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 الرابعةالدورة 
 2019 آذار/مارس 15-11 نريويب،

 2019آذار/مارس  15قرار اختذته مجعية األمم املتحدة للبيئة يف 

ج األمم املتحدة مانيف بر  الرتابط بني العلوم والسياساتقيد االستعراض: تعزيز العاملية إبقاء البيئة  4/23
 للبيئة وإقرار تقرير توقعات البيئة العاملية

 ،مجعية األمم املتحدة للبيئةإن  
 2997والية برانمج األمم املتحدة للبيئة على النحو املبني يف قرار اجلمعية العامة  إذ تضع يف اعتبارها 

مبا يف ذلك  ،واليته عززتوالقرارات األخرى ذات الصلة اليت  1972ديسمرب /كانون األول  15( املؤرخ 27-)د
فرباير شباط/ 22 املؤرخ 27/11شري إىل مقرر جملس اإلدارة توإذ  ،العاملية قيد االستعراضبقاء حالة البيئة إل

 ،الكبريةلتحدايت البيئية التصدي ليف  البيئةبشأن حالة البيئة ومسامهة برانمج  2013
، (1)‘‘نصبو إليهاملستقبل الذي ’’ املعنونة إىل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة وإذ تشري 

ابالستعانة  ،والسياسات لمالعبني  الربط تعزيز’’)د( اليت تدعو برانمج األمم املتحدة للبيئة إىل  88سيما الفقرة  وال
توقعات البيئة تقرير مبا يف ذلك  ،وشبكات املعلومات الدولية القائمةاخلرباء لصكوك الدولية والتقييمات وأفرقة اب

 ،‘‘اختاذ قرارات مستنريةلعملية  ا  عمد اتاملعلومات والتقييمبني مع اجل ابعتباره من الوسائل اليت ينشد هبا ،العاملية
اليت تدعو إىل تعزيز أنشطة التقييم وحتسني الوصول إىل  ،من نفس الوثيقة 90إىل الفقرة  شري أيضا  توإذ  

وإذ تالحظ احلاجة إىل دمج األبعاد االقتصادية والبيئية واالجتماعية للتنمية املستدامة ونشر  ،البياانت واملعلومات
 ،صادية والبيئية واالجتماعية الناشئةلى األدلة وتبادهلا بشأن القضااي االقتالقائمة عاملعلومات البيئية 

                                                      
 ، املرفق.66/288قرار اجلمعية العامة   (1)
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أعمال اللجنة اإلحصائية بشأن  2017متوز/يوليه  6املؤرخ  71/313 قرار اجلمعية العامةب حتيط علما  وإذ  
املؤشرات العاملية من أجل أهداف أنشأت اجلمعية فيه إطار الذي  ،(2)2030املتعلقة خبطة التنمية املستدامة لعام 

 ،املؤشراتمن تلك  مؤشرا   ستة وعشرينيرعى لبيئة األمم املتحدة ل وتشري إىل أن برانمجوغاايت التنمية املستدامة، 
إذكاء والقائم على األدلة حلالة البيئة من أجل ا  يعلمابلفوائد احملتملة للتقييم املفصل السليم  وإذ تسلم 

 ،يف سياق التنمية املستدامةقرارات ال اختاذسياسات و الصياغة إرشاد و الوعي 
 توليدوالقصور يف  احلالية البياانت نتيجة لنقصيف معرفتنا حبالة البيئة  فجواتن هناك أب ا  أيض تسلموإذ  

 ،ونشرهااملعلومات 
من خالل  الفجواتحلكومات إجراءات لسد تلك إىل أن تتخذ اأن هناك حاجة ماسة  وإذ تالحظ 
 ،صلة ابلسياساتالبيئية ذات التقييمات الالقدرات لرصد حالة البيئة وإجراء  تنميةىل اآلليات القائمة و االستناد إ

 ،للمقارنة جلمع البياانت وحتليلها ةوقابل طرائق راسخةواليت ينبغي أن تستند إىل استخدام 
 ومقررها ،الرتابط بني العلوم والسياساتبشأن  2014 هيونيحزيران/ 27املؤرخ  1/4 قرارهاإىل  وإذ تشري 

 ،إصدار التقرير السادس عن توقعات البيئة العامليةمتديد موعد بشأن  2017كانون األول/ديسمرب   6املؤرخ  3/1
قرري السياسات اخلاص مب وابملوجز العامليةتوقعات البيئة ل ابلتقرير الرائد السادس ترحب مع التقدير -1

 ؛)3)2019يناير كانون الثاين/  24إىل  21يف الفرتة من عليه  ووافقتالدول األعضاء  استعرضته الذي بهامللحق 
ظفي برانمج األمم املتحدة للعلماء والباحثني واملؤلفني واملراجعني األقران ومو  اتعرب عن تقديره -2

 ؛توقعات البيئة العامليةالسادس لالتقرير سامهوا يف جتميع ونشر وجلميع من سواهم ممن  للبيئة
من  املعلومات املستمدةواصل تقدمي تأن  لبيئةلاألمم املتحدة  ة لربانمجالتنفيذي ةإىل املدير  طلبت -3
رى مستقبال  بشأن السياساتلتوجيه  القائمة واجلاريةالتقييمات   ؛مجعية األمم املتحدة للبيئةيف  املناقشات اليت جتج
 ما يقوم به برانمج األمم املتحدة للبيئة من أعمال كفل تعزيزتأن  ةالتنفيذي ةإىل املدير  طلب أيضا  ت -4

عن  برانمج األمم املتحدة للبيئةضمن  قوي بني العلوم والسياساتالرتابط ال وأسبقيةوالتقييم البيئي البيئي الرصد 
غريها تعزيز التعاون مع الدول األعضاء وقطاع األعمال واخلرباء وأماانت االتفاقات البيئية املتعددة األطراف و  طريق
 ءاتالرئيسيني اآلخرين مثل شعبة اإلحصا وشركائهاالعلمية  أفرقتهاو  هابراجمصناديقها و وكاالت األمم املتحدة و من 
 ؛األرض املعين برصدفريق الو  التابعة لألمم املتحدة األمم املتحدة واللجان اإلقليميةيف 

يف ، وحتديد أولوايهتا وضع اسرتاتيجية طويلة األجل تواصلأن  ةالتنفيذي ةإىل املدير  طلب كذلكت - 5
ابلتشاور مع احلكومات ووكاالت األمم املتحدة وبراجمها وأماانت االتفاقات البيئية و  ،العمل وامليزانيةإطار برانمج 

مع إيالء اهتمام خاص للتحليل اإلقليمي والعاملي املنتظم  ،تعددة األطراف واهليئات العلمية الدولية واإلقليميةامل
 دعملوذلك  ،البيئة العاملية يف املستقبل عملية توقعاتمنها  ،ملة أمورجل ،البيئية كأساس البارامرتاتحلالة واجتاهات 

 :ما يلي

                                                      
 .70/1قرار اجلمعية العامة  ( 2)
ال تعين التعبري عن أي رأي مهما كان من  السياساتاملوجز اخلاص مبقرري التسميات املستخدمة وطريقة عرض املادة يف   (3)

جانب برانمج األمم املتحدة للبيئة خبصوص الوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطاهتا، أو خبصوص حتديد 
املوقع التايل:  انظرات، . ولالطالع على توجيهات عامة بشأن املسائل املتعلقة ابستخدام اخلرائط يف املنشور ختومها أو حدودها

http://www.un.org/Depts/Cartographic/english/htmain.htm. 

http://www.un.org/Depts/Cartographic/english/htmain.htm
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 ،املعايري القائمة مراعاةمع  ،قابلة للمقارنة جلمع البياانت وحتليلها وتعزيز مواءمتها طرائقحتديد  )أ(
خرى من األجزاء األابلتنسيق مع  ،اإلحصائية لألمم املتحدة للجنةاالقتصادية -احملاسبة البيئيةنظام  ومنها معايري

ىل البياانت البيئية الدولية واملعايري إ وابالستناد ،األخرى ذات الصلةالعلمية  املؤسساتمنظومة األمم املتحدة و 
 ؛اإلحصائية

ستودع للسماح ابلوصول املفتوح إىل أحدث البياانت املضمونة املاليت توفر وظيفة  املنابرحتسني  )ب(
مبا يف ذلك البياانت اجلغرافية املكانية واإلحصاءات واملؤشرات وحتليل البياانت  ،واألمهيةاجلودة وذات املصداقية 

 ؛املوارد العاملية بياانتقاعدة  مراكز مبا يف ذلك عمل ،املتعلقة ابلبيئة
هج املتكاملة لدعم اختاذ القرارات القائمة لنج ن ابشأتوفري األدوات واملشورة يف جمال السياسات  )ج(

 ؛على األدلة
قدراهتا الوطنية على إدارة البياانت  تنميةيف  تسريع اجلهود الرامية إىل مساعدة الدول األعضاء )د(

فضال   ،واألمن البيئي ،والقمامة البحرية ،وإزالة الغاابت ،ودة اهلواء واملاءجب فيما يتعلق ةرصد البيئنظمها لالبيئية و 
 ؛القائمة على األدلةعن قدرهتا على استخدام حتليل البياانت لدعم اختاذ القرارات 

 ؛رصد األرض من أجل االستفادة الكاملة منالفريق املعين برصد األرض  معتنسيق اجلهود  )هـ(
 ؛البياانتيف فجوات اللسد  تكميلي كمورداحملتمل   اوإسهامه علوم املواطننيتشجيع  )و(
بياانت بواسطة الاملشرتكة لتحليالت القطرية املقيمني لألمم املتحدة الدعم ل مكاتب املنسقني تقدمي )ز(

وإدماج إدارة البياانت البيئية وإدارة  ،متشيا  مع مؤشرات أهداف التنمية املستدامة ،قويةالبيئية الحصاءات اإلو 
أطر عمل األمم املتحدة للمساعدة يف  على الصعيد الوطيناملعلومات اجلغرافية املكانية والقدرات اإلحصائية 

 ؛اإلمنائية
قيد  ةالعاملي ةالبيئ حالةوفقا  لوالية برانمج األمم املتحدة للبيئة إببقاء  ،ةالتنفيذي ةإىل املدير  طلبت -6
عداد وثيقة خيارات ملستقبل عملية توقعات البيئة إل ،ضمن برانمج العمل وامليزانية ة،األولوي عطيتأن  ،االستعراض

عمليات التقييم البيئي اجلهات الراعية لواسع مع الدول األعضاء وأصحاب املصلحة و على نطاق العاملية ابلتشاور 
وثيقة  إعداد عملية وستجشرف علىمع الرتكيز على نطاق وأهداف عملية توقعات البيئة العاملية.  ،ة األخرىالعاملي

 ا  فقو لبيئة و لاألمم املتحدة مجعية  حتت رعاية ستجنشأجلنة توجيهية إبدارهتا تقوم بشأهنا و يارات والتشاور اخل
لدول األعضاء ومجيع أعضاء الوكاالت لجيوز و . الواردتني يف مرفق هذه الوثيقةوعملية الرتشيح  لالختصاصات

 تتناول وثيقةأن  وينبغي. الرتشيحات جلنة املمثلني الدائمنيتعتمد وس ترشيح أعضاء للجنة التوجيهية املتخصصة
. العامليةحالة واجتاهات البيئة ة عن ستقلامل تتحلياللاإلعداد املنتظم ليف  توقعات البيئة العاملية عملية دوراخليارات 

جراء إل مببادئ برانمج األمم املتحدة للبيئة التوجيهيةالبيئة العاملية  توقعاتعملية وأهداف  نطاق يسرتشدينبغي أن و 
مجعية البيئة لكي تنظر فيها يف  وثيقة اخليارات إىلاللجنة التوجيهية  أن تقدم ويتعني. املتكاملة ةالبيئي التقييمات

 ؛يف املستقبل توقعات البيئة العاملية عمليةقرار بشأن شكل ووظيفة إرشاد اختاذ المن أجل  ،دورهتا اخلامسة
حا  بشأن مدخالت العلوم والسياسات يف جمال البيئة مقرت  تعدأن  ةالتنفيذي ةإىل املدير  طلب أيضا  ت -7

إنشاء بذكرى حتفال الل ، واالستفادة من مسامهات أصحاب املصلحة املعنينيابلتشاور مع الدول األعضاء ،العاملية
كهومل يف ستاالذي عقد يف لبيئة البشرية املعين اباألمم املتحدة  متشيا  مع توصية مؤمتراألمم املتحدة للبيئة برانمج 

 ؛1972 هيونيحزيران/ 16إىل  5الفرتة من 
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 ألمم املتحدةااحلكومات واجملموعات الرئيسية وأصحاب املصلحة ووكاالت مبشاركة  رحبت -8
يف تعددة األطراف واهليئات العلمية الدولية واإلقليمية املوأماانت االتفاقات البيئية  هاوبراجم املتخصصة وصناديقها

 ةوثوقاملو  ةناسباملوارد البياانت واملعلومات وبتقامسها مل ،ربانمج األمم املتحدة للبيئةلبياانت الاسرتاتيجية  وضع
منرب حبيث ميكن الوصول إليها من خالل  ،عد البيئي لعمليات تقييم التنمية املستدامةاجلودة لدعم البج  ةومضمون

 ؛برانمج األمم املتحدة للبيئةمن منابر 
ابلنسبة للسياسات البيئة العاملية  عملية توقعاتأمهية  عززتأبن  ةالتنفيذي ةإىل املدير  اطلبه كررت -9

إلبالغ العمليات واالجتماعات العاملية  ،قياس التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف البيئية املتفق عليها دوليا   عن طريق
 ؛ذات الصلة

من االتساق والتنسيق يف التقييمات العاملية املزيد تعزيز  واصلتأن  ةالتنفيذي ةإىل املدير  طلبت -10
تعددة املاالتفاقات البيئية أماانت و  املعنية وابلتعاون مع اهليئات الدولية ،داخل منظومة األمم املتحدة املضطلع هبا

 ؛األطراف
عن تنفيذ هذا  اخلامسةيف دورهتا  البيئةتقريرا  إىل مجعية قدم تأن  ةالتنفيذي ةإىل املدير  طلب أيضا  ت -11

 القرار.
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 املرفق
 البيئة العاملية توقعاتاملستقبلية ل بشأن العملية خياراتعداد وثيقة معنية إبتوجيهية جلنة  اختصاصات

 ستعرض اليت، الوثيقة إعدادتدير  ولكي خياراتوثيقة لاألمانة  إعداد على تشرف لكي توجيهية جلنة أستنش - 1
عملية الرئيسية لالوظائف  اخليارات وثيقة وستبني. اخلامسة دورهتااألمم املتحدة للبيئة يف  مجعيةفيها  تنظر لكي

 التوجيهيةلجنة ال ومسؤوليات أدوار ستكونو . ونطاقها وشكلها املمكن )أشكاهلا املمكنة( البيئة العاملية توقعات
 هي:

 ؛التشاوراإلشراف على عملية  (أ)
 ؛يتني لربانمج األمم املتحدة للبيئةاخليارات مع املهمة والوالية األساستتماشى ضمان أن  (ب)
يمات العملية اليت أجنزت تقيخمتلف دروس املستفادة من الوتسجيل التشاور على نطاق واسع،  (ج)

وغريها من عمليات  ‘‘االستعراضالبيئة قيد ’’بشأن تقييم الربانمج الفرعي و ، للتقرير السادس لتوقعات البيئة العاملية
 التقييم ذات الصلة؛

مجعية البيئة وتقدمي توصيات إىل املختلفة اخليارات  ألثر تقييما  اليت ستشمل  تقدمي وثيقة اخليارات (د)
 .اخلامسةلكي تنظر فيها يف دورهتا 

البيئة  توقعاتلخيارات بشأن العملية املستقبلية أعضاء اللجنة التوجيهية إلعداد وثيقة  عملية ترشيح
 العاملية

جلنة املمثلني م ستقي   و  .التوجيهيةترشيح أعضاء اللجنة أعضاء الوكاالت املتخصصة  أولدول األعضاء جيوز ل - 2
 .وتوافق عليها الرتشيحاتلدى برانمج األمم املتحدة للبيئة  الدائمني

مراعاة مع  ،جمموعة من التخصصاتاليت تشمل هتدف عملية الرتشيح إىل حتديد أفضل اخلربات املتاحة و  - 3
البلدان النامية والبلدان من رباء خلالتوازن اجلغرايف واجلنساين والرتكيز بشكل خاص على ضمان التمثيل الكامل 

 .توقعات البيئة العامليةلشبكة املمارسني موقع الرتشيحات من خالل بوابة الرتشيحات على  تقدمي وينبغياملتقدمة. 
 ةالسري ، وهي دعم الرتشيحلاملطلوبة الواثئق و لتقدمي الرتشيحات استمارة  تتضمناألمانة بوابة آمنة  وستفتح - 4

وسيتاح املتخصصة.  تالوكاالجهة تقدمي الرتشيح من الدول األعضاء أو أعضاء  حتدداليت  ورسالة اإلحالةة الذاتي
 على موقع شبكة املمارسني لتوقعات البيئة العاملية. أمساء مجيع املرشحني وسريهم الذاتية االطالع على

 أعضاء الوكاالت املتخصصة.و الدول األعضاء  منلن تقبل األمانة سوى الرتشيحات و  - 5

 ألمانةتقبل ا . وقد2019أاير/مايو  30يكون املوعد النهائي لتقدمي الرتشيحات للمناصب املختلفة هو  - 6
 .التوجيهيةتقدير اللجنة  الرتشيحات املتأخرة بناء  على

 :اللجنة التوجيهية تطبيق املعايري التالية يف ترشيح واختيار األعضاء يف وينبغي - 7
 ؛أو التنمية املستدامة الدوليةو/ الشؤون البيئية الدولية يف جمالوثقة الكبرية املهنية اخلربة امل (أ)
 ؛السياسات مقرريالفهم الشامل لعمليات التقييم البيئي ودورها يف إعالم  (ب)
 ي على الصعيد الدويل؛التقييموالعمل  اتالسياسخطط  واسعة بشأناخلربة ال (ج)
رفيعة املستوى فيما يتعلق ابلسياسة البيئية والتنمية الالعمليات احلكومية الدولية يف سابقة الربة اخل (د)
 .()يفضل توفرها املستدامة

__________ 


