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 املعلومات األساسية والسياق -أوال  

رنــامج األمـم املتحــدة اإلمنـائي علــى تقيـيم دور الربنــامج    وجز هــذا التقريـر رد إدارة ب يـ  - ١
وجـرى هـذا التقيـيم بتكليـف مـن اجمللـس التنفيـذي يف دورتـه                 . يف جمالَْي البيئة والطاقـة    اإلمنائي  

وأجـرى هـذا التقيـيم يف       . ، كجزء من خطة العمل املتعلقة مبكتـب التقيـيم         ٢٠٠٦السنوية لعام   
 استــشاريني خــارجيني واثــنني مــن  ينريمــن خــبن مكــوَّ  أساســٌي فريــٌق٢٠٠٨-٢٠٠٧الفتــرة 

املوظفني من مكتب التقييم، بدعم مـن مثانيـة خـرباء استـشاريني خـارجيني آخـرين يعملـون يف                    
 .عضاءن من ثالثة أبلدان مشمولة بدراسات احلالة وفريق استشاري مكوَّ

إلمنــائي يف ربنــامج اال اتمــسامه )أ: (وانــصبَّ تركيــز التقيــيم علــى قــضيتني رئيــسيتني   - ٢
مــدى اســتخدام  )ب( تــه األساســية للحــد مــن الفقــر؛ و هميتعلــق مب جمــالَْي البيئــة والطاقــة فيمــا

) ‘األساســـية’( العاديـــة صادرلمـــوارد املاليـــة الـــيت أُتيحـــت مـــن املـــلبفعاليـــة ربنـــامج اإلمنـــائي ال
يف  ارة البيئيـة  اإلد ربنـامج اإلمنـائي بفعاليـة     الج  ادمإ مدى) ج(ونظر التقييم أيضا يف     . واخلارجية

ة ـ ألغـراض البيئـ     وعبأها ربنامج اإلمنائي املوارد  الكيف خصص    )د( طائفته الربناجمية بأسرها، و   
يتعلـق بعالقتـه     سيما فيمـا   ربنامج اإلمنائي يف منظومة األمم املتحدة، وال      الدور  ) هـ( والطاقة؛ و 

 . مع برنامج األمم املتحدة للبيئةةسؤوليامل همساوتق
وشـكَّلت دراسـات    . كتب التقيـيم هنـج دراسـة احلالـة يف إجـراء هـذا التقيـيم               واعتمد م  - ٣

إكوادور، وبوركينا فاسـو، ومجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة،            (احلالة من مثانية بلدان     
. املصدر الرئيسي للمعلومات للقـائمني بـالتقييم      ) وساموا، والصني، وفيجي، وكينيا، وماالوي    

جــرت مــشاورات مــع مراكــز اخلدمــة اإلقليميــة لربنــامج األمــم املتحــدة   وباإلضــافة إىل ذلــك، 
ــانكوك وبراتيــسالفا؛ ومقــر    ــامج اإلمنــائي يف ب ــريويب، واملكتــب   برن ــة، يف ن األمــم املتحــدة للبيئ

اإلقليمي لربنامج األمم املتحدة للبيئة، يف بـانكوك؛ ومنظمـات دوليـة مـن قبيـل البنـك الـدويل،                    
 .الحتاد العاملي حلفظ الطبيعة، واملعهد العاملي للمواردومرفق البيئة العاملية، وا

فربايـر  / شـباط ٢٠ تقريـر الستعراضـه والتعليـق عليـه داخليـا يف         شروعوجرى تعميم مـ    - ٤
ــدورة غــري   ٢٠٠٨ ــر ل ــائج واالســتنتاجات الرئيــسية هلــذا التقري ــة للمجلــس  ، وقُــدمت النت رمسي

 صـفحة تقريبـا مـن    ٨٠تقـدمي  لتقريـر  وترتـب علـى مـشروع ا      . التنفيذي بعد ذلك بفترة وجيزة    
وحــدات لربنـامج اإلمنـائي، و  ل، واملكاتـب القطريـة   الفريـق املعـين بالبيئـة والطاقــة   التعليقـات مـن   

 .٢٠٠٨مايو / أيار٢٢وصدر تقرير منقَّح يف . ربنامج اإلمنائي على وجه اإلمجالالأخرى يف 
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 استعراض عام لرد اإلدارة -ثانيا  
ج اإلمنائي بالتقييم الصريح لعمل الربنامج يف ميـدان البيئـة والطاقـة             ربنامالترحب إدارة    - ٥

ومـع مالحظـة التحـديات الكـثرية الـيت تواجـه هـذا امليـدان احلـرج،                  . ألغراض التنمية املستدامة  
 على حد سـواء، فـإن النتيجـة األساسـية للتقيـيم القائلـة       طبةاقربنامج اإلمنائي ويف العامل   الداخل  
داعمـة  ربنـامج اإلمنـائي و  ال، مـشجعة إلدارة  ربنامج اإلمنـائي الة ملهمقة أساسيان   البيئة والطا : بأن
 . بشدةهلا
ربنــامج اإلمنــائي هــذه احلقيقــة منــذ أكثــر مــن عــشرين عامــا مــضت، عنــدما   الويــدرك  - ٦

أدى بوجه خاص إىل عقـد        مما ،انصبَّ التركيز بصورة أشد على مبدأ التنمية البشرية املستدامة        
ربنـامج اإلمنـائي مـن      الوبعـد أن بـرز      . ١٩٩٢املتحدة املعين بالبيئة والتنميـة يف عـام         مؤمتر األمم   

هذا املؤمتر بوصفه واحدا من الوكاالت املنفِّذة الثالث ملرفق البيئة العاملية الـذي أُنـشئ حـديثا،                 
وتأكـد هـذا ثانيـة يف       . ذلـك احلـني   احتفظ الربنامج بالقضايا البيئية يف قمة جـدول أعمالـه منـذ             

واحـدة  “ البيئـة والتنميـة املـستدامة   ”، حيـث متثـل   ٢٠١١-٢٠٠٨للفتـرة  اخلطة االستراتيجية،  
 .ربناجميالتركيزٍ الجماالِت فحسب من من أربعة 

ــة جــزءا ال     - ٧ ــة والطاق ــل دعــم البيئ ــع، ميث ــة    ويف الواق ــن والي ــائي  اليتجــزأ م ــامج اإلمن ربن
اإلمنـائي   واليـة الربنـامج   فـإن  بالتنميـة، دة الرئيـسي املعـين      وبوصـفه جهـاز األمـم املتحـ       . تهمهمو

ــستدامة    ــة امل ــز التنمي ــا  لتعزي ــى    إالال ميكــن حتقيقه ــز واضــح عل االســتخدام واإلدارة  )أ(بتركي
احلصول علـى الطاقـة، واالسـتخدام املـستدام هلـا،            )ب( املستدامني للموارد البيئية والطبيعية، و    

ــا النــسبية ل. وخباصــة للفقــراء ــامج ال )أ: (ائي يف تلــك اجملــاالت واضــحة ربنــامج اإلمنــلواملزاي ربن
ــة؛      اإلمنــائي أكــرب منظمــات التنميــة التابعــة لألمــم املتحــدة علــى أرض الواقــع يف البلــدان النامي

ربنامج اإلمنائي يف وضع يسمح لـه بـربط الـشواغل اإلمنائيـة بقـضايا التنميـة األوسـع،                    ال )ب( و
ــدميقراطي احلكــم مثــل  ــامج ال )ج( مــن أخطــار الكــوارث؛ و ، واحلــد مــن الفقــر واحلــد   ال ربن

ــسي         ــذ رئي ــاز منفِّ ــة، وجه ــة العاملي ــق البيئ ــسية ملرف ــذة الرئي ــائي واحــد مــن الوكــاالت املنفِّ اإلمن
 ضميـ  )د(  اِملنــح الـصغرية التـابع ملرفـق البيئـة العامليـة؛ و             لربوتوكول مونتريال، وموطن لربنـامج    

 .املقيمنيربنامج اإلمنائي جهاز األمم املتحدة للمنسقني ال
وعالوة على ذلك، يتعني على برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن يعمل يف جمـال البيئـة،                 - ٨

إىل حـد كـبري،     و. ة من جراء تدهور البيئ    األمرَّين تلك اليت عانت     الضبطألن أفقر البلدان هي ب    
ــت  ــر، ولقَي ــة دورة الفق ــدهور البيئ ــل، ت ــدو ب ــر تزاي ــ الفق ــص  جت ــستثمرين، وال ــن امل ناديق اهال م

 احلاجـة إىل    تـصبح  القدرات الوطنية واإلقليميـة هـي األضـعف          كونوأينما ت . ومصارف التنمية 
لــى الطاقــة عصول ص يف جمــال احلــاوجــه خــبويــصدق هــذا . تكــون ربنــامج اإلمنــائي أشــد مــاال
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املنـاخ، الـذي سيـصيب التنميـة الوطنيـة لـسنوات             يتعلق بـاخلطر الناشـئ عـن تغيــُّر         واملياه وفيما 
 .مقبلة
تلــك التحــديات، جهــة فاعلــة  ل لتــصديعلــى اربنــامج اإلمنــائي، وهــو يعمــل  الوكــان  - ٩

مــن وأبــرز التقيــيم عــددا .  البيئــة والتنميــة املــستدامة طــوال الــسنوات املاضــية رئيــسية يف جمــايل
 :دـربنامج اإلمنائي قالاإلجنازات، مشريا إىل أن 

من بـني املنظمـات     ”وهو اآلن   “ مسامهات هامة للجهود البيئية الدولية    ”م  قدَّ )أ( 
 ؛)‘١١’ الصفحة(“ اجملاالتالعاملية الرئيسية العاملة يف هذه 

ــشأ  )ب(  ــو       ”أن ــة وه ــر ويف املراكــز اإلقليمي ــؤا يف املق ــا متخصــصا وكف ــا تقني فريق
 ؛)‘١٢’ الصفحة(“ مفخرة للمنظمة

بـشأن   بقيمتـها يف احلـوار       ا عاليـة اجلـودة معترفـ      ةيـ منتجـات معرفـة حتليل    ”م  قدَّ )ج( 
 ؛)‘١١’ الصفحة(“ السياسات، والدعوة والتوعية

مـثرية  قائمـة بـذاهتا،     مبـادرات   ” عاليـة اجلـودة متثـل        وضع ونفذ مـشاريع بيئيـة      )د( 
 ؛ و)٢٤ الصفحة(“ لإلعجاب وابتكارية

أسـهم بـصورة هامـة يف جناحهـا         ” نفَّذ بكفاءة مـشاريع مرفـق البيئـة العامليـة و           )هـ( 
 ).٧٢ الصفحة(“ بوجه عام

وتعرب إدارة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي عن تقديرها هلـذه النتـائج وتنـسب الفـضل               - ١٠
 .يف حتقيق هذه النتائج الرائعة إىل موظفيها الفنيـني واملخلصني للغاية

 الكثرية الـيت أُرفقـت بالنتـائج يف    تنبيهاتالواع أيضا بربنامج اإلمنائي  ال فإنومع ذلك،    - ١١
ــر  ــز اهتمــام إدارة     وتــشري . كــل التقري ـــتطلب تركي هــذه التنبيهــات إىل القــضايا اهلامــة الــيت ست

ــة  ــسنوات املقبل ــامج يف ال ــيت أُثــريت حظيــت بالفعــل     . الربن ويف حــني أن كــثريا مــن القــضايا ال
وتــرد أدنــاه أكثــر . كــثري مــن العمــلزال يــتعني القيــام ب باهتمــام كــبري، يــسلِّم الربنــامج بأنــه مــا

 .القضايا إحلاحا
 مـوارده املاليـة للـربامج         األمم املتحدة اإلمنائي إىل أن يزيد يف قاعدة        برنامجحيتاج   
 ٤ان  تـ جينتال(البيئـة العامليـة      بالفعـل مرفـق      ا وفــَّره  يتلـ  الكـبري ا   لقاعدة  لى ا ع  عالوة البيئية
 ).٩ و

ة يف حني يشري التقيـيم مـرارا إىل أن املـشاريع والـربامج املمولـة مـن مرفـق البيئـة العامليـ                        - ١٢
ربنــامج اإلمنــائي علــى التمويــل ال اإلدارة أن تركيــز الحــظاتــسمت بوجــه عــام بــأعلى جــودة، ت
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ومـع  . املرغـوب فيهـا    املقصودة وغري  املقدم من مرفق البيئة العاملية أحدث عددا من النتائج غري         
انظـر  (ربنامج اإلمنائي خيتلـف مـع احلجـم الـدقيق هلـذا االعتمـاد كمـا هـو مـبني يف التقيـيم                        الأن  

، فقد جرى التسليم هبذه القضية منذ بعض الوقت، واختـذ الربنـامج خطـوات لزيـادة                 )٢املرفق  
وباإلضافة إىل املـستوى اهلـام للمـوارد املقدمـة علـى الـصعيد الـوطين مـن املـاحنني                    .  متويله قاعدة

ألخـرية  ربنـامج اإلمنـائي يف اآلونـة ا    ال شـهد الثنائيني أو من البلدان املستفيدة من الربنـامج ذاهتـا،           
وعلـى  .  مـوارده  قاعـدة يتعلق باإلضافة إىل     عددا من النجاحات اهلامة على الصعيد العاملي فيما       

 :سبيل املثال
ربنـامج  اإلمنـائي يف      ال مليـون دوالر عـن طريـق         ٦٢,٥ حكومة إسـبانيا  حوِّل  ُت )أ( 

 املناخ؛ رـُّهداف اإلمنائية لأللفية ألغراض البيئة وتغيألإطار صندوق حتقيق ا
الفقـراء علـى    صول  حـ مليون دوالر لتعزيـز      ١٩ بدفع   يتسغمؤسسة  تعهَّـدت   )ب( 

  والطاقة يف غرب أفريقيا؛
ربنـامج اإلمنـائي لـدعم      المليون دوالر عـن طريـق        ٩٢,٧ حكومة اليابان قدم  ُت )ج( 

 .التكيُّف مع تغيُّر املناخ يف أفريقيا
 يف مجيـع براجمـه      ارات البيئيـة  عتبـ  إىل إدمـاج اال    برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   حيتاج   
 ).٩  و٦ان تجينتال(اإلمنائية 

فقد التزم الربنامج بصورة قاطعـة بتعزيـز        . ربنامج اإلمنائي مأزقا يف هذا الصدد     اليواجه   - ١٣
 جمــاالت تركيــزه  أحــَد‘البيئــة والتنميــة املــستدامة’ الــشواغل البيئيــة جبعــل مهيــةوضــوح وأمــدى 

حـت   من ناحية أخـرى، مس كممارسة متميزة له ألنه،‘ بيئة والطاقة لا’الرئيسية األربعة، وبإقرار    
ــا با   ــة ذاهت ــا هــذه األولوي ــزل عــن املمارســات     ســتمرارأحيان ــامج مبع ــة داخــل الربن  اإلدارة البيئي

وقد ُبذلت جهود يف السنوات األخرية لـسد الفجـوة بتركيـز مزيـد مـن       . األخرى بدرجة معينة  
. األزمـات ونـوع اجلـنس     حـدوث    الرشـيد، ومنـع      حلكـم ر، وا االهتمام على األبعاد البيئيـة للفقـ      

 : واألمثلة على هذا التفاعل تشمل دعم الربنامج لـ
 ؛)/http://www.envsec.org(املبادرة املتعلقة بالبيئة واألمن  )أ( 
 ؛)/http://www.povertyenvironment.net/pep( البيئة –شراكة الفقر  )ب( 
 ؛)/http://www.unglobalcompact.org(اآلثار العاملية  )ج( 
 ؛)/http://www.unpei.org(ة بالفقر والبيئة نياملبادرة املع )د( 
 خطة العمل املشتركة املتعلقة بنوع اجلنس والبيئة والطاقة؛ و )هـ( 
 .إدارة األراضي:  والفقراحلكم الرشيدالربنامج املتعلق ب )و( 

http://www.envsec.org/)�
http://www.envsec.org/)�
http://www.povertyenvironment.net/pep/)�
http://www.povertyenvironment.net/pep/)�
http://www.unglobalcompact.org/)�
http://www.unglobalcompact.org/)�
http://www.unpei.org/)�
http://www.unpei.org/)�
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وضـع  ب مـا يتعلـق   سيما في  الكثري، وال ب يتعني القيام زال   ربنامج اإلمنائي بأنه ما   الويسلِّم   - ١٤
يـة واجتماعيـة إلعـداد براجمـه، وكـذلك إدمـاج عمـل وحـدات البيئـة علـى                    وتنفيذ ضمانات بيئ  

 الـدميقراطي  احلكـم يف جمـاالت احلـد مـن الفقـر، و    اإلمنـائي  الصعيد القطـري مـع عمـل الربنـامج      
وجيري حاليا معاجلة القـضية األوىل مـن خـالل العمـل اجلـاري لزيـادة                . األزماتحدوث  ومنع  

املعروفـة أيـضا بـدليل      (للربنـامج اإلمنـائي     ‘ ربامج والعمليـات  الاملتعلقة ب جراءات  السياسات واإل ’
 ).املستعِمل
حيتاج برنامج األمم املتحدة إإلمنائي إىل زيادة تعزيز املكاتب القطريـة للـسماح هلـا                

 يف املــستدامةلبيئيــة دارة الوطنيــة بــصورة أكثــر فعاليــة وتعزيــز اإل باالســتجابة لألولويــات ا
 ).٥  و٣ن تاجينتال  (نامجالبلدان املستفيدة من الرب

اهلـام علـى   لي عمتتمثل أكرب نقاط قوة الربنامج اإلمنائي يف مكاتبه القطرية، وتواجده ال           - ١٥
وبينمـا  . أرض الواقع، وهنجه الالمركزي لـدعم البلـدان يف حتقيـق أهـدافها اإلمنائيـة اخلاصـة هبـا            

ب قطريــة، مقــدما بــذلك رؤيـــة مثانيــة مكاتــ  إاليــستعرض تالحــظ إدارة الربنــامج أن التقيــيم مل
حمدودة لقدرات الربنامج، تسلِّم اإلدارة بأن هذه القدرات حباجـة إىل رفـع مـستواها باسـتمرار                 
إذا كــان يــتعني علــى الربنــامج اإلمنــائي أن يــستمر بوصــفه شــريكا لــه قيمتــه يف عمليــة التنميــة    

 : لـإلمنائي اوتشمل اجلهود الثالثة لتحقيق هذا اهلدف دعم الربنامج . الوطنية
ـــمـتجم )أ(  ــة املاتـعــــــــــــ ــمارســــــــــــ ـــالب ايل  يف جمــــــــــــ ــةـيــــــــــــ  ئة والطاقــــــــــــ

http://www.undp.org/energyandenvironment/)( - ــتة  ال أنـــشأ ــائي سـ جمـــاالت ’ربنـــامج اإلمنـ
ــام    ‘ممارســة ــية يف ع ــشجيع املــ  . ٢٠٠٠مواضــيعية أساس ــى وظفني وجــرى ت ــضمامعل  إىل االن

‘ شــبكات املعرفــة العامليــة’مهــاراهتم واملــسامهة يف     لتحــسني هــذهالعامليــة املمارســة معــات تجم
، ‘البيئـة والطاقـة   ’ ممارسـات     موظف إىل  ١ ٤٠٠وحىت اآلن، انضم أكثر من      . املتنامية للربنامج 

 يف -للبيئـة والطاقـة    مركـز تنـسيق      ٣٠٠يربـو علـى       مبـا يف ذلـك مـا       -معظمهم   مقار   وتقع  
ــة  ــب القطري ــق . املكات ــرد يف املرف ــشبكة      ٣ وت ــدرات يف ال ــاء الق ــة وبن ــادل املعرف ــى تب ــة عل  أمثل

 .بأسرها
ربنـامج  اإلمنـائي للمنـاطق       الحتقق الدعم املقدم مـن       ‐ مراكز اخلدمة اإلقليمية   )ب( 

للمكاتـب القطريـة،   عن طريق دعم مراكز اخلدمة اإلقليمية، وهي أساسية لتقدمي الدعم املباشر    
الفريـق املعـين   ولـدى  . وتعزيز قدرات املكاتب القطرية، وإعداد منتجات معرفية يف كل منطقـة          

موظفـا   ٧٠يربـو علـى      مـا ) مبا يف ذلك مرفق البيئة العاملية والوحدات األخـرى         (بالبيئة والطاقة 
 .منتدبني ملراكز اخلدمة اإلقليمية واملواقع امليدانية األخرى

http://www.undp.org/energyandenvironment/)
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ربنــامج اإلمنــائي قــدرا كــبريا مــن     ال دم فّــ- قــدرات املكاتــب القطريــة  بنــاء  )ج( 
ــة    ــاء القــدرات ملــوظفي املكاتــب القطري ــال، يف عــامْي   . التــدريب وبن  ٢٠٠٧وعلــى ســبيل املث

ــات     ٢٠٠٨ و ــة اجتماع ــدعم إىل أربع ــامج ال ــدم الربن ــات تجمل ق ــة مع ــةاملمارس ــتة اإلقليمي ؛ وس
 موظف إدارة أقدم؛ وبعثات عديـدة       ١٣٨ملناخ حضرها   اجتماعات تدريبية إقليمية على تغيـُّر ا     
 .يف إطار املبادرة املعنية بالفقر والبيئة

 دوره الرئيـسي يف جهـاز األمـم         اسـتخدام حيتاج برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي إىل         
 التـشغيلية علـى الـصعيد القطـري         نقـاط قوتـه     لتحقيـق إمكانيـات     كأسـاس  املتحدة اإلمنـائي  
 ).٧النتيجة ( البيئة والتنمية املستدامة علىطري والتركيز بدافع ق

 األول هـو دوره يف      طريـق وال.  رئيـسية للقيـام بـذلك      طـرق ربنامج اإلمنائي ثالثـة     الأمام   - ١٦
جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة، حيــث ينبغــي أن تكــون االعتبــارات البيئيــة جــزءا مــن مجيــع     

 جهـاز  يـضم وثانيـا، حيتـاج الربنـامج، بوصـفه         .  القطرية لألمم املتحـدة    حتليالت وبرامج األفرقة  
األمــم املتحــدة للمنــسقني املقــيمني، إىل ضــمان أن تكــون لــدى املنــسقني املقــيمني املعلومــات     
واألدوات اليت حيتاجون إليهـا لتعزيـز اإلدارة البيئيـة املـستدامة كجـزء مـن خطـة األمـم املتحـدة                

إىل مواصلة تعزيـز شـراكته الفريـدة مـع برنـامج            ي  اإلمنائوثالثا، حيتاج الربنامج    . األوسع للتنمية 
ــدور       ــالترادف مــع ال ــالتركيز علــى العمليــات علــى الــصعيد القطــري ب ــة، ب األمــم املتحــدة للبيئ

وقـد أحـرز الربنـامج اإلمنـائي يف اآلونـة           . املعياري والعلمي األوسع لربنامج األمم املتحدة للبيئة      
 النحو املبني أدناه، ولكنه يدرك أن احلاجة تـدعو          األخرية تقدما يف اجلبهات الثالث مجيعا على      

 : باملزيدهإىل قيام
ربنـامج اإلمنـائي مـع جمموعـة األمـم          اليعمـل    -جمموعة األمم املتحـدة اإلمنائيـة        )أ( 

تعزيــز اإلرشــاد والــدعم  )أ( ار الفريــق العامــل املعــين مبــسائل الربجمــة لـــ ـاملتحــدة اإلمنائيــة يف إطــ
 .مجاالرب إدماج تغيُّر املناخ يف )ب( مج، واتدامة البيئية يف الربيتعلق بإدماج االس فيما

 يف خـــالل األشـــهر الثمانيـــة – املنـــسقون املقيمـــون التـــابعون لألمـــم املتحـــدة )ب( 
ديــسمرب /مــؤمتر بالـــي املعــين باملنــاخ يف كــانون األولت إىل عقــد فــضيت أســيما الــ املاضــية، وال

 ممـثال مقيمـا مـن الربنـامج         ٦١مـشاورات إقليميـة مـع       ، نظم الربنـامج اإلمنـائي جمموعـة         ٢٠٠٧
 نائب ممثل مقيم من الربنامج اإلمنـائي ومـديرين          ٣٧ منسقا مقيما من األمم املتحدة، و     /اإلمنائي

 موظفـا أقــدم آخـرين، لزيــادة الـوعي، وتقــدمي اإلرشـاد وبنــاء القـدرات هلــؤالء      ٤٠ قطـريني، و 
 .م املتحدة يف األفرقة القطرية لألمرئيسينياألعضاء ال
 يتفاوض الربنامج اإلمنائي بـشأن جتديـد مـذكرة          - برنامج األمم املتحدة للبيئة    )ج( 

ذلـك مرفقـات حمـددة حتتـوي        يف   سنوات مع برنامج األمـم املتحـدة للبيئـة، مبـا           ٣تفامهه البالغة   
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ل علـى اتفاقــات تفـصيلية وترتيبــات عمـل بــشأن املبـادرة املعنيــة بـالفقر والبيئــة وقـضايا مــن قبيــ      
 .التكيُّـف مع تغيُّر املناخ

ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي إىل مواصــلة نــشر النظُـــم احملــسَّنة لــإلدارة       حيتــاج برن
 مــع الطلبــات وحتــسني مواءمــة املــواردرصــد التقــدم احملــرز تحــسني القائمــة علــى النتــائج ل

 ).٨  و٢النتيجتان (القطرية واألولويات االستراتيجية 
ينفرد هبا الربنـامج اإلمنـائي       لقـي الضوء عليها يف التقييم ال     قضايا اليت أُُ  هناك عدد من ال    - ١٧

ــه  ــامج اإلمنــائي        يف عمل ــا الربن ــديات أعــم يواجهه ــل حت ــها متث ــة والطاقــة، ولكن ــايلْ البيئ . يف جم
وللتصدي هلذه التحديات، بدأ الربنامج اإلمنائي برناجما معـّززا لـإلدارة القائمـة علـى النتـائج يف                  

ألولويـات التنميـة     دعمـا    أدوات لإلدارة لتحقيـق النتـائج     يشمل   )أ: ( وهو ٢٠٠٨اير  فرب/شباط
ــة؛ و ــائي    )ب( الوطني ــامج اإلمن ــوفر للربن ــات األداءي ــة  بيان ــتعلم   الالزم ــساءلة، وال ــراض امل ألغ

ــرار، و   ــوفر األســاس املوضــوعي    )ج( التنظيمــي وصــنع الق ــائي  ي ــامج اإلمن ــائج الربن ــالغ نت  إلب
 :يف ذلك  يف إجراء حتسينات أخرى، مبا٢٠٠٨قدم أيضا خالل عام وأُحرز ت. للجمهور
ــايري     ‘١’  ــوفري مع ــستعمل لت ــل امل ــائج يف دلي ــرع إدارة النت  أوضــح ةوحــد متنقــيح ف

 ؤشرات ورصد التقدم احملرز؛املواقعية، واختيار النتائج اللتحديد 
لخطــة وضــع مبــادئ توجيهيــة للرصــد واإلبــالغ عــن إطــار النتــائج اإلمنائيــة ل    ‘٢’ 

 االستراتيجية على األصعدة القطرية واإلقليمية واملؤسسية؛ و
حتقيـق  توفري حلقات عمـل إقليميـة ودعـم مكـرس لتحـسني اإلدارة مـن أجـل                   ‘٣’ 

الربنامج اإلمنائي والقـدرات  قدرات تركز على تقييم التحسُّـن يف     اليت  النتائج،  
  التعلُّــم املباشـر  التخطيط، والرصـد واإلبـالغ مـن خـالل    بـ  فيمـا يتعلـق   الوطنية  

 .والتعلُّم باستخدام اإلنترنت
 يف تتبُّـع    برغم هذا، فإن إدارة الربنامج اإلمنائي واعية متامـا بالتحـديات الـيت تواجههـا              و - ١٨

كـثريين  شركاء  شريكا واحدا يف التنمية من بني        فمن ناحية، ليس الربنامج اإلمنائي إال     . النتائج
قياس إسهاماته احملـدَّدة يف التقـدم احملـرز يف جمـال التنميـة      على الصعيد القطري، ولذلك يصعب     

 أُخذ يف االعتبار هدفه املعلَـن املتعلق بـدعم أولويـات التنميـة      اومن ناحية أخرى، إذ   . بوجه عام 
 يف العمـل يف طائفـة       اواجهــه يألولويـات الـيت     مـن ا  الوطنية، وإذا أُخذ يف االعتبار العدد الكـبري         

 اجـه الربنــامج اإلمنـائي التحـدي اهلــام املتمثـل يف جتميــع وتوحيـد مــوجزٍ     واسـعة مـن البلــدان، يو  
ومع ذلك، فإن إدارة الربنامج اإلمنائي ملتزمة بتلبية احتياجـات البلـدان املـستفيدة مـن                . لنتائجه

 .الربنامج والبلدان املاحنة على حد سواء
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ملختلفة يف كل مـن هـذه       واإلجراءات احملددة اليت ستتخذها وحدات الربنامج اإلمنائي ا        - ١٩
، ١٧ اجملاالت على مدى الشهور والسنوات املقبلـة تـرد يف جـداول املـوجز بـدءا مـن الـصفحة                  

 .اليت تتناول نقطة بنقطة التوصيات احملددة اليت قدمها فريق التقييم
 

 ضافيةاإلعلومات املحات واضاإلي -ثالثا  
يـيم، تـود إدارة الربنـامج اإلمنـائي أن        قبل الـرد علـى التوصـيات احملـددة الـيت قـدمها التق              - ٢٠

تـشعر اإلدارة بأنـه ميكـن    الـيت  تلقي الـضوء علـى عـدد مـن القـضايا الـيت أثارهـا تقريـر التقيـيم و               
 .النظر فيها من زاوية خمتلفة أو تفسريها بطريقة خمتلفة

يقوم التقييم يف معظمه على دراسـات حالـة أُجريـت يف مثانيـة فحـسب مـن أكثـر مـن                       - ٢١
وبـدون مناقـشة النتـائج بالـضرورة يف هـذه البلـدان الثمانيـة،              . الربنـامج من  دا مستفيدا   بل ١٣٠

 وتطبيـق النتـائج علـى       يشعر الربنامج اإلمنائي بأن هناك ميال يف التقييم حنـو اإلفـراط يف التعمـيم              
نيـة  املكاتـب القطريـة املع  أفرقـة  ”وعلى سبيل املثال، يذكر التقيـيم أن    . الربنامج اإلمنائي بأكمله  

ستوى املـ  الرفيـع  ي   الـسياس  طـاب نـادرا يف اخل    رك إال اتـش  الفهـي    ، قوية ال تبدو البيئة والطاقة   ب
واضـيع البيئـة والطاقـة خـارج جمـاالت          مب ما يتعلق    في ة،املاحنغريها من اجلهات    مع احلكومات و  

منــائي ويف حــني يــدرك الربنــامج اإل ). ‘١٣’ الــصفحة(“ رفــق البيئــة العامليــة مل إلهتمــام احملــددةا
 إىل تعزيز املكاتب القطرية، فإنه ميكن أن يشري إىل حاالت كثرية أشرك فيهـا موظفـوه،           احلاجةَ

املـستويات يف طائفـة واسـعة       أعلى   واملاحنني على     احلكوماتِ هـُوخرباؤه االستشاريون ومشاريع  
 .من القضايا البيئية

ضايا تنطبــق علــى الربنــامج يبــدو أن التقيــيم يــستهدف ظلمــا جمــالَ البيئــة والطاقــة يف قــ - ٢٢
 برامج البيئة والطاقـة يف الربنـامج اإلمنـائي        ”وعلى سبيل املثال، هناك انتقاد بأن       . اإلمنائي ككل 

يتعلـق جبميـع     مـا يـصدق في  وهذا  ). ٧٢ الصفحة(“ اعتمدت يف الغالب على التمويل اخلارجي     
ــائي  ــامج اإلمن ــرامج الربن ــسنوات لل   . ب ــل املتعــدد ال ــا إلطــار التموي ــرة وطبق ، ٢٠٠٧-٢٠٠٤فت

 بليـون دوالر    ٢,١٤(امج من املوارد العاديـة      ن يف املائة من مصروفات الرب     ١٥نسبة   تأِت إال  مل
 يف املائــة ١٣وبلــغ الــرقم املتعلــق بالبيئــة والطاقــة     ).  بليــون دوالر١٤,٢٩بلــغ جمموعــه   ممــا

كـن االطـالع علـى التفاصـيل        ميو).  بليـون دوالر   ١,٢٦بلـغ جمموعـه      بليون دوالر ممـا    ٠,١٦(
ــق ــوارد         . ٤ يف املرف ــن امل ــد م ــة إىل ختــصيص مزي ــائي احلاج ــامج اإلمن ــدرك الربن ــك، ي ــع ذل وم

 .األساسية للبيئة والطاقة والتنويـع بعيدا عن اإلفراط يف اعتماده على موارد مرفق البيئة العاملية
ــيم      - ٢٣ ــاق التقي ــن نط ــصة خارجــة ع ــائج املستخل ــبيل  . بعــض النت ــى س ــص  عل ــال، خيل املث

 علـى حـدوث     الدالـة واضـحة   سوى بعـض العالمـات ال     هناك  ليست  ” هالقائمون بالتقييم إىل أن   



DP/2008/47  
 

08-46402 11 
 

“  العقــدين األخرييــن إلدارة البيئــة علــى مــدى العقــد أويــةقــدرات احلكومالحتــسن حقيقــي يف 
ــصفحة( ــذي       ). ٧٢ ال ــيم، ال ــشامل خــارج عــن نطــاق التقي ــذا التعمــيم ال ــن الواضــح أن ه وم

ق األكــرب مــن معلوماتــه مــن مثــاٍن فحــسب مــن دراســات احلالــة علــى الــصعيد    ـِّاســتخلص الــش
: بـأي حـال  وليس معـىن هـذا أن مهمـة تنميـة القـدرات الوطنيـة قريبـة مـن االكتمـال            . القطري

غري أنه يف جمال البيئة والطاقة، يـشعر الربنـامج          .  الربنامج اإلمنائي  سبب وجود يف الواقع،     هي،  
 للتقـدم احملـرز علـى مـدى الـسنوات العـشرين املاضـية غـري مفيـد وغـري                 اإلمنائي أن الرفض التـام    

. مـضي منـه يف أي وقـت   أعلـى  يف اخلطط الوطنيـة رمبـا    حتتل اليوم مكانا    فالقضايا البيئية   . دقيق
رضـة  اتطغى عليها األولويات املتع    ومع ذلك، يسلِّم الربنامج اإلمنائي بأن هذه القضايا كثريا ما         

ــة   ــصلة بالتنمي ــساحق     ذات ال ــر ال ــة أو الفق ــن ناحي ــسريعة م ــصادية ال أو عــدم االســتقرار  (االقت
 .من ناحية أخرى) السياسي

 .حيتوى التقرير على تناقضات معينة وتبسيطات مفرطة
بـإحالل أولويـات مرفـق      ”على سبيل املثال، ينتقـد التقيـيم الربنـامج اإلمنـائي لـسماحه               - ٢٤

ملرافـق  ، مثل الصحة البيئيـة، واإلمـداد بامليـاه، وا   ت أولويةالبيئة العاملية حمل قضايا بيئية وطنية ذا      
ُتخفـي   شيء من احلقيقـة يف هـذا،         أن هناك ويف حني   ). ‘٨’ الصفحة(“ وإدارة الطاقة الصحية  

ورد يف موضـع آخـر يف التقريـر،          تتجاهـل أيـضا مـا     ، و النتيجة وراءها حقيقة واقعة أكثر تعقيدا     
   واألحيــاء الفقــرية يف احلــضر املرافــق الــصحيةامليــاه وبداد الواليــة الرئيــسية املتعلقــة باإلمــ”أن 
موئــل (طَــة مبنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة وبرنــامج األمــم املتحــدة للمــستوطنات البــشرية  ومن

وكـان باسـتطاعة التقريـر أن يـضيف أن الواليـة       ). ١٠ الـصفحة (“ على التـوايل  ) األمم املتحدة 
قـام األول مبنظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الـصناعية ومنظمـة               املتعلقة بالصحة البيئية منوطة يف امل     

ان بوجــه عــام مبــشاريع اهلياكــل األساســية  تــمرتبطوإدارهتــا ن تنميــة الطاقــة أالــصحة العامليــة، و
 . مصارف التنميةإختصاصالكبرية اليت تندرج أساسا يف نطاق 

. رة داخليـة يف هـذه اجملـاالت   وهذا ال يعين أن الربنامج اإلمنائي ليس لديه اهتمام أو قد   - ٢٥
وعلـى سـبيل املثـال، يف جمـال تغيُّـر املنـاخ،             . بل بالعكس؛ فالربنامج اإلمنائي نـاشــط يف مجيعهـا        

 حتقـق يتمثل اهلدف الرئيسي للربنامج يف تعزيز تنميـة الطاقـة املـستدامة وتـشجيع األنـشطة الـيت                   
تكلفـة الطاقـة للبلـدان املـستوردة      يف  ض  افـ اخن يف شـكل     نـافع  تلك امل  أيتوت.  إمنائية متعددة  منافع

للنفط؛ وزيادة أمن الطاقة؛ وزيادة حصول الفقـراء علـى الطاقـة؛ واحلـد مـن اإلضـرار بالـصحة          
ويف مجيع هذه اجملاالت الشاملة لعدة قطاعات، فإن عمل الربنامج اإلمنـائي ينبغـي           . البيئية احمللية 

حـدة األخـرى ذات الـصلة أو مـصارف     االضطالع به بتعاون وثيق مـع منظمـات األمـم املت       )أ(
مواءمتــه مــع األولويــات املنــصوص  )ج( تناولُــه مــن زاويــة تنميــة القــدرات؛ و )ب( التنميــة؛ و
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عليهـا يف اخلطــة االسـتراتيجية، وخباصــة لـدعم إدمــاج الـشواغل البيئيــة يف اسـتراتيجات التنميــة      
 .منه قطاعيوبعبارة أخرى، فإن دور الربنامج اإلمنائي شامل أكثر . الوطنية
أولويـات مرفـق   ” )أ(ويف النهاية يف هذه النقطة، أخفق القائمون بالتقييم يف إدراك أن       - ٢٦

ــة  ــة العاملي ــل  “البيئ ــة       متث ــة مباشــرة بالتنمي ــات ومرتبط ــني احلكوم ــا ب ــف هب ــة ُمكلَّ ــات بيئي أولوي
 العامليـة علـى   نـافع املحوَّل مرفق البيئة العاملية تركيزه جتاَه الربامج الـيت تـربط            )ب( املستدامة، و 

ملـا  و. حنو مباشر بقدر أكرب بتحقيق أولويات التنمية املـستدامة علـى الـصعيدين الـوطين واحمللـي                
 الـسياسة  - وينفـذ بفعاليـة     -ينفـذ   فإنـه    وكالة منفذة ملرفق البيئة العاملية،       كان الربنامج اإلمنائي  

ــدويل     ــل البيئــي الــيت وافــق عليهــا اجملتمــع ال ــاك اخــتالف بــني   . املتعلقــة بالتموي وقــد يكــون هن
 هـائال إختالفـا   ، ولكنه ليس    “رىخاأل” البيئية   اترفق البيئة العاملية واألولوي   البيئية مل ولويات  األ

 .كما يشري إليه التقييم
مييل التقرير إىل أن يتناول مرارا وتكـرارا املـشاكل املتعـارف عليهـا جيـدا والـيت جـرى           

 .حلُّها بالفعل أو جيري حلُّها
الـذي يقـوم بـه       ةالبيئـ يف جمـال    يعلق التقييم على التحديات ذات الصلة بإدمـاج العمـل            - ٢٧

 أن هـذه  مـع ”رفـق يف املراكـز اإلقليميـة، مـشريا إىل أنـه      امل الذي ال يقوم به مرفق البيئة العاملية و   
 االتجمــ يف وامكانيــة تطبيقهــا هــاجناحفــإن الــزمن هــو الــذي ســيقرر مــدى  بــادرات واعــدة، امل
ــصفحة(“ رىخــأ ــام      ). ‘٩’ ال ــذ ع ــسالفا من ــي يف براتي ــع، جــرى إدمــاج العمــل البيئ ويف الواق

، ٢٠٠٧ويف الربع الثالـث مـن عـام         . بنما حذوها وحتذو بانكوك و  .  وحقق جناحا تاما   ٢٠٠٥
اتفق املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب مـع مكتـب الـسياسات اإلمنائيـة      

 موحَّــدة   ة ممارسـ  رئاسـة  ممارسات إقليمي، أُسـندت إليـه مهمـة          رئيسفة  على تقاسم متويل وظي   
 املوحَّــدة تــضم املــوارد املاليــة للربنــامج اإلقليمــي واملمارســة. ة والطاقــة يف املنطقــة البيئــيف جمـايل 

للمكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب مـع املـوارد البـشرية واملاليـة ملكتـب                 
يف ذلـك مستـشارو الـسياسة العامـة واملستـشارون التقنيـون اإلقليميـون          اإلمنائية، مبـا  السياسات  

ويف املكتـب اإلقليمـي آلسـيا ومنطقـة     . من إطار التعـاون العـاملي ومرفـق البيئـة العامليـة      ون  املموَّل
 من أجـل حتقيـق التــزامن يف مجيـع أنـشطة البيئـة والتنميـة املـستدامة                 ملاحمليط اهلادئ، جيري الع   

يف ذلـك مكتـب الـسياسات اإلمنائيـة،        ة مبـا  رئيـسي عن طريق مواءمة عمل الوحـدات الداخليـة ال        
ــة  و ــة والطاق ــق املعــين بالبيئ ــة     الفري ــة، واملكتــب اإلقليمــي ألمريكــا الالتيني ــة العاملي ــق البيئ ، ومرف

 .٥ ويرد مزيد من املعلومات يف املرفق. ومنطقة البحر الكارييب واملكاتب القطرية
يف  املعـين بالبيئـة والطاقـة     األوسع  الفريق  لق مثال مماثل مبواءمة مرفق البيئة العاملية و       ويتع - ٢٨
فرقـة مرفـق البيئـة العامليـة مـع بقيـة            ألتقارب  ال أو   املزيد من التكامل  زال  مع ذلك، ال ي   و”: املقر
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 دخلــت املواءمــةويف الواقــع، ). ‘١٣’ الــصفحة(“ ا حتــدييــشكل الفريــق املعــين بالبيئــة والطاقــة
يوليـه  /متـوز  ١العملية الكاملة للفريق املعين بالبيئة والطاقـة ومرفـق البيئـة العامليـة حيــز النفـاذ يف           

٢٠٠٨. 
: وهنــاك مثــال ثالــث هــو العالقــة بــني الربنــامج اإلمنــائي وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة - ٢٩
االخـتالف   الطويـل أن التنـافس علـى املـوارد، وأوجـه             ملـدى  استعراض للتعاون علـى ا     كشَف”

، واالفتقـار إىل الوضـوح بـشأن دور كـل منـهما علـى        على مستوى املنظمتنييف الثقافة والنظم 
يـزال يثبـت يف بعـض احلـاالت          الصعيد امليداين، وعدم الثقة الدائم بني املـوظفني، كـل ذلـك ال            

. بالَـــغٌ فيــه بــصورة كــبرية وهــذا ُم). ‘١٤’ الــصفحة(“ أهنــا أمــور مــن الــصعب التغلــب عليهــا 
الربنــامج اإلمنــائي وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة يف مرحلــة جتديــد مــذكرة تفامههمــا الطويلــة   ف

 .العهد مع اتفاقات عملٍ تفصيلية يف جماالت من قبيل الفقر والبيئة وتغيُّر املناخ
 . أو التفسريات غري املربَّرةحيتوي التقييم أيضا على عدد من األخطاء الوقائعية 

 اهلامـــة هـــو تأكيـــد أن اخلطـــة االســـتراتيجية للربنـــامج اإلمنـــائي، للفتـــرة أحـــد األمثلـــة - ٣٠
ــسية  تعتــرف ال”، ٢٠١١-٢٠٠٨ ــصلة بالقــضايا الرئي االعتمــاد الكــبري علــى مــوارد   ب ذات ال

وعلـى العكـس، يتمثـل جمـال النتيجـة          ). ‘١٤’ الـصفحة (“ مرفق البيئة العامليـة أو تتفاعـل معهـا        
 من أجل البلـدان الناميـة       يتمويل البيئ الوالتنمية املستدامة يف تعبئة     الرئيسية الثانية يف إطار البيئة      

 استعراض للفرع ذي الصلة مـن اخلطـة   ٦ ويرد يف املرفق.  مرفق البيئة العاملية بصرف النظر عن  
 .االستراتيجية

 قوي علـى أن ختـصيص مرفـق         يكن هناك دليل   مل” االدعاء بأنه    هوومثة مثال هام ثاٍن      - ٣١
يتعلـق باالحتياجـات والفـرص العامـة         ملية للموارد كان نتيجة لتحديد األولويات فيمـا       البيئة العا 

يــستطيع  ويف الواقــع، ال). ‘٦٦’ الــصفحة(“ يف جمــايلْ البيئــة والطاقــة علــى املــستويات الوطنيــة
مرفق البيئة العاملية متويـل املـشاريع والـربامج اخلارجـة عـن أولويـات التنميـة الوطنيـة املعلَنـة، أو                       

ويف حـني أن    . للحـصول علـى املـساعدة      الربنامجمن  دون طلبات حمددة من البلدان املستفيدة       ب
، العامليــةم ومـصمَّمم للتعامــل مـع التحــديات البيئيـة     صــُمِّ العامليــةمـن الـصحيح أن مرفــق البيئـة    

ه قدمـ يربو على دوالرْين يف متويلٍ مـشترك مقابـل كـل دوالر ي              الربنامج اإلمنائي على ما    حصل
 هـذا  غوبلـ ). متـر بـدفاتر الربنـامج اإلمنـائي       مع أن كثريا من هذه األمـوال ال       (فق البيئة العاملية    مر

 بليـون دوالر يف شـكل متويـل مــشترك عبـأه الربنـامج اإلمنــائي للمبـادرات البيئيـة خــالل        ٥,٥٦
، وطنــية  منـافع وحبكم طبيعته، يهدف هذا التمويل املشترك إىل حتقيق         . ٢٠٠٨-١٩٩١الفترة  

ويــرد مزيــد مــن املعلومــات يف  . يـــةعاملال مثــن املنــافع أمــوال مرفــق البيئــة العامليــة  تــدفعحــني يف 
 .٧ املرفق
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ليس هناك عمليا إشـارة تـدل علـى    ” هومثة مثال أخري هو التأكيد القاطع يف التقييم بأن       - ٣٢
 املـوارد   يصختـص  أي تـأثري كـبري علـى         اخطط الربنامج اإلمنائي واستراتيجياته العاملية كان هل       نأ

مركزيــة الــربامج   املاليــة أو علــى انتقــاء األولويــات واألنــشطة الربناجميــة الالزمــة لتحقيــق ال       
 وهذا التأكيد ليس خارجا عن نطاق التقيـيم واختـصاصه فحـسب،             ).‘٩’ الصفحة(“ القطرية

 .٨ بل إن الربنامج اإلمنائي بذل جهودا كبرية للتركيز، على النحو الذي نوقش يف املرفق
 

 التطلع إىل املستقبل -رابعا  
برغم هذه اإليضاحات املختلفة، يعرب الربنامج اإلمنـائي عـن تقـديره للتقيـيم الـصريح                 - ٣٣

 البيئــة والطاقــة الــيت أُلقـــِي الــضوء للتحــديات الكــثرية بــل ولنــواحي القــصور يف عملــه يف جمــايل
ــيم  ــا يف التقي ــزم ب  . عليه ــائي ملت ــامج اإلمن ــصديوالربن ــ الت ــق . حــدياتذه التهل ــرد يف املرف  ١ وت

 .اإلجراءات احملددة، واألطراف املسؤولة، واملواعيد النهائية
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 ١املرفق 
 التوصيات وردود اإلدارة  

 
 البيئـة   لتنفيـذ واليتـه احملـددة يف جمـاىل     أنـه يـسعى    برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي بـشكل أوضـح           ظهرينبغي أن يُ   – التقييم   من توصيات  ١ التوصية
 .أو الصناديقالرئيسية املاحنة  األولويات اخلاصة لعدد حمدود من اجلهات وليساقة والط

 رد اإلدارة
تعزيـز اإلدارة املـستدامة للمـوارد        )أ(يتعلـق بالبيئـة والطاقـة هـي          ووالية الربنامج اإلمنائي فيمـا    . فََعلَ الربنامج اإلمنائي ذلك، على األقل على الصعيد العاملي        

حـدوث  تعزيز الصلة بني اإلدارة البيئية املستدامة واحلد مـن الفقـر، واحلكـم الـدميقراطي ومنـع                   )ب( اق األوسع للتنمية البشرية املستدامة، و     البيئية يف السي  
جملـاالت الربناجميـة   مـع ا  متامـا    الدورة السابقة إلطار التمويل املتعدد السنوات، قام الربنامج اإلمنائي بـصياغة جمـاالت خدمتـه البيئيـة متـشيا                     خاللو. األزمات

. إىل ذلـك  ، وإدارة املـواد الكيميائيـة، ومـا      ومحايـة امليـاه الدوليـة     ،  واإلدارة املـستدامة لـألرض     التنوع البيئي    حفظ: ملرفق البيئة العاملية وبروتوكول مونتريال    
 واألولويــات االســتراتيجية الرفيعــة متــشيا مــع واليتــه، حــدد الربنــامج اإلمنــائي أهدافــه البيئيــة ٢٠١١-٢٠٠٨بيــد أنـــه طبقــا للخطــة االســتراتيجية، للفتــرة 

إدمـاج االعتبـارات البيئيـة يف ختطـيط التنميـة       )أ: (وهـذه األهـداف االسـتراتيجية تـشمل مـساعدة البلـدان علـى       .  اجملاالت التقنية الضيقة   بدال من املستوى،  
تعزيـز اإلدارة احملليـة للمـوارد     )د( التكيُّـف مـع تغيُّـر املنـاخ؛ و     )ج( ة؛ واسـخ الر الصناديق العاملية فتعبئة التمويل البيئي من مصادر خبال      )ب( الوطنية؛ و 

وضــِعت اسـتراتيجية شـاملة      قـد   و. مـن جماالتـه الرئيـسية األربعـة       نتـائج رئيـسية     وحيتاج الربنامج اإلمنائي إىل زيادة صقل اسـتراتيجياته يف كـل جمـال              . البيئية
 .افقة عليهالدعم التكيف مع تغري املناخ ومتت املو

 *عقبالت
 اتلتعليقا احلالة الوحدات املسؤولة اإلطار الزمين اإلجراءات الرئيسية

ــيط    ١-١ ــة التخطـــ ــن عمليـــ ــزء مـــ كجـــ
ــات   ــياغة األولويــــــ ــتراتيجي، صــــــ االســــــ

 ة مـــعفقــ اواملتاالســتراتيجية للبيئــة والطاقــة    
 .مهمة الربنامج اإلمنائي وقدراته

ــاين  ــانون الثــ ــاير /كــ ينــ
يوليـــــه /متـــــوز–٢٠٠٧
٢٠٠٨ 

مكتــــب الـــــسياسات  
الفريــق املعــين /اإلمنائيــة

 وفريـق   بالبيئة والطاقـة  
 دعم العمليات

 يف طــــــــور
 التنفيذ

جرى االضطالع هبذا العمل أثنـاء وضـع        
ــرة    ــتراتيجية، للفتـ ــة االسـ -٢٠٠٨اخلطـ

٢٠١١ 
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تنقيح األولويـات االسـتراتيجية للبيئـة        ٢-١
والطاقة يف جماالت النتائج الرئيسية الـيت تعـرب         

ــامج اإلمنــائي فــضال   عــن ا ــة للربن ــة الواقعي لبيئ
 وحتديــد ؛عــن االحتياجــات يف أفقــر البلــدان 

الثغــــرات يف املــــوارد؛ وعــــرض هــــذا علــــى 
 .املاحنني

-٢٠٠٧يوليه /متوز
ديسمرب /كانون األول

٢٠٠٨ 

مكتــــب الـــــسياسات  
الفريــق املعــين /اإلمنائيــة

 بالبيئة والطاقة

 يف طــــــــور
 التنفيذ

 املنـاخ   وِضعت اسـتراتيجية متعلقـة بـتغري      
 .ومتت املوافقة عليها كخطوة أوىل

إعـــداد تقـــارير منتظمـــة عـــن مـــصدر  ٣-١
وختصيص املوارد املالية والبـشرية لألهـداف،       

 .واألولويات، والربامج املعتمدة

ســـــنويا مـــــن كـــــانون 
ديـــــــــــــــــــسمرب /األول
ــانون –٢٠٠٨ كـــــــــــــ
 ٢٠١١ديسمرب /األول

مكتــــب الـــــسياسات  
الفريــق املعــين /اإلمنائيــة

 بالبيئة والطاقة

  

 . ينبغي أن يضطلع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بدور استباقي من أجل االستجابة لألولويات الوطنية– من توصيات التقييم ٢التوصية 
 رد اإلدارة

 بالربجمـة علـى     فيمـا يتعلـق     التزاماتـه  نفيـذ حيتاج الربنامج اإلمنـائي اآلن، وقـد وِضـعت األولويـات االسـتراتيجية املـذكورة أعـاله يف مكاهنـا الـصحيح، إىل ت                       
 الدورة املقبلة للتقييمـات القطريـة املوحـدة، وأُطـر عمـل األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة ووثـائق           اعداد واملوافقة على بالنظر إىل أنه مت الصعيد القطري   

 يدعو الربنامج اإلمنائي ويسعى إىل إجيـاد فـرص ملراعـاة شـواغل     وينبغي أن . سيما يف أقل البلدان منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية         الربامج القطرية، وال  
 .هافيالبيئة والطاقة يف خطط وبرامج التنمية الوطنية، وتنمية القدرات على الصعيد القطري للعمل 

  
 التعقب

 تتعليقاال احلالة الوحدات املسؤولة اإلطار الزمين اإلجراءات الرئيسية
ــداد ا   ١-٢ ــة إع ــن عملي ــيم كجــزء م لتقي

إطار عمل األمـم املتحـدة      /القطري املوحد 
ــة  ــساعدة اإلمنائيـــ ــامج  /للمـــ ــة الربنـــ وثيقـــ

–٢٠٠٨يوليه   /متوز
ــانون األول  /كـــــــــــ

 ٢٠٠٩ديسمرب 

املكاتب القطرية واملكاتـب    
 اإلقليمية
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القطري، صـياغة األولويـات االسـتراتيجية       
ــة    ــة اســتجابة ألهــداف التنمي ــة والطاق للبيئ

ــة، وال ــيما يف أقــــل  املــــستدامة الوطنيــ ســ
ــصغرية    ــة الـ ــدول اجلزريـ ــوا والـ ــدان منـ البلـ

يت ال الـــيف ذلـــك األولويـــات  الناميـــة، مبـــا
حلــصول علــى متويــل تتــوافر فيهــا شــروط ا

 .مرفق البيئة العامليةمن 
ــ ٢-٢ سعى إىل إجيــاد فــرص  الــ وةدعوال

ــة يف خطــط     ــة والطاق ــاة شــواغل البيئ ملراع
 .وبرامج التنمية الوطنية

ينــاير /كــانون الثــاين 
ــانون -٢٠٠٨ كــــــــ
ديـــــــــــــسمرب /األول
٢٠١١ 

ــدعم   ــة، بـ املكاتـــب القطريـ
ــسياسات   ــب الــ ــن مكتــ مــ

الفريق املعين بالبيئة   /اإلمنائية
، ومراكــز اخلدمــة  والطاقــة

ــب   ــة واملكاتـــــــ اإلقليميـــــــ
 اإلقليمية

جيري دعم جزء من هذا العمل مـن    يف طور التنفيذ
ــة   ــالفقر والبيئـــ املبـــــادرة املعنيـــــة بـــ

تحـدة  املشتركة بني برنامج األمم امل     
 .للبيئة والربنامج اإلمنائي

زيادة تعزيز القدرات على الـصعيد       ٣-٢
القطــري يف ميــدان البيئــة والطاقــة جبملــة     

ــود    ــشجيع وجـ ــها تـ ــور منـ ــات تجم’أمـ معـ
مفعمـــــة بالنـــــشاط وشـــــبكات ‘ ممارســــة 
 .معرفية

-٢٠٠٨يوليـه   /متوز
ــانون األول  /كـــــــــــ

 ٢٠١١ديسمرب 

مكتب الـسياسات اإلمنائيـة     
مراكــز /واملكاتـب اإلقليميــة 

 اخلدمة اإلقليمية

ــة   يف طور التنفيذ ــاءة الطاقـ ــبكة كفـ ــضم اآلن شـ تـ
’EE-Net ‘مــــــــــــــشترك١ ٤٠٠  .
 مكتــب الــسياسات اإلمنائيــة قــدموي

نظامــا حمــسَّنا إلدارة املعرفــة ُيطلــق    
 .‘األعمال اجلماعية’عليه 

إجــــراء تقيــــيم دوري للحافظــــات  ٤-٢
املتعلقــــة بالبيئــــة والطاقــــة علــــى الــــصعيد 

 .القطري

/ ا مـــــن آذارســـــنوي
-٢٠٠٨مــــــــــارس 

 ٢٠١١مارس /آذار

مكتــــــــــب الــــــــــسياسات 
الفريق املعين بالبيئة   /اإلمنائية

ــة ــة  /والطاقــ ــز اخلدمــ مراكــ
 اإلقليمية
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  ينبغي أن حيدد برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي وينفـذ الترتيبـات واحلـوافز املؤسـسية لتعزيـز إدمـاج عنـصر البيئـة يف مجيـع           – من توصيات التقييم ٣التوصية  
 .جماالت املمارسة الرئيسية

 رد اإلدارة
احلـد مـن الفقـر، واحلكـم الـدميقراطي، ومنـع حـدوث األزمـات                (حيتاج الربنامج اإلمنائي إىل إيالء اهتمام أكرب إلدماج البيئة والطاقة يف ممارسـاته الرئيـسية                

وينبغـي للربنـامج اإلمنـائي    . طار املمارسات املتبعة يف جمال البيئـة والطاقـة  وهذا يقتضي االلتزام على مجيع مستويات املنظمة وليس فقط يف إ). والتعايف منها 
وجيب اعتبار التكيف مـع تغـري املنـاخ    . أيضا اإلسراع يف نقل قضية التكيف مع تغري املناخ من قضية بيئيـة لتصبح شاغال إمنائيا على نطاق الربنامج اإلمنائي        

 .أهم أولوية للربنامج اإلمنائي ككل
 عقبالت

 تلتعليقاا احلالة الوحدات املسؤولة اإلطار الزمين ءات الرئيسيةاإلجرا
إضــــافة مبــــادئ توجيهيــــة بــــشأن  ١-٣

ــل    ــة إىل دلي ــة واالجتماعي ــضمانات البيئي ال
السياسات واإلجراءات املتعلقـة بـالربامج      ’

 .‘والعمليات

أبريـــــــــل /نيـــــــــسان
ــانون -٢٠٠٨ كــــــــ
ديـــــــــــــسمرب /األول
٢٠٠٨ 

مكتــــــــــب الــــــــــسياسات 
الفريق املعين بالبيئة   /اإلمنائية
 والطاقة

 يف طور التنفيذ

ــلة  ٢-٣ ــشرمواصـ ـــر  نـ ــتراتيجية تغيـ  اسـ
ــدة   ــاخ املعتمــ ــى املنــ ــععلــ ــاالتمجيــ    جمــ

ــة واملكاتــب  ةاملمارســ ، واملكاتــب اإلقليمي
 .القطرية

ــشرين األول / تـــــــــــ
ــوبر  -٢٠٠٧أكتــــــ

ــانون األول / كـــــــــــ
 ٢٠٠٩ديسمرب 

مكتــــــــــب الــــــــــسياسات 
 الفريق املعين بالبيئة  /اإلمنائية
 والطاقة

ــتراتيجية تغيــــُّر    يف طور التنفيذ قــــُدم مـــشروع اسـ
املنـــــــاخ إىل املنـــــــسقني املقـــــــيمني 
واملمـــثلني املقـــيمني خـــالل تـــشرين 

 /شــــــباط-٢٠٠٧أكتــــــوبر /األول
 .٢٠٠٨فرباير 

 اتاملمارســــتعزيــــز التعــــاون مــــع  ٣-٣
ــاملع ــة    ةنيـ ــادرة املعنيـ ــذ املبـ ــالفقر يف تنفيـ  بـ

 .بالفقر والبيئة

-٢٠٠٨يوليـه   /متوز
 ٢٠١٠يوليه /متوز

مكتــــــــــب الــــــــــسياسات 
الفريق املعين بالبيئة   /اإلمنائية

، ومكتــــــــــب والطاقــــــــــة
الفريــق /الــسياسات اإلمنائيــة
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ــالفقر واملكاتــــب   املعــــين بــ
 القطرية

 اتتعزيــــز التعــــاون مــــع املمارســــ ٤-٣
ــامل ــاحلكم يف اجملـــاالت ذات الـــصلة  عنيـ ة بـ

بإدارة املوارد البيئية، مثـل حيـازة األرض،        
 .وارد وإدارة املوارد املائيةوملكية امل

-٢٠٠٨يوليـه   /متوز
ــانون األول / كـــــــــــ

 ٢٠١١ديسمرب 

مكتــــــــــب الــــــــــسياسات 
الفريق املعين بالبيئة   /اإلمنائية

، ومكتــــــــــب والطاقــــــــــة
الفريــق /الــسياسات اإلمنائيــة

ــين بــ  ــدميقراطي املع احلكم ال
 واملكاتب القطرية

  

 تعزيــــز التعــــاون مــــع املمارســــات ٥-٣
ــع حــدوث األز   ــة مبن ــايف  املتعلق ــات والتع م

منها يف اجملاالت ذات الصلة بتدهور البيئة       
 .وعدم االستقرار السياسي

-٢٠٠٨يوليـه   /متوز
ــانون األول / كـــــــــــ

 ٢٠١١ديسمرب 

مكتــــــــــب الــــــــــسياسات 
الفريق املعين بالبيئة   /اإلمنائية

، ومكتــــــــــب والطاقــــــــــة
الفريــق /الــسياسات اإلمنائيــة

ــدميقراطي    ــاحلكم ال ــين ب املع
 واملكاتب القطرية

  

 . البيئة والطاقة ينبغي أن حيدد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي خيارات لتعزيز قدرات املكاتب القطرية يف جمايل– من توصيات التقييم ٤ية التوص
 رد اإلدارة

 املوظفــون سدجــ مبكـان أن يُ الربنـامج، مــن األمهيــة مــن ملـا كانــت املكاتـب القطريــة متثــل اخلطـوط األماميــة لعمــل الربنـامج اإلمنــائي مــع البلـدان املــستفيدة      
 أعلـى مـستويات احلرفانيـة، واملقـدرة وااللتـزام لـيس فقـط ملهمـة الربنـامج اإلمنـائي           – بدءا مـن املمثـل املقـيم نـزوال إىل املـساعدين الربنـاجميني                –القطريون  

وهكـذا جيـب أن يـستثمر الربنـامج      .  مثـل نوعيـة البيئـة      مـستويات الفقـر،   علـى    بـصورة هائلـة      ؤثر الـيت تـ    لعوامـل لاألساسية املتعلقة باحلد من الفقر بل أيضا        
 .ة واملنتجات املعرفيةيشبكات املعرفال يف قدرات هؤالء املوظفني جبملة أمور منها التدريب، وعيد اإلستثماراإلمنائي وي
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 بقعالت
 اتلتعليقا احلالة الوحدات املسؤولة اإلطار الزمين اإلجراءات الرئيسية

 املبذولـــة لتركيـــز تكثيـــف اجلهـــود ١-٤
ــديرين    ــيمني واملـــ ــثلني املقـــ ــام املمـــ اهتمـــ

ــة باعتبار   ــة والطاق ــى البيئ  مهــاالقطــريني عل
ا مــــن عناصــــر التنميــــة   يسرئيــــ عنــــصرا 

املــستدامة وبنــاء قــدراهتم الفرديــة يف هــذه  
 .اجملاالت

-٢٠٠٨يوليـه   /متوز
 ٢٠١٠يوليه /متوز

مكتــــــــــب الــــــــــسياسات 
الفريق املعين بالبيئة   /اإلمنائية
اإلقليميةواملكاتب  والطاقة

  

 جديـــدة، وترفيـــع مناصـــبإنـــشاء  ٢-٤
الوظــائف احلاليــة، وزيــادة تــوافر املــوظفني 

 .العاملني يف املراكز اإلقليمية

-٢٠٠٨يوليـه   /متوز
يونيــــــــه /حزيــــــــران

٢٠٠٩ 

 مكتب الـسياسات اإلمنائيـة    
 اإلقليميةواملكاتب 

 ممارســــات رؤســــاءجيــــري تعــــيني يف طور التنفيذ
ــة إقليمــــيني يف كــــل م ــز خدمــ ركــ

 .٦-إقليمي، بعضهم على الرتبة م
استكشاف إمكانية حتسني الفـرص      ٣-٤

الوظيفية لإلخـصائيني التقنـيني العـاملني يف        
 .املراكز اإلقليمية واملكاتب القطرية

ســــــــبتمرب /أيلــــــــول
ــانون -٢٠٠٨ كــــــــ
ديـــــــــــــسمرب /األول
٢٠٠٨ 

   مكتب املوارد البشرية

 
 
 
 


