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أنشطة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية،
بما في ذلك مسائل التنسيق

أنشطة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
إضافة

األنشطة المشتركة في البيئة الحضرية
أولا  -التقرير المرحلي المشترك للمديرين التنفيذيين لبرنامج األمم المتحدة للبيئة وبرنامج األمم المتحدة
للمستوطنات البشرية
مقدمة
ٔ -يقدـ ىذا التقرير حملة عامة عن التقدـ احملرز يف فًتة السنتني ٕ٘ٔٓ ٕٓٔٙ-يف تعزيز التعاوف بني
برنامج األمم ادلتحدة للبيئة وبرنامج ادلستوطنات البشرية لألمم ادلتحدة (موئل األمم ادلتحدة) .ويقدـ أيضاً حملة
عامة عن األنشطة الرئيسية ادلضطلع هبا يف السياؽ الذي ينفذ فيو ىذا التعاوف .وقد جرى تعزيز التعاوف بني
الربنارلني أثناء فًتة السنتني بتعيني موظف فين مبتدئ يًتكز عملو على النهوض بشراكة ادلدف ادلراعية للبيئة
القائمة بني برنامج األمم ادلتحدة للبيئة وموئل األمم ادلتحدة ،ووضع وتنفيذ برامج مشًتكة جديدة وتقوية التعاوف
بني ادلنظمتني.
ٕ -ومن خالؿ الشراكة ،وحتديداً يف حلقة عمل مشًتكة عقدت يف حزيراف/يونيو  ،ٕٓٔٙحدد برنامج
األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة رلموعة معدلة من أوجو التآزر وموضوعات
جديدة للتعاوف .وباإلضافة إىل الركائز الثالث القائمة لإلطار األويل لشراكة ادلدف ادلراعية للبيئة لعاـ ٕٗٔٓ -
وىي ،مدف قادرة على الصمود تتسم بالكفاءة يف استخداـ ادلوارد ،ونظم النقل والتنقُّل ادلستدامة ،وإدارة
ادلستعملة  -حدد موظفو الربنارلني رلاالت جديدة للتعاوف ،مبا يف ذلك الرصد واإلبالغ بشأف
النفايات وادلياه
َ
*
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ادلؤشرات البيئية احلضرية ألىداؼ التنمية ادلستدامة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارىا ٓ ٔ/ٚادلعنوف ”حتويل
عادلنا :خطة التنمية ادلستدامة لعاـ ٖٕٓٓ“.
ٖ -ويواصل الربنارلاف استعراض التقدـ احملرز من خالؿ فريق العمليات والتنسيق ادلشًتؾ ،وباحلفاظ على
حوار مفتوح عن طريق عقد مؤدترات للتداوؿ عن بعد كل شهرين من أجل تنسيق تعاوهنما بشكل أفضل.
وتسند إىل الفريق والية تنسيق أعماؿ شراكة ادلدف ادلراعية للبيئة وىو ديثل األداة الرئيسية لإلشراؼ على تنفيذ
األنشطة ادلشًتكة .وتنفذ أفرقة من ادلوظفني على سلتلف ادلستويات أنشطة مشًتكة أخرى يرصدىا فريق
العمليات والتنسيق ادلشًتؾ.

ثاني ا  -التعاون العام بين برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة :لمحة
عامة عن برنامج العمل المشترك لشراكة المدن المراعية للبيئة
ٗ -اذلدؼ من شراكة ادلدف ادلراعية للبيئة ىو تعزيز البعد البيئي يف صنع السياسات احلضرية وإدماج
ادلنظورات احلضرية يف صنع السياسات البيئية ،فضالً عن إبراز الروابط احمللية-العادلية للقضايا البيئية .ودخلت
الشراكة حيز الوجود بعد استعراض متعمق إلطار الشراكة السابق واألنشطة ادلرتبطة بو اليت وجهت مجيع
األنشطة ادلشًتكة بني عامي  ٕٓٓٛؤٖٕٓ .ومت اختيار أولويات الشراكة من خالؿ استعراض منهجي وعملية
تشاور استناداً إىل أمهية األنشطة ادلعنية يف جدوؿ األعماؿ العادلي وإمكاناهتا يف تسخري جوانب القوة لكل من
الربنارلني .وتشمل آليات التنفيذ وضع خطوط أساس ومعايري للمدف اخلضراء ،وإعداد منرب للمعارؼ بشأف
أفضل ادلمارسات ،وتقدمي خدمات استشارية مشًتكة إىل احلكومات الوطنية واحمللية.
٘ -وقد سعت ادلنظمتاف ،منذ عاـ ٖٕٔٓ ،إىل تعزيز التبادؿ ادلؤسسي يف رلاؿ البيئة واالستدامة يف
ادلدف .وقد أحرز تقدـ يف عدة رلاالت عمل :حظيت ادلدف باىتماـ متزايد يف االسًتاتيجية األوسع نطاقاً
لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة وليس فقط يف إطار برنارلو الفرعي اخلاص بكفاءة استخداـ ادلوارد؛ وأدرلت
األولويات العادلية واإلقليمية بشكل أفضل يف برامج عمل ادلنظمتني؛ وبذلت جهود إلبراز ادلزايا النسبية لكل من
الربنارلني بشكل أفضل يف رلاالت عمل معينة ومن أجل التحديد الواضح لطرؽ جعل شراكة ادلدف ادلراعية للبيئة
مفيدة للجهات ادلاحنة وأصحاب ادلصلحة يف اجملاالت األخرى.
 -ٙوعلى مدى العامني ادلاضيني ،كانت اجملاالت الثالثة ذات األولوية للشراكة وركائزىا ىي ادلدف القادرة
على الصمود اليت تتسم بالكفاءة يف استخداـ ادلوارد ،ونظم النقل والتنقُّل ادلستدامة ،وإدارة النفايات وادلياه
ادلستعملة.
َ

 -ٚويهدؼ أوؿ ىذه اجملاالت والركائز ذات األولوية إىل حتسني فهم كيفية تأثري تدفق ادلوارد على الصمود
احلضري .ويف إطار ىذا اجملاؿ ذي األولوية ،قاـ برنامج األمم ادلتحدة للبيئة وموئل األمم ادلتحدة بوضع نشاطني
منسق لرصد استخداـ ادلوارد على مستوى الػمدف يف إطار برنامج عمل ادلبادرة العادلية
رئيسيني( :أ) إعداد إطار َّ
اليت يقودىا برنامج األمم ادلتحدة للبيئة وادلتعلقة بادلدف ذات الكفاءة يف استخداـ ادلوارد( ،ب) إعداد مقًتح
مشًتؾ حوؿ االستخداـ ادلستداـ لألراضي يف ادلناطق احلضرية يف سياؽ إطار السنوات العشر للربامج ادلتعلقة
بأمناط االستهالؾ واإلنتاج ادلستدامة ،وىو برنامج عادلي ينفذ بني عامي ٕٕٔٓ وٕٕٕٓ .وقاـ برنامج األمم
ادلتحدة للمستوطنات البشرية بدور الريادة يف إعداد ادلقًتح ،الذي يستكمل برنامج ادلباين ادلستدامة والتشييد
ادلستداـ يف إطار السنوات العشر للربامج ادلتعلقة بأمناط االستهالؾ واإلنتاج ادلستدامة .ويستمد ىذا اجملاؿ
ذو األولوية ادلوارد من رلموعة متنوعة من أىداؼ التنمية ادلستدامة ومؤشراهتا :فهو يرتبط بأىداؼ التنمية
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جعل ادلدف وادلستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة) ،ؤٕ
ادلستدامة ٔٔ ( ْ
(ضماف وجود أمناط استهالؾ وإنتاج مستدامة) ؤٖ (اختاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغري ادلناخ وآثاره) ،واليت
تشري إىل كفاءة استخداـ ادلوارد يف غاياهتا ،وال سيما الغاية ٔٔ( ٗ-تعزيز اجلهود الرامية إىل محاية وصوف الًتاث
الثقايف والطبيعي العادلي) ،ؤٔ-ب (العمل ،حبلوؿ عاـ ٕٕٓٓ ،على الزيادة بنسبة كبرية يف عدد ادلدف
وادلستوطنات البشرية اليت تعتمد وتنفذ سياسات وخططاً متكاملة من أجل مشوؿ اجلميع وحتقيق الكفاءة يف
استخداـ ادلوارد والتخفيف من تغري ادلناخ والتكيف معو ،والقدرة على الصمود يف مواجهة الكوارث ،ووضع
وتنفيذ اإلدارة الكلية دلخاطر الكوارث على مجيع ادلستويات ،وذلك دتشياً مع إطار سينداي للحد من سلاطر
الكوارث للفًتة ٕ٘ٔٓ ،)ٕٖٓٓ-ؤٔ-ج (دعم البلداف األقل منواً ،بوسائل منها تقدمي ادلساعدة ادلادية
والتقنية ،يف إقامة ادلباين ادلستدامة والقادرة على الصمود باستخداـ ادلواد احمللية) ،ؤٕ( ٕ-حتقيق اإلدارة
ادلستدامة واالستخداـ الفعاؿ للموارد الطبيعية حبلوؿ عاـ ٖٕٓٓ) ؤٖ( ٔ-تعزيز ادلرونة والقدرة على الصمود
يف مواجه ة األخطار ادلرتبطة بادلناخ والكوارث الطبيعية يف مجيع البلداف ،وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك
األخطار).
 -ٛويف إطار اجملاؿ الثاين ذي األولوية ،تركز الشراكة على تعزيز خيارات النقل اليت ال تستخدـ احملركات
وخيارات النقل العاـ ادلستدامة ،فيما يتصل ببحوث وبيانات رصد نوعية اذلواء والصحة يف ادلناطق احلضرية .كما
يعمل برنامج األمم ادلتحدة للبيئة وموئل األمم ادلتحدة أيضاً على إعداد مقًتح مشًتؾ للتمويل يف إطار مشروع
قائم بعنواف ”تعزيز حلوؿ النقل ادلستداـ دلدف شرؽ أفريقيا“ ،وىو مشروع ديولو مرفق البيئة العادلية .وترتبط الغاية
ٔٔ ٕ-من أىداؼ التنمية ادلستدامة (توفري إمكانية وصوؿ اجلميع إىل نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة
ويسهل الوصوؿ إليها ومستدامة ،وحتسني السالمة على الطرؽ ،وال سيما من خالؿ توسيع نطاؽ النقل العاـ،
مع إيالء اىتماـ خاص الحتياجات األشخاص الذين يعيشوف يف ظل ظروؼ ىشة والنساء واألطفاؿ
واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن ،حبلوؿ عاـ ٖٕٓٓ) ارتباطاً مباشراً باجملاؿ الثاين ذي األولوية لشراكة
ادلدف ادلراعية للبيئة ،شأهنا شأف الغاية ٖ( ٙ-خفض عدد الوفيات واإلصابات النامجة عن حوادث ادلرور إىل
النصف حبلوؿ عاـ ٕٕٓٓ) والغاية ٔٔ( ٙ-احلد من األثر البيئي السليب الفردي للمدف ،مبا يف ذلك عن طريق
إيالء اىتماـ خاص لنوعية اذلواء وإدارة نفايات البلديات وغريىا ،حبلوؿ عاـ ٖٕٓٓ).
 -ٜويركز اجملاؿ الثالث ذو األولوية أساساً على إنشاء آليات رصد ادلياه ادلستعملة ونوعية ادلياه .وينصب
جزء كبري من ىذا العمل على الرصد ادلتكامل لغايات أىداؼ التنمية ادلستدامة ادلتعلقة بادلياه وخدمات الصرؼ
الصحي يف سياؽ ادلبادرة العادلية لإلدارة البيئية .وتستند ادلبادرة ادلشًتكة بني الوكاالت إىل جهود رلموعة واسعة
من أصحاب ادلصلحة ادلتعددين وتركز على دمج وزيادة اجلهود القائمة لرصد التقدـ بشأف أىداؼ التنمية
ادلستدامة ادلتعلقة بادلياه وخدمات الصرؼ الصحي ،وبشأف تنسيق رصد دورة ادلاء بأكملها .وتركز ىذه ادلبادرة،
اليت وضعها برنامج ادلستوطنات البشرية لألمم ادلتحدة ،وبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العادلية يف
عاـ ٕٗٔٓ ،على تطوير منهجيات رصد ذلدؼ التنمية ادلستدامة ( ٙضماف توافر ادلياه وخدمات الصرؼ
الصحي للجميع وإدارهتا إدارة مستدامة) .وقاـ ادلشروع بتجربة منهجيات يف مخسة بلداف منذ عاـ ٕ٘ٔٓ ،وىو
اآلف يف مرحلة نشرىا على الصعيد العادلي .ويهدؼ ادلشروع إىل دعم احلكومات يف وضع هنج موحدة للرصد.
وتضم ادلبادرة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة وموئل األمم ادلتحدة ومنظمة األمم ادلتحدة للطفولة (اليونيسيف)
ومنظمة األغذية والزراعة لألمم ادلتحدة (الفاو) ومنظمة األمم ادلتحدة للًتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة
الصحة العادلية وادلنظمة العادلية لألرصاد اجلوية وتعمل حتت مظلة جلنة األمم ادلتحدة ادلعنية بادلوارد ادلائية .وتشري
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الغاية ٔٔ ٙ-من أىداؼ التنمية ادلستدامة مباشرة إىل إيالء اىتماـ خاص لنوعية اذلواء وإدارة نفايات البلديات
وغريىا ،واليت ال تزاؿ إحدى التحديات البيئية احلضرية األكثر إحلاحاً على الصعيد العادلي ،يف حني تشري الغاية
ٕٔ ٗ-إىل حتقيق اإلدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية ومجيع أشكاؿ النفايات.
ٓٔ -ومنذ أوائل عاـ  ،ٕٓٔٙعندما توىل ادلوظف الفين ادلبتدئ اجلديد منصبو ،بذلت جهود لتحسني إدارة
وتنسيق شراكة ادلدف ادلراعية للبيئة وتشجيع ادلزيد من االبتكار .ومت حتديد عناصر جديدة للتعاوف خالؿ حلقة
عمل مشًتكة عقدت يف حزيراف/يونيو  ،ٕٓٔٙوذلك هبدؼ توطيد أفكار جديدة ،وحل ادلشاكل القائمة
وحتديد رلاالت جديدة للتعاوف يف ضوء األولويات واالجتاىات العادلية اجلديدة ،مثل تنفيذ أىداؼ التنمية
ادلستدامة واعتماد اخلطة احلضرية اجلديدة يف مؤدتر األمم ادلتحدة لإلسكاف والتنمية احلضرية ادلستدامة (ادلوئل
الثالث) ،الذي عقد يف كيتو يف تشرين األوؿ/أكتوبر  .ٕٓٔٙوتعتزـ الشراكة تنفيذ برامج جديدة سلتلفة ترتبط
ارتباطاً مباشراً بأىداؼ وغايات ىذه األطر العادلية ،لرصد ادلؤشرات البيئية احلضرية ذات الصلة واإلبالغ عنها
ومساعدة احلكومات الوطنية واحمللية يف استخدامها.
ٔٔ -وتظل إحدى نقاط ضعف الشراكة ىي مسألة التعبئة ادلشًتكة للموارد .وستستفيد الشراكة من وجود
آلية دتويل مستقلة ،ديكن أف يساىم فيها الربنارلاف ،وكذلك اجلهات ادلاحنة وغريىا من اجلهات صاحبة
ادلصلحة.

ثالثا  -األنشطة الرئيسية
ٕٔ -مت تنفيذ عدد من األنشطة ،خالؿ الفًتة ادلشمولة بالتقرير ،يف إطار اجملاالت الثالثة ذات األولوية
لشراكة ادلدف ادلراعية للبيئة وكذلك يف رلاالت تعاوف جديدة ،مبا يف ذلك رصد ادلؤشرات البيئية احلضرية
ألىداؼ التنمية ادلستدامة واإلبالغ عنها .ويرد وصف ذلذه األنشطة أدناه.
ألف  -األنشطة في المجالت الثالثة ذات األولوية
ٖٔ -أسفر العمل يف اجملاالت الثالثة ذات األولوية عن نواتج سلتلفة على مدى العامني ادلاضيني .وركزت
الشراكة ،يف إطار اجملاؿ األوؿ ذي األولوية ،أساساً على أمناط االستهالؾ واإلنتاج ادلستدامة يف ادلدف .وعلى
سبيل ادلثاؿ ،فإف ادلبادرة العادلية للمدف ذات الكفاءة يف استخداـ ادلوارد ىي مبادرة يقودىا برنامج األمم ادلتحدة
للبيئة لتعميم مراعاة الكفاءة يف استخداـ ادلوارد واالستهالؾ واإلنتاج ادلستدامني يف السياسات واألدوات على
مستوى ادلدف وتغيري عادات االستهالؾ لدى ادلواطنني والشركات .وقد شارؾ برنامج ادلستوطنات البشرية لألمم
ادلتحدة عن كثب يف ىذه ادلبادرة منذ بدايتها.
ٗٔ -وباإلضافة إىل ذلك ،فإف تركيز الشراكة على التكيف القائم على النظم اإليكولوجية ،والذي كاف
يؤدي دوراً رئيسياً يف العمل ادلشًتؾ بني الربنارلني ،ال يزاؿ يشكل جزءاً ال يتجزأ من األنشطة ادلشًتكة على
الرغم من عدـ إدراجو رمسياً يف اجملاالت الثالثة ذات األولوية للشراكة .ويف ىذا الصدد ،يقوـ مرفق البيئة العادلية
بتمويل مشروعني إقليميني كاملني يف آسيا (يف مجهورية الو الدديقراطية الشعبية وميامنار) ،وكذلك يف أمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب (يف السلفادور وجامايكا وادلكسيك) .وساعد موئل األمم ادلتحدة يف تصميم
أوؿ مشروع من ىذين ادلشروعني اللذين يقودمها وينفذمها برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ومت إدراجو كشريك منفذ
ذلما ،ويشارؾ ادلوئل يف تنفيذ أنشطة إقليمية سلتارة للمشروعني اإلقليميني ادلذكورين أعاله.
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٘ٔ -ويف إطار اجملاؿ الثاين ذي األولوية ،ركزت الشراكة أساساً على النقل بوسائل غري مزودة مبحركات
وعلى نوعية اذلواء ،وواصلت التأكيد على فوائد نظم النقل السريع باحلافالت ،أساساً يف ادلدف األفريقية (على
سبيل ادلثاؿ ،أديس أبابا وكمباال ونريويب) .وعالوة على ذلك ،جيري وضع مقًتحات يف سلتلف اجملاالت ادلتعلقة
بالتنقل لتقدديها إىل مبادرة ادلناخ الدولية والتحالف ادلعين بادلناخ واذلواء النقي .ويف عاـ  ،ٕٓٔٙتعهدت
حكومة النرويج بدعم اجلهود اليت يبذذلا برنامج ادلستوطنات البشرية لألمم ادلتحدة لالرتقاء برصد نوعية اذلواء يف
ادلناطق احلضرية ،وإدماج مثل ىذا الرصد يف ادلزيد من األنشطة .وأخرياً ،وضع ادلشروع ادلعنوف ”تعزيز حلوؿ
النقل ادلستداـ دلدف شرؽ أفريقيا“ ،والذي يعمل فيو برنامج األمم ادلتحدة للبيئة بوصفو الوكالة الرائدة وبرنامج
ادلستوطنات البشرية لألمم ادلتحدة بوصفو الوكالة ادلنفذة ،استجابة لطلبات من حكومات إثيوبيا وأوغندا وكينيا.
وبعد االنطالؽ الناجح دلشروع النقل السريع باحلافالت يف دار السالـ ،طالب شلثلوف حكوميوف من أديس أبابا
وكمباال ونريويب موئل األمم ادلتحدة وبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة ببدء مشروعات شلاثلة يف مدهنم .ويهدؼ ىذا
ادلشروع إىل وضع أساس تقين ومؤسسي لتنفيذ شبكات ونظم النقل ادلستدامة يف ادلناطق احلضرية وإنشاء شلر
جترييب لبياف التنقل احلضري ادلستداـ .ودعمت الشراكة أيضاً اجلهود ادلبذولة يف كينيا من أجل وضع أولوية
لالستثمار يف رلاؿ النقل بوسائل غري مزودة مبحركات.
 -ٔٙوركز اجملاؿ الثالث ذو األولوية إىل حد كبري على بيانات رصد النفايات وادلياه ادلستعملة حتت مظلة
ادلبادرة العادلية لإلدارة البيئية .وعلى الرغم من أف العديد من ادلبادرات العادلية القائمة ترصد جوانب سلتلفة من
قطاع ادلياه ،فال يوجد إطار متسق دلثل ىذه ادلبادرات .ولسد ىذه الثغرة ،جيري إعداد إطار متكامل لرصد
الغايات ادلتعلقة بادلياه وخدمات الصرؼ الصحي من أىداؼ التنمية ادلستدامة من خالؿ فريق مشًتؾ يضم
جلنة األمم ادلتحدة ادلعنية بادلوارد ادلائية ،وبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العادلية وموئل األمم
ادلتحدة ،ويسعى إىل دمج وزيادة اجلهود القائمة لضماف الرصد ادلنسق لدورة ادلاء بأكملها .ولذلك تعتزـ شراكة
ادلدف ادلراعية للبيئة العمل مع ادلزيد من أصحاب ادلصلحة على رصد الغايات ادلتعلقة بادلياه وخدمات الصرؼ
الصحي ،وكذلك بشأف قضايا نوعية اذلواء والصحة يف ادلناطق احلضرية .ونظراً لألمهية ادلمنوحة للصحة يف اخلطة
اجلديدة للمناطق احلضرية ،هتدؼ الشراكة إىل زيادة تعاوهنا مع منظمة الصحة العادلية.
باء -

حلقة عمل شراكة المدن المراعية للبيئة
 -ٔٚنظمت أمانة شراكة ادلدف ادلراعية للبيئة حلقة عمل دلدة ثالثة أياـ من ٕٔ إىل ٖٕ حزيراف/يونيو
 ،ٕٓٔٙهبدؼ ادلضي قدماً بالشراكة وتركيزىا االسًتاتيجي اجلديد للفًتة  ،ٕٜٓٔ-ٕٓٔٚفحددت رلاالت
جديدة للتعاوف ولصياغة مقًتحات دتويل جديدة .وباإلضافة إىل ذلك ،عقدت حلقة العمل كوسيلة لتنبيو
اإلدارة العليا وموظفي ادلنظمتني إىل برنامج عمل شراكة ادلدف ادلراعية للبيئة .وحضر حلقة العمل قرابة ٓٗ
مشاركاً ،عقدوا مناقشات متعمقة أسفرت عن أنشطة متابعة يف اجملاالت الثالثة ذات األولوية ،فضالً عن
رلاالت جديدة للتعاوف.
 -ٔٛوقدـ ادلشاركوف يف حلقة العمل عروضاً بشأف جوانب سلتلفة للعمل التعاوين بني الربنارلني .ويتجاوز
ىذا التعاوف اجملاالت الثالثة ذات األولوية للشراكة ليشمل رلاالت مثل الطاقة واإلسكاف والبناء والفقر والبيئة.
وقدـ عروض شلثلوف عن ادلبادرة العادلية ادلعنية بالطاقة احمللية يف ادلدف ،ومبادرة الفقر-البيئة ووحدة اإلسكاف
التابعة لفرع اإلسكاف وحتسني أوضاع األحياء الفقرية ،وغريىا .وقدمت حلقة العمل نقطة انطالؽ شلتازة إلجراء
مناقشات بني موظفي ادلنظمتني ،واتفق على أف يبدأ العديد من ادلوظفني يف استكشاؼ أفكار جديدة لتقدمي
مقًتحات يف رلاالت النقل والنفايات والكفاءة يف استخداـ ادلوارد وتغري ادلناخ ،ورصد أىداؼ التنمية ادلستدامة.
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ونتيجة لذلك ،أعدت أربعة مقًتحات جديدة وقدمت للموافقة عليها إىل اجلهات ادلاحنة احملتملة ،مبا يف ذلك
مرفق البيئة العادلية ومبادرة ادلناخ الدولية.
جيم  -شراكة المدن المراعية للبيئة  2-0واستراتيجيتها للفترة 2002-2002
 -ٜٔتتمثل فكرة ”شراكة ادلدف ادلراعية للبيئة ٓ “ ٕ-يف توسيع اجملاالت الثالثة ذات األولوية لتشمل
القضايا األوسع نطاقاً الستخداـ ادلوارد والكفاءة يف استخدامها ،وتغري ادلناخ ،واخلدمات األساسية يف ادلناطق
احلضرية ،والتخطيط والتصميم احلضري ،ونوعية اذلواء يف ادلناطق احلضرية ،والصمود واالستدامة البيئية .كما
سيكوف على االسًتاتيجية اجلديدة أف تراعي األحداث واالجتاىات العادلية .ونظراً للًتكيز ادلتزايد على قابلية
ادلدف حوؿ العامل للتضرر ،فإف ذلك ديثل فرصة منو لشراكة ادلدف ادلراعية للبيئة.
ٕٓ -وتطلعاً إىل األماـ ،يتعني على الربنارلني اختاذ قرار بشأف كيفية ادلسامهة مبوارد يف اسًتاتيجية دتتد فًتة
عامني .فبدوف توافر موارد واضحة ،ستزداد صعوبة حتقيق النتائج ادلتوخاة .وعالوة على ذلك ،يعمل فريق
العمليات والتنسيق ادلشًتؾ على إضفاء الطابع ادلؤسسي على الشراكة يف الربنارلني وكذلك بالنسبة ألصحاب
ادلصلحة اخلارجيني ،مبا يف ذلك عن طريق وضع اسًتاتيجية إعالمية وتروجيية أكثر وضوحاً ،ورمبا تعيني موظفني
جدد أو مستشارين لدعم العملية ،وبتطوير موقع شبكي وزيادة نواتج الشراكة يف شكل منشورات ومدونات.
وال يزاؿ الفريق ىو ىيئة صنع القرار األساسية ادلشرفة على الشراكة بني الربنارلني.
دال -

أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالبيئة الحضرية
ٕٔ -كاف رصد أىداؼ التنمية ادلستدامة ادلتصلة بالبيئة احلضرية يف صدارة الًتكيز اجلديد لشراكة ادلدف
ادلراعية للبيئة .وأعد مشروع جترييب يف عاـ  ٕٓٔٙهبدؼ رصد مؤشرات سلتارة واإلبالغ عنها من خالؿ إطار
مبادرة ازدىار ادلدف وذلك مبساعدة من أدوات الرصد منخفضة التكلفة اليت وضعها برنامج األمم ادلتحدة للبيئة
وشركاء من اجلامعات احمللية .وسيتم تنفيذ ادلشروع التجرييب يف مدينة قزوين جبمهورية إيراف اإلسالمية يف أوائل
عاـ  ٕٓٔٚهبدؼ تسليط الضوء على أمهية رصد التحديات البيئية احلرجة اليت تواجهها ادلدف وأفضل السبل
للتغلب عليها من خالؿ السياسات واإلجراءات .ويتأثر عدد من ادلدف اإليرانية وغريىا من ادلدف يف ادلنطقة بعدة
أمور منها على سبيل ادلثاؿ تلوث اذلواء ونقص ادلياه الصاحلة للشرب والعواصف الرملية والزالزؿ واالحًتار
احلضري .ولذلك ستبذؿ جهود لتوسيع نطاؽ ىذا ادلشروع ليصبح برنارلاً إقليمياً.

هاء -

التجاهات واألحداث العالمية التي تؤثر على العمل المشترك للبرنامجين
ٕٕ -تسعى شراكة ادلدف ادلراعية للبيئة إىل توسيع نطاؽ عملها ليشمل عقد ادلؤدترات العادلية ،وتنظيم
ادلناسبات اليت تركز بشكل أوثق على القضايا البيئية احلضرية .ويف الدورة الثانية جلمعية األمم ادلتحدة للبيئة،
مثالً ،عمل الربنارلاف جنباً إىل جنب ومع شركاء آخرين ،مثل منظمة احلكومات احمللية من أجل االستدامة،
لتسليط الضوء على البعد البيئي احلضري خلطة التنمية ادلستدامة لعاـ ٖٕٓٓ يف احلدث اجلانيب دلشروع العامل
احلضري لعاـ ٖٕٓٓ .وخلص ادلشاركوف يف النقاش إىل أف رؤساء البلديات يؤدوف دوراً متزايد األمهية يف ربط
القضايا االجتماعية واالقتصادية والسياسية والبيئية العادلية مع احلوكمة احمللية الرشيدة .وشارؾ الربنارلاف أيضاً يف
حدث جانيب آخر نظمو التحالف العادلي للمباين والتشييد حتت عنواف ”التحالف العادلي للمباين والتشييد
يساعد على حتقيق أىداؼ التنمية ادلستدامة“ وعقد يف  ٕٙأيار/مايو  .ٕٓٔٙويف االجتماع الثالث للجنة
التحضريية للموئل الثالث ،الذي عقد يف سورابايا بإندونيسيا ،يف دتوز/يوليو  ،ٕٓٔٙمت تنظيم حدث جانيب
يسلط الضوء على برنامج عمل شراكة ادلدف ادلراعية للبيئة .وأخرياً ،كاف ادلوئل الثالث مرحلة رئيسية من حيث
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التعاوف بني ادلنظمتني .فلم يشهد ادلوئل الثالث تنظيم العديد من ادلناسبات ادلشًتكة فحسب  -مثل ادلناسبة
اليت تناولت ”اإلسكاف ادلستداـ للجميع :شركاء عادليوف ،وحلوؿ زللية“ وادلناسبات ادلشًتكة بشأف القدرة على
الصمود  -ولكنو أنتج أيضاً انعقاد مناسبة جانبية مشًتكة حبضور رفيع ادلستوى من أصحاب ادلصلحة الرئيسيني
واجلهات ادلاحنة ،واألكاددييني ،وادلديرين التنفيذيني دلوئل األمم ادلتحدة وبرنامج البيئة .وكانت النتيجة اليت
استخلصها ادلشاركوف يف ىذا احلدث ىي أف شراكة ادلدف ادلراعية للبيئة ديكن وينبغي أف تؤدي دوراً رئيسياً يف
مساعدة احلكومات احمللية والوطنية على إبراز البعد البيئي احلضري يف تنفيذ أىداؼ التنمية ادلستدامة.
ٖٕ -وشارؾ برنامج البيئة يف العملية التحضريية للموئل الثالث ،وذلك بقدراتو الذاتية .وعلى سبيل ادلثاؿ،
توىل برنامج البيئة إدارة دورة خاصة بشأف القدرة على الصمود ،اشتملت على عقد اجتماع رفيع ادلستوى
دلختلف ادلنظمات اإلمنائية واجلهات صاحبة ادلصلحة ادلعنية ادلشاركة يف األعماؿ ادلتعلقة مبسألة القدرة على
الصمود .وأثريت مسألة االستهالؾ واإلنتاج ادلستدامني يف لقاءات جانبية سلتلفة ،وقاـ برنامج البيئة ،عن طريق
شراكة ادلدف ادلراعية للبيئة ،بتنظيم عدد من االجتماعات الصغرية على ىامش أعماؿ ادلوئل الثالث فيما يتعلق
بالتنوع البيولوجي ،وأمناط احلياة ادلستدامة والكفاءة يف استخداـ ادلوارد.
ٕٗ -ونظم برنامج البيئة أيضاً مناسبة جانبية ،أثناء انعقاد ادلوئل الثالث ،بشأف موضوع ”مدف أفضل،
وأمناط حياة أفضل“ ،لتسليط الضوء على العمل ادلشًتؾ يف إطار شراكة ادلدف ادلراعية للبيئة .وشارؾ كل من
مدير ادلكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب التابع لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة وحاكم والية
بارا يف الربازيل باعتبارمها متحدثني مشاركني يف حدث جانيب آخر نظمو موئل األمم ادلتحدة بشأف ”التنمية
ادلستدامة يف مدف األمازوف“ .وقدـ ىذا احلدث حملة عامة عن التحوؿ احلضري السريع الذي حيدث يف منطقة
األمازوف ،وعن احلضور القوي لالقتصاد القائم على استخراج ادلوارد وشدة االعتماد عليو ،وكذلك عن أمهية
منطقة األمازوف باعتبارىا مصدراً لتقدمي اخلدمات البيئية على نطاؽ كوكب األرض .ويف ختاـ ىذا احلدث
اجلانيب ،سلَّط الفريق ادلشارؾ الضوء على الضرورة ادللحة إلجياد منوذج جديد للمدف اليت دتكن من حتقيق التنمية
ادلستدامة دلنطقة األمازوف ،مبا يف ذلك االستخداـ ادلستداـ للموارد ،استناداً إىل احلوكمة الرشيدة واإلنتاج
ادلستداـ وادلعارؼ السليمة.
ٕ٘ -وقػ ػ ػ ػرر الفريق ادلشًتؾ للعمليات والتنسيق يف اجتماعػ ػ ػو السػ ػ ػادس ،الذي عق ػ ػ ػد يف ٗٔ كانوف
األوؿ/ديسمرب  ،ٕٓٔٙأف ينظر يف عرض التعاوف احلايل وادلستقبلي بشأف البيئة احلضرية أثناء ما ينظم من
مناسبات ،مثل الدورة الثالثة جلمعية األمم ادلتحدة للبيئة ،والدورة السادسة والعشرين جمللس إدارة موئل األمم
ادلتحدة ،والدورة التاسعة للمنتدى احلضري العادلي الذي سيعقد يف كواالدلبور يف عاـ .ٕٓٔٛ

واو ” -مراعاة البيئة“ يمكن أن تعني أيضا ”الخضرنة“

 -ٕٙوق َع اتفاؽ نشاط جديد حتت مظلة شراكة ادلدف ادلراعية للبيئة يف أواخر عاـ  ٕٓٔٙمع بلدية تشنغدو
يف الصني ،لكي جيري تنفيذه يف عاـ  .ٕٓٔٚويتألف ىذا النشاط من عنصرين؛ يتطرؽ أحدمها مباشرة إىل
والية الشراكة ،أال وىي مساعدة البلدية يف تنمية حزاـ أخضر حوؿ ادلدينة .وسيكوف ذلذا احلزاـ األخضر أمهية
بالغة من أجل احتواء الزحف العمراين ،واحليلولة دوف فقداف مزيد من التنوع البيولوجي ،وحتسني الصحة ونوعية
اذلواء يف ادلناطق احلضرية.
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رابعـا  -الشراكات األرخر

 -ٕٚيعمل برنامج البيئة وموئل األمم ادلتحدة أيضاً يف إطار شراكة ،ضمن سياؽ مبادرات أصحاب
وتغري ادلناخ،
ادلصلحة ادلتعددين اليت تضم رلموعة متنوعة من اخلرباء ،وذلك للعمل بشأف مسائل من قبيل ادلدف ُّ
والبناء ادلستداـ ،وكفاءة استخداـ ادلوارد ،واالستخداـ ادلستداـ لألراضي ،والقدرة على الصمود .وباإلضافة إىل
ذلك ،يتعاوف الربنارلاف يف إطار ادلبادرات الثنائية وادلتعددة األطراؼ ،مبا يف ذلك األمثلة التالية ،اليت اتسمت
بأمهية خاصة على مدار السنوات األخرية:
(أ) يقوـ موئل األمم ادلتحدة بدور فعاؿ يف عدد من ادلبادرات العادلية اليت يقودىا برنامج البيئة ،مبا
يف ذلك ادلبادرة العادلية للمدف اليت تستخدـ ادلوارد بكفاءة ،والتحالف ادلعين بادلناخ واذلواء النقي ،والتحالف
العادلي للمباين والتشييد .وكاف ىذا التحالف العادلي قد استهل يف الدورة احلادية والعشرين دلؤدتر األطراؼ يف
اتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية بشأف تغري ادلناخ ،وذلك بغية االرتقاء باإلمكانات الكامنة يف قطاع البناء والتشييد
من أجل ختفيض االنبعاثات الناجتة عن ىذا القطاع يف تنفيذ الغاية ٔٔ-ج من أىداؼ التنمية ادلستدامة (دعم
أقل البلداف منواً ،بوسائل من بينها تقدمي ادلساعدة ادلالية والتقنية ،يف تشييد دورة حياة ادلباين ،مع االستفادة من
ادلنافع ادلتعددة ،مبا يف ذلك حتسني جودة اذلواء وحتقيق صحة أفضل .ويف ىذا الصدد ،تساىم اخلربات ادلًتاكمة
لدى سلتلف أصحاب ادلصلحة ادلعنيني على حنو متضافر إقامة ادلباين ادلستدامة والقادرة على الصمود باستخداـ
ادلواد احمللية)؛
أقر رللس إدارة موئل األمم ادلتحدة ،يف قراره ٕٗ ٘/ادلتعلق مبتابعة التنمية
(ب) ويف عاـ َّٖٕٔٓ ،
ادلستدامة من خالؿ السياسات احلضرية الوطنية ،باعتماد إطار العمل العشري للربامج ادلتعلقة بأمناط االستهالؾ
واإلنتاج ادلستدامة  -وىو إطار عمل عادلي لتعزيز التعاوف الدويل بغية تعجيل التحوؿ حنو أمناط االستهالؾ
واإلنتاج ادلستدامة يف البلداف ادلتقدمة النمو والنامية  -كما اعًتؼ بضرورة إجياد ىياكل أساسية حضرية داعمة
ألمناط احلياة ادلستدامة .ومبوجب برنامج ادلباين واإلنشاءات ادلستدامة ،الذي استهل يف الدورة اخلامسة والعشرين
جمللس إدارة موئل األمم ادلتحدة ،يضطلع ادلوئل وشركاء آخروف حالياً بتنفيذ مشروعني يتلقياف أمواالً من
الصندوؽ االستئماين إلطار العمل العشري ،ويركز أحد ادلشروعني على تطوير أداة لتصميم ادلساكن ادلستدامة،
بينما يركز ادلشروع اآلخر على تعميم اإلسكاف االجتماعي ادلستداـ يف اذلند .وتستند عناصر ادلشروع األخري
على منشور مشًتؾ أصدره يف عاـ ٕ٘ٔٓ موئل األمم ادلتحدة وبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة بعنواف ”تدخالت
البناء األخضر من أجل اإلسكاف االجتماعي“ .وباإلضافة إىل ذلك ،أع ّد موئل األمم ادلتحدة والشركاء مقًتحاً
لتدخالت البناء األخضر من أجل اإلسكاف االجتماعي لإلطار العشري للربامج ادلتعلقة بادلباين ادلستدامة بشأف
التدخالت احلضرية الرئيسية عن طريق اإلسكاف االجتماعي ادلستداـ .واستناداً إىل خربيت موئل األمم ادلتحدة
وبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،فقد تقرر ،يف اجتماع للفريق ادلشًتؾ للتنسيق بني وكاالت اإلطار العشري للربامج
عقد يف تشرين الثاين/نوفمرب  ،ٕٓٔٙأف يشًتكا يف رئاسة الفريق لدورة  .ٕٓٔٛ-ٕٓٔٚوقدمت شراكة ادلدف
ادلراعية للبيئة مقًتحاً آخر إىل أمانة اإلطار العشري للربامج يف عاـ  ٕٓٔٙبشأف برنامج جديد لالستخداـ
ادلستداـ لألراضي؛
(ج) ويشارؾ موئل األمم ادلتحدة وبرنامج البيئة يف برنامج العمل ادلشًتؾ بني أصحاب ادلصلحة
ادلتعددين التابع لتحالف ادلدف وادلعين بادلدف القادرة على الصمود ،الذي يركز على بناء قدرة ادلناطق احلضرية
على الصمود ألبعد من رلرد التكيف مع تغري ادلناخ وذلك عن طريق جتميع موارد وخربات ادلنظمات الشريكة يف
رلاؿ قدرة ادلناطق احلضرية على الصمود .ويف إطار برنامج العمل ادلشًتؾ ادلعين بادلدف القادرة على الصمود،
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جرى تقدمي مقًتح للموافقة عليو ،ويسعى إىل دعم األطراؼ ادلوقعة على اتفاؽ باريس العادلي بشأف تغري ادلناخ
من أجل تنفيذ ادلسامهات احملددة على الصعيد الوطين .وسوؼ يعمل موئل األمم ادلتحدة ،بالتعاوف مع حتالف
ادلدف وبرنامج البيئة ،لالستفادة من اإلمكانيات الكامنة للتنمية احلضرية ادلستدامة ادلتكاملة ،ويقوـ على سبيل
التجريب بتقدمي الدعم ادلنسق إىل البلداف من أجل تنفيذ العناصر الواردة يف ادلسامهات احملددة لتلك البلداف
على الصعيد الوطين ،وادلتعلقة بالقدرة على التكيف مع تغري ادلناخ والصمود جتاىو .ووفقا لبحث أويل أجراه
موئل األمم ادلتحدة ،فقد أدرجت ٓٔٔ بلداف عناصر حضرية يف مسامهاهتا احملددة على الصعيد الوطين،
ووجدت العناصر احلضرية األبرز يف رلاؿ التكيف مع تغري ادلناخ .ومن أجل كفالة حتقيق االتساؽ يف السياسات
وللبدء يف تنفيذ ادلسامهات احملددة على الصعيد الوطين ،سيقوـ ادلشروع بتطوير منتجات وأدوات معرفية هبدؼ
الوصوؿ إىل فهم أفضل لكيفية حتسني معاجلة ادلسائل ادلتعلقة بالتكيف مع تغري ادلناخ يف ادلناطق احلضرية
وإمكانية درلها ،وذلك يف عمليات التخطيط للتكيف ويف خطط التكيف على الصعيد الوطين ،على أف يكوف
اذلدؼ يف هناية ادلطاؼ ىو توفري الدعم ألنشطة التصدي لتغري ادلناخ على صعيد ادلدينة ،وزيادة القدرة على
الصمود.
(د) وسيواصل موئل األمم ادلتحدة وبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة عملهما معاً عن طريق الشبكة
العادلية لوسائل استغالؿ األراضي ،بغية حتسني قدرات الشركاء واحلكومات على مواجهة ادلسائل ادلتعلقة
باألراضي وادلوارد الطبيعية ،من أجل منع النزاعات والتخفيف من آثارىا وتسويتها على الصعيد العادلي،
وخصوصاً يف منطقة البحريات الكربى يف وسط وشرؽ أفريقيا .وجتري ادلفاوضات حاليا لتوسيع التعاوف اإلضايف
مع الشركاء الرئيسيني اآلخرين مثل االحتاد األورويب ،وبرنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي ،وإدارة الشؤوف السياسية يف
األمم ادلتحدة؛
(ىػ) وجيري موئل األمم ادلتحدة مشروعا حبثياً بشأف االستعراضات البيئية يف عمليات التنمية
احلضرية وذلك هبدؼ إنتاج معارؼ جديدة وأدلة مثبتة جتريبياً على وجود عالقة بني رلايل صنع القرارات البيئية
والتنموية يف السياؽ احلضري ،وللتعرؼ على التحديات الرئيسية واخليارات ادلتاحة دلعاجلتها بكفاءة على
صعيدي البلد وادلدينة .وأعرب برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي عن اىتمامو بادلشروع وتعهد بتقدمي الدعم
وادلسامهة قدر اإلمكاف يف إنتاج دراسات احلالة.
(و) ويف ديسمرب  ،ٕٓٔٙأجرى برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،وأمانة اتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية
بشأف تغري ادلناخ ،وأمانة الكومنولث مشاورات بشأف األطر القانونية الوطنية والدعم ادلقدـ لتنفيذ األىداؼ
ادلتعلقة بتغري ادلناخ .وكذلك ناقش موئل األمم ادلتحدة ومنظمات حكومية دولية أخرى اخليارات ادلتاحة للتعاوف
بشأف إعداد قانوف وأداة دلواجهة تغري ادلناخ .وأعرب موئل األمم ادلتحدة عن رغبتو يف العمل مع ادلنظمات
األخرى بغية تطوير ىذه األداة واعتمادىا ،ويف مواصلة التشاور بشأف سبل ادلضي قدما.

رخامسا  -أبرز المالمح اإلقليمية
 -ٕٛتعاونت الشبكة العادلية لوسائل استغالؿ األراضي التابعة دلوئل األمم ادلتحدة وبرنامج األمم
ادلتحدة للبيئة يف تنمية قدرات كبار ادلسؤولني يف األمم ادلتحدة وشركاء التنمية من أجل معاجلة ادلسائل ادلتعلقة
باألراضي وادلوارد الطبيعية والنزاعات يف منطقة البحريات الكربى يف وسط وشرؽ أفريقيا وشرقها .ويهدؼ ىذا
التعاوف أيضاً إىل دعم تنفيذ إعالف نريويب بشأف التنفيذ الفعاؿ والتفعيل للربوتوكوؿ ادلتعلق حبقوؽ ادللكية
لألشخاص العائدين يف منطقة البحريات الكربى واإلطار االسًتاتيجي اإلقليمي دلنطقة البحريات الكربى للفًتة
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 .ٕٓٔٚ-ٕٓٔٙوقد توج ىذا التعاوف بتنظيم مناسبة رفيعة ادلستوى للتعلم عقدت يف كيغايل يف تشرين
الثاين/نوفمرب  ،ٕٓٔٙمن أجل حتسني فهم الشركاء اإلقليميني الرئيسيني جلوانب ارتباط النزاعات باألراضي
وادلوارد الطبيعية وكيفية معاجلة تلك الروابط بغية ادلسامهة يف حتقيق السالـ واالستقرار.
 -ٕٜووضعت أيضاً صورة أوضح للتحديات ذات األولوية والفرص ادلتاحة على الصعيد القطري ،شلا عزز
الفهم لكيفية إجراء حتليل لألسباب اجلذرية وكيفية التخطيط بشأف األراضي وادلوارد الطبيعية والنزاعات على
الصعيدين القطري واإلقليمي .وعلى مدار السنوات األخرية ،كاف برنامج البيئة وموئل األمم ادلتحدة يعمالف
جنباً إىل جنب يف منطقة جنوب ىاييت ،وخصوصاً يف مدينة يل كاي .وقد برزت عدة أوجو للتآزر بني العمل
الذي يقوـ بو برنامج البيئة بشأف محاية السواحل وإدارة النفايات الصلبة واألنشطة اليت ينفذىا موئل األمم
ادلتحدة ،وذلك عن طريق ادلكاتب اإلقليمية لكل من الوكالتني .وقد قامت ادلنظمتاف أيضاً بأدوار رئيسية يف
تقدمي الدعم إىل اآلليات ادلعنية بالقدرات احمللية والتنسيق ادلؤسسي بشأف إدارة األراضي يف ذلك اإلقليم .وعلى
مستوى أعم ،سامهت الوكالتاف يف ادلساعدة على اتباع هنج أكثر إقليمية يف التعامل مع ادلساعدات اإلنسانية
واإلمنائية اليت تقدمها األمم ادلتحدة وذلك يف الوثائق االسًتاتيجية ووثائق التخطيط.
ٖٓ -واشًتؾ موئل األمم ادلتحدة وبرنامج البيئة يف وضع عدد من األنشطة األخرى يف منطقة أمريكا
الالتينية والبحر الكارييب .فعلى سبيل ادلثاؿ ،عمل الكياناف على حنو وثيق يف التحضري للموئل الثالث .وقدـ
برنامج البيئة الدعم إىل أمانة ادلوئل الثالث أثناء االجتماع التحضريي اإلقليمي دلنطقة أمريكا الالتينية والبحر
الكارييب ،بتقدمي مسامهات مشًتكة دلوجز الرئيس ،ودتويل مشاركة رلموعة سلتارة من شلثلي احلكومات واخلرباء،
وتنظيم عدة مناسبات جانبية بشأف ادلبادرة العادلية للمدف اليت تستخدـ ادلوارد بكفاءة ،وصياغة ورقة السياسات
رقم  ٛادلتعلقة بالبيئة اإليكولوجية احلضرية والقدرة على الصمود .وكما ذكر آنفاً ،قاـ موئل األمم ادلتحدة
وبرنامج البيئة كذلك بتنظيم عدة مناسبات جانبية لتقدمي ادلنظور اإلقليمي ،وحتديد الفرص ادلتاحة للعمل
ادلشًتؾ يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ،أثناء ادلوئل الثالث .ونتيجة لتنظيم إحدى تلك ادلناسبات،
اليت تناولت ادلدف يف منطقة األمازوف ،تعمل ادلكاتب اإلقليمية ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب التابعة للربنارلني
معاً يف مشروع بعنواف ”ادلدف ادلستدامة يف منطقة األمازوف“ ،ويهدؼ ىذا ادلشروع إىل بناء مزيد من التآزر،
وإىل توسيع اخلربات ادلكتسبة من برنامج البيئة يف مشروعو احلايل ادلعنوف ”رؤية األمازوف“ ،الذي ينفذ بالشراكة
مع االحتاد الدويل حلماية الطبيعة والصندوؽ العادلي للحياة الربية.
ٖٔ -ويف إطار متابعة اجلهود ادلشًتكة يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ،وجو موئل األمم ادلتحدة
الدعوة إىل برنامج البيئة للمشاركة يف اجتماع فريق اخلرباء ،الذي سيعقد يف بيليم بالربازيل ،يف آذار/مارس
 ،ٕٓٔٚحتت عنواف ”حنو استدامة ادلدف وادلستوطنات البشرية يف منطقة األمازوف“ .وسيشارؾ يف ىذا
االجتماع ،خرباء من سلتلف اجملاالت دلناقشة اآلثار البيئية اذلامة يف منطقة األمازوف ،وعلى وجو اخلصوص يف
مدف ادلنطقة .ويتوخى أف يقدـ برنامج البيئة مسامهات زلددة بشأف السياسة والتخطيط يف اجملاؿ البيئي.
ٕٖ -ويف منطقة آسيا واحمليط اذلادئ ،يتعاوف موئل األمم ادلتحدة وبرنامج البيئة على الصعيد اإلقليمي عن
طريق الفريق العامل ادلواضيعي التابع آللية التنسيق اإلقليمي آلسيا واحمليط اذلادئ وادلعين بالنمو الذي يقوـ على
الكفاءة يف استخداـ ادلوارد (ويشارؾ برنامج البيئة يف رئاستو ،وديثل موئل األمم ادلتحدة أحد األعضاء فيو)،
ويتوىل ىذا الفريق العامل تنسيق الدعم الذي تقدمو منظومة األمم ادلتحدة إىل رابطة أمم جنوب شرؽ آسيا
وذلك عن طريق إعداد خطة عمل مشًتكة بني األمم ادلتحدة والرابطة بشأف البيئة وتغري ادلناخ للفًتة -ٕٓٔٙ
ٕٕٓٓ .وكذلك يعمل الربنارلاف معاً يف فرقة العمل اإلقليمية التابعة لألمم ادلتحدة ادلعنية بالتوسع احلضري
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ادلستداـ (ويرأسها موئل األمم ادلتحدة يف حني ديثل برنامج البيئة أحد األعضاء فيها) .ويف اآلونة األخرية ،قامت
فرقة العمل ىذه بدعم هنج ”وحدة العمل يف األمم ادلتحدة“ فيما يتعلق بادلشاركة يف ادلوئل الثالث.
ٖٖ -ويضطلع موئل األمم ادلتحدة بأنشطة سلتلفة بالتعاوف مع برنامج البيئة يف منطقة آسيا واحمليط اذلادئ.
فمنذ عاـ ٕٗٔٓ ،يشارؾ الكياناف يف تنفيذ برنامج التحالف دلواجهة تغري ادلناخ يف ميامنار الذي ديولو االحتاد
األورويب ،بدعم من حتالف االحتاد األورويب العادلي دلواجهة تغري ادلناخ .ويعمل التحالف دلواجهة تغري ادلناخ يف
ميامنار كمنرب يضم حتالفاً من الشركاء ،مبا يف ذلك احلكومة الوطنية ،والسلطات احمللية ،وادلنظمات غري
احلكومية ،والشركاء يف التنمية ،واجملتمع ادلدين ،والقطاع اخلاص ،من أجل حشد اجلهود ادلبذولة دلواجهة تغري
ادلناخ وكفالة إمكانية منو البلد على حنو ديكنو من الصمود جتاه تغري ادلناخ ،وحيقق الكفاءة يف استهالؾ الكربوف،
مع دخولو فًتة تسارع يف النمو والتنمية االقتصادية .وحىت اآلف ،قدـ التحالف دلواجهة تغري ادلناخ يف ميامنار
الدعم يف وضع اسًتاتيجية ميامنار وخطة عملها وسياستها الوطنية اخلاصة هبا فيما يتعلق مبواجهة تغري ادلناخ،
وىذه ستشكل خريطة طريق لتوجيو ردود الفعل واالستجابات واإلجراءات على الصعيد االسًتاتيجي يف البلد
دلواجهة ادلخاطر ادلرتبطة بتغري ادلناخ ،وكذلك الفرص ادلتاحة يف فًتة العقود القادمة ،وسًتشد اإلجراءات ادلطلوبة
من الشركاء اآلخرين يف التنمية ،بإشراؾ مجيع الوزارات األساسية ،وادلدف الرئيسية ،والقطاع اخلاص واجملتمع
ادلدين.
ٖٗ -وساىم التحالف دلواجهة تغري ادلناخ يف ميامنار أيضاً يف إعداد حصة ميامنار من ادلسامهات احملددة على
الصعيد الوطين ،اليت قدمت إىل أمانة اتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية بشأف تغري ادلناخ يف عاـ ٕ٘ٔٓ .وكذلك،
سيقدـ التحالف ،من بني أنشطتو العديدة ،الدعم إىل التدخالت ادليدانية ادلنفذة يف موقعني يف ميامنار :منطقة
الدلتا وادلنطقة اجلافة ،وكذلك إىل الكثري من أنشطة بناء القدرات ،مبا يف ذلك القياـ بزيارات لتبادؿ ادلعارؼ يف
ما بني بلداف اجلنوب ،وتدريب ادلسؤولني احلكوميني بشأف تعميم مراعاة تغري ادلناخ ،وإنشاء أمانة سلصصة
دلوضوع تغري ادلناخ ،تتوىل تنفيذ االسًتاتيجية وخطة العمل دلواجهة تغري ادلناخ .ويستهدؼ التحالف ،يف مرحلتو
احلالية يف عاـ  ،ٕٓٔٚرلالني مها البيئة والتوسع احلضري ،وذلك ضمن عملية لبناء القدرات ،وعلى وجو
اخلصوص ،إدماج اعتبارات تغري ادلناخ يف ختطيط ادلدف وتصميم ادلساكن وذلك لكي تكوف أفضل جتهيزاً
واستعداداً للتعامل مع األحواؿ ادلناخية والتكيف معها يف الوقت الراىن ويف ادلستقبل.
ٖ٘ -وعلى الصعيد احمللي ،وفيما يتعلق بالتحليل ادلكاين ،قاـ موئل األمم ادلتحدة وبرنامج البيئة بإجراء
تقييمات مبتكرة لنقاط الضعف يف بلدتني ،بتضييق توقعات تغريات ادلناخ إىل نطاؽ ادلدينة ،وذلك لتكوين
سيناريوىات لتغري ادلناخ يف ادلستوطنتني .وأجريت مقارنة بني حتليل نقاط الضعف القائمة يف االقتصاد احلضري
واذلياكل األساسية وخدمات النظاـ اإليكولوجي واذلياكل ادلكانية وبني التغريات ادلتوقعة يف درجات احلرارة
وىطوؿ األمطار وارتفاع منسوب مياه سطح البحر .وبناء على ىذا األساس ،وضعت تصاميم لتدابري التكيف
مع تغري ادلناخ ،مثل إعادة غرس ادلنغروؼ ،وبناء ادلالجئ من األعاصري ،وجتميع ادلياه ،والتدريب ادلهين ،ونفذت
ىذه التدابري بشكل جزئي .وجيري توثيق ىذه العملية وتدريسها يف ادلركز الوطين إلدارة الكوارث يف ميامنار ،من
أجل تكرارىا يف مجيع البلدات يف البلد.
 -ٖٙوقد صار موئل األمم ادلتحدة مؤخراً عضواً يف برنامج الدعم العادلي للخطة الوطنية للتكيف ،وىو عبارة
عن برنامج يتوىل قيادتو برنامج األمم ادلتحدة للبيئة وبرنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي ،بالتعاوف مع عدة كيانات
تابعة لألمم ادلتحدة ،وكيانات أخرى غري تابعة لألمم ادلتحدة ،وبدعم من تلك الكيانات ،ويوجو إىل دعم أقل
البلداف منواً والبلداف النامية األخرى .ويتوىل برنامج البيئة إدارة برنامج الدعم العادلي من مكتبو يف بانكوؾ.
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ويسعى موئل األمم ادلتحدة إىل إنشاء عنصر للخطط الوطنية للتكيف مع تغري ادلناخ يركز حتديداً على تكيف
ادلناطق احلضرية مع تغري ادلناخ ،وذلك يف شراكة مع برنامج األمم ادلتحدة للبيئة .لذلك ،سيقوـ برنامج الدعم
العادلي بوضع مبادئ توجيهية خلطة العمل الوطنية للتكيف يف ادلناطق احلضرية بغية استكماؿ ادلبادئ التوجيهية
التقنية ادلوضوعة لعملية اخلطة الوطنية للتكيف ،ويسعى إىل إنشاء برامج يف عدة بلداف هبدؼ تيسري التنفيذ
ادلشًتؾ ألولويات اخلطة الوطنية للتكيف يف ادلناطق احلضرية .وكاف جزء من ىذا الربنامج مناسبة للدعم
اإلقليمي ألقل البلداف منواً بشأف اخلطط الوطنية للتكيف ،نظمت يف سري النكا يف تشرين األوؿ/أكتوبر
 ،ٕٓٔٙوشارؾ فيها أيضاً موئل األمم ادلتحدة ،بتقدمي عرض وبادلشاركة يف ادلناقشة اجلماعية.
 -ٖٚوباإلضافة إىل ذلك ،يدخل موئل األمم ادلتحدة يف شراكة مع برنامج األمم ادلتحدة للبيئة بشأف
ادلشروع ادلعنوف ”بناء مرونة النظم احلضرية على التأقلم مع ادلناخ من خالؿ التكيف القائم على النظم
اإليكولوجية يف منطقة آسيا واحمليط اذلادئ“ ،بتمويل من مرفق البيئة العادلية ،يف أربعة بلداف ىي :بوتاف،
ومجهورية الو الدديقراطية الشعبية ،وكمبوديا ،وميامنار .ويتكوف ادلشروع من ثالثة عناصر :العنصر األوؿ ىو
التعزيز ادلؤسسي لسلطات إدارة ادلدينة وبناء قدرات تلك السلطات ،وذلك يف ادلدف النموذجية التجريبية ،لكي
ختطط وتنفذ التكيف القائم على النظم اإليكولوجية يف احلضر؛ والعنصر الثاين ،توضيح التدخالت الرامية إىل
التكيف القائم على النظم اإليكولوجية يف ادلناطق احلضرية يف ادلدف النموذجية التجريبية؛ والعنصر الثالث ،نشر
ادلعرفة وزيادة الوعي العاـ بشأف التكيف القائم على النظم اإليكولوجية يف ادلناطق احلضرية بادلدف النموذجية
التجريبية.
 -ٖٛوواصل موئل األمم ادلتحدة القياـ بدور فعاؿ يف ادلناسبات اليت ينظمها برنامج البيئة يف منطقة آسيا
واحمليط اذلادئ ،ال سيما منتدى آسيا واحمليط اذلادئ للتكيف ،الذي ترأس موئل األمم ادلتحدة بعض دوراتو،
وقدـ عروضاً يف كل دورة من دوراتو الثالث األخرية.

سادسا  -التعاون في المستقبل

 -ٖٜسًتكز الشراكة القائمة بني موئل األمم ادلتحدة وبرنامج البيئة من أجل ادلدف ادلراعية للبيئة بشكل
متزايد على تنفيذ البعد البيئي احلضري ألىداؼ التنمية ادلستدامة .فعلى سبيل ادلثاؿ ،بدأت ادلناقشات مع
حكومة كولومبيا للمساعدة يف وضع اسًتاتيجية دلعاجلة الشواغل البيئية احلضرية للبلد ،وال سيما يف مناطق اجلزر
والساحل ادلعرضة للضرر بوجو خاص من تغري ادلناخ .ويشمل ىذا النشاط اجلديد احملتمل تقدمي الدعم إىل عدة
بلداف أخرى تتسم بظروؼ جغرافية وبيئية شلاثلة ،وادلساعدة يف وضع مبادئ توجيهية مشًتكة لتلك البلداف
هبدؼ تعزيز سياساهتا وخطط عملها البيئية احلضرية.
ٓٗ -ولربنامج البيئة وموئل األمم ادلتحدة تاريخ مشًتؾ من التعاوف يف رلاؿ جودة اذلواء يف ادلناطق احلضرية،
وذلك عن طريق برنامج ادلدف ادلستدامة ادلشًتؾ بينهما ،والذي انتهى يف عاـ  .ٕٓٓٛومنذ اختتاـ ذلك
الربنامج ،واصل برنامج البيئة تطوير خرباتو ىف رلاؿ رصد جودة اذلواء يف ادلناطق احلضرية .وىف الوقت ذاتو ،يبدأ
موئل األمم ادلتحدة يف االرخنراط رلدداً يف مساعدة ادلدف للتخطيط من أجل حتسني جودة اذلواء يف ادلناطق
احلضرية عن طريق مشروع جديد دتولو النرويج وشرع فيو يف أواخر عاـ  ،ٕٓٔٙوعنوانو ”التخطيط لتحسني
جودة اذلواء يف ادلناطق احلضرية“ ،وسيكوف تركيزه اإلقليمي مبدئياً على آسيا .وخيطَّط لتجميع رلاالت اخلربة
ادلكملة لبعضها ىذه يف إطار اسًتاتيجية موسعة لشراكة ادلدف ادلراعية للبيئة.
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ٔٗ -وترغب شراكة ادلدف ادلراعية للبيئة يف إشراؾ أصحاب ادلصلحة ادلعنيني يف موضوع تنمية ادلدف ادلراعية
للبيئة هبدؼ حث ادلدف على مواصلة التدخالت ادلبتكرة ادلراعية للبيئة والتوسع فيها ،واالستثمار رلدداً يف
التخطيط ،وتصميم تشكيالت حضرية أكثر استدامة ،واتباع التطورات اجلديدة يف فهم خدمات النظم
اإليكولوجية ،ورسم خرائطها ،وقياسها كمياً .ويف ىذا الصدد ،أعربت حكومة ماليزيا عن اىتمامها ورغبتها يف
احلصوؿ على دعم تقين من أجل توسيع أنشطتها ادلتعلقة بادلدف ادلراعية للبيئة .وقد أعدت الشراكة مقًتحاً
تعكف احلكومة حالياً على استعراضو.
ٕٗ -ويف إطار االسًتاتيجية ادلعدة للفًتة  ،ٕٜٓٔ-ٕٓٔٚجيري حالياً إعداد خطط للحصوؿ على دتويل
أكرب من اجلهات ادلاحنة ،مبا يف ذلك من مرفق البيئة العادلية ،والصندوؽ األخضر للمناخ ،وصندوؽ التكيف،
وذلك لتنفيذ األنشطة اجلديدة احملتملة .وديكن االستفادة من ادلوارد واخلربات والدراية الفنية لدى كل من
الربنارلني لصياغة مقًتحات جديدة حسب رلاالت اىتماـ ىذه الصناديق .وترصد شراكة ادلدف ادلراعية للبيئة
عن كثب فرص التمويل ادلرتقبة يف عاـ .ٕٓٔٚ
ٖٗ -وسيواصل موئل األمم ادلتحدة وبرنامج البيئة جهودمها الرامية من أجل إعداد ادلزيد من ادلشاريع يف
إطار شراكة ادلدف ادلراعية للبيئة ،وتنفيذ األنشطة ادلشًتكة يف ادلكاتب اإلقليمية ،والفروع واألقساـ التابعة ذلما.
وسيظل التقييم ادلنتظم للرؤية ادلشًتكة للربنارلني وادليزة النسبية للشراكة بينهما أمراً حيوياً لنجاح التعاوف بني موئل
األمم ادلتحدة وبرنامج البيئة .ومن ادلقرر عقد اجتماع رفيع ادلستوى يضم ادلديرين التنفيذيني وفريقي اإلدارة العليا
للربنارلني يف الربع الثالث من عاـ  ،ٕٓٔٚوسيكوف اذلدؼ العاـ ذلذا االجتماع ىو استعراض نقاط القوة
وادلتطلبات لشراكة ادلدف ادلراعية للبيئة ،مبا يف ذلك تعبئة ادلوارد اإلضافية لإلدارة وللجهات صاحبة ادلصلحة.
_______________
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