء على
الفور .كبالرراك ،مع كيانات األمم اؼبحتددة األخرل ،دبا فيها منظم ،األمم اؼبحتددة للحتنمي ،الصناعي ،كبرنامج
األمم اؼبحتددة اإلمبائي ،سيودـ برنامج البية ،الدعم للبلداف اؼباحتةدة للمرارك  ،ي الحتدوؿ إىل االقحتصاد األخضر
لحتصميم مزيج الاياسات اؼبالئم ،كهواسم خاراهتا كأفضل اؼبمارسات كاؼبةارؼ مع البلداف األخرل .كسيادم
برنامج البية ،الحتوجيو كيودـ الدعم ألصداب اؼبصلد ،اؼبةنيُت ،دبا  ي ذلك قطاع األعماؿ كالصناع ،كغَت ذلك
من الفةات الرئياي ،لوضع اسًتاهيجيات االقحتصاد األخضر اليت هدعم الاياسات الوطني ،كالوطاعي  ،ي سياؽ
الحتنمي ،اؼباحتدام ،كالوضاء على الفور.
 - ٕٛالبيئة قيد االستعراض  -يةحتار إبواء األكضاع البيةي ،الةاؼبي ،قيد االسحتةراض بطريو ،منحتظم ،كمناو،
كهوفَت اإلنذار اؼببكر عن الوضايا النابة ،ػبدم ،عملي ،صنع الورار اؼباحتنَت اليت يضطلع هبا صانةو الاياسات
كاعبمهور الةاـ من االخحتصاصات الرئياي ،لارنامج البية .،كيهدؼ ىذا الارنامج الفرعي الذم يحتضمن األعماؿ
بالغ ،األنبي ،الاابو ،اليت ذبادت  ي الاابق  ي الارنامج الفرعي للدوكم ،البيةي ،،إىل هةزيز عمليات الحتوييم
كالحتغَت كاالهااؽ اؼبحتكامل ،للمةلومات البيةي ،كاالقحتصادي ،كاالجحتماعي ،لحتوييم البية ،كلحتدديد الوضايا النابة،
كلإلسهاـ بالبيانات لحتحتبع الحتودـ صوب ربويق االسحتدام ،البيةي ،،دبا  ي ذلك بةض األىداؼ مثل أىداؼ آيحتري
للحتنوع البيولوجي ،كلحتياَت صنع الاياسات على اؼباحتول الةاؼبي .كسحتظل األىداؼ البيةي ،الةاؼبي ،احملددة  ي
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هورير هوقةات البية ،الةاؼبي ،اػبامس سبثل األساس لحتوييم حال ،البية .،كسيوفر برنامج البية ،الدعم عبهود بناء
الودرات  ي البلداف اليت هلحتزـ برصد البية ،كلحتواسم البيانات كاؼبةلومات البيةي  ،ي اؼبنحتديات الةام ،إعماالن للمبدأ
ٓٔ من إعالف ريو برأف البية ،كالحتنمي .،كعالكة على ذلك ،سياةى برنامج البية ،إىل زيادة مرارك ،أصداب
اؼبصلد  ،ي عمليات صنع الورار البيةي ،دبا  ي ذلك هوليد اؼبةلومات البيةي ،اؼبحتكامل ،كربليلها كذبميةها كنررىا
كفوان لنحتائج ريو .ٕٓ+كسياةى برنامج البية ،إىل إهاح ،كثائوو الرظبي ،بلغات األمم اؼبحتددة الرظبي ،الات.
 - ٕٜكنظران للطابع اؼبحتةدد الحتخصصات للارامج الفرعي ،لارنامج البية ،،سوؼ يضطلع بأنرط ،كل برنامج
ب برنامج البية .،كسحتضطلع مكاهب برنامج البية ،اإلقليمي ،بدكر بارز  ي
فرعي  ي هةاكف كثيق مع صبيع ُب َة ْ
هنايق عملي ،هنفيذ برنامج الةمل على اؼباحتويات اإلقليمي ،كالوطني ،كالةمل على إقام ،كهةزيز الرراكات مع
الةناصر الفاعل ،األخرل  ي اؼبيداف لزيادة اآلثار كمضاعف ،اعبهود .ك ي حُت هبرم عرض كل برنامج فرعي
لارنامج البية ،بصورة منفصل ،،فإف أىداؼ اؼبنظم ،سوؼ هحتدوق من خالؿ ضماف االسحتفادة من الحتآزر بُت
الارامج الفرعي ،حىت يبكن ربويق اؼباحتول األقل من الحتأثَت .فةلى سبيل اؼبثاؿ ،فإف اؼببادئ كالنهج الكامن  ،ي
الارامج الفرعي ،اػباص ،بإدارة النظم اإليكولوجي ،كهغَت اؼبناخ سوؼ هوفر االسحتنارة للةمل الذم هبرم  ي إطار
الارامج الفرعي ،اؼبحتةلو ،بالكوارث كالنزاعات لضماف أف هطبق الوسائل كالنهج اليت كضةت  ي هلك الارامج
الفرعي  ،ي البلداف اؼبةرض ،للكوارث كالنزاعات أك اؼبحتضررة منها .كذلك سوؼ ياةى برنامج البية ،إىل اسحتغالؿ
الحتآزر بُت عملو برأف النظم البدري  ،ي إطار الارنامج الفرعي إلدارة النظم اإليكولوجي ،كالةمل برأف الحتلوث
الارل اؼبصدر الذم يةاجل  ي إطار اؼبواد الكيميائي ،كالنفايات .كسوؼ ياهم عمل برنامج البية  ،ي الارنامج
الفرعي لكفاءة اسحتخداـ اؼبوارد ،من خالؿ الكفاءة كفك االرهباط مع الةمل اػباص بكفاءة اسحتخداـ الطاق  ،ي
إطار هغَت اؼبناخ كبرأف إدارة النظم اإليكولوجي ،باغبث على هوليل اسحتخداـ اؼبوارد الطبيةي ،،كبرأف اؼبواد
الكيميائي ،كالنفايات من خالؿ هربيد اإلنحتاج كالحتوليل من النفايات .كما سيكوف ىناؾ هةاكف كثيق بُت الةمل
برأف بدائل بةض اؼبواد اؼباحتنفدة لألكزكف ككفاءة اسحتخداـ الطاق ،فبا يحتطلب هنجان مناوان إزاء ىذه اعبهود  ي
إطار الارامج الفرعي ،للمواد الكيميائي ،كالنفايات كهلك اػباص ،بحتغَت اؼبناخ .كسحتكوف ىناؾ كذلك أنرط،
هكاملي ،بُت اغبوكم ،البيةي ،كالارامج الفرعي ،األخرل.
باء  -الدروس المستفادة
ٖٓ  -يأخذ برنامج الةمل لفًتة الانحتُت ٕٗٔٓ  ٕٓٔ٘-ي االعحتبار نحتائج الةديد من عمليات كمراجةات
الرصد كالحتوييم .كيحتمثل أىم درس اكحتاب  ي ىذا اجملاؿ  ي أنو يحتةُت على برنامج البية ،،بوصفو برنامج البية،
لألمم اؼبحتددة ،أف يحتوىل مركز الويادة  ي اؼباائل البيةي ،ال باعحتباره فوط صوهان ،بل الالط ،اؼباؤكل ،عن البية  ،ي
منظوم ،األمم اؼبحتددة .كلذا فإف من اؼبهم أف ياحتفيد برنامج البية ،اسحتفادة كامل ،من آليات األمم اؼبحتددة
للحتنايق دبا  ي ذلك فريق إدارة البية ،كفريق األمم اؼبحتددة اإلمبائي ،كأفرق ،األمم اؼبحتددة الوطري ،كآليات الحتنايق
اإلقليمي ،،كاللجن ،الرفية ،اؼباحتول برأف الارامج كاللجن ،الرفية ،اؼباحتول برأف اإلدارة الحتابة ،جمللس الرؤساء
الحتنفيذيُت ؼبنظوم ،األمم اؼبحتددة اؼبةٌت بالحتنايق .كقد صمم كل برنامج فرعي  ي برنامج عمل فًتة الانحتُت
ٕٗٔٓ ٕٓٔ٘-لكي يؤكد دكر برنامج البية  ،ي منظوم ،األمم اؼبحتددة كزيادة اآلثار النابة ،عن النهج األكثر
هنايوان إزاء الحتدديات البيةي ،كالحتنمي  ،ي إطار اؼبنظوم .،كسوؼ يزيد ذلك من الحتنايق  ي منظوم ،األمم اؼبحتددة
كيضمن الحتوسع كالحتنايق  ي اسحتخداـ اؼبةايَت كاألدكات كالطرائق دبا يفوؽ ما ياحتطيع أف وبووو برنامج البية،
دبفرده من خالؿ البيانات الةملي ،الحتجريبي.،
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ٖٔ  -كلذا فإف االسًتاهيجي ،اؼبؤساي ،كمبوذج األعماؿ  ي االسًتاهيجي ،اؼبحتوسط ،األجل اليت هةًتؼ بالدكر
الويادم لارنامج البية  ،ي اؼباائل البيةي  ،ي منظوم ،األمم اؼبحتددة كاسًتاهيجيحتها الرامي ،إىل زيادة اآلثار من خالؿ
الرراكات هاحتكمل  ي برنامج الةمل بإقبازات محتوقة ،كمؤبرات أكثر ربديدان  ي الوام اػباص بالحتوجيو
الحتنفيذم كاإلدارة .كسوؼ هحتيح ىذه اؼبؤبرات ذات الصل ،قياس ما وبرزه برنامج البية ،من هودـ  ي ربويق دكر
هحتزايد اسًتاهيجيحتو  ي منظوم ،األمم اؼبحتددة.
ٕٖ  -كشب ،درس آخر رئياي اكحتُاب من عمليات كمراجةات الرصد كالحتوييم يحتمثل  ي اغباج ،إىل عملي،
هكراري ،لضماف أف هكوف اإلقبازات اؼبحتوقة( ،نحتائج برنامج البية )،كالنواهج (مواد برنامج البية ،كخدماهو) نابة،
عن الطلب على اػبدمات من جانب البلداف .كعلى ذلك ،فإف اإلقبازات اؼبحتوقة ،اؼبحتضمن  ،ي االسًتاهيجي،
اؼبحتوسط ،األجل ؿبددة  ي برنامج الةمل مع اؼبواد كاػبدمات اليت هاحتجيب ألكلويات البلداف كاالهفاقات البيةي،
اؼبحتةددة األطراؼ كغَتىا من أصداب اؼبصلد ،مع الًتكيز على الويم ،اليت يضيفها عمل برنامج البية ،إىل
الرركاء كالبلداف .كقد اسحتةرضت ىذه األكلويات  ي ضوء بنود اؼبواد كاػبدمات اليت سحتةمل على أفضل كجو
لحتدويق اإلقبازات اؼبحتوقة ،كأىداؼ الارامج الفرعي ،كغايات االسًتاهيجي ،اؼبحتوسط ،األجل .كسوؼ يضمن ذلك
أيضان قياـ عالق ،سببي ،قوي ،بينها ،كاليت كانت سبثل اغباج ،إليها درسان رئيايان آخر من فًتة الانحتُت الاابو ،فبا
أظهر اغباج ،إىل األقااـ الفرعي ،اإلضافي  ،ي كل برنامج فرعي لحتفاَت هلك الةالق .،كىناؾ درس آخر مكحتاب
من الحتوييم الحتكويٍت لارنامج عمل فًتة الانحتُت ٕٗٔٓ ٕٓٔ٘-يحتمثل  ي أنبي ،اسحتخداـ نظري ،ربليل الحتغيَتات
 ي كضع برنامج الةمل .فود كاف ذلك كسيل  ،ي ربديد النواهج اليت سحتؤدم إىل اإلقبازات اؼبحتوقة.،
ٖٖ  -كىناؾ درس ىاـ آخر يحتمثل  ي ضركرة أف يدفع الدعم الحترغيلي الذم يودمو برنامج البية ،اإلدارة
اؼبةحتمدة على النحتائج لكي يةزز إدارة اؼبوارد البرري ،كاؼبالي ،،كزبصيص اؼبوارد ،كصنع الورار ،كهنج برنامج البية،
إزاء الرراكات كما يودمو من دعم لحتكنولوجيا اؼبةلومات ،كلها هدعم بةضها اآلخر كهاهم  ي اإلدارة الفةال،
للارامج كاؼبرركعات  ي سياؽ يةحتمد على النحتائج .كعلى ذلك فإف اإلقبازات اؼبحتوقة ،كاؼبؤبرات  ي قام دعم
الارامج سوؼ هركز االىحتماـ على رصد األداء ،كعلى نظاـ جديد إلدارة اؼبخاطر اؼبؤساي ،يحتاق مع هلك
الةامل  ،ي كيانات األمم اؼبحتددة األخرل فبا سيمكن عملي ،صنع الورار الفةاؿ من هةزيز اإلدارة الحتكييفي،
للارامج كاؼبرركعات.
ٖٗ  -ككانت عمليات هوييم الارامج الفرعي ،كسيل  ،ي هركيل هصميم برنامج الةمل .فةلى سبيل اؼبثاؿ،
صمم الارنامج الفرعي اؼبةٍت بالكوارث كالنزاعات للًتكيز على اغبد من اؼبخاطر  ي اإلقباز اؼبحتوقع (أ) كاالنحتةاش
 ي اإلقباز اؼبحتوقع (ب) ،بدالن من اإلقبازات اؼبحتوقة ،الثالث ،الواردة  ي برنامج الةمل الاابق .كما ساعدت
عمليات الحتوييم  ي إعادة النظر  ي هصميم اؼبؤبرات بصورة أفضل لحتداُت هحتبع اآلثار النابة ،عن دعم برنامج
البية ،على اؼباحتول الوطرم .كأعيد هركيل الارنامج الفرعي اؼبةٍت باغبوكم ،البيةي ،للحتأكيد على الةمل الذم يووـ
بو برنامج البية  ،ي الًتكيج لالهااؽ على اؼباحتول الةاؼبي  ي اإلقباز اؼبحتوقع (أ) ك ي الًتكيج لالهااؽ على
اؼباحتول الوطٍت  ي اإلقباز اؼبحتوقع (ج) إلضفاء اؼبزيد من الوضوح على هصميم الارنامج الفرعي.
ٖ٘  -كقد أظهرت الدركس اؼباحتفادة اسحتمرار اغباج ،إىل هةزيز اؼباؤكلي ،عن هنفيذ النحتائج  ي برنامج الةمل،
دبا  ي ذلك من خالؿ ربديد مرارك ،اؼبكاهب اإلقليمي ،كهوضيح ما سيووـ برنامج البية ،بو من هنفيذ على
اؼباحتول الةاؼبي كاؼباحتول اإلقليمي .كما يوفق برنامج الةمل بُت اؼبيزاني ،كاؼبوارد البرري ،كاألكلويات الاراؾبي .،كقد
صمم برنامج الةمل لفًتة الانحتُت ٕٗٔٓ ٕٓٔ٘-ؼبا يلى:
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(أ)
ىذه النحتائج؛
(ب)

ب عن أم نواهج مةين ،كعن هلك اليت سوؼ هاهم  ي هنفيذ
الرةب ،أك ُ
إظهار ماؤكليُ ،
الرةَّ ْ
يباف ما سيجرم هنفيذه على اؼباحتول الةاؼبي أك اإلقليمي؛

(ج) ربديد اؼبيزاني ،من خالؿ اسحتدداث طريو ،لربط ـبصصات اؼبيزاني ،للارنامج الفرعي بالةناصر
اليت سيحتم هنفيذىا  ي برنامج الةمل.
جيم  -توقعات الموارد
 - ٖٙصدقت اعبمةي ،الةام ،بورارىا  ٕٛٛ/ٙٙعلى كثيو ،نحتائج ريو’’ ،ٕٓ+اؼباحتوبل الذم نصبو إليو‘‘
اليت أعرب فيها رؤساء الدكؿ كاغبكومات كاؼبمثلوف رفيةو اؼباحتول عن الحتزامهم ،جبمل ،أمور من بينها هةزيز
كهرفيع مكان ،برنامج البية  ،ي سياؽ هةزيز اغبوكم ،البيةي ،الدكلي .،كأبرزت اغباج ،إىل موارد مالي ،مضمون،
كماحتورة ككافي ،كمحتزايدة من اؼبيزاني ،الةادي ،لألمم اؼبحتددة كاؼباانبات الطوعي .،ككفوان للورار ٕٜٜٚ
(د )ٕٚ-الصادر  ي ٘ٔ كانوف األكؿ/ديامار ٕ ،ٜٔٚهغطي اؼبيزاني ،الةادي ،لألمم اؼبحتددة هكاليف خدم،
صبةي ،البية( ،كؾبلس اإلدارة سابوان) كأمان ،برنامج البية  ،ي حُت يغطي صندكؽ البية ،هكاليف الارامج البيةي ،،دبا
 ي ذلك هكاليف برنامج الحترغيل كهكاليف دعم الارنامج .كحدد ـبصص برنامج البية ،من اؼبيزاني ،الةادي ،لألمم
اؼبحتددة  ي ذلك الوقت دبا يورب من ٔ  ي اؼبائ ،من ؾبموع اؼبيزاني ،الةادي .،كمنذ ذلك الوقت ،كانت هوام
بأرقاـ نابي ،هبلغ أربة  ٓ9ٕٙ( ،ي اؼبائ  ،ي ٕٕٔٓ )ٕٖٓٔ-على الرغم من هزايد أعداد الحتهديدات اليت هواجو
البية ،كرفاى ،البرر نحتيج ،لحتغَت اؼبناخ كفوداف الحتنوع البيولوجي كهدىور خدمات النظم اإليكولوجي ،كالحتلوث كغَت
ذلك من اؼبخاطر .كأدت حاج ،البلداف إىل الحتكيف مع هغَت اؼبناخ ،كضماف إدارة النظم اإليكولوجي ،بطريو،
سليم ،،كرباُت األمن الغذائي كنوعي ،اؼبياه ،كهةزيز كفاءة اسحتخداـ اؼبوارد كإدارة اؼبخاطر البيةي ،عن زيادة
الطلب على خدمات برنامج البية.،
 - ٖٚكنظران لحتآكل الووة الررائي ،للمخصص اؼبودـ من اؼبيزاني ،الةادي ،لألمم اؼبحتددة دبركر الوقت ،كجد
ؾبلس اإلدارة نفاو مضطران إىل أف يوافق بصورة محتزايدة على سبويل من صندكؽ البية ،لحتغطي ،هكاليف خدم،
ىيةات صنع الاياسات لارنامج البية ،ككظائف األمان ،األساسي .،كسوؼ هحتضمن ميزاني ،فًتة الانحتُت ٕٗٔٓ-
ٕ٘ٔٓ زيادات  ي الحتمويل من اؼبيزاني ،الةادي ،على الندو الذم كافوت عليو اعبمةي ،الةام  ،ي  ٕٚكانوف
األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ كمن اؼباانبات الطوعي ،لصندكؽ البية ،لحتنفيذ الوالي ،اؼبوسة ،لارنامج البية ،،كما أكد
عليو ثاني ،قرار اعبمةي ،الةام ،ٕٖٔ/ٙٚ ،الذم ،ضمن صبل ،أمور ،أنرةت دبوجبو الةضوي ،الةاؼبي  ،ي اؽبية،
اإلداري ،لارنامج األمم اؼبحتددة للبية .،كيحتطلب هنفيذ ىذا الورار هأمُت موارد مالي ،مضمون ،كماحتورة ككافي،
كإضافي ،من اؼبيزاني ،الةادي ،لألمم اؼبحتددة كالحتارعات لحتمكُت برنامج األمم اؼبحتددة للبية ،من االضطالع بواليحتو
اؼباحتمدة من ريو ٕٓ+الواردة  ي الفورة  ٛٛمن ’’اؼباحتوبل الذم نصبو إليو‘‘.
 - ٖٛكيحتةُت أف هرمل الةناصر الرئياي ،اليت أخذت  ي االعحتبار لدل كضع اؼبيزاني ،اعبديدة اليت هحتضمن
نحتائج ريو ٕٓ+ما يلي:
أف هكوف ذات طابع ربويلي باعحتبارىا الحتدويل األكيل إىل كاقع عملي النةكاسات نحتائج
(أ)
ريو ٕٓ+بدالن من طلب رباينات إضافي،؛
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(ب) هصديح كضع برنامج البية ،كهرفيع مكانحتو بوضةو  ي مكان ،اسًتاهيجي  ،ي منظوم ،األمم
اؼبحتددة ،دبا  ي ذلك زيادة هةزيز مكحتب برنامج البية  ،ي نيويورؾ لكى يحتمكن من هوفَت الدعم األفضل لفريق
اإلدارة البيةي .،كيحتمثل اؽبدؼ  ي خدم ،كهوجيو اؼبنظوم ،كدكؽبا األعضاء بصورة أفضل كربويق األثر اؼبضاعف من
خالؿ الرراكات بدالن من االزدكاجي ،مع جهود كيانات األمم اؼبحتددة األخرل مثل هلك اليت هةمل بالفةل على
اؼباحتول الوطرم؛
(ج) هدعيم قدرة برنامج البية ،على الحتنفيذ  ي اؼبواقع االسًتاهيجي ،لزيادة هأثَت الارامج الفرعي ،لارنامج
البية .،كسحتضطلع مكاهب برنامج البية ،اإلقليمي ،بدكر قوم  ي ضماف االهااؽ  ي عملها على اؼباحتويُت
اإلقليمي كالوطرم كضماف الحتنايق  ي إطار منظوم ،األمم اؼبحتددة .كسيضطلع اػباراء اؼبةينوف  ي اؼبكاهب
اإلقليمي ،بدكر االهصاؿ كالحتنايق مع االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ كدعم أنرط ،برنامج البية  ،ي بناء
الودرات كنول الحتكنولوجيا .كسحتضطلع اؼبكاهب اإلقليمي ،أيضان بدكر قوم  ي دعم أنرط ،الرركاء اآلخرين
الةاملُت  ي األقاليم اؼبةني ،للحتمكُت من نرر كسائل برنامج البية ،كمبادئو الحتوجيهي ،بركل أكسع نطاقان؛
(د)

هوفَت دعم محتزايد للبلداف النامي ،لحتلبي ،اححتياجاهتا من بناء الودرات كنول الحتكنولوجيا؛

(ق) إعادة هركيز الدعم اؼبودـ من برنامج البية ،للحتةاكف بُت بلداف اعبنوب مع االعًتاؼ  ي نفس
الوقت بحتكاملو مع الوسائل الحتوليدي ،للحتةاكف؛
(ك)
اإلقليمي،؛

هةزيز براكات برنامج البية ،مع الفةات الرئياي ،من خالؿ اؼبور الرئياي لارنامج البية ،كمكاهبو

(ز) هوفَت موارد ماحتورة ـبصص ،للركابط اؼبرًتك ،بُت الةلم كالاياس ،،دبا  ي ذلك عمليات الحتوييم
البيةي ،الةاؼبي ،اليت يضطلع هبا برنامج البية ،،كبناء قدرات البلداف النامي ،على هوليد اؼبةلومات البيةي ،كاغبصوؿ
عليها كربليلها كاسحتخدامها فضالن عن نحتائج الحتوييم؛
(ح) هدعيم األكلويات ذات الصل ،باغبوكم ،باعحتبارىا كظيف ،أساسي ،كخاص ،فيما يحتةلق دبنظوم،
األمم اؼبحتددة كاالهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ كاالسحتفادة من اؼبزايا النابي ،لارنامج البية  ،ي ىذا اجملاؿ.
كسوؼ هضاعف الدكؿ األعضاء من خالؿ اسحتثمارىا  ي برنامج البية ،من آثار اسحتثماراهتا  ي االهفاقات البيةي،
اؼبحتةددة األطراؼ.
 - 2االنعكاسات على مخصصات برنامج البيئة من الميزانية العادية لألمم المتحدة
 - ٖٜهتدؼ الزيادة  ي ـبصصات برنامج البية ،من اؼبيزاني ،الةادي ،لألمم اؼبحتددة لفًتة الانحتُت ٕٗٔٓ-
ٕ٘ٔٓ إىل سبويل األنرط ،اليت ال سبوؿ حاليان إال جزئيان من ـبصصات اؼبيزاني ،الةادي ،دبا  ي ذلك:
هودًن اػبدمات للهيةات اإلداري :،كما إف هبت صبةي ،البية  ،ي نظامها الداخلي ،يبكن لألمان،
(أ)
الةام ،لألمم اؼبحتددة أف هدرج  ي طلبات اؼبيزاني ،الوادم ،لألمُت الةاـ بندان ربت أجهزة صنع الاياسات يةكس
إطار اغبوكم ،الذم مت هةزيزه إىل حد كبَت الذم كافوت عليو اعبمةي ،الةام ،لألمم اؼبحتددة (أم صبةي ،البية،
اؼبةين ،حديثان كعبن ،اؼبمثلُت الدائمُت بوصفها الةضوي ،الةاؼبي ،،كىيةحتها الفرعي ،،كالنظر  ي زبصيص زيادة من
اؼبيزاني ،الةادي ،لألمم اؼبحتددة ؼبكحتب األمم اؼبحتددة  ي نَتكيب) لحتمكُت صبةي ،البية ،من هلبي ،محتطلباهتا اعبديدة.
ك ي ىذه األثناء ،سيحتةُت هلبي ،اؼبحتطلبات اؼبالي ،من اؼبيزاني ،لدكرة صبةي ،البية ،لةاـ ٕٗٔٓ بحتخصيص موارد من
صندكؽ البية ،ؽبذا الغرض على حااب أنرط ،برنامج الةمل .كسوؼ هدعو األمان ،أيضان اعبهات اؼباكب ،اليت
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هحتمحتع بوضع يبكنها من الحتارع لدعم مرارك ،البلداف النامي  ،ي صبةي ،البية ،ك ي اللجن ،اؼبفحتوح ،الةضوي ،للمثلُت
الدائمُت ألف هفةل ذلك؛
(ب) هةزيز الحتنايق داخل منظوم ،األمم اؼبحتددة برأف اؼباائل البيةي :،هةديالت ربت ’’الحتوجيو
الحتنفيذم كاإلدارة‘‘ كالارنامج الفرعي للدوكم ،البيةي ،هأخذ  ي االعحتبار اؼباؤكليات اإلضافي ،اؼبرهبط ،بويادة
منظم ،مةززة ،كالدعوة إىل هنايق البية ،الةاؼبي .،كشب ،حاج ،إىل ـبصصات كبَتة لالمحتثاؿ لورار اعبمةي ،الةام،
 ،ٕٛٛ/ٙٙالذم صدقت دبوحتضاه اعبمةي ،الةام ،على الدعوات اليت هنادم بحتةزيز مرارك ،برنامج البية  ،ي
اؽبيةات الرئياي ،للحتنايق  ي األمم اؼبحتددة ،كهفويضو بويادة اعبهود اليت هبذؿ لصياغ ،اسًتاهيجيات على نطاؽ
منظوم ،األمم اؼبحتددة برأف البية .،كالغرض من اؼبيزاني ،ىو هةزيز اآلليات اؼبوجودة ،دبا  ي ذلك فريق اإلدارة
البيةي ،الذم ياحتضيفو برنامج البية ،كيًتأسو اؼبدير الحتنفيذم فضالن عن هفويض برنامج البية  ،ي االضطالع
دباؤكلي ،قيادهو أك هنايوو لحتنفيذ الكفاءة كاالسحتدام ،اؼبةززين؛
(ج) هةزيز اؼبكاهب اإلقليمي ،كاػبدمات اإلربادي :،كبإقرار ’’اؼباحتوبل الذم نصبو إليو‘‘ يدعو الورار
 ٕٛٛ/ٙٙبرنامج األمم اؼبحتددة للبية ،إىل ’’هةزيز كجوده اإلقليمي  .‘‘...كهةد ـبصصات اؼبيزاني ،الةادي ،لألمم
اؼبحتددة للمكاهب اإلقليمي ،لارنامج األمم اؼبحتددة للبية ،للفًتة ٕٗٔٓ ٕٓٔ٘-محتضمن ،للماحتويات الوظيفي،
الةليا كىي هغطي اؼبديرين اإلقليميُت كاؼبناوُت دكف اإلقليميُت ،كعدد قليل من مناوي الارامج الفرعي ،اإلقليمي،
اؼبؤقحتُت .كهغطي ميزانيات الارامج الفرعي ،اؼبوًتح ،لفًتة الانحتُت ٕٗٔٓ ٕٓٔ٘-الوظائف الحتمثيلي ،كالحتنايق
على اؼباحتول اإلقليمي لحتمكُت برنامج األمم اؼبحتددة للبية ،من الوصوؿ إىل الرركاء  ي اؼبنطو ،إلحداث هأثَت
أكار من هأثَت عمل برنامج األمم اؼبحتددة دبفرده ،كهلبي ،بةض اححتياجات الارنامج الفرعي من الحتنايق على
ماحتول اؼبكاهب اإلقليمي ،،من خالؿ الوظائف اؼبمول ،من صندكؽ البية،؛
(د) ضماف مرارك ،اجملحتمع اؼبدين :يدعو الورار  ٕٛٛ/ٙٙبرنامج األمم اؼبحتددة للبية ،لكفال،
اؼبرارك ،الفةال ،من جانب صبيع أصداب اؼبصلد ،اؼبةنيُت كاسحتكراؼ مباذج جديدة لحتةزيز الرفافي ،،كإبراؾ
اجملحتمع اؼبدين بفةالي .،كبغي ،ربويق الحتآزر كاقحتصادات اغبجم ،ذبمع ميزانيات الارنامج الفرعي اؼبوًتح ،اؼبخصص،
للمكاهب اإلقليمي ،اؼبوارد الالزم ،لالمحتثاؿ للورار  ٕٛٛ/ٙٙاؼبذكور  ي الفورة أعاله فضالن عن هةزيز الودرات  ي
اؼبكاهب اإلقليمي ،للوصوؿ إىل اجملحتمع اؼبدين .كبناء على ذلك ،سيضطلع خاراء برنامج البية ،اإلقليميوف دبهم،
هودًن اػبدمات اإلربادي ،كإبراؾ اجملحتمع اؼبدين ،كمن مث اسحتكماؿ مرارك ،اجملحتمع اؼبدين  ي اؼبور الرئياي
لارنامج البية .،ك ي اؼبور الرئياي ،هوكل إدارة نواهج برنامج األمم اؼبحتددة للبية ،اؼبحتصل ،باجملموعات الرئياي،
كأصداب اؼبصلد ،إىل فريق صغَت محتكامل مع أمان ،اؽبيةات اإلدارة؛
(ق) هةزيز الركابط اؼبرًتك ،بُت الةلوـ كالاياسات ،كاالهصاؿ كاؼبةلومات :ذباد اؼبيزاني ،الدعوة
اؼبوجه ،من اعبمةي ،الةام ،إىل برنامج األمم اؼبحتددة للبية ،إىل إقام ،ركابط مرًتك ،قوي ،بُت الةلم كالاياس ،بناء
على األطر الوائم .،ك ي ىذا الصدد ،هورد الفورة  ٛٛمن ’’اؼباحتوبل الذم نصبو إليو‘‘ بركل ؿبدد عملي،
هوقةات البية ،الةاؼبي ،بويادة برنامج األمم اؼبحتددة للبية  ،ي إبارهتا للةلوـ كللداج ،إىل إبواء البية ،قيد
االسحتةراض .كىناؾ جزء من أعماؿ الحتوييم اليت قاـ هبا برنامج البية ،يبوؿ اآلف من اؼبيزاني ،الةادي ،لألمم اؼبحتددة،
بالنظر إىل أف الطلب الذم قدمو األمُت الةاـ يردد على ىذه األنرط ،،كلكونو يحتاق مع الورار الذم يدعو
إىل إبراز الةلوـ بركل دائم لارنامج برنامج األمم اؼبحتددة للبية ،فإف ٓ  ٙي اؼبائ ،من اؼبوارد اؼبخصص ،من
اؼبيزاني ،الةادي ،لغَت اؼبوظفُت للفًتة ٕٗٔٓ ٕٓٔ٘-مكرس ،للارنامج الفرعي .كلذا هحتضمن ميزاني ،فًتة الانحتُت
ٕٗٔٓ ٕٓٔ٘-زيادة كافي  ،ي ـبصصات اؼبيزاني ،الةادي ،لألمم اؼبحتددة ؽبذا الغرض ،دبا  ي ذلك هكاليف
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الحتوظيف (كبَت الةلماء) كاألنرط ،ذات الصل ،بالحتوييم البيةي اؼبدرج  ي ميزانيحتو الارنامج الفرعي اؼبةٌت بالبية ،قيد
االسحتةراض .ك ي حُت أف هكاليف عملي ،هوقةات البية ،الةاؼبي ،كانت  ي حدكد  ٛإىل  ٜماليُت دكالر أمريكي،
فإف اؼبيزاني ،الةادي ،للفًتة ٕٗٔٓ ٕٓٔ٘-اؼبخصص ،ؽبذا الةمل هامح بإهباد الفرؽ من صندكؽ البية،،
كخصوصان بالناب ،للخاراء الةاملُت  ي اؼبكاهب اإلقليمي ،كمن اؼبصادر األخرل من خارج اؼبيزاني،؛
(ك) هدعيم االسحتجاب ،كاؼبااءل :،أكدت اعبمةي ،الةام  ،،ي الورار  ،ٕٛٛ/ٙٙاغباج ،إىل هةزيز
اسحتجاب ،برنامج البية ،للدكؿ األعضاء كماؤكليحتو أمامها .ك ي حُت أف برنامج الةمل سوؼ يبوؿ من صندكؽ
البية ،،فإف هدعيم االسحتجاب ،كاؼبااءل ،يحتطلب هةزيز قدرات الدعم الحترغيلي األساسي ،،كهةبة ،اؼبوارد ،كخدمات
قانوني ،كبراكات على الندو اؼبدرج باؼبيزاني ،برأف دعم الارنامج (أنظر الوام اػبامس).
ٓٗ  -كبناء على هورير اللجن ،االسحتراري ،لرؤكف اإلدارة كاؼبيزاني ،برأف موًتح األمُت الةاـ ،كبناء على مرورة
اللجن ،اػباما ،،كافوت اعبمةي ،الةام ،على  ٗٚكظيف ،جديدة ،كعلى زيادة منود ،لبنود غَت الوظائف ،دبا
ؾبموعو ٖٗ ٓ9مليوف دكالر ،موارن ،دببلغ  ٗٚ9ٚمليوف دكالر كالذم كاف األساس الذم طلبو األمُت الةاـ
لارنامج الةمل كاؼبيزاني ،اللذين اعحتمدنبا ؾبلس اإلدارة  ي بباط/فاراير ٖٕٔٓ .كبناء على ذلك ،مت هنويح األرقاـ
اؼبحتةلو ،دبخصصات اؼبيزاني ،الةادي  ،ي الارنامج كاؼبيزاني ،اؼبنودحتُت اؼبوًتححتُت حاليان موارن ،بارنامج الةمل كاؼبيزاني،
اللذين اعحتمدنبا ؾبلس اإلدارة  ي بباط/فاراير ٖٕٔٓ ،كأجريت هنويدات كذلك ؼبخصصات صندكؽ البية،،
كخصوصان ما يحتةلق باؼبوظفُت ،للحتمكُت من اسحتمراري ،الودرات األساسي ،الالزم ،للمهاـ كلحتنفيذ برنامج الةمل.
كهحتطابق الارامج الفرعي ،كاألىداؼ الةام  ،ي الارنامج كاؼبيزاني ،اؼبنودُت اؼبوًتحُت مع هلك الواردة  ي الارنامج
كاؼبيزاني ،اللذين اعحتمدنبا ؾبلس اإلدارة كلكن مع زبصيص النحتائج اؼبحتوقة ،إلبراز الحتخفيض  ي اؼبوارد.
 - 1االنعكاسات على صندوؽ البيئة
ٔٗ  -بجةت الدكؿ األعضاء ،من خالؿ عبن ،اؼبمثلُت الدائمُت لدل برنامج البية ،،برنامج البية ،على
الحتدرؾ قدمان صوب منهجي ،لوضع اؼبيزاني ،هربط االححتياجات من اؼبوارد بنواهج برنامج الةمل .كيةٍت ذلك هنجان
جديدان لفًتة الانحتُت ٕٗٔٓ ٕٓٔ٘-حيث يوفق بُت اؼبوازن ،كبرنامج الةمل اسحتنادان إىل ربليل ألعباء الةمل
النابي ،كاالححتياجات من اؼبوارد لكل ناهج كإقباز محتوقع كذبميةها على ماحتول الارنامج الفرعي ،بدالن من
اسحتخداـ ميزاني ،فًتة الانحتُت الاابو ،كما كاف اغباؿ  ي الاابق .كهتدؼ ـبصصات ميزاني ،صندكؽ البية ،لفًتة
الانحتُت ٕٗٔٓ ٕٓٔ٘-إىل ضماف أف يحتمكن برنامج البية ،من هوفَت عناصر الحتنفيذ األساسي ،لارنامج الةمل.
ٕٗ  -كهوفر ـبصصات ميزاني ،صندكؽ البية ،اليت هودر دببلغ ٓٔٔ ماليُت دكالر أمريكي لةاـ ٕٗٔٓ كٖ٘ٔ
مليوف دكالر أمريكي لةاـ ٕ٘ٔٓ (ما ؾبموعو ٕ٘ٗ مليوف دكالر أمريكي لفًتة الانحتُت) هأثَتان أعلى بكثَت
للنواهج ،كنحتائج أكثر طموحان من حيث بناء الودرات كاؼبرارك ،على اؼباحتول اإلقليمي كاؼباحتول الوطٍت .كقد
أبويت هكاليف اؼبوظفُت لفًتة الانحتُت ٕٗٔٓ ٕٓٔ٘-عند مبلغ ٕٕٔ مليوف دكالر أمريكي من صندكؽ البية،
حباب مورر ؾبلس اإلدارة  .ٜ/ٕٙكلذا فإف ىذه اؼبيزاني ،هنطوم على:
زيادة كبَتة  ي اؼببالغ كالناب ،من اؼبيزاني ،اؼبحتاح ،لحتمويل األنرط ،من صندكؽ البية .،كلذا فإف
(أ)
ناب ،هكاليف الوظائف إىل هكاليف غَت اؼبوظفُت عكات باؼبوارن ،دبيزاني ،فًتة الانحتُت ٕٕٔٓ ،ٕٖٓٔ-حيث
خصص أكثر من ٓ٘  ي اؼبائ ،من موارد صندكؽ البية ،لألنرط ،فبا كاف يبثل أكؿ زيادة من ىذا النوع  ي ناب،
الحتكاليف اؼبدرج  ،ي اؼبيزاني ،لألنرط ،من صندكؽ البية ،منذ منحتصف هاةينات الورف اؼباضي .ككضةت
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إجراءات للًتكيز بصورة اسًتاهيجي ،على الحتوظيف كغَت ذلك من اؼبوارد لبناء قدرات هنفيذ المركزي ،كال سيما
على ماحتول اؼبكاهب اإلقليمي،؛
(ب) ال يبثل اؼببلغ من صندكؽ البية ،اؼبخصص لحتكاليف اؼبوظفُت  ي كل برنامج فرعي كبةب ،ناب،
ثابحت ،من اجملموع بل ياحتند إىل اححتياجات كل برنامج فرعي لحتدويق النحتائج اؼبوررة فضالن عن الحتوظيف اؼبةٍت
اؼبحتاح من اؼبيزاني ،الةادي ،لألمم اؼبحتددة .كهاحتند ميزانيات الارامج الفرعي ،إىل االححتياجات من اؼبوارد الالزم،
لحتنفيذ النواهج كاإلقبازات اؼبحتوقة ،لكل برنامج فرعي كمن مث فهي زبحتلف من برنامج فرعي آلخر.
 - 3التمويل من مرفق البيئة العالمية
ٖٗ   -ي حُت أف الحتمويل من مرفق البية ،الةاؼبي ،ىبضع ؼبوافو ،ؾبلس اؼبرفق ،فإف حافظ ،برنامج البية ،اؼبمول،
من اؼبرفق هدمج بصورة محتزايدة  ي الحتخطيط االسًتاهيجي لارنامج البية ،كهاهم  ي إقبازات الارامج الفرعي ،كال
سيما هلك اؼبحتةلو ،بحتغَت اؼبناخ كإدارة النظم اإليكولوجي ،كاؼبواد الكيميائي ،كالنفايات .كيحتمثل االذباه اغبايل  ي
هواسم الحتكاليف  ي األنرط ،اؼبمول ،من اؼبرفق مع صندكؽ البية ،أك غَت ذلك من اؼبوارد من خارج اؼبيزاني.،
كهبرم هنايق عملي ،اسحتةراض اؼبرركعات كالوبوؿ فيما يحتةلق باؼبرركعات اؼبمول ،من اؼبرفق مع عمليات
مرركعات برنامج البية ،اؼبمول ،من مصادر أخرل .كبدالن من مةاعب ،اغبافظ ،اؼبمول ،من اؼبرفق بصورة منفصل،
عن برنامج الةمل الرئياي كما كاف اغباؿ  ي الاابق ،يدؾبها برنامج الةمل لفًتة الانحتُت ٕٕٗٔٓٓٔ٘-
بالكامل ألكؿ مرة  .ي نفس الوقت الذم هراعي فيو اؼبةايَت كاإلجراءات اػباص ،باؼبرفق فضالن عن عملي،
االسحتةراض كاؼبوافو ،اػباص ،دبنح الحتمويل  ي اؼبرفق.
ٗٗ  -كيووـ برنامج البية ،بإبالغ ؾبلس مرفق البية ،الةاؼبي ،عن صبيع اؼباائل ذات الصل ،دبنح اؼبرفق اليت هديرىا
اؼبنظم ،نياب ،عن البلداف كاؼباحتفيدين .كبغي ،فهم الحتآزر كالحتكامل اؽبامُت بُت أنرط ،اؼبرفق كبرنامج البية ،،كلبياف
اؼباحتول اغبويوي للجهد الذم يبذلو برنامج البية ،ؼبااعدة البلداف على اؼباحتويات احمللي ،كالوطني ،كاإلقليمي،
كالةاؼبي ،لحتدويق الحتمويل من اؼبرفق ،سيودـ برنامج الةمل للفًتة ٕٗٔٓ ،ٕٓٔ٘-ألكؿ مرة ،مةلومات عن
اؼبوازن ،اؼبحتةلو ،دبدفظ ،برنامج البية ،اؼبمول ،من اؼبرفق .كيبُت اعبدكؿ ٔ اؼبيزاني ،اػباص ،دبرركعات اؼبرفق اؼبوافق
عليها كالرسوـ اليت سحتاجل  ي الاجالت اؼبالي ،لارنامج البية ،لفًتة الانحتُت ،كاليت هةحتمد على محتوسط
اؼبصركفات خالؿ الفًتات اؼبالي ،الثالث الاابو ٔٓٗ( ،ماليُت دكالر أمريكي من اؼبنح) كرظبان على اسحتةادة
هكاليف اػبدمات باسحتخداـ نظاـ الرسوـ اعبديد اؼبحتوقع (ٓٔ ماليُت دكالر أمريكي) دبا يصل ؾبموع اؼبيزاني ،إىل
كبو ٗٔٔ مليوف دكالر أمريكي لفًتة الانحتُت .كمن بُت ؾبموع ميزاني ،مرفق البية ،الةاؼبي ،،يحتوقع أف يأيت   ٔٛي
اؼبائ ،من صندكؽ اؼبرفق ألقل البلداف مبوان ،كالصندكؽ اػباص بحتغَت اؼبناخ( )ٚدبا يصل إىل ٕٔ مليوف دكالر
أمريكي .كمن اؼبحتوقع أف يأيت الباقي (باسحتثناء رسوـ اؼبرركعات) البالغ كبو ٖ ٜمليوف دكالر أمريكي من
الصندكؽ االسحتةماين الرئياي للمرفق .كيووـ برنامج البية ،بصرؼ منح اؼبرفق للمرركعات للجه ،اؼباحتفيدة
النهائي.،
٘ٗ  -كال هبُت البيانات اؼبأخوذة من الاجالت اؼبالي ،بالكامل ماحتول اعبهد اؼببذكؿ  ي اغبصوؿ على منح
اؼبرفق .كقد بلغ محتوسط حافظ ،اؼبرفق ،على الندو اؼباجل كقت اؼبوافو ،النهائي ،كهصديق ؾبلس اؼبرفق مودار
٘ ٚمليوف دكالر أمريكي سنويان للموافوات على اؼبرركعات خالؿ الفًتات اؼبالي ،الثالث الاابو .،كمن اؼبفًتض
أف اعبهات اؼباكب ،للمرفق سوؼ هلحتزـ بكامل مبلغ اؼبوارد الذم هةهدت بو خالؿ مرحل ،الحترغيل اػباما،
( )ٚؼبزيد من اؼبةلومات برأف ىذه الصناديق أنظر .www.thegef.org/gef/2511
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للمرفق (ٕ ٗ9مليار دكالر أمريكي) ،كأف حافظ ،اؼبفاىيم اعباىزة للحتنفيذ لدل برنامج البية ،لةاـ ٖٕٔٓ سحتكوف
فباثل ،ؼبحتوسطها خالؿ الانوات الات الاابو.،
 - 4الصناديق االستئمانية األخرى والمساىمات من خارج الميزانية
 - ٗٙمن الصةوب ،دبكاف هوقع الحتمويل من الصناديق االسحتةماني ،األخرل كمصادر الحتمويل اؼبخصص  ي
الاياؽ اؼبايل اعبارم .كعلى الرغم من أف االذباه الاابق للماانبات الفةلي ،من خارج اؼبيزاني ،لارنامج البية،
كانت هحتجاكز اؼبيزانيات اؼبوررة ،فإف عددان من اؼباانبُت الرئيايُت لارنامج البية ،قرر مؤخران االنحتواؿ صوب
سياس’’ ،صبيع اؼباانبات األساسي ‘‘،أك ’’سياس ،اؼباانبات األساسي ،الضركري .‘‘،كيحتاق ىذا االنحتواؿ مع
إعالف باريس برأف فةالي ،اؼبةون ،،كجدكؿ أعماؿ أكرا ،كبراك ،بوساف للحتةاكف اإلمبائي الفةاؿ اليت هؤكد
مردكدي ،هكاليف الحتمويل اإلمبائي غَت اؼبخصص .كيةحتار انحتواؿ ماانبات اعبهات اؼباكب ،إىل الحتمويل غَت
اؼبخصص عامالن بالغ األنبي  ،ي أكقات الحتورف اؼبايل .كعوب اسحتةراض لحتوقةات الحتمويل من ىذه اؼبصادر
لكل برنامج فرعي اسحتنادان إىل هوييم مفصل لنوايا اعبهات اؼباكب ،إزاء الصناديق االسحتةماني ،اليت أنرةت  ي إطار
كل برنامج فرعي فضالن عن الصناديق االسحتةماني ،الرامل ،اػباص ،جبهات ماكب ،،قدرت اؼبيزاني ،الواقةي ،لفًتة
الانحتُت دببلغ ٕٕٓ مليوف دكالر أمريكي .كقد كقع برنامج األمم اؼبحتددة للبية  ،،ي الرهور الثالث ،األخَتة من
عاـ ٖٕٔٓ اهفاقات برأف ماانبات جديدة  ي الصناديق االسحتةماني ،ذباكز قدرىا ٖٓٔ مليوف دكالر ،موزع،
على مدل عدد من الانوات.
 - ٗٚكهحتمثل الني  ،ي اسحتخداـ ميزاني ،الحتمويل من خارج اؼبيزاني ،لحتدويق هغيَت ربويل أكار فبا كاف يبكن دبوارد
برنامج البية ،األساسي .،كلذا سوؼ ياحتخدـ الحتمويل من خارج اؼبيزاني ،لحتوسيع قدرة برنامج البية ،لحترمل ما
يحتجاكز قدرهو على الحتنفيذ من صندكؽ البية .،كلذا سوؼ هاحتخدـ اؼبوارد من خارج اؼبيزاني ،لحتدويق قدر أكار
من مرارك ،الرركاء االسًتاهيجيُت كاالسحتثماريُت ؼبواصل ،هةزيز قدرة برنامج البية ،على الحتوسع  ي اسحتخداـ
منحتجاهو.
 - 5التدابير المصاحبة
  - ٗٛي حُت قررت الدكؿ األعضاء هةزيز برنامج البية ،كرباُت قاعدة الحتمويل ،سوؼ هواصل أمان ،برنامج
البية ،هنفيذ هدابَت الكفاءة كهةزيز اآلثار كجزء من عملياهتا اؼباحتمرة لإلصالح دبا  ي ذلك:
(أ)

قياس كهةزيز الويم ،موابل اؼباؿ لدل برنامج البية ،كمباذج األعماؿ؛

(ب) كضع سياس ،للضمانات البيةي ،كاالجحتماعي ،كاالقحتصادي ،،دبا  ي ذلك آلي ،للحتظلم كسياس،
كخط ،عمل ؿبدث ،للرؤكف اعبنااني،؛
(ج)

هنفيذ سياس ،كخط ،عمل مؤساي ،إلدارة اؼبخاطر؛

(د) كهنفيذ سياس ،كخط ،عمل مفحتوح ،إلدارة اؼبةارؼ لياحتخدمها اؼبوظفوف داخل اؼبنظم ،كالراغبوف
من بركائها اػبارجيُت ،باالسحتناد إىل اؼبنابر الوائم ،من قبيل UNEP Live؛
(ق) ربااُت برؾبحتها كقدرهتا على الحتنفيذ من خالؿ إجراءات قياسي ،،كنظم هكنولوجيا اؼبةلومات،
كرباُت األدكات الوانوني ،،كالحتدريب كاألبكاؿ األخرل من بناء الودرات  ،ي اؼبور الرئياي كاؼبكاهب اإلقليمي،
على حد سواء .ك ي ىذا الصدد ،كباإلضاف ،إىل براكحتو الةادي ،مع مكحتب األمم اؼبحتددة  ي نَتكيب  ي ؾباؿ
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هدريب اؼبوظفُت ،كقع برنامج األمم اؼبحتددة للبية ،مؤخران اهفاقان مع كلي ،موظفي منظوم ،األمم اؼبحتددة ،ينفذ
خالؿ فًتة الانحتُت ،كيركز على الحتدريب من أجل ربويق النحتائج  ي اإلدارة كهةميم الرؤكف اعبنااني،،
(ك) هنفيذ سياس ،برنامج األمم اؼبحتددة للبية ،اؼبؤساي ،السًتداد الحتكاليف مع األخذ  ي االعحتبار
الكامل اؼببادئ الحتوجيهي ،اليت أصدرىا اؼبراقب اؼبايل ألمان ،األمم اؼبحتددة ،اعحتباران من األكؿ من كانوف
الثاين/يناير ٕٗٔٓ ،ككذلك اؼبحتطلبات احملددة لةمالء برنامج األمم اؼبحتددة للبية ،،مع االمحتثاؿ الكامل  ي نفس
الوقت ؼببدأ اسًتداد الحتكاليف؛
(ز) االسحتمرار  ي هنفيذ ،كمواصل ،صول الحتدابَت اإلداري ،اؼبةحتمدة  ي ؾباؿ الرراكات ،كهنفيذ
الارامج .ك ي ىذا الصدد سحتحتم زيادة رباُت األدكات الوانوني ،للرراك ،كذلك من أجل اغبد من الحتةرض
لألخطار كهياَت الحتةاكف ،كسيحتم رباُت قدرة عباف الرراك ،دكف هكبد هكاليف إضافي،؛
(ح) رباُت هةبة ،اؼبوارد كصكوؾ الرراكات مع اؼباكبُت ،دبا  ي ذلك الحتةاكف فيما بُت بلداف اعبنوب
كاالهفاقات الحتةاكني ،مع االقحتصادات النابة .،كقد بُت اؼبةرض الذم نُظم أخَتان لبلداف اعبنوب كاسحتضافو برنامج
األمم اؼبحتددة للبية  ،ي نَتكيب  ،ي هررين الثاين/نوفمار ٖٕٔٓ ،الفرص اؼبمكن ،للمنظم  ،ي ىذا اجملاؿ ،كىناؾ
كحدة مةين  ،ي الارنامج سحتااعد اآلف  ي هةزيز الحتةاكف بُت بلداف اعبنوب كالحتةاكف الثالثي .كهرمل أحدث
األمثل ،على ذلك الحتوقيع على اهفاقات هوارب قيمحتها  ٙماليُت دكالر لكل اهفاؽ مع الصُت كالارازيل ،هركز
على الحتةاكف بُت بلداف اعبنوب؛ كاهفاؽ بويم ٗ ،ماليُت دكالر مع الةراؽ ،يركز على برنامج برنامج األمم
اؼبحتددة للبية  ،ي ذلك الوطر؛
(ط) اسحتةراض كهةزيز اهفاقات برنامج األمم اؼبحتددة للبية ،مع موردم اػبدمات  ي منظوم ،األمم
اؼبحتددة لزيادة ماحتويات الكفاءة .كهرمل أحدث األمثل ،على ذلك الحتوقيع على مذكرات هفاىم مع مكحتب
األمم اؼبحتددة ػبدمات اؼبراريع ،كاليت أسفرت عن زيادة االسحتفادة من موردم اػبدمات كحووت بالحتايل
مكاسب  ي الكفاءة ،كاهفاؽ مع برنامج محتطوعي األمم اؼبحتددة مع ربويق فرص كاعدة للغاي ،كبو إبراؾ
الرباب  ي مراريع الحتوعي ،البيةي ،كاسحتخداـ محتطوعي األمم اؼبحتددة عار اإلنًتنت ،دبا يااىم  ي ربويق الكفاءة
كفةالي ،الحتكلف ،للمنظم،؛
(م) االسحتةداد من خالؿ الحتدريب كغَت ذلك من الحتدابَت لالنحتواؿ إىل اؼبةايَت الدكلي ،احملاسبي،
اؼبةًتؼ هبا على نطاؽ كاسع (اؼبةايَت الدكلي ،احملاسبي ،للوطاع الةاـ)؛
ُ
(ؾ) إدارة االنحتواؿ كبو نظاـ مؤساي جديد لألمم اؼبحتددة لحتخطيط اؼبوارد ،أكموجا كالذم ينحتظر أف
يبدأ برنامج األمم اؼبحتددة للبية ،هطبيوو  ي النصف الثاين من عاـ ٕٗٔٓ .كقد انطوت الةمليات الحتدضَتي،
لكفال ،جاىزي ،برنامج األمم اؼبحتددة للبية ،ؽبذا االنحتواؿ ،مصدوبان بإدخاؿ الةمل بنظاـ اؼبةايَت الدكلي ،احملاسبي،
للوطاع الةاـ ،على عمل مكثف ،سوؼ يحتواصل طواؿ فًتة الانحتُت مع ما وبووو من منافع محتةددة .فةلى سبيل
اؼبثاؿ هبرم اسحتةراض النظم اؼبوركث ،كذلك بوصد الحتخلص منها هدرهبيان؛ كىناؾ عملي ،هنظيف مكثف ،للمراريع
أدت  ي عاـ ٖٕٔٓ إىل إغالؽ أكثر من ٓ٘ ٚمن اؼبراريع غَت النرط ،كصندكقُت اسحتةمانيُت ،مع هوقع
إغالؽ اؼبزيد منها  ي اؼباحتوبل؛ كهبرم باإلضاف ،إىل ذلك إكماؿ كضع خارط ،كامل ،لألدكار كالوظائف  ي
ؾباالت الارؾب ،كاجملاالت الحترغيلي ،فبا سيؤدم إىل ربويق مكاسب  ي الكفاءة؛
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(ؿ) هةزيز رصده كهوييمو لودراهو الداخلي .،فود انرأ برنامج األمم اؼبحتددة للبية ،على سبيل اؼبثاؿ
نظامان عار اإلنًتنت لإلبالغ كالرصد بالناب ،عبميع حاالت هفويض الالطات اليت يصدرىا اؼبدير الحتنفيذم
للمديرين كذلك بةد الحتخلي عن الحتوارير ربع الانوي ،اؼبكحتوب ،على الورؽ؛
(ـ) كضع ؾبموع ،من الضمانات البيةي ،كاالجحتماعي ،كاالقحتصادي ،،دبا  ي ذلك آلي ،للحتظلم هغطي
صبيع أنرط ،الوحدات كهةمل كفق سياسات كمبادئ هوجيهي ،كاسًتاهيجي ،مؤساي،؛
(ف) كأخَتان ،سيواصل برنامج األمم اؼبحتددة للبية ،سةيو لحتوليل هةرضو لألخطار كذلك بالحتوييد
الصارـ إزاء ىيةيت اإلبراؼ كاؼبراجة .،كيوضح الرسم البياين أدناه أف ماحتول االمحتثاؿ لحتوصيات مكحتب األمم
اؼبحتددة لإلبراؼ الداخلي قد ربان كثَتان  ي الانوات األخَتة.

الرةب الفردي ،لارنامج األمم اؼبحتددة
 - ٜٗكىذه الحتدابَت مرمول ،أيضان  ي الوظائف الداعم ،للارامج الفرعي ،ك ُ
للبية ،كلكن ميزانياهتا موضوع ،كجزء من اسًتاهيجي ،عمليات برنامج األمم اؼبحتددة للبية( ،أنظر الوام اػبامس).
 - 6الميزانية الشاملة
ٓ٘  -باخحتصار ،هووـ ميزاني ،فًتة الانحتُت ٕٗٔٓ ٕٓٔ٘-على أساس من ربليل اسًتاهيجي ياًتبد
بأكلويات الدكؿ األعضاء كيأخذ  ي االعحتبار نحتائج ريو .ٕٓ+كيؤكد اؼبوًتح اػباص باسحتخداـ اؼبيزاني ،الةادي،
لألمم اؼبحتددة اغباج ،إىل ؾبموع ،أساسي ،من اؼبهاـ هغطي على أساس ماحتداـ .كهرمل ىذه اؼبهاـ اؼباحتدام،
قيادة كهوفَت اػبدمات ؽبيةات صنع الاياسات كاؼبدراء اإلقليميُت كموظفيهم األساسيُت ،كالحتةاكف بُت بلداف
اعبنوب ،كإبواء البية ،قيد االسحتةراض ،كعالق ،برنامج البية ،بالفةات الرئياي ،كأصداب اؼبصلد.،
ٔ٘  -كيحتجاد بكل ىرمي ؼباحتويات األكلويات  ي الحتفاصيل اؼبوًتح ،حباب مصدر الحتمويل .ككفوان
للايناريو اؼبوًتح ،هغطي اؼبيزاني ،الةادي ،لألمم اؼبحتددة كظائف األمان ،األساسي ،اليت ربظى بأعلى قدر من
األكلوي ،،كيغطي صندكؽ البية ،أىم األنرط ،الواردة  ي برنامج عمل برنامج البية ،،كهغطي الصناديق االسحتةماني،
كالحتمويل من خارج اؼبيزاني ،هلك األنرط  ،ي برنامج الةمل اليت هةحتمد على اؼبزيد من الحتمويل من جانب اعبهات
اؼباكب( ،باسحتثناء الصناديق االسحتةماني ،ألمانات االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ اليت ىي ذاهتا هحتام بأعلى
قدر من األكلوي ،إال أف ىيكل سبويلها يةحتمد على موررات هةحتمدىا األطراؼ  ي االهفاقات ،كمل هدرج  ي الوقت
اغباضر  ي برنامج عمل برنامج البية.)،
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ٕ٘  -كهحتوقع ميزاني ٕٓٔ٘-ٕٓٔٗ ،زيادة مطردة  ي أىداؼ صندكؽ البية ،لفًتة الانحتُت ٕٕٗٔٓٓٔ٘-
(ٓٔٔ ماليُت دكالر أمريكي  ي ٕٗٔٓ كٖ٘ٔ مليوف دكالر أمريكي  ي ٕ٘ٔٓ) كزيادة  ي الوصوؿ إىل مبلغ
ٖ٘ مليوف دكالر أمريكي من اؼبيزاني ،الةادي ،لألمم اؼبحتددة ؼبراعاة قرارات اعبمةي ،الةام .،كهأخذ اإليرادات
اؼبحتوقة ،من اؼبوارد من خارج اؼبيزاني  ،ي االعحتبار الضغوط الكبَتة على الحتمويل الةاـ  ي ىذا الوقت .كنظران
الجحتماع البفاض اإليرادات من الصناديق االسحتةماني ،كالوفورات من خالؿ هدابَت هةزيز الكفاءة ،خفضت
هكاليف دعم الارنامج أيضان بدرج ،كبَتة لحتصبح ٖٕ مليوف دكالر أمريكي .كأسفرت ىذه الحتكاليف عن ميزاني،
منود ،موًتح ،للفًتة ٕٗٔٓ ٕٓٔ٘-هبلغ  ٜٙٔمليوف دكالر أمريكي كىو يول دببلغ قدره  ٕٔ9ٚمليوف دكالر
عن اؼبيزاني ،اليت كافق عليها ؾبلس اإلدارة  ي دكرهو الاابة ،كالةررين .كىذا اؼببلغ يرمل الحتمويل الذم قدمو
مرفق البية ،الةاؼبي ،كال يرمل الحتمويل اؼبودـ من الصندكؽ اؼبحتةدد األطراؼ لحتنفيذ بركهوكوؿ مونًتياؿ.
ٖ٘  -كدبا أف اؼبوافو ،سبت على مرحل ،أكىل فوط من طلب األمُت الةاـ ؼبخصصات لارنامج األمم اؼبحتددة
للبية ،من اؼبيزاني ،الةادي ،لألمم اؼبحتددة ،فود مت هنويح ميزاني ،اؼبخصصات الرامل ،ككذلك جزء من هفاصيل
صندكؽ البية ،لضماف هغطي ،اؼبهاـ األساسي ،اغباظب ،اليت مل سبوؿ من اؼبيزاني ،الةادي ،لألمم اؼبحتددة بواسط،
صندكؽ البية ،،فضالن عن ضماف كفاي ،ـبصصات اؼبيزاني ،من مصادر الحتمويل األخرل ،كميزانيات الارامج
الرةب كضماف كهنويح النواهج كاإلقبازات اؼبحتوقة ،هبةان لذلك.
الفرعي ،ك ُ
ٗ٘  -كيبُت اعبدكؿ ٔ اؼبيزاني ،اؼبنود ،اؼبوًتح ،لفًتة الانحتُت ٕٗٔٓ ٕٓٔ٘-كربليل موارف مع الفًتة
ٕٕٔٓ ٕٖٓٔ-حباب هكاليف الوظائف كهكاليف غَت الوظائف.
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اعبدكؿ ٔ
الموارد المتوقعة بحسب فئة التمويل
اؼبوارد (بآالؼ دكالرات الواليات اؼبحتددة)
الفة،

ٕٕٕٖٔٓٓٔ-

(أ)

ألف -صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف
اححتياطي برنامج الصندكؽ
المجموع الفرعي ألف
باء -الصناديق االسحتةماني ،كاؼبخصص،

ٖٓٔ ٕٕٔ
ٕٙ ٕٛٚ
٘ٙ ٖٙ
290 961

الحتغيَتات

ٕٕٗٔٓٓٔ٘-

ٓٓٓ ٕٕٔ
(ٖٓٔ)
ٖٕٔ ٔٔٓ ٘ٓٓ ٗٛ
ٖ٘ٔ ٕٔ ٘ٓٓ ٙ
145 000 54 038

الوظائف
ٕٕٕٖٔٓٓٔ-

الحتغيَتات

ٕٕٗٔٓٓٔ٘-

ٖٗٚ

(ٔٔ)

ٕٗٙ

473

()22

461

(ب)(ج)

الصناديق االسحتةماني ،كاؼبخصص،
المجموع الفرعي باء
جيم -الصناديق االسحتةماني ،ؼبرفق البية ،الةاؼبي،
الصناديق االسحتةماني ،ؼبرفق البية ،الةاؼبي،
المجموع الفرعي جيم
داؿ -هكاليف دعم الارنامج
هكاليف دعم الارنامج
المجموع الفرعي دال
(د)
ىاء -اؼبيزاني ،الةادي،
الوظائف
غَت الوظائف
المجموع الفرعي ىاء
المجموع (ألف+باء+جيم+دال+ىاء)

ٕٕٗ ٜٓٚ
141 097

(ٕٕٓ ٓٓٓ )ٗٓ ٜٓٚ
(101 000 )40 097

ٖٔٚ
273

()ٕٛ
()18

٘ٗٔ
245

ٓٓٓ ٖٗٔ
243 000

(ٓٓٔ ٖٔٔ ٜٓٓ )ٕٜ
(223 900 )19 200

ٜٚ
79

(ٕٕ)
()11

٘ٚ
57

18 283
18 283

(13 100 )4 983
(13 100 )4 983

71
71

()3
()3

69
69

ٕٕٗ ٖٔ
ٓٔٓ ٔ
24 151
628 495

ٖٔٓ ٖٖٛ ٔٚ ٜ٘
ٕٕٔ ٖ ٕٖٔ ٗ
34 964 10 721
629 064
570

ٗٛ
48
845

ٗٚ
47
()27

ٜ٘
95
818

ملدوظ :،قد هحتباين األرقاـ بصورة طفيف ،نحتيج ،لحتوريب أرقاـ كل من اؼبيزاني ،كالوظائف.
(أ) هفاصيل صندكؽ البية:،

ٕٗٔٓ
ٓٓٓ ٓٔٔ

المجموع
ٕ٘ٔٓ
ٓٓٓ ٖ٘ٔ 145 000

(ب) هحتصل الصناديق االسحتةماني ،كاؼباانبات اؼبخصص ،اؼببين ،بارنامج البية ،بصورة حصري ،،كال هرمل الصناديق اؼبحتصل ،باالهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ اليت
يديرىا برنامج البية .،أما هكاليف دعم الارامج اليت وبحتفظ هبا برنامج البية ،فيما يحتةلق باالهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ فهي مرمول.،
اؼبمول ،من الصناديق االسحتةماني ،كاؼباانبات اؼبخصص ،على أنو إبارم فوط فالكثَت من ىذه الوظائف ذات طابع مؤقت.
(ج) ينبغي النظر إىل عدد الوظائف َّ
كىبضع ماحتواىا لحتغ َُتات من كقت آلخر.
(د) كافوت اعبمةي ،الةام ،على  ٖٗ9ٜٙمليوف دكالر من اؼبيزاني ،الةادي ،لألمم اؼبحتددة لفًتة الانحتُت ٕٗٔٓ ،ٕٓٔ٘-كهبوى أرقاـ ميزاني ،صندكؽ البية ،كما ىي
بالصورة اليت كافق عليها ؾبلس إدارة برنامج األمم اؼبحتددة للبية ،ألغراض مرجةي ،لكوهنا أرقاـ زبطيطي .،غَت أف األىداؼ اإلباري ،قد نودت  ي بةض الارامج
الفرعي.،
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اعبدكؿ ٕ
الموارد المتوقعة بحسب عنصر الميزانية
اؼبوارد (بآالؼ دكالرات الواليات اؼبحتددة)
الصناديق االسحتةماني،
(أ) (ب)
كاؼبخصص،

صندكؽ البية،

الصناديق االسحتةماني ،ؼبرفق البية،
(ج)
الةاؼبي،
ٕٕٕٖٔٓٓٔ-

ٕٕٕٔٓٓٔ٘-ٕٓٔٗ ٕٖٓٔ-ٕٕٓٔ ٕٓٔ٘-ٕٓٔٗ ٕٖٓٔ-

هكلف ،دعم الارنامج

(د)

ألف -أجهزة هورير لاياسات

-

-

-

-

-

باء -ٔ -الحتوجيو الحتنفيذم كاإلدارة

ٔٗٓ ٜ

ٗٛ ٜٚ

ٕٕٔ

-

-

-

-

-

ٚٛ

ٓٛ

ٚٛ

ٓٛ

ٖٓٙ

٘ٔٗ ٖ

ٙ ٜٓٙ

ٕٔ ٜٙٙ

ٔ٘ ٔٙٛ

ٕ -عبن ،األمم اؼبحتددة الةلمي،
اؼبةني ،بآثار اإلبةاع الذرم
المجموع الفرعي ألف  +باء 9 042

8 794

121

-

اؼبيزاني ،الةادي،

ٕٕٗٔٓٓٔ٘-ٕٓٔٗ ٕٖٓٔ-ٕٕٓٔ ٕٓٔ٘-ٕٓٔٗ ٕٖٓٔ-ٕٕٓٔ ٕٓٔ٘-ٕٓٔٗ ٕٖٓٔ-ٕٕٓٔ ٕٓٔ٘-

-

-

اجملموع

-

-

306

ٗٓٔ ٙ

ٕٗٔ ٙ

ٗٓٔ ٙ

ٕٗٔ ٙ

5 098

7 773

24 351

26 871

جيم -برنامج الةمل
هغَت اؼبناخ
ُٔ -

ٖٓ ٚٛٛ

ٓٔ٘ ٖٜ

٘ٓ ٖٛٛ

ٗٙ ٕ٘ٚ

ٖٓ ٖٗٛ

ٕٖٔ ٜٛ

ٕٓٓ ٔ

ٔ ٕٙٛ

ٗٔ ٓٚ

٘ٓٔ ٖ

ٔٔٗ ٔ٘ٚ

ٕٕٕٔ ٙٙ

ٕ  -الكوارث كالنزاعات

ٗ٘ٗ ٓٔ

ٔٚ ٛٛٙ

ٖٖٕ ٖٜ

ٕٕ٘ ٔٛ

-

-

ٕ٘ٔ ٚ

ٜٜٔ

ٜٓٗ

ٕ ٔٙٙ

٘ٔ ٜٕٜ

ٖٗ ٕٕٜ

ٖ  -إدارة النُظم اإليكولوجي،

ٖٙ ٕٕٙ

ٖٖٔٙ ٛ

ٕٛ ٖٕٙ

ٖٕٔ ٖ٘

ٛٚ ٜٔٛ

ٕٙٙ ٓٙ

ٕ٘ٓ ٔ

ٔ ٜٗٛ

ٔ ٜ٘ٚ

ٕٔٓ ٗ

ٕٖٔ٘٘ ٙ

ٖٔٗ ٙٔٙ

ٕٕٗٔ ٙ

ٕ٘ٔ ٜٛ

ٖٜ ٓٚٚ

ٕٚ ٖٗٙ

-

-

ٔ ٕٗٙ

ٜٜٛ

ٕٔ٘ ٖ

ٕٔ٘ ٙ

ٛ٘ ٖٙٛ

ٔ٘٘ٙ ٚ

٘  -اؼبواد الكيميائي ،كالنفايات ٖٗ٘ ٜٔ

ٖ٘ٔ ٔٚ

ٖٜٓ ٜٙ

ٔٓٗ ٖٔ

ٕٗٗٗ ٙ

ٕٔ٘ ٓٔ

ٖٙٚ

ٔ ٜٜٓ

ٜٗٗ

ٖٓ٘ ٕ

ٖٖٕ ٘ٛ

ٖٓٗ ٚٙ

 - ٙكفاءة اؼبوارد

ٕٙ ٛٙٚ

ٗ٘ ٖٕٜ

ٕ٘ٗ ٗٗ

ٔٓٔ ٕٛ

-

-

ٗٛٛ

ٖٜٛ

ٗ٘ٙ

ٕ ٛٗٚ

ٕٚ ٙ٘ٛ

ٓٚٚ ٕٙ

 - ٚاالسحتةراض البيةي

-

ٔٙ ٚٙٛ

-

ٔٔ ٕٕٚ

-

٘٘ ٜٙ

-

ٓٔٗ

-

ٖٖٓ ٗ

-

ٖٖٔ ٖٛ

المجموع الفرعي جيم

ٓٓ٘ ٘ٔٙ

ٕٜٗٓ ٖٜ

ٕ٘ٗٔ ٛٛ

ٓٓٓ ٕٕٓ

ٓٓٓ ٖٗٔ

ٖٓٓٔٔ ٜ

ٕٗٙ ٜ

ٚ ٙٓٚ

ٚ ٜٖٚ

ٖ٘ٙ٘ ٕٗٙ ٕ٘ ٔٚٛ9

٘ٙ ٖٙ

ٗ  -اغبوكم ،البيةي،

داؿ -اححتياطي برنامج الصندكؽ

المجموع الفرعي جيم  +دال ٔٚٔ ٛٙٙ

ٓ٘٘ٛ ٓٛ

ٓٓ٘ ٕٔ

-

-

-

-

-

-

-

-

٘ٙ ٖٙ

ٓٓ٘ ٕٔ

ٕٕٗٔ ٜٛ

ٕ٘ٗٔ ٛٛ

ٓٓٓ ٕٕٓ

ٓٓٓ ٖٗٔ

ٖٓٓٔٔ ٜ

ٕٗٙ ٜ

ٚ ٙٓٚ

ٚ ٜٖٚ

ٕ٘ ٔٚٛ

ٕٔ٘ٚٔ ٙ

ٓ٘ٚٓ ٘ٛ

-
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اؼبوارد (بآالؼ دكالرات الواليات اؼبحتددة)
الصناديق االسحتةماني،
(أ) (ب)
كاؼبخصص،

صندكؽ البية،

الصناديق االسحتةماني ،ؼبرفق البية،
(ج)
الةاؼبي،
ٕٕٕٖٔٓٓٔ-

ٕٕٕٔٓٓٔ٘-ٕٓٔٗ ٕٖٓٔ-ٕٕٓٔ ٕٓٔ٘-ٕٓٔٗ ٕٖٓٔ-

هكلف ،دعم الارنامج

(د)

اجملموع

اؼبيزاني ،الةادي،

ٕٕٗٔٓٓٔ٘-ٕٓٔٗ ٕٖٓٔ-ٕٕٓٔ ٕٓٔ٘-ٕٓٔٗ ٕٖٓٔ-ٕٕٓٔ ٕٓٔ٘-ٕٓٔٗ ٕٖٓٔ-ٕٕٓٔ ٕٓٔ٘-

ىاء -إدارة كدعم الارنامج
ٚ ٜٗٚ

إدارة كدعم الارنامج

أخرل (الحتدريب ،اؼبةايَت احملاسبي ،الدكلي،
للوطاع الةاـ ،نظاـ زبطيط موارد اؼبنظم،
 ي اؼباحتوبل (أكموجا) ،أخل)
اسًتداد هكاليف اػبدمات
المجموع الفرعي ،ىاء

(ق)

ٚ ٓٛٚ

-

-

-

-

ٕ٘ٔ ٘ٔ

ٕٔ ٛ٘ٛ

ٔ ٕٔٚ

ٖٔٓ ٕ

ٕٖ ٛٙٙ

ٕٔ ٜٜ٘

٘ٔ ٘ٚ

-

-

-

-

-

ٕ ٕٜٗ

-

-

-

ٗٓٓ ٗ

ٕ ٘٘ٛ

ٓ٘٘ ٙ

-

-

-

-

ٙ ٔٓٛ

-

-

-

ٛ ٙٙٙ

ٓ٘٘ ٙ

20 055

24 321

-

-

-

-

12 160

25 187

2 127

1 023

31 531

12 623

243 000

223 900

18 283

13 100

24 151

34 964

629 064 628 495

المجموع (ألف+باء+جيم+دال  +ىاء) 101 000 141 097 145 000 290 961
ملدوظ :،قد هحتباين األرقاـ بصورة طفيف ،نحتيج ،لحتوريب أرقاـ كل من اؼبيزاني ،كالوظائف.

(أ) هحتصل الصناديق االسحتةماني ،كاؼباانبات اؼبخصص ،اؼببين ،بارنامج البية ،بصورة حصري ،،كال هرمل الصناديق اؼبحتصل ،باالهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ اليت يديرىا برنامج البية .،أما هكاليف دعم الارامج اليت وبحتفظ هبا برنامج البية ،فيما يحتةلق باالهفاقات البيةي،
اؼبحتةددة األطراؼ فهي مرمول.،
حتغَتات من كقت آلخر.
اؼبمول ،من الصناديق االسحتةماني ،كاؼباانبات اؼبخصص ،على أنو إبارم فوط ،كالكثَت من ىذه الوظائف ذات طابع مؤقت .كىبضع ماحتواىا ل ُ
(ب) ينبغي النظر إىل عدد الوظائف َّ
(ج) بالناب ،لفًتة الانحتُت ٕٗٔٓ ،ٕٓٔ٘-فإف ميزاني ،مرفق البية ،الةاؼبي ،ىي اؼببلغ اػباص بالحتنفيذ لفًتة الانحتُت بدالن من اؼببلغ اؼبةحتمد على الندو الذم كاف محتبةان  ي فًتة الانحتُت الاابو.،
(د) هكاليف دعم الارامج  ي برنامج الةمل اؼببين  ،ي برنامج الةمل هةكس جهود برنامج األمم اؼبحتددة للبية  ،ي هطبيق سياس ،أكثر صرام ،السًتداد الحتكاليف .كعمومان ،فإف ميزاني ،دعم الارامج أقل فبا كانت عليو  ي فًتة الانحتُت الاابو ،،فبا يةكس مكاسب نحتيج،
للكفاءة ،كالبفاضا نوديا نحتيج ،االسحتثمارات ؼبرة كاحدة  ي االنحتواؿ إىل أكموجا كاؼبةايَت احملاسبي ،الدكلي ،للوطاع الةاـ ،فضال عن هوفَت ـبصصات للديوف الاابو ،اػباص ،بالحتأمُت الصدي ؼبا بةد انحتهاء اػبدم  ،،ي إطار اؼبةايَت احملاسبي ،الدكلي ،للوطاع الةاـ.
(ق) يغطي ’’سداد هكاليف اػبدمات‘‘ ،على كجو الحتدديد ،اسحتكماؿ ـبصصات اؼبيزاني ،الةادي ،ؼبكحتب األمم اؼبحتددة  ي نَتكيب ػبدمات اؼببادرات ،فضالن عن اػبدمات اليت يودمها مكحتب األمم اؼبحتددة  ي جنيف (ٔ ٔ9مليوف دكالر) ،كاجمللس االقحتصادم
كاالجحتماعي آلسيا كاحمليط اؽبادئ (ٓٓٓ ٕ )ٛدكالر ،إضاف ،إىل سداد هكاليف خدمات الدعم بواسط ،كيانات أخرل .كىذا ال يرمل اؼبدفوعات إىل مكحتب األمم اؼبحتددة  ي نَتكيب ػبدمات إهبار اؼبكاهب أك خدمات اؼبؤسبرات ،اليت رباب بركل منفصل.
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اعبدكؿ ٖ
توزيع تقديري للوظائف بحسب فئة الوظيفة ومصدر التمويل
مدٕ-
ك أ ع/أ ع ـ
ٕٕٕٖٔٓٓٔ-
اؼبيزاني ،الةادي،
صندكؽ البية،
دعم الصناديق االسحتةماني،
(أ)
الصناديق االسحتةماني ،كاؼباانبات اؼبخصص،
الصناديق االسحتةماني ،ؼبرفق البية ،الةاؼبي( ،دبا  ي
ذلك فريق اػباراء االسحترارم الةلمي كالحتوٍت)
المجموع

ٕٕٗٔٓٓٔ٘-

اؼبيزاني ،الةادي،
صندكؽ البية،
دعم الصناديق االسحتةماني،
(أ)
الصناديق االسحتةماني ،كاؼباانبات اؼبخصص،
الصناديق االسحتةماني ،ؼبرفق البية ،الةاؼبي( ،دبا  ي
ذلك فريق اػباراء االسحترارم الةلمي كالحتوٍت)
المجموع

الحتغيَتات

اؼبيزاني ،الةادي،
صندكؽ البية،
دعم الصناديق االسحتةماني،
(أ)
الصناديق االسحتةماني ،كاؼباانبات اؼبخصص،
الصناديق االسحتةماني ،ؼبرفق البية ،الةاؼبي( ،دبا  ي
ذلك الفريق االسحترارم الةلمي كالحتوٍت)
المجموع

ٔ
ٔ
-

ٖ
٘
-

1

ٔ
9

مدٔ-

ؼ٘-

ؼٗ-

ؼٖ-

ؼٔ/ٕ-

ؾبموع ؼ

الرهب احمللي،

اجملموع

39

ٙ
88

ٕ٘
261

ٕٓ
246

72

ٕ٘
527

ٕٚ
318

ٜٚ
845

ٔ
ٖٖ
ٔ
ٗ

ٛ
٘ٚ
٘
ٕٔ

ٔٔ
ٜٛ
ٗ
ٖٖ

٘
ٜ٘
ٔٛ
ٗٗ

ٕ
ٕٕ
ٕ
٘ٗ

ٖٔ
ٕٙٙ
ٖٓ
ٖٔٛ

ٔٚ
ٕٓٚ
ٕٗ
ٖ٘

ٗٛ
ٖٗٚ
ٕٚ
ٖٔٚ

ك أ ع/أ ع ـ

مدٕ-

مدٔ-

ؼ٘-

ؼٗ-

ؼٖ-

ؼٔ/ٕ-

ؾبموع ؼ

الرهب احمللي،

اجملموع

3

ٔ
7

39

ٙ
201

ٔٛ
270

ٔٔ
217

71

ٖٙ
510

ٕٔ
308

٘ٚ
818

ٕ
ٔ
-

ٗ
ٕ
-

ٔٔ
ٕٗ
ٔ
ٖ

ٕ٘
ٜ٘
ٗ
ٛ

ٕٙ
ٜٛ
ٖٔ
ٕٗ

ٚ
ٜ٘
ٗٔ
ٖٙ

ٕ
ٕٕ
ٕ
ٗٙ

ٚٚ
ٕ٘ٙ
ٖٗ
ٔٔٚ

ٔٛ
ٕٓٙ
ٖ٘
ٕٛ

ٜ٘
ٕٗٙ
ٜٙ
٘ٗٔ

ك أ ع/أ ع ـ

مدٕ-

مدٔ-

ؼ٘-

ؼٗ-

ؼٖ-

ؼٔ/ٕ-

ؾبموع ؼ

الرهب احمللي،

اجملموع

2

()1

-

24

()ٚ
8

()ٜ
()29

2

()ٔٙ
3

()ٙ
()10

(ٕٕ)
()27

ٔ
-

ٔ
(ٖ)
-

ٓٔ
()ٜ
(ٔ)

ٔٚ
ٕ
(ٔ)
(ٗ)

٘ٔ
ٜ
()ٜ

ٕ
(ٗ)
()ٛ

ٔ

ملدوظ :،قد هحتباين األرقاـ بصورة طفيف ،نحتيج ،لحتوريب أرقاـ كل من اؼبيزاني ،كالوظائف.
حتغَتات من كقت آلخر.
اؼبمول ،من الصناديق االسحتةماني ،كاؼبخصص ،على أنو إبارم فوط ،كالكثَت من ىذه الوظائف ذات طابع مؤقت .كىبضع ماحتواىا ل ُ
(أ) ينبغي النظر إىل عدد الوظائف َّ

ٗٙ
(ٓٔ)
ٗ
(ٕٔ)

ٔ
(ٔ)
()ٚ
()ٚ

ٗٚ
(ٔٔ)
(ٖ)
()ٕٛ
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ثالثاً  -أجهزة تقرير السياسات
٘٘  -صبةي ،األمم اؼبحتددة الحتابة ،لارنامج األمم اؼبحتددة للبية ،ىي جهاز إقرار الاياسات لارنامج األمم
اؼبحتددة للبية .،كؽبذه اعبمةي ،جهاز فرعي رئياي كاحد ىو عبن ،اؼبمثلُت الدائمُت .ككاف من اؼبحتوقع أف يةحتمد
ؾبلس اإلدارة  ،ي االجحتماع األكؿ عوب إنراء الةضوي ،الةاؼبي ،لارنامج األمم اؼبحتددة للبية  ،،ي بباط/فاراير
ٖٕٔٓ ،مورران برأف نظاـ داخلي جديد لألجهزة اإلداري ،لارنامج األمم اؼبحتددة للبية .،كلو اعحتمد ىذا اؼبورر
لكاف األمُت الةاـ كضع  ي طلب ميزانيحتو إىل اعبمةي ،الةام ،اعحتباران ألم أثار مًتهب  ،ي اؼبيزاني ،على ىذا النظاـ
الداخلي .كلكن ،مت هأجيل البت  ي النظاـ الداخلي إىل الدكرة األكىل عبمةي ،األمم اؼبحتددة للبية ،،كنحتيج ،لذلك
مل يحتمكن األمُت الةاـ من أف يودـ طلب ميزاني ،موابل إىل اعبمةي ،الةام .،كلذا قد ياحتلزـ األمر هودًن ميزاني،
إضافي ،إىل اعبمةي ،الةام ،لحتغطي ،أم رباينات يحتم االهفاؽ عليها .كيدرؾ مكحتب اؼبراقب اؼبايل باؼبور الرئياي
لألمم اؼبحتددة ذلك ،كقد ذكر  ي بياف بفهي للجن ،الثاني  ،ي دكرهتا اؼبةوودة  ي  ٙكانوف األكؿ/ديامار
ٕٕٔٓ اغباج ،إىل االىحتماـ بحتلبي ،ىذه اؼبحتطلبات  ي هناي ،األمر من خالؿ طلب ميزاني ،إضافي.،
 - ٘ٙيدعم اؼبنحتدل الةاؼبي للمجموعات الرئياي ،كأصداب اؼبصلد ،اغبكومات  ي اؼبنحتديات اػباص،
بالاياسات الةام ،لحتودًن إسهامات  ي اؼباائل اؼبطركح ،للنواش بالرغم من أنو ليس جهازان من أجهزة هورير
الاياسات .كينةود ىذا اؼبنحتدل سنويان موًتنان بدكرات ؾبلس اإلدارة/اؼبنحتدل البيةي الوزارم الةاؼبي كذلك إلهاح،
الفرص ،للمجموعات الرئياي ،كأصداب اؼبصلد ،ؼبناقر ،إسهاماهتا  ي ؾبلس اإلدارة/اؼبنحتدل البيةي الوزارم
الةاؼبي كلكفال ،هودًن إسهاـ نوعي لو هأثَته  ي نحتائج ؾبلس اإلدارة/اؼبنحتدل البيةي الوزارم الةاؼبي .كقد دعا مؤسبر
األمم اؼبحتددة للحتنمي ،اؼباحتدام  ،ي حزيراف/يونيو ٕٕٔٓ برنامج األمم اؼبحتددة للبية ،السحتكراؼ آليات جديدة
لحتوفَت مااح ،كافي ،ؼبرارك ،اجملحتمع اؼبدين كاجملموعات الرئياي .،كهبةان لذلك يحتم هةديل ىيكل اؼبنحتدل الةاؼبي
للمجموعات الرئياي ،كأصداب اؼبصلد ،هركيلحتو ؼبراعاة االجحتماع اؼبفحتوح الةضوي ،للجن ،اؼبمثلُت الدائمُت  ي
آذار/مارس ٕٗٔٓ ،كسوؼ يةدؿ كذلك بةد مداكالت صبةي ،البية  ،ي اجحتماعها األكؿ  ي حزيراف/يونيو
ٕٗٔٓ.
اعبدكؿ ٗ
توقعات الموارد بحسب فئة :أجهزة تقرير السياسات
اؼبوارد (بآالؼ دكالرات الواليات اؼبحتددة)
ٕٕٗٔٓٓٔ٘-
ٕٕٔٓ ٕٖٓٔ-الحتغيَتات
الفة،
الميزانية العادية
الوظائف
غَت الوظائف
المجموع

ٗٚٛ9
7884

ٗٔ9
284

ٜٚ9ٛ
7988

ٕٕٕٖٔٓٓٔ-
صفر

الوظائف

الحتغيَتات ٕٕٗٔٓٓٔ٘-
صفر

صفر

ملدوظ :،قد هحتباين األرقاـ بصورة طفيف ،نحتيج ،لحتوريب أرقاـ كل من اؼبيزاني ،كالوظائف.

رابعاً  -التوجيو التنفيذي واإلدارة
 - ٘ٚيضطلع بالحتوجيو الحتنفيذم كاإلدارة  ي برنامج البية ،اؼبكحتب الحتنفيذم ،كأمان ،أجهزة هورير الاياسات
كمكحتب الحتوييم اؼباحتول .كيحتضمن أيضان عنصر اؼبيزاني ،اؼبةٍت اؼبدرج ربت الوام ٗٔ  ي ميزاني ،برنامج األمم
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()ٛ

كأدرجت

اؼبحتددة للفًتة ٕٕٔٓ ٕٖٓٔ-أمان ،عبن ،األمم اؼبحتددة الةلمي ،اؼبةني ،بآثار اإلبةاع الذرم.
هفاصيل اؼبوارد برأف ىذه اللجن  ،ي برنامج عمل برنامج البية.،
 - ٘ٛكيضم اؼبكحتب الحتنفيذم اؼبدير الحتنفيذم ،كنائب اؼبدير الحتنفيذم كغَتنبا من أعضاء اإلدارة الةليا  ي
برنامج البية ،كيوفر اػبدمات الحتنفيذي ،كالدعم ؽبم ،دبا  ي ذلك من خالؿ الحتوجيو كاؼبوافو ،على الاياسات
اػباص ،جبميع اؼباائل الاراؾبي ،كاإلداري .،كيوفر اؼبدير الحتنفيذم ،بدعم من نائب اؼبدير الحتنفيذم ،الرؤي ،كالحتوجيو
لةمل برنامج البية ،كفوان لوالياهو الحترريةي ،كيحتدمل اؼباؤكلي ،الكامل ،عن إدارة موارد برنامج البية .،كإعماالن
الهفاؽ عود بُت اؼبدير الحتنفيذم كاألمُت الةاـ لألمم اؼبحتددة ،يحتوىل اؼبدير الحتنفيذم بناء على ذلك اؼباؤكلي ،عن
الويادة الرامل ،اليت هوجو عملي ،الحتخطيط االسًتاهيجي لارنامج البية ،كهضمن هوجيو عمل برنامج البية ،بأكملو
صوب ربويق النحتائج اؼباحتهدف.،
 - ٜ٘كيحتدمل اؼبدير الحتنفيذم ،كجزء من عملي ،الويادة ،اؼباؤكلي ،الرامل  ،،ي منظوم ،األمم اؼبحتددة ،عن
هوفَت اإلرباد برأف الاياسات البيةي ،اليت هأخذ  ي االعحتبار عمليات هوييم أسباب كآثار هغَت البية ،كربديد
الوضايا النابة ،كربفيز الحتدابَت الدكلي ،لحتدويق االسحتجاب ،اؼبناو  ،ي منظوم ،األمم اؼبحتددة كمع الرركاء
اآلخرين .كجرل اغباؽ مكحتب الاياسات كالرؤكف اؼبرًتك ،بُت الوكاالت باؼبكحتب الحتنفيذم لزيادة الكفاءة  ي
الطريو ،اليت يودـ هبا برنامج البية ،الحتوجيو كدعم الاياسات  ي منظوم ،األمم اؼبحتددة .كيحتمثل الوصد  ي ضماف
أف يحتخذ برنامج البية ،هنجان أكثر اسًتاهيجي  ،ي مرارك ،أُسرة كيانات األمم اؼبحتددة كالةمليات على نطاؽ
اؼبنظوم ،مثل فريق إدارة البية ،،كالةمليات اؼبوجه ،من خالؿ ؾبلس الرؤساء الحتنفيذيُت كأجهزهو الفرعي.،
كسيركل دعم أكلويات االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ  ي ىذه الةمليات الةنصر الرئياي  ي اعبهود اليت
يبذؽبا برنامج البية ،لحتدويق االسحتجاب ،اؼبناو ،للوضايا البيةي  ،ي منظوم ،األمم اؼبحتددة .كشب ،اىحتماـ آخر يحتمثل
 ي ربويق أقصى مدل لودرة برنامج البية ،على بناء الودرات كدعم نول الحتكنولوجيا كاؼبةارؼ.
ٓ - ٙكيحتدمل اؼبدير الحتنفيذم خالؿ هنفيذ اػبطط االسًتاهيجي ،لارنامج البية ،كال سيما االسًتاهيجي ،اؼبحتوسط،
األجل كبرنامج الةمل ماؤكلي ،ضماف اىحتماـ اإلدارة باجملاالت اليت ربددت خالؿ رصد أداء برنامج برنامج
البية ،،كعمليات اؼبراجة ،،كالحتدريات كعمليات الحتوييم بأهنا  ي حاج ،إىل إجراء لحتداُت األداء كاؼبااءل.،
ٔ - ٙك ي حُت يؤكد اؼبكحتب الحتنفيذم أف اؼباؤكلي ،عن هنفيذ النحتائج ىي  ي صدارة مهاـ إدارة األداء ،فإنو
ماؤكؿ أيضان عن إجراء كهياَت اؼبراكرات مع اغبكومات ،دبا  ي ذلك من خالؿ البةثات الدائم ،اؼبةحتمدة لدل
برنامج البية  ،ي نَتكيب ،كالوفاء دباؤكلي ،برنامج البية ،باعحتباره ككال ،منفذة ؼبرفق البية ،الةاؼبي .،كهوفر أمان ،أجهزة
هورير الاياسات الدعم ػبدمات األمان ،عبمةي ،البية ،كأجهزهتا الفرعي ،مثل عبن ،اؼبمثلُت الدائمُت كهةمل
بوصفها حلو ،الوصل الرئياي ،للةالقات اػبارجي ،مع فبثلي اؽبيةات اإلداري ،لارنامج البية .،كهوفر الدعم الفٍت
كالحتوٍت كاإلجرائي للدكومات كغَتىا من الرركاء اػبارجيُت  ي دكرات اعبمةي( ،مثلما كانت هفةل  ي الدكرات
الاابو ،للمجلس/للمنحتدل) كاجحتماعات ىيةاهتا الفرعي ،كخالؿ فًتة ما بُت الدكرات.
ٕ - ٙكيوع مكحتب الحتوييم ضمن اخحتصاصات الحتوجيو الحتنفيذم كاإلدارة اعًتافان باسحتوالليحتو عن بوي ،الارامج
كاألنبي ،اؼباندة السحتخداـ نحتائج الحتوييم  ي رباُت الحتخطيط كاألداء  ي برنامج البية .،كنظران السحتواللي ،اؼبكحتب
عن بوي ،الارنامج ،يرفع هواريره إىل اؼبدير الحتنفيذم لارنامج البية ،مبابرة .كيووـ بحتوييم اؼبدل الذم بلغو برنامج
البية  ،ي ربويق نحتائجو اؼبوررة الواردة  ي االسًتاهيجي ،اؼبحتوسط ،األجل ،كيناق أنرط ،برنامج البية ،ذات الصل،
(( )ٛالوام ٗٔ) .A/64/6
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بوحدة الحتفحتيش اؼبرًتك .،كيودـ ،اسحتنادان إىل نحتائج الحتوييم ،اؼبرورة الاياساهي ،للنهوض بحتخطيط الارامج
كهنفيذىا .كهبلغ نحتائجو عن طريق اؼبدير الحتنفيذم إىل عبن ،اؼبمثلُت الدائمُت كصبةي ،البية ،كفوان لاياس ،الحتوييم  ي
برنامج البية.،
ٖ - ٙكيودـ اعبدكؿ الحتايل أىداؼ الحتوجيو الحتنفيذم كاإلدارة كاإلقبازات اؼبحتوقة ،كما يحتصل بذلك من
مؤبرات .كهركز اإلقبازات اؼبحتوقة ،على الويادة  ي اؼبنظم  ،ي كضع جدكؿ أعماؿ البية ،الةاؼبي .كيرمل ذلك
أكالن ضماف هركيز عمل برنامج البية ،على طلبات الةمالء كمن مث فإنو يكوف كثيق الصل ،بالرركاء  ي األمم
اؼبحتددة كالدكؿ األعضاء .كسيظهر برنامج البية ،قيادهو  ي هةزيز االهااؽ  ي الوضايا البيةي  ،ي منظوم ،األمم
اؼبحتددة ،كأنو عنصر أساسي  ي كضع جدكؿ أعماؿ البية ،الةاؼبي .كيةحتار ربويق الحتأثَتات من خالؿ الرراكات
كالنهج اؼبحتااكق  ،ي منظوم ،األمم اؼبحتددة أحد الركائز الرئياي  ،ي األجل اؼبحتوسط .كسوؼ هركز اإلقبازات
اؼبحتوقة ،كذلك على هدعيم األساس الةلمي ألنرط ،برنامج البية ،لضماف موثوقيحتو  ي عملو صوب كضع جدكؿ
األعماؿ البيةي الةاؼبي ،كالوياـ بدكر حلو ،الوصل اؼبرًتك ،بُت الةلم كالاياسات .كنظران ألف اؼبوارد البرري،
هركل األساس الرئياي ألم منظم ،،فإف اإلقبازات اؼبحتوقة ،هركز على ربويق الكفاءة كالفةالي  ،ي إدارة اؼبوارد
البرري .،كأخَتان ،فإنو نظران ألف مكحتب الحتوييم يةمل بصورة ماحتول ،كيودـ هواريره للمدير الحتنفيذم مبابرة ،فإف
اعبدكؿ يودـ اإلقبازات اؼبحتوقة ،كمؤبرات اإلقباز اليت هبُت الكيفي ،اليت سيطبق هبا برنامج البية ،هنجان منحتظمان
إزاء اسحتخداـ نحتائج الحتوييم.
ٗ - ٙيودـ اؼبديركف اإلقليميوف هوريرىم مبابرة إىل نائب اؼبدير الحتنفيذم ،فبا يةزز هركيز اؼبنظم ،على النهج
اإلقليمي ،،كاالىحتماـ بطلبات قطري ،كإقليمي ،ؿبددة ،كهودًن اػبدمات ؽبا .كمن االعحتبارات الرئياي ،مضاعف،
مدل سبكن برنامج األمم اؼبحتددة للبية ،من بناء الودرات ،كاقحتااـ البيانات الةلمي ،كدعم نول الحتكنولوجيا
كالدراي ،الفني .،كهااىم اؼبكاهب اإلقليمي ،ماانب ،مبابرة  ي هصميم كهنفيذ برنامج الةمل عار صبيع الارامج
الفرعي .،كىي بذلك هةحتار ذات أنبي ،أساسي  ،ي هياَت ابًتاؾ برنامج األمم اؼبحتددة للبية  ،ي اآلليات اؼبرًتك،
بُت الوكاالت على اؼباحتويُت اإلقليمي كالوطٍت  ،ي هرجيع الحتةاكف بُت بلداف اعبنوب ضمن برامج برنامج األمم
اؼبحتددة للبية .،كقد أنرئ مكحتب الدعم اإلقليمي لارنامج األمم اؼبحتددة للبية  ،ي عاـ ٖٕٔٓ ،كيودـ هواريره إىل
نائب اؼبدير الحتنفيذم مبابرة ،كيوفر الدعم اؼبؤساي للمكاهب اإلقليمي  ،ي ؾباالت من قبيل اغبوكم،
كالاياسات كالارنامج كالحتوعي ،فضالن عن الحتنايق كالحتةاكف فيما بُت األقاليم.
٘ - ٙكيودـ اعبدكؿ ألف أدناه أىداؼ الحتوجيو الحتنفيذم كاإلدارة لارنامج األمم اؼبحتددة للبية ،كإقبازاهو اؼبحتوقة،
كما يحتصل بذلك من مؤبرات .كهركز اإلقبازات اؼبحتوقة ،على الويادة  ي اؼبنظم  ،ي كضع جدكؿ أعماؿ البية،
الةاؼبي .كيرمل ذلك أكالن ضماف هركيز عمل برنامج البية ،على طلبات الةمالء كمن مث فإنو يكوف كثيق الصل،
بالرركاء  ي األمم اؼبحتددة كالدكؿ األعضاء .كسيظهر برنامج البية ،قيادهو  ي هةزيز االهااؽ  ي الوضايا البيةي  ،ي
منظوم ،األمم اؼبحتددة ،كأنو عنصر أساسي  ي كضع جدكؿ أعماؿ البية ،الةاؼبي .كيةحتار ربويق الحتأثَتات من
خالؿ الرراكات كالنهج اؼبحتااكق  ،ي منظوم ،األمم اؼبحتددة أحد الركائز الرئياي ،لالسًتاهيجي  ،ي األجل
اؼبحتوسط .كسوؼ هركز اإلقبازات اؼبحتوقة ،كذلك على هدعيم األساس الةلمي ألنرط ،برنامج البية ،لضماف
موثوقيحتو  ي عملو صوب كضع جدكؿ األعماؿ البيةي الةاؼبي ،كالوياـ بدكر أقول كدلو ،كصل مرًتك ،بُت الةلم
كالاياسات .كنظران ألف اؼبوارد البرري ،هركل األساس الرئياي ألم منظم ،،فإف اإلقبازات اؼبحتوقة ،هركز على
ربويق الكفاءة كالفةالي  ،ي إدارة اؼبوارد البرري .،كأخَتان ،فإنو نظران ألف مكحتب الحتوييم يةمل بصورة ماحتول ،كيودـ
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هواريره للمدير الحتنفيذم مبابرة ،فإف اعبدكؿ يودـ اإلقبازات اؼبحتوقة ،كمؤبرات اإلقباز اليت هبُت الكيفي ،اليت
سيطبق هبا برنامج البية ،هنجان منحتظمان إزاء اسحتخداـ نحتائج الحتوييم.
أىداؼ فترة السنتين واإلنجازات المتوقعة ومؤشرات اإلنجاز ومقاييس األداء للمكتب التنفيذي
اؽبدؼ :هوفَت الويادة  ي كضع جدكؿ األعماؿ البيةي الةاؼبي ،كهنفيذ الواليات الحترريةي ،لارنامج األمم اؼبحتددة
للبية ،كاعبمةي ،الةام ،،ككفال ،االهااؽ  ي إقباز برنامج الةمل كضماف أف هنفذ إدارة اؼبوارد البرري ،كفوان
لاياسات األمم اؼبحتددة كإجراءاهتا.
()9

اإلنجازات المتوقعة

مؤشرات اإلنجاز

(أ) هنفيذ برنامج البية ،للارامج كاؼبنحتجات اليت
هةحتارىا اغبكومات كالرركاء  ي منظوم ،األمم
اؼبحتددة ذات صل ،بالوضايا البيةي،

(أ) الناب ،اؼبةوي ،لرركاء برنامج البية ،اؼبراركُت  ي االسحتبياف  ي
اغبكومات كمنظوم ،األمم اؼبحتددة اليت هصنف صل ،منحتجات
برنامج البية ،كبراؾبو بأهنا مرضي،

مواييس األداء:
هوديرات الفًتة ٕٕٔٓ :ٕٖٓٔ-غَت محتوافرة
اؼباحتهدؼ للفًتة ٕٗٔٓ  ٙ٘ :ٕٓٔ٘-ي اؼبائ،
(ب) هركيج برنامج البية ،لزيادة االهااؽ
كالحتكامل  ي منظوم ،األمم اؼبحتددة برأف
الوضايا البيةي،

(ب) عدد اؼبوضوعات ذات الرواغل البيةي ،الةاؼبي ،اليت هضطلع
فيها منظوم ،األمم اؼبحتددة بإجراءات مرًتك ،نحتيج ،ؼبرارك،
برنامج البية،

مواييس األداء:
هوديرات الفًتة ٕٕٔٓٙ :ٕٖٓٔ-
ماحتهدؼ الفًتة ٕٗٔٓ ٙ( ٜ :ٕٓٔ٘-من ٕٕٕٖٔٓٓٔ-
زائد ٖ  ي ٕٗٔٓ)ٕٓٔ٘-
(ج) هةزيز اسحتخداـ الةلوـ اؼبوثوؽ هبا
كاؼبحتااكق  ،ي الصل ،اؼبرًتك ،للةلم كالاياسات

(ج) زيادة عدد اؼببادرات اؼبوجه ،إىل هةزيز الصل ،اؼبرًتك ،بُت
الةلم كالاياسات اليت سبكن برنامج البية ،من إظهار نحتائج إهبابي،

مواييس األداء:
هوديرات الفًتة ٕٕٔٓ :ٕٖٓٔ-غَت محتوافر
ماحتهدؼ الفًتة ٕٖٗٔٓ :ٕٓٔ٘-
(د) هدعيم ماؤكلي ،برنامج البية ،برأف منظم،
مةحتمدة على النحتائج

(د) الناب ،اؼبةوي ،من اؼبراجة ،كهوصيات الحتدرم اليت قبلت برأف
أداء برنامج البية ،اليت ازبذ فيها إجراء

مواييس األداء:
هوديرات الفًتة ٕٕٔٓ  ٛٓ :ٕٖٓٔ-ي اؼبائ،
ماحتهدؼ الفًتة ٕٗٔٓ  ٛ٘ :ٕٓٔ٘-ي اؼبائ،

( )ٜهاحتخدـ مؤبرات اإلقباز لوياس مدل ربويق اإلقبازات اؼبحتوقة .،كهحتوافق اؼبؤبرات مع اإلقبازات اؼبحتوقة ،اليت هاحتخدـ
لوياس األداء لحتدويو ها .كيبكن أف هكوف إلقباز محتوقع كاحد عدة مؤبرات (مكحتب خدمات الرقاب ،الداخليٕٓٔٓ ،،
(.)www.un.org/Depts/oios/mecd/mecd_glossary/documents/logical_category.htm
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اإلنجازات المتوقعة

مؤشرات اإلنجاز

()9

(ى) ضماف الحتمثيل اعبغرا ي كالحتوازف بُت (ى) ’ٔ‘ النابي ،اؼبةوي ،للنااء اؼبةيَّنات  ي كظائف عليا  ي الفةات
الفني ،كما فوقها
اعبناُت بُت اؼبوظفُت

مواييس األداء:
محتوسط ناب النااء  ي الرهب ،ؼ ٗ-كما فوقها
هوديرات الفًتة ٕٕٔٓ  ٗ٘ :ٕٖٓٔ-ي اؼبائ،
ماحتهدؼ الفًتة ٕٗٔٓ  ٗ٘ :ٕٓٔ٘-ي اؼبائ،
’ٕ‘ ناب ،اؼبوظفُت من الدكؿ األعضاء غَت اؼبمثل ،بالودر الكػا ي
 ي الفةات اؼبهني ،كاإلداري،

مواييس األداء:
ناب ،الوظائف  ي الفةات اؼبهني ،كاإلداري ،اليت هرغلها البلداف
غَت اؼبمثل ،بالودر الكا ي
هوديرات الفًتة ٕٕٔٓ  ٔ٘ :ٕٖٓٔ-ي اؼبائ،
ماحتهدؼ الفًتة ٕٗٔٓ  ٔ٘ :ٕٓٔ٘-ي اؼبائ،
(ك) اغبفاظ على الكفاءة  ي هةيُت اؼبوظفُت (ك) ’ٔ‘ محتوسط عدد األياـ الالزم ،لرغل كظيف ،باغرة بحتمويل من
خارج اؼبيزاني( ،مواس ،حباب الوقت بُت اإلعالف كالحتةيُت)
إعماالن لوواعد كلوائح اخحتيار موظفي األمم
اؼبحتددة

مواييس األداء:
عدد األياـ اليت ياحتلزمها الحتةيُت ،مواس حباب النظاـ اؼبحتبع  ي
مكحتب إدارة اؼبوارد البرري،
هوديرات الفًتة ٕٕٔٓ ٔٛٓ :ٕٖٓٔ-يومان
ماحتهدؼ الفًتة ٕٗٔٓ ٔٚٓ :ٕٓٔ٘-يومان

’ٕ‘ ناػ ػػب ،اؼبػ ػػوظفُت اؼبةينػ ػػُت خػ ػػالؿ الا ػ ػنحتُت اؼباض ػ ػيحتُت كالػ ػػذين
حوووا هصنيف ياحتو ي بنجاح هوقةات األداء أك يحتجػاكز هوقةػات
األداء  ي هوييم األداء اػباص هبم

مواييس األداء:

نا ػػب ،اؼب ػػوظفُت اؼبةين ػػُت خ ػػالؿ الاػ ػنحتُت اؼباضػ ػيحتُت ال ػػذين حووػ ػوا
الحتص ػ ػ ػػنيف ٔ (ذب ػ ػ ػػاكز هوقة ػ ػ ػػات األداء) أك ٕ (ياػ ػ ػ ػحتو ي بنج ػ ػ ػػاح
هوقةات األداء)  ي نظاـ هوييم األداء

(ز) ضماف الكفاءة  ي هوفَت اػبدمات
الجحتماعات أجهزة هورير الاياسات
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هوديرات الفًتة ٕٕٔٓ :ٕٖٓٔ-غَت محتاح
ماحتهدؼ الفًتة ٕٗٔٓ  ٛٓ :ٕٓٔ٘-ي اؼبائ،
(ز) ’ٔ‘ ناػ ػػب ،االجحتماعػ ػػات الػ ػػيت نظمهػ ػػا برنػ ػػامج البيةػ ػػ ،للجنػ ػػ،
اؼبمثلػػُت الػػدائمُت الػػيت هلوػػت الػػدكؿ األعضػػاء برػػأهنا الوثػػائق قبػػل
أربة ،أياـ عمل أك أكثر قبل كل اجحتماع
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مؤشرات اإلنجاز
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مواييس األداء:

هوديرات الفًتة ٕٕٔٓ :ٕٖٓٔ-غَت محتوافر
ماحتهدؼ الفًتة ٕٗٔٓ  ٛٓ :ٕٓٔ٘-ي اؼبائ،
(ح) عمليات الحتوييم اليت أجريت كفوان لاياس( ،ح) ’ٔ‘ نا ػ ػ ػػب ،اؼبر ػ ػ ػػركعات ال ػ ػ ػػيت هزي ػ ػ ػػد ع ػ ػ ػػن ٓٓٓ ٓٓٓٔ دكالر
أمريكػػي الػػيت اس ػحتكملت  ي فػػًتة الا ػنحتُت كجػػرل هوييمهػػا بصػػورة
الحتوييم كخططو كاسحتخدامها  ي رباُت األداء
ماحتول،

مواييس األداء:
هوديرات الفًتة ٕٕٔٓ  ٔٓٓ :ٕٖٓٔ-ي اؼبائ،
ماحتهدؼ الفًتة ٕٗٔٓ  ٔٓٓ :ٕٓٔ٘-ي اؼبائ،
’ٕ‘ نا ػػب ،عملي ػػات الحتوي ػػيم ال ػػيت مند ػػت هص ػػنيف ’’م ػػرض‘‘ أك
أعلى من ذلك للجودة
مواييس األداء:
هوديرات الفًتة ٕٕٔٓ  ٚٓ :ٕٖٓٔ-ي اؼبائ،
ماحتهدؼ الفًتة ٕٗٔٓ  ٚٓ :ٕٓٔ٘-ي اؼبائ،
’ٖ‘ نا ػػب ،هوص ػػيات الحتوي ػػيم اؼبوبول ػػ ،ال ػػيت نف ػػذت خ ػػالؿ النط ػػاؽ
الزمٍت احملدد  ي خط ،الحتنفيذ

مواييس األداء:
هوديرات الفًتة ٕٕٔٓ  ٚٓ :ٕٖٓٔ-ي اؼبائ،
ماحتهدؼ الفًتة ٕٗٔٓ  ٚٓ :ٕٓٔ٘-ي اؼبائ،

النواتج
 - ٙٙسحتنجز خالؿ فًتة الانحتُت ٕٗٔٓ ٕٓٔ٘-النواهج النهائي ،الحتالي:،
(أ) هودًن اػبدمات إىل اؽبيةات اغبكومي ،الدكلي ،كىيةات اػباراء (اؼبيزاني ،الةادي:)،
’ٔ‘ ؾبلس اإلدارة:
أ  -هودًن اػبدمات الفني ،لالجحتماعات .الدكرة االسحتثنائي ،الثالث ،عررة كالدكرة
الةادي ،الثامن ،كالةرركف فضالن عن اجحتماعات مكحتب ؾبلس اإلدارة/اؼبنحتدل
البيةي الوزارم الةاؼبي ()ٙ
ب  -كثائق اؽبيةات الحتداكلي .،الحتوارير اليت هودـ إىل ؾبلس اإلدارة/اؼبنحتدل البيةي
الوزارم الةاؼبي حاب طلبو)ٕٓ( .
’ٕ‘ عبن ،اؼبمثلُت الدائمُت:
أ  -هودًن اػبدمات الفني ،لالجحتماعات .االجحتماعات الحتدضَتي ،للجن ،،دبا  ي
ذلك عباهنا الفرعي ،،اؼبحتصل ،بالدكرة االسحتثنائي ،الثالث ،عررة كالدكرة الةادي،
الثامن ،كالةررين للمجلس/اؼبنحتدل (ٖٓ)؛ كاالجحتماعات الةادي ،للجن)ٛ( ،؛
ب  -كثائق اؽبيةات الحتداكلي .،الحتوارير نصف الانوي ،كربع الانوي ،اليت هودَّـ إىل
اللجن)ٙ( ،؛
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(ب) خدمات الدعم اإلدارم (اؼبيزاني ،الةادي/،اؼبوارد من خارج اؼبيزاني :)،هبرم هنفيذ اسًتاهيجي ،إدارة
اؼبوارد البرري  ،ي برنامج البية .،كسوؼ هاحتهدؼ االسًتاهيجي ،اسحتخداـ أفضل اؼبمارسات اؼبحتةلو ،بالحتوظيف
كمواصل ،هنمي ،الودرات الداخلي ،على إدارة اؼبرركعات  ي سياؽ اإلدارة اؼبةحتمدة على النحتائج؛ كربويق الحتوازف
اعبنااين  ي الفةحتُت الفني ،كاإلداري،؛ ككضع قواعد كسياسات األمان ،موضع الحتطبيق الةملي لضماف بية ،عمل
مواهي ،عبميع اؼبوظفُت؛ كإدخاؿ برنامج للحتدريب كالحتةلم بغي ،االرهواء باؼبهارات الفني ،كالحتنظيمي ،كاإلداري ،اليت
هدكر حوؿ اإلدارة اؼبةحتمدة على النحتائج مع إضفاء الطابع اؼبؤساي الكامل على هنج مفاىيمي لحتنفيذ برنامج
عمل برنامج البية،؛
(ج) خدمات الرقاب ،الداخلي( ،اؼبيزاني ،الةادي/،اؼبوارد من خارج اؼبيزاني :)،هورير هوييم كاحد لفًتة
الانحتُت ،كأربة ،هوارير هوييم للارامج الفرعي ،كعمليات هوييم ؼبرركعات ماحتكمل .،كسوؼ هرد اإلدارة كحتاب ،على
عمليات الحتوييم اؼبؤساي ىذه؛
(د) الوظائف اػبارجي ،كاؼبؤساي ،الداخلي ،غبافظ ،مرركعات مرفق البية ،الةاؼبي :،هوريراف سنوياف
عن األداء جمللس اؼبرفق ،كهوريراف سنوياف عن الرصد جمللس اؼبرفق ،كهورير عن االمحتثاؿ جمللس اؼبرفق برأف مةايَت
الثو ،،كما ال يول عن طبس أكراؽ سياسات هوضع بصورة مرًتك ،مع أمان ،اؼبرفق كالرركاء ،كشباني ،هوارير ربع
سنوي ،عن اإلدارة اؼبالي ،،كمراسالت بهري ،جمللس أمناء اؼبرفق ،كدمج بيانات اؼبرفق  ي هوارير الرصد كالحتوييم اليت
يةدىا برنامج البية ،كل سنحتُت ،كهاوي ،سنوي ،للبيانات مع ؾبلس األمناء أك األمان ،،كما ال يول عن منحتجُت عن
الدركس اؼباحتفادة كاؼبةارؼ ،كموقع ببكي لارنامج البية ،كاؼبرفق حان اؼبحتابة ،كقابل لالسحتخداـ كقاعدة بيانات
مركزي ،،كالرصد الداخلي الفةاؿ لالمحتثاؿ عبميع مةايَت الثو ،كاألعماؿ  ي اؼبرفق كبرنامج البية.،
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االحتياجات من الموارد
اعبدكؿ ٘
توقعات الموارد بحسب فئة التمويل :التوجيو التنفيذي واإلدارة
اؼبوارد (بآالؼ دكالرات الواليات اؼبحتددة)
الفة،
ألف -صندكؽ البية،

ٕٕٔٓ–ٖٕٔٓ

الحتغيَتات

الوظائف

ٕٗٔٓ–ٕ٘ٔٓ ٕٕٔٓ–ٖٕٔٓ الحتغيَتات ٕٗٔٓ–ٕ٘ٔٓ

الوظائف

ٔ٘ ٘ٙ

(ٖ٘ٗ ٔ) ٗ ٔٓٛ

ٕٛ

()ٛ

ٕٓ

غَت الوظائف

ٖٔ ٗٛ

(ٕ٘ٓ ٔ) ٗ ٙٛٙ

-

-

-

المجموع الفرعي ألف

9 041

8 794

18

()8

10

()148

(أ)

باء -الصناديق االسحتةماني ،كاؼبخصص،
الصناديق االسحتةماني ،كاؼبخصص،

ٕٕٔ

(ٕٕٔ)

-

-

-

-

المجموع الفرعي باء

121

()121

-

-

-

-

جيم -هكاليف دعم الارامج
هكاليف دعم الارامج

-

ٖٓٙ

ٖٓٙ

-

ٔ

ٔ

المجموع الفرعي جيم

-

306

306

-

2

2

داؿ -اؼبيزاني ،الةادي،
الوظائف

ٖٖ٘ ٖ

ٕٕٔ ٙ

٘٘ ٜٙ

غَت الوظائف

ٕٙ

ٕٗ

ٗٓٔ

ٖٔ

ٙ

ٜٔ

المجموع الفرعي دال

3 425

1 653

6 069

23

6

29

المجموع (ألف+باء+جيم+دال)

21 669

1 499

25 268

42

()2

40

ملدوظ :،قد هحتباين األرقاـ بصورة طفيف ،نحتيج ،لحتوريب أرقاـ كل من اؼبيزاني ،كالوظائف.
اؼبمول ،من الصناديق االسحتةماني ،كاؼباانبات اؼبخصص ،على أنو إبارم فوط ،كالكثَت من ىذه الوظائف ذات طابع مؤقت.
(أ) ينبغي النظر إىل عدد الوظائف َّ
حتغَتات من كقت آلخر.
كىبضع ماحتواىا ل ُ
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اعبدكؿ ٙ
توقعات الموارد بحسب الوحدة التنظيمية :التوجيو التنفيذي واإلدارة

اؼبوارد (بآالؼ دكالرات الواليات اؼبحتددة)
ٕٕٗٔٓٓٔ٘-
الحتغيَتات
ٕٕٕٖٔٓٓٔ-

الفة،

ٔ -اؼبكحتب الحتنفيذم
’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف
(أ)
’ٕ‘ الصناديق األخرل
المجموع الفرعي 2

ٕٖٓ ٖ
ٕٗ ٖٚ
ٕٕ٘ ٕ
992

ٕ -أمان ،اؽبيةات اإلداري،
’ٔ‘ صندكؽ البية،
ٕٜ٘
الوظائف
ٗٔٚ
غَت الوظائف
(أ)
ٔٓٛ
’ٕ‘ الصناديق األخرل
1 468
المجموع الفرعي 1
ٖ -كحدة الحتوييم اؼباحتول
’ٔ‘ صندكؽ البية،
ٓٙٙ
الوظائف
ٕٕٛ
غَت الوظائف
(أ)
ٔٓٙ
’ٕ‘ الصناديق األخرل
2 488
المجموع الفرعي 3
ٗ -مكحتب الاياسات كالرؤكف اؼبرًتك،
بُت الوكاالت
’ٔ‘ صندكؽ البية،
ٜٔٚ
الوظائف
ٗٔٙ
غَت الوظائف
(أ)
’ٕ‘ الصناديق األخرل
2 082
المجموع الفرعي 4
21 457
المجموع ()4+3+1+2
’ ‘2مجموع صندوؽ البيئة
’ ‘1مجموع الصناديق األخرى
المجموع

(أ)

25 407
3 617
29 034

ٕٗٛ
ٔٔٛ
ٖٓ٘ ٕ
9 173

ٖٓ ٗٙ
٘٘٘ ٕ
٘٘ٗ ٚ
13 170

الوظائف
الحتغيَتات ٕٕٗٔٓٓٔ٘-

ٕٕٕٖٔٓٓٔ-

٘ٔ
ٜ
14

(ٕ٘)ٜ
ٕ٘ٙ
()ٕٜٗ
()676

ٕٓٗ ٔ
ٕ٘٘
2 791

(ٕٔ)
ٖٙٙ
ٗٙٙ
2 228

ٙٗٛ
ٜٔٛ
ٔ ٓٙٛ
1 606

()ٜٔٚ
(ٗ)ٔٙ
()2 082
8 634

17 668

3
42

5 887
1 747
8 634

12 194
6 374
17 668

18
23
42

٘
5

٘ٔ
ٗٔ
19

ٙ

()ٙ

-

ٖ
9

()6

ٖ
3

ٗ

ٔ

٘

ٔ
5

ٕ
3

ٖ
8

ٖ

(ٖ)

-

()3
()2

40

()8
7
()2

10
10
40

ملدوظ :،قد هحتباين األرقاـ بصورة طفيف ،نحتيج ،لحتوريب أرقاـ كل من اؼبيزاني ،كالوظائف.
(أ) هوخيان لإلهباز كبالنظر إىل أف هركيز ىذه اؼبيزاني ،ينصب على موارد صندكؽ البية ،،يحتم  ي ىذا اعبدكؿ ذبميع اؼبوارد األخرل ربت عنواف ’’الصناديق األخرل“.
الصناديق األخرل هحتألف من اؼبيزاني ،الةادي ،كالصناديق االسحتةماني ،كاؼبخصص ،كالصندكؽ االسحتةماين ؼبرفق البية ،الةاؼبي.،
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خامساً  -برنامج العمل

 - ٙٚيافر برنامج الةمل اؼبوًتح لفًتة الانحتُت ٕٗٔٓ ٕٓٔ٘-عن اححتياجات إصبالي ،لارنامج عمل صندكؽ
البية ،قدرىا  ٕٜٓماليُت دكالر أمريكي (باسحتثناء اححتياطي برنامج الصندكؽ) كاححتياجات إصبالي ،من الصندكؽ
االسحتةماين كاؼباانبات اؼبخصص ،قدرىا ٕٕٓ مليوف دكالر أمريكي ،كاححتياجات هوديري ،قدرىا ٕ٘ مليوف
دكالر أمريكي من اؼبيزاني ،الةادي ،لألمم اؼبحتددة كميزاني ،هوديري ،ؼبرفق البية ،الةاؼبي ،دببلغ ٗٔٔ مليوف دكالر
أمريكي.

اعبدكؿ ٚ
توقعات الموارد بحسب الفئة :مجموع البرنامج
اؼبوارد (بآالؼ دكالرات الواليات اؼبحتددة)
الفة،
ألف -صندكؽ البية،

الوظائف
غَت الوظائف
المجموع الفرعي ألف
باء -الصناديق االسحتةماني ،كالصناديق
(أ)
االسحتةماني ،اؼبخصص،
الصناديق االسحتةماني ،كالصناديق
االسحتةماني ،اؼبخصص،
المجموع الفرعي باء
جيم -الصناديق االسحتةماني ،ؼبرفق
البية ،الةاؼبي،
الصناديق االسحتةماني ،ؼبرفق
البية ،الةاؼبي،
المجموع الفرعي جيم
داؿ -هكاليف دعم الارنامج
هكاليف دعم الارنامج
المجموع الفرعي دال
ىاء -اؼبيزاني ،الةادي،
الوظائف
غَت الوظائف
المجموع الفرعي ىاء

الوظائف

ٕٕٔٓ–ٖٕٔٓ الحتغيَتات ٕٗٔٓ–ٕ٘ٔٓ ٕٕٔٓ–ٖٕٔٓ الحتغيَتات ٕٗٔٓ–ٕ٘ٔٓ

ٓٔٔٓ ٖٛ
ٕٔٔ ٘٘
265 500

ٔٔٔ ٜ٘ٛ ٔ ٕٜٓ
ٜ٘ٚ ٛٓ٘ ٕٗ ٙٛ
109 394 43 894

427

ٕ٘ٗٔ ٛٛ
142 885

(ٕٕ٘ٓ ٓٓٓ )ٖٜ ٛٛ
(101 000 )39 885

ٖٔٚ
273

()ٕٛ
()18

ٜٚ
79

(ٕٕ)
()11

٘ٚ
57

ٖٖ

ٔ

ٖٗ

ٓٓٓ ٖٗٔ (ٓٓٔ ٖٔٔ ٜٓٓ )ٕٜ
223 900 )19 200( 243 000
ٕٗٙ ٜ

ٖٙٛ

ٚ ٙٓٚ

ٗٔٚ

(ٖ)

ٗٔٗ

()3

424

٘ٗٔ
245

6 914

683

7 607

33

2

34

ٔٗ٘ ٚ
ٖٜٙ

ٕٓٔ ٕٚٔ ٔٗ ٔٛ
ٖٔ ٗ٘ٛ ٖ ٓٙ

ٕٚ

ٖٛ

٘ٙ

17

38

65

7 937

المجموع (ألف+باء+جيم+دال+ىاء) 565 147

15 278 27 142

(558 080 )7 267

719

()24

725

ملدوظ :،قد هحتباين األرقاـ بصورة طفيف ،نحتيج ،لحتوريب أرقاـ كل من اؼبيزاني ،كالوظائف.
اؼبمول ،من الصناديق االسحتةماني ،كاؼباانبات اؼبخصص ،على أنو إبارم فوط ،كالكثَت من ىذه الوظائف ذات
(أ) ينبغي النظر إىل عدد الوظائف َّ
حتغَتات من كقت آلخر.
طابع مؤقت .كىبضع ماحتواىا ل ُ
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اعبدكؿ ٛ
الموارد المتوقعة بحسب العنصر :مجموع البرامج
اؼبوارد (بآالؼ دكالرات الواليات اؼبحتددة)
الفة،

ٕٕٔٓ–ٖٕٔٓ الحتغيَتات ٕٗٔٓ–ٕ٘ٔٓ ٕٕٔٓ ٕٖٓٔ-الحتغيَتات ٕٗٔٓ–ٕ٘ٔٓ

هغَت اؼبناخ
ألفُ -
’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف
المجموع الفرعي
(أ)
’ٕ‘ الصناديق األخرل
المجموع الفرعي ألف

ٖٕٓ ٕٚ
٘ٔ٘ ٓٔ
30 788
ٖٛ ٖٜٙ

ٚ ٔٚٛ
ٖ ٕٚٚ
20 454
٘ٗٔ ٗٚ

جيم -إدارة النُظم اإليكولوجي،
’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف
المجموع الفرعي
(أ)
’ٕ‘ الصناديق األخرل

ٕٗٗ ٕٛ
ٕٗٔٔ ٜ
36 116
ٜٔٔ ٗٓٙ

داؿ -اغبوكم ،البيةي،
’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف
المجموع الفرعي
(أ)
’ٕ‘ الصناديق األخرل

ٕٚ ٖٗٙ
ٔٗ ٔٛٚ
42 611
٘ٔٓ ٗٗ

المجموع الفرعي باء

المجموع الفرعي جيم

المجموع الفرعي دال

ٕٖٜ
ٗٛ ٗٛ
8 713
()ٕٔٛ

8 505 224 257

باء -الكوارث كالنزاعات
’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف
المجموع الفرعي
(أ)
’ٕ‘ الصناديق األخرل

36

الوظائف

52 919

ٕٔ٘ ٕٓ
ٔٛ ٜٜٜ
39 520
ٔ٘ٔ ٖٛ

ٔٚ

(ٔ)

ٓٚ

72
ٕٚ

()2
()ٜ

70
ٖٙ

211 661

243

()20

233

ٖ٘ٔ ٖ ٖٔٓ ٜٗ
ٚ ٖٜٗ ٗ ٔٚٚ
27 886 7 431
(ٖٖٔ ٕ٘ ٖٕٗ )ٔٙ
(43 119 )8 702

(ٖٕٓٓ ٘ٛٔ )ٖ ٚ
ٔٙ ٕ٘ٓ ٗ ٖٓٛ
36 832
604
(ٕٓٔٓٙ ٚٛ٘ )ٕٔ ٙ

243 626 )21 026( 255 631

85 638

()ٔٗ ٜٗٙ
(ٕٖٕ ٘)
()29 718
()ٜ ٜٔ٘

ٕٓٗٔ ٜ
٘٘ٛ ٜ
12 895
ٖٗ ٛ٘ٙ

(56 752 )18 887

ٕٙ

ٗٔ

ٓٗ

16
ٕٙ

24
(ٔ)

40
ٕ٘

51

23

65

ٜ٘

(ٗٔ)

ٔٛ

95
ٔٛ

()24
(ٔٔ)

82
ٓٚ

276

()15

252

ٔٔٛ

(ٖ)ٙ

٘٘

228
ٙ

()63
(ٕ)

55
ٕٙ

281

()65

227
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اؼبوارد (بآالؼ دكالرات الواليات اؼبحتددة)
الفة،

الوظائف

ٕٕٔٓ–ٖٕٔٓ الحتغيَتات ٕٗٔٓ–ٕ٘ٔٓ ٕٕٔٓ ٕٖٓٔ-الحتغيَتات ٕٗٔٓ–ٕ٘ٔٓ

ىاء -اؼبواد الكيميائي ،كالنفايات
’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف
المجموع الفرعي
(أ)
’ٕ‘ الصناديق األخرل

ٖٔ ٕٔٛ
٘ٔٗ ٙ
29 543
ٓٙ٘ ٜٙ

كاك -الكفاءة  ي اسحتخداـ اؼبوارد
’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف
المجموع الفرعي
(أ)
’ٕ‘ الصناديق األخرل

ٔٔٛ ٓٛ
ٛ ٚٛٙ
16 867
ٕٗ٘ ٜٚ

زام -البية ،قيد االسحتةراض
’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف
المجموع الفرعي
’ٕ‘ الصناديق األخرل(أ)

-

المجموع الفرعي ىاء

المجموع الفرعي واو

المجموع الفرعي زاي

85 133

71 658

-

ٓٗٓ ٕ ٔ٘ ٜٔٙ
ٕٔٙ ٓٓٚ ٜ ٜ٘
32 275 22 631
(ٗ٘ ٕ٘ٗ )ٕٓ ٖٗٙ
(76 430 )8 803

ٕٔ ٙٓٛ ٖ ٕ٘ٚ
ٕٖ ٕٚٔ ٔٗ ٜٖٙ
45 319 28 463
(ٖٔٔ ٜٖٔ )ٖٔ ٛٙ
4 602

77 160

ٔٓ ٕٛٛ ٔٓ ٕٛٛ
ٓٙ ٗٛٓ ٙ ٗٛ
26 768 26 768
ٕٔ ٖٙٙ ٕٔ ٖٙٙ
38 233 38 233

109 394 43 894 265 500
’ ‘2مجموع صندوؽ البيئة
(أ)
’ ‘1مجموع الصناديق األخرى 348 685 )52 062( 399 746
المجموع

558 080 )7 267( 565 147

ٖ٘

(ٖ)

ٓ٘

53
ٖٔ

()3
-

50
ٖٔ

84

()3

82

ٗ٘

ٕٔ

٘ٚ

54
ٖٛ

12
ٖ

75
ٔٗ

91

14

226

ٖٗ

ٖٗ

-

43
ٜ

43
ٜ

427
321

()3
()22

424
302

-

719

51

()24

51

725

ملدوظ :،قد هحتباين األرقاـ بصورة طفيف ،نحتيج ،لحتوريب أرقاـ كل من اؼبيزاني ،كالوظائف.
(أ) هوخيان لإلهباز كبالنظر إىل أف هركيز ىذه اؼبيزاني ،ينصب على موارد صندكؽ البية ،،يحتم  ي ىذا اعبدكؿ ذبميع اؼبوارد األخرل ربت عنواف ’’الصناديق األخرل“.
الصناديق األخرل هحتألف من اؼبيزاني ،الةادي ،كالصناديق االسحتةماني ،كاؼبخصص ،كالصندكؽ االسحتةماين ؼبرفق البية ،الةاؼبي.،
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اعبدكؿ ٜ
توقعات الموارد بحسب الوحدة التنظيمية :مجموع البرامج
الوظائف
اؼبوارد (بآالؼ دكالرات الواليات اؼبحتددة)
ٕٕٔٓ–ٖٕٔٓ الحتغيَتات ٕٗٔٓ–ٕ٘ٔٓ ٕٕٔٓ ٕٖٓٔ-الحتغيَتات ٕٕٗٔٓٓٔ٘-

الوحدة الحتنظيمي،
ألفُ -بةب ،اإلنذار اؼببكر كالحتوييم
’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف

ٖٔٚ ٗٛ
٘ ٕٜٚ

(ٕٕ)ٔ ٚ
ٕٕٔ ٜ

ٔٔ٘ ٚٙ
ٔٗٛ ٙ

ٜٙ
-

()ٚ
-

ٕٙ
-

13 121

2 290

14 401

69

()7

61

ٕٗٔ ٔٚ

ٖٕٚ ٚ

ٕٛ ٛٙٙ

ٗٔ

(ٕ)

ٕٔ

40 355

8 923

49 168

83

()9

74

ٔٔ٘ ٔٔ
ٖ ٖٜٙ

(ٕ)ٜٛ
ٗ٘ٔ ٗ

ٔٓ ٜٙٔ
ٖٚ ٜٚ

ٗٚ
-

(ٖ)
-

ٗٗ
-

25 250

3 161

28 421

47

()3

44

ٜ ٜٔٓ

ٕٔٗٔ ٚ

ٕٕٔ٘ ٛ

ٔٛ

ٙ

ٕٗ

14 160

26 003

40 163

65

3

68

المجموع الفرعي
(أ)
’ٕ‘ الصناديق األخرل

ٖٔٔ٘ ٛ
ٓٚ ٕٚ

ٕٖ ٔٛ
ٕ٘ٔٔ ٛ

٘ٔٛ ٜٜ
ٜ٘ٔ ٜٓ

٘ٛ
-

ٜ
-

ٙٚ
-

13 083

25 007

38 090

58

9

67

ٓٓٔ ٗٗٔ

()ٔٓ ٜٛٛ

ٕٔٔ ٖٖٔ

٘ٓٔ

()ٛ

ٜٚ

المجموع الفرعي جيم

267 283

4 228

272 300

263

2

264

المجموع الفرعي
(أ)
’ٕ‘ الصناديق األخرل
المجموع الفرعي ألف
باءُ -بةب ،الوانوف البيةي كاالهفاقيات البيةي،
’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف
المجموع الفرعي
’ٕ‘ الصناديق األخرل

(أ)

المجموع الفرعي باء
جيم -بةب ،هنفيذ الاياسات البيةي،
’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف

داؿ -بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع ،كاالقحتصاد
’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف
المجموع الفرعي
’ٕ‘ الصناديق األخرل
المجموع الفرعي دال
38

(أ)

ٕ٘ ٜٗٔ
ٖٖٔ ٓٛ

ٕ ٔٚٚ
ٕٕٔ ٕٚ

ٕٚ ٜ٘ٙ
٘ٗٓ ٕٜ

ٗٚ

ٚ

ٔٛ

38 502
ٕٔٔٛٔ ٙ

19 389
()٘ٙ ٔٗٙ

67 892
ٕٔ٘ ٗٙٙ

74
ٓٔٔ

7
()ٛ

82
ٕٓٔ

110 223

(293 356 )16 757

284

()2

283
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الوحدة الحتنظيمي،

ىاء -اؼبكاهب اإلقليمي ،كمكحتب
الدعم اإلقليمي كاجملموعات
الرئياي ،كأصداب
(ب)
اؼبصلد،
’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف

الوظائف
اؼبوارد (بآالؼ دكالرات الواليات اؼبحتددة)
ٕٕٔٓ–ٖٕٔٓ الحتغيَتات ٕٗٔٓ–ٕ٘ٔٓ ٕٕٔٓ ٕٖٓٔ-الحتغيَتات ٕٕٗٔٓٓٔ٘-

ٕٖٕ ٖٖ
ٕٔ ٖٖٛ

(ٕٗ)ٜ
()ٙ ٜ٘ٚ

ٖٕ ٖٓٛ
ٔٔٗ ٖٛ

ٖٜٔ

()ٛ

ٖٔٔ

54 570

()7 882

46 689

239

()8

232

ٗ٘ ٜٗٗ

(ٖٖ ٚٛٔ )ٔٔ ٙٙٚ

٘ٙ

-

٘ٙ

200 029

(80 470 )29 549

295

()8

287

المجموع الفرعي
(أ)
’ٕ‘ الصناديق األخرل

ٕٕٙ ٜ
ٔٗ ٓٙ

(ٕٔ)ٙ
ٖ ٖٜ٘

ٖٓٔ ٙ
ٔٓٚ ٙ

ٖٓ
-

(ٔ)

ٕٜ
-

20 983

1 918

23 922

30

()2

19

ٖٖٗ ٕ

ٚ ٔٚٚ

ٔٔ٘ ٜ

ٜ

ٔ

ٓٔ

المجموع الفرعي واو

23 327

20 205

13 411

39

-

39

المجموع (ألف+باء+جيم+دال+ىاء+واو)

565 146

()7 267

558 080

719

()24

725

’ ‘2مجموع صندوؽ البيئة

265 500

43 894

109 394

427

()3

424

399 746

(348 686 )52 062

321

()22

302

565 147

558 080

719

()24

725

المجموع الفرعي
’ٕ‘ الصناديق األخرل

(أ)

المجموع الفرعي ىاء
كاك -بةب ،االهصاالت كاإلعالـ
’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف

(أ)

’ ‘1مجموع الصناديق األخرى
المجموع

()7 267

ملدوظ :،قد هحتباين األرقاـ بصورة طفيف ،نحتيج ،لحتوريب أرقاـ كل من اؼبيزاني ،كالوظائف.
(أ) هوخيان لإلهباز كبالنظر إىل أف هركيز ىذه اؼبيزاني ،ينصب على موارد صندكؽ البية ،،يحتم  ي ىذا اعبدكؿ ذبميع اؼبوارد األخرل ربت عنواف ’’الصناديق األخرل“.
الصناديق األخرل هحتألف من اؼبيزاني ،الةادي ،كالصناديق االسحتةماني ،كاؼبخصص ،كالصندكؽ االسحتةماين ؼبرفق البية ،الةاؼبي.،
(ب) كألغراض اؼبوارن ،مع ميزاني ،فًتة الانحتُت الاابو ،،يحتألف الوام ىاء من اؼبكاهب اإلقليمي ،كمكاهب االهصاؿ كاؼبكحتب اإلقليمي للدعم ككحدة اجملموعات الرئياي،
كأصداب اؼبصلد ،،على الرغم من أف األخَتة هودـ هواريرىا اآلف إىل أمُت اؽبيةات اإلداري،؛ كهوزع اؼبيزاني ،بالحتوريب إىل ٘  ٛي اؼبائ ،للمكاهب اإلقليمي ،كمكاهب
االهصاؿ ،كٓٔ  ي اؼبائ ،ؼبكحتب الدعم اإلقليمي ك٘  ي اؼبائ ،لوحدة اجملموعات الرئياي ،كأصداب اؼبصلد.،
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سرد البرامج الفرعية
البرنامج الفرعي 2
تغيُّر المناخ
الهدؼ
هةزيز قدرة البلداف على الحتدرؾ قدمان صوب فبرات مواكم ،للمناخ كمنخفض ،االنبةاثات لحتدويق الحتنمي ،اؼباحتدام ،كرفاى ،البرر.
االسًتاهيجي،
هوع اؼباؤكلي ،عن هنايق الارنامج الفرعي اؼبةٍت بحتغَت اؼبناخ على عاهق مدير بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع ،كاالقحتصاد .كيهدؼ
الارنامج الفرعي إىل مااعدة البلداف على بناء ’’االسحتةدادات‘‘ كهتية ،بيةات فبكن ،لزيادة االسحتثمارات اؼبةني ،باؼبناخ للحتدرؾ
قدمان صوب فبرات مواكم ،للمناخ كمنخفض ،االنبةاثات لحتدويق الحتنمي ،اؼباحتدام ،من خالؿ:
اؼبناخ؛

(أ)

الًتكيج لحتطوير كاسحتخداـ البدوث كالةلم  ي ؾباؿ اؼبناخ لصنع الاياسات كاسحتنارة عملي ،الحتفاكض برأف هغَت

(ب) اؼبااعدة  ي هياَت اغبصوؿ على الحتمويل لحتدويق مواكم ،هغَت اؼبناخ ،ككفاءة اسحتخداـ الطاق ،كهكنولوجيات
الطاق ،اؼبحتجددة؛
(ج) هةزيز اػبدمات اإلربادي ،كاػباص ،بالحتوعي ،كالحتثويف ذات الصل ،بحتغَت اؼبناخ؛
(د) دعم عملي ،كضع كهنفيذ الاياسات كاػبطط كالحتدابَت اؼبناخي  ،ي البلداف  ي بكل مرركعات ذبريبي ،يبكن
هوسيع نطاقها من خالؿ اؼبنظمات الرريك،؛
(ى)

هواسم الدركس اؼباحتفادة من خالؿ الربكات كاػبدمات اإلربادي،؛

(ك) دعم الةملي ،اؼباحتمرة  ي سياؽ اهفاقي ،األمم اؼبحتددة اإلطاري ،برأف هغَت اؼبناخ كهنفيذ االلحتزامات الوطري ،النابة،
عن هلك الةملي.،
كسياةى برنامج البية ،إىل ربويق الحتوازف اإلقليمي  ي هنفيذ الارنامج الفرعي آخذان  ي االعحتبار جوانب الضةف الرئياي ،إزاء هغَت
اؼبناخ فضالن عن االححتياجات كالطلبات اليت أعربت عنها البلداف .كيهدؼ برنامج البية ،إىل اسحتكماؿ عمل االهفاقي ،اإلطاري،
برأف هغَت اؼبناخ .كقد جرل هركيل برنامج هغَت اؼبناخ بفضل اؼبناقرات  ي مؤسبر األطراؼ  ي االهفاقي ،كما اعحتمده من
موررات .كسوؼ هاحتند صبيع أعماؿ برنامج البية  ،ي ؾباؿ هغَت اؼبناخ إىل الةلم كياًتبد بو .كيبثل هةزيز قدرة البلداف على
الحتصدم لحتددم هغَت اؼبناخ عنصران رئيايان  ي الدعم الذم يودمو برنامج البية ،من خالؿ اإلقبازات اؼبحتوقة ،الثالث .،كسحتدعم
اػبدمات اإلربادي ،زيادة فهم هغَت اؼبناخ بُت ـبحتلف اؼبهحتمُت كضماف أف يكوف لديها فرص اغبصوؿ على مةلومات أكضح
كمفهوم ،عن هغَت اؼبناخ ،كالدركس اؼباحتفادة كأمثل ،اؼبرركعات الناجد .،كسيةمل برنامج البية ،من خالؿ الرراكات مع
الةناصر الفاعل ،الرئياي ،مثل أمان ،االهفاقي ،اإلطاري ،برأف هغَت اؼبناخ ،كمنظم ،األمم اؼبحتددة لألغذي ،كالزارع ،،كمرفق البية،
الةاؼبي ،،كالصندكؽ الدكيل للحتنمي ،الزراعي ،،كالفريق اغبكومي الدكيل اؼبةٍت بحتغَت اؼبناخ ،كأمانات االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة
األطراؼ اؼبةني ،،كبرنامج األمم اؼبحتددة اإلمبائي ،كمنظم ،األمم اؼبحتددة للحتنمي ،الصناعي ،،كالبنك الدكيل ،كاالرباد الةاؼبي غبفظ
الطبية ،،كاؼبنظم ،الةاؼبي ،لألرصاد اعبوي ،،كعبن ،إطار الحتكيف ،كصندكؽ اؼبناخ األخضر ،كالوطاع اػباص ،كاؼبنظمات اغبكومي،
الدكلي ،كغَت اغبكومي ،كمةاىد البدوث ،كاؼبؤساات الوطني ،فضالن عن الحتنايق مع االهفاقيات اؼبةني( ،أم االهفاقي ،اؼبحتةلو،
بالحتنوع البيولوجي ،كاالهفاقي ،اؼبةني ،باألراضي الرطب ،ذات األنبي ،الدكلي ،،كعلى كجو اػبصوص بوصفها موائل للطيور اؼبائي،
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(اهفاقي ،راماار) ،كاهفاقيات البدار اإلقليمي )،لحترجيع الدعم للبلداف ،بناء على طلبها ،للحتدرؾ قدمان صوب اؼبمرات اؼبواكم،
لحتغار اؼبناخ كاؼبنخفض ،االنبةاثات لحتدويق الحتنمي ،اؼباحتدام ،كرفاى ،البرر على الندو الحتايل:
(أ) سيودـ برنامج البية ،الدعم للبلداف للدد فبا يةانونو من ضةف ،كهةزيز مواكمحتها آلثار هغَت اؼبناخ من خالؿ
هنمي ،الودرات اؼبؤساي ،الوطني ،كعن طريق دعم اعبهود الوطني ،الرامي ،إىل إدراج هنج الحتكيف اؼبةحتمد بصورة أساسي ،على
النظم اإليكولوجي  ،ي عمليات الحتخطيط كصنع الاياسات برأف الحتنمي ،الوطري .،كؽبذه الغاي ،،سيجرم برنامج البية ،عمليات
هوييم عبوانب الضةف كاآلثار ،كهنفيذ عمليات الحتدليل االقحتصادم آلثار هغَت اؼبناخ كخيارات الحتكيف ،ككضع مرركعات
علمي ،كذات صل ،بالاياسات ،كربديد أفضل اؼبمارسات ،كهوفَت زبطيط الحتكيف كدعم عملي ،كضع الاياسات ،كهياَت
حصوؿ البلداف على الحتمويل كهةزيز خدماهتا اإلربادي ،لدعم زيادة فهم الوضايا .كسوؼ هبذؿ اعبهود لضماف أف يراعي النهج
اؼبةحتمد على النظم اإليكولوجي ،اعحتبارات الحتنوع البيولوجي دبا  ي ذلك اؽبدؼ ٓٔ من أىداؼ ايحتري للحتنوع البيولوجي بالحتراكر
مع أمانات االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ اؼبةني ،بالحتنوع البيولوجي .كسوؼ هاحتخدـ البيانات الةملي ،الحتجريبي ،اليت هارع
بةملي ،الحتةلم للدد من الضةف أماـ هغَت اؼبناخ بغرض الحتوسع  ي النهج الناجد ،عن طريق الرراكات لزيادة اآلثار .كما
سيودـ برنامج البية ،اؼبااعدة للبلداف للوفاء بالحتزاماهتا الوطني ،بالحتخطيط كاإلبالغ عن الحتكيف مع هغَت اؼبناخ دبوجب االهفاقي،
اإلطاري ،برأف هغَت اؼبناخ .كسوؼ يكمل الةمل الةلمي الةمل الذم يضطلع بو الفريق اغبكومي الدكيل اؼبةٍت بحتغَت اؼبناخ،
كسوؼ يواصل برنامج البية ،هودًن الدعم إلجراء عمليات هوييم الفريق كالحتوارير اػباص ،،كأنرطحتو اؼبحتةلو ،باػبدمات اإلربادي.،
ك ي حُت أف الًتكيز الرئياي لارنامج الحتكيف لدل برنامج البية ،قد ظل ىو الحتكيف اؼبةحتمد على النظم اإليكولوجي ،،فإف من
اؼبهم مالحظ ،أف الحتكيف اؼبةحتمد على النظم اإليكولوجي ،يطبق بأكار قدر من االسحتفادة باعحتباره عنصران أساسيان  ي طائف،
عريض ،من اسًتاهيجيات الحتكيف .كلذا سوؼ يرًتؾ برنامج البية ،مع الرركاء الةاملُت  ي طائف ،كامل ،من هنج الحتكيف
كخاص ،مع اؼبنظمات األخرل اليت لديها ؾباالت خارة هكاملي .،كسيضمن برنامج البية ،هنفيذ هنج الحتكيف الاليم ،بيةيان  ي
صبيع أكباء برناؾبو؛
(ب) كسييار برنامج البية ،عملي ،االنحتواؿ إىل فبرات الحتنمي ،اؼبنخفض ،االنبةاثات ،كاالقحتصاد األخضر  ي سياؽ
الحتنمي ،اؼباحتدام ،كالوضاء على الفور من خالؿ مااعدة البلداف على الحتغلب على ـبحتلف اغبواجز اؼبالي ،كاؼبؤساي ،كالحتنظيمي،
أماـ اسحتخداـ هكنولوجيات الطاق ،اؼبحتجددة ،كهطبيق هدابَت كفاءة اسحتخداـ الطاق  ،ي بةض الوطاعات مثل النول كالبناء
كالحتصنيع كاألجهزة .كسيووـ برنامج البية ،هبذا الةمل من خالؿ بناء اؼبهارات كاؼبةارؼ الحتوني ،عن خيارات الاياسات  ي قطاع
الطاق ،النظيف ،كمااعدة البلداف  ي كضع آليات كاسًتاهيجيات كإجراءات كسياسات هولل من الحتكاليف كاؼبخاطر بالناب،
للةناصر اؼبالي ،الفاعل  ،ي االسحتثمارات اعبديدة للحتخفيف من آثار هغَت اؼبناخ .كسوؼ يحتدوق ذلك من خالؿ هةزيز االساس
الةلمي لصنع الورار اؼباحتنَت ،كإجراء عمليات الحتوييم للحتكنولوجيا كاؼبوارد ،كهواسم اؼبةارؼ عن خيارات الحتكنولوجيا
كالاياسات ،كدعم عمليات الحتخطيط ككضع الاياسات برأف الحتخفيف ،كهياَت اغبصوؿ على الحتمويل كالةمل مع اآلليات
اؼبالي ،اؼببحتكرة ،كبناء االسحتةداد السحتخداـ الحتمويل بصورة فةال ،،كهدعيم اػبدمات اإلربادي ،للحتمكُت من اغبصوؿ على
مةلومات هغَت اؼبناخ ذات الصل .،كما سيودـ برنامج البية ،اؼبااعدة للبلداف للوفاء بالحتزاماهتا اػباص ،بالحتخطيط كاإلبالغ فيما
يحتةلق بالحتخفيف من آثار هغَت اؼبناخ دبوجب االهفاقي ،اإلطاري ،برأف هغَت اؼبناخ؛
(ج) كأخَتان سوؼ يةمل برنامج البية ،،دعمان الهفاقات كانكوف اليت سبثل حزم ،بامل ،من اؼبوررات اعحتمدىا مؤسبر
األطراؼ  ي االهفاقي ،اإلطاري ،برأف هغَت اؼبناخ  ي دكرهو الاادس ،عررة كمؤسبر األطراؼ الةامل كاجحتماع لألطراؼ  ي بركهوكوؿ
كيوهو  ي دكرهو الاادس ،للدد من انبةاثات االححتباس اغبرارم كمااعدة األطراؼ من البلداف النامي ،على مواجه ،هغَت اؼبناخ،
مع برنامج األمم اؼبحتددة اإلمبائي كمنظم ،األمم اؼبحتددة لألغذي ،كالزراع ،،من خالؿ برنامج االمم اؼبحتددة الحتةاكين برأف
خفض االنبةاث ات النابة ،عن إزال ،الغابات كهدىور الغابات  ي البلداف النامي( ،برنامج األمم اؼبحتددة ػبفض االنبةاثات النابة،
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عن إزال ،الغابات كهدىور الغابات  ي البلداف النامي )،كمع الرركاء اآلخرين .كسيةمل برنامج البية ،كذلك بالحتنايق مع
االهفاقيات ذات الصل ،،دبا  ي ذلك أمانات االهفاقيات اؼبةني ،بالحتنوع البيولوجي (مثل االهفاقي ،اؼبحتةلو ،بالحتنوع البيولوجي،
كاالهفاقي ،اؼبةني ،باألنواع اؼبهاجرة من اغبيوانات الاري ،،اهفاقي ،راماار) عار األقاليم الثالث ،الرئياي ،اغبافل ،بالغابات  ي الةامل
لدعم كضع اسًتاهيجي ،كطني ،كهنج للحتمويل برأف خفض االنبةاثات من إزال ،الغابات كهدىور الغابات  ي البلداف النامي ،،كدكر
حفظ الغابات كإدارهتا اؼباحتدام ،كزيادة ـبزكنات الكربوف اغبرجي  ي البلداف النامي .،كيهدؼ برنامج األمم اؼبحتددة ػبفض
االنبةاثات النابة ،عن إزال ،الغابات كهدىور الغابات الذم ىو عبارة عن براك ،هةاكني ،بُت منظم ،األمم اؼبحتددة لألغذي،
كالزراع ،كبرنامج األمم اؼبحتددة اإلمبائي كبرنامج البية ،،إىل دعم البلداف  ي هنفيذ ىذا الارنامج .كيحتوزع الةمل فيما بُت الوكاالت
اسحتنادان إىل ميزاهتا النابي .،كعلى ذلك فإف برنامج البية ،يركز على الةمل ذات الصل ،خبفض االنبةاثات النابة ،عن إزال،
الغابات كهدىور الغابات  ي البلداف النامي ،،كخدمات النظم اإليكولوجي ،كالحتنوع البيولوجي كاالقحتصاد األخضر .كيهدؼ عمل
برنامج البية  ،ي ىذا اجملاؿ إىل خفض االنبةاثات النابة ،عن إزال ،الغابات من خالؿ هوفَت الحتمويل الذم يبكن أف هاحتخدمو
اجملحتمةات احمللي  ،ي رباُت اإلدارة اؼباحتدام ،للغابات ،كهةزيز دكر اغبفظ كربويل قطاع الغابات إىل فبرات إمبائي ،بديل ،،كدعم
عملي ،حفظ الحتنوع البيولوجي كسبل الةيش .كسيووـ برنامج البية ،ضمن صبل ،أمور بحتوفَت الدعم للدوارات الاياسي ،رفية،
اؼباحتول ذات الصل ،باالهفاقي ،اإلطاري ،برأف هغَت اؼبناخ كاالهفاقي ،اؼبحتةلو ،بالحتنوع البيولوجي ،كهوفَت الدعم ألصداب اؼبصلد،
لحتدويق أىداؼ ايحتري للحتنوع البيولوجي ،كاالبًتاؾ مع الوطاع  ي مناقر ،خفض االنبةاثات النابة ،عن إزال ،الغابات كهدىور
الغابات  ي البلداف النامي ،باعحتبارىا كسيل ،للحتخفيف من آثار هغَت اؼبناخ كالحتكيف مةها فضالن عن الحتنمي ،اؼباحتدام ،كحفظ
الحتنوع البيولوجي .كسيكوف هةزيز األساس الةلمي لصنع الورار ،كرباُت اػبدمات اإلربادي ،للمهحتمُت اؼباحتهدفُت الركائز
الرئياي ،لالسًتاهيجي .،كعلى اؼباحتول الوطٍت ،سيودـ برنامج البية ،الدعم لوضع االسًتاهيجيات الوطني ،اؼبحتةلو ،خبفض
االنبةاثات النابة ،عن إزال ،الغابات كهدىور الغابات كهنفيذ برامج االسحتةداد ،ككضع أدكات كهوجيهات برأف ربديد سبل
اغبماي ،البيةي ،كاالجحتماعي ،كاؼباانب ،فيها.
العوامل الخارجية
هحتمابى اإلقبازات اؼبحتوقة ،كالنواهج اػباص ،بالارنامج الفرعي مع أكلويات الحتفاكض اؼبحتةلو ،باالهفاقي ،اإلطاري ،برأف هغَت
اؼبناخ  ي ؾباالت اؼبةلومات الةملي ،اؼباحتول ،،كرأب الثغرة إىل ’’اؼبمر ذم الدرجحتُت‘‘ كهكنولوجيا اؼبناخ كاػبدمات اؼبالي،،
كالحتكيف كخفض االنبةاثات النابة ،عن إزال ،الغابات كهدىور الغابات  ي البلداف النامي .،غَت أنو إذا هغَتت األكلويات أك إذا
كصلت طلبات ؿبددة للدصوؿ على دعم برنامج البية ،،فاوؼ يةيد برنامج البية ،النظر  ي أنرطحتو اؼبوًتح .،كيحتابع برنامج
البية ،مفاكضات اؼبناخ عن كثب ،كسوؼ يواصل عود اجحتماعات الحتنايق مع أمان ،االهفاقي .،كما يحتابع برنامج البية ،عن كثب
الةمل اؼبنهجي الذم يووـ بو الفريق اغبكومي الدكيل اؼبةٍت بحتغَت اؼبناخ ،كيودـ لو الدعم .كهوفر نحتائج عمليات الحتوييم اليت
هبريها الفريق االسحتنارة ألكلويات برنامج البية  ،ي برناؾبو اؼبحتةلق بحتغَت اؼبناخ .كبةب ،اإلنذار اؼببكر كالحتوييم ىي بةب ،االهصاؿ
فيما يحتةلق بالحتفاعل مع الفريق كهرارؾ  ي صبيع دكراهو الرئياي .،كنائب مدير أمان ،الفريق موظف  ي برنامج البية ،،كيحتدمل
ماؤكلي ،ضماف الحتنايق الوثيق بُت الكيانُت .كعالكة على ذلك ،يرارؾ موظفو برنامج البية ،بصف ،دكري  ،ي عمل الفريق
بوصفهم مؤلفُت أك يووموف باسحتةراض عمليات الحتوييم اليت هبريها الفريق ،كالحتوارير اػباص ،اليت يصدرىا ،كيوفر برنامج البية،
كاؼبحتددث باسم اؼبدير الحتنفيذم على كجو اػبصوص الدعم للخدمات اإلربادي ،ذات الصل ،بالحتوارير .كهةمل صبيع هدخالت
برنامج البية ،مع الرركاء كمن خالؽبم .كسحتجرم مةاعب ،اؼبخاطر الاياسي ،لحتغيَت أكلويات البلداف نحتيج ،للحتغَتات  ي اغبكومات
من خالؿ الةمل منذ البداي ،مع ـبحتلف قطاعات اجملحتمع  ي بلد مةُت دبا  ي ذلك اجملحتمع اؼبدين كالوطاع اػباص ،لزيادة الدعم
كقوة الدفع ألنرط ،برنامج البية ،فبا يؤدم إىل ضبايحتها من ىذه الحتغَتات .كهرمل اؼبخاطر االقحتصادي ،األزم ،االقحتصادي ،كاؼبالي،
الةاؼبي ،اليت يواجهها الةامل ،كاليت قد يكوف ؽبا هأثَت على قدرة الحتغيَت  ي البلداف فضالن عن اححتماؿ اجحتذاب الحتمويل لارنامج
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الةمل .كهةحتار أسةار النفط كالكربوف كهكاليف هكنولوجيا الحتخفيف ذات أنبي ،خاص ،ألنرط ،برنامج البية  ،ي ؾباؿ الحتخفيف
حيث أف صبيع ىذه الةوامل الثالث ،هؤثر بصورة مبابرة  ي الودرة الاياسي ،كاؼبالي ،للةناصر الفاعل ،الرئياي  ،ي اغبكوم ،كالوطاع
اػباص على الةمل .كسوؼ هرهكز الوسائل الاياساهي ،كاؼبالي ،اؼببحتكرة على االذباىات كيحتةُت أف هحتضمن بةض اؼبركن ،ؼبةاعب،
الحتولبات.
اإلنجازات المتوقعة
(أ) النهج اؼبةحتمدة على النظم
اإليكولوجي ،كاؼبةاكن ،للحتكيف هنفذ كهدرج
 ي االسًتاهيجيات اإلمبائي ،الوطاعي ،كالوطني،
للدد من الضةف كهةزيز اؼبواكم ،آلثار هغَت
اؼبناخ

(ب) رباُت كفاءة اسحتخداـ الطاق ،كزيادة
اسحتخداـ الطاق ،اؼبحتجددة  ي البلداف الرريك،
للمااعدة  ي خفض انبةاثات غازات
االححتباس اغبرارم كغَت ذلك من اؼبلوثات كجزء
من فبراهتا اإلمبائي ،اؼبنخفض ،االنبةاثات

مؤشرات اإلنجاز
(أ) ’ٔ‘ زيادة عدد البلداف اليت هةحتمد على النظم اإليكولوجي ،كغَت ذلك من
النهج اؼبةاكن ،للحتكيف نحتيج ،للدعم اؼبودـ من برنامج البية،
كحدة الوياس :عدد البلداف اليت هنفذ النهج اؼبةحتمدة على النظم اإليكولوجي،
كغَت ذلك من النهج بدعم من برنامج البية،
كانوف األكؿ/ديامار ٕٔٔٓ (خط األساس)ٔٗ :
كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ(هوديرم)ٕٕ :
الحتودـ اؼبحتوقع  ي كانوف األكؿ/ديامارٕٕٗٔٓ٘ :
(ٓٔ)
الحتودـ اؼبحتوقع  ي كانوف األكؿ/ديامار ٕٕ٘ٔٓٛ :
’ٕ‘ زيادة عدد البلداف اليت هدرج هنج الحتكيف اؼبةحتمدة على النظم
اإليكولوجي ،كغَتىا من النهج اؼبةاكن  ،ي اػبطط اإلمبائي ،كالوطاعي ،الرئياي،
دبااعدة برنامج البية،
كحدة الوياس :عدد البلداف اليت هدرج هنج الحتكيف اؼبةحتمدة على النظم
اإليكولوجي ،كغَتىا من النهج اؼبةاكن  ،ي اػبطط الوطاعي ،كاإلمبائي ،الرئياي،
بدعم من برنامج البية ،،اليت اعحتمدت أك قدمت لالعحتماد
كانوف األكؿ/ديامار ٕٔٔٓ (خط األساس)ٗ :
كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ(هوديرم).ٛ :
الحتودـ اؼبحتوقع  ي كانوف األكؿ/ديامار ٕٕٗٔٓٔ :
كانوف األكؿ/ديامار ٕ٘ٔٓ (اؼباحتهدؼ)ٔٙ :
(ب) ’ٔ‘ زيادة عدد البلداف اليت هنفذ مبادرات جديدة برأف الطاق ،اؼبحتجددة
ك/أك ربويق كفاءة اسحتخداـ الطاق ،بدعم من برنامج البية،
كحدة الوياس :عدد البلداف اليت هنفذ مبادرات جديدة برأف الطاق،
اؼبحتجددة ك/أك ربويق كفاءة اسحتخداـ الطاق ،بدعم من برنامج البية،
كانوف األكؿ/ديامار ٕٔٔٓ (خط األساس)ٗ :
كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ(هوديرم)ٕٔ :
الحتودـ اؼبحتوقع  ي كانوف األكؿ/ديامار ٕٗٔٓٔٛ :
كانوف األكؿ/ديامار ٕ٘ٔٓ (ماحتهدؼ)ٖٕ :
’ٕ‘ زيادة عدد اؼبؤساات اؼبالي ،اليت هبُت الحتزامها باؼبوارد لالسحتثمار  ي
الحتكنولوجيا النظيف ،نحتيج ،للدعم اؼبودـ من برنامج البية،
كحدة الوياس :عدد اؼبؤساات اؼبالي ،لارنامج البية ،اؼباحتهدف ،كغَتىا من
اؼباحتثمرين من الوطاع اػباص فبا يبُت زبصيص اؼبوارد من خالؿ بيانات
خطي،

(ٓٔ)  ي حُت هبرم دعم الةديد من األنرط  ،ي بةض البلداف ،حباب كل بلد مرة كاحدة كماانب  ،ي اؼبؤبر فبا يوضح الابب  ي أف
الويم ،ال ذباد الزيادة  ي الدعم اؼبودـ .كيحتفق ذلك مع النهج الرئياي الذم ياةى إىل هركيز الدعم  ي عدد قليل من البلداف بودر أكار
من الحتأثَت كالًتكيج للحتوسع  ي اؼببادرات الناصب ،كهكرارىا بواسط ،الرركاء  ي بلداف أخرل.
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اإلنجازات المتوقعة

(ج) كضع اسًتاهيجيات سبويلي ،كالنهج اؼبالي،
ػبفض االنبةاثات النابة ،عن إزال ،الغابات
كهدىور الغابات كهنفيذىا بواسط ،البلداف
النامي ،هبدؼ خفض االنبةاثات النابة ،عن
إزال ،الغابات كهدىور الغابات كربويق منافع
محتةددة للحتنوع البيولوجي كسبل الةيش

مؤشرات اإلنجاز
كانوف األكؿ/ديامار ٕٔٔٓ (خط األساس)ٕٓ :
كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ(هوديرم)ٗٓ :
الحتودـ اؼبحتوقع  ي كانوف األكؿ/ديامار ٕٗٔٓٗٚ :
كانوف األكؿ/ديامار ٕ٘ٔٓ (ماحتهدؼ)٘٘ :
(ج) ’ٔ‘ زيادة عدد البلداف اليت هةحتمد كهنفذ اسًتاهيجيات خفض االنبةاثات
النابة ،عن إزال ،الغابات كهدىور الغابات باإلضاف ،إىل الفوائد اؼبحتةددة
دبااعدة برنامج البية،
كحدة الوياس :عدد البلداف اليت يدعمها برنامج البية ،اليت هةحتمد كهنفذ
خفض االنبةاثات النابة ،عن إزال ،الغابات كهدىور الغابات باإلضاف ،إىل
االسًتاهيجيات
كانوف األكؿ/ديامار ٕٔٔٓ (خط األساس)ٗ :
كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ(هوديرم)ٚ :
الحتودـ اؼبحتوقع  ي كانوف األكؿ/ديامار ٕٕٗٔٓٔ :
كانوف األكؿ/ديامار ٕ٘ٔٓ (ماحتهدؼ)ٔ٘ :

العالقة السببية
يحتمثل اؽبدؼ الرئياي من ىذا الارنامج الفرعي هةزيز قدرة البلداف على االنحتواؿ إىل فبرات مواكم ،لحتغَت اؼبناخ كمنخفض،
االنبةاثات لحتدويق الحتنمي ،اؼباحتدام ،كرفاى ،البرر .كسيةمل برنامج البية ،برأف ثالث ،موضوعات ذات أكلوي .،بغي ،مااعدة
البلداف على االنحتواؿ صوب فبرات مواكم ،لحتغَت اؼبناخ ،سيةمل برنامج البية ،على ذبهيز البلداف كالاكاف ؼبواجه ،اآلثار
اؼبالحظ ،كاؼبحتوقة ،،كخفض جوانب ضةفهم كزيادة مواكمحتهم ؽبذه اآلثار .كسيةحتمد هنجان يركز على هدعيم مواكم ،النظم
اإليكولوجي ،كخدماهتا  ي مواجه ،آثار هغَت اؼبناخ .كهحتام ـبحتلف اػبدمات اؼبودم ،من برنامج البية ،صوب ربويق ىذا اؽبدؼ
بالحتكاملي ،كهرهكز على بةضها اآلخر ،كهاحتند إىل خارات برنامج البية  ،ي ىذا اجملاؿ كذباد الزيادة  ي الطلب اؼبودـ من
البلداف اؼبةرض ،للدصوؿ على ىذه اػبدمات على الندو الحتايل:
(أ) يووـ برنامج البية ،بحتوفَت الدعم للبلداف  ي إجراء عمليات الحتوييم اؼبةني ،بالضةف كاآلثار لحتوفَت االسحتنارة لةملي،
ربديد ؾباالت األكلوي ،للمدخالت .كسيااعد  ي كضع كاخحتبار الطرائق كاألدكات كاؼببادئ الحتوجيهي ،لنهج الحتكيف كاؼبواكم،
اؼبةحتمدة على النظم اإليكولوجي ،،كاليت سيجرم أيضان هوزيةها من خالؿ الربكات اؼبةارفي .،كسوؼ هااعد ىذه  ي هوجيو
رجاؿ الحتخطيط كصانةي الورارات على كضع اسًتاهيجيات الحتكيف .كسوؼ يوفر ىذا الةمل أيضان قاعدة مةارؼ للبيانات
الةملي ،الحتجريبي ،للحتكيف اؼبةحتمد على النظم اإليكولوجي .،كسيودـ برنامج البية ،الدعم لحتنفيذ البيانات الةملي ،الحتجريبي،
للحتكيف اؼبةحتمد على النظم اإليكولوجي ،اليت هتدؼ إىل زيادة اؼبواكم ،،كاسحتدداث مةلومات عن هكاليف كمنافع ـبحتلف هنج
الحتكيف اؼبةحتمدة على النظم اإليكولوجي ،فبا يااعد  ي اإلسراع بوهَتة عملي ،الحتةلم .كسوؼ هاحتند ىذه البيانات الةملي،
الحتجريبي ،إىل عمليات هوييم ؿبددة للضةف كاآلثار ،كسيجرم نرر الدركس اؼباحتفادة من البيانات الةملي ،أيضان من خالؿ
الربكات اؼبةارفي .،كسيةمل برنامج البية ،بصورة كثيو ،مع الرركاء للحترجيع على الحتوسع  ي مرركعات البيانات الةملي،
الناجد .،كسوؼ هاهم نحتائج ىذه البيانات الةملي ،الحتجريبي  ،ي ربويق اؼبؤبر األكؿ لإلقباز اؼبحتوقع؛
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(ب) سيودـ برنامج البية ،الدعم ،ماانب ،منو  ي ربويق اؼبؤبر الثاين ،للبلداف  ي هةميم هنج الحتكيف كالحتخفيف
اؼبةحتمدة على النظم اإليكولوجي  ،ي سياساهتا كخططها كاسًتاهيجياهتا الوطني ،كالوطاعي ،كمااعدهتا على كضع أطر قانوني،
كهنظيمي .،كذلك فإف هنج الحتةميم ىذا سوؼ ياحتفيد من نحتائج عمليات الحتوييم كالبيانات الةلمي ،اؼبةان،؛
(ج) بغي ،اؼبااعدة على سبويل اححتياجات الحتكيف لدل البلداف اؼباحتضةف ،،سيواصل برنامج البية ،هودًن الدعم
للبلداف  ي الوصوؿ إىل ـبحتلف مصادر سبويل الحتكيف كهةزيز الودرات على الوصوؿ إىل الحتمويل بصورة مبابرة .كؽبذه الغاي،،
سيةمل مع كل من الوطاعُت الةاـ كاػباص؛
(د) كسيودـ برنامج البية ،الدعم لةملي ،الحتفاكض اؼباحتمرة  ي سياؽ االهفاقي ،اإلطاري ،برأف هغَت اؼبناخ كللبلداف
لالمحتثاؿ اللحتزاماهتا اػباص ،باإلبالغ كالحتخطيط اؼبحتةلو ،هبا.
كسةيان إىل مااعدة البلداف على االنحتواؿ إىل اؼبمرات اؼبنخفض ،االنبةاثات لحتدويق الحتنمي ،اؼباحتدام ،كرفاى ،البرر،
سيااعد برنامج البية ،البلداف على هةزيز قدراهتا الفردي ،كاؼبؤساي ،على الحتخطيط للحتنمي ،اؼبنخفض ،االنبةاثات كللوطاعات اليت
حددت بأهنا هااىم بدرج ،كبَتة  ي انبةاثات غازات االححتباس اغبرارم كال سيما قطاع الطاق ،كقطاعات الصناع ،كالنول
كاإلسكاف كاألغذي ،كالزراع ،كاألجهزة سةيان إىل خفض كثاف ،الطاق ،كالطلب عليها كربويق االنحتواؿ إىل الطاق ،اؼبحتجددة .كيحتفق
ذلك مع مبادرة األمُت الةاـ لألمم اؼبحتددة عن ’’الطاق ،اؼباحتدام ،للجميع‘‘ اليت هحتضمن ثالث ،أىداؼ هكاملي ،للحتدويق قبل
عاـ ٖٕٓٓ :اغبصوؿ الحتاـ على الطاق ،اغبديث ،،كمضاعف ،حص ،الطاق ،اؼبحتجددة  ي مزيج الطاق ،الةاؼبي ،كمضاعف ،اؼبةدؿ
الةاؼبي لحتداُت كفاءة اسحتخداـ الطاق .،كسوؼ يحتناكؿ برنامج البية ،الةناصر اؼبخحتلف ،لالال ،الحتدابَت اؼبحتةلو ،باؼبناخ من الةلم
إىل الاياس ،كالحتكنولوجيا كالحتمويل مع هركيز ؿبدد على الصالت اؼبرًتك ،بُت ىذه الةناصر:
(أ) سيودـ برنامج البية ،الدعم الحتوٍت للبلداف برأف كضع خطط كإجراءات كطني ،للحتخفيف هاحتند إىل علم اؼبناخ
الاليم كالورائن االقحتصادي ،للحتنمي ،اؼبنخفض ،االنبةاثات .كسيااعد على هتية ،الظركؼ لنجاح هطبيق الحتكنولوجيات النظيف،
للحتنمي ،اؼبنخفض ،االنبةاثات .كسيووـ برنامج البية ،،من خالؿ إنراء الربكات كالرركات اؼبةني ،بالحتكنولوجيا كالاياسات
كالحتمويل ،بنرر اؼبةارؼ عن الحتكنولوجيات كاآلليات الفةال ،،كسيةزز من قدرهو على هوفَت اػبدمات االسحتراري ،للبلداف؛
(ب) كسيااعد برنامج البية ،كذلك البلداف  ي خفض انبةاثاهتا من اؼبلوثات اؼبناخي ،قصَتة الةمر من خالؿ دعم
ائحتالؼ للبلداف كالرركاء اليت يحتزايد لديها الوعي كاؼبةرف ،هبذه اؼباأل ،،كهحتخذ إجراءات للحتخفيف .كسوؼ يوفر خفض
االنبةاثات من اؼبلوثات اؼبناخي ،قصَتة الةمر منافع كبَتة هرمل رباُت نوعي ،اؽبواء ،كإبطاء هغَت مناخ األجل الوريب كدعم
الحتنمي ،اؼباحتدام،؛
(ج) سيودـ برنامج البية ،اؼبااعدة للبلداف للوفاء بالحتزاماهتا برأف الرصد كاإلبالغ كالحتخطيط دبوجب اهفاقي ،األمم
اؼبحتددة اإلطاري ،برأف هغَت اؼبناخ.
كيحتمثل اجملاؿ الثالث ذك األكلوي  ،ي خفض االنبةاثات النابة ،عن إزال ،الغابات كهدىور الغابات الذم سيضع برنامج
البية ،من أجلو أدكات كيوفر خدمات هوني ،هرمل اؼبنافع اؼبحتةددة ؽبذا اػبفض دبا  ي ذلك هنج االقحتصاد األخضر ؼبااعدة
البلداف على اعحتماد كهنفيذ اسًتاهيجيات خفض االنبةاثات النابة ،عن إزال ،الغابات كهدىور الغابات .كما سيودـ الدعم
لوضع كهنفيذ اسًتاهيجيات كطني ،ؽبذه االسًتاهيجيات .كأخَتان سيااعد برنامج البية  ،ي إقام ،براكات اسًتاهيجي ،لنهج اإلدارة
الحتدويلي ،لألراضي لحتدويق اػبفض  ي االنبةاثات النابة ،عن إزال ،الغابات كهدىور الغابات من خالؿ مةاعب ،احملركات الرئياي،
إلزال ،الغابات كخاص ،من قطاع الزراع ،كقطاعات اسحتخداـ األراضي األخرل مع مراعاة االعحتبارات البيةي ،كاالجحتماعي ،مثل
الحتنوع البيولوجي.
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النواتج المخططة لفترة السنتين لتحقيق اإلنجاز المتوقع (أ):هنفيذ هنج الحتكيف اؼبةحتمدة على النظم اإليكولوجي ،كاؼبةاكن ،كدؾبها
 ي االسًتاهيجيات اإلمبائي ،الوطاعي ،كالوطني ،الرئياي ،للدد من الضةف كهةزيز اؼبواكم ،آلثار هغَت اؼبناخ

ناهج برنامج الةمل كاؼبيزاني،

(ٔٔ)

الرُةب ،اؼباؤكل،

الرةب/،الرةب اؼباانب،

ٔ  -الدعم الحتوٍت اؼبودـ للبلداف لوضع كاخحتبار بةب ،هنفيذ الاياسات البيةي،
اؼبكاهب اإلقليمي،
الطرائق كاألدكات كنررىا من خالؿ الربكات
اؼبةارفي ،باإلضاف ،إىل نحتائج البدث كالدركس
بةب ،اإلنذار اؼببكر كالحتوييم
اؼباحتفادة كاؼبمارسات اعبيدة
ٕ  -الدعم الحتوٍت اؼبودـ للبلداف لحتنفيذ البيانات بةب ،هنفيذ الاياسات البيةي،
الةملي ،للحتكيف اؼبةحتمد على النظم اإليكولوجي،،
اؼبكاهب اإلقليمي،
كهنج الحتكيف اؼبةاكن ،،كالحتوسع فيها من خالؿ
الرراكات على اؼباحتويات اإلقليمي ،كالوطني،
ٖ  -الدعم اؼبودـ إلدراج هنج الحتكيف اؼبةحتمدة بةب ،الحتةاكف اإلقليمي
على النظم اإليكولوجي ،كهنج الحتكيف اؼبةاكن  ،ي
الاياسات كاػبطط كاالسًتاهيجيات اإلمبائي ،الوطني،
كالوطاعي ،،كلوضع أطر قانوني ،كهنظيمي،

بةب ،الوانوف البيةي كاالهفاقيات
البيةي،
اؼبكاهب اإلقليمي،

النطاؽ

عاؼبي/إقليمي

إقليمي

إقليمي

ٗ  -الدعم الحتوٍت اؼبودـ للبلداف ؼبةاعب،
بةب ،هنفيذ الاياسات البيةي ،اؼبكاهب اإلقليمي،
اححتياجات الحتخطيط كاإلبالغ ذات الصل ،بالحتكيف
بةب ،الوانوف البيةي كاالهفاقيات
دبوجب االهفاقي ،اإلطاري ،برأف هغَت اؼبناخ
البيةي،

عاؼبي/إقليمي

٘  -الدعم اؼبودـ للبلداف لحتداُت فرص ُبةب ،هنفيذ الاياسات البيةي،
اغبصوؿ على سبويل الحتكيف من الوطاعُت الةاـ
كاػباص على اؼباحتويات الةاؼبي ،كاإلقليمي ،كالوطني،
اؼبكاهب اإلقليمي،
لحتةزيز الحتأىب لحتوزيع الحتمويل كلحتطبيق آليات
الحتمويل اؼببحتكرة

عاؼبي/إقليمي

 - ٙاػبدمات اإلربادي ،كاسحتثارة الوعي اليت بةب ،االهصاالت كاإلعالـ
هنفذ برأف الةلم كاؼبمارسات كالاياسات كمبادرات
برنامج البية ،برأف الحتكيف دبا  ي ذلك اؼبفاكضات
اػباص ،بحتغَت اؼبناخ

اؼبكاهب اإلقليمي،
بةب ،هنفيذ الاياسات البيةي،
بةب ،الوانوف البيةي كالهفاقيات
البيةي،

عاؼبي

النواتج المخططة لفترة السنتين لتحقيق اإلنجاز المتوقع (ب) :رباُت كفاءة اسحتخداـ الطاق ،كزيادة اسحتخداـ الطاق ،اؼبحتجددة  ي
البلداف الرريك ،للمااعدة  ي خفض انبةاثات غازات االححتباس اغبرارم كغَت ذلك من اؼبلوثات كجزء من فبراهتا للحتنمي ،اؼبنخفض،
لالنبةاثات

نواهج برنامج الةمل

ٔ  -الدعم اؼبودـ الئحتالؼ بلداف كبركاء
للًتكيج لزيادة الوعي كاؼبةارؼ كهدابَت الحتخفيف
برأف اؼبلوثات اؼبناخي ،قصَتة الةمر

الرُةب ،اؼباؤكل،

بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع،
كاالقحتصاد

الرةب/،الرةب اؼباانب،

النطاؽ

بةب ،اإلنذار اؼببكر كالحتوييم
بةب ،الوانوف البيةي
كاالهفاقيات البيةي،

عاؼبي/إقليمي

(ٔٔ) ال يةٍت إسناد اؼباؤكلي ،عن هنفيذ نواهج برنامج عمل لرةب ،أنو سيحتةُت عليها هنفيذ ىذه النواهج دبفردىا فود هةمل مع بةب ،أك بةب
أخرل دبا  ي ذلك مكحتب إقليمي كمركز محتةاكف كبركاء خارجيُت  ي الحتنفيذ الفةلي ؽبذه النواهج.
46

UNEP/EA.1/7/Add.1

النواتج المخططة لفترة السنتين لتحقيق اإلنجاز المتوقع (ب) :رباُت كفاءة اسحتخداـ الطاق ،كزيادة اسحتخداـ الطاق ،اؼبحتجددة  ي
البلداف الرريك ،للمااعدة  ي خفض انبةاثات غازات االححتباس اغبرارم كغَت ذلك من اؼبلوثات كجزء من فبراهتا للحتنمي ،اؼبنخفض،
لالنبةاثات

نواهج برنامج الةمل

الرُةب ،اؼباؤكل،

الرةب/،الرةب اؼباانب،

النطاؽ

ٕ  -اؼبةارؼ الةلمي ،اؼباحتخدم  ،ي الوضايا ببة ،اإلنذار اؼببكر كالحتوييم
النابة ،ذات الصل ،بصنع الورارات كالاياسات
برأف الحتنمي ،اؼبنخفض ،االنبةاثات

بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع،
كاالقحتصاد

عاؼبي

ٖ  -األدكات كالنهج اؼبصمم ،كاجملرب  ،ي البلداف بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع،
لوضع خطط كسياسات كهدابَت كاسًتاهيجيات كاالقحتصاد
للحتنمي ،اؼبنخفض ،االنبةاثات ،كالحترجيع على
االسحتثمار كاالبحتكار  ي إطار قطاعات ـبحتارة بطريو،
يبكن رصدىا كاإلبالغ عنها كالحتدوق منها

بةب ،الوانوف البيةي
كاالهفاقيات البيةي،
بةب ،اإلنذار اؼببكر كالحتوييم
اؼبكاهب اإلقليمي،

عاؼبي/إقليمي

ٗ  -الدعم الحتوٍت اؼبودـ للبلداف كالرركاء بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع،
لحتخطيط كهنفيذ اؼببادرات الوطاعي ،كجةل كاالقحتصاد
مرركعات الطاق ،اؼبحتجددة ككفاءة اسحتخداـ الطاق،
 ي محتناكؿ اليد كيبكن هكرارىا

اؼبكاهب اإلقليمي،

عاؼبي/إقليمي

٘  -الدعم الحتوٍت اؼبودـ للبلداف ؼبةاعب ،بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع،
محتطلبات الرصد كاإلبالغ  ي سياؽ االهفاقي ،كاالقحتصاد
اإلطاري ،برأف هغَت اؼبناخ كلحتةميم نحتائجها  ي
عمليات الحتخطيط اإلمبائي الوطني ،بالحتةاكف مع
أفرق ،األمم اؼبحتددة الوطري ،كالرركاء

بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع،
كاالقحتصاد
اؼبكاهب اإلقليمي،
بةب ،الوانوف البيةي كاالهفاقيات
البيةي،

عاؼبي/إقليمي

 - ٙالدعم الحتوٍت اؼبودـ ؼبراكز لحتكنولوجيا اؼبناخ بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع،
الذم أنرئ دبوجب االهفاقي ،اإلطاري ،برأف هغَت كاالقحتصاد
اؼبناخ كالرركاء كببكات أصداب اؼبصلد ،اليت مت
هيارىا لحتدفيز كهرجيع كضع كنول الحتكنولوجيات
اؼبناخي،

اؼبكاهب اإلقليمي،
بةب ،هنفيذ الاياسات البيةي،
بةب ،الوانوف البيةي
كاالهفاقيات البيةي،

عاؼبي/إقليمي

 - ٚاػبدمات اإلربادي ،كاسحتثارة الوعي برأف بةب ،االهصاالت كاإلعالـ
الةلوـ كاؼبمارسات كالاياسات كمبادرات برنامج
البية ،ذات الصل ،بالحتخفيف دبا  ي ذلك
للمفاكضات اؼبحتةلو ،بحتغَت اؼبناخ

بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع،
كاالقحتصاد
بةب ،اإلنذار اؼببكر كالحتوييم
اؼبكاهب اإلقليمي،
بةب ،الوانوف البيةي
كاالهفاقيات البيةي،

عاؼبي
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النواتج المخططة لفترة السنتين لتحقيق اإلنجاز المتوقع (ج) :النهج االسًتاهيجي ،كاؼبالي ،ػبفض االنبةاثات النابة ،عن إزال،
الغابات كهدىورىا الحتدويلي ،اليت هضةها كهنفذىا البلداف النامي ،كاليت هتدؼ إىل خفض االنبةاثات النابة ،عن إزال ،الغابات كهدىورىا
كربويق منافع محتةددة للحتنوع البيولوجي كسبل الةيش

نواهج برنامج الةمل

الرُةب ،اؼباؤكل،

الرةب/،الرةب اؼباانب،

ٔ  -الدعم اؼبودـ  ،ي براك ،،للبلداف لوضع ُبةب ،هنفيذ الاياسات البيةي ،اؼبكاهب اإلقليمي،
كهنفيذ اسًتاهيجيات خفض االنبةاثات النابة ،عن
بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع،
إزال ،الغابات كهدىورىا كإدراج اؼبنافع اؼبحتةددة
كاالقحتصاد
كاالسحتثمارات اػبضراء
ٕ  -األدكات اؼباحتخدم ،كاػبدمات الحتوني،
اؼبودم ،لحتةزيز اؼبنافع اؼبحتةددة ،كاالقحتصاد األخضر
كهنج االسحتثمارات اػبضراء  ي الحتخطيط ػبفض
االنبةاثات النابة ،عن إزال ،الغابات كهدىور
الغابات

ُبةب ،هنفيذ الاياسات البيةي ،بةب ،االهصاالت كاإلعالـ
بةب ،اإلنذار اؼببكر كالحتوييم
بةب ،الوانوف البيةي كاالهفاقيات
البيةي،
بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع،
كاالقحتصاد

ٖ  -الرراكات ،االسًتاهيجي ،الةاؼبي ،كاإلقليميُ ،بةب ،هنفيذ الاياسات البيةي ،اؼبكاهب اإلقليمي،
كالوطني ،اؼبنرأة لحتةزيز اؼبنافع اؼبحتةددة ألغراض النهج
الحتمويلي ،كاػباص ،بإدارة األراضي لحتدويق
الحتخفيضات  ي االنبةاثات النابة ،عن إزال ،الغابات
كهدىور الغابات كخاص ،من قطاع الزراع ،كقطاعات
اسحتخداـ األراضي األخرل
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االحتياجات من الموارد
اعبدكؿ ٓٔ
توقعات الموارد بحسب الفئة :تغير المناخ
اؼبوارد (بآالؼ دكالرات الواليات اؼبحتددة)

الفة،

ٕٕٕٖٔٓٓٔ-

ألف -صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف
المجموع الفرعي ألف

الحتغيَتات

ٕٕٗٔٓٓٔ٘-

الوظائف
ٕٕٔٓ ٕٖٓٔ-الحتغيَتات ٕٕٗٔٓٓٔ٘-

ٖٕٓ ٕٚ
٘ٔ٘ ٓٔ

ٕٖٜ
ٗٛ ٗٛ

ٕٔ٘ ٕٓ
ٔٛ ٜٜٜ

ٔٚ

(ٔ)

ٓٚ

30 788

8 713

39 520

72

()2

70

باء– الصناديق االسحتةماني ،كالصناديق
(أ)
االسحتةماني ،اؼبخصص،
الصناديق االسحتةماني ،كاؼبخصص،

٘ٓ ٖٛٛ

(ٖٔٔ ٗ) ٗٙ ٕ٘ٚ

ٖٙ

(ٗ)

ٕٖ

المجموع الفرعي باء

50 838

(46 517 )4 322

36

()4

31

جيم -الصناديق االسحتةماني ،ؼبرفق
البية ،الةاؼبي،
الصناديق االسحتةماني ،ؼبرفق
البية ،الةاؼبي،
المجموع الفرعي جيم
داؿ -هكاليف دعم الارنامج
هكاليف دعم الارنامج
المجموع الفرعي ،دال
ىاء -اؼبيزاني ،الةادي،
الوظائف
غَت الوظائف
المجموع الفرعي ىاء

المجموع (ألف+باء+جيم +دال +ىاء)

ٖٓ ٖٗٛ

ٗ٘ٗ ٔ

ٕٖٔ ٜٛ

ٕ٘

(ٓٔ)

٘ٔ

30 438

2 454

32 891

15

()20

25

ٕٓٓ ٔ

ٙٓٛ

ٔ ٕٙٛ

ٛ

-

ٛ

2 010

608

2 618

8

-

8

ٖٓٔ ٓٗٔ9
ٖٕٓٗ9

ٕ٘ٔ ٛ
ٕٓٙ

ٕ ٛٙٙ
ٕٖٜ

ٖ

٘

ٛ

2 074

1 032

3 205

3

5

8

224 257

8 505

211 661

243

()20

233

ملدوظ :،قد هحتباين األرقاـ بصورة طفيف ،نحتيج ،لحتوريب أرقاـ كل من اؼبيزاني ،كالوظائف.
اؼبمول ،من الصناديق االسحتةماني ،كاؼباانبات اؼبخصص ،على أنو إبارم فوط ،كالكثَت من ىذه الوظائف ذات طابع مؤقت .كىبضع
(أ) ينبغي النظر إىل عدد الوظائف َّ
حتغَتات من كقت آلخر.
ماحتواىا ل ُ
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اعبدكؿ ٔٔ
توقعات الموارد بحسب الوحدة التنظيمية :تغير المناخ
اؼبوارد (بآالؼ دكالرات الواليات اؼبحتددة)

الفة،

ٕٕٕٖٔٓٓٔ-

الحتغيَتات

ٕٕٗٔٓٓٔ٘-

الوظائف
ٕٕٕٖٔٓٓٔ-

الحتغيَتات

ٕٕٗٔٓٓٔ٘-

ألف -بةب ،اإلنذار اؼببكر كالحتوييم
’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف
’ٕ‘ الصناديق األخرل

(أ)

المجموع الفرعي ألف

ٖٓ ٖٙ

()ٚٙٛ

ٕٕ ٜ٘

ٕٔ ٓٚ

ٖٜٗ

ٕٔٗ ٔ

ٖٔ

(ٗ)

ٜ

ٖٖٙ ٛ

(ٗٗٓ ٘)

ٔ ٜٚٛ

٘

(ٕ)

ٖ

22 165

()5 461

5 801

28

()6

21

باء -بةب ،الوانوف البيةي كاالهفاقيات البيةي،
’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف

٘ٔ ٔٚ

ٚٓٚ

ٕٔ ٛٛ

غَت الوظائف

ٖٙٛ

ٗٔٓ ٔ

ٔٔ ٖٛ

’ٕ‘ الصناديق األخرل

(أ)

المجموع الفرعي باء

ٙ

-

ٙ

ٔٔ ٓٙ

ٔٔ٘

ٕٔ ٘ٚ

ٕ

ٔ

ٖ

1 604

1 132

4 835

8

2

9

جيم -بةب ،هنفيذ الاياسات البيةي،
’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف
’ٕ‘ الصناديق األخرل

(أ)

المجموع الفرعي جيم

ٔ ٚ٘ٙ

ٖ ٜٔٙ

ٕ٘ٗ ٜ

ٚٚٛ

ٖٗ ٔٚ

ٔ٘ٗ ٜ

٘

ٓٔ

٘ٔ

٘ٚ ٕٙ

ٖٗٗ ٖٔ

ٕٓ ٜٜٙ

ٛ

ٖ

ٔٔ

9 800

10 775

30 575

23

23

16

داؿ -بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع ،كاالقحتصاد

’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف
(أ)
’ٕ‘ الصناديق األخرل
المجموع الفرعي دال
ىاء -اؼبكاهب اإلقليمي ،،كمكحتب
الدعم اإلقليمي كاجملموعات
الرئياي ،كأصداب اؼبصلد،

ٔٛ

-

ٔٛ

ٙ ٔ٘ٛ
ٖ ٓٛٛ
ٕ٘ٔ ٗٙ

()ٜٜٗ
٘ ٔٚٙ
(ٔ٘)ٚ ٚ

٘ ٜٙ٘
ٖٛ ٕٙ
ٔٓٗ ٘ٙ

()ٛ

ٓٗ

ٗٛ

()8

58

73 398

(70 314 )3 074

66

’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف
’ٕ‘ الصناديق األخرل

50

(أ)

ٓٙ ٘ٛ

(ٖٗ)ٔ ٛ

ٗ ٚٗٚ

ٗ ٜٗٛ

()ٕ ٖ٘ٛ

ٖٔٔ ٕ

ٖٖٔ ٚ

()ٔ ٕٜٚ

٘ٔ ٜٛ

ٕٙ
ٚ

()ٚ
(ٖ)

ٜٔ
ٗ
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اؼبوارد (بآالؼ دكالرات الواليات اؼبحتددة)

الفة،

ٕٕٕٖٔٓٓٔ-

24 783

المجموع الفرعي ىاء

الحتغيَتات

ٕٕٗٔٓٓٔ٘-

(8 861 )5 910

الوظائف
ٕٕٕٖٔٓٓٔ-

الحتغيَتات

ٕٕٗٔٓٓٔ٘-

33

()20

13

كاك  -بةب ،االهصاالت كاإلعالـ
’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف
’ٕ‘ الصناديق األخرل

(أ)

ٕٗٗ ٔ

()ٖ٘ٚ

ٚٓٙ

ٕٓٚ

ٖٔٔ

ٔ٘ٛ

ٖ

-

ٖ

ٖٗٗ

ٖٔٙ

٘ٓٚ

ٕ

-

ٕ

المجموع الفرعي واو

1 308

()45

1 163

5

-

5

المجموع (ألف+باء+جيم+دال+ىاء+واو)

8 505 224 257

211 661

243

()20

233

30 788

8 713

39 520

72

()2

70

83 369

()128

83 252

71

()9

63

211 661

243

()20

233

’ ‘2مجموع صندوؽ البيئة
’ ‘1مجموع الصناديق األخرى
المجموع

(أ)

8 505 224 257

ملدوظ :،قد هحتباين األرقاـ بصورة طفيف ،نحتيج ،لحتوريب أرقاـ كل من اؼبيزاني ،كالوظائف.
(أ) هوخيان لإلهباز كبالنظر إىل أف هركيز ىذه اؼبيزاني ،ينصب على موارد صندكؽ البية ،،يحتم  ي ىذا اعبدكؿ ذبميع اؼبوارد األخرل ربت عنواف ’’الصناديق األخرل“.
الصناديق األخرل هحتألف من اؼبيزاني ،الةادي ،كالصناديق االسحتةماني ،كاؼبخصص ،كالصندكؽ االسحتةماين ؼبرفق البية ،الةاؼبي.،
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البرنامج الفرعي 1
الكوارث والنزاعات
الهدؼ
هةزيز االنحتواؿ داخل البلداف إىل االسحتخداـ اؼباحتداـ للموارد الطبيةي ،كخفض الحتدىور البيةي غبماي ،رفاى ،البرر من األسباب
كالةواقب البيةي ،للكوارث كالنزاعات.
االستراتيجية
هوع اؼباؤكلي ،عن هنايق الارنامج الفرعي اؼبحتةلق بالكوارث كالنزاعات على عاهق مدير بةب ،هنفيذ الاياسات البيةي،
اليت هوود أيضان عمل برنامج البية ،برأف إدارة النظم اإليكولوجي ،كالحتكيف مع آثار هغَت اؼبناخ فبا يحتيح زيادة الحتآزر بُت اجملاالت
الثالث ،اؼبًتابط ،بصورة كثيو .،ك ي إطار الواليات اغبالي ،لارنامج البية ،دبا  ي ذلك هلك اليت نص عليها اؼبورر  ٔ٘/ٕٙالصادر
عن ؾبلس اإلدارة كدكف ازدكاجي ،مع جهود اؼبنظمات األخرل اؼباؤكل ،عن االسحتجاب ،للنزاعات كالكوارث أك ذبنبها ،سيةمل
الارنامج الفرعي من خالؿ براكات اسًتاهيجي ،لحتوفَت الدعم للبلداف كاجملحتمةات احمللي ،غبماي ،رفاى ،البرر كاإلسهاـ  ي الحتنمي،
اؼباحتدام ،من خالؿ مةاعب ،األبةاد البيةي ،للكوارث كالنزاعات على الندو الحتايل:
سيوفر برنامج البية ،اإلنذار اؼببكر كعمليات هوييم اؼبخاطر كالحتوجيو الاياسايت كالحتدريب لحتمكُت اغبكومات اليت هطلب
(أ)
ذلك من اسحتخداـ اإلدارة اؼباحتدام ،للموارد الطبيةي ،للدد من ـباطر الكوارث الطبيةي ،كمن صنع اإلنااف كالحتأىب بصورة أفضل
ؼبواجه ،الحتداعيات البيةي ،الناصب ،عنها .كعلى كجو اػبصوص ،سيةمل الارنامج الفرعي على بياف الدكر الذم يبكن أف هضطلع بو اإلدارة
احملان ،للنظم اإليكولوجي  ،ي اغبد من اؼبخاطر ،كخفض الحتةرض كجوانب الضةف ،كهةزيز اؼبواكم ،احمللي ،،كما سيةمل على ربفيز
هطبيق الدكؿ األعضاء كالرركاء  ي األمم اؼبحتددة لنهج يةحتمد على النظم اإليكولوجي ،إزاء اغبد من ـباطر الكوارث .كسوؼ يااعد
برنامج البية ،أيضان باالعحتماد على سجل الحتحتبع لديو ،أصداب اؼبصلد ،،بناء على طلبها ،على اسحتخداـ البية ،كمنار للحتةاكف للدد من
ـباطر الكوارث الطبيةي ،كالكوارث من صنع اإلنااف  .كسيزيد الارنامج من اآلثار من خالؿ الرراكات مع اؼبنظمات الرئياي  ،ي منظوم،
األمم اؼبحتددة كاجملحتمع الدكيل األكسع نطاقان اغبريص على زيادة قدراهو كهوسيع نطاؽ نحتائجو كخاص ،من خالؿ هةميم أفضل اؼبمارسات
ا لبيةي  ،ي عملياهو اػباص ،بالاياسات كالحتخطيط .كيرمل الرركاء برنامج األمم اؼبحتددة اإلمبائي ،كاسًتاهيجي ،األمم اؼبحتددة للدد من
الكوارث ،كالرراك ،برأف البية ،كاغبد من ـباطر الكوارث (اليت هحتألف من االرباد الدكيل غبفظ الطبية ،،كالصندكؽ الةاؼبي للطبية،،
كجامة ،األ مم اؼبحتددة من بُت منظمات أخرل) ،كالبنك الدكيل ،كإدارة الرؤكف الاياسي  ،ي األمان ،،كإطار األمم اؼبحتددة اؼبرًتؾ بُت
الوكاالت اؼبةٍت بحتنايق الحتدابَت الوقائي ،،كعبن ،األمم اؼبحتددة لبناء الاالـ ،كمنظم ،األمن كالحتةاكف  ي أكركبا ،كاالرباد األكركيب ،كالفريق
االسحت رارم اؼبةٍت بالطوارئ البيةي ،،كمنظم ،األمم اؼبحتددة لألغذي ،كالزراع ،كمنظم ،األمم اؼبحتددة للًتبي ،كالةلم كالثواف( ،اليوناكو)
فضالن عن اؼبؤساات اإلقليمي ،كالرركاء الوطنيُت .كسيجرم إنراء منحتدل للحتنايق الداخلي لحتداُت كهواسم اؼبةارؼ برأف جوانب
الحتآزر بُت الةمل  ي حفظ الحتنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجي ،،كهنج الحتكيف اؼبةحتمدة على النظم اإليكولوجي ،إزاء هغَت
اؼبناخ .كالنهج اؼبةحتمدة على النظم اإليكولوجي ،للدد من ـباطر الكوارث .كسيةزز اؼبنحتدل من اؼبرركعات الحتدويلي ،اؼبرًتك ،حيثما
هكوف مطلوب ،،كضماف اإلثراء الرامل كهبادؿ اؼبةارؼ كالدركس اؼباحتفادة كذبنب االزدكاجي ،كالحتداخل؛

(ب) كسوؼ يودـ برنامج البية ،أيضان خاراهو  ي ؾباؿ البية  ،ي عمليات االسحتجاب ،للطوارئ كاالنحتةاش من األزمات
على اؼباحتويات دكف اإلقليمي ،كالوطني ،كدكف الوطني ،بناء على طلب مبابر من اغبكومات أك من خالؿ آليات أخرل مثل
ؾبموعات االسحتجاب ،للمااعدات اإلنااني ،كبرامج االنحتةاش اؼببكر كعمليات هودير االححتياجات بةد انحتهاء األزم .،كسيووـ
برنامج البية ،،لحتنفيذ ىذه االسًتاهيجي ،بحتوييم اؼبخاطر البيةي ،الرديدة النابة ،عن الكوارث كالنزاعات ،كهوفَت اإلنذار اؼببكر
للحتوليل إىل أدىن حد من اآلثار اؼبةاكا ،على االركاح البرري ،كالبية ،،كدمج االعحتبارات البيةي  ،ي برامج اإلغاث ،كاالنحتةاش،
كهصميم كهوفَت الدعم الحتوٍت لةمليات الحتطهَت البيةي كإصالح النظم اإليكولوجي ،اليت يضطلع هبا الرركاء .كسيودـ برنامج
البية ،،باالبًتاؾ مع أفرق ،األمم اؼبحتددة الوطري ،كغَتىا من الرركاء اإلرباد الاياسايت ،كاؼبااعدة  ي كضع كهنفيذ األطر
الحترريةي ،كاؼبؤساي ،لإلدارة اؼباحتدام ،للموارد الطبيةي ،كالبية ،على اؼباحتويات الوطني ،كدكف اإلقليمي ،لدعم عملي ،االنحتةاش
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االقحتصادم كهوفَت فرص الةمل اػبضراء  ي سياؽ الحتنمي ،اؼباحتدام .،كسيبدل برنامج البية ،اسحتةداده أيضان ،عند الطلب،
ؼبااعدة أصداب اؼبصلد ،على اسحتخداـ البية ،كمنحتدل للحتةاكف  ي سياؽ االنحتةاش كالبناء .كسحتةمل الرراكات الووي ،الرئياي،
اليت أقيمت على مدل اػبما ،عررة عامان الاابو ،مع الةناصر الفاعل  ،ي اؼبيادين اإلنااني ،كاإلمبائي ،كاػباص ،بالاالـ كاألمن،
كاجملحتمع الدكيل بأسره ،كركيزة للنهج الذم اهبةو برنامج البية ،فبا يضمن إدراج االعحتبارات البيةي  ،ي الدعم اؼبودـ للبلداف اؼبحتضررة
من الكوارث كالنزاعات ليس ىذا فداب بل كهثبيت النحتائج كهوسيع نطاقها .كيرمل الرركاء الرئيايوف الفريق االسحترارم
اؼبةٍت بالطوارئ البيةي ،،كمكحتب األمم اؼبحتددة لحتنايق اؼبااعدات اإلنااني ،،كبرنامج األمم اؼبحتددة اإلمبائي ،كعبن ،األمم
اؼبحتددة لبناء الاالـ ،كإدارة األمم اؼبحتددة لةمليات حفظ الاالـ ،كإدارة األمم اؼبحتددة للدعم اؼبيداين ،كالبنك الدكيل ،كاالرباد
األكركيب ،كأمانات االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ اؼبةني ،مثل اهفاقي ،بازؿ برأف الحتدكم  ي نول النفايات اػبطرة كالحتخلص
منها عار اغبدكد فضالن عن الرركاء اإلقليميُت كالوطنيُت.
العوامل الخارجية
يحتوقع أف وبوق ىذا الارنامج الفرعي ىدفو كاإلقبازات اؼبحتوقة ،منو ،بررط أف هظهر الدكؿ األعضاء إرادهتا الاياسي،
كالحتزامها اؼبطلوب ؼبةاعب ،البةد البيةي  ي الكوارث كالنزاعات ،كأف ماحتويات الحتمويل اؼبخصص ،للارنامج الفرعي هكفي لحتناكؿ
األكلويات البيةي ،للبلداف كال سيما من خالؿ هدعيم حضور برنامج البية  ،ي اؼبيداف ،كأف الةمليات الاياساهي ،الدكلي ،الرئياي،
اليت قد ربدث خالؿ فًتة الانحتُت مثل إطار الحتنمي ،بةد عاـ ٕ٘ٔٓ ،كإطار الةمل بةد ىيوغو برأف اغبد من ـباطر الكوارث
هؤدم إىل هودًن األمم اؼبحتددة كالدكؿ األعضاء الدعم ؼبةاعب ،األسباب كالةواقب البيةي ،للكوارث كالنزاعات.
اإلنجازات المتوقعة

(أ) رباُت قدرة البلداف على
اسحتخداـ إدارة اؼبوارد الطبيةي ،كالبيةي،
لحتجنب ـباطر الكوارث الطبيةي،
كالكوارث من صنع اإلنااف كاغبد
منها

مؤشرات اإلنجاز

(أ) ’ٔ‘ زيادة ناب ،البلداف اؼبةرض ،للكوارث الطبيةي ،كالكوارث من صنع اإلنااف
اليت هودمت خطوهُت على األقل  ي إطار قدرات البلد(ٕٔ) إلدارة اؼبوارد الطبيةي،
كالبيةي،
كحدة الوياس :ناب ،البلداف اؼبةرض ،للكوارث الطبيةي ،كالكوارث من صنع
اإلنااف اليت هودمت خطوهُت على األقل  ي إطار قدرات البلد اليت قاـ برنامج
البية ،دبااعدهتا
كانوف األكؿ/ديامار ٕٔٔٓ (خط األساس)  ٚ٘ :ي اؼبائ ،من البلداف اليت
قدـ ؽبا برنامج البية ،اؼبااعدة منذ كانوف الثاين/يناير ٕٓٔٓ
كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ (هوديرم)  ٜٓ :ي اؼبائ ،من البلداف اليت قدـ ؽبا
برنامج البية ،اؼبااعدة منذ كانوف الثاين/ينايرٕٓٔٓ.
الحتودـ اؼبحتوقع  ي كانوف األكؿ/ديامار ٕٗٔٓ  ٜ٘ :ي اؼبائ،
الحتودـ اؼبحتوقع  ي كانوف األكؿ/ديامار ٕ٘ٔٓ  ٔٓٓ :ي اؼبائ،
’ٕ‘ زيادة عدد الاياسات كاؼببادئ الحتوجيهي ،كالارامج كالدكرات الحتدريبي ،لألمم
اؼبحتددة برأف اغبد من ـباطر األزمات اليت أدرجت أفضل اؼبمارسات  ي اإلدارة
اؼباحتدام ،للموارد الطبيةي  ،ي الدكؿ اؽبر ،كاالقاليم الضةيف ،اسحتنادان إىل هوارير
كمدخالت برنامج البية،
كحدة الوياس :عدد الاياسات كاؼببادئ الحتوجيهي ،كالارامج كالدكرات الحتدريبي،

(ٕٔ) سيووـ برنامج البية ،بوياس الحتودـ احملرز  ي ربويق اإلقبازات اؼبحتوقة ،باسحتخداـ مؤبر ُمرّكب ياحتند إىل إطار قدرات البلد .كيحتيح
ىذا اإلطار الذم ياحتند إىل ٘ٔ عامان من اػبارة  ي كبو ٓ٘ بلدان محتضررة من الكوارث الطبيةي ،كالكوارث من صنع اإلنااف ،قياس الحتودـ
 ي ست فةات ـبحتل ف ،من الودرات على إدارة البية ،كاؼبوارد الطبيةي ،على اؼباحتول الوطٍت( :أ) اغبصوؿ على اؼبةلومات كهوافر البيانات؛
ك(ب) الاياسات كالحتخطيط؛ ك(ج) الحترريةات؛ ك(د) اؼبؤساات؛ ك(ق) قدرات الحتنفيذ كاإلنفاذ؛ ك(ك) اؼبرارك ،الةام  ،ي صنع الورار.
كهحتألف كل فة ،من ىذه الفةات الاحت ،من ست خطوات ذباد الحتوسع الحتدرهبي  ي الودرات.
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اإلنجازات المتوقعة

(ب) رباُت قدرة البلداف على
اسحتخداـ اؼبوارد الطبيةي ،كاإلدارة البيةي،
لدعم الحتةا ي اؼباحتداـ من الكوارث
الطبيةي ،كالكوارث من صنع اإلنااف

العالقة السببية

مؤشرات اإلنجاز

لألمم اؼبحتددة برأف اغبد من ـباطر األزمات اليت أدرجت أفضل اؼبمارسات  ي
اإلدارة اؼباحتدام ،للموارد الطبيةي ،اسحتنادان إىل هوارير كمدخالت برنامج البية،
كانوف األكؿ/ديامار ٕٔٔٓ (خط األساس)ٔٓ :
كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ (هوديرم)ٔ٘ :
الحتودـ اؼبحتوقع  ي كانوف األكؿ/ديامار ٕٗٔٓٔٚ :
الحتودـ اؼبحتوقع  ي كانوف األكؿ/ديامار ٕٕ٘ٔٓٓ :
(ب) زيادة ناب ،البلداف اؼبحتضررة من الكوارث الطبيةي ،كالكوارث من صنع اإلنااف
اليت هودمت خطوهُت على األقل  ي إطار قدرة البلد إلدارة اؼبوارد الطبيةي،
كالبيةي،

كحدة الوياس :الناب ،اؼبةوي ،للبلداف اؼبحتضررة من الكوارث الطبيةي ،كالكوارث
من صنع اإلنااف اليت ساعدىا برنامج البية ،كاليت هودمت خطوهُت على األقل
 ي إطار قدرة البلد

كانوف األكؿ/ديامار ٕٔٔٓ (خط األساس)  ٚ٘ :ي اؼبائ ،من البلداف اليت
يااعدىا برنامج البية ،منذ كانوف الثاين/يناير ٕٓٔٓ
كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ (هوديرم)  ٜٓ :ي اؼبائ ،من البلداف اليت
يااعدىا برنامج البية ،منذ كانوف الثاين/يناير ٕٓٔٓ
الحتودـ اؼبحتوقع  ي كانوف األكؿ/ديامار ٕٗٔٓ  ٜ٘ :ي اؼبائ،
الحتودـ اؼبحتوقع  ي كانوف األكؿ/ديامار ٕ٘ٔٓ  ٔٓٓ :ي اؼبائ،

يحتمثل اؽبدؼ الرئياي من ىذا الارنامج الفرعي ٕ  ي هةزيز االسحتخداـ اؼباحتداـ للموارد الطبيةي ،باعحتبار ذلك كسيل،
غبماي ،رفاى ،البرر من األسباب كالةواقب البيةي ،للكوارث كالنزاعات .كسيةمل برنامج البية ،،لحتدويق ىذا اؽبدؼ ،مع البلداف
اؼبةرض ،للكوارث الطبيةي ،كالنزاعات أك اؼبحتضررة منها كمع كيانات األمم اؼبحتددة اليت هدعمها ،لبناء قدراهتا على مةاعب ،عوامل
اؼبخاطر البيةي ،كاالسحتفادة من الفرص اؼبحتاح ،من خالؿ هنج اإلدارة اؼبحتكامل ،للموارد الطبيةي ،اليت هاهم  ي ربويق النمو
االقحتصادم الرامل كاؼباحتداـ ،كالةوامل االجحتماعي ،كالظركؼ البيةي ،احملان .،كبغي ،مراعاة النطاؽ الةريض من االححتياجات
اؼبوجودة حاليان ،سوؼ يركز برنامج البية ،جهوده  ي هنمي ،الودرات للبلداف اؼبةرض ،كال سيما على ذبنب اؼبخاطر ،كاغبد منها
كالحتأىب ؼبواجهحتها (اإلقباز اؼبحتوقع ٔ) ،كبلداف ’’ما بةد األزم ‘‘،لدعم االنحتةاش اؼباحتداـ بيةيان الذم ياهم  ي بناء الاالـ
كالحتنمي ،االقحتصادي ،كاالجحتماعي ،على اؼبدل الطويل (اإلقباز اؼبحتوقع ٕ) .كذبدر اؼبالحظ ،بأف صبيع اػبدمات سوؼ هودـ بناء
على الطلب.
كفيما يحتةلق باإلقباز اؼبحتوقع (أ) ،فإف نوص البيانات كالفهم بالةوامل البيةي ،بالغ ،األنبي ،اليت يبكن أف هاهم  ي
النزاعات كالكوارث يركل عائوان رئيايان أماـ الودرة على مةاعب ،ىذه الحتدديات بفةالي .،كلذا فإف ملء ثغرة اؼبةرف ،يبثل عنصران
أساسيان رئيايان  ي هنمي ،الودرات  ي ىذا اجملاؿ .كسوؼ هااعد عمليات الحتوييم اليت ربدد عوامل اؼبخاطر اؼبرهبط ،بالبية،
كاسحتخداـ اؼبوارد الطبيةي  ،ي كضع قاعدة مةرفي ،مرًتك ،على أساس اسًتاهيجيات الدعم للدد من ـباطر الكوارث كالنزاعات
كهنفيذىا .كسحتةمل ىذه االسًتاهيجيات على االسحتجاب ،لطائف ،كامل ،من االححتياجات كاألكلويات احملددة على اؼباحتول
الوطرم دبا  ي ذلك الحتوجيو الاياسايت كالدعم الحتوٍت ،كالحتدريب للالطات الوطني ،كاجملحتمع اؼبدين كهياَت الحتةاكف البيةي .كسوؼ
هاحتخدـ اؼبرركعات اؼبيداني  ،ي بياف قيم ،اإلدارة اؼباحتدام ،للموارد الطبيةي ،باعحتبارىا أداة للدد من اؼبخاطر كلحتدفيز الحتطبيق
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اؼبحتاق للنهج اجملرب ،من جانب الرركاء الوطنيُت ك ي األمم اؼبحتددة على أرض الواقع (الناهج ٔ) .كسيكوف الةمل يدان بيد مع
الرركاء  ي منظوم ،األمم اؼبحتددة للدد من ـباطر الكوارث كذبنب النزاعات كبناء الاالـ ،كاالنضماـ إىل اجملحتمع الدكيل
األكسع نطاقان لبناء الودرات الداخلي ،على فهم كمةاعب ،عوامل اؼبخاطر البيةي ،عنصران بالغ األنبي  ،ي ربفيز الحتدابَت الةملي،
كضماف الحتنايق على نطاؽ اؼبنظوم ،برأف ىذه الوضايا كالحتوسع  ي هطبيق النهج الناجد .،كعالكة على الةمل للدد من
اؼبخاطر اليت هفرضها الةوامل البيةي ،،سيةمل برنامج البية ،على رباُت الحتأىب لدل البلداف ؼبةاعب ،اآلثار البيةي ،للكوارث
الطبيةي ،كاليت من صنع اإلنااف ،دبا  ي ذلك اغبوادث الصناعي ،كالحتكنولوجي .،كسوؼ يركل بناء قاعدة مةلومات محتين ،برأف
اؼبخاطر البيةي ،الرئياي ،على صد ،البرر كسبل الةيش ،كالنهج اؼبزدكج للحتدريب على أدكات الحتأىب ذات الصل ،كهوفَت
اؼبااعدة الحتوني ،لوضع اسًتاهيجيات الحتأىب ؼبواجه ،حاالت الطوارئ الركيزة الرئياي ،لحتنمي ،الودرات  ي ىذا اجملاؿ (الناذباف ٕ
كٖ) .كسحتكوف اػبدمات اإلربادي ،اؼبوجه ،عنصران بالغ األنبي ،ال  ي نرر أفضل اؼبمارسات كالدركس اؼباحتفادة فداب بل ك ي
هرجيع االىحتماـ بالنهج اعبديدة كهطبيوها  ي طائف ،عريض ،من البلداف (الناهج ٗ).
كفيما يحتةلق باإلقباز اؼبحتوقع (ب) ،هبرم  ي كثَت من األحياف خالؿ أكضاع ما بةد األزم ،ذباىل اؼبخاطر البيةي،
كاالححتياجات أك إساءة فهمهما بالنظر إىل األكلويات الكثَتة اؼببابرة كاؼبحتنافا ،اليت هواجو البلداف اؼبحتضررة كاجملحتمع الدكيل .كمع
ذلك ف إف إرجاء اإلجراءات أك سوء االخحتيارات برأهنا  ي كقت مبكر ظلت ماحتمرة فبا أدل إىل ماارات غَت ماحتدام،
لالنحتةاش األمر الذم يبكن أف يووض األسس اؽبر ،للاالـ .كهتدؼ النواهج  ي إطار اإلقباز اؼبحتوقع ٕ إىل دعم البلداف
كالرركاء  ي منظوم ،األمم اؼبحتددة  ي بناء الودرات لحتدديد األكلويات البيةي ،كضماف مةاعب ،ىذه األكلويات كجزء من برامج
االنحتةاش كبناء الاالـ .كسيووـ برنامج البية ،عوب النزاع مبابرة بحتةبة ،كهنايق اػبارات الالزم ،لحتدديد كزبفيف اؼبخاطر البيةي،
الرديدة على صد ،البرر (الناهج ٔ) .كسحتفيد عمليات الحتوييم الارية ،ىذه اليت ذبرل بالحتنايق مع الالطات الوطني  ،ي
ربديد مدل اغباج ،إىل دراسات علمي ،مفصل ،هةحتمد على اؼبيداف لحتدليل اآلثار البيةي ،على رفاى ،البرر كسبل الةيش كاألمن
 ي طائف ،عريض ،من الوطاعات (الناهج ٕ) .كسحتؤدم عمليات الحتوييم الرامل ،اليت من ىذا النوع اليت ذبرل بصورة منحتظم،
دبرارك ،اػباراء كالالطات الوطني ،إىل بناء الودرات على اؼباحتول الوطرم بطريوحتُت :أكالن ،سيحتةلم اػباراء الوطنيوف اسحتخداـ
كهكرار منهجيات الحتوييم الةلمي اؼبخصص لطائف ،عريض ،من الوطاعات البيةي .،كثانيان ،سيجرم صبع بيانات خط األساس
بالغ ،األنبي ،برأف حال ،البية  ،ي بلد مةُت لالسحتخداـ  ي الحتخطيط لالنحتةاش كالحتنمي ،باإلضاف ،إىل اسحتخدامها  ي عمليات
الحتوييم البيةي  ي اؼباحتوبل .كسحتةرض عوب ذلك مااعدات هوني ،موجه ،كدعم مؤساي يركل مزهبان من اػبدمات احملددة
حاب كل ظرؼ لبناء الودرات الوطني ،على مةاعب ،االححتياجات كاألكلويات البيةي ،اليت هحتددد من خالؿ عملي ،الحتوييم
(الناهج ٖ ) .كيبكن أف هرمل ىذه اػبدمات هودًن الدعم للدوكم ،كالحترريةات البيةي ،،كهطهَت اؼبواقع اليت دمرهتا النزاعات
كالكوارث ،كاؼبرركعات الحتجريبي ،اليت هتدؼ إىل بياف هنج اإلدارة اؼباحتدام ،،كاؼبااعدات الحتوني ،برأف سياسات االقحتصاد
األخضر الذم يبكن أف يدعم االنحتةاش طويل األجل كالحتنمي ،االجحتماعي ،كاالقحتصادي  ،ي البلداف اؼبحتضررة من النزاعات
كالكوارث  ي سياؽ الحتنمي ،اؼباحتدام ،كالوضاء على الفور .كهركل الرراكات مع الةناصر الفاعل  ،ي منظوم ،األمم اؼبحتددة
على أرض الواقع عنصران جوىريان  ي النهج ،حيث ال هضمن فداب اسحتخداـ موارد برنامج البية ،بكفاءة بل كأف الودرات قد
بنيت برأف اإلدارة اؼباحتدام ،للموارد  ي صبيع أكباء اؼبنظوم ،،كأف النهج الناجد ،قد اعحتمدت كجرل الحتوسع فيها بصورة
ربيدة .كسيؤدم ذلك بدكره إىل هةزيز الحتنايق على نطاؽ اؼبنظوم ،كهوفَت االسحتدام ،لالسحتثمار  ي االنحتةاش البيةي.
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النواتج المخططة لفترة السنتين لتحقيق اإلنجاز المتوقع (أ) :رباُت قدرة البلداف على اسحتخداـ إدارة اؼبوارد الطبيةي ،كالبيةي،
لحتجنب ـباطر الكوارث كالنزاعات كاغبد منها

ناهج برنامج الةمل كاؼبيزاني،

الرُةب ،اؼباؤكل،

الرةب/،الرةب اؼباانب،

النطاؽ

ٔ  -هوييم اؼبخاطر كالدعم الاياسايت بةب ،هنفيذ الاياسات البيةي،
اؼبودـ للبلداف كاألقاليم كالرركاء  ي األمم
بةب ،اإلنذار اؼببكر كالحتوييم
اؼبحتددة بغرض ربفيز الحتةاكف البيةي كاالهااؽ
على نطاؽ اؼبنظوم ،كإجراءات الحتخفيف
اؼبكاهب اإلقليمي،
الةملي ،ؼبةاعب ،الةوامل البيةي ،اؼباانب  ،ي
ـباطر الكوارث كالنزاعات

عاؼبي/إقليمي

ٕ  -مةلومات اؼبخاطر كالحتدريب اؼبودماف بةب ،هنفيذ الاياسات البيةي ،اؼبكاهب اإلقليمي،
للبلداف لحتداُت الحتأىب الوطٍت لالسحتجاب،
بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع ،كاالقحتصاد
للمخاطر البيةي ،النابة ،عن الكوارث
بةب ،اإلنذار اؼببكر كالحتوييم
كالنزاعات كالحتخفيف من بدهتا

عاؼبي/إقليمي

ٖ  -الحتدريب كاؼبااعدات الحتوني ،برأف بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع،
األطر اؼبؤساي ،كالوانوني ،اؼبودم ،للبلداف كاالقحتصاد
لحتداُت الحتأىب على اؼباحتويُت الوطٍت كاحمللي
لالسحتجاب ،للمخاطر البيةي ،النابة ،عن
اغبوادث الصناعي ،كالحتخفيف من بدهتا

اؼبكاهب اإلقليمي،
بةب ،الوانوف البيةي كاالهفاقيات البيةي،
بةب ،هنفيذ الاياسات البيةي،

ٗ  -أدكات اػبدمات اإلربادي ،اليت بةب ،االهصاؿ كاإلعالـ
كضةت السحتثارة الوعي باألبةاد البيةي،
للكوارث كالنزاعات كالًتكيج لإلدارة الاليم،
للموارد الطبيةي ،كوسيل ،للدد من ـباطر
الكوارث كالنزاعات  ي البلداف اؼبةرض،

بةب ،هنفيذ الاياسات البيةي،
اؼبكاهب اإلقليمي،
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النواتج المخططة لفترة السنتين لتحقيق اإلنجاز المتوقع (ب) :رباُت قدرة البلداف على اسحتخداـ كإدارة اؼبوارد الطبيةي ،كالبيةي،
لدعم االنحتةاش من الكوارث كالنزاعات

ناهج برنامج الةمل كاؼبيزاني،

الرُةب ،اؼباؤكل،

الرةب/،الرةب اؼباانب،

النطاؽ

ٔ  -اؼبااعدات الحتوني ،اليت هبرم هةبةحتها بةب ،هنفيذ الاياسات البيةي ،اؼبكاهب اإلقليمي،
كهركيلها بارع ،لحتدديد اؼبخاطر البيةي،
اؼببابرة على صد ،البرر النابة ،عن
الكوارث كالنزاعات كربفيز إجراءات الحتخفيف
بواسط ،البلداف اؼبحتضررة كالرركاء  ي األمم
اؼبحتددة

إقليمي

ٕ  -عمليات الحتوييم الةلمي الرامل ،بةب ،هنفيذ الاياسات البيةي ،اؼبكاهب اإلقليمي،
اؼبةحتمدة على اؼبيداف اليت أجريت  ي البلداف
بةب ،اإلنذار اؼببكر كالحتوييم
بةد األزم ،لحتدديد كدمج اؼبخاطر البيةي،
كالفرص  ي اسًتاهيجيات االنحتةاش كبناء
الاالـ

إقليمي

ٖ  -الدعم الاياسايت كاؼبااعدات الحتوني،
اؼبودم ،لبلداف ما بةد األزم ،كالرركاء  ي
األمم اؼبحتددة لزيادة االسحتدام ،البيةي  ،ي
برنامج االنحتةاش كبناء الاالـ كللحتدفيز على
ازباذ اإلجراءات البيةي ،،كهطبيق هنج االقحتصاد
األخضر كسن الحترريةيات البيةي،

بةب ،هنفيذ الاياسات البيةي ،اؼبكاهب اإلقليمي،
بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع ،كاالقحتصاد
بةب ،الوانوف البيةي كاالهفاقيات
البيةي،

إقليمي
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االحتياجات من الموارد

اعبدكؿ ٕٔ
توقعات الموارد بحسب الفئة :الكوارث والنزاعات
اؼبصادر (بآالؼ دكالرات الواليات اؼبحتددة)
الفة،

الحتغيَتات

ٕٕٕٖٔٓٓٔ-

الوظائف

ٕٗٔٓ ٕٖٓٔ-ٕٕٓٔ ٕٓٔ٘-الحتغيَتات ٕٕٗٔٓٓٔ٘-

ألف -صندكؽ البية،
الوظائف

ٚ ٔٚٛ

ٖ٘ٔ ٖ

ٖٔٓ ٜٗ

غَت الوظائف

ٖ ٕٚٚ

ٗ ٔٔٚ

ٗٚ ٖٜ

المجموع الفرعي ألف
باء -الصناديق االسحتةماني ،كاؼبخصص،

7 431 20 454

27 886

ٕٙ
16

ٗٔ
24

ٓٗ
40

(أ)

الصناديق االسحتةماني ،كاؼبخصص،
المجموع الفرعي باء

ٖٖٕ ٕٕ ٔٛ٘ )ٔٚ ٓٗٛ( ٖٜ

ٕٓ

(٘)

٘ٔ

11 285 )27 048( 39 133

10

()5

25

جيم -الصندكؽ االسحتةماين ؼبرفق البية ،الةاؼبي،
الصناديق االسحتةماني ،اليت يديرىا مرفق البية ،الةاؼبي- ،

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

المجموع الفرعي جيم
داؿ -هكاليف دعم الارنامج
هكاليف دعم الارنامج
المجموع الفرعي دال

ٕ٘ٔ ٚ

(ٔ)ٚٙ

ٜٜٔ

ٗ

2 751

()762

992

4

ٗ
-

4

ىاء -اؼبيزاني ،الةادي،
الوظائف

ٕٗٗ

ٔ ٘ٙٛ

ٕٔ ٜٜ

غَت الوظائف

ٙٙ

ٜٔٓ

٘ٔٚ

المجموع الفرعي ىاء

490

2 677

1 266

المجموع (ألف+باء+جيم+دال+ىاء)

43 119 )8 702( 52 919

ٕ

ٗ

ٙ

1

4

6

51

23

65

ملدوظ :،قد هحتباين األرقاـ بصورة طفيف ،نحتيج ،لحتوريب أرقاـ كل من اؼبيزاني ،كالوظائف.
اؼبمول ،من الصناديق االسحتةماني ،كاؼباانبات اؼبخصص ،على أنو إبارم فوط ،كالكثَت من ىذه الوظائف ذات طابع مؤقت .كىبضع
(أ) ينبغي النظر إىل عدد الوظائف َّ
حتغَتات من كقت آلخر.
ماحتواىا ل ُ
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اعبدكؿ ٖٔ
توقعات الموارد بحسب الوحدة التنظيمية :الكوارث والنزاعات
اؼبصادر (بآالؼ دكالرات الواليات اؼبحتددة)
ٕٕٕٖٔٓٓٔ-

الفة،

الحتغيَتات

الوظائف

ٕٗٔٓ ٕٖٓٔ-ٕٕٓٔ ٕٓٔ٘-الحتغيَتات ٕٕٗٔٓٓٔ٘-

ألف -بةب ،اإلنذار اؼببكر كالحتوييم
’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف
(أ)
’ٕ‘ الصناديق األخرل
المجموع الفرعي ألف

ٖٕٗ ٛ
ٜ٘
-

3 784

باء -بةب ،الوانوف البيةي كاالهفاقيات البيةي،
’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف
(أ)
’ٕ‘ الصناديق األخرل
المجموع الفرعي باء

-

2 068

ٕٗٓ ٕ
ٜ٘ٙ
ٖٔ ٜٙٛ

داؿ -بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع ،كاالقحتصاد
’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف
(أ)
’ٕ‘ الصناديق األخرل

ٓ٘
ٗٔ
ٚ ٘ٓٚ

34 974

المجموع الفرعي دال

(1 134 )2 550

ٖٔ٘
ٖٚٙ
ٜٔٚ

جيم -بةب ،هنفيذ الاياسات البيةي،
’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف
(أ)
’ٕ‘ الصناديق األخرل
المجموع الفرعي جيم

(ٕ)ٔ ٖٜ
()ٜٔ٘
-

ٖٗٗ ٔ
ٜٔٚ
-

ٛٓٛ
ٔٓٔ ٜ
()ٜ ٕٗٙ

ٖٔ٘
ٖٚٙ
ٜٔٚ

2 068

ٕٓ٘ ٛ
ٕ٘ ٛٙ
ٕٗ٘ ٕٕ

(18 158 )6 727

ٕٔٛ
ٖٚٛ
(ٕٔٔ )ٚ

ٕٙٛ
ٖٜٔ
ٖٜٗ

ٓٔ

(ٗ(

ٙ

-

-

-

20

-

ٖ

ٖ

-

-

-

-

3

3

٘

ٖ

ٛ

ٕ٘

(ٕ)

ٖٕ

30

-

ٔ

-

-

-

7 572

ىاء -اؼبكاهب اإلقليمي ،كمكحتب الدعم اإلقليمي
كاجملموعات الرئياي ،كأصداب اؼبصلد،
’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
ٕ ٜٓٙ

ٕٖٕ ٙ

ٓٓٗ ٚ

ٜ

ٗٚٛ
ٓ٘

ٗٓٔ ٕ
ٔ ٜٜ٘

-

غَت الوظائف
’ٕ‘ الصناديق األخرل
المجموع الفرعي ىاء

(أ)

5 198

3 466

8 763

2

32

ٔ

(2 054 )6 527

ٔ ٖٜٔ
ٓٔٔ ٜ

()4

6

-

9

2

ٓٔ
ٔ

22

2

ٜٔ
ٔ

10
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اؼبصادر (بآالؼ دكالرات الواليات اؼبحتددة)
الفة،

كاك-

ٕٕٕٖٔٓٓٔ-

الحتغيَتات

الوظائف

ٕٗٔٓ ٕٖٓٔ-ٕٕٓٔ ٕٓٔ٘-الحتغيَتات ٕٕٗٔٓٓٔ٘-

بةب ،االهصاالت كاإلعالـ
’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف
’ٕ‘ الصناديق األخرل

(أ)

المجموع الفرعي واو
المجموع (ألف+باء+جيم+دال+ىاء+واو)
’ ‘2إجمالي صندوؽ البيئة
’ ‘1مجموع الصناديق األخرى
المجموع

(أ)

ٖٔٛ

ٖ٘ٙ

ٜٚٔ

ٕٜ

ٖٛٚ

ٛٙٙ

ٜٔ

ٔٚٙ

ٕٙٚ

2 851

ٕ
ٔ

ٕ
-

ٗ
ٔ

3

1

5

303

2 549

23

65

52 919

(43 119 )8 702

51

40

20 454

7 431

27 886

16

24

42 475

(15 341 )26 233

16

()2

15

52 919

(43 119 )8 702

51

23

65

ملدوظ :،قد هحتباين األرقاـ بصورة طفيف ،نحتيج ،لحتوريب أرقاـ كل من اؼبيزاني ،كالوظائف.
(أ) هوخيان لإلهباز كبالنظر إىل أف هركيز ىذه اؼبيزاني ،ينصب على موارد صندكؽ البية ،،يحتم  ي ىذا اعبدكؿ ذبميع اؼبوارد األخرل ربت عنواف ’’الصناديق األخرل“.
الصناديق األخرل هحتألف من اؼبيزاني ،الةادي ،كالصناديق االسحتةماني ،كاؼبخصص ،كالصندكؽ االسحتةماين ؼبرفق البية ،الةاؼبي.،
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البرنامج الفرعي 3
إدارة النُظم اإليكولوجية

الهدؼ

للًتكيج لالنحتواؿ صوب اعبمع بُت حفظ كإدارة األراضي كاؼبياه كاؼبوارد اغبي ،للمدافظ ،على الحتنوع البيولوجي كهوفَت خدمات
النظم اإليكولوجي ،بطريو ،ماحتدام ،كعادل ،بُت البلداف.

االستراتيجية
هوع ماؤكلي ،هنايق الارنامج الفرعي اؼبةٍت بإدارة النظم اإليكولوجي ،على عاهق بةب ،هنفيذ الاياسات البيةي .،كاؽبدؼ
من الارنامج ىو الحتدفيز على اسحتخداـ البلداف لنهج النظم اإليكولوجي ،الذم هبمع بُت إدارة األراضي ،كاؼبياه كاؼبوارد اغبي،
للمدافظ ،على الحتنوع البيولوجي كاسحتدام ،خدمات النظم اإليكولوجي ،لحتدويق الحتنمي ،كاغبد من الفور على الندو الوارد  ي
اؼبورر ٘ ٙ/من االهفاقي ،اؼبحتةلو ،بالحتنوع البيولوجي ،باالرهكاز على كجو اػبصوص على النهج الحتراركي ،كاسحتخداـ اؼبةارؼ
الحتوليدي .،كذبدر اؼبالحظ ،بأف اؼبورر يدعو األطراؼ كاغبكومات كاؼبنظمات الدكلي ،إىل هنفيذ ’’هنج النظم اإليكولوجي‘‘،
حاب موحتضى اغباؿ حيث ال يوجد سبيل كاحد لحتنفيذ ىذا النهج بالنظر إىل أنو يةحتمد على الظركؼ احمللي ،كالريفي ،كالوطني،
كاإلقليمي ،كالةاؼبي .،كعلى الرغم من اغباج ،إىل هفصيل هنج النظم اإليكولوجي ،كفوان للظركؼ اؼبحتغَتة ،فإنو يبكن اإلدارة اؼببابرة
للنظم اإليكولوجي ،النوعي ،ليس ىذا فداب بل كيةاجل أيضان كالن من الةوامل احملرك ،اؼببابرة كغَت اؼببابرة مثل اآلثار الالبي،
لألنرط ،البرري ،على النظم اإليكولوجي ،اغبااس .،كيويل برنامج البية ،اىحتمامان خاصان ’’للةمل مع الطبية ‘‘،لحتداُت رفاى،
البرر كمةاعب ،الحتدديات اؼبلد ،اؼبرهبط ،بحتغَت اؼبناخ ،كاألخطار الطبيةي ،اليت قد هؤدم إىل الكوارث .ك ي ىذا الاياؽ ،يحتوافر
طابع هكاملي كبَت بُت الارامج الفرعي ،اليت هةاجل حفظ الحتنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجي ،،كالنهج اؼبةحتمدة على
النظم اإليكولوجي ،للحتكيف مع آثار هغَت اؼبناخ ،كالنهج اؼبةحتمدة على النظم اإليكولوجي ،للدد من ـباطر الكوارث .كسوؼ
يبذؿ كل جهد فبكن لضماف الحتآزر بُت الارامج الفرعي ،اؼبةني ،،كذبنب ازدكاجي ،اعبهود.
كسيةمل برنامج البية ،،مع اغبرص على ضماف الحتوازف اإلقليمي ،مع أمانات االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ اؼبحتةلو،
بالحتنوع البيولوجي ،كأمانات االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ األخرل اليت هؤثر إجراءاهتا  ي النظم اإليكولوجي ،،كمن خالؿ
الرراكات الطويل ،األجل مع الةناصر الفاعل ،الرئياي ،الةامل  ،ي إدارة النظم اإليكولوجي ،،دبا  ي ذلك اؼبنظم ،الدكلي ،للحتنوع
البيولوجي ،كمنظم ،األمم اؼبحتددة لألغذي ،كالزراع ،،كبرنامج األمم اؼبحتددة اإلمبائي ،كالصندكؽ الدكيل للحتنمي ،الزراعي ،،كاالرباد
الدكيل غبفظ الطبية ،،كاؼبةهد الدكيل إلدارة اؼبياه ،كالبنك الدكيل ،كالصندكؽ الةاؼبي للطبية ،كغَت ذلك من بركاء هوييم النظم
اإليكولوجي ،لأللفي .،كسيدوق برنامج البية ،الحتأثَتات من خالؿ دكره بوصفو ككال ،منفذة ؼبرفق البية ،الةاؼبي ،لحتوفَت الدعم
للبلداف لحتدويق أىداؼ ايحتري للحتنوع البيولوجي كإصالح االلبفاض  ي الحتنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجي ،النابئ
عن هدىور اؼبوائل ،كاألنواع الغازي ،،كهغَت اؼبناخ كالحتلوث كاإلفراط  ي االسحتغالؿ ،كالحتوسع  ي النهج اجملرب ،على الندو الحتايل:
(أ) سيةمل برنامج البية ،لحتةزيز األساس اؼبفاىيمى كهنفيذ هنج النظم اإليكولوجي  ،ي أطر الحتخطيط كاإلدارة كصنع
الورار اليت هؤثر  ي الحتنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجي ،األرضي ،،كالنظم اإليكولوجي ،للمياه الةذب ،كهوفَت اػبدمات
كاؼبنافع الرئياي ،من هلك النظم .كسيةمل الارنامج ،كىو يضطلع بذلك ،على اإلسهاـ  ي الحتصدم لحتددم هوفَت الغذاء لاكاف
الةامل اؼبحتزايدين بطريو ،ماحتدام ،،كالًتكيج غبفظ كإدارة الحتنوع البيولوجي كما يحتصل بو من خدمات النظم اإليكولوجي ،بصورة
سليم ،كإحداث اإلصالحات  ي اغبوكم ،األكسع نطاقان اليت سًتكج بدكرىا أك سبكن من ربويق النهج اؼبرًتك ،بُت الوطاعات
الحتةاكني ،كالحتراركي ،إزاء احملافظ ،على الحتنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجي ،كإنحتاجي ،اؼبناظر الطبيةي ،كالنظم اإليكولوجي،
كاألنواع اليت هةحتمد على بةضها .كسياند اىحتماـ خاص للنهج اؼبزدكج غبفظ الحتنوع البيولوجي مع احملافظ ،بالحتوازم على
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خدمات النظم اإليكولوجي ،اليت هةحتار ضركري ،لرفاى ،البرر كالحتنمي ،كاإلمداد كخاص ،فيما يحتةلق باألمن الغذائي كاؼبياه .كما
سياند اىحتماـ خاص لوضايا اؼبااكاة دبا  ي ذلك ،دكف أف هوحتصر على اغبصوؿ كهواسم اؼبنافع كالوسائل اليت يبكن هبا
للمجحتمةات احمللي ،اؼبةرض ،كاألقل حظان من اغبصوؿ على هةويض أك مكافأة عن إدارهتا للنظم اإليكولوجي،؛
(ب) كسيةمل برنامج البية ،كذلك على كضع أطر مرًتك ،بُت الوطاعات لصنع الاياسات كاإلدارة كمنهجيات
لحتنفيذ اإلدارة اؼبةحتمدة على النظم اإليكولوجي ،كاألطر اؼبحتةددة األطراؼ ذات الصل ،لحتدويق االسحتدام ،للحتنوع البيولوجي البدرم
كالااحلي كما يرهبط بو من خدمات النظم اإليكولوجي ،كخاص ،فيما يحتةلق باإلمداد الغذائي .،ك ي حُت أف لحتأثَتات األنرط،
البرري ،على النظم اإليكولوجي ،األرضي ،كاػباص ،باؼبياه الةذب ،صل ،مبابرة بالنظم اإليكولوجي ،البدري ،،حدد إقباز محتوقع
منفصل بالنظر إىل إنو  ي حُت أف االقباز اؼبحتوقع (أ) يحتطلب بالدرج ،األكىل هدخالت على النطاؽ الوطٍت ،فإف اإلقباز اؼبحتوقع
(ب) يحتضمن عمالن يةار اغبدكد البدري ،الوطني ،مع اعحتماد ىذه الحتدخالت على طلبات من البلداف اؼبةني ،كسوؼ يحتضمن ىذا
الةمل إدارة األنرط ،البرري ،اليت ؽبا هأثَتات سلبي ،على النظم اإليكولوجي ،الااحلي ،كالبدري ،كخاص ،على الرةاب اؼبرجاني،،
كاالسحتمرار  ي هوجيو االىحتماـ إىل الةالقات الدينامي ،بُت األنرط ،الاري ،كسالم ،اؼبوائل الااحلي ،كالبدار كاحمليطات ،كسوؼ
يااعد الارنامج البلداف كاؽبيةات اإلقليمي  ،ي مواءم ،إدارة النظم اإليكولوجي ،كهطبيوها حاب الظركؼ من خالؿ إجراء
الحتجارب كالحتةلم كنول اؼبمارسات اعبيدة عار ـبحتلف سياقات النظم اإليكولوجي .،كسيودـ برنامج البية ،الدعم أيضان للبلداف
لحتطبيق إصالحات  ي اإلدارة األكسع نطاقان هرمل النهج الحتراركي ،كالرراكات بُت الوطاعُت الةاـ كاػباص بغرض اغبفاظ على
خدمات النظم اإليكولوجي ،الااحلي ،كالبدري ،كما يرهبط هبا من هنوع بيولوجي .كسياند االىحتماـ أيضان لحتزايد الضغوط النابة،
عن الحتدديات دبا  ي ذلك هغَت اؼبناخ ،كالحتنمي ،الااحلي ،،كاسحتخالص اؼبوارد كالحتلوث ،كالطرائق اليت هؤثر هبا ىذه الحتدديات  ي
اجملحتمةات احمللي ،كاجملحتمةات األخرل كالحتنوع البيولوجي .كسوؼ يرهكز برنامج البية ،،كىو يفةل ذلك ،على الارامج كاؽبياكل
اؼبؤكدة دبا  ي ذلك اهفاقيات كخطط عمل البدار اإلقليمي ،كبرنامج الةمل الةاؼبي غبماي ،البية ،البدري ،من األنرط ،الاري،
اؼبصدر؛
(ج) كأخَتان ،سيودـ برنامج البية ،الدعم للجهود الحتةاكني ،الرامي ،إىل هةزيز الصالت اؼبرًتك ،بُت الةلم كالاياسات
على اؼباحتويات الوطني ،كاإلقليمي ،كالةاؼبي .،كسيودـ الارنامج اؼبااعدة للبلداف لحتهية ،الظركؼ اؼبؤساي ،كالوانوني ،كالاياساهي،
الالزم ،إلدراج الحتنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجي  ،ي الحتخطيط اإلمبائي الوطٍت كصنع الورار كـبصصات اؼبيزاني،
إدراكان منو للويم اإليكولوجي ،كاعبيني ،كاالجحتماعي ،كاالقحتصادي ،كالةلمي ،كالحتةليمي ،كالثوافي ،كالًتكوبي ،كاعبمالي ،للحتنوع البيولوجي
كدكره بالغ األنبي  ،ي اغبفاظ على النظم اإليكولوجي ،اليت هوفر خدمات أساسي .،كسوؼ هنفذ النحتائج البيةي ،اؼبوالي ،للفوراء
كاؼبحتةلو ،بالنظم اإليكولوجي ،بالحتةاكف مع مبادرة الفور كالبية ،اؼبرًتك ،بُت برنامج األمم اؼبحتددة اإلمبائي كبرنامج البية .،كسيودـ
برنامج البية ،الدعم أيضان للبلداف للوفاء بالحتزاماهتا دبوجب االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ مع إيالء اىحتماـ خاص ألىداؼ
ايحتري للحتنوع البيولوجي .كسياند اىحتماـ خاص ؼبااعدة البلداف ،بناء على طلبها ،للوصوؿ إىل الوسائل اؼببحتكرة للحتمويل
ككضع الاياسات اؼبواهي ،كالظركؼ اؼبؤساي ،للدصوؿ كهواسم اؼبنافع لدعم بركهوكوؿ ناغويا برأف اغبصوؿ على اؼبوارد اعبيني،
كالحتواسم الةادؿ كاؼبحتااكم على اؼبنافع النابة ،عن اسحتخدامها لالهفاقي ،اؼبحتةلو ،بالحتنوع البيولوجي .كسوؼ يودـ الدعم أيضان،
بناء على طلب ،للمدافظ ،على الحتنوع البيولوجي من خالؿ الحتةاكف عار النظم اإليكولوجي ،،دبا  ي ذلك ،كحاب موحتضى
اغباؿ ،النظم اإليكولوجي ،الةابرة للددكد .كسيوفر برنامج البية ،الويادة الووي  ،ي عمل اؼبنار اغبكومي الدكيل للةلوـ كالاياسات
اؼبةٍت بالحتنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجي ،بالحتةاكف مع اؽبيةات اؼبةني .،كأخَتان سيااعد الارنامج البلداف على الوفاء
بالحتزاماهتا اؼبحتةلو ،بالحتخطيط كاإلبالغ دبوجب االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ اؼبةني ،بالحتنوع البيولوجي بالةمل مع أمان،
االهفاقي ،اؼبحتةلو ،بالحتنوع البيولوجي لحتوفَت الدعم لحتنفيذ اػبط ،االسًتاهيجي ،للحتنوع البيولوجي للفًتة ٕٔٔٓ ٕٕٓٓ-كضماف
هنايق الدعم اؼببابر اؼبودـ للبلداف لحتنفيذ اػبط ،كربويق أىداؼ ايحتري للحتنوع البيولوجي مع أمانات ىذه االهفاقات.
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العوامل الخارجية
أكدت اغبكومات اليت حضرت مؤسبر األمم اؼبحتددة للحتنمي ،اؼباحتدام  ،ي حزيراف/يونيو ٕٕٔٓ ،من جديد’’ ،اغباج،
إىل ربويق الحتنمي ،اؼباحتدام ،عن طريق [ ]...هةزيز اإلدارة اؼبحتكامل ،كاؼباحتدام ،للموارد الطبيةي ،كالنظم اإليكولوجي ،اليت هدعم
صبل ،أمور من بينها الحتنمي ،االقحتصادي ،كاالجحتماعي ،كالبرري ،مع هياَت  ،ي نفس الوقت ،اغبفاظ على النظم اإليكولوجي،
كربديدىا كإصالحها كمواكمحتها  ي مواجه ،الحتدديات اعبديدة كالنابة .‘‘،كسحتحتدوق اإلقبازات اؼبحتوقة ،للارنامج الفرعي ٖ
بررط (أ) أف هودـ  ي فًتة الانحتُت ىذه طلبات من الدكؿ األعضاء للدصوؿ على الدعم الحتوٍت من برنامج البية ،لحتةميم هنج
النظم اإليكولوجي ،مع عمليات الحتنمي ،الوطني،؛ (ب) أف هبدم الدكؿ األعضاء إرادهتا الاياسي ،كالحتزامها بحتةميم الوضايا البيةي،
 ي جداكؿ أعماؿ الحتنمي ،االقحتصادي ،الوطني،؛ (ج) أف هكفى ماحتويات الحتمويل اؼبخصص ،للارنامج الفرعي لحتدويق األكلويات
البيةي ،للبلداف؛ ك(د) أف هحتوافق الارامج مع الةمليات الوطري ،لألمم اؼبحتددة مثل أطر األمم اؼبحتددة للمااعدة اإلمبائي ،كمبادرة
الفور كالبية.،
اإلنجازات المتوقعة

مؤشرات اإلنجاز

(أ) اسحتخداـ هنج النظم اإليكولوجي( ،أ) زيادة عدد البلداف اليت ذبمع بُت هنج النظم اإليكولوجي ،كاإلدارة الحتوليدي،
للموارد الطبيةي ،اؼبةحتمدة على الوطاع
 ي البلداف للمدافظ ،على خدمات النظم
اإليكولوجي ،كزيادة اإلنحتاجي ،اؼباحتدام،
كحدة الوياس :عدد البلداف اليت هبُت أهنا طبوت هنج النظم اإليكولوجي  ،ي
للنظم الاري ،كاؼبائي،
اإلدارة الحتوليدي ،للموارد الطبيةي ،اؼبةحتمدة على الوطاع
كانوف األكؿ/ديامار ٕٔٔٓ (خط األساس)ٖٔ :
كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ (هوديرم)ٔٙ :
الحتودـ اؼبحتوقع  ي كانوف األكؿ/ديامار ٕٕٗٔٓٓ :
كانوف األكؿ/ديامار ٕ٘ٔٓ (ماحتهدؼ)ٕٗ :
(ب) زيادة اسحتخداـ هنج النظم (ب) زيادة عدد البلداف اليت هاحتخدـ هنج النظم اإليكولوجي ،لحتدويق اسحتدام،
خدمات النظم اإليكولوجي ،من النظم الااحلي ،كالبدري،
اإليكولوجي  ،ي البلداف لحتدويق اسحتدام،
خدمات النظم اإليكولوجي ،من النظم
كحدة الوياس :عدد البلداف اليت هظهر هةزيز هطبيق هنج النظم اإليكولوجي،
الااحلي ،كالبدري،
لحتدويق االسحتدام ،ػبدمات النظم اإليكولوجي ،من النظم الااحلي ،كالبدري،
كانوف األكؿ/ديامار ٕٔٔٓ (خط األساس)ٚ :
كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ(هوديرم).ٚ :
الحتودـ اؼبحتوقع  ي كانوف األكؿ/ديامار ٕٕٗٔٓٔ :
كانوف األكؿ/ديامار ٕ٘ٔٓ (ماحتهدؼ)ٔٙ :
(ج) صبع اػبدمات كاؼبنافع اؼباحتمدة من (ج) ’ٔ‘ زيادة عدد البلداف اليت هدرج هنج النظم اإليكولوجي  ،ي الحتخطيط
اإلمبائي.
النظم اإليكولوجي ،مع الحتخطيط اإلمبائي
كاحملاسب ،كخاص ،فيما يحتةلق باؼبناظر الطبيةي،
كحدة الوياس :عدد البلداف اليت هبُت كثائق الحتخطيط اإلمبائي الوطٍت فيها
األكسع نطاقان كاؼبناظر البدري ،كهنفيذ
الحتطبيق اؼبةزز لنهج إدارة النظم اإليكولوجي،
االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ اؼبحتةلو،
كانوف األكؿ/ديامار ٕٔٔٓ (خط األساس)ٚ :
بالحتنوع البيولوجي كالنظم اإليكولوجي،
كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ(هوديرم)ٚ :
الحتودـ اؼبحتوقع  ي كانوف األكؿ/ديامار ٕٗٔٓٔٓ :
كانوف األكؿ/ديامار ٕ٘ٔٓ (ماحتهدؼ)ٖٔ :
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اإلنجازات المتوقعة

العالقة السببية

مؤشرات اإلنجاز
’ٕ‘ زيادة عدد البلداف اليت هدرج خدمات النظم اإليكولوجي ،ذات األكلوي  ،ي
عملياهتا احملاسبي ،كاػباص ،باؼبيزاني،
كحدة الوياس :عدد البلداف اليت هدرج خدمات النظم اإليكولوجي ،ذات
األكلوي  ،ي عملياهتا احملاسبي ،كاػباص ،باؼبيزاني،
كانوف األكؿ/ديامار ٕٔٔٓ (خط األساس)ٔ :
كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ(هوديرم)ٖ :
الحتودـ اؼبحتوقع  ي كانوف األكؿ/ديامار ٕٗٔٓ٘ :
كانوف األكؿ/ديامار ٕ٘ٔٓ (ماحتهدؼ)ٚ :

لن يكوف انحتواؿ البلداف إىل اعبمع بُت إدارة االراضي كاؼبياه كاؼبوارد اغبي ،لحتوفَت خدمات النظم اإليكولوجي ،بصورة
ماحتدام ،كمحتااكي ،عملي ،خطي ،بالضركرة ،كما أف كهَتة االنحتواؿ لن هكوف موحدة فيما بُت البلداف .فالةوامل احملرك ،لالنحتواؿ
كما يواجهها من عوبات عوامل مرًتك ،فيما بُت البلداف كمحتغَتة بُت البلداف من حيث أف بوسع برنامج البية ،أف يضع كيركج
بُت أدكات إقليمي ،أك عاؼبي ،على أف يةحتمد  ي نفس الوقت هنجان مرنان يحتيح هصميمو كفوان لالححتياجات الوطني ،أك اإلقليمي.،
كالحتكافل مع الارامج الفرعي ،األخرل أمر مالم بو كال سيما فيما يحتةلق بودرة هنج النظم اإليكولوجي ،على بناء اؼبواكم،
كاؼبااعدة  ي الحتكيف مع هغَت اؼبناخ كاإلسهاـ  ي اغبد من ـباطر الكوارث .كسيكوف قباح البلداف أك غَت ذلك  ي اعبمع بُت
إدارة االراضي كاؼبياه كاؼبوارد اغبي ،،ضمن صبل ،أمور ،دال ،على ؼبا يلى:
(أ) كجود أك عدـ كجود مبادرات كأدكات كهنج مبحتكرة كذات صل ،لحتطبيق هنج النظم اإليكولوجي ،على الضغوط اليت
هتدد هنفيذ خدمات النظم اإليكولوجي ،من جانب اؼبناظر الطبيةي ،كاؼبناظر البدري ،اؼبحتكافل( ،مثل سالسل اعبباؿ كاؼبناطق
الواحل ،كببو الواحل ،كاؼبناطق الزراعي ،،كأحواض األهنار كاػبلجاف) كالنظم اإليكولوجي( ،مثل األراضي الرطب ،كالغابات
كمصبات األهنار كالرةاب اؼبرجاني )،كأنواع اغبيوانات ذات األنبي ،الوطني ،كاإلقليمي ،أك الةاؼبي،؛
(ب) مدل هواسم البيانات كاؼبةارؼ كالحتونيات كنول الحتكنولوجيا ؽبؤالء الذين بوسةهم الحتأثَت  ي الحتغيَت على اؼباحتويات
احمللي ،كالوطني ،كاإلقليمي،؛
(ج) إبراؾ اؼباانبُت  ي إدارة النظم اإليكولوجي ،دبا  ي ذلك اغبكومات احمللي ،كالوطاع اػباص؛
(د) قدرة اؼبخططُت كصانةي الورار على ذبميع كفهم اؼبةلومات الةلمي ،ذات الصل ،برأف اؼبناظر الطبيةي ،نظم
إيكولوجي ،مةين ،كصبع كربليل كإدراج هطلةات اجملحتمةات احمللي ،كضماف هواسم اؼبنافع من خدمات النظم اإليكولوجي ،كإدراج
البيانات اؼبحتةلو ،خبدمات النظم اإليكولوجي ،مع النظم الوطني ،اغبالي ،للمداسب ،كصنع الورار ،كهصميم كهنفيذ أطر اإلدارة ذات
الكفاءة اإلداري،؛
(ق) إطار اغبوكم ،اعبامع (دبا  ي ذلك بةض االعحتبارات مثل الحترريةات كاؼبؤساات كالنماذج االقحتصادي ،كااللحتزامات
اؼبحتةددة األطراؼ) الذم يحتةُت على اؼبمارسُت دبا  ي ذلك كزارات الزراع ،كمصايد األظباؾ كالغابات كاؼبياه كاسحتخداـ األراضي
كالحتخطيط كالبية ،أف يديركه.
كياةى الارنامج الفرعي ٖ إىل مةاعب ،الةالقات الاببي ،من الوم ،للواعدة كمن الواعدة للوم .،فمن منظور الوم ،إىل
الواعدة ،يؤكد عدد من النواهج الحتةاكف اؼبرًتؾ بُت الوكاالت كاؼبحتةدد األطراؼ كاؼببحتكر كاؼبرًتؾ بُت الوطاعُت الةاـ كاػباص
الذم سيوفر الحتمويل كالبية ،اؼبمكن ،إلحداث الحتغيَت على اؼباحتويات الوطني ،كاإلقليمي .،كسَتهكز ىذا الحتةاكف على أفضل
اؼبةارؼ اؼبحتوافرة كعلى اغبوار الدائر الذم يضطلع فيو برنامج البية ،بدكر قيادم رئياي .كمن منظور من الواعدة للوم ،،سيحتوافر
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عدد من النواهج اليت هاحتهدؼ اؼبمارسُت على أرض الواقع كاليت هاةى إىل مةاعب ،االححتياجات اؼببابرة ذات الصل ،بالنظم
اإليكولوجي ،كاؼبناظر الطبيةي ،النوعي .،كياند االىحتماـ إىل سبكُت اؼبمارسُت من خالؿ هوفَت ؾبموع ،من األدكات كالطرائق ذباد
أفضل اؼبمارسات كالدعم الحتوٍت كغَته من أنواع الدعم الالزم ،لحتياَت الحتغيَت الدائم على أرض الواقع.
كهتدؼ النواهج اؼبةني ،إىل مةاعب ،هلك الةناصر من حيث صلحتها بالنظم اإليكولوجي ،الاري ،كاػباص ،باؼبياه الةذب،
كالبدري ،مع إسناد اىحتماـ خاص لحتداُت األمن الغذائي كنوعي ،اؼبياه .كما أف الحتكامل مع الارامج األخرل من األمور اؼبالم
هبا خاص ،فيما يحتةلق بودرة هنج النظم اإليكولوجي ،على بناء اؼبواكم ،كاؼبااعدة  ي الحتكيف مع هغَت اؼبناخ.
كيركز اإلقباز اؼبحتوقع (أ) على النظم اإليكولوجي ،الاري ،كاؼبائي .،كيالم برنامج البية ،بأنو حىت الفهم الكامل ألنبي ،هنج
النظم اإليكولوجي ،كهلبي ،اححتياجات بناء الودرات لن يضمن بالضركرة هطبيوو .ففي كثَت من األحياف هنرأ اغبكومات الوطني،
كاؼبؤساات اإلقليمي ،بطريو ،قطاعي ،بدرج ،كبَتة .كسوؼ يحتطلب هطبيق اإلقباز اؼبحتوقع على اؼباحتول الوطٍت كجود هةاكف
ـبصص ،كهةاكف بُت الوزارات الرئياي ،للبية ،كالزراع ،كاؼبياه كالغابات بل كردبا األكثر أنبي ،بُت كزارات اؼبالي ،كالحتخطيط كالحتنمي.،
كسوؼ هااعد عمليات هوييم النظم اإليكولوجي ،اليت ربدد احملركات الرئياي ،للحتغيَت اؼبرهبط بحتدىور خدمات نظم إيكولوجي،
مةين  ،ي كضع قاعدة مةارؼ موحدة يةحتمد عليها  ي كضع كهنفيذ اسًتاهيجيات دعم لحتجنب هدىور النظم اإليكولوجي ،كفوداف
خدماهتا  ي النظم اإليكولوجي ،الاري ،كاؼبائي .،كسحتةمل ىذه االسًتاهيجيات على االسحتجاب ،لطائف ،عريض ،من االححتياجات
النوعي ،على اؼباحتول الوطرم كاليت هًتاكح بُت الحتوجيو الاياسايت إىل أدكات كهدريب الالطات الوطني ،كاؼبمارسُت كاجملحتمع
اؼبدين .كسوؼ هاحتخدـ اؼبرركعات اؼبيداني ،أيضان لبياف هنج اإلدارة اؼبحتكامل ،لألراضي كاؼبياه اليت هااعد  ي هةزيز مواكم،
كإنحتاجي ،النظم الاري ،كاؼبائي ،،كحفظ الحتنوع البيولوجي ،كقيم ،دمج خدمات النظم اإليكولوجي  ،ي جداكؿ األعماؿ الوطني،
اؼبةني ،بالحتنمي ،بواسط ،الرركاء الوطنيُت ك ي األمم اؼبحتددة.
كسوؼ يركز اإلقباز اؼبحتوقع (ب) على النظم اإليكولوجي ،البدري ،كالااحلي .،فهذه النظم اإليكولوجي ،اؽبر ،هحتضرر من
األنرط ،البرري ،اؼبةحتمدة على األراضي عند أعايل األهنار ،كالحتنمي ،الحتكنولوجي ،اغبضري ،الارية ،كزيادة الضغط الاكاين من
اؼبناطق الااحلي ،،فبا يؤدم إىل هدىور النظم اإليكولوجي ،اليت هوفر خدمات النظم اإليكولوجي ،األساسي .،كىناؾ نوص  ي
اؼبةلومات كخاص ،ما يحتةلق منها باالرهباطات بُت األراضي كالبدار ،كأىم الحتطورات الااحلي ،بصرؼ النظر عن ىذا االرهباط
البالغ األنبي .،كسحتةمل النواهج على ملء ثغرة اؼبةلومات كهتدؼ إىل دعم البلداف كالرركاء اؼبةنيُت  ي منظوم ،األمم اؼبحتددة
لبناء الودرات على ربديد كهوييم كزبفيف الدكافع الرئياي ،لحتدىور النظم اإليكولوجي .،كسًتكج النواهج أيضان لإلدارة النرط،
لألنرط ،البرري ،اليت هفرض هتديدان للحتنوع البيولوجي البدرم كخدمات النظم اإليكولوجي ،للحتوليل إىل أدىن حد فبكن من اآلثار
الالبي .،كسوؼ يودـ الدعم ،بناء على طلب من الدكؿ األعضاء ،اسحتجاب ،لألكلويات الوطري ،النوعي ،اليت هًتاكح بُت الحتوجيو
الاياسايت كاألدكات إىل هدريب الالطات الوطني ،كاجملحتمع اؼبدين .كسوؼ يوفر ىذا الدعم كاؼبرركعات ،باالرهكاز على الارامج
اجملري ،دبا  ي ذلك اهفاقيات كخطط عمل البدار اإلقليمي ،كبرنامج الةمل الةاؼبي إطاران لالنحتواؿ من األساس اؼبفاىيمي لنهج
النظم اإليكولوجي ،إىل الحتطبيق الةملي بدرج ،كبَتة  ي عمليات الحتخطيط احمللي ،كالوطني ،كاإلقليمي.،
كسوؼ يركز اإلقباز اؼبحتوقع (ج) على اعبهود الحتةاكني ،اليت هتدؼ إىل هةزيز الركابط اؼبرًتك ،بُت الةلوـ كالاياسات على
اؼباحتويات الوطني ،كاإلقليمي ،كالةاؼبي ،،كمااعدة البلداف على هتية ،الظركؼ اؼبؤساي ،كالوانوني ،كالاياساهي ،الالزم ،إلدراج
الالع كاػبدمات  ي زبطيطها اإلمبائي ،كصنع الورار كهدابَت اغبد من الفور .كما سيودـ الدعم للبلداف اليت هاحتخدـ بيانات
خدمات النظم اإليكولوجي ،ؼبااعدهتا  ي هةميم ىذه اػبدمات  ي عملياهتا للحتخطيط اإلمبائي كصنع الورار .كسيودـ الدعم،
بناء على طلب الدكؿ األعضاء لحتهية ،ظركؼ سياساهي ،كقانوني ،كمؤساي ،هكوف مواهي ،للدصوؿ كهواسم اؼبنافع على الندو
الوارد  ي بركهوكوؿ ناغويا .كسيودـ الدعم أيضان بناء على طلب غبفظ الحتنوع البيولوجي عار اؼبناظر الطبيةي ،كاؼبناظر البدري.،
كعلى كجو اػبصوص ،سيودـ الدعم للبلداف لحتهية ،بية ،فبكن ،لحتنفيذ االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ ذات الصل ،بالحتنوع
البيولوجي مع إيالء اىحتماـ خاص لحتدويق أىداؼ آيحتري للحتنوع البيولوجي.
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النواتج المخططة لفترة السنتين لتحقيق اإلنجاز المتوقع (أ) :زيادة اسحتخداـ هنج النظم اإليكولوجي  ،ي البلداف للمدافظ ،على
خدمات النظم اإليكولوجي ،كاإلنحتاجي ،اؼباحتدام ،للنظم األرضي ،كاؼبائي،

ناهج برنامج الةمل كاؼبيزاني،

الرُةب ،اؼباؤكل،

ٔ  -اؼبنهجيات كالرراكات كاألدكات للمدافظ ،بةب ،هنفيذ الاياسات البيةي،
على خدمات النظم اإليكولوجي ،أك اسًتجاعها
كإدراج هنج إدارة النظم اإليكولوجي ،مع حفظ
كإدارة النظم اإليكولوجي،
ٕ  -األدكات كالدعم الحتوٍت كالرراكات لحتداُت بةب ،هنفيذ الاياسات البيةي،
األمن الغذائي كاإلنحتاجي ،اؼباحتدام ،للمناظر الطبيةي،
الزراعي ،من خالؿ إدراج هنج النظم اإليكولوجي،

الرةب /،الرةب اؼباانب،

بةب ،اإلنذار اؼببكر كالحتوييم
بةب ،االهصاؿ كاإلعالـ

النطاؽ
عاؼبي

عاؼبي/إقليمي

اؼبكاهب اإلقليمي،
بةب ،اإلنذار اؼببكر كالحتوييم
بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع،
كاالقحتصاد
إقليمي
ٖ  -األدكات كالدعم الحتوٍت كالرراكات لحتداُت بةب ،هنفيذ الاياسات البيةي ،اؼبكاهب اإلقليمي،
اإلدارة اؼبحتكامل ،ؼبوارد اؼبياه دبا  ي ذلك نوعي ،اؼبياه
بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع،
من خالؿ هطبيق هنج النظم اإليكولوجي،
كاالقحتصاد
بةب ،اإلنذار اؼببكر كالحتوييم
عاؼبي/إقليمي
ٗ  -إقام ،الرراكات كهةزيزىا للحتدفيز على بةب ،هنفيذ الاياسات البيةي ،اؼبكاهب اإلقليمي،
هطبيق األدكات كالنهج كإنراء الربكات
كاالهفاقات كالاياسات اإلقليمي ،كالوطني ،كدكف
الوطني ،لحتداُت األمن الغذائي كإدارة النظم
اإليكولوجي ،الاري ،كاػباص ،باؼبياه الةذب،
٘  -هةزيز الحتةاكف مع الوطاع اػباص من خالؿ بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع ،بةب ،هنفيذ الاياسات البيةي ،عاؼبي/إقليمي
الرراكات كاؼبرركعات الرائدة إلدراج هنج النظم كاالقحتصاد
اإليكولوجي  ،ي االسًتاهيجيات كالةمليات الوطاعي،
النواتج المخططة لفترة السنتين لتحقيق اإلنجاز المتوقع (ب) :زيادة اسحتخداـ هنج النظم اإليكولوجي  ،ي البلداف لحتدويق
االسحتدام ،ػبدمات النظم اإليكولوجي ،من النظم الااحلي ،كالبدري،

ناهج برنامج الةمل كاؼبيزاني،

الرُةب ،اؼباؤكل،

الرةب/،الرةب اؼباانب،

النطاؽ

ٔ  -كضع كذبرب ،اؼبنهجيات كاألدكات كاألطر بةب ،هنفيذ الاياسات البيةي ،بةب ،اإلنذار اؼببكر كالحتوييم
الاياساهي ،اإلقليمي ،كالةاؼبي ،اليت هطبق هنج النظم
اؼبكاهب اإلقليمي،
اإليكولوجي ،لحتدويق االسحتدام ،ػبدمات النظم
اإليكولوجي ،الااحلي ،كالبدري ،كإنحتاجيحتها كخاص،
من اإلمداد باألغذي،
عاؼبي/إقليمي
ٕ  -هودًن الدعم الحتوٍت للبلداف من خالؿ بةب ،هنفيذ الاياسات البيةي ،اؼبكاهب اإلقليمي،
برنامج البدار اإلقليمي ،لحتطبيق كدمج هنج النظم
بةب ،الوانوف البيةي كاالهفاقيات
اإليكولوجي ،فضالن عن األطر الاياساهي ،الةاؼبي،
البيةي،
كاإلقليمي ،لحتدويق االسحتدام ،ػبدمات النظم
اإليكولوجي ،كخاص ،االمن الغذائي  ي الوطاعات
ذات الصل،
ٖ  -إقام ،الرراكات الةاؼبي ،لارنامج الةمل بةب ،هنفيذ الاياسات البيةي ،بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع ،عاؼبي
كاالقحتصاد
الةاؼبي برأف اؼبياه الةادم ،كالنفايات البدري،،
ككضع كاخحتبار اإلجراءات الحتدفيزي ،ذات الصل،
بةب ،اإلنذار اؼببكر كالحتوييم
66

عاؼبي

UNEP/EA.1/7/Add.1

النواتج المخططة لفترة السنتين لتحقيق اإلنجاز المتوقع (ب) :زيادة اسحتخداـ هنج النظم اإليكولوجي  ،ي البلداف لحتدويق
االسحتدام ،ػبدمات النظم اإليكولوجي ،من النظم الااحلي ،كالبدري،

ناهج برنامج الةمل كاؼبيزاني،

ٗ  -هودًن الدعم للبلداف  ي اإلجراءات
الحتدفيزي ،الرامي ،إىل هةزيز الرراكات الةاؼبي ،اؼبحتةلو،
بارنامج الةمل الةاؼبي كهطبيق أدكات إدارة النظم
اإليكولوجي( ،اليت كضةت  ي الناهج ٔ)  ي اؼبناطق
الااحلي ،بالحتةاكف مع برنامج البدار اإلقليمي،
٘  -كضع هنج مبحتكرة كاخحتبارىا لحتةزيز الحتةاكف
بُت البلديات الااحلي ،كالوطاع اػباص لحتدويق
اإلدارة الفةال ،ػبدمات النظم اإليكولوجي ،الااحلي،
من خالؿ اسًتاهيجيات كعمليات الوطاعُت الةاـ
كاػباص

الرُةب ،اؼباؤكل،

النطاؽ

الرةب/،الرةب اؼباانب،

اؼبكاهب اإلقليمي،
إقليمي
بةب ،اإلنذار اؼببكر كالحتوييم بةب ،هنفيذ الاياسات البيةي،
اؼبكاهب اإلقليمي،
بةب ،الوانوف البيةي كاالهفاقيات
البيةي،
بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع،
كاالقحتصاد
عاؼبي/إقليمي
بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع ،اؼبكاهب اإلقليمي،
كاالقحتصاد
بةب ،هنفيذ الاياسات البيةي،

النواتج المخططة لفترة السنتين لتحقيق اإلنجاز المتوقع (ج) :دمج اػبدمات كاؼبنافع اؼباحتمدة من النظم اإليكولوجي ،مع
الحتخطيط اإلمبائي كاحملاسب ،كال سيما فيما يحتةلق باؼبناظر الطبيةي ،كاؼبناظر البدري ،األكسع نطاقان ،كهنفيذ االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة
األطراؼ برأف الحتنوع البيولوجي كالنظم اإليكولوجي،
النطاؽ
عاؼبي

الرةب/،الرةب اؼباانب،
الرةب ،اؼباؤكل،
ناهج برنامج الةمل كاؼبيزاني،
ُ
ٔ  -رباُت الحتوعي ،كالفهم بُت الوطاعات برأف بةب ،هنفيذ الاياسات البيةي ،اؼبكاهب اإلقليمي،
أنبي ،الحتنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجي،
للحتنمي ،اؼباحتدام ،كاغبد من الفور من خالؿ الدعم
الحتوٍت كالرراكات كاػبدمات اإلربادي ،اؼبوجه،

ٕ  -هوييم الحتنوع البيولوجي كخدمات النظم بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع ،بةب ،هنفيذ الاياسات البيةي ،عاؼبي
اإليكولوجي ،كبياهنا كإبالغها لحتةزيز عملي ،صنع كاالقحتصاد
اؼبكاهب اإلقليمي،
الورار من جانب اغبكومات كقطاع األعماؿ
بةب ،اإلنذار اؼببكر كالحتوييم
كاؼباحتهلكُت
ٖ  -هودًن الدعم الحتوٍت كبناء الودرات للبلداف بةب ،هنفيذ الاياسات البيةي ،بةب ،اإلنذار اؼببكر كالحتوييم
لحتبادؿ اؼبةارؼ كهوييم هأثَتات اػبيارات
اؼبكاهب اإلقليمي،
كالايناريوىات اإلمبائي ،البديل ،كإهاح ،الةلم
لالسحتخداـ  ي ربويق اإلدارة الفةال ،للحتنوع
البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجي،
الوانوف
ٗ  -هودًن الدعم الحتوٍت للبلداف لحتفةيل النهج بةب ،هنفيذ الاياسات البيةي ،بةب،
لحتدويق اؼبااكاة  ي إدارة النظم اإليكولوجي ،دبا ىف
كاالهفاقيات البيةي،
ذلك مةاعب ،اغبصوؿ كهواسم اؼبنافع
اؼبكاهب اإلقليمي،

إقليمي

البيةي عاؼبي

٘  -ربديد جوانب الحتآزر بُت األدكات كالنهج بةب ،الوانوف البيةي كاالهفاقيات اؼبكاهب اإلقليمي،
كاؼببادرات اؼبحتةددة األطراؼ برأف الحتنوع البيولوجي البيةي،
بةب ،هنفيذ الاياسات البيةي،
كمواكم ،النظم اإليكولوجي ،كالحتكيف مع هغَت اؼبناخ

إقليمي
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النواتج المخططة لفترة السنتين لتحقيق اإلنجاز المتوقع (ج) :دمج اػبدمات كاؼبنافع اؼباحتمدة من النظم اإليكولوجي ،مع
الحتخطيط اإلمبائي كاحملاسب ،كال سيما فيما يحتةلق باؼبناظر الطبيةي ،كاؼبناظر البدري ،األكسع نطاقان ،كهنفيذ االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة
األطراؼ برأف الحتنوع البيولوجي كالنظم اإليكولوجي،
ناهج برنامج الةمل كاؼبيزاني،
كذبنب الكوارث ،كإدراجها مع الحتخطيط اإلمبائي
كهدابَت اغبد من الفور كبراكات االسحتثمار
االسًتاهيجي ،جبانب هنج النظم اإليكولوجي،
كااللحتزامات الوطني ،دبوجب االهفاقات البيةي،
اؼبحتةددة األطراؼ اؼبةني ،بالحتنوع البيولوجي
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ُ

الرةب/،الرةب اؼباانب،

النطاؽ
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االحتياجات من الموارد
اعبدكؿ ٗٔ
توقعات الموارد بحسب الفئة :إدارة النظم اإليكولوجية
الوظائف
اؼبصادر (بآالؼ دكالرات الواليات اؼبحتددة)
ٕٕٔٓ ٕٖٓٔ-الحتغيَتات ٕٗٔٓ ٕٖٓٔ-ٕٕٓٔ ٕٓٔ٘-الحتغيَتات ٕٕٗٔٓٓٔ٘-

الفة،

ألف -صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف
المجموع الفرعي ألف

(أ)

ٔٛ

ٕٗٗ ٕٛ
ٕٗٔٔ ٜ

(ٖٓ)ٗ ٚ
ٗ ٖٓٛ

ٕٔٓ ٘ٛ
ٕٓ٘ ٔٙ

ٜ٘

(ٗٔ)

36 116

604

36 832

95

(82 )24

باء-الصناديق االسحتةماني ،كاؼبخصص،
الصناديق االسحتةماني ،كاؼبخصص،

ٕٛ ٖٕٙ

ٙ ٛٛٛ

ٖٕٔ ٖ٘

ٜٔ

()ٙ

ٖٔ

المجموع الفرعي باء

18 316

6 888

35 123

29

()6

23

جيم -الصندكؽ االسحتةماين ؼبرفق البية،
الةاؼبي،
الصناديق االسحتةماني ،اليت يديرىا
ٛٚ ٜٔٛ
مرفق البية ،الةاؼبي،

(ٙٙ ٕٓٙ )ٕٔ ٛ٘ٙ

ٜٗ

(ٓٔ)

87 928

(66 061 )12 856

49

(39 )20

المجموع الفرعي جيم
داؿ -هكاليف دعم الارنامج
هكاليف دعم الارامج
المجموع الفرعي دال
ىاء -اؼبيزاني ،الةادي،
الوظائف
غَت الوظائف
المجموع الفرعي ىاء

المجموع (ألف+باء+جيم+دال+ىاء)

ٖٜ

ٕ٘ٓ ٔ

ٖٕٜ

ٔ ٜٗٛ

ٙ

-

ٙ

2 105

193

2 498

6

-

6

ٓٓٔ ٜ
٘ٛ

ٔ ٛٔٙ
ٕٖٜ

ٖٔ٘ ٚ
ٕٜٚ

ٚ

٘

ٕٔ

2 957

1 055

4 021

7

5

21

276 243 626 )21 026( 255 631

(252 )15

ملدوظ :،قد هحتباين األرقاـ بصورة طفيف ،نحتيج ،لحتوريب أرقاـ كل من اؼبيزاني ،كالوظائف.
اؼبمول ،من الصناديق االسحتةماني ،كاؼباانبات اؼبخصص ،على أنو إبارم فوط ،كالكثَت من ىذه الوظائف ذات طابع مؤقت .كىبضع
(أ) ينبغي النظر إىل عدد الوظائف َّ
حتغَتات من كقت آلخر.
ماحتواىا ل ُ
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اعبدكؿ ٘ٔ
توقعات الموارد بحسب الوحدة التنظيمية :إدارة النظم اإليكولوجية
اؼبصادر (بآالؼ دكالرات الواليات اؼبحتددة)
ٕٕٕٖٔٓٓٔ-

الفة،

الحتغيَتات

الوظائف

ٕٕٖٗٔٓٓٔ-ٕٕٓٔ ٕٓٔ٘-

الحتغيَتات

ٕٕٗٔٓٓٔ٘-

ألف -بةب ،اإلنذار اؼببكر كالحتوييم

’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف

’ٕ‘ الصناديق األخرل

(أ)

المجموع الفرعي ألف
باء-

ٖٖ ٜٚ

(ٕٗٗ)

ٖٔ٘ ٖ

ٕٖٖ ٔ

ٗٓٙ

ٔ ٜٖٙ

٘ٔ

صفر

٘ٔ

ٛ ٖٗٙ

(ٓ)ٕ ٜٙ

٘ ٙ٘ٙ

ٗ

(ٕ)

ٕ

23 652

()1 518

22 213

29

() 1

27

بةب ،الوانوف البيةي كاالهفاقيات البيةي،

’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف

ٕ ٜٗٚ

ٕٗٔ

ٖٕٓ ٙ

غَت الوظائف

ٗٚٛ

ٔ ٕٔٚ

ٓٔٔ ٜ

’ٕ‘ الصناديق األخرل

(أ)

المجموع الفرعي باء

ٜ

ٔ

ٓٔ

-

ٖ ٕٜٚ

ٖ ٕٜٚ

-

-

-

3 161

4 979

8 141

9

2

20

جيم -بةب ،هنفيذ الاياسات البيةي،

’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف

’ٕ‘ الصناديق األخرل

(أ)

المجموع الفرعي جيم
داؿ-

ٕٖ ٜٚ

ٗٔٓ ٗ

ٚ ٜٛٙ

ٕ٘ٔٓ ٛٛ

(ٗ)ٕٕ ٚٚ

ٔٔٔ ٓٛ

ٕٚ

(ٔٔ)

ٔٙ

225 358

()29 326

96 042

209

()28

92

بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع ،كاالقحتصاد

’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف

’ٕ‘ الصناديق األخرل

(أ)

المجموع الفرعي دال
ىاء-

ٓٓ٘ ٛ

()٘٘ٙ

ٗٗٚ ٜ

ٖٚ

()ٚ

ٖٓ

-

ٚٓٛ

ٚٓٛ

-

ٖٗٓ ٔ

ٖٗٓ ٔ

-

ٕ

ٕ

ٖٔ ٜ٘

ٗ ٗٔٛ

ٛ ٜٓٓ

-

-

-

3 592

6 262

9 751

-

1

1

بةب ،الحتةاكف اإلقليمي

’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف
’ٕ‘ الصناديق األخرل
المجموع الفرعي ىاء
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(أ)

ٕٛ ٚٙ

(ٗ٘)ٖ ٜ

ٕٗ ٚٙ

٘ ٚ٘ٚ

()ٖ ٙٔٚ

ٕ ٖٜٔ

ٖٔ

(ٕٔ)

ٜٔ

ٗ ٕٜٓ

ٖ ٕ٘ٛ

ٚ ٗٙٚ

ٖ

ٕ

٘

28 681

()4 324

24 368

34

()20

14
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اؼبصادر (بآالؼ دكالرات الواليات اؼبحتددة)
الفة،
واو-

ٕٕٕٖٔٓٓٔ-

الحتغيَتات

الوظائف

ٕٕٖٗٔٓٓٔ-ٕٕٓٔ ٕٓٔ٘-

الحتغيَتات

ٕٕٗٔٓٓٔ٘-

شعبة االتصاالت واإلعالم

’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف

’ٕ‘ الصناديق األخرل

(أ)

ٙٔٙ

ٗٔٚ

ٖٖٓ ٔ

ٜٚ

ٔ ٔٗٚ

ٕٗٗ ٔ

ٖ

ٕ

٘

ٖ٘ٚ

ٔ ٖٜٗ

ٖٔٔ ٛ

ٕ

-

ٕ

2 088

3 003

4 092

5

ٕ

7

مجموع (ألف +باء  +جيم  +دال +ىاء +واو)

255 631

()21 026

243 626

276

()15

252

’ ‘2إجمالي صندوؽ البيئة

36 116

604

36 832

95

()24

82

229 406

()21 610

206 785

82

()22

70

255 631

()21 026

243 626

276

()15

252

المجموع الفرعي واو

’ ‘1مجموع الصناديق األخرى
المجموع

(أ)

ملدوظ :،قد هحتباين األرقاـ بصورة طفيف ،نحتيج ،لحتوريب أرقاـ كل من اؼبيزاني ،كالوظائف.
(أ) هوخيان لإلهباز كبالنظر إىل أف هركيز ىذه اؼبيزاني ،ينصب على موارد صندكؽ البية ،،يحتم  ي ىذا اعبدكؿ ذبميع اؼبوارد األخرل ربت عنواف ’’الصناديق األخرل“.
الصناديق األخرل هحتألف من اؼبيزاني ،الةادي ،كالصناديق االسحتةماني ،كاؼبخصص ،كالصندكؽ االسحتةماين ؼبرفق البية ،الةاؼبي.،
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البرنامج الفرعي 4
الحوكمة البيئية
الهدؼ
(ٖٔ)

هةزيز الحتآزر كاالهااؽ  ي اغبوكم ،البيةي ،لحتياَت االنحتواؿ صوب االسحتدام ،البيةي  ،ي سياؽ الحتنمي ،اؼباحتدام.،

االستراتيجية
هوع ماؤكلي ،هنايق الارنامج الفرعي اؼبةٍت بإدارة اغبوكم ،البيةي ،على عاهق مدير بةب ،الوانوف البيةي كاالهفاقيات
البيةي .،كعالكة على الرراكات مع طائف ،عريض ،من ىيةات األمم اؼبحتددة ،كاؼبؤساات اؼبالي ،اإلقليمي ،كالدكلي ،،يرهكز قباح
هنفيذ الارنامج الفرعي ٗ على الحتةاكف الووم مع ىيةات هورير الاياسات كأمانات اؽبيةات اغبكومي ،الدكلي ،األخرل كعملياهتا
داخل منظوم ،األمم اؼبحتددة كخارجها .كسيمثل ىذا الحتةاكف عنصران رئيايان  ي هةزيز نظم الدعم اؼبحتبادؿ بُت اغبكومات
كاجملاالت ذات الصل .،كقد أبارت موررات ؾبلس اإلدارة خبصوص اغبوكم ،البيةي ،الدكلي ،،كنحتائج اؼبداكالت برأف اإلطار
اؼبؤساي للحتنمي ،اؼباحتدام  ،ي مؤسبر األمم اؼبحتددة للحتنمي ،اؼباحتدام  ،ي حزيراف/يونيو ٕٕٔٓ إىل اغباج ،إىل هةزيز برنامج البية،،
كسحتوفر اؼبزيد من الحتوجيو  ي ربديد اذباه الارنامج الفرعي.
كسيةمل برنامج البية  ،ي براك ،كثيو ،مع أمانات االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ ذات الصل ،دبا  ي ذلك أمانات
اهفاقيات ريو كمع الرركاء اآلخرين ،دبا  ي ذلك منظم ،األمم اؼبحتددة لألغذي ،كالزراع ،،كمرفق البية ،الةاؼبي ،،كبرنامج األمم
اؼبحتددة اإلمبائي ،كمةهد األمم اؼبحتددة للحتدريب كالبدث ،كاليوناكو ،كمنظم ،األمم اؼبحتددة للحتنمي ،الصناعي ،،كمكحتب
مفوضي ،األمم اؼبحتددة الاامي ،لرؤكف الالجةُت ،كمكحتب اؼبفوض الاامي غبووؽ اإلنااف لألمم اؼبحتددة ،كمكحتب الرؤكف
الوانوني ،لألمم اؼبحتددة ،كالبنك الدكيل ،كمصرؼ الحتنمي ،اآلسيوم ،كاالنًتبوؿ ،كمنظم ،اعبمارؾ الةاؼبي ،،كاؼبفوضي ،األكركبي،،
كمنظم ،الحتةاكف كالحتنمي  ،ي اؼبيداف االقحتصادم ،كمنظم ،الةمل الدكلي ،،كاؼبنظم ،الدكلي ،ؼبؤساات اؼبراجة ،الةليا ،كاالرباد
الدكيل غبفظ الطبية ،،كعبن ،الوانوف البيةي  ي االرباد الدكيل غبفظ الطبية ،،كأكاديبي ،الوانوف البيةي الحتابة ،لالرباد الدكيل غبفظ
الطبية ،،كالربك ،الدكلي ،لالمحتثاؿ البيةي كإنفاذه ،كاؼبنظم ،الدكلي ،لوانوف الحتنمي ،،كمنحتدل أصداب اؼبصلد ،،كمنحتدل األمم
اؼبحتددة الدائم اؼبةٍت بوضايا الرةوب األصلي ،،كمركز قانوف البية ،الدكيل ،كسلطات اإلنفاذ الوطني ،،كالوزارات الوطني،،
كاؼبنظمات اغبكومي ،الدكلي ،كغَت اغبكومي ،،كاعبامةات ،كاؼبؤساات األكاديبي ،،كمةاىد كمؤساات البدوث فضالن عن
الرركاء اإلقليميُت كالوطنيُت.
يلى:

كهحتمثل اسًتاهيجي ،برنامج البية  ،ي ىذا اجملاؿ بةد إيالء االىحتماـ الكامل ؼببادئ إعالف ريو برأف البية ،كالحتنمي ،فيما

(أ) لحتوفَت الدعم لةمليات صنع الورار الدكيل اؼبحتااكق ،برأف اغبوكم ،البيةي ،،سيااعد برنامج البية ،ؾبلس
اإلدارة/اؼبنحتدل البيةي الوزارم الةاؼبي  ي هةزيز الحتةاكف الدكيل  ي ؾباؿ البية ،ككضع جدكؿ األعماؿ البيةي الةاؼبي .كما سيودـ
برنامج البية ،الدعم لحتةزيز الحتةاكف كالحتنايق  ي كاف ،أكباء منظوم ،األمم اؼبحتددة ،كبُت االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ الةاؼبي،
كاإلقليمي( ،بُت االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ اؼبةني ،بالحتنوع البيولوجي على سبيل اؼبثاؿ) كبُت الارنامج كىذه االهفاقات،
بغرض ضماف هنفيذىا الفةاؿ مع مراعاة  ي نفس الوقت كالي ،كل كياف .كسيجرم برنامج البية ،،باالبًتاؾ مع أمانات
االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ اؼبةني ،كغَتىا من الرركاء ،هوييمان للطريو ،اليت يةمل هبا النظاـ اؼبحتةدد األطراؼ كال سيما
(ٖٔ) نظران ألف كالي ،برنامج البية ،هحتةلق بالبةد البيةي للحتنمي ،اؼباحتدام ،،ينبغي فهم عبارة ’’االسحتدام ،البيةي  ‘‘،ي ىذا الاياؽ.
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منظوم ،األمم اؼبحتددة لدعم هنفيذ االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ دبا  ي ذلك أىداؼ ايحتري للحتنوع البيولوجي  ي ؾباؿ
الحتنوع البيولوجي ،كاألكلويات اؼبماثل  ،ي ؾباالت اؼباأل ،األخرل .كسينظر الحتوييم أيضان  ي الابل اليت يبكن هبا للارنامج هةزيز ما
يودمو من دعم لحتنفيذ االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ .كسيودـ الارنامج الفرعي ٗ ،على اؼباحتول اؼبرًتؾ بُت الوكاالت،
الدعم كمدخالت سياساهي ،برأف اغبوكم ،البيةي  ،ي ؾبلس الرؤساء الحتنفيذيُت ؼبنظوم ،األمم اؼبحتددة اؼبةٍت بالحتنايق كغَته من
اؼبنحتديات اؼبرًتك ،بُت الوكاالت كاالسحتفادة من فريق اإلدارة البيةي  ،ي هةزيز الاياسات كالحتدابَت اؼبرًتك ،اؼبحتااكق ،من جانب
صبيع اؼبنظمات كأمانات االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ.
(ب) كبغي ،ربفيز اعبهود الدكلي ،ؼبحتابة ،هنفذ األىداؼ كالغايات اؼبحتفق عليها دكليان ،سيودـ برنامج البية ،الدعم
ؼبواصل ،كضع كهنفيذ الوانوف كاؼبةايَت كاؼبواصفات البيةي ،الدكلي ،كخاص ،هلك اليت هةاجل األىداؼ كالغايات كااللحتزامات احملددة
 ي نحتائج قمم كمؤسبرات األمم اؼبحتددة كاليت هةزز اؼبؤساات ذات الصل .،ك ي ىذا الاياؽ ،سيودـ برنامج البية ،الدعم  ،ي
براك ،مع مؤساات األمم اؼبحتددة األخرل ،للجهود اليت هبذؽبا اغبكومات لوضع كإنفاذ الحترريةات البيةي ،كاالمحتثاؿ للمةايَت
كااللحتزامات البيةي ،الدكلي .،كسيحتضمن ىذا الدعم اؼبااعدات الحتوني ،الوانوني ،كالحتدريب كغَت ذلك من أنرط ،بناء الودرات
الوانوني .،كسيودـ الحتوجيو االسًتاهيجي  ي ىذا اجملاؿ من جانب الارنامج الرابع لوضع الوانوف البيةي كاسحتةراضو الدكرم (برنامج
مونحتفيديو الرابع) الذم اعحتمده ؾبس اإلدارة دبورره ٕ٘ .ٔٔ/كما سياهم برنامج البية  ،ي رباُت اؼبرارك ،الةام  ،ي صنع الورار
على اؼباحتويات الوطني ،كدكف اإلقليمي ،كاإلقليمي ،كالةاؼبي ،من خالؿ هةزيز اؼبرارك ،النرط ،من جانب أصداب اؼبصلد ،كفوان
للمبدأ ٓٔ من إعالف ريو برأف البية ،كالحتنمي ،كهطبيق اؼببادئ الحتوجيهي ،لوضع الحترريةات الوطني ،اؼبةني ،باغبصوؿ على
اؼبةلومات كاؼبرارك ،الةام ،كالوصوؿ إىل الةدال  ،ي اؼباائل اؼبحتةلو ،بالبية ،على الندو الذم اعحتمده ؾبلس اإلدارة  ي دكرهو
االسحتثنائي ،دبوجب مورره د.إ.٘/ٔٔ -
(ج) كبغي ،هودًن الدعم للبلداف لحتةميم االسحتدام ،البيةي  ،ي الةمليات كالاياسات كاػبطط اؼبةني ،باالسحتدام ،البيةي،
على اؼباحتويات الوطني ،كدكف اإلقليمي ،كاإلقليمي ،،سيودـ برنامج البية ،الدعم للمنحتديات الوزاري ،كغَتىا من اؼبنحتديات اغبكومي،
الدكل ي ،على اؼباحتويات دكف اإلقليمي ،كاإلقليمي ،ؼبةاعب ،الوضايا البيةي ،كاؼبحتةلو ،بالحتنمي ،اؼباحتدام ،دبا  ي ذلك هلك اليت ذات
الطابع الةابر للددكد ،كربفيز الدعم من الرركاء  ي هنفيذ برامج عملها .كسيودـ برنامج البية ،الدعم ،دبا  ي ذلك من خالؿ
مبادرة الفور كالبية ،اؼبرًتك ،بُت برنامج األمم اؼبحتددة اإلمبائي كبرنامج البية ،،للدكومات لحتةميم االعحتبارات البيةي  ،ي عمليات
الحتخطيط اإلمبائي اػباص هبا عن طريق دعم إدراج ىذه االعحتبارات  ي عمليات الحتوييم الوطري ،اؼبرًتك ،،ك ي إطار األمم
اؼبحتددة ؼبااعدة الحتنمي ،كما يرهبط هبا من برامج الحتنفيذ من خالؿ دعم مبادرة ’’هوحيد األداء‘‘ اليت هنفذ  ي بةض البلداف
الرائدة ،كسيااعد برنامج البية  ،ي ضماف هوافق كاهااؽ أنرط ،برنامج البية ،كاألمم اؼبحتددة من خالؿ ىياكل الحتنايق اإلقليمي
لألمم اؼبحتددة مثل األفرق ،اإلقليمي ،لفريق الحتنمي ،لألمم اؼبحتددة كآليات الحتنايق اإلقليمي لألمم اؼبحتددة .كعلى ذلك سياند
اىحتماـ خاص للحتةاكف اؼبرًتؾ بُت الوكاالت فبا سيؤدم إىل زيادة قدرة برنامج البية ،على دعم اغبكومات كاألفرق ،الوطري ،لألمم
اؼبحتددة  ي مةاعب ،اغبوكم ،البيةي ،،كيةزز من مراركحتو مع الوكاالت اؼبحتخصص ،كالصناديق كالارامج األخرل ؼبنظوم ،األمم
اؼبحتددة فضالن عن اإلدارات كالرركاء اإلقليميُت.
العوامل الخارجية
يحتوقع أف وبوق الارنامج الفرعي ٗ ىدفو كاقبازاهو اؼبحتوقة ،اسحتنادان إىل االفًتاضات الحتالي:،
(أ) أف نحتائج حوار الاياسات فيما بُت اغبكومات  ي الةمليات اغبكومي ،الدكلي ،داخل منظوم ،األمم اؼبحتددة
كاالهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ هةرب عن هأييد كاضح لحتةزيز الحتآزر كاالهااؽ  ي اغبوكم ،البيةي ،مع االعًتاؼ دكف غموض

73

UNEP/EA.1/7/Add.1

بدكر برنامج البية ،كهأييدىا لحتدعيم الارنامج على الندو الوارد  ي كثيو ،النحتائج ؼبؤسبر األمم اؼبحتددة للحتنمي ،اؼباحتدام ،اؼبةنون،
’’اؼباحتوبل الذم نصبو إليو‘‘؛
(ب) أف اغبكومات كالالطات الوطني ،اؼبةني ،هبدم الحتزامان كاضدان بحتةزيز عمليات اغبوكم ،البيةي  ،ي سياؽ الحتنمي،
اؼباحتدام ،مع االعًتاؼ بدكر الفةات الرئياي ،كأصداب اؼبصلد  ،ي ىذه الةمليات.
اإلنجازات المتوقعة
(أ) هبُت منظوم ،األمم اؼبحتددة
كىيةات االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة
األطراؼ زيادة االهااؽ كالحتآزر  ي الةمل
برأف الوضايا البيةي ،مع مراعاة كالي ،كل
منها

(ب) هةزيز قدرة البلداف على سن كإنفاذ
الووانُت كهةزيز اؼبؤساات لحتدويق األىداؼ
كالغايات اؼبحتفق عليها دكليان كلالمحتثاؿ
لاللحتزامات ذات الصل،
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مؤشرات اإلنجاز
(أ) ’ٔ‘ زيادة عدد اؼببادرات اؼبرًتك ،ؼبةاعب ،الوضايا البيةي ،بطريو ،مناو  ،ي
كاف ،أكباء منظوم ،األمم اؼبحتددة كبواسط ،ىيةات االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة
األطراؼ
كحدة الوياس :عدد الورارات كاؼبوررات كالبيانات الاياساهي ،كغَت ذلك من
النحتائج الرظبي ،لةمل األجهزة الرئياي  ،ي األمم اؼبحتددة كغَتىا من اؽبيةات
اغبكومي ،الدكي ،كاؽبيةات الرئاسي ،لالهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ اليت هبُت
الحتودـ احملرز  ي اؼبناكل ،اؼبناو ،للوضايا البيةي،
كانوف األكؿ/ديامار ٕٔٔٓ (خط األساس)ٛ :
كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ (خط األساس الحتوديرم)ٔٔ :
الحتودـ اؼبحتوقع  ي كانوف األكؿ/ديامار ٕٕٗٔٓٔ :
كانوف األكؿ/ديامار ٕ٘ٔٓ (ماحتهدؼ)ٔ٘ :
’ٕ‘ زيادة عدد الًتهيبات الحتةاكني ،مع أمانات عدد ـبحتار من االهفاقات البيةي،
اؼبحتةددة األطراؼ فبا أسفر عن زيادة االهااؽ كالحتآزر بُت برنامج عمل برنامج
البية ،كبرنامج عمل هلك االهفاقات
كحدة الوياس :عدد الًتهيبات الارناؾبي ،اليت اضطلع هبا بصورة مرًتك ،بواسط،
أمانات االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ كأمان ،برنامج البية ،كاليت هركز على
ربويق هودـ صوب زيادة االهااؽ كالحتآزر  ي هنفيذ برنامج الةمل
كانوف األكؿ/ديامار ٕٔٔٓ (خط األساس)ٕ٘ :
كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ (خط األساس الحتوديرم)ٕٚ :
الحتودـ اؼبحتوقع  ي كانوف األكؿ/ديامار ٕٕٜٗٔٓ :
كانوف األكؿ/ديامار ٕ٘ٔٓ (ماحتهدؼ)ٖٕ :
(ب) ’ٔ‘ زيادة عدد الحتدابَت الوانوني ،كاؼبؤساي ،اليت هحتخذىا البلداف للنهوض
بحتنفيذ الغايات كاألىداؼ البيةي ،اؼبحتفق عليها دكليان
كحدة الوياس :عدد الاياسات الوطني ،كاإلجراءات الحترريةي ،كاإلداري ،كالحتدابَت
اؼبؤساي ،اؼبحتخذة للنهوض بحتنفيذ الغايات كاألىداؼ الواردة  ي اؼبةاىدات
الدكلي ،كالصكوؾ غَت اؼبلزم ،قانونان كاؼبحتفق عليها دكليان  ي ؾباؿ البية،
كانوف األكؿ/ديامار ٕٔٔٓ (خط األساس) :صفر
كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ (خط األساس الحتوديرم) :صفر
الحتودـ اؼبحتوقع  ي كانوف األكؿ/ديامار ٕٜٗٔٓ :
كانوف األكؿ/ديامار ٕ٘ٔٓ (ماحتهدؼ)ٔٛ :
’ٕ‘ زيادة عدد اؼببادرات اليت هحتخذىا البلداف لرصد كربويق االمحتثاؿ لاللحتزامات
البيةي ،الدكلي ،كانفاذىا
كحدة الوياس :عدد الاياسات الوطني ،كالحتدابَت الوانوني ،كاإلداري ،اليت هحتخذىا
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اإلنجازات المتوقعة

(ج) البلداف اليت هةمم بصورة محتزايدة
االسحتدام ،البيةي  ،ي سياساهتا كخططها
اإلمبائي ،الوطني ،كاإلقليمي،

مؤشرات اإلنجاز
اغبكومات لحتوييم حال ،امحتثاؿ بلداهنا لاللحتزامات البيةي ،الدكلي ،أك انفاذىا
كانوف األكؿ/ديامار ٕٔٔٓ (خط األساس) :ال هنطبق
كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ (خط األساس الحتوديرم)ٕ :
الحتودـ اؼبحتوقع  ي كانوف األكؿ/ديامار ٕٖٗٔٓ :
كانوف األكؿ/ديامار ٕ٘ٔٓ (ماحتهدؼ)ٗ :
’ٖ‘ زيادة عدد اؼببادرات كالرراكات اػباص ،بالفةات الرئياي ،كأصداب
اؼبصلد ،لدعم سن كهنفيذ الوانوف البيةي الوطٍت كالدكيل
كحدة الوياس :عدد الرراكات الرظبي ،بُت برنامج البية ،كالفةات الرئياي،
كأصداب اؼبصلد،
كانوف األكؿ/ديامار ٕٔٔٓ (خط األساس ال هنطبق
كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ (خط األساس الحتوديرم)ٖ :
الحتودـ اؼبحتوقع  ي كانوف األكؿ/ديامار ٕٗٔٓٗ :
كانوف األكؿ/ديامار ٕ٘ٔٓ (ماحتهدؼ)٘ :
(ج) ’ٔ‘ زيادة عدد اػبطط اإلمبائي ،الوطني ،كإطار األمم اؼبحتددة للمااعدات
اإلمبائي  ،ي البلداف اؼباحتهدف ،اليت هدرج مبادئ االسحتدام ،البيةي ،مع مااعدات
برنامج البية ،كمبادرة الفور كالبية ،اؼبرًتك ،بُت برنامج األمم اؼبحتددة اإلمبائي
كبرنامج البية.،
كحدة الوياس :عدد أطر األمم اؼبحتددة للمااعدة اإلمبائي ،اليت هدرج االسحتدام،
البيةي،
كانوف األكؿ/ديامار ٕٔٔٓ (خط األساس)ٕ٘ :
كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ (خط األساس الحتوديرم)ٕٙ :
الحتودـ اؼبحتوقع  ي كانوف األكؿ/ديامار ٕٗٔٓٚٙ :
كانوف األكؿ/ديامار ٕ٘ٔٓ (ماحتهدؼ)ٛ٘ :
كحدة الوياس :عدد اػبطط كاؼبيزانيات اإلمبائي ،دكف الوطني ،كالوطاعي ،اليت
هدعمها مبادرة الفور كالبية ،كاليت هبُت الحتةميم البيةي اؼبوايل للفوراء
كانوف األكؿ/ديامار ٕٔٔٓ (خط األساس)ٕٖ :
كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ (خط األساس الحتوديرم)ٕٚ :
الحتودـ اؼبحتوقع  ي كانوف األكؿ/ديامار ٕٖٖٗٔٓ :
كانوف األكؿ/ديامار ٕ٘ٔٓ (ماحتهدؼ)ٗٗ :
’ٕ‘ زيادة عدد الاياسات كاػبطط من اؼبنحتديات دكف اإلقليمي ،كاإلقليمي ،اليت
هدرج مبادئ االسحتدام ،البيةي،
كحدة الوياس :عدد الاياسات كاػبطط من اؼبنحتديات دكف اإلقليمي ،كاإلقليمي،
اليت هدرج االسحتدام ،البيةي،
كانوف األكؿ/ديامار ٕٔٔٓ (خط األساس) ال هنطبق
كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ (خط األساس الحتوديرم)٘ :
الحتودـ اؼبحتوقع  ي كانوف األكؿ/ديامار ٕٜٗٔٓ :
كانوف األكؿ/ديامار ٕ٘ٔٓ (ماحتهدؼ)ٕٔ :
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العالقة السببية
لحتةزيز الحتآزر كاالهااؽ  ي اغبوكم ،البيةي ،لحتياَت االنحتواؿ صوب االسحتدام ،البيةي  ،ي سياؽ الحتنمي ،سيودـ برنامج البية،
الدعم ،من خالؿ أنرط ،الارنامج الفرعي ٗ ،للدكومات كاؼبنظمات اؼبةني ،برأف كضع الورارات اؼباحتنَتة كازباذ اإلجراءات
برأف اؼباائل البيةي ،على اؼباحتويات الوطني ،كدكف اإلقليمي ،كالةاؼبي ،على الندو احملدد  ي اقبازاهو اؼبحتوقة ،الثالث.،
ففيما يحتةلق باإلقباز اؼبحتوقع (أ) ،سيحتوىل برنامج البية ،هياَت الحتآزر كاهااؽ الاياسات برأف الوضايا البيةي  ،ي منظوم،
األمم اؼبحتددة كاالهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ من خالؿ الدعم الذم يودمو للةمليات اغبكومي ،الدكلي ،ذات الصل ،دبا  ي
ذلك هلك اإلجراءات ؼبحتابة ،نحتائج مؤسبر األمم اؼبحتددة للحتنمي ،اؼباحتدام( ،ريو( )ٕٓ+الناهج ٔ) .كسيودـ برنامج البية ،الدعم
الحتوٍت للدكومات لوضع أىداؼ الحتنمي ،اؼباحتدام ،مع الًتكيز على كجو اػبصوص على األىداؼ البيةي ،اؼبحتفق عليها دكليان
كالًتكيج ؽبذه األىداؼ كاألدكات لحتدويق النهج اؼبؤساي( ،الناهج ٕ) .كعلى اؼباحتول اؼبرًتؾ بُت الوكاالت ،سحتجرل محتابة،
رباُت الحتنايق كزيادة االهااؽ  ي الاياسات كاإلجراءات اؼبحتةلو ،باؼباائل البيةي  ،ي اكباء منظوم ،األمم اؼبحتددة من خالؿ
هوفَت الدعم ؽبيةات الحتنايق  ي اؼبنظوم ،مثل فريق اإلدارة البيةي ،كؾبلس الرؤساء الحتنفيذيُت ؼبنظوم ،األمم اؼبحتددة اؼبةٍت بالحتنايق
كفريق األمم اؼبحتددة للحتنمي( ،الناهج ٖ) .كإدراكان للدكر اؽباـ الذم هضطلع بو االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ  ي ربويق
االسحتدام ،البيةي  ،ي سياؽ الحتنمي ،اؼباحتدام ،على الندو الذم سلطت عليو األضواء  ي كثيو ،نحتائج مؤسبر األمم اؼبحتددة للحتنمي،
اؼباحتدام ،اؼبةنون’’ ،اؼباحتوبل الذم نصبو إليو‘‘ ،سيودـ الدعم لحتنفيذ هلك االهفاقات على كجو اػبصوص من خالؿ الًتهيبات
الحتةاكني ،مع أماناهتا (الناهج ٗ) .كسوؼ يودـ برنامج البية ،،كجزء من الدعم اؼبؤساي الذم يودمو للدكومات كألمانات هلك
االهفاقات ،اػبدمات الوانوني ،كالحتوني ،لدعمها  ي إدارة كهنفيذ ـبحتلف االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ (الناهج ٘) .كسحتجرم
أيضان مةاعب ،اغبوكم ،احملان ،كالًتهيبات اؼبؤساي ،اؼبحتةلو ،بالوضايا البيةي ،الةابرة للددكد كخاص ،هلك الوائم  ،ي اؼباحتويات دكف
اإلقليمي ،كاإلقليمي ،من خالؿ هوفَت الدعم للدكومات كاؼبنظمات اؼبةني ،األخرل (الناهج  .)ٙكسوؼ هاهم ىذه النواهج الاحت،
 ي ربويق زيادة الحتآزر كاالهااؽ  ي الاياسات كاإلجراءات البيةي ،فيما ينب منظوم ،األمم اؼبحتددة كىيةات االهفاقات البيةي،
اؼبحتةددة األطراؼ.
كفيما يحتةلق باإلقباز اؼبحتوقع (ب) ،سوؼ ياند هركيز خاص لدعم جهود اغبكومات لحتدويق األىداؼ كالغايات
اؼبحتفق عليها دكليان من خالؿ هةزيز الوانوف كاؼبؤساات .كسيودـ الارنامج الدعم للدكومات لوضع كازباذ الحتدابَت الوانوني،
كاؼبؤساي ،على الندو احملدد  ي الارنامج الرابع لوضع الوانوف البيةي كاسحتةراضو دكريان (برنامج مونحتفيديو الرابع) (الناهج ٔ)
كسيودـ الدعم الحتوٍت الوانوين للبلداف ؼبااعدهتا  ي هنفيذ كرصد الحتزاماهتا البيةي ،الدكلي ،كاالمحتثاؿ ؽبا (الناهج ٕ) .كسيجرم  ي
ضوء خط ،بايل االسًتاهيجي ،كنحتائج اؼبؤسبر الةاؼبي للةدال ،كاغبوكم ،كالوانوف لالسحتدام ،البيةي ،الذم عود  ي ريو دم جانَتك،
الارازيل من  ٔٚإىل ٕٓ حزيراف/يونيو ٕٕٔٓ باالقًتاف مع عملي ،ريو ،ٕٓ+إسناد هركيز خاص لبناء قدرات اؽبية ،الوضائي،
كاالنفاذ كغَت ذلك من الوطاعات ذات الصل ،باالرهكاز على اؼببادرات الدكلي ،الوائم ،برأف االذبار غَت الوانوين ،كاعبريب،
البيةي ،دبا  ي ذلك أمانات االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ كالوكاالت اؼبةني( ،الناهج ٖ) .كسيودـ الدعم أيضان لحتداُت
مرارك ،الفةات الرئياي ،كأصداب اؼبصلد  ،ي اعبهود اغبكومي  ،ي اجملاالت الواردة أعاله من خالؿ مواصل ،الًتكيج لحتطبيق
اؼببدأ ٓٔ من إعالف ريو برأف البية ،كالحتنمي ،للدصوؿ على اؼبةلومات كاؼبرارك ،الةام  ،ي صنع الورار كالوصوؿ إىل الةدال،
برأف اؼباائل البيةي( ،الناهج ٗ) .كسوؼ هاهم ىذه النواهج األربة  ،ي هةزيز قدرة البلداف على سن كإنفاذ الحترريةات كعلى
هةزيز اؼبؤساات لحتدويق األىداؼ كالغايات البيةي ،اؼبحتفق عليها دكليان كاالمحتثاؿ لاللحتزامات ذات الصل.،
كفيما يحتةلق باإلقباز اؼبحتوقع (ج) ،سيزداد عدد اػبطط اإلمبائي ،الوطني ،كأطر األمم اؼبحتددة للمااعدات اإلمبائي  ،ي
البلداف اؼباحتهدف ،اليت هدرج مبادئ االسحتدام ،البيةي ،من خالؿ هوفَت الدعم ألفرق ،األمم اؼبحتددة الوطري ،كعمليات الارؾب،
الوطري ،اؼبرًتك ،لألمم اؼبحتددة (أطر األمم اؼبحتددة للمااعدات اإلمبائي ،كخطط الةمل كمبادرة ’’هوحيد األداء‘‘) لحتةزيز هةميم
االسحتدام ،البيةي ،دبا  ي ذلك هةزيز االمحتثاؿ الوطٍت لاللحتزامات ذات الصل ،دبوجب االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ (الناهج
ٔ ) .كمن خالؿ هوفَت الدعم للبلداف كاؼبنظمات اإلقليمي ،إلدراج االسحتدام ،البيةي  ،ي عمليات الحتخطيط اإلمبائي الوطاعي،
كاؼبرًتك ،بُت الوطاعات كالوطني ،كما يحتصل هبا من صكوؾ مالي ،دبا  ي ذلك هوفَت الدعم للبلداف ؼبةاعب ،الركابط بُت الفور
كالبية( ،الناهج ٕ) .كسحتجرم زيادة عدد الاياسات كاػبطط من اؼبنحتديات دكف اإلقليمي ،كاإلقليمي ،اليت هدرج مبادئ االسحتدام،
البيةي ،من خالؿ هوفَت الدعم للحتبادؿ الفةاؿ للاياسات كاغبوار الاياسي برأف قضايا الحتنمي ،كالبية ،عن طريق اؼبنحتديات
كاآلليات دكف اإلقليمي ،كالوزاري ،اإلقليمي ،كاغبكومي ،الدكلي ،كمحتةددة أصداب اؼبصلد( ،الناهج ٖ) .كسوؼ هتيئ ىذه النواهج
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مةان الظركؼ اؼبمكن ،للبلداف كمنظوم ،األمم اؼبحتددة لحتةميم االسحتدام ،البيةي ،بصورة مطردة  ي الاياسات كاػبطط اإلمبائي،
الوطني ،كدكف اإلقليمي ،كاإلقليمي ،كمن مث سوؼ هيار عملي ،االنحتواؿ صوب ربويق االسحتدام ،البيةي  ،ي سياؽ الحتنمي ،اؼباحتدام.،
النواتج المخططة لفترة السنتين لتحقيق اإلنجاز المتوقع (أ) :منظوم ،األمم اؼبحتددة كىيةات االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ
هبُت ،مع مراعاة كالي ،كل كياف ،الزيادة  ي اهااؽ كهآزر الةمل برأف الوضايا البيةي،

ناهج برنامج الةمل كاؼبيزاني،

الرُةب ،اؼباؤكل،

ٔ  -هودًن الدعم الحتوٍت للدكومات لحتياَت صنع بةب ،الوانوف البيةي
الورار  ي الةمليات اغبكومي ،الدكلي ،بغرض هدعيم كاالهفاقيات البيةي،
االضطالع باؼببادرات اؼبرًتك ،بصورة مناو ،برأف
الوضايا البيةي ،بواسط ،منظوم ،األمم اؼبحتددة كاالهفاقات
البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ
ٕ  -هودًن الدعم الحتوٍت للدكومات  ي كضع بةب ،الوانوف البيةي
أىداؼ الحتنمي ،اؼباحتدام ،مع الًتكيز بصورة خاص ،على كاالهفاقيات البيةي،
األىداؼ البيةي ،اؼبحتفق عليها دكليان
ٖ  -هودًن الدعم الحتوٍت لفريق اإلدارة البيةي ،كؾبلس بةب ،الوانوف البيةي
الرؤساء الحتنفيذيُت لألمم اؼبحتددة اؼبةٍت بالحتنايق كفريق كاالهفاقيات البيةي،
األمم اؼبحتددة للحتنمي ،إلعداد كهنفيذ اسًتاهيجيات على
نطاؽ منظوم ،األمم اؼبحتددة برأف البية ،كأكلويات
االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ دبا  ي ذلك مبادرة
األمم اؼبحتددة اؼباحتدام ،كآلي ،الحتنايق اإلقليمي كأفرق،
األمم اؼبحتددة اإلقليمي ،الحتابة ،لفريق الحتنمي  ،ي األمم
اؼبحتددة لزيادة الحتنايق كالحتآزر برأف الوضايا البيةي  ،ي
سياسات كاسًتاهيجيات األمم اؼبحتددة اإلقليمي،
ٗ  -هودًن الدعم الحتوٍت للدكومات لحتياَت االهااؽ بةب ،الوانوف البيةي
كالحتآزر  ي هنفيذ االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ من كاالهفاقيات البيةي،
خالؿ الًتهيبات الحتةاكني ،فيما بُت برنامج البية ،كأمانات
االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ كمن خالؿ هوفَت
اؼبةلومات كقواعد اؼبةارؼ
٘  -هودًن اػبدمات الوانوني ،كالحتوني ،لدعم بةب ،الوانوف البيةي
اغبكومات كأمانات االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ كاالهفاقيات البيةي،
 ي إدارة كهنفيذ االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ

الرةب/،الرةب اؼباانب،

النطاؽ

بةب ،اإلنذار اؼببكر كالحتوييم

عاؼبي

اؼبكاهب اإلقليمي،
بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع،
كاالقحتصاد

عاؼبي/إقليمي

بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع،
كاالقحتصاد
بةب ،هنفيذ الاياسات البيةي،

عاؼبي

بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع،
كاالقحتصاد
بةب ،هنفيذ الاياسات البيةي،

عاؼبي

بةب ،اإلنذار اؼببكر كالحتوييم عاؼبي/إقليمي
اؼبكاهب اإلقليمي،

 - ٙهودًن اؼبااعدات الحتوني ،كاػبدمات االسحتراري ،مكحتب الدعم اإلقليمي
كهوفَت خدمات األمان ،للةمليات كاآلليات الةابرة
للددكد
النواتج المخططة لفترة السنتين لتحقيق اإلنجاز المتوقع (ب) :هةزيز قدرة البلداف على سن كانفاذ الووانُت كهةزيز اؼبؤساات
لحتدويق األىداؼ كالغايات اؼبحتفق عليها دكليان كلالمحتثاؿ لاللحتزامات ذات الصل،

ناهج برنامج الةمل كاؼبيزاني،

الرُةب ،اؼباؤكل،

ٔ  -هودًن الدعم الحتوٍت للدكومات لوضع كازباذ بةب ،الوانوف
الحتدابَت الوانوني ،كاؼبؤساي ،على الندو احملدد  ي الارنامج كاالهفاقيات البيةي،
الرابع لوضع الوانوف البيةي كاسحتةراضو الدكرم (برنامج
مونحتفيديو الرابع)
ٕ  -هودًن اؼبااعدات الحتوني ،الوانوني ،لدعم بةب ،الوانوف
اؼببادرات اليت هحتخذىا البلداف لحتنفيذ كرصد االلحتزامات كاالهفاقيات البيةي،

البيةي

الرةب/،الرةب اؼباانب،

البيةي اؼبكاهب اإلقليمي،

إقليمي

النطاؽ

عاؼبي/إقليمي

عاؼبي/إقليمي
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النواتج المخططة لفترة السنتين لتحقيق اإلنجاز المتوقع (أ) :منظوم ،األمم اؼبحتددة كىيةات االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ
هبُت ،مع مراعاة كالي ،كل كياف ،الزيادة  ي اهااؽ كهآزر الةمل برأف الوضايا البيةي،

ناهج برنامج الةمل كاؼبيزاني،

البيةي ،الدكلي ،دبا  ي ذلك هلك الواردة  ي االهفاقات
البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ كربويق االمحتثاؿ ؽبا كانفاذىا
ٖ  -هودًن الدعم الحتوٍت الوانوين لحتةزيز قدرة اؽبيةات
الوضائي ،الوطني ،،كموظفي قطاع االنفاذ ،كاؼبوظفُت
اغبكوميُت كغَتىم من أصداب اؼبصلد ،الوانونيُت
لحتدويق الةدال ،كاغبوكم ،كالوانوف ذات الصل،
باالسحتدام ،البيةي ،كخاص ،من خالؿ ببك ،مؤساي،
دكلي ،ؽبذا الغرض ،كعمليات محتابة ،للمؤسبر الةاؼبي
اؼبةٍت بالةدال ،كاغبوكم ،كالوانوف برأف االسحتدام ،البيةي،
ٗ  -هودًن الدعم الحتوٍت كاػبدمات االسحتراري،
للدكومات كالفةات الرئياي ،كأصداب اؼبصلد،
باالرهكاز على أفضل اؼبمارسات كالنماذج من
اؼبؤساات اؼبحتةددة األطراؼ ذات الصل ،لحتةزيز اؼبرارك،
الفةال ،للفةات الرئياي ،كأصداب اؼبصلد  ،ي صنع
الورار ،كاغبصوؿ على اؼبةلومات كالوصوؿ إىل الةدال،
برأف اؼباائل البيةي( ،اؼببدأ ٓٔ من إعالف ريو برأف
البية ،كالحتنمي)،

الرةب/،الرةب اؼباانب،

الرُةب ،اؼباؤكل،

النطاؽ

بةب ،الوانوف
كاالهفاقيات البيةي،

البيةي اؼبكاهب اإلقليمي،

عاؼبي/إقليمي

أمان ،اؽبيةات
كأصداب اؼبصلد،

اإلداري ،بةب ،االهصاؿ كاإلعالـ
بةب ،الوانوف البيةي
كاالهفاقيات البيةي،
بةب ،اإلنذار اؼببكر كالحتوييم

عاؼبي/إقليمي

النواتج المخططة لفترة السنتين لتحقيق اإلنجاز المتوقع (ج) :هةميم البلداف بصورة محتزايدة االسحتدام ،البيةي  ،ي الاياسات
كاػبطط اإلمبائي ،الوطني ،كاإلقليمي،

ناهج برنامج الةمل كاؼبيزاني،

الرُةب ،اؼباؤكل،

ٔ  -هودًن الدعم ألفرق ،األمم اؼبحتددة الوطري ،مكحتب الدعم اإلقليمي
كعمليات األمم اؼبحتددة للارؾب ،الوطري ،اؼبرًتك( ،أطر
األمم اؼبحتددة للمااعدات اإلمبائي ،كخطط الةمل
كمبادرات ’’هوحيد األداء‘‘) لحتةزيز عملي ،هةميم
االسحتدام ،البيةي ،كأكلويات االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة
األطراؼ
ٕ  -هودًن الدعم للبلداف كاؼبنظمات اإلقليمي ،مكحتب الدعم اإلقليمي
إلدراج االسحتدام ،البيةي ،كأكلويات االهفاقات البيةي،
اؼبحتةددة األطراؼ  ي عمليات الحتخطيط اإلمبائي
الوطاعي ،كاؼبرًتك ،بُت الوطاعات ،دبا  ي ذلك هودًن
الدعم للبلداف ؼبةاعب ،الصالت بُت الفور كالبية،
ٖ  -هودًن الدعم لحتدويق الحتبادؿ الفةاؿ للاياسات مكحتب الدعم اإلقليمي
كاغبوارات الاياساهي ،برأف قضايا البية ،كالحتنمي ،من
خالؿ اؼبنحتديات كاآلليات دكف اإلقليمي ،كالوزاري،
اإلقليمي ،كغَت ذلك من اؼبنحتديات اغبكومي ،الدكلي،
كاػباص ،بأصداب اؼبصلد ،اؼبحتةددين
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الرةب/،الرةب اؼباانب،

بةب ،هنفيذ الاياسات البيةي،
بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع،
كاالقحتصاد
اؼبكاهب اإلقليمي،

النطاؽ
إقليمي

عاؼبي/إقليمي

بةب ،هنفيذ الاياسات البيةي،
بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع،
كاالقحتصاد
بةب ،الوانوف البيةي
كاالهفاقيات البيةي،
اؼبكاهب اإلقليمي،
إقليمي
اؼبكاهب اإلقليمي،
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االحتياجات من الموارد
اعبدكؿ ٔٙ
توقعات الموارد بحسب الفئة :الحوكمة البيئية
الفة،

ألف -صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف
المجموع الفرعي ألف
(أ)
باء -الصناديق االسحتةماني ،كاؼبخصص،
الصناديق االسحتةماني ،كاؼبخصص،
المجموع الفرعي باء
جيم -الصندكؽ االسحتةماين ؼبرفق البية،
الةاؼبي،
الصناديق االسحتةماني ،اليت يديرىا
مرفق البية ،الةاؼبي،
المجموع الفرعي جيم
داؿ -هكاليف دعم الارنامج
هكاليف دعم الارامج
المجموع الفرعي دال
ىاء -اؼبيزاني ،الةادي،
الوظائف
غَت الوظائف
المجموع الفرعي ىاء
مجموع (ألف+باء+جيم+دال+ىاء)

الوظائف
اؼبصادر (بآالؼ دكالرات الواليات اؼبحتددة)
ٕٕٔٓ ٕٖٓٔ-الحتغيَتات ٕٗٔٓ ٕٖٓٔ-ٕٕٓٔ ٕٓٔ٘-الحتغيَتات ٕٕٗٔٓٓٔ٘-

ٕٔ ٜٗٓ )ٔٗ ٜٗٙ( ٕٚ ٖٗٙ
ٛ ٜ٘٘ )٘ ٕٖٕ( ٔٗ ٔٛٚ
12 895 )29 718( 42 611

ٔٔٛ

(ٖ)ٙ

٘٘

228

()63

55

ٕٚ ٖٗٙ )ٔٔ ٖٚٔ( ٖٜ ٓٚٚ
17 346 )22 732( 39 077

ٜٗ
49

()ٜ
()9

ٓٗ
40

-

-

-

-

-

-

ٔ ٕٗٙ
2 416

()ٕٗٛ
()418

ٜٜٛ
998

٘
5

-

٘
5

ٓٔ

ٚ

ٔٚ

20
281

7
()65

27
227

ٙ ٜٔٛ
ٖٕٗ ٛ
ٖ ٖٗٙ
ٖٕٖ
ٔ٘ٙ
ٔٙٙ
6 521 3 000
3 521
56 752 )18 887( 85 638

ملدوظ :،قد هحتباين األرقاـ بصورة طفيف ،نحتيج ،لحتوريب أرقاـ كل من اؼبيزاني ،كالوظائف.
اؼبمول ،من الصناديق االسحتةماني ،كاؼباانبات اؼبخصص ،على أنو إبارم فوط ،كالكثَت من ىذه الوظائف ذات طابع مؤقت .كىبضع
(أ) ينبغي النظر إىل عدد الوظائف َّ
حتغَتات من كقت آلخر.
ماحتواىا ل ُ
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اعبدكؿ ٔٚ
توقعات الموارد بحسب الوحدة التنظيمية :الحوكمة البيئية
اؼبصادر (بآالؼ دكالرات الواليات اؼبحتددة)

ٕٕٕٖٔٓٓٔ-

الفة،

الحتغيَتات

الوظائف

ٕٕٗٔٓٓٔ٘-

الحتغيَتات ٕٕٗٔٓٓٔ٘-

ٕٕٕٖٔٓٓٔ-

ألف  -بةب ،اإلنذار اؼببكر كالحتوييم

’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف
’ٕ‘ الصناديق األخرل

(أ)

المجموع الفرعي ألف
باء -

ٗ ٖٕٙ

(ٕٗٔ ٖ)

ٗٔ ٔٛ

٘ٔٗ ٔ

()ٚٙٙ

ٜٙٗ

ٔٙ

(ٕٔ)

ٗ

ٕٔ ٔٛ

()ٔٚٙ

ٔ ٓٓٙ

٘

(ٖ)

ٕ

6 913

()4 085

1 839

12

()25

6

بةب ،الوانوف البيةي كاالهفاقيات البيةي،

’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف

ٖٓٔ ٙ

()ٖ ٛٓٚ

ٖٓ٘ ٕ

غَت الوظائف

ٕ ٓٓٛ

(ٕ)ٔٚ

ٔ ٖٛٚ

’ٕ‘ الصناديق األخرل

(أ)

المجموع الفرعي باء

ٕٙ

(ٖٔ)

ٖٔ

ٙ ٜٗٔ

ٙ ٜٓٛ

ٕٔ ٘ٓٚ

ٖٔ

٘

ٔٛ

24 737

1 220

26 847

39

() 8

32

جيم  -بةب ،هنفيذ الاياسات البيةي،

’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف

ٕٔ٘ ٕ

٘ٛ

ٕٓ ٘ٛ

غَت الوظائف

ٕٓٔ ٔ

ٖٔ ٗٚ

ٖٕ ٜ٘

’ٕ‘ الصناديق األخرل

(أ)

المجموع الفرعي جيم
داؿ-

ٛ

ٗ

ٕٔ

-

ٔٓ٘ ٛ

ٔٓ٘ ٛ

-

ٕ

ٕ

3 642

20 031

23 674

8

6

24

بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع ،كاالقحتصاد

’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف
’ٕ‘ الصناديق األخرل

(أ)

المجموع الفرعي دال

-

ٖٔٙ

ٖٔٙ

-

ٔٗٙ

ٔٗٙ

-

ٔ

ٔ

-

ٔ ٓٓٙ

ٔ ٓٓٙ

-

-

-

-

2 783

2 783

-

2

2

ىاء -اؼبكاهب اإلقليمي ،كمكحتب الدعم اإلقليمي
كاجملموعات الرئياي ،كأصداب اؼبصلد،

’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف
’ٕ‘ الصناديق األخرل
المجموع الفرعي ىاء
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(أ)

ٔٓ ٖٙٙ

(ٖ٘)ٗ ٛ

ٔٓ٘ ٛ

ٙ ٜ٘ٛ

(ٖٕٔ ٗ)

ٕ٘ٗ ٚ

ٓ٘

()ٕٚ

ٖٕ

ٖ٘ ٕٕٙ

()ٕٖ ٜٓٛ

ٔٔ ٖٔٛ

ٗٗ

(٘)

ٖٜ

31 810

()31 956

29 864

94

()31
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اؼبصادر (بآالؼ دكالرات الواليات اؼبحتددة)

ٕٕٕٖٔٓٓٔ-

الفة،
كاك-

الحتغيَتات

الوظائف

ٕٕٗٔٓٓٔ٘-

ٕٕٕٖٔٓٓٔ-

الحتغيَتات ٕٕٗٔٓٓٔ٘-

بةب ،االهصاالت كاإلعالـ

’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف

ٕٖٗ ٙ

(٘)ٖ ٓٛ

٘٘ٚ

غَت الوظائف

ٕ ٙٛٙ

(٘ٔٓ ٕ)

ٓٙٚ

ٔ ٔٛٛ

(ٓ)ٙٚ

٘ٔٛ

7 526

’ٕ‘ الصناديق األخرل

(أ)

ٔٛ

()ٔٙ

ٖ

ٕ

(ٔ)

ٔ

(2 745 )5 772

10

()27

4

مجموع (ألف  +باء  +جيم  +دال  +ىاء +واو) 85 638

(56 752 )18 887

281

()65

227

’‘2

إجمالي صندوؽ البيئة 42 611

(12 895 )29 718

228

()63

55

’‘1

44 025

(34 856 )9 259

64

()1

61

85 637

(56 752 )18 887

281

()65

227

المجموع الفرعي واو

المجموع

(أ)

مجموع الصناديق األخرى

ملدوظ :،قد هحتباين األرقاـ بصورة طفيف ،نحتيج ،لحتوريب أرقاـ كل من اؼبيزاني ،كالوظائف.
(أ) هوخيان لإلهباز كبالنظر إىل أف هركي ز ىذه اؼبيزاني ،ينصب على موارد صندكؽ البية ،،يحتم  ي ىذا اعبدكؿ ذبميع اؼبوارد األخرل ربت عنواف ’’الصناديق
األخرل“ .الصناديق األخرل هحتألف من اؼبيزاني ،الةادي ،كالصناديق االسحتةماني ،كاؼبخصص ،كالصندكؽ االسحتةماين ؼبرفق البية ،الةاؼبي.،
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البرنامج الفرعي 5
المواد الكيميائية والنفايات
الهدؼ
هةزيز انحتواؿ البلداف إىل اإلدارة الاليم ،للمواد الكيميائي ،كالنفايات للحتوليل إىل أدىن حد من آثارىا على البية ،كصد ،البرر.
االستراتيجية
هوع اؼباؤكلي ،عن هناق ىذا الارنامج الفرعي اؼبةٍت باؼبواد الكيميائي ،كالنفايات على عاهق مدير بةب ،الحتكنولوجيا
كالصناع ،كاالقحتصاد .كسيةمل برنامج البية ،لحتدفيز الةمل صوب ربويق اإلدارة الاليم ،للمواد الكيميائي ،كالنفايات ،دبا  ي
ذلك من خالؿ الرراكات مع أصداب اؼبصلد ،اؼبحتةددين كاالئحتالفات االسًتاهيجي ،،كسيةمل على هوسيع نطاؽ اسحتخداـ
األدكات كاؼببادئ الحتوجيهي ،،كرباُت عملي ،هةميم إدارة اؼبواد الكيميائي ،كالنفايات  ي قطاع الصد ،كغَته من الوطاعات
الرئياي ،،كذبميع الورائن الةلمي ،اليت هدعم اعبهود اعباري  ،ي اؼببادرات الدكلي ،إلدارة اؼبواد الكيميائي ،كالنفايات .كالرركاء
الرئيايُت  ي ىذا اجملاؿ ىم أمانات االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ اؼبحتةلو ،باؼبواد الكيميائي ،كالنفايات ،كاؼبنظمات اؼبرارك،
 ي الارنامج اؼبرًتؾ اؼبةٍت باإلدارة الاليم ،للمواد الكيميائي ،الذم يضم برنامج البية ،كمنظم ،األمم اؼبحتددة لألغذي ،كالزراع،
كمنظم ،الةمل الدكلي ،كمنظم ،الحتةاكف كالحتنمي  ،ي اؼبيداف االقحتصادم كبرنامج األمم اؼبحتددة اإلمبائي كمنظم ،األمم اؼبحتددة
للحتنمي ،الصناعي ،كمةهد األمم اؼبحتددة للحتدريب كالبدث كمنظم ،الصد ،الةاؼبي ،كالبنك الدكيل .كسيةمل برنامج البية ،على
ربويق الحتأثَتات من خالؿ دكره بوصفو الوكال ،اؼبنفذة ؼبرفق البية ،الةاؼبي .،كهحتكوف اسًتاهيجي ،برنامج البية  ،ي ىذا اجملاؿ من
ثالث ،جوانب:
(أ) سيةمل برنامج البية ،على هةزيز الودرة اؼبؤساي ،كالصكوؾ الاياساهي ،،دبا  ي ذلك األطر الحتنظيمي ،الالزم،
لحتدويق اإلدارة الاليم ،للمواد الكيميائي ،كالنفايات ،كلحتنفيذ االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ ذات الصل .،كسيحتدوق ذلك
من خالؿ هياَت اإلدارة الدكلي ،للمواد الكيميائي ،بحتوفَت خدمات األمان ،للنهج االسًتاهيجي لإلدارة الدكلي ،للمواد الكيميائي،
كبرناؾبو للبداي ،الارية ،على الندو الذم كافوت عليو الدكرة الثالث ،للمؤسبر الدكيل اؼبةٍت بإدارة اؼبواد الكيميائي ،اليت عودت  ي
نَتكيب من  ٔٚإىل ٕٔ أيلوؿ/سبحتمار ٕٕٔٓ .كسيودـ برنامج البية ،الدعم للةمل اؼباحتمر للجن ،الحتفاكض اغبكومي ،الدكلي،،
للةمل على إعداد صك دكيل ملزـ قانونان برأف الزئبق كهنفيذه  ي أعواب اؼبؤسبر الدبلوماسي اؼبحتوقع  ي عاـ ٖٕٔٓ .كسيةمل
الارنامج الفرعي ٘ أيضان بصورة كثيو ،مع الارنامج الفرعي ٗ برأف اغبوكم ،البيةي ،للةمل اؼبحتةلق بالحتآزر فيما بُت االهفاقات
البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ اؼبةني ،باؼبواد الكيميائي ،كالنفايات .كسيودـ برنامج البية ،على اؼباحتول الوطٍت الدعم للدكومات ،بناء
على طلبها لحتدفيز مرارك ،الوزارات اؼبخحتلف ،،كحيثما يكوف مالئمان أصداب اؼبصلد ،اؼبحتةددين  ي ربويق الاياسات الفةال،
كاؼبحتااكق ،الحتنظيمي ،كالطوعي ،اؼبةحتمدة على الاوؽ اليت هةاجل اإلدارة الاليم ،للمواد الكيميائي ،كالحتزامات االهفاقات البيةي،
اؼبحتةددة األطراؼ اؼبةني ،باؼبواد الكيميائي ،كالنفايات كدؾبها  ي الاياسات كالارامج كاالسًتاهيجيات الوطني .،كعالكة على ذلك،
سيةزز برنامج البية ،الدعم اؼبحتةدد األطراؼ كالثنائي ؼبةاعب ،اإلدارة الاليم ،للمواد الكيميائي ،كالنفايات دبا  ي ذلك من خالؿ
عمليات الحتخطيط اإلمبائي الوائم .،كسيودـ برنامج البية ،الدعم ،بناء على طلب ،لوكاالت اإلنفاذ الوطني ،كاإلقليمي ،للدد من
االذبار غَت الوانوين باؼبواد الكيميائي ،كالنفايات اػباضة ،للرقاب،؛
(ب) كسيودـ برنامج البية ،الدعم أيضان للبلداف ،بناء على طلبها ،لحتوييم كإدارة اؼبخاطر الكيميائي .،كسيةرض
الارنامج كذلك الوضايا النابة ،برأف اإلدارة الاليم ،للمواد الكيميائي ،على اجملحتمع الدكيل .كسيودـ الدعم للحتدابَت ذات
األكلوي ،من خالؿ كضع كنرر اؼبةارؼ الةلمي ،الحتوني ،كاألدكات كإجراء البيانات الةملي ،برأهنا ،كعمليات الحتوييم الالزم ،لحتنفيذ
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اإلدارة الاليم ،للمواد الكيميائي .،كسوؼ هرمل األنرط ،إبواء االذباىات  ي اإلنحتاج كاؼبناكل ،كالنول كاالسحتخداـ كاإلطالؽ
كالحتخلص فيما يحتةلق باؼبواد الكيميائي ،قيد االسحتةراض لحتدديد آثارىا على البية ،كالصد ،كآثارىا االجحتماعي - ،االقحتصادي،،
كاسحتثارة الوعي بالوضايا النابة .،كما سيااعد برنامج البية ،البلداف  ي هنمي ،قدراهتا على اسحتخداـ اؼبرورة كاؼببادئ الحتوجيهي،
اؼبؤكدة علميان كالاليم ،هونيان اليت كضةها الارنامج لحتوييم اؼبخاطر كإدارة اؼبواد الكيميائي ،دبا  ي ذلك هلك اؼبدرج  ،ي االهفاقات
البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ برأف الزئبق كالرصاص كالكادميوـ .كسيجرم هنايق األنرط ،بصورة كثيو ،مع أمانات االهفاقات البيةي،
اؼبحتةددة األطراؼ اؼبةني ،باؼبواد الكيميائي ،لضماف هودًن اؼبااعدات للبلداف بطريو ،ربوق مردكدي ،هكاليفها لحتنفيذ هلك
اؼبةاىدات كالنهج االسًتاهيجي لإلدارة الدكلي ،للمواد الكيميائي ،كغَت ذلك من الارامج الدكلي ،اؼبةاكن ،األخرل مثل خط ،الةمل
(ٗٔ)
الةاؼبي،؛
(ج) كأخَتان سيةرض برنامج البية ،الوضايا النابة ،اؼبحتةلو ،باإلدارة الاليم ،للنفايات على اجملحتمع الدكيل ،كيودـ
الدعم للجهود الوطني ،كاإلقليمي ،كالةاؼبي ،اليت هبذؿ للحتوليل إىل أدىن حد من هوليد النفايات كإدارة النفايات باسحتخداـ الوسائل
الاليم ،من الناحي ،البيةي ،لضماف الحتآزر بُت ـبحتلف ؾباالت الةمل اليت يضطلع هبا برنامج البية ،لحتدويق اإلدارة الاليم ،للمواد
الكيميائي .،كسوؼ ياحتفيد الارنامج الفرعي ،حاب موحتضى اغباؿ ،من الودرات اؼبكحتاب  ،ي دعم عملي ،مراكش ؼبضاعف،
اسًتجاع اؼبوارد من النفايات .كسًتكز اإلجراءات ذات األكلوي ،على كضع كنرر كبياف اسحتخداـ اؼبةارؼ كاألدكات الةلمي،
كالحتوني ،لحتنفيذ اإلدارة الاليم ،للنفايات اليت سحترمل إبواء االذباىات  ي إنحتاج كمناكل ،كنول النفايات كالحتخلص منها قيد
االسحتةراض لحتدديد آثارىا على البية ،كالصد ،كالنواحي االجحتماعي ،االقحتصادي ،،كاسحتثارة الوعي بالوضايا النابة .،كسيةمل
برنامج البية ،أيضان  ي هةاكف كثيق مع أمان ،اهفاقي ،بازؿ كمراكزىا اإلقليمي ،كبراكاهتا لحتوفَت الدعم للبلداف  ي هنمي ،قدراهتا على
اسحتخداـ اؼبرورة كاؼببادئ الحتوجيهي ،الاليم ،من الناحي ،الحتوني ،برأف إدارة النفايات لحتنفيذ االهفاقات البية ،اؼبحتةددة األطراؼ
اؼبةني ،بالنفايات دبا  ي ذلك كضع طرائق كأدكات لحتوييم الحتودـ كربديد األكلويات  ي الةمل صوب ربويق اإلدارة الاليم،
للنفايات من خالؿ بناء الودرات الحتدليلي ،لدل البلداف لاد ثغرات اؼبةلومات.
العوامل الخارجية
يةاجل الارنامج الفرعي كإقبازاهو اؼبحتوقة ،الفصل  ٜٔمن جدكؿ أعماؿ الورف ٕٔ ،كيةزز الحتودـ صوب ربويق اؽبدؼ
احملدد خالؿ مؤسبر الوم ،الةاؼبي للحتنمي ،االجحتماعي ،الذم عود  ي كوبنهاغن من  ٙإىل ٕٔ آذار/مارس ٘ ٜٜٔكالذم يوضي
بأف هبرم حبلوؿ عاـ ٕٕٓٓ إنحتاج كاسحتخداـ اؼبواد الكيميائي ،بطريو ،هولل إىل أدىن حد فبكن من األضرار الكبَتة اليت هلدق
بالبية ،كصد ،البرر .كقد صممت النواهج بطريو ،هكفل هودًن الدعم لوضع كهطوير كهنفيذ االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ
اؼبةني ،باؼبواد الكيميائي ،كالنفايات ،كالنهج االسًتاهيجي لإلدارة الدكلي ،للمواد الكيميائي ،فضالن عن األكلويات اؼباندة للمواد
الكيميائي ،كالنفايات اليت حددىا ؾبلس اإلدارة .كياحتجيب عمل الارنامج الفرعي للورائن اؼبودم  ،ي الحتوقةات الةاؼبي ،للمواد
الكيميائي ،برأف الحتكثيف الكيميائي لالقحتصادات من خالؿ زيادة إنحتاج كاسحتخداـ اؼبواد الكيميائي ،،كهوليد النفايات كذلك
عادة  ي غياب اإلدارة الفةال ،للمواد الكيميائي ،كالنفايات .كسيجرم ربفيز الةمل اؼبورر من خالؿ طائف ،من االئحتالفات
االسًتاهيجي ،كالرراكات ألصداب اؼبصلد ،اؼبحتةددين الذين يرملوف اغبكومات كاؼبنظمات اغبكومي ،الدكلي ،كغَت اغبكومي.،
كسوؼ هةحتمد اعبهود الرامي ،إىل مضاعف ،الحتنفيذ الوطٍت للخدمات االسحتراري ،كالحتوني ،كبناء الودرات ،جزئيان على هةزيز األمم
اؼبحتددة لحتنايق الحتنفيذ على اؼباحتول الوطرم.
(ٗٔ) هركل اإلدارة الاليم ،للمواد الكيميائي  ،ي الزراع ،كغَتىا من أنرط ،اسحتخداـ األراضي جزءان من خط ،الةمل الةاؼبي .،كيةمل
برنامج البية ،مع الرراك ،الةاؼبي ،إلدارة اؼبغذيات كاسحتجاب’’ ،لحتددم اؼبغذيات‘‘ إلهباد الابل اليت يبكن هبا خفض اؼبغذيات الزائدة  ي
البية ،الةاؼبي ،بطريو ،هحتاق مع الحتنمي ،الةاؼبي.،
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(أ) يحتوافر لدل البلداف الودرات (أ) ’ٔ‘ زيادة عدد البلداف اليت هبلغ عن هطبيق الاياسات اؼبحتةلو ،باإلدارة الاليم،
للمواد الكيميائي ،كالنفايات
اؼبؤساي ،الضركري ،كصكوؾ الاياسات
لحتدويق إدارة اؼبواد الكيميائي ،كالنفايات
كحدة الوياس :عدد البلداف اليت أبلغت عن هطبيق ىذه الاياسات
بصورة سليم ،دبا  ي ذلك هنفيذ
كانوف األكؿ/ديامار ٕٔٔٓ (خط األساس)ٕٔٙ :
األحكاـ ذات الصل  ،ي االهفاقات
كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ (هوديرم)ٔٚٔ :
البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ
كانوف األكؿ/ديامار ٕٗٔٓ (هوديرم)ٔٚٛ :
كانوف األكؿ/ديامار ٕ٘ٔٓ(ماحتهدؼ)ٔٛ٘ :
’ٕ‘زيادة عدد البلداف اليت هبلغ عن اسحتخداـ حوافز اقحتصادي ،كهةحتمد على الاوؽ
كسياسات قطاع األعماؿ كفبارسات لحتةزيز اإلدارة الاليم ،للمواد الكيميائي،
كالنفايات
كحدة الوياس :عدد البلداف اليت أبلغت عن اسحتخداـ اغبوافز االقحتصادي ،كاؼبةحتمدة
على الاوؽ كسياسات قطاع األعماؿ كاؼبمارسات
كانوف األكؿ/ديامار ٕٔٔٓ (خط األساس)ٜٗ :
كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ (هوديرم)( ٜٗ :بناء على اؼبةلومات عن األداء)
كانوف األكؿ/ديامار ٕٗٔٓ( :هوديرم) ٖ٘
كانوف األكؿ/ديامار ٕ٘ٔٓ (ماحتهدؼ)٘ٚ :
’ٖ‘ زيادة عدد البلداف اليت أبلغت عن اسحتخداـ خطط إبالغ الصناع ،للًتكيج
لحتطبيق اإلدارة الاليم ،للمواد الكيميائي ،كالنفايات.
كحدة الوياس :عدد البلداف اليت أبلغت عن اسحتخداـ خطط إبالغ الصناع،
كانوف األكؿ/ديامار ٕٔٔٓ (خط األساس)ال هنطبق (مؤبر جديد)
كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ (هوديرم)ٕ٘ :
كانوف األكؿ/ديامار ٕٗٔٓ (هوديرم)ٕٚ :
كانوف األكؿ/ديامار ٕ٘ٔٓ (ماحتهدؼ)ٕٜ :
(ب) زيادة اسحتخداـ البلداف دبا  ي ذلك (ب) ’ٔ‘ زيادة عدد اغبكومات اليت هةاجل الوضايا الكيميائي ،ذات األكلوي ،دبا  ي ذلك
االلحتزامات دبوجب االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ اؼبةني ،باؼبواد الكيميائي ،من
الفةات الرئياي ،كأصداب اؼبصلد،
خالؿ اسحتخداـ أدكات هوييم اؼبخاطر كإدارهتا اؼبودم ،من برنامج البية،
اؼبةارؼ الةلمي ،كالحتنوي ،لحتنفيذ اإلدارة
الاليم ،للمواد الكيميائي ،كاالهفاقات
كحدة الوياس :عدد اغبكومات اليت هاحتخدـ أدكات هوييم اؼبخاطر كإدارهتا اؼبودم،
البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ ذات الصل،
من برنامج البية ،ؼبةاعب ،الوضايا الكيميائي ،ذات األكلوي،
كانوف األكؿ/ديامار ٕٔٔٓ (خط األساس)ٗٓ :
كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ (هوديرم)ٕٚ :
كانوف األكؿ/ديامار ٕٗٔٓ (هوديرم)ٛٓ :
كانوف األكؿ/ديامار ٕ٘ٔٓ (ماحتهدؼ)ٜٓ :
’ٕ‘ زيادة عدد قطاعات األعماؿ كالصناعات اليت هةاجل الوضايا الكيميائي ،ذات
األكلوي ،من خالؿ اسحتخداـ أدكات هوييم اؼبخاطر كإدارهتا اؼبودم ،من برنامج البية،
كحدة الوياس :عدد كيانات الوطاع اػباص اليت هاحتخدـ أدكات هوييم اؼبخاطر
كإدارهتا اؼبودم ،من برنامج البية ،ؼبةاعب ،الوضايا الكيميائي ،ذات األكلوي،
كانوف األكؿ/ديامار ٕٔٔٓ (خط األساس)ٕ٘ :
كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ (هوديرم)ٙ٘ :
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كانوف األكؿ/ديامار ٕٗٔٓ (هوديرم)ٚٓ :
كانوف األكؿ/ديامار ٕ٘ٔٓ (ماحتهدؼ)ٚٚ :
’ٖ‘ زيادة عدد منظمات اجملحتمع اؼبدين اليت هةاجل الوضايا الكيميائي ،ذات األكلوي،
 ي إطار االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ اؼبةني ،باؼبواد الكيميائي ،من خالؿ
اسحتخداـ أدكات هوييم اؼبخاطر كإدارهتا اؼبودم ،من برنامج البية،
كحدة الوياس :عدد منظمات اجملحتمع اؼبدين اليت هاحتخدـ أدكات هوييم اؼبخاطر
كإدارهتا اؼبودم ،من برنامج البية ،ؼبةاعب ،الوضايا ذات األكلوي،
كانوف األكؿ/ديامار ٕٔٔٓ (خط األساس)٘ٛ :
كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ (هوديرم)ٚٓ :
الحتودـ اؼبحتوقع  ي كانوف األكؿ/ديامار ٕٗٔٓ (هوديرم)ٜٚ :
كانوف األكؿ/ديامار ٕ٘ٔٓ (ماحتهدؼ)ٛٛ :
(ج) البلداف دبا  ي ذلك الفةات (ج) ’ٔ‘ زيادة عدد اغبكومات اليت هةاجل قضايا النفايات ذات االكلوي ،دبا  ي ذلك
الحتزاماهتا دبوجب االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ من خالؿ اسحتخداـ األدكات
الرئياي ،كأصداب اؼبصلد ،اليت يحتزايد
كاؼبنهجيات اؼبودم ،من برنامج البية،
اسحتخدامها للمةارؼ كاألدكات الةلمي،
كالحتوني ،لحتنفيذ اإلدارة الاليم ،للنفايات
كحدة الوياس :عدد اغبكومات اليت هةاجل قضايا النفايات ذات األكلوي ،باسحتخداـ
كاالهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ ذات
األدكات كاؼبنهجيات اؼبودم ،من برنامج البية،
الصل،
كانوف األكؿ/ديامار ٕٔٔٓ (خط األساس)ٔٓ :
كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ(هوديرم)ٔ٘ :
كانوف األكؿ/ديامار ٕٗٔٓ (هوديرم)ٕٓ :
كانوف األكؿ/ديامار ٕ٘ٔٓ (ماحتهدؼ)ٕ٘ :
’ٕ‘ زيادة عدد قطاعات األعماؿ كالصناعات اليت هةاجل قضايا النفايات ذات
األكلوي ،من خالؿ اسحتخداـ األدكات كاؼبنهجيات اؼبودم ،من برنامج البية،
كحدة الوياس :عدد كيانات الوطاع اػباص اليت هاحتخدـ أدكات هوييم اؼبخاطر
كإدارهتا اؼبودم ،من برنامج البية ،ؼبةاعب ،قضايا النفايات ذات األكلوي،
كانوف األكؿ/ديامار ٕٔٔٓ (خط األساس)ٔٓ :
كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ (هوديرم)ٔ٘ :
كانوف األكؿ/ديامار ٕٗٔٓ (هوديرم)ٕٔ :
كانوف األكؿ/ديامار ٕ٘ٔٓ (ماحتهدؼ)ٕٚ :
’ٖ‘ زيادة عدد منظمات اجملحتمع اؼبدين اليت هةاجل قضايا النفايات ذات األكلوي،
دبوجب االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ ذات الصل ،بالنفايات من خالؿ
اسحتخداـ أدكات هوييم اؼبخاطر كإدارهتا اؼبودم ،من برنامج البية،
كحدة الوياس :عدد منظمات اجملحتمع اؼبدين اليت هاحتخدـ أدكات هوييم اؼبخاطر
كإدارهتا اؼبودم ،من برنامج البية ،ؼبةاعب ،قضايا النفايات ذات األكلوي،
كانوف األكؿ/ديامار ٕٔٔٓ (خط األساس)ٛ :
كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ (هوديرم)ٔٛ :
كانوف األكؿ/ديامار ٕٗٔٓ (هوديرم)ٕٕ :
كانوف األكؿ/ديامار ٕ٘ٔٓ (ماحتهدؼ)ٕٙ :
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العالقة السببية
يحتمثل ىدؼ الارنامج الفرعي ٘  ي هةزيز انحتواؿ البلداف إىل اإلدارة الاليم ،للمواد الكيميائي ،كالنفايات للحتوليل إىل أدىن
حد من اآلثار على البية ،كصد ،البرر .كياهم الارنامج الفرعي  ي ىدؼ الوم ،الةاؼبي ،للحتنمي ،االجحتماعي ،بأف هحتيح اؼبواد
الكيميائي ،كهاحتخدـ حبلوؿ عاـ ٕٕٓٓ ،بطرؽ هولل إىل إدين حد من األضرار اعبايم ،على البية ،كصد ،البرر .كيحتطلب
ربويق الحتودـ صوب ىذا اؽبدؼ إجراءات هحتخذىا الةناصر الفاعل ،الرئياي ،على عدد من اؼباحتويات.
كقد سلمت اغبكومات منذ فًتة طويل ،بأف اإلجراءات اؼبناو ،على اؼباحتول الدكيل ضركري ،ؼبةاعب ،بةض اؼبواد
كاؼبمارسات ذات االىحتماـ الةاؼبي .كخالؿ الثالثُت عامان اؼباضي ،،اعحتمدت اغبكومات عددان من االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة
األطراؼ لحتنظم اؼبواد الكيميائي ،كالنفايات ،كصدقت مةظم اغبكومات على هلك االهفاقيات .كيوفر النهج االسًتاهيجي إزاء
إدارة اؼبواد الكيميائي ،الذم اعحتمده اؼبؤسبر الدكيل اؼبةٍت بإدارة اؼبواد الكيميائي  ،ي  ٙبباط/فاراير   ٕٓٓٙي ديب ،اإلمارات
الةربي ،اؼبحتددة ،إطاران سياساهيان طوعيان محتةدد أصداب اؼبصلد ،يوجو اعبهود بصورة أمشل صوب ربويق ىدؼ مؤسبر الوم،
للحتنمي ،االجحتماعي ،،ككافوت اغبكومات  ي عاـ  ،ٕٜٓٓعلى الحتفاكض للحتوصل إىل مةاىدة عاؼبي ،ملزم ،قانونان برأف الزئبق.
كسيواصل الارنامج الفرعي ٘ هوفَت األسس الةلمي ،الاليم ،كالدعم لوضع الاياسات الوطني ،كالدكلي ،كازباذ الورارات
فيما يحتةلق باؼبواد الكيميائي ،كالنفايات ذات األنبي ،،كاالهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ ذات الصل .،كحيثما يحتطلب األمر
ازباذ إجراءات مناو ،،سيةود الارنامج الفرعي اجحتماعات للدكومات .كسيودـ الدعم خبدمات األمان ،للنهج االسًتاهيجي
لإلدارة الدكلي ،للمواد الكيميائي ،كؼبةاىدة الزئبق خالؿ الفًتة اؼبؤقحت ،قبل كصوؽبا إىل حيز الحتنفيذ.
كبغي ،ربويق أىداؼ االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ اؼبةني ،باؼبواد الكيميائي ،كالنفايات كالنهج االسًتاهيجي لإلدارة
الدكلي ،للمواد الكيميائي ،،يحتةُت على كل طرؼ هنفيذ اإلجراءات الكفيل ،بالوفاء بالحتزاماهو دبوجب هلك اؼبةاىدات .ك ي مةظم
اغباالت ربظر اؼبةاىدات إنحتاج كاسحتخداـ بةض اؼبواد كاالذبار هبا كإطالقها أك ربد منها أك هويدىا أك هراقب اؼبمارسات اليت
هدار هبا .كينرأ عن ذلك أف اغبكومات ربحتاج إىل كضع أطر قانوني ،كهنظيمي ،،كأف هرصد عملياهتا أك هووـ بإنفاذىا .كسيودـ
الارنامج الفرعي الدعم للبلداف ،باسحتخداـ اإلرباد الذم كضع خالؿ فًتات الانحتُت الاابو ،،لوضع هدابَت رقاب ،مؤساي،
كهنظيمي ،كاقحتصادي ،هةحتمد على الاوؽ ،كإقام ،نظم كهنمي ،الودرات لحتجنب كقوع حوادث كالػحتأىب ؼبواجه ،الطوارئ ،كلحتةزيز
الرقاب ،على االذبار غَت اؼبرركع باؼبواد الكيميائي ،كالنفايات ،كلضماف هوفَت الصناع ،اؼبةلومات الالزم ،لإلدارة الاليم ،للمواد
الكيميائي ،كالنفايات كاهاححتها للطائف ،الكامل ،من أصداب اؼبصلد.،
كهحتطلب عملي ،هدعيم حوكم ،اؼبواد الكيميائي ،كالنفايات على اؼباحتول الوطٍت  ي كثَت من األحياف إجراءات هحتجاكز
الوالي ،اؼببابرة لوزارات البية ،،كيحتةُت عادة على عدد من الوزارات كاإلدارات اغبكومي ،ازباذ اإلجراءات .كيوفر هةميم إدراج
األكلويات اؼبحتةلو ،باؼبواد الكيميائي ،كالنفايات  ي الاياسات كالارامج الوطني ،فبا يبكن من إدراجها  ي اؼبيزانيات الوطني،
كاسًتاهيجيات الحتنمي ،اؼباحتدام ،اليت ذبحتذب اؼبااعدات اإلمبائي ،كسيل ،لحتهية ،اهااؽ وبوق مردكدي ،الحتكلف ،بُت هلك الةناصر
الفاعل .،كسوؼ يودـ الارنامج الفرعي الذم يةمل  ي براك ،مع اؼبنظمات اؼبرارك ،األخرل  ي الارنامج اؼبرًتؾ بُت اؼبنظمات
اؼبةٍت باإلدارة الاليم ،للمواد الكيميائي ،كجزء من الارؾب ،الوطري ،ؼبنظوم ،األمم اؼبحتددة كخاص ،برنامج األمم اؼبحتددة اإلمبائي،
الدعم ؽبذه اإلجراءات من خالؿ هوفَت اػبدمات االسحتراري ،كالحتوجيهي ،،ك ي ىذا الصدد ،سوؼ هحتواصل الرراك ،بُت برنامج
األمم اؼبحتددة اإلمبائي كبرنامج البية ،برأف هةميم اؼبواد الكيميائي.،
كشب ،عائق أماـ ىذا ’الحتةميم‘ يحتمثل  ي نوص الحتوعي ،بالوضايا ذات الصل ،باؼبواد الكيميائي ،كالنفايات عار اغبكومات.
كيبكن أف يبثل اسحتثارة الوعي كاسًتعاء االىحتماـ برأف اؼبواد الكيميائي ،كالنفايات مركل ،أماـ كزارات البية ،اليت هةاين من نوص
اؼبوارد .كحيثما هكوف قدرات الرصد كاالنفاذ غَت كافي ،،يبر الحتدىور البيةي كـباطر الحتةرض النابة ،عن سوء إدارة اؼبواد
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الكيميائي ،كالنفايات دكف هاجيل أك مااءل .،غَت أف ىناؾ قرائن محتزايدة على أف الحتكاليف اؼباحتًتة لةدـ الةمل  ي ىذا اجملاؿ
سبثل عبةان ثويالن على كاىل البلداف كهتدر اعبهود اليت هبذؿ لحتدويق الحتنمي ،اؼباحتدام .،كسوؼ يودـ الارنامج الفرعي ٘،
باسحتخداـ اؼبنهجيات اليت كضةت خالؿ فًتات الانحتُت الاابو ،،الدعم للبلداف إلجراء عمليات الحتوييم اؼبةحتمدة على الورائن
اليت وبحتاجوهنا لحتدديد الحتكاليف احمللي ،لةدـ الةمل كهوييمها كميان ،كربديد اؼبنافع موابل الحتكاليف للنهج الحتدويلي ،لإلدارة
الاليم ،للمواد الكيميائي ،كالنفايات.
كيحتةُت أف هحتوىل الصناع ،بالحتوازم مع اإلجراءات اليت هحتخذىا اغبكومات ،هنفيذ الكثَت من اؼببادرات صوب ربويق
اإلدارة الاليم ،للمواد الكيميائي ،كالنفايات .ك ي كثَت من اغباالت ،هافر الحتنمي ،كاالسحتثمارات الصناعي ،عن اسحتخداـ
الحتونيات النظيف ،كاألكثر كفاءة بواسط ،اؼبنرآت األكثر هودمان .غَت أف الوفاء بالحتزامات االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ
كأىداؼ النهج االسًتاهيجي لإلدارة الدكلي ،للمواد الكيميائي ،يحتطلب بصورة أمشل أف هةمل صبيع اؼبنرآت  ي قطاع الصناع،
ضمن إطار هنظيمي مناق يحتطلب أك يرجع هطبيق مةظم الحتونيات كاؼبمارسات البيةي ،اؼبالئم ،من جانب اعبميع .كلذا سَتكج
الارنامج الفرعي ٘ كيرجع رباُت أداء الصناع ،من خالؿ هوفَت إربادات اػباراء .كياحتفيد الارنامج الفرعي بالفةل من عدد
من الرراكات ألصداب اؼبصلد ،اؼبحتةددين فيما يوفر األساس غبوار بناء بُت الفةات الرئياي ،كهواسم اؼبةلومات كاػبارات عار
فةات الصناع ،كربديد اإلجراءات الفوري ،برأف الوضايا اليت ربدد على أهنا ربظى بأكلوي ،محتودم.،
ك ي كثَت من البلداف ،سبثل االربادات الحتجاري ،كاؼبنرآت األكثر حجمان اليت لديها اؼبوارد كاغبافز على مرارك ،برنامج
البية ،عنصران صغَتان فوط من االقحتصاد .كىذه الفة ،هةحتار عادة من اؼبوردين ’’اؼبناوُت‘‘ للمواد الكيميائي ،أك اؼبولدين للنفايات
اليت سبثل موارد اؼبدخالت ألعداد كبَتة من اؼبنرآت الصغَتة كاؼبحتوسط ،اغبجم كاليت قد ال يةمل الكثَت منها إال على ىامش
االقحتصاد الرظبي أك خارجو .كهفحتور ىذه اؼبنرآت عادة إىل اؼبوارد الالزم ،حىت ألباط هنج اإلدارة الاليم ،كمن مث فهي ماؤكل،
عن اغبص ،غَت الحتناسبي ،للمخاطر على البية ،كصد ،البرر .كلذا سوؼ يوفر الارنامج الفرعي عمليات الحتوييم االقحتصادم اليت
هارر هوسيع ماؤكليات اؼبنحتج كإدارة اؼبنحتجات ،كسياةى إىل إقام ،عالقات سلال ،اإلمدادات اليت ربدث ىذه الحتغيَتات
باسحتخداـ منهجيات اإلنحتاج النظيف كيزكد اؼبنرآت الصغَتة كاؼبحتوسط ،اغبجم بالوسائل الالزم ،لحتداُت األداء.
كيبكن أف يضطلع اؼباحتهلكوف أيضان بإجراءات للدد من اؼبخاطر النابة ،عن اؼبواد الكيميائي ،كالنفايات بررط أف
يزكدكا باؼبةلومات كهحتوافر لديهم الوسائل للةمل .كهةحتمد خيارات اؼباحتهلكُت جزئيان على هوافر اؼبةلومات عن كجود كعمل مواد
مةين  ،ي اؼبنحتجات كاؼبخاطر اليت هةًتضها ،كأف هحتاح ؽبم الفرص ،للدصوؿ على ىذه اؼبةلومات كيبكن أف يصبح اىحتماـ
اجملحتمةات احمللي ،كاؼباحتهلكُت كاإلجراءات احمللي ،كسيل ،لحتغيَت األسواؽ كالحتأثَت  ي هصميم اؼبنحتجات كأداء الصناع ،،كصنع
الاياسات اغبكومي .،كسيةمل الارنامج الفرعي ٘ مع منظمات اجملحتمع اؼبدين اليت ىي أعضاء  ي براكات أصداب اؼبصلد،
الةديدين لحتدويق االسحتنارة للماحتهلكُت كهوعيحتهم باالسحتخداـ اؼبأموف للمواد الكيميائي ،كنظم إدارة النفايات كاإلجراءات
األكثر مشوالن اليت يبكن أف هحتخذىا اجملحتمةات احمللي.،
كأخَتان ،فإف أصداب اؼبصلد ،الذين يحتخذكف إجراءات صوب ربويق اإلدارة الاليم ،للمواد الكيميائي ،كالنفايات  ي
حاج ،إىل هأكيد بأف الحتدابَت اليت يحتخذكهنا ربوق الحتداينات اليت ياةوف إليها .كسيواصل الارنامج الفرعي هوفَت عمليات
الحتوييم اؼبواضيةي ،على اؼباحتول الةاؼبي فضالن عن بناء الودرات كاؼبنهجيات على اؼباحتويُت اإلقليمي كالوطٍت لدعم مواصل،
عمليات الرصد كالحتوييم .ك ي كثَت من اغباالت ،يبكن أف هرهكز ىذه النظم على اعبهود اعباري ،لحتنمي ،الودرات الةلمي ،لرصد
كهوييم فة الي ،االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ اؼبةني ،باؼبواد الكيميائي ،كالنفايات كيحتمثل أحد األىداؼ الرئياي ،خالؿ فًتة
الانحتُت  ي هوفَت الحتنايق فيما بُت النظم كالربكات الةامل ،لحتداُت مردكدي ،الحتكاليف الرامل.،
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النواتج المخططة لفترة السنتين لتحقيق اإلنجاز المتوقع (أ) :زيادة حصوؿ البلداف على الودرات اؼبؤساي ،كالصكوؾ الاياساهي،
الالزم ،إلدارة اؼبواد الكيميائي ،كالنفايات بطريو ،سليم ،دبا  ي ذلك هنفيذ األحكاـ ذات الصل  ،ي االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ

ناهج برنامج الةمل كاؼبيزاني،

الرُةب ،اؼباؤكل،

الرةب/،الرةب اؼباانب،

النطاؽ

ٔ  -هوفَت خدمات األمان ،للنهج االسًتاهيجي بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع ،بةب ،الوانوف البيةي كاالهفاقيات عاؼبي
البيةي،
كاالقحتصاد
لإلدارة الدكلي ،للمواد الكيميائي ،كآليحتو اؼبالي،
ٕ  -هوفَت خدمات دعم األمان ،للجن ،الحتفاكض بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع ،بةب ،الوانوف البيةي كاالهفاقيات عاؼبي
البيةي،
اغبكومي ،الدكلي ،لوضع صك عاؼبي ملزـ قانونان برأف كاالقحتصاد
الزئبق خالؿ الفًتة االنحتوالي ،قبل دخولو حيز النفاذ
ٖ  -هوفَت خدمات دعم األمان ،لربكات اػباراء بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع ،بةب ،الوانوف البيةي كاالهفاقيات عاؼبي
البيةي،
اليت هضع اؼبرورة الوانوني ،كالاياساهي ،للبلداف للدد كاالقحتصاد
من اؼبخاطر النابة ،عن اؼبواد كاؼبمارسات اليت حددىا
النهج االسًتاهيجي لإلدارة الدكلي ،للمواد الكيميائي،
أك اليت هويدىا االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ
كزبضةها للرقاب،
إقليمي

ٗ  -هوفَت اػبدمات اإلربادي ،كالدعم الاياسايت بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع،
عبهود امحتثاؿ األطراؼ  ي بركهوكوؿ مونًتياؿ للمواد كاالقحتصاد
اؼباحتنفدة لطبو ،األكزكف

إقليمي

٘  -هوفَت اػبدمات االسحتراري ،كاؼبةاكن ،اجملمة ،بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع ،اؼبكاهب اإلقليمي،
اليت هةزز اإلدارة الاليم ،للمواد الكيميائي ،على كاالقحتصاد
اؼباحتول الوطٍت دبا  ي ذلك هةميم اإلدارة الاليم،
للمواد الكيميائي  ،ي الاياسات كالارامج كالصكوؾ
كـبططات اغبوكم ،اإلنحتاج كاسحتخداـ اؼبواد الكيميائي،
كالحتجارة هبا كإطالقها
 - ٙهوفَت اػبدمات االسحتراري ،كاؼبةاكن ،اجملمة ،بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع ،بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع ،إقليمي
كاالقحتصاد
لحتياَت كضع كاعحتماد الاياسات كاالسًتاهيجيات اليت كاالقحتصاد
هااىم  ي ربويق اإلدارة اؼبحتكامل ،الاليم ،للنفايات
بةب ،الوانوف البيةي كاالهفاقيات
البيةي،
اؼبكاهب اإلقليمي،
النواتج المخططة لفترة السنتين لتحقيق اإلنجاز المتوقع (ب) :هزايد اسحتخداـ البلداف ،دبا  ي ذلك الفةات الرئياي ،كأصداب
اؼبصلد ،للمةارؼ كاألدكات الةلمي ،كالحتوني ،الالزم ،لحتنفيذ اإلدارة الاليم ،للمواد الكيميائي ،كاالهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ
اؼبحتةلو ،هبا

ناهج برنامج الةمل كاؼبيزاني،

الرُةب ،اػباضة ،للمااءل،

ٔ  -أدكات علمي ،لحتوظيف كعرض ؾبموعات بةب ،اإلنذار اؼببكر كالحتوييم
البيانات الةاؼبي ،اجملمة ،اليت هوفر اؼبؤبرات كعمليات
الحتوييم اؼبةحتمدة على الورائن برأف فةالي ،اعبهود
الدكلي ،صوب ربويق اإلدارة الاليم ،للمواد الكيميائي،
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عاؼبي

UNEP/EA.1/7/Add.1

النواتج المخططة لفترة السنتين لتحقيق اإلنجاز المتوقع (ب) :هزايد اسحتخداـ البلداف ،دبا  ي ذلك الفةات الرئياي ،كأصداب
اؼبصلد ،للمةارؼ كاألدكات الةلمي ،كالحتوني ،الالزم ،لحتنفيذ اإلدارة الاليم ،للمواد الكيميائي ،كاالهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ
اؼبحتةلو ،هبا

ناهج برنامج الةمل كاؼبيزاني،

الرُةب ،اػباضة ،للمااءل،

الرةب/،الرةب اؼباانب،

النطاؽ

ٕ  -عمليات الحتوييم اؼبواضيةي ،للنول كاؼبصَت بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع ،بةب ،اإلنذار اؼببكر كالحتوييم
البيةي للمواد الكيميائي ،كرصد االذباىات  ي إنحتاج كاالقحتصاد
ىذه اؼبواد كمناكلحتها كنولها كاسحتخدامها كالحتخلص
منها كهرجيع اإلجراءات اؼبناو ،برأف اإلدارة
الكيميائي  ،ي منظوم ،األمم اؼبحتددة

عاؼبي

ٖ  -منهجيات لرصد كهوييم آثار اإلجراءات اليت بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع ،اؼبكاهب اإلقليمي،
هةاجل إطالؽ اؼبواد الكيميائي ،لدعم اإلدارة الاليم ،كاالقحتصاد
للمواد الضارة كهنفيذ االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة
األطراؼ ذات الصل ،على اؼباحتول الوطٍت

عاؼبي/إقليمي

ٗ  -اػبدمات الةلمي ،كالحتوني ،اليت هنفذ من خالؿ بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع ،اؼبكاهب اإلقليمي،
براكات أصداب اؼبصلد ،اؼبحتةددين لبناء قدرات كاالقحتصاد
اغبكومات كالوطاع اػباص كاجملحتمع اؼبدين الزباذ
اإلجراءات ؼبواجه ،ـباطر اؼبواد الكيميائي ،،دبا  ي
ذلك هلك اؼبدرج  ،ي االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة
األطراؼ ذات الصل ،،الزئبق كالرصاص كالكادميوـ
فضالن عن فبارسات اإلدارة غَت الاليم،

عاؼبي/إقليمي

٘  -اإلجراءات اليت هبرم ربفيزىا من خالؿ بةب ،هنفيذ الاياسات
براكات أصداب اؼبصلد ،اؼبحتةددين للدد كحيثما البيةي،
يكوف فبكنان ،الوضاء على األخطار اليت هحتةرض ؽبا
البيةات اؼبائي ،من اؼبغذيات اؼبدفوع ،من الطبية،

عاؼبي

 - ٙاػبدمات الحتوني ،ؼبااعدة اؼبنرآت الصغَتة بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع ،اؼبكاهب اإلقليمي،
كاؼبحتوسط ،اغبجم  ي هنفيذ اإلدارة الاليم ،للمواد كاالقحتصاد
الكيميائي ،اليت هحتم دبرارك ،الرركاء على اؼباحتويُت
اإلقليمي كالوطٍت

إقليمي

 - ٚـبططات أدكات اػبدمات اإلربادي ،بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع ،بةب ،االهصاؿ كاإلعالـ
كاؼبةلومات اليت هوضع لحتوفَت اؼبةلومات كالًتكيج كاالقحتصاد
لإلدارة الاليم ،ؼبواد مةين( ،مثل اؼببيدات) ألصداب
اؼبصلد،

عاؼبي
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النواتج المخططة لفترة السنتين لتحقيق اإلنجاز المتوقع (ج) :هزايد اسحتخداـ البلداف ،دبا  ي ذلك الفةات الرئياي ،كأصداب
اؼبصلد ،للمةارؼ كاألدكات الةلمي ،كالحتوني ،الالزم ،لحتنفيذ اإلدارة الاليم ،للنفايات كاالهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ ذات الصل،

ناهج برنامج الةمل كاؼبيزاني،

الرُةب ،اػباضة ،للمااءل،

الرةب/،الرةب اؼباانب،

النطاؽ

ٔ  -الحتوييم الةلمي بحتوفَت خدمات األمان ،بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع،
للرراك ،الةاؼبي ،ألصداب اؼبصلد ،اؼبحتةددين برأف كاالقحتصاد
إدارة النفايات لًتكيز االىحتماـ كإجراءات الحتنايق على
النفايات كفبارسات اإلدارة الاليم ،للنفايات ذات
األنبي ،اػباص ،كلبناء قدرات اغبكومات كالوطاع
اػباص كاجملحتمع اؼبدين على هطبيق اإلدارة الاليم،
للنفايات

عاؼبي

ٕ  -الحتوجيو الحتوٍت برأف أناب اؼبمارسات إلدارة بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع ،اؼبكاهب اإلقليمي،
ؾبارم النفايات اؼبةين ،اليت كضةت كجربت لحترجيع كاالقحتصاد
اإلدارة الاليم ،للنفايات كهنفيذ االهفاقات البيةي،
اؼبحتةددة األطراؼ ذات الصل،

عاؼبي/إقليمي

ٖ  -هودًن الدعم الةلمي كالحتوٍت للرراكات بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع،
للوطاعُت الةاـ كاػباص لحتجنب هوليد النفايات اػبطرة كاالقحتصاد
من خالؿ رباُت هصميم اؼبنحتجات كمةاعب ،بواغل
اؼباحتهلكُت اؼبحتزايدة

عاؼبي

ٗ  -اػبدمات الحتوني ،اليت هبُت كهنفذ هونيات بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع ،اؼبكاهب اإلقليمي،
اإلدارة الاليم ،للنفايات اليت هودـ على اؼباحتويُت كاالقحتصاد
اإلقليمي كالوطٍت مع الرركاء االسًتاهيجيُت

إقليمي
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االحتياجات من الموارد
اعبدكؿ ٔٛ
توقعات الموارد بحسب الفئة :المواد الكيميائية والنفايات
اؼبصادر (بآالؼ دكالرات الواليات اؼبحتددة)
ٕٕٕٖٔٓٓٔ-

الفة،

الحتغيَتات

الوظائف

ٕٗٔٓ ٕٖٓٔ-ٕٕٓٔ ٕٓٔ٘-الحتغيَتات ٕٕٗٔٓٓٔ٘-

ألف -صندكؽ البية،
الوظائف

ٖٔ ٕٔٛ

ٓٗٓ ٕ

ٔ٘ ٜٔٙ

غَت الوظائف

٘ٔٗ ٙ

ٕٜ ٜ٘

ٔٙ ٓٓٚ

المجموع الفرعي ألف

29 543

22 631

32 275

باء -الصناديق االسحتةماني ،كاؼبخصص،

ٖ٘
53

(ٖ)
()3

ٓ٘
50

(أ)

الصناديق االسحتةماني ،كاؼبخصص،
المجموع الفرعي باء

ٖٜٓ ٜٙ

()ٛ ٜ٘٘

ٔٓٗ ٖٔ

ٜٔ

(ٖ)

ٔٙ

39 960

()8 559

32 402

29

()3

26

جيم -الصندكؽ االسحتةماين ؼبرفق البية،
الةاؼبي،
الصناديق االسحتةماني ،اليت يديرىا
مرفق البية ،الةاؼبي،
المجموع الفرعي جيم

ٕٗٗٗ ٙ

(ٖ)ٔٗ ٖٜ

ٕٔ٘ ٓٔ

٘

(ٕ)

ٖ

14 644

(20 152 )24 393

5

()1

3

داؿ -هكاليف دعم الارنامج
هكاليف دعم الارامج

ٖٙٚ

ٕٗٙ

ٔ ٜٜٓ

٘

المجموع الفرعي دال

637

461

2 099

5

٘
-

5

ىاء -اؼبيزاني ،الةادي،
الوظائف

ٕٗٗ

ٔ ٛ٘ٛ

ٕٕ ٕٛ

غَت الوظائف

ٕ٘

ٜٔٚ

ٕٕٔ

المجموع الفرعي ىاء
مجموع (ألف باء+جيم +دال+ىاء)

ٕ

٘

ٚ

449

1 054

1 503

1

5

7

85 133

()8 803

76 430

84

()3

82

ملدوظ :،قد هحتباين األرقاـ بصورة طفيف ،نحتيج ،لحتوريب أرقاـ كل من اؼبيزاني ،كالوظائف.
اؼبمول ،من الصناديق االسحتةماني ،كاؼباانبات اؼبخصص ،على أنو إبارم فوط ،كالكثَت من ىذه الوظائف ذات طابع مؤقت.
(أ) ينبغي النظر إىل عدد الوظائف َّ
حتغَتات من كقت آلخر.
كىبضع ماحتواىا ل ُ
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اعبدكؿ ٜٔ
توقعات الموارد بحسب الوحدة التنظيمية :المواد الكيميائية والنفايات
اؼبصادر (بآالؼ دكالرات الواليات اؼبحتددة)
ٕٕٕٖٔٓٓٔ-

الفة،

الحتغيَتات

الوظائف

ٕٗٔٓ ٕٖٓٔ-ٕٕٓٔ ٕٓٔ٘-الحتغيَتات ٕٕٗٔٓٓٔ٘-

ألف -بةب ،اإلنذار اؼببكر كالحتوييم
’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف
’ٕ‘ الصناديق األخرل

(أ)

المجموع الفرعي ألف

باء -بةب ،الوانوف البيةي كاالهفاقيات
البيةي،
’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف
’ٕ‘ الصناديق األخرل

(أ)

المجموع الفرعي باء

جيم -بةب ،هنفيذ الاياسات البيةي،
’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف
(أ)
’ٕ‘ الصناديق األخرل
المجموع الفرعي جيم

داؿ -بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع ،كاالقحتصاد
’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف
(أ)
’ٕ‘ الصناديق األخرل
المجموع الفرعي دال

ىاء -اؼبكاهب اإلقليمي ،كمكحتب الدعم
اإلقليمي كاجملموعات الرئياي،
كأصداب اؼبصلد،
’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف
(أ)
’ٕ‘ الصناديق األخرل
المجموع الفرعي ىاء
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ٔ ٗٓٚ

(ٕٕ٘)

٘ٛٛ

ٕ٘ٗ

ٖٖ

٘ٗٛ

ٓٔ

()ٙ

ٗ

ٔٚٛ

ٜٕٛ

ٓٔٔ ٚ

-

-

-

ٕٔٗ ٙ

ٖٜٗ

ٖٓ ٓٛ

ٓٔ

()ٙ

ٗ

ٕٔ ٜٓ

ٖٔٔ

ٕٕٗ ٔ

٘

(ٕ)

ٖ

ٖٗٗ

ٗ٘٘

ٜٛٛ

ٔ ٗٔٙ

()ٚ

ٔ ٜٗٓ

ٔ

-

ٔ

ٖٕ٘ ٛ

ٙٚٛ

ٖٔ٘ ٖ

ٙ

(ٕ)

ٗ

ٖٜٜ
ٖ٘ٗ
ٕٜٔ

()ٕٜٚ
ٕٗٙ
(ٗ)ٔٚ

ٜٙٙ
ٜٜٙ
ٚٗٛ

ٖ

(ٔ)

ٕ

-

-

-

ٕ ٖٜٗ

()ٕٓٚ

ٕٗٔ ٕ

ٖ

(ٔ)

ٕ

ٙ ٕٔٙ
ٕٕ٘ ٖ
ٕٙ ٓٛٚ

ٔ ٜ٘ٔ
ٓٛ ٓٚ
()ٕ٘ ٓٗٚ

ٖ٘ٚ ٚ
٘ٔٔ ٕٜ
ٓٗٓ ٖٚ

ٜٔ

ٖ

ٕٕ

ٕٜ

(ٕ)

ٕٚ

ٚٔ ٕ٘ٛ

()ٔ٘ ٜٗ٘

٘ٙ ٜٓٙ

ٗٛ

ٔ

ٕٜ

ٖٗ ٜٓ
ٔ ٜٓٙ
ٖٜٔ

ٕٗٙ
(٘)ٖٚ
ٕ ٕٜٛ

ٖ ٚٔٛ
ٕٖ٘ ٔ
ٕٓ ٙٛ

٘ٔ

-

٘ٔ

-

ٕ

ٕ

ٔ٘ ٖٜ

ٕ ٖٜ٘

ٚ ٜٕٜ

٘ٔ

ٕ

ٔٚ
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اؼبصادر (بآالؼ دكالرات الواليات اؼبحتددة)
ٕٕٕٖٔٓٓٔ-

الفة،

الحتغيَتات

الوظائف

ٕٗٔٓ ٕٖٓٔ-ٕٕٓٔ ٕٓٔ٘-الحتغيَتات ٕٕٗٔٓٓٔ٘-

كاك -بةب ،االهصاالت كاإلعالـ
’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف
’ٕ‘ الصناديق األخرل

(أ)

المجموع الفرعي واو

مجموع (ألف+باء+جيم +دال+ىاء +واو)
’ ‘2إجمالي صندوؽ البيئة
 ‘1مجموع الصناديق األخرى
المجموع

(أ)

ٖٕٙ

٘ٛٙ

ٕٜٔ

ٕ٘

ٔ ٓٗٚ

ٔ ٜٓٛ

ٔ

ٖ

ٗ

ٖٜ

ٗٔ ٘ٚ

ٔ ٙٙٛ

ٔ

-

ٔ

ٔٗٚ
ٖٖٕ ٘ٛ

ٖ ٕٓٚ
(ٖٓ)ٛ ٛ

ٖ ٙٚٛ
ٖٓٗ ٚٙ

ٕ
ٗٛ

ٖ
(ٖ)

٘
ٔٛ

ٖٗ٘ ٜٔ
ٓٙ٘ ٜٙ
ٖٖٕ ٘ٛ

ٕٖٔٔ ٙ
()ٕٓ ٖٗٙ
(ٖٓ)ٛ ٛ

ٖ٘ٔ ٔٚ
ٕٗ٘ ٘ٗ
ٖٓٗ ٚٙ

ٖ٘
ٖٔ
ٗٛ

(ٖ)
(ٖ)

ٓ٘
ٖٔ
ٔٛ

ملدوظ :،قد هحتباين األرقاـ بصورة طفيف ،نحتيج ،لحتوريب أرقاـ كل من اؼبيزاني ،كالوظائف.
(أ) هوخيان لإلهباز كبالنظر إىل أف هركيز ىذه اؼبيزاني ،ينصب على موارد صندكؽ البية ،،يحتم  ي ىذا اعبدكؿ ذبميع اؼبوارد األخرل ربت عنواف ’’الصناديق
األخرل“ .الصناديق األخرل هحتألف من اؼبيزاني ،الةادي ،كالصناديق االسحتةماني ،كاؼبخصص ،كالصندكؽ االسحتةماين ؼبرفق البية ،الةاؼبي.،
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البرنامج الفرعي 6
كفاءة استخدام الموارد
الهدؼ
هةزيز عملي ،االنحتواؿ اليت يحتزايد خالؽبا إنحتاج الالع كاػبدمات كذبهيزىا كاسحتهالكها بطريو ،ماحتدام ،هفصل النمو االقحتصادم
عن اسحتخداـ اؼبوارد كاآلثار البيةي ،مع رباُت الرفاى ،البرري  ،ي نفس الوقت.

االستراتيجية
هوع ماؤكلي ،هنايق الارنامج الفرعي اؼبةٍت بكفاءة اسحتخداـ اؼبوارد على عاهق مدير بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع،
كاالقحتصاد .كسيودـ برنامج البية ،الدعم للبلداف كغَتىا من أصداب اؼبصلد ،لحتنفيذ سياسات االقحتصاد األخضر  ي سياؽ
الحتنمي ،اؼباحتدام ،كالوضاء على الفور ،كالًتكيج للحتغيَتات  ي أمباط اإلنحتاج كاالسحتهالؾ غَت اؼباحتدام ،لحتدويق االنحتواؿ إىل
ؾبحتمةات أكثر مشوالن ربوق كفاءة اسحتخداـ اؼبوارد .كسيجرم هدعيم األسس الةلمي ،للارنامج الفرعي كذلك على كجو اػبصوص
من خالؿ نحتائج فريق اؼبوارد الدكيل .كسيةمل برنامج البية ،مع الرركاء الرئيايُت مثل إدارة الرؤكف االقحتصادي ،كاالجحتماعي ،ىف
األمان ،،كبرنامج األمم اؼبحتددة اإلمبائي ،كبرنامج األمم اؼبحتددة للماحتوطنات البرري ،،كمنظم ،الةمل الدكلي ،،كاؼبنظم ،الدكلي،
للحتوحيد الوياسي ،كمنظم ،الحتةاكف كالحتنمي  ،ي اؼبيداف االقحتصادم ،كاليوناكو ،كمؤسبر األمم اؼبحتددة للحتجارة كالحتنمي ،،كاؼبيثاؽ
الةاؼبي لألمم اؼبحتددة ،كمنظم ،الحتجارة الةاؼبي ،كغَتىا دبا  ي ذلك من خالؿ الرراكات أك اؼببادرات اؼبرًتك ،مثل الرراك ،من
أجل الةمل برأف االقحتصاد األخضر ،كفريق اؼبوارد الدكيل كفريق اؼبهاـ لألغذي ،الزراعي ،اؼبرًتؾ بُت منظم ،األمم اؼبحتددة
لألغذي ،كالزراع ،كبرنامج البية ،برأف االسحتهالؾ كاإلنحتاج اؼباحتدامُت ،كالارنامج اؼبرًتؾ بُت برنامج البية ،كمنظم ،األمم اؼبحتددة
للحتنمي ،الصناعي ،برأف كفاءة اسحتخداـ اؼبوارد كاإلنحتاج النظيف كمنحتدل الصناع ،اػبضراء ،كمبادرة برنامج البية ،للخدمات
اؼبالي ،،كاؼببادرة الةاؼبي ،للمدف اليت ربوق كفاءة اسحتخداـ اؼبوارد ،كمبادرة هبادؿ الرباب اؼبرًتك ،بُت برنامج البية ،كاليوناكو،
كصبةي ،برنامج البية ،اؼبرًتك ،برأف الامي ،البيةي ،كمبادرة دكرة حياة اؼبواد الكيميائي ،كاؼببادرة الةاؼبي ،للمرًتيات الةام ،اؼباحتدام،
لضماف بناء الحتوافق  ي اآلراء كالحتوسع  ي هطبيق النهج.
كسوؼ هوفر كثيو ،النحتائج ؼبؤسبر األمم اؼبحتددة للحتنمي ،اؼباحتدام ،اؼبةنون’’ ،اؼباحتوبل الذم نصبو إليو‘‘ ،الحتوجيو الرامل
لحتنفيذ الارنامج الفرعي .كسيكوف هنفيذ الوالي ،اؼبوكل ،لارنامج البية ،مع اؼبوافو ،خالؿ اؼبؤسبر على إطار الةرر سنوات اؼبةٍت
بالارامج اؼبحتةلو ،باالسحتهالؾ كاإلنحتاج اؼباحتدامُت ،الةنصر الرئياي لحتنفيذ الارنامج الفرعي .كما سيةمل برنامج البية ،على هطوير
الرراك ،من أجل الةمل برأف االقحتصاد األخضر مع ككاالت األمم اؼبحتددة األخرل دبا  ي ذلك منظم ،الةمل الدكلي ،كهواسم
اؼبةارؼ كأفضل اؼبمارسات برأف االقحتصاد األخضر كهوفَت اؼبااعدات الحتوني ،كبناء الودرات للبلداف كأصداب اؼبصلد ،،بناء
على طلبها  ،ي هنفيذ سياسات االقحتصاد األخضر  ي سياؽ الحتنمي ،اؼباحتدام ،كالوضاء على الفور .كالسًتاهيجي ،الارنامج  ي ىذا
اجملاؿ اػباص بكفاءة اسحتخداـ اؼبوارد ثالث ،جوانب:
(أ) سيودـ برنامج البية ،اؼبااعدة للدكومات كغَتىا من اؼبؤساات الةام ،على اؼباحتويات دكف الوطني ،كالوطني،
كاإلقليمي ،كالةاؼبي ،،مع مراعاة مواصفاهتا كأكلوياهتا ،لوضع سياسات لدعم االنحتواؿ إىل االقحتصاد األخضر  ي سياؽ الحتنمي،
اؼباحتدام ،كالوضاء على الفور .كسوؼ يركج ألمباط االسحتهالؾ كاإلنحتاج اؼباحتدامُت .كسيووـ برنامج البية ،،باسحتخداـ فريق
اؼبوارد الدكيل كآلي ،هنفيذ رئياي ،،بحتوييم هدفوات اؼبواد كضغوط اؼبوارد كاآلثار دبا  ي ذلك من خالؿ ربديد اؼبؤبرات (مع مراعاة
الةمل اؼبةًتؼ بو دكليان  ي ىذا اجملاؿ ،كاعبهود اعباري ،عبمع البيانات) كسيزكد البلداف بحتدليالت للحتمكُت من صنع الاياسات
اؼباحتنَت .كما سيواصل الارنامج هوفَت الدعم للةمليات الدكلي ،الةاؼبي ،اليت هركج لكفاءة اسحتخداـ اؼبوارد كهاهم  ي هنفيذ إطار
الانوات الةرر للارامج اػباص ،باالسحتهالؾ كاإلنحتاج اؼباحتدامُت كاليت سحتوفر ؽبا اؼببادرة اؼبرار إليها أعاله بويادة برنامج البية،
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آليات الحتنفيذ اؽبام ،دبا  ي ذلك من خالؿ هوفَت خدمات األمان .،كسيااعد برنامج البية  ،ي هنمي ،الودرات على اؼباحتويات
الوطني ،كاإلقليمي ،كبصورة محتزايدة على ماحتول اؼبدف لوضع أطر الاياسات اؼبمكن ،كالصكوؾ االقحتصادي ،اليت هركج لكفاءة
اسحتخداـ اؼبوارد ،كربويق االسحتهالؾ كاإلنحتاج اؼباحتدامُت كاالقحتصاد األخضر  ي سياؽ الحتنمي ،اؼباحتدام ،كالوضاء على الفور.
كسوؼ هرمل ىذه األطر كالصكوؾ عمليات الحتوييم االقحتصادم الوطني ،،كالحتوجيو برأف الاياسات اؼبالي ،كالحتجاري،،
كالصكوؾ الحترريةي ،كاؼبةحتمدة على الاوؽ كخطط الةمل الوطني ،برأف االسحتهالؾ كاإلنحتاج اؼباحتدامُت فضالن عن اؼبرركعات
اليت هتدؼ إىل بياف فوائد اإلسراع بوهَتة االنحتواؿ إىل اجملحتمةات األكثر كفاءة  ي اسحتخداـ اؼبوارد.
(ب) كسيةمل برنامج البية ،أيضان على ربويق الحتودـ  ي هوفَت االسحتدام ،على اؼباحتول الوطاعي كداخل سالسل الويم
الةاؼبي ،كغَتىا (سلال ،اإلمدادات بأسرىا اؼبحتةلو ،باػبدمات كالالع اؼبصنة .)،كيحتةُت لحتدويق الحتغيَت على أرض الواقع ،كضع
أدكات كصكوؾ سياساهي ،هدعم بةضها اآلخر كاسًتاهيجيات لألعماؿ  ي الوطاعات الرئياي .،كسةيان إىل هةزيز كفاءة اسحتخداـ
اؼبوا رد  ي فبارسات اإلدارة الداخلي ،لدكائر قطاعات األعماؿ كالدكائر االقحتصادي  ،ي الرركات من صبيع األحجاـ ،سيجرم
برنامج البية ،عمليات هوييم لدكرة اغبياة ،كهواسم اؼبةارؼ اؼبحتةلو ،بالحتكنولوجيات اؼباحتدام ،بيةيان كأفضل اؼبمارسات .كما
سيوفر اؼبةامل البارزة اليت هاهم  ي بلورة اؼبةايَت كاؼبواصفات الطوعي ،أك الحتنظيمي ،الدكلي ،،كسيودـ الدعم للماؤكليات
االجحتماعي ،اؼبؤساي ،كاإلبالغ عن االسحتدام .،كسحترمل الوطاعات اؼباحتهدف ،األغذي( ،من خالؿ الفريق الةامل اؼبرًتؾ بُت
منظم ،األمم اؼبحتددة لألغذي ،كالزراع ،كبرنامج البية ،اؼبةٍت باالسحتهالؾ كاإلنحتاج اؼباحتدامُت) كاػبدمات اؼبصرفي ،كاالسحتثمار
كالحتأمُت (من خالؿ مبادرة برنامج البية ،للخدمات اؼبالي ،)،كالحترييد كالاياح ،فضالن عن الصناعات كالوطاعات ذات الصل،
اليت هةحتمد اعحتمادان كبَتان على اؼبوارد الطبيةي ،كؽبا هأثَتات كبَتة على البية .،كبغي ،ربويق ىذا اؽبدؼ ،سيرًتؾ برنامج البية ،مع
الرركاء  ي بناء الحتوافق  ي اآلراء برأف مةايَت االسحتدام ،،كذبميع اؼبؤبرات الرئياي ،مثل هلك اؼبحتةلو ،بكفاءة اسحتخداـ اؼبياه
كالامي ،اإليكولوجي ،،كسينفذ مرركعات البيانات الةملي ،اليت هوضح منافع النهج الحتآزري ،بُت الوطاعُت الةاـ كاػباص كطرائق
اإلنحتاج اليت هحتام بالكفاءة كالنظاف ،كاؼباؤكلي ،كاألماف .كسوؼ هرهكز ىذه األنرط ،على عمل اآلخرين  ي ىذه اؼبيادين كربفيز
كهرجيع الحتةاكف بُت أصداب اؼبصلد ،دبا  ي ذلك أكلةك الةاملوف  ي قطاعات األعماؿ كاألكاديبيات.
(ج) كأخَتان ،سيةمل برنامج البية ،على كضع سياسات مواهي ،كظركؼ مالئم ،لوطاعات األعماؿ للحتمكُت من ربويق
أمباط اغبياة األكثر اسحتدام ،كربديد الدكافع للحتغيَتات الالوكي ،ككضع ماررات األعماؿ لزيادة اسحتدام ،اؼبنحتجات كمااعدة
صانةي الورار  ي هوييم هأثَتات عمليات الحتنظيم على اخحتيارات اؼباحتهلكُت ،دبا  ي ذلك الصكوؾ االقحتصادي ،كالحتاةَت.
كيحتدوق ىذا اؽبدؼ من خالؿ هدعيم قدرة اغبكومات كغَتىا من اؼبؤساات الةام ،على كضع كهنفيذ الحتدابَت الاياساهي،
لحتدفيز الطلب على اؼبنحتجات األكثر اسحتدام ،كخاص ،اؼبرًتيات الةام ،اؼباحتدام ،،كدعم البني ،األساسي ،،كأمباط اغبياة
اؼباحتدام ،كغَت ذلك من الاياسات كاألدكات ذات الصل ،باالسحتهالؾ ،دبا  ي ذلك قطاع الحتةليم الرظبي كغَت الرظبي .كسيةمل
الارنامج أيضان على رباُت فهم فةالي ،ىذه الاياسات كهأثَتاهتا البيةي ،كاالجحتماعي ،كاالقحتصادي ،على النواحي اؼبؤساي،
كقطاعات األعماؿ كفرادل اؼباحتهلكُت كعلى اغبصوؿ على اؼبنحتجات اؼباحتدام .،كعالكة على ذلك ،سيودـ برنامج البية ،الدعم
السحتخداـ أدكات اؼبةلومات عن اؼبنحتجات اؼباحتدام ،اؼبةحتمدة على مبط اغبياة مثل الحتوسيم اإليكولوجي ،كاعحتماد بهادات
الةناصر الفاعل  ،ي سلال ،إمدادات الاوؽ كاؼباحتهلكُت كاالرهكاز على اؼبنهجيات كالحتوصيات اليت أعدهتا مبادرة دكرة اغبياة
اؼبرًتك ،بُت برنامج البية ،كصبةي ،الامي ،البيةي ،كاؼبواد الكيميائي.،
كسيكمل الارنامج الفرعي  ٙاألنرط ،اليت هنفذ  ي الةديد من الارامج الفرعي ،األخرل لارنامج البية ،كهرهكز عليها.
كسوؼ يرمل ىذا الحتكامل الًتكيج لكفاءة اسحتخداـ الطاق ،كاألنرط ،اؼبحتةلو ،بوطاعات الطاق  ،ي النول كالحتنول كالبناء كغَت
ذلك من األنرط ،ذات الصل ،بالطاق( ،الارنامج الفرعي ٔ)؛ كسيكمل إدراج قيم الحتنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجي،
(الارنامج الفرعي ٖ) هنفيذ االقحتصاد األخضر  ي سياؽ الحتنمي ،اؼباحتدام ،كالوضاء على الفور ،كسيكمل صوف كحفظ خدمات
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النظم اإليكولوجي ،بالغ ،األنبي ،لإلنحتاج الزراعي الةمل  ي كفاءة اسحتخداـ اؼبوارد  ي قطاع األغذي ،كسحتحتدوق أىداؼ إدارة
النفايات (الارنامج الفرعي ٘)  ي عالق ،كثيو ،مع األنرط ،اليت هنفذ على ماحتول اؼبدف  ي الحتوليل إىل أدىن حد من النفايات
 ي سالسل اإلمدادات.
العوامل الخارجية
هةًتؼ كثيو ،النحتائج ؼبؤسبر األمم اؼبحتددة للحتنمي ،اؼباحتدام ،اؼبةنون’’ ،اؼباحتوبل الذم نصبو إليو‘‘ بودرة سياسات
االقحتصاد األخضر على ربويق الحتنمي ،اؼباحتدام ،كالوضاء على الفور .كما هوفر قوة دفع محتجددة إلحداث الحتغيَت  ي أمباط
االسحتهالؾ كاإلنحتاج اؼباحتدامُت عن طريق هطبيق إطار الانوات الةرر للارامج .غَت أف هنفيذ عمليات االنحتواؿ الفةلي  ،ي
اػبطط االقحتصادي ،كأمباط االسحتهالؾ كاإلنحتاج اؼباحتدامُت سوؼ يةحتمد على ماحتول الدعم اؼبودـ من البلداف اؼبخحتلف،
كمراركحتها كما سيةحتمد على اغبكومات كقطاعات األعماؿ كاجملحتمع بأسره  ي النظر إىل كفاءة اسحتخداـ اؼبوارد على أهنا فرص،
 ي سياؽ األزم ،اؼبالي ،كليس كةامل مويد.
اإلنجازات المتوقعة

مؤشرات اإلنجاز

(أ) إجراء عمليات الحتوييم الةلمي (أ) ’ٔ‘زيادة عدد اؼبدف كالبلداف اليت هضع كهدرج  ي الاياسات  ي سياؽ
الحتنمي ،اؼباحتدام ،كالوضاء على الفور ،هنج كأدكات االقحتصاد األخضر
كالبدوث كاألدكات الرامل ،عبميع
الوطا عات ألغراض االسحتهالؾ كاإلنحتاج
كاالسحتهالؾ كاإلنحتاج اؼباحتدامُت
اؼباحتدامُت كاالقحتصاد األخضر كهواظبها
كحدة الوياس :عدد اغبكومات كالالطات احمللي ،اليت كضةت أك بدأت  ي
كهطبيوها بواسط ،صانةي الاياسات ،دبا  ي
هنفيذ الاياسات كالوواعد اعبديدة أك الصكوؾ االقحتصادي ،اليت هةزز كفاءة
ذلك  ي اؼبمارسات اغبضري  ،ي سياؽ
اسحتخداـ اؼبوارد كاالسحتهالؾ كاإلنحتاج اؼباحتدامُت.
الحتنمي ،اؼباحتدام ،كالوضاء على الفور
كانوف األكؿ/ديامار ٕٔٔٓ (خط األساس)ٔٓ :
كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ (هوديرم)ٕٔ :
الحتودـ اؼبحتوقع  ي كانوف األكؿ/ديامار ٕٕٗٔٓ٘ :
كانوف األكؿ/ديامار ٕ٘ٔٓ(ماحتهدؼ)( ٖٛ :أم زائد  ٔٚعن ما كاف
 ي كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ)
’ٕ‘ زيادة عدد اإلبارات إىل عمليات الحتوييم كالحتوارير اػباص ،بارنامج
البية  ،ي كثائق اغبكومات كالرركات كاألكاديبيات
كحدة الوياس :عدد اإلبارات إىل عمليات الحتوييم كالحتوارير اػباص ،بارنامج
البية  ،ي كثائق اغبكومات كالرركات كالحتوارير الحتنظيمي  ،ي اؼبطبوعات
األكاديبي،
كانوف األكؿ/ديامار ٕٔٔٓ (خط األساس) :صفر إبارات
كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ (هوديرم) ٕٔٓ :إبارة
الحتودـ اؼبحتوقع  ي كانوف األكؿ/ديامار ٕٗٔٓ ٖٔ٘ :إبارة
كانوف األكؿ/ديامار ٕ٘ٔٓ (ماحتهدؼ) ٔ٘ٓ :إبارة (أم زائد ٖٓ عن
ما كاف  ي كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ)
(ب) زيادة هطبيق االسحتهالؾ كاإلنحتاج (ب) زيادة عدد أصداب اؼبصلد ،الذين يبلغوف عن فبارسات اإلدارة احملان،
اؼباحتدامُت كصكوؾ االقحتصاد األخضر
كهطبيق األدكات كالصكوؾ األكثر كفاءة  ي اسحتخداـ اؼبوارد  ي الاياسات
كفبارسات اإلدارة  ي الاياسات الوطاعي،
الوطاعي،
كقطاعات األعماؿ كالةمليات اؼبالي  ،ي أكباء
كحدة الوياس :عدد اغبكومات كالالطات احمللي ،كالرركات كاؼبنظمات
سلال ،اإلمدادات الةاؼبي ،كذلك  ي سياؽ
اليت هبلغ عن هغيَتات  ي فبارسات اإلدارة كالاياسات أك االسًتاهيجيات
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اإلنجازات المتوقعة

مؤشرات اإلنجاز

الوطاعي ،أك  ي عملياهتا اؼبؤساي ،كالصناعي ،من خالؿ بركاء برنامج البية،
الحتنمي ،اؼباحتدام ،كالوضاء على الفور
كالربكات الحتوني،
كانوف األكؿ/ديامار ٕٔٔٓ (خط األساس)ٙٓ :
كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ (هوديرم)ٕٛ :
الحتودـ اؼبحتوقع  ي كانوف األكؿ/ديامار ٕٗٔٓٔٓٓ :
كانوف األكؿ/ديامار ٕ٘ٔٓ (ماحتهدؼ)( ٔٚٚ :أم زائد ٘ ٜعن ما
كاف  ي كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ)
(ج) هةزيز الظركؼ اؼبمكن ،للًتكيج (ج) ’ٔ‘زيادة عدد اؼبؤساات الةام ،كمنظمات الوطاع اػباص اليت هضع كهنفذ
الخحتيارات االسحتهالؾ كأمباط اغبياة األكثر
سياسات كهدابَت هؤدم إىل أمباط اسحتهالؾ أكثر اسحتدام،
اسحتدام،
كحدة الوياس :عدد اغبكومات كالرركات كاؼبنظمات اليت هبلغ عن هغيَتات
 ي سياساهتا كاسًتاهيجياهتا  ي أمباط االسحتهالؾ كأمباط اغبياة األكثر
اسحتدام،
كانوف األكؿ/ديامار ٕٔٔٓ (خط األساس)ٕٓ :
كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ (هوديرم)ٜ٘ :
الحتودـ اؼبحتوقع  ي كانوف األكؿ/ديامار ٕٗٔٓٙٚ :
كانوف األكؿ/ديامار ٕ٘ٔٓ (ماحتهدؼ)( ٕٛ :أم زائد ٖٕ موارن ،دبا
كاف  ي كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ)
’ٕ‘ زيادة عدد اؼبرركعات اليت ينرةها أصداب اؼبصلد ،للًتكيج ألمباط
اغبياة األكثر اسحتدام ،اليت يرجةها برنامج البية،
كحدة الوياس :عدد اؼبرركعات اليت هنرةها اغبكومات كالرركات
كأصداب اؼبصلد ،للًتكيج ألمباط اغبياة األكثر اسحتدام ،كاليت يرجةها
برنامج البية،
كانوف األكؿ/ديامار ٕٔٔٓ (خط األساس) :صفر
كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ(هوديرم)ٔٓ :
الحتودـ اؼبحتوقع  ي كانوف األكؿ/ديامار ٕٗٔٓٔٛ :
كانوف األكؿ/ديامار ٕ٘ٔٓ (ماحتهدؼ)( ٕٛ :أم زائد  ٔٛعن ما كاف
 ي كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ)

العالقة السببية
يحتمثل ىدؼ الارنامج الفرعي  ٙاؼبةٍت بكفاءة اسحتخداـ الطاق  ،ي هةزيز االنحتواؿ الذم يحتزايد فيو إنحتاج الالع كاػبدمات
كذبهيزىا كاسحتهالكها بطريو ،ماحتدام ،هفصل بُت النمو االقحتصادم كاسحتخداـ اؼبوارد كاآلثار على البية ،مع الةمل  ي نفس
الوقت على رباُت رفاى ،البرر.
كفيما يحتةلق باإلقباز اؼبحتوقع (أ) ،فإف شب ،حاج ،للحتدرؾ صوب اجملحتمةات اليت ربوق كفاءة اسحتخداـ اؼبوارد ،اليت هةزز
الواعدة اجملحتمةي ،لكفاءة اسحتخداـ اؼبوارد كهوفَت الفهم األفضل للابل اليت يرهبط فيها اسحتخداـ اؼبوارد كآثارىا البيةي ،بأمباط
اإلنحتاج كاالسحتهالؾ كاإلبالغ عن الفرص اإلمبائي ،كإمكانيات اإلدارة اؼباحتدام ،للموارد الطبيةي( ،الناهج ٔ) .كمن األنبي ،البالغ،
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لاد الثغرة بُت الةلم كالاياسات ،مةاعب ،الثغرات النوعي  ،ي اؼبةارؼ اليت هةوؽ هنفيذ كربديث عمليات صنع الاياسات صوب
االقحتصاد الذم يحتام بالكفاءة  ي اسحتخداـ اؼبوارد .كيحتةُت هزكيد صانةي الاياسات ببيانات موثوؽ هبا كهوصيات سياساهي،
برأف الحتدليل االقحتصادم كالحتجارم كاؼبحتةلق بالاياسات اؼبالي ،لدعم االسحتثمار األخضر  ي الوطاعات ذات الحتأثَت الكبَت فضالن
عن الابل الرامي ،إىل قياس الحتودـ كهوييم اآلثار .كسوؼ هاهم مةاعب ،ماائل البدوث الةلمي ،اليت هواجو الكثَت من البلداف
كهواسم ذلك من خالؿ منابر اؼبةارؼ  ي ظهور إطار مرًتؾ لدعم البلداف  ي عملي ،الحتةلم من بةضها اآلخر (الناهج ٕ).
كإطار الانوات الةرر للارامج اؼبحتةلو ،بأمباط االسحتهالؾ كاإلنحتاج اؼباحتدام ،الذم اعحتمد خالؿ مؤسبر ريو ،ٕٓ+عبارة
عن عملي ،حكومي ،دكلي ،هوفر الحتوجيو كالحتوصيات كهبادؿ أفضل اؼبمارسات كأدكات الاياسات كبناء الودرات على أرض
الواقع .كيودـ برنامج البية ،الدعم لحتنفيذ اإلطار حيث يوفر لو كظائف األمان( ،الناهج ٖ) .كلن يبكن  ي نطاؽ إطار الانوات
الةرر كما بةدىا كضع الاياسات اػباص ،بكفاءة اسحتخداـ اؼبوارد بواسط ،اغبكومات إال إذا كاف لديها األدكات كاؼبنهجيات
اؼبالئم ،للمااعدة  ي هركيل عمليات الحتخطيط كالحتجارب كالحتةميم  ي هنفيذ الاياسات كخطط الةمل (الناهج ٗ) لكي يبكن
هكرارىا بةد ذلك كهوسيع نطاقها ،دبا  ي ذلك من خالؿ هةميم عمليات إطار األمم اؼبحتددة للمااعدات اإلمبائي( ،الناهج ٘).
ك ي سياؽ الحتوسع الةمراين الاريع كزيادة الضغوط على اؼبوارد الطبيةي ،،شب ،حاج ،ملد ،موازي ،إىل إجراءات محتاو ،مع برنامج
األمم اؼبحتددة للماحتوطنات البرري ،على كجو اػبصوص برأف االسحتدام ،اغبضري ،كلحتزكيد اؼبدف باألطر اؼبرًتك ،لحتوييم األداء
البيةي كهرجيع هدابَت االسحتدام ،اؼببحتكرة (الناهج .)ٙ
كفيما يحتةلق باإلقباز اؼبحتوقع (ب) ،سبثل بية ،الاياسات اؼبمكن ،اليت هبرم هةزيزىا  ي اإلقباز اؼبحتوقع (أ) الةنصر الرئياي
 ي ضماف الحتنفيذ دبا  ي ذلك على اؼباحتول الوطاعي بواسط ،كال الوطاعُت الةاـ كاػباص ،كبالنظر إىل أف عدـ كجود عناصر
فاعل ،قد يثبط قطاع األعماؿ عن االسحتثمار  ي كفاءة اسحتخداـ اؼبوارد .كيةحتار سد الثغرة بُت الةلم كقطاع األعماؿ من خالؿ
رباُت الفهم باالذباىات  ي ندرة اؼبوارد ،كنرر اؼبةارؼ كهواسم أفضل اؼبمارسات  ي اإلدارة اؼباحتدام ،للموارد من اؼبةايَت اليت
هحتزايد أنبيحتها  ي إدارة قطاع أعماؿ ناجح .كسحتكوف مواءم ،نحتائج فريق اؼبوارد الدكيل ليناسب اؼبهحتمُت بوطاعات األعماؿ
مصدران ىامان للمةلومات  ي ىذا اجملاؿ .كعالكة على ذلك ،فإف دفع عملي ،الحتغيَت  ي االسًتاهيجيات اؼبؤساي ،كفبارسات
قطاعات األعماؿ كربديد ’’اؼبواقع الااخن ‘‘،اليت يحتةُت مةاعبحتها يوحتضي هةزيز الحتوعي ،كدعم هصميم الوسائل كاؼبنهجيات
اؼبةحتمدة على دكرة اغبياة كاسحتخدامها على نطاؽ كاسع لحتداُت قياس اآلثار البيةي ،للمنظمات كالرركات (دبا  ي ذلك
اإلفصاح عن اؼبةلومات من خالؿ اإلبالغ عن االسحتدام ،اؼبؤساي )،فضالن عن هطبيق هنج دكرة اغبياة  ي كاف ،أكباء سلال،
اإلمدادات (الناهج ٔ) .كيبكن أف يؤدم ربديد النواط الرئياي ،كالوطاعات الرئياي ،للحتدخل بدكره إىل الحتمكُت من كضع
الحتوجيو الحتوٍت اؼبناسب للظركؼ الاائدة ،كاألدكات اليت يبكن هبا هوجيو قطاعات الصناع ،كالةناصر الفاعل ،على صبيع
ماحتويات سلال ،اإلمدادات (الناهج ٔ) .كبغي ،هطبيق ىذه األدكات بفاعلي ،كاسحتخدامها بالصورة اؼبثلى ،يحتةُت أف يوًتف
هنفيذىا بحتودًن مااعدات هوني ،هالئم الظركؼ الاائدة للصناعات اؼبةني ،على اؼباحتويات الوطني ،كاإلقليمي ،،كال سيما
للمنرآت الصغَتة كاؼبحتوسط ،اغبجم بالحتنايق مع الرركاء الحتونيُت كككاالت منظوم ،األمم اؼبحتددة ،دبا  ي ذلك الدعم لنول
الحتكنولوجيات اليت هحتام بزيادة كفاءة اسحتخداـ اؼبوارد (الناهج ٕ).
كبغي ،هاريع عملي ،االنحتواؿ صوب اجملحتمةات اليت هحتام بودر أكار من كفاءة اسحتخداـ اؼبوارد ،ينبغي إيالء اىحتماـ
خاص للًتكيج إلدراج االعحتبارات البيةي ،كاجملحتمةي  ،ي فبارسات اإلدارة  ي اؼبصارؼ كبركات الحتأمُت كاؼباحتثمرين (الناهج ٖ)
بالنظر إىل اؼباانبات اليت هودمها  ي هركيل االقحتصاد .كهرمل الوطاعات اؼباحتهدف ،أيضان األغذي ،كالزراع( ،الناهج ٗ)
كقطاعي البناء كالحترييد (الناهج ٘) ،بالنظر إىل آثارنبا الكبَتة على البية ،،كقطاع اػبدمات من خالؿ الاياح( ،الناهج .)ٙ
كيحتمثل اؽبدؼ  ي ىذه الوطاعات  ي إحداث الحتغيَتات  ي الاياسات ككضع اؼبواصفات ،كالحتكنولوجيا كفبارسات اإلدارة كصبع
أصداب اؼبصلد ،من الوطاعُت الةاـ كاػباص مةان  ي براك ،،كإجراء هنايق دقيق مع كاالت األمم اؼبحتددة اؼبةني.،
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كفيما يحتةلق باإلقباز اؼبحتوقع (ج) ،سبحتص أمباط االسحتهالؾ غَت اؼباحتدام ،اؼبكاسب اؼبحتدوو  ،ي كفاءة اسحتخداـ اؼبوارد،
كلذا فإف من الضركرم إيالء اىحتماـ محتزايد ؼبةاعب ،الحتغيَتات  ي مبط اغبياة سواء من خالؿ بني ،أساسي ،فبكن ،أك حوافز اقحتصادي،
مالئم .،كيحتةُت حرد صبيع أصداب اؼبصلد  ،ي ىذا اجملاؿ .كيةحتار األفراد عناصر فاعل ،رئياي  ،ي ىذا الحتغيَت ،إال أف ىناؾ
حاج ،إىل زيادة الفهم بحتطلةاهتم كفبارساهتم كهصرفاهتم ،كإىل اسحتكراؼ ظركؼ كإمكانيات للحتغيَتات  ي أمباط اغبياة حىت
يبكن الحتأثَت عليهم (الناهج ٔ) .كيبكن أف ياحتخدـ ذلك ،بدكره ،كأساس لحتنظيم اغبمالت السحتثارة الوعي دبنافع الرراء األكثر
اسحتدام ،كالحترجيع على الحتدوؿ صوب أمباط حياة أكثر اسحتدام( ،الناهج ٗ) .كاسحتنادان إىل ىذا الفهم اؼبةزز ،سوؼ هحتمكن
اغبكومات أيضان بوصفها اعبهات اؼبنظم ،كصانة ،الاياسات ،من كضع الاياسات اليت هؤدم إىل أمباط االسحتهالؾ األكثر
اسحتدام .،كعالكة على ذلك ،يبكن للالطات الةام ،،بوصفها جهات اسحتهالؾ مؤساي ،أف هضطلع بدكر قيادم كربويلي  ي
هغيَت فبارساهتا برأف اؼبرًتيات الةام( ،الناهج ٕ) .كيحتةُت أيضان هوفَت اؼبةلومات اؼبفهوم ،كالوابل ،للحتدويق برأف اسحتدام،
اؼبنحتجات لحتوجيو اؼباحتهلكُت ،أفرادان كمؤساات  ،ي قراراهتم اؼبحتةلو ،باؼبرًتيات كمن مث اإلسهاـ  ي رباُت كفاءة اسحتخداـ
اؼبوارد كاؼبمارسات اؼباحتدام ،على طوؿ سالسل اإلمدادات.
النواتج المخططة لفترة السنتين لتحقيق اإلنجاز المتوقع (أ) :كضع عمليات الحتوييم كالبدوث كاألدكات اػباص ،باالسحتهالؾ
كاإلنحتاج اؼباحتداـ الرامل ،الوطاعات كلالقحتصاد األخضر كهواظبها كهطبيوها بواسط ،صانةي الاياسات دبا  ي ذلك اؼبمارسات
اغبضري  ،ي سياؽ الحتنمي ،اؼباحتدام ،كالوضاء على الفور

ناهج برنامج الةمل كاؼبيزاني،

ٔ  -عمليات هوييم اسحتخداـ اؼبوارد كما يحتصل هبا
من خيارات الاياسات هودـ للبلداف لدعم الحتخطيط
كصنع الاياسات
ٕ  -إجراء حبوث الاياسات االقحتصادي ،كالحتجاري،
كاؼبالي ،كربليلها كمنهاجياهتا بغرض هواسم اؼبةارؼ،
كمةاكن ،اغبكومات كأصداب اؼبصلد ،اآلخرين لوضع
كهنفيذ سياسات االقحتصاد األخضر  ي سياؽ الحتنمي،
اؼباحتدام ،كالوضاء على الفورة
ٖ  -االضطالع بوظائف األمان ،كهوفَت آليات
هواسم اػبدمات اؼبالي ،كاؼبةلومات ذات الصل ،لدعم
هنفيذ إطار الانوات الةرر للارامج اؼبةني ،باالسحتهالؾ
كاإلنحتاج اؼباحتدامُت
ٗ  -إعداد أدكات اقحتصادي ،كقانوني ،كسياساهي،
برأف االقحتصاد االخضر كاالسحتهالؾ كاإلنحتاج
اؼباحتدامُت هودـ للبلداف كاألقاليم بغرض دعم الحتخطيط
اؼبحتكامل كربديد األكلويات للوطاعات الرئياي ،للحتدخل
ككضع كذبرب ،هنفيذ خطط الةمل ذات الصل،
٘  -هوفَت الدعم الحتوٍت للبلداف لحتكرار كهوسيع نطاؽ
النهج كاألدكات اليت جربت بنجاح لالسحتهالؾ
كاالقحتصاد األخضر كلحتةميم كفاءة اسحتخداـ اؼبوارد  ي
عميات إطار األمم اؼبحتددة للمااعدات اإلمبائي،
 - ٙهنفيذ الدعم الاياسايت كالحتدريب كهودًن
اؼبااعدات الحتوني ،للمدف كاجملحتمةات احمللي ،لدعمها  ي
االنحتواؿ صوب الاياسات كاؼبمارسات األكثر كفاءة

الرُةب ،اؼباؤكل،

الرةب/،الرةب اؼباانب،

النطاؽ

بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع ،بةب ،اإلنذار اؼببكر كالحتوييم عاؼبي/إقليمي
كاالقحتصاد
اؼبكاهب اإلقليمي،
بةب ،االهصاالت كاإلعالـ
عاؼبي
بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع،
كاالقحتصاد
بةب ،اإلنذار اؼببكر كالحتوييم
بةب ،االهصاالت كاإلعالـ
بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع ،اؼبكاهب اإلقليمي،
كاالقحتصاد
بةب ،االهصاالت كاإلعالـ

عاؼبي/إقليمي

بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع ،بةب ،الوانوف البيةي
كاالهفاقيات البيةي،
كاالقحتصاد
اؼبكاهب اإلقليمي،

عاؼبي/إقليمي

بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع ،اؼبكاهب اإلقليمي،
كاالقحتصاد
بةب ،الوانوف البيةي
كاالهفاقيات البيةي،

إقليمي

بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع ،اؼبكاهب اإلقليمي،
كاالقحتصاد
بةب ،هنفيذ الاياسات

عاؼبي/إقليمي
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النواتج المخططة لفترة السنتين لتحقيق اإلنجاز المتوقع (أ) :كضع عمليات الحتوييم كالبدوث كاألدكات اػباص ،باالسحتهالؾ
كاإلنحتاج اؼباحتداـ الرامل ،الوطاعات كلالقحتصاد األخضر كهواظبها كهطبيوها بواسط ،صانةي الاياسات دبا  ي ذلك اؼبمارسات
اغبضري  ،ي سياؽ الحتنمي ،اؼباحتدام ،كالوضاء على الفور

ناهج برنامج الةمل كاؼبيزاني،
 ي اسحتخداـ اؼبوارد

الرُةب ،اؼباؤكل،

الرةب/،الرةب اؼباانب،

البيةي،

النطاؽ

النواتج المخططة لفترة السنتين لتحقيق اإلنجاز المتوقع (ب) :زيادة هطبيق االسحتهالؾ كاإلنحتاج اؼباحتدامُت كصكوؾ االقحتصاد
األخضر كفبارسات اإلدارة  ،ي سياؽ الحتنمي ،اؼباحتدام ،كالوضاء على الفور  ،ي الاياسات الوطاعي ،كىف قطاعات األعماؿ كالةمليات
اؼبالي ،عار سالسل اإلمدادات الةاؼبي،

ناهج برنامج الةمل كاؼبيزاني،

الرُةب ،اؼباؤكل،

الرةب ،أك الرةب اؼباانب،

النطاؽ

ٔ  -كضع ربليالت الذباىات ندرة اؼبوارد ،كأدكات بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع ،بةب ،اإلنذار اؼببكر كالحتوييم عاؼبي/إقليمي
كمنهجيات هةحتمد على دكرة اغبياة هودـ لوطاعات كاالقحتصاد
اؼبكاهب اإلقليمي،
األعماؿ لحتةزيز البةد البيةي للحتنمي ،اؼباحتدام ،على طوؿ
سالسل اإلمدادات كرباُت قياس األداء البيةي ،دبا  ي
ذلك من خالؿ اإلبالغ عن االسحتدام ،اؼبؤساي،
إقليمي
ٕ  -هودًن اؼبااعدات الحتوني ،على اؼباحتويُت الوطٍت بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع ،اؼبكاهب اإلقليمي،
كاإلقليمي لدعم هةزيز كهنفيذ الحتكنولوجيات كاؼبمارسات كاالقحتصاد
اليت هحتام بكفاءة اسحتخداـ اؼبوارد كاإلنحتاج النظيف  ي
الصناعات ،دبا  ي ذلك اؼبنرآت الصغَتة كاؼبحتوسط،
اغبجم
عاؼبي/إقليمي
ٖ  -كضع هوجيو هوٍت كاألدكات برأف أفضل بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع ،بةب ،الحتةاكف اإلقليمي
اؼبمارسات كهوديبها ألصداب اؼبصلد  ،ي اػبدمات كاالقحتصاد
اؼبالي ،كاألسواؽ الرأظبالي ،بغرض النهوض بدمج
االعحتبارات البيةي ،كاالجحتماعي  ،ي عملياهتم اػباص،
باألعماؿ
عاؼبي/إقليمي
ٗ  -هوفَت الحتدليل االقحتصادم كالحتوجيو الحتوٍت بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع ،اؼبكاهب اإلقليمي،
كالاياسايت ألصداب اؼبصلد  ،ي قطاع الحترييد كاالقحتصاد
كاغبكومات لوضع الاياسات كاؼبةايَت كاعحتمادىا
كهنفيذىا برأف كفاءة اسحتخداـ اؼبوارد  ي فبارسات البناء
كالحترييد كما يحتصل بذلك من مواد على طوؿ سالسل
اإلمدادات
عاؼبي/إقليمي
٘  -هوفَت الحتدليل االقحتصادم كالحتوجيو الحتوٍت بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع ،اؼبكاهب اإلقليمي،
كالاياسايت كهركيج كدعم اؼبمارسات اؼببحتكرة عار كاالقحتصاد
كداخل سالسل اإلمدادات الغذائي ،اؼبخحتارة لحترجيع
اغبكومات كقطاعات األعماؿ كغَت ذلك من أصداب
اؼبصلد ،لوضع كاعحتماد كهنفيذ فبارسات الزراع،
اؼباحتدام ،كاإلدارة اليت هحتام بكفاءة اسحتخداـ اؼبوارد ،دبا
 ي ذلك الحتوليل إىل أدىن حد من النفايات الغذائي،
عاؼبي/إقليمي
 - ٙهوفَت الحتدليل االقحتصادم كالحتوجيو الحتوٍت بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع ،اؼبكاهب اإلقليمي،
كالاياسايت للدكومات كأصداب اؼبصلد  ،ي قطاع كاالقحتصاد
الاياح ،ب لوضع كاعحتماد كهنفيذ الاياسات كاؼبةايَت
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النواتج المخططة لفترة السنتين لتحقيق اإلنجاز المتوقع (ب) :زيادة هطبيق االسحتهالؾ كاإلنحتاج اؼباحتدامُت كصكوؾ االقحتصاد
األخضر كفبارسات اإلدارة  ،ي سياؽ الحتنمي ،اؼباحتدام ،كالوضاء على الفور  ،ي الاياسات الوطاعي ،كىف قطاعات األعماؿ كالةمليات
اؼبالي ،عار سالسل اإلمدادات الةاؼبي،

ناهج برنامج الةمل كاؼبيزاني،

اػباص ،دبمارسات الاياح ،األكثر اسحتدام،

الرُةب ،اؼباؤكل،

الرةب ،أك الرةب اؼباانب،

النطاؽ

النواتج المخططة لفترة السنتين لتحقيق اإلنجاز المتوقع (ج) :هةزيز الظركؼ اؼبمكن ،للًتكيج الخحتيارات االسحتهالؾ كأمباط اغبياة
األكثر اسحتدام،

ناهج برنامج الةمل كاؼبيزاني،

الرُةب ،اؼباؤكل،

ٔ  -هودًن البدوث برأف الالوؾ الفردم بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع،
للمواطنُت إزاء أمباط اغبياة اؼباحتدام ،كما يحتصل هبا كاالقحتصاد
من عمليات هوييم للاياسات للدكومات كأصداب
اؼبصلد ،لدعم عملي ،ازباذ الورار
ٕ  -الرراك ،الةاؼبي ،كاألدكات كالدعم الحتوٍت بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع،
كالاياسايت هودـ للدكومات كأصداب اؼبصلد ،كاالقحتصاد
اآلخرين لوضع كهنفيذ اؼبرًتيات الةام ،اؼباحتدام،
ٖ  -أدكات كمنهجيات اؼبةلومات اؼبةحتمدة على بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع،
دكرات اغبياة ،دبا  ي ذلك الحتوسيم اإليكولوجي كاالقحتصاد
كبهادات االعحتماد كمؤبرات االسحتدام ،البيةي ،هةد
كهودـ للدكومات كقطاعات األعماؿ كغَتىا من
أصداب اؼبصلد،
ٗ  -إعداد اػبدمات اإلربادي ،كأدكات كضبالت بةب ،االهصاالت كاإلعالـ
الحتثويف السحتثارة كعى اؼبواطنُت كال سيما الرباب،
دبنافع الرراء األكثر اسحتدام ،كاالنحتواؿ كبو أمباط
اغبياة األكثر اسحتدام،

الرةب ،أك الرةب اؼباانب،

بةب ،االهصاالت كاإلعالـ
اؼبكاهب اإلقليمي،

النطاؽ

عاؼبي/إقليمي

اؼبكاهب اإلقليمي،

عاؼبي/إقليمي

اؼبكاهب اإلقليمي،

عاؼبي/إقليمي

بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع ،عاؼبي/إقليمي
كاالقحتصاد
اؼبكاهب اإلقليمي،
بةب ،هنفيذ الاياسات البيةي،
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االحتياجات من الموارد
اعبدكؿ ٕٓ
توقعات الموارد بحسب الفئة :كفاءة استخدام الموارد
اؼبصادر (بآالؼ دكالرات الواليات اؼبحتددة)
ٕٕٔٓ ٕٖٓٔ-الحتغيَتات ٕٕٖٗٔٓٓٔ-ٕٕٓٔ ٕٓٔ٘-

الفة،

الوظائف
الحتغيَتات

ٕٕٗٔٓٓٔ٘-

ألف -صندكؽ البية،
الوظائف

ٔٔٛ ٓٛ

ٖ ٕ٘ٚ

ٕٔ ٙٓٛ

غَت الوظائف

ٛ ٚٛٙ

ٔٗ ٜٖٙ

ٕٕٖٔ ٚ

المجموع الفرعي ألف

ٕٙ ٛٙٚ

ٖٔٛ ٗٙ

ٗ٘ ٖٕٜ

باء -الصناديق االسحتةماني ،كاؼبخصص،

ٗ٘
ٗ٘

ٕٔ
ٕٔ

٘ٚ
٘ٚ

(أ)

الصناديق االسحتةماني ،كاؼبخصص،

ٕ٘ٗ ٗٗ

(ٖٔ٘ )ٔٙ

ٔٓٔ ٕٛ

ٖٓ

(ٖ)

ٕٚ

المجموع الفرعي باء

ٕ٘ٗ ٗٗ

(ٖٔ٘ )ٔٙ

ٔٓٔ ٕٛ

ٖٓ

(ٖ)

ٕٚ

جيم -الصندكؽ االسحتةماين ؼبرفق البية ،الةاؼبي،
الصناديق االسحتةماني ،اليت يديرىا
مرفق البية ،الةاؼبي،

-

-

-

-

-

-

المجموع الفرعي جيم

-

-

-

-

-

-

داؿ -هكاليف دعم الارنامج
هكاليف دعم الارامج

ٗٛٛ

ٜٜ

ٖٜٛ

٘

المجموع الفرعي دال

ٗٛٛ

ٜٜ

ٖٜٛ

٘

٘
-

٘

ىاء -اؼبيزاني ،الةادي،
الوظائف

ٗٓٙ

ٕٖٔ ٕ

ٕ ٖ٘ٛ

غَت الوظائف

ٓ٘

ٕٜ٘

ٖٜٓ

المجموع الفرعي ىاء
مجموع (ألف +باء+جيم+دال +ىاء)

ٖ

ٙ

ٜ

ٗ٘ٙ

ٕٔ ٖٜ

ٕ ٛٗٚ

ٖ

ٙ

ٜ

ٕٚ ٙ٘ٛ

ٔٓٗ ٙ

ٓٚٚ ٕٙ

ٕٜ

ٕٗ

ٔٔٙ

ملدوظ :،قد هحتباين األرقاـ بصورة طفيف ،نحتيج ،لحتوريب أرقاـ كل من اؼبيزاني ،كالوظائف.
اؼبمول ،من الصناديق االسحتةماني ،كاؼباانبات اؼبخصص ،على أنو إبارم فوط ،كالكثَت من ىذه الوظائف ذات طابع مؤقت.
(أ) ينبغي النظر إىل عدد الوظائف َّ
حتغَتات من كقت آلخر.
كىبضع ماحتواىا ل ُ
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اعبدكؿ ٕٔ
توقعات الموارد بحسب الوحدة التنظيمية :كفاءة استخدام الموارد
الوظائف

اؼبصادر (بآالؼ دكالرات الواليات اؼبحتددة)
ٕٕٔٓ ٕٖٓٔ-الحتغيَتات
ٕٗٔٓ ٕٖٓٔ-ٕٕٓٔ ٕٓٔ٘-الحتغيَتات ٕٕٗٔٓٓٔ٘-

الفة،
ألف -بةب ،اإلنذار اؼببكر كالحتوييم

’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف
’ٕ‘ الصناديق األخرل

(أ)

المجموع الفرعي ألف

ٖٔ ٘ٛ

ٕٔٙ

ٕٗٓ ٕ

٘ٓٛ

ٔٓٚ

ٔ ٕٓٛ

٘

ٕ

ٚ

-

ٔ ٖٕٙ

ٔ ٖٕٙ

-

-

-

1 090

1 648

4 738

5

1

7

باء -بةب ،الوانوف البيةي كاالهفاقيات البيةي،

’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف
(أ)
’ٕ‘ الصناديق األخرل
المجموع الفرعي باء

٘٘ٗ
ٖ٘ٔ
ٕٗٔ

804

ٙٛٙ
ٕٓٚ
ٖٓٛ

1 291

ٔٗٔ ٔ
ٖٛٚ
ٔ ٓٔٚ

1 995

ٔ

٘

ٙ

ٕ

-

ٕ

3

5

8

جيم -بةب ،هنفيذ الاياسات البيةي،

’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف
(أ)
’ٕ‘ الصناديق األخرل
المجموع الفرعي جيم

ٔٔ ٓٙ

2 062

(ٖٔ٘)

()523

٘ٗٛ

548

-

-

-

-

-

-

داؿ -بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع ،كاالقحتصاد

’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف
’ٕ‘ الصناديق األخرل

(أ)

المجموع الفرعي دال

ٕٗٔ ٜٜ

()ٜٜ٘

ٕ٘ٔ ٖٜ

ٙ ٚ٘ٙ

ٕٖٗ ٔٔ

ٔٛ ٜٜٓ

ٖٚ

(ٔ)

ٖٙ

٘ٗٗ ٕٚ

(ٕٗٔ ٕٕ)

ٖٖٔ ٕٕ

ٖٖ

ٕ

ٖ٘

64 016

()22 399

51 617

70

2

72

ىاء -اؼبكاهب اإلقليمي ،كمكحتب الدعم
اإلقليمي كاجملموعات الرئياي،
كأصداب اؼبصلد،

’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف
(أ)
’ٕ‘ الصناديق األخرل

ٕ ٖٔٛ
ٜٓٛ
-

٘٘ٗ ٕ
ٖٖٔ ٔ
ٕٖٖ ٘

ٖٗ ٜ٘
ٔٗٓ ٕ
ٕٖٖ ٘

ٛ

ٔٔ

ٜٔ

ٕ

ٔ

ٖ
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الوظائف

اؼبصادر (بآالؼ دكالرات الواليات اؼبحتددة)
ٕٕٔٓ ٕٖٓٔ-الحتغيَتات
ٕٗٔٓ ٕٖٓٔ-ٕٕٓٔ ٕٓٔ٘-الحتغيَتات ٕٕٗٔٓٓٔ٘-

الفة،

3 046

المجموع الفرعي ىاء
كاك-

8 910

22 966

20

21

11

بةب ،االهصاالت كاإلعالـ

’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف
(أ)
’ٕ‘ الصناديق األخرل
المجموع الفرعي واو
مجموع (ألف  +باء  +جيم  +دال  +ىاء  +واو)
’ ‘2إجمالي صندوؽ البيئة
’ ‘1مجموع الصناديق األخرى
المجموع

(أ)

ٕٜٔ
ٗٚٛ
ٕٕٗ
2 631
71 658

ٖٖٙ
ٔ ٜٓ٘
ٕٖٖ ٔ
1 754
4 602

٘ٔ ٕٚ
ٔ ٖ٘ٙ
٘ٔ ٘ٚ
4 386
77 160

ٔ
4
91

16 867
45 791
71 658

28 463

45 319
32 932
77 160

54
38
91

()23 862

4 602

ٖ

ٖ

ٙ

3
14

ٔ
7
226

12
3
14

75
42
226

ملدوظ :،قد هحتباين األرقاـ بصورة طفيف ،نحتيج ،لحتوريب أرقاـ كل من اؼبيزاني ،كالوظائف.
(أ) هوخيان لإلهباز كبالنظر إىل أف هركيز ىذه اؼبيزاني ،ينصب على موارد صندكؽ البية ،،يحتم  ي ىذا اعبدكؿ ذبميع اؼبوارد األخرل ربت عنواف ’’الصناديق
األخرل“ .الصناديق األخرل هحتألف من اؼبيزاني ،الةادي ،كالصناديق االسحتةماني ،كاؼبخصص ،كالصندكؽ االسحتةماين ؼبرفق البية ،الةاؼبي.،
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البرنامج الفرعي 7
البيئة قيد االستعراض
الهدؼ
سبكُت أصداب اؼبصلد  ،ي صنع الورار كرسم الاياسات من خالؿ هزكيدىم باؼبةلومات كاؼبةارؼ الةلمي ،كإبواء البية ،الةاؼبي،
قيد االسحتةراض.

االستراتيجية
هوع ماؤكلي ،هنايق الارنامج الفرعي اؼبةٍت بإبواء البية ،قيد االسحتةراض على عاهق مدير بةب ،اإلنذار اؼببكر كالحتوييم.
كيهدؼ ىذا الارنامج الفرعي إىل اسحتةراض حال ،البية ،الةاؼبي ،للمااعدة  ي ضماف هرهيب أكلويات اؼبركالت البيةي ،النابة،
ذات األنبي ،الةاؼبي ،،كأف ربظى باالىحتماـ من جانب اغبكومات كفوان لوالي ،برنامج البية ،األساسي )ٔ٘(.،كلحتدويق ذلك،
سيةمل الارنامج مع الرركاء الرئيايُت الةاملُت  ي ؾباؿ اؼبةلومات البيةي ،كاالهصاالت كالاياسات ،دبا  ي ذلك اؽبيةات الةلمي،
كاآلليات كمنحتديات مبادرة اغبصوؿ ،كاهفاقات ريو الثالث( ،االهفاقي ،اؼبحتةلو ،بالحتنوع البيولوجي ،كاهفاقي ،األمم اؼبحتددة اإلطاري،
برأف هغَت اؼبناخ ،كاهفاقي ،األمم اؼبحتددة ؼبكافد ،الحتصدر  ي البلداف اليت هةاين من اعبفاؼ الرديد ك/أك الحتصدر كالسيما  ي
أفريويا) ،كنظاـ مرصد األرض الةاؼبي اؼبةٍت بالنظم ،كاجمللس الدكيل للةلوـ ،كاؼبنحتدل اغبكومي الدكيل للةمل كالاياس ،اؼبةٍت
بالحتنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجي ،كعباف األمم اؼبحتددة االقحتصادي ،اإلقليمي ،كغَت ذلك من اؼبؤساات اإلقليمي،،
كمنظم ،الحتةاكف كالحتنمي  ،ي اؼبيداف االقحتصادم ،كاغبصوؿ اإللكًتكين على البدوث  ي ؾباؿ البية ،،كأمانات االهفاقات البيةي،
اؼبحتةددة األطراؼ كككاالت األمم اؼبحتددة الرويو ،كخاص ،بةب ،اإلحصاء  ي األمم اؼبحتددة كاللجن ،الةلمي ،اؼبةني ،دبركالت
البية ،،كاؼبراكز كاؼببادرات الوطني ،للبيانات .كيحتمثل اؽبدؼ  ي هوفَت مةلومات اإلنذار اؼببكر برأف الوضايا النابة ،،كالوياـ
بةمليات الحتوييم البيةي ،كهودًن الدعم للبلداف لحتوليد البيانات البيةي ،لحتوفَت االسحتنارة لةملي ،صنع الورار على صبيع اؼباحتويات.
كسيكفل الارنامج الفرعي  ٚاالهااؽ فيما بُت صبيع الارامج الفرعي ،اؼبةني ،باإلعداد كالحتدليل كاالهصاؿ برأف عمليات الحتوييم
اؼبواضيةي ،اليت هبركهنا كاليت سيحتواصل إدراجها  ي اؼبيزاني  ،ي إطار هلك الارامج الفرعي .،كهحتكوف اسًتاهيجي ،برنامج البية  ،ي
الارنامج الفرعي  ٚمن ثالث ،جوانب:
(أ) سيةمل الارنامج على هياَت صنع الاياسات على اؼباحتويات الوطني ،كاإلقليمي ،كالةاؼبي ،من خالؿ كضع
عمليات هوييم محتكامل ،هوفر الةلوـ الاليم ،،كأساس لصنع الورار .كلحتدويق ذلك ،سيةد الارنامج أدكات كطرائق لدمج
اؼبةلومات البيةي ،كاالقحتصادي ،كاالجحتماعي ،،كسيكفل برنامج البية ،اؼبوثوقي ،الةلمي ،كالصل ،الاياساهي ،لةمليات الحتوييم اؼبحتكامل،
اليت هبريها دبا  ي ذلك من خالؿ ربويق األىداؼ اإلمبائي ،اؼبحتفق عليها دكليان لحتوييم حال ،البية .،كلذا سيكوف الحتةاكف مع
صانةي الاياسات عنصران رئيايان  ي فهم أبةادىم كاححتياجاهتم لضماف فائدة عمليات الحتوييم اؼبحتكامل .،كسيةمل برنامج البية،
أيضان مع الوكاالت الرويو  ،ي األمم اؼبحتددة كأمانات االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ لزيادة االهااؽ  ي أكباء منظوم ،األمم
اؼبحتددة كخاص  ،ي ضماف فائدة ما هحتوصل إليو من نحتائج لةمل الوكاالت  ي إطار منظوم ،األمم اؼبحتددة .كسيمثل الةمل على
هوفَت الحتكامل كذبنب االزدكاجي ،مع عمليات الحتوييم البيةي الرئياي ،كعمليات كضع األكلويات  ي مرفق البية ،الةاؼبي ،عنصران
رئيايان  ي ربويق ىدؼ الارنامج الفرعي .فةلى سبيل اؼبثاؿ ،سيةمل الارنامج مع أمان ،االهفاقي ،اؼبحتةلو ،بالحتنوع البيولوجي
لحتدديد أفضل الطرؽ لحتوفَت الدعم لحتدليل عملي ،ربويق أىداؼ ايحتري للحتنوع البيولوجي .كسيوفر الةمل دبوحتضى ىذا الارنامج
الفرعي مةلومات هةحتمد على الةلم لحتةزيز هنفيذ الارنامج الفرعي ٗ برأف اغبوكم ،البيةي .،كعالكة على ذلك سياحتخدـ برنامج
(٘ٔ) قرار اعبمةي ،الةام( ٕٜٜٚ ،د.)ٕٚ-
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البية ،هكنولوجيات للمةلومات كاالهصاؿ جديدة محتودم ،لحتوسيع نطاؽ قاعدة اؼبةلومات لديو ،كهةزيز كفاءة عملي ،الحتوييم
كآثارىا الرامل.،
(ب) كسيووـ برنامج البية ،أيضان بوضع كنرر سيناريوىات كمباذج عن االذباىات البيةي ،من خالؿ ربديد البيانات
الةلمي ،اؼبحتوافرة  ي ـبحتلف اؼبواقع كرأب ثغرة اؼبةلومات لحتوفَت اإلنذار اؼببكر عن اؼبركالت النابة .،كسحتضع ىذه األنرط ،أك
هدمج النهج الةلمي ،لحتدديد اغبدكد الوصول البالغ ،األنبي ،،كالوضايا النابة ،كغَت ذلك من األكلويات اعبديرة بالنظر من
جانب الدكائر الةلمي ،كصنع الورار .كسوؼ يضمن إعداد اؼبطبوعات كغَت ذلك من اؼبواد اليت هاحتثَت للوعي أف اؼبةارؼ اليت
يحتم اسحتدداثها سحتنرر كهةد بصورة هالئم الظركؼ الاائدة لطائف ،عريض ،من أصداب اؼبصلد ،دبا  ي ذلك ككاالت األمم
اؼبحتددة كغَتىا من أصداب اؼبصلد ،اػبارجيُت اؼباحتهدفُت اسحتنادان إىل الوضايا اليت يحتم ربديدىا كموقةها كصلحتها بالفةات
اؼبةين.،
(ج) كأخَتان سيزكد برنامج البية ،البلداف باؼبرورة الاياساهي ،كالدعم الحتوٍت لزيادة قدرهتا على هوليد اؼبةلومات البيةي،
اؼبحتكامل ،كاغبصوؿ عليها كربليلها ،كسيواصل الةمل مع ككاالت األمم اؼبحتددة كالةووؿ اؼبفكرة كاؼبؤساات الةلمي ،كاألكاديبي،
للنهوض بنوعي ،اؼبةلومات الةلمي ،كاؼبةارؼ اؼبولدة كاسحتخدامها على اؼباحتويات الوطني ،كدكف اإلقليمي ،كاإلقليمي .،كعالكة على
ذلك ،سياهم برنامج البية  ،ي رباُت فرص اغبصوؿ اؼبحتااكم على اؼبةلومات لحتداُت عملي ،صنع الورار على اؼباحتويات
الوطني ،كاإلقليمي ،كالةاؼبي ،إعماالن للمبدأ ٓٔ من إعالف ريو برأف البية ،كالحتنمي .،كسيحتدوق ذلك من خالؿ هياَت مرارك،
الفةات الرئياي ،كأصداب اؼبصلد ،من اجملحتمع اؼبدين  ي عمليات هوييم االححتياجات من اؼبةلومات ،كهوليد كصبع اؼبةلومات
كنررىا على اؼباحتويات احمللي ،كالوطني .،كسياحتةُت برنامج البية ،خبارات كببكات بركائو دبا  ي ذلك البلداف النامي ،كاؼبحتودم،
كاؼبنظمات اليت هراعى نظم اؼبةلومات البيةي ،الوطني ،كاإلقليمي ،كاؼبواضيةي ،لحتدديد الثغرات  ي البيانات كبناء قدرات أصداب
اؼبصلد ،للنهوض باغبصوؿ على اؼبةلومات كهوليدىا كاسحتخدامها  ي صياغ ،الورارات اليت هؤدم إىل فبر للحتنمي ،عادؿ كماحتداـ.
العوامل الخارجية
هرمل الةوامل اػبارجي ،الرئياي ،اليت ال يبلك برنامج البية ،سيطرة عليها كإف كانت هركل ـباطر ؿبحتمل ،على قباح
الارنامج الفرعي  ٚمدل اسحتةداد اغبكومات لحتوفَت فرص اغبصوؿ على البيانات البيةي ،كاالجحتماعي ،كاالقحتصادي ،ذات الصل،
إلجراء عمليات الحتوييم من خالؿ اؼبنحتديات الحتفاعلي ،،كنوعي ،البيانات كاؼبةلومات اؼبودم ،من مالكي البيانات (دبا  ي ذلك
اغبكومات كاؼبؤساات كدكائر البدوث) كمدل اسحتخداـ اغبكومات النرط للبيانات كاؼبةلومات اليت يبكن اغبصوؿ عليها من
خالؿ الةمل الذم يووـ بو برنامج البية  ،ي عمليات صنع الورارات كرسم الاياسات اليت يضطلع هبا.
اإلنجازات المتوقعة

مؤشرات اإلنجاز

(أ) هبرم هياَت عملي ،صنع
الاياسات على اؼباحتويات الوطني،
كاإلقليمي ،كالةاؼبي ،باسحتخداـ اؼبةلومات
البيةي ،اليت هوفرىا اؼبنحتديات اؼبفحتوح،

(أ) ’ٔ‘ زيادة عدد ككاالت األمم اؼبحتددة كاالهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ
اليت هاحتخدـ البيانات اؼبحتةلو ،باالذباىات البيةي ،اليت حددت من خالؿ
برنامج البية  ،ي الحتأثَت  ي الاياسات
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كحدة الوياس :عدد ككاالت األمم اؼبحتددة كاالهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة
األطراؼ اليت هاحترهد دبنحتديات مةلومات برنامج البية ،اإللكًتكني ،ككثائق
هوارير برنامج البية ،اؼبحتضمن ،بيانات عن االذباىات البيةي  ،ي بياناهتا ككثائوها
الاياساهي( ،مثل أطر األمم اؼبحتددة للمااعدات اإلمبائي ،أك مواد الحتدريب
لفريق األمم اؼبحتددة للحتنمي،
كانوف األكؿ/ديامار ٕٔٔٓ (خط األساس) :صفر
كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ (هوديرم)٘ :
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اإلنجازات المتوقعة

مؤشرات اإلنجاز
الحتودـ اؼبحتوقع  ي كانوف األكؿ/ديامار ٕٗٔٓٚ :
كانوف األكؿ/ديامار ٕ٘ٔٓ (ماحتهدؼ)ٜ :
’ٕ‘ زيادة عدد اؼبنحتديات كاؼبؤساات الوطني ،أك اإلقليمي ،كالةاؼبي ،اليت
هاحتخدـ البيانات اؼبحتةلو ،باالذباىات البيةي ،احملددة من خالؿ برنامج البية،
للحتأثَت  ي الاياسات
كحدة الوياس :عدد اؼبنحتديات كاؼبؤساات الوطني ،كاإلقليمي ،كالةاؼبي ،اليت
هاحترهد بوثائق برنامج البية ،كهواريره كخططو كبياناهو الصدفي ،برأف
االذباىات البيةي  ،ي كثائوها كبياناهتا الاياساهي،
كانوف األكؿ/ديامار ٕٔٔٓ (خط األساس) :صفر
كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ (هوديرم)ٕٓ :
الحتودـ اؼبحتوقع  ي كانوف األكؿ/ديامار ٕٕٗٔٓ٘ :
كانوف األكؿ/ديامار ٕ٘ٔٓ (ماحتهدؼ)ٖٓ :

كزبطيط
الحتوييم
(ب) عمليات
الاياسات على اؼباحتويات الةاؼبي،
كاإلقليمي ،كالوطني ،اليت هاحتنَت بالوضايا
البيةي ،النابة،

(ب) ’ٔ‘ زيادة عدد أصداب اؼبصلد ،الذين أبلغوا االسحتبياف عن هطبيق
الايناريوىات كاإلنذار اؼببكر عن الوضايا البيةي ،النابة  ،ي عمليات الحتوييم
ككضع الاياسات اػباص ،هبم
كحدة الوياس :عدد ككاالت األمم اؼبحتددة كاالهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة
األطراؼ كغَتىا من اؼبنحتديات كالربكات كاغبكومات الوطني ،اليت أبلغت عن
هطبيق الايناريوىات كاإلنذار اؼببكر عن الوضايا البيةي ،النابة  ،ي عمليات
الحتوييم ككضع الاياسات اليت قامت هبا

كانوف األكؿ/ديامار ٕٔٔٓ (خط األساس) :صفر
كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ (هوديرم)ٖ :
الحتودـ اؼبحتوقع  ي كانوف األكؿ/ديامار ٕٗٔٓٚ :
كانوف األكؿ/ديامار ٕ٘ٔٓ (ماحتهدؼ)ٔٓ :
’ٕ‘ عدد اؼبراركُت اؼباجلُت  ي منظمات األطفاؿ كالرباب كالرياض ،كيوـ البية،
الةاؼبي اليت اضطلةت بأنرط ،على اؼبوقع الربكي لارنامج البية ،أك هواريره من
خالؿ ببكات برنامج البية ،نحتيج ،للرسائل اؼبوجه ،برأف الوضايا البيةي،
النابة،
كانوف األكؿ/ديامار ٕٔٔٓ (خط األساس)ٕٕ٘ :
كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ (هوديرم)ٕٖٓ :
الحتودـ اؼبحتوقع  ي كانوف األكؿ/ديامار ٕٕٗٔٓ٘ٓ :
(ج) هةزيز قدرة البلداف على هوليد (ج) ’ٔ‘ زيادة عدد البلداف اليت أخذت زماـ الويادة لحتوليد اؼبةلومات البيةي،
كربليلها كإدارهتا كاسحتخدامها بصيغ محتماثل ،كإهاح ،ىذه اؼبةلومات كاؼبةارؼ
اؼبةلومات كاؼبةارؼ البيةي ،كاغبصوؿ عليها
للجمهور الةاـ كصانةي الاياسات
كاسحتخدامها كإبالغها
كحدة الوياس :عدد البلداف اليت هضع نظم مةلومات ككثائق أك هوارير هحتضمن
بيانات كمةلومات خضةت للحتدليل نرأت عن نواهج برنامج البية ،كعملياهو
(مثل اإلبارات  ي ىذه الوثائق إىل خطط الحتدوؿ إىل االقحتصاد األخضر أك
خطط الةمل للدد من ـباطر هغَت اؼبناخ كالكوارث
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اإلنجازات المتوقعة

مؤشرات اإلنجاز
كانوف األكؿ/ديامار ٕٔٔٓ (خط األساس) :صفر
كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ (هوديرم) :صفر
الحتودـ اؼبحتوقع  ي كانوف األكؿ/ديامار ٕٕٗٔٓ :
كانوف األكؿ/ديامار ٕ٘ٔٓ (ماحتهدؼ)٘ :
’ٕ‘ زيادة عدد البلداف اليت هحتيح البيانات اؼبولدة كطنيان كاؼبوثوؽ هبا ،كهوفَت
اغبصوؿ على اؼبةلومات البيةي ،احملددة حاب البلداف  ي صيغ محتماثل  ،ي
اؼبنحتديات الةام،
كحدة الوياس :عدد البلداف اليت هضع ؾبموعات بيانات بيةي ،جديدة أك
إضافي ،كمنحتديات عام  ،ي صيغ محتماثل( ،مثل على اؼبوقع الربكي أك  ي
بوابات للمةلومات أك البيانات) اؼبحتاح ،للجمهور الةاـ
كانوف األكؿ/ديامار ٕٔٔٓ (خط األساس) :صفر
كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ (هوديرم) :صفر
الحتودـ اؼبحتوقع  ي كانوف األكؿ/ديامار ٕٖٗٔٓ :
كانوف األكؿ/ديامار ٕ٘ٔٓ (ماحتهدؼ)٘ :
’ٖ‘ زيادة عدد الفةات الرئياي ،كأصداب اؼبصلد ،الذين يةلنوف  ي
اسحتبياناهتم مراركحتهم  ي هوليد اؼبةلومات البيةي ،اؼبحتاح ،على اؼبنحتديات الةام،
كاغبصوؿ عليها كاسحتخدامها
كحدة الوياس :عدد الفةات الرئياي ،اؼبةحتمدة كأصداب اؼبصلد ،الذم أعلنوا
 ي اسحتبياناهتم اؼبرارك  ،ي هوليد اؼبةلومات البيةي ،اؼبحتوافو ،على اؼبنحتديات
الةام ،كاغبصوؿ عليها كاسحتخدامها
كانوف األكؿ/ديامار ٕٔٔٓ (خط األساس) :صفر
كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ (هوديرم) :صفر
الحتودـ اؼبحتوقع  ي كانوف األكؿ/ديامار ٕٕٗٔٓٓ :
كانوف األكؿ/ديامار ٕ٘ٔٓ (ماحتهدؼ)ٖ٘ :
’ٗ‘ زيادة عدد مطبوعات برنامج البية ،الرئياي ،بلغات أخرل غَت اإلنكليزي،
اؼبحتاح ،من خالؿ اؼبنابر اإللكًتكني ،اليت أعدىا برنامج البية،
كانوف األكؿ/ديامار ٕٔٔٓ (خط األساس) :صفر
كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ (هوديرم)ٕ :
الحتودـ اؼبحتوقع  ي كانوف األكؿ/ديامار ٕٖٗٔٓ :
كانوف األكؿ/ديامار ٕ٘ٔٓ (ماحتهدؼ)ٗ :

العالقة السببية
هةحتار اؼبةلومات ،اؼبةحتمدة على أفضل جوانب الةلم اؼبحتاح ،،أكثر فائدة ألصداب اؼبصلد ،إذا كاف يبكن اغبصوؿ
عليها دكف موابل كبصورة سهل ،كحان ،الحتوقيت كمالئم ،،كإذا هوافرت بصيغ ،هحتيح ألصداب اؼبصلد ،فهم كاسحتيةاب
اؼبةلومات ألغراضهم اػباص .،كؽبذا الابب فإف الارنامج الفرعي ال يوفر فداب اإلقبازات كالنواهج اؼبحتوقة ،اليت هتدؼ إىل
زيادة هوافر اؼبةلومات  ي اؼبنحتديات اؼبفحتوح ،بل ككذلك االقبازات كالنواهج اؼبحتوقة( ،سبريان مع خط ،بايل االسًتاهيجي )،اليت هتدؼ
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إىل بناء قدرات اغبكومات كككاالت األمم اؼبحتددة كالفةات الرئياي ،كغَتىا من أصداب اؼبصلد ،على اغبصوؿ على ىذه
اؼبةلومات كربليلها كإبالغها كاسحتخدامها  ي طائف ،من الاياسات كعمليات الحتخطيط كالحتوييم .كبأسلوب آخر يهدؼ الارنامج
الفرعي إىل اؼبااعدة  ي رأب الثغرة الوائم ،بُت منحتجي اؼبةلومات البيةي ،كماحتخدميها كربط الةلم بالاياسات.
كبغي ،هةزيز اؼبةلومات اؼبةحتمدة على أفضل جوانب الةلم اؼبحتاح ،،سيةد برنامج البية ،عمليات هوييم كمطبوعات كغَت
ذلك من أدكات اؼبةلومات كسوؼ يةمل مع اغبكومات كالفةات الرئياي ،لحتةزيز الودرة على إنحتاج كإبالغ البيانات البيةي،
كاؼبةلومات كعمليات الحتوييم الرفية ،النوعي .،ك ي نفس الوقت ،يضم الارنامج الفرعي طائف ،من النواهج اليت هدعم اسحتخداـ
اؼبةلومات البيةي ،بواسط ،فةات ماحتهدف ،ـبحتلف ،دبا  ي ذلك األدكات كاؼبنهجيات كالدعم الحتوٍت لحتةزيز قدرة أصداب اؼبصلد،
دبا  ي ذلك الفةات الرئياي ،كاغبكومات على ربديد اؼبةلومات ذات الصل ،كاغبصوؿ عليها من الوطاعات الةام ،كاػباص،
كربويق أفضل اسحتخداـ للمةلومات اؼبحتاح  ،ي عملياهتا اػباص ،بصنع الورار .كيحتضمن الارنامج الفرعي برامج موجه ،للنرر
كاػبدمات اإلربادي ،لطائف ،من الفةات .كعالكة على ذلك سيجرم دبااعدة اؼبكاهب اإلقليمي ،لارنامج البية ،هغذي ،منحتجات
اؼبةلومات اليت أعدىا الارنامج  ي الةمليات ذات الصل ،اؼبحتةلو ،بالاياسات كالحتخطيط كصنع الورار دبا  ي ذلك اؼبنحتديات
الوطني ،كاإلقليمي ،كاالهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ كعمل أفرق ،األمم اؼبحتددة الوطري.،
كسوؼ ياهم الةمل  ي إطار الارنامج الفرعي   ٚي اإلقباز اؼبحتوقع اؼبؤساي لارنامج البية ،اؼبحتةلق بزيادة اسحتخداـ
جوانب الةلم اؼبوثوؽ هبا  ي هنفيذ برنامج الةمل كاؼبيزاني ،لارنامج البية ،ك ي عدد من اإلقبازات اؼبحتوقة  ،ي الارامج الفرعي،
اؼبواضيةي ،اليت هةحتمد على هوافر اؼبةلومات البيةي ،كجودهتا.
كهرمل النواهج دبوجب اإلقباز اؼبحتوقع (أ) إنراء منابر كطني ،كإقليمي ،كعاؼبي ،،كذبميع للمةلومات البيةي ،من خالؿ
عمليات الحتوييم كاألطالس .فةلى سبيل اؼبثاؿ ،سوؼ هاحتخدـ الحتوقةات اعبنااني ،كالبيةي ،مةلومات الةلوـ االجحتماعي ،فضالن
عن اؼبؤبرات الواعي ،باعبنااني  ،ي اسحتةراض الركابط بُت اعبنااني ،كالبية ،كهوجو الحتدابَت الاياساهي ،صوب ربويق اؼبااكاة بُت
اعبناُت .كسيةان إىل هدعيم قدرة ـبحتلف أصداب اؼبصلد ،كفرصها السحتخداـ ىذه اؼبةلومات ،يحتضمن اإلقباز اؼبحتوقع (أ) أيضان
اهصاالت كأدكات كمنهجيات موجه ،كدعم هوٍت للدكومات كاؼبنحتديات كاؼبؤساات الوطني ،كاإلقليمي ،كالفةات الرئياي ،كغَتىا
من أصداب اؼبصلد ،فضالن عن إسهاـ  ي النواهج اؼبرًتك ،مع ككاالت األمم اؼبحتددة كاالهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ.
كيبكن أف هحتضمن ىذه األنرط ،هودًن الدعم لحتوقةات الحتنمي ،اؼباحتدام ،الةاؼبي ،كهوفَت الدعم للبلداف كغَتىا من الرركاء  ي
اإلبالغ عن اعبوانب البيةي ،ألىداؼ الحتنمي ،اؼباحتدام ،كاسحتةراض الحتودـ صوب ربويق األىداؼ كالغايات البيةي ،األخرل.
كيحتوقع اسحتنادان إىل ىذه النواهج زيادة كمي ،كنوعي ،اؼبةلومات اؼبحتوافرة على اؼبنابر اؼبفحتوح ،كاغبصوؿ عليها ،كسوؼ يزداد أيضان
اسحتخداـ ىذه اؼبةلومات بواسط ،ككاالت األمم اؼبحتددة كاالهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ كالفةات الرئياي ،كاؼبنحتديات
كاؼبؤساات الوطني ،كاإلقليمي  ،ي عملياهتا الاياساهي ،فبا سيؤدم  ي هناي ،اؼبطاؼ إىل رباُت عملي ،صنع الورار اسحتنادان إىل
أفضل جوانب الةلوـ اؼبحتاح.،
كهحتضمن النواهج  ي إطار اإلقباز اؼبحتوقع (ب) عمليات كأدكات لإلبالغ عن الوضايا البيةي ،النابة ،كبناء الودرات على
اسحتخداـ ىذه اؼبةلومات  ي صنع الورار كإجراءات اإلربادات اؼبوجه ،إلحاط ،أصداب اؼبصلد ،بالوضايا النابة ،كاغبدكد
الوصول البالغ ،األنبي ،اليت يبكن أف هؤخذ  ي االعحتبار  ي عملياهتا اػباص ،بصنع الورار.
كهحتضمن النواهج  ي إطار اإلقباز اؼبحتوقع (ج) ربديد كهطبيق أفضل اؼبمارسات الةاؼبي ،لحترجيع أصداب اؼبصلد ،على
اغبصوؿ على اؼبةلومات كزيادة قدرة الفةات الرئياي ،كأصداب اؼبصلد ،على رباُت حصوؽبا على اؼبةلومات البيةي،
كاسحتخدامها ،كبناء قدرة اؼبنحتديات اإلقليمي ،كاؼبؤساات الوطني ،على اسحتخداـ اؼبةلومات البيةي ،بصورة أفضل  ي عمليات
الاياسات كالحتخطيط كبناء الودرات لوضع أدكات إربادي ،كببكات محتوائم ،مع الظركؼ الاائدة .كيحتوقع أف يكوف لدل
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أصداب اؼبصلد ،،من خالؿ ىذه النواهج  ي طائف ،من البلداف فرص اغبصوؿ األفضل على اؼبةلومات كهدعيم الودرة على
هوليد اؼبةلومات ذات الصل ،كاسحتخدامها كإبالغها  ي عملياهتم اػباص ،بالاياسات كالحتخطيط كصنع الورار.
النواتج المخططة لفترة السنتين لتحقيق اإلنجاز المتوقع (أ) :هياَت عملي ،صنع الاياسات على اؼباحتويات الةاؼبي ،كاإلقليمي،
كالوطني ،من خالؿ اهاح ،اؼبةلومات البيةي  ،ي اؼبنابر اؼبفحتوح،

ناهج برنامج الةمل كاؼبيزاني،

الرُةب ،اؼباؤكل،

الرةب/،الرةب اؼباانب،

النطاؽ

ٔ  -هوفَت نابر إلكًتكني ،عامل ،هحتاح للجمهور بةب ،اإلنذار اؼببكر كالحتوييم اؼبكاهب اإلقليمي،
للدصوؿ على البيانات كاؼبةلومات البيةي ،على
اؼباحتويات الوطني ،كاإلقليمي ،كالةاؼبي ،يااىم فيها برنامج
البية ،كبركاؤه لحتدويق اححتياجات ـبحتلف دكائر
اؼباحتخدمُت
ٕ  -إعداد هوارير الحتوييم اؼبحتكامل دبا  ي ذلك بةب ،اإلنذار اؼببكر كالحتوييم بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع ،عاؼبي/إقليمي
كاالقحتصاد
هوقةات اعبنااني ،كالبية ،كاألطالس كاؼبةلومات
اإللكًتكني ،كالبيانات اليت هةد بانحتظاـ برأف اؼبؤبرات
بةب ،هنفيذ الاياسات
األساسي ،لحتوفَت الةلوـ الاليم ،كاؼبةلومات البيةي،
البيةي،
كاالقحتصادي ،كاالجحتماعي ،اؼبحتكامل ،كأساس لصنع الورار
اؼبكاهب اإلقليمي،
ٖ  -عرض كنرر اؼبةلومات البيةي ،اليت وبددىا بةب ،االهصاالت كاإلعالـ بةب ،اإلنذار اؼببكر كالحتوييم عاؼبي/إقليمي
برنامج البية ،بلغات على ـبحتلف اؼبهحتمُت اؼباحتهدفُت دبا
اؼبكاهب اإلقليمي،
 ي ذلك اغبكوماهػ ،كاألكاديبيات ،ككيانات األمم
اؼبحتددة ،ككسائط اإلعالـ كاعبمهور الةاـ
عاؼبي/إقليمي
ٗ  -هنويح كهطوير كنرر اؼبنهجيات كاؼبةايَت بةب ،اإلنذار اؼببكر كالحتوييم اؼبكاهب اإلقليمي،
كاألدكات كالنهج دبا  ي ذلك هلك اليت هاحتخدـ  ي
ربويق األىداؼ البيةي ،اؼبحتفق عليها دكليان اليت وبددىا
الحتورير اػبامس لحتوقةات البية ،الةاؼبي ،ؼبااعدة ـبحتلف
اؼبهحتمُت اؼباحتهدفُت على هوليد اؼبةلومات البيةي،
كالحتدوق منها كاغبصوؿ عيها كفهما كاسحتخدامها
إقليمي
٘  -هودًن الدعم الحتوٍت لحتةزيز حصوؿ كيانات األمم بةب ،اإلنذار اؼببكر كالحتوييم بةب ،الوانوف البيةي
كاالهفاقيات البيةي،
اؼبحتددة دبا  ي ذلك األفرق ،الوطري ،كاالهفاقات البيةي،
اؼبحتةددة األطراؼ على البيانات عن االذباىات البيةي،
اؼبكاهب اإلقليمي،
اليت حددىا برنامج البية ،كاسحتخداـ ىذه البيانات  ي
هرجيع اؼبناقرات الرفية ،اؼباحتول عن االسحتدام ،البيةي،
بغرض الحتأثَت  ي كضع الاياسات كالارامج.
إقليمي
 - ٙهزكيد الفةات الرئياي ،كأصداب اؼبصلد ،أمان ،اؽبيةات اإلداري ،بةب ،اإلنذار اؼببكر كالحتوييم
باؼبةلومات اؼبحتكامل ،كاؼبةارؼ كاألدكات كاؼبنهجيات كأصداب اؼبصلد،
كالدعم الحتكنولوجي  ي اغبصوؿ بفةالي ،على اؼبةلومات
البيةي ،كهوليدىا كنررىا لإلسهاـ  ي رباُت عملي ،صنع
الورار  ي سياؽ عملي ،صنع الاياسات الوطني،
كاإلقليمي ،كالةاؼبي،
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النواتج المخططة لفترة السنتين لتحقيق اإلنجاز المتوقع (ب) :اسحتنارة عمليات الحتوييم الةاؼبي ،كاإلقليمي ،بالوضايا البيةي ،النابة،

ناهج برنامج الةمل كاؼبيزاني،

الرُةب ،اؼباؤكل،

الرةب/،الرةب اؼباانب،

ٔ  -كضع عملي ،منظم ،كأدكات لحتدديد الوضايا بةب ،اإلنذار اؼببكر كالحتوييم اؼبكاهب اإلقليمي،
البيةي ،النابة ،ذات األنبي ،الةاؼبي ،كاإلقليمي ،كربليلها
كإبالغها ،كهودًن الدعم لحتطبيوها بصورة فةال،
ٕ  -إعداد هكنولوجيات كهةزيز الودرات ؼبواكب ،بةب ،اإلنذار اؼببكر كالحتوييم اؼبكاهب اإلقليمي،
بةب ،االهصاالت كاإلعالـ
اسحتخداـ اؼبةلومات برأف الوضايا البيةي ،النابة ،لةملي،
كضع الورار كإعداد الاياسات بصورة فةال،
ٖ  -كضع إجراءات إربادي ،محتكامل ،لحتدويق بةب ،االهصاالت كاإلعالـ اؼبكاهب اإلقليمي،
االسحتنارة كالحتدذير ألصداب اؼبصلد ،برأف الوضايا
البيةي ،النابة،

النطاؽ
عاؼبي/إقليمي

عاؼبي/إقليمي

عاؼبي/إقليمي

النواتج المخططة لفترة السنتين لتحقيق اإلنجاز المتوقع (ج) :هةزيز قدرة البلداف على هوليد اؼبةلومات كاؼبةارؼ البيةي ،كاغبصوؿ
عليها كربليلها كاسحتخدامها كإبالغها

ناهج برنامج الةمل كاؼبيزاني،

الرُةب ،اؼباؤكل،

ٔ  -ربديد ككضع أفضل اؼبمارسات الةاؼبي ،لبناء بةب ،اإلنذار اؼببكر
الودرات كهرجيع حصوؿ اغبكومات كالفةات الرئياي ،كالحتوييم
كغَتىا من أصداب اؼبصلد ،على أدكات اؼبةلومات،
كهوفَت الدعم الحتكنولوجي لحتوليد البيانات كاؼبةلومات
البيةي ،اؼبحتكامل ،كالحتدوق منها كاغبصوؿ عليها كاؼباانب،
فيها كإبالغها
ٕ  -هةزيز قدرة اؼبنحتديات اإلقليمي ،كاؼبؤساات مكحتب الدعم اإلقليمي
الوطني ،كالفةات الرئياي ،كغَتىا من أصداب اؼبصلد،
على النهوض باسحتخداـ اؼبةلومات البيةي ،دبا  ي ذلك
اؼبةارؼ الواردة  ي عمليات الحتوييم الرئياي ،اليت يوودىا
برنامج البية ،كنحتائجها (مثل هوقةات البية ،الةاؼبي  )،ي
الةمليات الاياساهي ،كاػباص ،بالحتخطيط على
اؼباحتويُت اإلقليمي كالوطٍت
ٖ  -هةزيز قدرة الفةات الرئياي ،كاصداب اؼبصلد ،أمان ،اؽبيةات اإلداري،
على هوييم كاسحتخداـ اؼبةلومات كاؼبةارؼ البيةي ،من كأصداب اؼبصلد،
خالؿ ربديد أفضل اؼبمارسات الةاؼبي ،للدصوؿ على
اؼبةلومات كاسحتخدامها كمن خالؿ هوفَت أنرط،
الحتدريب كبناء الودرات اؼبوجه،
ٗ  -كضع أدكات لالهصاؿ كاػبدمات اإلربادي ،بةب ،االهصاالت كاإلعالـ
محتوائم ،مع الظركؼ الاائدة ،كمنهجيات كآليات
كببكات كمنحتجات لزيادة الودرة الوطني ،كاإلقليمي،
كالةاؼبي،

الرةب/،الرةب اؼباانب،

اؼبكاهب اإلقليمي،

بةب ،اإلنذار اؼببكر
كالحتوييم
اؼبكاهب اإلقليمي،

النطاؽ

عاؼبي/إقليمي

عاؼبي/إقليمي

عاؼبي/إقليمي

اؼبكاهب اإلقليمي،

عاؼبي/إقليمي
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اعبدكؿ ٕٕ
توقعات الموارد بحسب الفئة :البيئة قيد االستعراض

الوظائف
اؼبصادر (بآالؼ دكالرات الواليات اؼبحتددة)
ٕٕٔٓ ٕٖٓٔ-الحتغيَتات ٕٗٔٓ ٕٖٓٔ-ٕٕٓٔ ٕٓٔ٘-الحتغيَتات ٕٕٗٔٓٓٔ٘-

الفة،
ألف -صندكؽ البية،

الوظائف

-

ٔٓ ٕٛٛ

ٔٓ ٕٛٛ

غَت الوظائف

-

ٓٙ ٗٛ

ٓٙ ٗٛ

المجموع الفرعي ألف

-

26 768

26 768

باء -الصناديق االسحتةماني ،كاؼبخصص،

-

ٖٗ
43

ٖٗ
43

(أ)

الصناديق االسحتةماني ،كاؼبخصص،

-

ٔٔ ٕٕٚ

ٔٔ ٕٕٚ

-

ٕ

ٕ

المجموع الفرعي باء

-

22 117

22 117

-

1

1

جيم -الصندكؽ االسحتةماين ؼبرفق البية ،الةاؼبي،

داؿ–

ىاء-

الصناديق االسحتةماني ،اليت يديرىا
مرفق البية ،الةاؼبي،

-

٘٘ ٜٙ

٘٘ ٜٙ

-

-

-

المجموع الفرعي جيم

-

5 695

5 695

-

-

-

هكاليف دعم برنامج
هكاليف دعم الارنامج

-

ٓٔٗ

ٓٔٗ

-

ٔ

ٔ

المجموع الفرعي دال

-

ٓٔٗ

ٓٔٗ

-

2

2

اؼبيزاني ،الةادي،
الوظائف

-

ٕ ٖٜٔ

ٕ ٖٜٔ

غَت الوظائف

-

٘ٔ ٜٛ

٘ٔ ٜٛ

-

ٙ

ٙ

المجموع الفرعي ىاء

-

4 033

4 033

-

6

6

مجموع (ألف  +باء  +جيم  +دال ىاء)

-

38 233

38 233

-

51

51

ملدوظ :،قد هحتباين األرقاـ بصورة طفيف ،نحتيج ،لحتوريب أرقاـ كل من اؼبيزاني ،كالوظائف.
اؼبمول ،من الصناديق االسحتةماني ،كاؼباانبات اؼبخصص ،على أنو إبارم فوط ،كالكثَت من ىذه الوظائف ذات طابع مؤقت.
(أ) ينبغي النظر إىل عدد الوظائف َّ
حتغَتات من كقت آلخر.
كىبضع ماحتواىا ل ُ
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اعبدكؿ ٖٕ
توقعات الموارد بحسب الوحدة التنظيمية :البيئة قيد االستعراض
اؼبصادر (بآالؼ دكالرات الواليات اؼبحتددة)
الفة،

الحتغيَتات

ٕٕٕٖٔٓٓٔ-

الوظائف

ٕٗٔٓ ٕٖٓٔ-ٕٕٓٔ ٕٓٔ٘-الحتغيَتات ٕٕٗٔٓٓٔ٘-

ألف -بةب ،اإلنذار اؼببكر كالحتوييم

’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف
’ٕ‘ الصناديق األخرل

(أ)

المجموع الفرعي ألف

-

ٖٕٖ ٜ

ٖٕٖ ٜ

-

ٔ٘ٔ ٕ

ٔ٘ٔ ٕ

-

ٔٚ

ٔٚ

-

ٖٔ ٖٜٚ

ٖٔ ٖٜٚ

-

٘

٘

-

29 451

29 451

-

11

11

باء -بةب ،الوانوف البيةي كاالهفاقيات البيةي،

’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف

-

ٗ٘ٚ

ٗ٘ٚ

غَت الوظائف

-

ٖ٘٘

ٖ٘٘

’ٕ‘ الصناديق األخرل

(أ)

المجموع الفرعي باء

-

ٖ

ٖ

-

ٔ ٖٗٛ

ٔ ٖٗٛ

-

-

-

-

1 745

1 745

-

3

3

جيم -بةب ،هنفيذ الاياسات البيةي،

’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف

-

-

-

غَت الوظائف

-

-

-

-

ٖٙ

ٖٙ

-

63

63

’ٕ‘ الصناديق األخرل

(أ)

المجموع الفرعي جيم

-

-

-

-

-

-

داؿ -بةب ،الحتكنولوجيا كالصناع ،كاالقحتصاد

’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف

-

٘ٔ٘

٘ٔ٘

غَت الوظائف

-

ٕ٘ٚ

ٕ٘ٚ

’ٕ‘ الصناديق األخرل

(أ)

المجموع الفرعي دال
ىاء-

-

ٕ

ٕ

-

ٕٗٛ

ٕٗٛ

-

-

-

-

2 748

2 748

-

1

1

اؼبكاهب اإلقليمي ،كمكحتب الدعم اإلقليمي
كاجملموعات الرئياي ،كأصداب اؼبصلد،

’ٔ‘

صندكؽ البية،

الوظائف
غَت الوظائف
’ٕ‘

الصناديق األخرل

المجموع الفرعي ىاء

(أ)

-

ٖ ٜٛٛ

ٖ ٜٛٛ

-

ٔ ٜٙٛ

ٔ ٜٙٛ

-

ٔٚ

ٔٚ

-

ٔٗٓ ٖ

ٔٗٓ ٖ

-

ٕ

ٕ

-

8 728

8 728

-

29

29
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اؼبصادر (بآالؼ دكالرات الواليات اؼبحتددة)
الفة،
كاك-

ٕٕٕٖٔٓٓٔ-

الحتغيَتات

الوظائف

ٕٗٔٓ ٕٖٓٔ-ٕٕٓٔ ٕٓٔ٘-الحتغيَتات ٕٕٗٔٓٓٔ٘-

بةب ،االهصاالت كاإلعالـ

’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف
’ٕ‘ الصناديق األخرل

(أ)

-

ٔ ٔٓٛ

ٔ ٔٓٛ

-

ٖٖ٘ ٔ

ٖٖ٘ ٔ

-

٘

٘

-

ٕ٘ ٜٙ

ٕ٘ ٜٙ

-

ٕ

ٕ

-

5 407

5 407

-

7

7

المجموع (ألف+باء+جيم+دال+ىاء +واو)

-

36 385

36 385

-

52

52

’ ‘2إجمالي صندوؽ البيئة

-

26 768

26 768

-

43

43

-

12 366

12 366

-

9

9

-

38 233

38 233

-

51

51

المجموع الفرعي واو

’ ‘1مجموع الصناديق األخرى
المجموع

(أ)

ملدوظ :،قد هحتباين األرقاـ بصورة طفيف ،نحتيج ،لحتوريب أرقاـ كل من اؼبيزاني ،كالوظائف.
(أ) هوخيان لإلهباز كبالنظر إىل أف هركيز ىذه اؼبيزاني ،ينصب على موارد صندكؽ البية ،،يحتم  ي ىذا اعبدكؿ ذبميع اؼبوارد األخرل ربت عنواف ’’الصناديق
األخرل“ .الصناديق األخرل هحتألف من اؼبيزاني ،الةادي ،كالصناديق االسحتةماني ،كاؼبخصص ،كالصندكؽ االسحتةماين ؼبرفق البية ،الةاؼبي.،

سادساً  -دعم البرامج

 - ٙٛيحتألف دعم الارامج من خدمات يودمها مكحتب الةمليات  ي برنامج البية ،،كاػبدمات اؼبؤساي،
كاػبدمات اليت يودمها مكحتب األمم اؼبحتددة  ي نَتكيب .فمكحتب الةمليات كاػبدمات اؼبؤساي ،ماؤكؿ عن
كضع أساليب األعماؿ اؼبوحدة عار ؾباالت الحتخطيط االسًتاهيجي كالرصد كاخحتيار الرراكات كاإلدارة كإدارة
اؼبوارد اؼبالي ،كالبرري ،كهةبة ،اؼبوارد كدعم هكنولوجيا اؼبةلومات كاالهصاؿ .كما أف اؼبكحتب ماؤكؿ عن هودًن
الدعم الحتوٍت كالوسائل جملاالت الةمل ،كيحتدمل ماؤكلي ،اإلبراؼ النهائي عن هزكيد اإلدارة باؼبةلومات الالزم،
السحتةراض أداء الارنامج كضماف اهباع اؼبةايَت كاؼبواصفات  ي اؼبنظم .،كيةزز مكحتب الةمليات كاػبدمات
اؼبؤساي ،اؼبااءل ،اؼبؤساي ،دبا  ي ذلك من خالؿ إصدار الحتفويضات اعبديدة بالالط ،كاالضطالع بةمليات
االمحتثاؿ كاإلبراؼ كاإلبالغ .كيووـ اؼبكحتب بحتنايق كخدم ،عمل برنامج البية ،فيما يحتةلق هبيةات اإلبراؼ مثل
مكحتب األمم اؼبحتددة ػبدمات اإلبراؼ الداخلي كؾبلس مراجةي األمم اؼبحتددة.
 - ٜٙك ي نطاؽ مكحتب الةمليات كاػبدمات اؼبؤساي ،،هحتوىل دائرة ضماف اعبودة اؼباؤكلي ،اؼببابرة عن دفع
كدعم إصالحات الارنامج فيما يحتةلق باإلدارة اؼبةحتمدة على النحتائج .كهضع الدائرة أساليب األعماؿ اؼبوحدة
للحتخطيط االسًتاهيجي كالارامج كاؼبرركعات لارنامج البية ،كهدير عمليات االسحتةراض كاؼبوافوات ذات الصل.،
كما هضع الدائرة أساليب األعماؿ لحتدليل الارامج كرصد األداء كاإلبالغ كهضمن جودة اإلبالغ عن اؼبرركعات
كالارامج .كىي الالط ،اؼباؤكل ،كالوسيل ،عن ضماف جودة الارامج كاؼبرركعات كأداء الارامج.
ٓ - ٚك ي نطاؽ مكحتب الةمليات كاػبدمات اؼبؤساي ،أيضان ،هووـ دائرة هةبة ،اؼبوارد اليت هحتدمل اؼباؤكلي ،عن
هياَت كدعم كهنايق جهود هةبة ،اؼبوارد اليت يضطلع هبا مدراء الارامج  ي برنامج البية ،هبدؼ ضماف الحتمويل
الكا ي الذم يبكن الحتنبؤ بو ،من خالؿ صندكؽ البية ،كالصناديق االسحتةماني ،كاؼبخصص .،كهحتضمن ىذه
األنرط ،االهصاؿ الوثيق مع اعبهات اؼباكب ،كمدراء الارامج ،كإقام ،براكات اسًتاهيجي ،مع اغبكومات لدعم

114

UNEP/EA.1/7/Add.1

برامج كمرركعات برنامج البية ،ذات الصل ،،كهنويع مصادر الحتمويل  ي برنامج البية ،من خالؿ هنمي ،الدعم من
خالؿ الةناصر الفاعل ،غَت اغبكومي ،كهوفَت اؼبةلومات للجهات اؼباكب ،كالارامج ككسائل هةبة ،اؼبوارد.
ٔ - ٚكمكحتب الةمليات كاػبدمات اؼبؤساي ،ماؤكؿ أيضان عن اإلدارة االسًتاهيجي ،ؼبوارد هكنولوجيا
اؼبةلومات كاؼبوارد اؼبالي ،كالبرري ،لارنامج البية ،،يؤكد باطراد هوافوو مع االححتياجات الاراؾبي .،كيةمل  ي هةاكف
كهنايق كثيوُت مع مكحتب األمم اؼبحتددة  ي نَتكيب الذم يوفر خدمات برنامج البية ،فيما يحتةلق باحملاسب،
ككروؼ اؼبرهبات كاؼبدفوعات كالحتةيُت كخدمات اؼبوظفُت كهنمي ،مهارات اؼبوظفُت كإدارة الربكات كالنظم
األخرل كهوىل اؼبرًتيات كعمليات اعبرد .كيوفر مكحتب األمم اؼبحتددة  ي نَتكيب أيضان اػبدمات لارنامج البية،
فيما يحتةلق دبجاالت الةالقات مع البلد اؼبضيف كإدارة اؼبباين كإدارة اؼبؤسبرات كاػبدمات الطبي ،كاألمن كالاالم.،
ٕ - ٚكمكحتب الةمليات كاػبدمات اؼبؤساي ،ىو احملرؾ الرئياي داخل الارنامج لضماف هنفيذ عنصر الةمليات
 ي االسًتاهيجي ،اؼبحتوسط ،األجل للفًتة ٕٗٔٓ .ٕٓٔٚ-كسوؼ هحتطلب عملي ،الحتنفيذ الدمج الكامل للنهج
اؼبةحتمدة على النحتائج ،من الزاكيحتُت االسًتاهيجي ،كالحترغيلي ،،فيحتةُت على االسًتاهيجي ،أف سبكن صبيع جهود
الحتخطيط كالحتنفيذ داخل اؼبنظم - ،دبا  ي ذلك زبطيط الارنامج ،كهةبة ،اؼبوارد البرري ،كاؼبالي ،كزبصيصها
كإدارهتا ،كإدارة الرراكات ،كإدارة اؼبخاطر كرصدىا كهوييمها  -لحتدويق األىداؼ اليت يةزز بةضها اآلخر اليت
سبكن الارنامج من النهوض بةملي ،هنفيذ خدماهو لوكاالت األمم اؼبحتددة األخرل كللبلداف  ي نطاؽ اإلطار
اؼبةحتمد على النحتائج .كلذا فإف ىدؼ دعم الارنامج يحتمثل  ي ضماف اعبودة كاؼبااءل  ،ي عمليات زبطيط برنامج
البية ،كهنفيذه ،ك ي اإلدارة اؼبرهبط ،بذلك للموارد اؼبالي ،كالبرري ،كاػباص ،بحتكنولوجيا اؼبةلومات كالرراكات
لحتدويق ؾبموع ،النحتائج الواردة  ي برنامج الةمل كاؼبيزاني ،كاالسًتاهيجي ،اؼبحتوسط ،األجل.
ٖ - ٚكسيووـ برنامج البية ،أيضان بإضفاء الطابع اؼبؤساي على عمليات اغبماي ،البيةي ،كاالجحتماعي ،دبا  ي
ذلك هلك اؼبحتةلو ،باعبنااني ،بغرض اغبد من اؼبخاطر اؼبرهبط ،باالسحتدام ،البيةي ،كاالجحتماعي .،كيلحتزـ برنامج البية،
بضماف دمج أبةاد اعبنااني ،بالكامل  ي الارامج كالاياسات كاسًتاهيجي ،الةمليات لديو .كسيجرم كضع سياس،
جديدة للجنااني ،كخط ،عمل هركز على دمج اعحتبارات اؼبااكاة بُت اعبناُت  ي اؼبوارد البرري ،ك ي عمليات
زبطيط الارامج كاؼبرركعات كهنفيذىا كرصدىا كهوييمها.
ٗ - ٚكيهدؼ برنامج البية ،أيضان إىل أف يدير عملياهو كفوان ألفضل اؼبمارسات الدكلي  ،ي اإلدارة اؼبؤساي.،
كيحتطلب ذلك من الارنامج هةزيز ماحتويات الرضا بُت عمالئو الذين ال يوحتصركف على اغبكومات كالفةات
الرئياي ،كأصداب اؼبصلد ،بل يرملوف منظوم ،األمم اؼبحتددة اليت يضطلع فيها برنامج البية ،بدكر رئياي  ي
ربويق االهااؽ كاإلجراءات الحتدفيزي  ،ي الوضايا البيةي .،كلذا يًتكز اإلقباز اؼبحتوقع األكؿ لارنامج البية ،على
اغباج ،إىل ضماف أف يكوف رضا الةمالء ىو احملرؾ الرئياي.
٘ - ٚكهحتطلب أفضل اؼبمارسات الدكلي ،أيضان هنفيذ عمليات ربويق رباينات ماحتمرة من خالؿ الرصد
كاإلدارة الحتكييفي ،لحتداُت جودة األداء اسحتنادان إىل اؼبااءل ،عن الحتنفيذ .كهحتطلب ىذه اؼبمارس ،هنجان منظمان
قائمان على اغبوائق الزباذ الورار لحتياَت الحتداينات اؼباحتمرة .كسوؼ يحتطلب هةزيز عملي ،اإلبالغ الانوي ،من
برامج برنامج البية ،كعمليات الرصد كاإلبالغ عن أداء اؼبرركعات كل سحت ،أبهر هوافر قاعدة قرائن قوي ،لإلبالغ
عن األداء ،كهنج أكثر هنظيمان للحتدوق من بيانات األداء .كسوؼ يةزز ذلك بدكره األساس الذم يووـ عليو هنج
منحتظم السحتخداـ مةلومات األداء حىت يبكن أف هحتخذ إجراءات اإلدارة على ماحتول اؼبرركعات كالارامج
لحتدويق النحتائج الواردة  ي برنامج الةمل كاؼبيزاني .،كسوؼ هحتضمن مةلومات األداء اليت هاحتخلص من الحتورير
الانوم ألداء الارنامج النحتائج ذات الصل ،بإدارة الارامج كاؼبرركعات دبا  ي ذلك قضايا اإلدارة اؼبالي ،كالبرري،
كموارد هكنولوجيا اؼبةلومات .كسحتاحتخدـ ىذه النحتائج كأساس إلجراءات اإلدارة اليت هنفذ لحتكييف الارامج كإدارة
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اؼبرركعات ،كهنفيذ عمليات هةبة ،اؼبوارد البرري ،كاؼبالي ،كزبصيصها كإدارهتا بأىداؼ يةزز بةضها اآلخر لحتدويق
النحتائج اؼبحتوقة  ،ي برنامج الةمل كاؼبيزاني .،كسوؼ ياحتخدـ الارنامج ،باعحتماده اؼبااءل ،ركيزة إدارهو اؼبةحتمدة على
النحتائج ،نظاـ إدارة مةلومات الارامج لحتحتبع مدل هطبيق إراءة اإلدارة لحتدويق إدارة الارامج كاؼبرركعات بصورة
هكييفي ،إلقباز النحتائج اؼبوررة.
 - ٚٙكسيهدؼ برنامج البية ،أيضان إىل زيادة االهااؽ بُت االححتياجات الاراؾبي ،احملددة من عمليات زبطيط
كرصد الارامج كهنمي ،الودرات البرري ،بضماف هةزيز قدرة اإلدارة الفةال ،اؼبةحتمدة على النحتائج .كلذا سوؼ
يحتضمن الارنامج ميزاني ،أساسي ،لضماف هوفَت ماحتول أدىن من الحتدريب على اإلدارة اؼبةحتمدة على النحتائج سنويان
(أنظر اؼبرفق اػبامس).
 - ٚٚكيحتفق النهج الذم يحتبةو برنامج البية ،إزاء إدارة اؼبخاطر مع أفضل اؼبمارسات الدكلي ،برأف النهج
اؼبنحتظم ،كالوائم ،على اغبوائق إزاء صنع الورار .كسيضع الارنامج ،كجزء من سةيو لحتةزيز اؼبااءل ،كإدارة األداء،
الضوابط كالةمليات الالزم ،ػبفض كإدارة اؼبخاطر ذات الصل ،بإدارة اؼبوارد الاراؾبي ،كاؼبالي ،كالبرري ،كبحتكنولوجيا
اؼبةلومات كالرراكات اليت يبكن أف هؤثر  ي قدرة الارنامج على ربويق النحتائج الواردة  ي االسًتاهيجي ،اؼبحتوسط،
األجل كبرنامج الةمل كاؼبيزاني .،كيحتمثل اؽبدؼ الرامل لارنامج البية  ،ي أف يدير براؾبو كمرركعاهو بصورة
هكييفي ،،كهوزيع اؼبوارد بصورة ربيدة لضماف الكفاءة  ي عملياهو كربويق مردكدي ،ما ينفق من أمواؿ.
 - ٚٛكيبُت اعبدكؿ الحتايل اإلقبازات اؼبحتوقة ،كمؤبرات اإلقباز اليت سوؼ هدعم عنصر عمليات برنامج البية،
 ي االسًتاهيجي ،اؼبحتوسط ،األجل.
األىداؼ المقررة لفترة السنتين واإلنجازات المتوقعة ومؤشرات اإلنجاز وقياس األداء
الهدؼ :ضماف اعبودة كاؼبااءل  ،ي زبطيط كهنفيذ برامج برنامج البية ،ك ي اإلدارة اؼبالي ،كالبرري ،كموارد هكنولوجيا اؼبةلومات
كالرراكات اؼبحتصل ،هبا لحتدويق النحتائج الواردة  ي برنامج الةمل كاالسًتاهيجي ،اؼبحتوسط ،األجل.
اإلنجازات المتوقعة
(أ) ب ػ ػرامج برنػ ػػامج البيةػ ػػ ،هنفػ ػػذ بػ ػػاطراد
بالًتكيز الووم على الةمالء

(ب) يا ػ ػحتخدـ برنػ ػػامج البيةػ ػػ ،مةلومػ ػػات
اؼبخاطر بصورة منحتظم  ،ي صنع قراراهو

(ج) يا ػ ػ ػحتخدـ برن ػ ػ ػػامج البية ػ ػ ػػ ،بانحتظ ػ ػ ػػاـ
مةلومات األداء  ي صنع قرارهو
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مؤشرات اإلنجاز
(أ) ماػ ػحتول الرضػ ػا ال ػػذم أع ػػرب عن ػػو أعض ػػاء عبن ػػ ،اؼبمثل ػػُت ال ػػدائمُت كب ػػركاء
برنػامج البيةػ ،الػػذين أجػرم مةهػػم اسػحتبياف برػػأف فائػدة كثػػائق زبطػيط بػرامج
برنامج البية،
مواييس األداء:
هوديرات الفًتة ٕٕٔٓ :ٕٖٓٔ-ال هنطبق
اؼباحتهدؼ للفًتة ٕٗٔٓ  ٚٓ :ٕٓٔ٘-ي اؼبائ،
(ب) ناب ،اؼبخاطر الكبَتة اليت حددىا برنامج البية ،فيما يحتةلق بالوضايا الاراؾبي،
كاؼباليػػ ،كالبرػري ،كهكنولوجيػػا اؼبةلومػػات الػػيت يبكػػن أف هػػؤثر  ي هنفيػػذ النحتػػائج
اليت هحتلوى إجراءات إدارة
مواييس األداء:
هوديرات الفًتة ٕٕٔٓ :ٕٖٓٔ-ال هنطبق
ماحتهدؼ الفًتة ٕٗٔٓ  ٚٓ :ٕٓٔ٘-ي اؼبائ،
(ج) ’ٔ‘ ناب ،قضايا أداء الارنامج كاؼبيزاني ،اؼبوبول ،كهوصيات الحتوييم احملددة  ي
هوارير أداء برنامج البية ،ك ي عمليات الحتوييم اليت هحتلوى إجراءات إدارة
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مؤشرات اإلنجاز

اإلنجازات المتوقعة

مواييس األداء:
هوديرات الفًتة ٕٕٔٓ :ٕٖٓٔ-ال هنطبق
ماحتهدؼ الفًتة ٕٗٔٓ  ٛٓ :ٕٓٔ٘-ي اؼبائ،
’ٕ‘ الناب ،من مرركعات برنامج البية ،اليت يبكن أف هبُت دمج اعحتبارات
اعبنااني  ،ي هنفيذ اؼبرركعات
مواييس األداء:
هوديرات الفًتة ٕٕٔٓ :ٕٖٓٔ-ال هنطبق
ماحتهدؼ الفًتة ٕٗٔٓ  ٘ٓ :ٕٓٔ٘-ي اؼبائ،
’ٖ‘ ناب ،اؼبوارد من خارج اؼبيزاني ،غَت اؼبخصص ،اليت زبصص باالعحتماد
على اسحتخداـ مةلومات األداء.
مواييس األداء:
هوديرات الفًتة ٕٕٔٓ  ٛٓ :ٕٖٓٔ-ي اؼبائ،
ماحتهدؼ الفًتة ٕٗٔٓ  ٜٓ :ٕٓٔ٘-ي اؼبائ،

النواتج

(أ) خدمات الدعم اإلدارم (اؼبيزاني ،الةادي/،اؼبوارد اػبارج ،عن اؼبيزاني:)،
’ٔ‘ زبطيط الارامج كالرصد كاؼبيزاني ،كاغباابات:
خط ،كميزاني ،الارنامج لفًتة الانحتُت ( ٕٓٔٚ-ٕٓٔٙخط ،كاحدة للارنامج كاؼبيزاني،)،
هوارير أداء الارنامج كاؼبيزاني ،لفًتة الانحتُت ٕٗٔٓ( ٕٓٔ٘-هوريراف سنوياف).
’ٕ‘ هةبة ،اؼبوارد:
اسًتاهيجي ،هةبة ،اؼبوارد للارامج الفرعي( ،سبع اسًتاهيجيات)؛
(ب)

خدمات الرقاب ،الداخلي( ،اؼبيزاني ،الةادي/،كمن خارج اؼبيزاني:)،
’ٔ‘ اسحتةراضات اإلدارة:
اسحتةراضات إدارة نصف سنوي ،لرصد أداء برامج برنامج البية( ،اسحتنادان إىل سياس ،الرصد  ي برنامج
البية )،لحتوييم الحتودـ  ي الحتنفيذ كاؼبااءل ،كلحتحتبع إجراءات اإلدارة لحتداُت األداء؛
سجل اؼبخاطر اؼباحتخدـ لحتوييم اؼبخاطر كازباذ اإلجراءات الحتصديدي.،
’ٕ‘ اؼبراجة:،
هياَت عمليات اؼبراجة ،الداخلي ،كاػبارجي ،يةوبها رد كحتايب من اإلدارة وبدد اإلجراءات اؼبحتخذة
لحتنفيذ هوصيات اؼبراجة.،
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االحتياجات من الموارد
اعبدكؿ ٕٗ
توقعات الموارد بحسب الفئة :دعم البرامج
اؼبصادر (بآالؼ دكالرات الواليات اؼبحتددة)

الفة،

ٕٕٕٖٔٓٓٔ-

الحتغيَتات

ٕٗٔٓ ٕٖٓٔ-ٕٕٓٔ ٕٓٔ٘-الحتغيَتات ٕٕٗٔٓٓٔ٘-

ألف -صندكؽ البية،
الوظائف

ٓٙ ٖٚ

()ٙٚ

ٖٖٓ ٙ

غَت الوظائف

ٔ ٕٔٛ

(ٖٗٗ)

ٗٚٛ

أخرل (اؼبةايَت احملاسبي ،الدكلي،
للوطاع الةاـ كنظاـ زبطيط موارد
اؼبنظم  ،ي اؼباحتوبل (أكموجا)) ،ككبو
ذلك

-

٘ٔ ٘ٚ

الوظائف

ٕٛ

-

ٕٛ

٘ٔ ٘ٚ

سداد هكاليف اػبدمات (مكحتب
األمم اؼبحتددة  ي نَتكيب كمكحتب
األمم اؼبحتددة جبنيف)

ٕ ٘٘ٛ

ٕٖ ٜٓ

ٓ٘٘ ٙ

المجموع الفرعي ألف

20 055

4 157

24 321

18

-

18

باء  -هكاليف دعم الارنامج
هكاليف دعم الارامج

ٕٓٔ ٕٙ

(ٖ)٘ ٜٚ

ٔ٘ ٕٛٚ

ٖٜ

(٘)

ٖٗ

المجموع الفرعي جيم

12 160

()5 973

25 187

39

()5

34

جيم  -اؼبيزاني ،الةادي،
الوظائف

ٖٔ ٔٛ

ٜٔٚ

ٗٔ ٜٚ

غَت الوظائف

ٖٖٓ9ٜ

ٙ

ٖٜ

المجموع الفرعي دال
مجموع (ألف  +باء  +جيم(

2 127

797

1 023

4

3

7

31 531

()929

32 623

72

()1

69

ملدوظ :،قد هحتباين األرقاـ بصورة طفيف ،نحتيج ،لحتوريب أرقاـ كل من اؼبيزاني ،كالوظائف.
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اعبدكؿ ٕ٘
توقعات الموارد حسب الوحدة التنظيمية :دعم البرامج
اؼبصادر (بآالؼ دكالرات الواليات اؼبحتددة)
ٕٕٕٖٔٓٓٔ-

الفة،

الحتغيَتات

الوظائف

ٕٗٔٓ ٕٖٓٔ-ٕٕٓٔ ٕٓٔ٘-الحتغيَتات ٕٕٗٔٓٓٔ٘-

ٔ -مكحتب الةمليات

’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف
’ٕ‘ الصناديق األخرل

(أ)

المجموع الفرعي 2

ٔٔ٘

()ٕٓٙ

ٖٓٙ

-

ٗٙ

ٗٙ

-

ٜٗٛ

ٜٗٛ

522

788

2 199

ٔ

2

-

ٔ

ٔ

ٔ

2

1

ٕ -قام ضماف اعبودة

’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف
’ٕ‘ الصناديق األخرل

(أ)

المجموع الفرعي 1

ٕٔ ٗٛ

ٕٕ

ٖٓ٘ ٕ

ٖٓٗ

٘ٙ

ٜٗ٘

ٓٔ

(ٔ)

ٜ

ٕٓ ٜٓ

(ٕٖٔ)

ٔ ٚٚٛ

ٗ

-

ٗ

4 974

()134

4 740

24

() 2

23

ٖ– مكحتب الةمليات كاإلدارة كاػبدمات
اؼبؤساي ،كأقااـ اؼبالي ،كهكنولوجيا
االهصاالت

’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف
’ٕ‘ الصناديق األخرل

(أ)

المجموع الفرعي 3

ٕٓ ٚٚ

(ٓ)ٙٙ

ٔٔٔ ٕ

ٕٗٗ

ٔ ٙٛٚ

ٕٔٔ ٕ

ٗٔ

(ٕ)

ٕٔ

ٔٔٓ ٖٔ

(ٕٔ)ٔ ٛ

ٓٔٔ ٜٔ

ٖٜ

(ٖ)

ٖٙ

26 106

()794

25 421

53

() 5

48

ٗ -قام هةبة ،اؼبوارد

’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف

ٙٓٚ

ٕٚٚ

ٗٛٛ

غَت الوظائف

ٖٓٓ

()٘ٛ

ٕٕٗ

’ٕ‘ الصناديق األخرل
المجموع الفرعي 4

(أ)

ٖ

ٖ

ٙ

ٔ ٕٙٛ

(ٕٖٔ)

ٜ٘ٙ

-

-

-

1 275

()93

1 081

3

3

6
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اؼبصادر (بآالؼ دكالرات الواليات اؼبحتددة)
الفة،
٘-

ٕٕٕٖٔٓٓٔ-

الحتغيَتات

الوظائف

ٕٗٔٓ ٕٖٓٔ-ٕٕٓٔ ٕٓٔ٘-الحتغيَتات ٕٕٗٔٓٓٔ٘-

سداد هكاليف اػبدمات

’ٔ‘ صندكؽ البية،
الوظائف
غَت الوظائف
’ٕ‘ الصناديق األخرل

(أ)

المجموع الفرعي 5
مجموع ()5+ 4+ 3+ 1+ 2
’ ‘2صندوؽ البيئة إجمالي
’ ‘1مجموع الصناديق األخرى
المجموع الكلي

(أ)

ٕ ٘٘ٛ

ٕٖ ٜٓ

ٓ٘٘ ٙ

ٙ ٔٓٛ

()ٖ ٜٙٚ

ٕ ٕٜٗ

-

-

-

8 666

()587

8 079

-

-

-

31 531

()929

32 623

72

() 1

69

20 055

4 157

24 321

18

-

18

11 477

()5 276

27 302

43

() 1

42

31 531

()929

32 623

72

() 1

69

ملدوظ :،قد هحتباين األرقاـ بصورة طفيف ،نحتيج ،لحتوريب أرقاـ كل من اؼبيزاني ،كالوظائف.
(أ) هوخيان لإلهباز كبالنظر إىل أف هركيز ىذه اؼبيزاني ،ينصب على موارد صندكؽ البية ،،يحتم  ي ىذا اعبدكؿ ذبميع اؼبوارد األخرل ربت عنواف ’’الصناديق
األخرل“ .الصناديق األخرل هحتألف من اؼبيزاني ،الةادي ،كالصناديق االسحتةماني ،كاؼبخصص ،كالصندكؽ االسحتةماين ؼبرفق البية ،الةاؼبي.،
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المرفق األول
الواليات التشريعية
قرارات الجمعية العامة
( ٕٜٜٚد)ٕٚ-

الًتهيبات اؼبؤساي ،كاؼبالي ،للحتةاكف الدكيل  ي ميداف البية،

د.إٕ/ٜٔ-

برنامج مواصل ،هنفيذ جدكؿ أعماؿ الورف ٕٔ

ٜٔٓ/ٗٚ

هورير مؤسبر األمم اؼبحتددة اؼبةٍت بالبية ،كالحتنمي،

ٖٕٕ٘ٗ/

هورير األمُت الةاـ عن البية ،كاؼباحتوطنات البرري،

ٕ٘٘/

إعالف األمم اؼبحتددة لأللفي،

ٜ٘٘ٔٛ/

هةزيز أكجو الحتكامل فيما بُت الصكوؾ ا لدكلي ،اؼبحتةلو ،بالبية ،كالحتنمي ،اؼباحتدام،

ٕ/٘ٚ

إعالف األمم اؼبحتددة برأف الرراك ،اعبديدة من أجل هنمي ،أفريويا

ٔٗٗ/٘ٚ

محتابة ،نحتائج مؤسبر قم ،األلفي،

ٓٔ/ٙ

نحتائج مؤسبر الوم ،الةاؼبي لةاـ ٕ٘ٓٓ

ٓٗٚ/ٙ

ماأل ،أنحتاركحتيكا

ٕٓٔٗ/ٙ

برنامج عمل الةود الدكيل الثاين ل لرةوب األصلي  ،ي الةامل

ٕٜٛ/ٙ

الصك غَت اؼبلزـ قانونان برأف صبيع أنواع الغابات

ٕٕٓٛ/ٙ

االسحتةراض الرامل الذم هبرم كل ثالث سنوات لاياس ،األنرط ،الحتنفيذي ،اليت
هضطلع هبا منظوم ،األمم اؼبحتددة من أجل الحتنمي،

ٕ٘/ٙ

كثيو ،النحتائج الصادرة عن االجحتماع الرفيع اؼباحت ول برأف هنفيذ برنامج الةمل
اؼبةٌت بالحتنمي ،اؼباحتدام  ،ي البلداف اعبزري ،الصغَتة النامي،

ٕ٘ٔٛ/ٙ

الحتةاكف بُت األمم اؼبحتددة كمنظم ،الحتةاكف االقحتصادم للبدر األسود

ٕٜ٘ٔ/ٙ

الحتةاكف بُت األمم اؼبحتددة كمنظم ،الحتةاكف  ي اؼبيداف االقحتصادم

ٖ٘ٔٔ/ٙ

هةزيز الحتةاكف الد كيل كهنايق اعبهود  ي دراس ،اآلثار الناصب ،عن كارث ،هرَتنوبيل
كزبفيفها كهوليلها

ٕ٘ٛٗ/ٙ

الرراك ،اعبديدة من أجل هنمي ،أفريويا :الحتودـ احملرز  ي الحتنفيذ كالدعم الدكيل

ٕ٘ٚٛ/ٙ

هنفي ػػذ الحتوص ػػيات الػ ػواردة  ي هوري ػػر األم ػػُت الة ػػاـ ع ػػن أس ػػباب الصػ ػراع  ي أفريوي ػػا
كهةزيز الاال ـ الدائم كالحتنمي ،اؼباحتدام ،فيها (الارناؾباف الفرعياف ٕ كٗ)

ٚٓ/ٙٙ

آثار اإلبةاع الذرم

ٚٔ/ٙٙ

الحتةاكف الدكيل  ي اسحتخداـ الفضاء اػبارجي  ي األغراض الالمي( ،الارناؾباف
الفرعياف ٖ كٗ)

ٕٔٔ/ٙٙ

الاياسات كالارامج اؼبحتصل ،بالرباب

ٕٔ٘/ٙٙ

هنفيذ نحتائج مؤسبر الوم ،ا لةاؼبي للحتنمي ،االجحتماعي ،كنحتائج دكرة اعبمةي ،الةام،
االسحتثنائي ،الرابة ،كالةررين
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ٜٔٚ/ٙٙ

هنفيذ جدكؿ أعمػاؿ الوػرف ٕٔ  ،كبرنػامج مواصػل ،هنفيػذ جػدكؿ أعمػاؿ الوػرف ٕٔ
كنحتائج مؤسبر الوم ،الةاؼبي للحتنمي ،اؼباحتدام،

ٕٖٓ/ٙٙ

هورير ؾبلس إدارة برنامج األمم اؼبحتددة للبية ،عن دكرهو اػباما ،كالةررين

ٕٔٔ/ٙٙ

هاخَت الةلم كالحتكنولوجيا ألغراض الحتنمي،

ٕٖٔ/ٙٙ

مؤسبر األمم اؼبحتددة الرابع اؼبةٍت بأقل البلداف مبوان
عود األمم اؼبحتددة الثاين للوضاء على الفور ()ٕٓٔٚ - ٕٓٓٛ

ٕٔٙ/ٙٙ

دكر اؼبرأة  ي الحتنمي،

ٕٜٔ/ٙٙ

الحتةاكف فيما بُت بلداف اعبنوب

ٕٕٖ/ٙٙ

كبو إقام ،براكات عاؼبي،

ٕٔ٘/ٙٙ

مقررات مجلس اإلدارة
ٜ/ٕٙ

برنامج الةمل كاؼبيزاني ،اؼبوًتحُت لفًتة الانحتُت ٕٕٕٖٔٓٓٔ-

د.إٔ/ٙ-

إعالف ماؼبو الوزارم

د.إ٘/ٚ-

النهوض بإبراؾ اجملحتمع اؼبدين  ي أعماؿ برنامج األمم اؼبحتددة للبية،

د.إٔ/ٛ-

هنفيذ اؼبورر د.إ ٔ/ٚ-عن اإلدارة الدكلي ،لرؤكف البية،
ثالثػ ػان  -اػبط ػػ ،االسػ ػًتاهيجي ،اغبكومي ػػ ،الدكلي ػػ ،لحتو ػػدًن ال ػػدعم الحتكنول ػػوجي كبن ػػاء
الودرات
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رابةان  -هةزيز سبويل برنامج األمم اؼبحتددة للبية،

د.إٕ/ٔٓ-

الحتنمي ،اؼباحتدام  ،ي منطو ،الوطب الرمايل

د.إٖ/ٔٓ-

االسًتاهيجي ،اؼبحتوسط ،األجل للفًتة ٕٕٖٓٔٓٓٔ-

ٔ/ٜٔ

إعالف نَتكيب برأف دكر ككالي ،برنامج األمم اؼبحتددة للبية،

ٕٓٙ/

اػبدمات اؼبحتةلو ،بالاياس ،الةام ،كاػبدمات االسحتراري ،اليت يودمها برنامج
األمم اؼبحتددة للبية  ،ي اجملاالت الرئياي ،لبناء اؼبؤساات

ٕٕٓٔ/

هنفيذ البةد البيةي للحتنمي ،ا ؼباحتدام ،داخل منظوم ،األمم اؼبحتددة

ٕٓٔٚ/

آراء ؾبلس اإلدارة حوؿ هورير األمُت الةاـ عن البية ،كاؼباحتوطنات البرري،

ٕٕٓٚ/

هودًن الدعم ألفريويا

ٕٕٓٛ/

هطوير الركابط اؼبرًتك ،فيما بُت الوضايا البيةي ،الةاؼبي ،كاالححتياجات البرري،

ٕٖٖٓ/

الحتمويل اؼباحتور كالكا ي كاؼبنحتظم لارنامج األمم اؼبحتددة للبية،

ٕٖٜٓ/

أداء اؼبكاهب اإلقليمي ،كالحتدابَت اؼبوًتح ،لحتةزيز األقلم ،كالالمركزي،

ٕٔٔٛ/

هنفيذ إعالف ماؼبو الوزارم

ٕٕٔٓ/

أسلوب إدارة برنامج األمم اؼبحتددة للبية ،كهنفيذ قرار اعبمةي ،الةامٕٕٗ/ٖ٘ ،

ٕٕٔٗ/

اػبدمات اؼبحتةلو ،بالا ياس ،الةام ،كاػبدمات االسحتراري  ،ي اجملاالت الرئياي،
لبناء اؼبؤساات
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ٕٕٚ/

إبراؾ دكائر األعماؿ كالصناع،

ٕٕٜ/

هودًن الدعم ألفريويا

ٕٕٔٓ/

الفور كالبية  ،ي أفريويا

ٕٕٔٔ/

الحتنمي ،اؼباحتدام  ،ي منطو ،الوطب الرمايل

ٕٕٕٔ/
ٕٕٔٗ/

إعالف برككال كبرنامج الةمل اؼبةٍت بأقل البلداف مبوان للةود ٕٕٔٓٓٓٔٓ-

دكر برنامج األمم اؼبحتددة للبية  ،ي هةزيز األنرط ،اإلقليمي ،كالحتةاكف  ي منطو،
منظم ،الحتةاكف االقحتصادم

ٕٕٔٛ/

اجملحتمع اؼبدين
ثانيان  -اسًتاهيجي ،طويل ،األجل برأف إبراؾ الرباب  ي الوضايا البيةي،

ثالثان  -اسًتاهيجي ،طويل ،األجل للرياض ،كالبية،

ٕٕٕٔ/

الحتنفيذ اإلقليمي لارنامج عمل برنامج األمم اؼبحتددة للبية،

ٖٕٙ/

إبواء األكضاع البيةي ،الةاؼبي ،قيد االسحتةراض

ٖٕٔٓ/

الفور كالبية،

ٖٕٔٔ/

اؼبااكاة بُت اعبناُت  ي ميداف البية،

ٕٗٙ/

الدكؿ اعبزري ،الصغَتة النامي،

ٕ٘ٔ/

هنفيذ اؼبورر د.إ ٔ/ٚ-عن اإلدارة الدكلي ،لرؤكف البية،

ٕٜ٘/

الحتةاكف بُت بلداف اعبنوب  ي إقباز الحتنمي ،اؼباحتدام،

ٕ٘ٔٙ/

هودًن الدعم ألفريويا  ي ؾباؿ إدارة البية ،كضبايحتها

البرنامج الفرعي  - 2تغير المناخ
قرارات الجمعية العامة
الحتةاكف الدكيل للحتخفيف من أثر ظاىرة النينيو
ضباي ،اؼبناخ الةاؼبي ؼبنفة ،أجياؿ البرري ،اغبالي ،كاؼبوبل،
هةزيز مصادر الطاق ،اعبديدة كاؼبحتجددة

ٜٜٔٔ/ٙ
ٕٓٓ/ٙٙ
ٕٓٙ/ٙٙ
مقررات مجلس اإلدارة
ٕٕٖ/

ٖٕٔ/

اؼبناخ كالغالؼ اعبوم
أكالن  -الحتكيف مع هغَت اؼبناخ
ثانيان  -الفريق اغبكومي الدكيل اؼبةٍت بحتغَت اؼبناخ
خط ،بايل االسًتاهيجي ،لدعم الحتكنولوجيا كبناء الودرات
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البرنامج الفرعي  - 1الكوارث والنزاعات
قرارات الجمعية العامة
ٖٕٕ٘ٗ/
ٖٖٔٚ/ٙ

هورير األمُت الةاـ عن البية ،كاؼباحتوطنات البرري،
هةزيز اإلغاث  ،ي حاالت الطوارئ كاإلصالح كالحتةمَت كالوقاي  ،ي أعواب الكارث،
الناصب ،عن أمواج هاونامي اليت عصفت باحمليط اؽبندم
الكوارث الطبيةي ،كقل ،اؼبناع ،إزاءىا

ٖ٘ٔٔ/ٙ

هةزيز الحتةاكف الدكيل كهنايق اعبهود  ي دراس ،اآلثار الناصب ،عن كارث،
هرَت نوبيل كزبفيضها كهوليلها
مراعاة اؼبةايَت البيةي  ،ي صياغ ،كهنفيذ اهف اقات نزع الاالح كربديد األسلد،
هةزيز هنايق اؼبااعدة اإلنااني ،اليت هودمها األمم اؼبحتددة  ي حاالت الطوارئ
االسًتاهيجي ،الدكلي ،للدد من الكوارث
الحتةاكف الدكيل برأف هودًن اؼبااعدة اإلنااني  ،ي ميداف الكوارث الطبيةي ،،من
مرحل ،اإلغاث ،إىل مرحل ،الحتنمي،

ٖٕٔٚ/ٙ

ٖٔ/ٙٙ
ٜٔٔ/ٙٙ
ٜٜٔ/ٙٙ
ٕٕٚ/ٙٙ

مقررات مجلس اإلدارة
ٕٔٔٚ/
ٕٕٔ/

مواصل ،رباُت االسحتجاب ،الدكلي ،للطوارئ البيةي،
اإلنذار اؼببكر كالحتوييم كالرصد
رابةان  -الحتوييم البيةي ؼبا بةد الصراعات
خاماان  -الوضع البيةي  ي األراضي الفلاطيني ،احملحتل،
مواصل ،رباُت منع الطوارئ البيةي ،كاالسحتةداد ؽبا كهوييمها كاالسحتجاب ،ؽبا
كالحتخفيف من حدهتا
هةزيز االسحتجاب ،للطوارئ البيةي ،ككضع نظم للوقاي ،من الكوارث كالحتأىب ؽبا
كالحتخفيف من حدهتا كنظم اإلنذار اؼببكر برأهنا كذلك  ي أعواب كارث،
هاونامي اليت أصابت احمليط اؽبندم
اؼبااكا ة بُت اعبناُت  ي ؾباؿ البية،

ٕٕ٘ٔ/

الوضع البيةي  ي قطاع غزة

ٔ٘/ٕٙ

هةزيز الحتةاكف الدكيل برأف اعبوانب البيةي ،لالسحتجاب ،غباالت الطوارئ كالحتأىب
ؼبواجهحتها

ٕٕٛ/
ٖٕٚ/
ٖٕٔٔ/
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البرنامج الفرعي  - 3إدارة النظم اإليكولوجية
قرارات الجمعية العامة
ٕٔٚ/٘ٛ
ٜٗٔٛ/ٙ
٘ٔ٘٘/ٙ
ٙٛ/ٙٙ

ٕٓ٘/ٙٙ
ٕٖٔ/ٙٙ

الةود الدكيل للةمل” ،اؼباء من أجل اغبياة“ٕٓٔ٘-ٕٓٓ٘ ،
اسحتةراض منحتصف اؼبدة الرامل لحتنفيذ الةود الدكيل للةمل ربت بةار ” اؼباء منبع
اغبياة“ٕٓٔ٘-ٕٓٓ٘ ،
هرجيع األخذ بنهج إدارم محتكامل ؼبنطو ،البدر الكارييب  ي سياؽ الحتنمي ،اؼباحتدام،
اسحتدام ،مصائد األظباؾ ،بطرؽ منها ،اهف اؽ عاـ ٘ ٜٜٔلحتنفيذ ما هحتضمنو اهفاقي،
األمم اؼبحتددة لوانوف البدار اؼبؤرخ ٔٓ ،كانوف األكؿ/ديامار ٕ ٜٔٛمن أحكاـ
برأف حفظ كإدارة األرصدة الامكي ،اؼبحتداخل ،اؼبناطق كاألرصدة الامكي ،الكثَتة
االررباؿ كالصكوؾ ذات الصل،
الحتنمي ،اؼباحتدام ،للجباؿ
احمليطات كقانوف البدار

مقررات مجلس اإلدارة
ٕٕٓ٘/
ٕٕٔٛ/
ٕٕٜٔ/
ٕٕٔ/
ٕٕٕ/

ٕٕ٘/
ٕٗٔٙ/
ٕ٘ٔٓ/

اؼبياه الةذب،
مواصل ،كضع كهدعيم برامج البدار اإلقليمي :،النهوض حبفظ البية ،البدري،
كالااحلي ،كاسحتخدامها اؼباحتداـ ،كبناء الرراكات كإنراء صالت مع االهفاقات
البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ
إنراء برنامج البد ار اإلقليمي ،لوسط كبرؽ منطو ،احمليط اؽبادئ
اإلنذار اؼببكر كالحتوييم كالرصد
ثانيان  -الحتوييم الةاؼبي غبال ،البية ،البدري،
ثالثان  -اؼبركز الةاؼبي لرصد حفظ الطبية،
اؼبياه
أكالن  -سياس ،كاسًتاهيجي ،اؼبياه لارنامج األمم اؼبحتددة للبية،
ثانيان  -برنامج الةمل الةاؼبي غبماي ،البية ،البدري ،من األنرط ،الاري،
ثالثان  -برامج البدار اإلقليمي،
الر ةب اؼبرجاني،
رابةان ُ -
خاماان  -الاالم ،البدري ،كضباي ،البية ،البدري ،من الحتلوث الةرضي
هةزيز دكر برنامج األمم اؼبحتددة للبية  ،ي اؼباائل اؼبحتةلو ،بالغابات
الصيغ ،اؼباحتكمل ،لاياس ،كاسًتاهيجي ،اؼبياه لارنامج األمم اؼبحتددة للبية،
ألف  -اؼبياه الةذب،
باء  -الاواحل كاحمليطات كاعبزر
اؼبنار اغبكومي الدكيل للةلوـ كالاياسات  ي ؾباؿ الحتنوع البيولوجي كخدمات
النظم اإليكولوجي،
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البرنامج الفرعي  - 4الحوكمة البيئية
قرارات الجمعية العامة
ٕٖٚ/ٜ٘
ٕٗٓٔ/ٙ

عود األمم اؼبحتددة للحتةليم من أجل الحتنمي ،اؼباحتدام،
عود األمم اؼبحتددة للصدارم كمكافد ،الحتصدر (ٕٓٔٓ)ٕٕٓٓ-

ٕٓٔ/ٙٙ

هنفيذ اهفاقي ،األمم اؼبحتددة ؼبكافد ،الحتصدر  ي البلداف اليت هةاين من اعبفاؼ
الرديد ك /أك الحتصدر ،كخباص  ،ي أفريويا
اهفاقي ،الحتنوع البيولوجي

ٕٕٓ/ٙٙ

مقررات مجلس اإلدارة
د  .إ ٔ / ٚ-
د  .إ ٗ / ٚ-
د  .إ ٔ / ٛ-

د.إ٘/ٔٓ-
ٕٓٔٛ/
ٕٔٔ/
ٕٔٛ/
ٕٕٖٔ/
ٕٕٔٚ/
ٕٕٔ/

ٕٕٔٚ/

ٖٕٙ/
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اإلدارة الدكلي ،لرؤكف البية،
االمحتثاؿ لالهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ كإنفاذىا
هنفيذ اؼبورر د.إ ٔ/ٚ-عن اإلدارة الدكلي ،لرؤكف البية،
أكالن  -ا لةضوي ،الةاؼبي ،جمللس اإلدارة/اؼبنحتدل البيةي الوزارم الةاؼبي لارنامج األمم
اؼبحتددة للبية،
ثانيان  -هةزيز األسس الةلمي ،لارنامج األمم اؼبحتددة للبية،
خاماان  -االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ
سادسان  -زيادة الحتنايق على نطاؽ منظوم ،األمم اؼبحتددة كالفريق اؼبةٍت باإلدارة
البيةي،
هوقةات البية ،الةاؼبي :،البية ،من أجل الحتنمي،
االهفاقيات البيةي،
هدىور األراضي :دعم هنفيذ اهفاقي ،األمم اؼبحتددة ؼبكافد ،الحتصدر  ي البلداف اليت
هةاين من اعبفاؼ الرديد ك/أك الحتصدر ،كخباص  ،ي أفريويا
الاالم ،البيولوجي،
برنامج لوضع الوانوف البيةي كاسحتةراضو الدكرم  ي الةود األكؿ من الورف اغبادم
كالةررين (برنامج مونحتفيديو الثالث)
االمحتثاؿ لالهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ كإنفاذىا
اإلنذار اؼببكر كالحتوييم كالرصد
أكالن  -ألف  -هةزيز األس س الةلمي ،لارنامج األمم اؼبحتددة للبية،
أكالن  -باء  -اضطالع برنامج األمم اؼبحتددة للبية ،باإلنذار اؼببكر كعملي ،الحتوييم
أسلوب اإلدارة كالوانوف
أكالن  -محتابة ،قرار اعبمةي ،الةام ٕ٘ٔ/٘ٚ ،اؼبحتةلق بحتورير الدكرة االسحتثنائي ،الاابة،
جمللس إدارة برنامج األمم اؼبحتددة للبية/،اؼبنحتدل البيةي الوزارم الةاؼبي
ثانيان  -هنفيذ برنامج كضع الوانوف البيةي كاسحتةراضو الدكرم  ي الةود األكؿ من
الورف اغبادم كالةررين (برنامج مونحتفيديو الثالث)
إبواء حال ،البية ،الةاؼبي ،قيد االسحتةراض
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ٕٗٔ/

ٕٗٔٔ/
ٕٕ٘/
ٕ٘ٔٔ/

هنفيذ مورر ؾبلس اإلدارة د.إ  ٔ/ٛ-برأف اإلدارة البيةي ،الدكلي،
ثالثان  -هةزيز األسس الةلمي ،لارنامج األمم اؼبحتددة للبية،
خاماان  -ماائل محتةلو ،باالهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ
سادسان  -زيادة الحتنايق على نطاؽ منظوم ،األمم اؼبحتددة ،دبا  ي ذلك الفريق اؼبةٍت
باإلدارة البيةي،
هكثيف الحتثويف البيةي من أجل ربويق الحتنمي ،اؼباحتدام،
حال ،البية  ،ي الةامل
الارنامج الرابع لوضع الوانوف البيةي كاسحتةراضو دكريان

البرنامج الفرعي  - 5المواد الكيميائية والنفايات
مقررات مجلس اإلدارة
د  .إ ٔ / ٜ-
د.إٔ/ٔٓ-
ٕٕٗ/

ٖٕٜ/

ٕٗٗ/
ٕ٘٘/
ٕ٘ٛ/
ٖ/ٕٙ
ٚ/ٕٙ
ٕٔ/ٕٙ

النهج االسًتاهيجي إزاء اإلدارة الد كلي ،للمواد الكيميائي،
إدارة اؼبواد الكيميائي ،،دبا  ي ذلك الزئبق كإدارة النفايات
اؼبواد الكيميائي،
أكالن  -اهفاقي ،ركهرداـ اؼبحتةلو ،بحتطبيق إجراء اؼبوافو ،اؼبابو ،عن علم على مواد
كيميائي ،كمبيدات آفات مةين ،خطرة محتداكل  ،ي الحتجارة الدكلي،
ثانيان  -اهفاقي ،ا سحتكهومل اؼبحتةلو ،باؼبلوثات الةضوي ،الثابحت،
إدارة اؼبواد الكيميائي،
أكالن  -الحتةاكف بُت برنامج األمم اؼبحتددة للبية ،كاالهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة األطراؼ
ذات الصل ،كاؼبنظمات األخرل
منع الحتجارة الدكلي ،غَت اؼبرركع،
إدا رة اؼبواد الكيميائي ،،دبا  ي ذلك الزئبق
إدارة النفايات
إدارة اؼبواد الكيميائي ،كالنفايات
الةمليات الحتراكري ،برأف خيارات الحتمويل للمواد الكيميائي ،كالنفايات
هةزيز الحتةاكف كالحتنايق  ي ؾبموع ،اؼبواد الكيميائي ،كالنفايات

البرنامج الفرعي  - 6كفاءة استخدام الموارد
قرارات الجمعية العامة
ٜٓٔٓ/ٙ
ٔٛ٘/ٙٙ

اؼبدكن ،الةاؼبي ،ألخالقيات الاياح،
الحتجارة الدكلي ،كالحتنمي،
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مقررات مجلس اإلدارة
ٕٜٓٔ/
ٕٕٜٓ/
ٕٔٔٗ/
ٕٕٙ/
٘/ٕٙ
د.إٚ/ٕٔ -

إسهاـ برنامج األمم اؼبحتددة للبية  ،ي الدكرة الاابة ،للجن ،الحتنمي ،اؼباحتدام،
ىاء  -هغيَت أمباط اإلنحت اج كاالسحتهالؾ
اػبدمات اؼبحتةلو ،بالاياس ،الةام ،كاػبدمات االسحتراري ،اليت يودمها برنامج األمم
اؼبحتددة للبية  ،ي اجملاالت الرئياي ،لالقحتصاد كالحتجارة كاػبدمات اؼبالي،
الحتجارة كالبية،
هةزيز األمباط اؼباحتدام ،لالسحتهالؾ كاإلنحتاج
إطار الا نوات الةرر للارامج اؼبةني ،بأمباط االسحتهالؾ كاإلنحتاج اؼباحتدام،
الةمل الذم يضطلع بو برنامج األمم اؼبحتددة للبية ،برأف أمباط االسحتهالؾ كاإلنحتاج
اؼباحتدام،

البرنامج الفرعي  - 7البيئة قيد االستعراض
قرارات الجمعية العامة
ٕٖٓ/ٙٙ

هورير ؾبلس إدارة برنامج األمم اؼبحتددة للبية ،برأف دكرهو الاادس ،كالةررين
(الفورة ٗ)

مقررات مجلس اإلدارة
د.إٔ/ٛ -
د.إ٘/ٔٓ -
ٕٕٔ/

ٖٕٙ/
ٕٗٔ/
ٕٗٔٔ/
ٕٕ٘/
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هةزيز الواعدة الةلمي ،لارنامج األمم اؼبحتددة للبية،
هوقةات البية ،الةاؼبي :،البية ،ألغراض الحتنمي،
اػبدمات اؼبحتةلو ،بالاياس ،الةام ،كاػبدمات االسحتراري  ،اليت يودمها برنامج األمم
اؼبحتددة للبية  ،ي اجملاالت الرئياي ،لالقحتصاد كالحتجارة كاػبدمات اؼبالي،
أكالن  -ألف  -هةزيز الواعدة الةلمي ،لارنامج األمم اؼبحتددة للبية،
أكالن  -باء  -عملي ،اإلنذار اؼببكر كالحتوييم  ي برنامج األمم اؼبحتددة للبية،
إبواء حا ل ،البية ،الةاؼبي ،قيد االسحتةراض
هكثيف النوعي ،البيةي ،لحتدويق الحتنمي ،اؼباحتدام،
هكثيف الحتةليم البيةي من أجل ربويق الحتنمي ،اؼباحتدام،
حال ،البية ،الةاؼبي،
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المرفق الثاني
توصيات مجلس مراجعي الحسابات لألمم المتحدة

()A/67/5/Add 6 and Corr.1

البيانات المالية المراجعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة لفترة السنتين المنتهية في  32كانون
األول/ديسمبر 1022
قاـ ؾبلس مراجةي حاابات األمم اؼبحتددة دبراجة ،البيانات اؼبالي ،لارنامج األمم اؼبحتددة للبية ،لفًتة الانحتُت ٕٓٔٓ-
ٕٔٔٓ ،كأكصى بازباذ عدد من اإلجراءات .كيرد  ي اعبدكؿ أدناه موجز لحتوصيات اجمللس اليت مل هنفذ بةد هنفيذان كامالن
كاػبطوات اؼبحتخذة اسحتجاب ،ؽبذه الحتوصيات .كيرَت اإلجراء اؼبوصي بو كاإلجراءات اؼبحتخذة لحتنفيذ الحتوصي ،إىل اإلجراء الذم
ازبذه برنامج البية ،ما مل يذكر بغَت ذلك.
اإلجراء الذم أكصى بو ؾبلس مراجةي اغباابات

اإلجراء اؼبحتخذ اسحتجاب ،للحتوصي،

أبلغ اعبلس  ي هوريره أف برنامج البية ،قد اهفق  ي الفورة  ٗٙمن الحتورير
مع هوصيحتو دبواصل( ،أ) اسحتةراض عالقحتو مع االهفاقات البيةي ،اؼبحتةددة
األطراؼ على أف يراعي بصورة كامل ،اؼبدل الذم كصلت إليو ىذه
االهفاقات  ي هنفيذ اإلجراءات اليت هضةها خارج نطاؽ الرقاب ،الحتنفيذي،
كاؼبالي ،لارنامج البية ،كأف يورر (ب) ألغراض الحتدوؿ إىل اؼبةايَت احملاسبي،
الدكلي ،للوطاع الةاـ ما إذا كانت ىذه االهفاقات اؼبةني ،ظلت داخل أك
ربت الرقاب ،الحتنفيذي ،كاؼبالي ،لارنامج البية،

الوحدة اؼباؤكل :،مكحتب برنامج البية ،للةمليات
كاػبدمات اؼبؤساي/،بةب ،الوانوف البيةي
كاالهفاقات
اغبال :،قيد الحتنفيذ
اؼبوعد اؼباحتهدؼ ٖٔ :كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ

ك ي الفورة ٔ٘ ،أكصى اجمللس بأف يطلب برنامج البية ،،ألغراض
البيانات اؼبالي  ،ي اؼباحتوبل أف يةزز مكحتب األمم اؼبحتددة  ي نَتكيب
اإلفصاح  ي بياناهو اؼبالي ،من خالؿ (أ) إضاف ،حابي ،للبياف األكؿ يذكر
فيها قيم ،الويود الالبي ،إللغاء االلحتزامات النابة  ،ي فًتات سابو ،كمن
اؼبرركعات اعباري(،ب) كهنويح قيود البند اؼبةنوف ’’كفورات برأف
الحتزامات فًتة سابو ،أك الغاؤىا‘‘  ي بيانو اؼبايل األكؿ ليبُت أف الرصيد ال
يحتةلق إال باؼبرركعات اؼبنحتهي .،غَت أف برنامج البية ،أك مكحتب نَتكيب قبال
هبذه الحتوصي ،حيث اهبةا اسحتمارة اإلبالغ اػباص ،باؼبور الرئياي لألمم
اؼبحتددة كاليت ال هحتضمن ىذا اإلفصاح

الوحدة اؼباؤكل :،مكحتب برنامج البية ،للةمليات
كاػبدمات اؼبؤساي/،مكحتب األمم اؼبحتددة  ي
نَتكيب

ك ي الفورة  ٙٙمن الحتورير ،أكصى اجمللس بأف ينظر برنامج البية  ،ي
إمكاني ،هطبيق إجراءات للحتخفيف من ـباطر أسةار الصرؼ على أف
ىبضع ذلك لحتوجيو من اؼبور الرئياي لألمم اؼبحتددة كمراعاة الحتكاليف
كاؼبنافع

اغبال :،غَت موبول،
اؼبوعد اؼباحتهدؼ :ال هنطبق

الوحدة اؼباؤكل :،مكحتب األمم اؼبحتددة  ي
نَتكيب/مكحتب برنامج البية ،للةمليات كاػبدمات
اؼبؤساي/،اؼبراقب اؼبايل لألمم اؼبحتددة/أمُت اػبزان،
 ي اؼبور الرئياي لألمم اؼبحتددة
اغبال :،قيد الحتنفيذ
اؼبوعد اؼباحتهدؼ ٖٔ :كانوف األكؿ/ديامار ٕٕٔٓ

ك ي الفورة  ٜٙمن الحتورير ،أكد اجمللس من جديد هوصيحتو الاابو،
بضركرة أف يضع برنامج البية ،هرهيبات ؿبددة لحتمويل الحتزاماهو برأف
ماحتدوات هناي ،اػبدم ،كما بةد الحتواعد للنظر كاؼبوافو ،من جانب ؾبلس
إدارهو كاعبمةي ،الةام ،كأقر اجمللس بأف برنامج البية ،وبحتاج إىل طلب
الحتوجيو من اؼبور الرئياي لألمم اؼبحتددة برأف ىذه اؼباأل،

الوحدة اؼباؤكل :،اإلدارة اؼباؤكل ،عن اإلدارة  ي
األمان،
اغبال :،قيد الحتنفيذ (حباب هوجيو مكحتب زبطيط
الارامج كاؼبيزاني ،كاغباابات)
اؼبوعد اؼباحتهدؼ :غَت ؿبدد (اعحتمادان على هوجيو
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ك ي الفورة ٗ ٚمن الحتورير ،أبلغ اعبلس أف برنامج البية ،قد اهفق مع
هوصي ،اجمللس بأف ىبصص كل من برنامج البية ،كمكحتب األمم اؼبحتددة
 ي نَتكيب بخصان مناسبان لرصد هأثَتات الحتولبات  ي أسةار الصرؼ على
اؼبيزانيات النودي ،لكل منها بالصيغ ،اليت ربوؿ هبا إىل الدكالر األمريكي،
كهنبيو اإلدارة الةليا إىل أم إجراء قد يكوف ضركريان لحتجنب اػباائر
ك ي الفورة  ٚٙمن الحتورير ،أكصى اجمللس أيضان بأف يطلب برنامج البية،
باالهصاؿ مع مكحتب األمم اؼبحتددة  ي نَتكيب الحتوجيو كالحتوضيح من اؼبور
الرئياي لألمم اؼبحتددة برأف إدارة ـباطر صرؼ الةمالت على صبيع
األرصدة الكبَتة غَت الدكالر األمريكي  ي اسحترارهو

ك ي الفورة  ٜٚمن الحتورير ،أبلغ اجمللس أف برنامج البية ،قد اهفق مع
هوصي ،اجمللس بأف ياحتةرض برنامج البية ،صبيع األرصدة النودي ،اليت
هادد لرركائو اؼبنفذين ،كاسًتجاع صبيع اؼببالغ غَت اؼبورر أف هنفق  ي
غضوف فًتة مةوول ،على أف ال يحتجاكز ذلك فًتة سحت ،أبهر
 ي الفورة ٖ ٛمن الحتورير ،أبلغ اجمللس أف برنامج البية ،قد اهفق مع
هوصيحتو بأف يحتدرل برنامج البية ،كمكحتب األمم اؼبحتددة  ي نَتكيب عن
صبيع األرصدة غَت اؼبؤيدة دباحتندات  ي دفاهر االسحتاذ لديو كهنظيف
دفاهر االسحتاذ لديو من خالؿ عمليات الرطب اؼبالئم،
ك ي الفورة ٓ ٜمن الحتورير ،أبلغ اجمللس أف برنامج البية ،قد اهفق مع
هوصيحتو بأف يووـ برنامج البية ،دبدخالت بُت مكحتب نَتكيب بحتةزيز
الضوابط برأف اغبصوؿ على صبيع أصولو كهاجيلها كمةاعب ،األسباب
الكامن ،كراء بطب أصوؿ من سجالت األصوؿ احملددة  ي الفًتة
ٕٕٓٔٓٓٔٔ-
 ي الفورة ٖ ٜمن الحتورير ،أبلغ اجمللس اف برنامج البية ،قد اهفق مع
هوصيحتو بأف يبضي برنامج البية  ،ي عملي ،كضع كهنفيذ إدارة ـباطر
اؼبؤسا ،كأف يضع برنامج البية ،،خالؿ ٕٕٔٓ ،خط ،ؿبددة للحتنفيذ دبا
 ي ذلك النطاقات الزمني ،كهوزيع اؼباؤكليات على األفراد للحتنفيذ
 ي الفورة ٕٓٔ من الحتورير ،أبلغ اجمللس اف برنامج البية ،قد اهفق مع
هوصيحتو بأف (أ) يطلب برنامج البية ،من اعبهات الطالب ،هوجيو صبيع
اححتياجاهتا من اؼبرًتيات ،من خالؿ دائرة اؼبرًتيات  ي مكحتب األمم
اؼبحتددة  ي نَتكيب ،لكي هصبح ىذه الدائرة كحدىا اؼباؤكل ،عن ربديد
االلحتزامات للبائةُت كفوان للوواعد اؼبةموؿ هبا (ب) هبرم اسحتةراضان
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اإلجراء اؼبحتخذ اسحتجاب ،للحتوصي،
مكحتب الارامج كاؼبيزاني ،كاغباابات)
الوحدة اؼباؤكل :،مكحتب األمم اؼبحتددة  ي
نَتكيب/مكحتب برنامج البية ،للةمليات كاػبدمات
اؼبؤساي/،أمُت اػبزان  ،ي األمم اؼبحتددة
اغبال :،جارم الحتنفيذ
اؼبوعد اؼباحتهدؼ ٖٔ :كانوف األكؿ/ديامار ٕٕٔٓ
الوحدة اؼباؤكل :،مكحتب األمم اؼبحتددة  ي
نَتكيب/مكحتب برنامج البية ،للةمليات كاػبدمات
اؼبؤساي/،اؼبراقب اؼبايل لألمم اؼبحتددة/أمُت اػبزان،
 ي اؼبور الرئياي لألمم اؼبحتددة
اغبال :،جارم الحتنفيذ
اؼبوعد اؼباحتهدؼ ٖٔ :كانوف األكؿ/ديامار ٕٕٔٓ
الوحدة اؼباؤكل :،صبيع الرةب بارنامج
البية/،مكحتب برنامج البية ،للةمليات كاػبدمات
اؼبؤساي،
اغبال :،جارم الحتنفيذ
اؼبوعد اؼباحتهدؼ ٖٔ كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ
الوحدة اؼباؤكل :،مكحتب األمم اؼبحتددة  ي
نَتكيب/مكحتب برنامج البية ،للةمليات كاػبدمات
اؼبؤساي،
اغبال :،جارم الحتنفيذ
اؼبوعد اؼباحتهدؼ ٖٔ :كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ
الوحدة اؼباؤكل :،مكحتب األمم اؼبحتددة  ي
نَتكيب/مكحتب برنامج البية ،للةمليات كاػبدمات
اؼبؤساي،
اغبال :،جارم الحتنفيذ
الحتاريخ اؼباحتهدؼ ٖٔ :كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ
الوحدة اؼباؤكل :،مكحتب برنامج البية ،للةمليات
كاػبدمات اؼبؤساي،
اغبال :،جارم الحتنفيذ
الحتاريخ اؼباحتهدؼ ٖٔ :كانوف األكؿ/ديامار ٕٕٔٓ
الوحدة اؼباؤكل :،مكحتب األمم اؼبحتددة  ي
نَتكيب/مكحتب برنامج البية ،للةمليات كاػبدمات
اؼبؤساي،
اغبال :،جارم الحتنفيذ
اؼبوعد اؼباحتهدؼ ٖٓ :حزيراف/يونيو ٖٕٔٓ
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اإلجراء اؼبحتخذ اسحتجاب ،للحتوصي،

منحتظمان ،كل ربع سن ،على األقل ،السحتخدامو لإلعفاءات كاؼبوافوات بأثر
رجةي لكي يطمةن إىل أف لالسحتخداـ ما يارره
 ي الفورة  ٔٓٚمن الحتورير ،أبلغ اجمللس اف برنامج البية ،قد اهفق مع
هوصيحتو بأف يوافق برنامج البية ،كمكحتب األمم اؼبحتددة  ي نَتكيب ،قبل
هناي ،عاـ ٕٕٔٓ على خط ،هنفيذ مفصل ،كمزكدة بالحتكاليف هغطي صبيع
جوانب هنفيذ نظاـ اؼبةايَت احملاسبي ،الدكلي ،للوطاع الةاـ كربديد اؼبةامل
البارزة اليت سيحتةُت ربويوها من اآلف كحىت هنفيذ اجملموع ،األكىل من
البيانات اؼبالي ،اليت سبحتثل للمةايَت احملاسبي ،الدكلي ،للوطاع الةاـ  ي
ٕٗٔٓ
 ي الفورة ٓٔٔ من الحتورير ،أبلغ اجمللس اف برنامج البية ،قد اهفق مع
هوصيحتو بأف يوضح برنامج البية ،باالهصاؿ مع مكحتب األمم اؼبحتددة  ي
نَتكيب خطحتو لحتمويل هنفيذه اؼبةايَت احملاسبي ،الدكلي ،للوطاع الةاـ

 ي الفورة ٕٔٔ من الحتورير ،أبلغ اجمللس اف برنامج البية ،قد اهفق مع
هوصيحتو بأف يطلب برنامج البية ،أف هبُت موًتحات اؼبرركعات  ي
اؼباحتوبل بوضوح خطوط األساس كاألىداؼ كمصادر البيانات كالطرؽ
اليت هاحتخدـ لوياس الحتودـ صوب ربويق النحتائج اؼبنرودة
 ي الفورة  ٕٔٚمن الحتورير ،أبلغ اجمللس اف برنامج البية ،قد اهفق مع
هوصيحتو بأف (أ) يووـ مدراء مرركعات برنامج البية ،بإخطار اإلدارة الةليا
جبميع اؼبرركعات اليت ال ربوق هودمان جيدا  ي الوقت كالحتكاليف ك/أك
النوعي ،،كأسباب اؼبركالت كاإلجراءات اؼبوًتح ،ؼبةاعبحتها ك(ب)
هاحتةرض اإلدارة الةليا الحتودـ لحتوييم ما إذا كانت اإلجراءات اؼبوًتح ،قد
عوعبت كهطلب إبالغ ىذه اإلجراءات كجزء من هوارير إدارة الارامج
 ي الفورة  ٕٜٔمن الحتورير ،أبلغ اجمللس اف برنامج البية ،قد اهفق مع
هوصيحتها بأف ياحتةرض فريق اإلدارة الةليا  ي برنامج البية ،األداء كالحتودـ
 ي ضوء خطحتو االسًتاهيجي ،كل سحت ،أبهر على األقل ،كأف يوثق ما ارهآه
دبا  ي ذلك أم إجراءات يحتةُت ازباذىا .كسيبدأ برنامج البية ،هنفيذ ىذه
الحتوصي ،كقت إجراء اجمللس اؼبراجة ،النهائي،
 ي الفورة ٖٗٔ من الحتورير ،أبلغ اجمللس اف برنامج البية ،قد اهفق مع
هوصيحتو بأف وبدد برنامج البية ،،قبل هناي ،عاـ ٕٕٔٓ ،أفضل طريو،
إلدراج الحتةلم  ي حوافظ اؼبرركعات كإسناد اؼباؤكلي ،للدكائر اؼبةني،
لحتنفيذ اإلجراءات اليت هةاجل ؾباالت ربويق الحتداينات

الوحدة اؼباؤكل :،مكحتب األمم اؼبحتددة  ي
نَتكيب/مكحتب برنامج البية ،للةمليات كاػبدمات
اؼبؤساي،
اغبال :،جارم الحتنفيذ
اؼبوعد اؼباحتهدؼ ٖٔ :كانوف األكؿ/ديامار ٕٕٔٓ
الوحدة اؼباؤكل :،مكحتب األمم اؼبحتددة  ي
نَتكيب/مكحتب برنامج البية ،للةمليات كاػبدمات
اؼبؤساي،
اغبال :،جارم الحتنفيذ
اؼبوعد اؼباحتهدؼ ٖٔ :كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ
الوحدة اؼباؤكل :،مكحتب برنامج البية ،للةمليات
كاػبدمات اؼبؤساي،
اغبال :،جارم الحتنفيذ
اؼبوعد اؼباحتهدؼ ٖٔ :كانوف األكؿ/ديامار ٕٕٔٓ
الوحدة اؼباؤكل :،مكحتب برنامج البية ،للةمليات
كاػبدمات اؼبؤساي،
اغبال :،جارم الحتنفيذ
اؼبوعد اؼباحتهدؼ ٖٔ :كانوف األكؿ/ديامار ٕٕٔٓ
الوحدة اؼباؤكل :،مكحتب برنامج البية ،للةمليات
كاػبدمات اؼبؤساي،
اغبال :،جارم الحتنفيذ
اؼبوعد اؼباحتهدؼ ٖٔ :كانوف األكؿ/ديامار ٕٕٔٓ
الوحدة اؼباؤكل :،مكحتب برنامج البية ،للةمليات
كاػبدمات اؼبؤساي،
اغبال :،جارم الحتنفيذ
اؼبوعد اؼباحتهدؼ ٖٔ :كانوف األكؿ/ديامار ٕٕٔٓ
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حالة تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات للفترات المالية السابقة
اإلجراء الذم أكصى بو ؾبلس مراجةي اغباابات

اإلجراء اؼبحتخذ اسحتجاب ،للحتوصي،

 ي الفورة  ٕٜمن هورير مراجة ،الفًتة  A/65/Add 6،ٕٜٓٓ-ٕٓٓٛأبلغ
اجمللس أف برنامج البية ،قد كافق على هوصيحتو بأف يغحتنم برنامج البية،
فرص ،هركيب نظاـ جديد لحتخطيط موارد اؼبؤسا  ،ي كضع مؤبرات
للرصد اؼبنحتظم ألكضاع النود

الوحدة اؼباؤكل :،مكحتب األمم اؼبحتددة  ي
نَتكيب/مكحتب برنامج البية ،للةمليات كاػبدمات
اؼبؤساي،
اغبال :،جارم الحتنفيذ
اؼبوعد اؼباحتهدؼ( ٕٓٔٗ:لدل هنفيذ النظاـ
اعبديد لحتخطيط موارد اؼبؤسا)،

 ي الفورة  ٖٛأبلغ اجمللس أف ،برنامج البية ،قد اهفق مع هوصي ،اجمللس
بأف يواصل برنامج البية ،اإلعداد لحتنفيذ اؼبةايَت الدكلي ،حملاسب ،الوطاع
الةاـ بالحتةاكف مع مكحتب األمم اؼبحتددة  ي نَتكيب ك(ب) ربديد
اححتياجاهو لنول برؾبيات كرياحتاؿ إىل نظاـ زبطيط موارد اؼبؤسا ،اؼبوبل
لدل األمان،

الوحدة اؼباؤكل :،مكحتب األمم اؼبحتددة  ي
نَتكيب/مكحتب البية ،للةمليات كاػبدمات اؼبؤساي،

 ي الفورة  ،ٛٛأكصى اجمللس بأف يووـ برنامج البية ،بالحتةاكف مع اإلدارة
 ي اؼبور الرئياي لألمم اؼبحتددة بحتةديل طريو ،اؼبةاعب ،اغباابي ،ؼبنح
الحتةليم .غَت أف ؾبلس مراجةي اغباابات اعًتؼ  ي هورير مراجة،
حاابات ٕٓٔٓ ٕٓٔٔ-بأنو ال يبكن هنفيذ ىذه الحتوصي ،بدكف هغيَت
 ي إجراءات اؼبور الرئياي لألمم اؼبحتددة
 ي الفورة ٕٔٔ من هورير مراجة ،حاابات  ،ٕٓٓٚ-ٕٓٓٙأكد
اجمللس هوصيحتو الاابو ،بأف وبدد برنامج البية ،سبويالن لحتاوي ،الحتزاماهو عن
ماحتدوات هناي ،اػبدم ،كما بةد الحتواعد للنظر كاؼبوافو ،من جانب ؾبلس
اإلدارة كاعبمةي ،الةام .،غَت أف ؾبلس مراجةي اغباابات اعًتؼ  ي
هوريره عن ٕٓٔٓ ٕٓٔٔ-بػأف األمر يوحتضي هوجيهان من مكحتب زبطيط
الارامج كاؼبيزاني ،كاغباابات  ي ىذا اجملاؿ قبل أف يحتخذ برنامج البية ،أم
إجراء (الفورهاف ٗٔ ك٘ٔ من الورار  (A/65/Add.6كوبحتاج ىذا اؼبكحتب
بدكره إىل هوجيو من اعبمةي ،الةام .،كمل يودـ ىذا اإلرباد/الحتوجيو بةد
 ي الفورة  ٕٜٔأبلغ اجمللس أف برنامج البية ،اهفق مع هوصيحتو بأف ينظر
اليونيب  ي مراجة ،سياسحتو اؼبحتةلو ،بحتوييم الحتزاماهو اػباص ،باإلجازات  ي
هنفيذه للمةايَت الدكلي ،حملاسب ،الوطاع الةاـ .غَت أف اجمللس اعًتؼ  ي
هوريره عن مراجة ٕٓٔٔ-ٕٓٔٓ ،أنو ال يبكن هنفيذ ىذه الحتوصي ،دكف
هغيَت  ي إجراءات اؼبور الرئياي لألمم اؼبحتددة (الفورة ٖٔ من الورار

اغبال :،جارم الحتنفيذ
اؼبوعد اؼباحتهدؼ ٖٔ :كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ
الوحدة اؼباؤكل :،إدارة األمم اؼبحتددة اؼباؤكل ،عن
اإلدارة
اغبال :،مل هوبل
اؼبوعد اؼباحتهدؼ :غَت مةركؼ
الوحدة اؼباؤكل :،إدارة األمم اؼبحتددة اؼباؤكل ،عن
اإلدارة
اغبال :،جارم الحتنفيذ
اؼبوعد اؼباحتهدؼ :غَت ؿبدد (يةحتمد على صدكر
هوجيو من مكحتب زبطيط الارامج كاؼبيزاني،
كاغباابات  ي األمان)،
الوحدة اؼباؤكل :،إدارة اؼبةني ،باإلدارة ىف األمان،
اغبال ،غَت موبول،
اؼبوعد اؼباحتهدؼ :غَت مةركؼ

(A/67/5/Add.6

 ي الفورة ٖٗٔ ابلغ اجمللس أف برنامج البية ،اهفق مع هوصيحتو بأف يضمن
اليونيب دعم صبيع مؤبرات اإلقباز بورائن موثو،

الوحدة اؼباؤكل :،مكحتب برنامج البية ،للةمليات
كاػبدمات اؼبؤساي،
اغبال : ،جارل الحتنفيذ
اؼبوعد اؼباحتهدؼ ٖٔ :كانوف أكؿ/ديامار
ٕٕٔٓ
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اإلجراء الذم أكصى بو ؾبلس مراجةي اغباابات
 ي الفورة  ٔ٘ٙأبلغ اجمللس أف برنامج البية ،قد اهفق مع هوصيحتو بأف
يووـ برنامج البية ،،بالحتنايق مع مكحتب األمم اؼبحتددة  ي نَتكيب بإضاف،
حول الزامي  ي النظاـ اػباص باؼبةلومات اإلداري ،اؼبحتكامل ليحتاٌت من
خاللو إدراج أرقاـ الةوود ذات الصل ،بطلبات الالع كاػبدمات اؼبوًتن،
بةود مةُت كربديث قاعدة بيانات إدارة الةوود باسحتمراره
 ي الفورة ٖ ٔٙأبلغ اجمللس أف ،برنامج البية ،قد اهفق مع هوصيحتو بأف
يوسع برنامج البية ،نطاؽ نظاـ إدارة اؼبوجودات ليرمل اؼبكاهب اػبارجي،
كمكاهب االهصاؿ

 ي الفورة  ٔٚٚأبلغ اجمللس أف ،برنامج البية ،قد اهفق مع هوصيحتو بأف
يووـ برنامج البية ،،بالحتنايق مع مكحتب األمم اؼبحتددة  ي نَتكيب ،باغحتناـ
فرص ،الحتنفيذ اؼبوبل لنظاـ زبطيط موارد اؼبؤسا ،اعبديد إللغاء الويودات
 ي قاائم اليومي ،كهةزيز الرقاب ،الداخلي ،على قيودات الواائم اليومي،
كاغبصوؿ على حووؽ ربويوها

اإلجراء اؼبحتخذ اسحتجاب ،للحتوصي،

الوحدة اؼباؤكل :،مكحتب األمم اؼبحتددة  ي
نَتكيب/مكحتب برنامج البية ،للةمليات كاػبدمات
اؼبؤساي،
اغبال :،جارم الحتنفيذ
اؼبوعد اؼباحتهدؼ ٖٔ :كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ
الوحدة اؼباؤكل :،مكحتب األمم اؼبحتددة  ي
نَتكيب/مكحتب برنامج البية ،للةمليات كاػبدمات
اؼبؤساي،
اغبال :،جارم الحتنفيذ
اؼبوعد اؼباحتهدؼ ٖٔ :كانوف األكؿ/ديامار ٖٕٔٓ
الوحدة اؼباؤكل :،مكحتب األمم اؼبحتددة  ي
نَتكيب/مكحتب برنامج البية ،للةمليات كاػبدمات
اؼبؤساي،
اغبال :،جارم الحتنفيذ
اؼبوعد اؼباحتهدؼ ٖٔ :كانوف األكؿ/ديامار
ٕٗٔٓ (لدل هنفيذ نظاـ زبطيط موارد اؼبنظم)،
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المرفق الثالث
حسب التكاليف الشعبة والبرنامج الفرعي
االلتزامات القانونية المتصلة بالرصد واإلبالغ في إطار برنامج العمل للفترة 1025-1024
هغَت اؼبناخ:
(ٔ) ُ
بةب ،الحتكنولوجيا
كالصناع،
كاالقحتصاد

(ٕ) الكوارث
كالنزاعات بةب،
هنفيذ الارامج
البيةي،

(ٖ) إدارة النُظم
اإليكولوجي:،
بةب ،هنفيذ
الارامج البيةي،

(ٗ) اغبوكم،
البيةي :،بةب،
الوانوف البيةي
كاالهفاقيات
البيةي،

(٘) اؼبواد
الكيميائي،
كالنفايات:
بةب،
الحتكنولوجيا
كالصناع،
كاالقحتصاد

( )ٙكفاءة
اسحتخداـ اؼبوارد:
بةب ،الحتكنولوجيا
كالصناع،
كاالقحتصاد

شعبة اإلنذار
المبكر والتقييم

ىاء ألف ٔ ،ىاء
ألف ٕ ،ىاء ألف
ٖ

اإلقبازات اؼبحتوقة،
نواهج برنامج الةمل ٔ/بٕ/

٘/بٔ/

شعبة القانون
البيئي واالتفاقيات
البيئية
نواهج برنامج الةمل

اإلقبازات اؼبحتوقة،

ٖ/ج٘/

اإلقبازات اؼبحتوقة،
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ٗ/أ/ٗ ،ٔ/أ،ٕ/
ٗ/أ/ٗ ،ٖ/أ،ٗ/
ٗ/أ،٘/
ٗ/ب،ٔ/
ٗ/ب،ٕ/
ٗ/بٖ/

ىاء ألف  ،2ىاء
ىاء ألف  ،2ىاء ىاء ألف  ،2ىاء ألف  ،1ىاء ألف
3
ألف 1
ألف 3

نواهج برنامج الةمل ٔ/أ/ٔ ،ٔ/أ/ٕ ،ٕ/أ/ٕ ،ٔ/أ/ٖ ،ٕ/أ/ٖ ،ٔ/أ،ٕ/
ٖ/أ/ٖ ،ٖ/ب،ٔ/
ٔ/أ/ٔ ،ٖ/أ/ٕ ،ٗ/ب،ٔ/
ٔ/أ/ٔ ،٘/ج/ٕ ،ٔ/ب/ٕ ،ٕ/ب/ٖ ٖ/ب،ٕ/
ٖ/ب/ٖ ،ٖ/ج،ٔ/
ٔ/ج/ٔ ،ٕ/جٖ/
ٖ/ج/ٖ ،ٖ/جٗ/
شعبة التكنولوجيا
والصناعة
واالقتصاد

/ٚأ/ٚ ،ٔ/أ،ٕ/
/ٚأ/ٚ ،ٗ/ب،ٔ/
/ٚب/ٚ ،ٕ/جٔ/

ىاء ألف ٔ ،ىاء
ألف ٕ

اإلقبازات اؼبحتوقة،

شعبة تنفيذ
السياسات البيئية

( )ٚإبواء البية،
قيد االسحتةراض:
بةب ،اإلنذار
اؼببكر كالحتوييم

ىاء ألف 1

٘/ب٘/

ىاء ألف ،2
ىاء ألف ،1
ىاء ألف ،3

ىاء ألف  ،2ىاء
ألف  ،1ىاء ألف
،3

UNEP/EA.1/7/Add.1

هغَت اؼبناخ:
(ٔ) ُ
بةب ،الحتكنولوجيا
كالصناع،
كاالقحتصاد

نواهج برنامج الةمل ٔ/ب،ٔ/
ٔ/ب،ٖ/
ٔ/ب/ٔ ،ٗ/بٙ/

(ٕ) الكوارث
كالنزاعات بةب،
هنفيذ الارامج
البيةي،

ٕ/أٖ/

شعبة التعاون
اإلقليمي

(ٖ) إدارة النُظم
اإليكولوجي:،
بةب ،هنفيذ
الارامج البيةي،

(ٗ) اغبوكم،
البيةي :،بةب،
الوانوف البيةي
كاالهفاقيات
البيةي،

ٖ/أ/ٖ ،٘/ب،٘/
ٖ/جٕ/

(٘) اؼبواد
الكيميائي،
كالنفايات:
بةب،
الحتكنولوجيا
كالصناع،
كاالقحتصاد

( )ٙكفاءة
اسحتخداـ اؼبوارد:
بةب ،الحتكنولوجيا
كالصناع،
كاالقحتصاد

( )ٚإبواء البية،
قيد االسحتةراض:
بةب ،اإلنذار
اؼببكر كالحتوييم

٘/أ/٘ ،ٔ/أ/ٙ ،ٕ/أ/ٙ ،ٔ/أ،ٕ/
٘/أ/٘ ،ٖ/أ/ٙ ،ٗ/أ/ٙ ،ٖ/أ،ٗ/
/ٙأ/ٙ ،ٙ/ب،ٔ/
٘/ب،ٕ/
/ٙب،ٖ/
٘/ب،ٖ/
/ٙب،ٗ/
٘/ب،ٗ/
/ٙب،٘/
٘/ب،ٙ/
/ٙب،ٙ/
٘/ب،ٚ/
/ٙج/ٙ ،ٔ/ج،ٕ/
٘/ج،ٔ/
/ٙجٖ/
٘/ج،ٕ/
٘/جٖ/

ىاء ألف 3

اإلقبازات اؼبحتوقة،
نواهج برنامج الةمل

ٔ/أ/ٔ ،ٖ/ب٘/

ٗ/أ،ٙ/
ٗ/ب،ٗ/
ٗ/ج،ٔ/
ٗ/ج،ٕ/
ٖ/أ/ٖ ،ٗ/ب/ٗ ٗ/جٖ/

/ٚأ/ٚ ،٘/أ،ٙ/
/ٚج/ٚ ،ٕ/جٕ/

٘/أ/٘ ،٘/أ،ٙ/
٘/جٗ/
/ٙأ/ٙ ،٘/بٕ/

شػ ػػعبة االتصػ ػػاالت
واإلعالم
نواهج برنامج الةمل ٔ/أ/ٔ ،ٙ/ب/ٕ ،ٚ/أٗ/

/ٚأ/ٚ ،ٖ/ب،ٖ/
/ٚجٗ/
/ٙجٗ/

مالحظ :،وبدِّد اؼبنرور  ST/SGB/2000/8النظم كالوواعد اليت هبرم  ي ظلها الرصد  ي أكباء األمان .،كيحتطلب ذلك هوييم الارامج من حيث النحتائج
اؼبحتدوو ،كالنواهج اؼبنفذة.
الًتقيم اؼبالال لنواهج برنامج الةمل ،مثل ٔ/أ ٔ/هحتوافق مع الارنامج الفرعي/اإلقبازات/النواهج اؼبحتوقة،
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المرفق الرابع
الهيكل التنظيمي

(أ)
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(أ) اؼبةلومات اػباص ،باؼبيزاني ،الةادي ،لألمم اؼبحتددة لفًتة الانحتُت ٕٕٔٓ ٕٖٓٔ-عرضت ألغراض إباري ،ميزاني ،الانحتُت ٕٗٔٓ ٕٓٔ٘-كمل ربدد هكاليفها.
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المرفق الخامس
خطة التقييم
ٔ  -يبثل النهج اؼبةحتمد على النحتائج جانبان بارزان  ي االسًتاهيجي ،اؼبحتوسط ،األجل لارنامج البية .،كيحتجاد ىذا
النهج  ي أسلوب الارنامج إزاء الحتوييم الذم يحتام بًتكيز قوم على أدائو  ي ربويق النحتائج .كيحتمثل النهج اغبايل
 ي هوييم أداء برنامج البية  ،ي هنفيذ أىداؼ االسًتاهيجي ،اؼبحتوسط ،األجل .كيوًتح هنج الحتوييم هوليف ،من
عمليات الحتوييم على ـبحتلف اؼباحتويات ،يحتكامل بةضها مع اآلخر .كقد صمم هنج هوييم االسًتاهيجي ،اؼبحتوسط،
األجل ؼبةاعب ،الةديد من اؼباائل كالوضايا الرئياي ،اليت هةد ضركري  ،ي ربديد اؼبدل الذم حووو برنامج البية  ،ي
هنفيذ برنامج الةمل .كهرمل اؼباائل كالوضايا الرئياي ،ما يلى:
(أ) ما ىي فائدة الحتدخالت اليت نفذىا برنامج البية ،كما ىي درج ،الكفاءة كالفةالي ،ىف هنفيذ ىذه
الحتدخالت؟ كسيجرل لدل هوييم الكفاءة كالفةالي ،النظر  ي الوضايا اؼبحتةلو ،بالرراكات اليت أقيمت ،كهنفيذ
النواهج ،كمردكدي ،الحتكاليف كاإلدارة الحتكيفي ،من بُت أمور أخرل.
(ب) إىل أم مدل ربووت األىداؼ الاراؾبي ،اؼبةلن ،مع مراعاة ’’مؤبرات اإلقباز‘‘  ي برنامج
الةمل؟ كسوؼ يحتضمن ربليل النحتائج احملوو ،،ضمن صبل ،أمور ،هوييمان ؼبدل هأثَت الارنامج بصورة مبابرة أك غَت
مبابرة  ي الاياسات كصنع الورار مع إيالء اىحتماـ خاص لالسحتخداـ الفةاؿ ؼبواد كخدمات برنامج البية.،
(ج) سحتةمل عمليات الحتوييم ،بوصفها فكرة بامل ،،على ربديد مدل ما ربوق من هودـ  ي هنفيذ
خط ،بايل االسًتاهيجي ،برأف بناء الودرات كدعم الحتكنولوجيا.
(د) سحتددد عمليات الحتوييم كهودر الظركؼ أك الةوامل الرئياي ،اليت قد هاهم أك هووض اسحتمراري،
اؼبنافع (االسحتدام )،بةد انحتهاء هدخالت برنامج البية .،كقد يكوف بةض ىذه الةوامل من نحتائج الارامج مثل
الودرات اؼبؤساي ،الووي ،أك صنع الورار اؼباحتنَت بصورة أفضل.
(ق) ما ىي درج ،الفةالي ،اليت نفذ هبا برنامج البية ،عملو على أساس ’’هوحيد األداء‘‘ من خالؿ
الحتةاكف الفةاؿ عار الرةب كمع الرركاء اؼبحتةاكنُت؟
(ك) ىل هكوف لحتدخالت برنامج البية ،أم آثار دائم ،فيما يحتةلق بالبية ،كالفور؟
ٕ  -ىل يكوف لحتدخالت برنامج البية ،أم آثار دائم ،فارق ،على اؼبااكاة بُت اعبناُت كالنوعي،؟ ىل يهحتم
بوضايا اعبنااني ،عندما هحتصل بنحتائج الارنامج أـ أهنا هةكس أنبي ،رئياي ،للةمليات اليت هتدؼ إىل ربويق ىذه
النحتائج .إف األسةل ،احملددة أعاله هركل الًتكيز كالنطاؽ احملددين ؼبخحتلف أنواع الحتوييم اليت هركل برنامج عمل
الحتوييم .كسوؼ يرمل هنج هوييم برنامج الةمل كاؼبيزاني  ،ي نطاؽ االسًتاهيجي ،اؼبحتوسط ،األجل عمليات هوييم
منهجي ،للمرركعات كالارامج الفرعي ،باسحتخداـ اؼبةلومات كالبيانات اليت صبةت لوياس مؤبرات األداء على
ماحتول الارنامج الفرعي (أنظر الركل ٔ) .كسياحتمر باالقًتاف مع خطط هنفيذ نواهج برنامج الةمل كاؼبيزاني،
كاإلسهاـ  ي هنفيذ اإلقبازات اؼبحتوقة ،من خالؿ طرؽ اؼبرركعات ،اسحتخداـ اؼبوارد اؼبخصص ،من ميزانيات
اؼبرركعات .كسوؼ ذبرم صبيع أنواع الحتوييم كفوان ؼبةايَت الحتوييم  ي األمم اؼبحتددة لضماف االهااؽ  ي نوعيحتها،
كللحتمكُت من اسحتخداـ النحتائج  ي عمليات الحتوييم على ماحتول الارامج الفرعي ،كاإلقبازات اؼبحتوقة.،
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الركل ٔ
نهج تقييم نواتج برنامج العمل والميزانية في نطاؽ االستراتيجية المتوسطة األجل

تقييم األداء
ٖ  -سوؼ هطبق ؾبموع ،من اؼبةايَت الحتوييم اؼبوحدة على هوييم األداء كالةمل على ذبميع النحتائج عار ـبحتلف
هدخالت برنامج البية ،اليت هاهم  ي اإلقبازات اؼبحتوقة ،لارنامج الةمل كاؼبيزاني ،كاالسًتاهيجي ،اؼبحتوسط ،األجل.
كىذه ىي الحتدابَت الحتدليلي ،اليت هنطبق عمومان كاليت هاحتخدـ  ي مةظم أنواع عمليات هوييم برنامج البية ،كاليت
هحتاق مع أفضل اؼبمارسات الدكلي ،كمةايَت الحتوييم  ي منظوم ،األمم اؼبحتددة .كهرمل مةايَت الحتوييم ما يلي:
(أ)

مدل ربويق األىداؼ كالنحتائج اؼبوررة

(ز)

كفاءة الحتخطيط اؼبايل كاإلدارة

(ب) اسحتدام ،نحتائج الارنامج

(ح) هنج الحتنفيذ كاإلدارة الحتكييفي،

(ج) ماحتول ربويق النواهج كاألنرط،

(ط) فةالي ،رصد الارامج

(د)

مردكدي ،هكاليف الحتدخالت

(ق) مدل اؼبلكي ،الوطري،
(ك)

(ل) مدل إمكاني ،هكرار الحتدخالت
(ؾ) مدل إبراؾ أصداب اؼبصلد،

قضايا اعبنااني ،ذات الصل ،بالنحتائج ذاهتا أك
الةمليات الرامي ،إىل ربويق النحتائج

ٗ  -كهاحتخدـ هلك اؼبةايَت عادة  ي عمليات الحتوييم ،كيبنح الحتصنيف لكل منها على أساس موياس من
ست نواط يحتدرج من ’’مرض بردة‘‘ إىل ’’غَت مرض بدرج ،كبَتة‘‘ .كسوؼ يطبق مكحتب الحتوييم عمليات
مراقب ،اعبودة احملددة بصورة جيدة كاليت هويم هصنيف اؼبرركع اسحتنادان إىل الورائن اؼببين  ،ي هوارير الحتوييم كيصدر
إحكامو على جودة الحتوارير باؼبوارن ،بأفضل اؼبمارسات الدكلي.،
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خطة العمل
٘  -وبوؿ برنامج الةمل ىذا هنج الحتوييم الةاـ إىل برنامج عمل للحتنفيذ على مدل فًتهى الانحتُت كىو ما
يغطى فًتة االسًتاهيجي ،اؼبحتوسط ،األجل ،كيأخذ  ي االعحتبار اؼبوارد اؼبحتوافرة كما سيددده اؼبكحتب سوؼ ييار
هوييم برنامج الةمل كاؼبيزاني ،للفًتهُت ٕٗٔٓ ٕٓٔ٘ -ك ٕٓٔٚ-ٕٓٔٙكجزء من الحتوييم الرامل
لالسًتاهيجي ،اؼبحتوسط ،األجل.
النطاؽ واألىداؼ
 - ٙيحتألف نطاؽ كظيف ،عمل الحتوييم  ي برنامج البية ،من برامج كمرركعات صندكؽ البية ،كما يحتصل هبا
من صناديق اسحتةمانيو فضالن عن مرركعات مرفق البية ،الةاؼبي ،اليت ينفذىا برنامج البية.،
-ٚ

كهحتمثل أىداؼ ىذه اػبط ،على كجو الحتدديد فيما يلي:
(أ)

هوييم فةالي ،برامج برنامج البية ،ككفاءهتا كجدكاىا كجودهتا كفائدهتا كآثارىا؛

(ب) اسحتخالص كهواسم الدركس اؼباحتفادة من هنفيذ أنرط ،الارامج كاؼبرركعات؛
الرةب؛

(ج) ضماف هنفيذ هوصيات الحتوييم اليت صدرت كقبلت من جانب إدارة برامج برنامج البية ،كمدراء

(د) ضماف هنفيذ الحتوصيات الصادرة عن كحدة الحتفحتيش اؼبرًتك ،باالهصاؿ كالحتةاكف بُت بةب
برنامج البية ،ككحدة الحتفحتيش اؼبرًتك ،،كعرض الوضايا الرئياي ،كاالذباىات النابة ،على اإلدارة الةليا الزباذ
إجراء برأهنا.
المبادئ
 - ٛهةحتار اؼبوارد البرري ،اؼبحتوافرة لدل مكحتب الحتوييم الةامل احملدد الرئياي  ي هصميم برنامج عمل الحتوييم
اؼبرار إليو .كنظران ألف حجم الةمل برأف برنامج عمل الحتوييم يحتجاكز الودرة اؼبحتاح ،السحتكمالو ،ينبغي ربديد
األكلويات بوضوح.
 - ٜكهاحتخدـ اؼببادئ الحتالي ،لحتوفَت االسحتنارة لنهج هصنيف بايط ؼبنح الدرجات ألنرط ،الحتوييم احملحتمل  ،ي
خط ،الةمل اؼبحتوالي ،ؼبكحتب الحتوييم:
(أ)

إسناد أعلى أكلوي ،لةمليات هوييم الارامج الفرعي،؛

(ب) إسناد أكلوي ،محتودم ،لةمليات هوييم اؼبرركعات بالنظر ألنبيحتها لةمليات هوييم الارامج الفرعي،؛
(ج) منح أكلوي ،للمرركعات ذات اؼبيزانيات اإلصبالي ،األعلى عن هلك األصغر ميزاني،؛
(د) إسناد األكلوي ،للمرركعات اليت قد يكوف فيها حجم اؼبنافع أك هوزيةها كبَتان.
ٓٔ  -كنظران لحتخصيص إحدل كظائف مكحتب الحتوييم بصورة ؿبددة لةمليات مرفق البية ،الةاؼبي ،،يوًتح إجراء
ما ال يول عن ٕٔ هوييمان ؼبرركعات اؼبرفق سنويان  ي قائم ،عمليات الحتوييم ذات األكلوي .،كجدير بالذكر أف
الطلب على هوييم مرركعات اؼبرفق ىو  ي حدكد ٖٓ سنويان .كيودر من كاقع اػبارة  ي الانوات الاابو،،
كربليل كقت اؼبوظفُت الالزـ لإلبراؼ على عمليات الحتوييم أف ما يةادؿ موظف كاحد يبكن أف يكمل ما يبلغ
أقصاه ٕٔ عملي ،هوييم ؼبرركعات سنويان .كسيدحتاج اسحتكماؿ صبيع عمليات الحتوييم اؼبطلوب  ،ي عاـ كاحد
139

UNEP/EA.1/7/Add.1

إضاف ،موظف أك محتةاقد كاحد يادد اهةابو مرفق البية ،الةاؼبي ،لحتوفَت اإلبراؼ على عمليات هوييم مرركعات
اؼبرفق اؼبحتبوي .،كسحتجرل مناقر ،أكلويات حافظ ،هوييم مرركعات اؼبرفق مع مكحتب هنايق اؼبرفق قبل اسحتكماؿ
ىذه الةملي .،كسوؼ هبرم مكحتب الحتوييم من اآلف فصاعدان هوييم منحتصف اؼبدة ؼبرركعات اؼبرفق كامل ،اغبجم
فوط اليت أبلغت لدائرة اؼبرفق بأهنا عرض ،للمخاطر أك نفذت بصورة مرًتك.،
ٔٔ  -كهدرج عمليات الحتوييم اليت بدأت بالفةل  ي خط ،الةمل هلوائيان بالنظر إىل أهنا مل هةد ؿبحتمل ،باإلضاف،
إىل هودير لوقت اؼبوظفُت الالزـ للوصوؿ إىل اسحتكماؽبا.
ٕٔ  -كقد صنفت عمليات الحتوييم احملحتمل ،كفوان للمةايَت اؼبحتصل ،هبذه اؼببادئ ،كرهبت على أساس األكلوي.،
كسيوضع هودير لوقت اؼبوظفُت لكل عملي ،هوييم .كيودر نطاؽ خط ،الةمل اؼبمكن ،على أساس النظر لةمليات
الحتوييم كفوان ألكلوياهتا .كربدد خط ،الةمل اؼبمكن ،عند النوط ،اليت يحتةادؿ فيها كقت اؼبوظفُت الحتجميةي الالزـ
مع ؾبموع كقت اؼبوظفُت  ي مكحتب الحتوييم.
األنشطة المقررة والنواتج ذات الصلة
التقييم التكويني
ٖٔ  -سيجرم مكحتب الحتوييم  ،ي كقت مبكر من فًتة الانحتُت األكىل ،هوييمان هكوينيان للةالقات الاببي،
الكامن  ،ي اؼبرركعات ضمن كل إطار براؾبي لفهم ما إذا كانت اؼبرركعات هرهبط بصورة منطوي ،باإلقبازات
اؼبحتوقة .،كسوؼ يصبح من الواضح من خالؿ كضع هصور للممرات الاببي ،لكل مرركع الكيفي ،اليت وبحتمل أف
هاهم هبا ىذه اؼبرركعات  ي اإلقبازات اؼبحتوقة ،كما إذا كانت الحتدخالت اليت هاحتخدـ الةناصر الفاعل ،اؼبرًتك،
يةزز بةضها اآلخر كهلحتدم/هحتآزر مع بضةها لحتنفيذ اإلقبازات اؼبحتوقة .،ك ي نفس الوقت ،فإف ىذا الحتدليل
سوؼ يارز الصالت احملحتمل ،من اؼبرركعات ضمن اإلطار الاراؾبي ،إىل اإلقبازات اؼبحتوقة ،األخرل .كما
سيااعد الحتوييم الحتكويٍت  ي ربديد مواييس األداء ك’’ؿبركات الحتأثَت‘‘ الرئياي ،لالسحتخداـ بواسط ،مدراء
اؼبرركعات/الارامج أثناء هنفيذ اإلقبازات اؼبحتوقة .،كسوؼ هبرم الحتوييم الحتكويٍت داخليان بواسط ،مكحتب الحتوييم.
عمليات تقييم البرامج الفرعية
ٗٔ  -يرهكز الةمل اؼبدرج  ي بةض الارامج الفرعي ،لارنامج الةمل كاؼبيزاني ،لفًتة الانحتُت ٕٗٔٓ ٕٓٔ٘-على
جهود برنامج البية ،الاابو ،كاعباري( ،مثل هلك اليت بذلت  ي ؾباؿ الكوارث كالنزاعات كاغبوكم ،البيةي ،)،كمع
ذلك فإف ىذه اعبهود هحتاق مع اإلقبازات اؼبحتوقة ،احملددة  ي االسًتاهيجي ،اؼبحتوسط ،األجل للفًتة ٕٗٔٓ-
 ٕٓٔٚكبرنامج الةمل كاؼبيزاني ،لفًتة الانحتُت ٕٗٔٓ ٕٓٔ٘-كيبكن هوييم ماانبات برنامج البية  ،ي ىذه
اإلقبازات اؼبحتوقة  ،ي كقت مبكر من دكرة الحتوييم .كسيبدأ هوييم الارنامج الفرعي الثالث برأف هغَت اؼبناخ  ي
كقت محتأخر من عاـ ٕ٘ٔٓ كسياحتكمل حبلوؿ منحتصف عاـ  .ٕٓٔٙكسيجرل هوييم ىذه الارامج الفرعي،
الثالث  ،ي ٕٗٔٓ .ٕٓٔ٘-كهوع عمليات الحتوييم الثالث ىذه  ي نطاؽ ىيكل الحتوييم اؼبصمم لالسًتاهيجي،
اؼبحتوسط ،األجل (أنظر الركل ٕ).
٘ٔ  -ككما حدث  ي الانوات الاابو ،،سوؼ هةمم هوارير هوييم صبيع الارامج الفرعي ،كهوصياهتا على فريق
اإلدارة الةليا ،كيودـ للجن ،اؼبمثلُت الدائمُت .كسوؼ هوضع خط ،لحتنفيذ هوصيات الحتوييم مع ربديد الرةب
اؼبةني.،
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الشكل 1
الجدول الزمني لعمليات تقييم البرامج الفرعية
1024

1025

1026

1027

1028

عمليات تقييم المشروعات
 - ٔٙهرمل اؼبرركعات اليت هصمم لحتنفيذ االسًتاهيجي ،اؼبحتوسط ،األجل للفًتة ٕٗٔٓ ٕٓٔٚ-فًتيت الانحتُت
اللحتُت هغطياف فًتة ىذه االسًتاهيجي ،كسوؼ هاحتكمل على األرجح  ي هناي ،عاـ  .ٕٓٔٚكسيووـ مكحتب
الحتوييم بحتوييم اؼبرركعات اليت بدأت خالؿ فًتات الانحتُت الاابو ،كاليت ؽبا صالت كاضد ،باإلقبازات اؼبحتوقة،
اؼببين  ،ي االسًتاهيجي ،اؼبحتوسط ،األجل .كسيظل برنامج البية ،بذلك قادران على اإلبالغ عن أدائو موابل النحتائج
اؼبحتوخاة لارنامج الةمل كاؼبيزاني ،لفًتة الانحتُت ٕٗٔٓ ،ٕٓٔ٘-كيودـ هوصيات عن الحتةديالت احملحتمل ،على
األطر .كاسحتنادان إىل اؼببادئ الحتوجيهي ،كالطرائق احملددة أعاله ،سيجرم مكحتب الحتوييم  ٜٙعملي ،هوييم
ؼبرركعات خالؿ فًتة االسًتاهيجي ،اؼبحتوسط ،األجل (  ٗٛي إطار صندكؽ البية – ،كماانبات نظَتة ك ٗٛىف
إطار مرفق البية ،الةاؼبي.)،
 - ٔٚكهودـ نحتائج عملي ،هوييم اؼبرركعات  ي هوارير هوفر مةلومات عن قباح اؼبرركعات موابل األىداؼ
اػباص ،هبا .كهةد  ي هةاكف كثيق مع إدارة الارنامج ذم الصل ،،كهوزع على فريق اإلدارة الةليا كهةرض على اؼبوقع
الربكي ؼبكحتب الحتوييم .كسيواصل مكحتب الحتوييم اسحتخالص الدركس من عمليات الحتوييم ىذه كإدراجها  ي
نظاـ إدارة مةلومات الارامج  ي بكل دركس ماحتفادة.
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تقييم االستراتيجية المتوسطة األجل
 - ٔٛبغي ،هوييم الحتودـ احملرز صوب هنفيذ االسًتاهيجي ،هبدؼ هوفَت قرائن هوييمي ،برأف فةالي ،ككفاءة
اآلليات اؼبوام ،للحتنفيذ لحتدويق أىداؼ االسًتاهيجي ،اؼبحتوسط ،األجل ،سوؼ ذبرم عملي ،هوييم بامل،
لالسًتاهيجي ،اؼبحتوسط ،األجل  ي منحتصف اؼبدة ك ي هناي ،الفًتة اليت هغطيها االسًتاهيجي .،كسيددد الحتوييم
الحتدديات اليت هواجو هنفيذ االسًتاهيجي ،اؼبحتوسط ،األجل كيوفر الدركس كالحتوصيات الرامي ،إىل النهوض بحتنفيذ
الارنامج كالحتنفيذ الالحق ألىداؼ االسًتاهيجي ،كهوفَت االسحتنارة للحتوجو االسًتاهيجي للمنظم  ،ي اؼباحتوبل.
كسوؼ يودـ كال الحتوييمُت للجن ،اؼبمثلُت الدائمُت.
عمليات التقييم واألنشطة األخرى
 - ٜٔيةحتزـ مكحتب الحتوييم إجراء عملي ،هوييم للدضور االسًتاهيجي لارنامج البية  ،ي فًتة الانحتُت األكىل من
الفًتة اليت هغطيها االسًتاهيجي ،اؼبحتوسط ،األجل .كسوؼ يضع الحتوييم هوديران ؼبدل ما حووو برنامج البية ،من
هنظيم كمدل قباحو  ي هنفيذ كاليحتو على اؼباحتويات اإلقليمي ،كدكف اإلقليمي ،كالوطري .،كسيددد الحتوييم
الحتدديات كالفرص أماـ هةزيز اغبضور االسًتاهيجي ،كيوفر الدركس كالحتوصيات للنهوض بحتنفيذ الارنامج على
اؼباحتويات اإلقليمي ،كدكف اإلقليمي ،كالوطري.،

تقرير التقييم التجميعي
ٕٓ  -سيةد مكحتب الحتوييم  ي هناي ،كل فًتة سنحتُت هوريران ذبميةيان للحتوييم .كسيوجز ىذا الحتورير أداء اؼبنظم ،من
خالؿ االذباىات كاألمباط اليت لوحظت خالؿ فًتة الانحتُت بفةل عمليات الحتوييم اؼباحتكمل ،على صبيع
اؼباحتويات .كسوؼ هاحتخدـ األمباط كاالذباىات  ي ربديد الحتوصيات كالدركس اليت سحتةرض على مناوي
الارامج كاإلدارة الةليا لارنامج البية ،كهناقش مةهم .كسيجرم اسحتةراض الحتورير ،الذم يبثل كثيو ،للةرض على
ؾبلس اإلدارة ،بواسط ،أعضاء عبن ،اؼبمثلُت الدائمُت كيوزع على اغبكومات الوطني ،كموظفي برنامج البية.،
كسوؼ يحتضمن الحتورير ،مثلما كاف اغباؿ  ي الانوات الاابو ،،مةلومات عن ماحتول االمحتثاؿ لإلجراءات لحتنفيذ
الحتوصيات الصادرة قبل فًتة االسًتاهيجي ،اؼبحتوسط ،األجل.
رصد تنفيذ توصيات التقييم
ٕٔ  -سيحتابع مكحتب الحتوييم هنفيذ الحتوصيات لضماف أف اإلجراءات الالزم ،للنهوض بأداء الارنامج كإدارهو قد
ازبذت بطريو ،حان ،الحتوقيت .كسيبلغ مكحتب الحتوييم اؼبدير الحتنفيذم عن حال ،ىذه الحتوصيات على أساس ربع
سنوم ،كينرر مةلومات عن االمحتثاؿ لحتوصيات الحتوييم  ي الحتورير الحتجميةي للحتوييم كعلى اؼبوقع الربكي ؼبكحتب
الحتوييم .كقد جدد مكحتب الحتوييم مؤخرا موقةو الربكي .كسوؼ نواصل ربديث كرباُت اؼبوقع الربكي لحتوفَت
اؼبةلومات ذات الصل ،كاغبديث ،عن األداء الاراؾبي لارنامج البية ،كإدارهو.
الدروس المستفادة
ٕٕ  -سيواصل اؼبكحتب اسحتةراض كربديث قاعدة بياناهو على ببك ،اإلنًتنت كإطار الدركس احملددة من
عمليات هوييم اؼبرركعات كالارامج الفرعي ،لضماف أف هفيد الدركس عمليات زبطيط كبرؾب ،اؼبرركعات  ي
اؼباحتوبل .كيبكن الوصوؿ إىل قاعدة البيانات ىذه من خالؿ اؼبوقع الربكي ؼبكحتب الحتوييم على
.http://www.unep.org/eou
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وحدة التفتيش المشتركة
ٖٕ  -فيما يحتةلق بوحدة الحتفحتيش اؼبرًتك ،،سيواصل مكحتب الحتوييم الةمل كجه ،اهصاؿ كيضطلع بدكر
هنايوي ألنرط ،كحدة الحتفحتيش اؼبرًتك  ،ي اؼبنظم ،خالؿ فًتة الانحتُت .كيحتمثل أكثر أدكار مكحتب الحتوييم كثاف،
 ي اسحتخداـ اؼبوارد فيما يحتةلق بوحدة الحتفحتيش اؼبرًتك  ،ي محتابة ،اسحتجابات اإلدارة لحتوارير الحتفحتيش كالحتوييم اليت
هطلبها اعبمةي ،الةام ،كالةديد من الطلبات من جانب كحدة الحتفحتيش اؼبرًتك ،لحتنظيم موابالت كإدارة اسحتبيانات
هحتةلق بةمل الوحدة  ي ؾباؿ الحتفحتيش كالحتوييم.
المصادر
موجز الميزانية ()1027-1024
التكلفة

ميزانية خطة العمل 1027-1024
عدد نوع التقييم
عمليات الحتوييم الحتكويٍت

ٔ

ٓٓٓ ٕٓ

عمليات هوييم الارنامج الفرعي

ٚ

ٓٓٓ ٓ٘ٓ ٔ

هوييم اغبضور االسًتاهيجي لارنامج البية،

ٔ

ٓٓٓ ٓٔٛ

هوييم النحتائج/اآلثار

ٔ

ٓٓٓ ٓٙ

الحتورير الحتجميةي للحتوييم لفًتة الانحتُت

ٔ

ٓٓٓ ٓٗ

هوييم االسًتاهيجي ،اؼبحتوسط ،األجل

ٕ

ٓٓٓ ٖٓٓ
2 650 000

مجموع تكاليف التقييم االستراتيجي
تقييم مشروعات برنامج البيئة

العدد

ٕٕٗٔٓٓٔ٘-

ٕٗ

ٕٓٔٚ-ٕٓٔٙ

ٕٗ

تقييم مشروعات برنامج البيئة/مرفق البيئة العالمية
ٕٕٗٔٓٓٔ٘-

ٕٗ

ٕٓٔٚ-ٕٓٔٙ

ٕٗ
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المرفق السادس
خطة التدريب 1027-1024
ٔ  -يحتطلب اذباه برنامج البية ،إىل هةميق اإلدارة اؼبةحتمدة على النحتائج خالؿ الفًتة ٕٗٔٓ ٕٓٔٚ-إضفاء
الطابع اؼبؤساي على الحتدريب  ي إطار اؼبنظم .،ك ي حُت أف الحتدريب قد أجرل خالؿ فًتة االسًتاهيجي،
اؼبحتوسط ،األجل اغبالي ،ٕٖٓٔ-ٕٓٔٓ ،فإف ىذه اعبهود بذلت بأمواؿ كاف يحتةُت هةبةحتها من جهات ماكب،
مهحتم ،،كىو كضع غَت ماحتداـ .كقد كضةت خط ،الحتدريب ىذه إلضفاء الطابع اؼبؤساي لحتنمي ،الودرات  ي
داخل اؼبنظم ،حىت يبكن زبصيص ؾبموع ،أساسي ،من موارد صندكؽ البية ،ؽبذا اعبهد لدفع اإلدارة اؼبةحتمدة
على النحتائج على صبيع ماحتويات اؼبنظم .،كقد كضةت ميزاني ،خط ،الحتدريب بحتكلف ،كاحد  ي اؼبائ ،من صندكؽ
البية ٙٛٚ ٘ٓٓ( ،دكالر أمريكي سنويان) مع عمل مكحتب برنامج البية ،للةمليات كاػبدمات اؼبؤساي ،ككياف
هنايوي إال إنو يةحتمد على اػبارات اؼبحتوافرة  ي اؼبنظم .،كيدكر الحتدريب حوؿ اإلدارة اؼبةحتمدة على النحتائج
باعحتبارىا النهج اؼبفاىيمي لحتنفيذ برنامج عمل برنامج البية  ،ي صبيع ؾباالت اؼبرركعات كإدارة األمواؿ .كنظران
لالنحتواؿ إىل اؼبةايَت احملاسبي ،الدكلي ،للوطاع الةاـ كهطبيق النظاـ اعبديد لحتخطيط موارد اؼبنظم ،الذم يرمل
أمان ،األمم اؼبحتددة ،كاؼبةركؼ باسم نظاـ زبطيط موارد اؼبنظم ،،سوؼ هرمل خط ،الحتدريب لدل برنامج البية،
أيضان الحتدريب على اؼبةايَت احملاسب ،الدكلي ،للوطاع الةاـ كاسحتخداـ نظاـ زبطيط موارد اؼبنظم.،
األىداؼ
ٕ  -يحتمثل اؽبدؼ الرامل لارنامج البية ،فيما يحتةلق بالحتدريب  ي اسحتكماؿ الحتدريب الذم هبريو مكحتب
األمم اؼبحتددة  ي نَتكيب من خالؿ هزكيد اؼبوظفُت باؼبهارات الالزم ،ؼبا يلي:
(أ) الحتخطيط اؼبةحتمد على النحتائج ككضع اؼبيزانيات كاإلدارة لضماف هوجيو صبيع جوانب إدارة الارامج
كاؼبرركعات كاألمواؿ صوب ربويق النحتائج الواردة  ي االسًتاهيجي ،اؼبحتوسط ،األجل كبرنامج الةمل كاؼبيزاني،؛
(ب) اهاح ،االسحتخداـ الفةاؿ لنظاـ إدارة مةلومات الارامج كالحتمكُت من ىذا االسحتخداـ كوسيل،
إلدارة اؼبرركعات؛
(ج) رباُت اؼبهارات كاؼبةارؼ  ي ـبحتلف ؾباالت االىحتماـ لحتدويق كل من الفوائد أثناء الةمل
كهنمي ،الودرات الرخصي ،للموظفُت كارهوائهم الوظيفي ،فبا يحتيح للموظفُت االسحتفادة الكامل ،من قدراهتم
اؼبكحتاب ،لحتةزيز أىداؼ اؼبنظم،؛
(د) زيادة الثو  ،ي اؼبوظفُت اؼبهنيُت كاؼبنظم،؛
(ق) هنمي ،اػبارات داخل اؼبنظم ،من خالؿ هدريب اؼبدربُت كهرجيع الحتةلم عن بةد من خالؿ
ببك ،اإلنًتنت؛
(ك) إيالء اىحتماـ خاص لحتداُت قدرات النااء  ي اؼبنظم،؛
(ز) هنفيذ هوصي ،األمُت الةاـ الواردة  ي ’’هدريب صبيع اؼبوظفُت بصرؼ النظر عن مواقةهم أك
مصدر الحتمويل لحتدويق نفس اؼبةايَت) (أنظر الورار .)A/61/255
ٖ  -سَتكز التدريب المقرر على إدارة اؼبرركعات كإدارة األمواؿ كاالرهواء الوظيفي كالحتدريب على الةمل دبا
 ي ذلك االمحتثاؿ الضركرم للمةايَت احملاسبي ،الدكلي ،للوطاع الةاـ كنظاـ زبطيط موارد اؼبنظم ،الذل سيدل
مكاف نظاـ اؼبةلومات اإلداري ،اؼبحتكامل.
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الدخول في الخدمة والتوجيو واإلرشاد االستهاللي
ٗ  -هبرم هوييم اؼبوظفُت اعبدد  ي برنامج البية ،عن طريق برنامج لإلرباد االسحتهاليل ينفذه مكحتب األمم
اؼبحتددة  ي نَتكيب .كىذا اإلرباد االسحتهاليل ضركرم للموظفُت اعبدد .كهحتمثل الثغرة  ي ىذا الارنامج الذم يودـ
للموظفُت اعبدد  ي أنو ال يودـ ،كال يحتوقع منو أف يودـ ،الكثَت من اؼبةلومات عن برنامج البية ،ذاهو ،كما ىي
مهم ،برنامج البية ،،كما يهدؼ برنامج البية ،إىل ربويوو ككيفي ،عمل برنامج البية ،كارنامج .كاؼبكونات اؼبحتةلو،
بارنامج البية ،،كىى عناصر ناقص  ،ي برنامج اإلرباد الذم ينفذه مكحتب األمم اؼبحتددة  ي نَتكيب ربوؿ دكف أف
وبدد موظفو برنامج البية ،اعبدد بالضركرة الكيفي ،اليت يندمج هبا عملهم ضمن الاباؽ األمشل ألىداؼ اؼبنظم،
كالكيفي ،اليت يبكن هبا عمل كل موظفي اؼبنظم ،من ربويق نحتائجها اؼبوررة .كبأسلوب آخر ،فإف اؼبنظم ،زباطر
بةدـ ربويق نحتائجها االمشل الواردة  ي االسًتاهيجي ،اؼبحتوسط ،األجل كبرنامج الةمل كاؼبيزاني ،بأكثر الوسائل
كفاءة.
٘  -كسيضفي برنامج البية ،الطابع اؼبؤساي على برنامج لإلرباد االسحتهاليل ؼبوظفي برنامج البية ،اعبدد
يغطي الوضايا اػباص ،بارنامج البية ،السحتكماؿ ما ينفذه مكحتب األمم اؼبحتددة  ي نَتكيب .كسوؼ هنفذ برامج
الدخوؿ للخدم ،كالحتوجيو كاإلرباد كالحتدريب على فًتات ـبحتلف ،كهحتاح عبميع اؼبوظفُت الذين يلحتدووف باؼبنظم،
فبا يظهر الحتزاـ اؼبنظم ،باألىداؼ الحتالي:،
(أ) ضماف اكحتااب صبيع موظفي برنامج البية ،اعبدد بارع ،فهم كالي ،برنامج البية ،،كعالقحتو
دبنظوم ،األمم اؼبحتددة األكسع نطاقان ،كىيكلو الحتنظيمي كآليات الحتنفيذ الرئياي ،لحتدويق النحتائج اؼبوررة الواردة  ي
اػبط ،االسًتاهيجي ،اؼبحتوسط ،األجل كبرنامج الةمل كاؼبيزاني،؛
(ب) هوفَت الحتوجيو اؼبؤساي للموظفُت اؼبةينُت حديثان لحتمكُت اؼبنظم ،من ربويق أكار قدر من
اإلنحتاجي ،كربفيز اؼبوظفُت كاالححتفاظ هبم كربويق أقصر مندٌت للحتةليم؛
(ج) الةناي ،دبوظفيو كاالسحتثمار فيهم كمااعدهتم  ي إحراز النجاح كالحتودـ  ي اؼبنظم،؛
(د) هةزيز نول اؼبةارؼ ،كاإلسراع لحتدويق اإلنحتاجي ،،كالحتوفيق بصورة أفضل بُت طموحات اؼبوظفُت
كاححتياجات اؼبنظم ،كهرجيع مواقف الةمل اإلهبابي ،كرباُت اإلنحتاجي،؛
(ق) هةزيز االندماج االجحتماعي كاالرهباط كااللحتزاـ باؼبؤسا ،كزيادة االححتفاظ باؼبوظفُت.
 - ٙكسيدضر صبيع اؼبوظفُت اعبدد ندكة هةريف بارنامج البية  ،ي غضوف سحت ،أبهر من دخوؽبم اػبدم.،
كسيابق ىذا اإلرباد مواد إعالمي ،هرسل إىل اؼبوظفُت اعبدد قبل كصوؽبم إىل موار عملهم كجلاات إعالمي،
موحدة يويمها مكحتب األمم اؼبحتددة  ي نَتكيب لدل كصوؽبم باإلضاف ،غبزـ مةلومات كإربادات  ي الرةب اليت
عينوا فيها .كعالكة على ذلك ،سيودـ للموظفُت اعبدد إرباد ؿبلي يحتفق مع الظركؼ الاائدة  ي أقاليمهم أك
مناطق عملهم إال أهنا هودـ بطريو ،مؤساي ،محتاو.،
 - ٚكسوؼ هحتألف ىذه الارامج من عناصر مًتابط ،يووـ بحتنايق الحتدريب فيها مكحتب الةمليات كدائرة
اؼبوارد البرري.،
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إدارة المشروعات باستخدام إطار اإلدارة المعتمدة على النتائج
 - ٛسوؼ يركز الحتدريب على إدارة اؼبرركعات على اإلدارة اؼبةحتمدة على النحتائج مع االىحتماـ بحتصميم
اؼبرركع كإدارهو .كهحتةلق ؾباالت الضةف اليت حددت  ي الوقت اغباضر  ي إدارة اؼبرركعات  ي برنامج البية،
كاليت هةوؽ اإلدارة اعبيدة اؼبةحتمدة على النحتائج كضع نظري ،الحتغيَت أك اؼبمر الاليب الذم يبُت األنرط ،اليت يحتةُت
أف هنفذ نواذبها كربويق نحتائجها .كيؤثر ذلك بدكره على نوعي ،إطار النحتائج  ي أطر أداء اؼبرركعات كما يرهبط
بذلك من مؤبرات لوياس الحتودـ  ي ضوء خطوط األساس كاؼبةامل البارزة .كما يحتةُت هنمي ،مهارات إدارة
اؼبرركعات الووي ،لضماف الًتكيز اؼبنحتظم على الرصد كإدارة اؼبخاطر كهةزيز الةمليات اليت هأخذ  ي االعحتبار
االححتياجات كاآلفاؽ كالفرص كالحتدديات  ي الةمل مع أصداب اؼبصلد ،كالرركاء عار قطاعات محتةددة.
التدريب على إدارة األموال
 - ٜهركل إدارة األمواؿ أساس احملاسب ،اؼبالي  ،ي األمم اؼبحتددة كينبغي ضماف اسحتخداـ اؼبوارد بطريو ،هحتام
بالكفاءة كالفةالي ،كفوان لوواعد كاححتياجات األمم اؼبحتددة .كهبرم حاليان هودًن الحتدريب الانوم ؼبدراء األمواؿ  ي
برنامج البية ،إال أنو سيجرل خالؿ الفًتة ٕٗٔٓ ٕٓٔٚ-كضع مواصفات ىذا الحتدريب لحتدويق إدارة األمواؿ
 ي سياؽ يةحتمد على النحتائج مع هوفَت الدعم برأف اسحتخداـ أدكات هكنولوجيا اؼبةلومات  ي إدارة األمواؿ.
كسوؼ ياند االىحتماـ لةناصر الحتدريب اليت هحتصل بصورة كثيو ،دبوارد اؼبرركعات (اؼبيزن ،اؼبةحتمدة على النحتائج)
بالنظر إىل الةالق ،اؼبرًتك ،بُت اإلدارة الاراؾبي ،كاإلدارة اؼبالي.،
ٓٔ  -كسيجرم ربديد االححتياجات األخرل من الحتدريب خالؿ فًتة الانحتُت ىذه بغرض اسحتكماؿ الحتدريب
الذم يودمو مكحتب األمم اؼبحتددة  ي نَتكيب برأف اللغات كاؼبرًتيات كهكنولوجيا اؼبةلومات كاإلدارة كهنمي ،ركح
الويادة .كقد يحتضمن ذلك الحتدريب على إدارة اؼبخاطر بالنظر إىل أهنا سوؼ هركل ؿبركان رئيايان  ي اسًتاهيجي،
عمليات برنامج البية ،على الندو الوارد  ي االسًتاهيجي ،اؼبحتوسط ،األجل.
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ميزانية التدريب لالستراتيجية المتوسطة األجل لبرنامج البيئة للفترة 1027-1024
الحتكلف ،الانوي ،لحتدريب موظفي برنامج البية ،برأف االسًتاهيجي ،اؼبحتوسط ،األجل ٕٗٔٓ ٙٛٚ ٘ٓٓ :ٕٓٔٚ-دكالر أمريكي
إصبايل هكاليف هدريب موظفي برنامج األمم اؼبحتددة للبية ،برأف االسًتاهيجي ،اؼبحتوسط ،األجل ٕٗٔٓ ٚ٘ٓ ٓٓٓ :ٕٓٔٚ-دكالر
أمريكي
اؼبناق

ميار األعماؿ

الحتكاليف الانوي،

ميزاني ،الانحتُت

الارنامج
إدارة اؼبرركع اؼبةحتمد على النحتائج

هدريب اؼبدربُت  -اؼبوارد البرري،
 -كحدة الحتدريب

هدريب اؼبدربُت

ٓٓٓ ٕ٘

ٓٓٓ ٓ٘

محتابة ،برنامج هدريب اؼبهنيُت

هدريب اؼبدربُت  -اؼبوارد البرري،
– كحدة الحتدريب

االسحتراريوف

ٓٓ٘ ٕٔ

ٓٓٓ ٕ٘

االلحتداؽ باػبدم ،كالحتوجيو كالرصد

هدريب اؼبدربُت  -اؼبوارد البرري،
 -كحدة الحتدريب

كحدة ضماف اعبودة

ٓٓٓ ٓ٘ٔ

ٓٓٓ ٖٓٓ

اإلرباد االسحتهاليل

هدريب اؼبدربُت  -اؼبوارد البرري،
 -كحدة الحتدريب

برنامج األمم اؼبحتددة
للبية،

ٓٓٓ ٕٓ

ٓٓٓ ٓٗ

أداة إدارة الوظائف

هدريب اؼبدربُت  -اؼبوارد البرري،
 -كحدة الحتدريب

مكحتب الةمليات/ربدد
فيما بةد

ٓٓ٘ ٔٚ

ٓٓٓ ٖ٘

الحتدريب على إدارة الصندكؽ دبا
 ي ذلك اجحتماع إدارة الحتنظيم

هدريب اؼبدربُت  -اؼبوارد البرري،
 -كحدة الحتدريب

اؼبوارد البرري – ،مكحتب
اإلدارة اؼبالي – ،ربدد
فيما بةد

ٓٓٓ ٕٓٓ

ٓٓٓ ٓٓٗ

أدكات ميكركسوفت لحتكنولوجيا
اؼبةلومات

هدريب اؼبدربُت  -اؼبوارد البرري،
 -كحدة الحتدريب

االسحتراريوف/مكحتب
الةمليات/هكنولوجيا
اؼبةلومات/هدريب
اؼبدربُت

ٓٓٓ ٘

ٓٓٓ ٓٔ

اإلعداد للًتخيص الدكل ،ؿبرؾ
اغباسوب

هدريب اؼبدربُت  -اؼبوارد البرري،
 -كحدة الحتدريب

كحدة ضماف
اعبودة/هكنولوجيا
اؼبةلومات

ٓٓٓ ٕ٘

ٓٓٓ ٓ٘

نظاـ إدارة مةلومات الارامج الةامل
كأداة اإلدارة اؼبالي ،لوحدة اػبدمات
اؼبالي،

هدريب اؼبدربُت  -اؼبوارد البرري،
 -كحدة الحتدريب

مكحتب الةمليات/ربدد
فيما بةد

ٓٓ٘ ٔٚ

ٓٓٓ ٖ٘

الارامج اؼبناو ،مركزيان اليت ال هغطيها
اؼبيزاني ،الةادي،

هدريب اؼبدربُت  -اؼبوارد البرري،
 -كحدة الحتدريب

اسحترارم/كحدة هدريب
اؼبوظفُت

ٓٓ٘ ٕٕ

ٓٓٓ ٘ٗ

هنفيذ نظاـ زبطيط موارد اؼبنظم  ،ي
اؼباحتوبل بةد ربديث اؼبةايَت
احملاسبي ،الدكلي ،للوطاع الةاـ

هدريب اؼبدربُت  -اؼبوارد البرري،
 -كحدة الحتدريب

اسحترارم/هدريب
اؼبدربُت

ٓٓٓ ٕ٘

ٓٓٓ ٓ٘

اؼبرأة  ي مركز الويادة

هدريب اؼبدربُت  -اؼبوارد البرري،
 -كحدة الحتدريب

اسحترارم

ٓٓ٘ ٙٚ

ٓٓٓ ٖ٘ٔ

الحتدريب على نظاـ زبطيط موارد
اؼبنظم،

هدريب اؼبدربُت  -اؼبوارد البرري،
 -كحدة الحتدريب

بؤكف األفراد باؼبور
الرئياي/ربدد فيما بةد

ٓٓٓ ٓٓٔ

ٓٓٓ ٕٓٓ

687 500

2 375 000

اإلجمالي

____________
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