
FC 140/INF/9  
August 2011 

 
 

א א א א א א א א.א
א א א א א.א א א

א א  www.fao.org:א
MB940/A 

Food and
Agriculture

Organization
of the

United Nations

Organización
de las

Naciones Unidas
para la

Agricultura y la
Alimentación

Organisation des
Nations Unies

pour
l’alimentation
et l’agriculture

联合国

粮食及

农业组织

A

א  

א א א
 2011א/10−14،

א א א :א
א א א א א א א

(JIU/REP/2010/1) 

א א :א
  (Ms. Theresa Panuccio)אא

א א א ،
:390657053497



2  FC 140/INF/9 

 

אאא •  CL 123/REPא(א

א)73א א א אא א
א( א א א א א)אא
 .א

 
אא א

،א • א א א א א
א א א  .א



CL 143/INF/7  
July 2011                                                                                                                                         

 
 

א א  א א א א א א.א
א א א א א.א א א

www.fao.org א א :א  
MB882/A 

Food and
Agriculture

Organization
of the

United Nations

Organización
de las

Naciones Unidas
para la

Agricultura y la
Alimentación

Organisation des
Nations Unies

pour
l’alimentation
et l’agriculture

联合国

粮食及

农业组织

A

א
אאאא

2011א/2–א/28،

א א א א:א א
א אא א א

(JIU/REP/2010/1) 

 
א−1 א ،א א א א

א א א א א(א )א
(UN/GA/A/65/346/Add.1). 

אא− א א  א
 
א−2 א א א א א א

א  .א
 
א−3 א א א א אא

א א א א ، א א א א
 .א

 
א−4 א א א א א א א א א

אא א.א א א א
 .א



2 CL 143/INF/7  
 

א−5 א א א א א ، א א
א א א א א אא א.אא א א א

א א
، א אא א)(.א

א א א א א א  .א

א−6 א،א א א א א א
א אא א א א א ، ، ،. 

א−7 א א ، א אא
א א א א א.א א א

א א א  .א

א−8 א א א ، א אא א א
. 



 

 

JIU/REP/2010/1 

  :املنظور البيئي ملؤسسات منظومة األمم املتحدة
  اإلدارة البيئية الداخلية استعراض سياساهتا وممارساهتا يف جمال

  من إعداد

  نوري إينوماتاداتا
   موريي-إنريكه رومان 

  وحدة التفتيش املشتركة

  ٢٠١٠ ،جنيف

  األمم املتحدة



 



 

 

JIU/REP/2010/1 

Arabic 
Original: English 

  :املنظور البيئي ملؤسسات منظومة األمم املتحدة
  استعراض سياساهتا وممارساهتا يف جمال اإلدارة البيئية الداخلية

  من إعداد

  نوري إينوماتاداتا
   موريي-إنريكه رومان 

  وحدة التفتيش املشتركة

٢٠١٠جنيف، ، األمم املتحدة



 

 

ففي اليـوم   . دة مضرب املثل  يف مكافحة تغري املناخ قررت أن تكون األمم املتح        "  
 أمرت بأن نستخدم الطاقة بفعالية أكـرب وأن نقـضي علـى             ٢٠٠٧العاملي للبيئة عام    

ويف نيويورك، أوعزت بأن    . ممارسات التبذير املتبعة يف مقارنا ومكاتبنا يف مجيع أحناء العامل         
العمل بأفـضل   يكون املخطط العام لتجديد مبىن األمانة العامة منوذجاً يف كفاية الطاقة و           

  .املمارسات املراعية للبيئة
ولقد انضم إىل هذا اجلهد مجيع رؤساء الوكاالت والصناديق والـربامج التابعـة      

 وتوجد منظومة األمم املتحدة بصدد وضع هنج حمايـد مناخيـاً ألمـاكن             . لألمم املتحدة 
  .عملها وعملياهتا

  ."فسنافلنبدأ يف التغيري بأن. املستقبل مسؤولية بني أيدينا  
 أثـر   -االنتقال إىل أمم متحدة حمايدة مناخيـاً        "توطئة األمني العام ملنشور بعنوان        

  .٢٠٠٩، برنامج األمم املتحدة للبيئة، "منظومة األمم املتحدة وجهودها الرامية إىل احلد منه
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   تنفيذيموجز    

ألمانات مؤسسات اهلدف من هذا التقرير هو تقييم السياسات واملمارسات البيئية           :اهلدف
منظومة األمم املتحدة فيما يتعلق باستخدامها املستدام للموارد، مبا يف ذلـك اسـتهالك              
الطاقة، يف ضوء مهمتها املتمثلة يف تعزيز االتفاقيات البيئية املقبولة دولياً واملربمة يف هـذا               

والتـدابري  ويربز هذا التقرير أفضل املمارسات وحيدد معايري ومقاييس السياسات          . الشأن
  .الكيانات واألجهزة املتعلقة باألعمال التجارية املقرر تعزيزها عرب هذه املؤسسات وشركائها من

  النتائج واالستنتاجات األساسية    
ا عشرة توصية، منها ثالث إىل اجلمعية العامة، وأربع إىل األمني تيتضمن التقرير اثن  

   تنفيـذها  من شأن منظومة األمم املتحدة،    العام، ومخس إىل الرؤساء التنفيذيني ملؤسسات       
   يف تعزيز دور منظومة األمم املتحدة يف ضرب املثل يف جمال حتـسني إدارهتـا               أن يساهم 

  .البيئية الداخلية
 يقف هذا التقرير عند مراعاة الدروس املستخلصة واملمارسات اجليـدة الـيت             مل  

ز ذلك ليـشمل أيـضاً      ُوضعت داخل منظومة األمم املتحدة وكفى، وإمنا جتاو       
الدروس واملمارسات يف املنظمات الدولية األخرى اليت حققت حيـاداً مناخيـاً            

 تـشمل احلـد مـن       يف جمال التخضري  اختاذ مبادرات   ب البيئي   منظورهاوعززت  
انبعاثات ثاين أكسيد الكربون، والشراء املستدام، وإدارة املبـاين، وإدارة امليـاه            

  .ظم اإلدارة البيئيةوالنفايات، واالنتقال إىل ن
عموماً، يكشف التقرير أن جمموعة متنوعة من الوسائل واملبادرات املالئمة توجد             

أصالً داخل املنظومة وستحسن األداء البيئي، باالعتماد على التقدم التكنولـوجي       
احملرز يف جمال استخدام الطاقة وإنتاجها، ومحاية البيئة واستدامتها، مما يـؤدي إىل     

  .وفورات كبرية يف التكاليفحتقيق 
بيد أن هذه اإلجراءات تتخذ بطريقة متقطعة ألن مؤسـسات منظومـة األمـم                

املتحدة تفتقر إىل إطار رمسي ومنتظم لوضع نظام داخلي متكامل إلدارة البيئـة             
على أساس واليات تشريعية واضحة ومعايري ومقاييس بيئية عملية، إضـافة إىل            

ذلك أن أمانات عديدة ملؤسسات منظومـة األمـم         . علياقيادة إدارية وتنظيمية    
ألهنا غري متأكدة مما إذا     " مبمارسة ما تدعو إليه   "املتحدة ال تزال بعيدة عن التزامها       

كان ينبغي هلا تطبيق االتفاقات البيئية املتعددة األطراف اليت اعتمـدهتا الـدول             
  .األعضاء فيها ومن كيفية تطبيقها
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مؤسسات منظومة األمم املتحدة بشأن مبادرة احلياد املناخي إىل         أدى التنسيق بني      
وضع إطار على صعيد املنظومة للمساءلة على انبعاثات ثاين أكـسيد الكربـون             
وتكوين كتلة حرجة من مديري شؤون البيئة املرتبطني شـبكياً علـى صـعيد              

 اجتاه  وذلك مكسب كبري ملسامهة جوهرية من منظومة األمم املتحدة يف         . املنظومة
اعتماد سياسات داخلية أوسع يف جمال اإلدارة البيئية من أجل حتسني منظورهـا             
البيئي، وبالتايل ضرب املثل لتحفيز الدول األعضاء وغريها من أصحاب املصلحة           

  .من أجل هنج إدارة بيئية أكثر استدامة

  توصيات لكي تنظر فيها األجهزة التشريعية    
هة مباشرة إىل األجهزة التشريعية الختاذ إجـراء         واملوج ١١ و ٣ و ٢التوصيات    

بشأهنا، وتدعو اجلمعيةَ العامة إىل رصد ودعم جهود األمني العام الرامية إىل سن             
سياسات داخلية مستدامة ووضعها وتنفيذها عرب نظم اإلدارة البيئية على سـبيل            

، )األيـزو (س   للمنظمة الدولية لتوحيد املقـايي     14001املقياس  املثال وفقاً ملبادئ    
 املناخي، وحتقيق الوفورات يف الطاقة واستخدام مصادر جديدة للطاقـة،           واحلياد

والشراء املستدام، وإدارة النفايات وغريها من املوارد، من مجلة أمور أخرى، وزيـادة             
وينبغي للجمعية العامة أيضاً أن     . مساءلة املؤسسات أمام الدول األعضاء يف هذا اجملال       

  .البيئية الداخلية  تطبيق املبادئ والسياسات املتعلقة باإلدارةتستعرض دورياً
يوصى باالنتظام يف رفع تقارير إىل اجلمعية العامة عن حالة تنفيذ مبادرة احليـاد                

املناخي من أجل حتديد اآلثار األخرى املترتبة عن هذه التدابري البيئية على صـعيد      
ربون، حىت يتسىن للجمعية العامة أن تدعم  اإلدارة وامليزانية، وال سيما تعويض الك     

وينبغي للجمعية العامـة    . )٣التوصية  (تنفيذ هذه التدابري مبوافقة الدول األعضاء       
أيضاً أن تطلب إىل األمني العام بصفته رئيساً جمللس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة             

ن التجربة وأفـضل  األمم املتحدة املعين بالتنسيق، أن يشجع على تبادل املعلومات بشأ    
املمارسات يف جمال حتسني اإلدارة البيئية واألداء البيئي ملؤسسات األمم املتحدة عـرب             

  .)١١التوصية (عملية استعراض األقران فيما بني أعضاء فريق إدارة البيئة 

  استنتاجات وتوصيات أخرى    
 يتعني على األمني    من النتائج الرئيسية اليت توصل إليها التقرير الدور احملوري الذي           

العام أن يقوم به بصفته رئيساً جمللس الرؤساء التنفيذيني، على النحو الـوارد يف              
ذلك أن هذه التوصيات تدعو إىل      .  املشار إليها يف التقرير    ٧ و ٥ و ١التوصيات  

مجع وتنسيق الـصكوك    ) أ(اختاذ مبادرات داخل منظومة األمم املتحدة من أجل         
إطالق آلية داخليـة    ) ب(الية املتعلقة باإلدارة البيئية الداخلية؛ و     واملبادئ التوجيهية احل  

لتعويض الكربون من أجل توفري تكاليف الوساطة وتكاليف أخرى لشراء وحـدات            



JIU/REP/2010/1 

v GE.10-00413 

إصدار بيـان عـن   ) ج(خفض االنبعاثات املعتمد اليت تصدرها آلية التنمية النظيفة؛ و  
 املناخي فحسب، بـل يـشجع   جملس الرؤساء التنفيذيني ال يشجع على حتقيق احلياد    

. أمانات املؤسسات على تنفيذ مجيع االتفاقات البيئيـة املتعـددة األطـراف أيـضاً             
وسيقتضي ذلك أن تعتمد املنظمات األعضاء يف جملس الرؤساء التنفيذيني سياسـات            

  .ونظما شاملة يف جمال اإلدارة البيئية مكيفة حسب احتياجاهتا اخلاصة هبا
ـ          ومن أجل تعزيز أث       وـر التوصيات املذكورة أعاله املقدمة إىل األمني العـام، تدع

 األمني العام إىل إطالع الدول األعضاء، واملوظفني واجلمهور، بـدعم           ١٢التوصية  
  .واملوضوعة واملنفذة من إدارة شؤون اإلعالم، على نتائج االستراتيجيات املعتمدة،

ى مستوى املنظومة مـن أجـل       وأخرياً وليس آخراً، ال شك أن اجلهد املنسق عل          
تعزيز االستراتيجية البيئية، وما ينتج عنه من حتـسن يف األداء البيئـي، يقتـضي               
مشاركة ودعما من الرؤساء التنفيذيني جلميع املنظمات، فيمـا يتعلـق بتطبيـق     

وبشكل خاص سيكون من    . املقاييس واملعايري البيئية واإلجراءات اإلدارية واملالية     
التنفيذيني دعم تلك املقاييس واإلجراءات املعمول هبا يف الـشراء          املهم للرؤساء   

 ٨ و ٦ و ٤التوصيات  (املستدام وااللتزام هبا وحتسني التواصل مع البلدان املضيفة         
  :وفيما يلي جمموعة من اإلجراءات املقترحة). ١٠ و٩و

تيسري عمليات تعويض الكربون اليت تقوم هبا املؤسسات فيما يتعلق بالسفر            •
وي وحتسني الرصد واملساءلة واإلبالغ بشأن هذه اإلجراءات من خالل          اجل

واملـساءلة الـيت    استخدام املبادئ التوجيهية احلالية املتعلقة باإلدارة البيئية        
  ).٤التوصية ( وضعتها إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية

وهلذا . املضيفةتعزيز ختضري أماكن األمم املتحدة وفقاً للظروف احمللية للبلدان           •
الغرض، قد تشمل االتفاقات اليت تربمها مؤسسات منظومة األمم املتحدة مع           
البلدان املضيفة مرفقات طوعية للمساعدة يف حتسني األداء البيئي ملكاتـب           

وينبغي هلذه االتفاقات   . هذه املؤسسات وفقاً ألفضل املمارسات البيئية احمللية      
لسلع واخلدمات املدجمة ضـمن سالسـل       أيضاً أن تشجع الشراء املستدام ل     

التوريد احمللية يف البلدان املضيفة، من أجل جتنب اإلضرار مبصاحل أصـحاب            
  ).١٠ و٨ و٦التوصيات (مصلحة معينني أو جمموعات قطرية حمددة 

حتديد مقاييس ومعايري مشتركة تنطبق على اإلدارة البيئية الداخلية علـى            •
 مؤسسات منظومة األمم املتحدة مـن       أساس أفضل املمارسات احملددة يف    

قبيل البنك الدويل، وإدارة الدعم امليداين، وإدارة عمليات حفظ السالم يف           
األمم املتحدة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وتوعية املوظفني بالكامـل هبـذه       

  ).٩التوصية (السياسة وجعلهم مسؤولني عنها ضماناً لتنفيذها بشكل فعال 
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  مقدمة  -أوالً   

  معلومات أساسية  -ألف   
، اقترحت أمانات برنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األمـم املتحـدة            ٢٠٠٨يف    -١

د اجلوية، أن ُتدرج وحدة التفتيش      واملنظمة العاملية لألرصا  ) اليونسكو(للتربية والعلم والثقافة    
يف برنامج عملها استعراضاً للسياسات واملمارسات الداخلية ملؤسسات  ) أو الوحدة (املشتركة  

الرامية إىل حتسني فعالية الطاقة، وخفـض اسـتهالك          )١()املؤسسات(منظومة األمم املتحدة    
 االقتراح، أجـرت الوحـدة      واستجابة هلذا . )٢(الطاقة، وقياس أثر الكربون واحلياد املناخي     

، استعراضاً للسياسات واملمارسات البيئية الداخلية اليت       ٢٠٠٩كجزء من برنامج عملها لعام      
  .تتبعها أمانات املؤسسات على صعيد منظومة األمم املتحدة

  أهداف التقرير ونطاقه  -باء   
نظرة يف اجلوانب التالية    حتقيقاً لألهداف املبينة يف املوجز التنفيذي، ُيقدِّم هذا التقرير            -٢

  :للسياسات واملمارسات البيئية اليت تتبعها املؤسسات
اإلطار التشريعي لوضع وتنفيذ سياسات وممارسات داخلية إلدارة البيئة، مـن            •

قبيل استراتيجية األمم املتحدة للحياد املناخي، ومدى استناد مبادرات التخضري          
 احلالية إىل واليات حكومية دولية واضحة؛

 انظـر   -نظام اإلدارة البيئية    (حالة تنفيذ املنظمات لُنظم اإلدارة البيئية الداخلية         •
 ؛) أدناه لالطالع على التعريف١اإلطار 

املقاييس واملعايري املشتركة املعمول هبا واستعراض مصادر املقـاييس واملعـايري            •
ضـع إطـار    الدولية، من قَبيل االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، اليت ميكن و         

 مشترك انطالقاً منها إما عن أساس قانوين أو أديب وميكن للمؤسسات االلتزام به؛

 أمثلة ملبادرات اختذهتا األمانات تؤدي إىل إنشاء معايري         كضرب املثل، مبا يف ذل     •
 عليا ميكن أن تشكل منوذجاً للدول األعضاء وشركاء األمانات؛

__________  
مؤسسات األمم املتحدة مبـا فيهـا الـصناديق والـربامج           " املؤسسات"لغرض هذا التقرير، ُيقصد بعبارة       )١(

 . الدولية للطاقة الذريةوالوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة والوكالة
باجملموعة الكاملة للسياسات اليت تتبعها مؤسسة عندما تقوم بتقـدير االنبعاثـات            " احلياد املناخي "ُيعرَّف  " )٢(

املعروفة لغازات دفيئتها، وتتخذ تدابري من أجل خفضها، وتشتري وحدات الكربون لتعويضها مـن أجـل                
جتماع السنوي لفريـق إدارة البيئـة التـابع لألمـم املتحـدة             تقرير اال ". تلك االنبعاثات املتبقية  " حتييد"

(EMG/AM.07/11) ١٠، املرفق الثاين، الفقرة. 
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ل األعضاء والفعالية من حيث التكلفة      حتديد وتقييم آثار التكاليف احملتملة للدو      •
 املتوقعة للتدابري الرامية إىل حتسني البيئة الداخلية؛

 .تدابري احلوكمة الضرورية جملالس اإلدارة من أجل تعزيز تنفيذ هذه التدابري •

  املنهجية  -جيم   
يشمل االستعراض مجيع املؤسسات املشارِكة يف وحدة التفتيش املشتركة، وكـذا             -٣

وطبقاً ". الدروس املستخلصة "يات البيئية واملنظمات الدولية املختارة ألغراض القياس و       االتفاق
 للمعايري واملبادئ التوجيهية الداخلية لوحدة التفتيش املشتركة وأساليب عملـها الداخليـة،           

مشلت املنهجية املتبعة يف إعداد هذا التقرير استعراضاً أولياً واستبيانات ومقابالت يف املوقـع              
وأوصلت استبيانات مفصلة إىل كافة املنظمات املشارِكة، فضالً عن منظمات          . حتليالً معمقاً و

 مقـابالت مـع     املفتـشان واستناداً إىل الردود الواردة، أجرى      . أخرى خمتارة غري مشارِكة   
مسؤويل املنظمات املشارِكة وسعوا كذلك إىل احلصول على وجهات نظـر العديـد مـن               

لتعليق على مـشروع التقريـر      والُتمس من مجيع هذه املنظمات ا     . خرىاملنظمات الدولية األ  
  . وضع الصيغة النهائية للتقريروروعي هذا التعليق عند

 من النظام األساسي لوحدة التفتيش املشتركة، ُوضـع هـذا           ٢-١١ووفقاً للمادة     -٤
والتوصـيات  التقرير يف صيغته النهائية بعد التشاور بني املفتشني هبدف وضع االسـتنتاجات    

  .الواردة فيه على حمك احلكمة اجلماعية للوحدة
وتيسرياً للتعامل مع التقرير وتنفيذ توصياته ورصد تنفيذها، يتضمن املرفق اخلـامس              -٥

. ختاذ إجراءات بشأنه أم للعلـم الجدوالً يبني ما إذا كان التقرير قد قُدِّم إىل املنظمات املعنية         
لصلة بكل منظمة، وحيدد ما إذا كانت التوصيات تقتـضي          وحيدِّد اجلدول التوصيات ذات ا    

قراراً من هيئتها التشريعية أو اإلدارية أو ما إذا كان ميكن أن ُيتخذ بشأهنا إجراء من طـرف                  
  .مديرها التنفيذي

 إعداد هذا التقريـر،     يفا جلميع من ساعدومها     ويود املفتشان أن ُيعربا عن تقديرمه       -٦
  .قابالت وَمن أسهموا طواعية مبعرفتهم وخربهتموخباصة َمن شاركوا يف امل
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  اإلدارة البيئية داخل منظومة األمم املتحدة   -ثانياً   

  خلفية تارخيية  -ألف   
، ومنظومة األمم املتحدة تـضع      ١٩٧٢منذ إنشاء برنامج األمم املتحدة للبيئة عام          -٧

ضمان االستدامة البيئية هـو     ذلك أن   . العديد من السياسات الدولية للتعاون يف اجملال البيئي       
وعالوة على ذلك، كانت منظومة األمـم املتحـدة طيلـة           . أحد األهداف اإلمنائية لأللفية   

السنوات األربعني املاضية عامالً رئيسياً يف وضع واعتماد حوايل ثالثني اتفاقاً من االتفاقـات              
 ةيئة، إضافة إىل مخـس عـشر      البيئية املتعددة األطراف العاملية من أجل تعزيز محاية عاملية للب         

بيد أن كالً من سياسات املنظومة . )٣(احلماية يف بيئة العمل وألخطار الوظيفية   متعلقة با اتفاقية  
 الوظيفة التنـسيقية إلدارهتـا      أُضعفتوبالتايل   ،)٤(ومؤسساهتا أصبحت متفككة ومتخصصة   

ملتعددة األطراف، علـى    ان أوجه التآزر فيما بني االتفاقات البيئية ا       ـن أجل ضم  ـم(البيئية  
  ).سبيل املثال

وباإلضافة إىل ما تقوم به أمانات املنظمات من مهام موضوعية من أجـل تعزيـز                 -٨
االمتثال للمعايري واملقاييس البيئية الدولية وتنفيذها، توجد هذه األمانات بصدد وضع تـدابري           

تكن قد نفذت هذه التـدابري      داخلية متنوعة من أجل احلد من اآلثار البيئية ألنشطتها، إن مل            
  .ولقد كان دافعها يف ذلك تطبيق ما تعد به من خالل ضمان إدارة مستدامة ملواردها. فعالً
 هذه املنظمات من خالل مالحظة أن جمموع        ملا أجنزته وميكن إدراك األمهية احملتملة       -٩

 -ء الشامل   حجم الشرا بلغ  ، و )٥(٢٠٠٧ مليار دوالر يف     ٢٩,٩مستوى نفقات املنظومة بلغ     
 مليار  ١٣,٦  ما قدره  ٢٠٠٨ لوكاالت األمم املتحدة يف أثناء       - جمتمعةًمن السلع واخلدمات    

علـى صـعيد     ومن السمات البارزة للقضايا البيئية احلالية اليت تواجهها األمانات        . )٦(دوالر
حفـز  ) ب(تعزيز املعايري، والسياسات واملمارسات لإلدارة البيئية الداخليـة؛         ) أ: (املنظومة

الدول األعضاء وأصحاب املصلحة ذوي الصلة من خالل ضرب املثل من أجل العمل علـى               
  .استخدام املوارد بشكل مستدام

  :وتتعلق السمة األوىل مبا يلي  -١٠
  إدارة انبعاثات ثاين أكسيد الكربون  )أ(  

__________  
 ،(JIU/REP/2008/3)" االستعراض اإلداري لإلدارة البيئية يف منظومة األمم املتحـدة        "تقرير وحدة التفتيش املشتركة،      )٣(

 .٣٤ إىل ٣٢ من الصفحات
 . لالطالع على تعريف اإلدارة البيئية الدولية٤ضاً الفقرة انظر أي. ‘٣‘املرجع نفسه، الصفحة  )٤(
 .١٢٥، الصفحة ٣، اجلدول A/63/185انظر الوثيقة  )٥(
 بشأن الشراء يف األمـم املتحـدة،        ٢٠٠٨مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، التقرير اإلحصائي السنوي لعام           ) ٦(

 .http://www.ungm.org/Publications/Documents/Asr_2008.pdf، موجودة على العنوان التايل ٣، الصفحة )٢٠٠٩(
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  معاجلة وفورات الطاقة  )ب(  
  )الشراء املستدام(ختضري الشراء   )ج(  
  ملياهإدارة ا  )د(  
  إدارة املباين  )ه(  
  إدارة النفايات  )و(  
  ).١ اإلطارة، انظر يدارة البيئاإلنظام (ة يدارة البيئاإلتنفيذ نظام   )ز(  

  تعريف نظام اإلدارة البيئية: ١اإلطار 
وفقاً للمنظمة الدولية لتوحيد املقاييس، يعد نظام اإلدارة البيئية جـزءاً مـن نظـام         

 من أجل وضع وتنفيذ سياستها البيئية وإدارة اجلوانب البيئية املتعلقة           اإلدارة للمنظمة يستخدم  
مثل عناصر النشطة أو املنتجات أو اخلدمات للمنظمة اليت ميكن أن تكـون هلـا صـلة            (هبا  

ويعد نظام اإلدارة جمموعة من العناصر املترابطة املستخدمة من أجل وضع الـسياسة             ). بالبيئة
ويشمل نظـام اإلدارة اهليكـل التنظيمـي، وأنـشطة          . دافاألهواألهداف، وحتقيق تلك    

  .التخطيط، واملسؤوليات، واملمارسات، واإلجراءات، والعمليات واملوارد
 International standard ISO 14001 Environmental management systems - Requirements:املـصدر 

with guidance for use. Second edition 2004-11-15, P.2..  
 األمـم  للمنظمة الدولية لتوحيد املقاييس، وضع برنـامج  ISO 14001استناداً إىل املقياس : مالحظة

 املتحدة للبيئـة    األمماملتحدة للبيئة جمموعة املوارد التدريبية لنظام اإلدارة البيئية املشترك بني برنامج            
: جـد علـى املوقـع التـايل       واالحتاد الدويل للمهندسني االستشاريني وجلنة التنسيق الدولية ويو       

http://www1.fidic.org/resources/environment/.  

 ة داخليـة  ـري بيئي ـلعل أول حماولة قام هبا منتدى بيئي دويل لوضع سياسات وتداب            -١١
ـ   األممعلى صعيد املنظومة هي اعتماد قراري جملس إدارة برنامج            ١٨/١٠ة  ـ املتحدة للبيئ

  .٢٠٠٥ لعام ٢٣/٨ و١٩٩٥لعام 
يف هذين القرارين، طلب جملس اإلدارة إىل مديره التنفيذي أن ينظر يف استراتيجيات               -١٢

تعزيز أفضل املمارسات يف جمال اإلدارة البيئية، والتوصية باستخدامها من قبل برنامج األمـم              
املتحدة للبيئة يف مقاره ويف مكاتبه اإلقليمية، وأن يشري هبا على بقية منظومة األمم املتحـدة                

شجعها على وضع وتطبيق استراتيجيات مشاهبة من أجل حتسني أدائها البيئي باسـتمرار             وي
وطلب جملس اإلدارة كذلك إىل املدير التنفيذي أن يشجع اهليئـات        . وتعزيز التنمية املستدامة  

أن تتناول يف تقاريرها املنتظمة سبل تطبيقها ملبدأ اإلدارة البيئية احلـسنة            على  داخل املنظومة   
  .امها هبذا املبدأ واألهداف اليت وضعتها لنفسها يف هذا الصددوالتز
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، أشار جملس مراجعي احلسابات على برنامج األمم املتحدة للبيئة بـأن            ٢٠٠١ويف    -١٣
يبادر باسترعاء انتباه جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق إلمكانية            

وتطلب هـذه التوصـية إىل      . يئية يف منظومة األمم املتحدة    وضع إطار لتنفيذ السياسات الب    
إعـادة التـدوير،    (الربنامج البيئي وضع إطار سياسايت إلدارة عملياهتا بطريقة مالئمة للبيئة           

وتقاسم هذا اإلطار مـع بقيـة       ) واستهالك الطاقة، واجلوانب البيئية يف الشراء وما إىل ذلك        
  .)٧(املنظمات يف منظومة األمم املتحدة

وباإلضافة إىل ذلك، وعلى حنو ما ذُكر يف هذا التقرير، اعتمدت منظمات أخـرى                -١٤
 متعلقة باإلدارة البيئية عمومـاً، وبـإدارة        اتابعة لألمم املتحدة قرارات وسياسات وصكوك     

ووضعت عدة مبادئ توجيهية، وأدلة، وإرشـادات  . الكربون والشراء املستدام، بوجه خاص 
  :ومت ذلك من خالل ما يلي). ظر املرفق األولان(لإلدارة الداخلية 

عملية مراكش املتعلقة باالستهالك واإلنتاج املستدامني اليت نسقها مرفق األمم           •
 االقتصادية واالجتماعية؛ وإدارة الشؤون )٨(املتحدة املستدامة التابع للربنامج البيئي

املـشتركة بـني    الفريق العامل املعين بالشراء التابع ملكتب خدمات املشتريات          •
الوكاالت التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي من أجل وضع مبادئ توجيهية           

 متعلقة بالشراء املستدام؛

عمل فريق إدارة البيئة، وهو هيئة تنسيقية مشتركة بني الوكاالت، بشأن املبادئ  •
 التوجيهية للشراء املستدام؛

 .مها األمني العاممبادرة األمم املتحدة للحياد املناخي اليت يتزع •

ذلـك  . وال يوجد سوى قليل من املبادئ التوجيهية احلكومية الدولية يف هذا امليدان             -١٥
أن جهوداً خاصة غري منسقة قد ُبذلت من أجل وضع وثائق توجيهية يف بعض املنظمات غري                

  .أنه ال توجد أية عملية مركزية جلمع هذه الوثائق
تنفذها األمانات ال يقوم على أساس أي توجيـه خـاص   ومعظم التدابري البيئية اليت      -١٦

فكثرياً ما تكون هذه التدابري نتيجة مبادرة شخصية من         . وليس موثقاً بطريقة واضحة وشفافة    
وبالتـايل،  ". العمل الـصحيح  "موظف أو مدير على أساس تقييمه الشخصي بأن ذلك هو           

__________  
ورقة معلومات أساسية عن الشراء املستدام وبرامج اإلدارة البيئية ملنظومة األمم "فريق اإلدارة البيئية،  )٧(

  :، موجودة على املوقع التايل)EMG 8/7 (٢٠٠٤سبتمرب /، أيلول"املتحدة
pdf.7_8_DOC/SusProc/IMG/MeetingsDocs/Documents/27/Portals/org.unemg.www://http. 

تتمثل والية مرفق األمم املتحدة املستدامة يف دعم املنظمات يف جمال حتقيق هذه األهـداف، عـرب تقـدمي                    )٨(
موجهة أساساً إىل األمم املتحدة واملنظمات العموميـة الكـربى          أدوات، ومنهجيات وخدمات استشارية،     

 .لى الصعيد القطريـع
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 املعرفة والدعم من أجل مراعـاة       يتصرف املوظفون من تلقاء أنفسهم وكثرياً ما يفتقرون إىل        
  .اجلوانب البيئية بشكل فعال يف عملية اختاذهم للقرار

، ومنظومة األمم املتحدة تسعى جاهدة من       ٢٠٠١ عام   فريق إدارة البيئة  ومنذ إنشاء     -١٧
أجل تعزيز برامج على صعيد املنظومة من أجل مواءمة اإلدارة البيئية الداخلية من أجل الشراء               

ورغم هذه اجلهود، ال تزال عمليـة اختـاذ         . والتخلص من النفايات وتوفري الطاقة    املستدام  
القرارات احلكومية الدولية ووضع املبادئ التوجيهية الداخلية بشأن التـدبري اإلداري البيئـي          

 هلم  تفمعظم كبار املوظفني املستجوبني ذكر أن موظفيهم ليس       . واإلدارة البيئية عملية متفرقة   
  . داخلية جاهزة ملعاجلة القضايا البيئيةقواعد وأنظمة

 أمانات خمتلف االتفاقات البيئية املتعددة األطراف أن         على  هؤالء املوظفون أن   ويرى  -١٨
تضع مبادئ توجيهية ملساعدة املنظمات على مراعاة أهداف ومتطلبـات هـذه االتفاقـات     

فعلى سبيل املثـال، تـشكل      . املتعددة األطراف يف ممارساهتا يف جمال التدبري اإلداري البيئي        
املبادئ التوجيهية اليت وضعها مركز الصناعة والبيئة التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة عـام              

مبادئ توجيهيـة ملكاتـب األمـم       : إنقاذ طبقة األوزون  "، برنامج عمل األوزون،     ١٩٩٧
وجيهية عملية لـإلدارة     مثاالً جيداً جيسد النصوص املتفق عليها دولياً يف مبادئ ت          )٩("املتحدة

  .البيئية الداخلية للمنظمات
وأبلغت أمانة برنامج األمم املتحدة للبيئة املفتشني بأن مرفق األمم املتحدة املستدامة              -١٩

التابع هلا يقدم أيضاً الدعم التقين إىل الشبكات املعنية للجنة رفيعة املستوى املعنيـة بـاإلدارة     
 عرب فريق إدارة املسائل املتكامل التابع       فريق إدارة البيئة  يني وإىل   التابعة جمللس الرؤساء التنفيذ   

للفريق، من أجل وضع مبادئ توجيهية داخلية وتوصيات بشأن احليـاد املنـاخي والـشراء       
وحالياً، بدأ العمل داخل الشبكة املشتركة بني الوكاالت ملـديري          . املستدام يف هذا الصدد   

االت والتكنولوجيا، وشبكة املشتريات التابعة للجنة الرفيعة       املرافق، وشبكة املعلومات واالتص   
رغم أهنا ليست شبكة رمسيـة  (املستوى املعنية باإلدارة والشبكة املشتركة بني وكالة األسفار  

  ).رفيعة املستوىالتابعة للجنة 
  ترتيبات هلذه املبادئ التوجيهية    فريق إدارة البيئة  وسيضع جملس الرؤساء التنفيذيني و      -٢٠

لتقامسها مع الدول األعضاء، واملنظمات األعضاء يف جملس الرؤساء التنفيـذيني وأصـحاب             
املصلحة احملددين، بوصف ذلك وسيلة إلبراز مسألة اإلدارة البيئية داخـل منظومـة األمـم        

  .وستيسر التوصيات التالية التنسيق وتبادل املعرفة فيما بني املنظمات. املتحدة
  
  
  
  
  

__________  
 .http://ozone.unep.org/Events/saving_ozone_layer.pdf: موجود على العنوان التايل )٩(
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  ١التوصية 
ي لألمني العام بوصفه رئيساً جمللس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمـم املتحـدة             ينبغ

  :املعين بالتنسيق، أن يقوم مبا يلي

أن جيمع بشكل منتظم وأن حيدِّث الصكوك احلكومية الدولية واملبـادئ             )أ(
يئـة  التوجيهية الداخلية املتعلقة باإلدارة البيئية الداخلية مبساعدة من فريق إدارة الب          

  وبتوجيه من اهليئات املرجعية؛

أن حيرص على أن ينسق جملس الرؤساء التنفيذيني هذه الوثائق ويضعها             )ب(
يف شكل مبادئ توجيهية مشتركة لتكون أساساً لوضع نظم اإلدارة البيئية الداخلية            

  املكيفة حسب االحتياجات اخلاصة ملؤسسات منظومة األمم املتحدة؛

 دورياً إىل اجلمعية العامة بشأن التقدم احملرز يف جمال وضع أن يقدم تقريراً  )ج(
  .املبادئ والسياسات املعمول هبا يف جمال اإلدارة البيئية الداخلية

  

  ٢التوصية 
ينبغي للجمعية العامة أن تستعرض دورياً تطبيق املبادئ والسياسات املتعلقة باإلدارة           

  .لعام يف هذا املوضوعالبيئية الداخلية على أساس تقرير األمني ا

  منظومـة يف  لبيئـة   يراعي ا  منظورألمم املتحدة إىل     احلياد املناخي ل   من مبادرة   - باء  
  األمم املتحدة

  خلفية: ألمم املتحدةاحلياد املناخي لمبادرة   -١  
، يوم البيئـة    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٥ألمم املتحدة يف     احلياد املناخي ل   أُطلقت مبادرة   -٢١

دما أعلن األمني العام عن خططه من أجل جعل مقرات األمم املتحـدة حمايـدة               العاملي، عن 
وأضاف أن هذه املبادرة ينبغي أن تشمل بقية مقار األمـم املتحـدة             . مناخياً ومستدامة بيئياً  

  .)١٠(ومكاتبها يف مجيع أحناء العامل
، وصناديقها  ويف رسالة موجهة إىل الرؤساء التنفيذيني جلميع وكاالت األمم املتحدة           -٢٢

. ، طلب األمني العام إليهم االنضمام إليه يف هذا اجلهد         ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٩وبراجمها، بتاريخ   
__________  

 : إدارة شؤون اإلعالم، نشرة صحفية موجودة على العنوان التايل )١٠(
htm.doc.11028sgsm/2007/docs/Press/News/org.un.www://http. 
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، فريـق إدارة البيئـة    وطلب كذلك إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة، ورئيس           
دة وبراجمها   يف هذا الصدد، وتشجيع مجيع وكاالت األمم املتح        فريق إدارة البيئة  تسريع عمل   

 )١١(وصناديقها على املشاركة وتقدمي مشروع مقرر لكي ينظر فيه جملس الرؤساء التنفيـذيني   
 وظيفة جديدة من الفئة الفنية     ١٧ بشأن إحداث واستطاع األمني العام أن حيصل على املوافقة        

، ٢٠٠٩-٢٠٠٨تغري املناخ يف إطار امليزانية العادية لألمم املتحدة يف فتـرة الـسنتني      معنية ب 
  .  للحياد املناخي داخل األمم املتحدة على ما يبدووبالتايل تيسري التنسيق األفضل

ولىب نداءه تدرجيياً العديد من املنظمات على صعيد املنظومة، كل حـسب وتريتـه                -٢٣
منظورهـا  وشكَّل النداء أساساً للمنظمات من أجل حتسني        . وبتدابري خمتلفة يف جمال التنفيذ    

) األونكتـاد (وكان األمني العام ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنميـة          .  املثل  وضرب البيئي
واختذ الرؤساء التنفيذيون ملنظمات أخرى تـدابري       . األول يف االنضمام رمسياً إىل هذه املبادرة      

شبيهة أو تدابري أشد يف جمال التنفيذ، إما من خالل تعزيز التوعية الداخلية واخلارجيـة عـرب        
وحلقات عمل من أجل خفض االنبعاثات، أو طلب التوجيه من هيئاهتا اإلدارية            دريبية  تمواد  

  .)١٢(بشأن استراتيجيتها الداخلية يف جمال احلياد املناخي
، تشكَّل الرد اجلماعي للمنظومة عرب مقرر جمللس        ٢٠٠٧أكتوبر  /ويف تشرين األول    -٢٤

والتزم الرؤساء التنفيذيون ". ة حمايدة مناخياً أمم متحدإىلاالنتقال "الرؤساء التنفيذيني، بعنوان 
، ٢٠٠٩وبوجه خاص، التزموا، يف حدود هنايـة        . للمنظمات جبعل عملياهتم وسفرهم حمايداً مناخياً     

وبذل ) ب( املقبولة؛   ةـبتقدير انبعاثات غازات الدفيئة من منظماهتم، مبا يتفق مع املعايري الدولي          ) أ(
حتليـل آثـار    ) ج(و ازات الدفيئة إىل أقصى حد ممكن؛     اجلهود من أجل خفض انبعاثات غ     

 عنـد   - مبا يف ذلك التشاور مع اهليئات اإلداريـة          -التكاليف واستكشاف طرائق امليزانية     
  .)١٣( لشراء وحدات تعويض الكربون من أجل بلوغ احلياد املناخي يف املطاف-الضرورة 

هتا من ثاين أكسيد الكربون      املنظومة إطار حماسبة لقياس انبعاثا     مؤسساتووضعت    -٢٥
انبعاثـات  : ويتألف هذا اإلطار من نوعني من االنبعاثات هـي        . ومواءمة إجراءات اإلبالغ  

ووضعت منظمة الطريان املدين الدويل     . وانبعاثات مجيع املصادر األخرى، مثل املباين      الطريان
 مستعينة يف ذلك    برامج حلساب انبعاثات غازات الدفيئة من السفر اجلوي ومصادر الطريان،         

__________  
، موجود  (EMG/AM.07/09) ٢٠٠٧/، أيلول "األمم املتحدة فريق إدارة البيئة، مبادرة الشراء املستدام يف         )١١(

 :على العنوان التايل
  pdf.Paper%20Analytical%20Procurement09%20_EMG/27/Portals/org.unemg.www://http. 

األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، املنظمة الدولية للطريان املدين، منظمة العمل الدوليـة،             مفوضية   )١٢(
يدي العاملي ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة وأبلغ الرئيس          املنظمة البحرية الدولية، االحتاد الرب    

 يف املائة من ميزانية السفر ُحددت على أهنا مصدر متويل شراء            ١٠التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية أن      
 .وحدات التعويض

حمايدة مناخياً موجود علـى     بيان جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق بشأن االنتقال إىل أمم متحدة             )١٣(
 .www.unemg.org/climateneutralun/Portals/24/Documents/CEBStatement.pdf: العنوان التايل
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 فريق إدارة البيئة  ووضع  . فريق إدارة البيئة  بانطباعات املستخدمني من املنظمات األعضاء يف       
برامج حساب لتغطية مصادر أخرى بدعم من مرفق األمم املتحدة املستدامة التابع للربنـامج              

مم املتحـدة   وسامهت إدارة الدعم امليداين يف وضع برجميات، مبساعدة من قاعدة األ          . البيئي
وشاركت إدارة الدعم امليداين ومنظمـة      . نديزي لتحليل البيانات ومجعها   يللوجستيات يف بر  

األمم املتحدة لألغذية والزراعة وهيئة التمويل الدولية، وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،            
اسـة  ومرفق األمم املتحدة املستدامة، وصندوق األمم املتحدة للسكان والبنك الدويل يف در           

 األعمال التجارية من   سلف معهد املوارد العاملية وجمل    وكُ. نسخ جتريبية لألداة اليت مت تطويرها     
  .  عوامل االنبعاثات تنقيحأجل التنمية املستدامة بتقدمي املنهجية األصلية وكذا

  أمم متحدة حمايدة االنتقال إىل "ونشر األمني العام نتائج هذه العملية يف وثيقة بعنوان            -٢٦
قدمها برنامج األمم املتحدة    "  منظومة األمم املتحدة وجهودها من أجل احلد منه        أثر -مناخياً  

 للبيئة يف مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املنـاخ يف االجتمـاع                
اف مؤمتر األطـر   (٢٠٠٩ديسمرب  /اخلامس عشر الذي عقد يف كوبنهاغن يف كانون األول        

 منظمة، مبا فيها صـناديق      ٤٩تقرير، بلغ إمجايل انبعاثات     الوحسب ذلك    )١٤()اخلامس عشر 
انظر  (٢٠٠٨عام    مليون طن من مقابل ثاين أكسيد الكربون       ١,٧٤١األمم املتحدة وبراجمها    

  ).املرفق الثالث
فعلـى أسـاس    : يف الـسوق   )١٥(وتتباين تكاليف شراء وحدات خفض االنبعاثات       -٢٧

 الفعلية اليت يقوم هبا مكتب األمم املتحدة يف نريويب باسم برنامج األمـم املتحـدة         املعامالت
للبيئة، من املقدر أن ترتفع التكلفة السنوية لوحدات تعويض الكربون ملنظومة األمم املتحـدة        

يف السنة إذا عوِّض إمجايل انبعاثات منظومة األمم املتحدة يف أسـواق             )١٦( مليون ٣٤,٢إىل  
رب شراء وحدات خفض االنبعاثات اليت تصدرها آلية التنمية النظيفة التابعة التفاقية            الكربون ع 

  . األمم املتحدة اإلطارية لتغري املناخ
وعند مناقشة هذه املبادرة، أشار املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة إىل أمهية             -٢٨

 وممكنة إدارياً، وأن اخلطوات املتوقـع       ضرب األمم املتحدة للمثل، وأن املبادرة مهمة رمزياً       
والتزم الربنامج البيئي بنفسه بأن يصبح حمايداً مناخيـاً          )١٧(اختاذها هي ذات مغزى اقتصادي    

__________  
  :موجودة على العنوان التايل )١٤(

pdf.scr_report_CNUN/UNperformance/documents/41/Portals/sustainableun/org.nemgu.www://http. 
ويسلم هذه الشهادة اجمللس التنفيـذي آلليـة    .مثل السهم" شهادة"وحدات خفض االنبعاثات املعتمد هي     )١٥(

اثات حمدودة من غازات التنمية النظيفة إىل املشاريع اجلارية يف البلدان النامية من أجل الشهادة بأهنا ذات انبع          
 .الدفيئة مبا يعادل طنا واحداً من ثاين أكسيد الكربون يف السنة

وبلغ آخر  .  دوالرا ١٩,٦٢ثاين أكسيد الكربون يف      مليون طن من انبعاثات مقابل       ١,٧٤١حمسوبة بضرب    )١٦(
  لكـل طـن يف      دوالراً ١٩,٦٢شراء لوحدات تعويض الكربون قام به مكتب األمم املتحدة يف نـريويب             

 .٢٠٠٩أغسطس /آب
، CEB/2007/2، "التحول إىل أمم متحدة حمايدة مناخياً"بيان جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق،  )١٧(

  :املرفق الثاين، موجود على العنوان التايل
pdf.CEBStatement/Documents/24/Portals/climateneutralun/org.unemg.www://http. 
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وميكـن  . ، وما قام به من خالل خط االنبعاثات وتعويض ما تبقى منـها ٢٠٠٨حبلول عام   
 ويض الكربـون علـى    ـ تع االضطالع يف املرفق الثالث على تفاصيل التدابري املتخذة بشأن        

  .صعيد املنظومة
ويقتضي االنتقال مبنظومة األمم املتحدة إىل احلياد املناخي عمالً مجاعيـاً وقـرارات      -٢٩

وهلذا الغرض، أنشئت شبكة من مراكز التنسيق احملايدة مناخيـاً املرتبطـة مبوقـع              . منسقة
  . نهجيات والتدابري ومواءمتهاعلى صعيد املنظمات من أجل تنفيذ املبادرة وحتديث امل )١٨(شبكي
وعالوة على ذلك، يرمي مرفق األمم املتحدة املستدامة، وهي مبادرة للربنامج البيئي              -٣٠

دة وغريها  ـ استجابة لنداء األمني العام، إىل دعم األمم املتح        ٢٠٠٨فرباير  /أنشئت يف شباط  
التعاون مع إدارة الـشؤون     من املنظمات يف جمال حتقيق احلياد املناخي واالستدامة الشاملة ب         

  . االقتصادية واالجتماعية
 املبكرة اليت حتققت يف جمال تنفيذ مبادرة األمم املتحدة للحياد           حاالت النجاح ورغم    -٣١

املناخي، مل يتم التوصل إىل أي تفاهم بشأن االلتزام الطويل األجل ملنظومة األمـم املتحـدة                
ذلك أن املبادرة كثرياً ما مت النظر إليها على أهنا . انتظامباحلياد املناخي وكيفية تنفيذه ومتويله ب     

خطة شخصية لألمني العام ألهنا مل حتظ بالنقاش والتأييد من الناحية اإلدارية واملالية من قبـل         
وبشكل خاص، لإلجراءات من قبيل شراء      . الدول األعضاء عرب آليات اجلمعية العامة املنشأة      

اشرة على صعيد اإلدارة والتكاليف ينبغي تناوهلا وحتديدها        وحدات تعويض الكربون آثار مب    
وإذا كانت األمم املتحدة ترغب يف مواصلة مبادرهتـا املتعلقـة باحليـاد             . بالشكل الصحيح 

املناخي، فعليها أن تضع بشكل واضح معاملها، وتوضح آثارها املتعلقة بالتكاليف ومـصادر             
  .يلي من أجل حتسني مساءلة املنظماتويف ضوء ذلك، يوصي املفتشان مبا . متويلها

  ٣التوصية 
ينبغي للجمعية العامة أن تطلب إىل األمني العام أن يعد تقريراً حبلول دورهتا السادسة              
والستني بشأن الوضع احلايل لتنفيذ مبادرة احلياد املناخي ومسامهتها يف حتسني املنظور            

 املتطلبات اإلدارية واملتعلقة بامليزانيـة      البيئي ملنظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك حتديد       
من أجل دعم تنفيذها، والتماس التوجيه من الدول األعضاء بشأن اإلطـار اإلداري             

  .ومتويل املوارد الضرورية لتنفيذها

  

__________  
: فريق إدارة البيئـة، قائمـة مراكـز التنـسيق احملايـدة مناخيـاً، وتوجـد علـى العنـوان التـايل                      )١٨(

aspx.Default/761/tabid/ClimateNeutralFocalPoints/Home/climateneutralun/org.unemg.www://http. 
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  خفض االنبعاثات ودور وحدات تعويض الكربون  -٢  
هوده الداخلية يف جمـال     ترمي مبادرة احلياد املناخي إىل إرشاد اجملتمع الدويل عرب ج           -٣٢

 اليت  )١٩( مليون طن من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون سنوياً        ١,٧٤١ورغم أن   . اإلدارة البيئية 
حتققها منظومة األمم املتحدة تشكل نسبة هامشية من إمجايل االنبعاثات، فإن الرسالة الـيت              

أن تصبح حمايدة مناخياً    ميكن للمنظومة أن تبعث هبا من خالل التعبري عن إرادهتا وقدرهتا يف             
  . ستكون ذات أمهية رمزية للمجتمع الدويل

وبالقيام بذلك، ينبغي توسيع قوائم اجلرد احلالية ملنظمات األمم املتحدة، اليت تتناول              -٣٣
وينبغي للمنظمات . ثاين أكسيد الكربون باألساس، لكي تشمل مجيع انبعاثات غازات الدفيئة         

 يف انبعاثات غازات الدفيئة عرب كل من خفض االنبعاثـات           أيضاً أن تساهم يف خفض شامل     
من خـالل    "يوجملس الرؤساء التنفيذيني ملتزم أصالً بتحقيق هدف احلياد املناخ        . وتعويضها

خفض االنبعاثات أوالً مث تعويض ما تبقى منها عرب شراء وحدات التعويض من آلية التنميـة                
ية والتحقق وتعزز التنمية املستدامة     فابلية اإلضافة والشفا  النظيفة، اليت تستويف املعايري الدولية لق     

  . )٢٠("يف البلدان النامية
وبالتايل، ومن حيث املبدأ، ينبغي للمنظمات أن حتدد مجيع االنبعاثات للفئات األولية      -٣٤

وأن تستنفد السبل املتاحة من أجـل        )٢١(الست لغازات الدفيئة احملددة يف بروتوكول كيوتو      
د املفتشان نوعان من اجلهود املبذولة من قبل األمانات من أجل تنفيـذ هـذا       ووج. خفضها

ما يقوم به الربنامج البيئي من عمل متعلق بعنـصر األوزون للمـساعدة يف              ) أ: (املبدأ ومها 
خفض استخدام الكلوروفلوروكربونات يف مكاتب األمم املتحدة والبدائل اليت هلا آثار فيما            

، عرب  )أحد الغازات الستة املذكورة أعاله    (ي، مثل اهليدروفلوروكربون    يتعلق باالحترار العامل  
؛ ) أعاله ١٨انظر الفقرة   (تطبيق املبادئ التوجيهية ملركز الصناعة والبيئة التابع للربنامج البيئي          

املشاركة يف بناء اهلياكل األساسية واالستثمار يف توفري الطاقة وإنتاج مصادر جديدة            ) ب(و
 أدنـاه، ال    ٧٥-٧١على النحو الوارد يف الفقرات      ) مثل األلواح الشمسية  (قة  ومتجددة للطا 

أو خفضها من خالل هـذه      /وينبغي خصم االنبعاثات اليت مت جتنبها و      . ٧٢سيما يف الفقرة    
  .اجلهود الداخلية من إمجايل االنبعاثات من أجل حتديد ما تبقى منها لتعويضها

__________  
 مليون طن   ٥٤قد يقارن ذلك بتقديرات احلجم السنوي لصفقات املشاريع يف سوق الكربون الطوعية وهي               )١٩(

آللية التنميـة   ) يذ املشترك جمتمعة  األسواق األولية آللية التنمية النظيفة وأسواق التنف      (وبلغت سوق الكربون    
 ٢٠٠٩حالة سـوق الكربـون لعـام        ": املصدر (٢٠٠٨ ماليني طن يف     ٤٠٩النظيفة لربوتوكول كيوتو    

  ).٣١، البنك الدويل، الصفحة "واجتاهاهتا
 . أعاله١٧انظر احلاشية  )٢٠(
كربون، لف ثاين أكـسيد الكربـون، وامليثـان، وأكـسيد النيتـروز، واهليـدروفلويورو             أحيدد املرفق    )٢١(

 .والربفليوروكربون وسادس فلوريد الكربيت
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ألمم املتحدة للبيئة املفتشني أنه على أساس جـرد         وعلى سبيل املثال، أبلغ برنامج ا       -٣٥
 وحدة من وحدات خفض     ١١ ٥٠٨انبعاثاته السنوية من غازات الدفيئة، اشترى ما جمموعه         

عرب مزود بوحدات خفض    )  أطنان من ثاين أكسيد الكربون     ١١ ٥٠٨ما يعادل   (االنبعاثات  
  وحـدات وقد مولت. بلدان الناميةاالنبعاثات من مشروعني آللية التنمية النظيفة ينفذان يف ال        

 الربنامج البيئي مـن     نتخفض االنبعاثات احملصل عليها هبذه الطريقة تكلفة املشروعني ومك        
ومببادرة من املدير التنفيذي، خصمت تكلفة      . ٢٠٠٨تعويض انبعاثاته من غازات الدفيئة يف       

  . يئيالشراء من امليزانية األساسية لصندوق البيئة التابع للربنامج الب
املرفق ( قضية شراء وحدات تعويض الكربون قامت هبا املنظمات         ١٤ومجع املفتشان     -٣٦

وتعلق معظم هذه احلاالت باالنبعاثات النامجة عن السفر اجلـوي للمـشاركني يف             ). الثالث
ومولـت  ) ٢٠٠٩سـبتمرب   /أيلول(األحداث الدولية اهلامة من قبل مؤمتر القمة لتغري املناخ          

 أن هناك حالة استثنائية ملحوظة هي دعوة شعبة املـشتريات التابعـة لألمـم         بيد. بتربعات
املتحدة إىل البائعني من أجل التعبري عن اهتمامهم باقتناء وحدات خفض االنبعاثات، اليت قد              

  . تكون استخدمت فيها أموال امليزانية العادية
كن اختاذها من أجل    ويقع شراء تعويض الكربون ضمن طائفة من اإلجراءات اليت مي           -٣٧

بيد أنه كثرياً ما ينتقـد      . حتقيق اهلدف الشامل للتخفيف من تغري املناخ على الصعيد العاملي         
ألنه يقع بطريقة خمصصة دومنا مراعاة إلمجايل صايف االنبعاثات " راحة البال"لكونه أداة لشراء 

  . من غازات الدفيئة للمنظمة املعنية
 تعويض الكربون، فإن شراء      عمليات  إداري رمسي لتنفيذ   ونظراً إىل عدم وجود إطار      -٣٨

مـن  (ذلك أن التكاليف اإلدارية     .  قد أدير حلد اآلن على أساس خمصص       وحدات التعويض 
املرتبطة حبصر كمية انبعاثات الكربون ملختلف املنظمات ) قبيل وقت املوظفني، واالستشارات  

. )٢٢( ميزانيات معظم املنظمـات     ال ترد بشكل واضح كما هي يف       الوحداتوعمليات شراء   
وباإلضافة إىل ذلك، ال يتم اإلبالغ بشكل موحد على صعيد املنظومة عن تكلفـة شـراء                

إذ مل يتمكن املفتشان من تصنيفها إما بعزوها إىل بنود امليزانيـة            .  الكربون وحدات تعويض 
  . )٢٣(املستخدمة هلذا الغرض، أو من حيث حتديد مصادر متويلها

 يف بنـود  وحدات التعـويض ت احلاضر، تبلغ املنظمات عن تكاليف شراء    ويف الوق   -٣٩
، )مثل السفر، واالجتماعات، وما إىل ذلك(امليزانية املقابلة لنوع النشاط الناجم عنه التعويض     

ويرى املفتـشان أن    . )٢٤(كما يرد يف تقرير األمني العام املقدم ملؤمتر األطراف اخلامس عشر          
  . ب إجراء رمسي ملعاجلة هذه التكاليفهذا النهج معقول يف غيا

__________  
 .  أعاله٢٢ وظيفة من الفئة الفنية، انظر الفقرة ١٧هناك حالة استثنائية ملحوظة هي إضافة  )٢٢(
 . انظر املرفق الثالث املتعلق حباالت تعويض الكربون على صعيد منظومة األمم املتحدة )٢٣(
 . أعاله ١٤انظر احلاشية  )٢٤(
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 اسبةاحملوينبغي أيضاً تنفيذ توجيهات إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية املتعلقة ب           -٤٠
 أدناه، من أجـل حـصر أفـضل         ١٣٣اإلدارة البيئية، على النحو املبني يف الفقرة        املتعلقة ب 

عزز الضوابط واالمتثال عرب اسـتخدام      ومن شأن التوصية التالية أن ت     . لتكاليف اإلدارة البيئية  
  . آليات شفافة يف امليزانية

  ٤التوصية 
لرؤساء التنفيذيني للمنظمات أن يقوموا، بالتشاور مـع جملـس الرؤسـاء            لينبغي  

  :التنفيذيني، مبا يلي
وضع مبادئ توجيهية إدارية ومالية مشتركة من أجل التسجيل واإلبالغ            )أ(

ية الصحيحة للنفقات املتكبدة يف كل ما يتعلق خبفض انبعاثات الكاملني يف بنود امليزان
ثاين أكسيد الكربون وشراء وحدات تعويض الكربون لتنفيذ استراتيجية حتييد األمم           

  املتحدة مناخياً؛
حتسني القياس واإلبالغ فيما يتعلق باملمارسات والنفقات البيئية ملنظماهتم          )ب(

اسبة املتعلقة باإلدارة البيئية الـيت وضـعتها إدارة الـشؤون    عرب استخدام وثيقة احمل 
ـ            رارات ـاالقتصادية واالجتماعية لألمم املتحدة من أجل حتسني الكشف عـن الق

  .املالية والبيئية

ن تكـاليف واألعبـاء      خرباء املشتريات يف األمانات بـشأ      واستفسر املفتشان لدى    -٤١
كيفية املـضي  على دراية كبرية بإال أهنم مل يكونوا . ااإلدارية لتعويض الكربون اليت يتحملوهن   

يف تقدمي العروض بشأهنا، والتعامل مع الوسطاء من القطاع اخلاص وتقييم جدوى مـشاريع              
كما أهنم كانوا غري مدركني نوعاً ما حلجم الرسوم الـيت يفرضـها             . التعويض اليت ميولوهنا  

  .  يف املائة١٠٠عروض البائعني بنسبة ففي بعض احلاالت، تباينت الفروق بني . الوسطاء
، ميكن  )٢٥( تعويض مجيع االنبعاثات   علىومراعاةً لآلثار املالية احملتملة الكبرية املترتبة         -٤٢

إنشاء آلية داخلية على أساس التنسيق والتآزر داخل املنظومة بني كيانات منظومـة األمـم               
 من مشاريع آلية التنميـة       املعتمد االنبعاثاتاملتحدة الراغبة يف احلصول على وحدات خفض        

النظيفة ذات الصلة والدوائر املسؤولة يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغري املناخ عـن إدارة    
ومن خالل التنسيق الداخلي لعمليات التعويض اليت تصدر عن األمم املتحـدة عـرب              . هذه املشاريع 

__________  
وق احلالية لوحدات خفض االنبعاثات املعتمد، تبلغ رسوم الوساطة املفروضة علـى            على افتراض أنه يف الس     )٢٥(

 يف املائـة مـن   ١٠ يف املائـة و  ٣البائعني ورسوم النجاح يف بيع وحدات خفض االنبعاثات املعتمد حوايل           
ني حجم   ماليني دوالر، مما يب    ٤,٤الصفقة على التوايل، وقد تبلغ التكاليف السنوية للصفقات ما يزيد على            

 . الوفورات اليت ميكن حتقيقها من خالل اآللية الداخلية املقترحة لتعويض الكربون
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ة ومبشورة من أمانة االتفاقية اإلطاريـة، ميكـن         شراء تعويض الكربون من خالل آلية التنمية النظيف       
  . حتقيق تعويض الكربون بتكلفة أقل وبطريقة أكثر فعالية، مع تفادي تكاليف الواسطة يف التعويض

ففي إطار هـذه    . وباإلضافة إىل ذلك، قد تكون هلذه االستراتيجية نتائج مرضية للجميع           -٤٣
ـ       اخلطة، ميكن ختصيص التكاليف احملتملة يف تع        يتـويض االنبعاثات ملشاريع آلية التنمية النظيفة ال

ال تثري يف كثري من األحيان اهتمام شركات القطاع اخلاص، لكنها شديدة األمهية من األولويات               
  . والفعالية اإلمنائية من أجل التخفيف من حدة الفقر وتعزيز التنمية املستدامة يف أضعف البلدان

 اإلطار الرمسي، قد تشجع األمم املتحدة معايري حمددة يف          ومن أجل االنتقال إىل هذا      -٤٤
اختيار مشاريع آلية التنمية النظيفة اليت ميكن تطبيقها على التنسيق الداخلي لوحدات خفض             

وميكن هلذه املعايري أن تقوم علـى أسـاس         .  داخل منظومة األمم املتحدة    االنبعاثات املعتمد 
وقد أشار إىل ذلك أيضاً     . واً وجللب التنمية املستدامة هلا    ختفيفها احملتمل لضعف أقل البلدان من     

تقرير األمني العام املقدم مؤخراً إىل مؤمتر األطراف اخلامس عشر حيث ذكر فيه دعم مناطق               
، ٤الفـصل   (جغرافية حمددة من بني املعايري احملتملة الختيار مشاريع آلية التنميـة النظيفـة              

 االنبعاثات املعتمد فع رسوم الوساطة لوحدات خفض      وقد يتفادى يف ذلك د    ). ٣٠الصفحة  
. يف سوق القطاع اخلاص، مع إفادة البلدان النامية من األنشطة اإلمنائية وقت ندرة املـوارد              

  .ويف ضوء ما سبق، قد حتقق التوصية التالية وفورات مالية هامة للمنظومة

  ٥التوصية 
ء التنفيذيني، أن يقوم بالتنسيق الوثيق      ينبغي لألمني العام، بصفته رئيساً جمللس الرؤسا      

مع األمني التنفيذي لالتفاقية اإلطارية ومبساعدة من فريق إدارة البيئة بإطالق آليـة             
للتنسيق الداخلي لتعويض تلك االنبعاثات اليت ال ميكن خفضها عرب التدابري البيئيـة             

من عمليات تعـويض    الداخلية باستخدام آلية التنمية النظيفة دون اإلضرار مبا حتقق          
ـ    /الكربون عرب اآلليات احلالية و     ل منظومـة  ـأو املبادرات اليت سبق البدء فيها داخ

  . األمم املتحدة

هناك مسألة تستوجب التوضيح وهي العالقة بني انبعاثات األمم املتحدة وانبعاثات             -٤٥
،  االسـتعراض  ففي أثناء . تيب خلف له  البلدان املضيفة هلا مبوجب بروتوكول كيوتو وأي تر       

وتساءل املستجوبون عما إذا كانـت      .  املنظمات يف خمتلف املواقع    وأثار هذه املسألة مسؤول   
املسؤولية عن خفض االنبعاثات اليت تنجم عن منظماهتم تقع على عاتق البلدان املضيفة عندما              

ن انبعاثات  والواقع أ . ال تستطيع هذه األخرية ممارسة أية مسؤولية إدارية على هذه االنبعاثات          
ددت قط على أهنا انبعاثـات املنظمـات، وختتفـي يف           املنظمات الدولية مل يسبق هلا أن حُ      

االنبعاثات الوطنية مبوجب االتفاقية اإلطارية وبروتوكول كيوتو، طاملا أن هذه االنبعاثات تقع 
ل د هذه االنبعاثات بشكل مستقل، تظل مـسألة احتمـا         وما مل حتدَّ  . داخل احلدود الوطنية  

ذلك أن إطاراً واضحاً حملاسـبة      . ازدواجية حماسبة خفض االنبعاثات وتعويضها مسألة قائمة      
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اثات وتنسيق مراقبة االنبعاثات وخفضها بني البلدان املضيفة ومنظمات األمم املتحدة           ـاالنبع
ربمة فمعظم االتفاقات امل  . ال يوجد يف االتفاقات احلالية النموذجية املربمة مع البلدان املضيفة         

  .مع البلدان املضيفة مت االتفاق عليها قبل أن يصبح الوعي بالتحديات البيئية قضية بوقت طويل
، على األطراف )٢-٢املادة (وينبغي اإلشارة أيضاً إىل أنه مبوجب بروتوكول كيوتو       -٤٦

ي  البحر  النقل أن تسعى إىل خفض وحتديد انبعاثات غازات الدفيئة املنبعثة من الطريان ووقود           
ورغم أن  . عرب األعمال اليت تضطلع هبا منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية           

هاتني املنظمتني مل حتددا بعد توزيع االنبعاثات من الطريان والنقل البحري الـدوليني علـى               
ية األطراف، فإن اخلطط املتعددة األطراف اليت ستنشأ يف هناية املطاف ستنفذ تعويضات عامل             

عرب فـرض ضـرائب      )٢٦(لالنبعاثات على أساس الصناديق الدولية النبعاثات غازات الدفيئة       
وسيمكن ذلك وال شك من تفادي      . الكربون على الطريان والنقل البحري العابرين للحدود      

  .تعويض الكربون عن االنبعاثات النامجة من السفر الذي تقوم به املنظمات الدولية
 احلالة املالية للمنظمات بفعل إمكانية فرض ضرائب الكربـون          وستتضرر إىل حد ما     -٤٧

على السفر اجلوي وضرائب الكربون عموماً من قبل بعض البلدان األعضاء، مثل فرنسا، اليت              
مثل اليونسكو، وشعبة التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد التابعـة        (تستضيف منظمات دولية    
 الضروري معرفة ما إذا كانـت البلـدان املـضيفة           ويظل من ). لربنامج األمم املتحدة للبيئة   

كيفية حساب التكاليف اليت    معرفة  ستتنازل عن هذه الضرائب املفروضة على املنظمات، أو         
  . تدفعها هذه املنظمات من أجل تفادي ازدواجية الدفع

وعالوة على ذلك، أشار املفتشان إىل وجود حاجة إىل دعم البلدان املضيفة من أجل         -٤٨
ـ     املس  املنظمات عموماً أيضاً، وهو مـا تتناولـه         ضرياعدة على حتقيق احلياد املناخي وختـ

  . أدناه٨٥-٨٠الفقرات 
حتييـد  وهبدف املسامهة يف حتسني التنسيق والتعاون يف جمال تنفيـذ اسـتراتيجية               -٤٩

  : ، يوصي املفتشان مبا يليالكربون

  ٦التوصية 
فاوض، حسب االقتضاء، مع البلد املضيف      ينبغي للرؤساء التنفيذيني للمنظمات الت    

أو البلدان املضيفة اليت توجد هبا منظماهتم بشأن إبرام اتفاقات تنص على دعم البلد       
املضيف لتنفيذ اخلطط والسياسات اليت تنهجها منظمات األمم املتحدة من أجـل            

  .ختضري أماكن عملها ومكاتبها، تضاف يف النهاية بوصفها مرفقاً التفاق املقر

__________  
على سبيل املثال، مقترحات الدامنرك وبلدان أخرى يف املنظمة البحرية الدولية من أجل إنشاء صندوق دويل                 )٢٦(

 ).٢٠٠٩ ديسمرب/كانون األول ١٨، MEPC 60/4/8الوثيقة (النبعاثات غازات الدفيئة من السفن 
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  املهام األساسية ملنظمات األمم املتحدة مقابل االمتثال لألهداف البيئية  -٣  
 عموماً أن السفر اجلوي هو أكرب مصدر النبعاثـات ثـاين أكـسيد              فمن املعرو   -٥٠

ويف .  يف املائة من إمجايل االنبعاثات     ٤٨الكربون اليت تتسبب فيها املنظمات، ويستأثر بنسبة        
 يف املائة بسبب العدد الكبري للبعثات ٨٠فع هذه احلصة إىل أزيد من العديد من املنظمات، ترت

  . وطبيعة عمليات هذه املنظمات
وأعطيت أمثلة عملية يف جماالت املعونة اإلنسانية وإيصال األغذية، وكذا يف جمـال               -٥١

بون لكرم النقل املتدنية نسبة انبعاثاته من ا      ففي هذه اجملاالت، لن يكون استخدا     . حفظ السالم 
أنسب وسيلة يف مجيع احلاالت من أجل تقدمي املساعدة بفعالية ويف الوقت            ) مثل النقل الربي  (

فكثرياً ما يكون النقل اجلوي السبيل الوحيد لضمان وصول املـساعدة اإلنـسانية             . املناسب
  . واإلمداد بالغذاء إىل السكان املتضررين، ونشر القوات بسرعة يف ميادين حفظ السالم

 جمال بناء القدرات واألنشطة املتعلقة بالتدريب، قد ال تـشكل مرافـق عقـد               ويف  -٥٢
فأنشطة التعاون التقين تـستلزم تـدريباً       . املؤمترات بالفيديو بديالً كامالً عن التواصل املباشر      

يف مناسبة لنقـل املعرفـة   البيئة كثريا ما ال تكون و. يف مكان العمل يف البلدان النامية    ميدانياً
  التقين وعلى صعيد االتصاالت، يف غياب عالقات مسبقة بني األفراد وما يلي ذلك من              اجملال
  . لثقةاساس بناء أل
ويف حاالت تضارب األولويات بني حتقيق الوالية املباشرة للمنظمات واملـسامهة يف             -٥٣

 األهداف البيئية ملنظومة األمم املتحدة ككل، أوضح املستجوبون أن مصاحل املستفيدين مـن            
  . أنشطتهم تكون العامل احملدد

ويف ضوء ما سبق، يرى املفتشان أن يعمل األمني العام، بصفته رئيـساً جمللـس                 -٥٤
الرؤساء التنفيذيني، على أن تقوم املنظمات، بدعم من الربنامج البيئي وفريق إدارة البيئة             

اف بوضع معايري واضحة لتنفيذ وتقييم جهود هذه املنظمـات يف جمـال حتقيـق أهـد               
استراتيجية األمم املتحدة للحياد املناخي مع مراعاة الوالية األساسية وطبيعة األنشطة اليت            

  . تقوم هبا

  مم املتحدةمنظور مالئم للبيئة يف األ:  احلياد املناخيما بعد  -٤  
جيايب يف تعزيز أفـضل املمارسـات       إبادرة احلياد املناخي بال شك تأثري       بينما كان مل    -٥٥

 تغري املناخ وليس  . عالمإل ا طوسائ عليها كثرياً    ركزت بيئية   ال تعدو مسألة   ا، فإهن اخليةالدالبيئية  
  .التهديد اخلطري الوحيد للبيئة

يف املقابالت اليت أجريت مع ممثلي أمانات االتفاقات البيئية املتعـددة األطـراف             و  -٥٦
بـار  كمـن   الئم  الدعم امل ىل  باالفتقار إ ن  ابلغ املفتش وغريها من اهليئات ذات الصلة بالبيئة، أُ      

تنفيـذ  سيكون  ،  ووفقاً هلم .  اخلاصة هبم  تفاقياتاالالقادة يف جملس الرؤساء التنفيذيني لتنفيذ       
أمانات مؤسسات منظومة األمم املتحدة أفـضل       جانب  االتفاقيات البيئية لألمم املتحدة من      
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 .صحاب املصلحة اآلخرين  أياد املناخي، للدول األعضاء و    دعوة لالنتقال مثال إىل ما بعد احل      
املتعلقـة  تطبيق جمموعة من املبادئ التوجيهيـة التقنيـة         ينبغي أن يكون    على سبيل املثال،    و
تفاقية بازل بشأن التحكم يف نقـل  وفقاً ال يف إدارهتا الداخلية،  التخلص من النفايات اخلطرة   ب

التزاما إن مل يكن منظمات، ، التزاما أدبيا طبيعيا لل عرب احلدود والتخلص منها   النفايات اخلطرة   
  .عليهاقانونيا 
االفتقـار إىل  ملوارد يف جمال تغري املناخ وويف رأيهما أن عدم توازن التوقعات لزيادة ا     -٥٧

األكفاء املوظفني سريجحان عدم اإلبقاء على خرى األبيئية اللمجاالت لرفيع املستوى   الدعم ال 
   .بينهااملوارد األخرى للموارد البشرية و التوزيع األمثل  عدمأواجملاالت األخرية، يف 
توفر قاعـدة   أن اخلربة املكتسبة من تنسيق مبادرة احلياد املناخي         املفتشان  ويرى    -٥٨

بيئي املنظور ال توسيع تغطية وأداء    من تلقاء نفسها يف     منظومة األمم املتحدة    جيدة إلسهام   
املختلفـة ألمانـات    ات الـصلة    واليات ذ باالستناد إىل ال  ،   بنجاح ملنظومة األمم املتحدة  

  .االتفاقات البيئية املتعددة األطراف

   التحديات واالستجابات:  لإلدارة الداخليةرئيسيةالالقضايا   - جيم  

  الوضع الراهن  -١  
 يف ممارساهتا   لنظرإىل ا  ةختلفاملمانات  إىل احلياد املناخي األ   دعوة األمني العام    مل تدفع     -٥٩

بشكل أعم يف ممارسات اإلدارة البيئيـة   فحسب، بل دفعتها إىل النظر      املتعلقة بإدارة الكربون  
وتوفري الطاقـة، وإعـادة تـدوير    لشراء املستدام، اليت تشمل إدارة املباين، وا   الداخلية أيضاً،   

  .، وما إىل ذلكالورق
وأثناء بعثاهتما املختلفة، حبث املفتشان مع موظفي األمم املتحدة واملنظمات األخرى             -٦٠
ائمة يف جنيف ومونتريال ونريويب ونيويورك وباريس وروما وفيينا كيفية التعامـل مـع              الق
  .القضايا هذه
وحدد املفتشان عددا من السمات البارزة لإلدارة البيئية داخل هذه املنظمات، وترد              -٦١

  . أدناه) ز(إىل ) أ(التفاصيل املتعلقة هبذه السمات يف األقسام الفرعية 

  ألمانات واملوظفني باحلاجة إىل ختضري منظماهتمتعزيز وعي ا  )أ(  
، قامت مجيـع     حمايدة مناخياً ومستدامة   بناء على دعوة األمني العام إىل أمم متحدة         -٦٢

ملتحدة للحياد املنـاخي، وإن     املنظمات بتعيني موظفني يف مراكز التنسيق على شبكة األمم ا         
 اًوأنشأت بعض املنظمـات أطـر     . املعلى أساس التفرغ الك   من ُعيِّن   منهم فقط   لٌ  قليكان  

فأنشأت منظمة األغذية والزراعة الفريق االستـشاري       . تنظيمية لتنفيذ اإلدارة البيئية الداخلية    
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األخضر لكبار املوظفني وفرقة العمل اخلضراء على مستوى اخلرباء؛ ولدى االحتاد الربيـدي             
  .يع اجلوانب املتعلقة بالتنمية املستدامةالعاملي برناجمه للبيئة والتنمية املستدامة الذي يعاجل مج

. ويبدي املوظفون يف منظمات خمتلفة رغبة قوية يف املـسامهة يف ختـضري أمانـاهتم          -٦٣
وتتصدر رابطات املوظفني يف عدد من املنظمات اجلهود املبذولة للحد من انبعاثات غـازات              

الـيت  " خطوة خبطوة "وعة  واستهلت جمم . الدفيئة، وإعادة تدوير الورق واحلد من استهالكه      
يديرها املوظفون يف جممع غيغريي يف نريويب سلسلة من مبادرات التخضري وهي تساهم اآلن              

ويف روما، استفادت منظمـة األمـم       . يف زيادة توعية زمالئها من املوظفني بالقضايا البيئية       
لتعزيز الوعي بـني    " األخضرختيار  فريق اال "املتحدة لألغذية والزراعة من اجلهود اليت يبذهلا        

وتستخدم اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ على نطاق واسـع           . املوظفني
ويف نيويورك، أنشئ مـؤخراً يف      . )٢٧(إلحاطة املوظفني علماً بأدائها البيئي    " اجملالس اخلضراء "

، ٢٠٠٩فرباير  / طويف شبا . املقر فريق أخضر يتضمن املوظفني املهتمني من اإلدارات املختلفة        
أطلق املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية، مبوافقة الدول األعضاء، مشروع حتييـد             

وتشارك يف املشروع أفرقة عاملة تضم موظفني من خلفيات خمتلفة، من بينهم            . )٢٨(الكربون
شورة بشأن  موظفون من االحتاد الدويل حلماية األصناف اجلديدة من النباتات، يقدمون له امل           

وبالنسبة للمفتشني،  . اليوميتنقل  حتسني اإلدارة البيئية للمباين، والتوعية، وإدارة النفايات، وال       
  .املنظمات سيؤدي هذا الزخم وهذه الروح اإلجيابية إىل اعتماد نظم اإلدارة البيئية يف

  تطوير نظم اإلدارة البيئية الداخلية  )ب(  
تماد خطط وسياسات بيئية داخلية تتماشى مـع        اععلى وشك   منظمات كثرية   مثة    -٦٤

وسيوفر هذا إطاراً تنفيذياً لرصد األداء البيئي وقياسه وحتـسينه          . )٢٩(١٤٠٠٠معايري األيزو   
واعتمدت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة نظاماً لإلدارة البيئيـة          . على أساس مستمر  

اسة بيئية مشتركة إىل جملس إدارة      ، وهي بصدد تقدمي سي    ١٤٠٠١يتفق مع متطلبات األيزو     
 يف مجيـع خـدمات      ١٤٠٠١أليزو  معايري ا كتب األمم املتحدة يف نريويب      امتثل م و. املنظمة

الطباعة بشعبة خدمات املؤمترات وتبحث دائرة اخلـدمات اإلداريـة إمكانيـة االمتثـال              
  .٢٠١٠ يف قسم املرافق حبلول هناية عام ١٤٠٠١ لأليزو
ف العديد من كبار املسؤولني ومديري املباين وموظفي املـشتريات          ويف فيينا، اعتر    -٦٥

الذين أجريت مقابالت معهم بأهنم ليسوا على دراية تامة بنظام اإلدارة البيئية وبأن التـدابري               
بيد أهنم استفادوا مـن    . البيئية اليت قاموا باختاذها كانت تعتمد كثرياً على تقييمهم الشخصي         

__________  
 .٢٨ أعاله، الصفحة ١٤انظر احلاشية  )٢٧(
 .٢٠٠٩أغسطس / آب١٧، WO/GA/38/11 ،"تقرير مرحلي عن مشروع حتييد الكربون" )٢٨(
 أو  كانـه  عمل، بغض النظر عن حجمه أو م       اليت توفر ألي  نظم اإلدارة البيئية    أحد معايري    ١٤٠٠١األيزو   )٢٩(

 نشرتو. نتجهايالتلوث والنفايات اليت    خفض  وي  أثره البيئ وضع خطة للحد من     له، املبادئ التوجيهية ل   دخ
 .٢٠٠٤ يف عام ١٤٠٠١  نسخة لأليزوأحدثاملقاييس املنظمة الدولية لتوحيد 
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لبيئي العام يف البلد املضيف واختذوا تدابري استباقية كثرية يف السنوات           املستوى الرفيع للوعي ا   
تركيب أجهزة الكشف عن    : األخرية لتحسني األداء البيئي والتكاليف يف مركز فيينا الدويل        

احلركة من أجل اإلنارة، وصنابري أكثر كفاءة للمياه؛ واستخدام الورق املعاد تدويره، وفصل             
  .ة التدويرالنفايات ألغراض إعاد

، )اليونيـدو (واستبدلت دائرة إدارة املباين يف منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية             -٦٦
، ٢٠٠١املسؤولة عن إدارة مبىن املركز بأكمله، األلواح الزجاجية لنوافذ الواجهة منذ عـام              

هـود  ومل تعترب مجيع هذه اجل    . )٣٠() أدناه ٢انظر اإلطار   (وحققت وفورات كبرية يف الطاقة      
والواقـع أن هـذه     . جزءاً من اإلدارة البيئية، ونفذت دون أي زيادة يف ميزانيات املنظمات          

  ).مثل ختفيض استهالك الطاقة(التدابري ستؤدي إىل ختفيضات كبرية يف التكاليف املتكررة 
والحظ املفتشان أيضا أن مديرين كثريين يعتقدون أن تنفيذ نظـام اإلدارة البيئيـة                -٦٧

بيد أن هذا التصور مييل إىل التغري عندما يتبني هلم أهنم ينفذون فعالً عناصـر               . هقةعملية مر 
ويدعو " ؟ إذن ماذا ينبغي أن نفعله اآلن    : "كثرية لنظام اإلدارة البيئية وحيل حمله السؤال التايل       

هذا إىل ارتياح املفتشني ألنه عالمة على استعداد منظومة األمم املتحدة اآلن إلدخال نظـم               
  .دارة البيئية يف األماناتاإل
 بأن الوقت قد حان لكي تضع كل منظمة         ني مقتنع نيويف ضوء ما سلف، فإن املفتش       -٦٨

من املنظمات سياستها البيئية الداخلية وتعمل على اعتماد نظام اإلدارة البيئية املالئم لظروفها             
قيادي لـضمان اعتمـاد   ويف هذا الصدد، ينبغي أن يواصل األمني العام دوره ال   . واحتياجاهتا

، اليت ميكـن تـسميتها      )٣١(وتنفيذ سياسات اإلدارة البيئية الداخلية يف منظومة األمم املتحدة        
واليت سيكون اهلدف منها هو حتديد األهداف والغايات الـيت          ،  السياسة البيئية لألمم املتحدة   

  .تساعد على حتسني األداء البيئي الداخلي يف املنظمات
 العام أن ميارس قيادته، ليس لتحقيق احلياد املناخي فحسب، ولكـن            وينبغي لألمني   -٦٩

. لتعزيز تنفيذ مجيع االتفاقات البيئية املتعددة األطراف اليت تلتزم هبا أمانات املنظمات أيـضاً             
وينبغي أيضا أن يصدر بيانا من خالل جملس الرؤساء التنفيذيني لتعزيز امتثال هذه األمانـات             

بيئية املتعددة األطراف، والسعي إىل مساعدهتا يف تنفيذ التدابري الداخليـة           جلميع االتفاقات ال  
ذات الصلة على مدى فترتني من فترات السنتني لتمكينها من الوصول إىل أصغر املكاتـب               

  .باألمم املتحدة
وستعزز التوصية التالية التنسيق بني املنظمـات مـن أجـل تطـوير الـسياسات                 -٧٠
  :الداخلية البيئية

__________  
 .٢٣ أعاله، الصفحة ١٤انظر احلاشية  )٣٠(
:  بأهنا ١٤٠٠١الوارد يف معيار أيزو     للتعريف  وفقاً  " السياسة البيئية "أن تفسر عبارة    يف هذا السياق، ينبغي      )٣١(

". فيما يتصل بأدائها البيئي على النحو املعرب عنه رمسياً من إدارهتا العليا        لمنظمة  ن ل ااالجتاه اإلمجالي النوايا و "
 . والغايات البيئية املستهدفةالسياسة البيئية إطارا للعمل وحتديد األهداف البيئيةوتقدم 
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  ٧لتوصية ا
  :التنفيذيني، القيام مبا يليصفه رئيس جملس الرؤساء وألمني العام، بينبغي ل
األمم املتحـدة   قيادته، مبساعدة املدير التنفيذي لربنامج      نطاق  توسيع    )أ(
  ؛ الداخلية الشاملة على نطاق املنظومة بأكملهاتعزيز سياسات اإلدارة البيئيةل للبيئة،

لوضع  من خالل جملس الرؤساء التنفيذيني       ه،من مببادرة ،إصدار بيان   )ب(
تعزيـز امتثـال    نطاق زمين مشترك، لالستراتيجيات البيئية الداخلية الراميـة إىل          

  ميع االتفاقات البيئية املتعددة األطراف؛جل  اجمللساملنظمات األعضاء يف
لمنظمات األعـضاء يف جملـس      رئيس تنفيذي ل  كل  يضع  ضمان أن     )ج(

نظاماً لإلدارة البيئية يتفق مع حالتها ويستند إىل سياسة لإلدارة           ذينيالرؤساء التنفي 
  .وأن ينفذ هذا النظام ويقوم بتحسينه، البيئية

  يف التكاليفوما يتصل هبا من وفورات حتسني إدارة املرافق واملباين   )ج(  
 يف  حققت املنظمات قيد االستعراض حتسينات كبرية يف الكفاءة يف استخدام الطاقة            -٧١

مبانيها عن طريق تصميمها وعزهلا بوجه أفضل، وزيادة كفاءة أجهزة اإلضـاءة والتدفئـة              
وينطبق . وتركيب النوافذ الزجاجية املزدوجة واأللواح الشمسية     ،  )٣٢(تكييف اهلواء والتهوية و 

ص من النفايات، واستعراض    نفس القول على ختفيض استهالك املياه، وتنفيذ سياسات التخل        
وأعربت بعض املنظمات عن اهتمامها     ).  أدناه ٢انظر اإلطار   (سة الشراء املستدام    سياوتنفيذ  

  ).مثل اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب(بالتصدي إلزالة امللوثات 
دمت استثمارات ضخمة يف السنوات األخرية للحـد مـن اسـتهالك الطاقـة              وقُ  -٧٢

وتتـوخى هـذه    . األساسيةللهياكل  حتسني األداء البيئي الشامل     وانبعاثات غازات الدفيئة و   
ومن اجلـدير   . املبادرات يف بعض احلاالت يف املخططات العامة لتجديد مباين املقر لألمانات          

خلفـض  " األمم املتحدة من أجل املناخ    "بالذكر أن مقر األمم املتحدة شرع يف تنفيذ مبادرة          
تحدة وتدابري لتوفري الطاقة يف سياق جتديد مبىن املقـر          استخدام أجهزة التكييف يف األمم امل     

ويشارك مكتب األمم املتحدة يف جنيف يف مشروع        . وفقاً للمخطط العام لتجديد مباين املقر     
TetraEner         ويف فيينـا، كـان     . )٣٣( مبدينة جنيف الستخدام مياه البحرية يف تربيد املكاتـب

 منظمة األغذية والزراعة جتديد املبـاين لتحـسني        ونفذت. استبدال مجيع النوافذ إجنازا كبرياً    
نظمـة  األأدائها البيئي يف إدارة النفايات ومكافحة التلوث، فضال عن توفري الطاقة من خالل              

__________  
 .تكييف اهلواءالتدفئة والتهوية و )٣٢(
 املوقع، متاح ب" يف تربيد املكاتبةستخدام مياه البحريالجنيف املشروع األخضر ملكتب األمم املتحدة يف " )٣٣(

http://www.unog.ch/unog/website/broker.nsf/(httpPages)/759ED269BA0AB7A8C125760B0045

6E31?OpenDocument&unid=5562355D4417A43F80256F04007174DB.  
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وقد استفادت هـذه  . على الرغم من ضائقتها املالية   وتكييف اهلواء،   لتدفئة والتهوية   اجلديدة ل 
  .تحسني األمن باملوقعاملبادرات إىل حد ما من األموال املتاحة ل

ويف املنظومة بأكملها، هتدف املنظمات إىل االمتثال لبعض املعايري واملعامل املوثوقـة،              -٧٣
 إىل احلصول على شهادة من طرف ثالث، مثل شهادة القيـادة يف جمـال الطاقـة                 ىوتسع

ويسعى مقر  .)٣٤(املباين اخلضراء ذات األداء العايل والتصميم البيئي على تصميم وبناء وتشغيل  
ملتحدة واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب يف سـنتياغو إىل            ااألمم  

احلصول على تصنيف القيادة يف جمال الطاقة والتصميم البيئي من املستوى الفضي ملكوناتـه              
  . اخلضراء يف اجلهود املبذولة للتجديد

 بناؤه حالياً يف جممع غيغريي يف نـريويب         وصمم مرفق املكاتب اجلديد الذي جيري       -٧٤
، وسيكون أول مـبىن مـن   ٢٠١١ليكون أخضراً بقدر اإلمكان، وحمايداً للطاقة حبلول عام        

وبالنظر إىل املناخ املثايل لنريويب، ال حاجة إىل التدفئة أو التربيد اآليل،            . نوعه يف شرق أفريقيا   
وكان مقر  . وية الطبيعية والضوء الطبيعي   ويعتمد بدال من ذلك على أقصى قدر ممكن من الته         

حصلت على تصنيف القيادة يف      منظمة الطريان املدين الدويل يف مونتريال من أول املباين اليت         
  .جمال الطاقة والتصميم البيئي من املستوى الذهيب للمباين املقامة يف كندا

  ٢اإلطار
  أدخلت على إدارة املرافق واملباين     التحسينات اليت : اإلصالحات الرئيسية يف إدارة املباين    

   التكاليفوما يتصل هبا من وفورات يف
جيري جتديد مقر األمم املتحدة يف نيويورك، ورفع مستوى مجيـع أنظمـة املبـاين                 

تكييـف  الرئيسية، مبا يف ذلك أنظمة الكهرباء والسباكة وإطفاء احلرائق والتدفئة والتهوية و           
جديد مباين املقر، وسيسمح ذلك بتطبيق أحدث التقنيات البيئية         ، وفقاً للمخطط العام لت    اهلواء

: ومن املتوقع أن يؤدي ذلك إىل التحسينات التالية       . بأعلى معايري الكفاءة يف استخدام الطاقة     
ختفيض الطاقة  ) ب( يف املائة؛ و   ٥٠ختفيض االستخدام اإلمجايل للطاقة بنسبة ال تقل عن         ) أ(

ختفيض انبعاثات ثاين أكـسيد     ) ج( يف املائة؛ و   ٦٥سبة ال تقل عن     الالزمة للتدفئة والتربيد بن   
إزالة غازات التربيـد املـستنفدة لـألوزون        ) د( يف املائة؛ و   ٤٥الكربون بنسبة ال تقل عن      

انبعاثات غازات الدفيئـة    استخدام املربدات ذات    ) ه(، و )مركبات الكلورو فلورو كربون   (
ختفيض استخدام امليـاه بنـسبة      ) و(؛ و كييف اهلواء تمن معدات التدفئة والتهوية و    املنخفضة  

 ،واد اخلطـرة  ـن امل ـ م صالتخل) ج(جتميع مياه األمطار؛ و   ) ز( يف املائة؛ و   ٤٠تقل عن    ال
  .)٣٥(ذلك وما إىل

__________  
 .TM اخلضراء لتقييم املباينالطاقة والتصميم البيئيجمال القيادة يف نظام  )٣٤(
 .٢٢، الصفحة ١٤نظر احلاشية ا )٣٥(
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) اليونيـدو (واستبدلت دائرة إدارة املباين يف منظمة األمم املتحدة للتنمية الـصناعية            
 يف  ٢٧(وحققت بذلك وفورات يف الطاقة الالزمة للتدفئة        األلواح الزجاجية لنوافذ الواجهة     

 ٣٠٠ ٠٠٠ووفورات يف التكاليف اإلمجالية تتـراوح بـني         ،  ) يف املائة  ١٧(، والتربيد   )املائة
 من ٤٣ ٠٠٠وباإلضافة إىل ذلك، مت استبدال ما يقرب من .  يورو سنوياً  ٤٥٠ ٠٠٠يورو و 

واخنفض نتيجة لذلك استهالك    . والسالمل من املكاتب واملرائب   ٤ ٥٠٠جتهيزات اإلضاءة يف    
  .)٣٦( يورو سنويا٢٥٠ً ٠٠٠ف ومت توفري الكهرباء لإلضاءة مبقدار النص

ـ  ٢٠٠٩/٢٠١٠ويقيم مكتب األمم املتحدة يف نربويب، يف الفترة             اً جديـد  اً، مرفق
 غيـاب التدفئـة   ) أ: (وسيتضمن هذا املرفق عدداً كبرياً من اجلوانب البيئية منها        . للمكاتب

 جتميـع  )ب(والتربيد اآلليني نظراً الستخدام التهوية الطبيعية والضوء الطبيعي بأقصى قدر ممكـن؛ و   
استخدام اخلاليا الـضوئية يف توليـد     ) ج(احلرارية بالطاقة الشمسية؛ و    والتدفئةمياه األمطار   

طبيعيـة  وستؤدي مجيع هذه التدابري إىل ختفيض استهالك الطاقة واملـوارد ال          . الطاقة احلرارية 
وعالوة على ذلك، صمم املبىن اجلديد ليكون حمايداً للطاقة، وسيولد          . والتكاليف ذات الصلة  

 من الكهرباء اليت ميكن استخدامها يف املباين األخرى للمجمع وزيـادة            ئضاًعلى األرجح فا  
  .الوفورات يف املشتريات من الطاقة الكهربائية

  
نمية الزراعية يف تصميم املبىن اجلديد للصندوق       ويف روما، شرع الصندوق الدويل للت       -٧٥

قبل دعوة األمني العام إىل احلياد املناخي، ويتوافق هذا املبىن مع تصنيف القيادة يف جمال الطاقة         
  .والتصميم البيئي من املستوى الذهيب، وهو مستعد لطلب التصنيف من املستوى البالتيين

  مة لتجديد مباين املقرالدروس املستفادة من املخططات العا  )د(  
يف سياق املخططات العامة لتجديد مباين املقر، تسري االعتبارات البيئية يداً بيد مـع                -٧٦

. اعتبارات امليزانية، بالنظر إىل أن حتسني كفاءة الطاقة يولد فوائد بيئيـة ووفـورات ماليـة               
ت الكبرية وعمليـات  ولذلك، يوفر تطبيق املخططات العامة لتجديد مباين املقر على اإلنشاءا 

 والتحسينات الرئيسية فرصة جيدة للمنظمات املعنية لدمج االعتبـارات البيئيـة يف             ديدالتج
  .عمليات صنع القرار املتصلة هبا

وكان هذا بصفة خاصة هو احلال فيما يتعلق بكفاءة الطاقة يف املباين عـن طريـق                  -٧٧
، وتكييف اهلـواء  ات التدفئة والتهوية    حتسني التصميم والعزل، وزيادة كفاءة اإلضاءة وجتهيز      

  .وتركيب األلواح الشمسية
أن تراعي، يف كل مرة تريد فيها االستثمار يف         املنظمات  على  ويرى املفتشان أن      -٧٨

األساسية، اعتبارات التصميم والبناء البيئيني، وذلك لتحـسني األداء البيئـي يف      اهلياكل  
  .إطار نظامها لإلدارة البيئية

__________  
 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة  )٣٦(
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مثلة املمارسة اجليدة النهج الذي اتبعته دائرة إدارة املباين يف منظمـة األمـم              ومن أ   -٧٩
ملتحدة للتنمية الصناعية، اليت استخدمت صندوقاً خاصاً للصيانة وإدارة املباين لتمكينها مـن             ا

ختطيط وتنفيذ اإلصالحات والتجديدات الرئيسية لعدة سنوات على أساس العمر االفتراضي           
وميكن تكرار ذلك يف منظمات أخرى عند ختطيط وتنفيـذ مـشاريع            . مةللمعدات املستخد 

  .التجديد املتعددة السنوات مع مراعاة االعتبارات البيئية

  تطوير سياسات التخضري يف املواقع اليت تدير فيها املنظمات خدمات دعم مشتركة  )ه(  
مكتـب األمـم    ، أجرى برنامج األمم املتحدة للبيئة، باالشتراك مع         ٢٠٠٧يف عام     -٨٠

جلوانبه وأدائه البيئيني   ،  )٣٧(، بواسطة وكالة استشارية   "استعراضاً بيئياً أولياً  "املتحدة يف نريويب،    
ـ     ةاجلاريني، من أجل تطوير براجمه البيئية الرامية إىل حتسني األداء والتوصية بـاخلطوات التالي

اآلثار البيئية  "تناول االستعراض   و. الالزمة لتنفيذ نظام اإلدارة البيئية يف جممع غيغريي بأكمله        
اآلثار البيئية غري املباشرة الواقعة خارج      "، وعاجل أيضاً    "املباشرة الناشئة عن األنشطة يف اجملمع     

 يقع فيه مقر برنامج     يوبفضل املكان الذ  ". اجملمع، مثل شراء املواد واللوازم، وإدارة النفايات      
ج باملوقع، يبدو أن مكتب األمم املتحدة يف نريويب هو       األمم املتحدة للبيئة وتوافر خرباء الربنام     

  .أكثر مواقع األمم املتحدة تقدماً على طريق تنفيذ نظام اإلدارة البيئية
ويقدم مكتب األمم املتحدة يف نريويب خدمات الدعم املـشتركة لربنـامج األمـم                -٨١

م املشتركة اليت يقدمها    املتحدة للبيئة وموئل األمم املتحدة، ويشارك يف تطوير خدمات الدع         
مكتب األمم املتحدة يف كينيا للمكاتب القطرية جلميع مؤسسات منظومة األمـم املتحـدة              

جير مل   أي مناقشات أو اتفاق      ومع ذلك، أُبلغ املفتشان بأن    .  املعنية ميةواملنظمات غري احلكو  
  .ا املنظمات بشأن تعزيز اإلدارة البيئية يف اخلدمات املشتركة بينهبني هذه

ويف جنيف، أنشأت دار البيئة الدولية اليت يقع هبـا مقـر العديـد مـن أمانـات                -٨٢
ونفذت دار البيئة الدولية نظاما لفرز النفايات من أجـل          . جلنة لإلدارة البيئية   )٣٨(االتفاقيات

وعلى الرغم من العرض    . حتسني إعادة استخدامها وإعادة تدويرها ومعاجلتها بالوجه املناسب       
 الدولية إىل مكتب األمم املتحدة جبنيف ملساعدته يف تنفيذ نظام مماثل يف             البيئة دار   املقدم من 

وتنشر دار . قصر األمم، فإهنا مل تتلق أي رد حىت اآلن بسبب القيود يف املوارد املالية والبشرية            
مـات  ويتم ذلـك يف منظ    . لتوعية املوظفني بالقضايا البيئية   " نصائح بيئية "البيئة الدولية أيضاً    

وحصلت .  منها منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، ومنظمة الطريان املدين الدويل          ثرية،ك
 وكالـة خمتلفـة، علـى       ١٤أيضاً مكاتب منظومة األمم املتحدة يف بروكسل، اليت تشغلها          

__________  
 فريقياأإدارة املوارد البيئية، جنوب  )٣٧(

)pdf.ortFinalRep_InitialEnvReview/docs/sustainability/org.unep.www://http.( 
 .مبا يف ذلك أمانات اتفاقيات روتردام وستكهومل وبازل )٣٨(
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الشهادة اإليكولوجية للمكاتب اليت يقع مقرها يف بروكسل، من خالل مكتب برنامج األمم             
  .)٣٩(لبيئة القائم يف بروكسل وبتنسيق من هذا املكتباملتحدة ل

ويف مكتب األمم املتحدة جبنيف، صدرت تعميمات بشأن ترشيد استهالك الطاقـة              -٨٣
عن طريق ضبط درجات احلرارة باملكاتب، والدعوة إىل توفري الطاقة، واستخدام الورق املعاد             

ظورات مثل القيـود املفروضـة علـى        تدويره، ودعوة املوظفني إىل االلتزام بسلسلة من احمل       
وسيتطلب هذا تغيريات يف األمناط     .  الشخصية، والغاليات، واملراوح   ئةاستخدام أجهزة التدف  

ويرى املفتشان أن هذا النوع من التوجيه سـيؤدي         . )٤٠(السلوكية وعادات العمل للموظفني   
التوعية الالزمـة للمـوظفني     إىل رفع مستوى التنفيذ يف املستقبل إذا اقترن حبمالت إذكاء الوعي و           

  .الدولية   يف محالت التوعية اليت تقوم هبا دار البيئةاملمارساتواملديرين، على منوال أفضل 
وحدد املفتشان أيضا أوجه التآزر يف إدارة خدمات الدعم املشتركة بني املنظمـات               -٨٤

 يف عطاء تنافـسي     ٢٠٠٩ويف روما، وقع االختيار يف عام       . اليت يوجد مقرها يف روما وفيينا     
منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، وبرنامج األغذية العـاملي،         (مشترك لتوريد الكهرباء    

 يف املائة،   ١٠٠على عطاء تبلغ نسبة الطاقة املتجددة فيه        )  للتنمية الزراعية  لدويلوالصندوق ا 
  .٢٠٠٨ يف املائة يف عام ٢٥بعدما كانت 

لبنائه مـع   اهلياكل األساسية   م املتحدة يف فيينا يف ترفيع       ويف فيينا، شرع مكتب األم      -٨٥
وملا كانت املباين مملوكة للبلد املضيف، مل يتناول اتفـاق          . أخذ االعتبارات البيئية يف االعتبار    

 اقـاً املقر االعتبارات البيئية واالستثمارات بالتحديد، وعقد مكتب األمم املتحدة يف فيينا اتف           
أبلغـت  ،  وعالوة على ذلك  .  بشأن كيفية تقاسم تكاليف الترفيع     خاصاً مع حكومة النمسا   

هذه املنظمات ومنظمة الطريان املدين الدويل املفتشني بأهنا ال ميكنها ضمان قيام مورديها فعليا   
بتنفيذ األنظمة البيئية للبلد املضيف، على النحو املطلوب يف العقود، عنـد توريـد الـسلع                

 ٦تعـاجل التوصـية     . (ورة تعاون البلد املضيف يف هذا الشأن      ويلزم بالضر .  إليها واخلدمات
  ).أعاله الدعم املقدم من البلد املضيف لتنفيذ سياساته البيئية الداخلية

  ٨ التوصية
 أن يوافق الرؤساء التنفيذيون للمنظمات املشاركة يف مراكز خدمات الدعم املشتركة            ينبغي

 مباين ومكاتب هـذه املنظمـات علـى إدخـال           لألمم املتحدة يف املواقع اليت توجد هبا      
االعتبارات البيئية القائمة على أفضل املمارسات احمللية يف إدارة مرافقهم ومبـانيهم            

 واعتماد نظام لإلدارة البيئية لتعميمه يف إدارة هـذه          شتريات،املشتركة وخدمات امل  
  .املرافق واملباين واخلدمات

  
__________  

)٣٩( “Entreprise Eco-Dynamique” by Bruxelles Environnement for UN House, rue Montoyer, Brussels. 
 ٢٠٠٩أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٠ بتـاريخ    ٢١رقـم   اإلعالمـي   على سبيل املثال، انظر التعمـيم        )٤٠(

(IC/Geneva/2009/21). 
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  ئية املعمول هباغموض القواعد واملعايري البي  )و(  
 منظمات األمم املتحـدة نتيجـةً     نفذهتا  السياسات واملمارسات البيئية اليت     جاءت    -٨٦

" اخلـضراء "ومارست حكومات البلدان املضيفة، والرأي العام، واحلركـة         . لألزمنة املتغرية 
  . مجيعها تأثرياً عليها

. منظمـات أن تتقيـد هبـا    والسؤال املطروح هو ما هي املعايري البيئية اليت ينبغي لل           -٨٧
وليست منظمات كثرية متأكدة من ضرورة تطبيق االتفاقات البيئيـة املتعـددة األطـراف،              

، )أللفيـة مثل خطة جوهانسربغ للتنفيذ واألهداف اإلمنائيـة ل       (والصكوك احلكومية الدولية    
مـم  وغريها من القواعد أو املعايري البيئية الدولية اليت وضعت داخل وخـارج منظومـة األ              

  .ومن كيفية تطبيقهااملقاييس، املتحدة، مبا يف ذلك معايري املنظمة الدولية لتوحيد 
ومن الناحية القانونية، فإن املنظمات احلكومية الدولية ليست أطرافاً يف االتفاقـات              -٨٨

ومع ذلك، أُبلغ املفتشان بأن عدداً من املعايري والـسياسات الـيت            . البيئية املتعددة األطراف  
سها املنظمات لتحديد األساس القانوين والقواعد واملعايري املشتركة ينطبق علـى نظـم             متار
سياسة يف هذا الشأن هي سياسة البنك الـدويل          وأوضح.  البيئية الداخلية اخلاصة هبا    ارةاإلد

 مـن هـذه     ٣وتنص الفقرة   . )٤١( اليت وافق عليها جملس إدارة البنك الدويل       ٤,٠١التنفيذية  
املـستفيد  لة أمور، على أنه ينبغي أن يأخذ البنك يف االعتبار التزامات البلد             السياسة، يف مج  

 املشروع، يف إطار املعاهدات واالتفاقات البيئية الدوليـة ذات الـصلة، وأن             نشطةاملتعلقة بأ 
يقدم التمويل ألنشطة املشروع اليت تتعارض مع التزامات البلد النامجة عن ذلـك، علـى                ال

  .التقييم البيئيالنحو احملدد عند 
وأبلغ أيضاً املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة املفتشني بأن برناجمه يهـدف               -٨٩

إىل االلتزام بأهداف االتفاقات البيئية املتعددة األطراف والصكوك الدولية األخرى ذات الصلة          
 السببو. نت مناسبة هلا  وبإدماج هذه األهداف يف املمارسات البيئية الداخلية للربنامج إذا كا         

واإلحـساس القـوي    " ممارسة ما ندعو إليـه    "الرئيسي هلذا املوقف هو الرغبة الصادقة يف        
  .باملسؤولية االجتماعية للربنامج باعتباره الدعامة البيئية لألمم املتحدة

إدارة الدعم امليداين بشأن    /وتقدم أيضاً السياسة البيئية إلدارة عمليات حفظ السالم         -٩٠
 إحدى أفضل املمارسات اليت ميكن تكرارهـا يف         ٢٠٠٩بعثات امليدانية لألمم املتحدة لعام      ال

  ).٣انظر اإلطار (كافة املنظمات 

__________  
)٤١( http://go.worldbank.org/DZDZ9038D0. 
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  ٣ اإلطار
 البعثات امليدانية   بشأن إدارة الدعم امليداين  /السياسة البيئية إلدارة عمليات حفظ السالم     

  لألمم املتحدة
  .دة للقوانني واللوائح الوطنية اليت حتكم البيئة بشكل عامختضع القضايا البيئية للبعثة عا  
وحيث ال توجد قوانني ولوائح وطنية ذات صلة حتكم القـضايا البيئيـة، تقـدم                 

االلتزامات الدولية املنصوص عليها يف املعاهدات البيئية الدولية اليت يكون البلد املضيف طرفا             
  .ا البعثةفيها معايري السلوك اليت ينبغي أن تلتزم هب

وتقدم املعاهدات البيئية الدولية، والقواعد واملعايري البيئية املتفـق عليهـا يف األمـم        
املتحدة أو يف املؤمترات احلكومية الدولية اليت تنظمها األمم املتحدة، معلومات عملية لكـي              

  .تضع البعثة املعايري الدنيا الواجبة لتحقيق أهدافها البيئية
املعايري الـدنيا الـيت   ) من السياسة( اإلشارات املبينة يف القسم هاء       وينبغي أن تكون    

  .ينبغي أن تضعها البعثات يف االعتبار عند حتديد األهداف واإلجراءات البيئية
  
وبينما تويل املنظمات   . توفر اتفاقات املقر إطاراً مفيداً للنظر يف هذا الشأن        عادة ما   و  -٩١

لقانونية، فإن ممارستها املعتادة هي عدم االمتثال لقوانني ولوائح     االهتمام الواجب لالعتبارات ا   
ومن اجلدير بالذكر أن منط وكثافة اسـتهالك الطاقـة          . البلد املضيف بقدر اإلمكان عملياً    

  . األخرى يتأثر بشدة مبوقع املنظمةواملوارد
دة األطراف  وال تسعى اليونسكو صراحة إىل إدراج متطلبات االتفاقات البيئية املتعد           -٩٢

يف ممارساهتا اإلدارية، على أساس أن قوانني ولوائح البلد املضيف تتفق مـع اتفـاق املقـر                 
وتكفل يف هناية األمر االمتثال لالتفاقات البيئية املتعددة األطـراف، مـا            ) ٣، البند   ٥ املادة(

 عدد كبري ويف. دامت التشريعات الوطنية تنص على االمتثال لالتفاقات اليت صدق عليها البلد
األمن، والسالمة مـن احلرائـق،      (من اجملاالت، اختارت املنظمة عدم إصدار لوائح داخلية         

 وتقوم بتطبيق لوائح وقواعـد      )وما إىل ذلك  والتجديد،   والصحة، واملرافق الصحية، والبناء،   
 على ذلك، ينبغي بصفة عامة أن تتفق املعدات واملواصـفات التقنيـة            ةوعالو. البلد املضيف 

  .ات الصلة مع اللوائح الفرنسية النافذة عند تطبيقهاذ
املنظمات أن حتدد األساس القانوين لنظـام اإلدارة البيئيـة     على  ويعتقد املفتشان أن      -٩٣

الداخلية هلذه املؤسسات والقواعد واملعايري العامة اليت تنطبق عليها، علـى أسـاس أفـضل               
 احلق يف حتديد املعايري اليت ترغب يف االلتزام         ولكن لكل منظمة  . املمارسات احملددة يف النظام   

 مع مراعاة القواعد واملبادئ التوجيهية الداخلية لألمم املتحدة، واالتفاقات البيئية املتعددة            ا،هب
األطراف ذات الصلة، والظروف احمللية، مبا يف ذلك القوانني واللوائح البيئية للبلدان املضيفة،             
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 املعنيـة  ملنظماتاعتمدهتا ا يئية أخرى مثل القواعد واملعايري اليتفضال عن أي قواعد ومعايري ب    
، )٤٢(املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس، واللجنة الكهربائية التقنية الدولية       (بوضع املعايري الدولية    

، )٤٣(والقيادة يف جمال الطاقة والتصميم البيئي، ونظام اإلدارة ومراجعة احلسابات اإليكولوجية          
 لتقـدمي   ييسوميكن التعاون بشكل أوثق مع املنظمة الدولية لتوحيـد املقـا          ). كوما إىل ذل  

وميكن أيضاً التماس املـشورة     . معلومات عن املعايري اليت قد هتم وتفيد منظومة األمم املتحدة         
من املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس بشأن املوارد املمكنة لتدريب موظفي األمـم املتحـدة              

  .نفيذ التدابري البيئية الداخليةاملعنيني بوضع وت
وينبغي أن يكفل األمني العام أيضا تدريب مجيع موظفي األمم املتحـدة بطريقـة                -٩٤

متكنهم من االستجابة للسياسة واملبادئ التوجيهية الداخلية للمنظمة، والدراية التامـة هبـذه             
ى االنترنـت، مثـل     وميكن حتقيق ذلك من خالل التدريب اإللزامي عل       . السياسة ومتطلباهتا 

يف مكان العمل، والتحرش اجلنسي، وإسـاءة   منع التحرش"و"  الرتاهةمبفهومبرنامج التوعية   "
اليت ثبت جناحها  )٤٤(وبرامج التعلم يف جمال السالمة واألمن" استعمال السلطة يف مكان العمل    

  . يف إذكاء الوعي بني موظفي األمم املتحدة جبميع هذه املسائل
  . تساهم التوصية التالية يف زيادة مساءلة املنظمات أمام الدول األعضاءوميكن أن  -٩٥

  ٩ التوصية
 أن حيدد الرؤساء التنفيذيون ملؤسسات منظومة األمم املتحدة، عند االقتضاء           ينبغي

بالتشاور مع جمالس إداراهتا، األساس القانوين لنظام اإلدارة البيئية الداخلية هلـذه            
املعايري العامة اليت تنطبـق عليهـا، باالسـتناد إىل أفـضل            املؤسسات والقواعد و  

 هبـذه   موينبغي هلم أيضا ضمان الدراية التامة ملـوظفيه       . ةاحملددة يف املنظوم  املمارسات  
السياسة ومسؤوليتهم عنها عن طريق إصدار توجيهات وتعليمات داخلية يتاح للجميـع            

  .عليها االطالع
  

ملنظمة الدولية لتوحيد املقاييس فيما يتعلـق بالقواعـد واملعـايري           أوجه التعاون املمكنة مع ا      )ز(  
  التطبيق ةالواجب
وقّعت معظم مؤسسات منظومة األمم املتحدة مذكرات تفاهم مع املنظمة الدوليـة              -٩٦

لتوحيد املقاييس من أجل احلصول على مساعدهتا أثناء حلقات العمل التدريبية اليت تعقـدها              
__________  

 وال هتدف إىل   املعايري الدولية الكهربائية التقنية الدولية، وهي منظمة غري حكومية معنية بتحديد          للجنة  تقوم ا  )٤٢(
التكنولوجيـات  ربائية واإللكترونية و  الكهكنولوجيات  بإعداد ونشر املعايري الدولية جلميع الت     حتقيق الربح،   

 ".التكنولوجيا اإللكترونية"تسمى عموماً ت اليت -ذات الصلة 
 .نظام االحتاد األورويب لإلدارة مراجعة احلسابات اإليكولوجية )٤٣(
 .الدورات التدريبية االلكترونية األساسية واملتقدمة لألمن يف امليدان )٤٤(
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وعملت املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس     . لنامية يف تنفيذ معايري املنظمة    لبناء قدرات البلدان ا   
 مع األمم املتحدة ولكنها مل تستخدم إمكانياهتا التدريبية خلدمة أمانات األمـم             يقبشكل وث 

  .ملتحدة ذاهتا يف أي وقت من األوقاتا
ضاء يف جملس   األمني العام أن يناقش، باسم املنظمات األع      على  ويرى املفتشان أن      -٩٧

الرؤساء التنفيذيني، التوقيع على مذكرة تفاهم مع املنظمة الدوليـة لتوحيـد املقـاييس              
للحصول على معلومات متعمقة عن اجملموعة الكاملة للمعايري الدولية الطوعية اليت ميكن            

ـ         األمم املتحدة  ومةأن تنظر فيها منظ    ايري الكتساب املعرفة املناسبة عن املعايري البيئية واملع
ذات الصلة بيئيا للمنظمة، واملساعدة يف بناء الفهم والقدرات لـدى املـوظفني الـذين               

  .يتعاملون بوجه خاص مع نظم اإلدارة البيئية
ويف هذا السياق، أبلغ األمني العام للمنظمة الدولية لتوحيد املقاييس املفتشني بـأن               -٩٨

ا اليت ميكن أن حتقق فيها منظومـة        منظمته على استعداد إلعادة النظر يف عدد من موضوعاهت        
وتشمل القائمة غري احلصرية للمبـادرات ذات الـصلة         . األمم املتحدة فوائد تنظيمية كبرية    

، مبـادئ   ٢٦٠٠٠األيزو  :  اليت ميكن لألمم املتحدة االستفادة منها ما يلي        التنظيميةباملعايري  
، ٥٠٠٠١؛ واأليزو   )٢٠١٠ عام   متوقعة يف الربع األخري من    (توجيهية للمسؤولية االجتماعية    

؛ واأليزو  )٢٠١١متوقعة يف أوائل عام     (متطلبات نظام إدارة الطاقة وتوجيهات الستخدامها       
 ٢٨٠٠٠، وجمموعـة األيـزو      )٢٠٠٩( بشأن إدارة املخاطر     توجيهات، مبادئ و  ٣١٠٠٠

  .بشأن األمن يف سلسلة اإلمدادات

  )٤٥(الشراء املستدام يف جمال اخلربة  -٢  
، زاد احلجم اإلمجايل ٢٠٠٨ إىل عام ٢٠٠٤ السنوات اخلمس املمتدة من عام    خالل  -٩٩

للمشتريات من السلع واخلدمات يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة بأكثر من الضعف، من             
ومن اجلدير بالذكر أن املشتريات من البلـدان      .  مليار دوالر  ١٣,٦ دوالر إىل    ات مليار ٦,٥

 يف املائة من جمموع املشتريات      ٥٠تصاداهتا مبرحلة انتقالية جتاوزت      اق مترالنامية والبلدان اليت    

__________  
 عندما تـستخدم    لشراء املستدام عترب ا ي: "التايلراء املستدام   الشف  مت اإلبقاء على تعري    ،ألغراض هذا التقرير   )٤٥(

املنظمة قوهتا الشرائية إلعطاء إشارة إىل السوق لصاحل االستدامة وتعتمد يف اختيارها للسلع واخلدمات على               
الوظيفة  وأداء   ، والتوافر ، واجلودة األسعار،لنقود، و مقابل ا أفضل قيمة   : االعتبارات االقتصادية ) أ: (ما يلي 

أو اخلدمة على البيئة،    /آثار كامل دورة حياة املنتج و      :، أي الشراء األخضر    البيئية وانباجل )ب( و املطلوبة؛
اآلثار املترتبة على قرارات الشراء على قضايا مثل القضاء         : االجتماعيةاجلوانب  ) ج(من املهد إىل اللحد؛ و    
األمم املتحدة  برنامج  ". حقوق اإلنسان  و ،روف العمل توزيع املوارد، وظ   الدويل يف    على الفقر، واإلنصاف  

إدارة البيئة على النحـو املطلـوب يف          فريق ه تقرير أعد  -يف منظومة األمم املتحدة     لشراء املستدام    ا ،للبيئة
 : التايلاح باملوقعمت ،٢٠٠٤سبتمرب /أيلول

http://www.unemg.org/Portals/27/Documents/MeetingsDocs/IMG/SusProc/Procurement_GC23.pdf.. 
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 شراء املـستدام  وبدأت املنظمات يف وضع إحصاءات لل     . ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧يف كل من عامي     
  .)٤٦(، ولكنها مل تنشر بعد٢٠٠٨يف عام 
ونظرا حلجم مشتريات األمم املتحدة، فإهنا تؤثر على النسيج االقتـصادي والبيئـي           -١٠٠
 ولتسليمها بذلك، هتتم األمم املتحدة على حنو      . تماعي للموقع الذي تقوم فيه بعملياهتا     واالج

  .)٤٧(اوعملياهت تزايد بتعزيز التنمية املستدامة من الناحيتني البيئية واالجتماعية عن طريق مشترياهتام

  يف منظومة األمم املتحدةللشراء املستدام الوالية واألساس القانوين   )أ(  
 باحلاجة إىل إدراج اعتبارات التنميـة املـستدامة يف          ٢١م جدول أعمال القرن     يسل  -١٠١

، وتأكد ذلك يف مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلمايـة          )٢٣-٤الفصل  (ممارسات الشراء   
 على  ٢١وبينما يركز جدول أعمال القرن      . )٤٨()١٩٩٩بصيغتها املوسعة يف عام     (املستهلك  

 ينبغي للحكومات "  من املبادئ التوجيهية على أنه     ٥٤تنص الفقرة    ومات،السياسات الشرائية للحك  
ا، ـأن تضطلع بدور رائد يف إدخال املمارسات املستدامة يف عملياهت          )٤٩(والوكاالت الدولية 

وينبغي للحكومة أن تشجع يف جمال الشراء، حـسب         . سيما من خالل سياسات الشراء     ال
  ).انظر املرفق الثاين" ( السليمة بيئيااتدماالقتضاء، تطوير واستخدام املنتجات واخل

وتشجع اخلطة التنفيذية ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، اليت متت املوافقة عليها              -١٠٢
 اعتبارات التنمية املـستدامة يف املـشتريات       مراعاة   ، السلطات املعنية على   ٢٠٠٢سبتمرب  /يف أيلول 

 السلع واخلـدمات  نشرعامة اليت تشجع على تطوير واللشراء تعزيز سياسات ا"العامة، وعلى  
  .)٥٠("السلطات املختصة على مجيع املستويات"وهذا ينطبق على ". السليمة بيئيا

، )٥١(، اليت تقوم األمم املتحدة بتحديثها سـنويا       "القائمة املوحدة للمنتجات  "وتعهد    -١٠٣
هات يومية لشراء املنتجات اآلمنـة   إىل املنظمات، وتوفر هلا توجيشراء املستدامبوالية تنفيذ ال  

وتستخدم هذه القائمة لتجميع ميزانيات املنظمات وضمان جـودة         . اليت يسمح باستهالكها  
  . واخلدمات اليت سيتم شراؤهاعالسل

__________  
 . أعاله٦انظر احلاشية  )٤٦(
 .املرجع نفسه )٤٧(
 ..http://www.un.org/esa/sustdev/publications/consumption_en.pdf:  التايلمتاح باملوقع )٤٨(
 .التأكيد مضاف من جانب املؤلفني )٤٩(
 : التايلاحة باملوقع، مت١٩اخلطة التنفيذية ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، الفصل الثالث، الفقرة  )٥٠(

pdf.PlanImpl_WSSD/English/PD_POI_WSSD/documents/sustdev/esa/org.un.www://http.  
نتـاج  شر سنوات لالسـتهالك واإل    ومتت املتابعة من خالل عملية كمراكش لدعم أعداد الربامج إلطار الع          

  .pdf.MtgInterFirstReport/pdf/marrakechprocess/org.un.esa://http:  املوقع التايلمثالً انظر. املستدام
استهالكها مت حظر   لمنتجات اليت   لالقائمة املوحدة   "،  دة واالجتماعية باألمم املتح   الشؤون االقتصادية إدارة   )٥١(

صدرت " ( أو مل توافق عليها احلكومات     ،رضت عليها قيود صارمة   فُأو اليت    أو اليت مت سحبها،      ،أو بيعها /و
 ).٢٠٠٥ إىل الطبعتني احلادية عشرة والثانية عشرة يف عام ١٩٨٤  يف عاممن الطبعة األوىل
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  على نطاق املنظومة بأكملهالشراء املستدام وضع سياسات ل  )ب(  
 الوكاالت بتحـديث    ، قام مكتب خدمات املشتريات املشتركة بني      ٢٠٠٦يف عام     -١٠٤

وبناء . )٥٢(املبادئ التوجيهية املشتركة بشأن مشتريات مؤسسات منظومة األمم املتحدة        
ألخرى ذات الصلة، تناول املكتـب موضـوع        اعلى هذه املبادئ التوجيهية والوثائق      

 والربامج التدريبية ومبادرات التوعية الالزمة هلـا  دواتبيئياً ووضع األ الشراء املستدام   
  ).٤ اإلطار انظر(

  ٤ اإلطار
  لشراء املستدامقيادة مكتب خدمات املشتريات املشتركة بني الوكاالت يف جمال ا

، وهـو كتيـب     ١٩٩٥يف عام   " مبادرة املكاتب املراعية للبيئة   "نشر املكتب    •
  .)٥٣(لتقدمي املشورة ملوظفي املشتريات

رة عمليات حفظ   إدا/وضع املكتب، باالشتراك مع برنامج األمم املتحدة للبيئة        •
 موقع  ٢٠٠، وهو دليل دويل ألكثر من       الشراء املستدام السالم، قاعدة بيانات    

  .يتناول مسألة الشراء املستدامشبكي 
إدارة عمليـات  /مع برنامج األمم املتحدة للبيئة  وضع املكتب، باالشتراك أيضاً      •

هـذه  وترد  الشراء املستدام   حفظ السالم والبنك الدويل مناذج للتدريب على        
  .لشراءالنماذج اآلن ضمن املنهج الذي وضعه املكتب للتدريب على ا

املكتب عضو يف الفريق املشترك بني الوكاالت املعين بالشراء املسؤول بيئيـاً             •
  .٢٠٠٠واجتماعياً الذي أنشئ يف عام 

نشر املكتب، بالتعاون مع منظمة التعاون االقتـصادي والتنميـة يف امليـدان              •
 قضايا االتساق   :شراء العام األداء البيئي لل  "ة مشتركة بعنوان    االقتصادي، دراس 

  ".بني السياسات العامة
يف إطار إعادة تطوير قاعدة بيانات األمم املتحدة املوحدة للمـوردين، أدرج             •

  .املكتب معايري األداء االجتماعي والبيئي يف استمارة تسجيل املوردين
كيفية التعامل مع األمم املتحـدة،  وضع املكتب دورة تدريبية للموردين حول    •

  .مع التشديد على فوائد نظم اإلدارة البيئية واالجتماعية للشركات

، اقترح جملس مراجعي احلسابات على اجلمعية العامة        ١٣وعلى النحو املبني يف الفقرة        -١٠٥
رؤسـاء   بأن يتخذ برنامج األمم املتحدة للبيئة زمام املبادرة من خالل جملـس ال    ٢٠٠١يف عام   

  .مة األمم املتحدةللشراء يف السياسات البيئية الداخلية يف منظوالتنفيذيني ملعاجلة اجلوانب البيئية 
__________  

 .http://www.iapso.org/pdf/gbg_master.pdf:  التايلمتاح باملوقع )٥٢(
 .http://www.iapso.org/pdf/greenoffice.pdf : التايلمتاح باملوقع )٥٣(
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فريق إدارة البيئة وشـبكة املـشتريات       : اجلهود املبذولة من اهليئات املشتركة بني الوكاالت        )ج(  
  التابعة للجنة اإلدارية الرفيعة املستوى

بني الوكاالت مها فريق إدارة البيئة وشبكة املـشتريات         تعمل هيئتان مشتركتان      - ١٠٦
التابعة للجنة اإلدارية الرفيعة املستوى على توليف السياسات والتدابري املختلفة املتخـذة            
على أساس خمصص من قبل الوكاالت ووضع مبادئ توجيهية على نطاق املنظومة بشأن             

  .)٥٤(املشتريات املستدامة
ت التابعة للجنة اإلدارية الرفيعة املستوى بني خربة برنامج األمم وجتمع شبكة املشتريا    -١٠٧

املتحدة للبيئة يف جمال االستهالك واإلنتاج املستدامني ومهارات الشراء يف منظمـات مثـل              
واختذت الـشبكة   . مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع وشعبة املشتريات باألمم املتحدة        

لبيئة لضمان االتساق مع هدف احليـاد املنـاخي لألمـم      مشتركة مع فريق إدارة ا     تمبادرا
لـشراء املـستدام    ومن بني اجلهود اليت تقوم هبا الشبكة اعتماد تعريف موحد ل          . )٥٥(املتحدة

  .املستداملشراء وصياغة بيان لتأكيد التزام األمم املتحدة با
 من خالل حتليل    ، أوال ٢٠٠٥منذ عام   شراء املستدام   تناول فريق إدارة البيئة مسألة ال       -١٠٨

يف الدوائر املعنية باملشتريات يف األمم املتحدة، وبعد ذلك         الشراء املستدام   التكامل بني ممارسات    
 واملـشورة يف    ريب،من خالل التركيز على تطوير األدوات العملية، واملبادئ التوجيهية، والتد         

  ).٥ ظر اإلطاران(أكثر استدامة شرائها جمال السياسات ملساعدة املنظمات على جعل 

  ٥ اإلطار
  فريق إدارة البيئة ومبادرة األمم املتحدة املستدامة

 األمم املتحدة املـستدام دورات تدريبيـة        رفقبتوجيه من فريق إدارة البيئية، نظم م        
، )روما وبانكوك وبنما وبـرن وجنيـف      (بشأن الشراء املستدام يف العديد من مراكز العمل         

  .)نريويب ونيويورك وبرينديزي(اكز عمل أخرى ودورات توعية يف ثالثة مر

__________  
املـشتريات يف   دوائـر   اليت تضم رؤسـاء      كانت شبكة املشتريات التابعة للجنة اإلدارية الرفيعة املستوى،        )٥٤(

يف بالـشراء   كبار املوظفني املعنـيني       جمموعة كبرية من منظمات األمم املتحدة، احملفل الوحيد للتفاعل بني         
منظومـة األمـم    ممارسات الشراء داخل     التفتيش املشتركة بشأن  وحدة  انظر تقرير   . منظومة األمم املتحدة  

ووافقت اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى، يف دورهتا احلادية والثالثني املعقودة          . JIU/REP/2004/9املتحدة،  
يني الفريق العامل املشترك بني الوكاالت املعين باملشتريات شبكة جديـدة           ، على تع  ٢٠٠٧مارس  /يف آذار 

.  شبكة املشتريات التابعة للجنة اإلدارية الرفيعـة املـستوى         من جديد للمشتريات تابعة للجنة، وتسميتها     
ل على  لشبكة يف العم  وتتمثل والية ا  . ويواصل برنامج األمم املتحدة للبيئة تقدمي اخلدمات للشبكة وأمانتها        

 يف ظل   ستراتيجية إدارة املشتريات وسلسلة اإلمدادات بالنسبة إلجناز الربامج وتقدمي اخلدمات،         اإبراز أمهية   
 .قابلية للمساءلةالشفافية ومن ال

 ٤، الصفحة ٢٠٠٨ عام يف املتحدة ألممامنظومة  ابه اضطلعت اليت الشراء أنشطة عن السنوي اإلحصائي التقرير )٥٥(
  .pdf.supplement_SP_2008_ASR/Documents/Publications/org.ungm.www://http : التايلمتاح باملوقع
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األمم املتحدة املستدام، مبـادئ توجيهيـة       رفق  ووضع فريق إدارة البيئة، مبساعدة م       
  .ودليال للعالمات االيكولوجية من أجل موردي األمم املتحدةللشراء املستدام 

نطاق منظومة  وأعد أيضاً جمموعة من املمارسات اجليدة بشأن الشراء املستدام على             
اإلحصائي  وترد هذه املؤشرات يف التقرير    شراء املستدام األمم املتحدة ووضع مؤشرات أولية لل     
  .٢٠٠٨  منظومة األمم املتحدة يف عامابهالسنوي عن أنشطة الشراء اليت اضطلعت 

ومتثلت مع ذلك نتيجة أعماهلا األولية يف نشر سلسلة من الوثائق التوجيهية املتفرقـة      -١٠٩
وجرى العمل األويل ملختلف الكيانات أساسا من فـراغ دون إجـراء            . وعمليات التدريب 

ومؤخراً، قرر فريق إدارة البيئة معاجلة القضايا       . املشاورات الواجبة مع الوكاالت ذات الصلة     
يف األمم املتحدة يف نفس الوثائق اليت يصدرها فريق         شراء املستدام    باحلياد املناخي وال   ةاملتعلق
 األمم املتحدة   رفقاجلديد من خالل م   القضايا  إدارة  وبذلك، سيضع فريق    . )٥٦(قضايارة ال إدا

املستدام إرشادات داخلية ملموسة وعملية ومتكاملة للمسؤولني عن املشتريات وغريهم مـن         
ـ     أثر   يف األمم ملتحدة للحد من       املسؤولني يف شراء املـستدام    الكربون وتطوير ممارسـات ال

  . )٥٧(املستوى ناد إىل شبكة املشتريات التابعة للجنة اإلدارية الرفيعةاملنظمات، باالست

  اجلهود اليت يبذهلا برنامج األمم املتحدة للبيئة  )د(  
بشأن حسن  ) ١٩٩٥ (١٨/١٠عمال مبقرر جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة           -١١٠

بشأن االعتبارات  ) ٢٠٠٥ (٢٣/٨التدبري اإلداري البيئي داخل منظومة األمم املتحدة واملقرر         
لدى برنامج األمم املتحدة للبيئـة،      بالشراء  ملتعلقة  البيئية واعتبارات اإلنصاف يف املمارسات ا     

يف نريويب وساعدت   الشراء املستدام    أمانة برنامج األمم املتحدة للبيئة بتنفيذ سياسات         درتبا
 ملكتب األمم املتحدة يف نـريويب      املبادئ التوجيهية " مكتب األمم املتحدة بنريويب على إصدار     

 يةوهي تبني للموردين، يف مجلة أمور، مبادئ الشراء الرئيـس         ". للشراء املستدام من املوردين   
أفضل قيمة للنقود، واملنافـسة الفعالـة، واإلنـصاف، والرتاهـة         : اليت تتبعها األمم املتحدة   

، "الشراء األخـضر  "ية للشراء،   كما يتناول اجلوانب البيئ   . والشفافية، ومصاحل األمم املتحدة   
، اليت  "القائمة املوحدة للمنتجات  "وفيما خيص   . )٥٨("مبدأ االستدامة "ودورات حياة املنتج أو     

 األمم املتحدة بتحديثها سنوياً، توفر املبادئ التوجيهية أيضاً توجيهات حمـددة بـشأن              قومت
واملـواد الـسامة، وتقـدم      كيفية جتنب استخدام املنتجات الضارة بالبيئة، مثل األسبستوس         

مواصفات بشأن اإلمداد بالسلع واخلدمات، مبا يف ذلك األثاث واملنتجات اخلشبية، والورق            
وفيما يتعلق باخلدمات، كالتنظيف والبـستنة      .  والسجاجيد واملنسوجات  لورقية،واملنتجات ا 

__________  
)٥٦( EMG/SOM.15/02 ،٢٨، الفقرة ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٣. 
ــر ) ٥٧( ــايلانظ ــع الت tabid/SustainableProcurement/IssueManagementGroups/org.unemg.www://http  : املوق

aspx.Default/US-en/language/1224/.  
)٥٨( UNEP/GC/24/6 ،١٦ الفقرة. 
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وتـستند  . ةوالصيانة، تشجع املبادئ التوجيهية املوردين على تفادي استخدام أي مواد ضار          
هذه املبادئ التوجيهية إىل االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، فضال عن القوانني واللـوائح             

  . مع مراعاة الظروف احملليةا،ذات الصلة يف كيني
، ناقش جملس اإلدارة كيف ميكن لربنامج األمم املتحـدة          ٢٠٠٧فرباير  /ويف شباط   -١١١

لشراء املستدام   تنفيذ واليتهما املتعلقة بتعزيز وتشجيع ا      للبيئة ومكتب األمم املتحدة يف نريويب     
 يفومل يعتمد اجمللس أي قـرار       . وإدارة املرافق الداخلية يف منظومة األمم املتحدة بوجه أفضل        

جـود فـرص    وأشارت األمانة إىل االفتقار إىل املوظفني املؤهلني املخصصني وعدم و         . حينه
  .)٥٩(من السياساتلوضع املزيد للتدريب املناسب كعقبات 

األمم املتحـدة  رفق ومن ناحية أخرى، يقدم برنامج األمم املتحدة للبيئة من خالل م            -١١٢
إدارة عمليات حفظ السالم إىل آحاد املنظمات املشورة والتدريب املفصلني حسب           /املستدام

 نةتابعة للجويتم ذلك عن طريق فريق إدارة البيئة وشبكة املشتريات ال. احلالة احملددة لكل منها
بالتدريج عن طريـق    الشراء املستدام   اإلدارية الرفيعة املستوى اللذين يقومان بتنفيذ ممارسات        

انظـر  (مشاريع ميدانية منوذجية رائدة مع توفري األدوات واملشورة واملنهجيات الالزمة هلـا             
 التقنيـة   ةدلواأل )٦٠(األمم املتحدة املستدام سلسلة من دراسات احلالة       مرفق   وقدم). ٦اإلطار  

كما وضـعت مبـادئ     شراء املستدام،   واملشورة حلكومات البلدان النامية بشأن سياسات ال      
املنظمات على الترويج للمنتجات     مشتركة بني الوكاالت للشراء املستدام، ملساعدة        توجيهية

  .واخلدمات اخلضراء

  ٦ اإلطار
 مراكش لالسـتهالك    وعملية داماألمم املتحدة املست  رفق   م - دة للبيئة برنامج األمم املتح  
  واإلنتاج املستدامني

يوفر برنامج األمم املتحدة للبيئة الدعم ملؤسسات منظومة األمم املتحدة من أجل بناء       
  :من خالل األنشطة التاليةالشراء املستدام القدرات يف جمال 

  .الشراء املستداملتيسري اعتماد " منوذجية"إعداد وثائق  •
الـشراء  بية وحلقات دراسية عملية للموردين واملتعهدين حـول         تنظيم دورات تدري   •

ة يف روما وبنما وبـانكوك      ـونفذ الربنامج حىت اآلن مخسة برامج تدريبي      . املستدام
  .وبرن وبرينديزي

 من السلع املألوفة اليت     الشراء املستدام وضع مبادئ توجيهية لعشرة من منتجات •
دة وتشمل املركبات، وخدمات التنظيف،     تشتريها دائرة املشتريات باألمم املتح    

واألثـاث،  القرطاسية،  واملطاعم، ولوازم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، و     
__________  

)٥٩( UNEP/GC/24/12٩٣-٩١ثاين، الفقرات ، املرفق ال. 
 .htm.index/bestpractice/sun/scp/fr.unep.www://http : التايلوقعبامل، متاحة  للشراء املستدامدراسات حالة ) ٦٠(
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 انبعاثاتتعويض   الكهربائية والبطاريات، و   اتوخدمات صيانة املباين، واملولد   
  .غازات الدفيئة

أدوات التعلم  تيسري تبادل املعلومات وأفضل املمارسات من خالل الوثائق التوجيهية و          •
  .عن بعد

األمم املتحدة املستدام دورات تدريبية مفصلة حـسب احلالـة احملـددة            رفق  وقدم م  •
ملنظمات األمم املتحدة وهتدف إىل زيادة فهم االستدامة بني املوظفني املسؤولني عـن      

 :املشتريات، من ذلك مثال

اكش من مربشأن عملية  بلداً  ٢٠ خبرياً من    ٧٦تتكون من   تدريب جمموعة     
 سياسات شراء قائمـة علـى االسـتهالك         أجل تعزيز قدرهتم على تنفيذ    

يف بـاريس   واإلنتاج املستدامني، يف معرض حلقات عمل تدريبية معقودة         
  .واملكسيك وسانتياغو

الربنـامج بالقـاهرة    تنظيم حلقة عمل مشتركة بني جامعة الدول العربية و          
امني، حضرها ممثلون من خمتلف     باالستهالك واإلنتاج املستد  إلذكاء الوعي   
  .البلدان العربية

وكانت بعض هذه املشاريع امليدانية ناجحة، مثل السياسات البيئية املـشتركة بـني       -١١٣
إدارة الدعم امليداين السياسة البيئية للبعثـات امليدانيـة لألمـم           /إدارة عمليات حفظ السالم   

املتحدة، اليت وضعت بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة، واليت أصبحت نافذة اعتبـارا              
وتعتمد هذه الـسياسات    ).  أعاله ٣ واإلطار   ٩٠انظر الفقرة    (٢٠٠٩يونيه  /زيرانح ١من  

على االعتراف بأمهية تأثري عملياهتا على البيئة يف اجملتمعات احمللية حيـث يـتم انتـشارها،                
وهي تتضمن، يف مجلة    . واحلاجة إىل ضمان السالمة واألمن جبانب كفاءة املوارد ومحاية البيئة         

 وتقليل تأثري العمليات يف مجيع املراحل مبا يف ذلك التخطـيط األّويل             تجنبلأمور، أحكاما   
للبعثة وتنفيذها وصيانتها، وكذلك توجيهات بشأن استخدام وإدارة املياه والطاقة، والنفايات           
السائلة والصلبة، واملواد اخلطرة، ومحاية احليوانات والنباتات الربية، وإدارة املوارد واملرافـق            

ويف بعض احلاالت، من املتوقع أن تتحقق سالمة وأمن اإلمـدادات مـن             .  والتارخيية ةالثقافي
  .خالل استخدام املهارات واخلربات احمللية، جنبا إىل جنب مع املواد واملوارد احمللية

، أشار األمني العام يف تقريره بشأن الـشراء املـستدام إىل بعـض        ٢٠٠٩ويف عام     -١١٤
أهداف السياسة العامة قبل صـدور املبـادئ التوجيهيـة إلدارة           احلاالت الناجحة يف تنفيذ     

ففي أفغانستان، على سبيل املثال، درَّبت بعثـة        . إدارة الدعم امليداين  /عمليات حفظ السالم  
 املساعدة إىل أفغانستان السكان املؤلفني من قبائل ُرحَّل ومقيمني حمليني           قدمياألمم املتحدة لت  

 البناء املناسبة، واستخدام حديد التـسليح يف تـشكيل وتـشييد        على خلط اإلمسنت وإرساء أسس    
لتقـدمي   وباستخدام املواد احمللية وبناء قدرات السكان احملليني، أسهمت بعثة األمم املتحـدة           . املباين
  .)٦١(للجميع  إىل أفغانستان يف تلبية متطلبات السالمة واألمن للبعثة وتوفري حل مستداماعدةاملس

__________  
)٦١( A/64/284/Add.2 ٣٣، الفقرة. 
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 ذلك، وضع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وجمموعة األمـم املتحـدة            وعالوة على   -١١٥
احمللية للمنظمات يف   مسامهة ممارسات الشراء    اإلمنائية برناجما يركز بشكل خاص على ضمان        

وأصدر الربنامج مـؤخراً    . تطوير سالسل التوريد القائمة على اجملتمعات والصناعات احمللية       
. )٦٢(البيئية وتعميم االستدامة البيئيـة يف التحاليـل القطريـة          بشأن املشتريات    اديةمواد إرش 

بأن الشراء املستدام   وعالوة على ذلك، يوصي دليل برنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن ممارسة            
 ةتستخدم وحدات عمل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي امليدانية املعايري التقنية الدولية أو الوطني            

من الضمانات والـضوابط     فات مثل األيزو، وبأن تسعى إىل دمج عدد       املعترف هبا، أو مواص   
  .)٦٣("احمللية دعم املشاريع"أمور، يف يف عملية الشراء للمساعدة، يف مجلة 

 لشراء من البلدان الناميـة    االقواعد املالية لربنامج األغذية العاملي األفضلية،       فضل  وت  -١١٦
 ذات الصلة عملية تقدمي العطاءات التنافـسية        وحتكم املبادئ . عندما تكون الظروف متساوية   

لضمان أفضل العروض املمكنة بشأن تكاليف السلع وتكاليف النقل واملناولة حـىت نقطـة              
وقد سامهت هذه القواعد يف تنويع مصادر .  عن وقت التسليم باملكان املقصودفضالالتسليم، 

كما أهنا كانت فعالة أيضاً .  املستدامةالتوريد للبلدان النامية على أساس سالسل التوريد احمللية
يف التغلب على القضايا احلساسة املتعلقة بشراء املنتجات املعدلة جينيا على أساس كل حالـة        

  .دةعلى ح

  التقييم  )ه(  
من الواضح، من ناحية، أن املبادرات املختلفة املوصوفة أعاله مل تـؤد إىل وضـع                 -١١٧

ومن ناحيـة   . بيئيا يف منظومة األمم املتحدة    اء املستدام    للشر مبادئ توجيهية متكاملة ومتسقة   
علـى  الـشراء املـستدام     أخرى، هناك بعض أفضل املمارسات اليت ميكن حماكاهتا لتنفيـذ           

  .امليداين املستوى
غري أن أحد األسباب اليت تدعو مؤسسات منظومة األمم املتحدة إىل وضع سياسات               -١١٨

على نطاق املنظومة هو قلق بعض الدول األعضاء        ستدام   للشراء امل  ومبادئ توجيهية ملموسة  
من احملدودية احملتملة لوصول املوردين الوطنيني إىل سوق األمم املتحدة، نتيجة إلدراج معايري             

من حيث الواقع مبثابة حـواجز   الشراء املستدام سيكون    وقيل إن   .  يف عملية الشراء   دامةاالست
  .بلدان النامية إىل األسواقعوق وصول اليغري تعريفية للتجارة وس

وعالوة على ذلك، فإن بعض املنظمات مثل الصندوق الدويل للتنميـة الزراعيـة،               -١١٩
يشكل حتدياً يف حالـة    الشراء املستدام   أفادت بأنه تبني هلا أن رصد التنفيذ الفعلي ملمارسات          

__________  
 : التايلاملوقعب، متاح ٢٠٠٨، اجمللدان األول والثاين، الشراء البيئيرسة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، دليل مما ) ٦٢(

pdf.2v-Guide-Practice-SP-UNDP/documents/procurement/org.undp.www://httpوتعميم االستدامة   ؛
 .٢٠٠٩، إطار املساعدة اإلمنائية لألمم املتحدةة يف التحاليل القطرية والبيئي

 .٢برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، املرجع نفسه، الصفحة  )٦٣(
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يدير اجلزء األكرب مـن     د  املستفياملشاريع قيد التنفيذ على الصعيد الوطين، بالنظر إىل أن البلد           
وتتفق هذه النتيجة مع النتيجة الواردة يف تقريـر سـابق           .  الشراء يف هذه احلاالت    ملياتع

مراجعة احلسابات  " بأن   -" التنفيذ الوطين ملشاريع التعاون التقين     "-لوحدة التفتيش املشتركة    
ه يلزم إجراء تقييمـات     ويعتقد املفتشان أن  . )٦٤("والرصد والتقييم جماالت حباجة إىل تعزيزها     

  .)٦٥(باملنظمات سابقة والحقة ملمارسات الشراء لضمان امتثاهلا إلجراءات التقييم البيئي املتفق عليها
ويرى املفتشان أنه بينما ال ينبغي أن تكون االعتبارات البيئية مضرة جملموعات معينة               -١٢٠

ي أن تكون قادرة على شراء الـسلع  لبلدان النامية، فإن املنظمات ينبغ    اسيما   من البلدان، وال  
واخلدمات على أساس الدعوة إىل تقدمي عطاءات تنافسية ومبدأ القيمة مقابل النقود، وفقـا              

 املتفق عليها يف األهداف اإلمنائية لأللفية وخطة جوهانسربغ للتنفيذ، اليت أيدها مؤمتر   بادئللم
زز دور املنظمات الدوليـة يف تنفيـذ        ، اليت تع  ٢٠٠٢القمة العاملي للتنمية املستدامة يف عام       
  .األمناط مستدامة لإلنتاج واالستهالك

ومن اجلدير بالذكر أن منظمات األمم املتحدة جنحت يف التصدي لشواغل البلـدان              -١٢١
: وأشارت ردودها إىل مـا يلـي      . )٦٦(النامية بشأن ممارساهتا املتعلقة مبشتريات األمم املتحدة      

 من هذه البلدان، اليت زادت قيمتها الدوالرية مبقدار الضعف بـني            زيادة الطلبات املقدمة   )أ(
البائعني يف هذه فئات توفري فرص التدريب وبناء القدرات ل) ب( و؛٢٠٠٨ عام و٢٠٠٤عام  

لـشراء  تعزيز قدرة موظفي املشتريات يف الوكاالت على تنفيذ ممارسـات ا          ) ج( و ؛البلدان
 مع املساواة يف وصول املوردين من مجيع البلدان لضمان          الشفافة واليت ميكن التنبؤ هبا    املستدام  

  . النقود على أساس تنافسيلالقيمة مقاب
وما انفكت األمم املتحدة تبذل هذه اجلهود يف نطاق مواردها احملـدودة ملـساعدة                -١٢٢

وستعزز هـذه اجلهـود شـفافية       . البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية       
اسات الشراء املستدام لدى املنظمات وقابليتها للتنبؤ، كما ستعزز ثقة الدول األعضاء يف             سي

وينبغي تشجيع هذه اجلهود ودعمها مالياً بواسطة التمويـل املنـتظم مـن         . هذه السياسات 
  .صندوق البيئة لربنامج األمم املتحدة للبيئة أو غريه من املصادر املالئمة

 تعزيز الشفافية واملساءلة فيما يتعلق باجلهود اليت تبذهلا، وذلك          ويتعني على املنظمات    -١٢٣
  . لتيسري وضع مبادئ توجيهية للشراء املستدام على نطاق املنظومة ككل

__________  
)٦٤ ( 2008/4/REP/JIU ، الصفحةivمتاح باملوقع التايل ،  :pdf.04_2008en/2008/reports/data/org.unjiu.www://http. 
 إجراءات التقييم البيئي واالجتماعي يف الـصندوق الـدويل          - اإلدارة البيئية والتنمية املستدامة   "انظر مثال    )٦٥(

 ).٢٠٠٩الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، " (للتنمية الزراعية
 بـشأن إصـالح     ٢٠٠٣يناير  /ن الثاين انوك املؤرخ   ٥٧/٢٧٩شجع قرار اجلمعية العامة     ،  على سبيل املثال   )٦٦(

مـن  موردين  على زيادة فرص الشراء املتاحة لل      سات منظومة األمم املتحدة   ـمؤس) ٦الفقرة  (نظام الشراء   
مـارس  /آذاراملـؤرخ    ٦١/٢٤٦ وأكد القـرار  . مبرحلة انتقالية البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا       

 .هذا الطلب) ٢٤الفقرة  (٢٠٠٧
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ويوصي املفتشان، يف جزء الحق من هذا التقرير، بإجراء استعراض نظراء لُنظم              -١٢٤
 أنشطة الشراء قامساً مشتركاً     اإلدارة البيئية لدى املنظمات، حبيث يكون موضوع شفافية       

وينبغي يف هذا السياق دعوة األونكتاد إىل املـشاركة يف هـذه العمليـة لتقـدمي         . بينها
مدخالت عن تأثري ممارسات الشراء املستدام لدى املنظمات على املوّردين من البلـدان             

  .النامية، والقتراح تدابري تصحيحية، حسب االقتضاء
 الشراء املستدام لدى املنظمات العاملة يف امليدان واعداً، مثلما          ويبدو تطوير سياسات    -١٢٥

ويرمي هذا النهج إىل مراعاة االختالفات بني اهلياكل املؤسسية واملوقع اجلغـرايف           . ورد أعاله 
  .ومصادر التمويل وطبيعة العمليات املضطلع هبا

ركز على مسامهة   وقد حدد املفتشان ممارسات جيدة يف ميدان الشراء املستدام، ت           -١٢٦
عمليات الشراء لدى األمم املتحدة يف تطوير سالسل التوريد القائمة علـى اجملتمعـات              

وُتعـّد  ). انظر مثالً بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان        (والصناعات احمللية   
حدة اإلمنائية  املواد التوجيهية اليت وضعها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وجمموعة األمم املت          

بشأن املشتريات البيئية وإدراج منظور االستدامة البيئية يف التحليالت القطرية مواد مفيدةً 
  .أيضاً يف هذا اجملال

ويرى املفتشان أن على مكاتب األمم املتحدة، بوصفها هيئات مسؤولة وجزءاً مـن       -١٢٧
معات واألعمـال التجاريـة   جمتمعات الدول األعضاء، أن تسعى إلقامة روابط أوثق مع اجملت       

احمللية وأن تساهم قدر املستطاع يف تطويرها، وال سيما عن طريق شراء السلع واخلـدمات               
  .املتوفرة حملياً قدر اإلمكان

ويعتقد املفتشان أن اتباع التوصية التالية من شأنه أن حيّسن مساءلة الدول األعضاء               -١٢٨
  . املتحدةلسياسات الشراء املستدام لدى منظمات األمم

  ١٠التوصية 
ينبغي أن يضع الرؤساء التنفيذيون ملنظمات األمم املتحدة العاملة يف امليدان سياسات            
ومبادئ توجيهية للشراء املستدام ُتراَعى فيها الظـروف احملليـة للبلـد املـضيف              

  .واحتياجات املكاتب امليدانية

  املسائل املالية واإلدارية  -٣  
نظمات تقريباً اليت أجابت عن االستبيان الذي أعدته وحدة التفتيش          تبّين أن مجيع امل     -١٢٩

املشتركة بشأن املوارد املالية املرصودة للتدابري البيئية ال متلك بيانات مالية مفصلة عن هـذه               
التدابري والنفقات املخصصة هلا، ما يدل على ختلف حالة احملاسبة اإلداريـة البيئيـة لـدى                

  .منظمات األمم املتحدة
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وكان االحتاد الربيدي العاملي املنظمة الوحيدة اليت قدمت أرقاماً تتعلـق بـاإلدارة               -١٣٠
البيئية، غري أهنا مل تفصل النفقات البيئية الداخلية عن تلك املخصصة لدعم الدول األعضاء يف               

  .ومل يتسن حتديد النفقات البيئية الداخلية يف البيانات املقدمة. هذا اجملال
دي غياب املقاييس واإلبالغ املالئمني عن التكاليف املتعلقة بالبيئـة لـدى            وقد يؤ   -١٣١

منظمة من املنظمات إىل إسقاط معلومات هامة من املصروفات اإلداريـة أو غريهـا مـن                
  .احلسابات، ما يؤدي إىل حسابات مغلوطة خليارات التحسني

، كاعتمـاد   "ة بيئيـا  الـسليم "فحسابات املنظمات ال تتضمن مثالً قيماً للمشاريع          -١٣٢
تكنولوجيات وآليات جديدة الستخدام املوارد بكفاءة أو الستخدام مصادر طاقة بديلـة أو             

مثل الشراء املستدام وإعادة تدوير النفايات وخفض اسـتهالك امليـاه           (أساليب عمل خمتلفة    
ذه التدابري  ولذلك فإن املزايا االقتصادية واإليكولوجية هل     ). ووسائل النقل املستدام وغري ذلك    

ال تؤخذ باالعتبار وبالتايل فإن االستثمارات تستند إىل معلومات ناقصة وتفضي إىل قرارات             
  .دون املستوى

، بالتعـاون مـع     إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحدة     وقد وضعت     -١٣٣
شادية دولية  االحتاد الدويل للمحاسبني وشركاء عديدين آخرين من القطاع اخلاص، وثيقة إر          

لتعزيز اإلفصاح عن البيانات عن طريق احملاسـبة اإلداريـة           )٦٧(بشأن احملاسبة اإلدارية البيئية   
وترمي هذه اإلرشادات، اليت تستند إىل ممارسات القطاع اخلاص، . باإلضافة إىل احملاسبة املالية 

ممارساهتا احملاسـبية   إىل مساعدة املنظمات واألعمال التجارية على إدراج التكاليف البيئية يف           
. على مستوى احملاسبة اإلدارية اليت تركز على تلبية احتياجات اإلدارة الداخلية من املعلومات            

وبالتايل فإن على األمم املتحـدة،      . ويسترشد أعضاء مبادرة االتفاق العاملي هبذه اإلرشادات      
دية يف مجيع منظماهتا    لكي تعزز موقعها كقدوة ُتحتذى، أن تتصدر تنفيذ هذه الوثيقة اإلرشا          

  )).ب (٤انظر التوصية (
ويشري تقييم انبعاثات مكافئ ثاين أكسيد الكربون إىل أن منظومة األمم املتحدة تبث           -١٣٤

 مليون طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون سنوياً، ما ميثل تكلفة تعويـضية              ١ ٧٤١حوايل  
وإذا قررت األمم املتحدة أن     . )٦٨( مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة      ٣٤,٢قدرها  

تنفذ بالكامل مبادرهتا املتعلقة باحلياد الكربوين وتعويض االنبعاثات اليت ال ميكنها تفاديهـا،             
وذلك بواسطة تدابري مثل إجراء املؤمترات بالفيديو وحتسني مسارات الرحالت اجلوية وغـري             

ادة كفاءة بناء اهلياكل األساسية     ذلك من وسائل الترشيد، وتعزيز كفاءة اخلطوط اجلوية، وزي        
بـل  طبيق هذه التدابري فحـسب،      لن يكون عليها أن تأخذ يف االعتبار تكلفة ت        وتشغيلها، ف 

__________  
، متاحة علـى    ٢٠٠٥أغسطس  / احملاسبة اإلدارية البيئية، آب    -د الدويل للمحاسبني، وثيقة إرشادية دولية       االحتا ) ٦٧(

 .http://www.ifac.org/members/DownLoads/IFAC_Guidance_doc_on_EMA_FINAL.pdf: املوقع التايل

 .١٦انظر احلاشية  )٦٨(
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أيضاً تكاليف تعويض الكربون اليت تفادهتا نتيجة اخنفاض كمية ثاين أكسيد الكربون            ستراعي  
  .الالزم تعويضها

ة لتغري املناخ الـيت أُدرجـت يف        وظائف اجلديدة السبع عشرة املخصص    خبالف ال و  -١٣٥
، فإن املمارسـة الـيت تتبعهـا        ٢٠٠٩-٢٠٠٨امليزانية العادية لألمم املتحدة لفترة السنتني       

املنظمات األخرى هي إما تعيني موظفني مؤقتني خارج نطاق امليزانية لشغل الوظائف اخلاصة             
 حىت  نيلمفتشال علم ل  و. فيهابتغري املناخ أو إسناد مهام إضافية تتعلق بتغري املناخ لبعض موظ          

اللحظة بأي مبادرة هتدف إىل توفري موارد كافية لتطوير اخلربة الداخلية واحلفاظ عليهـا يف               
 عن طريق   جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق،    ومن املؤّمل أن حيدد     . جمال اإلدارة البيئية  

ى، املوارد البـشرية الالزمـة يف هـذا       اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى والفريق الرفيع املستو      
عن القطاع بدقٍة وأن يقدم إىل اجلمعية العامة عن طريق اجمللس االقتصادي واالجتماعي تقريراً 

  .اآلثار املالية املترتبة يف هذا الشأن
وهناك حاجة أيضاً إىل إجياد قدرات تدريبية جوهرية لتدريب املدربني ضمن منظومة              -١٣٦

ة الدولية لتوحيد املقـاييس، البـالغ       ـل الدراية يف معايري املنظم    ـى حتصي األمم املتحدة عل  
 معيار، فضالً عن معايري تنفيذ عملية إصدار وحدات خفض االنبعاثـات            ١٤ ٠٠٠عددها  

وينبغي أن يوّجه األمني العام جملس الرؤساء التنفيذيني        . املعتمد ومشتريات تعويض الكربون   
 .وارد الالزمة لالضطالع هبذه األنواع من التدريباملعين بالتنسيق إىل إجياد امل
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  اإلدارة البيئية وتنسيقها على نطاق املنظومة  -ثالثاً   
إن أي نظام لإلدارة البيئية على نطاق املنظومة ككل يتطلب إطاراً قانونياً لـضبطه                -١٣٧

 التحليل  غري أن التوجيهات احلكومية الدولية يف هذا الصدد شحيحة، كما ورد يف           . وتسيريه
  .أِضف إىل ذلك أن منظومة األمم املتحدة تتبع هنجاً خمصصاً يف هذا الصدد. السابق
 وسيتعني الحقاً وضع سياسة بيئية داخلية على نطاق منظومة األمم املتحدة ككـل               -١٣٨

مشفوعة مبجموعة من املقاصد واألهداف البيئية اليت يتعني بلوغها كحد أدىن علـى نطـاق               
اجلمعيـة  تعتمـدها  جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنـسيق أو  ى أن يعتمدها  املنظومة، عل 

إضافة إىل ذلك، قد يتعني أن حتدد هاتان اهليئتان جمموعة أساسية مـن املقتـضيات               . العامة
القانونية واملؤسسية والطوعية تلتزم هبا املنظمات إذا ما أريد لألمم املتحدة أن تطبق بالفعل ما               

كالتخلص التدرجيي من املواد    ( وتتضمن هذه املقتضيات االتفاقات الدولية السارية        .تدعو إليه 
واملبادئ التوجيهية لألمم املتحدة وقواعدها الداخلية، وما ينسجم مـن          ) املستنفدة لألوزون 

قوانني احلكومات املضيفة وتشريعاهتا، واملعايري الدولية غري احلكومية، كتلك الصادرة عـن            
  ). انظر املرفق األول (الكهربائية التقنية الدوليةللجنة الية لتوحيد املقاييس واملنظمة الدو

ويشكل غياب هذا اإلطار حالياً عائقاً حيول دون اعتماد هنج متسق علـى نطـاق                 -١٣٩
املنظومة إزاء املشاكل البيئية ودون التخطيط بكفاءة وترشيد استخدام املـوارد واخلـربات             

وقد تبّنت فرادى املنظمات حلوالً خمصصة كل على حدة، مـستعينةً           . املتاحة ضمن املنظومة  
مبشورة بعض االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ومتبعةً أنظمة البلد املـضيف باإلضـافة إىل          

  .يف حاالت قليلة الكهربائية التقنية الدوليةللجنة التوحيد املقاييس ومعايري املنظمة الدولية 
ويف حـال تنفيـذ هـذه       .  أعاله مسألة غياب اإلطار القانوين     ٩وتتناول التوصية     -١٤٠

الرؤساء التنفيذيني املعـين  التوصية، يعتقد املفتشان أن على األمني العام، بوصفه رئيساً جمللس           
بالتنسيق، أن يضع إجراءات لتحديد وتسجيل الصكوك القانونية املنطبقة واملتطلبات األخرى           

ظمات األعضاء االلتزام هبا، وأن يتوىل إدارة هذه اإلجـراءات          ذات الصلة اليت يتعني على املن     
  .ارة البيئية للمنظمات وتنفيذهدباعتبارها أساساً لصياغة هنج اإل

، أن يواصل االضـطالع بـدور       ٧ويتعني على األمني العام، كما ورد يف التوصية           -١٤١
  .ملتحدة ككلقيادي يف وضع سياسات داخلية لإلدارة البيئية تشمل منظومة األمم ا

ويتبني من االستعراض الوارد يف الفصول السابقة أن القيام مببادرة يف جمال اإلدارة               - ١٤٢
البيئية على نطاق املنظومة ككل هو أمٌر ممكن وضروري ال للتصدي لتغري املناخ فحسب،              

 يف ويؤكد التحليل البيئي املضطلع به حـىت اآلن . بل ملواجهة املشاكل البيئية األخرى أيضاً    
إطار مبادرة األمم املتحدة للحياد املناخي وجود التزام على نطاق املنظومة ومحاس لـدى              
اإلدارات واملوظفني للمضي قدماً وتناول شواغل أخرى بصورة منهجية، ومنها النفايـات            
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الضارة وامللوثات، وتلوث املياه واجلو، فضالً عن املسائل املتعلقة بتشييد املباين وإدارهتـا             
  .اء املستداموالشر
غري أن فريق إدارة البيئة ليس مبقدوره أن يضمن لوحده وضع إطار إداري مالئـم                 -١٤٣

  .لبلوغ هذه األهداف اإلدارية املنهجية ما مل يتحقق إصالح واسع النطاق
، بدعمٍ من اجلمعية العامة يف      ١٩٩٩وقد أنشأ األمني العام فريق إدارة البيئة يف عام            -١٤٤

، لغرض تعزيز التنسيق بني وكاالت منظومة األمم املتحدة فيما يتعلـق            )٦٩(٥٣/٢٤٢قرارها  
وقد أشارت وحدة التفتيش، يف تقريرهـا       . مبسائل حمددة تتصل بالبيئة واملستوطنات البشرية     

حىت فيما يتعلق باألمور الداخلية لألمانات، مثل الشراء املستدام، ووفورات          "السابق، إىل أنه    
لنفايات، فشل فريق إدارة البيئة يف إقناع الوكاالت األعـضاء فيـه            الطاقة، والتخلص من ا   

باعتماد سياسات ذات صلة على نطاق املنظومة تساندها اللجنة الرفيعـة املـستوى املعنيـة        
وأضافت أنه ال يزال يتعني على مجيع وكاالت األمم املتحدة، باسـتثناء جامعـة              ". باإلدارة

طاقة الذرية، اعتماد معـايري املنظمـة الدوليـة لتوحيـد           األمم املتحدة والوكالة الدولية لل    
لوضع  )٧١(، وذلك على الرغم من مناشدة جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة           )٧٠(املقاييس

  . هنج إلدارة األمور الداخلية املتعلقة بالبيئة إدارةً سديدة ضمن منظومة األمم املتحدة
ريق إدارة البيئة قلة تركيزه على قضايا اإلدارة        ومن األسباب الرئيسية لضعف أداء ف       -١٤٥

أنه قد ركز على القضايا البيئية اجلوهرية بصورة أفقية شـاملة   أيضاً  يرى املفتشان   و. الداخلية
دون أن يراعي االختالفات بني املنظمات على صعيد اهليكل املؤسـسي واملوقـع اجلغـرايف          

إضافة إىل ذلك، فإن هنج اإلدارة البيئيـة        . اومصادر التمويل وطبيعة العمليات اليت تضطلع هب      
لدى األمم املتحدة، قبل طرح مبادرهتا املتعلقة باحلياد املناخي،كان هنجاً خمصصاً ويفتقر إىل              

  .قيادة عليا
احلايل إىل عملية مركزية تدل عليها الصعوبات الـيت         إدارة البيئة   وتستند آلية فريق      -١٤٦

تفاق حول مبادئ توجيهية مشتركة ومركزية بشأن الـشراء     يواجهها الفريق يف التوصل إىل ا     
ويتعني على الفريق وأعضاؤه استخالص العرب من هذه التجربة واعتماد عملية خمتلفة    . املستدام

جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق من القيام بعملية حتسني منهجي مرنـة            متكّن أعضاء   
 اخلربات بني أعضائه عن طريق املـشاركة الداخليـة          ومستمرة يف آن، باالستفادة من تبادل     

 . واخلارجية واملالحظات اإلجيابية

  .ويتطلب تنفيذ هذه املبادرة القيام باإلجراءات املبينة أدناه  -١٤٧

__________  
 . من منطوق القرار٥الفقرة  )٦٩(
)٧٠( JIU/REP/2008/3 ٩٠، الفقرة. 
 .١٩٩٥ لعام ١٠/١٨ر جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة قرا )٧١(
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  اعتماد ُنظم لإلدارة البيئية  -ألف   
بيئية، علم املفتشان بأن خرباء منظمة األمم املتحدة متفقون على أن عملية اإلدارة ال              -١٤٨

 تتيح ما يكفي من املرونة لتنفيذها من جانب أي منظمة يف            ١٤٠٠١املستندة إىل معيار إيزو     
  .منظومة األمم املتحدة

وخيدم تنفيذ نظام اإلدارة البيئية أهدافاً عديدة منها حتقيق االتساق مـع االتفاقـات                -١٤٩
تحدة، وحتقيق الشفافية والقابلية    البيئية املتعددة األطراف والقوانني الوطنية وسياسات األمم امل       

للتنبؤ، وإدراج التدابري البيئية ضمن امليزانية، فضالً عن تعزيز التزام املوظفني ومعدل االحتفاظ             
  .هبم، وحتسني أداء املنظمات ومسعتها وصدقيتها

وال يفرض نظام اإلدارة البيئية يف حد ذاته معايري حمددة أو مقتضيات ثابتة لـألداء                 -١٥٠
فاهلدف مـن  . ئي تتجاوز االلتزام بامتثال املتطلبات القانونية وغريها من املتطلبات السارية      البي

هذا النظام هو إمكانية تطبيقه على مجيع املنظمات، مبختلف أشكاهلا وأحجامها، وتكيفه مع             
 يشترط بكل بساطة    ١٤٠٠١فاملعيار إيزو   . )٧٢(شىت الظروف اجلغرافية والثقافية واالجتماعية    

املنظمات اليت ليس لديها نظام إدارة بيئية قائم أن حتدد القضايا البيئية اليت تواجهها وأي               على  
متطلبات قانونية وممارسات إدارية ذات صلة ميكن أن تساعد يف حل املـشكلة، وأن حتـدد            

كما يلزم املعيار املنظمة بالتحسني املستمر عن . بادئ ذي بدء وضعها احلايل فيما يتعلق بالبيئة
  .أعاله فيما يتعلق هبذه املسألة) ج (٧انظر التوصية ). انظر املرفق الرابع(ريق املراجعة ط

ويقتضي وضع سياسات بيئية داخلية متسقة إطاراً إدارياً على نطاق املنظومة لضمان              -١٥١
تبادل اآلراء واخلربات بصورة منهجية ودائمة بني املنظمات بغية حتديد أفضل املمارسات يف             

ويتعني أن يسترشد هذا اإلطار بعملية استعراض نظراء تضطلع هبـا           . ظم اإلدارة البيئية  جمال نُ 
مجيع اهليئات، وميكن صياغتها على غرار عمليات االستعراض البيئي ملنظمة التعاون والتنمية            

  :وتتمثل أهداف هذه العملية فيما يلي. )٧٣(يف امليدان االقتصادي
 تواجه كل هيئة من هذه اهليئات، مثل الظـروف          استيعاب احلالة البيئية اليت     )أ(  

  األساسية واالجتاهات وااللتزامات السياساتية كأساس يستند إليه التقييم املتبادل ألداء اهليئات؛
تبادل املعلومات بشأن جمموعة أساسية من املبادئ واألنظمـة واملبـادئ             )ب(  

  التوجيهية الداخلية املعمول هبا؛
ن املساءلة هليئات منظومة األمم املتحدة أمـام الـدول          ضمان قدر أكرب م     )ج(  

  .األعضاء وعامة اجلمهور وغريهم

__________  
 .14001إيزو  )٧٢(

)٧٣( OECD/GD/(97)35, 1997. 
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ووفقاً ملا خلص إليه املفتشان من املقابالت اليت أجرياها مـع مـديري املنظمـات                 -١٥٢
وموظفيها، فإن إجراء هذا االستعراض من شأنه أن يعزز التحسني املستمر لـألداء البيئـي               

شجيع املنافسة الصحية والتعاون فيما بينها، وذلك من خالل عمليـة           للمنظمات عن طريق ت   
  .تبادل معريف تفضي إىل حتديد الدروس املستخلصة

ات استعراض النظـراء، يـتعني اختـاذ       ـن طريق عملي  ـولبلوغ أهداف التبادل ع     -١٥٣
  :الترتيبات التالية

ـ              )أ(   ا الـذايت   ينبغي أن يقدم عدد من املنظمات كل سنة تقريراً عـن تقييمه
ملمارساهتا اإلدارية البيئية الداخلية، مستندةً يف ذلك، حسب االقتضاء وبصورة تدرجييـة، إىل    
املبادئ التوجيهية إلعداد التقارير التابعة ملبادرة اإلبالغ العاملية املدعومة من برنـامج األمـم              

  ؛)٧٤(املتحدة للبيئة
خرى يف املنظومة، ومنها أمانة    ينبغي أن تتوىل استعراض التقرير املنظماُت األ        )ب(  

برنامج األمم املتحدة للبيئة، وخباصة أمانة األوزون، وأمانات االتفاقـات البيئيـة املتعـددة              
  وأمانة املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس؛إدارة البيئة األطراف، وأعضاء فريق 

ز التنسيق اليت أنشئت يف إطار شـبكة األمـم          ـينبغي احلفاظ على مراك     )ج(  
املتحدة للحياد املناخي وشبكة املشتريات التابعة للجنة اإلدارية الرفيعة املستوى، من أجـل             

  تنفيذ هذا اإلطار؛
ُتدعى إىل املشاركة منظمات اجملتمع املدين واملنظمـات غـري احلكوميـة              )د(  

  .واملشاريع ذات الدراية األعضاء يف االتفاق العاملي
ع املسائل ذات الصلة بسياسات وإجراءات اإلدارة       وينبغي أن يغطي االستعراض مجي      -١٥٤

البيئية الداخلية، كعمليات تعويض الكربون، والشراء املستدام، والـتخلص مـن النفايـات             
اخلطرة، واملواد املستنفدة لألوزون، وامللوثات كاملركبات الثنائية الفينيل املتعـدد الكلـور            

  .لطاقة اجلديدة واملتجددة، وبيئة العملواألسبستوس، وجتديد املباين وإدارهتا، ومصادر ا
وينبغي القيام بأنشطة دعوة وإعالم بشأن عمليات استعراض النظراء، وذلـك مـن               -١٥٥

خالل خدمات اإلعالم واالتصاالت العامة العادية، كما ينبغي إحالة نتائج االسـتعراض إىل             
  .جمالس إدارة املنظمات املعنية

__________  
مبادرة اإلبالغ العاملية هي منظمة شبكية حتظى بدعم برنامج األمم املتحدة للبيئة، وكانت هلـا الريـادة يف                )٧٤(

اعية للمنظمات، وموقعها اإللكتـروين     تطوير إطار عاملي لإلبالغ عن االستدامة البيئية واالقتصادية واالجتم        
 .gri/scp/fr.unep.www://http/انظر أيضاً . Home/org.globalreporting.www://http: هو
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  ١١التوصية 

الرؤسـاء  عية العامة إىل األمني العام، بصفته رئيس جملـس   ينبغي أن تطلب اجلم   
، أن يعزز تبادل اآلراء والـدروس املستخلـصة مـن        التنفيذيني املعين بالتنسيق  

إدارة التجارب عن طريق عملية استعراض نظراء بني املنظمات يف إطار فريـق             
  .ة واألداء البيئي هلذه املنظماتي، بغية تعزيز اإلدارة البيئالبيئة

  دور منظومة األمم املتحدة يف جمال الدعوة: ضرب املثل  -باء   
حتتل منظومة األمم املتحدة موقعاً مالئماً لقيادة الدول األعضاء وأصحاب املـصلحة              -١٥٦

اآلخرين على درب االستدامة، وال سيما بإدماج مبادئ التنمية املستدامة يف السياسات والربامج              
  .ادر البيئية، على النحو املنشود يف األهداف اإلمنائية لأللفيةالقطرية، وتعويض فقدان املص

غري أن جزءاً كبرياً من اجلهود املبذولة لترمجة األقوال إىل أفعال يف إطار مبادرة األمم           -١٥٧
املتحدة للحياد املناخي قد ُنفذ بتوجيه من املسؤولني اإلعالميني يف املكتب التنفيذي لألمـني              

ويتعني أن ُتسند   . إن إدارة شؤون اإلعالم مل ُتستخدم بالقدر الكايف حىت اآلن         وبالتايل ف . العام
إليها مهمة اإلعالم الداخلي واخلارجي على السواء فيما يتعلق باألهداف واإلجنازات البيئيـة             

  .لألمم املتحدة
والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف ميكن احلفاظ على الزخم الناتج عن الـدورة                -١٥٨

ويعتقد املفتشان أن اإلجابة عن هذا الـسؤال        . عشرة ملؤمتر األطراف املتعلق باملناخ    اخلامسة  
  .تكمن يف حتديد االعتبارات البيئية وتعميمها وإدماجها يف األنشطة العادية اليومية للمنظمات

وقد عملت وحدات إدارة شؤون اإلعالم يف أماكن متعددة علـى تعزيـز بـرامج            -١٥٩
وينبغـي  . داخلية املتعلقة بالبيئة إلحداث تغيري يف ثقافة املوظفني واإلدارة        التوعية والتدريب ال  

االعتراف هبذه اجلهود وتشجيعها، حيث متخضت عن بعض التجارب الناجحـة يف جمـال              
كما ينبغي توثيق أفضل املمارسات والدروس املستخلصة يف األمانات         . اإلدارة البيئية الداخلية  

ة إلعطاء أمثلة عن التطبيق العملي لإلدارة البيئية الداخلية يف األمم          وتبادهلا بصورة أكثر منهجي   
 تنسيق استخدام القدرات اليت طُورت      إدارة البيئة وميكن هلذا الغرض أن يتوىل فريق       . املتحدة

ويعمل برنامج األمم املتحدة للبيئة مـع  . لشبكة مراكز التنسيق يف إطار مبادرة احلياد املناخي    
مم املتحدة املستدامة إلنشاء موقع شبكي لألمم املتحـدة يكـون جامعـاً             فريق مبادرة األ  

ومشتركاً ومراعياً للبيئة، ليصبح أول موقع إلكتروين مشترك للجمهور الداخلي واخلـارجي            
من أجل تبادل املعلومات عما تنفذه األمم املتحدة من وسائل وحاالت دراسات ومحالت يف              

  . جمال التخضري
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ستفيد األمني العام وإدارة شؤون اإلعالم من أعمال الدعوة اليت قام هبـا             وينبغي أن ي    -١٦٠
وشـعبة التكنولوجيـا والـصناعة       األمم املتحدة املـستدامة      رفقم/برنامج األمم املتحدة للبيئة   

 التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة من أجل تعميم اإلدارة البيئية الداخلية يف أنشطتها              واالقتصاد
كما ينبغي أن يعززا اجلهود املبذولة حالياً لتشييد أواصر أوثق مع القطـاع             . واتصاالهتاالقائمة  

  .)٧٥(اخلاص عن طريق برامج الشركات الراعية، من قبيل االتفاق العاملي والشراكة العاملية

  ١٢التوصية 
ينبغي أن يضمن األمني العام االضطالع بأنشطة اتـصاالت ودعـوة منهجيـة             

والدول األعضاء واجلمهور بالتقدم احملرز يف اجلهود اليت تبذهلا         إلحاطة املوظفني   
  :املنظمة لتحقيق ما يلي

  حتسني اإلدارة واألداء البيئيني الداخليني؛  )أ(
دة والتزاماهتا  ـم املتح ـدام على منظمات األم   ـإضفاء طابع مست    )ب(

ـ      يف   ـ    ـجمال السياسات واملمارسات البيئية عن طري اب ـق شـركائها وأصح
  .صلحة املعنينيامل

  

__________  
 واملبـادئ  عامـة ئ ال املبـاد : املتحدة األمم منظومة يف الراعية الشركات أنشطةوحدة التفتيش املشتركة،     )٧٥(

 ).JIU/NOTE/2009/1 (التوجيهية
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  املرفق األول

املبادئ والسياسات واملبادئ التوجيهية اليت تطبقها منظمات األمم املتحـدة يف             
  جمال اإلدارة البيئية الداخلية 

املبادئ والسياسات واملبادئ التوجيهية املستندة إىل التشريعات احلكومية الدوليـة الـيت       -١  
   املتحدةاعتمدهتا جمالس إدارة منظمات األمم

يستعرض هذا الفرع صكوك اإلدارة البيئية الداخلية القائمة على مقررات اعتمـدهتا              
  .منظمات األمم املتحدة

  اإلدارة البيئية    
 ٤ -أغسطس / آب٢٦، جوهانسربغ املستدامة للتنمية العاملي القمة ملؤمتر التنفيذ خطة •

  ).١٤ث، الفقرة خطة جوهانسربغ للتنفيذ، الفصل الثال (٢٠٠٢سبتمرب /أيلول
 إجـراءات التقـدير البيئـي واالجتمـاعي يف       -اإلدارة البيئية والتنمية املستدامة      •

  ).٢٠٠٨الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، (الصندوق الدويل للتنمية الزراعية 

  املشتريات    
) ١٩٩٩بصيغتها املوسعة يف عام     (مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك        •

  )١٩٩٩ديسمرب /نون األول كا٢٢(
، بشأن مواءمة ممارسات الـشراء بـني    ٣٦، الفقرة   ٥٩/٢٥٠قرار اجلمعية العامة     •

االستعراض الشامل الذي جيري كل ثالث سنوات لسياسة األنشطة         "املنظمات يف   
 كـانون   ٢٢" (أجل التنمية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحـدة         التنفيذية من 

  )٢٠٠٤ديسمرب /األول
أو بيعها والـيت    /ائمة املوحدة باملنتجات اليت حظرت احلكومات استهالكها و       الق •

إدارة الشؤون االقتصادية  (و مل توافق عليهاأو فرضت عليها قيودا صارمة  أسحبتها  
 إىل  ١٩٨٤واالجتماعية لألمـم املتحدة، من الطبعة األوىل الـصادرة يف عـام            

  )٢٠٠٥ الصادرتني يف عام ١٢ و١١الطبعتني 
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ادئ والسياسات واملبادئ التوجيهية الداخلية واملشتركة بني الوكـاالت ملنظمـات           ـاملب  -٢  
  األمم املتحدة

يستعرض هذا الفرع صكوك اإلدارة البيئية الداخلية ملنظومة األمم املتحدة الناجتة عن              
  .املشاورات بني الوكاالت أو عن عمليات داخلية

  اإلدارة البيئية    
برنامج األمم املتحدة   ( مبادئ توجيهية ملكاتب األمم املتحدة       :إنقاذ طبقة األوزون   •

  )١٩٩٧للبيئة، 
  )١٩٩٩االحتاد الربيدي العاملي، (للربيد " الدليل العملي البيئي" •
، ١٩٩٦مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني،       (املبادئ التوجيهية البيئية     •

  )٢٠٠٥بصيغتها املنقحة يف عام 
  )٢٠٠٨منظمة الصحة العاملية، ) (احلالية( الشرب، الطبعة الثالثة دالئل جودة مياه •
مبادئ توجيهية للربامج الوطنية املعنية باالسـتهالك واإلنتـاج         : التخطيط للتغيري  •

  )٢٠٠٨برنامج األمم املتحدة للبيئة، (املستدامني 
 ٣٠السياسة البيئية لبعثات األمم املتحدة امليدانية، مـن املقـرر استعراضـها يف               •

إدارة الـدعم   /إدارة عمليات حفظ السالم باألمم املتحدة      (٢٠١٠يونيه  /حزيران
  )٢٠٠٩امليداين، 

إدراج االستدامة البيئية يف التحاليل القطرية وإطار عمل األمم املتحدة للمـساعدة             •
  )٢٠٠٩ ،جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية(اإلمنائية 

برنامج األمم  (ياسات، دليل توجيهي    إدراج االستدامة يف تقرير الس    : تقييم متكامل  •
  )٢٠٠٩املتحدة للبيئة، 

 نشر بساط أخضر للمـشاركني يف االجتماعـات         -دليل االجتماعات األخضر     •
، أعّده اجمللس الـدويل  ) مرفق األمم املتحدة املستدام-برنامج األمم املتحدة للبيئة    (

  ٢٠٠٩للمبادرات البيئية احمللية، 
  )٢٠٠٩ األمم املتحدة للسكان، صندوق(دليل املكتب األخضر  •
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مذكرة : تنفيذ الفرز البيئي وتقييم األثر البيئي ملشاريع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي           •
  .)٧٦()٢٠٠٩برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، (إرشادية 

 كفاءة الطاقة وتغري املناخ    

إلمنـائي،  برنامج األمـم املتحـدة ا  (برنامج األمم املتحدة حلساب غازات الدفيئة     •
٧٧()٢٠٠٩(.  

منظمـة الطـريان   (برنامج منظمة الطريان املدين الدويل حلساب انبعاثات الكربون   •
  )٢٠٠٩املدين الدويل، 

مرفـق األمـم    (دليل خفض انبعاثات غازات الدفيئة يف منظمات األمم املتحـدة            •
  )٢٠٠٩برنامج األمم املتحدة للبيئة، /املتحدة املستدام

برنامج األمم املتحدة   ( إرشادات ملديري املرافق     - املباين   كفاءة استخدام الطاقة يف    •
  )٢٠٠٩، (Skanska) سكانسكا شركة/للبيئة

برنـامج األمـم املتحـدة      (جمموعة أدوات تنمية استراتيجيات األسطول النظيف        •
  .)خطوة خبطوةلإلرشاد أداة إلكترونية  ((TNT)يت إن يت شركة /للبيئة

  املشتريات    
مكتب خدمات املشتريات املشتركة بـني الوكـاالت،        (ر  مبادرة املكتب األخض   •

١٩٩٥(  
الفريـق العامـل    (املبادئ التوجيهية املشتركة ملشتريات منظمات األمم املتحـدة          •

  )٢٠٠٠املشترك بني الوكاالت املعين باملشتريات، 
  )٢٠٠٢برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، (دليل املشتريات  •
  )٢٠٠٧امج األمم املتحدة اإلمنائي، برن(مبادرة سياسات املكتب األخضر  •
دليل مشتريات اإلنارة الكفؤة يف وكاالت األمم املتحدة        : االدخار ملستقبل مشرق   •

  )٢٠٠٧مبادرة األمم املتحدة املستدامة، -برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(
  )٢٠٠٧دائرة مشتريات األمم املتحدة، (مدونة السلوك ملوّردي األمم املتحدة  •

__________  
اإلرشادات الرئيسية لربنـامج    " وثيقة بعنوان    ٣٤أبلغت أمانة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي املفتشني بوجود          )٧٦(

إلمنـائي الوطنيـة، وهـي      يف عمليات التخطيط ا   " األمم املتحدة اإلمنائي فيما يتعلق بتعميم املنظور البيئي       
إرشادات تقدم معارف عملية عن تطبيق املعايري واألنظمة البيئية على مشاريع الربنامج لكـي يـستخدمها                

 .مطورو املشاريع وشركاؤهم املنفذون وأصحاب املصلحة
 . أعاله خبصوص واضعي برنامج حساب غازات الدفيئة٢٥انظر الفقرة  )٧٧(
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برنامج األمم  ( املواصفات   ٢ دليل املمارسات، واجمللد     ١ اجمللد   -ت البيئية   املشتريا •
  )٢٠٠٨املتحدة اإلمنائي، 

شبكة املشتريات التابعة للجنة اإلدارية الرفيعـة       (مذكرة ممارسات الشراء املستدام      •
  )٢٠٠٨املستوى وفريق إدارة البيئة، 

ت تكنولوجيـا املعلومـات     املبادئ التوجيهية للشراء املستدام فيما يتعلق مبعـدا        •
  )٢٠٠٨برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، (للمكاتب 

مكتـب  (دليل العالمات البيئية للمختصني باملشتريات يف منظومة األمم املتحـدة            •
  )٢٠٠٩األمم املتحدة خلدمات املشاريع، 

 برنامج األمم املتحـدة   (دليل املستخدم للمبادئ التوجيهية املتعلقة بالشراء املستدام         •
  )٢٠٠٩اإلمنائي، 

برنـامج األمـم    (بقرطاسية املكاتب   يتعلق  املبادئ التوجيهية للشراء املستدام فيما       •
  )٢٠٠٩املتحدة اإلمنائي، 

برنامج (املبادئ التوجيهية للشراء املستدام فيما يتعلق مبنتجات وخدمات التنظيف           •
  )٢٠٠٩األمم املتحدة اإلمنائي، 

برنـامج األمـم املتحـدة      ( فيما يتعلق باألثاث     املبادئ التوجيهية للشراء املستدام    •
  )٢٠٠٩اإلمنائي، 

املبادئ والسياسات واملبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمات حكومية دولية أخـرى أو              -٣  
  منظمات دولية غري حكومية

يستعرض هذا الفرع صكوك اإلدارة البيئية الداخلية لدى املنظمات احلكومية الدولية             
  ات الدولية غري احلكوميةاألخرى أو املنظم

  اإلدارة البيئية    
مقدمـة  : استعراضات األداء البيئي ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي          •

  )١٩٩٧، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، OECD/GD(97)35(عملية 
  )٢٠٠٥لمحاسبني، االحتاد الدويل ل( احملاسبة اإلدارية البيئية -وثيقة إرشادية دولية  •
 إرشادات بشأن املمارسات احلـسنة لتعزيـز        -تطبيق التقييم البيئي االستراتيجي      •

  )٢٠٠٦منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، (التعاون اإلمنائي 
مبادرة اإلبالغ العاملية املدعومـة مـن       (املبادئ التوجيهية لإلبالغ عن االستدامة       •

  )٢٠٠٦بيئة، برنامج األمم املتحدة لل
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الالئحة رقـم   (برنامج اإلدارة ومراجعة احلسابات اإليكولوجيني لالحتاد األورويب         •
  )٢٠٠١مارس / آذار١٩ للربملان األورويب واجمللس املؤرخة ٧٦١/٢٠٠١

) ٢٠٠٤،  ١٤٠٠٤ وإيـزو    ١٤٠٠١إيزو  (معايري إيزو املتعلقة بُنظم اإلدارة البيئية        •
، ٢٦٠٠٠ة معايري إيـزو     ـسلسل(ة  ـ االجتماعي ةـومعايري إيزو املتعلقة باملسؤولي   

  )ستصدر الحقاً

  كفاءة الطاقة وتغري املناخ    
القيادة يف جمال الطاقة والتصميم البيئي، برنامج إصدار شـهادات البنـاء األخـضر        •

  )٢٠٠٩اجمللس األمريكي للبناء األخضر، (
جملس ( ملؤسسة حبوث البناء     األدلة اإلرشادية املتعلقة باملباين وفقاً لطريقة التقييم البيئي        •

  )االستدامة العاملية ملؤسسة حبوث البناء، اململكة املتحدة

  املشتريات    
  )الكهربائية التقنية الدوليةللجنة ا(معايري التقنية الكهربائية  •
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  املرفق الثاين

السياسات واملبادئ التوجيهية وحالـة التنفيـذ يف        : الشراء املستدام     
  تحدةخمتلف منظمات األمم امل

تناول االستبيان الذي أجرته وحدة التفتيش مسألة الشراء املستدام حتديداً مستفسراً             -١
عن السياسات واملمارسات اليت جيري تنفيذها يف كل منظمة وطالباً معلومات عن التكاليف             

  .واملنافع املتحققة
 الداخليـة   إضافة إىل ذلك، طلب االستبيان معلومات عن أهم مسائل اإلدارة البيئية            -٢

  .اليت تواجه أمانة كل منظمة من املنظمات على صعيدي املقر وامليدان
تبني أن معظم املنظمات يف طور اعتماد سياسات وممارسات للشراء املستدام، غـري               -٣

  .أن معظمها ال يزال يف مرحلة مبكرة جداً
ئل الـيت  أدرج عدد من املنظمات مسألة الشراء املستدام حتديداً ضمن أهـم املـسا         -٤

وحدد عدد من املنظمات مسائل وإجراءات أخرى تنطوي على مـسألة الـشراء             . تواجهها
وكان أكثر تلك املسائل تكراراً هو مـا يتعلـق          . املستدام أو ترتبط هبا بصورة غري مباشرة      

باستخدام الورق املعاد تدويره وتدابري خفض استخدام الورق، مثل الطباعة علـى وجهـي              
كما ميكن يف سياق الشراء املستدام النظر       . ة تتطلب شراء معدات مالئمة    الورقة، وهي مسأل  

يف شراء املعدات الالزمة إلجراء املؤمترات عن بعٍد أو بالفيديو واألجهزة الكهربائيـة الـيت               
وأشار عدد من املنظمات املشاركة كذلك إىل عامل . تستهلك قدراً أقل من الطاقة الكهربائية 

  .النبعاثات املنخفضة من غازات الدفيئةمشتريات الطاقة ذات ا
ويف بعض احلاالت، أُدرجت املعلومات املتعلقة بالشراء املستدام يف أجزاء أخرى من              -٥

فقد تندرج هذه املعلومات مثالً يف األسئلة املتعلقـة         . االستبيان ال تتعلق هبذه املسألة حتديداً     
أو األسئلة املتعلقة باإلدارة    ) ستدامة البيئية كفالة اال ( من األهداف اإلمنائية لأللفية      ٧باهلدف  

  .البيئية الداخلية
  .املستدامبالشراء ويرد يف اجلداول التالية ملخص ألهم االستنتاجات املتعلقة   -٦
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  املرفق الثاين 

   ألف-١اجلدول     
املبادئ التوجيهية واإلجراءات املتخذة يف جمال /تصنيف السياسات

  ت األمم املتحدةالشراء املستدام يف منظما
  السياسات واإلجراءات املتعلقة بالشراء املستدام

  اإلجراءات/التنفيذ  املمارسات/السياسات
    الشراء املستدام كمسألة أساسية السياسة صفر

  النفقات املتعلقة بالتدفئة  -ألف   الوقود/الكهرباء/ مشتريات الطاقة-١السياسة 
  زالتحول من زيت التدفئة إىل الغا    -باء 

  اإلنارة ذات الكفاءة يف استخدام الطاقة  -جيم 
  مشتريات الطاقة املتجددة  -دال 

  املركبات اهلجينة، إدارة األسطول/االستهالك املنخفض  -اء ه   املركبات-٢السياسة 
  عزل املباين  -واو    املرافق-٣السياسة 

  جتديد النوافذ والواجهات  -زاي 
  استبدال معدات التربيد  -حاء 
  رشيد استخدام مساحة املكاتبت  -طاء 

  استبدال معدات التدفئة والتهوية والتربيد القدمية  -ياء    املعدات-٤السياسة 
  الطابعات الكفؤة/معدات الطباعة على وجهي الورقة  -كاف
  بالفيديو/املؤمترات عن بعد  -الم 
  املعدات ذات الكفاءة يف استخدام الطاقة  -ميم 

 املصّدق/استخدام الورق املعاد تدويره  -نون    اللوازم املكتبية-٥السياسة 
  الوثائق اإللكترونية/استخدام املنتجات اخلضراء  -سني 

  السفر على الدرجة السياحية فقط  -عني    احلد من السفر-٦السياسة 
  احللقات الدراسية ملوظفي األمم املتحدة /حلقات العمل  -فاء   بناء القدرات/ التدريب-٧السياسة 
  إدراج معايري االستدامة يف استدراج العروض  -صاد   التنسيق مع مكتب املشتريات-٨السياسة 
  التنسيق مع مرفق األمم املتحدة املستدامة  -قاف   تطوير االستراتيجيات واملبادئ التوجيهية -٩السياسة 

  الوثائق املتعلقة بالشراء املستدام/املبادئ التوجيهية  -راء 
  معدات اإلصحاح اجلافة  -شني    استهالك املياه-١٠السياسة 
  الورق/إعادة تدوير النفايات  -تاء   إدارة النفايات وإعادة تدويرها واحلد منها -١١السياسة 
  النفقات األخرى ذات الصلة/املرافق  -ثاء    النقل املستدام-١٢السياسة 
  اإلعالم والتدريب للموظفني/حلقات العمل  -خاء    وعي املوظفني-١٣السياسة 

  النفقات املتعلقة بتعويض الكربون  -ذال   تعويض الكربونشراء  -١٤ياسة الس
  العناية باحلدائق/تنظيف املكاتب  -ضاد    الصيانة-١٥السياسة 
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  املرفق الثاين

   باء-١اجلدول     
عرض عام لإلجراءات املتخذة يف جمال الشراء املستدام يف منظمـات               

 /التنفيـذ " يف خانـة     األمم املتحدة ُيرجى ربط األحـرف األجبديـة       
  " املمارسات/السياسات"مبا يقابلها من أرقام يف خانة " اإلجراءات

  مالحظات  )أ(اإلجراءات/التنفيذ  )أ(املمارسات/السياسات  املنظمة
إدارة عمليات  /إدارة الدعم امليداين  

  حفظ السالم
،م، ال اف، ك اء، ي اء، ح او، و اءه ٩ و٤ و٣ و٢السياسات صفر و

  افق
  

 تقدمي عروض إلبرامجتري عملية 
عقود جديدة لتحـسني املبـاين
اجلاهزة، ُنظم الطاقة الكهربائيـة

  .الضوئية
٧ و ٥ و ٤ و ٣ و ١السياسات   اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية

  ١٣ و٩و
ـ  اف، ك اء، ي اي، ز يمج ،يم، م
  اء، راف، قاء، فني، سونن

  

اللجنة االقتصادية واالجتماعيـة    
  آلسيا واحمليط اهلادئ

    ادص  ٨و صفر لسياستانا

اللجنة االقتصادية واالجتماعيـة    
  لغرب آسيا

    اء، تاء، ريم، مافك  ١١ و٩ و٧ و٤السياسات 

منظمة األمم املتحـدة لألغذيـة      
  والزراعة

٩ و ٨ و ٥ و ٤ و ٣السياسات  
  ١٤ و١٣و

ـ   ياء، الم،  ،اءح  سـني،،ون ن
  ال، ذاء خصاد، قاف، راء،

  .العديد من املبادرات اخلضراء

تتكفل منظمة األمـم املتحـدة      لة الدولية للطاقة الذريةالوكا
 . للتنمية الصناعية بإدارة املرفق

القيادة يف جمال الطاقـةشهادة    اد، صونن  ٨ و٥السياستان   منظمة الطريان املدين الدويل
   .والتصميم البيئي

    يم م ياء،،او، ولفأ  ٤ و٣ و١ت ساالسيا  منظمة العمل الدولية
    يم، جلفأ  ١السياسة   حرية الدوليةاملنظمة الب

    الد  ٣ و١السياستان   االحتاد الدويل لالتصاالت 
    الذ  ١٤و صفر السياستان  مقر األمم املتحدة يف نيويورك

اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة      
  التصحر

    ال، ذادص  ١٤ و٨السياستان 

يضطلع مكتب األمم املتحـدة يف      األونكتاد
  .جنيف باملشتريات

القيادة يف جمال الطاقـةشهادة    ال، ذاءر  ١٤ و٩السياستان   برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
   .والتصميم البيئي
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  مالحظات  )أ(اإلجراءات/التنفيذ  )أ(املمارسات/السياسات  املنظمة
٧ و ٥ و ٤و صـفر    السياسات  برنامج األمم املتحدة للبيئة

  ١٤ و١٣ و١١ و٩ و٨و
 سـني،،ون ن  الم، ميم،  ،افك

 تـاء،  ،اءرفاء، صـاد، قـاف،    
  الذ ،اءخ

إسداء املشورة وتقـدمي الـدعم     
ملنظمات األمم املتحدة األخـرى

حمايـد . يف جمال الشراء املستدام   
ينـاير/ياً منذ كانون الثاين   مناخ

٢٠٠٨.  
منظمة األمم املتحـدة للتربيـة      

  )اليونسكو(والعلم والثقافة 
٤ و ٣ و ١و صـفر    السياسات

  ١٣ و١١ و٩ و٥و
ـ  اي، ز او و  جيم، ،ألف ،اء، ح
 ياء، كـاف، الم، مـيم،      ،اءط
 اء خاء، تاء، سني، قاف، ر،ونن

تشارك يف الفريق العامل لشبكة
 للجنة اإلداريةاملشتريات التابعة 
   .الرفيعة املستوى

اتفاقية األمم املتحـدة اإلطاريـة      
  بشأن تغري املناخ

٥ و ٤ و ٣ و ٢ و ١السياسات  
  ١٣ و١١ و٨ و٦و

 كـاف، الم،،اء، ط اء  ه،  الد
اء خ سني، صاد، تاء،،ون نميم،

  .ارالسفر بالقط: ٦السياسة 

 صـاد،،ون ن  كاف، الم،  ،اء  ه  ٩ و٥ و٤ و٢السياسات   صندوق األمم املتحدة للسكان
  اء رقاف،

إدراج. دليل املكتب األخـضر   
مبدأ احلياد املناخي يف العديد من

  .السياسات
انظر مكتب األمم املتحـدة يف      موئل األمم املتحدة

  .نريويب
منظمة األمم املتحـدة الـسامية      

  لشؤون الالجئني
    اءه  ٢و صفر السياستان

منظمة األمم املتحـدة للطفولـة      
  )اليونيسيف(

أجنزت هيئة الطاقة يف نيويـورك  يم م كاف،،اء، طيمج  ٤ و٣ و١السياسات 
التدقيق يف مـصادر اإلنـارة،
اسُتبدلت أجهزة التكييف القدمية
يف مركز البيانـات، ُحـّدثت
املصاعد، شاركت املنظمـة يف

أجراه برنامجتقييم املباين الذي    
  .األمم املتحدة للبيئة

منظمة األمم املتحـدة للتنميـة      
  الصناعية

٩ و ٨ و ٤ و ٣ و ١السياسات  
 ١٥ و١٤ و١٣ و١١ و١٠و

ـ  اء، ح اي، ز او، و يمج ،اء، ط
ـ  ياء، ميم، صاد، قاف،    ،ني ش

  اد، ضال، ذاء ختاء،

  .املزيد من حتديث املصاعد

٥ و ٤ و ٢و صـفر    السياسات  مكتب األمم املتحدة يف جنيف
  ١٥و

  .تثبيت ألواح مشسية  اد، ضون ن ميم،،اءه

٥ و ٤ و ٣ و ٢ و ١السياسات    مكتب األمم املتحدة يف نريويب
 ١٥ و١٣ و١١ و٩ و٨ و٧و

 كـاف،،اء، ط اء، ح اءهجيم،  
 سني، فاء، صاد،،ون ن الم، ميم، 
  اد، ضاء خقاف، تاء،

  

ــدة يف   ــم املتح ــب األم مكت
مكتب األمم املتحدة املعـين     /فيينا

  رات واجلرميةباملخد

انظر منظمة األمـم املتحـدة
  للتنمية الصناعية أعاله

تتكفل منظمة األمـم املتحـدة  
  .للتنمية الصناعية بإدارة املرافق
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  مالحظات  )أ(اإلجراءات/التنفيذ  )أ(املمارسات/السياسات  املنظمة
غاثـة  إلوكالة األمـم املتحـدة      

وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف    
  )ونروااأل (الشرق األدىن

    اف، قاءف  ٩ و٧السياستان 

    يم م كاف، الم،،يمج  ٤ و١ياستان الس  منظمة السياحة العاملية
    اد ص فاء،،ونن  ٨ و٧ و٥السياسات   االحتاد الربيدي العاملي

    اء، رالد  ٩ و١و صفر السياسات   العامليغذيةبرنامج األ
يتضمن دليل منظمـة الـصحة  اء، رادص  ٩ و٨ و٥و صفر السياسات  منظمة الصحة العاملية

العاملية الشواغل البيئية يف قـسم
  .ياتاملشتر

        املنظمة العاملية للملكية الفكرية
    ون، نمال  ٥ و٤السياستان   املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

  . ألف-١يرجى الرجوع إىل التصنيف الوارد يف اجلدول   )أ(  
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انبعاثات غازات الدفيئة وخفضها ومشتريات تعـويض الكربـون يف              
  منظمات األمم املتحدة

ـ        : قضية حمددة   -ألف    ا ـاعتماد استراتيجية على نطاق منظومة األمم املتحدة جلعله
  حمايدة مناخياً

  قوائم جرد انبعاثات غازات الدفيئة    
متكنت مجيع منظمات األمم املتحدة أخرياً من الوفاء بالتزامها بتقييم انبعاثات غازات        -١

 قائمة جـرد لالنبعاثـات      وتسىن بذلك وضع  . ٢٠٠٩ حبلول هناية عام     ٢٠٠٨الدفيئة لعام   
وقد بدأ العديد من وكاالت األمـم املتحـدة      . باستخدام الطريقة واألدوات احلسابية نفسها    

، يف حني أن بعض الوكاالت      ٢٠٠٨ جبمع البيانات املتعلقة بغازات الدفيئة ألول مرة يف عام        
  .٢٠٠٤بدأت بتقييم انبعاثاهتا منذ عام 

 يف تقرير برنامج األمم املتحدة للبيئـة بعنـوان          ٢٠٠٨وأُدرجت نتائج التقييم لعام       -٢
 مبناسبة  ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٥الصادر يف   " االنتقال إىل أمم متحدة حمايدة مناخياً     "

ويستعرض . الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األمم املتحدة بشأن تغري املناخ املعقود يف كوبنهاغن           
  .يئة الواردة يف التقرير البيانات املتعلقة بغازات الدف١اجلدول 

، أجرت وحدة التفتـيش     ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول  - نوفمرب/ويف تشرين الثاين    -٣
وقد تباينت األرقام الواردة مـن بعـض        . مسحاً عن طريق استبيانات ُوجهت إىل املنظمات      

لدفيئة املنظمات رداً على االستبيانات مع تلك الواردة يف الصيغة النهائية لقائمة جرد غازات ا             
 ١ويشري العمود األخـري يف اجلـدول        .  واملدرجة يف تقرير برنامج األمم املتحدة للبيئة       ٢٠٠٨لعام  

  .أدناه إىل األرقام اليت مجعتها الوحدة واليت ختتلف عن تلك املدرجة يف التقرير املذكور
اس وال شك أن اكتمال البيانات، فيما يتعلق جبميع منظمات األمم املتحدة، يتيح قي              -٤

غري أن هناك العديد من العوامل اليت ينبغي أخذها . اجلهود اليت تبذهلا املنظمات يف هذا الصدد    
باالعتبار لدى مقارنة النتائج، ومنها طبيعة عمل املنظمة وموقعها وِقَدم مرافقهـا ونوعهـا              

  .املضيف والعوامل املناخية والقطرية، كنوع الطاقة الكهربائية املتاحة يف البلد
ة يف جممل منظومـة األمـم       ـ، بلغ جمموع انبعاثات غازات الدفيئ     ٢٠٠٨يف عام   و  -٥

  . مليون طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون١ ٧٤١املتحدة 
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 يف  ٥٥ وميثل موظفو البعثات امليدانية إلدارة عمليات حفظ السالم، الذين يشكلون           -٦
 يف املائة مـن     ٥٦مم املتحدة،   املائة من جمموع املوظفني املدرجني يف قائمة جرد انبعاثات األ         

السالم أما معدل االنبعاثات لكل موظف من موظفي إدارة عمليات حفظ    . جمموع االنبعاثات 
  ). طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون٨,٣(فهو قريب جداً من املتوسط العام يف املنظومة 

م منظمات  ويشكل السفر اجلوي املصدر الرئيسي النبعاثات غازات الدفيئة يف معظ           -٧
وميكن أن تصل انبعاثات السفر يف بعض احلاالت        .  يف املائة تقريباً   ٥٠األمم املتحدة، مبتوسط    

  . يف املائة من جمموع االنبعاثات٩٠إىل 
فاألرقام قد ال تعكس بدقة ظروفاً خاصـة أو         . وهناك فروق شاسعة بني املنظمات      -٨

  . الدفيئة بذهلا املنظمات خلفض انبعاثات غازاتكفاءة استخدام الطاقة يف املرافق أو اجلهود اليت ت
مث إن بعض املنظمات لديها قاعات مؤمترات واسعة أو هياكـل أساسـية للوفـود                 -٩

ـ            ـ  ارنةـالزائرة، ما يؤدي إىل زيادة االنبعاثات واملساحة املخصصة للمـوظفني باملق ع ـم
  .منظمات أخرى
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  املرفق الثالث 
  ١جلدول ا    
  ٢٠٠٨نات قائمة جرد انبعاثات غازات الدفيئة لكل منظمة يف عام بيا    

  املنظمة

جمموع االنبعاثات  
ــاين ( ــافئ ث مبك

  )أكسيد الكربون
السفر اجلـوي   

  )بالنسبة املئوية(

مستوى االنبعاثـات
  لكل موظف

مبكافئ ثاين أكـسيد(
 )الكربون لكل موظف

االنبعاثات الناجتة  
عن السفر اجلوي   

  لكل موظف
ثــاين مبكــافئ (

أكسيد الكربون  
  )لكل موظف

االنبعاثــات املرتبطــة 
  باملكاتب

كيلوغرام مكافئ ثاين   (
أكسيد الكربون لكل   

  )مربع متر

عدد املـوظفني   
ــدرجني يف  امل

  قائمة اجلرد

ــات ــام االنبعاث أرق
املستخلصة من استبيان
ــت ــدة إذا كان الوح
ختتلف عـن األرقـام
الواردة يف تقرير الربنامج 

ثاين بأطنان مكافئ   (
  )أكسيد الكربون

  ٩٥ ٧٠٦٫٨٧ ١٦٫٣٧ ٣٧٫٠٣ ٤٤٫٢١ ٣ ٥١٨٫٠  اتفاقية التنوع البيولوجي

اللجنة التحضريية ملنظمة معاهـدة احلظـر       
  ٣٤٦ ٤٧٫٢٥ ٣٫٩٢ ٦٫٥٨ ٥٩٫٦٣ ٢ ٢٧٥٫٧  الشامل للتجارب النووية

  ٥٠٠ ٤٥٫١٨ ٠٫٥٥ ٦٫١٥ ٨٫٩٨ ٣ ٠٧٥٫١   )أ(إدارة الدعم امليداين

 ٢٠ ١٧٣٫٠ ١ ٦٨٧ )ب(ينطبقال  ٣٫٧٣ ١١٫٨١ ٣١٫٥٦ ١٩ ٩٢٨٫٥  )أ(ياسيةإدارة الشؤون الس

 ٩٩٤ ٥٥٥٫٠ ١١٤ ٢٠٦ )ب(ينطبقال  ٣٫٩٩ ٨٫٥١ ٤٦٫٩٠ ٩٧٢ ٣٠٤٫٨  )أ(إدارة عمليات حفظ السالم

  ١٣٨١ ١٩٫١٢ ١٫٦٩ ٣٫٠٣ ٥٥٫٨٢ ٤ ١٨٨٫٩  اللجنة االقتصادية ألفريقيا

  ٢٣٤ ٢٦٫٠٠ ٣٫١٠ ٤٫٦٠ ٦٧٫٤١ ١ ٠٧٦٫٠  )ج(اللجنة االقتصادية ألوروبا

اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقـة      
 ٢ ٩٤٢٫٠ ٧٠٠ ٦٣٫٨٦ ٢٫٧٥ ٤٫٦٧ ٥٩٫٠٣ ٣ ٢٦٦٫٠  البحر الكارييب 

 ٧ ١٨٩٫٦ ١ ١٠٠ ٢٦٥٫٠١ ٠٫٩٨ ٥٫٨٣ ١٦٫٧٦ ٦ ٤٠٩٫٦  اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ 

  ٣١٤ ٨٦٫٠٨ ١٫٨٤ ١١٫١٩ ١٦٫٤٥ ٣ ٥١٢٫٢  سيااللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آ
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  املنظمة

جمموع االنبعاثات  
ــاين ( ــافئ ث مبك

  )أكسيد الكربون
السفر اجلـوي   

  )بالنسبة املئوية(

مستوى االنبعاثـات
  لكل موظف

مبكافئ ثاين أكـسيد(
 )الكربون لكل موظف

االنبعاثات الناجتة  
عن السفر اجلوي   

  لكل موظف
ثــاين مبكــافئ (

أكسيد الكربون  
  )لكل موظف

االنبعاثــات املرتبطــة 
  باملكاتب

كيلوغرام مكافئ ثاين   (
أكسيد الكربون لكل   

  )مربع متر

عدد املـوظفني   
ــدرجني يف  امل

  قائمة اجلرد

ــات ــام االنبعاث أرق
املستخلصة من استبيان
ــت ــدة إذا كان الوح
ختتلف عـن األرقـام
الواردة يف تقرير الربنامج 

ثاين بأطنان مكافئ   (
  )أكسيد الكربون

  ٦ ٠٦٥ ٦٢٫٣٦ ٥٫٣٢ ٨٫٢٥ ٦٤٫٥١ ٥٠ ٠٠٨٫١  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة

  ٣ ٣٠٠ ٤٧٫٢٦ ٦٫٢٦ ٨٫٠٥ ٧٧٫٧٨ ٢٦ ٥٧٠٫٥  الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  ٧١١ ٧٠٫١٣ ٣٫١٤ ٧٫٦٨ ٤٠٫٩٤ ٥ ٤٦٠٫٤  منظمة الطريان املدين الدويل

  ٩٠٠ ٣٨٫٥٥ ٢٫٥٦ ٣٫٦٥ ٧٠٫٠٥ ٣ ٢٨٩٫١  ق الدويل للتنمية الزراعيةالصندو

 ١١ ٩٠٠٫٠ ٢ ١١٨ ٢١٫٨١ ٣٫٣٨ ٥٫٥١ ٦١٫٣٠ ١١ ٦٦١٫٧  منظمة العمل الدولية

  ٣٤٧ ١٤١٫٦٨ ٢٫٥٧ ١٢٫٣١ ٢٠٫٨٨ ٤ ٢٧٠٫٦  املنظمة البحرية الدولية

  ٣٢٠ ٢٠٫٣٩ ٨٫٩٨ ٩٫٥٥ ٩٤٫٠٤ ٣ ٠٥٤٫٨  مركز التجارة الدولية

 ٢ ٨٠٦٫٠ ٨٦٥ ١٩٫٠٦ ٢٫٠٤ ٣٫٣٣ ٦١٫١٥ ٢ ٨٧٩٫٧   الدويل لالتصاالتاالحتاد

  ٢ ٧٥٦ ٢٥٫٧٤ ٤٫٥٩ ٦٫١٩ ٧٤٫١٦ ١٧ ٠٦٥٫٦  مكتب األمم املتحدة يف جنيف

  ٥٩٩ ٢٦٫٥٧ ١٫٢٢ ٢٫٩٤ ٤١٫٤١ ١ ٧٦٠٫٣  مكتب األمم املتحدة يف نريويب

  ١ ٠٥٥ ٩٢٫٤٥ ٤٫٢٥ ٨٫٦٦ ٤٩٫١٢ ٩ ١٣٣٫٦  مكتب األمم املتحدة يف فيينا

برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس      
 ٢٨٥ ١٩٫٢٠ ٤٫٣٠ ٥٫١٧ ٨٣٫١٢ ١ ٤٧٣٫٣  اإليدز/نقص املناعة البشرية

  
 

  ٤٠ ٠٫٠٢ ١٢٫٧٥ ١٤٫٠٧ ٩٠٫٦٦ ٥٦٢٫٧  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 ٣ ٤٨٣٫١ ٥٠٤ ٢٦٫٠٠ ٦٫٤٠ ٨٫٠٠ ٨٠٫٣٠ ٤ ٠١٧٫٠  )ج(األونكتاد

 ٧٠ ٠٠٠٫٠ ١١ ٤١٧ ٠٫٠٠ ٢٫٤٧ ٤٫٩٣ ٥٠٫٢٢ ٥٦ ٢٣٠٫٨   اإلمنائيبرنامج األمم املتحدة

  ١ ٢١٤ ٤١٫٩٢ ٨٫٣٥ ٩٫٥٤ ٨٧٫٤٧ ١١ ٥٨٢٫٠  برنامج األمم املتحدة للبيئة

م املتحدة للتربيـة والعلـم      ـة األم ـمنظم
 ٢٥ ٦٥٦٫٨ ٥ ٠٢٨ ٤٢٫٤١ ٢٫٥٤ ٤٫٨١ ٥٢٫٨١ ٢٤ ١٦٥٫٠  )اليونسكو(والثقافة 
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  املنظمة

جمموع االنبعاثات  
ــاين ( ــافئ ث مبك

  )أكسيد الكربون
السفر اجلـوي   

  )بالنسبة املئوية(

مستوى االنبعاثـات
  لكل موظف

مبكافئ ثاين أكـسيد(
 )الكربون لكل موظف

االنبعاثات الناجتة  
عن السفر اجلوي   

  لكل موظف
ثــاين مبكــافئ (

أكسيد الكربون  
  )لكل موظف

االنبعاثــات املرتبطــة 
  باملكاتب

كيلوغرام مكافئ ثاين   (
أكسيد الكربون لكل   

  )مربع متر

عدد املـوظفني   
ــدرجني يف  امل

  قائمة اجلرد

ــات ــام االنبعاث أرق
املستخلصة من استبيان
ــت ــدة إذا كان الوح
ختتلف عـن األرقـام
الواردة يف تقرير الربنامج 

ثاين بأطنان مكافئ   (
  )أكسيد الكربون

ية بـشأن تغـري     اتفاقية األمم املتحدة اإلطار   
  ٣٧٦ ٠٫٥١ ٣٫٥٨ ٤٫٤٩ ٧٩٫٨٠ ١ ٦٨٧٫٢  املناخ

  ٢ ٩٦١ ٤٤٫٩٥ ٢٫٩٦ ٦٫١٢ ٤٨٫٤٢ ١٨ ١٢٨٫٥  صندوق األمم املتحدة للسكان

  ٣١٧ ٢٣٫٤٥ ١٠٫٠٤ ١٠٫٦٤ ٩٤٫٤٤ ٣ ٣٧١٫٣  موئل األمم املتحدة

مفوضية األمم املتحـدة الـسامية لـشؤون        
  )د(الالجئني

٢ ١٩٤٫٥ ١ ٠٥٨ ١٢٫١٨ ١٫٤٣ ١٫٨٥ ٧٧٫٠٧ ١ ٩٦٢٫٠ 

  ٨ ٨٥٠ ١٦٦٫٢٢ ٤٫١٧ ١٠٫٢٨ ٤٠٫٦١ ٩٠ ٩٥٣٫٩  مقر األمم املتحدة 

  ١ ١٩٧ ٩٫٩٨ ٥٫٢٨ ٧٫٩٩ ٦٦٫٠٤ ٩ ٥٦٤٫٧  )اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة 

 ١٠ ٢٢١٫٠ ٥٦٥ ٤٩٫٢٩ ١٠٫٠٧ ١٨٫١٧ ٥٥٫٣٩ ١٠ ٢٦٦٫٩  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

  ٦٥٠ ٤٤٫٦٧ ٢٫٥١ ٣٫٤٤ ٧٣٫٢٠ ٢ ٢٣٣٫٠  اإلمنائي للمرأةصندوق األمم املتحدة 

ـ      د ـاالستراتيجية الدولية لألمم املتحدة للح
  ٨٥ ٢٠٫٤٤ ٦٫١٩ ٦٫٩٠ ٨٩٫٦٧ ٥٨٦٫٦  )ج(من الكوارث

  ٦٠ ١٩٫٠٢ ٤٫٤٥ ٤٫٨٧ ٩١٫٣٢ ٢٩٢٫٤  )ج(معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث

  ١٥١ ٥٧٫٣٩ ٢٫١٠ ٣٫٦٢ ٥٧٫٩١ ٥٤٦٫٨  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

وكالة األمم املتحدة الغاثة وتشغيل الالجئني      
  ٢٥٠٥ ٩٣٫٩٦ ٠٫١٠ ٤٫٧٧ ٢٫٠٠ ١١ ٩٥٣٫٠  )أونروا (الفلسطينيني يف الشرق األدىن

  ٩٠ ٧٠٤٫٠٨ ٤٫٥١ ١٤٫٦٨ ٣٠٫٧٢ ١ ٣٢١٫١  جامعة األمم املتحدة

  ١٤٧ ١١٫٧٩ ٢٫٧١ ٣٫٦٥ ٧٤٫٣٢ ٥٣٦٫٣  برنامج متطوعي األمم املتحدة

 ٩٣٨٫٠ ٩٦ ٣٧٫٠٤ ٦٫٧٦ ٩٫٣٧ ٧٢٫١٥ ٩٠٠٫٠  منظمة السياحة العاملية
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  املنظمة

جمموع االنبعاثات  
ــاين ( ــافئ ث مبك

  )أكسيد الكربون
السفر اجلـوي   

  )بالنسبة املئوية(

مستوى االنبعاثـات
  لكل موظف

مبكافئ ثاين أكـسيد(
 )الكربون لكل موظف

االنبعاثات الناجتة  
عن السفر اجلوي   

  لكل موظف
ثــاين مبكــافئ (

أكسيد الكربون  
  )لكل موظف

االنبعاثــات املرتبطــة 
  باملكاتب

كيلوغرام مكافئ ثاين   (
أكسيد الكربون لكل   

  )مربع متر

عدد املـوظفني   
ــدرجني يف  امل

  قائمة اجلرد

ــات ــام االنبعاث أرق
املستخلصة من استبيان
ــت ــدة إذا كان الوح
ختتلف عـن األرقـام
الواردة يف تقرير الربنامج 

ثاين بأطنان مكافئ   (
  )أكسيد الكربون

 ١ ٤٩٣٫٩ ٢٤٢ ٤٠٫٣٦ ١٫٧٦ ٦٫٢٤ ٢٨٫١٢ ١ ٥١٠٫٤  االحتاد الربيدي العاملي

  ١٠ ٢٠٠ ٨٩٢٫٣١ ٠٫٩٧ ١٠٫٢٢ ٩٫٤٧ ١٠٤ ٢٦٢٫٦  برنامج األغذية العاملي

 ٢٣ ٦٦٨٫٠ ٢ ٤٩٣ ٥٠٫٤٧ ٧٫١٨ ٩٫٥٠ ٧٥٫٥٥ ٢٣ ٦٧٥٫٥  منظمة الصحة العاملية

  ١ ٢٢٨ ٣٩٫٦٠ ٤٫٧٠ ٧٫٨٧ ٥٩٫٧٥ ٩ ٦٦٣٫٧  املنظمة العاملية للملكية الفكرية

  ٣٢٠ ١٣٫٦٥ ٧٫٥٢ ٨٫٣٨ ٨٩٫٧٤ ٢ ٦٨١٫٠  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

  ١٣ ٨٩٢ ١٠٢٫٠٢ ٧٫٩٠ ١٣٫٨٠ ٥٧٫١٦ ١٩٢ ٢٥٥٫٠  جمموعة البنك الدويل

  ٦٥١ ٣٠٫١١ ٦٫٧٧ ٨٫٠٥ ٨٤٫٠٣ ٥ ٢٤١٫٢  منظمة التجارة العاملية

  ٢٠٦ ٩٥٤ ١٣٩٫٣٨ ٤٫٠٢ ٨٫٤١ ٤٨٫٠٠ ١ ٧٤١ ٤١٢٫٦  منظومة األمم املتحدة

 منظومة األمم املتحدة فيمـا خـال إدارة        
 ٩٢ ٧٤٨ ٩٣٫٥٨ ٤٫١٠ ٨٫٢٩ ٤٩٫٣٠ ٧٦٩ ١٠٧٫٨  عمليات حفظ السالم

 

  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول"االنتقال إىل أمم متحدة حمايدة مناخياً"تقرير برنامج األمم املتحدة للبيئة   :املصدر
تتضمن نتائج كل من إدارة الدعم امليداين وإدارة الشؤون السياسية وإدارة عمليات حفظ السالم البعثات امليدانية فقط وال تشمل مكاتبها يف                       )أ(

  ).إدارة عمليات حفظ السالم/لسياسيةإدارة الشؤون ا/إدارة الدعم امليداين: املصدر(نيويورك اليت ترد نتائجها ضمن نتائج مقر األمم املتحدة 
ال تنطبق االنبعاثات املتعلقة باملكاتب على إدارة الشؤون السياسية وإدارة عمليات حفظ السالم ألن مجيع البعثات امليدانية ال توفر مـساحات     )ب(

  ).إدارة عمليات حفظ السالم/إدارة الشؤون السياسية: املصدر(عمل مكتبية 
  .  غازات الدفيئة يف قائمة اجلرد اخلاصة مبكتب األمم املتحدة يف جنيفأُدرجت انبعاثات  )ج(
  ).مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني: املصدر(أُخذ مكتبا جنيف وبودابست وحدمها يف االعتبار وليس املكاتب امليدانية األخرى   )د(
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 املتخـذة خلفـض     أو اإلجراءات /املبادئ التوجيهية و  /تصنيف السياسات   - باء   
  انبعاثات غازات الدفيئة مباشرةً

  اجلهود املبذولة خلفض انبعاثات غازات الدفيئة    
وقد . هتدف إىل خفض انبعاثات غازات الدفيئة     اختذت معظم املنظمات تدابري       - ١٠

اُتخذت هذه اإلجراءات إما خلفض انبعاثات غازات الدفيئة حتديداً أو ُنفذت اسـتناداً          
وقد وضعت بعض املنظمات أهدافاً حمددة يف جماالت        . ية عامة أو جتريبية   إىل معايري بيئ  

ويف هذه احلاالت، فإن االنبعاثات الفعلية لغـازات        . منها الكهرباء واستهالك الطاقة   
الدفيئة مل ُتدرج بأطنان مكافئ ثاين أكسيد الكربون، غري أن وجود منهجية وحـدود           

  . النبعاثاتمشتركة حالياً يسمح بتقييم مقدار هذه ا
وينبغي التمييز بني اإلجراءات اليت ترتبط مباشرة بقائمة جرد انبعاثات غازات             - ١١

الدفيئة، كاستهالك الكهرباء واحلد من السفر اجلوي، واإلجراءات اليت ال تدخل ضمن         
فاستخدام الورق املعاد تدويره واحلد من النفايات املكتبية أو الذهاب إىل           . قائمة اجلرد 

الدراجة اهلوائية، مجيعها تدابري ختفض انبعاثات غازات الدفيئة بصورة فعالة، غري العمل ب
  .أهنا غري مشمولة بقائمة اجلرد

وقد أنشئ مرفق األمم املتحدة املستدامة، الذي يستضيفه برنامج األمم املتحدة             - ١٢
  لكي يعمل مع فريق إدارة البيئة لدعم مجيع املنظمـات ضـمن            ٢٠٠٨للبيئة، يف عام    

  .منظومة األمم املتحدة يف جهودها الرامية إىل خفض انبعاثاهتا من غازات الدفيئة
  :ويشمل الدعم الذي يقدمه املرفق ثالثة جماالت هي  - ١٣

  حتديد فاالنبعاثات يف فرادى منظمات املنظومة؛ •
وضع أدوات ومبادئ توجيهية مشتركة العتماد سياسات مستدامة يف جمـال            •

 واملشتريات، واالجتماعات اخلضراء، والعمل عن بعـد        إدارة املرافق، والسفر  
  وغري ذلك؛

اململوكة أو (تنقيح السياسات املشتركة واملعايري الدنيا لكفاءة الطاقة يف املرافق  •
، واالستعانة بأدوات االتصال اإللكتروين للحد من السفر، ووضع         )املستأجرة

  .بكفاءةمبادئ توجيهية للمشتريات لشراء معدات تستخدم الطاقة 
وقد اعتمدت منظمات عديدة بصورة رمسية أو غري رمسية ممارسات مراعيـة              - ١٤

  .للبيئة خارج أي إطار رمسي لألمم املتحدة
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وميكن أن تؤثر التدابري املختلفة على انبعاثات غازات الدفيئة بصورة مباشرة أو   - ١٥
 ُتنـشد أهـداف     فاخنفاض هذه االنبعاثات قد يتحقق كأثر ثانوي عندما       . غري مباشرة 

ويتحقق ذلك مثالً يف حالة استخدام الوثائق       . أساسية أخرى كخفض املوارد والتكلفة    
اإللكترونية، حيث يترتب عليه خفض استهالك الورق ومساحة التخزين واسـتهالك           

  .الطاقة ألغراض الطباعة
 باء السياسات واإلجراءات اليت تتخذها منظمات األمم - ٢ويستعرض اجلدول   - ١٦
تحدة حالياً وتؤدي إىل خفض مباشر النبعاثات غازات الدفيئة ضمن حدود قائمـة             امل

  .اجلرد، واإلجراءات اليت تؤثر على االنبعاثات خارج هذه احلدود غالباً
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  املرفق الثالث

   ألف- ٢اجلدول     
  تصنيف السياسات واإلجراءات    

  )م( الدفيئة السياسات واإلجراءات اليت هتدف مباشرة إىل خفض انبعاثات غازات
  اإلجراءات/التنفيذ  املمارسات/السياسات

   خفض انبعاثات غازات الدفيئة بشكل عام   صفر-م 
  احلد من متطلبات التدفئة يف املباين  -ألف   خفض استهالك الوقود  ١-م 

  اهلجينة/املركبات املنخفضة االستهالك  -باء 
  عزل املباين  -جيم  خفض استهالك الطاقة  ٢-م 

  جتديد الواجهة/فذ بزجاج مزدوجنوا  -دال 
  أساليب قياس ومراجعة مبتكرة/استخدام تكنولوجيا مبتكرة  -هاء 

  استبدال معدات التدفئة والتهوية والتربيد القدمية  -واو  خفض استهالك الكهرباء  ٣-م 
  اإلنارة ذات الكفاءة يف استخدام الطاقة  -زاي
  املعدات عندما ال ُتستخدم /إطفاء األنوار  -حاء 

استخدام مصادر الطاقة اليت تنتج انبعاثات أقل         ٤-م 
  من غازات الدفيئة ومصادر الطاقة املتجددة

  التحول من زيت التدفئة إىل الغاز  -طاء 
  مشتريات الطاقة املتجددة  -ياء 

عقد املؤمترات بالفيديو وشراء املعدات الالزمة والتدريب على          -كاف  احلد من السفر  ٥-م 
  استخدامها

  جتميع املهام يف فترة سفر واحدة  -الم 
  استخدام مناذج لترشيد مسارات السفر  -ميم 
  التوعية بشأن انبعاثات غازات الدفيئة املرتبطة بالسفر  -نون 

  املعدات ذات الكفاءة يف استخدام الطاقة  -سني   الشراء املستدام  ٦-م 
غازات / خفض املواد املستنفدة لطبقة األوزون      ٧-م 

  الدفيئة
  استبدال معدات التربيد  -عني 

  )خ(السياسات اليت ختفض انبعاثات غازات الدفيئة بصورة غري مباشرة أو اخلارجة عن حدود انبعاثات املنظمة 
  استخدام الورق املعاد تدويره  -فاء   الشواغل البيئية العامة   صفر–خ 

  الطباعة على وجهي الورق  -صاد 
  ت إلكترونياًالوثائق اإللكترونية وحفظ امللفا  -قاف 

    استهالك املياه  ١-خ 
  الورق/إعادة تدوير النفايات  -راء   إدارة النفـايات وإعادة تدويرها واحلد منها  ٢-خ 
    استخدام املنتجات اخلضراء  ٣-خ 
  غري ذلك/الدراجات اهلوائية/استخدام املواصالت العامة  -شني   النقل املستدام  ٤-خ 
    توعية املوظفني  ٥-خ 
  الشراء املستدام  -تاء   تدريبال  ٦-خ 
    ترشيد استخدام مساحة املكاتب  ٧-خ 
    "اخلضراء"استخدام املنتجات   ٨-خ 
  التشجري  -ثاء   إعادة التحريج  ٩-خ 

  ."خارجي"إىل إجراء ) خ(واحلرف " مباشر"إىل إجراء ) م(يشري احلرف : املختصرات
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   باء- ٢اجلدول 
ض انبعاثات غازات الدفيئة بصورة مباشـرة أو        عرض عام لإلجراءات املتخذة هبدف خف         

  غري مباشرة
مبا يقابلها من أرقام يف خانة " اإلجراءات/التنفيذ"ُيرجى ربط األحرف األجبدية يف خانة 

  " املمارسات/السياسات"
  مالحظات  )أ(اإلجراءات/التنفيذ  )أ(املمارسات/السياسات  املنظمة

 ٥ و ٤ و ٣ و ٢ و ١م    إدارة عمليات حفظ السالم
 ٦ و ٥ و ٢ و ١، وخ   ٧و
   ٩و

جيم، دال، واو، يـاء،     
  كاف، عني، ثاء

جتـري  . سياسة بيئية داخليـة   
عملية تقدمي عـروض إلبـرام      
عقود جديدة لتحسني املبـاين     
اجلاهزة، ُنظم الطاقة الكهربائية    

  .الضوئية
اللجنة االقتصادية ألمريكـا    

  الالتينية
    دال، هاء، واو، زاي  ٣م 

 جتماعيـة اللجنة االقتصادية واال  
  آلسيا واحمليط اهلادئ

خفض استهالك الطاقة بنـسبة        ٤ و٢ و١، خ ٢م 
  . يف املائة٢٠

 اللجنة االقتصادية واالجتماعيـة   
  لغرب آسيا

  .معلومات غري متوافرة    

منظمة األمم املتحدة لألغذية    
  والزراعة

  .مبادرة قناين املياه    ٥ و٢، خ ٤م 

زاي، كــاف، نــون،   ٦ و٢، خ ٥و ٣م   الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  قاف

  .مبادرة األكياس البالستيكية

 ٢ و ١، خ   ٥ و ٣ و ٢م    منظمة الطريان املدين الدويل
  ٥و

القيادة يف جمال الطاقـة     شهادة    جيم، دال، زاي
  .والتصميم البيئي

   .تطوير حاسبة السفر اجلوي
جيم، هاء، واو، حاء،      ٥ و٤ و٢م صفر و  منظمة العمل الدولية

  اف، راءطاء، ك
ــار -إدراج م  ــفر يف إط  ص

السياسة االستراتيجية للمنظمـة    
  . ٢٠١٥-٢٠١٠للفترة 

خفض االنبعاثات  : اإلجراء هاء 
 طناً من مكافئ ثاين     ٤٠مبقدار  

  .أكسيد الكربون
 خفض االنبعاثـات  : اإلجراء واو 

 طن من مكـافئ     ٦٠٠مبقدار  
  .ثاين أكسيد الكربون

 ٧٥٠٠٠٠توفري  : اإلجراء كاف 
دوالرات الواليـات   دوالر من   

  .املتحدة يف جمال السفر اجلوي
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  مالحظات  )أ(اإلجراءات/التنفيذ  )أ(املمارسات/السياسات  املنظمة
    جيم، نون  ٢، خ ٥ و٢م   املنظمة البحرية الدولية

 ٤ و ٢، خ   ٨ و ٥ و ٤م    االحتاد الدويل لالتصاالت 
   ٥و

    ياء، كاف، صاد

مقر األمانة العامـة لألمـم      
  املتحدة يف نيويورك

املخطط العام لتجديـد    
 ٥ و ٢ و ١م  : مباين املقر 

  ١، خ ٧ و٦و

ألف، جيم، دال، هاء،    
  كاف، سني، عني

سيؤدي جتديد مباين املقـر يف      
نيويورك إىل خفض انبعاثـات     
مكافئ ثاين أكسيد الكربـون     

  . يف املائة على األقل٤٥بنسبة 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة    

  التصحر
    الم، ميم  ٥م صفر و

ــفر و  األونكتاد  ٢ و١، خ ٢م ص
  ٥و

وسـائل  . استراتيجية داخليـة    
  .نقل املوظفنيت

القيادة يف جمال الطاقـة     شهادة    ياء  ٤م صفر و  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
  . والتصميم البيئي

فاء، صاد، قاف، راء،      ٩ و٥م صفر، خ   برنامج األمم املتحدة للبيئة
  تاء، ثاء

يتكفل مكتب األمـم    
املتحدة يف نريويب بتنفيذ    
اإلجراءات مـن ألف   

  إىل عني

ـ   اً منـذ كـانون     حمايد مناخي
  .٢٠٠٨يناير /الثاين

جيم، دال، هاء، واو،       ٥ و٣ و٢، خ ٥ و٢م   اليونسكو
كاف، سني، صـاد،    

  قاف، راء، تاء

  .الكفاءة يف التدفئة

صــندوق األمــم املتحــدة 
  للسكان

ــفر و٦ و٣م   ٢، خ ص
  ٦ و٥و

زاي، حاء، سني، فاء،    
  صاد، راء

دليل املكتب األخضر الداخلي    
ــد ــتع. املعتم ــامج ال لم برن
  . األخضر

انظر مكتب األمم املتحــدة           موئل األمم املتحدة
  .يف نريويب

منظمة األمم املتحدة السامية    
  لشؤون الالجئني

ــفر و٥م   ٤ و٢، خ ص
  ٩و

كاف، فاء، صاد، راء،    
  شني، ثاء

  .مبادئ توجيهية بيئية داخلية

      ٥م صفر، خ   اليونيسيف

منظمة األمم املتحدة للتنميـة     
  الصناعية

 ٦ و ٣ و ٢ و ١فر و م ص 
 ٧ و ٥ و ٢ و ١، خ   ٧و
  ٨و

ألف، باء، جيم، دال،    
هاء، زاي، حاء، يـاء،     
كاف، مـيم، نـون،     

  سني، عني، راء

إنشاء فريق املنظمـة املعـين      
  .حتديث املصاعد. باملناخ

مكتب األمـم املتحـدة يف      
  جنيف

 صفر  -، خ   ٦ و ٢ و ١م  
  ٤و

  .تثبيت ألواح مشسية: هاء  باء، هاء، سني، صاد
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  مالحظات  )أ(اإلجراءات/التنفيذ  )أ(املمارسات/السياسات  املنظمة
مـم املتحـدة يف     مكتب األ 

  نريويب
ــفر و  ١، خ ٦ و٢م ص

  ٢و
سيكون املكتـب اجلديـد يف        هاء، سني، راء

نريويب حمايداً مناخيـاً حبلـول      
  .٢٠١١مستهل عام 

مكتب األمـم املتحـدة يف      
مكتب األمم املتحـدة    /فيينا

  املعين باملخدرات واجلرمية

تنفيذ وثيقة االستراتيجية البيئية        م صفر
  .الداخلية

    اءر  ٢ و١م   األونروا
هاء، زاي، كاف، الم،      ٥، خ ٥ و٣ و٢م   منظمة السياحة العاملية

  فاء، صاد
  .التدفئة/استهالك التربيد

السفر على الدرجة الـسياحية       جيم، دال، زاي  ٣، خ ٥ و٣ و٢م   االحتاد الربيدي العاملي
خفض اسـتهالك   : دال. فقط

  . يف املائة٥٨الطاقة بنسبة 
خفض استهالك الغـاز    : هاء  باء، هاء، زاي  ١، خ ٣ و٢ و١م   يبرنامج األغذية العامل

:  يف املائــة، بــاء١٧بنـسبة  
  . يف املائة١٦خفض بنسبة 

تشري تقـديرات الدراسـات         ٢ و١، خ ٣ و٢م   منظمة الصحة العاملية
املتعلقة بتجديد مقر املنظمة يف     
املستقبل إىل خفض انبعاثـات     
مكافئ ثاين أكسيد الكربـون     

توليد الطاقة واستهالك   املتعلقة ب 
  . يف املائة٨٠الكهرباء بنسبة 

املنظمــة العامليــة للملكيــة 
  الفكرية

  .معلومات غري متوافرة    

ــفر و٥ و٢م  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية  ٢، خ ص
  ٨و

جيم، هاء، كاف، ميم،    
  قاف

  

  . ألف-٢ُيرجى الرجوع إىل التصنيف يف اجلدول   )أ(
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  الكربون لفرادى منظمات األمم املتحدةمشتريات تعويض   -جيم 
أعلنت مخس منظمات من منظومة األمم املتحدة عن كوهنـا حمايـدة مناخيـاً أو                 -١٧

أمانة مرفـق البيئـة     : وهي املنظمات التالية  . كربونياً، أو عن عزمها على أن تصبح كذلك       
امج األمم املتحدة للبيئـة،     العاملية، وأمانة اتفاقية بازل، وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، وبرن        

  .وجمموعة البنك الدويل
هي منظمة األمم املتحدة لألغذيـة والزراعـة،        (كما أعلنت ست منظمات أخرى        -١٨

ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واللجنـة االقتـصادية ألوروبـا،             
عـن  ) مانة العامة لألمم املتحدة   واستراتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث، واأل       

  .تنظيمها أنشطة أو اجتماعات رفيعة املستوى حمايدة مناخياً بشكل كامل أو جزئي
وأشارت بعض املنظمات إىل تقدميها مقترحـات إلدراج خمصـصات يف امليزانيـة               -١٩

وقد وافقت منظمة السياحة العامليـة      . ٢٠١١-٢٠١٠لتعويض أثر الكربون يف فترة السنتني       
  . تفاقية بازل على هذه املقترحاتوا
 أدناه البيانات املتاحة عن مشتريات تعويض الكربـون الـيت           ٣ويستعرض اجلدول     -٢٠

اضطلعت هبا فرادى منظمات األمم املتحدة، استناداً إىل املقابالت واالسـتبيانات التــي             
  .أجرهتا الوحدة
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  ٣اجلدول     

  منظمات األمم املتحدةمشتريات تعويض الكربون لفرادى     

  *النشاط الذي مت تعويضه  املنظمة
مقدار مكافئ ثاين أكسيد    

  احلالة  السنة  مصدر التمويل  نوع التعويض واملوّرد  الثمن  الكربون باألطنان
برنامج األمم املتحـدة    

  للبيئة
يستند مقدار التعويض إىل    
تقييم ألنـواع أنـشطة     
برنامج األمم املتحدة للبيئة    

نامج بالتعـاون   أجراه الرب 
مع مرفق األمم املتحـدة     
املستدامة وشعبة التكنولوجيا   

  والصناعة واالقتصاد 

٢٢٥ ٧٩٦  ١١ ٥٠٨ 
  دوالراً

مشاريع آلية التنمية النظيفـة     
املتعلقة بالتوليد املشترك للغاز     
اإلحيــائي يف نيكــاراغوا  
واستغالل الطاقة اهلوائيـة يف     

 EcoSecuritiesشركة اهلند؛ 

Capital  

ــندوق ــة ص  البيئ
امليزانيـة  (للربنامج  
  )الرئيسية

أُصدر طلـب لتقـدمي       ٢٠٠٨
  العروض

ــل ١٧  ١ ٨٠٠  اجتماعات دولية  االتفاق العاملي  دوالرا لك
  طن

   دوالر٥٠ ٠٠٠

وحدات خفض االنبعاثـات    
املعتمد ووحـدات خفـض     
االنبعاثات املصّدق من املستوى  

 MyClimate ، مؤسسةالذهيب

ــن  ــسامهات م م
القطــاع اخلــاص 

ــ شاركني واملــ
  واجلهات الراعية

ــدات   ٢٠١٠-٢٠٠٧ ــدرت وح أُص
 خفض االنبعاثات املعتمد  

 دوالر  ٢٥ ٠٠٠بقيمة  
  ٢٠٠٩-٢٠٠٧للفترة 

منتدى العمل الالئق مـن       منظمة العمل الدولية
أجل عوملة منصفة، لشبونة،    

 أكتوبر  / تشرين األول  ٣١
نوفمرب / تشرين الثاين  ٢إىل  

٢٠٠٧  

  مت التنفيذ          

املتحـدة  مكتب األمم   
مكتــب /للــشراكات
  األمني العام

مؤمتر قمة األمم املتحـدة     
بشأن تغري املنـاخ لعـام      

سفر ممثل واحد    (٢٠٠٩
  )ومناوب لكل وفد

  

  مت التنفيذ   مؤسسة األمم املتحدة     دوالر٤٠ ٠٠٠  
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  *النشاط الذي مت تعويضه  املنظمة
مقدار مكافئ ثاين أكسيد    

  احلالة  السنة  مصدر التمويل  نوع التعويض واملوّرد  الثمن  الكربون باألطنان
إعالن شعبة مشتريات   
األمم املتحدة عن إبداء    
رغبة مكتب األمـني    

  العام يف تقدمي عروض 

 مع  ١٠ ٠٠٠-٥ ٠٠٠  غري حمدد
إمكانية زيادهتا مبقـدار    

 طن  ٤ ٠٠٠-٢ ٠٠٠
  إضايف

وحدات خفض االنبعاثـات      
  املعتمد من املستوى الذهيب

ــداء   غري حمدد ــاريخ إب ت
 ٢٤الرغبة هـو    

ــسطس /آب أغ
٢٠٠٩  

بدأت عمليـة تقـدمي     
  العروض مث توقفت

برنامج األمم املتحـدة    
  اإلمنائي

              ٢٠٠٧مؤمتر قمة عام 

م املتحـدة   برنامج األم 
  اإلمنائي

وحدات خفض االنبعاثـات        ١ ٣٠٠  ٢٠٠٨مؤمتر قمة عام 
املعتمد من املستوى الـذهيب،     

 Atmosfair GmbHشركة 

  مت التنفيذ   

برنامج األمم املتحـدة    
  اإلمنائي

      Tri-Coronaشركة       اجتماعات متعددة

   دوالر١٠ ٠٠٠  غري حمدد  السفر  **أمانة اتفاقية بازل
  سنويا

 وق االستئماين الصند  
 لالتفاقية

ــة   ٢٠١٠ و٢٠٠٩ ــصت ميزاني ُخص
املشروع ولكن مل ُينفذ    
يف انتظــار تلقــي  
اإلرشادات مـن مقـر     
برنامج األمم املتحـدة    

  للبيئة
أمانة اتفاقيـة التنـوع     

  البيولوجي
سفر املوظفني واملشاركون   

  يف االجتماعات
مشروع تعويض الكربـون يف       تبادل اخلدمات  ١٠ ٢٠٠

ُينتظر اعتمـاد  (ازيل  بارانا بالرب 
  )الوحدات

عـن  (مشروع احلزام األخضر    
طريق مكتب األمم املتحدة يف     

  )نريويب

  دوالر من  ١٠ ٠٠٠
  مرفق البيئة العاملية

٢٠١٠-٢٠٠٨    
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  *النشاط الذي مت تعويضه  املنظمة
مقدار مكافئ ثاين أكسيد    

  احلالة  السنة  مصدر التمويل  نوع التعويض واملوّرد  الثمن  الكربون باألطنان
منظمة األمم املتحـدة    

  لألغذية والزراعة
 دوالر  ٤٨ ٦٠٠  ١ ٣٦٠ مؤمتر األمن الغذائي العاملي

  ) يورو٣٢ ٦٥٠(
   املعتمدوحدات خفض االنبعاثات

مشروع الطاقة الكهرمائيـة يف    
  هندوراس

راعية،   اجلهـات اـل
املشاركون، حكومة  

   املتحدةاململكة

أُصدرت وحدات خفض     ٢٠٠٨
  االنبعاثات املعتمد

انبعاثات غازات الدفيئـة      منظمة السياحة العاملية
  ٢٠٠٨لعام 

وافقت اجلمعية العامـة              ٩٠٠
على املبدأ يف تـشرين     

  ٢٠٠٩أكتوبر /األول
منظمة األمم املتحـدة    

  للتنمية الصناعية
ــام  ــاع ع  ٢٠٠٩اجتم

للمنتدى العاملي للطاقـة    
  املتجددة

مل يتسن احلصول على              
  معلومات هبذا الشأن

اتفاقية األمم املتحـدة    
  ملكافحة التصحر

الدورة التاسـعة ملـؤمتر     
  األطراف

ــورو ١٥,١٣    ي
لكل طن، مبـا يف     
ذلك تكلفة دعم   

غـة  الربنامج البال 
   يف املائة١٣

مــشروع إعــادة التحــريج 
ومشروع األفران الشمسية يف    

: الشركة املعتِمـدة  . األرجنتني
Ecometrica Ltd. 

اجلهات الراعيـة،   
ــشاركون،  املــ
 احلكومة األرجنتينية

ُينتظر صدور التقريـر      ٢٠٠٩
النهائي يف أواخر كانون    

  ٢٠١٠يناير /الثاين

  .ي مت تعويضه هو السفر اجلوي للمشاركني يف االجتماع الدويل املذكورما مل يرد عكس ذلك، فإن النشاط الذ  *
  .UNEP/CHW.9/35: مصدر املعلومات  **
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  املرفق الرابع

  نهجية نظام اإلدارة البيئيةم    

  لنظام اإلدارة البيئية" التخطيط، التنفيذ، التدقيق، العمل"منهجية     

  
 .١٤٠٠١و معيار إيز  :املصدر

 حتسني مستمر

 سياسة بيئية

 استعراض إداري
 ختطيط

 تدقيق
 تنفيذ وتشغيل
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  املرفق اخلامس

بـشأن  واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف     املشاركة    املنظمات ا تتخذه عرض عام لإلجراءات اليت يتعني أن     
  )JIU/REP/2010/1( توصيات وحدة التفتيش املشتركة

    لطاقة الذريةالوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية ل    األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها
التأثري املتوخى 

األمم املتحدة  
*  

األونكتاد
  

مكتب األمم املتحـدة املعـين     
باملخدرات واجلرمية

 
برنامج األمم املتحدة  للبيئة

  

 موئل األمم املتحدة
  

مفوضية األمم املتحدة لشؤون    
الالجئني
األونروا

  

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
صندوق األمم املتحدة للسكان  
 

اليونيسيف
برنامج األ  

غذية العاملي
  

ــددة 
ــة املتع

ــات البيئي
االتفاق

اف األطر
  

أخرى
  

منظمة العمل الدولية 
  

منظمة األمم املتحدة لألغذيـة     
والزراعة

اليونسكو  
  

منظمة الطريان املدين الدويل
  

منظمة الصحة العاملية
االحتاد الربيدي العاملي  

االحتاد الدويل لالتصاالت  
  

املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
  

املنظ
مة البحرية الدولية

  

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
منظمة األمم املتحدة للتنميـة       

الصناعية
  

منظمة السياحة العاملية
 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  

التقرير X X X X X X X X X X X X X   X X X X X X X X X X X X X  الختاذ إجراء
  

                          X                            لإلحاطة واالستعراض
                          ت ج ١التوصية 

                                                    ن ج ٢ التوصية
                                                    ن أ ٣ التوصية
 ن ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن    ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن د ٤ التوصية
                             **ن                  ن    ن و ٥التوصية 

  .  بشأهناصية تتخذ اهليئة التشريعية قراراًتو  )ت( :املختصرات
  . بشأهناتوصية يتخذ الرئيس التنفيذي إجراء  )ن(  
  .توصية ال تتطلب اختاذ إجراء من جانب هذه املنظمة    
 تعزيـز  )ز(كـبرية؛   وفورات مالية    حتقيق )و(؛   الفعالية  تعزيز )ه( ؛ املراقبة واالمتثال  تعزيز )د(؛  حتسني التنسيق والتعاون   )ج(؛  شر أفضل املمارسات   ن )ب(؛  حتسني املساءلة  )أ(  :األثر املتوخى

 .جوانب أخرى )ح( ؛ الكفاءة
 باستثناء األونكتاد، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وبرنامج              ST/SGB/2002/11تشمل مجيع الكيانات الوارد ذكرها يف الوثيقة          *

 تشمل االتفاقات البيئية املتعددة األطراف أمانات االتفاقيـات البيئيـة املتعـددة             .نرواوم املتحدة للمستوطنات البشرية، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، واأل          األم
عين بتغري املناخ، ووكالة الطاقة الدولية، ومنظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان              الفريق احلكومي الدويل امل   " أخرى"وألغراض االستعراض، تشمل كلمة     . األطرافاألطراف والصندوق املتعدد    

  .االقتصادي، واملنظمة الدولية لتوحيد املقاييس
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    الوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية    األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها

التأثري املتوخى 
األمم املتحدة  

*  

األونكتاد
  

مكتب  
األمم املتحـدة املعـين    

باملخدرات واجلرمية
  

برنامج األمم املتحدة  للبيئة
  

 موئل األمم املتحدة
  

مفوضية األمم املتحدة لشؤون    
الالجئني
األونروا

  

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
صندوق األمم املتحدة للسكان  
 

اليونيسيف
  

برنامج األغذية العاملي
  

ــددة 
ــة املتع

ــات البيئي
االتفاق
األطر

اف
  

أخرى
  

منظمة العمل الدولية 
  

منظمة األمم املتحدة لألغذيـة     
والزراعة

اليونسكو  
  

منظمة الطريان املدين الدويل
  

منظمة الصحة العاملية
االحتاد الربيدي العاملي  

االحتاد الدويل لالتصاالت  
  

املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
  

املنظمة البحرية الدولية
املنظمة العاملية للملكية ال  

فكرية
منظمة األمم املتحدة للتنميـة       

الصناعية
  

منظمة السياحة العاملية
  

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  

التقرير X X X X X X X X X X X X X   X X X X X X X X X X X X X  الختاذ إجراء
  

                          X                            لإلحاطة واالستعراض
 ن ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن    ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن ج ٦التوصية 
 ن ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن    ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن ج ٧التوصية 
 ن ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن    ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن ج ٨ التوصية
 ن ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن    ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن أ ٩ التوصية
 ن ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن    ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن  ن أ ١٠ التوصية
                                               ت ج ١١ التوصية
                                                    نب  ١٢التوصية 

  

  
  
  

_______
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  الدورة اخلامسة والستون
  * من جدول األعمال املؤقت١٣٧البند 

      وحدة التفتيش املشتركة
  املنظور البيئي ملؤسسات منظومة األمم املتحدة    
  مذكرة من األمني العام    

يتـشرف األمــني العـام بــأن حييـل إىل أعــضاء اجلمعيـة العامــة تعليقاتـه وتعليقــات جملــس        
نفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق بشأن تقريـر وحـدة التفتـيش املـشتركة            الرؤساء الت 

  ).JIU/REP/2010/1(“ املنظور البيئي ملؤسسات منظومة األمم املتحدة” املعنون
  

  موجز  
املنظــور البيئــي ملؤســسات منظومــة ”يبحــث تقريــر وحــدة التفتــيش املــشتركة املعنــون   

السياسات وممارسات مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة          ) JIU/REP/2010/1(“ األمم املتحدة 
  .اليت تعمل من أجل االستدامة البيئية

ويف هذه املذكرة، يـتم عـرض اآلراء املوحـدة لكيانـات منظومـة األمـم املتحـدة بـشأن                  
وترحب كيانات منظومة األمـم املتحـدة       . التوصيات الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشتركة      

ر وتؤيد بصفة عامة توصياته الرئيسية، مبـا يف ذلـك، يف مجلـة أمـور، احلاجـة إىل مبـادئ                     بالتقري
توجيهيــة مــشتركة مــن أجــل تطــوير نظــم اإلدارة البيئيــة املعدلــة وفقــا الحتياجــات مؤســسات  
منظومة األمم املتحدة واحلاجة إىل تسجيل النفقات املقترنة خبفـض انبعاثـات الكربـون بطريقـة      

املنظمـات أيـضا بـصفة عامـة علـى التوصـيات فيمـا يتعلـق بوضـع ممارسـات                    وتوافـق   . صحيحة
موحدة للمشتريات املستدامة؛ والحظت مع ذلك أنـه ال ميكـن تنفيـذ التوصـيات حـىت تتنـاول         

  .الدول األعضاء بالبحث هذه املسألة
  

 
  

  *  A/65/150.  
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  مقدمة  -أوال   
ســسات منظومــة املنظــور البيئــي ملؤ”يبحــث تقريــر وحــدة التفتــيش املــشتركة املعنــون    - ١

سياســات وممارســات مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة ) JIU/REP/2010/1( “األمــم املتحــدة
ويستعرض التقريـر اجلهـود الـسابقة واحلاليـة الـيت تبـذهلا             . وهي تعمل من أجل االستدامة البيئية     

املنظمــات لكــي تــصبح حمايــدة مناخيــا، وتستكــشف جمموعــة مــن القــضايا، مبــا يف ذلــك دور    
  .ت تعويض الكربون والتطوير الشامل لصورة األمم املتحدة الصديقة للبيئةمشتريا

  
  تعليقات عامة  -ثانيا   

ترحب كيانات منظومة األمم املتحدة بتحليـل وحـدة التفتـيش املـشتركة للممارسـات               - ٢
  . البيئية عرب مؤسسات منظومة األمم املتحدة وهي تؤيد بصفة عامة مجيع التوصيات

ى مفهــوم تعــويض الكربــون، وامليزانيــة املطلوبــة هلــذا، تــشري املنظمــات إىل  وتعليقــا علــ  - ٣
والحظـوا أنـه بالتأكيـد علـى     . تفضيل التركيز على خفض االنبعاثات علـى تعـويض املـشتريات     

تعويض الكربـون وتكاليفـه، فـإن أصـحاب املـصلحة، مبـا يف ذلـك الـدول األعـضاء، خيـاطرون                      
ا أكثر املسائل أمهية خلفض البصمة الكربونيـة املؤسـسية،          بتجاهل ما تدركه املنظمات باعتباره    

ولـذلك، ويف حـني توافـق املنظمـات علـى           . واملوارد املطلوبة لتحقيق خفض االنبعاثـات الكليـة       
أن هنــاك التزامــا مببــادرات احليــاد املنــاخي لألمــم املتحــدة، فإهنــا تــرى أن زيــادة التركيــز علــى    

  .ذي مردود عكسيتعويض الكربون ميكن أن يدلل على أنه 
وترى املنظمات اتباع هنج يتـيح لكـل مؤسـسة مـن مؤسـسات األمـم املتحـدة التعامـل                      - ٤

وعلى سبيل املثال، بالنـسبة للمؤسـسات   . مع تعويض الكربون مبا يتالءم مع منوذجها التشغيلي     
وحــدات األصــغر، والــيت يكــون لــديها تلــوث أقــل لالنبعاثــات الكربونيــة، والــيت تقــوم بــشراء   

ويف . يض الكربون تـأثري كـبري علـى ميزانياهتـا ولـذلك قـد يـدلل علـى أنـه هنـج قابـل للبقـاء                         تعو
ــاء           ــس الرؤس ــسبة جملل ــصوب بالن ــن املست ــد يكــون م ــه ق ــرى املؤســسات أن ــوال، ت ــع األح مجي

أن يعلــن بوضــوح أن ) أ: (التنفيــذيني ملنظومــة األمــم املتحــدة املعــين بالتنــسيق أن يقــوم مبــا يلــي
املــوارد أوال هلــذا النــشاط قبــل  ثــل اهلــدف الرئيــسي وأنــه ينبغــي تكــريس  خفــض االنبعاثــات مت

ــويض؛  أي ــوة للتعـ ــسألة اإلدارة     )ب(خطـ ــا يتعلـــق مبـ ــة فيمـ الـــسعي إىل احلـــصول علـــى واليـ
أن يتيح لكـل    ) ج(املستدامة األعرض واليت تتيح املزيد من املرونة يف التخطيط والتنفيذ؛           /البيئية

  . تقابل ذلك يف ميزانيتها أو يف إمكاهنا القيام بذلكمنظمة أن تقرر ما إذا كانت س
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  تعليقات حمددة على التوصيات  -ثالثا   
  ١التوصية 
ينبغي لألمني العام، بوصفه رئيسا جمللس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحـدة              

  :املعين بالتنسيق، أن يقوم مبا يلي
احلكوميـة الدوليـة واملبـادئ      أن جيمَّع بشكل منـتظم وأن حيـدِّث الـصكوك             )أ(  

التوجيهية الداخلية املتعلقة باإلدارة البيئية الداخلية مبساعدة من فريق إدارة البيئة وبتوجيه 
   من اهليئات املرجعية؛

أن حيرص على أن ينسق جملس الرؤساء التنفيـذيني هـذه الوثـائق ويـضعها                 )ب(  
إلدارة البيئيــة الداخليــة ايف شــكل مبــادئ توجيهيــة مــشتركة لتكــون أساســا لوضــع نظــم   

  ة حسب االحتياجات اخلاصة ملؤسسات منظومة األمم املتحدة؛املكّيف
أن يقدم تقريرا دوريا إىل اجلمعية العامة بشأن التقدم احملرز يف جمال وضع               )ج(  

  . املبادئ والسياسات املعمول هبا يف جمال اإلدارة البيئية الداخلية
ــد أعــضاء جملــس الرؤســاء ا    - ٥ ــادئ    يؤي ــذيني هــذه التوصــية، مــع اإلشــارة إىل أن املب لتنفي

ــسليم         ــذ ال ــسهيل التنفي ــة بوضــوح هبــدف ت ــم املتحــدة مطلوب ــسقة لألم ــايري املن ــة واملع التوجيهي
  .ملمارسات اإلدارة البيئية

  
   ٢التوصية     
ينبغـي للجمعيــة العامــة أن تــستعرض دوريـا تطبيــق املبــادئ والــسياسات املتعلقــة         

  ئية الداخلية على أساس تقرير األمني العام يف هذا املوضوعباإلدارة البي
بينما تؤيد املؤسسات بصفة عامة هذه التوصية، فإهنـا تـشدِّد علـى احلاجـة إىل التركيـز            - ٦

  .على تعزيز السياسات القائمة املتفق عليها قبل اقتراح ُنهج جديدة حمتملة لإلدارة البيئية
  

  ٣وصية تال    
امــة أن تطلــب إىل األمــني العــام أن يعــد تقريــرا حبلــول دورهتــا   ينبغــي للجمعيــة الع  

السادسة والستني بشأن الوضع احلايل لتنفيذ مبـادرة احليـاد املنـاخي ومـسامهتها يف حتـسني                 
ــة واملتعلقــة      املنظــور البيئــي ملنظومــة األمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك حتديــد املتطلبــات اإلداري

تمــاس التوجيــه مــن الــدول األعــضاء بــشأن اإلطــار  بامليزانيــة مــن أجــل دعــم تنفيــذها، وال 
  .اإلداري ومتويل املوارد الضرورية لتنفيذها
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حتديـد املتطلبـات   ”توافق الوكاالت على التوصـية، ولكنـها تفـضل أن تـشدِّد علـى أن         - ٧
ملبادرة احليـاد املنـاخي ينبغـي أن يركـز علـى            “ اإلدارية واملتعلقة بامليزانية من أجل دعم تنفيذها      

  .د خفض االنبعاثات وبدرجة أقل بكثري على عملية التعويضجهو
  

  ٤التوصية     
ينبغي للرؤساء التنفيذيني للمنظمـات أن يقومـوا، بالتـشاور مـع جملـس الرؤسـاء                      

  :يلي  التنفيذيني مبا
وضع مبادئ توجيهية إدارية ومالية مشتركة من أجل التسجيل واإلبـالغ              )أ(  

صحيحة للنفقات املتكبدة لكل ما يتعلـق خبفـض انبعاثـات ثـاين             الكاملني يف بنود امليزانية ال    
أكسيد الكربون وشراء وحدات تعويض الكربون لتنفيذ استراتيجية حتييـد األمـم املتحـدة              

  مناخيا؛
حتسني القياس واإلبالغ فيما يتعلق باملمارسات والنفقات البيئية ملنظمـاهتم            )ب(  

دارة البيئية اليت وضعتها إدارة الشؤون االقتصادية      عرب استخدام وثيقة احملاسبة املتعلقة باإل     
  . والبيئيةواالجتماعية لألمم املتحدة من أجل حتسني الكشف عن القرارات املالية 

للنفقـات  “ التـسجيل واإلبـالغ ببنـود امليزانيـة الـصحيحة         ”تؤيد املنظمـات احلاجـة إىل         - ٨
ــاين أكــسيد ا      ــات ث ــق خبفــض انبعاث ــا يتعل ــدة يف كــل م ــك   املتكب ــا دعــت إىل ذل ــون، كم لكرب

وتالحـظ مؤسـسات عديـدة      . التوصية، واختذت تقارير عديدة خطوات بالفعل يف ذلك االجتاه        
قد حققت بالفعل ختفيضات يف االنبعاثات مـن خـالل إجـراءات ال تتطلـب التمويـل، مثـل                 أهنا

ــة        ــل نظــم التدفئ ــسفر؛ ومــع ذلــك فــإن اإلجــراءات األخــرى، مثــل حتوي عــن طريــق خفــض ال
وتؤكـد املنظمـات مـع ذلـك أن الـدول           . تهوية والتربيد، تتطلب بالتأكيد اعتمادات بامليزانية     وال

ــة العامــة لألمــم املتحــدة، مل تتوصــل بعــد إىل اتفــاق بــشأن شــراء       األعــضاء، وال ســيما اجلمعي
  . وحدات تعويض

  
  ٥التوصية     

 بالتنــسيق ينبغــي لألمــني العــام بــصفته رئيــسا جمللــس الرؤســاء التنفيــذيني، أن يقــوم   
الوثيق مع األمني التنفيذي لالتفاقية اإلطارية ومبساعدة من فريق إدارة البيئة بـإطالق آليـة         
للتنــسيق الــداخلي لتعــويض تلــك االنبعاثــات الــيت ال ميكــن خفــضها عــرب التــدابري البيئيــة    

إلضــــرار مبــــا حتقــــق مــــن عمليــــات الداخليــــة باســــتخدام آليــــة التنميــــة النظيفــــة دون ا
أو املبادرات اليت سـبق البـدء فيهـا داخـل منظومـة             /اآلليات احلالية و   ون عرب الكرب تعويض

  .األمم املتحدة
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بينما تؤيد املؤسسات التوصية، فإهنا تعرب عن بعض التحفظات فيما يتعلـق بـزعم أن                 - ٩
من خـالل اآلليـة املقترحـة، والـيت تعتقـد املؤسـسات             “ ةستحقق وفورات مالية كبري   ”املنظومة  

  .أنه يتطلب املزيد من الدراسة
  

  ٦التوصية     
ينبغــي للرؤســاء التنفيــذيني للمنظمــات التفــاوض، حــسب االقتــضاء، مــع البلــد         

 اتفاقات تنص على دعـم      برامالبلدان املضيفة اليت توجد هبا منظماهتم بشأن إ         املضيف أو 
يذ اخلطط والسياسات اليت تنهجها منظمـات األمـم املتحـدة مـن أجـل               البلد املضيف لتنف  

  .حتضري أماكن عملها ومكاتبها، تضاف يف النهاية بوصفها مرفقا التفاق املقر
بينما تقبل املؤسـسات بـصفة عامـة روح التوصـية، فإهنـا أعربـت أيـضا عـن شـيء مـن                         - ١٠

وتـشري املؤسـسات إىل أن مرافـق        . هاعدم اليقني والتحفظات فيما بتعلق بنطاق وأساليب تنفيذ       
فبعــضها مــؤجر مــن كيانــات خاصــة، والــبعض : األمــم املتحــدة تــدخل يف إطــار فئــات متنوعــة

وســيتطلب النــهج أن خيتلــف  . مــؤجر مــن احلكومــات والــبعض مملــوك ملنظمــة األمــم املتحــدة   
عـالوة  و. بالنسبة لكل بلد وكل مؤسسة وقد ينطوي أو ال ينطوي على موافقة البلـد املـضيف               

على ذلك، إذا كان من املتوقع أن تغطي التوصية مجيع املكاتـب، بـدال مـن مواقـع املقـر فقـط،                      
فإن هذه العملية قد تصبح غري واقعية، نظرا ألن بعض املؤسسات لـديها مكاتـب يف أكثـر مـن              

  . بلد١٠٠
يـذيني  ومع ذلك، فإن املؤسسات تشري إىل التأييـد التـام لنـهج يطلـب إىل الرؤسـاء التنف        - ١١

ــذ خطــط         ــشترك لتنفي ــد م ــضيفة يف إطــار جه ــدان امل ــرص يف البل ــى ف ــسعي إىل احلــصول عل ال
  .وسياسات بيئية للمنظمة وبالتايل القيادة عن طريق املثال

  
  ٧التوصية     
  :ينبغي لألمني العام بوصفه رئيس جملس الرؤساء التنفيذيني، القيام مبا يلي      

دير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة      توسيع نطاق قيادته، مبساعدة امل      )أ(  
  لتعزيز سياسات اإلدارة البيئية الداخلية الشاملة على نطاق املنظومة بأكملها؛

إصدار بيان مببادرة منه، من خالل جملس الرؤساء التنفيذيني لوضع نطاق             )ب(  
ملنظمات األعـضاء   زمين مشترك، لالستراتيجيات البيئية الداخلية الرامية إىل تعزيز امتثال ا         

  يف اجمللس جلميع االتفاقات البيئية املتعددة األطراف؛
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ضمان أن يضع كل رئيس تنفيذي للمنظمات األعضاء يف جملس الرؤساء             )ج(  
التنفيذيني نظاما لـإلدارة البيئيـة يتفـق مـع حالتـها ويـستند إىل سياسـة اإلدارة البيئيـة، وأن                      

  .ينفذ هذا النظام ويقوم بتحسينه
من التوصية، وال سيما على احلاجة إىل قيـام برنـامج           ) أ(وافق املؤسسات على النقطة     ت  - ١٢

األمــم املتحــدة للبيئــة بالتنــسيق الــشامل علــى نطــاق املنظومــة يف جمــال سياســات اإلدارة البيئيــة  
الداخليــة، نظــرا ألن خربتــه وشــبكته فيمــا يتعلــق باملــسألة فريــدة مــن نوعهــا يف منظومــة األمــم  

  . املتحدة
، الــذي “النطــاق الــزمين املــشترك”تالحــظ املنظمــات أن ) ب(وفيمــا يتعلــق بالنقطــة   - ١٣

ــة مؤســساته         ــار والي ــي أن يأخــذ يف االعتب ــذيني، ينبغ ــس الرؤســاء التنفي ميكــن أن يقترحــه جمل
د املؤسـسات علـى أن تكـون جـودة      وتـشدِّ .  املوارد املالية والبشرية لديها    راألعضاء ومدى تواف  

. لويـة أوىل، ممـا سـيعين اقتـراع موعـد هنـائي واقعـي فيمـا يتعلـق بـاملوارد املتاحـة                      التنفيذ ذات أو  
وسيكون من األفضل أيضا أن تقدم االتفاقات البيئية املتعددة األطراف مبـادئ توجيهيـة بـشأن           

  . الوالية اخلاصة هبا/جماالت اخلربة
  

  ٨التوصية     
اركة يف مراكــز خــدمات ينبغــي أن يوافــق الرؤســاء التنفيــذيون للمنظمــات املــش       

قع الـيت توجـد هبـا مبـاين ومكاتـب هـذه املنظمـات               املويف ا الدعم املشتركة لألمم املتحدة     
إدارة مـرافقهم   يف  على إدخال االعتبارات البيئية القائمة على أفـضل املمارسـات احملليـة             

 إدارة ومبانيهم املشتركة وخدمات املشتريات، واعتماد نظام لإلدارة البيئيـة لتعميمـه يف          
  .هذه املرافق واملباين واخلدمات

ة القائمـة   يـ االعتبـارات البيئ  ”تؤيد املنظمات هـذه التوصـية، ولكنـها تالحـظ أن عبـارة                - ١٤
  .ينبغي أن تتعلق مبعايري دنيا معتمدة لألمم املتحدة“ على أفضل املمارسات احمللية

  
  ٩التوصية     

ومـــة األمـــم املتحـــدة، عنـــد ينبغـــي أن حيـــدد الرؤســـاء التنفيـــذيون ملؤســـسات منظ  
االقتضاء بالتشاور مع جمالس إدارهتا، األساس القانوين لنظام اإلدارة البيئية الداخليـة هلـذه              
املؤسسات والقواعد واملعايري العامـة، الـيت تنطبـق عليهـا، باالسـتناد إىل أفـضل املمارسـات          

ــة  ــوظف     . احملــددة يف املنظوم ــة مل ــة التام ــضا ضــمان الدراي ــم أي ــي هل ــذه الــ يهم وينبغ سياسة هب
ــا و تعليمـــات داخليـــة يتـــاح للجميـــع  و تمـــسؤوليتهم عنـــها عـــن طريـــق إصـــدار توجيهـ

  .عليها االطالع
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 توافــق املؤســسات علــى التوصــية، علــى الــرغم مــن أن بعــض أعــضاء جملــس الرؤســاء    - ١٥
وتؤيـد تأييـدا تامـا     . التنفيذيني يتساءلون عـن احلاجـة إىل وضـع تـشريع يف إطـار جمـالس اإلدارة                

ال مـع املـوظفني وتـرى أنـه ميكـن تعزيـز التوصـية بـاقتراح تـدريب                   احلاجة إىل إقامـة اتـصال فعَّـ       
  . من التقرير٩٤إلزامي، كما هو مقترح يف الفقرة 

  
  ١٠التوصية     
ينبغــي أن يــضع الرؤســاء التنفيــذيون ملنظمــات األمــم املتحــدة العاملــة يف امليــدان       

 الظـروف احملليـة للبلـد املـضيف     ام تراعـى فيهـ  سياسات ومبادئ توجيهية للشراء املستدا   
  .واحتياجات املكاتب امليدانية

تؤيد املؤسسات بصفة عامة هذه التوصية، واليت تالحظ أنـه ميكـن فقـط تنفيـذها فـور                    - ١٦
. موافقة جمـالس اإلدارة، وال سـيما اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة، علـى مبـدأ الـشراء املـستدام               

 األمــم املتحــدة، تقــوم اجلمعيــة العامــة حاليــا باســتعراض االســتراتيجية   وعلــى ســبيل املثــال، يف
الشاملة للدعم امليـداين، والـيت تـرد فيهـا بإجيـاز خـدمات الـدعم اإلقليمـي ومفـاهيم املـشتريات                      

وميكـن للمؤسـسات فقـط بعـد أن تظهـر نتـائج هـذه املـداوالت يف إطـار                    . والتصنيف املعيـاري  
  .كان يف إمكاهنا تنفيذ هذه التوصية أم الجمالس اإلدارة أن حتدد ما إذا 

وتالحظ املؤسسات، مع ذلك، أن الشراء املستدام يبقى عنـصرا رئيـسيا لنظـام اإلدارة                 - ١٧
للمنتجـات  اهلامـة  البيئية الناجحة، نظرا ألنه يتعني على مثل هذا النظام أن حيدد اجلوانب البيئية     

ــشتريها املِ    ــستعملها وي ــيت ي ــق واخلــدمات ال ــر ان(رف ــة    ج.٦. ٤. ٤ظ ــة الدولي ــار املنظم ــن معي  م
ــي   ــد القياسـ ــددة     ). ١٤٠٠١للتوحيـ ــفات حمـ ــد مواصـ ــة أن يعتمـ ــام اإلدارة البيئيـ ــن لنظـ وميكـ

  .للموردين ترمي إىل حتسني األداء البيئي للمنتجات واخلدمات اليت يقدموهنا
املبـادئ  وتالحظ املؤسسات كذلك أن برنامج األمم املتحدة للبيئة قد نـشر عـددا مـن             - ١٨

  .التوجيهية اليت ميكن استخدامها هلذا الغرض
  

  ١١التوصية     
ينبغــي أن تطلــب اجلمعيــة العامــة إىل األمــني العــام، بــصفته رئــيس جملــس الرؤســاء    

التنفيذيني املعين بالتنسيق، أن يعزز تبادل اآلراء والدروس املستخلـصة مـن التجـارب عـن                
 إطار فريق إدارة البيئة، بغيـة تعزيـز اإلدارة          طريق عملية استعراض نظراء بني املنظمات يف      

  .البيئية واألداء البيئي هلذه املنظمات
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تؤيد املنظمات هذه التوصية ولكنها تقترح أنه سيكون مـن األفـضل إجـراء اسـتعراض           - ١٩
  .النظراء املقترح بواسطة املؤسسات اليت تواجه حتديات مماثلة

  
  ١٢التوصية     
ــشطة اتــصاالت ودعــو  ينبغــي أن يــضمن األمــني        ــة ة  العــام االضــطالع بأن منهجي

اجلهود اليت تبذهلا املنظمـة  يف تقدم احملرز بالإلحاطة املوظفني والدول األعضاء واجلمهور  
  :يلي  لتحقيق ما

  حتسني اإلدارة واألداء البيئيني الداخليني؛  )أ(  
ال إضــفاء طــابع مــستدام علــى منظمــات األمــم املتحــدة والتزاماهتــا يف جمــ    )ب(  

  .ها وأصحاب املصلحة املعنينيئالبيئية عن طريق شركاواملمارسات السياسات 
  .تؤيد املؤسسات هذه التوصية  - ٢٠
  


