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  مجلس إدارة
 برنامج األمم
  المتحدة للبيئة

   

والعشرون لمجلس اإلدارة/المنتدى  السابعةالدورة 
  البيئي الوزاري العالمي

  ٢٠١٣ فرباير/شباط ٢٢ - ١٨نريويب، 
  *املؤقتن جدول األعمال م ٥(أ) و ٤البندان 

قضايا السياسات العامة: حالة البيئة: متابعة وتنفيذ نتائـج 
مؤتمرات القمة لألمم المتحدة واالجتماعات الحكومية 

  في ذلك مقررات مجلس اإلدارة  الدولية الرئيسية، بما

بيئة المتعلق بعمل برنامج األمم المتحدة لل ١٢/٧ - إ.التقدم المحرز في تنفيذ المقرر د
  بشأن االستهالك واإلنتاج المستدامين

  تقرير المدير التنفيذي
  موجز

، على النحو املطلوب يف الفقرة ١٢/٧ -  إ.يقدم هذا التقرير معلومات عن تنفيذ مقرر جملس اإلدارة د
  من املقرر. ٧

                                                      
*  UNEP/GC.27/1.  
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  خذها من ِقَبل مجلس اإلدارةتاإلجراءات المقترح أ  - أوًال 
أن ينظر يف اعتماد مقرر يكون على غرار اخلطوط املقرتحة من املدير  قد يرغب جملس اإلدارة يف  - ١

التنفيذي. وسُتعرض اإلجراءات املقرتحة كًال على حدة على جلنة املمثلني الدائمني من أجل استخدامها يف 
  إعداد مشاريع مقررات كي ينظر فيها اجمللس.

  مم المتحدة للتنمية المستدامةالتقدم المحرز في العمل على ضوء نتائج مؤتمر األ  - ثانياً 
  مقدمة  - ألف 

، الذي طلب فيه جملس اإلدارة إىل املدير ١٢/٧ - إ.من املقرر د ٧أُعد هذا التقرير عمًال بالفقرة   - ٢
  التنفيذي تقدمي تقرير عن تنفيذ املقرر إىل اجمللس التنفيذي يف دورته السابعة والعشرين.

ستدامان مها أساس جدول األعمال الدويل للتنمية املستدامة منذ وقد كان االستهالك واإلنتاج امل  - ٣
. ويف مؤمتر ١٩٩٢يف مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية يف عام  ٢١اعتماد جدول أعمال القرن 

، اعرتف اجملتمع الدويل بأن تغيري أمناط ٢٠٠٢القمة العاملي للتنمية املستدامة، الذي ُعقد يف عام 
ك واإلنتاج غري املستدامة هو هدف رئيسي وشرط أساسي للتنمية املستدامة. ودعت خطة االستهال

جوهانسربغ للتنفيذ إىل وضع إطار برامج لعشر سنوات دعماً للمبادرات اإلقليمية والوطنية من أجل اإلسراع 
القتصادية يف حدود بالتحول صوب حتقيق االستهالك واإلنتاج املستدامني بغية تعزيز التنمية االجتماعية وا

الطاقة املمكنة للُنظم اإليكولوجية. ومنذ ذلك احلني، حتقق تقدم هام من خالل مبادرات وشراكات 
متعددة، من بينها عملية مراكش بشأن االستهالك واإلنتاج املستدامني، اليت يشرتك يف تنسيقها برنامج 

اعية باألمانة العامة. وتلك العملية العاملية املتعددة األمم املتحدة للبيئة مع إدارة الشؤون االقتصادية واالجتم
، تنفيذ اإلنتاج واالستهالك املستدامني يف مجيع ٢٠٠٣أصحاب املصلحة دعمت، منذ إنشائها يف عام 

املناطق اإلقليمية وأدت دورًا رئيسيًا يف توفري مدخالت من أجل وضع إطار الربامج العشري املدعو إليه يف 
  لتنفيذ.خطة جوهانسربغ ل

وقد نظرت جلنة األمم املتحدة للتنمية املستدامة يف إطار الربامج العشري أثناء دورة تنفيذه اليت   - ٤
اعتمد رؤساء الدول واحلكومات الذين  ٢٠١٢، ويف حزيران/يونيه ٢٠١١إىل عام  ٢٠١٠امتدت من عام 

) إطار الربامج العشري بشأن أمناط ٢٠اجتمعوا يف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة (مؤمتر ريو + 
املعنونة  ٢٠من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر ريو +  ٢٢٦.كما هو مبّني يف الفقرة )١(االستهالك واإلنتاج املستدامة،

  )٢(.‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’
يدير ومطلوب من برنامج األمم املتحدة للبيئة أن يقوم مبهام أمانة اإلطار العشري وأن ينشئ و   - ٥

ا مبرحلة انتقالية.  صندوقًا استئمانيًا لدعم تنفيذ ذلك اإلطار يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصادا
وميثل هذا مؤشرًا مشجعًا على الثقة واالعرتاف بربنامج األمم املتحدة للبيئة وبعمله وخربته فيما يتعلق 

  باالستهالك واإلنتاج املستدامني.

                                                      
)١(  A/CONF.216/5.املرفق ، 
 ، املرفق.٦٦/٢٨٨قرار اجلمعية العامة   )٢(
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. وهو يعدد اإلجراءات املتخذة ١٢/٧ -  إ.ر منظم وفقًا لفقرات منطوق املقرر دوهذا التقري  - ٦
ا على الصعيد الوطين، واجلهود اليت  استجابة للمقرر ويعكس، ضمن مجلة أمور أخرى، األنشطة املضطلع 

كيز على بذهلا القطاع اخلاص من أجل التحول إىل االستهالك واإلنتاج املستدامني، ومبادرات أخرى، مع الرت 
املعرفة العلمية والسياساتية. وهو يناقش أيضًا األعمال التحضريية اليت أسهمت يف اعتماد إطار الربامج 

  .٢٠العشري يف مؤمتر ريو + 
  التقدم المحرز في العمل  - باء 
  اعتماد إطار البرامج العشري بشأن أنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة  -  ١

تأكيد أن تشجيع أمناط االستهالك واإلنتاج  ٢٠كومات يف مؤمتر ريو + أعاد رؤساء الدول واحل  - ٧
املستدامة هو أحد األهداف العليا وأحد الشروط األساسية الثالثة للتنمية املستدامة. وأكدوا جمددا أيضًا أن 

تحقيق إحداث تغيريات جذرية يف األسلوب الذي تتبعه اجملتمعات يف اإلنتاج واالستهالك أمر ال غىن عنه ل
  التنمية املستدامة على الصعيد العاملي.

وعززوا أيضًا التزامهم بتسريع التحول صوب أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة باعتماد إطار   - ٨
الربامج العشري بشأن أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة. وكان هذا هو نتيجة ملموسة وعملية إىل حد  

 نصها كما يلي: ٢٠من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر ريو +  ٢٢٦فقرة . فال٢٠كبري ملؤمتر ريو + 
على النحو ونعتمد اإلطار العشري للربامج املتعلقة بأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة 

وندعو ، ونؤكد أن الربامج املدرجة يف اإلطار برامج طوعية A/CONF.216/5املذكور يف الوثيقة 
ا السابعة والستني هيئة مؤلفة من الدول األعضاء الختاذ ما اجلمعية العامة إىل أن تسمي  يف دور

  )٣(يلزم من خطوات لتفعيل اإلطار على حنو تام.

. فكما طلبت ٢٠٠٢ويستجيب إطار الربامج العشري خلطة جوهانسربغ للتنفيذ الصادرة عام   - ٩
ستفيد من اجلوانب القّيمة اليت اإلطار ينبغي أن ي’’الدول األعضاء، تنص وثيقة اإلطار العشري على أن 

تنطوي عليها جتارب من قبيل عملية مراكش، والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، واملراكز 
الوطنية لإلنتاج األنظف. وينبغي أن جيري النظر يف إدماج األنشطة اجلارية لعملية مراكش، مثل أفرقة العمل 

  )٤(اإلطار العشري للربامج. التابعة للعملية، يف هيكل
وإطار الربامج العشري هو إطار عمل عاملي لتعزيز التعاون الدويل من أجل تسريع التحول صوب   -  ١٠

االستهالك واإلنتاج املستدامني يف كل من البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية. واألهداف الرئيسية لإلطار 
ووطنية تسهم يف فصل النمو االقتصادي عن الرتدي البيئي  هي دعم وضع سياسات ومبادرات إقليمية

وذلك من خالل كفاءة استخدام املوارد مع خلق فرص سوقية جديدة واإلسهام يف التخفيف من وطأة الفقر 
ويف حتقيق التنمية االجتماعية؛ وتقدمي املساعدة املالية والتقنية واملساعدة يف جمال بناء القدرات للبلدان 

دعم تنفيذ االستهالك واإلنتاج املستدامني على الصعيدين اإلقليمي والوطين؛ والعمل كمنرب لتقاسم النامية ل
ما، وتعزيز  ما وأفضل ممارسا املعلومات واملعارف بشأن أدوات االستهالك واإلنتاج املستدامني ومبادرا

  اخلاص.التعاون، وإقامة شراكات جديدة، مبا يف ذلك شراكات بني القطاعني العام و 
                                                      

 .٢٢٦املرجع نفسه، الفقرة   )٣(
)٤(  A/CONF.216/5 وهي متاحة على املوقع ٢، املرفق، الفقرة) (ب) http://sustainabledevelopment.un.org(.  
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وتوفر وثيقة اإلطار رؤية اإلطار وأهدافه وقيمه فضًال عن وظائفه وهيكله التنظيمي ووسائل تنفيذه   -  ١١
ومعايري برناجمية وقائمة أولية غري شاملة تضم مخسة برامج. وهو يطلب أيضًا إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة 

استئمانيًا لدعم تنفيذ االستهالك واإلنتاج املستدامني أن يتوىل مهام أمانة اإلطار وأن ينشئ ويدير صندوقًا 
ا مبرحلة انتقالية.   يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصادا

  الهيكل التنظيمي لإلطار  (أ)
يتضمن اهليكل التنظيمي لإلطار العشري أمانة (هي برنامج األمم املتحدة للبيئة)، وجملسًا صغرياً،   -  ١٢

مشرتكًا بني الوكاالت تابعًا لألمم املتحدة، ومراكز تنسيق وطنية ومراكز تنسيق تابعة  وفريقًا تنسيقياً 
ألصحاب املصلحة، وهيئة مؤلفة من الدول األعضاء لتلقي تقارير من اجمللس واألمانة واستعراض اإلطار 

اية فرتة مخس سنوات.   العشري يف 
  األمانة  ‘١’

ة للبيئة بوصفة أمانة اإلطار يف التعاون عن كثب مع الدول تتمثل وظائف برنامج األمم املتحد  -  ١٣
األعضاء واالستجابة هلا؛ والتنسيق مع مجيع هيئات األمم املتحدة املختصة؛ وتشجيع املشاركة النشطة من 
ِقَبل أصحاب املصلحة الرئيسيني؛ واإلسهام يف الوفاء بوظائف اإلطار؛ وتعهُّد قائمة آنية للربامج واملبادرات 

نشطة ضمن اإلطار؛ وتنظيم وخدمة االجتماعات ذات الصلة بشأن اإلطار؛ وتقدمي تقارير مرة كل سنتني ال
ا السابعة والستني عن أنشطة الصندوق االستئماين لإلطار  )٥(إىل اهليئة اليت تسميها اجلمعية العامة يف دور

  وأدائه املايل.
  مم المتحدةفريق التنسيق المشترك بين الوكاالت التابع لأل  ‘٢’

ستتمثل األهداف الرئيسية لفريق التنسيق املشرتك بني الوكاالت يف كفالة تعاون األمم املتحدة يف   -  ١٤
تنفيذ اإلطار، وحتديد أوجه التآزر واملشاريع املشرتكة، وإشراك هيئات األمم املتحدة يف األنشطة ذات الصلة 

  ات والتنفيذ على الصعيد الوطين.من قبيل الربامج والبحوث واالجتماعالعشري باإلطار 
  المجلس الصغير  ‘٣’

ستتمثل وظائف اجمللس الصغري يف الرتويج لإلطار؛ وتوجيه أمانة اإلطار؛ ومساعدة األمانة يف   -  ١٥
تأمني التمويل الالزم لإلطار، مبا يف ذلك التربعات للصندوق االستئماين من أجل الربامج؛ واإلشراف على 

وق االستئماين وعلى عملية املوافقة على مشاريعه ضمانًا للحياد واملوضوعية والشفافية تشغيل األمانة للصند
واملساءلة والتوازن اإلقليمي يف ختصيص موارد الصندوق واستخدامها؛ واستعراض التقارير املرحلية السنوية 

ا ضمن اإلطار؛ وتقدمي تقارير سنويًا إ ىل اهليئة اليت تسميها اليت تقدمها األمانة عن الربامج املضطلع 
ا السابعة والستني؛ والدعوة إىل عقد اجتماعات دولية وإقليمية؛ وتوجيه األعمال  اجلمعية العامة يف دور
التحضريية لالستعراض اخلمسي لإلطار؛ ودعوة ممثلي هيئات األمم املتحدة واجملموعات الرئيسية إىل املشاركة 

  يف مداوالته.

                                                      
، قررت اجلمعية العامة أن تسمي اجمللس االقتصادي واالجتماعي اهليئة املؤقتة ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٢١يف   )٥(

املؤلفة من الدول األعضاء لتلقي التقارير من اجمللس واألمانة على النحو املبّني يف اإلطار العشري وأن تستعرض هذا 
ا الثامنة والستني (القرار الرتتيب املؤقت   ).٦٧/٢٠٣يف دور
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أعضاء يتألف من عضوين من كل  ١٠لعامة الحقًا إنشاء جملس مكون من وقد قررت اجلمعية ا  -  ١٦
كانون الثاين/يناير  ٣١جمموعة إقليمية تابعة لألمم املتحدة، وقررت كذلك أن تسمي، يف موعد ال يتجاوز 

ا عامان وطلبت إىل أمانة اإلطار العشري وضع اقرتاح بشأن ٢٠١٣ ، أعضاء اجمللس لفرتة والية أولية مد
ا التاسعة والستني. مدة   )٦(الواليات الالحقة، كي تنظر فيه اجلمعية العامة يف دور

  مراكز التنسيق الوطنية ومراكز التنسيق التابعة ألصحاب المصلحة  ‘٤’
دف كفالة االتصال والتنسيق مع اجمللس واألمانة   -  ١٧ ستسمي الدول األعضاء مراكز تنسيق وطنية 

  أيضاً من أصحاب املصلحة اآلخرين أن حيددوا مراكز تنسيق تابعة هلم.ودعم تنفيذ اإلطار. ومتوقع 
  الهيئة المؤلفة من الدول األعضاء لتلقي التقارير واستعراض التقدم المحرز  ‘٥’

، يف الوثيقة اخلتامية للمؤمتر ٢٠طلب رؤساء الدول واحلكومات الذين اجتمعوا يف مؤمتر ريو +   -  ١٨
ا السابعة والستني هيئة مؤلفة ‘‘صبو إليهاملستقبل الذي ن’’املعنونة  ، إىل اجلمعية العامة أن تسمي يف دور

من الدول األعضاء الختاذ ما يلزم من خطوات لتفعيل اإلطار على حنو تام. وقررت اجلمعية العامة الحقاً أن 
تقارير من اجمللس تسمي اجمللس االقتصادي واالجتماعي اهليئة املؤقتة املؤلفة من الدول األعضاء لتلقي ال

ا الثامنة والستني.   واألمانة كما هو مبني بالتفصيل يف اإلطار العشري واستعراض هذا الرتتيب املؤقت يف دور
  وسائل تنفيذ اإلطار  (ب)

إن وسائل تنفيذ اإلطار ستدعمها املسامهات املالية من مجيع املصادر املتاحة وصندوق استئماين   -  ١٩
املتحدة للبيئة أن ينشئه ويديره. وستكون آلية تنفيذ أخرى هي مركز عاملي لتبادل  طُلب إىل برنامج األمم

، سيكون املنرب الرئيسي لتبادل املعلومات واألدوات وأفضل ن االستهالك واإلنتاج املستدامنياملعلومات ع
  املمارسات بشأن االستهالك واإلنتاج املستدامني.

  الصندوق االستئماني  ‘١’
اف الرئيسية للصندوق االستئماين هي تلقي وتعبئة املوارد على حنو مستقر ومستدام إن األهد  -  ٢٠

وميكن التنبؤ به من أجل وضع برامج لالستهالك واإلنتاج املستدامني يف البلدان النامية والبلدان اليت متر 
ا مبرحلة انتقالية، حسب االقتضاء، وتشجيع ختصيص املوارد بشفافية. وسُيستخد م الصندوق يف اقتصادا

دعم تنفيذ اإلطار العشري يف البلدان النامية، مثًال بتوفري األموال االبتدائية لوضع مقرتحات برناجمية 
  وتنفيذها.

  المركز العالمي لتبادل المعلومات عن االستهالك واإلنتاج المستدامين  ‘٢’
ملستدامني هو مركز املعلومات سيكون املركز العاملي لتبادل املعلومات عن االستهالك واإلنتاج ا  -  ٢١
لإلطار العشري. وسريكز على واضعي السياسات وأوساط االستهالك واإلنتاج املستدامني على  ‘‘اجلامع’’

نطاق العامل. ويعمل برنامج األمم املتحدة للبيئة، بوصفه أمانة اإلطار، على تصميم وإقامة مركز دينامي 
رسات واملعارف عن االستهالك واإلنتاج املستدامني ونشرها وتفاعلي من أجل مجع التجارب وأفضل املما

وتقامسها يف مجيع املناطق اإلقليمية. وسينطوي املركز على السمات التالية: قاعدة بيانات بشأن مبادرات 

                                                      
 .٥، الفقرة ٦٧/٢٠٣قرار اجلمعية العامة   )٦(
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االستهالك واإلنتاج املستدامني تشمل مجيع مواضيع االستهالك واإلنتاج املستدامني، ومكتبة إلكرتونية، 
باء واألحداث، مبا يشمل الرسائل اإلخبارية، ووحدة للتعاون تشمل دليًال للخرباء وأفرقة عاملة وقسم لألن

مجاعة مواضيعية وإقليمية لتيسري الوصول السريع واملركز إىل  ١٧ومنتديات للمناقشة. وستجري استضافة 
 واملدن واملباين وأساليب احلياةاملعلومات. وستكون املعلومات املتعلقة باستدامة املنتجات، والُنظم الغذائية 

  .٢٠١٣ والتعليم املستدامة من بني املواضيع املتناولة. ومن املتوقع إطالق املركز رمسياً يف الربع األول من عام
  برامج اإلطار العشري  ‘٣’

متثل الربامج أساس اإلطار. وهي ستجمع ما بني املبادرات والشراكات القائمة العاملة يف جماالت   -  ٢٢
اثلة، وستبين تآزرات وتعاوناً بني أصحاب املصلحة لتعبئة املوارد من أجل حتقيق األهداف املتبادلة واإلقالل مم

إىل أدىن حد من ازدواجية اجلهود القائمة. وسُتسهم برامج اإلطار يف حتقيق أهداف اإلطار ووظائفه، مع 
. وستشّجع مشاركة احلكومات وقطاع االستجابة لالحتياجات واألولويات والظروف الوطنية واإلقليمية

األعمال واجملتمع املدين ومجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة. وستستخدم الربامج مزجيًا من أدوات 
السياسات وستكون هلا أهداف وأنشطة ومؤشرات جناح واضحة. ويشمل نص اإلطار قائمة إرشادية 

سبة من خالل عملية مراكش، مبا يف ذلك تلك ومفتوحة هلذه الربامج. وتستفيد القائمة من اخلربة املكت
اجملاالت احملددة يف اجتماعات املوائد املستديرة واالسرتاتيجيات وخطط العمل املعنية باالستهالك واإلنتاج 
املستدامني. وتتعلق الربامج األولية اخلمسة مبجاالت إعالم املستهلكني؛ وأساليب احلياة املستدامة والتعليم؛ 

م املستدام؛ واملباين املستدامة والتشييد املستدام؛ والسياحة املستدامة، مبا يشمل السياحة والشراء العا
اإليكولوجية. وسيكون من املمكن أيضًا وضع برامج إضافية، إذا طلبت البلدان ذلك، يف جماالت من قبيل 

  ك من اجملاالت.املسؤولية االجتماعية املؤسسية، واألغذية الزراعية، والتبديد، والنقل، وغري ذل
التعاون مع كيانات األمم المتحدة ومساهمة االستهالك واإلنتاج المستدامين في التخفيف من وطأة   ‘٤’

  الفقر
اشرتك برنامج األمم املتحدة للبيئة يف تنظيم عدة  ٢٠دعمًا لألعمال التحضريية ملؤمتر ريو +   -  ٢٣

حدث جانيب ذو أمهية خاصة  ٢٠١٢آذار/مارس أحداث دولية وحدث إقليمي واحد. وُعقد يف نيويورك يف 
عمل األمم املتحدة املوحد من أجل االستهالك ’’من زاوية تنفيذ اإلطار يف املستقبل، تناول موضوع 

. وقد نُظم هذا احلدث مع كيانات تابعة لألمم املتحدة، من بينها منظمة األمم ‘‘واإلنتاج املستدامني
، وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم املتحدة)، املتحدة لألغذية والزراعة (الفاو)

ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 
مت تلك (اليونسكو)، واملنظمة العاملية للسياحة، وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة. وقد

ا بشأن أولويات حتقيق أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة، فضًال عن دالئل نوع  الكيانات منظورا
األنشطة اليت ستدعمها يف اإلطار العشري. ويف احلدث اجلانيب، أطلق برنامج األمم املتحدة للبيئة واملفوضية 

املتاحة  )٧(،تاج املستدامني: اختاذ إجراءات معاً التوقعات العاملية بشأن سياسات االستهالك واإلناألوروبية 
ا  ٥٦بلغات األمم املتحدة الرمسية الست. ويضم ذلك املنشور  دراسة إفرادية من خمتلف أحناء العامل أجر

  احلكومات والقطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين.

                                                      
 .http://www.unep.fr/scp/go/index.htm متاح على املوقع  )٧(
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ة الفقر بتمكني البلدان من أن وميثل االستهالك واإلنتاج املستدامان فرصة هامة للتخفيف من وطأ  -  ٢٤
إىل االستدامة، مع  ‘‘تقفز’’حتقق ما هو أكثر وأفضل مبوارد أقل من خالل عمليات إنتاج أكثر كفاءة وأن 

إجياد فرص سوقية جديدة استنادًا إىل الطلب املتزايد على املنتجات املستدامة على نطاق العامل. ويف مؤمتر 
االستهالك واإلنتاج املستدامان من أجل تحدة للبيئة تقريراً، حيمل عنوان ، أطلق برنامج األمم امل٢٠ريو + 

يستكشف الصالت بني حتقيق أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة،  )٨(،التخفيف من وطأة الفقر
ا ا ملوارد والتخفيف من وطأة الفقر، والتنمية املستدامة. ويعرض التقرير إطارًا نظريًا يبّني الكيفية اليت تدعم 

الطبيعية والبيئة اجلهود اإلمنائية. وتصور ذلك اإلطار ست دراسات إفرادية يف القطاعات االقتصادية 
الرئيسية، من بينها الطاقة والزراعة وإدارة النفايات والتنمية احلضرية، حتدد املكاسب االقتصادية واالجتماعية 

نتاج املستدامة. وُتربز استنتاجات التقرير املكاسب والبيئية اليت حيققها التحول صوب أمناط االستهالك واإل
االقتصادية واالجتماعية اليت تتحقق للبلدان النامية نتيجة للتحول صوب االستهالك واإلنتاج املستدامني، 

  الذي يدعم أيضا النظم اإليكولوجية اإلنتاجية املوجودة يف الطبيعة.
عني بكفاءة استخدام الموارد واالستهالك واإلنتاج تعزيز دعم وضع وتنفيذ البرنامج الفرعي الم  -  ٢

  المستدامين التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
واصل برنامج األمم املتحدة للبيئة تشجيع ودعم تنفيذ برناجمه الفرعي املعين بكفاءة استخدام املوارد   -  ٢٥

ت، وهيئات القطاع اخلاص، واالستهالك واإلنتاج املستدامني، حبيث عزز وضاعف عمله مع احلكوما
 والباحثني، واملنظمات غري احلكومية، وغريهم من أصحاب املصلحة.

وقد حتقق تقدم يف تعزيز األساس العلمي لكفاءة استخدام املوارد، وحتسني فهم الكيفية اليت يرتبط   -  ٢٦
ديد الفرص اإلمنائية اليت تنبثق ا استخدام املوارد وما يتصل به من آثار بيئية بأمناط اإلنتاج واالستهالك، وحت

من اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية، مبا يف ذلك من خالل تقارير فريق املوارد الدويل والتقارير التقنية عن 
 االستهالك واإلنتاج املستدامني والتخفيف من وطأة الفقر.

إجنازًا هاماً. وإضافة إىل  ٢٠وكما هو مبني أعاله، كان اعتماد اإلطار العشري يف مؤمتر ريو +   -  ٢٧
ذلك اإلجناز، أُطلقت شراكات بني أصحاب مصاحل متعددين بالتعاون الوثيق مع وكاالت األمم املتحدة، 

وذلك بدعم من مكتب  - واحلكومات، وأصحاب مصلحة آخرين، من بينها مبادرة الشراء العام املستدام 
شريكاً، من بينهم حكومات،  ٤٠تحدة اإلمنائي وأكثر من األمم املتحدة خلدمات املشاريع وبرنامج األمم امل

بدعم  - واملبادرة العاملية للمدن املتسمة بكفاءة استخدام املوارد  -وسلطات حملية، ومنظمات غري حكومية 
  من موئل األمم املتحدة، والبنك الدويل، واحلكومات، وشبكات املدن.

هالك واإلنتاج املستدامني على املستوى اإلقليمي ويف وتعززت األنشطة الرامية إىل تعميم االست  -  ٢٨
السياسات الوطنية والقطاعية، مثًال من خالل شراكة اسرتاتيجية مع املفوضية األوروبية، مبا يف ذلك يف 

آسيا. وعنصر دعم السياسات يف ذلك الربنامج، الذي ميثله برنامج األمم  -  SWITCHسياق برنامج 
ة واضعي السياسات على وضع وتنفيذ سياسات لالستهالك واإلنتاج املستدامني من املتحدة للبيئة، عزز قدر 

، باالستفادة من تقييم لالحتياجات ٢٠١٢خالل ثالث حلقات دراسية ُعقدت يف تشرين األول/أكتوبر 

                                                      
-http://www.unep.org/resourceefficiency/Portals/24147/scp/nap/pdf/DTIx1515xPA متاح على املوقع  )٨(

SCPforPovertyAlleviation.pdf. 
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، بيجني ومانيال وكولومبو. وقد ُعقدت احللقات يف ٢٠١٢من حيث القدرات انتهى إجراؤه يف أوائل عام 
مشلت مشال شرق آسيا، وجنوب شرق آسيا، وجنوب آسيا، على التوايل. وبدأ برنامج األمم املتحدة  حبيث

، باالشرتاك مع مركز البحر املتوسط خلطط العمل والنشاط اإلقليمي لإلنتاج ٢٠١٢للبيئة يف أواخر عام 
، وإسرائيل، وتونس، البحر املتوسط، الذي يركز على األردن - SWITCHاألنظف، يف تنفيذ مشروع برنامج 

واجلزائر، ولبنان، وليبيا، ومصر، واملغرب، واألرض الفلسطينية احملتلة. وسيطلق برنامج األمم املتحدة للبيئة 
األخضر، بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، واللجنة  -  EaPقريباً أيضاً مشروع 

ون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وهو مشروع يركز على أذربيجان، االقتصادية ألوروبا، ومنظمة التعا
 وأرمينيا، وأوكرانيا، وبيالروس، وجورجيا، ومجهورية مولدوفا.

للبيئة واملنظمة الدولية للفرانكوفونية حلقة عمل دون إقليمية يف داكار  ونّظم برنامج األمم املتحدة  -  ٢٩
أهداف تلك احللقة هي إجراء استعراض أقران ملبادرات وأنشطة . وكانت ٢٠١٢يف تشرين الثاين/نوفمرب 

االستهالك واإلنتاج املستدامني املنفذة يف بلدان املنطقة دون اإلقليمية ومناقشة االحتياجات والفرص املتعلقة 
ودعم تصميم وتنفيذ السياسات ذات  ٢٠بالتحول صوب االستهالك واإلنتاج املستدامني بعد مؤمتر ريو + 

من بلدان غرب أفريقيا الناطقة بالفرنسية (بنن، وبوركينا فاسو، وتوغو، والسنغال،  ١٠ة من أجل الصل
  وغانا، وغينيا، وكوت ديفوار، ومايل، وموريتانيا، والنيجر).

ُج   -  ٣٠ وحتقق تقدم جيد أيضًا يف العمل مع أوساط قطاع األعمال واألوساط املالية ويف تشجيع 
مبا يف ذلك العمل بشأن بناء القدرات فيما يتعلق بالوسم اإليكولوجي. ونّظم مؤمتر  ومنهجيات دورة احلياة،

يوماً من األحداث اجلانبية للقطاع اخلاص بشأن موضوع  ٢٠األمم املتحدة للبيئة واستضاف يف مؤمتر ريو + 
اص بالشركات ، وهي أحداث ُعقدت حتت إشراف منتدى االستدامة اخل‘‘اإلهلام، واالستثمار، واالبتكار’’

العاملي. وعمًال على تسريع التحول صوب جمتمعات أكثر كفاءة يف استخدام  وبرعاية اتفاق األمم املتحدة
املوارد، شددت تلك األحداث تشديدًا خاصًا على تشجيع إدماج االعتبارات البيئية واالجتماعية يف 

ا تساهم يف تشكيل اقتصادنا، املمارسات اإلدارية للمصارف، وشركات التأمني، واملستثمرين، با عتبار أ
وذلك من خالل املبادرة التمويلية لربنامج األمم املتحدة للبيئة. وتشمل القطاعات املستهدفة أيضًا األغذية 
والزراعة، فضًال عن قطاعات البناء والتشييد، وذلك نظرًا ألثرها البيئي الكبري، فضًال عن قطاع خدمات 

ملقدم للمشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم ولوسطائها من خالل برنامج كفاءة السياحة. ويكتسب الدعم ا
استخدام املوارد واإلنتاج األنظف، املشرتك بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج األمم املتحدة 

. ٢٠١٢ عام للبيئة، زمخًا جديدًا بربنامج يستغرق ثالث سنوات ويركز على االبتكار اإليكولوجي بدأ يف
وسيستحدث الربنامج أدوات، ويعرض مربرات العمل والسياسات من أجل اختاذ إجراءات ودعم املراكز 

  .بلداً  ٤٧الوطنية لإلنتاج األنظف واجلهود الوطنية للبيان العملي بشأنه يف 
دف زيادة تشجيع أمناط االستهالك األكثر استدامة، ُقدمت مبادئ توجيهية ومشورة بش  -  ٣١ أن و

السياسات للسلطات العامة الوطنية من أجل تشجيع إدارة املوارد بكفاءة وشراء منتجات مستدامة، 
باالضطالع بأنشطة يف سبعة بلدان. وجيري حاليًا التوسع يف تلك األنشطة يف سياق املبادرة الدولية للشراء 

  .٢٠العام املستدام اليت أُطلقت على هامش مؤمتر ريو + 
ا على تعميم االستدامة يف وُقدم أيض  -  ٣٢ ًا دعم متواصل لكيانات األمم املتحدة الشقيقة ملساعد

ا: وانتهى حاليًا أكثر من نصفها من وضع مسودات خلفض انبعاثات غازات االحتباس احلراري من  عمليا
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يف عام  ممارسات الشراء. وهذا يشمل تقدمي دعم ملنشورات مبادرة األمم املتحدة املستدامة اليت أُطلقت
؛ ودليًال توجيهيا لألحداث املستدامة؛ وتدريبًا على التحرك حنو جعل األمم املتحدة حمايدة مناخياً : ٢٠١٢

  .‘‘الشراء من أجل عامل أفضل’’اإلنرتنت بشأن الشراء املستدام، حيمل عنوان 
اإلنتاج دعم تنفيذ االتفاقات البيئية المتعددة األطراف التي تركز على خطط االستهالك و   -  ٣

  المستدامين على الصعيد الوطني
ساهم برنامج األمم املتحدة للبيئة يف حتليل بشأن وضع خطط عمل وطنية تتعلق باالستهالك   -  ٣٣

لربوتوكول ناغويا يف إطار اتفاقية التنوع  ٤واإلنتاج املستدامني، مبا يف ذلك كمسامهة يف حتقيق هدف آيشي 
العمل املتعلق بذلك يف أوروبا، الذي سُيستكمل حبلول كانون ، كان ٢٠١٢ويف عام  )٩(البيولوجي.

، يتكون من دراسة مسحية تركز على النقل والسياحة وكفاءة الطاقة يف املباين يف ٢٠١٣الثاين/يناير 
مونتينيغرو. وشهدت آسيا استعراضاً بشأن تعزيز اإلطار القانوين لكفاءة استخدام املوارد يف كمبوديا، ووضع 

ة بشأن االستهالك واإلنتاج املستدامني يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، وختطيطًا وطنيًا بشأن خطة وطني
االستهالك واإلنتاج املستدامني واالقتصاد األخضر يف الفلبني. وإضافة إىل ذلك، وكمتابعة خلطة العمل 

دة للبيئة حوارًا وطنيًا بشأن نام، نّظم برنامج األمم املتح يف فييت ٢٠١١الوطنية اليت ُوضعت يف عام 
االستهالك واإلنتاج املستدامني، حيدد خيارات السياسات إلدماج االستهالك واإلنتاج املستدامني يف خطة 
عمل كل وزارة حكومية. ونّظم الربنامج أيضًا حلقة عمل تشاورية وطنية يف مصر، تسهم يف رؤية وخريطة 

نتاج املستدامني واالقتصاد األخضر. ويف أفريقيا، وضعت البلدان طريق وطنيتني بشأن تعميم االستهالك واإل
 -النموذجية للمرحلة الثانية ضمن برنامج اإلطار العشري األفريقي بشأن االستهالك واإلنتاج املستدامني 

ا براجمها الوطنية املتعلقة باالستهالك واإلنتاج املستدامني، ا -وهي أوغندا وبوركينا فاسو وزامبيا وغانا  ليت أقر
ا، ونفذت بعض املشاريع ذات األولوية احملددة يف الربامج.   حكوما

آسيا، أجرى برنامج األمم املتحدة  -  SWITCHومن خالل عنصر دعم السياسات يف مشروع   -  ٣٤
للبيئة تقييمًا بشأن احتياجات دعم السياسات ومطالب تعزيز القدرات لدى البلدان اآلسيوية فيما يتعلق 

بلدًا آسيويًا (أفغانستان، وإندونيسيا، وباكستان،  ١٩هالك واإلنتاج املستدامني. ويشمل التقييم باالست
وبنغالديش، وبوتان، وتايلند، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، 

، ومنغوليا، وميامنار، ونيبال، نام، وكمبوديا، وماليزيا، وملديف النكا، والصني، والفلبني، وفييت وسري
واهلند). وهو يستند إىل استعراض لوثائق السياسات الرئيسية اليت تتناول االستهالك واإلنتاج املستدامني، 

  وخطط التنمية الوطنية، والسياسات القطاعية بشأن اإلسكان والبنية التحتية والنقل والطاقة واملياه.
ا سياسات ومبادرات االستهالك واإلنتاج ومن األمور األساسية أيضًا در   -  ٣٥ اسة الطريقة اليت تدمج 

املستدامني االلتزامات املرتسخة يف االتفاقات البيئية الرئيسية. وقد كان هذا هو هدف دراسة أجراها برنامج 
يف  األمم املتحدة للبيئة بشأن أدوات املعلومات املتعلقة باستدامة املنتجات، سُتعرض يف حلقة عمل تُعقد

  ويشارك فيها ممثلون ألمانات االتفاقيات والربامج الرئيسية للتوسيم وإصدار الشهادات. ٢٠١٣عام 

                                                      
، كحد أقصى، تكون احلكومات وقطاعات األعمال وأصحاب املصلحة على مجيع ٢٠٢٠: حبلول عام ٤اهلدف   )٩(

املستويات قد اختذت خطوات أو تكون قد نفذت خططًا من أجل حتقيق اإلنتاج واالستهالك املستدامني، وتكون قد 
 يعية يف نطاق احلدود اإليكولوجية املأمونة.سيطرت على آثار استخدام املوارد الطب
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جهود الحكومات والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة اآلخرين للتحول إلى االستهالك واإلنتاج   -  ٤
المستدامين في القطاعات ذات األثر البيئي االجتماعي الكبير، بما في ذلك من خالل 

  المسؤولية البيئية واالجتماعية المؤسسية
  االستدامة في القطاع الخاص  (أ)

واصل برنامج األمم املتحدة للبيئة إشراك قطاعات األعمال والصناعة يف تشجيع أمناط االستهالك   -  ٣٦
ن ، نّظم الربنامج واستضاف يومًا م٢٠يف مؤمتر قمة ريو +  ٢٠١٢واإلنتاج املستدامة. ويف حزيران/يونيه 

 ٢٩نظر الفقرة أ( ‘‘اإلهلام، واالستثمار، واالبتكار’’األحداث اجلانبية للقطاع اخلاص بشأن موضوع 
يُبث حيًا على موقع األمم املتحدة الشبكي  - أعاله). وعرض حوار رفيع املستوى ثالثي األطراف 

(un.org) -  أن قطاعات حمددة. ، اشتمل على جلسات متعددة بشمربرات االقتصاد األخضرتقريراً، عنوانه
ويستفيد التقرير من البحوث والدراسات اإلفرادية اليت ُأجريت على نطاق العامل، وحيّول مربرات االقتصاد 

إىل مربرات صاحلة. وأقام برنامج األمم املتحدة للبيئة  ‘‘تقرير االقتصاد األخضر’’الكلي اليت حتددها سلسلة 
قطاع األعمال من أجل املسؤولية ’’ا احلدث، وبدعم من مبادرة واالتفاق العاملي، باالستفادة من جناح هذ

  ، شراكة لتنظيم سلسلة من املنتديات العاملية السنوية لقطاع األعمال.‘‘االجتماعية
  اإلبالغ عن االستدامة  (ب)

 املستقبل الذي’’من الوثيقة اخلتامية املعنونة  ٤٧يُعرتف جبدوى اإلبالغ عن االستدامة يف الفقرة   -  ٣٧
. وتؤيد تلك الوثيقة وضع مناذج ألفضل املمارسات وتيسري اختاذ إجراءات إلدماج اإلبالغ عن ‘‘نصبو إليه

عن  -هي حكومات الربازيل والدامنرك وجنوب أفريقيا وفرنسا  - االستدامة. وقد أعلنت أربع حكومات 
دعت برنامج األمم املتحدة لتعزيز إبالغ الشركات عن االستدامة و  ‘‘٤٧جمموعة أصدقاء الفقرة ’’إنشاء 

إىل تويل مهام أمانة تلك اجملموعة. وقد دعم برنامج األمم املتحدة  (GRI)للبيئة واملبادرة العاملية لإلبالغ 
للبيئة واملبادرة العاملية لإلبالغ اجملموعة يف األعمال التحضريية املتعلقة برؤيتها وجهودها الرامية إىل مد يد 

صلحة، وإنشاء جمموعة مرجعية دولية، وإعداد قائمة جرد ألفضل املمارسات بشأن املساعدة إىل أصحاب امل
تشجيع اإلفصاح من جانب الشركات. واخنرطت اجملموعة أيضًا يف مناقشات يف اللجنة الثانية للجمعية 

  .٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  ١يف  العامة، مع تنظيمها حدثاً جانبياً يف نيويورك
أطلق برنامج األمم املتحدة للبيئة، مع مؤسسة ديلوات ومركز حوكمة  ٢٠و + ويف مؤمتر ري  -  ٣٨

حتقيق رتبة استثمارية: مستقبل الشركات يف أفريقيا (كلية األعمال جبامعة ستيلينبوش)، املنشور املعنون 
ية، . وذلك املنشور جيمع ما بني آراء القادة الدوليني يف األوساط األكادمياإلبالغ من ِقَبل الشركات

واحلكومات، والقطاع اخلاص والقطاعات املالية عن مستقبل اإلبالغ من ِقَبل الشركات. وهو حيلل اجلوانب 
احلامسة األمهية من جوانب املسألة، من قبيل تعريف اإلبالغ املتكامل، والتنظيم، وقضايا احلوكمة اليت ينطوي 

بالغ املتكامل يف حتقيق اقتصاد أخضر يتسم عليها اإلبالغ عن االستدامة، فضًال عن إمكانية إسهام اإل
  بكفاءة استخدام املوارد.
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  االستهالك واإلنتاج المستدامان في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم  (ج)
  كفاءة استخدام الموارد واإلنتاج األنظف  ‘١’

ة األمم املتحدة عزز برنامج اإلنتاج املتسم بكفاءة استخدام املوارد واألنظف املشرتك بني منظم  -  ٣٩
للتنمية الصناعية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة دعمه للمشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم ولوسطائها يف جمال 

شراكة تستغرق ثالث سنوات مع املفوضية األوروبية،  ٢٠١٢االبتكار اإليكولوجي. وبدأت يف عام 
اختاذ إجراءات، وتدعم املراكز واجلهود يف  ستستحدث أدوات، وتقدم مربرات األعمال والسياسات من أجل

يف  ٢٠١٢بلداً. وعلى الصعيد الوطين، نـُفِّذت أنشطة يف إطار الربنامج يف عام  ٤٧جمال البيان العملي يف 
، ويف صربيا، حيث نّفذ ‘‘توحيد األداء على مستوى منظومة األمم املتحدة’’ألبانيا ورواندا، يف سياق مبادرة 

نتاج األنظف أنشطة يف جمال بناء القدرات بشأن السياحة الريفية املستدامة من أجل كفاءة املركز الوطين لإل
  الطاقة وإدارة املوارد على حنو مستدام.

  اإلنتاج األكثر أماناً   ‘٢’
كتيِّب اإلنتاج واصل برنامج األمم املتحدة للبيئة تعميمه (باللغتني اإلنكليزية والفرنسية) وتطبيقه   -  ٤٠

من خالل شراكات  إطار إلدارة األخطار الكيميائية من أجل املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم املسؤول:
نام ومصر. وإضافة إىل ذلك،  النكا والصني وغانا وفييت مع املراكز الوطنية لإلنتاج األنظف يف سري

ا يف عام  للبيئة واملركز الدويل  يف إطار الشراكة بني برنامج األمم املتحدة ٢٠١٢مشلت األنشطة املضطلع 
نام واآلخر على  أحدمها يف فييت -، تصميم مشروعني ٢٠١٠للرابطات الكيميائية، اليت أنشئت يف عام 

املستوى دون اإلقليمي يف أفريقيا (يف منطقيت شرق أفريقيا وغرب أفريقيا دون اإلقليميتني)، وحدثًا حوارياً 
مؤمتر الدويل إلدارة املواد الكيميائية اليت ُعقدت يف نريويب يف جانبيًا رفيع املستوى يف الدورة الثالثة لل

  .٢٠١٢أيلول/سبتمرب 
  توجيهات من أجل اإلنتاج المسؤول واألكثر أماناً   (د)

حلقة عمل خرباء  ٢٠١٢آذار/مارس  ٢شباط/فرباير إىل  ٢٩ُعقدت يف بانكوك خالل الفرتة من   -  ٤١
دف بناء  (APELL)املستوى احمللي بشأن الوعي والتأهب حلاالت الطوارئ على  واإلنتاج املسؤول وذلك 

قدرة خرباء تايلند على تكوين جمموعة مدربني لزيادة دعم املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم يف التكيف 
وتنفيذ اإلنتاج املسؤول وُج الوعي والتأهب حلاالت الطوارئ على املستوى احمللي. ومجعت حلقة العمل 

ء يف اإلنتاج املسؤول وممارسني له من آسيا، مما عزز التعاون فيما بني الشبكات اإلقليمية خلرباء أيضًا خربا
اإلنتاج املسؤول وخرباء الوعي والتأهب حلاالت الطوارئ على املستوى احمللي، التابعة لربنامج األمم املتحدة 

  للبيئة، يف تايلند وسري النكا والصني وفييت نام واهلند.
م برنامج األمم املتحدة للبيئة بتنفيذ مشاريع يف السنغال ومايل يف إطار برنامج البداية السريعة وقا  -  ٤٢

، واضعاً خريطة طريق التقاء احلوادث الكيميائية والتأهب هلا. ويف عام ٢٠١٢للنهج االسرتاتيجي طيلة عام 
النكا وقدم الدعم  حدة وسري، بدأ الربنامج مشاريع ذات أهداف مماثلة يف مجهورية تنزانيا املت٢٠١٢

  للفلبني وكمبوديا يف إعداد مقرتحات مشاريع من أجل متويل برنامج البداية السريعة.
وُنشرت جمموعة عناصر لدعم التنفيذ كي تصاحب التوجيهات القائمة بشأن تنفيذ اإلطار املرن   -  ٤٣

وذلك لتوفري مزيد من التوجيهات واملواد  التقاء احلوادث الكيميائية الذي وضعه برنامج األمم املتحدة للبيئة
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بشأن تنفيذ اإلطار املرن. واجتمع فريق اخلرباء العامل املعين باإلطار املرن، التابع لربنامج األمم املتحدة 
، حيث ضم ممثلني من وكاالت الواليات ٢٠١٢للبيئة، للمرة الثامنة، يف باريس يف تشرين األول/أكتوبر 

  وروبية، ومنظمات اخلرباء اإلقليمية والوطنية، إىل جانب خرباء مستقلني.املتحدة، واملفوضية األ
عامًا على برنامج  ٢٥االحتفال بذكرى مرور وأطلق برنامج األمم املتحدة للبيئة املنشور املعنون   -  ٤٤

العاملي  وفيلمًا وثائقيًا بالفيديو عن املنتدى (APELL)الوعي والتأهب حلاالت الطوارئ على املستوى احمللي 
. وأقيمت ٢٠١١للذكرى السنوية اخلامسة والعشرين للربنامج، الذي ُعقد يف بيجني يف تشرين الثاين/نوفمرب 

 (APELL)ة تسينغوا يف الصني إلقامة مراكز لربنامج يا بالنكا يف األرجنتني ومع جامعشراكة مع جامعة باه
) ٢٠١٢األرجنتني (يف تشرين األول/ أكتوبر ومراكز لإلنتاج املسؤول داخل اجلامعتني. وجرى يف شيلي و 

تشجيع بناء القدرات والتشارك فيما بني بلدان اجلنوب بشأن اتقاء احلوادث الكيميائية والتأهب هلا وبشأن 
  .APELLبرنامج 

أنشطة برنامج األمم المتحدة للبيئة بشأن االستهالك واإلنتاج المستدامين، التي تأخذ في   -  ٥
ات المحددة في مشروع النص المتعلق باإلطار العشري الذي وضعته بالتفصيل االعتبار المسؤولي

  لجنة التنمية المستدامة في دورتها التاسعة عشرة
واصل برنامج األمم املتحدة للبيئة عمله لتشجيع ودعم تنفيذ االستهالك واإلنتاج املستدامني،   -  ٤٥

ثني واملنظمات غري احلكومية وأصحاب املصلحة معززًا عمله مع احلكومات وهيئات القطاع اخلاص والباح
اآلخرين، ومتوسعًا يف ذلك العمل. وقد أُطلقت مبادرات وشراكات جديدة، وزاد التدريب وبناء القدرات 

  يف مجيع املناطق اإلقليمية، وُعززت أنشطة اإلعالم وإذكاء الوعي.
  التعليم وأساليب الحياة  (أ)

مم املتحدة للبيئة بتوسيع نطاق عمله بشأن التعليم والتدريب من ، قام برنامج األ٢٠١٢يف عام   -  ٤٦
وأساليب احلياة من خالل منشورين أُعدا  )YouthXchange(أجل الشباب فيما يتعلق باالستهالك املستدام 

، املواضيعي، YouthXchange Green Skills and Lifestyles Guidebookباالشرتاك مع منظمة اليونسكو مها: 
رمي إىل مساعدة الشباب على معرفة االقتصاد األخضر واملهارات الالزمة لتحقيقه (ومن ذلك مثًال الذي ي

 YouthXchange Training Kit onاالبتكار االجتماعي وريادة األعمال اخلضراء)؛ والدليل التوجيهي اإلقليمي 

Responsible Consumption for Africaية ووطنية وإقليمية تعرب عن ، الذي يتكون من دراسات إفرادية حمل
حقائق أمناط االستهالك وأساليب احلياة املستدامة يف أفريقيا. ودعم برنامج األمم املتحدة للبيئة أيضًا ونّظم 
حلقات عمل تدريبية وأنشطة لبناء القدرات موجهة إىل األطفال وصغار السن واملعلمني وواضعي السياسات 

الصادرين عن برنامج األمم املتحدة  YouthXchangeكييف حمتوى منشوري يف أفريقيا وأوروبا وآسيا لدعم ت
  للبيئة واليونسكو وترمجتهما وتعميمهما على حنو موجه.

وجرى االضطالع أيضًا بأنشطة على الصعيدين الوطين واحمللي يف جمال التعليم من أجل   -  ٤٧
ش املعنية بالتعليم من أجل االستهالك االستهالك املستدام، حبيث جرى تعزيز عمل فرقة عمل عملية مراك

املستدام (اليت ترأسها حكومة إيطاليا) وعمل فرقة العمل املعنية بأساليب احلياة املستدامة (اليت ترأسها 
حكومة السويد). وجيري تنفيذ ثالثة مشاريع منوذجية يف شيلي وإندونيسيا ومجهورية تنزانيا املتحدة، مع 

التنمية املستدامة، واجمللس  -  YPB، ومؤسسة )Consumers International(مؤسسة املستهلكني الدولية 
الوطين لإلدارة البيئية، على التوايل، كشركاء تنفيذيني. واهلدف الرئيسي للمشروع هو تعميم التعليم من أجل 
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يف عقد األمم االستهالك املستدام يف مناهج التعليم النظامي والتعليم غري النظامي. وتسهم املشاريع مباشرة 
وجيري تنفيذها مع شركاء، من بينهم منظمة  ٢٠١٤ - ٢٠٠٥املتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامة 

األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) والشراكة من أجل التعليم والبحوث بشأن العيش املسؤول. 
ياسات الوطنية القائمة ذات الصلة بالتعليم ، أجريت استعراضات وأجري حتليل ألطر الس٢٠١٢ويف عام 

من أجل االستهالك املستدام، وُعقدت مناقشات موائد مستديرة وطنية ألصحاب مصلحة متعددين مع 
واضعي السياسات وخرباء التعليم الستحداث أفضل الُنهج واألدوات، وُوضعت مبادئ توجيهية وتوصيات 

  تنفيذ وطنية. وطنية وجرى تعميمها إىل جانب اسرتاتيجيات
  مبادرة دورة الُعمر  (ب)

يعمل برنامج األمم املتحدة للبيئة على إعداد منهجيات وبيانات متفق عليها دوليًا لدورة الُعمر   -  ٤٨
  للتمكني من توليد معلومات مستندة إىل العلم لدعم عمليات صنع القرار واإلدارة على مستويات كثرية.

هج دورة الُعمر إذكاء الوعي وبناء القدرات فيما يتعلق بتقييمات دورة ومشلت األنشطة املتعلقة بنُ   -  ٤٩
ممثًال من القطاع اخلاص يف آسيا  ٥٠الُعمر، ومؤشرات األثر، وإدارة دورة الُعمر. وجرى تدريب أكثر من 

ة العمر. وأمريكا الالتينية وأفريقيا على األثر البيئي للمنتجات واملنظمات ومنوذج نضج القدرة على إدارة دور 
يف نيودهلي، من أجل قطاعات األعمال اهلندية واملوردين  ٢٠١٢وُعقدت دورات تدريبية يف آب/أغسطس 

اهلنود يف أعقاب املؤمتر اهلندي األول املعين بإدارة وتقييم دورة العمر، الذي نظمه احتاد غرف التجارة 
للبيئة ومجعية دورة ُعمر السمية والكيمياء  والصناعة اهلندي واملبادرة املشرتكة بني برنامج األمم املتحدة

يف ليل بفرنسا. ومن املزمع عقد دورة أخرى يف  ٢٠١٢البيئية، ويف ليما؛ وكذلك يف تشرين الثاين/نوفمرب 
شخص من  ٢٠٠يف مدينة مكسيكو. وإضافة إىل ذلك، جرى تدريب  ٢٠١٣النصف األول من عام 

وساط األكادميية يف بانكوك ونيودهلي وليما وبيجني ومدينة املكاتب اإلحصائية الوطنية، والشركات، واأل
بشأن املبادئ التوجيهية العاملية لقواعد بيانات تقييم دورة العمر. ومتثل تلك  ٢٠١٢مكسيكو يف عام 

، اليت تتناول تشجيع ‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’(ز) من الوثيقة املعنونة  ٧٦املشاريع استجابة للفقرة 
ني الِعْلم والسياسات. وأخرياً، مثة دورة تدريبية على املستوى املتوسط بشأن إنشاء قواعد بيانات التفاعل ب

لتقييم دورة العمر وتعزيزها وتبادهلا يف أمريكا الالتينية ُعقدت يف مارينغا، بالربازيل، يف أعقاب املؤمتر الربازيلي 
العمر، الذي نظمه برنامج األمم املتحدة للبيئة الثالث املعين بإدارة املنتجات واخلدمات على مدى دورة 

  وإدارة اهلندسة الكيميائية، يف مارينغا.
تشرين  ١٦إىل  ١٢وُعقدت حلقة عمل لتدريب املدربني بشأن أثر الكربون واملياه يف الفرتة من   -  ٥٠

ا وجنوب أفريقيا بلداً، من بينها االحتاد الروسي وتايلند وتركي ١٨مشرتكًا من  ٣٠الثاين/نوفمرب حضرها 
  وشيلي والصني وماليزيا واملكسيك واهلند.

تقرير يستكشف إطارًا عامليًا لتقييم االستدامة طيلة دورة عمر املنتجات،  ٢٠١٢وصدر يف عام   -  ٥١
. وإضافة ‘‘حنو تقييم االستدامة على مدى دورة العمر: اختيار اختيارات مستنرية بشأن املنتجات’’عنوانه 

، الذي أُعد من أجل ختضري االقتصاد من خالل التفكري يف دورة العمرن املنشور املعنون إىل ذلك، يتضم
ج دورة العمر ويصف خريطة طريق تتجاوز عام ٢٠مؤمتر ريو +  ، مسائل أساسية بشأن فوائد وأمهية اتباع 

القدرة الوطنية على لتعميم التفكري يف دورة العمر على الصعيد العاملي. وهذا العمل يساهم يف زيادة  ٢٠١٢
  وضع مؤشرات للتقدم احملرز من أجل االستهالك واإلنتاج املستدامني وكفاءة استخدام املوارد.
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  أدوات اإلعالم بشأن المنتجات وتوسيمها  (ج)
أجنز برنامج األمم املتحدة للبيئة مشروعًا تقنيًا كبريًا بشأن اإلعالم املتعلق باستدامة املنتجات، كان   -  ٥٢

، لتمكني البلدان النامية من اغتنام الفرص اليت تتيحها األوسام اإليكولوجية ٢٠٠٧نفيذه منذ عام جيري ت
للحد من األثر البيئي للصناعات التحويلية مع زيادة القدرة على املنافسة الدولية والنفاذ إىل األسواق. وقد 

صني وكينيا واملكسيك واهلند) وكان يركز على نُفذ املشروع يف سبعة بلدان (إثيوبيا والربازيل وجنوب أفريقيا وال
املنسوجات، ولبابة الورق والورق، واألحذية، واألجهزة الكهربائية. وعلى الصعيد العاملي، عمل املشروع على 
تشجيع زيادة التعاون، وجعل الوسم اإليكولوجي فرصة يف األسواق ميكن أن حتسِّن كفاءة استخدام املوارد 

بالنسبة لالقتصادات  ‘‘حاجز للتجارة اخلضراء’’بيئية بدًال من أن تتسبب يف وجود وتقلل من اآلثار ال
  الصاعدة. وقد وّلد املشروع اهتماماً يف أوساط الصناعة واحلكومات.

ونّسق برنامج األمم املتحدة للبيئة عملية تعاون إقليمي على سبيل املتابعة يف بلدان املخروط   -  ٥٣
. وكان اهلدف هو ٢٠١٢ -  ٢٠١١غواي وباراغواي والربازيل وشيلي) يف الفرتة اجلنويب (األرجنتني وأورو 

تقييم اسرتاتيجيات التعاون اإلقليمي بشأن الوسم اإليكولوجي وإحراز تقدم فيها وتشجيع الشراء العام 
  املستدام.

، ضّمت يف معظمها االقتصادات الصاعدة، ٢٠١٢ونُظمت حلقة عمل دولية يف شباط/فرباير   -  ٥٤
ملناقشة االسرتاتيجيات التنسيقية، والتحديات اليت ميثلها انتشار األوسام اإليكولوجية ومشاكل من قبيل 
الغسل األخضر أو املمارسات التجارية اجملحفة. وكانت احللقة، اليت مّولتها أملانيا، هي متابعة الخنراط برنامج 

نتجات يف خمتلف أحناء العامل من خالل حبوث األمم املتحدة للبيئة يف تقييم حالة معلومات استدامة امل
  ورسم خرائط وإجراء دراسات استقصائية ومقابالت مستفيضة.

ومّولت فرنسا دراسة بشأن دور البائعني بالتجزئة واالستخدام احلايل ملمارسات االستدامة يف التأثري   -  ٥٥
 ٢٠١٢يف تشرين الثاين/نوفمرب  على املوردين واملستهلكني من خالل معلومات استدامة املنتجات. وجرى

  استعراض نتائج الدراسة.
  المباني والتنمية الحضرية المستدامة  (د)

، أطلق برنامج األمم املتحدة للبيئة املبادرة العاملية للمدن املتسمة بكفاءة ٢٠يف مؤمتر ريو +   -  ٥٦
قاسم أفضل املمارسات، وإنشاء استخدام املوارد. وستوفر املبادرة لصناع القرار آلية لتبادل التجارب، وت

عملية استعراض أقران بشأن أثر املوارد بالنسبة للمدن. ويضطلع الربنامج باستعراض للمنهجيات املتعلقة 
ا يف املدن.  ج أكثر اتساقًا الستخدام املوارد وكفاء بتدفقات املوارد على مستوى املدن، قبل حتديد 

كيانات أخرى تابعة لألمم املتحدة (ال سيما موئل األمم املتحدة) وتستفيد املبادرة من عمل الربنامج مع  
وشبكات املدن من قبيل شبكة احلكومات احمللية من أجل االستدامة األعضاء يف اجمللس الدويل للمبادرات 

ملة البيئية احمللية. وهدفها هو استخدام القدرة التنظيمية املوجودة لدى الربنامج لتحسني تآزر اجملموعات العا
بشأن املدن املتسمة بكفاءة استخدام املوارد. وإضافة إىل ذلك، واصل الربنامج التعاون بنجاح مع منظمات 
دولية أساسية بشأن عمله يف جمال املدن. ويف إطار برنامج العمل املشرتك بني الربنامج وحتالف املدن وموئل 

، ويف أوغندا يف ٢٠١٢يف شباط/فرباير  األمم املتحدة والبنك الدويل، ُعقدت حلقات عمل يف الفلبني
لتدريب املمارسني احملليني يف املدن على تعميم البيئة  ٢٠١٢، ويف غانا يف أيلول/سبتمرب ٢٠١٢متوز/يوليه 
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، لتحسني إدماج ٢٠١٣يف عمليات التخطيط. واستنادًا إىل هذا، جيري وضع منهجية، سُتنجز يف عام 
ملستقبلية للكيانات املشاركة يف برنامج العمل املشرتك. وتتمثل نتيجة رئيسية الشواغل البيئية وإعالم املشاريع ا

، الذي أُطلق يف (K4C)أخرى من نتائج برنامج العمل املشرتك يف مركز املعرفة املعين باملدن وتغريُّ املناخ 
تحدة ذلك يف الدورة السادسة للمنتدى احلضري العاملي، وسيستخدم موئل األمم امل ٢٠١٢ أيلول/سبتمرب

  املركز كمنرب لتبادل املعلومات وكمركز للمعرفة من أجل مبادرته بشأن املدن وتغريُّ املناخ.
على  (UNEP-SBCI)وقد حافظت مبادرة برنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن املباين املستدامة واملناخ   -  ٥٧

ناطق اإلقليمية. وُعقدت، يف شراكة مع تركيزها على تشجيع سياسات وممارسات البناء املستدامة يف مجيع امل
أصحاب املصلحة الرئيسيني، جلسات حتاور حتت إشراف املبادرة يف ساو باولو، بالربازيل، يف حزيران/يونيه 

ملباين مركز ا، بدعم من ٢٠١٢، ويف سنغافورة يف تشرين األول/أكتوبر ٢٠، قبل مؤمتر ريو + ٢٠١٢
تعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة. وإضافة إىل بناء والتشييد الذي يالتابع هليئة سنغافورة للاملستدامة، 

ذلك، ُأطلقت مشاريع جديدة يف إطار مبادرة اإلسكان االجتماعي املستدام يف بنغالديش واهلند يف 
لوحدات اإلسكان امليسورة التكلفة، وإذكاء الوعي  يلتحسني األداء االستدام ٢٠١٢حزيران/يونيه 
يف قطاع البناء، وتدريب املهنيني. وتولت مبادرة املباين املستدامة واملناخ التابعة لربنامج األمم  باالستدامة

املتحدة للبيئة عمل فرقة عمل مراكش املعنية بالبناء والتشييد املستدامني، اليت ترأستها وزارة البيئة يف فنلندا. 
ان العملي بشأن سياسات البناء املستدام من وقد أفضى اجلهد الذي بذلته فرقة العمل إىل مشروعني للبي

أجل البلدان النامية نُفذا يف بوركينا فاسو وكينيا، ويشجعان على اعتماد أدوات سياساتية ذات صلة حملياً، 
وأدوات للتقييم والتنفيذ. وأخرياً، جتري صياغة املقياس املشرتك للكربون من خالل املنظمة الدولية للتوحيد 

ملعيار دويل يقاس به استهالك الطاقة واإلبالغ عن انبعاثات غازات االحتباس احلراري من القياسي كأساس 
عمليات البناء. وقد مضت ُقُدمًا عملية إعداد ذلك املقياس حبيث بلغت مرحلة مسودة معتمدة من اللجنة 

مبادرة املباين  . وأُجريت جتربة منوذجية مع الشركاء يف٢٠١٤ومن املتوقع وضع صيغتها النهائية يف عام 
  املستدامة واملناخ، ونُفذت مشاريع للبيان العملي يف مدن أوروبا الشرقية.

  الُنظم الغذائية المستدامة  (هـ)
بضرورة اإلقالل إىل حد كبري من أقر رؤساء الدول واحلكومات  ‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’ويف   -  ٥٨

 )١٠(هلدر الغذائية يف سلسلة اإلمدادات الغذائية بأكملها.فواقد ما بعد احلصاد وغريها من أشكال الفواقد وا
، أنشأت منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة فرقة عمل لألغذية الزراعية ٢٠١١ويف عام 

معنية باالستهالك واإلنتاج املستدامني من أجل وضع برنامج نُظم غذائية مستدامة وحتفيزه وتنفيذه وتوفري 
سرتاتيجي ألنشطة االستهالك واإلنتاج املستدامة يف قطاع األغذية الزراعية. ويتمثل أحد جوانب هذا إطار ا

الربنامج الرئيسية يف افرتاض أن نظمًا غذائية أكثر استدامة ستفضي إىل مزيد من األمن الغذائي. وقد 
ها بشأن زيادة توافر متمحورة حول أربع جمموعات نشاط وبدأت أنشطت ٢٠١٢أنشئت فرقة العمل يف عام 

املعلومات عن اإلنتاج املستدام والوسائل املبتكرة لتعميمها؛ وتوفري اتصاالت ذات صلة باملستهلكني بشأن 
االستهالك واإلنتاج املستدامني يف قطاع األغذية الزراعية للمستهلكني وذلك لتمكينهم من اختيار اختيارات 

اإلقالل من تبديد األغذية؛ وإتاحة الظروف املواتية الستيعاب  مستنرية، واتباع سلوك مستدام، مبا يف ذلك

                                                      
 .١١٠الفقرة  ،، املرفق٦٦/٢٨٨قرار اجلمعية العامة   )١٠(
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االستهالك واإلنتاج املستدامني يف النظم الغذائية على الصعيد الوطين؛ وتشجيع الُنهج السوقية لكفالة زيادة 
الوصول إىل أدوات االستهالك واإلنتاج املستدامني من ِقَبل أصحاب املصلحة يف سلسلة اإلمدادات 

ية، وتوفري حوافز هلم. وأنشأ برنامج األمم املتحدة للبيئة شراكات يف جمال سلسلة اإلمدادات ترمي إىل الغذائ
حتديد اآلثار البيئية لتلك السلسلة واستحداث خرائط طريق وأنشطة ملعاجلة بؤر االستدامة. وُوضعت يف عام 

اس مشروعني منوذجيني، يف منهجية منوذجية إلنشاء سالسل إمدادات غذائية مستدامة على أس ٢٠١٢
  قطاع األرز يف تايلند ويف قطاع األمساك يف الربازيل.

اعتمد املشاركون يف االجتماع السابع للمائدة املستديرة األفريقية املعنية  ٢٠١٢ويف أيار/مايو   -  ٥٩
باالستهالك واإلنتاج باالستهالك واإلنتاج املستدامني مقرراً بشأن إقامة موائد مستديرة لألغذية الزراعية معنية 

املستدامني يف أفريقيا بالتعاون مع فرقة عمل األغذية الزراعية املعنية باالستهالك واإلنتاج املستدامني، املشرتكة 
بني منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة. وستكون أهداف املوائد املستديرة هي يف املقام 

ك واإلنتاج املستدامني والرتويج لتلك املربرات، وتيسري استيعاب أفضل األول إعداد مربرات االستهال
املمارسات على الصعيد الوطين، وحتديد األولويات على صعيد السياسات لتشجيع النظم الغذائية األكثر 

إما استدامة. والبلدان اليت ُحددت للموائد املستديرة األولية هي جنوب أفريقيا وغانا وموزامبيق، ومجيعها 
لديها قطاعات أغذية صناعية ناشئة أو راسخة ولديها مشاكل كبرية فيما يتعلق بانعدام األمن الغذائي يف 

  املناطق الريفية واحلضرية.
  الشراء العام المستدام  (و)

اختتم برنامج األمم املتحدة للبيئة مشروعًا استغرق ثالث سنوات بشأن بناء  ٢٠١٢يف عام   -  ٦٠
يف وضع سياسات  )١١(شراء العام املستدام يرمي إىل مساعدة سبعة بلدان منوذجيةالقدرات من أجل ال

للشراء العام املستدام من خالل منهجية وضعتها فرقة العمل املعنية بالشراء العام املستدام، التابعة لعملية 
اً تدريبًا من بلد ٥٠خبريًا من أكثر من  ١٣٢مراكش واليت ترأسها سويسرا. ومن خالل هذا املشروع، تلقى 

ِقَبل برنامج األمم املتحدة للبيئة على الشراء العام املستدام. وبعد وضع خطط عمل وطنية بشأن الشراء العام 
املستدام وإنشاء أفرقة توجيهية وطنية مشرتكة بني الوزارات يف مجيع البلدان، بدأت شيلي وكوستاريكا 

مج املعايري البيئية واالجتماعية يف نظمها اخلاصة وكولومبيا وموريشيوس يف تنفيذ خطط عملها حبيث تد
النواتج التالية: مبادئ توجيهية للشراء العام املستدام؛ وجمموعة  ٢٠١٢باملشرتيات. وقد صدرت يف عام 

أدوات تدريبية، ميكن تكييفها حسب السياقات الوطنية، من أجل صناع القرار واملوردين واملسؤولني عن 
آثار الشراء العام املستدام؛ ومركز إلدارة املعارف املتعلقة بالشراء العام املستدام موجود الشراء؛ ودراسة بشأن 

على اإلنرتنت سُيدمج يف املركز العاملي لتبادل املعلومات عن االستهالك واإلنتاج املستدامني. وقد بدأت يف 
ف أحناء العامل، بدعم من بلدا يف خمتل ٢٠مرحلة موسعة من هذا املشروع، موجهة إىل  ٢٠١٢أواخر عام 

 ٢٠١٢املفوضية األوروبية. ونظم برنامج األمم املتحدة للبيئة، بالتعاون مع حكومة اهلند، يف آب/أغسطس 
حلقة دراسية مكثفة بشأن الشراء العام املستدام من أجل السكك احلديدية اهلندية؛ وقد ُعقدت احللقة يف 

لني من شبكة السكك احلديدية. وكان الناتج الرئيسي من كبار املسؤو  ٤٠نيودهلي وحضرها أكثر من 

                                                      
 أوروغواي، وتونس، وشيلي، وكوستاريكا، وكولومبيا، ولبنان، وموريشيوس.  )١١(
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جًا تشغيليًا ميكن للسكك احلديدية اهلندية أن تتبعه لتعزيز الشراء العام  للحلقة هو ورقة مفاهيمية تصف 
ج ميكن أن يكون ذا أمهية بالنسبة لبلدان أخرى.   املستدام، وهو 

، املبادرة الدولية للشراء العام املستدام، اليت ٢٠ر ريو + وأطلق برنامج األمم املتحدة للبيئة، يف مؤمت  -  ٦١
بلدًا ومنظمة. وكمتابعة لعمل فرقة عمل مراكش املعنية بالشراء العام املستدام، تسد هذه  ٣٠أيدها بالفعل 

لممارسني املبادرة ثغرة يف تنسيق عملية تطبيق مبدأ الشراء العام املستدام على نطاق العامل وتتيح منرباً عاملياً ل
  يف جمال الشراء ولغريهم من أصحاب املصلحة املهتمني.

  السياحة المستدامة  (ز)
مية السياحة املستدامة شجع رؤساء الدول واحلكومات تن، ‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’ويف   -  ٦٢

ة، اليت أطلقها وتسعى الشراكة العاملية من أجل السياحة املستدام )١٢(وتعزيز االستثمارات املالية ذات الصلة.
، إىل حتقيق نفس اهلدفني. وقد ُأطلقت تلك الشراكة لتكون ٢٠١١للبيئة يف عام  برنامج األمم املتحدة

خلفًا لفرقة عمل مراكش الدولية السابقة املعنية بتنمية السياحة املستدامة من أجل مواصلة العمل الناجح 
شريكًا مسجًال. وستمثل  ٨٧كة العاملية حاليًا والتوسع فيه واالستفادة من عملها وزمخها. وتضم الشرا 

التقارير املتعلقة حبالة السياحة املستدامة يف مناطق الكارييب وآسيا واحمليط اهلادئ واجلنوب األفريقي أساس 
سلسلة التقارير املرحلية اإلقليمية السنوية عن تعزيز السياحة املستدامة. وقد عقدت منطقتا الكارييب وآسيا 

، على التوايل، بالتعاون مع ٢٠١٢اهلادئ اجتماعني يف تشرين األول/أكتوبر وتشرين الثاين/نوفمرب واحمليط 
شركاء رئيسيني، لتحديد االحتياجات واألولويات ووضع مقرتحات وتأمني التمويل لألنشطة اإلقليمية 

  والوطنية.
اجمللس العاملي للسياحة ووضعت الشراكة العاملية من أجل السياحة املستدامة، بالتعاون مع   -  ٦٣

املستدامة، معايري مسحية من أجل مشاريع السياحة املستدامة وذلك ملساعدة الشركاء يف تصميم مشاريع 
السياحة املستدامة على حنو أفضل وتنفيذها ورصدها وقياسها، مع الرتكيز على سبعة مواضيع ذات أولوية. 

اية  ٤٠ثر من وستجري عملية جتريب للمعايري، اليت استعرضها أك خبريًا تقنيًا من خمتلف أحناء العامل حىت 
  .٢٠١٢عام 
، اليت نُظمت (Asia Pacific NEST)وترمي شبكة آسيا واحمليط اهلادئ املعنية بالسياحة املستدامة   -  ٦٤

يف  ، إىل توفري إطار للتعاون بشأن السياحة املستدامة٢٠١٢يف ندوة إقليمية ُعقدت يف تشرين الثاين/نوفمرب 
  آسيا واحمليط اهلادئ.

مشروعًا استغرق ثالث سنوات بشأن  ٢٠١٢وأجنز برنامج األمم املتحدة للبيئة أيضًا يف عام   -  ٦٥
السياحة الريفية املستدامة من أجل صربيا وذلك يف إطار برنامج لألمم املتحدة يشمل برنامج األمم املتحدة 

حة ومنظمة األغذية والزراعة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة. اإلمنائي ومنظمة األمم املتحدة العاملية للسيا
  وكان اهلدف من الربنامج هو دعم تنمية السياحة الريفية يف صربيا تعزيزاً للنشاط االقتصادي والعمالة.

                                                      
 .١٣١و١٣٠، املرفق، الفقرتان ٦٦/٢٨٨قرار اجلمعية العامة   )١٢(
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استخدام قاعدة المعرفة العلمية والسياساتية واآلليات الدولية للسياسة العلمية، بما في ذلك   -  ٦
  الدولي فريق الموارد

، تقدمًا كبريًا وبعيد املدى يف عام ٢٠٠٧لقد حقق فريق املوارد الدويل، الذي أنشئ يف عام   -  ٦٦
، مبا يف ذلك إطالق تقرير تقييمي عن قياس استخدام املياه، واالستكمال واإلصدار الوشيك لتقارير ٢٠١٢

البيئية للمعادن، وتكنولوجيات إعادة  عن الفصل على مستوى املدينة، والفصل يف املمارسة العملية، واآلثار
التدوير، وإعداد تقارير مقبلة عن كفاءة املياه، واإلدارة املستدامة لألراضي، واملفاضالت يف تكنولوجيات 

  التخفيف من غازات االحتباس احلراري.
وارد من أجل عامل اإلدارة املسؤولة للم’’، عنوانه ٢٠وأعد الفريق تقريراً موجزاً ُأطلق يف مؤمتر ريو +   -  ٦٧

. وقد عرض التقرير )UNEP/GC.27/INF/13نظر أ( ‘‘مستدام: استنتاجات من فريق املوارد الدويل
االستنتاجات الرئيسية للسلسلة األوىل من تقييمات الفريق، مبا يف ذلك عن املواضيع املذكورة يف الفقرة 

يف جمايل كفاءة استخدام املوارد واالستدامة السابقة، ومن مث فهو يسلط الضوء على إسهامات الفريق اهلامة 
  البيئية.
ونّظم الفريق أيضا حلقات دراسية بشأن كفاءة استخدام املوارد على الصعيد اإلقليمي وعزز   -  ٦٨

ج الفصل يف بانكوك  شراكات متعددة. فقد نّظم الفريق حلقة دراسية دولية بشأن كفاءة استخدام املوارد و
من كبار واضعي السياسات واخلرباء من احلكومات ومن  ٤٥حضرها أكثر من  ٢٠١٢يف نيسان/أبريل 

قطاع األعمال واألوساط األكادميية والبحثية. وقد أتاحت فرصة للعلماء واخلرباء لعرض استنتاجات الفريق 
الرئيسية على واضعي السياسات ولالخنراط يف حوار تفاعلي بشأن السياسة العامة من أجل مستقبل أفضل 

كثر استدامة يف آسيا. وترأس الفريق أيضًا جلسات موضوعية أثناء منتدى املوارد العاملي الذي ُعقد يف وأ
، مما أتاح ٢٠١٢ومنتدى املوارد األورويب الذي ُعقد يف تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر 

ى واضعي السياسات مع تبادل الفرصة ألعضاء الفريق من اخلرباء لعرض استنتاجات الفريق الرئيسية عل
  األفكار والتجارب بشأن وضع السياسات من أجل اإلدارة املستدامة للموارد.

  الدروس المستفادة بشأن االستهالك واإلنتاج المستدامين  - ثالثاً 
على جتدد استعداد اجملتمع الدويل  ٢٠يدلل االعتماد الرمسي لإلطار العشري يف مؤمتر ريو +   -  ٦٩

حول صوب االستهالك واإلنتاج املستدامني. وهو يعكس أيضًا اهتمامًا واضحًا لدى البلدان لتحقيق الت
كانت املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط   ٢٠١٢بسرعة التنفيذ. فعلى سبيل املثال، حبلول أيلول/سبتمرب 

املنطقة اإلقليمية لدعم  اهلادئ التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة قد تلقى بالفعل طلبات من مثانية بلدان يف
، اعتمد املؤمتر الوزاري ٢٠١٢تنفيذها لإلطار العشري على الصعيد الوطين. وأيضًا يف أيلول/سبتمرب 

األفريقي املعين بالبيئة يف دورته الرابعة عشرة مقررًا بشأن االستهالك واإلنتاج املستدامني يدعو إىل استعراض 
  ع وترية تنفيذ اإلطار العشري العاملي.برنامج اإلطار العشري األفريقي لتسري

وبينما حتقق تقدم يف وضع اسرتاتيجيات إقليمية، يلزم مزيد من الدعم لتعميم وتنفيذ االستهالك   -  ٧٠
واإلنتاج املستدامني على الصعيد الوطين. فعلى سبيل املثال، حددت االسرتاتيجية اإلقليمية العربية 

، القطاعات ذات األولوية بالنسبة للمنطقة ٢٠١٠يت اعُتمدت يف عام لالستهالك واإلنتاج املستدامني، ال
اإلقليمية. بيد أن التنفيذ على الصعيد الوطين مل حيقق تقدماً. فالبلدان اليت ال توجد لديها برامج أو مراكز 
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حمليط وطنية لإلنتاج األنظف حتركت ببطء نسبيًا صوب االستهالك واإلنتاج املستدامني. ويف منطقة آسيا وا
اهلادئ، حيث توجد بالفعل سياسات لالستهالك واإلنتاج املستدامني، تلزم زيادة الرتكيز على استحداث 

  أدوات من أجل تنفيذ تلك السياسات.
وعلى الصعيد اإلقليمي، تلزم تعبئة مزيد من املوارد لالستجابة بفعالية لتزايد احتياجات واهتمام   -  ٧١

اسات وإجراءات لالستهالك واإلنتاج املستدامني. وحتتاج البلدان إىل دعم البلدان فيما يتعلق بتنفيذ سي
وتوجيه مستمرين يف وضع سياسات جديدة لالستهالك واإلنتاج املستدامني وجتريبها وتنفيذها على الصعيد 

  الوطين، وكذلك يف رصد التقدم احملرز.
وبناء القدرات فيما يتعلق مبؤشرات مقياس ومثة حاجة إىل االستثمار يف املنهجيات وتوليد البيانات   -  ٧٢

التقدم احملرز صوب االستهالك واإلنتاج املستدامني، وكفاءة استخدام املوارد، والفصل، واالستدامة. وجيب 
أن جتسِّد املؤشرات اجلوانب االقتصادية واالجتماعية. ويعمل برنامج األمم املتحدة للبيئة بالفعل على وضع 

إلنتاج املستدامني، واالقتصاد األخضر املتسم بكفاءة استخدام املوارد، مبا يف ذلك مؤشرات لالستهالك وا
ا منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، والبنك  من خالل التعاون مع مبادرات أخرى تضطلع 

ملعرفة بشأن الدويل، ووكالة البيئة األوروبية، وغريها من اجلهات. وهذا يشمل التعاون من خالل منتدى ا
النمو األخضر. وستدعم هذه اجلهود حتديد املؤشرات ذات الصلة لتتبع التقدم احملرز يف اإلطار العشري 

  وقياس نتائجه على كل من الصعيد العاملي واإلقليمي والوطين.
واالستهالك واإلنتاج املستدامان ميثالن قضية معقدة وشاملة تضم الكثري من جماالت السياسات   -  ٧٣
يع القطاعات االقتصادية، وتتطلب تعاونًا وتنسيقًا فعاًال بني أصحاب مصلحة متعددين. ولذا من الالزم ومج

ا على التعاون بني الوزارات وبني اإلدارات وبني أصحاب مصلحة متعددين. وهذا  أن تعزز البلدان قدر
وطنية معنية باالستهالك واإلنتاج  ينطوي على تعزيز التواصل والتعاون األفقيني. وستيسر تسمية مراكز تنسيق

  املستدامني، على النحو الذي يدعو إليه نص اإلطار العشري، هذا التنسيق.
ويظل اإلشراك الفعال للقطاع اخلاص يف التحول إىل اقتصاد يتسم بكفاءة استخدام املوارد ويستند   -  ٧٤

لرغم من أن اجلهود األولية لعرض املربرات إىل أمناط استهالك وإنتاج مستدامة أولوية بالغة األمهية. وعلى ا
االقتصادية لالستهالك واإلنتاج املستدامني قد بّينت األدلة على املكاسب االقتصادية واإلمنائية اليت تتحقق 
من االستهالك واإلنتاج املستدامني، ما زال يلزم عمل الكثري. ويتزايد بروز اإلبالغ عن االستدامة كمجال 

األمم املتحدة للبيئة أن ييسر ويقيس التحسينات يف كفاءة استخدام املوارد والتحول صوب  ميكن فيه لربنامج
االستهالك واإلنتاج املستدامني. وسيكون من الضروري أيضًا بناء قدرات قطاعات األعمال على إنتاج 

ج دورة العمر، واملب ُج متكاملة مبتكرة، مبا يف ذلك  ادرات اليت تتناول منتجات مستدامة من خالل اتباع 
سالسل اإلمدادات والقيمة، اليت ُسلط الضوء عليها باعتبارها متثل أفضل املمارسات ويلزم تطبيقها على 
نطاق أوسع من خالل مسارات عمل شىت (منها مثًال املنتجات املستدامة) ويف القطاعات االقتصادية 

  صغرية واملتوسطة احلجم.الرئيسية، مع إيالء اهتمام خاص لتقدمي الدعم للمشاريع ال
وال تتوافر سوى بيانات حمدودة عن استهالك املوارد يف املدن. مما جيعل من الصعب بالنسبة للمدن   -  ٧٥

أن تدمج استخدام املوارد واستهالكها يف التخطيط والتنمية االجتماعية واالقتصادية. وفيما يتعلق بعمل 
تسمة بكفاءة استخدام املوارد، تبني أنه يف عامل يزداد حتضرا تتيح برنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن املدن امل

املدن فرصًا هامة لتحقيق وفورات حجم. وعلى املستوى دون اإلقليمي، ميثل تنفيذ السياسات القائمة 
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لالستهالك واإلنتاج املستدامني حتديًا وفرصة على حد سواء. وسيتطلب التنفيذ السليم التعامل مع مجيع 
ملصلحة ذوي الصلة (املدن، وشركات القطاع اخلاص، واملرافق، واألوساط األكادميية، وغريها) أصحاب ا

لتحفيز صناع القرار على الصعيد احمللي على اإلسهام يف تصميم ودعم تنفيذ األنظمة املعلنة على الصعيد 
  الوطين.
ج املستدامني. ومن الضروري وبإمكان قطاع البناء أن يؤدي دورًا دافعًا صوب االستهالك واإلنتا   -  ٧٦

إدماج املباين املستدامة والتشييد املستدام يف التخطيط للتنمية احلضرية وللبنية التحتية من أجل االستفادة 
متامًا من إمكانات التنمية املستدامة. وفرص حتقيق نطاق أكرب من كفاءة استخدام املوارد يف قطاع البناء، 

سل اإلمداد، كبرية أيضاً. ويعمل برنامج األمم املتحدة للبيئة عن كثب من خالل بذل جهود يف ختضري سال
  أيضاً مع جمالس البناء األخضر والسلطات احمللية ويشركها على حنو أنشط.

  طريق المضي ُقُدماً   - رابعاً 
اإلطار  لتوجيه عملية تنفيذ ٢٠١٣كانون الثاين/يناير   ٣١حبلول جملس صغري ستتم تسمية وبينما   -  ٧٧
أصحاب املصلحة بإشراك ، بوصفه أمانة اإلطار املسماة، بالفعل برنامج األمم املتحدة للبيئةيقوم ، عشريال
عمل مع غريه من كيانات األمم املتحدة على حتديد اجملاالت اليت ميكن فيها حتديد مراكز تنسيق وطنية تو 

ك الوظائف الرتويج للقيمة املضافة لتلك الكيانات اإلسهام يف الوفاء بوظائف اإلطار. وينبغي أن تشمل تل
لالستهالك واإلنتاج املستدامني، وحتديد مؤشرات االستهالك واإلنتاج املستدامني من أجل قياس التقدم 
احملرز يف تنفيذ اإلطار، وإدماج االستهالك واإلنتاج املستدامني يف عملية صنع القرار على مجيع املستويات، 

زيادة التعاون والتواصل الشبكي، وتيسري احلصول على املساعدة التقنية وإشراك القطاع اخلاص، وتشجيع 
وغريها من املوارد، ال سيما بالنسبة للبلدان النامية. ومن الوظائف األساسية أيضاً تشجيع االبتكار واألفكار 

وإذكاء الوعي  اجلديدة مع االستفادة من قاعدة املعرفة العلمية والسياساتية ودعم تقاسم املعرفة واملعلومات
  والتعليم بشأن االستهالك واإلنتاج املستدامني.

وسيقوم برنامج األمم املتحدة للبيئة، إضافة إىل توليه مهام األمانة، بتقدمي دعم إضايف لربامج   -  ٧٨
ا احلكومات بالفعل يف مؤمتر ريو +  . وسرتكز جهود الربنامج، مستفيدة ٢٠اإلطار، بدءًا بتلك اليت حدد

جربة ومن عمل فرق عمل عملية مراكش واملبادرات األخرى القائمة، على إعالم املستهلكني، والشراء من الت
العام املستدام، والسياحة املستدامة. وسيوفر الربنامج، مىت أمكن، مدخالت وتوجيهات للجهات الفاعلة 

ا البناء والتشييد الرئيسية يف برامج اإلطار اليت تركز على اجملاالت والقطاعات األخرى، احملدد ة حاليًا بأ
والتعليم وأساليب احلياة. وسيتحقق هذا من خالل تعزيز التعاون مع مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة 
واجملموعات الرئيسية، ومن بينهم احلكومات وقطاعات األعمال ومنظمات املستهلكني واملنظمات غري 

شمل إعداد وتنفيذ مبادرات أو أنشطة بشأن مواضيع أخرى. احلكومية البيئية وكيانات األمم املتحدة، مبا ي
فعلى سبيل املثال، لدى منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة التزام طويل األجل بالعمل يف 
جمال النظم الغذائية املستدامة. أما األنشطة اإلضافية فسوف تدعمها فرقة عمل األغذية الزراعية املعنية 

، وستشمل حلقة عمل بشأن معايري االستدامة. وستوضع ٢٠١٣ستهالك واإلنتاج املستدامني أثناء عام باال
  برامج أخرى، حسب االقتضاء، استجابة لطلب واضح من احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين.

من أجل ويقوم برنامج األمم املتحدة للبيئة أيضاً، بوصفه أمانة اإلطار، بإعداد عملية تشاورية   -  ٧٩
تصميم برامج اإلطار وإطالقها. وتستند تلك الربامج إىل املعايري املبينة يف وثيقة اإلطار العشري. ويقوم 

الذي تدعو إليه الوثيقة. ويتمثل اهلدف من ذلك يف تأمني  ‘‘النموذج العام للربامج’’الربنامج بوضع 



UNEP/GC.27/5 

21 

لنموذج، مع كفالة كونه بسيطًا وسهل احلصول على تعليقات من احلكومات واجملموعات الرئيسية بشأن ا
  االستخدام إىل جانب تعبريه عن مجيع املعايري املتفق عليها فيما يتعلق بالربامج.

وسيكون من بني التحديات اهلامة لتنفيذ اإلطار زيادة االلتزام السياسي باالستهالك واإلنتاج   -  ٨٠
ِقَبل احلكومات بل أيضًا من ِقَبل القطاع املستدامني، وتشجيع تيسري املشاركة النشطة ليس فحسب من 

اخلاص واجملتمع املدين وكل اجملموعات الرئيسية؛ وحتديد جمموعة واضحة من املؤشرات لقياس التقدم احملرز؛ 
وكفالة توافر متويل متواصل وميكن التنبؤ به؛ والتعبري بوضوح أكرب عن التنمية االقتصادية واالجتماعية 

  لها أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة.(املستدامة) اليت تكف
وسريمي برنامج األمم املتحدة للبيئة إىل إجياد مزيد من أوجه التآزر فيما بني برامج ومشاريع   -  ٨١

االستهالك واإلنتاج املستدامني من خالل اإلطار العشري. وستقام صالت أقوى من خالل استحداث 
تنفيذ مشروع لبناء القدرات بشأن استخدام الشراء العام  أنشطة مشرتكة. فعلى سبيل املثال، سيجري

  املستدام مع الوسم اإليكولوجي يف االقتصادات الصاعدة وذلك بدعم من املفوضية األوروبية.
وقد أطلق برنامج األمم املتحدة للبيئة، بوصفه أمانة اإلطار، موقعًا شبكيًا لإلطار العشري   -  ٨٢

قوم بالتحضري لعملية ما قبل إطالق املركز العاملي لتبادل املعلومات عن واسرتاتيجية للتواصل بشأنه وي
. وسيقام موقع شبكي استحثاثي يتيح ٢٠١٣االستهالك واإلنتاج املستدامني حبلول كانون الثاين/يناير 

جلميع اجلهات الفاعلة وأصحاب املصلحة (احلكومات، وقطاع األعمال، واملنظمات غري احلكومية، وغريها) 
ا بشأن االستهالك واإلنتاج املستدامني. أن   تصبح أعضاء وأن تسجل مبادرا
وعلى الصعيدين اإلقليمي والوطين، يتضمن عمل برنامج األمم املتحدة للبيئة املتواصل تنقيح   -  ٨٣

برنامج اإلطار العشري األفريقي بشأن االستهالك واإلنتاج املستدامني، فضًال عن إقامة شراكة من أجل 
هالك واإلنتاج املستدامني يف أفريقيا. ويف املنطقة العربية، سُيعقد اجتماع املائدة املستديرة العريب الرابع االست

، بدعم من برنامج األمم املتحدة ٢٠١٣املعين باالستهالك واإلنتاج املستدامني يف الربع األول من عام 
ويف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، سيواصل للبيئة، من أجل وضع خريطة طريق للتنفيذ على الصعيد الوطين. 

آسيا الذي يرعاه االحتاد األورويب،  -  SWITCHالربنامج تعزيز أنشطته، مستفيدًا من عمله يف إطار برنامج 
واجتماع املائدة املستديرة آلسيا واحمليط اهلادئ املعين باالستهالك واإلنتاج املستدامني، ومنتدى رابطة أمم 

عين باالستهالك واإلنتاج املستدامني. وسُيقدَّم دعم تقين وسياسايت مكيف لبلدان آسيا جنوب شرق آسيا امل
نام  النكا والصني وفييت واحمليط اهلادئ (باكستان وبنغالديش ومجهورية ال الدميقراطية الشعبية وسري

وجيهية من أجل وكمبوديا واهلند). وستنفَّذ أنشطة على املستوى دون اإلقليمي أيضاً، تشمل وضع مبادئ ت
مؤشرات االستهالك واإلنتاج املستدامني يف بلدان جنوب آسيا. ويف منطقة أمريكا الالتينية، سيقدَّم دعم 
جمللس اخلرباء احلكوميني املعين باحتياجات االستهالك واإلنتاج املستدامني فيما يتعلق جبهوده الرامية إىل 

أوجه التآزر، وتوليد مبادرات وشراكات جديدة، والتوسع يف  تعزيز التنفيذ اإلقليمي لإلطار العشري، وحتديد
  التحول صوب االستهالك واإلنتاج املستدامني.

أن سياسات االقتصاد األخضر يف سياق التنمية ’’ ٢٠وقد أكدت البلدان يف مؤمتر ريو +   -  ٨٤
ا  ‘‘تدامةاملستدامة والقضاء على الفقر ينبغي ... أن تعزز أمناط االستهالك واإلنتاج املس ستواصل ’’وأ

ُج إمنائية شاملة وعادلة للتغلب على الفقر وانعدام املساواة وهذا  )١٣(.‘‘اجلهود الرامية إىل السعي إىل اتباع 

                                                      
 ان الفرعيتان (س) و(ع).، الفقرت٥٨املرجع نفسه، الفقرة   )١٣(
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للبيئة بشأن موضوعي االستهالك واإلنتاج املستدامني واالقتصاد  يوفر توجيهًا هامًا لربنامج األمم املتحدة
مل بشأن االقتصاد األخضر واإلطار العشري مها مبادرتان تكّمل إحدامها األخضر. والشراكة من أجل الع

األخرى ولكنهما متميزتان على الصعيد العاملي، وهلما واليتان خمتلفتان. أما على الصعيد الوطين، فإن 
اخلدمات االستشارية وخدمات بناء القدرات اليت يقدمها برنامج األمم املتحدة للبيئة ستجري مواءمتها 

تنسيقها متامًا من أجل االستفادة من أوجه التكامل املتأصل يف النهجني. وهدف برنامج األمم املتحدة و 
للبيئة هو أن تعمل معًا أفرقة تقنية بشأن االقتصاد األخضر واالستهالك واإلنتاج املستدامني، وكفاءة الطاقة 

اية املطاف، من أجل حتسني التنسيق وتقدمي مشورة ودعم متكا   ملني إىل البلدان.يف 
دف تعزيز كفاءة استخدام املوارد واالبتكار التكنولوجي، مع   -  ٨٥ ويعمل برنامج األمم املتحدة للبيئة، 

القطاعني العام واخلاص للتدليل على املنافع االقتصادية واالجتماعية والبيئية اليت تتحقق من تعميم االبتكار 
سطة احلجم، وللتعبري عن تلك املنافع، وتعزيز السياسات الوطنية. اإليكولوجي يف املشاريع الصغرية واملتو 

وحتديداً، سيجري تعزيز القدرات يف جماالت السياسات والقدرات التقنية يف كل من القطاعني العام 
واخلاص. وسيجري تنفيذ أنشطة من خالل الوسطاء الذين يعملون مع هذين القطاعني، من قبيل املراكز 

استخدام املوارد واإلنتاج األنظف التابعة ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج األمم الوطنية لكفاءة 
املتحدة للبيئة. وتلك املراكز تتمتع مبكانة جيدة بني احلكومات الوطنية وقطاعات األعمال احمللية تتيح هلا 

واخلاص. وستؤدي األنشطة إىل دعم تعميم السياسات وتشجيع حوار أكثر استنارة بني القطاعني العام 
إذكاء الوعي وتعرض كيفية التحسني العملي إلدماج االبتكار اإليكولوجي ضمن السياسات. وسيستفيد 
أيضًا واضعو السياسات يف القطاع اخلاص من وجود فهم أفضل للفرص والتحديات املرتبطة باالبتكار 

  اإليكولوجي.
ة الرتكيز على حتسني اجلهود التعاونية بشأن املدن واملباين وسيواصل برنامج األمم املتحدة للبيئ  -  ٨٦

املتسمة بكفاءة استخدام املوارد وذلك من خالل املبادرة العاملية للمدن املتسمة بكفاءة استخدام املوارد. 
ة  وستعمل مبادرة الربنامج بشأن املباين املستدامة والتشييد املستدام على حتديد الفرص املتاحة لتحقيق زياد

كفاءة استخدام املوارد، واحلواجز اليت تقف يف طريق ذلك، وحتديد أفضل املمارسات بشأن سلسلة 
اإلمدادات اليت حتقق منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية. وسيساعد الربنامج أيضًا عدة بلدان آسيوية 

  من أجل قطاع البناء. نام) يف وضع إجراءات ختفيفية مالئمة وطنياً  (إندونيسيا وتايلند والفلبني وفييت
 ٢٠ + وسيساعد برنامج األمم املتحدة للبيئة ومبادرة اإلبالغ العاملية، كمتابعة لنتائج مؤمتر ريو  -  ٨٧

بشأن اإلبالغ عن االستدامة، وهي مبادرة تقودها احلكومات لتعزيز دور احلكومات يف حتسني اإلبالغ 
ع اخلاص عندئذ على التحديات احملددة اليت تواجهها املؤسسي عن االستدامة. وسرتكز املشاركة مع القطا 

  املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم يف البلدان النامية، ضمن إطار مشروع ميوله االحتاد األورويب.
باحلاجة إىل تيسري صنع قرارات مستنرية بشأن السياسات فيما  أيضاً  ٢٠وقد اعرتف مؤمتر ريو +   -  ٨٨

ستدامة، واحلاجة يف هذا الصدد إىل تعزيز التفاعل بني العلم والسياسات. وسيسهم يتعلق بقضايا التنمية امل
فريق املوارد الدويل يف هذه العملية، حبيث حيدد الثغرات الرئيسية يف املعرفة، ويُزيد من إمكانية احلصول على 

ملستدامة للموارد وحتقيق املعرفة العلمية بالنسبة لصناع القرار الذين يضعون السياسات املتعلقة باإلدارة ا
  االستهالك واإلنتاج املستدامني.

_______________  


