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  التقييم البيئى لأللفية
  نظرة عامة

  
رار والجمهور من                         ي سد إحتياجات صانعي الق ي يهدف إل التقييم البيئى لأللفية برنامج عمل دول
ة                المعلومات العلمية بشأن النتائج المترتبة علي تغيير النظام البيئي بالنسبة لرخاء البشرية ومواجه

  .تللك التغييرات 
آذار  / العام لألمم المتحدة ،هذا البرنامج الذي إستكمل في شهر مارس           وقد أطلق آوفي أنان ،األمين    

ة         . 2005 ائي، و إتفاقي وع األحي ة التن يم ألتفاقي ات التقي د أحتياج امج أن يس ذا البرن أن ه ن ش وم
اجرة ،   األنواع المه ة ب ة الخاص ة، واإلتفاقي ي الرطب حر،وإتفاقية رامسارلألراض ة التص مكافح

دني        وآذلك إحتياجات المستخ   يم       . دمين اآلخرين في القطاع الخاص والمجتمع الم ا أثبتت تقي وإذا م
ة آل                      ذه التقييمات المتكامل ل ه األلفية أنه مفيد ألصحاب المصلحة فيه ، فمن المنتظر أن تتكرر مث

ين    رواح ب رة تت تويات        10 ،5فت ي المس ام عل ي بإنتظ ام البيئ ات النظ ري تقييم نوات وأن تج  س
  .نية الوطنية أو دون الوط

  )الفوائد التي يحصل عليها الناس من نظم البيئة (ت النظام البيئي ويرآز تقييم األلفية علي خدما
،وآيف أثرت التغيرات في خدمات نظام البيئة علي رفاهية البشر ،وآيف يمكن للتغييرا ت في 
نظم البيئة أن تؤثر علي الناس في العقود المقبلة ، وخيارا ت المواجهة التي يمكن إتباعها علي 

  
  نتائج التقيييم البيئى لأللفية

  
 العنوان                                 تاریخ الصدور

   نظم البيئة ورخاء البشر-1
   2003  إطارللتقييم                                   سبتمبر 

   الحياة بما يتجاوز إمكاناتنا -2
  2005يو  ما9     ) بيا ن من مجلس إدارة تقييم األلفية (
  2005 مايو 9     )     تجميع عام ( تقرير تجميعي -3
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  2005 يونيو 17 مجمع التصحر                        -5 
  2005يونيو 17مجمع األعمال والصناعة           – 6 
  2005و يوني17 مجمع االراضي الرطبة              -7 
  2005 يونيو17 مجمع الصحراء                       -8 

  2005   سبتمبر   )    آتاب موجز( آوآبنا البشري-9
  2005  سبتمبر    الحالة الراهنة واألتجاهات        -10
  2005      سبتمبر     السيناريوهات                  -11
  2005      سبتمبر        سياسات المواجهة          -12
  2005       سبتمبر      تقييمات متعددة األبعاد      -13
  : ربط األبعاد والتقييمات -14

  ربط المعرفة المحلية والعلم 
  العالمي في التقييمات متعددة 

  2006     أوائل    .                                  األبعاد
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مي أو العالمي لتحسين إدارة نظام البيئة ومن ثم اإلسهام في رخاء البشرية المستوي المحلي أوالقو
  . وتخفيف حدة الفقر 

  .أما القضايا المحددة التي يعالجها التقييم فقد حددت من خالل التشاور مع مستخدمي تقييم االلفية 
  يجمع تقييم األلفية المعلومات من األدبيات العلمية ،ومجموعات

اذ العلمية ،ويتضمن المعرفة التي يملكها القطاع الخاص ،والممارسون البيانات،والنم
،والمجتمعات المحلية والسكان المحليون ويخضع آل مايتوصل إلية تقييم األلفية إلي مراجعة 

 بلدا في فرق العمل األربعة للخبراء 95 مؤلف من 1300وقد شارك أآثر من .دقيقة من األقران 
 تقييما 20مي ،آما أن هناك مئات آخرون يواصلون إجراء مايزيد علي التي أعدت التقييم العال

وترد النتائج في التقارير الخمسة عشر المسجلة في اإلطار المبين علي هذه الصفحة . دون عالمي 
.  
  

ة العمل   ي أولوي ة أداة للتعرف عل يم األلفي تكهن بشأن .تقي دم أدوات للتخطيط واإلدارة وال وهو يق
رارت ا ار الق ي آث ام البيئ ؤثر في النظ ي ت ق . لت ة لتحقي ارات المواجه د خي ي تحدي اعد عل وهو يس

ة ومؤسسية إلجراء تقييمات                        درة فردي اء ق ي بن د ساعد عل تدامة ،وق أهداف التنمية البشرية واألس
  .متكاملة للنظام البيئي والتصرف بناء علي ما تتوصل إلية من نتائج 

  
  عملية التقييم 

  
ة يم األلفي م تقي دة ، يحك م المتح االت األم ة، ووآ ات الدولي ين لألتفاقي  مجلس إدارة يتكون من ممثل

  .والمنظمات العلمية وقادة من القطاع الخاص ، والمجتمع المدني ، والمنظمات األهلية 
ة عن خمسة عشر عضوا ، تتكون من                              يم ومراجع ة تقي يم هيئ ي العمل الفني للتقي وقد أشرف عل

ي  اعييين وطبيعي اء إجتم ا    علم ا ، وأمريك ي أورب ب ف ا مكات ة له ا أمان ارزين ، تعاونه ن ب
  .الشمالية،وآسيا ،وأفريقيا وينسق بينها برنامج األمم المتحدة للبيئة 

  
ة ،وخط                " متعدد األبعاد "أجري التقييم األلفية تقييما      اد محلي ي أبع ،يتكون من تقييمات أجريت عل

   .تقسيم المياه ، وأبعاد وطنية ،وإقليمية وعالمية
  

ذي أجريت               رار في المجال ال وقد صممت تقييمات األلفية دون العالمية لسد إحتياجات صانعي الق
ات                  ة بمنظورات ، وبيان عليه ، لتعزيز النتائج العالمية بحقائق علي الطبيعة ،وتعزيز النتائج المحلي

  .،ونماذج عالمية 
ة ع             18وهناك   ة تمت الموافق ا دون عالمي ة وتقيييم ا لأللفي ا إضافيا           تقييم ا ، وخمسة عشر تقييم ليه

  .ذات وضعية مرتبطة 
  

  التقييمات دون العالمية 
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  الميزانية والرعاة 
  

رمن         17آانت ميزانية السنوات األربعة لتقييم األلفية        ين دوالر   7 مليون دوالر تقريبا ، مع أآث مالي
  .من الدعم األضافي عن طريق المساهمات العينية 

  
ا  دعم الم أتي ال دة ،    وي م المتح ة األم المي ،ومؤسس ة الع از البيئ ن جه ة م يم األلفي لي الرئيسي لتقي

رويج    ة الن ة ، وحكوم دة للبيئ م المتح امج األم دولي ،وبرن ك ال يل ،والبن د ولوس ة دافي ومؤسس
  .،والمملكة العربية السعودية 

  .وترد قائمة آاملة بالمانحين علي موقع تقييم األلفية علي األنترنت 
  
  
  

www.MAweb.org 
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