
K1350035 250113    

EP األمم المتحدة 

UNEP/GC.27/16/Add.1 
 

Distr.: General 
7 January 2013 

Arabic 
Original: English 

  مجلس إدارة
 برنامج األمم
  المتحدة للبيئة

   
 

والعشرون لمجلس اإلدارة/المنتدى  السابعةالدورة 
  البيئي الوزاري العالمي

  ٢٠١٣ فرباير/شباط ٢٢ - ١٨نريويب، 
  *ن جدول األعمال املؤقتم(ب)  ٤البند 

جال القضايا الناشئة في مقضايا السياسات العامة: 
  العامة ساتايسال

  ورقة معلومات أساسية بشأن المشاورات الوزارية

ضمن التنمية المستدامة ومساهمة برنامج األمم المتحدة للبيئة في تحقيق التحديات البيئية 
  مينأهداف التنمية المستدامة وتعزيز االستهالك واإلنتاج المستدا

  ورقة نقاش من جانب المدير التنفيذي

  موجز
اجيب أن يُربط حتقيق أهداف التنمية املستدامة  من قبيل  قضايا يف على املستوى الوطين بتحقيق نتائج وغايا

األداء االقتصادي استقرار و  ،اإلنسانورفاه  ،واملساواة ،ومتكني املرأة ،والتغذوي واألمن الغذائي ،القضاء على الفقر
تعقيد التغري البيئي  درجة بيد أن وعكس اجتاه التدهور البيئي من حيث النظم اإليكولوجية واستخدام املوارد. ،يتهلو ومش

باسم تطبيق  احلالبني أن يفعلوا كل شيء يف  -   ومداه وتشابكه ال يعين أن مقرري السياسات يواجهون اختيارًا صعباً 
للمجتمع عقيد. وستناقش املوائد املستديرة الوزارية السبل اليت ميكن ج متكامل أو عدم فعل أي شيء بسبب شدة الت

واألهداف اإلمنائية لأللفية واألهداف األخرى  ألهداف البيئية العاملية القائمةعلى سجل ل الدويل من خالهلا أن يبىن
ا دوليًا   ةاملستدام للتنميةمم املتحدة ألاستدامة يف سياق جدول أعمال امل للتنميةإعداد أهداف  للمسامهة يفاملعرتف 

وسيدرس اجلدول السبل اليت ميكن من ، وهو اجلدول الذي يعطي األولوية لإلنسان والكوكب. ٢٠١٥ملا بعد عام 
املستدامة اليت  التنميةخالهلا إجياد تكامل بني األهداف البيئية العاملية واألهداف االجتماعية واالقتصادية ضمن أهداف 

واملؤشرات احملتملة اليت تسجل مع الزمن التحسن  والغاياتوحتدد األهداف صلب التنمية املستدامة، تضع اإلنسان يف 
  قابليته للتأثر. ومستوى اخنفاضالذي يطرأ على رفاه اإلنسان 
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)، الذي ٢٠ + وقد اعتمدت احلكومات احلاضرة يف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة (ريو
، اإلطار العشري ٢٠١٢حزيران/يونيه  ٢٢إىل  ٢٠خالل الفرتة من  ،بالربازيل ،جانريو دي عقد يف ريو

للربامج املعنية بأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامني، مؤكدًة مرة أخرى على أن إحداث حتول حنو أمناط 
يرة الوزارية االستهالك واإلنتاج املستدامني هو شرط مسبق لتحقيق التنمية املستدامة. وستحدد املوائد املستد

ومن املنتظر أن تستجيب الربامج بشكل فعال طار. اإلالعناصر والربامج األساسية اليت تشكل جزءًا من 
لتعزيز حتول حنو أمناط استهالك وإنتاج مستدامني. وستجمع املوائد املستديرة الوزارية التجارب على املستوى 

تاج املستدامني لتوجيه تصميم هذه الربامج، وستوفر الوطين واإلقليمي املتعلقة بسياسات االستهالك واإلن
للوزراء فرصة حتديد أهدافهم االسرتاتيجية. ومتثل الشراكات بني أصحاب املصلحة وسيلة فعالة لتقدمي مثل 

أكرب من التعاون  اً هذا الدعم، ولذلك فإن املوائد املستديرة الوزارية ستوفر املزيد من التجارب الشاملة وقدر 
تكوين شراكات فعالة لتعزيز االستهالك واإلنتاج املستدامني عرب مدى كامل من القطاعات  على صعيد

االقتصادية، باستخدام جمموعة متنوعة من السياسات والتدابري الطوعية للمساعدة يف تنفيذ إطار العمل 
  والوصول إىل التنمية املستدامة.
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ة ومساهمة برنامج األمم المتحدة للبيئة في تحقيق التحديات البيئية ضمن التنمية المستدام  -  أوالً 
  أهداف التنمية المستدامة

املستقبل ’’) املعنونة ٢٠ + تقدم الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة بشأن التنمية املستدامة (ريو  -  ١
مول والشفافية توجيهات لوضع أهداف التنمية املستدامة. وتتسم التوجيهات احملددة بالش ‘‘تصبوا إليهالذي 

وتدعو اجلمعية العامة للموافقة على عملية مفتوحة جلميع أصحاب املصلحة. وقد أكد رؤساء الدول 
موجزة يسهل و ضرورة أن تكون أهداف التنمية املستدامة عملية املنحى واحلكومات يف الوثيقة اخلتامية على 

ا  . تطبيق على حنو شامل يف مجيع البلدانطموحة ذات طابع عاملي وقابلة للو حمدودة العدد و التعريف 
وخطة جوهانسبريغ للتنفيذ، وستحرتم  ٢١القرن وستُبىن األهداف على اتفاقيات سابقة، منها جدول أعمال 

وال بد أن تعاجل هذه األهداف وتدمج بطريقة متوازنة بشكل كامل مبادئ إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية. 
وجيب أن تساهم عملية استعراض أهداف  .ثة مجيعها والصالت اليت تربط بينهاأبعاد التنمية املستدامة الثال

وقد . ٢٠١٥التنمية املستدامة واألهداف اإلمنائية لأللفية يف حتقيق جدول األعمال اإلمنائي ملا بعد عام 
منظومة  طلبت الوثيقة اخلتامية إىل األمني العام أن يؤمِّن كل املدخالت والدعم الضروري هلذا العمل من

  األمم املتحدة. 
وتربز الورقة عدداً من الفرص والتحديات املتعلقة بإعداد جيل جديد من أهداف التنمية املستدامة   -  ٢

بأن األهداف الورقة سلم تو الوثيقة الصلة بالسياسات واليت تستوعب بشكل كامل االستدامة البيئية. 
أدوات قيمة هي  ، حسب االقتضاء)ة للفروق بني اجلنسنياملراعي املؤشرات يف ذلكمبا (والغايات واملؤشرات 

  .والتعجيل بهعلى صعيد التنمية املستدامة يف قياس التقدم احملرز 
كان التقدم   ١٩٩٢عاماً من عقد مؤمتر األمم املتحدة بشأن التنمية املستدامة يف عام  ٢٠وخالل   -  ٣

أي أكثر من بليون شخص يف  -  شخاصاحملرز غري منتظم. وما يزال هناك شخص من بني كل مخسة أ
 -  يف املائة من سكان العامل ١٤أي  -  فرد واحد من كل سبعة أفراد هناكو  ،يعيش يف فقر مدقع -العامل 

ديداً تزال التحديات املاثلة يف جمال الصحة العامة، ومن بينها األوبئة، تشكل  يعاين نقص التغذية، بينما ال
مبا يف ذلك حتسني كفاءة املوارد وتدابري  ،بذولة إلبطاء معدل التغيري ونطاقهكما أن اجلهود املمتواصًال،  
ووفقًا للتقرير . ةيبالسلالتغيريات البيئية  عكس اجتاهحققت نتائج متواضعة، ولكنها مل تنجح يف  ،التخفيف

لى صعيد حتقيق اخلامس لتوقعات البيئة العاملية فإن اجملتمع الدويل أحرز تقدمًا غري متسق إىل حد بعيد ع
  هذه األهداف وحتسني حالة البيئة.

ورغم أن النظم اإليكولوجية هي حجر الزاوية لالقتصاديات فإن قيمتها الفعلية تظل عمليًا غائبة   -  ٤
يف حسابات الربح واخلسارة على املستوى الوطين. وتأيت إمدادت الطاقة للكثري من السكان يف العامل من 

ا تتأثر بإزالة إنتاج  الكتلة احليوية، ويعتمد الطاقة الكهرمائية على تدفقات املياه الكبرية واملنتظمة إال أ
وتراكم الطمي يف أحواض جتميع املياه. وتعترب املياه العذبة ضرورية للشرب واإلصحاح البيئي الغابات 

مس والعشرين والطهي والزراعة. وقد تضاعف االقتصاد العاملي بشكل عام أربع مرات خالل السنوات اخل
ا النظم اإليكولوجية  ٦٠املاضية، لكن رغم ذلك فإن  يف املائة من السلع واخلدمات الرئيسية اليت جتود 

على مستوى العامل واليت تدعم سبل كسب العيش قد عانت من التدهور أو االستخدام غري املستدام. وقد 
هكتار من الغابات على مستوى مليون  ١٣٠أكثر من  ٢٠١٠و ٢٠٠٠فُقد خالل الفرتة بني عامي 

العامل. ورمبا جتلب إزالة الغابات وتدهورها عوائد جذابة قصرية األجل لكن تكاليف اخلسائر السنوية يف رأس 
دوالر يف  اتتريليون ٤,٥تريليون دوالر إىل  ٢املال الطبيعي نتيجًة إلزالة الغابات وتدهورها تُقدر مبا بني 

  السنة.
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باء املتمثل يف حتقيق خفض كبري يف معدل - ٧حتقيق هدف األلفية اإلمنائي  وقد فشل العامل يف  -  ٥
يف  ٢٠هناك املزيد من األنواع املهددة باالنقراض، منها زهاء . ف٢٠١٠تنوع البيولوجي حبلول عام فقدان ال

الزراعي السبب املائة أنواع فقارية (تشمل الطيور والثدييات والربمائيات والزواحف واألمساك). ويعترب التوسع 
يف املائة من األراضي على الكوكب  ٣٠ئل على األرض، حيث أن ما يزيد على االرئيسي لفقدان املو 

وقد زاد معدل تعرية الرتبة يف نظم الزراعة التقليدية اآلن إىل أكثر من يستخدم اآلن يف اإلنتاج الزراعي. 
ضعفاً يف النظم اليت تتميز  ٧٥على املوارد وأكثر من  ثالثة أضعاف مقارنًة بالنظم اليت متارس الزراعة احملافظة

بغطاء نبايت طبيعي. ولذلك فإن من الواضح أن املكاسب اإلنتاجية اليت حتققت باستخدام الزراعة التقليدية 
احلديثة هلا تكاليف إيكولوجية. وتشمل املخاطر اليت يشكلها تغري املناخ املزيد من موجات احلرارة املنتظمة 

وتغريات يف أمناط هطول األمطار وارتفاع مستويات سطح البحر وزيادة محوضة مياه صف اهلوجاء والعوا
ديد إمدادات املياه العذبة واإلنتاجية الزراعية وصحة اإلنسان.  وقد زاد عدد كوارث الفيضانات احمليطات و

ذه ال كما زادواجلفاف منذ مثانينات القرن املاضي    كوارث ومستوى األضرار الناجتةالعدد الكلي للمتأثرين 
  .عنها
ا أن تعجل   -  ٦ ويتضمن التقرير اخلامس لتوقعات البيئة العاملية الكثري من النماذج لسياسات من شأ

 ٥٠٠بتحقيق األهداف البيئية العاملية. وتستند الكثري من السياسات الوطنية إىل التزامات مبوجب أكثر من 
يعود تارخيها إىل الفرتة من عام  ٣٠٢إقليمية و ٣٢٣ا عالقة بالبيئة، منها معاهدة دولية واتفاقيات أخرى هل

عبء ثقيل  تشكُّل. وقد أدى إطار العمل الدويل غري املتماسك أيضًا إىل األلفية الثالثةإىل بواكري  ١٩٧٢
ا.   على كاهل الكثري من البلدان من حيث اإلبالغ والوفاء بالتزاما

 -  يف املاضي واحلاضر واملستقبل -  املسائل االجتماعية واالقتصادية والبيئية إن معاجلة الروابط بني  -  ٧
هو أمر أساسي لتحديد وحتقيق أهداف التنمية املستدامة الوثيقة الصلة بالسياسات على خمتلف املستويات 

ج يستند إىل الروابط البيئية  اتيجي هو أمر اسرت من أجل حتقيق تطلعات الدول األعضاء. كما أن وجود 
لوضع أهداف للتنمية املستدامة وثيقة الصلة بالسياسات والسماح بتطبيق إجراءات ميكن التحقق منها 

سنة على األقل. بيد  ١٥- ٥لتحقيق نتائج متعددة على خمتلف الصُُّعد وخالل إطار زمين معني يرتاوح من 
التنمية املستدامة املرتابطة  ة لتحديد وحتقيق أهدافدقيقونظم رصد  وثقةأن توفري بيانات ومعلومات م

  تشكل حتدياً أكرب.
يعين أن مقرري السياسات يواجهون اختياراً   أن درجة تعقيد التغري البيئي ومداه وتشابكه ال إال  -  ٨

ج متكامل أو عدم فعل أي شيء بسبب شدة  الاحلبني أن يفعلوا كل شيء يف  -  صعباً  باسم تطبيق 
على املستوى الوطين واإلقليمي البينية يوفر فرصًا لالستجابة بشكل أكثر فعاليًة  الروابط دالتعقيد. إن حتدي

  والعاملي.
ا على املستوى الوطين بتحقيق نتائج   -  ٩ يف وجيب أن يُربط حتقيق أهداف التنمية املستدامة وغايا

اواة، ورفاه اإلنسان، ، ومتكني املرأة، واملسوالتغذوي من قبيل القضاء على الفقر، واألمن الغذائي قضايا
األداء االقتصادي، وعكس اجتاه التدهور البيئي من حيث النظم اإليكولوجية واستخدام املوارد. استقرار و 

احمللي  - وستعتمد القدرة على التنفيذ على وجود إطار مؤسسي فعال للتنمية املستدامة على كافة املستويات
إن أهداف التنمية املستدامة هي أمر أساسي بالنسبة ألهداف ولذلك فودون اإلقليمي واإلقليمي والعاملي. 

  احلوكمة.
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وقد استندت املدخالت األولية اليت قدمها األمني العام إىل الفريق العامل املفتوح العضوية املعين   -  ١٠
دولًة عضواً  ٦٣إىل مدخالت قدمتها  ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ١٢بأهداف التنمية املستدامة بتاريخ 

استبيان عن أهداف التنمية املستدامة. وكانت جماالت األولوية الشاملة وهي القضاء على الفقر واإلدارة  يف
املستدامة للموارد الطبيعية يف قمة القوائم للكثري ممن شاركوا يف االستبيان. ويربز التقرير عددًا من القضايا 

ارد الطبيعية واالستهالك واإلنتاج املستدامان والتوظيف ذات األولوية، منها تغري املناخ واإلدارة املستدامة للمو 
واستقرار االقتصاد الكلي والتكامل والتوازن األكثر فعاليًة لألبعاد الثالثة للتنمية املستدامة. وأشار التقرير 

األبعاد الثالثة جيب أن تُعكس ضمن كل هدف من مجيع أن بشكل صريح  أكدوااملشاركني أن  أيضًا إىل
  به. انيرتبطومؤشر  غايةلتنمية املستدامة، وأن يكون لكل بعد أهداف ا

  أسئلة للنقاش  - ثانياً 
وعمل برنامج البيئة  ،٢٠١٥وجدول أعمال التنمية ملا بعد عام  ٢٠بالبناء على نتائج مؤمتر ريو+  -  ١١

نمية األخرى املعرتف خرى واألهداف اإلمنائية لأللفية وأهداف التاألؤشرات املعلى األهداف البيئية العاملية و 
  ا دولياً، ما هي فرص التأكد من أن االستدامة البيئية هي يف صلب عملية وضع أهداف التنمية املستدامة؟

يف جدول أعمال األمم املتحدة كيف ميكن لربنامج البيئة أن يساهم على حنو فعال   (أ)  
ليمي والدويل، مبا يضمن أن االستدامة على املستوى الوطين واإلق ٢٠١٥للتنمية املستدامة ملا بعد عام 

  البيئية قد أُدرجت بشكل كامل يف اجملموعة النهائية ألهداف التنمية املستدامة؟
كيف ميكن لربنامج البيئة أن يدعم إجياد قدرات ال مركزية مربوطة شبكيًا جملموعات   (ب)  

دف رصد التقدم احملرز وتوفري مؤشرات مرئية؟   بيانات االجتاهات 
ما هي الرسالة اليت ميكن للمنتدى البيئي الوزاري العاملي أن ينقلها إىل امليسرين املشاركني   ج)(  

سبان للفريق العامل املفتوح العضوية التابع للجمعية العامة للتأكد من أن االستدامة البيئية قد ُأخذت يف احل
بشكل كامل يف املداوالت بشأن أهداف التنمية املستدامة ووضع جدول أعمال التنمية ملا بعد عام 

  ؟٢٠١٥
ما هي مناذج تطبيق التنمية املستدامة اليت ميكن للدول األعضاء تقامسها مع املشاركني يف   (د)  

صميم وتنفيذ أهداف التنمية لتقدمي الدروس املستفادة والتحفيز ملواصلة تمناقشات املائدة املستديرة 
    ؟٢٠١٥املستدامة وجدول أعمال التنمية ملا بعد عام 

  تعزيز االستهالك واإلنتاج المستدامين  - ثالثاً 
)، الذي ٢٠اعتمدت احلكومات احلاضرة يف مؤمتر األمم املتحدة بشأن التنمية املستدامة (ريو+  -  ١٢

، اإلطار العشري ٢٠١٢حزيران/يونيه  ٢٢إىل  ٢٠جانريو بالربازيل خالل الفرتة من  دي عقد يف ريو
هذا اإلطار هو إطار عاملي للعمل سيؤدي إىل تعزيز و للربامج املعنية بأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامني. 

التعاون الدويل للتعجيل بالتحول حنو استهالك وإنتاج مستدامني، واعتماد أمناط عيش أكثر استدامًة لتحقيق 
مجيع البلدان، كما سيوفر اإلطار بناء القدرات واملساعدات التقنية واملالية للبلدان النامية فصل مطلق يف 

. ٢٠ويشكل اعتماد هذا اإلطار العشري نتيجة عملية ملموسة ملؤمتر ريو+لدعمها يف إجناز هذا التحول. 
بيئة يعمل، يف حدود واليته أن برنامج األمم املتحدة للوأشارت الدورة السابعة والستون للجمعية العامة إىل 

اء عضاألدول للؤقتة امليئة اهل باعتبارهاجمللس االقتصادي واالجتماعي  عينتاحلالية، كأمانة هلذا اإلطار، و 
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تشكيلة  تيف اإلطار العشري، وحددبالتفصيل  بنيما هو مكالتقارير من اجمللس واألمانة و  يتلقب املكلفة
إنشاء جملس من عشرة  تلذي سيوجه عملية وضع اإلطار، وقرر اجمللس الذي يتكون من عشرة أعضاء وا

أعضاء إلدارة عملية وضع اإلطار. ويتكون هذا اجمللس من عضوين من كل جمموعة إقليمية لألمم املتحدة 
ا سنتان  ٢٠١٣ كانون الثاين/يناير  ٣١ يتجاوز ال تعيينهما يف موعديتم   .)A/C.2/67/L.45(لفرتة أولية مد

أن االرتفاع املتواصل يف مؤشر التنمية  ٢٠١١التوقعات الواردة يف تقرير التنمية البشرية لعام وتظهر   -  ١٣
إذا مل يُعاجل موضوع استنزاف املوارد  ٢٠٣٠حبلول عام  يصل ملستوى ثابتسوف  ١٩٨٠منذ عام البشرية 

وإىل  ك وإنتاج مستدامني إن التحول إىل استهال). ٢٠١١واآلثار البيئية (برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 
املتاحة كفاءة استغالل املوارد الذي عمل اإلطار العشري على تعزيزه سيؤدي عمليًا إىل توسيع قاعدة املوارد 

وستعمل املكاسب املتحققة من كفاءة استغالل املوارد . ‘‘من خالل إجناز الكثري باستخدام القليل’’للتنمية 
دان، خصوصًا البلدان النامية، اليت تواجه عدم استقرار متزايد يف أيضًا كدرع اقتصادي مهم جلميع البل

  األسواق وأسعار متزايدة بشكل عام للكثري من السلع الضرورية، مبا يف ذلك الغذاء والطاقة.
وتظهر دراسات احلالة املتعلقة باالستهالك واإلنتاج املستدامني يف البلدان النامية، الواردة يف ورقة   -  ١٤

 مرحبةأن هناك نتائج  ‘‘ن لتخفيف وطأة الفقراالستهالك واإلنتاج املستداما’’ا نامج البيئة عنواحديثة لرب 
). وعلى سبيل املثال فإن املمارسات الزراعية ٢٠١٢مهمة هلذا التحول (برنامج األمم املتحدة للبيئة، 
وأن ختفض املدخالت الكيميائية  يف املائة، ٥٠إىل  ١٠املستدامة ميكن أن تزيد صايف الدخل مبا يرتاوح بني 

ا، أما إنتاج الطاقة املتجددة (الطاقة الشمسية  ) يف املناطق الريفية فيؤدي والغاز احليويوالتكاليف املرتبطة 
وحيول النفايات الزراعية والبشرية إىل موارد  ،إىل خفض اإلنفاق على الطاقة املنزلية وإجياد فرص عمل جديدة

يف املائة  ٠,٣بليون دوالر يف السنة، بإضافة قدرها  ٢د صناعة إعادة التدوير يف الربازيل مة، وتولزراعية قيِّ 
الناتج احمللي اإلمجايل. وسيحفز اإلطار ويضاعف ويعزز هذه املكاسب االقتصادية واالجتماعية والبيئية. إىل 

، والشراكة من أجل )SWITCH Asia( آسياحتول قارة أما املبادرات الوطنية واإلقليمية، مثل مبادرة 
االستهالك واإلنتاج املستدامني يف أفريقيا، واملوائد املستديرة الوطنية واإلقليمية لالستهالك واإلنتاج 
املستدامني، فستكون مفيدة يف تقدمي هذا الدعم، وستكمِّل أنشطة اإلطار األخرى. وستؤدي هذه املبادرات 

  امج اإلطار.إىل تعزيز امللكية احمللية واملشاركة يف بر 

  ينماط االستهالك واإلنتاج المستدامإلطار العشري للبرامج المعنية بأنابرامج في صلب   -  رابعاً 
ستجمع برامج اإلطار األساسية املبادرات والشراكات القائمة العاملة يف جماالت مماثلة وستنشطها،   -  ١٥

وستستجيب الربامج  قطاعات رئيسية. مما سيوحد ويوفر الرتكيز للجهود اليت يبذهلا أصحاب املصلحة يف
والظروف على املستويني الوطين واإلقليمي، كما ستعاجل الركائز الثالث للتنمية لالحتياجات واألولويات 

ج دورة احلياة لزيادة كفاءة املوارد وخفض مستوى التلوث الناتج عن اإلنتاج  املستدامة، وستطبق 
ل أساسي على بناء قدرات احلكومات والشركات التجارية واجملتمع واالستهالك. وسرتكز برامج اإلطار بشك

املدين لتطبيق السياسات واملمارسات اإلدارية والتدابري الطوعية إلجناز التحول حنو االستهالك واإلنتاج 
املستدامني. وستشتمل هذه على تدابري تعزيز نشر وتطبيق تكنولوجيات تتسم بالنظافة وكفاءة استخدام 

، وبذلك ستساهم الربامج أيضًا يف تنفيذ خطة بايل االسرتاتيجية بشأن الدعم التكنولوجي وبناء املوارد
  القدرات.
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وتُبين قائمة أولية مفتوحة للربامج احملددة لإلطار على التجارب املكتسبة من خالل عملية مراكش،   -  ١٦
 ؛ات عامة مستدامةيمشرت  ‘٣’ ؛أمناط عيش مستدامة وتعليم مستدام ‘٢’ ؛معلومات املستهلك ‘١’وهي 

السياحة املستدامة، مبا يف ذلك السياحة البيئية. وتوجد بالفعل  ‘٥’ ؛مباين وإنشاءات مستدامة ‘٤’
شراكات كبرية وناضجة بني جمموعة كبرية من وكاالت األمم املتحدة واحلكومات وأصحاب املصلحة يف 

ا املسامهة، أو حىت القطاع اخلاص واملؤسسات األكادميية واملنظمات غري احلكو  مية، وهي شراكات من شأ
مبادرة املباين املستدامة و أداء دور مركزي، يف برامج اإلطار، ومن ذلك الشراكة العاملية للسياحة املستدامة، 

فرقة العمل الزراعية الغذائية املعنية باالستهالك واإلنتاج املستدامني، برنامج مشرتك تقوده الفاو و واملناخ، 
وبرنامج اإلنتاج األنظف املتسم بكفاءة استخدام املوارد الذي ، ن مع برنامج األمم املتحدة للبيئةبالتعاو 

  تشرتك يف إدارته منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة.
اط استهالك ويتضمن نص اإلطار العشري شرطاً لرصد وتقييم مسامهة اإلطار باجتاه التحول إىل أمن  -  ١٧

وإنتاج مستدامني. وميكن للمؤشرات املتمثلة يف تعزيز كفاءة استخدام املوارد وزيادة اإلنتاجية وخفض 
ني مَّ هِ مستوى التلوث من األنشطة االقتصادية، اليت جيري وضعها هلذا الغرض، أن توفر توجيهًا ورصدًا مُ 

املتكامل الواسع النطاق ملؤشرات االستهالك  وميكن للتطبيق. حقيق أهداف التنمية املستدامة املقررةلت
واإلنتاج املستدامني على أهداف التنمية املستدامة أن يؤدي دوراً هاماً يف ضمان إجياد أمناط استهالك وإنتاج 
مستدامني، وهو أحد شروط حتقيق التنمية املستدامة، من خالل أهداف التنمية املستدامة. وميكن أن تكون 

، إذا كان ذلك ضروريًا أيضاً ٢٠١٥ة أيضًا يف سياق جدول أعمال التنمية ملا بعد عام هذه املؤشرات مهم
  للمساعدة يف حتقيق التنمية املستدامة. 

  المشتريات العامة المستدامة  -  خامساً 
تربز املشرتيات العامة املستدامة، اليت تشكل جزءاً من القائمة األولية للربامج احملددة لإلطار، كأداة   -  ١٨

األكثر اخضراراً، مبا يساهم يف حتقيق  ياتسياساتية رئيسية لدعم االستهالك واإلنتاج املستدامني واالقتصاد
يف ج احمللي اإلمجايل تايف املائة من الن ١٥قدره  توسطمالتنمية املستدامة. ونظرًا ألن املشرتيات العامة متثل 

ا توفر  من ذلك نسبة أعلىو بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  يف البلدان النامية، فإ
  فرصة كبرية لدفع األسواق باجتاه االبتكار واالستدامة.

وقد أحدثت املشرتيات العامة املستدامة بالفعل حتوًال يف عدد من القطاعات وسامهت يف منو   -  ١٩
األخشاب املستدامة، كما عززت األسواق باجتاه منتجات أكثر استدامًة، من بينها الورق املعاد تدويره و 

من العوائق اليت يتعني  اً التحسينات االجتماعية والبيئية عرب سالسل القيمة العاملية. بيد أن هناك عدد
ا قد تزيد تكلفة املشرتيات العامة.  اجتيازها مثل االعتقاد بأن املشرتيات العامة املستدامة معقدة للغاية وأ

وى التعاون املطلوب عرب اإلدارات يف الوزارات والتأثري احملتمل على ومن بني التحديات األخرى مست
  الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم.

عقب االستنتاج الذي توصلت إليه فرقة عمل مراكش املعنية باملشرتيات العامة املستدامة يف عام و   -  ٢٠
 ٢٠١٢حزيران/يونيه  ١٨لقت يف يوم مجعت املبادرة الدولية للمشرتيات العامة املستدامة، اليت انط، ٢٠١١

حكومًة وهيئة حملية وجهة جتارية فاعلة ومنظمة من منظمات اجملتمع  ٤٠، أكثر من ٢٠ + يف مؤمتر ريو
املدين راغبة يف العمل بشكل مجاعي لتعزيز العرض والطلب على املنتجات املستدامة عرب املشرتيات العامة 
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على زيادة القبول وتعزيز املعارف املتعلقة باملشرتيات العامة املستدامة  املستدامة. وتركز أنشطة هذه املبادرة
دف زيادة فعاليتها بوصفها أداة داعمة لالستهالك واإلنتاج املستدامني ولالقتصاد األخضر، من أجل 

  جتاوز العقبات املشار إليها أعاله.
يد تعزيز التحول إىل أمناط استهالك يقوم به على صع اً حيوي اً ومن الواضح أن للقطاع اخلاص دور   -  ٢١

وإنتاج مستدامني، بوصفه صاحب مصلحة ومصدر من مصادر التمويل والتكنولوجيا واملعرفة يف ذات 
الشركات التجارية على وجه التحديد إىل أن تقوم  ‘‘صبوا إليهاملستقبل الذي ن’’. وتدعو مبادرة الوقت

إلنتاج واالستهالك املستدامني، وتقر بأمهية اإلبالغ عن االستدامة بدورها يف حتقيق التنمية املستدامة وأمناط ا
ولإلبالغ عن االستدامة القدرة على تشكيل فهم أفضل لتأثري وبصمة من جانب الشركات يف هذا الصدد. 

ا على البيئة وتعزيز تفاعل هذه الشركات مع أصحاب املصلحة  الشركات وسالسل اإلمداد اخلاصة 
هذا التاريخ فإن الشركات اليت يقدر عددها خبمسة آالف شركة اليت تقيس تأثري االستدامة واجملتمع. وحىت 

ا من خالل آلية اإلبالغ عن االستدامة من جانب الشركات، متثل جزءاً صغرياً فقط من  ا واستثمارا لعمليا
احلكومات وميكن لرتويج قائمة.  عرب وطنيةشركة  ٨٢  ٠٠٠شركة جتارية عامة و ٤٥ ٠٠٠أكثر من 

الستخدام أدوات إلزامية أو اختيارية لإلبالغ والشفافية من جانب الشركات، أن يكون له تأثري إجيايب على 
سلوك الشركات وأن يعزز عملية اختاذ القرار البعيدة املدى اليت تركز على االستدامة من جانب احلكومات 

متثل  ‘‘٤٧أصدقاء الفقرة  جمموعة’’ثل أعضاء والشركات التجارية واملستثمرين. وهناك عدد من البلدان م
وبصورة أوسع نطاقًا فإن املشاركة الفاعلة سلسلة من األدوات اليت ترمي إىل حتقيق تلك النتيجة.  وتوفرقدوة 

على صعيد  - من الشركات الكبرية إىل الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم -  من جانب الشركات التجارية
هالك وإنتاج أكثر استدامًة ظل لفرتة طويلة جزءًا ال يتجزأ من الكثري من املبادرات. التحول حنو أمناط است

  وسيتم تعزيز هذه اجلهود اليت ستكون مهمة لنجاح اإلطار وبراجمه.
ومتثل املائدة املستديرة الوزارية جزءًا مهمًا من  ،وال تزال برامج اإلطار العشري يف طور اإلنشاء  -  ٢٢

اليت ستضع وتوجه وتطلق هذه الربامج. وستستخدم املخرجات من املائدة املستديرة يف  العملية التشاورية
تشكيل اإلجراءات على املستويني الوطين واإلقليمي بشأن تصميم الربامج، ويف املساعدة يف تأمني التنسيق 

از التحول إىل أمناط الواسع النطاق بني الوزراء واملشاركة من جانب أصحاب املصلحة املتعددين املطلوبة إلجن
وستكون آراء الوزراء واإلجراءات الالحقة بشأن تأمني املشاركة والتنسيق والدعم استهالك وإنتاج مستدامني. 

  من جانب أكرب جمموعة ممكنة من اجلهات الفاعلة، مبثابة عوامل حامسة يف حتقيق رؤية اإلطار وأهدافه. 
  أسئلة للنقاش  - سادساً 

  ليت تتمىن أن توضع؟طار العشري األكثر مالءمًة لبلدك وما هي الربامج اإلضافية اما هي برامج اإل  -  ٢٣
ما هي سياسات ومبادرات االستهالك واإلنتاج املستدامني األهم والواعدة يف بلدك أو   (أ)  

  منطقتك واليت ميكن تعزيزها و/أو استنساخها من خالل املزيد من التعاون ضمن اإلطار؟
اسات ومبادرات االستهالك واإلنتاج املستدامني يف بلدك ضمن هل أُدجمت سي  (ب)  

  اسرتاتيجيات التنمية الوطنية؟ وإذا أُدجمت، ما هي القيمة املضافة هلذا اإلدماج؟
ما هي التحديات الرئيسية على صعيد تنفيذ مشرتيات عامة مستدامة فعالة على املستوى   (ج)  

  الوطين يف بلدك؟
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كن للحكومات القيام به على صعيد دعم الشركات التجارية، مبا يف ما هو الدور الذي مي  (د)  
من التحول يف ممارسات اإلنتاج  ذلك الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم، الكتساب ميزة تنافسية

واالستهالك فيها، مبا يف ذلك عرب آلية اإلبالغ عن االستدامة من جانب الشركات؟ ما هي النماذج وأفضل 
ميكن حتديدها وتطبيقها من جانب احلكومات لتعزيز اإلبالغ عن االستدامة من جانب  املمارسات اليت

  الشركات التجارية؟
__________________  


