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  جملس إدارة
  برنامج األمم
  املتحدة للبيئة

   
 لس عشرةادية احلالدورة االستثنائية 

  املنتدى البيئي الوزاري العاملي/اإلدارة
  ٢٠١٠ فرباير/شباط ٢٦ - ٢٤ إندونيسيا ،بايل

 * من جدول األعمال املؤقت٤بند ال
البيئة : القضايا الناشئة يف جمال السياسات العامة

  فايف النظام املتعدد األطر

تنفيذ  :تعزيز التنسيق على نطاق منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك فريق اإلدارة البيئية
  مم املتحدة للبيئةبرنامج األ ومذكرة التفاهم املنقحة بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

  تقرير املدير التنفيذي
  موجز

 الذي ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٠املؤرخ سادساً  ٢٥/١ من املقرر ٣٥ بالفقرة عمالًهذا التقرير يقدم 
 عن تنفيذ مذكرة التفاهم املنقحة بني برنامج تقريراًيقدم طلب مبوجبه جملس اإلدارة إىل املدير التنفيذي أن 

ويتضمن . االستثنائية القادمةدورة الس  إىل )اليونيب (برنامج األمم املتحدة للبيئةوائي األمم املتحدة اإلمن
التقرير أيضا مسامهة اليونيب يف توجيه األمم املتحدة بشأن الربجمة ومشاركته املباشرة مع منظومة األمم املتحدة 

  ".األداء املوحد"على املستوى القطري وما يعرف مببادرة 
 معلومات ذات صلة ر تعزيز التنسيق على نطاق منظومة األمم املتحدة، يقدم هذا التقرير أيضاًويف إطا

يدعو فريق اإلدارة البيئية إىل تعزيز التعاون يف كامل منظومة بطلب الس يف نفس املقرر إىل املدير التنفيذي أن 
 البيئي الدويل، مبا يف ذلك النظر يف وج األمم املتحدة بغية مساعدة الدول األعضاء يف تنفيذ جدول األعمال

  .ةملواجهة التحديات البيئية ذات األمهية على مستوى منظومة األمم املتحد

                                                        
*  UNEP/GCSS.XI/1.  
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  اإلجراءات املقترحة  - أوالً

  : التاليةةلعل جملس اإلدارة يود أن ينظر يف اعتماد مقرر بالصيغة املقترح  - ١  

  إن جملس اإلدارة،  

تعزيز التنسيق على  بشأن ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٠املؤرخ سادساً  ٢٥/١إىل املقرر إذ يشري   
  ،نطاق منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك فريق اإلدارة البيئية

بالتقدم الذي  و)١(بالتقرير املرحلي لفريق اإلدارة البيئية املقدم من املدير التنفيذيوإذ يرحب   
ومة األمم املتحدة من أجل مساعدة الدول األعضاء على أحرزه الفريق يف تيسري التعاون على نطاق منظ

  تنفيذ جدول األعمال البيئي،

تنفيذ مذكرة  بالتقرير املذكور أعاله املقدم من املدير التنفيذي بشأن حييط علماً  - ١  
ة يف ، مبا يف ذلك املسامهبرنامج األمم املتحدة للبيئةوالتفاهم املنقحة بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

  ؛"األداء املوحد"ما يعرف مببادرة 

  ٢ -  يجملس الرؤساء  فريق اإلدارة البيئية على أن يواصل، مبا يف ذلك عرب العمل مع عشج
 ومع هيئاته الفرعية، تعاونه على تعزيز استدامة نظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيقمبالتنفيذيني 

ملتحدة وتوطيد االتساق يف برجمة األنشطة البيئية املنفَّذة داخل املمارسات اإلدارية يف منظومة األمم ا
املنظومة واهلادفة إىل حتقيق مجلة أمور منها مراعاة الشواغل البيئية يف الربامج القطاعية وإحراز االتساق 

طار يف تعميم مراعاة االعتبارات البيئية يف األنشطة العملياتية املنفَّذة على املستوى القطري وضمن إ
  .منظومة األمم املتحدة

                                                        
)١(  UNEP/GCSS.XI/3. 
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فيذ مذكرة التفاهم املنقحة املربمة بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة تن  -ثانياً 
  للبيئة

 األمم برنامجمت التوقيع على مذكرة التفاهم املنقحة املربمة بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي و  - ٢
 على مذكرة التفاهم  ملموساًوهي تشكل تقدماً. ٢٠٠٨ديسمرب /األولاملتحدة للبيئة يف كانون 

السابقة، من حيث أن القصد منها هو حتقيق تعاون أعمق بني الوكالتني، مبا يف ذلك عن طريق الربجمة 
 مع روح إصالح األمم املتحدة وتوفر اإلطار املناسب لليونيب والربنامج كما أا تتفق متاماً. املشتركة

والغرض من مذكرة التفاهم هو تشجيع تعميق التعاون املتوافق . ئي إلثبات التزامهما ذا اإلصالحاإلمنا
وهي حتتوي على أقسام بشأن اخلدمات اإلدارية، . مع واليات كل من املنظمتني ومع مزايامها النسبية

وترتيبات خدمات الدعم اليت تد تكاليفها، وتنفيذ الربامجساملتعلقة باإلدارة مسائل وتشمل الفقرات . د
وتذكر الفقرات الربناجمية، يف مجلة أمور، أن فريق عمل . مثل استرداد التكاليف وتوفري حيز املكاتب

  .مشتركاً سيصوغ جماالت التعاون الفنية واألساليب اليت ستنجز من خالهلا
واملبادرة املعنية تنص مذكرة التفاهم على أن جماالت التعاون ميكن أن تشمل تغري املناخ،   - ٣

املشتركة بني الربنامج اإلمنائي واليونيب، وغري ذلك من املساعي البيئية، مثل تنفيذ جدول  بالفقر والبيئة
 للتنفيذ، وخطة بايل االستراتيجية لدعم التكنولوجيا وبناء ح وخطة جوهانسرب٢١أعمال القرن 

داف اإلمنائية ن االتفاقات الرامية إىل حتقيق األهالقدرات، واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف وغريها م
  .لأللفية

ويعود التعاون الكبري بني الربنامج اإلمنائي واليونيب بشأن جمموعة من املشاريع واألنشطة إىل   - ٤
 للتعاون بني الربنامج اإلمنائي ويتضح من مسودة قائمة احلصر اليت أعدت مؤخراً. سنوات عديدة

ومن املسلم به، مع ذلك، أنه ال يزال . يهاعلبري من املشاريع واألنشطة اليت يتعاونان واليونيب العدد الك
هناك نقص يف التماسك الربناجمي يف هذا التعاون، مبا يف ذلك من حيث واليات كل من الوكالتني 

  .ومزايامها النسبية
ويف هذا . لتفاهم يف تنفيذ مذكرة ا على طريقة املضي قدماًوقد اتفقت الوكالتان مؤخراً  - ٥

 وفضالً.  من املذكرة وسيبدأ عمله٤-٤الصدد، سيتم إنشاء فريق العمل املشترك املشار إليه يف الفقرة 
وسيكون ااالن الرئيسيان . ىل اتفاق حول التعاون يف جمال تغري املناخإعن ذلك، توصلت الوكالتان 

اخ وبرنامج األمم املتحدة للتعاون يف جمال للتعاون مها تنمية القدرات الالزمة للتكيف مع تغري املن
خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية، الذي ينفذه الربنامج اإلمنائي 

ومثة جمال آخر أُوصي بتعميق التعاون فيه وهو جمال . واليونيب ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
وسيكون تعميق التعاون بني املكاتب . بيئي، الذي ميثل أولوية للوكالتني كلتيهماتعميم مراعاة البعد ال

اإلقليمية لكل من اليونيب والربنامج اإلمنائي، مبا يف ذلك من خالل أفرقة املديرين اإلقليميني لألمم 
  .املتحدة ، أولوية أيضاً

ىل حتقيق التماسك على الصعيد  يف جهود األمم املتحدة الرامية إ، كان اليونيب نشطاًعموماً  - ٦
القطري، وساهم بقدر متزايد يف توجيه الربجمة والتعامل املباشر مع منظومة األمم املتحدة على املستوى 
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، وينطوي عمله على "األداء املوحد" فيما يعرف بعملية ٢٠٠٧وقد اخنرط اليونيب منذ عام . القطري
  :ثالثة عناصر رئيسية هي التالية

درات يف اليونيب من خالل التدريب يف جمال الربجمة القطرية يف األمم املتحدة بناء الق  )أ(
  وتعزيز قدرات املكاتب اإلقليمية على التعامل على الصعيد القطري؛

التعامل املباشر مع أفرقة املديرين اإلقليميني لألمم املتحدة وأفرقة األمم املتحدة   )ب(
شتركة وإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية يف البلدان القطرية يف إعداد التقييمات القطرية امل

، من أجل استعراض أُطر  بلدا٣٠ًوكذلك يف أكثر من " أمم متحدة واحدة"الثمانية الرائدة ملبادرة 
  :٢٠٠٩ و٢٠٠٨عمل املساعدة اإلمنائية فيها يف عامي 

لوكاالت على املستوى املشاركة يف األفرقة العاملة املواضيعية املشتركة بني ا  ‘١’
. القطري، واملسامهة يف صياغة مصفوفة نتائج أُطر عمل املساعدة اإلمنائية

ويرأس اليونيب أو يشارك يف رئاسة الفريق العامل املواضيعي املعين بالبيئة 
التابع لفريق األمم املتحدة القطري يف كل من ألبانيا وإندونيسيا ورواندا 

اليونيب مبادرة االقتصاد األخضر يف أُطر عمل كما أدمج . والصني وميامنار
  املساعدة اإلمنائية ألذربيجان والصني وكمبوديا؛

توفري البيانات واملعلومات البيئية من أجل تعزيز حتليالت األمم املتحدة القطرية   ‘٢’
للقضايا الرئيسية للتنمية الوطنية، وعلى سبيل املثال يف إندونيسيا وأوروغواي 

يا الشعبية الدميقراطية ورواندا والصني وكمبوديا وملديف ومجهورية كور
  وميامنار وهاييت؛

 فكرة برنامج معتمدة يف إطار ١٧ من أصل  مشتركاً برناجما١٤ًاملشاركة يف   ‘٣’
  نافذة البيئة وتغري املناخ التابعة لصندوق حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية؛

واتج أُطر عمل املساعدة اإلمنائية، مثل املسامهة يف إجناز نواتج معينة من ن  ‘٤’
إدماج مسائل تغري املناخ يف السياسات الوطنية، ووضع خطة لتنفيذ اتفاقية 
استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة يف الربازيل، وحتديث التشريعات 

  البيئية يف الرأس األخضر؛
إندونيسيا بشأن تقدمي دورات تدريبية ملوظفي األمم املتحدة يف الصني و  ‘٥’

  االستدامة البيئية؛
إعداد مبادرات للتوعية باالشتراك مع وكاالت األمم املتحدة األخرى، مثل   ‘٦’

، اليت هي مهرجان سينمائي يتناول )DeVerVerde(مبادرة دي فري فريدي 
 مدينة يف أوروغواي، وحضره ٣٠البيئة والتنوع الثقايف، طاف أكثر من 

ينهم طالب مدارس حكومية يف املناطق  شخص، من ب١٠ ٠٠٠حوايل 
  احلضرية والريفية؛
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تطوير األدوات واملوارد الالزمة لدعم أفرقة األمم املتحدة القطرية يف جمال تعميم   )ج(  
مراعاة االستدامة البيئية يف التقييمات القطرية املشتركة وأُطر عمل املساعدة اإلمنائية، بالتعاون مع كلية 

. املتحدة ومع الوكاالت األخرى املنضوية إىل جمموعة األمم املتحدة اإلمنائيةموظفي منظومة األمم 
ويشارك اليونيب يف رئاسة فريق عمل جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية املعين باالستدامة البيئية وتغري 

 إطار املناخ، الذي أعد مذكرة توجيهية بشأن تعميم مراعاة االستدامة البيئية يف التحليل القطري ويف
أكتوبر /عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية أقرا جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية يف تشرين األول

.  بوضع مذكرة توجيهية بشأن تغري املناخ ألفرقة األمم املتحدة القطريةويقوم فريق العمل أيضاً. ٢٠٠٩
ظر يف االتفاقات البيئية املتعددة األطراف يف وتتضمن املذكرتان التوجيهيتان كلتامها تأكيد احلاجة إىل الن

  .الربجمة القطرية يف األمم املتحدة
 وترتبط مشاركة اليونيب يف التقييمات القطرية املشتركة وأُطر عمل املساعدة اإلمنائية ارتباطاً  - ٧

يب، بالنظر إىل أن  بأعمال مبادرة الفقر والبيئة، املشتركة بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واليونقوياً
  .أي عناصر لالستدامة البيئية واردة يف استراتيجيات احلد من الفقر تؤثر يف أُطر عمل املساعدة اإلمنائية

  ةيدارة البيئاإلتقرير فريق   - ثالثاً
، مبا يبذله ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٠ املؤرخ  سادسا٢٥/١ًرحب جملس إدارة اليونيب، مبقرره   - ٨

ة من جهود يف تعزيز التعاون على كامل نطاق منظومة األمم املتحدة يف جمال األنشطة يدارة البيئاإلفريق 
طلب الس من املدير التنفيذي أن يدعو الفريق إىل تعزيز التعاون على كامل نطاق منظومة و)٢(.البيئية

  .األمم املتحدة من أجل مساعدة الدول األعضاء على تنفيذ جدول األعمال البيئي الدويل
ويتضمن العمل إبرام . ويعمل املدير التنفيذي مع أعضاء الفريق لتلبية توقعات الس وطلبه  - ٩

 ألربعة جماالت واخلطة مرتبة وفقاً.  املقبلةاتفاق، ألول مرة، على خطة عمل لفترة االثين عشر شهراً
يفاد أدناه  و)٣(.ل التشغيليةالتعاون العام، وقضايا اإلدارة املستدامة؛ واملسائل الربناجمية؛ واملسائ: عمل

وهلذا العمل .  لإلجنازات املتوقعة يف إطار خطة العمل املعتمدةعن إجنازات الفريق وأعماله املعتزمة وفقاً
 اإلدارة البيئية الدولية : "العامليالوزاري ملنتدى البيئي ا/لس اإلدارةصلة باملواضيع احملورية الثالثة

  ".التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية"و " قتصاد األخضراال"، و"والتنمية املستدامة

                                                        
 ذلك صراحة إىل ازدياد العناية بالعمليات البيئية يف إطار اتفاقيات ريو الثالث والدعم املقدم أشار الس يف  )٢(

 وإطار السنوات العشر لتعزيز تنفيذ اتفاقية مكافحة لتحريك منظومة األمم املتحدة باجتاه احلياد املناخي، وخطة
 .بيولوجي يف جمال التنوع ال٢٠١٠عام ل اهلدف املرسوم ، وعملية حتقيقالتصحر

، املتاح )EMG/SOM.15/02(ة يدارة البيئاإلانظر تقرير االجتماع اخلامس عشر لكبار املسؤولني يف فريق   )٣(
 .http://www.unemg.orgعلى املوقع الشبكي 

http://www.unemg.org
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تعزيز التعاون بني أعضاء الفريق على وضع جدول أعمال مشترك، وتنفيذ مبادرات مشتركة،   - ألف
  واإلبالغ عن التقدم احملرز

 على وضع جدول أعمال مشترك وحتديد القضايا اجلديدة وتنفيذ يعمل أعضاء الفريق معاً  - ١٠
وقد استضاف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي االجتماع . ات مشتركة واإلبالغ عن التقدم احملرزمبادر

ة على هامش الدورة الرابعة والستني للجمعية يدارة البيئاإلاخلامس عشر لكبار املسؤولني يف فريق 
شتاينر املدير وتشارك رئاسة االجتماع السيد أكيم . ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٣العامة، يف نيويورك، يف 

وعقد . التنفيذي لليونيب ورئيس الفريق، والسيدة هيلني كالرك مديرة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
ونظر كبار .  وكالة عضو٢٧االجتماع يف شكل جزء تقين وجزء لكبار املسؤولني، وحضره ممثلون من 

ى جمموعة من اإلجراءات، من  ملشاورات سابقة، واتفقوا علاملسؤولني يف جدول أعمال وضع وفقاً
ويتفق هذا اإلجراء مع توصية من مكتب خدمات الرقابة  )٤(.بينها املوافقة على خطة عمل سنوية

كما نظروا يف سبل زيادة تعزيز خطة العمل هذه من خالل ج حمدد التكاليف، يف مجلة  )٥(.الداخلية
  .أمور

  ومة األمم املتحدةتعزيز استدامة املمارسات اإلدارية يف منظ  - باء
عمل الفريق على تعزيز جدول أعمال األمم املتحدة للتحرك حنو جعل األمم املتحدة حمايدة   - ١١

 املذكورة أدناه، اإلجنازاتوقد اتفق كبار املسؤولني، عند النظر يف . مناخيا والشراء املستدام يف املنظمة
م املتحدة حمايدة مناخيا وفريق إدارة املسائل املعين على جتميع أعمال فريق إدارة املسائل املعين جبعل األم

وفيما يلي توجيهام . بالشراء املستدام يف فريق واحد معين باإلدارة املستدامة يف منظومة األمم املتحدة
  .بشأن العمل

  التحرك حنو احلياد املناخي  - ١
منظومة األمم املتحدة املعين ، أقر جملس الرؤساء التنفيذيني يف ٢٠٠٧أكتوبر /يف تشرين األول  - ١٢

، اتفق فيه رؤساء وكاالت األمم  بشأن التحرك حنو جعل األمم املتحدة حمايدة مناخياًبالتنسيق بياناً
 بتقدير انبعاثات غازات الدفيئة، وبذل ٢٠٠٩املتحدة وصناديقها وبراجمها على أن يقوموا حبلول عام 

راري إىل احلد املمكن، وحتليل اآلثار من حيث اجلهود للحد من انبعاثات غازات االحتباس احل
 مبا يف ذلك استشارة اهليئات اإلدارية عند -التكاليف، واستكشاف األساليب املتعلقة بامليزانيات 

  . لشراء تعويضات الكربون دف التوصل يف اية املطاف إىل احلياد املناخي-االقتضاء 
ة ومرفق األمم يدارة البيئاإل هذه اجلهود من أمانة فريق وتتلقى منظومة األمم املتحدة الدعم يف  - ١٣

  :وعلى وجه اخلصوص، حتقَّق ما يلي. املتحدة املستدامة التابع لليونيب

                                                        
 .املرجع نفسه  )٤(
يونيه / حزيران٢م يف ة اللتزام األمني العايدارة البيئاإلتقييم مكتب خدمات الرقابة الداخلية لتنفيذ أمانة فريق   )٥(

 ).ليزيةباللغة اإلجن (٣٣، الصفحة )Assignment No. IED-09-002 (بالتحرك صوب جعل األمم املتحدة حمايدة مناخياً
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أنشئت على كامل نطاق منظومة األمم املتحدة شبكة من نقاط االتصال اخلاصة   )أ(
من أجل تنفيذ  )٦( لتبادل اخلربات، وظيفة منربباحلياد املناخي، وموقع شبكي لتبادل املعارف يؤدي أيضاً

  التحرك حنو احلياد املناخي بطريقة منسقة؛
وضعت منهجية موحدة حلساب انبعاثات غازات الدفيئة، مع حد أدىن متفق عليه   )ب(

حاسبة األمم (لبصمة األمم املتحدة يف هذا اال، مدعومة بأداتني موحدتني حلساب هذه االنبعاثات 
الحتباس احلراري، ووصلة األمم املتحدة إىل حاسبة منظمة الطريان املدين الدويل املتحدة لغازات ا

   عن التدريب وتوفري مكتب مساعدة؛، فضالً)النبعاثات الكربون
االجتماعات (وضعت مبادئ توجيهية بشأن كيفية حتقيق ختفيضات االنبعاثات   )ج(

، مع ج )ات االنبعاثات، ضمن أمور أخرىاخلضراء، وكفاءة الطاقة يف املباين، ودليل سريع لتخفيض
  .إداري موحد لشراء تعويضات الكربون للوكاالت اليت ميكنها ذلك

وأتيح على هامش الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية   - ١٤
رير شامل عن أنشطة ، تق٢٠٠٩ديسمرب /ن يف كانون األول يف كوبنهاجبشأن تغري املناخ، اليت عقدت

واستند هذا التقرير إىل قوائم احلصر  )٧(.منظومة األمم املتحدة الرامية إىل التحرك حنو احلياد املناخي
  .ة بشأن تنفيذ التزام احلياد املناخييدارة البيئاإلوغريها من املعلومات اليت قدمها أعضاء فريق 

ة، يف اجتماعهم الرابع عشر، إىل أن آثار تغري يدارة البيئاإلوأشار كبار املسؤولني يف فريق   - ١٥
 لذلك وتبعاً. املناخ من جراء انبعاثات الغازات النامجة عن الطريان غري ثاين أكسيد الكربون غري مؤكدة

. قرروا أن ال يضعوا يف اعتبارهم يف الوقت الراهن سوى اآلثار املترتبة على ثاين أكسيد الكربون
دين الدويل واليونيب إىل عقد اجتماع خرباء يتم حتديدهم باالستناد إىل أمور ودعيت منظمة الطريان امل

من بينها توصيات الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، دف تقدمي املزيد من التوجيهات بشأن 
  .مسألة وضع مقياس مناسب حلصر مجيع آثار غازات الدفيئة النامجة عن الطريان

ة اللتزام األمني يدارة البيئاإل لتنفيذ أمانة فريق يماًيمات الرقابة الداخلية تقوأجرى مكتب خد  - ١٦
موجهة إىل جهات خمتلفة (ويقدم التقرير تسع توصيات . العام بتحريك األمم املتحدة حنو احلياد املناخي

ناخي وتنفيذه م احلياد املدف إىل حتسني الدعم املقدم إىل التزا) هي اليونيب واألمانة واألمني العام
ويشدد التقرير، يف مجلة أمور، على احلاجة إىل تسوية القضايا املنهجية .  فريق اإلدارة البيئيةأمانةداخل 

العالقة املتصلة بقوائم حصر غازات الدفيئة، وعلى التركيز على خفض االنبعاثات، مبا يف ذلك 
 -ات النامجة عن أنشطة األمم املتحدة  الذي هو أكرب مصدر لالنبعاث-االنبعاثات النامجة عن السفر 

  .ية عن حتقيق النتائجواحلاجة إىل املشاركة من جانب اإلدارة لصوغ استراتيجية واضحة وإسناد املسؤول

                                                        
)٦(  /http://www.unemg.org/climateneutralun. 
)٧(  /2010/tabid/Greenhousegasemissions2008/UNperformance/sustainableun/org.unemg.www://http 

language/fr-FR/Default.aspx.. 

http://www.unemg.org/climateneutralun
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ة قدموا يدارة البيئاإل وأن أعضاء فريق  كبرياًويف حني أن منظومة األمم املتحدة حققت تقدماً  - ١٧
 يف  متواصالًشتركة فإن التحرك حنو احلياد املناخي سيتطلب عمالًمسامهات فردية ممتازة يف اجلهود امل

منظومة األمم املتحدة، وهذا استنتاج أعرب عنه كل من فريق إدارة املسائل ومكتب خدمات الرقابة 
ة، مثل البنك يدارة البيئاإللتحدي ولتجربة بعض أعضاء فريق انطاق  لوميثل ذلك انعكاساً. الداخلية

  . ظلوا يعملون منذ عدة سنوات على حتقيق احلياد املناخيالدويل، الذين

  الشراء املستدام  - ٢
 فريق إدارة املسائل املعين بالشراء املستدام، وطلب إليه ٢٠٠٧ة يف عام يدارة البيئاإلأنشأ فريق   - ١٨

واستجابة . أن يضطلع بأعماله يف تعاون كامل مع شبكة الشراء التابعة للجنة اإلدارية الرفيعة املستوى
لذلك، أقيم تعاون وثيق مع شبكة الشراء التابعة للجنة الرفيعة املستوى، اليت تؤدي دور فريق إدارة 

  :املسائل املعين بالشراء املستدام، وأسفر ذلك عن النتائج التالية
اعتمد الشراء املستدام بوصفه أحد جماالت العمل املستمرة يف استراتيجية شبكة   )أ(

وجيري االضطالع بأعمال . ية إىل املواءمة بني القواعد املتبعة يف هذا اال يف األمم املتحدةالشراء، الرام
  الشبكة بدعم من مرفق األمم املتحدة املستدامة التابع لليونيب؛

أتيحت أدوات ومبادئ توجيهية وكتب مرجعية ودراسات حاالت على اإلنترنت،   )ب(
، لكي يستخدمها ‘سوق األمم املتحدة العاملية’واملوردين يف موقع مبا يف ذلك على بوابة ممارسي الشراء 

  )٨(ممارسو الشراء ومقدمو طلبات الشراء يف األمم املتحدة؛
مت تطوير التدريب، مبا يف ذلك التدريب من خالل دورة تدريبية منوذجية حول   )ج(

 والفرنسية، وقُدمت مساعدة زيةلياإلجننترنت باللغتني الشراء املستدام، وأتيحت مواد التدريب على اإل
مثل تقدمي املشورة (ألغراض خاصة لوكاالت األمم املتحدة فيما يتعلق باملسائل املتصلة بالشراء املستدام 

  ).بشأن املناقصات وصوغ سياسات الشراء املستدام
شتريات يف  إعداد تقرير من األمني العام، قامت بتيسريه شعبة املودعمت اجلهود التعاونية أيضاً  - ١٩

علومات  م)٩(ويقدم التقرير. األمم املتحدة، بشأن الشراء املستدام، تلبية لطلب حمدد من اجلمعية العامة
عن مفهوم الشراء املستدام، واملعايري ذات الصلة به، وأثره يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا 

                                                        
)٨(  sun/scp/fr.unep.www و mentsustainableprocure/org.ungm.www .دليل : وتشمل األدوات ما يلي

لألمم املتحدة ملمارسي الشراء ومديري املرافق بشأن اإلضاءة املستدامة؛ ومخسة أدلة بشأن املنتجات ملمارسي الشراء يف 
عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واألثاث، ومنتجات وخدمات التنظيف، واملنتجات الورقية (األمم املتحدة 

؛ ودليل بشأن االجتماعات اخلضراء ٢٠٠٩، ويعتزم إعداد مخسة أدلة أخرى بنهاية عام )، واملركباتوالقرطاسية
؛ وكتاب مرجعي لألمم املتحدة )االجتماع السنوي الدويل املعين بترتيبات اللغات والوثائق واملنشوراتبالتعاون مع (

؛ وسبع دراسات )املتحدة خلدمات املشاريعمكتب األمم بالتعاون مع (عن الشراء خاص بالعالمات اإليكولوجية 
حاالت بشأن األعمال القائمة يف جمال الشراء املستدام يف وكاالت األمم املتحدة؛ ودليل لألمم املتحدة عن الشراء 

 .٢٠٠٩أكتوبر /املستدام، سيوضع يف صيغته النهائية يف تشرين األول
 الشراء املستدام: إضافة: تقرير األمني العام: م املتحدةتقرير شامل عن أنشطة الشراء اليت تضطلع ا األم  )٩(
)A/64/284/Add.2.( 
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 لذلك التقرير ولنتائج نظر  الشراء املستدام وتنظّم وفقاًوستوجه األعمال املقبلة بشأن. مبرحلة انتقالية
  .اجلمعية العامة فيه

   ج متماسك بشأن اإلدارة املستدامة يف األمم املتحدة  - ٣
ة يف اجتماعهم اخلامس عشر على أن اجلهود يدارة البيئاإلشدد كبار املسؤولني يف فريق   - ٢٠

، جيب أن ترتكز على العمليات احلكومية لشراء املستدام مثالًاملتعلقة خبضرنة األمم املتحدة، عن طريق ا
وسلطوا الضوء على احلاجة . الدولية وعلى اهلياكل اإلدارية والتنفيذية الداخلية يف منظومة األمم املتحدة

 إىل توفري بناء القدرات للموردين املنتمني إىل البلدان النامية فيما يتعلق بالشراء املستدام، بالنظر إىل
. اآلثار الواقعة على موردي السلع واخلدمات اليت تتناوهلا املبادئ التوجيهية اخلاصة بالشراء املستدام

  .وأثريت أيضا قضايا ذات صلة تتعلق بالكفاءة وباالقتصاد املتسم بقلة انبعاثات الكربون
وقرر كبار املسؤولني توحيد أعمال فريقي إدارة املسائل املعنيني باحلياد املناخي لألمم املتحدة   - ٢١

. وبالشراء املستدام يف فريق مسائل واحد معين باإلدارة املستدامة يف منظومة األمم املتحدة، ملدة عامني
يب ألعمال الفريق، وطلبوا من ورحبوا بالدعم املقدم من مرفق األمم املتحدة املستدامة التابع لليون

الفريق أن يبين على التعاون اجلاري مع اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى ومع جمموعة األمم املتحدة 
اإلمنائية وأن يعزز ذلك التعاون، وأن يبين على األعمال اليت اضطلعت ا اللجنة بشأن إدارة املرافق، 

ت، والسفر، والتمويل وامليزانية، مبا يف ذلك عن طريق ما والشراء، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاال
  :يلي

ة على تنفيذ البيان الذي أصدره يدارة البيئاإلتيسري التعاون املستمر بني أعضاء فريق   )أ(
جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق واملتعلق بالتحرك حنو جعل األمم 

  :، وال سيما من خالل ما يليناخياًاملتحدة حمايدة م
تيسري اتباع منهجية موحدة لقوائم احلصر اخلاصة بغازات الدفيئة، وتتبع األداء   ‘١’

 مع روابط مناسبة بنظم اإلنترنتعن طريق نظام للرصد واإلبالغ على شبكة 
  التخطيط القائمة على موارد املؤسسات؛

ثات الفردية لكل منظمة بنهاية عام تيسري وضع استراتيجيات للحد من االنبعا  ‘٢’
، مبا يف ذلك بشأن السفر، عالوة على اتباع ج مشترك بشأن خفض ٢٠١٠

  االنبعاثات على كامل نطاق منظومة األمم املتحدة؛
  استكشاف طرائق للتشارك يف شراء التعويضات؛  ‘٣’

 املستوى، بتطوير القيام، بالتعاون مع شبكة الشراء التابعة للجنة اإلدارية الرفيعة  )ب(  
 لتعريف وج خدمات داعمة إلدراج ممارسات الشراء املستدام يف ممارسات منظومة األمم املتحدة وفقاً

  :مبا يف ذلك عن طريق ما يلي )١٠(مشتركني من جانب األمم املتحدة،
                                                        

 .املرجع نفسه  )١٠(
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تعزيز تدريب مقدمي طلبات الشراء وممارسي الشراء، ووضع الصيغة األخرية   ‘١’
  نترنت؛إل على النموذج للتدريب

توثيق التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة املتصلة بالشراء املستدام املستمدة   ‘٢’
  من داخل منظومة األمم املتحدة؛

شتراء املستدام، مثل املبادئ التوجيهية اخلاصة إلمواصلة تطوير أدوات عملية ل  ‘٣’
  باملنتجات؛

ل األمم املتحدة ملمارسي حتديث الفرع اخلاص بالشراء املستدام من دلي  ‘٤’
  ؛الشراء

تعزيز الوعي باالستدامة لدى أوساط األعمال التجارية، من خالل عقد   ‘٥’
اسية اخلاصة باألعمال التجارية بالتعاون مع مبادرة االتفاق راحللقات الد

  العاملي التابعة لألمم املتحدة؛
ة يف منظومة األمم املتحدة، استكشاف الكيفية اليت ميكن ا تطوير اإلدارة املستدام  )ج(  

 ال يتجزأ من مبا يف ذلك عن طريق حتديد اخليارات املتاحة لتطوير نظم اإلدارة املستدامة بوصفها جزءاً
  .نظم التخطيط القائمة على موارد املؤسسات

تعميم تعزيز التماسك يف جمال برجمة األنشطة البيئية يف منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك من أجل   - جيم
  مراعاة الشواغل البيئية يف الربامج القطاعية 

 تتصل بتعزيز متاسك األنشطة البيئية ة، على مدى السنة املاضية، أعماالًيدارة البيئاإلبدأ فريق   - ٢٢
. يف منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك من أجل تعميم مراعاة الشواغل البيئية يف الربامج القطاعية

ومسائل األراضي يف منظومة ، ٢٠١٠ت على أهداف التنوع البيولوجي ملا بعد عام وتركز هذه العمليا
  .، وحتقيق التحول إىل االقتصاد األخضر، على النحو املبني أدناهاألمم املتحدة

  ٢٠١٠دعم عملية حتقيق أهداف التنوع البيولوجي ملا بعد عام   - ١
 اجتماعهم الرابع عشر، يف اقتراح مقدم من ة، يفيدارة البيئاإلنظر كبار املسؤولني يف فريق   - ٢٣

تفاقية التنوع البيولوجي يف ذلك احلني، بأن يساهم الفريق يف االحتفال ارئاسة مؤمتر األطراف يف 
بالسنة الدولية للتنوع البيولوجي، ويف املداوالت اليت جتري يف الدورة االستثنائية للجمعية العامة يف عام 

ية يف إطار االتفاقية لوضع استراتيجية وأهداف بشأن التنوع البيولوجي ملا ، ويف العملية اجلار٢٠١٠
  )١١(.٢٠١٠بعد عام 

                                                        
على املوقع الشبكي ) EMG/SOM.14/09(انظر تقرير االجتماع الرابع عشر لكبار املسؤولني   )١١(

http://www.unemg.org. 
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 ملناقشة ما سيسهم به ٢٠٠٩فرباير /وعقد رئيس الفريق مشاورات تقنية يف نريويب يف شباط  - ٢٤
 الًعم و)١٢(.٢٠١٠الفريق وكيف سيسهم به يف عملية حتديد أهداف التنوع البيولوجي ملا بعد عام 

 إنشاء فريق إدارة ليه خالل تلك املشاورات، كتب الرئيس إىل أعضاء الفريق مقترحاًإباتفاق مت التوصل 
وتألف ذلك الفريق من نقاط اتصال عينتها . ٢٠١٠مسائل معين بأهداف التنوع البيولوجي ملا بعد عام 

جي، وخرباء خمتارين يف جمال الوكاالت، ومراقبني من مكتب مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولو
  .التنوع البيولوجي

يف اجتماعه األول، الذي استضافته منظمة األمم املتحدة للتربية واتفق فريق إدارة املسائل   - ٢٥
، على تقدمي مسامهته يف شكل تقرير عن مسامهة ٢٠٠٩أبريل /نيسان ٨والعلم والثقافة يف باريس يف 

كما اتفق على نطاق . ٢٠١٠ف التنوع البيولوجي ملا بعد عام أهدامنظومة األمم املتحدة يف وضع 
وهيكل وأساليب األعمال اليت سيضطلع ا، مبا يف ذلك خطة عمل، وخطوط عريضة للتقرير، ومنوذج 

 )١٣(.جلمع املعلومات، وإرشادات لتقدمي اإلفادات، وبنية لساحة عمل للفريق على شبكة الويب العاملية
  :ى أن يشتمل التقرير على ما يلي علاتفق الفريق أيضاًو

عرض للجوانب املتعلقة بالتنوع البيولوجي يف استراتيجيات وبرامج وخطط   )أ(
  ومبادرات كل من األعضاء على حدة؛

منظور لكامل نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن عملية التنوع البيولوجي ملا بعد عام   )ب(
  ؛٢٠١٠

بادرات التعاونية جارية فيها، وحتديد ااالت اليت جماالت خمتارة كانت الربامج وامل  )ج(
  . من التعاونقد تستدعي مزيداً

نقاط االتصال التابعة لفريق إدارة املسائل مدخالت لنموذج الدراسة االستقصائية وقدمت   - ٢٦
ازاا  تتعلق بإجن٢٠١٠القائمة على شبكة الويب العاملية واخلاصة بأهداف التنوع البيولوجي ملا بعد عام 

 واقتراحاا بشأن الغايات واألهداف ٢٠١٠يف املسامهة يف تنفيذ أهداف التنوع البيولوجي ملا بعد عام 
وأنشئ فريق كتابة أساسي تابع لفريق ). أي مدخالا املتعلقة بوالية كل منها(واملؤشرات القطاعية 

 البيولوجي واالتفاقات البيئية املتعددة إدارة املسائل مؤلف من ممثلني للوكاالت الرئيسية املعنية بالتنوع
األطراف لكي يشرع يف جتميع مواد التقرير وكتابته باالستناد إىل املعلومات اليت مجعها أعضاء الفريق 

وتعاقدت أمانة الفريق مع املركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة التابع لليونيب لتقدمي الدعم . وحللوها
  . إعداد التقريرالتقين لفريق إدارة املسائل يف

                                                        
على ) EMG/TM-1/02 (٢٠٠٩فرباير /، شباطة، نريويبيدارة البيئاإلانظر تقرير االجتماع التقين لفريق   )١٢(

 ..http://www.unemg.orgاملوقع الشبكي 
على املوقع الشبكي ) EMG/IMG2010-1/02(انظر تقرير االجتماع األول لفريق إدارة املسائل   )١٣(

http://www.unemg.org. 
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وأذن كبار املسؤولني لفريق إدارة املسائل، يف اجتماعهم اخلامس عشر، بأن خيتتم تقريره،   - ٢٧
ة إىل عملية اتفاقية التنوع البيولوجي من أجل يدارة البيئاإلالذي كان من املقرر أن يقدمه رئيس فريق 

عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية وتشمل هذه العملية االجتماع الرابع . ٢٠١٠صياغة أهداف عام 
والتقنية والتكنولوجية، التابعة لالتفاقية، واالجتماع الثالث للفريق العامل املخصص املفتوح العضوية 

 على تقدمي واتفق املسؤولون أيضاً. ٢٠١٠مايو /املعين باستعراض تنفيذ االتفاقية، الذي سيعقد يف أيار
تثنائية للجمعية العامة بشأن التنوع البيولوجي واالجتماع العاشر ملؤمتر التقرير النهائي يف الدورة االس

  .٢٠١٠األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، يف عام 

  مسائل األراضي يف منظومة األمم املتحدة  -٢
ة، يف اجتماعهم الرابع عشر، يف اقتراح من أمانة يدارة البيئاإلنظر كبار املسؤولني يف فريق   - ٢٨
أو من التصحر، /قية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد واتفا

وخباصة يف أفريقيا، يرمي إىل حتديد استجابة متماسكة على كامل نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن 
املتحدة املعنية  جلنة األمم واعتمدت أيضاً )١٤(.تنفيذ اخلطة االستراتيجية للسنوات العشر لالتفاقية

املنتدى البيئي الوزاري العاملي لليونيب، يف /بالتنمية املستدامة، يف دورا السابعة عشرة، وجملس اإلدارة
دورته اخلامسة والعشرين، واجلمعية العامة، مقررات وقرارات تطلب من منظومة األمم املتحدة وضع 

  .ج متماسك إزاء مسائل التصحر وتدهور األراضي
 لذلك اتفق الفريق على عقد سلسلة من املشاورات الفنية، وال سيما عقد اجتماع تقين وتبعاً  - ٢٩

أبريل / واجتماع تشاوري غري رمسي بشأن مسائل األراضي يف نيسان٢٠٠٩فرباير /يف نريويب يف شباط
األمم  يف نيويورك، لتحديد الطرائق والنواتج املتعلقة بشبكة وعملية على كامل نطاق منظومة ٢٠٠٩

واستعرض خالل هذه املشاورات ما . املتحدة بشأن االستخدام املستدام لألراضي، يف إطار الفريق
للوكاالت من أنشطة وأطر وصالت برناجمية، على الصعيدين الفردي واملشترك، مع اخلطة االستراتيجية 

اعية بشأن األراضي يف التفاقية مكافحة التصحر، واملربر املنطقي العلمي والسياسي للقيام بعملية مج
ومت حتديد جمموعة من املسائل اهلامة والعاجلة املتعلقة باألراضي واليت ميكن أن يفيد فيها . إطار الفريق

. التعاون املركّز والقائم على املسائل كما ميكن أن تدعم التنفيذ املعجل الستراتيجية السنوات العشر
تابعة، وخطة عمل مقترحة للفريق، بشأن األراضي، وقُدمت آراء استراتيجية، وتوصيات بشأن امل

  )١٥(.يوأُدرجت يف تقرير االجتماع التشاور
وقرر كبار املسؤولني، يف اجتماعهم اخلامس عشر، على سبيل متابعة التوصيات املنبثقة من   - ٣٠

 خيارات وقرروا أن الفريق ينبغي أن يقترح. هذه املشاورات، إنشاء فريق إلدارة املسائل ملدة عامني
ملسامهة متماسكة على كامل نطاق منظومة األمم املتحدة يف مواجهة التحديات املتعلقة باألراضي، مبا 

                                                        
)١٤(  ICCD/COP(8)/16/Add.1. 
  ٢٠٠٩مايو /ة بشأن األراضي، نيويورك، أيارييئدارة الباإلتقريراملشاورة غري الرمسية لفريق   )١٥(
)EMG/L-M-1/03 ( على املوقع الشبكيhttp://www.unemg.org.  
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كما طلبوا من الفريق أن يعد تقرير استجابة سريعة . يف ذلك تنفيذ اخلطة االستراتيجية للسنوات العشر
الضوء على أمهية األراضي اجلافة على كامل نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن األراضي اجلافة، يسلط 

يف القضايا الناشئة الرئيسية املدرجة على جدول األعمال العاملي، مبا فيها تغري املناخ واألمن الغذائي 
. واملستوطنات البشرية، مع خيارات بشأن إجراءات املتابعة، للنظر فيها يف اجتماعهم السادس عشر

ة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية مكافحة التصحر، دف وعقد حدث جانيب على هامش الدورة التاسع
مواصلة استكشاف اخلطوات املقبلة يف العملية بالتشارك مع الوكاالت، والشركاء من القطاع اخلاص، 

  .واألوساط العلمية، وأوساط صنع السياسات

  حتقيق التحول حنو اقتصاد أخضر يف سياق التغري البيئي العاملي  -٣
جتماع اخلامس عشر لكبار املسؤولني بالشواغل املتعلقة بالتغريات البيئية اليت مل اعترف يف اال  - ٣١

يسبق هلا مثيل وآثارها السلبية احملتملة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، حيث قال املسؤولون إن 
 تلبية منظومة األمم املتحدة يلزم أن تكون قادرة على التكيف ومتماسكة يف استجابتها الرامية إىل

واعتربوا أن مفهوم حتقيق التحول إىل االقتصاد األخضر ميثل . احتياجات الدول األعضاء يف هذا الصدد
 إىل االنتعاش االقتصادي والتنمية املستدامة، يلزم تعميمه يف شىت قطاعات استجابة للتغري البيئي وطريقاً

  .اتمع، وليس يف القطاعني املايل واالقتصادي وحدمها
ورحب كبار املسؤولني باألعمال اليت اضطلعت ا جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية إلعداد   - ٣٢

مذكرة توجيهية ألفرقة األمم املتحدة القطرية والشركاء املنفِّذين بشأن تعميم مراعاة االستدامة البيئية يف 
 بيان األمم املتحدة املشترك وأشاروا إىل. التحليل القطري وإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية

 بشأن االقتصاد األخضر، قائلني إن التحول حنو ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٥بني الوكاالت املؤرخ 
 يف الدخل، االقتصاد األخضر ميكن أن خيلق صناعات جديدة دينامية، ووظائف ذات نوعية جيدة، ومنواً

وأعربوا عن إدراكهم . البيولوجيمع احلد من تغري املناخ والتكيف معه ووقف تدهور التنوع 
للمبادرات املشتركة ملواجهة األزمة، الصادرة عن اللجنة الربناجمية الرفيعة املستوى، وبوجه خاص 

  . عن االتفاقية العاملية اخلضراء اجلديدة اليت يقترحها اليونيب املعنية باالقتصاد األخضر، فضال٤ًاموعة 
ود املبذولة لتحقيق االنتقال إىل اقتصاد أخضر ينبغي أن متتد إىل وقال كبار املسؤولني إن اجله  - ٣٣

وذكروا أن هناك حاجة إىل . أبعد من مواجهة األزمة وأن تتناول االعتبارات اإلمنائية الطويلة األجل
الوضوح يف الطريقة اليت تبلغ ا األمم املتحدة رسائلها ومشورا إىل البلدان حول االقتصاد األخضر 

لعالقة بني املفهوم العام لالقتصاد األخضر واملبادرات البيئية واإلمنائية األخرى، مثل األهداف وحول ا
كما أن هناك حاجة إىل دعم وتوسيع احلجج االقتصادية املؤيدة لالستثمار القصري . اإلمنائية لأللفية

سياقات االجتماعية والبيئية ويلزم تكييف تدابري التصدي لتتواءم مع ال. األجل والطويل األجل يف البيئة
  .املتفاوتة على الصعيدين اإلقليمي والوطين

 للعمل مع الشركاء على إعداد تقرير ورحب كبار املسؤولني باجلهود اليت يبذهلا اليونيب حالياً  - ٣٤
يثبت احلجج االقتصادية املؤيدة القتصاد أخضر ويشدد على أمهية دور احلكومات يف املسرية حنو هذا 

تصاد، وكذلك اجلهود املبذولة إلعداد سلسلة من التقارير عن اقتصاديات التنوع البيولوجي والنظم االق
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وقالوا إنه بالنظر إىل أن منظومة األمم املتحدة متثل الكثري من القطاعات، مبا يف ذلك . اإليكولوجية
 االقتصاد األخضر قطاعات املال والصحة والزراعة، فإن املنظومة يف وضع فريد إلثبات صحة مفهوم

  .وتنفيذه
ويف سياق التغري البيئي العاملي، اتفق كبار املسؤولني على تقييم الكيفية اليت ميكن ا ملنظومة   - ٣٥

كما اتفقوا .  يف عملية التحول إىل االقتصاد األخضراألمم املتحدة أن تدعم البلدان بطريقة أكثر متاسكاً
وعالوة على . ة بشأن التدابري الالزمة لدعم عملية التحولعلى العمل على بث رسائل مشتركة ومتسق

ذلك، اتفقوا على وضع اختصاصات وإجراءات وميزانية وإطار زمين لفريق إدارة مسائل ملعاجلة هذه 
 الثالثة املقبلة األشهر مع أعضاء الفريق خالل القضية، وطلبوا من أمانة الفريق أن تتبادل اآلراء إلكترونياً

  .ق على االختصاصات من أجل إنشاء فريق إدارة املسائلبغية االتفا

 تعزيز التماسك يف تعميم مراعاة االعتبارات البيئية يف األنشطة التنفيذية اليت تضطلع ا منظومة   - دال
  األمم املتحدة على الصعيد القطري

 التطوير ال يزال هذا املسار من مسارات العمل يف مرحلة مبكرة، وسيحتاج إىل مزيد من  - ٣٦
 النظر يف مسألة الضمانات البيئية واالجتماعية وجيري حالياً. بالتشاور مع جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية

  .يف منظومة األمم املتحدة

  املشاورات بشأن الضمانات البيئية واالجتماعية يف منظومة األمم املتحدة  - ١
زاء الضمانات البيئية واالجتماعية يف رحب أعضاء الفريق بفرصة التشاور حول وضع ج إ  - ٣٧

ورأى األعضاء أنه، يف حني .  للمنظومةمنظومة األمم املتحدة كجزء من املعايري الضمانية األوسع نطاقاً
أن الوكاالت، كال منها على حدة، قد وضعت ضمانات بيئية واجتماعية لسياساا وعملياا أو تعمل 

ة ستنتفع باتباع ج مشترك يستفيد من مصادر شىت من بينها على وضعها، فإن منظومة األمم املتحد
وقد أعرب اليونيب .  ومبادئه التوجيهيةالبنك الدويلاملعايري واملبادئ التوجيهية احلالية، مثل معايري 

والبنك الدويل عن استعدادمها للمسامهة يف مناقشة متعمقة حول هذا املوضوع يف اجتماعات الفريق يف 
  .املستقبل

أعضاء اموعة أن املسألة ستتطلب املناقشة، مبا يف ذلك بشأن الصالت مبجموعة األمم ورأى   - ٣٨
وميكن االطالع يف مذكرة توجيهية . املتحدة اإلمنائية وبشأن اختاذ قرار حول املتابعة على الصعيد التقين

 املناقشة هلذه املسألة، مبا يف عن االستدامة البيئية أعدا جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية على مزيد من
ومثة مسألة رئيسية  )١٦(.ذلك مسألة التماس الدعم من وكاالت منظومة األمم املتحدة من أجل التنفيذ

                                                        
مذكرة توجيهية ألفرقة األمم املتحدة القطرية والشركاء املنفذين بشأن تعميم مراعاة االستدامة البيئية يف   )١٦(

ئية، أعدها فريق العمل املعين باالستدامة البيئية وتغري املناخ، التحليل القطري وإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنا
الذي يتشارك رئاسته اليونيب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، يف إطار الفريق العامل املعين مبسائل الربجمة يف جمموعة 

لوثيقة على العنوان الشبكي انظر ا(األمم املتحدة اإلمنائية، ستنظر يف اعتمادها جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية 
http://www.undg.org/docs/10662/ES_GuidanceNote_FINAL.pdf(.  

http://www.undg.org/docs/10662/ES_GuidanceNote_FINAL.pdf
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أبعاد القضايا (يتعني النظر فيها وهي نطاق أي مبادئ توجيهية من هذا القبيل، سواء من حيث التغطية 
  ). والربامج واملشاريع والشركاءالسياسات(أو التطبيق ) البيئية واالجتماعية

رحب كبار املسؤولني يف اجتماعهم اخلامس عشر بالتوصية الصادرة من االجتماع التقين و  - ٣٩
للفريق بشأن إمكانيات تعزيز الضمانات االجتماعية والبيئية يف منظومة األمم املتحدة والفوائد احملتملة 

ورأوا أن هناك . لق بالسياسات والعمليات يف املنظومةالتباع ج مشترك إزاء هذه الضمانات فيما يتع
ولذلك طلبوا . حاجة إىل عملية تشاورية لتحديد النطاق، ورحبوا مبسامهة البنك الدويل يف هذه العملية

من رئيس الفريق أن يعد، بالتشاور مع أعضاء الفريق، وجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، واللجنة اإلدارية 
 لكي ينظر فيه الفريق عن اخليارات املتاحة لوضع ج حمتمل على نطاق منظومة وى، تقريراًالرفيعة املست

األمم املتحدة بشأن الضمانات البيئية واالجتماعية يستند إىل استعراض السياسات واملبادئ التوجيهية 
 .احلالية

_____________  


