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 لس عشرةادية احلالدورة االستثنائية 

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

  * من جدول األعمال املؤقت٤ البند
البيئة يف النظام : القضايا الناشئة يف جمال السياسات العامة

 املتعدد األطراف

  ورقة معلومات أساسية للمشاورات الوزارية
   املدير التنفيذي منورقة نقاش مقدمة

  االقتصاد األخضر

  املوجز
أساسية موجزة عن فحوى املوضوع الثاين من املشاورات أُعدت هذه الوثيقة لتزويد الوزراء مبعلومات 

املنتدى البيئي الوزاري العاملي، وعنوانه /الوزارية اليت ستعقد خالل الدورة االستثنائية احلادية عشرة لس اإلدارة
شاورات والقصد من هذه املعلومات حفز النقاش خالل امل". االقتصاد األخضر: تعدد األطراف املالبيئة يف النظام"

  .الوزارية
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  مقدمة
ستركِّز املناقشات يف املشاورات الوزارية اليت ستعقد خالل الدورة االستثنائية احلادية عشرة   -  ١

البيئة يف النظام "املنتدى البيئي الوزاري العاملي على موضوع /لس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة
ضوع اجلامع، ستناقش ثالثة مواضيع مترابطة ذات أمهية كبرية ويف إطار هذا املو". املتعدد األطراف

وستستند املناقشات إىل ". االقتصاد األخضر "الثاين املوضوع وسيتناول. يف جدول األعمال الدويل
املنتدى، كما وردت يف /املشاورات الوزارية اليت عقدت خالل الدورة اخلامسة والعشرين للمجلس

  )١(.ملخص الرئيس

 : لتحقيق التايلتيح املشاورات لوزراء البيئة يف العامل الفرصةوست  -  ٢

على معلومات مستكملة شاملة عن آخر التطورات يف جمال االقتصاد احلصول   )أ(
األخضر ضمن إطار املنتديات الدولية الكربى املعنية بالسياسات وعرب مبادرة االقتصاد األخضر اليت 

 ؛يقودها برنامج األمم املتحدة للبيئة

 الكيفية اليت طُبق ا مفهوم االقتصاد األخضر على املستوى القطري؛مناقشة   )ب(

السياسات والعمليات القائمة اليت تدعم التحول إىل االستهالك واإلنتاج االستعانة ب  )ج(
 املستدامني وإىل االقتصاد األخضر؛

تحدة للتنمية املستدامة  يف مؤمتر األمم املبرنامج األمم املتحدة للبيئةحبث مسامهة   )د(
سيما ما يتعلق بتركيزه على االقتصاد األخضر يف سياق التنمية املستدامة   ، وال٢٠١٢  يف عام

  .والقضاء على الفقر
  معلومات أساسية وتعريف: االقتصاد األخضر  - أوالً

وقود شهد العامل خالل السنتني املاضيتني ظهور أزمات عاملية متعددة ذات صلة بالغذاء وال  -  ٣
أسواق الطاقة والسلع األساسية، ونقص  يف عدم استقرارمؤخراً كان هناك و. واملياه العذبة واملالية

 تزال أثارها قائمة  طغت عليها أزمة مالية واقتصادية ال ولكن ندرة يف املياهيف األغذية العاملية و
 ذي هو ظاهرة تزيد من حدةوقد تعقّد الوضع أكثر بتغري املناخ ال. حمسوسة يف معظم أحناء العاملو

 حمددة هلا انعكاسات التأثريات مجيع أحناء العامل و تلكوقد مست.  كل أزمة من األزمات العامليةآثار
أن احلكومات واتمع  ويف حني .بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفيةعلى حتقيق التنمية املستدامة و

 فرصاً يف ذات الوقت  يتيحالوضع هذا  وخطرية، فإنّ متنوعة حتديات بال شكناالدويل يواجه
  ".بالشكل املعتادحبالة سري األمور " ميكن تسميته حقيقية إلحداث حتول جذري عما

                                                        
وجيسد ملخص الرئيس . UNEP/GCSS.XI/INF/9 مستنسخة باعتبارها الوثيقة A/64/25  للوثيقةيناملرفق الثا  )١(

 س لاحلوار التفاعلي الذي دار بني الوزراء ورؤساء الوفود اآلخرين احلاضرين يف الدورة اخلامسة والعشرين
 . لآلراء حول مجيع النقاط اليت أثارها املشاركون اليت قُدمت ونوقشت وليس توافقاًوهو يبين اآلراء. املنتدى/اإلدارة
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  قد أحدث على مر الزمن حتسناًحالياً السائد  الرغم من أنّ منوذجنا االقتصاديوعلى  -  ٤
سلبية كبرية على " مؤثرات خارجية " يف رفاه الكثري من اتمعات، فإنّ عملياته أفرزت أيضاًواضحاً

مثل حاالت (وانتشار واسع حلاالت الندرة اإليكولوجية ) مثل تغري املناخ(شكل خماطر بيئية عاملية 
يعترف هذا النموذج ذه املؤثرات اخلارجية اهلامة يف   وعالوة على ذلك، ال). النقص يف املياه

 الناتج احمللي اإلمجايل باعتباره املؤشر الكلي حسابات اتمع اليت تركّز يف قسط كبري منها على
 كتلة ونتيجة هلذه العوامل ولغريها من األسباب، يستهلك نشاطنا االقتصادي حالياً. الرئيسي للنمو

). أي أنّ األثر اإليكولوجي يتجاوز موارد كوكبنا(حيوية أكرب مما تنتجه األرض بشكل مستدام 
 من رفاه رئيسياً اًي الذي تشكل خدمات نظامه اإليكولوجي جزء رأس املال الطبيعوهو يستنفد أيضاً

ومتثّل . الفقراء، مما قد يؤدي إىل استمرار واستفحال الفقر املتفشي وأوجه التفاوت يف توزيع الثروات
ومن مث، ميكن . هذه املخاطر االقتصادية واالجتماعية والبيئية ديدات خطرية على أجيالنا املقبلة

  ".اقتصاد بين"ا االقتصادي الطاغي بأنه تعريف منوذجن
بأنه نظام أنشطة " االقتصاد األخضر"، ميكن تعريف ربنامج األمم املتحدة للبيئةوبالنسبة ل  -  ٥

اقتصادية تتعلق بإنتاج وتوزيع واستهالك البضائع واخلدمات ويفضي يف األمد البعيد إىل حتسن رفاه 
  .ل املقبلة إىل خماطر بيئية أو حاالت ندرة إيكولوجية كبريةعرض يف الوقت نفسه األجيا يالبشر، وال

وينطوي االقتصاد األخضر على الفصل بني استخدام املوارد والتأثريات البيئية وبني النمو   -  ٦
وهو يتسم بزيادة كبرية يف االستثمارات يف القطاعات اخلضراء، تدعمه يف ذلك . االقتصادي

وتتيح هذه االستثمارات، العمومية منها واخلاصة، اآللية . اساتإصالحات متكينية على مستوى السي
الالزمة إلعادة رسم مالمح األعمال التجارية والبىن التحتية واملؤسسات، وهي تفسح اال العتماد 

وسوف تفضي عملية إعادة رسم املالمح هذه إىل زيادة نصيب . عمليات استهالك وإنتاج مستدامة
القتصاد، وارتفاع عدد الوظائف اخلضراء والالئقة، واخنفاض كميات الطاقة القطاعات اخلضراء من ا

 االحتباس اتواملواد يف عمليات اإلنتاج، وتقلص النفايات والتلوث، واحنسار كبري يف انبعاثات غاز
  .احلراري

ورغم أنه سيكون من الضروري قياس التقدم احملرز حنو بلوغ االقتصاد األخضر، فإنه من   -  ٧
 ادي وضع مؤشرات عامة هلذا االقتصاد تنطبق على مجيع البلدان وذلك بالنظر إىل الفوارق يف غري

ولكن التركيز على عملية التحول إىل األخذ باالقتصاد . املوارد الطبيعية والبشرية واالقتصادية بينها
 أخضر يف بلد ما قد  شىت لبلوغ هذا اهلدف، وبأنّ اقتصاداًاألخضر يسلّم بأنّ البلدان ستسلك سبالً

  . عن نظريه يف بلد آخريبدو خمتلفاً
وبغض النظر عن الطريق الذي سيعتمده أي بلد لتحقيق االقتصاد األخضر، فإنّ التحول   -  ٨

 أن يساعد على ختفيف أوجه القلق إزاء توفري األمن فهو يستطيع مثالً. بوسعه أن يتيح منافع عديدة
وعلى نطاق أوسع، من شأن هذا التحول أن يدعم حتقيق التنمية . هيف جمال الغذاء والطاقة وامليا

 فرصة إلعادة النظر يف هياكل اإلدارة املستدامة وبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية، وأن يوفّر أيضاً
الوطنية والدولية ولبحث ما إذا كانت هذه اهلياكل تسمح للمجتمع الدويل بالتصدي للتحديات 

  . احلالية واملقبلة وباالستفادة من الفرص الناشئةالبيئية واإلمنائية
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  االقتصاد األخضر وتغير املناخ  -ألف 
 على التصدي للتحديات اليت يطرحها إنّ التحول إىل اقتصاد أخضر سوف يساعد أيضاً  -  ٩

للطاقة وإذا ظلت األمناط احلالية الستهالك الطاقة على ما هي عليه، فإنّ الوكالة الدولية . تغري املناخ
 )٢(.٢٠٥٠  يف املائة حبلول عام١٣٠  زيادة بنسبة ثاين أكسيد الكربون تقدر أن تشهد انبعاثات

 للفريق احلكومي الدولية املعين  قد يزيد، وفقاً ثاين أكسيد الكربون احلجم يف انبعاثاتاوارتفاع ذ
 مما يؤدي إىل احتمال ، مئويةدرجات  ٦ بتغري املناخ، من ارتفاع درجات احلرارة العاملية مبعدل

 ويقدر أن تفضي هذه املستويات من االنبعاثات )٣(.رجعة فيه يف البيئة الطبيعية حدوث تغير ال
.  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل١٠   إىل٥   إىل ما بنياجلاحمة إىل خسائر اقتصادية تصل سنوياً

، حيث تزيد اخلسائر السنوية ان األكثر فقراً القتامة بالنسبة للبلد منوتتسم هذه التقديرات مبزيد
 وبذلك، )٤(. لضعف هذه البلدان حيال تغري املناخ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل نظرا١٠ً  عن

  .يكتسي التخفيف من وطأة هذه املخاطر والتكيف مع تغري املناخ أمهية حامسة
وجناعة املوارد هو وسيلة حمددة ملواجهة واالستثمار يف االقتصاد الذي يتسم بقلة الكربون   -  ١٠
وقد بدأت بعض البلدان يف السري يف هذا االجتاه كجزء من جمموعات احلوافز .  التحدياهذ

 التاريخ الذي شهد ٢٠٠٨  كما شكلت سنة). نظر الفصل الرابع أدناهأ(االقتصادية اليت وضعتها 
 بليون دوالر، ١٤٠ لة، اليت بلغ حجمهاألول مرة جتاوز استثمارات مصادر توليد الطاقة البدي

  )٥(. بليون دوالر١١٠  االستثمارات يف مصادر توليد الطاقة بالوقود األحفوري وقدرها

ولئن كانت هذه اإلجنازات واالجتاهات تبعث على االنشراح، فإنّ احلاجة تدعو إىل بذل   -  ١١
 ات االحتباس احلراريخ أنّ انبعاثات غازوقد تبين للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املنا. املزيد

 من أجل ضبط زيادة متوسط احلرارة ٢٠٥٠   يف املائة حبلول عام٨٥ إىل ٥٠جيب أن تتقلص بنسبة 
 وجاء يف تقدير الوكالة الدولية للطاقة أنه من أجل )٦(. مئوية درجات٢,٤ و٢ العاملية فيما بني

، البد من ٢٠٥٠  ثاين أكسيد الكربون حبلول عام يف املائة يف انبعاثات ٥٠  إحراز تقليص بنسبة
 وهذا يعين ختصيص )٧(. ترليون دوالر حبلول هذا املوعد٤٥  إحراز استثمارات تراكمية حبجم

 مع التحول حنو االقتصاد ومتشياً.  ترليون دوالر١  استثمارات سنوية متوسطة تزيد قليال عن
 التكنولوجيات التقليدية بتقنيات سليمة األخضر، ستشمل نصف االستثمارات تغطية نفقات إبدال

 سوف تفضي إىل اواالستثمارات املتوقّعة يف قطاع الطاقة املتجددة وحده.  وقليلة الكربونبيئياً
                                                        

)٢(  International Energy Agency, “Energy technology perspectives 2008: scenarios and strategies to 
2050” (2008), executive summary, p. 1 (http://www.iea.org/techno/etp/index.asp). 

)٣(  Intergovernmental Panel on Climate Change, “IPCC fourth assessment report – climate change 
2007: synthesis report, summary for policymakers”, table SPM.6. 

)٤(  Stern, N., The Economics of Climate Change: The Stern Review (Cambridge University Press, 
2007), executive summary, p. ix. 

)٥(  UNEP and New Energy Finance, “Global trends in sustainable energy investment 2009: analysis of 
trends and issues in the financing of renewable energy and energy efficiency” (2009), p. 11. 

)٦(  IPPC )٤نظر احلاشية أ(. 
 .٣ ، ص)٢نظر احلاشية أ(كالة الطاقة الدولية و  )٧(

http://www.iea.org/techno/etp/index.asp)
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 مليون وظيفة إضافية على األقل يف هذا القطاع، مما جيعله مصدرا للعمالة أكرب بكثري من ٢٠إحداث 
  )٨(.يومقطاع صناعة الطاقة بالوقود األحفوري ال

واالستثمار يف التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من وطأته على أساس النظم اإليكولوجية   -  ١٢
إذْ تستأثر االنبعاثات ذات الصلة بإزالة األحراج وتدين الغابات . يشكّل حال اقتصاديا أخضر آخر

والزيادة يف . راري االحتباس احلات يف املائة من االنبعاثات العاملية احلالية من غاز٢٠بنحو 
استثمارات احلد من االنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج وتدين الغابات، واإلدارة املستدامة 

برنامج األمم املتحدة للتعاون يف جمال " (REDD-plus"للغابات، وتعزيز الغطاء الغايب، املعروف باسم 
، هي سبل فعالة من حيث )بلدان الناميةخفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف ال

كما أنه من املسلّم به اآلن على نطاق واسع أنّ النظم . التكلفة للحد بسرعة من منو نسب االنبعاثات
اإليكولوجية الصحية، اليت ميتد نطاقها من الشعاب املرجانية واألراضي الرطبة إىل أشجار املنغروف 

وإدارة هذه النظم واحلفاظ عليها مها . ف بنجاح مع تغري املناخواألراضي اخلصبة، أساسية يف التكي
  .ملناخ يف اادة والتغري السريعمبثابة درع وضمان حيال تقلبات الطقس احل

  االقتصاد األخضر واالستهالك واإلنتاج املستدام  -باء 
. املستدامني جبهود تعزيز االستهالك واإلنتاج  وثيقاًوترتبط إقامة اقتصاد أخضر ارتباطاً  -  ١٣

 األرباح على مستوى الرفاه العائدة من األنشطة فحفز االستثمار يف اإلنتاج املستدام يزيد من صايف
وممارسات اإلنتاج املستدام حتد من . االقتصادية وذلك بإجناز املزيد بشكل أفضل وبتكلفة أقل

استخدام واستنفاد املوارد وتفرز قدرا أقل من 
ع حفز الطلب على منتجات وباملثل، يستطي. التلوث

 االستدامة عرب الترويج لالستهالك  منتتسم مبزيد
 جديدة لألعمال التجارية اًاملستدام أن يوجد أسواق

اليت تتوخى املمارسات اإلنتاجية املستدامة اليت 
قات اإليرادات والوظائف تفضي إىل زيادة تدف

 إىل ١٠بنسبة غذية واملشروبات العضوية  لأل الرئيسيةاألسواق فعلى سبيل املثال توسعت .اجلديدة
 العاملية ذه، ويصل حجم التجارة ٢٠٠٧ و١٩٩٩من عام  يف املتوسط يف الفترة  يف املائة٢٠

  )٩(. بليون دوالر٥٠  قرابة إىلحالياًاملنتجات 

وكانت البلدان قد سلّمت ألول مرة بضرورة تغيري األمناط غري املستدامة لالستهالك   -  ١٤
و، الربازيل، يف جانري  دي مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية املعقود يف ريوج خالل واإلنتا

 للتنفيذ، اتفقت احلكومات خالل مؤمتر القمة العاملي بشأن جويف إطار خطة جوهانسرب. ١٩٩٢  عام

                                                        
)٨(  UNEP, Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World: Policy Messages 

and Main Findings for Decision Makers (2008), p. 14. 
)٩(  Sahota, A., “The global market for organic food and drink”, in H. Willer and L. Kilcher (eds.), The 

World of Organic Agriculture: Statistics and Emerging Trends 2009 (IFOAM, Bonn; FiBL, Frick; ITC, 
Geneva, 2009). 

١٥,٢
٢٠,٩

٢٥,٥
٣٣,٢

٤٦,١

٠

١٠

٢٠
٣٠

٤٠

٥٠

ات
الر

دو
ني ال

بالي
 

١٩٩٩ ٢٠٠١ ٢٠٠٣ ٢٠٠٥ ٢٠٠٧

السوق العاملية لألغذية واملشروبات العضوية

Source: The World of Organic Agriculture 
2009



UNEP/GCSS.XI/10/Add.1 

6 

 الالزم حنو  على ضرورة وضع إطار للربامج بغية التعجيل بالتحول٢٠٠٢التنمية املستدامة يف عام 
االستهالك واإلنتاج املستدامني ومن أجل تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية اليت تستطيع النظم 

 وضع إطار عشري لربامج حتقيق االستهالك وشجعت احلكومات أيضاً. اإليكولوجية حتملها
 حتسن جناعة واستدامة واإلنتاج املستدامني من أجل توفري الدعم للمبادرات اإلقليمية والوطنية اليت

ويف هذا السياق، مت . استخدام املوارد وعمليات اإلنتاج وتعزز االستهالك وأساليب العيش املستدامة
 تدشني اهليئة الدولية التابعة لليونيب واملعنية باإلدارة املستدامة للموارد وذلك من ٢٠٠٧  يف عام

  .نتاج املستدامنيأجل تعزيز قاعدة املعارف العلمية باالستهالك واإل
وعالوة على ذلك، سوف تبحث جلنة التنمية املستدامة، يف دورتيها الثامنة عشرة والتاسعة   -  ١٥

 على التوايل، أولويات واحتياجات التحول إىل ٢٠١١ و٢٠١٠ عشرة اللتني ستعقدان يف عامي
 لدمج مقترحات التحليل وتتيح الدورة احلالية للجنة فرصةً هامة. االستهالك واإلنتاج املستدامني

والسياسات ذات الصلة بتعزيز االقتصاد األخضر يف تصميم اإلطار العاملي العشري لربامج حتقيق 
ويستطيع هذا اإلطار باألخص أن يساعد على . االستهالك واإلنتاج املستدامني ويف تنفيذه الحقاً

ات على االستهالك واإلنتاج مجع طائفة واسعة من املمارسات املتعلقة بالسياسات وبناء القدر
  .املستدامني، وأن يركّز هذه املمارسات على القطاعات اليت هلا أمهية قصوى يف إقامة اقتصاد أخضر

 لفرص االقتصاد األخضر الكثرية املتاحة وهذا الزخم الدويل يكتسي أمهية خاصة نظراً  -  ١٦
وبالفعل، يتوقَّع أن يتضاعف حجم . ملواصلة حفز االستثمار يف االستهالك واإلنتاج املستدامني

 يف الوقت احلايل  ترليون دوالر سنويا١,٣٧ً السوق العاملية للمنتجات واخلدمات البيئية وينتقل من
  )١٠(.٢٠٢٠ ترليون دوالر حبلول عام ٢,٧٤إىل 

  االقتصاد األخضر وإدارة املواد الكيميائية والنفايات  -جيم 
لنجاح يف إقامة اقتصاد  يف امن العوامل احلامسة وتوفرها تطوير التكنولوجيا النظيفةيعد   -  ١٧

ويصدق هذا األمر . البيئةصحة البشر و األضرار بخطر العتيقة على التكنولوجياتتنطوي و. أخضر
فالزيادة السريعة يف استخدام املواد . باألخص على اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات

، وخماطر صحية، وانبعاثات ةبيئ ال إىل تلوثت الصلبة واخلطرة تؤدي غالباًالكيميائية وإنتاج النفايا
بيدات احلشرات وغريها من املواد الكيميائية الزراعية  مثالً مل والتعرض.سمية، وتلف يف املوارد

وينجم عن حاالت التسمم باملبيدات، اليت .  قد يتسبب يف التسمم واملوت كبرياً مهنياًيشكل خطراً
 حالة يف ٢٢٠ ٠٠٠ ماليني إصابة، حاالت وفاة يصل عددها إىل حنو ٣لغ عددها سنويا يب

  )١١(.العامل

لة باملواد الكيميائية وقام اتمع العاملي خالل العقد املاضي بإدراج املشاكل البيئية ذات الص  -  ١٨
وة اآلخذة يف ومت إيالء اهتمام خاص للفج. جدول أعمال السياسات الدولية يف مقدمة والنفايات

                                                        
 .١٣، ص )٨نظر احلاشية أ(برنامج األمم املتحدة للبيئة   )١٠(
)١١(  Eddleston, M., and others, “Pesticide poisoning in the developing world – a minimum pesticides 

list,” Lancet 360 (2002), p. 1163. 
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االتساع اليت تفصل بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال 
 إىل هذا الزخم، قد يكون هناك واستناداً. وذلك فيما يتعلق بقدراا على إدارة املخاطر ذات الصلة

ة عدم التحرك ملعاجلة مسألة إدارة املواد جمال إلجراء املزيد من التحليالت وذلك بالنظر إىل تكلف
وتستطيع . الكيميائية والنفايات وإىل املنافع احملتملة العائدة على صحة البشر واالقتصاد من التحرك

هذه املعلومات أن تساعد على ترجيح كفة اخليارات السياساتية واإلدارية اهلادفة إىل تعزيز وتنفيذ 
  . التحول إىل األخذ باقتصاد أخضركثر وإىل حفز أالبدائل اآلمنة

 يف املائة من ٥٠ و٢٠وتستأثر إدارة النفايات الصلبة وحدها بنسبة متوسطة تتراوح بني   -  ١٩
 كبرية للنمو االقتصادي وإجياد  والتصدي هلذا التحدي ميكن أن يتيح فرصاً)١٢(.معظم ميزانيات املدن

 بليون دوالر ٢٣٦  تدر صناعة إعادة التدوير مبلغ ففي الواليات املتحدة األمريكية مثالً. الوظائف
  )١٣(. منشأة٥٦  ٠٠٠، وهي تشغل أزيد من مليون شخص يف سنوياً

  ةاالقتصاد األخضر وخدمات النظم اإليكولوجي  -دال 
يتسم االقتصاد البين الراهن إىل حد كبري بإمهاله لرأس املال الطبيعي، ما مل يكن ذلك   -  ٢٠

وهذا األمر يعود سببه باألساس إىل أنّ البضائع واخلدمات . ة إلنتاج البضائع للمواد والطاقمصدراً
 ما تكون  ما يتم تسعريها، وغالباًتكاد توجد هلا أسواق، ونادراً اليت يتيحها رأس املال الطبيعي ال

  . تكون عرضة للتضرر مبا يقع على املمتلكات العامة مامتاحة بيسر ودون مقابل، وهي بذلك كثرياً
وخبالف ذلك، حياول االقتصاد األخضر أن يقحم ويستخدم القدرة اإلنتاجية لرأس املال   -  ٢١

الطبيعي باألخص يف صياغة حلول ملن يعيشون يف ظل الفقر ويعتمدون على الطبيعة يف جزء كبري 
لشعاب  يف دراسة حديثة لليونيب أنّ النظم اإليكولوجية الساحلية وافقد تبين مثالً. من موارد رزقهم

 باليني ٣   يف املائة من مصائد األمساك يف العامل، والغذاء لنحو٥٠  املرجانية توفّر نسبة تقدر بـ
 مليون آخرين يف البلدان ٤٠٠   يف املائة من الربوتينات احليوانية واملعادن لـ٥٠  نسمة، باإلضافة إىل

  )١٤(.النامية

جية معقدة وقيمة تتيح لنا يف نفس الوقت ويعترب رأس املال الطبيعي مبثابة هياكل إيكولو  -  ٢٢
مثل تنظيف اهلواء، وتنظيم املياه العذبة، (، واخلدمات )مثل األغذية والوقود واأللياف(البضائع 

  اإلنتاج يف عملية جذرياً حتدث حتوالًأن ميكن تطبيقات حماكاة الطبيعة اليت(ار واألفك) وتعديل املناخ
 بيان يكولوجية للتخفيف من وطأة تغري املناخ والتكيف معه هو مثالواستخدام النظم اإل). التقليدية

. واملنافع العائدة من زيادة االستثمارات يف هذه اهلياكل اإليكولوجية كبرية. القتصاد األخضرعمل ا
فعلى سبيل املثال، تشري تقديرات أحد التقارير اليت أعدا مبادرة اقتصاديات النظم اإليكولوجية 

 بليون دوالر يف املناطق احملمية من شأنه أن يضمن ٤٥  لبيولوجي إىل أنّ استثمار مبلغوالتنوع ا
                                                        

)١٢(  World Bank, “Urban solid waste management” (see http://www.worldbank.org/solidwaste/). 
)١٣(  United States Environmental Protection Agency, “U.S. recycling economic information (REI) 

study” (January 2002) (see http://www.epa.gov/osw/conserve/rrr/rmd/rei-rw/index.htm). 
)١٤(  Nellemann, C., and others (eds.), Blue Carbon: The Role of Healthy Oceans in Binding Carbon 

(UNEP and GRID-Arendal, 2009). 

http://www.worldbank.org/solidwaste/)
http://www.epa.gov/osw/conserve/rrr/rmd/rei-rw/index.htm)
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اخلدمات احليوية القائمة على الطبيعة، مبا يف ذلك عزل الكربون، ومحاية مصادر املياه وتعزيزها، 
تحدة  وتشري تقديرات منظمة األمم امل)١٥(. ترليون دوالر سنويا٥ًوالوقاية من الفيضانات، وقيمتها 

 ماليني وظيفة خضراء جديدة باالستثمار يف اإلدارة ١٠  مبكن خلقلألغذية والزراعة كذلك إىل أنّ
  )١٦(.املستدامة للغابات

املنتدى /املشاورات بشأن االقتصاد األخضر يف الدورة اخلامسة والعشرين لس اإلدارة  - ثانياً
  البيئي الوزاري العاملي

، شارك ممثلون البيئي الوزاري العاملياملنتدى /لعشرين لس اإلدارةخالل الدورة اخلامسة وا  -  ٢٣
 من كبار اموعات وأصحاب ١٩٢ وزراء ونواب وزراء و١١٠  ، مبن فيهم بلدا١٤٧ً  لـ

هل هي : األزمات العاملية  -  العوملة والبيئة"املصلحة، يف املشاورات رفيعة املستوى حول موضوع 
املنتدى / من رئيس جملس اإلدارةجز هلذه املناقشات تضمن حتديداًوقد أُعد مو". فوضى وطنية؟

لبعض من التحديات والفرص الرئيسية اليت أبرزها الوزراء، ورسائل واضحة بشأن إجراءات مقترحة 
  .موجهة حلكومات العامل ومنظومة األمم املتحدة واتمع املدين والقطاع اخلاص

إنشاء اقتصاد أخضر يسري جنباً " الرئيس يف موجزه إىل أن  أشار،وعلى صعيد بيان التحديات  - ٢٤
احلكومة  "بيد أنه حذر من أن )١٧(".إىل جنب مع التنمية املستدامة وحتقيق األهداف التنموية لأللفية

 اندي اخلاص واتمع املدين يؤعإىل االقتصاد األخضر ومتويله، فالقطاوحدها ال ميكنها إدارة االنتقال 
 هذا اإلقرار يؤكد أمهية )١٨(". لكنهما حيتاجان إىل حمفزات وإىل بيئة استثمارية مواتيةدوراً أساسياً

إشراك مجيع أصحاب املصلحة يف السياسات واالستثمارات والتغيريات يف السلوك الضرورية لبناء 
  .اقتصاد أخضر

.  معاً واإلنتاج األخضر يتعلق باالستهالكاالقتصاد"وأكد الرئيس على حنو هام يف موجزه أن   - ٢٥
ة على و وأشار، عال)١٩(".فاستراتيجيات اإلنتاج واالستهالك املستدامة ضرورية الخضرار االقتصاد

ويف . هناك مدى واسع من النماذج الواعدة للمشاريع واملبادرات اخلضراء يف كل املناطق"ذلك، إىل أن 
ويف هذا . افز أكثر لتحسينهاكثري من احلاالت تتطلب هذه اجلهود استثمارات إضافية كبرية وحو

السياق هناك حاجة لتقدمي املساعدة املالية للبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية، على 
  )٢٠(".كذلك هناك حاجة لبناء القدرات.  املساعدة متوائمة مع الظروف اخلاصة بكل بلدهأن تكون هذ

                                                        
)١٥(  “The economics of ecosystems and biodiversity: an interim report” (European Communities, 2008), 

p. 38. 
: نظر املوقعأ (٢٠٠٩مارس / آذار١٠منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعية، بيان صحفي،  )١٦(

http://www.fao.org/news/story/en/item/10442/icode( 
)١٧(  A/64/25٤٦صفحة ، ين، املرفق الثا.  
 .املرجع نفسه  )١٨(
 .املرجع نفسه  )١٩(
 .املرجع نفسه  )٢٠(

http://www.fao.org/news/story/en/item/10442/icode
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يس أن األزمات احلالية توفر فرصة فريدة إلعادة هيكلة ، وجد الرئ بالفرصوفيما يتعلق  - ٢٦
االقتصادات بشكل أساسي حىت تشجع الطاقة اخلضراء والنمو األخضر والوظائف اخلضراء وحتافظ 

  :كما أشار أيضاً إىل أن. عليها
حنن حباجة إىل استخدام آليات السوق : السياسات البيئية واالقتصادية يكمل بعضها اآلخر

جيب تطويع . تعزيز االستثمارات اجلديدة واملبتكرة يف جمال التكنولوجيا اخلضراءالنظامية ل
احللول واحلوافز حسب قدرة كل بلد وحدود إمكاناته من حيث توفر الطاقة والثروة واملوارد 

  )٢١(.الطبيعية

هناك حاجة لالستمرار يف دراسة مفهوم االقتصاد األخضر، خصوصاً "كذلك أكد املوجز أن   - ٢٧
  )٢٢(".نه يتعلق بالبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقاليةأ

  ٢٠١٣ - ٢٠١٠ من  للفترة املتوسطة األجلبرنامج األمم املتحدة للبيئةاستراتيجية 
 مركز صناعة القرار السياسي  إىلالبيئة انتقال رص البيئية احلالية سوف تؤدي إىلإن التحديات والف

د أن كانت تعترب يف أغلب األحيان موضوعاً هامشياً على املستويات احلكومية الدولية عادي بواالقتص
وستربز الروابط بني االستدامة البيئية واالقتصاد بوصفهما مركز اهتمام رئيسي على صعيد . والوطنية

  . السوق يف املستقبلصناعة السياسات العامة وحمدداً لفرص
 التنمية املستدامة من استخدام األدوات االقتصادية والنظامية وستربز طرق جديدة ومثرية لتحقيق

والتكنولوجيات اجلديدة واحلالية ومن تفعيل دور أصحاب املصلحة بغية إنشاء بيئات فعالة دف 
  .االبتكار واحللول اخلالقة

  ٢٠٠٩ لالقتصاد األخضر عام برنامج األمم املتحدة للبيئةمبادرة   -ثالثاً   
 بشأن االقتصاد األخضر واليت عقدت خالل الدورة املشاورات الرفيعة املستوى أعقاب يف  - ٢٨

 بشكل برنامج األمم املتحدة للبيئةاملنتدى البيئي الوزاري العاملي، عزز /اخلامسة والعشرين لس اإلدارة
االقتصاد كبري قدراته البحثية يف جمال االقتصاد األخضر، كما عزز بقوة الشراكات لتنفيذ استراتيجيات 

. األخضر بشكل فعال، وشرع يف تقدمي خدمات املشورة املخصصة للبلدان املهتمة بتخضري اقتصاداا
 نفسه كرائد عاملي يف حركة االقتصاد األخضر من برنامج األمم املتحدة للبيئةونتيجة لذلك وضع 

وترد معلومات . ملنصرم خالل العام ابرنامج البيئةخالل مبادرته لالقتصاد األخضر اليت اضطلع ا 
 الذي يبني كيف دعم مفهوم االقتصاد ٢٠٠٩لعام  لربنامج البيئة التقرير السنويتفصيلية أكثر يف 

 ٢٠٠٩ وميكن االطالع على قائمة بالتطورات الدولية البارزة األخرى يف عام .ربنامج الاألخضر عمل
  .املتصلة بتعزيز االقتصاد األخضر يف املرفق ذه الوثيقة

                                                        
 .٤٧املرجع نفسه، صفحة   )٢١(
 .٤٩املرجع نفسه، صفحة   )٢٢(
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  البحوث  -ألف   
 موجزاً للسياسات دعا فيه إىل معاهدة ٢٠٠٩مارس / يف آذاربرنامج األمم املتحدة للبيئةنشر   - ٢٩

 وكالة من وكاالت األمم ٢٠ويف ذلك املوجز الذي أعد بالتشاور مع أكثر من . عاملية خضراء جديدة
 واحد يف املائة من حكومات باستثمار توصيته للبرنامج البيئةاملتحدة واملنظمات احلكومية الدولية، كرر 

وأوصى .  االنتقال إىل االقتصاد األخضر لدعم٢٠١٠ - ٢٠٠٩إمجايل الناتج احمللي خالل عامي 
أن تعطى األولوية فيما خيص االستثمار يف البلدان املتقدمة للمباين ذات  باملوجز على وجه اخلصوص

أما فيما خيص البلدان النامية فقد أوصى . قة املتجددةالكفاءة يف استخدام الطاقة والنقل املستدام والطا
 بأن تعطى األولوية لالستثمارات يف الزراعة املستدامة وإدارة املياه العذبة والصرف برنامج البيئة

  .الصحي
 خالل قمة جمموعة العشرين برنامج البيئةواتبع موجز السياسات األول املذكور بنشرة قدمها   - ٣٠

وقد مت يف هذه النشرة بيان اخلطوات املهمة . ٢٠٠٩سبتمرب /يات املتحدة يف أيلوليف بتسبريج بالوال
. التحفيز املالية الوطنية حزم صعيد عكس االستثمارات اخلضراء يفاليت اضطلعت ا احلكومات على 

  . تعرضت ملخاطر التأخري يف ختصيص األموال احلزم فعالية هذه أنبيد أن التقرير حذر من
بعنوان برنامج البيئة  يف إطار الدراسة العاملية اليت استضافها ٢٠٠٩سبتمرب /أيلولويف   - ٣١

 املناخ مت فيها بيان أمهية  نشرة عن قضاياتقدم" اقتصاديات األنظمة البيئية والتنوع البيولوجي"
وقد . يف معه والتكل من التغري املناخياالستثمار يف إصالح األنظمة البيئية واحملافظة عليها من أجل احلد

ثوا  موجهة لصانعي السياسات الذين ح٢٠٠٩نوفمرب /اتبعت هذه النشرة بنشرة أخرى يف تشرين الثاين
وتناقش هذه الدراسات . على تسريع وحتسني وتضمني استثمارات يف إدارة وإصالح األنظمة البيئية

التنوع "وزارية واملعنونة ملشاورات ال اخلاصة بابتفصيل أكثر يف ورقة املعلومات األساسية املرفقة
  )٢٣(".البيولوجي واألنظمة البيئية

احلل الطبيعي؟ دور األنظمة االيكولوجية يف احلد من التغري "ويف دراسة ذات صلة عنواا   - ٣٢
 بون احتجاز الكر جرى عرض٢٠٠٩يونيه / يف حزيرانبرنامج األمم املتحدة للبيئةقدمها " املناخي

 هذا التقرير أن تعزيز االستثمارات يف جمال احملافظة على وبني. د األخضروختزينه من منظور االقتصا
األنظمة االيكولوجية وإصالحها وإدارا بصورة مستدامة هو أسلوب فعال خلفض معدالت التغري 

  .املناخي وتسريع حتقيق التنمية املستدامة
 الذي سينشر يف قتصاد األخضراال  بوضع تقرير أيضاًبرنامج األمم املتحدة للبيئة عجل وقد  - ٣٣

القريب العاجل، وهو دراسة عاملية لالقتصاد األخضر، وذلك بتحديد مدى واسع من الشركاء لإلسهام 
يف التقييمات املعمقة للقطاعات احملتملة من أجل االستثمارات اخلضراء، مبا يف ذلك املدن واملباين والنقل 

ة والغابات واملياه ومصائد األمساك والسياحة والتكنولوجيا وإدارة النفايات والطاقة املتجددة والزراع
 وسيتضمن التقرير حتليالً اقتصادياً ومقترحات بشأن النمذجة والسياسات للمساعدة يف حتديد .النظيفة

وسيتم يف األبواب اإلضافية من . ااالت اليت قد تكون هلا عوائد بيئية واقتصادية تتعلق باالستثمار
راض مدى واسع من التدابري الوطنية والدولية املتعلقة بالسياسات والالزمة لدعم االنتقال التقرير استع

                                                        
)٢٣(  UNEP/GCSS.XI/10/Add.2. 



UNEP/GCSS.XI/10/Add.1 

11 

مايو /وينتظر أن تقدم أول مسودة من التقرير الستعراض النظراء حبلول أيار. إىل االقتصاد األخضر
  .٢٠١٠نوفمرب / على أن يتم نشر التقرير النهائي يف تشرين الثاين٢٠١٠

 املوارد مة للموارد والبحوث املتعلقة بفصل استخداماارة املستد الدويل لإلدويقود الفريق  - ٣٤
 هذه البحوث اليت برنامج األمم املتحدة للبيئة وقد استضاف .و االقتصاديمواآلثار البيئية عن الن

ويهدف الفريق إىل تقدمي تقييمات علمية معتمدة ومتماسكة ومستقلة للمحفزات . ٢٠٠٧ عام تانطلق
ط املرتبطة باستهالك املوارد، وكذلك تقييمات إلمكانية استدامة احللول التكنولوجية احملتملة والضغو

 ىنع خبرياً مرموقاً منظمني ضمن مخسة أفرقة عمل ت٣٠ويضم الفريق زهاء . واالستجابات للسياسات
للمعادن وكفاءة  للمنتجات واملواد، والوقود احليوي، والتدفقات العاملية بالفصل، واآلثار االقتصادية

املياه، وتتلقى هذه اموعات الدعم من جلنة توجيه من ممثلي احلكومات ومن املفوضية األوروبية 
حنو إنتاج " أول تقرير له بعنوان ٢٠٠٩أكتوبر /وقد أصدر الفريق يف تشرين األول. وكيانات أخرى
ن الفصل، والتقييم  عارير إضافيةوسيتم إصدار تق". تقييم الوقود احليوي:  للمواردنيماواستخدام مستد

وستربز هذه التقارير التحديات والفرص . البيئي، والتدفقات من املعادن واملياه، خالل العامني القادمني
  .واخليارات البديلة إلدارة أكثر استدامة للموارد

االقتصادي ان  امليد مع منظمة التعاون والتنمية يف أيضاًبرنامج األمم املتحدة للبيئةويتعاون   - ٣٥
ومنظمة الصحة العاملية واملنظمات األخرى املشاركة يف الربنامج املشترك بني املنظمات لإلدارة السليمة 
للمواد الكيميائية، على صعيد إعداد تقرير عاملي عن التوقعات فيما يتعلق باملواد الكيميائية، وذلك 

لفرص االقتصادية املرتبطة باإلدارة السليمة ألمور عدة من بينها تقدمي قضية اقتصادية مقنعة وبيان ا
 جلنة برنامج األمم املتحدة للبيئة شكل ٢٠٠٩سبتمرب /يونيه وأيلول/ويف حزيران. للمواد الكيميائية

توجيهية تتكون من ممثلي املؤسسات األكادميية واحلكومات والقطاع الصناعي واتمع املدين لوضع 
  .اللمسات األساسية للتقرير

  الشراكات  -باء   
 حتت إشراف ٢٠٠٩ أبريل/أطلقت تسع مبادرات مشتركة متعلقة باألزمة املالية يف نيسان  - ٣٦

اللجنة الرباجمية املشتركة الرفيعة املستوى التابعة لس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين 
برنامج األمم ومت تعيني . ة املاليةبالتنسيق، وذلك من أجل االستجابة للمخاطر اليت تشكلها األزم

ومبوجب هذا الدور عمل .  كوكالة رائدة ملبادرة اقتصاد أخضر مشتركة متعلقة باألزمةاملتحدة للبيئة
 وكاالت األمم املتحدة ومع منظمة التجارة  وكالة من٢٠  مع أكثر منبرنامج األمم املتحدة للبيئة

 إىل االقتصاد األخضر، وذلك  مشترك يدعو إىل انتقال العاملالعاملية والبنك الدويل من أجل إصدار بيان
يف مؤمتر بشأن األزمة االقتصادية واملالية العاملية وأثرها على التنمية عقد يف نيويورك يف 

 أيدت اجلمعية ٢٠٠٩يوليه / متوز٩   الصادر يف٦٣/٣٠٣ ومبوجب قرارها. ٢٠٠٩ يونيه/حزيران
 االستجابة إىل األزمة املالية العاملية  أناليت خلصت إىل وت يف املؤمترالعامة الوثيقة اخلتامية اليت أقر

  .وفرت فرصة لتعزيز مبادرات االقتصاد األخضر
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 أيضاً وضع إطار برنامج األمم املتحدة للبيئةوعمالً باملبادرة املشتركة املتعلقة باألزمة نسق   - ٣٧
نظمات احلكومية الدولية املشتركة من أجل عمل على املدى القصري واملتوسط والطويل من جانب امل

ويهدف هذا اإلطار إىل ضمان التعاون الوثيق بني املنظمات فيما . دعم االنتقال إىل االقتصاد األخضر
  .خيص تقدمي مبادراا املتعلقة باالقتصاد األخضر

 يف )٢٤(واستناداً إىل جزء من الزخم الذي أحدثه هذا العمل قرر فريق إدارة البيئة  - ٣٨
 تشكيل فريق إلدارة املسألة لتقييم الكيفية اليت ميكن ملنظومة األمم املتحدة ككل ٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول

وجيري إكمال . أن تدعم ا البلدان بصورة أكثر متاسكاً فيما خيص االنتقال إىل االقتصاد األخضر
ضمان التواصل املشترك وتشمل العناصر قيد النظر إعداد تقرير تقييمي و. نطاق اختصاص هذا العمل

 بشأن التدابري الالزمة لدعم االنتقال واإلسهامات يف العمليات التحضريية للمناقشات يف مؤمتر والثابت
عن موضوع االقتصاد األخضر يف سياق ) ٢٠ +  ريو (٢٠١٢ األمم املتحدة للتنمية املستدامة عام
  .التنمية املستدامة والقضاء على الفقر

 إنشاء ائتالف واسع القاعدة لالقتصاد األخضر من امج األمم املتحدة للبيئةبرنكذلك دعم   - ٣٩
وقد صاغ االئتالف رسائل . أجل تعبئة اتمع املدين والشركات دعماً لالنتقال إىل االقتصاد األخضر

أبريل / املعقودتني يف نيسانهميمفتوحة إىل قادة جمموعة العشرين باالقتران مع قمت
  . حاثاً إياهم على االنتقال العاجل إىل االقتصاد األخضر٢٠٠٩ سبتمرب/وأيلول

  اخلدمات االستشارية  -جيم   
 طلباً من احلكومات لدعم مبادرات االقتصاد ٢٤  أكثر منبرنامج األمم املتحدة للبيئةتلقى   - ٤٠

الفعل  بالرد على هذه الطلبات وقد أطلق ببرنامج األمم املتحدة للبيئةويقوم . األخضر يف بلدام
  .مبادرات متعلقة باالقتصاد األخضر يف بلدان يف أفريقيا وآسيا واحمليط اهلادئ وأوروبا وغرب آسيا

 يف املؤمتر الوزاري األفريقي الثالث بشأن متويل برنامج األمم املتحدة للبيئةويف أفريقيا شارك   - ٤١
املالية والبيئة األفارقة خالل املؤمتر وقد أقر وزراء . ٢٠٠٩ مايو/التنمية الذي انعقد يف كيغايل يف أيار

  املنخفض ومتابعة النموبياناً دعوا فيه إىل إنشاء بيئة فاعلة لدعم االنتقال حنو االقتصاد األخضر
 مبادرة االقتصاد األخضر يف أفريقيا بالتعاون مع احلكومات برنامج األمم املتحدة للبيئةويطلق . الكربون

  .ست بلدان التجريبية ل املرحلةشموست. الوطنية واملؤسسات اإلقليمية
  تقريراً عن االقتصاد األخضربرنامج األمم املتحدة للبيئةأما يف آسيا واحمليط اهلادئ فقد قدم   - ٤٢

 يف شرق آسيا الذي ينبين على العمليات والنتائج اخلتامية ملنتدى املناخ الكربون للبلدان الناميةاملنخفض 
للنمو األخضر املنخفض الكربون يف شرق آسيا اليت أقرا احلكومات يف يف شرق آسيا ومبادرة سول 

وقد درس التقرير، الذي ركز على ستة جماالت ذات .  يف سول٢٠٠٩  مايو/ أيار٢٩ شرق آسيا يف
أولوية، التحديات الرئيسية والفرص واالستجابات للسياسات فيما خيص إجياد منو أخضر منخفض 

  .ية بشرق آسياالكربون يف البلدان النام
                                                        

التنسيق املعزز يف منظومة األمم "ملزيد من املعلومات عن فريق إدارة البيئة، أنظر تقرير املدير التنفيذي   )٢٤(
مم تنفيذ مذكرة التفاهم املنقحة بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األ: دارة البيئةاملتحدة، مبا يف ذلك فريق إ

 .(UNEP/GCSS.XI/3)" املتحدة للبيئة
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 فعلى . أيضاً مشاريع يف عدة بلدان يف آسيا واحمليط اهلادئبرنامج األمم املتحدة للبيئةوأطلق   - ٤٣
 عرضاً عاماً وحتليالً لالستراتيجية الوطنية للنمو األخضر يف برنامج األمم املتحدة للبيئةسبيل املثال قدم 

أولئك الراغبون يف تعزيز خطط االقتصاد األخضر مجهورية كوريا الستقاء توصيات وعرب يستفيد منها 
 مع وزارة البيئة ومؤسسات البحوث السياساتية برنامج األمم املتحدة للبيئةويف الصني يتعاون . الوطنية

وترمي هذه الدراسات . الوطنية لتقدمي سلسلة من الدراسات عن القطاعات من زاوية االقتصاد األخضر
 ليت ستتضمن توصيات بشأن السياسات فيما خيص خطة التنمية املستقبليةإىل توفري األسس للتقارير ا

 يف دراسة شاملة عن برنامج األمم املتحدة للبيئة وأخرياً، يف إندونيسيا شرع .اخلمسية الوطنية يف الصني
الفرص والتحديات يف وجه االقتصاد األخضر ستشكل أساساً لسلسلة من املشاورات مع أصحاب 

  .يني وتتوج بتقرير عن السياسات املتعلقة باالقتصاد األخضر إلندونيسيااملصلحة الوطن
 دراسة عن االقتصاد األخضر ركزت على تعزيز برنامج األمم املتحدة للبيئةويف أوروبا قدم   - ٤٤

وستدقق الدراسة يف خيارات إنشاء . الزراعة العضوية يف شرق أوروبا ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى
ية لتبادل اخلربات واملعلومات، باإلضافة إىل إمكانية اختاذ إجراءات مشتركة تتعلق بالزراعة شراكة إقليم

برنامج األمم كذلك شرع .  دون إقليميالعضوية، مبا يف ذلك جدوى وتأثري اعتماد معيار عضوي
 يف األخضر يف إجراء دراسة شاملة عن ااالت ذات األولوية فيما خيص برامج االقتصاد املتحدة للبيئة

ويهدف هذا التحليل إىل دعم عملية التنوع االقتصادي باالستفادة من األولويات اليت . أذربيجان
وجيري هذا التحليل باالشتراك بني . حددها إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية هلذا البلد

  .الوزارات ومؤسسات حبوث سياساتيه وطنية
 يف سلسلة من حلقات العمل املعنية ج األمم املتحدة للبيئةبرنامويف غرب آسيا شارك   - ٤٥

باالقتصاد األخضر يف البحرين وديب واألردن والكويت ولبنان واململكة العربية السعودية واإلمارات 
 احلكومات والقطاع اخلاص واتمع املدين القطاعات ذات و حدد ممثل أنالعربية املتحدة واليت نتج عنها

 شارك ٢٠٠٩  أكتوبر/ويف تشرين األول.  يتعلق مببادرة االقتصاد األخضر يف املنطقةاألولوية فيما
 يف اجتماع للجنة املشتركة املعنية بالبيئة والتنمية يف العامل العريب، وهي هيئة برنامج األمم املتحدة للبيئة

اه اعتماد خطة وقد قدمت هذه اللجنة مدخالت باجت. فرعية لس الوزراء العرب مسؤولة عن البيئة
  . حتت موضوع االقتصاد األخضر٢٠١٠ عمل بيئية إقليمية لعام

 مع عملية مراكش، برنامج األمم املتحدة للبيئةوستستند هذه اخلدمات االستشارية إىل جتربة   - ٤٦
 ظلت هذه العملية ٢٠٠٣ ومنذ عام. نووهي عملية غري رمسية يقودها خرباء وأصحاب مصلحة متعدد

السياسات وأنشطة بناء القدرات لتعزيز اإلنتاج واالستهالك املستدامني على املستويني تتطور وتقود 
شراء املستدام والسياحة املستدامة وقد أنشأت عملية مراكش فرق عمل معنية بال. الوطين واإلقليمي

 أجل واملنتجات املستدامة واملباين واإلنشاءات املستدامة وأساليب احلياة املستدامة والتعليم من
 كثري من  يف مع أفريقيا، واليت وضعت توصيات متعلقة بالسياسات تنحازاالستهالك املستدام والتعاون

  .إىل االقتصاد األخضر االنتقال  أنشطة بناء القدرات اليت ستعززاحلاالت إىل
 اخلمس  فعالة أيضاً يف اجتماعات التنفيذ اإلقليميةبرنامج األمم املتحدة للبيئةوكانت مشاركة   - ٤٧

.  للتحضري للدورتني الثامنة عشرة والتاسعة عشرة للجنة املعنية بالتنمية املستدامة٢٠٠٩اليت عقدت عام 
جها يف إطار العمل العشري لربامج اوقد حدد املشاركون يف هذه االجتماعات أولويات إلدر
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االنتقال إىل االقتصاد  بدهاوتتعلق العديد من األولويات اليت جرى حتدي. االستهالك واإلنتاج املستدامني
 العام املستدام، ودمج سياسات االستهالك األخضر، مبا يف ذلك دعم األجهزة االقتصادية والشراء

واإلنتاج املستدامني يف استراتيجيات التنمية الوطنية والقطاعات الرئيسية يف االقتصاد كالطاقة والزراعة 
  .وإدارة النفايات

 االستشارية املتعلقة باالقتصاد األخضر نامج األمم املتحدة للبيئةبروجيري تنفيذ خدمات   - ٤٨
برنامج بالتنسيق الوثيق مع مبادرة الفقر والبيئة، وهي برنامج مشترك بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي و

اء القدرات لدمج الروابط جل بن أ وتقدم هذه املبادرة الدعم املايل والتقين للبلدان مناألمم املتحدة للبيئة
 ١٨  نشطت هذه املبادرة يف٢٠٠٩ويف عام . بني الفقر والبيئة يف عمليات التخطيط التنموي الوطنية

  .بلداً يف أفريقيا وآسيا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االقتصاد األخضر يستجيب لألزمة االقتصادية  -رابعاً 
االنتقال إىل االقتصاد  أعلنت بلدان شىت عن خطوات حمددة على صعيد ٢٠٠٩يف عام   - ٤٩

األخضر، مبا يف ذلك االستثمارات اخلضراء يف اموعات االقتصادية املصغرة واإلنفاق املنتظم من 
  .امليزانية مع وضع سياسات وطنية لتفعيل االنتقال

  )٢٠+ريو(برنامج األمم املتحدة للبيئة ومؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة 
ديسمرب / كانون األول٢٤  الصادر يف٦٤/٢٣٦ قررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبوجب قرارها

صبح هذا أ أيام، و٣  ملدةةر األمم املتحدة املعين بالتنمية املستدام مؤمت٢٠١٢  أن تنظم يف عام٢٠٠٩
يف إشارة إىل الذكرى السنوية العشرين ملؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية ‘‘ ٢٠+ريو’’ املؤمتر يعرف بـ

  .١٩٩٢عام 
اهليئات سيما املنظمات و  من القرار دعوة ألصحاب املصلحة ذوي الصلة، وال٢٢وقد تضمنت الفقرة 

 منهم يف  اليت تعلموها مسامهةًأفكار ومقترحات تعكس التجارب والعرب"التابعة لألمم املتحدة، لتقدمي 
وبرنامج األمم املتحدة للبيئة مستعد لإلسهام بالفوائد اليت جناها من جتربته املتعلقة . عمليات التحضري

دامة والقضاء على الفقر، وإطار العمل املؤسسي ، االقتصاد األخضر يف سياق التنمية املست"مبوضوعي املؤمتر
 .وترد تفاصيل إضافية يف املرفق ذه الورقة. للتنمية املستدامة
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(HSBC)وفقاً لتحليالت اتش اس يب سي   - ٥٠
 فإن )٢٥(

ملخصصة لعام  يف املائة من املبالغ املالية التحضريية ا١٥زهاء 
 تريليون دوالر ميكن ٣,١   واليت جتاوزت٢٠١٠  - ٢٠٠٩

 ويف فرادى الدول ميكن أن يصل. اعتبارها ذات طبيعة خضراء
 يف ٨٠ يقرب من احلزم التشجيعية ملا األخضر من العنصر

اخلضراء حنو كفاءة الطاقة  العناصر وتوجه معظم. املائة
  .والطاقات املتجددة يف العديد من القطاعات

ترد أدناه مناذج وطنية ملبادرات دعم االنتقال   - ٥١
وقد . وتشمل معظم مناطق برنامج األمم املتحدة للبيئة

صممت هذه النماذج إلثارة املزيد من النقاشات واستكشاف 
 ضر الوطنية، وتشمل هذه املبادراتأنشطة االقتصاد األخ

نفاق  احملفزة واإلاخلضراء للربامج املالية الوطنيةالعناصر 
واالستثمار احلكومي املنتظم، باإلضافة إىل اإلصالحات يف 

  .أُطر العمل اخلاصة بالسياسات الوطنية
 بصورة ذج مأخوذةوعلى الرغم من أن هذه النما  - ٥٢

من البلدان األعضاء يف جمموعة العشرين فإن عدداًَ أولية 
متزايداً من البلدان النامية قد عربت عن رغبتها يف تنفيذ 

درات االقتصاد األخضر كما يتضح من الطلبات اخلاصة مبا
باخلدمات االستشارية املتعلقة باالقتصاد األخضر اليت يقدمها 

أنظر الباب جيم من الفصل  (برنامج األمم املتحدة للبيئة
هذا االهتمام واحلماس املتزايد سوف يتطلب ). الثالث أعاله

 توفري مساعدات تقنية إضافية ويتعني تكملته من خالل
  .التمويل الستثمارات ومشاريع خضراء حمددة

 ستحتاج هذه االستثمارات األولية يف االقتصاد   - ٥٣
 ذات الصلة األخضر إىل إكماهلا مبدى واسع من التدابري السياساتية والتكنولوجيات البديلة والشراكات

راكات على املستويني وتقود عملية مراكش بالفعل بعض هذه األنشطة والش. وأنشطة بناء القدرات
الوطين واإلقليمي بني فرق العمل التابعة هلا، ودعمت عملية مراكش تصميم وتنفيذ خطط عمل وطنية 

سيما يف الربازيل وكولومبيا واإلكوادور وإندونيسيا  خاصة باالستهالك واإلنتاج املستدامني، وال
  )٢٦(.ملدن، يف القاهرة ومابوتووموريشيوس والسنغال ومجهورية ترتانيا املتحدة، وعلى مستوى ا

                                                        
تعايف أخضر عاملي؛ نعم ولكن " هذا الفصل بشكل كبري على البيانات املتقاة من روبت إن وآخرون يعتمد  )٢٥(

  ).٢٠٠٩أغسطس /، لندن، آب(HSBC)تش إس يب سي البحث العاملي التابع أل" (٢٠١٠يف عام 
 بلداً وضعت أو تضع برامج ٣٠ مركز لتبادل املعلومات يضم أكثر من برنامج األمم املتحدة للبيئةأنشأ   )٢٦(

 .)/http://www.unep.fr/scp/nap/clearinghouseأنظر (وطنية لالستهالك واإلنتاج املستدامني 

اإلنفاق األخضر يف حزم 
  التحفيز االقتصادية

باليني 
  الدوالرات

  أفريقيا
  ٠,٨  جنوب أفريقيا

  آسيا واحمليط اهلادئ
  ٢,٥  استراليا

  ٢٠٠,٨  الصني
  ٠,١  إندونيسيا

  ٣٦,٠  اليابان
  ٣٠,٧  مجهورية كوريا

  أوروبا
  ٢٤,٧  املفوضية األوروبية

  ٦,١  فرنسا
  ١٣,٨  أملانيا

  ١,٣  إيطاليا
  ٠,٩  النرويج
  ٠,٨  أسبانيا

  ٥,٢  اململكة املتحدة
  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

  ٠,٨  املكسيك
  أمريكا الشمالية

  ٢,٨  نداك
  ١١٢,٨  الواليات املتحدة

 ).٢٠٠٩ أغسطس/آب ((HSBC): املصدر

http://www.unep.fr/scp/nap/clearinghouse/
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  جنوب أفريقيا: أفريقيا  -ألف 

فرباير / مليون دوالر يف شباط٧,٥ ا قدرهة ماليةحتفيزي حزمة أعلنت جنوب أفريقيا عن  - ٥٤
 ما ميثل أية  احلزم يف املائة من١١وقد خصص زهاء . ٢٠١٠ - ٢٠٠٩ وذلك للفترة من ٢٠٠٩

 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل للقطاعات ذات الصلة بالبيئة، وال سيما السكك احلديدية ٠,٣
  .واملباين ذات الكفاءة يف استخدام الطاقة واملياه وإدارة النفايات

، أطلقت احلكومة خطة لوضع سياسات ملزمة متعلقة بالتغري ٢٠٠٩مارس / آذارويف  - ٥٥
 االنبعاثات حبلول الفترة من  يفع التطبيق يف غضون ثالث سنوات للتغلب على الزيادةموض املناخي
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٢٠٠٩أغسطس /ل آبخطط اإلنفاق التشجيعي األخضر يف كل قطاع يف جمموعة العشرين حبلو

)٢٠٠٩أغسطس /آب(العاملية   HSBC : املصدر  

 

1.3إيطاليا   
1.6إندونيسيا   

5.6اليابان   
5.7أسبانيا   

8.7كندا   

9.3استراليا   
907املكسيك   

10.6اململكة املتحدة   
10.7جنوب أفريقيا   
11.6الواليات املتحدة   

13.2أملانيا   
18.3فرنسا   

29.7النرويج 
34.4الصني 

63.7املفوضية األوروبية   
78.8مجهورية كوريا   

2009احلوافز اخلضراء مصنفة كنسب مئوية من إمجايل احلوافز حبلول آب/أغسطس 

).2009 العاملية (آب/أغسطس  HSBC :املصدر 
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وتتضمن التدابري الواردة يف اخلطة إطار عمل نظامي ومايل وقانوين يلزم بتعقب . ٢٠٢٥  - ٢٠٢٠
  .االنبعاثات واإلبالغ عنها

 قدمت ٢٠٠٩ سبتمرب/يف أيلول  - ٥٦
 عن التخطيط  خضراءاحلكومة ورقة

وتقترح ورقة . ستراتيجي الوطيناال
السياسات هذه عمليات ختطيط تضع 

اقة، طة اآلمد تتعلق باللخيارات واضحة طوي
  ذلك حتديد أهداف ختفيض انبعاثاتمبا يف

 وأهداف تتعلق بشدةاالحتباس احلراري 
وأشارت الورقة . الطاقة يف االقتصاد عموماً

ع قد أصبح أكثر وضوحاً فقد أضيفت أبعاد اجتماعية مبا أن فهمنا ألهداف اتم"اخلضراء إىل أنه 
 وستنشأ جلنة ختطيط وطنية تضم خرباء مستقلني )٢٧(".وبيئية وسياسية إىل املفهوم االقتصادي للتنمية

ني من أجل املسامهة يف دمج البيئة يف عملية التنمية وبدء االنتقال إىل االقتصاد يتومفكرين استراتيج
  .األخضر

  مجهورية كوريا: ئداحمليط اهلاآسيا و  -باء   
أطلقت مجهورية كوريا معاهدة خضراء   - ٥٧

 من أجل ٢٠٠٩ يناير/جديدة يف كانون الثاين
وقد . تنشيط الوظائف وإعادة انعاش االقتصاد

 ت اشتمليت ال- ة التحفيزيه احلزمبلغت قيمة هذ
 ٣٨,١  املالية والضريبيةعلى مزيج من السياسات

 ٣٠,٧(  يف املائة٨٠ بليون دوالر خصص منها
 يف املائة من الناتج احمللي ٣,٥ أي ما يعادل) بليون

 الطاقة واملركبات اإلمجايل، للمواضيع البيئية مثل الطاقات املتجددة واملباين ذات الكفاءة يف استخدام
  .املنخفضة الكربون واملياه وإدارة النفايات

دف إىل إحداث حتول كبري  عن خطوات وباإلضافة إىل التحفيز األخضر أعلنت احلكومة  - ٥٨
 ٢٠٠٩ يوليه/ويف متوز. مد للنمو األخضراقتصادها حنو استراتيجية طويلة األ توجيه على صعيد

 لتكون مبثابة خطة متوسطة ٢٠١٣ - ٢٠٠٩اعتمدت احلكومة خطة مخسية للنمو األخضر للفترة من 
ومبوجب هذه . ٢٠٠٨  يف عاماليت أعلن عنهااألجل بغية تنفيذ رؤية الكربون املنخفض والنمو األخضر 

 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل على االستثمارات ٢  متثل ما نسبته بليون دوالر٨٣,٦  اخلطة ستنفق

                                                        
سبتمرب /بريتوريا، أيلول" (التخطيط االستراتيجي القومي: "لورقة اخلضراءا"جنوب أفريقيا، الرئاسة،   )٢٧(

 .٣١صفحة ) ٢٠٠٩

)٢٠١١-٢٠٠٩(االتفاق على احلوافز اخلضراء لكل قطاع : جنوب أفريقيا  

٧٦%

١٢%

١٢%

السكك احلديدية تاملياه والنفايا املباين ذات الكفاءة يف استخدام الطاقة 
).٢٠٠٩أغسطس /آب(العاملية   HSBC   حبوث: املصدر

٢٠١١- ٢٠٠٩(اإلنفاق على احلوافز اخلضراء لكل قطاع : مجهورية كوريا  

%١١ 

3%

%١٢

%٢٣

%٤٨

%٣

الطاقة املتجددة املباين ذات الكفاءة املركبات املنخفضة الكربون
السكك 
 احلديدية

ملياه والنفاياتا أخرى/احتجاز الكربون وختزينه
).٢٠٠٩أغسطس /آب(العاملية  HSBC   حبوث: املصدر
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 فرنسا :  اإلنفاق التشجيعي األخضر للقطاع      
)2009-2010 (

6 8% 3%
6%

9%
14%

الطاقة املتجددة    ـة  املباين الفعالة  من حيث التكلفـ
ة   الفاقد   السكك احلديدـي

ـبكة الكهربائيـة    البنية التحتية للش HSBC Global Resea: املصدر  rch (Aug. 2009).

وستمثل اخلطة ثالث . قة والنقل املستدام وتطوير تكنولوجيات خضراءايف جماالت التغري املناخي والط
 يزيد وتتوقع احلكومة أن.  مشروعاً رئيسيا٥٠ًات تتعلق بالسياسات و توجيه١٠استراتيجيات رئيسية و

 خالل الفترة من  بليون دوالر١٦٠,٣  بليون دوالر إىل٤١,٧ اإلنفاق على اخلطة قيمة اإلنتاج من
 مليون ١,٥٦   وأن توجد وظائف يف الصناعات اخلضراء ملا يتراوح بني٢٠١٣  - ٢٠٠٩

  .مليون شخص ١,٨١و
بادرات السياساتية اضطلعت احلكومة بالعديد من اإلصالحات التنظيمية واملالية ومبعيار امل  - ٥٩

 عن خيارات تتعلق ٢٠٠٩ أغسطس/نت احلكومة يف آبلفعلى سبيل املثال أع. لدعم النمو األخضر
 يف املائة ٣٠  إىل٢١  ية من شأا خفض انبعاثات الكربون منعورة طوصبأهداف خفض االنبعاثات ب

وأشارت احلكومة كذلك إىل أا ختطط . ٢٠٢٠ - ٢٠٠٥ النمو املتوقع خالل الفترة من باملقارنة مع
  . انبعاثات الكربون والتحكم يفغ عن املخزونات من غازات الدفيئةإلنشاء أنظمة وطنية لالبال

  فرنسا: باوأور  -جيم 
 يف ١٨,٣ متثل االستثمارات اخلضراء  - ٦٠
نعاش من خطة اإل)  دوالربليون ٦,١( املائة

 دوالر بليون ٣٤االقتصادي اليت تبلغ قيمتها 
. ٢٠١٠ - ٢٠٠٩  واملقرر إنفاقها خالل الفترة

كما أن احلافظة الفرنسية لإلنفاق التشجيعي 
األخضر تغلب عليها استثمارات الطاقة 
لتجديد حمطات القوى القائمة، والبنية التحتية 

 .لشبكة الكهرباء، والطاقة املتجددة
تدابري املناخية والبيئية املدرجة يف احلزمة التشجيعية وفقاً للمجاالت ذات األولوية اليت وتوجه ال  - ٦١

، وهو إطار يهدف إىل حتديد ج وطين جديد جتاه التنمية Grenelle Environnementحددت عن طريق 
ة استخدام طة طريق بيئية وطنية لصاحل اإليكولوجيا، والتنمية املستدامة، وإدارااملستدامة ووضع خر

 ويقضي باختاذ تدابري بيئية ٢٠٠٩ هيولي/وقد صدر التشريع األول املرتبط ذا اإلطار يف متوز. األراضي
وإىل جانب احلزمة التشجيعية، متثل االلتزامات اليت . معززة تشمل مجيع القطاعات االقتصادية الرئيسية

 دوالر يف صورة استثمارات خضراء ونبلي أكثر من ستمائة ٢٠٢٠ أعلنت اعتباراً من اآلن وحىت عام
 وحتقق دخالً وقد قدرت احلكومة أن هذه االستثمارات ستوفر أكثر من مخسمائة ألف وظيفة. أخرى

  .دوالر بليون ٣٠ سنوياً يبلغ حنو
وهناك عدد من التدابري األخرى يف جمال السياسات اخلضراء يتوقع أيضاً أن حتقق منافع   - ٦٢

  : قطاعات االقتصاد الرئيسية، من بينهالألعمال التجارية يف
  حتسني كفاءة الطاقة يف املباين؛  )أ(
وضع سياسة عامة للنقل املستدام تعطي األولوية لنقل البضائع بالسكك احلديدية،   )ب(

  وحتسني النقل العام يف املناطق احلضرية؛
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املكسيك : اإلنفاق التشجيعي األخضر حسب القطاع       
(2009)

6%

94%
مباين فعالة من حيث الطاقة   مشاريع أخرى  

HSBC Global Research (Aug. 2009). ::المصــدر 

الواليات املتحدة : اإلنفاق التشجيعي األخضر للقطاع      
) 2009-2019(

29%

32%

14%

11%

5%

9%

الطاقة املتجددة  مركبات منخفضة الكربون     شبكة فعالة من حيث الطاقة  
لنفايات   ا املياه / Grid السكك احلديدية

HSBC Global Research (Aug. 2009). املصدر

  ختفيض استهالك الطاقة عن طريق تشجيع وتنفيذ آليات ضريبية؛  )ج(
  .يع تكنولوجيات الطاقة النظيفةتشج  )د(

  املكسيك: أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  -دال 
أعلنت املكسيك عن حزمة تشجيعية   - ٦٣

، مع خطط ٢٠٠٩ يناير/مالية يف كانون الثاين
 دوالر، وهو ما بليون ٧,٧إلنفاق 

 يف املائة تقريباً من الناتج احمللي ٠,٦٧ يقابل
 بليون ٠,٨جمموعة وخصص ما . اإلمجايل
 يف املائة من إمجايل احلزمة ١٠ حوايل(دوالر 

 ٠,٧٥ للمواضيع البيئية، مبا يف ذلك) التشجيعية
 دوالر لتشجيع املباين الفعالة من حيث بليون
  .الطاقة

ومن حيث املبادرات األوسع للسياسة العامة من أجل دعم االقتصاد األخضر، التزمت   - ٦٤
خفيض الكربون عن طريق التعهد بتخفيض انبعاثات غازات االحتباس احلكومة دف طوعي لت

وأعلنت أيضاً عن خطط لوضع نظام داخلي خاص باحلد . ٢٠٥٠ احلراري إىل النصف حبلول عام
-٢٠٠٩، كما وضعت برناجماً خاصاً لتغري املناخ يشمل الفترة ٢٠١٢األقصى والتداول حبلول عام 

 طويلة األجل للجهود اليت تبذل ملواجهة تغري املناخ بينما حيدد ويتضمن هذا الربنامج رؤية. ٢٠١٢
وتنشئ هذه اخلطة . االستثمارات على املستوى القطاعي واليت ستؤدي إىل ختفيضات يف االنبعاثات

  . أيضاً إطاراً لرصد التحسن وتضع خمططاً ملبادرات ختفيض االنبعاثات
كومة لتشجيع االقتصاد األخضر برناجماً إلحالل وتشمل التدابري األخرى اليت اختذا احل  - ٦٥

األجهزة، ويهدف إىل مساعدة األسر على االستعاضة عن األجهزة احلالية بأجهزة جديدة أكثر فعالية 
  .، شارك أكثر من مائة ألف أسرة يف هذا املشروع٢٠٠٩ويف عام . من حيث الطاقة

  الواليات املتحدة: أمريكا الشمالية  -هاء 
نت الواليات املتحدة عن أعل  - ٦٦

حزمتني تشجيعيتني ماليتني منذ تشرين 
 ١١٢فهي ختصص . ٢٠٠٨أكتوبر /األول
 يف املائة ٠,٧٥ما يقرب من ( دوالر بليون

 ٩٧٢من جمموع ) من الناتج احمللي اإلمجايل
 دوالر لإلنفاق األخضر على كفاءة بليون

الطاقة، والطاقة املتجددة، وإدارة املياه 
  . والنقل العام والسكك احلديديةوالنفايات،



UNEP/GCSS.XI/10/Add.1 

20 

ومن حيث االستثمارات يف امليزانية الفيدرالية العادية، أعلنت احلكومة أا تعتزم إنفاق مبلغ   - ٦٧
 على سلسلة من املبادرات، مبا يف ذلك تقدمي منح ٢٠١٠ات دوالر يف عام بليونإضايف قدره مخسة 

، والصندوق الدائر اخلاص باملياه النظيفة يف الوالية، للواليات خاصة بالسكك احلديدية العالية السرعة
وتشمل خططها للميزانية . والصندوق الدائر اخلاص مبياه الشرب يف الوالية التابعني لوكالة محاية البيئة

ويتضمن خطة شاملة يف جمال الطاقة وتغري " اقتصاد الطاقة النظيفة"أيضاً اقتراحاً بإنشاء ما تطلق عليه 
ستثمار يف الطاقة النظيفة، وختفيض االعتماد على النفط، ومواجهة أزمة املناخ العاملية، وإنشاء املناخ لال

  .وظائف جديدة
وكانت احلكومة تقوم أيضاً بصياغة تشريع جديد لتشجيع كفاءة الطاقة واالنتقال إىل اقتصاد   - ٦٨

واألمن اقتراحاً خاصاً  عن الطاقة النظيفة ٢٠٠٩ويتضمن مشروع القانون لعام . منخفض الكربون
باحلد األقصى للكربون والتداول من أجل ختفيض انبعاثات غازات االحتباس احلراري يشمل وضع حد 

 يف املائة لالنبعاثات، مبا يف ذلك قطاعات القوى الكهربائية والنفط والغاز والصناعات ٨٧أقصى قدره 
النسبة ملصادر الطاقة احلالية، باإلضافة إىل ويتضمن التشريع املقترح معايري جديدة للطاقة ب. الثقيلة

وأدرجت احلكومة تدابري ملساعدة العمال واألسر املنخفضة الدخل واملتضررة من . تكنولوجيات جديدة
  . التدابري واخلطط إلجراء حتليل جديد لربنامج تداول انبعاثات غازات االحتباس احلراري

  بعض الرسائل املمكنة: موجز الرئيس  - اًرابع
املنتدى البيئي الوزاري العاملي هو منتدى األمم املتحدة الرفيع املستوى /جملس اإلدارة  - ٦٩

لسياسات البيئة، وهو جيمع بني وزراء البيئة يف العامل من أجل استعراض قضايا السياسات اهلامة 
سياسات، دف حتقيق املنتدى املشورة والتوجيه العامني بشأن ال/ويقدم الس. والناشئة يف ميدان البيئة

املنتدى /وللقيام بذلك، يدعو الس. مجلة من األمور منها النهوض بالتعاون الدويل يف ميدان البيئة
مسؤويل وكاالت األمم املتحدة، ورؤساء أمانات االتفاقات البيئية املتعددة األطراف إىل املشاركة 

لنهوض باملشاركة ادية ملمثلي اجلماعات والتفاعل مع الوزراء يف االجتماعات، ويسعى أيضاً إىل ا
  . الرئيسية واملنظمات غري احلكومية، مبا يف ذلك القطاع اخلاص

املنتدى البيئي الوزاري العاملي موجزاً /ولقد أصبح من املعمول به أن يعد رئيس جملس اإلدارة  - ٧٠
ز الرئيس فرصةً لوزراء البيئة ويوفر موج. املنتدى/للمشاورات الوزارية اليت جتري يف كل دورة للمجلس

لكي يبعثوا بشكل مجاعي برسالة إىل منظومة األمم املتحدة، واحلكومات، واتمع املدين، والقطاع 
  . اخلاص بشأن تصورهم للمواضيع قيد املناقشة

، أو املنتدى أن يعتمد إعالناً وزارياً، أو بياناً/وباإلضافة إىل املوجز، اقترح الرئيس على الس  - ٧١
  . وقد اقترحت حكومتا إندونيسيا وصربيا معاً مسودة هلذا الغرض. بالغاً
ونظراً للروابط الواضحة بني املشاورات الوزارية والعملية املستمرة يف إطار جلنة التنمية   - ٧٢

بت وبينما يعود ال. ٢٠١٠املستدامة، يود الرئيس أن حييل املوجز إىل اللجنة يف دورا الثامنة عشرة يف 
يف ذلك إىل الوزراء كليةً، فثمة عدد من األسئلة املطروحة للمساعدة على حتفيز مناقشات املائدة 

  :املستديرة
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  كيف ميكن تشجيع االقتصاد األخضر على املستوى الوطين؟  )أ(
ما هي الدراسات االقتصادية، وتقييمات السياسات، والدراسات العلمية   ‘١’

  نتقال إىل االقتصاد األخضر؟املطلوبة لطرح املسألة ودعم اال
مثل املشرعني الوطنيني، (كيف ينبغي إشراك أصحاب املصلحة الرئيسيني   ‘٢’

  يف هذا االنتقال؟) واملدراء احملليني، ورجال األعمال، واتمع املدين
ما هي اآلليات القطرية املطلوبة لضمان التعاون الشامل والفعال بني وزراء   ‘٣’

  احلكومة؟
 ميكن تصميم سياسات التعليم والتدريب لتزويد القوى العاملة كيف  ‘٤’

  الوطنية باملهارات الالزمة للوظائف اخلضراء؟
كيف نضمن املشاركة اإلجيابية يف االقتصاد األخضر من جانب البلدان   ‘٥’

  النامية واملستفيدين؟
تقال إىل ما هي السياسات االقتصادية اليت حيتمل أن تكون أكثر فعالية يف االن  )ب(

  االقتصاد األخضر؟
هل هناك دور لتحسني وضع نظام للمحاسبة خاص بالبيئة واملوارد الطبيعية   ‘١’

  على املستويني الدويل والوطين؟
هل يستطيع التقييم االقتصادي واملؤشرات وأدوات صنع القرار دعم تكامل   ‘٢‘

 أهداف االقتصاد األخضر واالستهالك املستدام وسياسات اإلنتاج يف
  اخلطط واالستراتيجيات اإلمنائية الوطنية؟

مثل تلك املتعلقة مبصايد (كيف ينبغي التصدي لعمليات الدعم الضارة   ‘٣’
  ؟)األمساك والوقود األحفوري

ما هي الدروس اليت ميكن استخالصها من السياسات احلالية لالستهالك واإلنتاج   )ج(
ج إدارة املواد الكيميائية يف عملية التخطيط اإلمنائي، املستدامني، ومن أنشطة بناء القدرات، ومن إدما

  وكيف ميكن ترمجة ذلك إىل خدمات استشارية وإجراءات لدعم االنتقال إىل االقتصاد األخضر؟
ما هي املدخالت اليت تقدم للدورة الثامنة عشرة للجنة التنمية املستدامة واليت ستعمل   )د(

بل للربامج املعنية بأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة حبيث على توجيه تصميم إطار عشري يف املستق
  يشجع االقتصاد األخضر ويسهم يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية؟

انريو،  جهل يتيح مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة املقرر عقده يف ريو دي  )ه(
وبة ات والسياسات احملددة املطل فرصة للحكومات كي توافق على اخلطو٢٠١٢الربازيل يف عام 

  لتحقيق مستقبل اقتصادي أخضر؟



UNEP/GCSS.XI/10/Add.1 

22 

  مرفق

  ٢٠٠٩التطورات الدولية املتعلقة باالقتصاد األخضر يف عام 
مت حبث فكرة االقتصاد األخضر يف العديد من املنتديات احلكومية الدولية، ويف منظومة األمم   - ١

وتناقش فيما يلي بعض .  األثين عشر شهراً املاضيةاملتحدة، واملنظمات والدراسات الدولية على امتداد
  .املدخالت والنتائج

  )٢٠+ ريو (مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة   -ألف 
 بشأن ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٢٤ املؤرخ ٦٤/٢٣٦قررت اجلمعية العامة يف قرارها   - ٢

 ونتائج مؤمتر القمة ٢١ال القرن  وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعم٢١تنفيذ جدول أعمال القرن 
 معين بالتنمية ٢٠١٢العاملي للتنمية املستدامة تنظيم مؤمتر لألمم املتحدة مدته ثالث أيام يف عام 

إشارة إىل الذكرى السنوية العشرين ملؤمتر األمم " ٢٠+ ريو "املستدامة، والذي أصبح يعرف باسم 
االقتصاد األخضر يف سياق التنمية ": ستشمل املواضيعو. ١٩٩٢املتحدة املعين بالبيئة والتنمية عام 

وسيصدر املؤمتر وثيقة مركزة عن " )٢٨(."املستدامة واستئصال الفقر، واإلطار املؤسسي للتنمية املستدامة
  )٢٩(."السياسات

حتديات "ويف الفقرة العاشرة من ديباجة القرار، أشارت اجلمعية العامة إىل أنه ال تزال هناك   - ٣
قيق أهداف الركائز الثالث للتنمية املستدامة، خاصة يف سياق األزمات العاملية احلالية، ويف أمام حت

تدامة "استئصال الفقر، وتغيري األمناط غري املس"الفقرة الثانية عشرة من الديباجة، أكدت من جديد أن 
ية واالجتماعية هي األهداف لإلنتاج واالستهالك، ومحاية وإدارة قاعدة املوارد الطبيعية للتنمية االقتصاد

  ."الشاملة والشروط األساسية للتنمية املستدامة
جلنة حتضريية يف إطار جلنة التنمية املستدامة "، قررت اجلمعية العامة إنشاء ٢٣ويف الفقرة   - ٤

لة للقيام باألعمال التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، واليت ستنص على املشاركة الكام
والفعالة جلميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة وأعضاء الوكاالت املتخصصة، وكذلك مشاركني 

  ."آخرين يف اللجنة
، طلبت إىل األمني العام تقدمي تقرير عن التقدم احملرز حىت ذلك الوقت وعن ٢٦ويف الفقرة   - ٥

 التنمية املستدامة، وكذلك حتليل للمواضيع الثغرات املتبقية لتنفيذ نتائج مؤمترات القمة الرئيسية يف جمال
  .املذكورة أعاله، على أن يقدم إىل اللجنة التحضريية احلكومية الدولية يف اجتماعها األول

                                                        
 ).أ (٢٠الفقرة   )٢٨(
 ).ب (٢٠الفقرة   )٢٩(
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  النداءات الرفيعة املستوى لالنتقال إىل االقتصاد األخضر  -باء 
بالتحرك "زامهم  الت٢٠٠٩سبتمرب /أكد زعماء جمموعة البلدان العشرين من جديد يف أيلول  - ٦

احلصول على طاقة متنوعة ويعول "وأكدوا على وجه اخلصوص أن ) ٣٠(".حنو منوٍ أكثر خضرةً واستدامة
 وطالبوا بالترشيد واإللغاء التدرجيي )٣١(" حامساً من أجل النمو املستدامعليها وميسورة ونظيفة يعد أمراً

ري والذي يشجع على اإلسراف يف يف املدى املتوسط للدعم غري الكفء املقدم للوقود األحفو
  .االستهالك، مع االعتراف بأمهية تزويد أولئك احملتاجني خلدمات الطاقة األساسية

للجنة التنمية ) موجز الرئيس (٢٠٠٩مايو /وكما جاء يف بيان الرؤية املشتركة يف أيار  - ٧
 من أزمة األغذية، ح خمرجاًاملستدامة يف دورا السابعة عشرة، أكد الوزراء أن االقتصاد األخضر يتي

املطلوب ليس أقل من ثورة يف األفكار وثورة يف التقنيات تدعمهما ثورة يف جمال "وأشاروا إىل أن 
من أجل حسر اجتاهات ) ٣٢(" السياسات التجارية والوصول إىل األسواق واملوارد املالية الالزمة لتنفيذها

  .اإلنتاجية الزراعية والدخول املضطربة
، ويف االجتماع السنوي املعقود يف الكويال، إيطاليا، أكدت جمموعة ٢٠٠٩يوليه / متوزويف  - ٨

البلدان الثمانية أيضاً على ضرورة ختفيض الدعم املقدم للوقود األحفوري والذي يشجع على استهالك 
بغي االستجابة لطوارئ األزمة االقتصادية ين"الطاقة الكثيفة الكربون بصورة مصطنعة وحذرت من أن 

أال تتغاضى عن فرصة تسهيل االنتعاش العاملي األخضر الذي يضع اقتصاداتنا على الطريق املؤدي إىل 
 والتزمت اموعة بأن تتوىل زمام املبادرة يف اإلسراع باالنتقال إىل )٣٣(".النمو املستدام والقوي

ام برامج التشجيع الضرييب االقتصاد املنخفض الكربون والقائم على النمو األخضر املستدام، وضمان قي
باملسامهة بصورة كبرية يف بناء اقتصادات جديدة أكثر نظافة، تنشئ وظائف جديدة، وحتقق االنتعاش "

 وكانت هذه البيانات انعكاساً للمشاعر اليت أُعرب عنها يف اجتماعات منفصلة )٣٤(."األخضر واملستدام
  .الثمانيةلوزراء البيئة والطاقة والتنمية موعة البلدان 

بيئة قادرة على دعم االنتقال "وطالب وزراء املالية والتخطيط االقتصادي والبيئة األفارقة بتهيئة   - ٩
خالل املؤمتر الوزاري األفريقي الثالث املعين ) ٣٥("حنو االقتصاد األخضر ومتابعة النمو املنخفض الكربون

واقترحوا أيضاً تسهيل إشراك . ٢٠٠٩مايو /بالتمويل من أجل التنمية، واملعقود يف كيغايل يف أيار
  . القطاع اخلاص يف عملية االنتقال واعتماد تكنولوجيات نظيفة

ويف اإلعالن بشأن النمو األخضر الذي أصدرته منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي   - ١٠
ت النمو األخضر وتشجيع ، التزم الوزراء مبضاعفة جهودهم ملواصلة استراتيجيا٢٠٠٩يونيه /يف حزيران

                                                        
 .٢٧، الديباجة، الفقرة ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٥ و٢٤بيان القادة يف مؤمتر قمة بيتسبريغ،   )٣٠(
 .٢٨املصدر نفسه، الفقرة   )٣١(
)٣٢(  E/2009/29–E/CN.17/2009/19 ، ٤، الفقرة ٥١صفحة. 
 .٣٩إعالن بشأن القيادة الرشيدة ملستقبل مستدام، الفقرة   )٣٣(
 .٦٢املرجع نفسه، الفقرة   )٣٤(
 .٨البيان اخلتامي، الفقرة   )٣٥(
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وأشاروا أيضاً إىل تصميمهم على استخدام . االستثمار األخضر واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية
إصالح السياسات الداخلية اليت دف إىل "وتشجيع ) ٣٦("جمموعة سياسات مناخية فعالة وذات كفاءة"

 وفضالً )٣٧(" النمو األخضر، مثل سياسات الدعم واليت قد تعرقلتفادي أو إلغاء السياسات الضارة بيئياً
وضع استراتيجية للنمو األخضر، كمشروع أفقي، لتحقيق االنتعاش "عن هذا، دعوا املنظمة إىل 

  )٣٨(" االقتصادي والنمو االقتصادي املستدام بيئياًً واجتماعيا
مان االستهالك واإلنتاج وقد ارتبط دعم االقتصاد األخضر أيضاً ارتباطاً وثيقاً باحلاجة إىل ض  - ١١

 مت تعميم املسودة العامة )٣٩(فتنفيذاً لعملية مراكش عن االستهالك واإلنتاج املستدامني،. املستدامني
الثالثة، اليت تقترح عناصر إلطار عشري للربامج املعنية بأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة، على 

قشات يف الدورة الثامنة عشرة للجنة التنمية املستدامة احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين إلثراء املنا
وتتضمن املسودة، اليت تعترب وثيقةً حية، عدة أهداف حمتملة تتعلق بإقامة اقتصاد . ٢٠١٠مايو /يف أيار

أخضر، مثل احلاجة إىل مضاعفة التنمية االقتصادية بإجياد وظائف كرمية وزيادة الرفاه، وتشجيع العرض 
تجات واخلدمات املستدامة، وتعزيز التنمية االجتماعية عن طريق االستثمار املستدام يف والطلب على املن

وتدعم هذه األنشطة اخلاصة اهلدف العام لالقتصاد األخضر وهو تعزيز . السكان واتمعات احمللية
حمتملة لإلطار وأدرجت يف املسودة عدة وظائف . األبعاد االجتماعية والبيئية والثقافية للتنمية املستدامة

تشمل دعم احلكومات إلجياد هيكل متكيين للسياسات من أجل تدخيل التكاليف االجتماعية والبيئية يف 
اخليارات اخلاصة والعامة عن طريق توليفة من السياسات اليت جتمع عناصر التشجيع، والتخطيط 

أداة تنفيذ هامة "اإلطار مبثابة وذا العمل سيكون . احلضري والريفي، واالستثمارات يف البنية التحتية
تساعد على إجياد السياسات، وممارسات اإلدارة، واالستثمارات، والتكنولوجيات، وأنشطة بناء 

  )٤٠(".القدرات الالزمة لبناء اقتصاد أخضر
، استطلعت حلقات العمل اإلقليمية اليت نظمت يف إطار عملية مراكش نوع ٢٠٠٣ومنذ عام   - ١٢

، مبا يف )وإىل اقتصاد أخضر( لتحقيق التحول إىل االستهالك واإلنتاج املستدامني الدعم الذي سيلزم
وترسل التحليالت الناجتة عن اجتماعات اخلرباء هذه . ذلك تصميم وتنفيذ أدوات اقتصادية ومالية

ا مباشرة إىل مخسة اجتماعات إقليمية للتنفيذ تعد املدخالت الرمسية للجنة التنمية املستدامة يف دور

                                                        
)٣٦(  C/MIN(2009)5/ADD1/FINAL ٥، الفقرة. 
 .٦املرجع نفسه، الفقرة   )٣٧(
 .٩املرجع نفسه، الفقرة   )٣٨(
ة العديدين يساعد على احلوار ويشجع على ح منهاج عاملي ومفتوح ألصحاب املصلعملية مراكش هي  )٣٩(

التعاون لدعم تنفيذ السياسات واملشاريع واالستراتيجيات اخلاصة باالستهالك واإلنتاج املستدامني، ويسهم يف وضع 
 األمم املتحدة للبيئة وإدارة األمم ويعترب برنامج. اإلطار العشري للربامج املعنية بأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة

ون االقتصادية واالجتماعية الوكالتني الرائدتني مع مشاركة نشطة من جانب احلكومات، والوكاالت ؤاملتحدة للش
وستستعرض جلنة التنمية املستدامة اقتراح اإلطار العشري أثناء دورة السنتني . ة اآلخرينحاإلمنائية، وأصحاب املصل

 .)/http://www.unep.fr/scp/marrakech ظرأن( ٢٠١١- ٢٠١٠
 .٧املسودة العامة الثالثة، صفحة   )٤٠(

http://www.unep.fr/scp/marrakech/
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الثامنة عشرة، واليت ستستعرض احلواجز أمام أفضل املمارسات اخلاصة باالستهالك واإلنتاج 
ومن خالل التعاون النشط مع جلان األمم املتحدة اإلقليمية واالقتصادية، عكفت فرقة . املستدامني

على التحضري لالجتماعات العمل املنبثقة عن جلنة التنمية املستدامة والتابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة 
. اخلمسة، مبا يف ذلك عن طريق املسامهة يف إعداد التقارير األساسية وتقدمي املشورة التقنية أثناء دوراا

وسترسل نتائج هذه االجتماعات قبل الدورة االستثنائية احلادية عشرة، حىت تكون هناك، حبلول كانون 
ت واالحتياجات اإلقليمية لتحقيق التحول إىل االستهالك ، صورة أوضح عن األولويا٢٠١٠يناير /الثاين

  .واإلنتاج املستدامني
 للبيئة واملعين باإلدارة املستدامة للموارد  املتحدةوقد اجتمع الفريق الدويل التابع لربنامج األمم  - ١٣

فصل : ة الستعراض وختطيط العمل داخل األفرقة العاملة اخلمس٢٠٠٩وجلنته التوجيهية مرتني يف عام 
اآلثار البيئية واستخدام املوارد عن النمو االقتصادي؛ واآلثار البيئية للمنتجات واملواد؛ والوقود احليوي، 

، وضع الفريق العامل املعين ٢٠٠٩أكتوبر /ويف تشرين األول. والتدفقات العاملية للفلزات؛ واملياه
، "تقييم الوقود احليوي:  مستدامني للمواردحنو إنتاجٍ واستخدامٍ"بالوقود احليوي أول تقريرٍ له بعنوان 

والذي سلط األضواء على التحديات والفرص املرتبطة بالوقود احليوي، وقدم خيارات حمددة إلدارة 
  . أكثر استدامة للموارد يف هذا القطاع

ك،  يف نيويور٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٢ومبناسبة مؤمتر القمة املعين بتغري املناخ، واملعقود يف   - ١٤
أكد قادة العامل على أمهية حتويل اقتصادام إىل طريقٍ منخفض االنبعاثات ويتسم باملرونة يف مواجهة 

ويف رسالة ألقيت أمام مؤمتر القمة، أكد األمني العام أن خضرنة االقتصاد ومرونته يف مواجهه . املناخ
 وختفيض الفقر وعدم التكافؤ للمناخ تعتربان على نطاقٍ واسع وسائل حيوية الستعادة منو الوظائف،

  . املستمرين، وحتقيق اقتصاد أكثر استدامة
وباملثل، أشار املشاركون يف منتدى االقتصادات الرئيسية املعين بالطاقة واملناخ واملعقود يف   - ١٥

االنتقال إىل اقتصاد منخفض الكربون يعد فرصةً "، إىل أن ٢٠٠٩يوليه /الكويال، إيطاليا، يف متوز
ويف الوقت نفسه، قرر زعماء احلكومات يف ) ٤١(".ع النمو االقتصادي املستمر والتنمية املستدامةلتشجي

، وضع إطارٍ عاملي ٢٠٠٩سبتمرب /املؤمتر العاملي الثالث املعين باملناخ، واملعقود يف جنيف يف أيلول
رها، وتقدميها، لتعزيز إجياد تنبؤات وخدمات مناخية قائمة على العلم، وتواف"للخدمات املناخية 

 دف حتسني التخطيط واالستثمار يف قطاعات حيوية لالقتصادات الوطنية وسبل )٤٢("واستخدامها
  .املعيشة، ضمن أمور أخرى

ويف الدورة التاسعة املستأنفة للفريق العامل املخصص املعين بالنظر يف االلتزامات اإلضافية   - ١٦
وتوكول كيوتو، والدورة السابعة املستأنفة للفريق العامل لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بر

املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية، املعقودة يف برشلونة، إسبانيا، يف الفترة 
، أكد األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٦ - ٢من 

                                                        
 .١إعالن القادة، صفحة   )٤١(
 . من املنطوق١اإلعالن الرفيع املستوى، الفقرة   )٤٢(
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حباجة إىل وضع األساس إلطار قانوين "خ أن الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف يف االتفاقية تغري املنا
 وأشار )٤٣(".وسياسي لتحقيق االنتقال إىل اقتصاد أخضر عاملي والتكيف مع اآلثار السلبية لتغري املناخ

لية للتكنولوجيا تعزز أحد االحتماالت اليت تدرج يف نتائج كوبنهاجن تتمثل يف إنشاء آ"أيضاً إىل أن 
   )٤٤(".النمو األخضر واملرونة يف مواجهة املناخ للبلدان النامية

 وقد سلطت األضواء أيضاً على الدور األساسي للتكنولوجيا يف مواجهة تغري املناخ وتعزيز   - ١٧
ؤمتر الرفيع  يف نيودهلي عن امل٢٠٠٩أكتوبر /التنمية املستدامة يف البيان اخلتامي الصادر يف تشرين األول

هناك حاجة "فقد أشارت احلكومات إىل أن . تطوير ونقل التكنولوجيا: املستوى املعين بتغري املناخ
ملحة للتعجيل باالنتشار العاملي للتكنولوجيات السليمة بيئياً واملالئمة للمناخ على نطاق واسع وتقليص 

 وأشاروا أيضاً )٤٥(".ار، خاصة يف البلدان الناميةالفترة الزمنية الفاصلة بني التطوير األويل والنقل واالنتش
إىل ضرورة زيادة االستثمارات يف تكنولوجيات الطاقة املتجددة، وختفيض تكاليفها، وسرعة انتشارها 
يف البلدان النامية، باإلضافة إىل إعداد تقدير مرحلي، وتقييم، وتوجيهات قائمة على اخلربة بشأن 

  .ئةالتكنولوجيات اجلديدة والناش
ورددت احلكومات هذه احلاجة إىل زيادة التركيز على تغري املناخ وخمصصاته املالية يف   - ١٨

االجتماع الثالث للتجديد اخلامس ملوارد الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية، املعقود يف باريس 
اجمية املنقحة للتجديد وفضالً عن هذا، تشري الوثيقة الربن. ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٥ و١٤يومي 

قد مت تصميم استراتيجية التخفيف من آثار "اخلامس ملوارد الصندوق واليت أعدا أمانة املرفق إىل أنه 
تغري املناخ للمساعدة على توجيه البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال حنو طريق 

  )٤٦(". التنمية املنخفضة الكربون
_____________  

                                                        
 مجاعة املناخ، .إدارة األعمال واإلدارة اإلقليمية يف عامل جديد منخفض الكربون: تنفيذ كوبنهاجن  )٤٣(

 .٢، صفحة٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ٤برشلونة، 
 .٣املرجع نفسه، صفحة   )٤٤(
 .٣ العاملي بشأن تكنولوجيا املناخ، الفقرة بيان نيودهلي عن التعاون  )٤٥(
)٤٦(  GEF/R.5/19/Rev.1 ٣٨، الفقرة. 


