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التابعة جمعية األمم المتحدة للبيئة 
 برنامج األمم المتحدة للبيئةل

 الثانيةالدورة 
 3216 مايو/أيار 37-32نَتويب، 

*من جدوؿ األعماؿ ادلؤقت)ح(  4 البند
 

البيئية  واإلدارةالمسائل المتعلقة بالسياسات 
 التنمية المستدامة والقضاء على الفقرالدولية: 

النُ ُهج والنماذج واألدوات المختلفة الرامية لتحقيق االستدامة و الرؤى : 1/11القرار 
 الفقر البيئية في سياق التنمية المستدامة والقضاء على

 تقرير المدير التنفيذي
 ملخص

النُػُهج و الرؤى الصادر من مجعية األمم ادلتحدة للبيئة بشأف  1/12أُِعّد ىذا التقرير استجابة للقرار 
والنماذج واألدوات ادلختلفة الرامية لتحقيق االستدامة البيئية يف سياؽ التنمية ادلستدامة والقضاء على الفقر، 

التنفيذي لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة أف يقدِّـ تقريرًا بشأف جهود برنامج البيئة جلمع الذي يطلب إىل ادلدير 
النُػُهج والنماذج واألدوات اليت أعدهتا الدوؿ األعضاء يف األمم ادلتحدة و الرؤى وتبادؿ ادلعلومات بشأف سلتلف 

ؤسبر األمم ادلتحدة للتنمية ادلستدامة، على الوثيقة اخلتامية دل 1/12لتحقيق التنمية ادلستدامة. ويعتمد القرار 
بشأف االقتصاد  3212شباط/فرباير  33ادلؤرخ  37/8وعلى مقّرر رللس اإلدارة “ ادلستقبل الذي نصبو إليو”

 األخضر يف سياؽ التنمية ادلستدامة والقضاء على الفقر، وكالمها ُيرِبز تعدُّد النُػُهج إزاء االستدامة البيئية.
موجزًا جلهود برنامج البيئة الرامية إىل ذبميع وتوثيق النُػُهج ادلتعددة اليت توجد على ادلستوى  ويقدِّـ التقرير

 3برنامج البيئة لدعم الدوؿ األعضاء. واتساقًا مع الفقرة  ينفذىالألعماؿ ذات الصلة اليت  وعرض عاـالعادلي 
معها والنتائج األساسية لتحليالتو األساس ، سوؼ تكوِّف ادلعلومات اليت قاـ برنامج البيئة جب1/12من القرار 

أثناء الدورة الثانية جلمعية األمم ادلتحدة للبيئة يف أيار/مايو “ سوؽ تبادؿ األفكار”حللقة عمل مقًتحة وعقد 
 النُػُهج والنماذج واألدوات ادلختلفة الرامية لتحقيق االستدامة البيئية.و الرؤى ، حيث ديكن تبادؿ 3216
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 مقدمة -أواًل 
، بشأف االقتصاد 37/8، أقّر رللس إدارة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة، دبوجب مقرره 3212يف سنة  - 1

األخضر يف سياؽ التنمية ادلستدامة والقضاء على الفقر، أنو توجد ىناؾ مسارات سلتلفة لتحقيق التنمية 
البيئة مجع ىذه ادلبادرات وتوحيد اجلهود  من ادلقرر، طلب إىل ادلدير التنفيذي لربنامج 2ادلستدامة، ويف الفقرة 

النُػُهج والنماذج واألدوات، دبا يف ذلك االقتصاد األخضر يف سياؽ و الرؤى وادلمارسات واخلربات بشأف سلتلف 
ادلعلومات بُت البلداف بغية تيسَت تبادؿ كذلك التنمية ادلستدامة والقضاء على الفقر، ونشر ىذه ادلعلومات، و 

 .جيع التنمية ادلستدامة والقضاء على الفقرلتش جهودىا دعم
النُػُهج والنماذج و الرؤى بشأف  1/12اعتمدت مجعية األمم ادلتحدة للبيئة القرار  3214ويف سنة  - 3

 رحبتواألدوات ادلختلفة الرامية لتحقيق االستدامة البيئية يف سياؽ التنمية ادلستدامة والقضاء على الفقر، وفيو 
 3أحاطت علمًا بالفقرة ، و “ادلستقبل الذي نصبو إليو”دلؤسبر األمم ادلتحدة للتنمية ادلستدامة  الوثيقة اخلتاميةب

تعدد ادلسارات بشأف  الذي يشَت على وجو اخلصوص إىل مراجع يف ىذه الوثائق، 37/8مقرر رللس اإلدارة من 
مفهـو العيش الكرًن يف توازف ”لالستدامة البيئية والقضاء على الفقر. ووضع القرار اىتمامًا خاصًا بنهج 

والحظت أيضًا أف عبارة “ وانسجاـ مع أُّمنا األرض باعتباره هنجًا مشوليًا متكاماًل يف رلاؿ التنمية ادلستدامة
كانت تعبَتًا شائعًا يف عدد من البلداف وادلناطق وأف بعض البلداف أقّر حبقوؽ الطبيعة يف سياؽ “ أُّمنا األرض”

 تدامة.تعزيز التنمية ادلس
، إىل ادلدير التنفيذي لربنامج البيئة أف يقدِّـ 1/12وطلبت مجعية األمم ادلتحدة للبيئة أيضاً، يف قرارىا  - 2

لتقدًن التقرير إىل مجعية  37/8من مقرر رللس اإلدارة  2الفقرة  ادلتولدة عن تنفيذتقريرًا على أساس ادلعلومات 
 م حلقة عمل أثناء تلك الدورة.النظر يف تنظيو  لبيئة يف دورهتا الثانيةا

قرار الويهدؼ التقرير احلايل إىل تقدًن معلومات بشأف جهود برنامج البيئة دلعاجلة الطلبات الواردة يف  - 4
األعماؿ اليت اضطلع التقرير يصف و . 37/8ومقرر رللس اإلدارة الصادر عن مجعية األمم ادلتحدة للبيئة  1/12

دؿ ادلعلومات عن طائفة عريضة من النُػُهج لتحقيق التنمية ادلستدامة والقضاء على هبا برنامج البيئة جلمع وتبا
الفقر، اليت توجد ويعرض بعض نتائج ذلك العمل. وسوؼ تكوِّف معلومات برنامج البيئة اليت مجعها والنتائج 

الثانية جلمعية األمم تُعقداف أثناء الدورة “ سوٍؽ تبادؿ األفكار” األساسية لتحليلو األساس لعقد حلقة عمل و
النُػُهج والنماذج واألدوات الرامية لتحقيق و الرؤى حيث ديكن تبادؿ سلتلف  3216ادلتحدة للبيئة، يف أيار/مايو 

 االستدامة البيئية.
 معلومات أساسية -ثانياً 

ؾمست”الصادر من اللجنة العادلية ادلعنية بالبيئة والتنمية بعنواف  1987اعتبارًا من تقرير  - 5 ، “قبلنا ادلشًتر
، إىل إعالف ريو بشأف البيئة والتنمية وبرنامج جدوؿ “تقرير برونتالند”الذي من الشائع أف يشار إليو بعنواف 

، أّكدت احلكومات، على النحو ادلذكور 1993لإلجراءات ادلنشودة اليت اعُتمدت يف سنة  31أعماؿ القرف 
يف الًتويج لنظاـ اقتصادي دويل داعم ومفتوح يؤّدي إىل منو  تتعاوف الدوؿ”من إعالف ريو، أف  13يف ادلبدأ 

 “.اقتصادي وتنمية مستدامة يف مجيع البلداف لكي يتسٌّت ربسُت معاجلة مشاكل التدىور البيئي
وعرقب ذلك، ُعقد عدد من ادلؤسبرات الدولية الرئيسية اليت واصلت تنقيح تعريف وأىداؼ التنمية  - 6

، والذي أسفر عن األىداؼ اإلمنائية 3222األلفية الذي عقدتو األمم ادلتحدة يف سنة ادلستدامة: مؤسبر قمة 
يف جوىانسربغ، جنوب أفريقيا، حيث  3223لأللفية، ومؤسبر القمة العادلي للتنمية ادلستدامة ادلعقود يف سنة 



UNEP/EA.2/9 

3 

عادلي للتنمية ادلستدامة، وىو جّدد قادة العامل التزامهم بتحقيق تلك األىداؼ واعتمدوا خطة تنفيذ مؤسبر القمة ال
 (1)ما شّجع السلطات ادلختصة على مجيع ادلستويات بأخذ التنمية ادلستدامة يف االعتبار يف عملية ُصنع القرار.

، شهد العامل أزمة مالية مل يسبق ذلا مثيل قوَّضت وعررَّضرت للخطر اجلهود ادلبذولة يف 3228ويف سنة  - 7
ئية لأللفية والتنمية ادلستدامة. ويف أعقاب تلك األزمة، بدأ كثَت من احلكومات يف سبيل ربقيق األىداؼ اإلمنا

إعادة النظر يف النماذج وادلفاىيم التقليدية للثروة واالزدىار. وشّجع على تلك ادلناقشة زيادة األدلة واالعًتاؼ 
 بادلخاطر اليت يثَتىا تغَتُّ ادلناخ والتدىور يف النظاـ اإليكولوجي.

نظرًا ألف عددًا من البلداف كانت تدرس اعتماد رلموعة إجراءات ربفيز مالية دلعاجلة األزمة ادلالية، و  - 8
لتشجيع البلداف على تركيز بضعة من اإلجراءات “ االتفاؽ البيئي العادلي اجلديد”استقدرـ برنامج البيئة فكرة 

 شلاوظائف يف القطاعات االقتصادية  وإجيادعلى االستثمارات اليت من شأهنا أف ربفِّز االنتعاش االقتصادي 
مبادرة ” 3228سهم يف االستدامة البيئية. واعتمادًا على صلاح تلك اجلهود، دّشن برنامج البيئة يف سنة ي

لوضع سياسات ومسارات من أجل مزيد من النمو االقتصادي ادلستداـ، ونشر يف سنة “ االقتصاد األخضر
 ذي عمل على زيادة تعزيز احلالة االقتصادية من أجل التنمية ادلستدامة.ال تقرير االقتصاد األخضر 3211

عندما انعقد مؤسبر األمم  3213وقد برز مفهـو االقتصاد األخضر على ادلستوى العادلي يف سنة  - 9
سياؽ  اقتصاد أخضر يف”ادلتحدة للتنمية ادلستدامة يف ريو دى جانَتو، الربازيل، وكاف احملور الرئيسي دلوضوعاتو 

 (A/RES/66/288) “ادلستقبل الذي نصبو إليو”. وأقرت الوثيقة اخلتامية ‘‘التنمية ادلستدامة والقضاء على الفقر
 “نُػُهج ورؤى ومناذج وأدوات سلتلفة متاحة لكل بلد، وفقًا لظروفو وأولوياتو، لتحقيق التنمية ادلستدامة”وجود 
 ألخضر كأداة ىامة لتحقيق التنمية ادلستدامة.االقتصاد اهنج ، وسّلطت األضواء على (56)الفقرة 

، أحاط رللس إدارة برنامج البيئة علمًا بالتشديد على مؤسبر األمم ادلتحدة للتنمية 3212ويف سنة  - 12
 37/8ادلستدامة بشأف ادلسارات ادلختلفة ادلؤّدية إىل اقتصادات شاملة ومستدامة. وتضمَّن مقرر رللس اإلدارة 

أف جيمع ىذه ادلبادرات وادلساعي وادلمارسات ”ة النُػُهج وطلب إىل ادلدير التنفيذي لربنامج البيئة اإلقرار بتعّددي
واخلربات يف سلتلف النُػُهج والرؤى والنماذج واألدوات دبا يف ذلك االقتصاد األخضر يف سياؽ التنمية ادلستدامة 

بُت البلداف، وذلك لدعمها على النهوض  والقضاء على الفقر ونشر ىذه ادلعلومات وتيسَت تبادؿ ادلعلومات
 “.بالتنمية ادلستدامة والقضاء على الفقر

، وفيو طلبت إىل ادلدير التنفيذي 1/12اعتمدت مجعية األمم ادلتحدة للبيئة القرار  3214ويف سنة  - 11
 37/8اإلدارة  من مقرر رللس 2الفقرة  ادلتولدة عن تنفيذلربنامج البيئة تقدًن تقرير على أساس ادلعلومات 

وتقدًن التقرير إىل مجعية األمم ادلتحدة للبيئة يف دورهتا الثانية والنظر أيضاً يف تنظيم حلقة عمل أثناء انعقاد تلك 
 الدورة.

                                                      
 3223أيلوؿ/سبتمرب  4 -آب/أغسطس  36، جوىانسربغ، جنوب أفريقيا تقرير مؤسبر القمة العادلي للتنمية ادلستدامة،  (1)

 .19، ادلرفق، الفقرة 3تصويب(، الفصل األوؿ، القرار الو  E.03.II.A.1)منشورات األمم ادلتحدة، رقم ادلبيع 
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 برنامج األمم المتحدة للبيئةالسياق الحالي واستجابة  -ثالثاً 
 المسارات المتعددة إلى التنمية المستدامة -ألف 

، يف مجع وتبادؿ ادلعلومات بشأف سلتلف النُػُهج 37/8البيئة، كمتابعة دلقرر رللس اإلدارة بدأ برنامج  - 13
واألدوات يف رلاؿ التنمية ادلستدامة. وبدأ برنامج البيئة بتعزيز واليتو من مجعية األمم ادلتحدة للبيئة دبوجب القرار 

 مسارات العمل. عرب عدد من 1/12، والقرار 37/8يسعي إىل االستجابة للمقرر  1/12
 -تعزيز التعاوف فيما بُت بلداف اجلنوب ”، دّشن برنامج البيئة مشروعاً بعنواف 3212ويف نيساف/أبريل  - 12

وىو الذي أصدرر أوؿ استجابة دلقرر “ بناء قدرات البلداف النامية لتعزيز االقتصادات اخلضراء )ادلراعية للبيئة(
أربع  -لبيئة، رلموعة من منتجات معارفية األمم ادلتحدة لاص جبمعية والقرار التايل اخل 37/8رللس اإلدارة 

 55صفحة، ومخسة أفالـ فيديو، وتقرير ذبميعي مؤلَّف من  34ورقات معلومات أساسية، ونشرة مطوية تضم 
ادة على وكلها أبرزت النُػُهج الوطنية ادلتميِّزة األربع لتحقيق التنمية ادلستدامة والقضاء على الفقر. زي -صفحة 

ذلك، ساىم برنامج البيئة يف تيسَت تبادؿ ادلعلومات بشأف أعمالو عن طريق تنظيم أربع اجتماعات للتوعية 
 وبناء القدرات.

ادلسارات العديدة ، ادلعنوف (3215)برنامج األمم ادلتحدة للبيئة،  للمشروعوقد أظهر التقرير التجميعي  - 14
، أف النُػُهج الوطنية األربعة لتحقيق ألوّلية من بلداف نصف الكرة اجلنويبلتحقيق التنمية ادلستدامة: النتائج ا

يت زبص التنمية ادلستدامة والقضاء على الفقر اليت جرى حبثها، أظهرت اخلربات اخلاصة والظروؼ واألولويات ال
وأهنا كلها تستند إىل رؤى  (، والصُت، وجنوب أفريقيا وتايلند(؛القومياتادلتعددة  - دولة) البلداف ادلعنية )بوليفيا

بينها اختالفات طفيفة خاصة بالتنمية ادلستدامة؛ وأهنا استخدرمت أدوات سلتلفة لتحقيق أىدافها، على النحو 
 اجملمرل أدناه:
ج  )أ( الذي اتبعتو دولة بوليفيا ادلتعددة “ العيش حبالة جيدة يف انسجاـ وتوازف مع أُّمنا األرض”هنر

كائن حّي لو نفس احلقوؽ مثل البشر، ومن مث “ أُّمنا األرض”هة نظر عادلية ترى أف القوميات وىو يعكس وج
عالقة متوازنة بُت البشر والطبيعة يف اجملاالت ادلادية والعاطفية والروحية، ويرفض النهج القائم لأمهية فائقة  يعطي

إقامة حوار بُت سلتلف اجلماعات  على السوؽ عندما يصل األمر إىل تعزيز االستدامة. ويستند تنفيذ النهج إىل
االجتماعية الثقافية، دبا يف ذلك الشعوب األصلية يف بوليفيا، ومستويات احلكم لتيسَت تبادؿ مزدوج االذباه يف 

 ادلعارؼ، دبا يف ذلك ادلعارؼ وادلمارسات واخلربات التقليدية؛
ج  )ب( دافًا ومؤشرات زلدَّدة بوضوح الذي تتبعو الصُت وىو يستخِدـ أى“ احلضارة اإليكولوجية”هنر

لتحقيق النمو االقتصادي ادلتسم بالكفاءة يف استخداـ ادلوارد داخل نطاؽ قدرة البيئة على االحتماؿ. وىو هنج 
متأّصل بقوة يف إطار السياسة الوطنية مع وجود حوافز مقررة دلوظفي احلكومة لتحقيق أىداؼ األداء البيئي على 

 يمية واحمللية؛ادلستويات الوطنية واإلقل
ج  )ج( لتقدًن مبادئ إرشادية رفيعة ادلستوى من  ويهدؼالذي تتبعو تايلند “ اقتصاد االكتفاء”هنر

أجل سياسات التنمية ادلستدامة، وكذلك من أجل حياة مواطنيها، ويركِّز على االعتداؿ والًتشيد والقدرة على 
 االنتعاش؛

عو جنوب أفريقيا ويستخِدـ مفهـو االقتصاد األخضر تتب “االنتقاؿ إىل االقتصاد األخضر”هنج  )د(
الشامل لتحقيق الصالح يف أحواؿ ادلواطنُت األشد ضعفًا وللنهوض ضلو اقتصاد الكفاءة يف استخداـ ادلوارد 
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نِصف عند وادلنخفض االستهالؾ يف الكربوف، وبالقياـ بذلك فإنو يركِّز على زبفيف حدة الفقر وعلى النمو ادل
ات ونقل االستثمارات العامة واخلاصة ضلو القطاعات اخلضراء يف االقتصاد وخلق وظائف الئقة تنفيذ سياس
 ومستدامة.

وتقدِّـ ادلناىج الوطنية األربعة أمثلة ملموسة لكيف ديكن لبلداف أخرى أف تعاِلج ربّديات اقتصادية  - 15
ج سياقًا فريدًا خاص ًا ببلد معُتَّ ويعرض أدوات سلتلفة من أجل وبيئية واجتماعية شلاثلة. وبينما يعكس كل هنر

 .ربقيق التنمية ادلستدامة، فالشيء الذي يوحِّد بُت ىؤالء ىو أهنا مجيعًا توسِّع نطاؽ تعاريف التقدُّـ والتنمية
 تعطيوتتوّخى النُػُهج األربعة تنمية مستدامة بقدر يزيد عن رلّرد النمو االقتصادي البسيط بادلعٌت التقليدي وكلها 

 زيادة الرفاه واإلنصاؼ االجتماعي، والًتاث الثقايف واالستهالؾ ادلستداـ وسالمة البيئة.لأمهية 
وقد خلص التقرير التجميعي إىل أف اجملتمع الدويل وقادتو ومقّرري سياساتو ديكنهم االستفادة من  - 16

ج خاص بالتنمية استكشاؼ تعّددية النُػُهج ادلفاىيمية لتحقيق االستدامة البيئية والتنمية ا لشاملة. ولكل هنر
ادلستدامة أوجو قوة وضرعف، ومن الواضح أنو لكي حيقق النجاح، يلـز دمج أوجو التآزر لتكوين رؤية قوية 
ومتماسكة مع األدوات الضرورية للعمل صوب تلك الرؤية. وتستطيع النُػُهج، بل وجيب أف ُتستخدرـ كمفاىيم 

ض. إضافة إىل ذلك، من الواضح من التقرير أف الدعم السياسي الرفيع تكاملية متعاضدة ويعّزز بعضها البع
ادلستوى ادلتأّصل يف اجملتمع ادلدين ىو السياؽ الثقايف الوطٍت من األمور اذلامة للغاية لنجاح تنفيذ أية اسًتاتيجية 

 وطنية للتنمية ادلستدامة.
 ناء القدراتالمسارات المتعددة إلى التنمية المستدامة: التوعية وب -باء 

اسُتكِمل ربليل برنامج البيئة الذي ُقِصد بو استكشاؼ ادلسارات ادلتعددة إىل التنمية ادلستدامة بعدد  - 17
من حلقات العمل واألحداث اخلاصة بالتوعية وبناء القدرات، واليت تستجيب إىل الطلبات يف مقرر رللس 

 بُتَّ أدناه:، على النحو ادل1/12لبيئة اوقرار مجعية  37/8اإلدارة 
 3212لعاـ بلداف اجلنوب لادلعرض اإلمنائي العادلي  خالؿ استضافة برنامج البيئة قاعة للعرض )أ(

تعزيز التعاوف فيما بُت بلداف ’’يف نَتويب، حيث جرى تبادؿ ادلعلومات عن ادلشروع ادلذكور أعاله بشأف 
ج احل‘‘اجلنوب ضارة اإليكولوجية الذي تتبعو الصُت. إضافة إىل ، دبا يف ذلك عرض ثالثة أفالـ فيديو تعرض هنر

صفحة بشأف ادلشروع، وأتاحها لالطالع يف قاعة العرض،  34ذلك، أصدر برنامج البيئة ادلطوية ادلكّونة من 
واليت جرى توزيعها يف األحداث اخلاصة بالعرض اخلاص بالتنمية فيما بُت بلداف اجلنوب. وُمنحت جائزة الريادة 

إىل حكومة نيباؿ بسبب أعماذلا  3212صة بالتعاوف بُت بلداف اجلنوب وادلقدمة من ادلعرض لسنة السنوية اخلا
ادلبتكرة بشأف اإلنفاؽ العاـ وادلراجعة ادلؤسسية يف رلاؿ ادلناخ، وذلك بدعم من برنامج األمم ادلتحدة 

 البيئة. -اإلمنائي/مبادرة برنامج البيئة ادلعنية بالفقر 
 3214البيئة حلقة عمل للمشروع يف بايل، إندونيسيا، يف كانوف األوؿ/ديسمرب ونّظم برنامج  )ب(

هبدؼ تيسَت تبادؿ ادلعرفة بُت البلداف يف رابطة أمم جنوب شرؽ آسيا وبناء القدرات بالنسبة لنظم ادلؤشرات 
ستدامة ودلناقشة الدروس ادلناسبة زللياً. والتقى مشاركوف من عشرة بلداف لتبادؿ ادلعلومات بشأف نُػُهج التنمية ادل

تنفيذ النُػُهج. واشتملت حلقة العمل على  على صعيدادلستفادة وادلمارسات اجليدة، وكذلك التحّديات الرئيسية 
ج العيش حبالة جيدة يف انسجاـ وتوازف مع أُّمنا ” -عروض بشأف النُػُهج الوطنية األربعة ادلذكورة أعاله  هنر

ج اقتصاد االكتفاء”، “احلضارة اإليكولوجية”، “األرض وقدَّـ “ االنتقاؿ إىل االقتصاد األخضر”و“ هنر
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وإندونيسيا وجنوب أفريقيا للمشاركُت تدريباً فّنيًا على استخداـ ادلؤشرات ذات الصلة. وعرض شلثلوف من الصُت 
 يف استخداـ ادلؤشرات من أجل ربديد األىداؼ وصياغة وتقييم السياسات؛ بلداهنم خربات

وشارؾ يف  3215حلقة عمل ثانية خاصة بادلشاريع يف سيوؿ يف نيساف/أبريل وُعقدت  )ج(
استضافتها برنامج البيئة وادلعهد العادلي للنمو األخضر، واستندت إىل التقدُّـ يف حلقة عمل بايل بإدماج طائفة 

من عدد أكرب من  أعرض من أصحاب ادلصلحة حبيث يتبادلوف ادلعلومات بشأف النُػُهج الوطنية للتنمية ادلستدامة
 البلداف؛

ويف الوثيقة اخلتامية لالجتماع العاـ الرفيع ادلستوى للجمعية العامة ادلعروؼ بادلؤسبر العادلي ادلعٍت  )د(
، طلب رؤساء الدوؿ واحلكومات إىل األمُت العاـ أف يبدأ، بالتشاور والتعاوف (A/RES/69/2) بالشعوب األصلية

ؾ بُت الوكاالت ادلعٍت بقضايا الشعوب األصلية، ومع الدوؿ األعضاء، مع الشعوب األصلية، وفريق الدع م ادلشًتر
يف إعداد خطة عمل على نطاؽ ادلنظومة لكفالة اتباع هنج متكامل لبلوغ أىداؼ إعالف األمم ادلتحدة بشأف 

جرى . ووفقًا لذلك، 3227أيلوؿ/سبتمرب  12حقوؽ الشعوب األصلية، الذي اعتمدتو اجلمعية العامة يف 
إعداد خطة العمل بالتشاور مع الدوؿ األعضاء، والشعوب األصلية وفريق الدعم ادلشًتؾ بُت الوكاالت ادلعٍت 
بقضايا الشعوب األصلية الذي يُعتررب برنامج البيئة عضوًا فيو. وحّددت ادلشاورات احلاجة إىل عمل متضافر 

دؼ األساسي للخطة يف زيادة سباسك منظومة لتنفيذ اإلعالف، وخصوصًا على ادلستوى القطري. ويتمّثل اذل
األمم ادلتحدة يف معاجلة احلقوؽ ورفاىية الشعوب األصلية يف أعماذلا، دبا يف ذلك يف دعم الدوؿ األعضاء، مع 

 وضمن إطاراذلدؼ النهائي يف تنفيذ اإلعالف، مع ادلشاركة الفعلية للشعوب األصلية، على مجيع ادلستويات 
ادلعٍت بالتنمية ادلستدامة. ويكفل مبدأ االستدامة البيئية االعًتاؼ بالصلة  3222ماؿ تنفيذ خطة جدوؿ أع

الوثيقة بُت العوامل البيئية وإعماؿ احلقوؽ ورفاه شعب اجلماعات األصلية، دبا يف ذلك ادلعارؼ التقليدية 
يعّزز الشراكة  شلا خطة العمل، للشعوب األصلية كإسهاـ يف التنمية ادلستدامة، يف مجيع مراحل األنشطة ادلبّينة يف

والتعاوف بُت منظومة األمم ادلتحدة، واجملتمع ادلدين وادلنظمات واذليئات ادلتعددة األطراؼ، مثل مصارؼ التنمية 
 اإلقليمية واإلجراءات واللجاف اخلاصة حبقوؽ اإلنساف؛

 صلية يف تنفيذواصل برنامج البيئة وسيظل يواصل تقدًن دعم إلعماؿ حقوؽ الشعوب األو  )ىػ(
ومن األمهية كمبدأ عاـ، ضماف أف تساعد جهود منظومة األمم ادلتحدة الدوؿ  .3222ومراجعة خطة عاـ 

الًتكيز على الشعوب األصلية، الذين  ،األعضاء لتحقيق التنمية ادلستدامة على أف تشمل، حيثما أمكن
 يندرجوف بُت أكثر الفئات زبلُّفاً يف السعي لتحقيق األىداؼ؛

حقوؽ ”بية بعنواف نمناسبة جا ُعِقدتوأثناء انعقاد ادلؤسبر العادلي ادلعٍت بالشعوب األصلية،  )و(
. وانصب الًتكيز 3214أيلوؿ/سبتمرب  32يف  ‘‘الشعوب األصلية يف احلصوؿ على األراضي واألقاليم وادلوارد

ؼ ب و يف رلموعة من الصكوؾ يف ىذه ادلناسبة على إسهامات وحقوؽ الشعوب األصلية على النحو ادلعًتر
 منظمة العمل الدولية ادلتعلقةالدولية، من بينها إعالف األمم ادلتحدة بشأف حقوؽ الشعوب األصلية، واتفاقية 

، واتفاقية التنوُّع البيولوجي وادلبادئ التوجيهية الطوعية (169)رقم  1989، لعاـ الشعوب األصلية والقبليةب
 ي ومصايد األمساؾ والغابات يف سياؽ األمن الغذائي الوطٍت؛لإلدارة ادلسؤولة حليازة األراض

البلداف  يفوأطلق برنامج البيئة يف ادلؤسبر العلمي الثالث التفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة التصحُّر  )ز(
رس يف أفريقيا، ادلعقود يف كانكوف، ادلكسيك، يف آذار/ما التصحُّر، وخباصةاجلفاؼ الشديد و/أو من تعاين اليت 

عالقة  - سياسة الرعاة واالقتصاد األخضر، ودراستو بعنواف الطبيعةظ ف، بالتعاوف مع االرباد الدويل حل3215
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. وتركِّز الدراسة على إمكانات الرعي احلالية وادلستقبلية من الوضع والتحّديات ونتائج السياسات العامة طبيعية؟
ضر من ادلراعي يف العامل. وذبمع الدراسة األدلة القائمة وتستخِدـ أجل ربقيق اإلدارة ادلستدامة واالقتصاد األخ

مناذج عملية من الرعي ادلتنّقل يف أوروبا وأمريكا الالتينية وأمريكا الشمالية وآسيا واسًتاليا وأفريقيا. وتبُتِّ الدراسة 
ت الرئيسية من أجل النهوض اخلصائص الكامنة يف ادلنظومة من أجل االستدامة التكيُّفية وبعض الفرص والتحّديا

ينطوي  بالتنمية يف مناطق الرعي. وأخَتاً، ربّدد الدراسة ظروؼ التمكُت األساسية الالزمة من أجل تسخَت ما
 العادلي لألراضي ادلنتدىادلنشور يف  . وبعد ذلك عرضالرعي من قدرات يف دوره احملتمل يف اقتصاد أخضرعليو 
العادلي  ادلنتدى، ويف 3215لدويل لألراضي يف داكار يف أيار/مايو الذي نّظمو االئتالؼ ا 3215لعاـ 

 ؛3215يف باريس يف كانوف األوؿ/ديسمرب  الذي عقد 3215لعاـ  الطبيعية للمسطحات
مع مرحلة انطالؽ ، لتنمية ادلستدامةمسارات متعددة إىل ا، ونرشر برنامج البيئة تقرير ادلشروع )ح(

 اليت عقدت . وحضر ادلناسبة الرمسية لإلطالؽ3215عمل يف سيوؿ يف نيساف/أبريل ذبريبية أثناء انعقاد حلقة ال
شلثلو سبع عشرة بعثة دائمة لدى األمم ادلتحدة وعددًا من ادلنظمات الدولية  3215يف جنيف يف سبوز/يوليو 

ستدامة، اليت تعتمد على لتنمية ادلإىل اوادلنظمات غَت احلكومية وأبرزت مناقشة خرباء بشأف سلتلف ادلسارات 
 ادلناقشات يف حلقات العمل ادلذكورة آنفاً بإدراج األىداؼ اإلمنائية ادلستدامة ادلقًتحة حديثاً.

 معاودة النظر في مفهوم االقتصاد األخضر -جيم 
مع  ، واتساقاً 3213متابعة دلؤسبر األمم ادلتحدة للتنمية ادلستدامة ادلعقود يف ريو دي جانَتو يف سنة  - 18

، شرع برنامج البيئة يف إجراء مناقشة داخلية، 1/12وقرار مجعية األمم ادلتحدة للبيئة  37/8مقرر رللس اإلدارة 
وعِهد إىل ادلعهد الدويل للتنمية ادلستدامة باستكشاؼ الطرؽ اليت ديكن هبا لربنامج البيئة أف يلّّب مطاِلب البلداف 

من السياقات الوطنية. وخلص ادلعهد إىل ضرورة ربديث مفهـو من أجل الدعم الذي يعكس النطاؽ العريض 
برنامج البيئة اخلاص باالقتصاد األخضر للتشديد على الصلة بُت حدود الكوكب والنمو االقتصادي، ومراعاة 
 اإلدارة الرشيدة واحملرِّكات ادلؤسسية لالستدامة، ولوضع مزيد من الًتكيز على الوسائل اليت ديكن هبا لالقتصاد

 األخضر أف خيفف التفاوت ادلتزايد.
واستجابة لنتائج ادلناقشات الداخلية، أعّد برنامج البيئة مفهومًا شاماًل لالقتصاد األخضر أوجرده  - 19

بالتشاور مع نطاؽ عريض من أصحاب ادلصلحة الداخليُت عرب سلتلف اجملاالت الربنارلية للمنظمة. ويعمل 
شكل كبَت على توسيع نطاؽ مفهـو االقتصاد األخضر األصلي لوصف االقتصاد األخضر الشامل بمفهـو 

الطريقة اليت ديكن أف يساىم هبا االقتصاد األخضر يف معاجلة مسائل عرب مجيع اجملاالت مثل الصحة والتفاوت 
و ادلتزايد وعالقة البشر مع الطبيعة. وبإدراج تركيز على ادلؤسسات واإلدارة الرشيدة وادلعايَت والقواعد ا ليت توجِّ

 العاـ وادلوارد الطبيعية. الصاحلادلقررات اجملتمعية وطريقة أفضل إلدارة 
االقتصاد األخضر الشامل اقتصادًا منخفض الكربوف أي أنو ذات   يُعترربويف أبسط منوذج للتعبَت،  - 32

إىل ادلشاركة  كفاءة وىو نظيف من حيث اإلنتاج لكنو أيضًا شامل من حيث االستهالؾ والنتائج، استناداً 
فيما يتعّلق  اخليارات واالختيارات. وىو ينصّب على توسيع الًتابطوالتداولية والتعاوف والتضامن والصمود و 

باستخداـ سياسات محائية مالية واجتماعية ىادفة ومناسبة، وتدعمو مؤسسات قوية  ،باالقتصادات الوطنية
االجتماعية واإليكولوجية. ويدعم االقتصاد األخضر  ‘‘احلدود الدنيا’’احلفاظ على  ضلوموجَّهة بشكل زلّدد 

للموارد الضعيفة وموجَّهة الشامل ادلساواة يف احلقوؽ بالنسبة للرجاؿ والنساء، وخصوصًا الفئات الفقَتة 
االقتصادية، واخلدمات األساسية، وادللكية والرقابة على األرض وغَتىا من أشكاؿ ادللكية، واإلرث، وادلوارد 
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، والتكنولوجيات اجلديدة ادلناسبة واخلدمات ادلالية، دبا يف ذلك التمويل ادلتناىي الِصغر، على النحو الطبيعية
 الفقر جبميع أشكالو يف كل مكاف. القضاء علىبشأف و ادلعربَّ عنو يف اذلدؼ األوؿ للتنمية ادلستدامة، 

 اذباهكشف مسارات يف ، خضر الشاملوأصدر ادلدير التنفيذي لربنامج البيئة وثيقة بشأف االقتصاد األ - 31
، يف مناقشة أفرقة خرباء رفيعي (3215)برنامج األمم ادلتحدة للبيئة،  للقادةاقتصاد أخضر شامل: موجز 

يف نيويورؾ يف  3215ادلستوى ُعقدت أثناء انعقاد قمة األمم ادلتحدة العتماد خطة التنمية دلا بعد عاـ 
 .3215أيلوؿ/سبتمرب 

االقتصاد األخضر، وىي مبادرة من أجل ربقيق شراكة ال، استضافت 3215ن الثاين/نوفمرب ويف تشري - 33
مشًتكة بُت منظمة العمل الدولية، وبرنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي، وبرنامج البيئة، ومنظمة األمم ادلتحدة للتنمية 

األخضر استغرؽ أسبوعًا كاماًل من  إقليميًا لالقتصاد منتدىالصناعية ومعهد األمم ادلتحدة للتدريب والبحث، 
تحليل ونشر وتبادؿ ادلعارؼ واخلربات الأجل أمريكا الالتينية يف كارتاخينا، كولومبيا، وقد ىدفت إىل دعم 

السياسات واالسًتاتيجيات الرامية للنهوض باعتماد اقتصادات خضراء وشاملة يف أمريكا الالتينية. ويف  أدواتو 
يف ادلنطقة، قدَّـ  1/12وقرار مجعية األمم ادلتحدة للبيئة  37/8 مقرر رللس اإلدارة ضوء االىتماـ احملدَّد يف

االقتصاد األخضر الشامل وأنشطة مفهـو يف اجللسة العامة بشأف  ادلنتدىبرنامج البيئة عرضًا أماـ ادلشاركُت يف 
يف التوعية داخل نطاؽ جهود برنامج  التنمية ادلستدامة، واليت ساعدت إىلبرنامج البيئة بشأف ادلسارات ادلتعددة 

 البيئة يف ذلك ادلضمار.
 اقتصاد أخضر شامل وأهداف التنمية المستدامة -دال 

تتيح أىداؼ التنمية ادلستدامة فرصة إلعادة صياغة السياسة االقتصادية بشأف العناصر الرئيسية  - 32
. وفيما ديكن أف يسهم 3222 عاـ ًا خلطةلالستدامة وربقيق األىداؼ، ويعترب ربقيق األىداؼ شيئًا رئيسي

االنتقاؿ إىل اقتصاد أخضر شامل يف كثَت من األىداؼ تُػعرّد العناصر ادلختلفة وما يرتبط هبا من سياسات دلثل 
 13بشأف العمل الالئق والنمو االقتصادي ادلستداـ واذلدؼ  8ىذا االقتصاد ذات أمهية كبَتة لتحقيق اذلدؼ 

نتاج ادلستدامرُت. وعن طريق تركيز االقتصاد األخضر الشامل على حفظ وتكوين رأس ادلاؿ بشأف االستهالؾ واإل
يف منو اقتصادي  برنامج االقتصاد األخضروالثروة العامة واالبتكار التكنولوجي وخلق الوظائف، ديكن أف يسهم 
االقتصاد األخضر الشامل (. وديكن لنهج 8مستداـ شامل، وعمالة كاملة وُمنِتجة وعمل الئق للجميع )اذلدؼ 

للربامج  السنوات العشراستكماؿ أنشطة بناء القدرات يف إطار خطة بأف يساعد على ربقيق ىذا إىل حٍد كبَت، 
من السياسات والتدابَت تعيد توجيو االستثمار العاـ  رلموعةادلتعلقة بأمناط االستهالؾ واإلنتاج ادلستدامة بدعم 

 (.13ط االستهالؾ واإلنتاج )اذلدؼ واخلاص لتحقيق ربوُّؿ يف أمنا
 االستهالك واإلنتاج المستدامان وإطار السنوات العشر لبرامج أنماط االستهالك واإلنتاج المستداَمين -هاء 

أعاد مؤسبر األمم ادلتحدة للتنمية ادلستدامة التأكيد على تعزيز األمناط ادلستدامة لالستهالؾ واإلنتاج  - 34
ن الغايات الشاملة الثالث للمتطّلبات األساسية للتنمية ادلستدامة. ويف ذلك ادلؤسبر، اعترمد باعتبار ذلك واحداً م

رؤساء الدوؿ إطار السنوات العشر للربامج بشأف األمناط ادلستدامة لالستهالؾ واإلنتاج ليصلح إطارًا عادلياً 
النامية والبلداف ادلتقدمة على حٍد سواء.  ضلو االستهالؾ واإلنتاج ادلستدامُت يف البلداف ؿالتحوُّ للعمل لتعجيل 

بصفتو جزءًا مكمِّاًل خلطة التنمية ادلستدامة وجرى التأكيد على الدور القاطع لالستهالؾ واإلنتاج ادلستدامُت 
بإدراج ىدؼ مستقل خاص بالتنمية ادلستدامة لتحقيق األمناط ادلستدامة لالستهالؾ والتنمية ، 3222لسنة 
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اره واحداً من تلك اليت اعُتمدت يف قمة األمم ادلتحدة من أجل اعتماد خطة التنمية دلا بعد ( باعتب13)اذلدؼ 
 .3215عاـ 
التفكَت ”إىل أمناط االستهالؾ واإلنتاج ادلستدامُت  التحوُّؿويقع يف صميم ادلساعي الرامية إىل توجيو  - 35

ج نوعي للغا ديكن تعريفو على أنوالذي “ طواؿ دورة احلياة ية لفهم الطريقة اليت تؤثِّر هبا خياراتنا على ما هنر
حيدث يف كل مرحلة من مراحل دورة احلياة لنشاط صناعي من األنشطة، من اقتناء ادلواد اخلاـ مرورًا بالصناعة 

، وىذا يتم بطريقة لتجنُّب تبديل اآلثار البيئية واالجتماعية بُت والتوزيع واستخداـ ادلنتجات والتخلُّص منها
احل دورة احلياة. فنرهج التفكَت طواؿ دورة احلياة يتيح أساسًا علميًا قويًا للتحوُّؿ إىل األمناط ادلستدامة مر 

لالستهالؾ واإلنتاج، اليت ينبغي أف تنعكس أيضاً يف سياسات وجهود تدعم االنتقاؿ إىل اقتصاد أخضر شامل. 
والصناعة وادلستهلكوف، يف ضوء تأثَت مجيع أصحاب  ولكي يكوف النرهج فّعااًل، حيتاج إىل أف تتبناه احلكومات

جًا خاصًا بأصحاب ادلصلحة ادلتعددين  ادلصلحة على أمناط اإلنتاج واالستهالؾ. وذلذا السبب، يتطّلب األمر هنر
يف تصميم وتنفيذ السياسات والتدابَت األخرى من أجل االستهالؾ واإلنتاج ادلستدامرُت بغية التأثَت على اإلنتاج 

 لطلب على السلع واخلدمات ادلتسمة بأهنا أكثر استدامة وكفاءة يف استخداـ ادلوارد.وا
ويندرج التفكَت طواؿ دورة احلياة واإلجراءات الرامية إىل التحوُّؿ إىل االستهالؾ واإلنتاج ادلستدامُت يف  - 36

إصالحيًا وقادراً ’’كآرثر، اقتصادًا صميم ادلساعي الرامية إىل إنشاء اقتصاد دائري، يعترب وفقًا دلؤسسة إيلُت ما 
على التجديد حسب التصميم، ويهدؼ إىل إبقاء ادلنتجات وادلكوِّنات وادلواد عند حد منفعتها وقيمتها األعلى 

الدورة التقنية والدورة البيولوجية، ويهدؼ إىل تقليل النفايات . ودييِّز االقتصاد الدائري بُت (3)‘‘يف مجيع األوقات
إعادة ادلغّذيات وادلاء إىل الُنظم اإليكولوجية وإعادة استخداـ ادلدخالت التقنية بأكرب قدر شلكن. إىل أدىن حّد و 

وىو يسًتشد بالُنظم اإليكولوجية يف العامل الطبيعي، اليت تستند يف حالتها السليمة إىل تدفُّقات دورية من ادلوارد 
من فصاد الدائري رلرد إعادة تدوير وإدارة النفايات: والطاقة وىي أيضًا ذات اكتفاء ذايت. وتتجاوز قيمة االقت

ل يبُت أىدافو سبديد أعمار ادلنتجات، دبا يف ذلك عن طريق اإلصالح وإعادة االستخداـ والتجديد وإعادة التأى
عريض يف عقليات وسلوكيات ادلستهلكُت ال تحوُّؿنفس الوإعادة التصنيع. ويتطّلب االنتقاؿ إىل اقتصاد دائري 

 ومات وقطاعات األعماؿ كما ىو مطلوب من أجل التحوُّؿ إىل أمناط االستهالؾ واإلنتاج ادلستدامة.واحلك
وبينما تركَّزت غالبية أنشطة برنامج البيئة حىت اآلف على االستهالؾ واإلنتاج ادلستدامُت على ادلستويات  - 37

على ادلستويات دوف الوطنية، وال سيما فيما خيص  العادلية واإلقليمية والوطنية، ىناؾ تركيز متزايد على التدخُّالت
يف ادلائة من السكاف يف العامل، وىي تُعتررب مراكز ىامة  52دف اليت أصبحت موطنًا دلا يزيد على نسبة ادل

لتنمية إىل اضلو اقتصاد أخضر: مسارات للتقرير وفقًا و  .وربديد نوعية حياة وصحة ساكنيها الستهالؾ ادلوارد
مع نصيب السكاف دبا يزيد قلياًل عن ”، 3211الذي نشره برنامج البيئة يف سنة ، والقضاء على الفقرادلستدامة 

يف ادلائة من سطح الكرة األرضية، حيث ادلناطق  3يف ادلائة لكن نسبة اإلشغاؿ تقل عن نسبة  52نسبة 
يف ادلائة من  82ادلائة ونسبة  يف 62يف ادلائة من الناتج االقتصادي، وما بُت نسبة  82احلضرية تستوعب نسبة 

. ومن ادلتوقَّع (461)صفحة  “يف ادلائة من انبعاثات ثاين أكسيد الكربوف 75استهالؾ الطاقة وحوايل نسبة 
حدوث زيادات ضخمة يف مستويات التحضُّر ويف عدد ادلستهلكُت من الطبقة الوسطى يف ادلناطق احلضرية يف 

 1,8الطبقة ادلتوسطة على ادلستوى العادلي اآلخذة يف الزيادة، قُّدرت بنحو  السنوات القادمة، ومن ادلتوقَّع أف
بليوف  4,9، أف تعيش حياة أطوؿ نتيجة لتحسُّن الرعاية الصحية، وسيزداد العدد إىل 3229بليوف يف سنة 

                                                      
(3)  http://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy. 



UNEP/EA.2/9 

10 

البيئية،  مصدر كثَت من ادلشاكل يى ادلدفرغم أف و ، وستكوف ذلؤالء قوة شرائية أزيد. 3222 سنة نسمة حبلوؿ
ومن مث تتاح فرص لتحسُت كفاءة ادلوارد وتعزيز أساليب  ارتباطاً ىياكل لإلدارة ورلتمعات زللية أكثر  إال أهنا توفر

احلياة ادلستدامة. ويدعم برنامج البيئة، عرب ادلبادرة العادلية من أجل ُمدف ذات كفاءة يف استخداـ ادلوارد، هنجاً 
دف وأساليب ادلعيشة أكثر كفاءة يف استخداـ ادلوارد. وديكن للعمل بشأف ادل شاماًل ليتسٌّت للُمدف أف تصبح

بشأف الصناعة  9ادلستدامة أف تسهم بشكل مباشر يف إصلاز عدد من أىداؼ التنمية ادلستدامة، دبا فيها اذلدؼ 
بشأف االستهالؾ  13ؼ دف واجملتمعات احمللية ادلستدامة، واذلدبشأف ادل 11واالبتكار والبنية التحتية، واذلدؼ 

 واإلنتاج ادلسؤولُت.
لربامج أمناط االستهالؾ واإلنتاج ادلستدامة أثرًا مجاعيًا من خالؿ برامج ويولِّد إطار السنوات العشر  - 38

وتعزِّز سياسات ومبادرات االستهالؾ واإلنتاج  وتكرِّروشراكات أصحاب ادلصلحة ادلتعددين، اليت تطوِّر 
ع ادلستويات. ويعمل برنامج البيئة دبثابة أمانة، وتوجرد حاليًا ستة برامج مواضيعية وقطاعية ادلستدامُت على مجي

داخل إطار السنوات العشر، حيث تضم جهات فاعلة وخربة فنية وموارد لتنفيذ “ مظالت”تعمل دبثابة 
ىذا التنفيذ على ادلستويُت على نطاؽ متزايد. ويتم الًتكيز يف و االستهالؾ واإلنتاج ادلستدامُت بطريقة تنفيذية 

 132اإلقليمي والوطٍت، مسًتشدًا خبرائط الطريق اإلقليمية وجهات التنسيق الوطنية يف احلكومات. وقاـ ضلو 
من األىداؼ اإلمنائية  13حكومة حىت اآلف بتعيُت تلك اجلهات التنسيقية، وتتمّثل الغاية األوىل من اذلدؼ 

العشر للربامج بشأف أمناط االستهالؾ واإلنتاج ادلستدامة، حيث يتخذ مجيع ادلستدامة يف تنفيذ إطار السنوات 
البلداف إجراءات، مع قياـ مجيع البلداف بازباذ إجراءات وقياـ البلداف ادلتقدمة النمو بدور الريادة، مع مراعاة 

يف توجيو اجلهود الرامية مستوى التنمية يف البلداف النامية وقدراهتا. وسيكوف لإلطار العشري للربامج دور قاطع 
 8التنمية ادلستدامة  ىدؼمن  4-8 ادلقصدإىل فصل النمو االقتصادي عن التدىور البيئي، وبذلك يساىم يف 

 النمو االقتصادي ادلستداـ. بشأف
 معالجة االندماج االجتماعي: مبادرة الفقر والبيئة -واو 

رع فيو برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم ادلبادرة ادلعنية بالفقر والبيئة ىي جهد مشًتؾ ش - 39
ات االبتكارية الرئيسية إىل أولويات السياسة احلكومية  3225ادلتحدة للبيئة يف سنة  للعمل على ربفيز التغَتُّ

ت يف وادليزانية يف البلداف النامية اعتمادًا على ادليزات النسبية للهيئتُت. وبشكل أدرؽ، تدعم ادلبادرة احلكوما
إدراج أىداؼ االستدامة البيئية واستدامة ادلوارد الطبيعية ادلؤازرة للفقراء، يف اخلطط اإلمنائية الوطنية وكفالة 
تنفيذىا عن طريق خطط القطاعات وميزانياهتا. وتساىم ادلبادرة ادلعنية بالفقر والبيئة يف اجلهود الرامية إىل بناء 

 لبلداف اليت تتلّقى الدعم بالطرؽ التالية:لدى اادلناخية  مواجهة اآلثارالقدرة على اقتصاد أخضر شامل وتعزيز 
كفالة أف تكوف االستدامة البيئية ىدفاً يف اخلطط الوطنية للتنمية ادلستدامة والقضاء على الفقر:  )أ(

رلها احلكومي برنا 3217-3214ة ُتدررج اآلف االسًتاتيجية الوطنية لقَتغيزستاف من أجل التنمية ادلستدامة للفًت 
والتنمية اخلضراء، وادلساواة بُت اجلنسُت واحلّد من أخطار  الصلة من أجل االنتقاؿ إىل تنمية مستدامة ذا

 الكوارث، استناداً إىل اذلوية واألولويات الوطنية؛
ات االستدامة البيئية يف ادلخططات الوطنية للحّد من الفقر: ففي آب/أغسطس  )ب( إدخاؿ متغَتِّ

نت اجلمهورية الدومينيكية مؤشرًا دليليًا على مستوى األسرة ادلعيشية، وىو األوؿ من نوعو يف العامل دشَّ  3214
للتأثَت على الُنظم الوطنية للسياسة االجتماعية ولضماف أف تتعامل التحويالت النقدية للفقراء أيضاً مع مستواىم 

 ناخية ادلتطرِّفة؛ادلرتفع من التعرُّض دلخاطر القضايا البيئية والكوارث ادل
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ة ية: اعتمدت بوتاف نظامًا للمحاسبإدراج قضايا الفقر والبيئة وادلوارد الطبيعية يف احملاسبة الوطن )ج(
ليتسٌّت للحكومة صياغة سياسات، وزبصيص موارد اجلديدة الكاملة عن التكاليف كأساس حلساباهتا الوطنية 
لطبيعية والبشرية واالجتماعية والثقافية، باإلضافة إىل ذلك وعرض ميزانيات تقدِّـ حسابًا عن قيمة الثروة ا

 بآليات احملاسبة التقليدية؛ ادلتحصَّل
حشد مزيد من االلتزامات ادلالية من احلكومات ألغراض التنمية ادلستدامة والقضاء على الفقر:  )د(

اجة البلد لالستثمار يف تنفيذ أىداؼ رواندا صندوقًا وطنيًا معنيًا بالبيئة وتغَتُّ ادلناخ، وىو يتناوؿ ح أنشأت
مستدامة  ثروةاالستدامة البيئية عن طريق توليد مزيد من االستثمار العاـ وغَته من االستثمار من أجل تكوين 

مليوف دوالر كرأمساؿ أّويل من إدارة التنمية  27,4واحلد من وطأة الفقر. فقد حصل الصندوؽ بالفعل على مبلغ 
مليوف دوالر يف شكل موارد مالية  18,2يرلندا الشمالية ومبلغ آتحدة لربيطانيا العظمى و الدولية للمملكة ادل

 خارجية بقروض.
وتقدِّـ ادلبادرة ادلعنية بالفقر والبيئة توجيهات بشأف تعميم األىداؼ البيئية لصاحل الفقراء يف عمليات  - 22

ج متكامل يف الربامج القطرية التخطيط وادليزنة، إىل جانب سلتلف األدوات ادلبّينة أعاله  عن طريق تنفيذ هنر
تعميم  وادلنتجات ادلعرفية اليت تدعمها ادلبادرة، على النحو الوارد يف دليل ادلبادرة ادلنّقحة ادلعنية بالفقر والبيئة،

 .البيئة وادلناخ من أجل احلّد من الفقر والتنمية ادلستدامة: دليل تعزيز عمليات التخطيط وادليزنة
وقد حفَّزت ادلبادرة ادلعنية بالفقر والبيئية اإلصالح ادلؤسسي من أجل االستدامة البيئية عن طريق  - 21

، أسفر عدد كبَت من التبادالت فيما بُت بلداف اجلنوب عن 3215التعاوف فيما بُت بلداف اجلنوب. ويف سنة 
ات تقرير السياسات وادليزنة. وقد تطّور العمل ذبريب نُػُهج وأدوات لتعميم ادلسائل ادلعنية بالفقر والبيئة، يف عملي

من األعماؿ  ارة االستثمار العاـ ادلتصل بذلكنظاـ إداستفاد و  ،يف منغوليا بشأف التخطيط يف قطاع التعدين
ضطرلع هبا من قربل يف الفلبُت؛ وتعّلمت بوركينا فاسو من خربة رواندا يف إنشاء صندوقها الوطٍت اخلاص بالبيئة ادل

األكياس ادلصنوعة من البالستيك مسًتشدة استخداـ بوركينا فاسو ومالوي وموزامبيق  ومرنعرت ادلناخ، وتغَتُّ 
بالدور الرائد والنجاح يف رواندا يف ادلنطقة، واعترمردت موريتانيا هنجًا خاصًا للربنامج وادليزانية، مسًتشدة خبربة 

يامنار النموذج ادلايل لتقييم مقًتحات التعدين تعتمد  ؛ ويف م3214بوركينا فاسو يف تطبيق ىذا النهج يف سنة 
 كثَتاً على ذلك الذي وضعتو مجهورية الو الدديقراطية الشعبية، بدعم من مبادرة الفقر والبيئة.

 لبيئةل األمم المتحدة موقع التفاعلي لبرنامجالتوقُّعات البيئة العالمية و  -زاي 
 ادلدير التنفيذي ازبذ، 1/12لبيئية لن قرار مجعية األمم ادلتحدة م 4لطلب الوارد يف الفقرة لاستجابة  - 23

 ستدامةادلتنمية الالرؤى والنُػُهج والنماذج واألدوات من أجل ربقيق  شىت دماجإل لربنامج البيئة اخلطوات التالية
 لبيئة:مم ادلتحدة لاألوقع التفاعلي لربنامج ادلو  توقُّعات البيئة العادليةل يةعمليات التشاور اليف  ادلشار إليها

يف تقييم ادلعارؼ األصلية واحمللية اليت  توقُّعات البيئة العادليةالسادسة من  الطبعةدمج سوؼ ت )أ(
ستعررضة من ِقبرل األقراف اخلرباء. وما زالت قيد النظر النُػُهج ادلتعلقة بإدماج ىذه ُحدِّدت يف ادلطبوعات العلمية ادل

السادسة ولكن جيري استكشاؼ  للطبعةنشورة رمسيًا ولن تكوف جاىزة لالستخداـ ادلعارؼ من األدبيات غَت ادل
 أساليب إحصائية دلعاجلة ادلالحظات اخلارجية عن ادلوضوع؛

األمم ادلتحدة التفاعلي لربنامج  يف ادلوقع اإللكًتوينإىل ادلنرب “ ادلعارؼ التقليدية”أضيف فرع  )ب(
العادلي واإلقليمي والقطري. ويتاح االطالع على خرائط  ىص للمستو ت ادلوقع الشبكي ادلخصّ يف صفحاللبيئة 

للجماعات العرقية يف الصفحات العادلية والقطرية. وسوؼ يستضيف فرع ادلعارؼ التقليدية خرائط وبيانات 
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اً حاليوقع التفاعلي لربنامج البيئة ادل ويقدـومقتطفات مرئية وأية معلومات أخرى تتصل بادلعارؼ التقليدية. 
 خرائط وصور ووثائق وقصص وموسيقى وأفالـ تتصل بادلنطقة ادلتجّمدة الشمالية.

 إبراز المسارات المتعددة إلى االستدامة البيئية في الدورة الثانية لجمعية األمم المتحدة للبيئة -رابعًا 
ادلشار  ،مية ادلستدامةادلسارات ادلتعددة إىل التنتقرير يشمل نطاؽ سوؼ ُيصِدر برنامج البيئة منشورًا  - 22
األخذ يف االعتبار بلداف إضافية ونُػُهجها ورؤاىا ومناذجها وأدواهتا الفريدة من أجل العمل من خالؿ أعاله  إليو

درفع هنج ال، و دائريالقتصاد االهنج معًا صوب التنمية ادلستدامة. وسوؼ تشمل النُػُهج ادلشمولة يف التقرير الثاين 
. وردبا تُعررض ادلؤّشر الوطٍت اإلمجايل للرفاه والسعادة على ادلستوى الوطٍتو  إليكولوجيةمقابل خدمات النظم ا

النتائج ادلتأتية من ىذا التقرير، إىل جانب تلك النتائج ادلتأتية من التقرير األوؿ، يف حلقة العمل ادلقًتحة 
)انظر  3216دلتحدة للبيئة يف أيار/مايو الدورة الثانية جلمعية األمم ا أثناء“ األفكارتبادؿ سوؽ ”واجتماع 

 ، أدناه(.25الفقرة 
وسوؼ يضطلع برنامج البيئة بأعماؿ للتوعية وبناء القدرات على ادلستوى اإلقليمي حوؿ ادلسارات  - 24

ىذه عد سوؼ تسا. و لبيئةل األمم ادلتحدة ادلتعددة إىل التنمية ادلستدامة يف الفًتة ادلؤّدية إىل الدورة الثانية جلمعية
االقتصاد األخضر هنج نشر ادلعلومات بشأف تعدُّد النُػُهج للتنمية ادلستدامة، دبا يف ذلك  يف تعزيز اجلهود

 الشامل.
، يقًتح برنامج البيئة استضافة حلقة عمل واجتماع 1/12لبيئة األمم ادلتحدة لقرار مجعية لواستجابة  - 25
الدورة الثانية للجمعية. وسوؼ تعتمد حلقة العمل ادلقًتحة  أثناءمن ادلتوقع عقدمها  “األفكارتبادؿ سوؽ ”

مة، مع االستفادة من اعلى نتائج التقريرين الصادرين من برنامج البيئة بشأف ادلسارات ادلتعددة إىل التنمية ادلستد
 قامسوفمن بلداف سلتارة يت، مع وجود وزراء 1/12ادلبادرات من أضلاء العامل، على النحو الذي طلبو القرار 

 “سوؽ األفكار”اجتماع  يتيح. وسوؼ يف بلداهنم التنمية ادلستدامة الوطنية بشأف بادراتادل عنادلعلومات 
 لبلداف لتبادؿ ادلواد وتقدًن معلومات بشأف ادلبادرات الوطنية.ل ادلقًتح فرصةً 

___________ 


