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  املقدمة  - أوال  
بطلــب مــن الــدول األعــضاء خــالل الــدورة الثامنــة عــشرة وكمــسامهة يف العمليــة             - ١

االستشارية اليت تعقـد بـني الـدورات للـدورة التاسـعة عـشرة للجنـة التنميـة املـستدامة، عقـدت                      
اجتمـاع مـا بـني الـدورات        رنامج األمم املتحدة للبيئة     ة وب إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعي   

ط  اإلطـــار العـــشري للـــربامج املتعلقـــة بأمنـــابـــشأنالرفيـــع املـــستوى للجنـــة التنميـــة املـــستدامة 
وعقـد االجتمـاع يف بنمـا سـييت         . الذي استضافته حكومـة بنمـا      ، املستدامة نتاجاالستهالك واإل 

  .٢٠١١يناير / كانون الثاين١٤  و١٣يومي 
وأوروبـا  ) ١٨(وآسيا  ) ١٠( أفريقيا   ميثلون دوال من   مشاركا   ١٥٥وحضر االجتماع     - ٢

وأوروبــا الغربيـــة وبلــدان أخـــرى   ) ٢٦(وأمريكــا الالتينيـــة والبحــر الكـــارييب   ) ١١(الــشرقية  
وحـضر الكرسـي الرسـويل      . أسـتراليا وكنـدا والواليـات املتحـدة األمريكيـة         مبا يف ذلك     ،)٢٧(

ــه كــذلك وكــان االحتــاد األ. كمراقــب ــة   املتحــدة     األمــم  وكانــت . ورويب ممــثال في ــة باللجن  ممثل
االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، وإدارة الشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة،            

املتحـدة للتربيـة     للبيئـة، ومنظمـة األمـم          املتحـدة      األمـم   وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج      
 اوكـان هنـاك كـذلك عـدد      ). اليونيـدو ( ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية       لعلم والثقافة وا

، ، بنمـا   البلـد املـضيف    كـان وباإلضافة إىل اهليئة البيئيـة الوطنيـة،        . من ممثلي اجملموعات الرئيسية   
ــة االجتماع ممــثال أيــضا بــ  ــيم، ووزارة الــصحة، ووزارة التنمي ــة، ووزارة التعل ــة، وزارة اخلارجي ي

واألمانة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكارات، واجلمعية الوطنية للمحافظـة علـى الطبيعـة،     
  .واهليئة البحرية البنمية وهيئة قناة بنما واهليئة املكلفة حبماية املستهلكني واحملافظة على املنافسة

 للخيـارات   اراض استع تتضمن أوالمها  معلومات أساسية،    يتوبنيت املناقشات على وثيق     - ٣
 التوجيهيـة  واملبـادئ املعـايري  ، وتتـضمن الثانيـة   جمن أجل بنيـة مؤسـسية لإلطـار العـشري للـربام        

وميكـن االطـالع    .  جيمع الربامج املعروضة كنتيجة لطلب تقـدمي بـرامج         ومرفقاللربامج احملتملة،   
: امة يف العنـوان   على الـوثيقتني يف املوقـع الـشبكي للـدورة التاسـعة عـشرة للجنـة التنميـة املـستد                   

http://www.un.org/esa/dsd/dsd_aofw_scpp/scpp_tenyearframprog.shtml  
 املــستدامني يف خطــة جوهانــسربغ للتنفيــذ الــيت     نتــاج االســتهالك واإلويــرد مفهــوم   - ٤

ويـــشكل االســـتهالك . ٢٠٠٢  عـــاماعتمـــدت يف مـــؤمتر القمـــة العـــاملي للتنميـــة املـــستدامة يف 
احدة من الغايات الثالث العامـة واملتطلبـات األساسـية للتنميـة املـستدامة              و  املستدامان نتاجواإل

لتنميــة االقتــصادية  ا  مــن أجــل حفــز  إىل جانــب القــضاء علــى الفقــر وإدارة املــوارد الطبيعيــة     
  .واالجتماعية
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 املـستدامني منـذ مـؤمتر القمـة       نتاجومت إظهار التزام سياسي قوي بشأن االستهالك واإل         - ٥
قليميـة حـول   اإلستديرة املـ وذلك بوسائل شىت منها اجتماعات املائدة       ية املستدامة،   العاملي للتنم 

يف أفريقيـا  بـشأن هـذين املفهـومني    ات إقليميـة  استراتيجي وإقرار املستدامني  نتاجاالستهالك واإل 
 املـستدامني   نتـاج وأمريكا الالتينية وأوروبا والعامل العريب، ووضع برامج وطنية لالسـتهالك واإل          

  . املستدامني يف صلب خطط التنميةنتاجاجلهود إلدخال االستهالك واإلثيف تكو
ــزام الــسياسيوا  - ٦ ــع املــستوىاللت جتلــى  املــستدامني نتــاج بتــشجيع االســتهالك واإل الرفي

 ،٢٠٢٠-٢٠١١ للفتـرة  لتنـوع البيولـوجي   املستكملة واملنقحـة ل   ة  ستراتيجي يف اخلطة اال   مؤخرا
ــا باال   ــاجســتهالك واإلالــيت تتــضمن هــدفا متعلق  املتعلــق ٤ رقــم آيتــشىهــدف ( املــستدامني نت

 علــى أبعــد تقــدير، ســيكون كــل مــن احلكومــات  ٢٠٢٠حبلــول عــام ” :)بــالتنوع البيولــوجي
وقطاع األعمال وأصحاب املصلحة على مجيع املستويات قد اختذوا خطوات مـن أجـل حتقيـق                

 آثـار اسـتعمال املـوارد       وجعلـوا   املستدامني أو نفذوا خططا من أجل ذلـك        نتاجاالستهالك واإل 
  .)١(“ احلدود االيكولوجية اآلمنةال تتعدىالطبيعية 

خــــالل املناقــــشات حــــول اإلطــــار العــــشري للــــربامج املعنيــــة بأمنــــاط االســــتهالك و  - ٧
 ُعرضت التجارب الناجحـة   املستدامة يف الدورة الثامنة عشرة للجنة التنمية املستدامة،          نتاجواإل

 املستدامني، لكن لوحظ أن املبـادرات غالبـا مـا كانـت جمـزأة               نتاجواإلهالك  يف ما يتعلق باالست   
والحظــت الوفــود أن هنــاك حاجــة إلطــار عــشري  . ال تغتــنم الفــرص مــن أجــل حتقيــق التــآزر 

للربامج من أجل توفري الدعم الدويل املعزز واملتناسق ملختلف الـسياسات املوجـودة واملبـادرات       
صلحة املـ واإلقليمي وكـذلك ملـساعدة الـدول األعـضاء وذوي           األخرى على الصعيدين الوطين     

إن املبـادرات   .  املـستدامني اجلديـدة والناشـئة      نتـاج حتديات االسـتهالك واإل   جماهبة  خرين على   اآل
طوعيـة مـن حيـث طبيعتـها، وبـالرغم مـن            ،  )٢(اليت ظهرت إىل حـد اآلن، مثـل عمليـة مـراكش           

__________ 
ــوجي        )١(   ــالتنوع البيول ــوجي وأهــداف آيتــشي املتعلقــة ب اخلطــة اإلســتراتيجية املــستكملة واملنقحــة للتنــوع البيول

 مـن تـشرين     ٢٩ إىل   ١٨اعتمدها مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي يف اجتماعه العاشر املنعقد من             
 هـدفا رئيـسيا منظمـة حـسب مخـسة           ٢٠“ أهـداف آيتـشي   ”وتـضم   .  بناغويا، اليابـان   ٢٠١٠أكتوبر  /األول

ويعـاجل واحـد مـن هـذه األهـداف األسـباب الكامنـة وراء فقـدان يف التنـوع البيولـوجي                      . أهداف إسـتراتيجية  
  ).x/2، املرفق، املقرر UNEP/CBD/COP/10/27انظر (“ ٤اهلدف ”ويشمل 

جوهانـسربغ للتنفيـذ، هـي     كاستجابة للفصل الثالث مـن خطـة      ٢٠٠٣عملية مراكش، اليت انطلقت يف عام         )٢(  
منتدى عاملي وغري رمسي لذوي املصلحة املتعددين من أجل تشجيع تنفيذ السياسات وبناء القـدرات املتعلقـة                 

ويعـد برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة      .  املستدامني ودعم استحداث إطار عـشري للـربامج       نتاجباالستهالك واإل 
عة لألمم املتحدة الوكـالتني امليـسرتني هلـذه العمليـة مـع مـشاركة       وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التاب  

  .نشطة للحكومات الوطنية والوكاالت اإلمنائية والقطاع اخلاص واجملتمع املدين وأصحاب مصلحة آخرين
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 وتبــادل املعــارف واملعلومــات بــني البلــدان نيــةاألوســاط املعكوهنــا فعالــة كوســيلة مؤقتــة جلمــع 
  . واألقاليم، فإهنا تفتقر آللية رمسية من شأهنا كفالة االستدامة

واعترفت اللجنة بأن اإلطـار ميكـن أن يـوفر منـربا مـن أجـل التبـادل الواسـع للخـربات                        - ٨
والــدروس املستخلــصة وأفــضل املمارســات واملعــارف علــى مــستويات متعــددة، وقــد يــسمح    

وبإمكانــه كــذلك أن يــساعد البلــدان يف رصــد التقــدم  . تكــرار املبــادرات الناجحــة وتكثيفهــا ب
 والحظ كثري من املندوبني أن اإلطـار كفيـل بـأن          .  اخلاصة هبا  ا وغاياهت اهاحملرز حنو حتقيق أهداف   

  . يساعد على تعبئة الدعم التقين واملايل الضروري لتنفيذ املبادرات الوطنية واإلقليمية
جتمـــاع نجـــاح اال مـــا بـــني الـــدورات مهمـــا بالنـــسبة ل املعقـــودســـيكون االجتمـــاعو  - ٩
 ،٢٠١١مـارس  / آذار٤فربايـر إىل    / شـباط  ٢٨مـن   املقرر أن يعقد    دويل  الكومي  احلتحضريي  ال

ــستدامة       ــة املـ ــة التنميـ ــشرة للجنـ ــعة عـ ــدورة التاسـ ــات الـ ــدها  وملفاوضـ ــرر عقـ ــن املقـ  إىل ٢مـ
ــار ١٣ ــايو /أي ــشري  ٢٠١١م ــار الع ــتهالك واإل    حــول اإلط ــاط االس ــة بأمن ــربامج املعني ــاج لل  نت

  . املستدامة
  

   واجتماعات املائدة املستديرةاجللسات  - ثانيا  
السـلو  و االجتماع لوسيا شـندك، املـديرة العامـة للهيئـة البيئيـة الوطنيـة لبنمـا،                  تافتتح  - ١٠

نــة التنميــة   للجالتاســعة عــشرة بــوربيلي، وزيــر البيئــة والغابــات يف رومانيــا ورئــيس الــدورة       
وبعــد الترحيــب بــاجلميع يف بنمــا، أكــدت الــسيدة شــندك علــى أمهيــة االســتهالك     . املــستدامة

 علــى أمهيــة االجتمــاع مــا بــني  شــددتكمــا .  املــستدامني بالنــسبة للتنميــة املــستدامة نتــاجواإل
  .  للجنة التنمية املستدامةالتاسعة عشرة التحضري للدورة يفالدورات 

 املـستدامني   نتـاج موضـوع االسـتهالك واإل    بشأن  يلي على أن التقدم     وشدد السيد بورب    - ١١
 خلـاص القطـاعني ا املهم ميكن أن حيرز فقط عن طريق شراكة قوية بـني احلكومـات والكيانـات             

كما أكد على أمهية هذا االجتمـاع يف املـساعدة علـى       . مع إشراك قوي للمجتمع املدين    والعام  
، وهـو مـا قـد يكـون     أكثر اسـتدامة  إنتاجط استهالك واستحداث إطار دويل داعم لتشجيع أمنا   

  .٢٠١٢  عامكذلك مسامهة يف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة يف
لــدورة ل الطريــق وخارطــةتــال االفتتــاح عــرض ألهــداف اجتمــاع مــا بــني الــدورات   و  - ١٢

ة يف إدارة الـشؤون     ، مدير شـعبة التنميـة املـستدام       قدمهما للجنة التنمية املستدامة     التاسعة عشرة 
للجنـة  دورة التاسعة عـشرة      التحدي الذي يواجه ال    خاصة على وأكد  . االقتصادية واالجتماعية 

 نتـاج  يف جـدول أعمـال اللجنـة وتعمـيم مراعـاة االسـتهالك واإل              لتاليف التجزؤ التنمية املستدامة   
  .املستدامني يف الوكاالت احلكومية واهليئات اإلقليمية والدولية
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ثت مديرة شعبة التكنولوجيـا والـصناعة واالقتـصاد بربنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة                 وحتد  - ١٣
ــراكش وصــلتها     ــة م ــازات ودروس عملي ــن أجــل    بوضــععــن إجن ــربامج م ــشري لل ــار الع  اإلط

  . للجنة التنمية املستدامةدورة التاسعة عشرة املفاوضات أثناء ال
اءه حـول العناصـر الـيت يعتقـد أنـه            الـذي قـدم آر     أدىل به رئـيس اللجنـة     وتال ذلك بيان      - ١٤

لرؤيـة املتعلقـة باإلطـار العـشري        وا. إطار عشري للـربامج   تصميم  احلسبان عند   يف  جيب أخذها   
 كل أصـحاب املـصلحة وأن تعكـس مـستوى طمـوحهم وتطلعهـم يف                يرتئيها أن    ينبغي للربامج
 إىل  لضروري التوصـل  ومن ا .  املستدامني وتنفيذ براجمهما   نتاج االستهالك واإل  إىل حتقيق السعي  

 القيـام    ميكنـه  الـذي   املؤسـسي  واهليكـل للوظائف الرئيسية لإلطار العشري للربامج      مشترك  فهم  
 مجــع وتبــادل اخلــربات والتقــدم وكــذلك املعــارف ممــا يتــيح، وجــه أفــضل  علــىهبــذه الوظــائف

 وأهـداف   حتديـد غايـات  يـتعني وأثنـاء القيـام بـذلك،      .  املـستدامني  نتـاج املتعلقة باالستهالك واإل  
 املـستدامني املوجـودة     نتـاج  عـن طريـق اسـتخدام منتـديات ومبـادرات االسـتهالك واإل             مشتركة

  .والربط وخلق التآزر بينها بواسطة هيكل مؤسسي فعال وكفء
تلتـها  و. واخُتتمت اجللسة االفتتاحية مبناقشة عامة ألهـداف وغايـات اإلطـار العـشري              - ١٥

 الغايــات والوظــائف نوقــشت فيهــاانيــا واملكــسيك، والــيت اجللــسة األوىل الــيت ترأســها ممــثال أمل 
ــار   ــسية لإلط ــلالرئي ــاء    .  وكــذلك عناصــره األساســية  احملتم ــشات أثن ــسهيل املناق ــن أجــل ت وم
 شـعبة التنميـة املـستدامة بتقـدمي عـرض           مـن  املـستديرة التاليـة، قامـت موظفـة          اجتماعات املائـدة  

املـستديرة  اجتماعـات املائـدة     قـشات خـالل      وعقـب املنا   .حول حتديد الوظائف احملتملة لإلطـار     
  .اجللسة العامةتلك االجتماعات على املقررون اآلراء املعرب عنها أثناء عرض ، ةاألربع
 اهليكـل  وركزت اجللسة الثانية اليت ترأسـها ممـثال غواتيمـاال والواليـات املتحـدة علـى                   - ١٦
اجللــسة نفــس شـكل   واختـذت  ،ية، ومتـت فيهــا مناقـشة عناصــره وآلياتـه الرئيــس   مـل لإلطــار احملت

 املستديرة عرض للـدروس املستخلـصة مـن مقارنـة منـاذج مـن               اجتماعات املائدة وسبق  . األوىل
 رئيس فرع التحليل والـشبكات يف جمـال الـسياسات العامـة يف شـعبة التنميـة                  قدمهأجل اإلطار   

. مـم املتحـدة للبيئـة     نائبـة مـدير شـعبة التكنولوجيـا والـصناعة واالقتـصاد بربنـامج األ              واملستدامة  
تلـك االجتماعـات     املقررون اآلراء املعـرب عنـها أثنـاء          عرض املستديرة،   املائدةوعقب مناقشات   

  . اجللسة العامةاألربعة على
ــان     - ١٧  للــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة   األمــني العــام  لوكيــلواختــتم اليــوم األول ببي

وركـز  . املـستدامة  مـدير شـعبة التنميـة     تنمية املـستدامة تـاله       لل   املتحدة     األمم  واألمني العام ملؤمتر    
واملرحلـة التحـضريية ملـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة             املـستدامني    نتـاج البيان علـى االسـتهالك واإل     

 وكيــل األمــني العــام، يف البيــان،وأكــد . )٢٠ + ريــو (٢٠١٢املــستدامة املقــرر عقــده يف عــام 
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ن االلتــزام الــسياسي املتجــدد بالتنميــة املــستدامة؛ وتقيــيم  ضــماهــي ؤمتر املــعلــى أن الغايــة مــن 
 أمـا  التحـديات اجلديـدة والناشـئة؛        وجماهبـة التقدم احملرز حىت اآلن والثغرات املتبقيـة يف التنفيـذ؛           

 للبيئــة يف ســياق التنميــة املــستدامة    يراعــاملقتــصاد اال فستــشملجمــاالت التركيــز املواضــيعي   
 نتــاجوأمنــاط االســتهالك واإل.  مؤســسي للتنميــة املــستدامةإطــارضــع وووالقــضاء علــى الفقــر، 

 علــى أن وجــرى التأكيــد أيــضا  . املــستدامني مرتبطــة يف جوهرهــا هبــذه الغايــات واملواضــيع     
ــاجاالســتهالك واإل ــصادية   نت ــسان كــل القطاعــات االقت ــستدامني مي ــإن   امل ــذلك، ف وجــدول ، ل

وميكـن لإلطـار العـشري      . البيئـة  كل الوكاالت احلكومية، وليس فقـط وزارات         سيهماألعمال  
للربامج، إن هو اعُتمد وُترجم إىل مبادرات وتدابري حمددة، أن يصبح حمركا مهما لـدعم تنفيـذ                 

بإمكانــه تــشجيع التقــدم الــسريع حنــو حتقيــق   و. نتــائج مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة  
ــة   مــبقــدير كــبريظــروف عــيش كرميــة لكــل البــشر مــع احلــد يف نفــس الوقــت      ــار البيئي ن اآلث

  .ؤمترامللبنة مهمة التفاق دويل طموح يف وسوف يكون . نتاجلالستهالك واإل
 اجملـاالت الربناجميـة      املناقـشة علـى    توتركـز  اجللسة الثالثة ممثال إيطاليا ومـايل،        وترأس   - ١٨

وقبـل بـدء مناقـشات املائـدة املـستديرة، قـدم            .  بـرامج مـن أجـل اإلطـار        وضـع الرئيسية ومعايري   
 املــستدامني التــابع لــشعبة التكنولوجيــا والــصناعة واالقتــصاد  نتــاجرئــيس فــرع االســتهالك واإل

تملـة النتقـاء ووضـع      بربنامج األمـم املتحـدة للبيئـة عرضـا حـول املبـادئ التوجيهيـة واملعـايري احمل                 
 على األولويات والربامج اإلقليمية املعروضة مـن طـرف خمتلـف أصـحاب املـصلحة               الربامج بناء 

صادر عـــن إدارة الـــشؤون االقتـــصادية الـــربامج الـــدول األعـــضاء اســـتجابة لطلـــب تقـــدمي والـــ
ــاء  عــرض املــستديرة، املائــدةوعقــب مناقــشات . واالجتماعيــة  املقــررون اآلراء املعــرب عنــها أثن

  . اجللسة العامةعلى األربعة اجتماعات املائدة املستديرة
ومتحــورت املناقــشة . مهوريــة التــشيكية اجللــسة الرابعــة، ممــثال إندونيــسيا واجل وتــرأس  - ١٩
ومتت دعـوة وكـاالت وبـرامج       .  الدعم ووسائل التنفيذ على الصعيدين الوطين واإلقليمي       حول

 املـستدامني وكـذلك الطريقـة الـيت         نتـاج  يف االسـتهالك واإل    لتبيان كيفية إسهامها     املتحدة     األمم  
 العــروض وأعقبــت.  بطريقــة أفــضلحتقيــق ذلــك اهلــدفميكــن هبــا لإلطــار أن يــساعدها علــى  

  . الدول األعضاءفيما بنيمناقشات 
لــدورة التاســعة عــشرة للجنــة التنميــة املــستدامة   ا رئــيس نائــبوتــرأس اجللــسة اخلتاميــة    - ٢٠

 الـرئيس الـذي   مـوجز  الـسيدة شـندك عناصـر مـن     عرضـت ويف املالحظـات اخلتاميـة،      ). أستراليا(
 عـن سـبيل املـضي قـدما،         الـرئيس حتـدث    املوجز،   يف ذلك و. وزع كمسودة على كل املشاركني    

. بشكل خاص على احلاجة للعمـل علـى إجنـاز إطـار عـشري ميثـل أعلـى قاسـم مـشترك              مؤكدا
ؤسـسي  هيكلـه امل توافقا ناشئا حول وظـائف إطـار عـشري، و       هناك، فيما يبدو،    وأكد على أن    
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التاســعة أن الــدورة واختــتم قولــه بــاإلعراب عــن تأكــده مــن  .  الــربامجوضــعنــَسق، ومعــايري امل
  . االستهالك واإلنتاج املستدامنيحتقيق تقدم بشأن ستكون قادرة على عشرة

  
   املستديرةاجتماعات املائدةلجلسات العامة ول اللجنة رئيس موجز  - ثالثا  

 لالقتراحـات واألفكـار والـشواغل الرئيـسية املعـرب عنـها أثنـاء املناقـشات يف                  موجزهذا    - ٢١
ويتبع امللخص الترتيب املذكور أعـاله، ويـسلط   . املستديرةجتماعات املائدة  وااجللسات العامة   

الضوء على جماالت االلتقاء الواسع للـرؤى، و اجملـاالت الـيت سـيبدو فيهـا أن العديـد أو الكـثري           
 فيهـا تقـارب     لـيس من الدول األعـضاء وأصـحاب املـصلحة اآلخـرين يتفقـون، واجملـاالت الـيت                 

  .املزيد من احلوارتاج إىل حتللرؤى وواضح 
  

  حتديد السياق: اجللسة االفتتاحية    
كــان هنــاك اتفــاق عــام للمــشاركني علــى احلاجــة إلطــار عــشري للــربامج ووجــوب       - ٢٢

 أن األزمــات املتعــددة كلمــونوالحــظ املت.  للجنــةالتاســعة عــشرةاالتفــاق بــشأنه أثنــاء الــدورة 
عمـا هـي   يري أمناط االستهالك واإلنتـاج  األخرية كانت مبثابة تذكري صارخ بالضرورة امللحة لتغ     

طموحــة وذات منحــى سياسية الــإلرادة ضــرورة أن تكــون اوأكــد العديــد علــى  . عليــه حاليــا
 بـصدق أنـه سـاهم بطريقـة مفيـدة يف      القـول  عقـد مـن الـزمن    ُيمكن بعد يف إطالق إطار    عملي  

  .حتقيق أمناط مستدامة لالستهالك واإلنتاج يف كل البلدان
ريـو، مبـا يف ذلـك    ئ   يف إعـالن ومبـاد     واردةالسـتهالك واإلنتـاج املـستدامني        ا خطةإن    - ٢٣

واالسـتهالك واإلنتـاج املـستدامان مـسألة شـاملة ومت           . لكن املتباينة ومبدأ املسؤوليات املشتركة    
بعـد مـؤمتر القمـة      ا على هذا األساس يف جلنة التنمية املستدامة منذ دورهتـا احلاديـة عـشرة                تناوهل

وضـع إطـار عـشري للـربامج     ب ، اليت أصـدرت التكليـف   ٢٠٠٢مية املستدامة يف عام     العاملي للتن 
  .املتعلقة بأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة

ومت التأكيــد علــى أنــه مــن املهــم للغايــة أن يكــون اإلطــار قــادرا علــى معاجلــة األبعــاد       - ٢٤
وما بقاعـدة علميـة متناسـقة       الثالثة للتنمية املستدامة على حنو متوازن ومندمج وأن يكـون مـدع           

مـن  ومت التأكيـد علـى أمهيـة بنـاء اإلطـار العـشري للـربامج                . وجديرة بالثقة ومعتـرف هبـا عامليـا       
ضمان أن تكـون لـه املرونـة الكافيـة لتلبيـة االحتياجـات واألوليـات املتنوعـة                  ل القاعدة إىل القمة  

رحلـة انتقاليـة، وكـذلك أن       مب ارةاملـ قتـصادات   اللبلدان، املتقدمة منها والناميـة وذات ا      ملختلف ا 
ويف هـذا   . تكون له القـدرة علـى كفالـة إمكانيـة إدخـال الـربامج املـستقبلية بـسهولة يف اإلطـار                    

 باحلاجة للبنـاء علـى إجنـازات عمليـة مـراكش،        املتكلمنيالصدد، كان هناك اعتراف واسع من       
 وحتديــد الثغــرات الــيت ذكــرت كمثــال جيــد علــى اســتيعاب االحتياجــات اإلقليميــة والوطنيــة   
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ــذ يف ــات      . التنفيــ ــى الترتيبــ ــبىن علــ ــن أن يــ ــربامج ميكــ ــشري للــ ــار العــ ــر أن اإلطــ ــا ذُكــ كمــ
  .املوجودة املؤسسية

 االسـتهالك واإلنتـاج     الـدعوة إىل  وجاء يف اقتراح أنه حـان الوقـت لالنتقـال مـن جمـرد                 - ٢٥
السـتهالك واإلنتـاج     من أجل دعم تعمـيم مراعـاة ا        القيام فعال بوضع إطار ناجع    املستدامني إىل   

  .املستدامني يف كل جماالت صنع القرار، اخلاصة منها والعامة
  

  هوغاياتاإلطار هدف     
. كان هناك تـالق واسـع لـآلراء علـى أن اإلطـار جيـب أن تكـون لـه أهـداف طموحـة              - ٢٦
 لتـشكيل وإطـالق إطـار عـشري     التاسعة عـشرة  على احلاجة يف الدورة     عديدةأكدت بلدان    إذ

طموح وقابل للتنفيذ من أجل دعـم املبـادرات اإلقليميـة والوطنيـة لتـسريع التحـول إىل                  للربامج  
االســتهالك واإلنتــاج املــستدامني بغيــة تــشجيع التنميــة االجتماعيــة واالقتــصادية داخــل حــدود   

  .طاقة استيعاب النظم اإليكولوجية
عـدة لإلطـار،    وأكد املشاركون على أمهية رؤية عاملية موحـدة وأهـداف مـشتركة كقا              - ٢٧

ــة   ــة الرؤيـ ــول طبيعـ ــن اختلفـــت اآلراء حـ ــة   ف. لكـ ــشاركني أن خطـ ــني رأى بعـــض املـ ــي حـ فـ
 رؤيـة وأهـدافا وأن هـذه األخـرية ميكـن إعـادة التأكيـد عليهـا عـوض                    توفرجوهانسربغ للتنفيذ   

آخـرون أن أهــداف اإلطـار جيــب أن   ارتـأى  إمـضاء الوقـت يف التفــاوض بـشأن رؤيـة جديــدة،     
  . خطة جوهانسبورغ للتنفيذيفعمال من تلك املتضمنة تكون أكثر قابلية لإل

 على أن األهـداف التطلعيـة مهمـة، لكـن كـان هنـاك اتفـاق أقـل حـول                     كثريونواتفق    - ٢٨
مـستويات التنميـة    يف  الكـبري   للتبـاين   احملـددة كميـا مفيـدة نظـرا         املعينـة و  ما كانت األهداف     إذا

وأيـد  . حبـسب املنـاطق  يف األهـداف العامـة     بلدان تكي عدة  واقترحت  .  البلدان بنيواألولويات  
ــاع هنــج متمــايز إزاء عــدد مــن املــشاركني   ــات،  اتب ــد األهــداف والغاي اخلــربة اســتنادا إىل  حتدي

  .هنجا من القاعدة إىل القمةوالقدرات يف بلدان خمتلفة، وهو ما يشبه 
 ،واقُتــــرح أن يــــضع اإلطــــار التوكيــــد األويل علــــى اغتنــــام فــــرص النجــــاح للكــــل    - ٢٩
أو بيئيـة  / واليت هلـا منـافع اقتـصادية واجتماعيـة و         ،لتحسينات املتعلقة بكفاءة استعمال الطاقة    كا

  . متعددة
وأصـــر بعـــض املـــشاركني علـــى أن املـــشاركة يف اإلطـــار جيـــب أن ينظـــر إليهـــا علـــى   - ٣٠
  . طوعية أهنا
قـد  واقترح بعض املشاركني أن ميثل اإلطار خطوة أولية علـى طريـق طويلـة، وهـو مـا                     - ٣١

  . إطار ملزم قانوناًمن قبيليؤدي إىل إبرام اتفاقات مستقبلية طموحة، 
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  ١اجللسة     
  وظائف اإلطار    

:  وهـي  ، األوىل كان هناك قبول واسع للوظائف املدرجة يف ورقة املعلومات األساسـية            - ٣٢
 ؛تبـادل املعـارف وإقامـة شـبكات التواصـل         ) ب(مـشتركة؛   االلتزام بأهـداف ورؤيـة عامليـة        ) أ(
 ؛التـآزر ) هــ  (؛التعاون الـتقين  ) د (؛ والتخطيط االستراتيجي واالستثمار   أطر العمل املؤاتية  ) ج(
  . وتعبئة اجملتمع املدينالتثقيفزيادة الوعي و) و(

 مـن املـشاركني علـى أمهيـة إشـراك مجيـع أصـحاب املـصلحة الرئيـسيني يف                   كـثري وأكد    - ٣٣
إلنتـــاج املـــستدامني يف كـــل الـــوزارات االســـتهالك وامفهـــوم كـــل املراحـــل وتعمـــيم مراعـــاة 

الـيت تكـررت أكثـر مـن غريهـا بـشأن            ومن بني االقتراحات    . وعمليات وضع السياسات العامة   
 مـن أجـل تكملـة التعـاون         ،ضافية لإلطار، ورد ذكر التعاون املـايل وبنـاء القـدرات          اإلوظائف  ال

  .دعم االبتكارو ،التقين
. تكون له وظيفـة مهمـة كمركـز تبـادل معلومـات            أن   ينبغيأن اإلطار   التأكيد  وتكرر    - ٣٤

 بــشكل خــاص كوســيلة  هامــة الــشراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص  اعُتــربت إقامــةكمــا 
 التحتيـة مـن   ىنوسجل البعض أمهيـة زيـادة االسـتثمار يف الـب         . إلشراك قطاع األعمال يف اإلطار    

 إشـراك القطـاع اخلـاص،       أجل دعم أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة لـيس فقـط عـن طريـق             
  .شراك املؤسسات املالية الدوليةإبل كذلك عرب 

وأكد عـدد مـن املـشاركني علـى أمهيـة إشـراك النظـام التعليمـي واألوسـاط العلميـة يف                    - ٣٥
لـسياسات وإعطـاء الـشباب املعـارف     لبناء قاعدة علمية قويـة      بنتاج املستدامني،   إلاالستهالك وا 

ــارا عــ   ــأمور االســتهالك واإلنتــاج املــستدامني واملهــارات كــي يــصريوا كب ومت التــشديد . املني ب
  .كذلك على احلاجة لدعم مشاركة علماء من بلدان نامية يف شبكات البحوث

 ،اإلعالم يف التوعيـة والتـأثري علـى الـرأي العـام     وسائط وذكر كثري من املشاركني دور      - ٣٦
تــزام الــسياسي بتــشجيع وتنفيــذ الــذي ميكــن بــدوره أن يــؤثر يف صــنع الــسياسات ويف قــوة االل 

وتكنولوجيــات املعلومــات واالتــصاالت هــي تكنولوجيــات  . االســتهالك واإلنتــاج املــستدامني
 الفعـال مباهيـة االسـتهالك واإلنتـاج املـستدامني      عـالم مت تسليط الـضوء علـى اإل  ومتكينية مهمة،  

  .مجوسبب أمهيتهما بالنسبة لكل البلدان كوظيفة مهمة لإلطار العشري للربا
ومثة حاجة للمزيد من املناقشة حول املؤشـرات ورصـد التقـدم احملـرز حيـث مت التعـبري                     - ٣٧

إلطـار، ينبغـي    مـن وظـائف ا     الرصد كوظيفـة     هذارح أنه يف حالة إدخال      واقُت. عن آراء متنوعة  
جيـب  و. أن يطبق ليس فقط على التدابري اإلقليمية والوطنية، ولكن كذلك على الـدعم الـدويل              
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ــة  كــذلك أن ــة للرصــد واالســتعراض   .  يكيــف مــع مــستوى التنمي ــات الوطني ــوحظ أن اآللي ول
  . من البلدان الناميةكثريستحتاج للتعزيز يف 

بالعمليـات   اإلطـار ووظائفـه      لـتفهم كيفيـة ارتبـاط     وأبرز عـدد مـن املـشاركني احلاجـة            - ٣٨
ستدامة الـذي سـُيعقد    مثل عمليات مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املـ       خرى  األدولية  الفاوضات  املو

 ومنظمـة التجـارة العامليـة واتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بـشأن           )٢٠ + ريو (٢٠١٢يف عام   
التـآزر  ت  جمـاال كـذلك بغيـة إجيـاد       و أوجـه التـضارب،   تغري املنـاخ، مـن أجـل تفـادي التكـرار و           

  .حيثما أمكن
لبلدان األقـل منـوا   ألقل ا ة  ولفتت بلدان كثرية االنتباه إىل التحديات واألولويات اخلاص         - ٣٩

إذ  ؛االسـتهالك واإلنتـاج املـستدامني     هنـج   والدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة يف مـا يتعلـق بتنفيـذ               
 يظـل يتمثــل يف  كـون املـشكل بالنــسبة للفقـراء يف البلـدان الناميــة     يتطــرق إىلينبغـي لإلطـار أن   
لـى االكتفـاء أكثـر مـن         ع وجـود تأكيـد   ويف هذا الـصدد، أشـار مـشارك إىل          . نقص االستهالك 

  . الكفاءة يف االستهالك
  

  ٢اجللسة     
   املؤسسياهليكل    

 تـستخلص   ميكـن أن  كانت هناك مناقشة غنيـة حـول الـدروس والعناصـر املمكنـة الـيت                  - ٤٠
عملية مراكش، واألهـداف     (األوىلمن النماذج الستة املستعرضة يف ورقة املعلومات األساسية         

 االستراتيجي لإلدارة الدوليـة للمـواد الكيميائيـة، والفريـق االستـشاري             اإلمنائية لأللفية، والنهج  
املعــين بــالبحوث الزراعيــة الدوليــة، والتحــالف العــاملي مــن أجــل تــوفري اللقاحــات والتحــصني    

ة األمـم املتحـدة املعنيـة بـاملوارد املائيـة           آليات التنسيق املشتركة بني الوكـاالت مـن قبيـل شـبك           و
ــم املتحــدة  و ــة  شــبكة األم ــة بالطاق ــم املتحــدة للمحيطــات  واملعني وكــذلك بعــض  ) شــبكة األم

األمم املتحـدة يف مثانيـة      وحدة العمل يف    مثال مشاريع   (النماذج األخرى اليت مل يتم استعراضها       
وكان هناك إمجاع واسع النطاق على أن النماذج الستة توفر قاعدة جيـدة لبـدء               ).  رائدة بلدان

دروس ألن  الـ  أشاروا إىل أهنم جيـدون صـعوبة يف اسـتخالص            املناقشات؛ لكن بعض املشاركني   
  . خلدمة وظائف خمتلفة جداُصممبعض النماذج 

  
   النماذججدوى    

 لإلطـار مـشابه لنمـوذج النـهج االسـتراتيجي لـإلدارة       هيكـل بلـدان اعتمـاد    عدة  أيدت    - ٤١
لـسياسي والـسياسة     اإلعـالن ا    وهـي  الدولية للمواد الكيميائية مبا فيه خصائصه الثالث الرئيـسية        
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أن النــهج االســتراتيجي لــإلدارة باستحــسان إىل  تلــك البلــدان أشــارتكمــا . العامليــة والــربامج
  .الدولية للمواد الكيميائية يشرك كل أصحاب املصلحة وعلى قدم املساواة

. فعاليتـه مـن حيـث التكلفـة     منـوذج مـا، مـن املهـم تقيـيم      فعاليـة تقيـيم  ذُكر أنـه لـدى      و  - ٤٢
كـثري  التقييمـات مـثال، فالنـهج االسـتراتيجي لـإلدارة الدوليـة للمـواد الكيميائيـة                 وحسب أحـد    

 للنـهج   خمتزلـة واقتـرح بعـض املـشاركني أن صـيغة          .  نـسبيا  بـاهظ مـن ناحيـة اإلدارة و     املتطلبات  
  . فعاليةاالستراتيجي قد تكون أكثر

أن ربت واعتـ وذكرت بعض الدول الدروس اإلجيابيـة املستخلـصة مـن عمليـة مـراكش             - ٤٣
وأن منـوذج التحـالف العـاملي مـن         يف طابعـه العـام      منوذج األهداف اإلمنائية لأللفية يبدو مفرطـا        

 األمـم املتحـدة املعنيـة       شـبكة أجل توفري اللقاحات والتحـصني مغـال يف اخلـصوصية وأن منـاذج              
ت، والـيت   باملوارد املائية وشبكة األمم املتحـدة املعنيـة بالطاقـة وشـبكة األمـم املتحـدة للمحيطـا                 

فئـات عريـضة مـن    هي رمبـا مناِسـبة للتنـسيق بـني الوكـاالت لكـن غـري مواتيـة لتـسهيل إشـراك                   
  .أصحاب املصلحة

، إذ أن   ىوالحظ مشارك أن مستوى طموح اإلطار سيؤثر على اختيـار منـوذج ُيحتـذ               - ٤٤
ومــن جهــة أخــرى، . منــوذج عمليــة مــراكش أكثــر طواعيــة مــن النمــاذج األخــرى املــستعرضة  

وبصفة عامة، يبـدو أن هنـاك بدايـة التفـاق علـى وضـع               . املرونةالطابع غري الرمسي يستتبع      فإن
  .عملية مراكشصيغة رمسية أكثر ل للنهج االستراتيجي أو خمتزلةصيغة 

  
  املرونة    

أكد عدد من املشاركني ضرورة أن يكون اإلطار مرنا لـضمان إمكانيـة إضـافة بـرامج                 - ٤٥
، ومعاجلـة املـشاكل الناشـئة    )ثال سلسلة اإلمداد اخلاصة بالزراعـة م(كلما ظهرت احلاجة لذلك   

ــة   ــة والوطني ومتــت اإلشــارة بــشكل خــاص إىل طــرق إشــراك    . ومراعــاة اخلــصوصيات اإلقليمي
  . خمتلف أصحاب املصلحة وضمان مشاركة متوازنة للقطاعني العام واخلاص

إىل أن العناصـر الرئيـسية      وأكد بعض املشاركني على أن الشكل يتبع الوظيفة مشريين            - ٤٦
ــدول األعــضاء رمس      ــق ال ــل أن تتف ــدها قب ــار ال ميكــن حتدي ــيتم    لإلط ــيت س ــى الوظــائف ال ــا عل ي

  . هبا القيام
  

  التعميم على الصعيدين الوطين واإلقليمي    
ــاج املــستدامني      - ٤٧ ــة لالســتهالك واإلنت ــة والوطني ــة املراكــز اإلقليمي ــد علــى أمهي . مت التأكي

لى أن جهات التنسيق جيب أن تـستخدم كجـسور بـني املـستويات املختلفـة          واتفقت األغلبية ع  
كما مت التأكيد كذلك على أنه ينبغي هلا أن تشرك ليس فقط احلكومات، بل كـذلك اجلهـات          
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ــة األخــرى  ــارير     . املعني ــة برفــع تق ــة واإلقليمي ــسيق الوطني ــبعض أن تقــوم جهــات التن ــرح ال واقت
  .  باستعراض التقدمبصورة منتظمة إىل أمانة دولية مكلفة

وامللكيــة الــسياسية الرفيعــة املــستوى خلطــة االســتهالك واإلنتــاج املــستدامني هــي حتــد      - ٤٨
ينبغي رفعه يف العديد من البلدان، لكن رمبا باخلصوص يف البلـدان الناميـة الـيت تواجـه حتـديات                    

ف اإلمنائيـة لأللفيـة   ويعد النـهج االسـتراتيجي واألهـدا   . متعددة أخرى متعلقة بالتنمية املستدامة   
  .منوذجني قد ضمنا االلتزام السياسي الرفيع املستوى

وتبقــى مــسألة االســتهالك واإلنتــاج املــستدامني يف معظــم البلــدان حمــصورة عمومــا يف    - ٤٩
وزارات البيئــة، لكــن توجــد بعــض األمثلــة للمجــاالت الــيت مت فيهــا إدراج هــذه املــسألة يف         

وقـد دعـم   .  مبا يف ذلك وزارات االقتصاد واملالية والتخطـيط    األنشطة الرئيسية ألجهزة أخرى،   
برنامج األمم املتحـدة للبيئـة العديـد مـن البلـدان يف هـذه اجلهـود ووضـع مبـادئ توجيهيـة هلـذا               

  . وهذا جمال ميكن فيه لإلطار أن ييسِّر تبادل اخلربات. الغرض
ــة ناجحــة للتنــسيق دون اإلقليمــي فيمــا بــني       - ٥٠ ــة يف ووصــف مــشارك جترب وزارات البيئ

تعاملت مـع مـاحنني ومـصارف إمنائيـة علـى حنـو           وإذ وضعت مشاريع إقليمية     . أمريكا الوسطى 
  . منسق، مما ساعد ويساعد على تسهيل مجع األموال من أجل برنامج العمل

ولـــوحظ أن بعـــض حتـــديات االســـتهالك واإلنتـــاج املـــستدامني تتطلـــب هنجـــا عامليـــا    - ٥١
 العديــد مــن سالســل اإلمــداد ذات طبيعــة عامليــة وأن هنــج دورة احليــاة   وأقاليميــا شــامال إذ أن

  .لالستهالك واإلنتاج املستدامني سيشمل بالضرورة مناطق متعددة
والحــظ كــثري مــن املــشاركني أن اإلطــار الفعــال ســيتطلب إدراج خطــة االســتهالك        - ٥٢

، وكـذلك يف    ا ووكاالهتـا  واإلنتاج املستدامني يف أعمال معظم صـناديق األمـم املتحـدة وبراجمهـ            
جــداول أعمــال املؤســسات املاليــة الدوليــة، مــع مراعــاة هياكلــها وترتيباهتــا اإلداريــة، وكــذلك  

  . إدراج اخلطة يف أعمال وكاالت التعاون اإلمنائي الثنائية
  

  تبادل املعارف    
. ةسهل تبـادل املعـارف علـى مـستويات خمتلفـ          لعدد من اهلياكل والترتيبـات أن يـ       ميكن    - ٥٣

كمـا ميكـن    . فعلى املستوى اإلقليمي، ميكن ملراكز البحث وحماور املعرفة أن تكون مفيدة جدا           
للتبادل على الصعيد الوطين أن يتم عرب شـبكات وطنيـة وفـرق عمـل أو أفرقـة عاملـة مـشتركة                      

ورأى العديــد حاجــة لتبــادل املعــارف واخلــربات حــول الــسياسات داخــل   . بــني عــدة وزارات
  .بينهااملناطق وفيما 
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وذكر مشارك جتربة عملية مراكش اليت متت فيها إقامة شبكات لتبادل املعـارف علـى                 - ٥٤
وأشار آخـر إىل أن منـوذج النـهج االسـتراتيجي مناسـب جـدا،             . كل املستويات كعملية طوعية   

إذ تكــون جهــات التنــسيق الوطنيــة، مبــن فيهــا املــسؤولون احلكوميــون وأصــحاب املــصلحة         
  . عطي التزاما أقوى ببلوغ األهدافيف شبكات وهلا هيكل رمسي أكثر ي اآلخرون، مترابطة

  
  إشراك أصحاب املصلحة    

ذُكر عدد من اخليارات من أجل إشراك القطاع اخلاص، مبـا يف ذلـك الـشراكات بـني                     - ٥٥
القطاعني العام واخلـاص؛ واالتفاقـات الطوعيـة مـع احلكومـة بـشأن اإلنتـاج األنظـف؛ وإعطـاء                    

اســبة إلشــراك القطــاع اخلــاص؛ وجعــل االســتهالك واإلنتــاج املــستدامني ممارســات   احلــوافز املن
  .أساسية يف األعمال التجارية

ولكــل أصــحاب املــصلحة دور يلعبونــه يف االســتهالك واإلنتــاج املــستدامني وســتتنوع    - ٥٦
وللحكومــات دور اســتراتيجي تلعبــه، أوال بوصــفها اجلهــات الــيت ســتبت يف . طــرق إشــراكهم

اإلطار أثناء الدورة التاسعة عشرة للجنة وكذلك بوصـفها صـاحبة صـالحية اسـتحداث          مسألة  
القوانني واألنظمة اليت ميكنها تيسري التنفيـذ، مـثال عـن طريـق تغـيري ممارسـات اإلنتـاج وسـلوك                     

  . املستهلك
  

  التمويل    
ملـضمونة  أكد العديد من الدول األعضاء ومشاركون آخرون على أمهية املوارد املالية ا             - ٥٧

  . من أجل تنفيذ اإلطار
فاألغلبيـة  . تزال الدول األعضاء تبدو فيه على األحرى متباعدة جدا         التمويل جمال ال  و  - ٥٨

اعترفت بأنه ستكون هناك آثار مالية مرتبطة بتنفيذ اإلطار وأنه جيب تقيـيم هـذه األخـرية قـدر                   
وأشـار العديـد    . د جديـدة وإضـافية    فيما أشار العديد من البلدان إىل احلاجة إىل مـوار         . اإلمكان

من الوفود إىل دعمه لصندوق استئماين خاص باالستهالك واإلنتـاج املـستدامني شـبيه بربنـامج                
البداية السريعة للنهج االستراتيجي، ميكنه أن يساعد على تركيـز دعـم املـاحنني يف إطـار عمليـة            

  . مضمونة وشفافة أكثر
ــا      - ٥٩ ــدت زي ــدان أي ــن البل ــد م ــوارد    لكــن العدي ــن امل ــاءة االســتخدام واالســتفادة م دة كف

وعوض االلتزام املسبق بتقدمي األمـوال، اقُتـرح أن يـتم البحـث عـن التمويـل لـربامج                   . املوجودة
وقـال الـبعض إن التمويـل سـيكون متـوفرا إذا            . حمددة حاملا توضع هـذه األخـرية وُيتفـق بـشأهنا          

ارك أن املـوارد جيـب أال تقتـصر علـى     والحـظ مـش  . كانت القيمة املضافة ألثر اإلطـار واضـحة    
  . األموال فقط، بل أن تشمل كذلك املوارد البشرية ونقل التكنولوجيا



E/CN.17/2011/13
 

14 11-23890 
 

وأكد بعض املشاركني على احلاجة للنظر يف مصادر متويل جديدة ومبتكرة مـن أجـل                 - ٦٠
تعبئـة  االستهالك واإلنتاج املستدامني، مبا يف ذلـك اسـتخدام مـصادر التمويـل املتعلقـة باملنـاخ و                 

واقتــرح . التمويــل مــن القطــاع اخلــاص، مــثال عــرب الــشراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص     
تعمـيم االسـتهالك واإلنتـاج املـستدامني أن تكتـسب قـوة فإنـه قـد                 لعمليـة   مشارك أنه إذا أريـد      

يتوقع من وزارات االقتصاد والوزارات التنفيذية، باإلضافة إىل وزارة البيئـة، أن ختـصص جـزءا        
  . ا من ميزانياهتا للعمل املتعلق باالستهالك واإلنتاج املستدامنيصغري
وأيــد الكــثري مــن املــشاركني إدمــاج متويــل االســتهالك واإلنتــاج املــستدامني علــى حنــو    - ٦١

أوىف يف التمويل الثنائي واملتعـدد األطـراف، مبـا يف ذلـك املؤسـسات املاليـة الدوليـة واملـصارف                     
 سيتطلب االستجابة لألولويـات الوطنيـة يف        ،نه، مت التأكيد على أن هذا     بيد أ . اإلمنائية اإلقليمية 
  .البلدان النامية

  
  التنسيق ودور األمانة    

قالت دول أعضاء كثرية إهنا تؤيد هيكال تنظيميا فعاال من شأنه تسهيل التبـادل الـتقين      - ٦٢
 املتحـدة املوجـودة،   والتنسيق واستعراض تنفيذ اإلطار بصورة منتظمة، باستعمال هياكل األمـم  

وكـان  . مما سيؤدي إىل تشجيع التعـاون بـني الوكـاالت وإشـراك أصـحاب املـصلحة الرئيـسيني              
هناك تفضيل قوي لالعتماد على املؤسسات املوجودة من أجل تنفيذ اإلطار، مـع خلـق تـرابط                 

ة لذلك، اتفق العديد من الدول علـى أن وجـود مؤسـسة تنـسيق رائـد         . وتنسيق أكرب فيما بينها   
  . قد يكون مفيدا

وأشـار بعـض املـشاركني إىل    . وأيد عـدد مـن املـشاركني إنـشاء أمانـة مكرسـة لإلطـار             - ٦٣
وأشـار آخـرون إىل أن املـساءلة سـتتعزز إذا أشـرفت وكالـة واحـدة علـى         . منظمـة أو منظمـتني  

تـة،  العملية، وأيدوا إنشاء أمانة واحدة، داخل مؤسـسة موجـودة بنـاء علـى مزيتـها النـسبية املثب                  
وبــالرغم مــن ذلــك، أكــدوا علــى احلاجــة للتنــسيق مــع كــل   . مــن أجــل القيــام مبهمــة تنــسيقية 

 ذات الــصلة، الــيت ميكــن أليــة واحــدة منــها قيــادة بــرامج يف جمــاالت      املتحــدة     األمــم  وكــاالت 
  .ختصصها

وميز بعـض املـشاركني بـني وظيفـة التنـسيق ووظيفـة األمانـة، والحـظ أحـدهم أنـه يف                       - ٦٤
ة النهج االستراتيجي، يضع جملس إدارته التوجه االستراتيجي وينسق يف مـا بـني األعـضاء،                حال

  .تهافيما تعمل األمانة على تنفيذ قرار
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  ٣اجللسة     
   التوجيهيةهادءومبمعايري اختيار الربامج     

 كان هناك اتفاق واسع على أن املعايري املذكورة يف ورقـة املعلومـات األساسـية الثانيـة                  - ٦٥
ومت . الختيار الربامج تشكل قاعدة حسنة للنقاش أثناء االجتماع التحضريي احلكـومي الـدويل            

. التأكيد على أن الربامج جيب أن تساهم يف التقدم يف إدماج الدعائم الثالث للتنمية املـستدامة               
ع وعليها أن تدفع أمناط االستهالك واإلنتـاج املـستدامني إىل األمـام، بوسـائل شـىت منـها تـشجي                   

ــنظم        اال ــة للـ ــتيعاب املمكنـ ــة االسـ ــدود طاقـ ــل حـ ــوارد داخـ ــستدام للمـ ــال واملـ ــتخدام الفعـ سـ
اإليكولوجيـــة؛ وأن تـــشجع االبتكـــار والتجديـــد؛ وأن تكـــون مرنـــة وقابلـــة للتكيـــف مـــع         

  . االحتياجات واألولويات والقدرات الوطنية واإلقليمية املختلفة
  

  املعايري    
وميكـن لـربامج   . مج مواضيعية تغطـي جمـاالت واسـعة   كان هناك اقتراح بأن تكون الربا     - ٦٦

. شــاملة مثــل هــذه أن تــدعم املبــادرات املواضــيعية املتعــددة علــى الــصعيدين الــوطين واإلقليمــي 
أجنزته عملية مراكش بشأن املشتريات العامة املستدامة مثال على هنـج مـرن وشـامل، فقـد                  وما

ها حـسب احتياجـات البلـدان املتقدمـة       استحدثت فرقة عمل مراكش أدوات مت جتريبها وتكييف       
  . النمو والبلدان النامية

واقترح البعض أن تكون الربامج عاملية من حيث التركيز، فيما شدد العديـد علـى أهنـا           - ٦٧
جيب أن تكون قابلة للتطبيق يف البلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة وأن تكـون هلـا املرونـة                       

وهلــذه الغايــة، باإلمكــان . جــات واألولويــات والقــدرات املختلفــةاملناســبة للتكيــف مــع االحتيا
  .توجد معايري من أجل برامج عاملية، حبيث تدعم املبادرات اإلقليمية والوطنية واحمللية أن
واقُترح أن تغطـي الـربامج جمـاالت مل تتناوهلـا الـسياسات الدوليـة، وأن تـشجع التـآزر                      - ٦٨

فــاق واســع علــى أن الــربامج جيــب أن تعــاجل الثغــرات يف وكــان هنــاك ات. وأن تتفــادى التكــرار
  . املبادرات املوجودة، وسيق مثال سالسل اإلمداد باألغذية الزراعية

إن مــشاركة أصــحاب املــصلحة املتعــددين يف الــربامج، انطالقــا مــن وضــع املفهــوم إىل   - ٦٩
بغــي أن تكــون التنفيــذ والرصــد، مهمــة لكــي يتولــوا زمــام األمــور؛ وقــد أحــس الــبعض أهنــا ين  

ومت التأكيــد علــى أمهيــة إشــراك قطــاع األعمــال، بوســائل منــها املــسؤولية االجتماعيــة  . معيــارا
  .للشركات وتشجيع مباشرة األعمال احلرة

واتفق العديد مـن املـشاركني علـى ضـرورة أن تتبـع الـربامج هنـج دورة احليـاة، ولكـن                        - ٧٠
.  تنــاول مجيــع مراحــل دورة احليــاةكــذلك علــى أنــه لــيس بإمكــان كــل برنــامج أو مــن واجبــه 
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مـن  “ مزجيـا مـن الوسـائل     ”وأشار مشارك واحد على األقل إىل أن الربامج ينبغي أن تـستعمل             
  . أجل إحداث تغيريات يف أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة

حـشد املـوارد مـن مـصادر خمتلفـة، وضـمان            : ومشلت املعايري املقترحة األخرى ما يلـي        - ٧١
، وتفـادي احلمائيـة املراعيـة للبيئـة، ومـنح احلـوافز، والـصفة الطوعيـة، وامـتالك قاعـدة                     الشفافية

ــاط          ــيري ملمــوس يف أمن ــق تغ ــة وحتقي ــدة إىل التكلف ــن الفائ ــة م ــسبة إجيابي ــوفر ن ــة، وت ــة قوي علمي
وسيـستلزم هـذا األخـري مؤشـرات مـن أجـل تقيـيم االسـتهالك          . االستهالك واإلنتـاج املـستدامة    

  .أقل أو أفضلبطريقة خمتلفة، 
وارتأى الكثري من املشاركني أن املعـايري ينبغـي أن تكـون مبنيـة علـى التجربـة الـسابقة                      - ٧٢

ــر         ــن الفق ــل اســتراتيجيات احلــد م ــتم استعراضــها مث ــيت مل ي ــستعرضة واألخــرى ال للنمــاذج امل
االسـتهالك  واملبادرة التجريبية لوحدة األداء، واإلطار العشري األفريقـي للـربامج املعنيـة بأمنـاط        

  .واإلنتاج املستدامة
  

  العناصر    
أشــار الــبعض إىل أنــه مــن املهــم التمييــز، يف مرفــق ورقــة املعلومــات األساســية الثانيــة       - ٧٣

واملبـادرات احملليـة واإلقليميـة، والـيت        ) اهليكـل العـاملي   (املعممة لغـرض االجتمـاع، بـني الـربامج          
  .ميكن دعم الكثري منها بربنامج واحد

 هنــاك أيــضا بعــض التأييــد للفكــرة القائلــة بــأن الــربامج حتتــاج مؤشــرا وعنــصر   وكــان  - ٧٤
وسـتكون  . رصد، احتماال عن طريق استعمال جمموعة دنيا من املؤشرات املوحـدة علـى األقـل              

وحــذر مــشارك مــن أن  . هنــاك حاجــة لتحديــد أوضــح لكيفيــة التطبيــق العملــي هلــذه الفكــرة   
  .تفاق على مؤشرات كانت تتقدم ببطء شديداجلهود املبذولة يف املاضي من أجل اال

  
  اجملاالت    

أشـــار كـــثري مـــن املـــشاركني إىل أن عمليـــة مـــراكش قـــد حـــددت أولويـــات إقليميـــة   - ٧٥
يتصل باالستهالك واإلنتاج املستدامني بناء على العمليـات الـيت متـت يف كـل إقلـيم علـى                    ما يف

ــد مــ      ــدمي العدي ــا تق ــدى هب ــد اهت ــات ق ــق حــدة وأن هــذه األولوي ــذكورة يف املرف ــربامج امل . ن ال
  .وطورت مبادرات ووكاالت أخرى قدرة وأعدت دروسا ميكن التوسع فيها

ومتثل اقتراح آخر يف مجع الربامج يف أصناف موجهة حنو اإلنتـاج، وحنـو املنـَتج، وحنـو              - ٧٦
ك وكان هنـا  . االستهالك وشاملة، ولكن مت اإلعراب عن تفضيل االحتفاظ مبنظور دورة احلياة          

يتـراوح بـني    ) الـشاملة (اقتراح آخر متثل يف التركيز علـى عـدد مـن اجملـاالت الربناجميـة الواسـعة                  
  . ، يتم حتديد غايات وأهداف واضحة هلا١٠و  ٥
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كـل  علـى  وكما يف حالة النهج االستراتيجي، لوحظ أنه ليس مـن الـضروري االتفـاق               - ٧٧
فاإلطار يـتعني أن يكـون مرنـا بالـشكل الكـايف            . الربامج يف البداية، طاملا أن املعايري متفق عليها       

لكن الربامج امللموسة منذ البداية كفيلة باجتذاب التمويـل         . من أجل استيعاب الربامج اجلديدة    
فاالحتاد األورويب مثال أشار إىل أنه بصدد التفكري مليـا بتوسـيع برنـامج حتقيـق                . على حنو أيسر  

آسيا ليشمل أفريقيا وأمريكا الالتينية، لكـن ذلـك حيتـاج           التحول إىل أمناط التنمية املستدامة يف       
  . لربامج ملموسة تكون فيها القيمة لقاء املال واضحة

ــة      - ٧٨ ــة واألغذيـ ــات والزراعـ ــة للنفايـ ــة واإلدارة املتكاملـ ــات اإللكترونيـ ــد النفايـ ومت حتديـ
ومت . امجكمجــاالت هبــا ثغــرات ميكــن أن تركــز عليهــا الــرب  ) مبــا يف ذلــك األمســدة(املــستدامة 

وتـساءل بعـض   . التأكيد على أن املعايري مهمة من أجل تفادي وضع الئحة طويلة مـن الـربامج          
املــشاركني عمــا إذا كــان جيــب إدخــال املــسائل املناقــشة يف املنتــديات األخــرى، كانبعــاث          

  . الكربون والوسم البيئي، يف اإلطار
يــة مــراكش وكــذلك املبــادرات وينبغــي أثنــاء حتديــد الــربامج البنــاء علــى جناحــات عمل  - ٧٩

ــة األخــرى   ــة والدولي ــة واإلقليمي ــه يف غيــاب إطــار وطــين    . الوطني واقتــرح بعــض املــشاركني أن
واقُتــرح أن يكــون . االســتهالك واإلنتــاج املــستدامني ال ميكــن إحــراز الكــثري مــن التقــدم بــشأن

لبلـدان يف تفكريهـا      من ورقة املعلومات األساسية الثانية مبثابة خارطـة تـسترشد هبـا ا             ٣اجلدول  
ــتهالك واإلنتــاج املــستدامني علــى الــصعيد الــوطين ويف اختيارهــا للــربامج           بــشأن إطــار لالس

  .ومن األرجح أن يتم انتقاء الربامج اجليدة واقتباسها من التجارب السابقة. الطوعية
  

  ٤اجللسة     
  قليميالدعم الدويل ووسائل التنفيذ من أجل اإلجناز على الصعيدين الوطين واإل    

  .الشمولية والتكامل وامتالك املوارد الكافية هي العناصر املهمة يف اإلطار الناجح  - ٨٠
تويل البلدان النامية أمهية كـبرية جـدا لـضمان كفايـة املـوارد للتنفيـذ الفعـال لإلطـار،                    و  - ٨١
وشــدد العديــد علــى . يف ذلــك وضــع بــرامج وطنيــة فعالــة لالســتهالك واإلنتــاج املــستدامني مبــا

  . وجوب إعطاء أمهية كافية لتعبئة موارد جديدة
ــادة كفــاءة اســتعمال املــوارد املوجــودة        - ٨٢ وأكــد معظــم البلــدان املتقدمــة النمــو علــى زي

وذُكــر أن . وتعزيزهــا ومواءمتــها لتلبيــة األولويــات اجلديــدة كاالســتهالك واإلنتــاج املــستدامني 
تـوفري دعـم أكـرب لالسـتهالك واإلنتـاج          بعض املاحنني يعملون على مواءمـة أولويـاهتم مـن أجـل             

املستدامني، لكن هذا األمر جيب أن يستجيب لألولويات الوطنية وينبغـي للحكومـات الوطنيـة     
  . أن متسك أوال بزمام خطة االستهالك واإلنتاج املستدامني
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  .ميةوينبغي مواصلة النظر يف مسامهة املؤسسات املالية الدولية واملصارف اإلمنائية اإلقلي  - ٨٣
كما ينبغي اللجوء إىل موارد القطاع اخلاص، مبا يف ذلـك املـوارد املاليـة والتكنولوجيـا                   - ٨٤

واخلربات، ومن الضروري جدا توفري احلوافز من أجـل إشـراك القطـاع اخلـاص إشـراكا نـشطا                   
  . يف تنفيذ هنج االستهالك واإلنتاج املستدامني

االســتهالك واإلنتــاج املــستدامني تفنيــد ولــوحظ أنــه ينبغــي عنــد تــصميم بــرامج لــدعم   - ٨٥
وبالتـايل سـوف    “ ملوثـة ”والبلـدان الناميـة     “ نظيفة”الفرضية القائلة بأن البلدان املتقدمة النمو       

وينبغي للبلدان املتقدمة النمو أن تـضطلع بـدور قيـادي           . تتاح للجنوب القدرات ليكون أنظف    
ومثـة كـذلك    . ن أن حيـدث مـن الطـرفني       يف تغيري أمنـاط االسـتهالك واإلنتـاج، لكـن الـتعلم ميكـ             

  . جمال كبري للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب
ومت عــرض عمــل اللجــان اإلقليميــة التابعــة لألمــم املتحــدة وعــدد مــن وكــاالت األمــم    - ٨٦

  .املتحدة يف جمال االستهالك واإلنتاج املستدامني
ولويــة بالنــسبة ملناطقهــا،   وتنفــذ اللجــان اإلقليميــة بــرامج التنميــة املــستدامة ذات األ       - ٨٧
ففي منطقة أمريكا الالتينية، مثال، يشمل ذلك الربامج املتعلقـة بالنقـل        . ييسر تبادل اخلربات   مما

ذي االنبعاثــات الكربونيــة املنخفــضة، والتنميــة احلــضرية، واملــدن املــستدامة، وتنميــة املــشاريع    
والـسياسات املاليـة، الـيت ميكنـها        الصغرية واملتوسطة، وسياسات التطور العلمي والتكنولوجي،       

ــار  ــذ اإلطـ ــدعم تنفيـ ــا    . أن تـ ــددة التخصـــصات مـــن حيـــث موظفوهـ ــة متعـ ــان اإلقليميـ واللجـ
فعلـى سـبيل املثـال، يـتم اآلن إنـشاء مرصـد             . واملؤسسات اليت تدعمها، إذ تتعدى اجملال البيئـي       

ــادرات اال       ــصل مبب ــا يت ــادل املعلومــات واخلــربات يف م ــسياسات مــن شــأنه دعــم تب ســتهالك لل
  . واإلنتاج املستدامني

ويعد برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي، الـذي يعمـل عـن كثـب مـع احلكومـات الوطنيـة                - ٨٨
 الرائدة يف كل بلـد ولـه صـلة كـذلك       املتحدة     األمم  سيما يف ما يتعلق ببناء القدرات، وكالة         ال

إلمنـائي حقيبـة كـبرية إلدارة املـوارد         وللربنـامج ا  . بعملية حتقيق االستهالك واإلنتـاج املـستدامني      
الطبيعيــة متركــزة علــى اإلنتــاج األويل يف جمــاالت تــشمل الزراعــة ومــصائد األمســاك والغابــات  

كمـا أنـه يعمـل بـشكل        . والسياحة واملناطق احملمية، واملياه، والطاقـة والتكيـف مـع تغـري املنـاخ             
النــهج الرئيــسية ذات الــصلة  ومــن بــني . متزايــد مــع القطــاع اخلــاص وآليــات تنميــة األســواق  

باالستهالك واإلنتاج املستدامني هناك إدارة سلـسلة اإلمـدادات، وإصـدار الـشهادات وحقـوق               
وميكـن ملكاتـب الربنـامج      . انبعاث الكربون والتقيـيم االقتـصادي خلـدمات الـنظم اإليكولوجيـة           

ــائي القطريــ  ــاج املــس    ةاإلمن ــوطين خلطــة االســتهالك واإلنت ــذ ال ــدعم التنفي تدامني، ال ســيما  أن ت
  .بواسطة الربامج اهلادفة إىل دعم التنمية املستدامة
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ــاج         - ٨٩ ــشطا يف جمــال االســتهالك واإلنت ــزال ن ــة وال ي ــم املتحــدة للبيئ ــامج األم وكــان برن
، إذ أن جملـس إدارتـه   ٢٠٠٢املستدامني منذ انعقاد مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة يف عام   

ومنـذ ذلـك الوقـت،      . ٢٠٠٣االسـتهالك واإلنتـاج املـستدامني يف عـام          أيد مقرره األول حول     
برح برنامج األمم املتحدة للبيئـة يـدعم أمانـة عمليـة مـراكش باالشـتراك مـع إدارة الـشؤون                      ما

، يعـد االسـتهالك واإلنتـاج املـستدامان واحـدة مـن         ٢٠٠٦ومنذ عام   . االقتصادية واالجتماعية 
 العمــل الــيت حتــدد موضــع تركيــز أنــشطة برنــامج األمــم   األولويــات األساســية الــست لربنــامج 

ويعمـل الربنـامج مـع فـاعلني متنـوعني مبـن فـيهم الـسلطات العامـة، والوكـاالت             . املتحدة للبيئة 
ــذ هنــج          ــم وضــع وتنفي ــيم ودع ــن أجــل تعم ــدين م ــصناعية واجملتمــع امل ــات ال ــة، واجلمعي الدولي

واقتـرح برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة،          . وممارسات وسياسات االستهالك واإلنتـاج املـستدامني      
 برناجمـا ميكـن إدراجهـا يف اإلطـار، بنـاء علـى األولويـات        ١١بالتشاور مع الشركاء الرئيسيني،  

احملددة من خالل عمليـة مـراكش وكـذلك املبـادرات والـشراكات املوجـودة، مبـا فيهـا أعمـال                     
  .فرق العمل التابعة لعملية مراكش

نتاج األنظف املشترك بني منظمة األمم املتحـدة للتنميـة الـصناعية            إن برنامج مراكز اإل     - ٩٠
 مركـزا يف كـل   ٤٨، يـشمل اآلن  ١٩٩٤وبرنامج األمم املتحـدة للبيئـة، والـذي أطلـق يف عـام            

وقــد أنتجـت هــذه املراكـز أدوات تقنيـة ومعــدات مـن أجــل تـدريب اآلالف مــن      . أحنـاء العـامل  
ونظمـت اجتماعـات مائـدة مـستديرة     . نتـاج األنظـف  اخلرباء الوطنيني يف جمـال االسـتهالك واإل     

وكنتيجـة  . إقليمية وشبكات مراكز وطنية لإلنتاج األنظف يف أفريقيا وآسـيا وأمريكـا الالتينيـة             
، مت إطــالق برنــامج معــين باإلنتــاج األنظــف وذي ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨لتقيــيم الربنــامج يف عــامي 

الرغم مـن أن مفهـوم اإلنتـاج الكـفء يف     وبـ . الكفاءة يف استخدام املوارد، أعيد توجيه تركيـزه  
استخدام املوارد واألنظف قد حدد فـرص جنـاح للجميـع، مل حيـدث حـىت اآلن التنفيـذ الواسـع         

ويسعى الربنامج اجلديد إىل توسيع وتقوية شـبكة املراكـز          . النطاق يف مجيع الصناعات والبلدان    
ــاج الكــ      ــدمني آخــرين خلــدمات اإلنت ــاج األنظــف ومق ــة لإلنت ــوارد  الوطني فء يف اســتخدام امل

واألنظــف، وإىل اغتنــام فــرص الــربح للجميــع، وتعمــيم مراعــاة اإلنتــاج الكــفء يف اســتخدام    
  .املوارد واألنظف يف السياسات احلكومية ومتويل مشاريع األعمال

واعترف املشاركون بـأن عمـل وكـاالت األمـم املتحـدة وبراجمهـا، مبـا فيهـا تلـك غـري                        - ٩١
ع كمعهد األمم املتحـدة للتـدريب والبحـث، مـشجع؛ لكنـهم أشـاروا إىل            احلاضرة يف االجتما  

وجـــود حاجـــة للمزيـــد مـــن اجلهـــود مـــن أجـــل الزيـــادة يف االســـتهالك واإلنتـــاج املـــستدامني  
  .وتعميمهما
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  سبيل املضي قدما    
أكد رئيس الدورة التاسعة عشرة للجنة التنمية املستدامة على احلاجة للعمل مـن أجـل                 - ٩٢

ومثـة تـالق ناشـئ لـآلراء حـول وظـائف اإلطـار،        . ىل إطار ميثل أعلـى قاسـم مـشترك      الوصول إ 
  . وحول هيكل مؤسسي منسق، ومعايري من أجل وضع الربامج

ــرئيس إىل احلاجــة        - ٩٣ ــدويل، أشــار ال ــاء اإلعــداد لالجتمــاع التحــضريي احلكــومي ال وأثن
 االقتــصادية واالجتماعيــة لوثيقــة معلومــات أساســية إضــافية تعــد بالتــشارك بــني إدارة الــشؤون 

وبرنامج األمم املتحدة للبيئة من أجـل إعطـاء تفاصـيل أكثـر عـن العناصـر الـيت هنـاك نـوع مـن            
وهتدف هذه الوثيقة إىل زيـادة تيـسري املناقـشات خـالل االجتمـاع التحـضريي                . االتفاق بشأهنا 

  .احلكومي الدويل
ة الثانيـة حـول الـربامج واملبـادرات      وبالرغم من اعتبار مرفق وثيقـة املعلومـات األساسـي           - ٩٤

مفيدا، اقُترح أن تتشاور األمانة العامة أكثر مع الـدول األعـضاء وأصـحاب املـصلحة اآلخـرين                 
حول الربامج احملتملة لإلطار قبل االجتمـاع التحـضريي احلكـومي الـدويل وأن تعكـس النتـائج                  

  .سية لالجتماعبالشكل املناسب يف مرفق منقح يصري متوفرا كورقة معلومات أسا
وال يــزال العديــد مــن الــوزارات ومــسؤويل الــدول األعــضاء غــري مطلعــني جيــدا علــى    - ٩٥

مفهـــوم االســـتهالك واإلنتـــاج املـــستدامني، وأشـــار بعـــض املـــشاركني إىل أن علـــى املنـــدوبني  
ــداهنم   أن ــوم يف بلـ ــذا املفهـ ــة هبـ ــوا بالتوعيـ ــدة   . يقومـ ــرئيس كقاعـ ــوجز الـ ــتعمال مـ وميكـــن اسـ

ــسية لإلطــار قبــل انعقــاد      للمــشاورات اإل ــاء توافــق إقليمــي حــول العناصــر الرئي ــة بن ــة بغي قليمي
  .االجتماع التحضريي

وأشــار الــرئيس إىل ضــرورة تقــدمي إحاطــة الوفــود الــيت يوجــد مقرهــا بنيويــورك عــن       - ٩٦
ــائج ــد         نتـ ــن عقـ ــابيع مـ ــة أسـ ــبوعني أو ثالثـ ــل أسـ ــدورات قبـ ــني الـ ــا بـ ــود مـ ــاع املعقـ االجتمـ

  .التحضريي االجتماع
  
  


