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 املستدامة التنمية جلنة
 عشرة التاسعة الدورة

  ٢٠١١ مايو/أيار ١٣-٢
  *املؤقت األعمال جدول من ٣ البند

 التنفيذ لدورة املواضيعية اجملموعة
    السياسات دورة :٢٠١١-٢٠١٠

 لإلسـراع  الـسياسات  إطـار  يف اختاذهـا  املمكـن  واإلجراءات املتاحة اخليارات    
  قطاعات لعدة الشاملة واملسائل الترابط أوجه :بالتنفيذ

  العام األمني تقرير    
  موجز  

 هـذه  يف الـواردة  اخلمـس  املـسائل  بـني  فيمـا  قويـة  متداخلـة  وعالقات ترابط أوجه توجد  
 أن املـسائل  إحـدى  تتنـاول  الـيت  والتـدابري  الـسياسات  شـأن  مـن  يكـون  وقـد  .املواضيعية اجملموعة
 مـن  متكامـل  هنـج  سـياق  يف فيهـا  النظر ينبغي ولذلك األخرى سائلامل على نفسها بالفوائد تعود
 كل بإدارة املخاطر من واحلد املخاطر إدارة عملية وتتصل .الطويل األجل يف التقدم حتقيق أجل
 للنـشاط  العـصبية  املراكـز  بـني  يـربط  النقـل  أن حـني  يف اخلطـرة،  والنفايـات  الكيميائيـة  املـواد  من

 وسـيلزم  .والنفايات واملعادن الكيمائية املواد بنقل له قوية عالقة دوجو مع والسكان االقتصادي
 - األربعـة  القطاعـات  هـذه  مجيـع  يف اإلدارة وممارسـات  الـسياسات  يف هبـا  ُيعتد تعديالت إجراء
ــل، أي ــواد النق ــة، وامل ــات، وإدارة الكيميائي ــدين النفاي ــة - والتع ــاط إىل التحــّول بغي ــاج أمن  اإلنت

 قائمـة  وضع بغية هذه الترابط أوجه على التقرير هذا يف األضواء وُتسلَّط .مةاملستدا واالستهالك
 املنفـصلة،  املواضـيعية  التقـارير  يف أيضا وتنعكس .مثلى فعالية هلا اليت السياسات وتدابري خبيارات
 التعاونيـة  للجهـود  أيـضا  وميكـن  .املعنيـة  املسائل من املترابطة اجلوانب مناسبا، ذلك يكون حيثما
 بـني  فيمـا  الترابط أوجه من لالستفادة وفعالة عاجلة إجراءات اختاذ ضمان يف تساعد أن وليةالد

    .املستدامة التنمية أعمال جدول تنفيذ تعزيز أجل من املسائل
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  مقدمة  - أوال  
ــة قامـــت  - ١ ــة جلنـ ــستدامة، التنميـ ــا يف املـ ــة دورهتـ  دورة هـــي كانـــت الـــيت عـــشرة الثامنـ

 تنفيـذ  يف احملـرز  للتقـدم  تقييم بإجراء ،٢٠١١-٢٠١٠ للفترة الرابعة التنفيذ لدورة االستعراض
 وخطـة  ،)٢(٢١ القـــرن  أعمـال  جـدول  تنفيـذ  مواصـلة  وبرنـامج  ،)١(٢١ القـرن  أعمـال  جدول
 الوقـت  يف ،)٣()التنفيذيـة  جوهانـسربغ  خطـة ( املـستدامة  للتنميـة  العاملي القمة مؤمتر نتائج تنفيذ
ــة تعتــرض الــيت والعقبــات املعوقــات حتديــد علــى فيــه ركــزت الــذي  يتعلــق فيمــا التنفيــذ عملي

ــة ــيعية اجملموعـ ــة املواضـ ــة والقـــضايا .احلاليـ ــة هـــذه يف املتناولـ ــواد بالنقـــل، تتـــصل اجملموعـ  واملـ
 االســتهالك بأمنــاط املتعلقـة  للــربامج العــشري واإلطـار  والتعــدين، النفايــات، وإدارة الكيميائيـة، 
 يعكـس  الـرئيس  مـن  مقـدم  موجز على )٤(االستعراض دورة تقرير ويشتمل .املستدامة واإلنتاج
ــنُُّهج والعقبــات املعوقــات  االتفاقــات هــذه بتنفيــذ يتعلــق فيمــا املمارســات وأفــضل احملتملــة وال
 اجلـزء  حـضروا  الـذين  الـوزراء  حـدده  الـذي  املـستقبلي  الطريـق  يعكـس  كمـا  الدولية، احلكومية
  .دورةال من املستوى الرفيع

 املمكـن  واإلجـراءات  املتاحـة  اخليـارات  يف اللجنـة  نظـر  يف إسهاما التقرير هذا ويشكل  - ٢
 .االسـتعراض  دورة تقرير يف واحملددة التنفيذ تعترض اليت والعقبات للمعوقات للتصدي اختاذها
 بــشأن سياســاتية قــرارات باختــاذ عــشرة، التاســعة دورهتــا يف املــستدامة، التنميــة جلنــة وســتقوم
ــدابري ــارات الت ــة واخلي ــذ للتعجيــل العملي ــارة املواضــيعية باجملموعــة يتعلــق فيمــا بالتنفي  مــن املخت
 األمـني  وتقـارير  الـدويل  احلكـومي  التحـضريي  االجتمـاع  مناقشات احلسبان يف آخذة املسائل،
  .الصلة ذات األخرى واإلسهامات العام
ــذا ويعتمــد  - ٣ ــر ه ــى التقري ــدد عل ــن ع ــصادر م ــن امل ــها م ــاريرا بين ــة، لتق ــائج الوطني  ونت

 اإلقليميـة  اللجـان  ومن رئيسية جمموعات من املقدمة واإلسهامات اإلقليمية، التنفيذ اجتماعات
 وجــود إىل وبــالنظر .املتحــدة لألمــم التابعــة والــربامج والــصناديق املتخصــصة الوكــاالت ومــن
 هنـا  ُينظـر  فإنـه  واضـيعية، امل اجملموعـة  هبـذه  املشمولة اخلمس املسائل بني فيما وثيقة ترابط أوجه

__________ 
، ١٩٩٢يونيـــه / حزيـــران١٤‐٣تقريـــر مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة املعـــين بالبيئـــة والتنميـــة، ريـــو دي جـــانريو،    )١(  

، ) والتــصويبA.93.I.8: منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع  (القــرارات الــيت اختــذها املــؤمتر: األول اجمللــد
  .، املرفق الثاين١القرار 

  .، املرفق١٠/٢-قرار اجلمعية العامة دإ  )٢(  
ــا،       ت  )٣(   ــوب أفريقي ــســـــربغ، جن ــســــتدامة، جوهان ــة امل ــاملي للتنمي ــة الع ــؤمتر القم ــر م ــسـطس / آب٢٦قري  ‐أغ

، الفــصل األول، ) والتــصويبA.03.II.A.1منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع  (٢٠٠٢ســبتمرب /أيلــول ٤
  .، املرفق١القرار 

  .E/2010/29ثيقة الو  )٤(  
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 الـشاملة  املـسائل  أيـضا  التقريـر  ويتنـاول  .الـسياسات  خبيـارات  هذه الترابط أوجه صلة مدى يف
ــدورة يف ُحــددت والــيت قطاعــات لعــدة ــة ال ــة عــشرة احلادي ــراءة وينبغــي .للجن ــر هــذا ق  التقري

  .املواضيعية التقارير من تقرير كل مع باالقتران
  

  املواضيعية املسائل بني فيما الترابط أوجه  - ثانيا  
 عـن  أفـضل  نتـائج  حتقيـق  إىل املواضـيعية  اجملموعة بشأن كلي هنج اتباع يؤدي أن ميكن  - ٤

 الــسياسات خيــارات يف النظــر عنــد ســيما وال املــسائل، بــني فيمــا التــرابط أوجــه تنــاول طريــق
 أوجـه  وجـود  إىل ةاإلشـار  أيـضا  املهم ومن .الواقع أرض على املشاريع وتنفيذ إجراءات واختاذ
 مجلـة  يف وهـي،  الـسابقة  الـدورات  ومواضـيع  احلالية التنفيذ دورة مواضيع بني فيما هامة ترابط
  .املناخ وتغري والزراعة، والنفايات، البشرية، املستوطنات مواضيع أمور،

 التنفيـذ  دورة مواضيع بني فيما الترابط أوجه توضيح على احلياة دورة منظور ويساعد  - ٥
ــ ــاج أمنــاط موضــوع كــون مــع ة،احلالي ــدا موضــوعا املــستدامة واالســتهالك اإلنت ــشمل موحِّ  ي

 يعـزز  احليـاة  دورة منظـور  أن ذلـك  .األخـرى  املواضـيع  من موضوع كل من الرئيسية اجلوانب
 هـذه  إسهام يف النظر بغية املنَتج حياة دورة سلسلة كامل امتداد على الفاعلة اجلهات مسؤولية
 “خارجيـة  آثـار ” أي يف النظـر  ذلـك  يف مبـا  مـستدام،  حنـو  علـى  ستهالكهوا إنتاجه يف اجلهات

  .بالبيئة تلحق قد
 هـذه  وُتنقـل  .العـامل  مـن  شـىت  أحنـاء  يف التعـدين  طريـق  عـن  الطبيعيـة  املوارد وُتستخرج  - ٦

 تكـوين  يف عندئـذ  تـدخل  الـيت  والكيماويـات  املـواد  إنتاج يف كمدخالت ُتستخدم لكي املوارد
 دورة هنايـة  عنـد  وتـصبح  وُتـستخدم،  ُتـستهلك  اليت الصناعية، املنتجات من ةكثري خمتلفة أنواع
 النفايـات  فـإن  املنتجـات،  مـن  جـزءا  اخلطرة الكيميائية املواد كانت وإذا .نفايات املفيدة حياهتا

ــها املتخلفــة ــر هــو كمــا خطــرة تكــون أن ميكــن عن ــة يف األم ــة املنتجــات حال ــل اإللكتروني  مث
 فإهنـا  مالئمـة  إدارة النفايـات  إدارة َيجـر  مل وإذا .التلفـاز  وأجهـزة  مولـة احمل واهلواتف احلواسيب

 يف الكيميائيــة املــواد إطــالق ميكــن كمــا اإليكولوجيــة، والــنظم بالبــشر الــضرر تلحــق أن ميكــن
 الـيت  بـاطراد  املتزايـدة  املـسافات  بـسبب  املنتجـات  حيـاة  دورة من متزايد جزء هو والنقل .البيئة

  .والنفايات واملنتجات والكيماويات وادامل من كثري يقطعها
 الكفـاءة  خيـص  فيمـا  الـسياسات  بـشأن  توصيات وضع ييّسر معا املواضيع هذه وتناول  - ٧
 املـوارد  اسـتخدام  وبني ناحية من االقتصادي النمو بني االرتباط فك بقصد املوارد استخدام يف

  .َتجاملن حياة فترة طوال األخرى الناحية من البيئية والتأثريات
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 باألمهيـة  أخـرى  مواضـيعية  جمموعـات  ضـمن  الداخلـة  املسائل مع الترابط أوجه وتتسم  - ٨
 زراعيــة مبمارسـات  لألخــذ اآلفـات  مبيـدات  إدارة عمليــة ُتـستخدم  املثـال،  ســبيل وعلـى  .أيـضا 

 وحتقيقـا  .املبيـدات  باسـتخدام  املرتبطـة  والبيئيـة  الـصحية  املخـاطر  ختفّـض  بيئيـا  وسليمة مستدامة
 الدوليـة  املدونـة ’ باعتمـاد  )الفـاو ( والزارعـة  لألغذيـة  املتحـدة  األمـم  منظمـة  قامـت  غايـة، ال هلذه

 اخلـرباء  فريـق ’ فإن ذلك، إىل وباإلضافة .‘اآلفات مبيدات واستخدام توزيع يف السلوك لقواعد
 العامليـة،  الـصحة  منظمـة  من مبساعدة يقوم، ‘والبيئة األغذية يف اآلفات مبيدات مبخلفات املعين
 جتـارب  إجـراء  طريـق  عـن  واجملمَّعـة  باملخلفـات  املتعلقـة  هبـا  املعتـرف  املتاحـة  البيانـات  يف لنظربا

 بــشأن للمخلفــات قــصوى مـستويات  ُتقتــرح البيانــات، هـذه  إىل واســتنادا .لإلشــراف خاضـعة 
 حمـددة  جمموعـات  بـشأن  أو واألعـالف  األغذية أصناف آحاد يف اآلفات مبيدات من مبيد كل
  .ألساسيةا السلع من جيدا
 عنـصرا  باعتبارهـا  املواضيعية اجملموعة هذه امتداد على آخر هاما رابطا الطاقة وتشكل  - ٩

 للنفايـات  وميكـن  .والنقـل  التعـدين  يف ُتـستخدم  وهـي  والنفايات الكيميائية املواد إدارة يف هاما
 الطاقـة  واسـتخدام  للطاقة املستدام االستخدام يؤدي أن وميكن .للطاقة مصدرا تشكل أن أيضا

 باألنــشطة تــرتبط كمــا املنــاخ بــتغري تــرتبط الــيت الدفيئــة غــازات انبعاثــات خفــض إىل املتجــددة
  .النقل سيما وال املعنية، األربعة القطاعات مجيع يف هبا املضطلع

 قلـق  أوجه أثارت قد تارخييا ارتفاعا واملرتفعة املتقلبة النفط أسعار أن من الرغم وعلى  - ١٠
 يف ثـورة  حـدوث  فـإن  األحفـوري،  الوقـود  أنـواع  علـى  االعتمـاد  وخفـض  الطاقي األمن بشأن
 أن ميكـن  النطـاق  واسـع  نـشرا  الكربـون  املنخفـضة  التكنولوجيات نشر على ترتكز الطاقة جمال

 لعــام الطاقــة تكنولوجيــا منظــورات’ ملنــشور ووفقــا .املنــاخ تغــري حتــدي ملواجهــة إجــراء يكــون
 فاالسـتثمار  .فعـال  حتـدث  الطاقـة  جمال يف الثورة هذه أن على مبكرة عالمات توجد ،‘٢٠١٠

 ويف .كـبري  بقـدر  الزيـادة  يف آخـذ  والشمـسية،  الرحيية الطاقة تتصدرها اليت املتجددة، الطاقة يف
ــوم النقــل، جمــال ــشركات تق ــصناعة الكــربى ال ــسيارات ل ــات بإضــافة ال ــة مركب ــة الطاق  اهلجين

 كــثرية حكومــات أخــذت كمــا منتجاهتــا، أصــناف إىل بالكهربــاء متامــا تعمــل الــيت واملركبــات
 متثـل  ال املـشجِّعة  التطـورات  هذه أن بيد .املركبات هذه شراء على املستهلكني لتشجيع خبطط
 نـوّرد  اليت الطريقة يف حتّول إحداث حنو طويلة رحلة مسار على املتجزئة الصغرية اخلطوات إال
 ثـاين  وانبعاثـات  الطاقـة  علـى  الطلب الجم يف النمو تدفع اليت والتيارات .ونستخدمها الطاقة هبا

  .)٥(هتدأ ال بوترية األمام إىل تنطلق زالت ما الكربون أكسيد

__________ 
  )٥(  Energy Technology Perspectives 2010, International Energy Agency, 2010)     منظـورات تكنولوجيـا الطاقـة

  ).٢٠١٠، الوكالة الدولية للطاقة، ٢٠١٠لعام 
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 .احلاليــة املواضــيعية الــدورة مــع هامــة تــرابط أوجــه هلــا أخــرى هامــة مــسألة هــو واملــاء  - ١١
 ملـواد وا اآلفـات  مبيـدات  مـن  األرضـية  اإليكولوجية والنظم املائية اجملاري حلماية مثال مهم فهو

 الناميـة  البلدان يف القمامة مدافن من كثريا فإن النفايات، إدارة وخبصوص .الصناعية الكيميائية
 معاجلـة  أن كمـا  املنـازل،  يف ُتـستخدم  الـيت  امليـاه  مـصادر  مـن  بالقرب األحيان من كثري يف تقع
  .والبيئة البشرية الصحة محاية عملية يف هاما عنصرا تشكل املستعملة املياه
 ميـاه  تـشمل  الـيت  النفايـات  تـدفقات  مـن  عـددا  الـسفن  تولِّـد  مـا  كثريا النقل، جمال ويف  - ١٢

ــصرف ــصحي، ال ــاه ال ــستعملة، واملي ــاء امل ــزييت اآلســن وامل ــاع يف املتجمــع ال ــسفينة، ق ــاء ال  وم
 ميكـن  فإهنـا  الـسليم  النحـو  علـى  منـها  الـتخلص  جيـر  ومل النفايـات  هـذه  ُتعاجل مل وإذا .الصابورة

 ميكـن  الـيت  الـسمية  واملـواد  واملغـذيات  األمـراض  مـسببات  مـصادر  مـن  هامـا  رامـصد  تصبح أن
  .بيئيا البكر الساحلية املناطق يف وخاصة املائية، والكائنات البشرية الصحة هتدد أن
 ومــن .وجتهيزمهــا والفلــزات املعــادن الســتخراج ضــروري الطاقــة، جانــب إىل واملــاء،  - ١٣
 املثـال،  سـبيل  وعلـى  .امليـاه  استهالك من خيفّض أن تدامةاس أكثر إنتاج أساليب استخدام شأن
 اسـتهالك  خيفّـض  املثـال  سـبيل  علـى  الكهربائيـة  األقواس أفران يف اخلردة من الصلب إنتاج فإن
 .)٦(العــايل الفــرن يف احلديــد ركــاز مــن الــصلب إنتــاج مــع باملقارنــة املائــة يف ٤٠ بنــسبة امليــاه
 األرض حتـت  املوجـودة  املنـاجم  أن حـني  يف امليـاه،  ادرمص تلّوث أن املكشوفة للمناجم وميكن
 مـن  الـتخلص  فـإن  ذلـك،  إىل وباإلضـافة  .احلامـضة  املـنجم  ميـاه  بـصرف  تتـصل  مبشاكل ترتبط

 يلـّوث  وهـو  البيئـي  الـضرر  يف االنتـشار  واسـع  سـببا  يشكل فتئ ما التعدين عن الناجتة النفايات
 يف تقــع العاملــة املنــاجم مجيــع ثلــث قرابــة إنفــ للمــوارد، العــاملي للمعهــد ووفقــا .امليــاه مــصادر

ــاه مــستجمعات ــر يقــع كمــا املــستنفدة؛ املي ــاطق يف ثلثهــا مــن أكث  عرضــة تكــون أن ميكــن من
  .)٧(املياه جبودة تتعلق ملشاكل

ــدول  - ١٤ ــة وال ــصغرية اجلزري ــة، ال ــسبب النامي ــا ب ــصغري حجمه ــة وأوضــاعها ال  اجليولوجي
 حيـث  مـن  كـبرية  معوقـات  تواجـه  اليت البلدان من جمموعة بني من هي واملناخية، والطبوغرافية

 املنخفـضة  املرجانيـة  اجلزر على خاصة بصورة ذلك ويصدق .العذبة املياه موارد ومقدار جودة
 وهكـذا  .نفيـذة  رقيقـة  تربـة  إال حتميهـا  وال حمـدودة  بأهنـا  اجلوفيـة  املياه إمدادات فيها تتسم اليت
 الزراعيـة  الكيميائيـة  املـواد  إدارة أو النفايـات  مـن  لتخلصا طريق عن املياه إمدادات تلويث فإن
 فـإن  وباملثـل،  .خاصـة  مـشكلة  الناميـة  الـصغرية  اجلزريـة  الـدول  علـى  يطرح سليم غري حنو على

 سـواء  - البحريـة  النفايـات  أن يعـين  الـساحلية  والـسياحة  البحرية املوارد على اقتصاداهتا اعتماد
__________ 

  .E/CN.17/2010/7انظر الوثيقة   )٦(  
  .املرجع نفسه  )٧(  
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 مـن  آتيـة  أو البحـار  عـرب  منقولـة  أو اليابـسة  علـى  هبـا  طلعاملـض  احملليـة  األنـشطة  مـن  آتيـة  كانت
  .احمللية لالقتصادات هتديدا األخرى هي تشكل - السفن
 مـن  ‘اهلـادئ  احملـيط  يف اهليدرولوجيـة  الـدورة  رصـد  نظـام ’ ٢٠٠٧ عـام  يف أُنـشئ  وقد  - ١٥
 .اهلـادئ  احملـيط  يف الواقعة النامية الصغرية اجلزرية للدول األساسية واهلياكل القدرات بناء أجل

 اإلدارة’ بـشأن  ودليل مرجعي كتاب بنشر ٢٠١١ عام يف للبيئة املتحدة األمم برنامج وسيقوم
 وخـربات  إسـهامات  علـى  حيتـوي  ،‘الناميـة  الـصغرية  اجلزريـة  الـدول  يف املائية للموارد املتكاملة
ــدول ــة ال ــصغرية اجلزري ــة ال ــة النامي ــة يف الواقع ــادئ واحملــيط الكــارييب منطق ــةو اهل  احملــيط منطق

  .الصني جنوب وحبر املتوسط األبيض والبحر اهلندي واحمليط األطلسي
  

  قطاعات لعدة الشاملة املسائل  - ثالثا  
ــل  - ١٦ ــسية التحــديات أحــد يتمث ــة يف مــستقبال املطروحــة الرئي ــي علــى احلفــاظ كيفي  تالق

 يف يكولوجيــةاإل البــصمات )تقلــص أو( تالقــي مــع الــصعودي االجتــاه يف املعيــشية املــستويات
  .الرتويل االجتاه
 للخطـر  يعـّرض  العـاملي  الـصعيد  علـى  الطبيعية للموارد احلايل املستدام غري فاالستخدام  - ١٧
 أيـضا  ولكـن  البيولـوجي  والتنـوع  األساسية اإليكولوجية النظم وخدمات البيئة حالة فقط ليس

ــصحة ــشرية ال ــاه الب ــال ورف ــستقبلة احلاضــرة األجي ــذلك .وامل ــ فمــن ول ــيري ضروريال  أمنــاط تغ
 األمـن  وحتقيـق  الفقر، شأفة باستئصال املتصلة التحديات مواجهة أجل من واإلنتاج االستهالك
ــاخ، وتغــري األجــل، الطويــل الغــذائي ــوجي التنــوع وفقــدان املن  أعمــال جــدول ويتــسم .البيول
 مـسألة  منـه  القلـب  يف تقـع  ولكن جدا واسع بأنه املستدامة واإلنتاج االستهالك أمناط موضوع
ــق ــاءة يف حتــسينات حتقي ــوارد اســتخدام يف الكف ــة امل ــشمل وهــو .والطاق ــضا ي ــدابري اختــاذ أي  ت
 حـد  أدىن إىل التقليـل  عـن  فـضال  اخلطـرة  والنفايـات  الكيميائيـة  للمواد السليمة اإلدارة لتحسني

 مونظـ  املستدامة التعدين ممارسات ودعم حد، أقصى إىل التدوير إعادة وزيادة املوارد هدر من
  .املستدامة النقل
 االسـتهالك  أو الدخل من فقط املائة يف ٦ السكان من املائة يف ٢٠ أفقر نصيب ويبلغ  - ١٨

 الـدخل  املنخفـضة  البلـدان  يف النـصيب  هـذا  يف زيـادة  أكـرب  حـدثت  ،١٩٩٠ عام ومنذ .الكلي
 ).األول لالـشك  انظـر ( الـدخل  املتوسـطة  البلـدان  مـن  العليـا  الشرحية يف التراجع إىل اجته ولكنه
 التحـّرك  بتـصّدر  مكـان  كل يف األثرياء واملستهلكني املتقدمة البلدان يف املستهلكني قيام وجيب
 بأمنـاط  األخذ حنو اإلنتاج نظم تتحرك أن أيضا ويتعني .املستدامة االستهالك بأمناط األخذ حنو
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 التحـرك  طريـق  ترسـم  أن املتقدمـة  للبلـدان  وميكـن  .واهلـدر  التلّوث من حتد الستعمال مستدامة
  .الفنية والدراية بالتكنولوجيا العامل حول وشركائها مورديها دعم طريق عن األمام، إىل
  

  األول الشكل
  االستهالك أو الدخل حيث من ُخمس أفقر نصيب

 
  

 
  
  

  
  
      

  . البنك الدويل،٢٠١٠مؤشرات البنك الدويل لعام : املصدر
    

 البـشري  املـال  رأس بتـدعيم  تتحقق أن ميكن مجاالإ اجملتمع رخاء من تزيد اليت والتنمية  - ١٩
ــق عــن واالجتمــاعي ــيم طري ــشاركة التعل ــة وامل ــشاملة، االجتماعي ــدمي وكــذلك ال  خــدمات تق

 بينـها  مـن  يكـون  معقولـة  تكلفـة  وذات عليهـا  وُيعوَّل التكاليف حيث من فعالة أساسية هياكل
 والـصلبة  اخلطـرة  للنفايـات  وكـذلك  ةالكيميائيـ  للمـواد  الـسليمة  اإلدارة وتعزيـز  املستدام، النقل

 أيـضا  يتطلـب  وهـذا  .وكلية متكاملة بطريقة الطبيعية املوارد وإدارة الوقاية، أمهية على بالتأكيد
 مجيــع مــشاركة طريــق عــن أمــور، مجلــة يف وذلــك، التنفيــذ أجــل مــن متكينيــة بيئــة إجيــاد تعزيــز

 التمويـل  علـى  احلـصول  إمكانيـة  وتـوفري  القـرارات؛  اختاذ يف النساء فيهم مبن املصلحة أصحاب
 بـصورة  املعلومات وإتاحة التعليمية؛ الفرص وحتسني واإلقليمية؛ العاملية األسواق إىل والوصول
 مــن حــد أدىن إىل التقليــل أجــل مــن اجلمهــور لعامــة أيــضا ولكــن للخــرباء فقــط لــيس مالئمــة
  .والنقل والتعدين فاياتوالن الكيميائية باملواد املرتبطة اإلصابة وخماطر الصحية املخاطر

 اإلدارة فـإن  وهكـذا،  .لأللفية اإلمنائية باألهداف احلالية اخلمسة املواضيع مجيع وتتصل  - ٢٠
 صـحة  وحتـّسن  )٤ اهلـدف ( األطفـال  وفيـات  معـدل  ختفّض أن ميكن الكيميائية للمواد السليمة
 ألسـباب  خلامـسة ا سـن  دون طفـل  ماليـني  ثالثة من أكثر سنويا ميوت إذ ).٥ اهلدف( األمومة

 نصيب أفقر ُخمس من حيث الدخل أو االستهالك، املتوسط
 )بالنسبة املئوية (٢٠٠٧-٢٠٠٠ للفترة

٢٠٠٧-٢٠٠٠متوسط مجيع البلدان، 

 )بالنسبة املئوية (١٩٩٩-١٩٩٠ أو االستهالك، املتوسط للفترة نصيب أفقر ُخمس من حيث الدخل

١٩٩٩-١٩٩٠متوسط مجيع البلدان، 

الدخل املنخفض
الشرحية العليا من الدخل املتوسط

الشرحية الدنيا من الدخل املتوسط
خط التساوي
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 وفيـات  خفـض  البلـدان  مـن  كـثري  يف بنجـاح  يتحقـق  أن وميكـن  .جتنبـها  ميكن بالبيئة صلة ذات
 الـصحية  الرعايـة  يف الزئبـق  اسـتعمال  علـى  القـضاء  جـرى  إذا بالبيئـة  املتـصلة  ومعاناهتم األطفال

 عمالواسـت  املنـازل،  داخـل  الـصلب  الوقـود  اسـتعمال  عن والتحّول االستهالكية، املنتجات ويف
 الــصحي، والــصرف امليــاه شــبكات وحتــسني احلــشرات، مببيــدات املعاجلــة األســّرة ناموســيات

 .األخـرى  التـدخالت  مـن  كـبرية  مبجموعة والقيام املرور، حركة تبطئ إىل هتدف تدابري واختاذ
 منظمــة عقدتـه  الـذي  ’والبيئـة  األطفــال بـصحة  املعـين  الثالـث  الــدويل املـؤمتر ‘ دعـا  فقـد  ولـذلك 
 الـصحة  منظمـة  تعـدها  والبيئـة  األطفـال  صحة بشأن عاملية عمل خطة وضع إىل عامليةال الصحة
  .للبيئة املتحدة األمم وبرنامج العاملية
 البـــشرية الـــصحة حتـــسني إىل الكيميائيـــة للمـــواد الـــسليمة اإلدارة تـــؤدي أن وميكـــن  - ٢١

 للبيئـة  املتحـدة  ألمـم ا برنامج اشترك وقد .الدخل وفرص االقتصادي األمن زيادة وإىل والبيئية،
 الكيميائيـة  للمـواد  الـسليمة  اإلدارة دمج إىل هتدف شراكة يف اإلمنائي املتحدة األمم برنامج مع
 الوفـاء  إىل الراميـة  واالسـتراتيجيات  الفقـر  مـن  احلد استراتيجيات ورقات مثل التنمية خطط يف

 للمـواد  الـسليمة  واإلدارة قـر الف بـني  الصلة أوجه تعيني يشمل وهذا .لأللفية اإلمنائية باألهداف
 تيــةموا إدارة الكيميائيـة  املـواد  إدارة لتحقيـق  املطلوبـة  والـربامج  الـسياسات  وحتديـد  الكيميائيـة، 

 والناشـئة  الكيميائيـة  بـاملواد  املتـصلة  احملتملـة  املخاطر يف النظر على ينطوي فإنه كذلك .للفقراء
 يف املخــاطر هــذه مــن التخفيــف لــةوحماو التنميــة، خطــط يف بالتنفيــذ اخلاصــة األجــزاء عــن

  .التخطيط مرحلة
 الـشرب  وميـاه  الـصحي  بالـصرف  صـلتها  حيث من سيما وال النفايات، إدارة وعملية  - ٢٢

  ).٧ اهلدف( البيئية االستدامة يف تسهم املأمونة،
 إىل بـالنظر  النفايـات  جمـال  يف خاصـة  مـشاكل  الناميـة  الـصغرية  اجلزريـة  الـدول  وتواجه  - ٢٣

 أسـفرت  وقـد  .االقتـصادية  - واالجتماعيـة  البيئيـة  النـاحيتني  من التحّمل على ملنخفضةا قدراهتا
 األعــشاب ومنابــت املرجانيــة الــشعاب تــردي عــن النفايــات بــإدارة املتعلقــة احلاليــة املمارســات

 إىل أدى ممــا العذبـة،  امليـاه  مـوارد  عـن  فــضال الـساحلية،  واملنـاطق  املـانغروف  أشـجار و البحريـة 
 .امللوَّثـة  واألغذيـة  امليـاه  إمـدادات  مـن  املتأتيـة  واملخاطر األمراض بشأن صحية اتحتذير إطالق
  .الغذائي األمن وحىت بل األمساك ومصائد السياحة هتدد التطورات وهذه
 األخــذ  وإن .عيــشهم  لكــسب النفايــات  تــدفقات علــى  الفقــراء  مــن كــثري  ويعتمــد  - ٢٤

 النفايـات  حتـّول  النفايـات،  إدارة بـشأن  صـغري  نطـاق  ذات تكـون  مـا  كثريا ابتكارية مبخططات
 حتقيــق ويف الفقــر مــن التخفيــف يف مباشــرة وغــري مباشــرة بــصورة يــسهم أمــر هــو مــوارد، إىل

  .اجلنسني بني املساواة
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 بـشأن  اإلطارية املتحدة األمم اتفاقية أمانة أعدهتا اليت احلديثة الوطنية للتقديرات ووفقا  - ٢٥
 املائـة  يف ٢,٤ املتوسـط  يف ُينـتج  املـستعملة،  امليـاه  ذلـك  يف مبا ات،النفاي قطاع فإن املناخ، تغري
 والـذي  االنبعاثـات،  هلـذه  الرئيـسية  املـصادر  وأحـد  .الدفيئـة  غـازات  مـن  الوطنية االنبعاثات من

ــان، ينــشئ ــردي هــو امليث ــدافن يف العــضوية للمــواد الالهــوائي الت ــة م ــة ومقالــب القمام  القمام
 مـصدرا  كونـه  مـن  بـالتحّول  لـه  يـسمح  فريـد  وضع له النفايات عقطا أن بيد .هبا املرخص غري

 اآلونـة  يف أمكـن  وقـد  .االنبعاثـات  مـن  كبريا منِقذا يصبح لكي الدفيئة غازات النبعاثات ثانويا
 التكنولوجيـة  الطفـرات  بفـضل  النفايـات  مـن  أخـرى  مفيـدة  ومنتجـات  الطاقـة  اسـتعادة  األخرية
 حـدوث  فمنـع  .‘طاقـة  إىل النفايـات  حتويـل ’ مـشاريع  يـذ تنف إىل أدت واليت حتققت اليت الكبرية

 خيفّـــض )طاقـــة أو ثانويـــة مـــواد بوصـــفها أي( النفايـــات هـــذه مكونـــات واســـتعادة النفايـــات
 اآلونـة  يف تشكل الطاقة استعادة مشاريع ظلت وقد .األخرى االقتصاد قطاعات يف االنبعاثات
 النفايـات  حتويـل ’ سـوق  قُـدرت  وقـد  .دمةاملتق البلدان يف احلكومية االستثمارات بؤرة األخرية

 أن كمـا  ٢٠٠٨ عـام  يف املتحـدة  الواليـات  دوالرات مـن  دوالر بليـون  ١٩,٩ مببلـغ  ‘طاقة إىل
  .)٨(٢٠١٤ عام حبلول املائة يف ٣٠ بنسبة السوق هذه تنمو أن للتنبؤات، وفقا املتوقع، من
 بيانــات وُتظهــر ).٢ اهلــدف( االبتــدائي التعلــيم تعمــيم حيــث مــن هــام عنــصر والنقــل  - ٢٦

 يلتحقــوا أال حيتمــل الــذين الــريفيني األطفــال نــسبة أن بلــدا ٤٢ مــن املــستمدة املعيــشية األســر
 احلـضرية  املنـاطق  يف يعيـشون  الـذين  باألطفال اخلاصة املماثلة النسبة ضعف تكون قد باملدارس

 معـدالت  ذات بلدانال ويف ).الثاين الشكل انظر( .)٩(النقل حالة سوء إىل جزئيا يرجع ما وهو
 املـدارس  يف املقيـدات  للبنـات  املئويـة  النـسبة  تتـسم  الطرق، إىل الوصول إمكانية حيث من أدىن
 املعيـشية  األسـر  من كثري وتفضل إليها، الوصول ويصعب بعيدة املدارس تكون فقد .أدىن بأهنا
  .)١٠(املدرسة إىل الذكور األوالد يذهب لكي النقل تكلفة تتحمل أن
  

__________ 
  .www.bccresearch.com: متاحة على املوقع  )٨(  
  .املرجع نفسه  )٩(  
املــواد الكيميائيــة والتعــدين : االجتاهــات يف جمــال التنميــة املــستدامة إدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة،   )١٠(  

  .)II.A.3.10منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (والنقل وإدارة النفايات
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  لثاينا الشكل
 واألوالد، للبنـات  اإلقامـة،  ومنطقـة  الثـروة  حبـسب  باملـدارس  امللـتحقني  غري األطفال نسبة
  )املئوية بالنسبة( ٢٠٠٠/٢٠٠٨ للفترة بلدا، ٤٢ يف
    

 
  
  
  
  
  
  

 
 
 

  .٢٠١٠التقرير املتعلق باألهداف اإلمنائية لأللفية، : املصدر
      

ــل  - ٢٧ ــة اإلحــصائي والتحلي ــرال حــاالت حــدوث بــني للعالق ــة فق  أن ُيظهــر الطــرق وتنمي
 إمكانيــة حتــّسن إىل ُيعــزى أن - كــبرية بدرجــة - ميكــن الفقــر معــدالت يف اخنفــاض حــدوث
 الطـرق  استخدام إلمكانية اإلجيايب األثر إىل وباإلضافة ).الثالث الشكل انظر( الطرق استخدام

 واالقتـصادية  الجتماعيـة ا بالتنميـة  تلحـق  اليت الدينامية اآلثار فإن الفقر، على اجلميع جانب من
 تفـضيال  الكفـايف  لإلنتـاج  الـريفيني  السكان من كثري هجر احتمال )أ( :يلي ما تشمل أن ميكن
 إىل بـالنظر  الريفيـة  األراضي قيمة يف تغيريات حدوث )ب( احلضرية؛ املراكز إىل للهجرة منهم
 اكتـشاف  )ج( ؛الـسوق  اقتصاد ضمن تدخل سابقا معزولة كانت اليت املناطق جتعل الطرق أن

 مـن  لـذلك  مبـا  بالـسوق  املتصلة املعلومات تدفق حتسني )د( و معينة؛ الستثمارات رحبية وجود
  .)١١(االقتصادية الكفاءة حيث من فوائد

  

__________ 
  .املرجع نفسه  )١١(  

 ٪٢٠أوسط نسبة     ٪٢٠ثاين نسبة     ٪٢٠أفقر نسبة    ٪٢٠رابع نسبة      ٪٢٠     أغىن نسبة            املناطق الريفية            املناطق احلضرية 

بنات
أوالد
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  الثالث الشكل
  الريفي النقل إمكانية إجياد إىل بالنسبة الفقر

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  
  

املواد الكيميائية والتعدين   : اهات يف جمال التنمية املستدامة    االجتإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية،     : املصدر
  .٢٠١٠، والنقل وإدارة النفايات

      
 والنقــل اجلنــسني بــني التكــافؤ بــني ارتبــاط عالقــة وجــود أيــضا الدراســات وأظهــرت  - ٢٨

 والنقــل الطــرق مــن االســتفادة إمكانيــة فيهــا تكــون الــيت املنــاطق ففــي ).الرابــع الــشكل انظــر(
ــضل، ــؤثر وهــذا .أفــضل اجلنــسني بــني التكــافؤ كــونت أف ــضا ي ــى أي ــساء ســالمة عل ــى الن  وعل
  .األمومة صحة

  

 احلجم النسيب للبلد من حيث حجم السكان الذين يعدمون إمكانية االستفادة من النقل الريفي

  الفقر املدقع
 لدوليةالنسبة املئوية للسكان الذين يعيشون على أقل من دوالرين اثنني يف اليوم باألسعار ا

 ١٠٠-٧٥                ٧٥-٥٠              ٥٠-٣٠               ٣٠-١٠        ١٠أقل من    ال توجد بيانات
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  الرابع الشكل
  الريفي النقل من االستفادة إمكانية إىل بالنسبة اجلنسني بني التكافؤ    

  
  

 
 

  
  
  
  
      

ــة،      :املصدر ــصادية واالجتماعي ــشؤون االقت ــستدامة  إدارة ال ــة امل ــة  : االجتاهــات يف جمــال التنمي ــواد الكيميائي امل
  .٢٠١٠، والتعدين والنقل وإدارة النفايات

    
 بــني املــزج ولكــن االقتــصادي النــشاط إىل بالنــسبة أمهيــة بــأعظم النقــل حجــم ويتــسم  - ٢٩

 معظــم عــن اآلن مــسؤولة الناميــة والبلــدان .البيئــة إىل بالنــسبة نفــسها األمهيــة لــه النقــل أنــواع
 البلـدان  أن حـني  يف الصناعة، من وكذلك والتدفئة الكهرباء من اآلتية الدفيئة غازات انبعاثات
 فـإن  وهكـذا،  .)١٢(والبنـاء  النقـل  قطـاعي  يف االنبعاثـات  معظـم  عـن  مـسؤولة  زالـت  ما املتقدمة
 إمكانــات علــى احلــال يف ينطــوي املتقدمــة البلــدان يف اســتدامة أكثــر نقــل وســائط إىل التحــّول
 بــصورة التلــّوث خفــض ويف خاصــة بــصورة نــاخامل تغــري مــن التخفيــف يف يــسهم أن يف أكــرب
 ولـذلك  اخلـاص  النقـل  قطـاع  يف النمـو  معظـم  الناميـة  البلدان يف سيحدث املستقبل، ويف .عامة

  .االنبعاثات املنخفض واخلاص العام للنقل السريع النمو حفز إىل البلدان هذه ستحتاج
 الفقـر  شـأفة  استئـصال  يف متـسه  أن املستدامة واالستهالك اإلنتاج ألمناط أيضا وميكن  - ٣٠
ــة ويف  املــوارد اســتعمال يف الكفــاءة زيــادة فــإن املثــال، ســبيل وعلــى .الطــرق مــن بعــدد التنمي

 يـسفرا  أن ميكـن  احليـاة  دورة خـالل  واخلدمات السلع إنتاج على املترتب البيئي التأثري وخفض
 وبتقـدمي  أقـل  بتكلفـة  أكـرب  كـم  بإنتـاج  يـسمح  وهـذا  .التكـاليف  وخفـض  اإلنتاجية حتسني عن

__________ 
  .املرجع نفسه  )١٢(  

 

ــسبة  ــافؤنـ التكـ
 بني اجلنسني

١٠٢ 

٩٦  

٩٠  

٨٤  

٨٧  

٩٨ 

  أمريكا الالتينية والكارييب   مليونا٥١,٢

  أوروبا وآسيا الوسطى   مليونا٤٧,٨

  مشال أفريقياالشرق األوسط و   مليونا٥٤,٢

   أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى   مليونا٢٨٧,٨

  جنوب آسيا   مليونا٤٤٣,٣

  شرقي آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ   مليونا١١٧,٢

الـــــسكان الريفيـــــون الـــــذين يعـــــدمون
 إمكانية االستفادة من النقل
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 ،)واألغذيـة  والطاقـة  املياه مثل( املوارد استخدام حيث من كفاءة وأكثر أنظف وخدمات سلع
 اإلنتــاج ممارســات فــإن كــذلك .األساســية احتياجــاهتم بتلبيــة النــاس مــن أكــرب لعــدد ويــسمح
ــر ــاءة األكث ــن كف ــث م ــوارد حي ــسمح امل ــدان يف للمــستهلكني ت ــة البل ــة النامي ــد بتلبي ــن املزي  م
 حـىت  أو املـوارد  مـن  املقـدار  نفس استعمال طريق عن )أكرب قدر استهالك وبالتايل( اجاهتماحتي
 املـوارد  قاعـدة  توسـيع  إىل واسـتدامة  كفـاءة  األكثـر  اإلنتـاج  يـؤدي  الطريقـة،  وهبذه أقل؛ مقدار
  .)١٣(للفقراء املتاحة
 للتوصـل  “تطفـرا ” حتقيـق  إمكانيـة  املـستدامة  واالسـتهالك  اإلنتـاج  أمناط أيضا وتتيح  - ٣١
 متخطيـة  تنافـسية،  وأكثـر  بيئيا وأسلم املوارد استخدام حيث من كفاءة أكثر تكنولوجيات إىل

 .املطـاف  خامتـة  يف التكلفة والباهظة للتلوث واملسببة بالكفاءة املتسمة غري التنمية أطوار بذلك
ــك ــدرة حيــّسن أن ميكــن وذل ــسية الق ــة للمنتجــات التناف ــة احمللي  األســواق إىل وصــوهلا وإمكاني
 وحتقيــق لإليــرادات جديــدة ســبل توليــد إمكانيــات مــن يزيــد ممــا والدوليــة، واإلقليميــة الوطنيــة
ــصادي النمــو ــر االقت ــذي األم ــدوره، ميكــن ال ــشطة سياســات ظلــت إذا ب ــع وأن ــة، التوزي  قائم
  .الفقر شأفة استئصال يف يسهم أن
ــوال االجتماعيــة التــأثريات فُهمــت وإذا  - ٣٢ ــضل، فهمــا احليــاة دورة ط  حتديــد أمكــن أف

 برنــامج منــشور وإن .العامليــة املنتجــات سالســل علــى إدخاهلــا ميكــن الــيت احملتملــة التحــسينات
 ”Guidelines for Social Life Cycle Assessment of Products“ املعنـون  للبيئـة  املتحـدة  األمـم 

 لتقيـيم  إطـارا  يقـدم  )احياهت دورة امتداد على اجتماعيا تقييما املنتجات لتقييم توجيهية مبادئ(
 ابتـداء  حياهتـا،  دورات امتـداد  علـى  ولفوائـدها  للمنتجـات  االقتـصادية  - االجتماعيـة  التأثريات

 هـذه  عـن  ولإلبـالغ  منـها،  النـهائي  الـتخلص  مرحلـة  إىل الطبيعيـة  املـوارد  اسـتخراج  مرحلة من
  .)١٤(والفوائد التأثريات

ــة ألةومــس الــصحة مــسألة بــني ينفــصم ال ارتبــاط ويوجــد  - ٣٣  وتنطــوي .املــستدامة التنمي
ــصحة ــصدد هــذا يف ال ــى ال ــشغال عل ــاة جبــودة االن ــل القــصري األجلــني يف احلي ــراء والطوي  للفق
ــاء ــى واألغني ــسواء عل ــضا تعتمــد وهــي .ال ــى أي ــارات عل ــستهلك اختي ــشأن امل ــيش، منــط ب   الع

  .الكحول أو عقليا املؤثرة العقاقري واستعمال والتدخني، التغذية، جماالت يف ذلك يف مبا
 .هـذه  التنفيـذ  دورة مواضـيع  مجيع يف تدخل قطاعات لعدة شاملة مسألة هي والصحة  - ٣٤

ــن فــأكثر ــسبة م ــة يف ٢٥ ن ــن املائ ــرض عــبء م ــى امل ــامل نطــاق عل ــرتبط الع ــل ي ــة، بعوام   بيئي

__________ 
  .http://www.unep.fr/scp/poverty/faq.htm :انظر املوقع  )١٣(  
  .http://www.unep.fr/scp/publications/details.asp?id=DTI/1164/PA: متاح على املوقع  )١٤(  
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 التعـّرض  مـن  طفـل  ٨٠٠ ٠٠٠ حنـو  عـام  كـل  ويتـأثر  .الكيميائيـة  للمـواد  التعـرض  ذلـك  يف مبا
 .عـام  كـل  شـخص  ٣٣٥٠٠٠ بــ  ُيقـدَّر  بعدد املقصودة غري التسّمم حاالت وتفتك .للرصاص

 الكيميائيـة  للمواد املفرط بالتعّرض قويا ارتباطا هذه التسمم حاالت ترتبط النامية، البلدان ويف
  .)١٥(مناسب غري استعماال وباستعماهلا اآلفات، مبيدات فيها مبا السّمية،

 للمـواد  املـستدامة  بـاإلدارة  النـهوض  جمـال  يف هبـا  املـضطلع  واجلهـود  التجارب وتوضح  - ٣٥
 الكيميائيـة  للمواد السليمة اإلدارة دمج عليها ينطوي اليت التحديات على التغلّب أن الكيميائية

 .والبيئـة  الـصحة  بـني  الـروابط  وزيـادة  الفهـم  زيـادة  علـى  كبرية بدرجة يعتمد التنمية خطط يف
 جهودمهـا  بـضم  العامليـة  الـصحة  ومنظمـة  للبيئـة  حـدة املت األمـم  برنـامج  قام األساس، هذا وعلى
 املطلوبـة  واالسـتثمارية  واملؤسـسية  الـسياساتية  التغـيريات  تـشجيع  إىل هتـدف  عمليـة  لتنظـيم  معا

ــن للحــد ــة األخطــار م ــى البيئي ــصحة عل ــا ال ــة دعم ــستدامة للتنمي ــد .امل  أدوات اســُتحدثت وق
 حتديـد  أجـل  مـن  البلـدان  يف تياجـات لالح تقيـيم  وعمليات للحالة حتليالت إلجراء ومنهجيات
  .املشترك للعمل وطنية خطط وضع إىل يؤدي مبا الوطنية، األولويات

 الـيت  املكـشوفة،  املقالب مثال،( النفايات من السليم غري بالتخلص املتعلقة واملمارسات  - ٣٦
 مـن  كـثري  إىل أدت قـد  )الناميـة  البلـدان  يف شـيوعا  النفايـات  مـن  التخلص أساليب أكثر تشكل
 ومـشاكل  العيـون،  والتـهابات  اجللدية االلتهابات ذلك يف مبا فيها، املرغوب غري الصحية اآلثار

 الكبـــد والتــهاب  والتيفوئيــد  والزحــار  اإلســهال  مثــل  بالنواقــل  احملمولــة  واألمــراض  التــنفس، 
  .الصفراء واحلمى واملالريا والكولريا

 املواضـيع  بـني  تـربط  إذ ات،قطاعـ  لعـدة  شـاملة  أخـرى  هامـة  مـسألة  هـو  اجلنس ونوع  - ٣٧
 لـدى  منـها  أصـغر  بيئيـة  بـصمة  هلـن  يكـون  أن إىل النـساء  متيـل  املثال، سبيل وعلى .هنا اخلمسة
 وأمنــاط الرجــال عــيش أســاليب أن ذلــك .اســتدامة األكثــر اســتهالكهن أمنــاط بــسبب الرجــال

 املـوارد  سـتخدام ا يف كثافـة  أكثـر  تكـون  أن إىل متيل فقراء، أم أغنياء أكانوا سواء استهالكهم،
 أن إىل الـصدد  هـذا  يف نسائية أكثر بصمة حتقيق وسيؤدي .)١٦(النساء لدى منها استدامة وأقل
 وبـشراء  التـدوير  بإعـادة  النـساء  لقيـام  أكـرب  احتماالت توجد إذ .أصغر البيئة على التأثري يكون
 يف بالكفـاءة  تـسم امل للنقـل  أعلـى  قيمـة  وبإسـناد  إيكولوجيا املصنفة واملنتجات العضوية األغذية
 مثـل  لقـضايا  أكـرب  اهتمامـا  ويـولني  أخالقيـة،  أكثـر  اسـتهالكية  باختيـارات  يقمـن  وهن .الطاقة

__________ 
  )١٥(  WHO, Preventing disease through healthy environments: Towards an estimate of the environmental 

burden of disease, 2006 ) تقدير عبء األمراض النامجـة  : من خالل االهتمام بصحة البيئةالوقاية من األمراض
  .www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/preventingdisease ؛ متاح على املوقع )عن البيئة

  )١٦(  Johnson-Latham, G. (2006). Initial study of lifestyles, consumption patterns, sustainable development 

and gender, Stockholm, Ministry of Sustainable Development.  
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 بعالمـة  املوسومة السلع لشراء إىل ميال وأكثر املستدامة، العيش كسب وأسباب األطفال عمل
  .)١٧(الدولية العمل ملعايري املراعي اإلنتاج
ــا أيــضا النــساء وتتحمــل  - ٣٨  العــيش أســاليب علــى احلفــاظ حيــث مــن متناســب غــري عبئ

 حيـتجن  فـإهنن  االسـتهالكية  اختيـاراهتن  اسـتدامة  زيـادة  يف يـرغنب  قـد  فبينما وهكذا، .املستدامة
 مــن َتــبني املثــال، ســبيل وعلــى .البيئــة علــى االختيــارات هــذه تــأثريات خفــض يف املــساعدة إىل

 املعيـشية  األسـر  واجبـات  أن ملستداما واالستهالك اجلنس نوع بشأن السويد يف أُجريت دراسة
 تقـع  ما فكثريا ولذلك، .اُألسر معظم يف املرأة مسؤوليات إحدى زالت ما اُألسرية والواجبات

 املـستدامة  االسـتهالكية  الرتعـة  حتقيـق  إىل السعي الصعب من جيعل مما الوقت ضغط حتت املرأة
 بتحقيــق املتعلقــة الــسياسات دعمــت بينمــا أنــه الدراســة وتالحــظ .املــستدامة العــيش وأســاليب
 الـسياسة  تركـز  أن أيـضا  يـتعني  للبيئـة،  مراعـاة  أكثر عيش بأساليب األخذ اجلنسني بني التكافؤ
   .)١٨(جذابة بأسعار اجلودة عالية مستدامة منتجات تقدمي إىل املنِتجني دفع طرق على العامة
 صـلة  ذات اجلـنس  نـوع ب املتعلقة املنظورات تكون قد والشركات، اإلنتاج جانب ويف  - ٣٩
 قلــة ســوى توجــد ال اخلاصــة، األعمــال مؤســسات يف مــستوى أعلــى فعلــى .باالســتدامة أيــضا
 يكـون  ولـذلك  العامليـة،  الـشركات  كـربى  يف النـساء  من اُألول التنفيذيني املسؤولني من ضئيلة
 هـذه  اهب ُتدار اليت الطريقة يغرين أن هلن ميكن كيف اليقني من قدر بأي ُيعرف أن الصعب من

 يعمِّمـن  أن أكـرب  بدرجـة  احملتمـل  مـن  أن مفادهـا  افتراضـات  قدم قد البعض أن بيد .الشركات
  .)١٩(بالشركة القرار صنع عملية يف للشركات االجتماعية املسؤولية

 حنــو املوجهــة القطاعــات يف متزايــد حنــو علــى النــساء َتظهــر القاعــدة، مــستوى وعلــى  - ٤٠
ــدان يف التــصدير ــة البل ــدخل وســطةاملت النامي ــا يــشكلن حيــث ال ــة يف ٩٠ إىل يــصل م  مــن املائ
ــاملني ــر( الع ــشكل انظ ــشكل ).اخلــامس ال ــساء وت ــة اآلن الن ــوة أغلبي ــة الق ــائف يف العامل  الوظ
 الـــصيدالنية واملستحـــضرات املنـــسوجات صـــناعات يف العمـــل والكثيفـــة املهـــارات املنخفـــضة
ــ البلـــدان يف األطفـــال لعـــب وإنتـــاج املرتليـــة والـــسلع  تكـــون أن يـــتعني وهكـــذا، .)١٧(ةالناميـ

 الـصناعات  هـذه  يف سيما وال اجلنسانية، لالعتبارات مراعية الشركات لدى اجليدة املمارسات

__________ 
  )١٧(  OECD ,Gender and Sustainable Development: Maximizing the economic, social and environmental role 

of women, 2008.  
  )١٨(   Isenhour, C. and, M.Ardenfors (2009), “Gender and sustainable consumption: policy implications”, 

International Journal of Innovation and Sustainable Development, ,vol. 4, No. 2-3, pp. 135-149.  
  .http://business-ethics.com/2010/10/07/1624-when-women-rule-the-c-suite: انظر املوقع  )١٩(  
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 املــسألة جانــب إىل العمــل مكــان يف املــرأة لــدى اخلاصــة الــشواغل تلبيــة مــع العمــل، الكثيفــة
  .اجلنسني كال هتم اليت الالئق بالعمل املتعلقة نطاقا األوسع

  
  اخلامس الشكل

  التصدير ألغراض والزهور املالبس إنتاج يف العاملني جمموع من النساء نسبة    
  
  
  
  
  
    

 OECD, Gender and Sustainable Development: Maximizing the economic, social and environmental” :املـصدر 

role of women”, 2008 )اجلــــنس نــــوع االقتــــصادي، امليــــدان يف والتنميــــة التعــــاون منظمــــة 
  ).املستدامة والتنمية

    
 عـن  الـشركات  جانـب  مـن  اسـتدامة  أكثـر  سلوك اتباع تشجع أن للحكومات وميكن  - ٤١
 بعـض  وتتحـرك  .الـصلة  ذات الدوليـة  والـصكوك  االستدامة عن التقارير تقدمي نظم دعم طريق
 مزيـد  اآلن ومويقـ  .)٢٠(إلزاميـا  التقـارير  هـذه  تقـدمي  جعـل  اجتـاه  يف والسويد فرنسا مثل البلدان

 اآلخـرين  املـصلحة  وأصـحاب  املستهلكني إبالغ بغية االستدامة عن تقارير بنشر الشركات من
 املتعلـق  النـهج  تطبيـق  أن حـني  ويف .واخلـارج  الـداخل  يف واالجتماعية البيئية وممارساهتا بقيمها

 لـشركات ا علـى  يركـز  الـذي  - املـستدام  اإلنتـاج  تعزيز على للشركات االجتماعية باملسؤولية
ــبرية ــسانية املتعــددة الك ــدما، حيقــق - اجلن ــل ال فإنــه تق ــة بــصورة إال ينتق  إىل حمــدودة تدرجيي

 زال ومـا  .العامليـة  التوريـد  سالسـل  جانـب  إىل احلجـم  واملتوسـطة  الـصغرية  األعمال مؤسسات
 مباسـتخدا  أو املعتاد األجر من بأدىن اإلناث أو األطفال باستخدام السلع من كثري إنتاج جيري

 .والـسالمة  بالـصحة  املتعلقة األساسية بالقواعد االكتراث عدم ظل يف أو بالبيئة ضارة عمليات
 عـن  اجلنـسيات  املتعـددة  الـشركات  مـساءلة  متزايـد  حنـو  علـى  جيـري  فإنـه  اإلجيايب، اجلانب ويف

 والــصحة والــسالمة البيئــة حيــث مــن ذلــك يف مبــا موردوهــا، بــه يقــوم الــذي اإلنتــاج تــأثريات
__________ 

  )٢٠(  Carrots and Sticks - Promoting transparency and sustainability: An update on trends in voluntary and 

mandatory approaches to sustainability reporting (2010), (English only), available at: 

http://www.unep.fr/scp/business/publications/.  

        هندوراس  املغرب   بنغالديش    كمبوديا      كولومبيا    كينيا    زمبابوي  
  ٦٥    ٪٧٠    ٪٨٥     ٪٩٠      ٪٦٥    ٪٧٥    ٪٨٧٪ 
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 عـن  تقـارير  تقـدمي  مـسألة  الدوليـة  الـسلوك  قواعد مدونات من املزيد ويتناول .لعمالا وحقوق
 العامليـة  التوريـد  سلـسلة  امتـداد  علـى  املستدام اإلنتاج حتقيق يف الشركة منتجات مسامهة كيفية
  .ذلك رصد ومسألة
 أمنـاط  جمـال  يف سـيما  وال قطاعـات،  لعـدة  شـاملة  أخـرى  هامـة  مـسألة  التعليم ويشكل  - ٤٢
 يف النظــر وإعــادة الــتفكري إعــادة املــستقبل ويف اآلن باألمهيــة يتــسم وممــا .واإلنتــاج الســتهالكا

 يـشمل  لكـي  اجلامعة مرحلة إىل املدرسة قبل ما مرحلة من ابتداء النظامي وغري النظامي التعليم
 .املــستدام االســتهالكبـــ املتــصلة والقــيم واملنظــورات واملهــارات واملعــارف املبــادئ مــن مزيــدا
 ولـذلك  تدرجييـة،  بصورة إال العاملية النظرة يف والتغّيرات القيم يف التغّيرات حتدث ال ما وعادة
  .الحقة مرحلة يف إال ملموسة بفوائد يأيت ال قد اليوم التعليم طريق عن يتحقق ما فإن
 يف والتعلـيم  املعلِّمني تواجه اليت التحديات على األضواء احلديثة املقاالت أحد ويسلط  - ٤٣

  :يالحظ إذ القادمة، العقود
 الـذي  للعـامل  ومالئمـتني  كـافيتني  تعليميـتني  وممارسـة  ثقافة إىل حنتاج أننا...”    

 نمـ  وبـدال  .خطري حنو على وهش مكثف حنو على ومترابط متقلّب عامل وهو أنشأناه
 مـن  نـوع  هـو  املـستقبل  أن ضمنا يفترضان اللذين التعليمية واملمارسة التعليمي التفكري
 اجلديـدة  باألوضـاع  يـسلّم  استـشرايف  تعلـيم  إىل حنتـاج  فإننـا  للماضـي،  اخلطي االمتداد
ــاع وأوجـــه ــيت االنقطـ ــه الـ ــة، األجيـــال تواجـ ــك احلاليـ ــن ناهيـ ــال عـ  :املقبلـــة األجيـ

 واهلـــشاشة األنـــواع، وانقـــراض العـــاملي، االحتـــرار يف املتمثلـــة اهلائلـــة التحـــديات أي
 الطاقـــة عهــد  وهنايــة  املتــوطن،  والفقـــر واهلجــرة،  االجتمــاعي  والتفتــت  االقتــصادية، 
 علـى  القائمـة  والدميقراطيـة  احملليـة،  الرتعـة  هنوض :إجيابية األكثر الناحية ويف الرخيصة،
 املراعيــة التجاريــة ألعمــالوا املــشتريات، يف البيئيــة االعتبــارات ومراعــاة املــشاركة،
 ويـشغل  .الكربـون  مـنخفض  اقتـصاد  حتقيق إىل الرامية واجلهود األخالقية، لالعتبارات

 يف تـساعد  اليت األوصاف بني ومن .التعليم هذا يف القلب موضع اإليكولوجي التوّجه
 إىل تــشري فهــي ؛“التــشاركي” و “مــيالنظُ” و “الكلــي” كلمــات املعــىن هــذا فهــم

ــه جــوهره يف يتــسم صــياغته معــاد يتعليمــ منــوذج ــائم بأن ــزام العالقــات علــى ق  وااللت
  .)٢١(“والعاملية احمللية باألوضاع الصلة وثيق وبأنه األخالقي والتوجه

__________ 
  )٢١(  Sterling, S, “Sustainable Education - Towards a Deep Learning Response to Unsustainability”, Education 

for Sustainable Development, vol. 6, 2008.  
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ــادرات بعــض أُطلقــت العملــي، املــستوى وعلــى  -  ٤٤ ــة املب ــة الدولي  دمــج علــى املــساعدة بغي
 مـشروع  تـشمل  وهـذه  .املـستدامة  العـيش  بأساليب الوعي ولزيادة التعليم يف املستدام االستهالك

 املتحـدة  األمـم  ومنظمـة  للبيئـة  املتحـدة  األمـم  برنـامج  بـني  مـشترك  مـشروع  وهو الشباب، تبادل
ــة ــم للتربي ــة والعل ــسكو( والثقاف ــامج ،)اليون ــستدامةا العــيش أســاليب وبرن ــه مل  املعلِّمــني إىل املوجَّ
 حتقيـق  يف التعلـيم  بتـسخري  املعنيـة  الدوليـة  العمـل  فرقـة ’ اسـتحدثتها  وأدوات ومبـادرات  والنشء،

 اإلنتــاج بأمنــاط املتعلقــة مــراكش عمليــة إطــار يف ‘املــستدامة العــيش أمنــاطو املــستدام االســتهالك
ــادرات شــراكات وكــذلك ،)٢٢(املــستدامة واالســتهالك ــ ومب ــادة املــصلحة أصــحاب ددةمتع  بقي

 املتـسم  بـالعيش  املـتعلقني  والبحـوث  التعليم تستهدف اليت الشراكة’ مثل( املدين اجملتمع منظمات
 أدوات أيـضا  وُصـممت  .‘البيئـي  التعلـيم  مركز ’و ،‘املستهلكني املواطنني شبكة ’و ،‘باملسؤولية

 املنـشور  ذلـك  يف مبا املستدام، تهالكواالس املستدامة العيش أمناط أجل من والتوعية التعليم لدعم
 الـيت  التوجيهيـة  واملبـادئ  والتوصـيات  ،‘املـستدام  االستهالك أجل من التعليم !واآلن هنا’ املعنون
 حتقيــق أجــل مــن التعلــيم باســتخدام املعنيــة العمــل وفرقــة للبيئــة املتحــدة األمــم برنــامج وضــعها

 املـستدامة  التنميـة  أجـل  مـن  للتعلـيم  املتحـدة  األمـم  عقـد  أمانـة  مـع  بالتعـاون  املستدام، االستهالك
 واالسـتهالك  اإلنتـاج  بأمنـاط  املتعلقـة  مراكش عملية إطار يف النرويج، يف هيدمارك جامعة وكلية

 تنـاول  بغيـة  املدرِّسـني  تعلـيم  توجيـه  بإعـادة  املتعلقـة  والتوصـيات  التوجيهية املبادئ” و املستدامة؛
 اليونـسكو،  وضـعتها  الـيت  والتوصـيات  املبـادئ  وهـي  ي،العامل املستوى على “االستدامة موضوع

   .)٢٣(الوطين املستوى على وذلك الربتغال، وضعته الذي “املستهلكني تعليم دليل” و
 املــستدامني، واإلنتــاج باالســتهالك املتعلقــة مــراكش عمليــة فــإن النــواحي، مجيــع ومــن  - ٤٥

 واملــواد والنقــل التعــدين االتجمــ يف االســتدامة لتحقيــق رئيــسيا أمــرا تــشكل الكلــي، بنــهجها
 املـستدامة،  واإلنتـاج  االسـتهالك  بأمنـاط  املتعلقة للربامج العشري اإلطارف .والنفايات الكيميائية

 الفرصـة  يتـيح  ،٢٠٠٢ عـام  يف املعقـود  املستدامة للتنمية العاملي القمة مؤمتر يف به طولب الذي
 إىل يهــدف وهــو .وشــاملة كليــة بطريقــة معــا احلاليــة املواضــيعية التنفيــذ دورة مواضــيع لتنــاول
 النمــو بــني االرتبــاط فــك بقــصد املــوارد اســتخدام يف الكفــاءة بــشأن للــسياسات إطــار وضــع

 مـن  املنتجـات  حيـاة  دورة طـوال  البيئيـة  والتأثريات املوارد استعمال وبني ناحية من االقتصادي
 اجلديـدة  املبـادرات  بـني  تعاونوال التنسيق يتيح أن العشري اإلطار هلذا وميكن .األخرى الناحية

ــادرات  منــصة كــذلك يتــيح وأن املــستدامة، واإلنتــاج االســتهالك بأمنــاط املتعلقــة القائمــة واملب
 سياســـات إعـــداد دعـــم وكـــذلك اجليـــدة، املمارســـات نطـــاق وتوســـيع واستنـــساخ لتقاســـم

 واإلنتـــاج االســـتهالك حنـــو بـــالتحّول التعجيـــل إىل هتـــدف قـــدرات بنـــاء وبـــرامج وشـــراكات
 التاسـعة  الـدورة  عنها تتمخض أن ميكن اليت العشري، اإلطار هبذا املتعلقة والربامج .املستدامني
__________ 

 www.unep.fr/scp/marrakech/taskforces/education.htm: نظـر املبـادرة األوىل قادهتـا إيطاليـا والثانيـة الـسويد؛ ا       )٢٢(  

  .www.unep.fr/scp/marrakech/taskforces/lifestyles.htm و
  .Corr.1 و E/CN.17/2010/8انظر الوثيقة   )٢٣(  
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 واإلنتــاج االســتهالك بأمنــاط يتعلــق مــا علــى تركّــز أن ميكــن املــستدامة، التنميــة للجنــة عــشرة
 الـربامج  علـى  تركيزهـا  عـن  فـضال  قطاعات لعدة شاملة رئيسية وبرامج سياسات من املستدامة

 املواضـيع  بـشأن  بـرامج  إدراج يف الـتفكري  وميكـن  .احلياة دورة من معينة مبراحل حتديدا علقةاملت
  .والتعدين الكيميائية، واملواد والنقل، النفايات، بإدارة املتعلقة احلالية

  
  التنفيذ وسائل  - رابعا  

ــة أزمــات ظهــور املاضــيني العــامني خــالل العــامل شــهد  - ٤٦ ــة تتــصل متعــددة عاملي  باألغذي
 الــنقص وحــاالت األساســية، والــسلع الطاقــة أســواق يف االســتقرار فعــدم .والتمويــل والوقــود
 جيــري زال مــا واقتــصادية ماليــة أزمــة حجبتــها قــد أمــور هــي امليــاه وشــح األغذيــة، يف العــاملي

 املنـاخ  تغـري  الوضـع  تعقيد من زاد وقد .العامل أحناء من كثري يف االنكماشية بتأثرياهتا اإلحساس
 علـى  ذلـك  بآثـار  اإلحـساس  وجيـري  .األزمـات  هذه تأثري تفاقم إىل تؤدي ظاهرة يشكل الذي
 واألهـداف  املـستدامة  التنميـة  حتقيـق  علـى  حمـددة  انعكاسـات  اآلثـار  هلـذه  أن كمـا  العـامل  نطاق

 يواجهــان الوطنيــة واحلكومــات الــدويل اجملتمــع أن الواضــح مــن أن حــني ويف .لأللفيــة اإلمنائيــة
 عـن  بعيـدا  هائـل  حتـّول  لتحقيـق  حقيقـة  فرصـا  أيـضا  تطـرح  احلالة فإن جدية،و متعددة حتديات

  .)٢٤(“املعتاد النحو على العمل أداء” هنج
 إىل زال مـا  االنتعـاش  ولكـن  احلـاد،  التراجـع  حالـة  مـن  حاليـا  العاملي االقتصاد وينتعش  - ٤٧
 مــن ُيــشاهد أن ميكــن كمــا العــامل، يف العمــل فــرص أزمــة هتــدأ فلــم .ومتفاوتــا هــشا بعيــد حــد

 معـدالت  زيـادة  ومـن  الرئيـسية  املتقدمـة  البلـدان  يف مـستمر  حنـو  علـى  املرتفعـة  البطالة معدالت
  .النامية البلدان من كثري يف اهلشة والعمالة البطالة
 العامـة  املالية أوضاع تصحيح بدء وهي املاحنة البلدان من كثري لدى املتصورة واحلاجة  - ٤٨

 فيــه يكــون ظــرف يف الــضغط مــن ملزيــد املــوارد مــن املتــاح ضتعــّر أن ميكــن آجــال ال عــاجال
 .األمهيـة  حاسـم  أمـرا  لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهـداف  بلـوغ  يف التقـدم  لتحقيق الدعم تقدمي استمرار

 غـري  مـسألة  القريب املستقبل يف التنمية حنو املوجهة الدوحة جولة اختتام احتماالت زالت وما
ــة حتــسني متزايــد حنــو علــى امللــح مــن أصــبح وقــد .بعيــد حــد إىل أكيــدة  إىل الوصــول إمكاني

 املنـــاخ تغـــري مـــن للتخفيـــف الـــضرورية التكنولوجيـــات ســـيما وال اجلديـــدة، التكنولوجيـــات
  .معه وللتكيف

 يف والتنميـة  التعـاون  ملنظمـة  التابعة ائيةاإلمن املساعدة جلنة ألمانة األولية التقديرات وإن  - ٤٩
ــدان ــصادي املي ــات واستعراضــها ٢٠٠٩ عــام خبــصوص االقت ــة مليزاني ــام املعون ــد ،٢٠١٠ لع  ق

 حلجـم  احملـددة  باألهـداف  للوفاء الصحيح الوضع يف ككل اللجنة أعضاء يكن مل أنه أوضحت
 إىل املنظمـة  إسـقاطات  أشـارت  األمـر،  واقـع  ويف ).السادس الشكل انظر( ٢٠١٠ لعام املعونة

__________ 
  .UNEP/GCSS.XI/10/Add.1انظر الوثيقة   )٢٤(  
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ــساعدة جممــوع أن ــة امل ــة اإلمنائي ــام يف الرمسي ــوغ عــن سيقــصر ٢٠١٠ ع ــرقم بل ــستهدف ال  امل
 مبقــدار وذلــك باســتكتلندا ‘غلينيغلــز’ يف املعقــود الثمــاين الــدول قمــة مــؤمتر يف احملــدد احملــدَّث

 هـذا  رجمتُـ  وإذا ).٢٠٠٤ عـام  يف الـسارية  الصرف وأسعار السوق بأسعار( دوالر بليون ١٨
 اعتمـاد  جيـر  ومل .دوالر بليـون  ٢٠ يـصبح  فإنـه  عهـدا،  األحدث ٢٠٠٩ عام أسعار إىل العجز
 مــن املــستهدف الــرقم يتــرك ممــا ،٢٠١٠ لعــام الالحقــة للــسنوات وســيطة مــستهدفة أرقــام أي

 يف التنفيــذ ثغــرة ضــوئه يف تــصل والــذي املتبقــي الــساري املقيــاس هــو ليكــون املتحــدة األمــم
  .)٢٥(دوالر بليون ١٥٣ إىل ٢٠٠٩ عام
  

  السادس الشكل
 ٢٠١٠ عــــام التزامــــات إىل بالنــــسبة ،٢٠٠٤ عــــام منــــذ الرمسيــــة اإلمنائيــــة املــــساعدة

  )٢٠٠٤ عام بأسعار املتحدة الواليات دوالرات بباليني(
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      

، تقريـر    مبرحلـة حرجـة    الشراكة العاملية من أجل التنميـة متـر       :  من األهداف اإلمنائية لأللفية    ٨اهلدف      :املصدر
  .٢٠١٠فرقة العمل املعنية بالقصور يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، عام 

__________ 
الــشراكة العامليــة مــن أجــل التنميــة متــر مبرحلــة حرجــة، تقريــر :  مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة٨اهلــدف : انظــر  )٢٥(  

ــة ــة بالقــصور يف حتقيــق األهــداف اإلمنا   فرق ــة، عــام  العمــل املعني ــة لأللفي منــشورات األمــم املتحــدة،   (٢٠١٠ئي
  ).A.10.I.12 املبيع رقم

 املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة
  ائية الرمسيةالزيادة املطلوبة يف املساعدة اإلمن

  الزيادة املُسقطة يف املساعدة اإلمنائية الرمسية
 ٢٠٠٦-٢٠٠٥باستثناء ختفيف عبء الديون لصاحل العراق ونيجرييا يف الفترة 
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 الناميـة  البلـدان  مـن  كـثري  حاجـة  زيـادة  إىل العامليـة  واالقتصادية املالية األزمة أدت وقد  - ٥٠
 بزيـادة  الـدويل  اجملتمع واستجاب .بسرعة ُيدفع إضايف كبري مايل دعم على احلصول ضمان إىل

ــة ويف .األطــراف املتعــددة املاليــة املرافــق وبإصــالح كــبرية زيــادة التمويــل  النقــد صــندوق حال
 إمكانيـة  تـساهلية  مـوارد  لـسحب  املؤهلـة  للبلـدان  ٢٠١٠ ينـاير /الثـاين  كـانون  يف أُتـيح  الدويل،
 الدوليـة  املؤسـسة  خصـصت  خاصـة،  وبـصورة  .املرافـق  مـن  مبسَّطة جمموعة من لإلفادة موسعة

ــةلل ــة تنمي ــك التابع ــدويل للبن ــغ ال ــون ١٤ مبل ــروض دوالر بلي ــام يف للق ــادة أي ،٢٠٠٩ ع  بزي
  .)٢٦(٢٠٠٨ عام عن املائة يف ٢٠ نسبتها
ــذ وكــان  - ٥١ ــة احملــددة األهــداف تنفي ــل للمعون ــدان ألق ــوا البل ــا من ــال خميب  فأحــدث .لآلم

 جلنـة  بلـدان  مـن  املقدمـة  رمسيـة ال اإلمنائيـة  باملـساعدة  املتعلـق  اإلمجـايل  اجملهـود  أن ُتظهـر  البيانات
 ،٢٠٠٨ عـام  يف للماحنني اإلمجايل القومي الدخل من املائة يف ٠,٠٩ بلغ قد اإلمنائية املساعدة

 إىل املـستمرة  للنـداءات  ونتيجـة  .)٢٥(املائـة  يف ٠,١٥ البـالغ  املنـشود  اهلـدف  مـن  بكثري أدىن أي
 بدرجـة  لـيس  ولكـن  بـه  ُيعتـد  حنو على موتن املعونة هذه ظلت أفريقيا، إىل املقدمة املعونة زيادة
 الرمسيـة  اإلمنائيـة  املـساعدة  فـإن  اهلـدف،  هبـذا  وللوفـاء  .غلينيغلـز  يف احملـدد  باهلدف للوفاء كافية
  .دوالر بليون ٦١ تتجاوز أن ينبغي كان ٢٠٠٩ عام يف أفريقيا إىل املقدمة
 والبلـدان  الناميـة  ريةالـصغ  اجلزريـة  الـدول  مهـا  البلـدان،  مـن  أخريـان  جمموعتـان  وحتتاج  - ٥٢

 امليـدان  يف والتنميـة  التعاون منظمة لبيانات فوفقا .خاص إمنائي اهتمام إىل الساحلية غري النامية
 قرابــة تبلــغ رمسيـة  إمنائيــة مــساعدة تلقـت  قــد الناميـة  الــصغرية اجلزريــة الـدول  فــإن االقتـصادي، 

  املاضـــي العقـــد ىمـــد علـــى نـــسبيا بـــبطء منـــا مبلـــغ وهـــو ،٢٠٠٨ عـــام يف دوالر باليـــني ٤
 ).٢٠٠٨ عـام  يف الـسارية  الـصرف  وأسـعار  الـسوق  بأسـعار  املتوسط يف سنويا املائة يف ٣,٢(
 دوالر بليـون  ٢٣ قرابـة  بلغـت  رمسية إمنائية مساعدة تلقت فقد الساحلية غري النامية البلدان أما
 كـون  إىل نظـرا  ٢٠٠٠ عام منذ سنويا املائة يف ٩ قدرها زيادة يعكس ما وهو ٢٠٠٨ عام يف

 للمعونــة متلــقٍ أكــرب وثالــث ثــاين بوصــفهما اجملموعــة هــذه ضــمن مهــا وأفغانــستان إثيوبيــا
  .)٢٥(العامل يف
 الوطنيـة،  امللكية - باريس مبادئ لتنفيذ شاملة استقصائية دراسة أحدث من تبني وقد  - ٥٣

ــسيق، ــة، والتن ــن واإلدارة واملواءم ــق أجــل م ــائج، حتقي ــساءلة النت ــة وامل ــه ٍ- املتبادل ــن أن ــني م  ب
ــة األهــداف ــىناال الرقمي ــواردة عــشر، ث ــاريس إعــالن يف ال ــة املتعلــق ب ــة، بفعالي ــق املعون  يف حتقّ

 مـع  التقنيـة  املـساعدة  مـشاريع  مـن  املائـة  يف ٥٠ وتنـسيق  مواءمة يف املتمثل اهلدف ٢٠٠٧ عام
__________ 

 ,OECD, “Development aid rose in 2009 and most donors will meet 2010 aid targets,” 14 April 2010 :انظـر   )٢٦(  

available from: www.oecd.org.  
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 فـرض  عـدم  يف لاملتمثـ  اهلدف حتقيق اجتاه يف طيبا تقدما أيضا املاحنون وأحرز .القطرية الربامج
 مـــن الفتـــرة خـــالل طيبـــا، تقـــدما الناميـــة البلـــدان حققـــت وكـــذلك .معونـــة أي علـــى قيـــود
 املائـة  يف ٣٦ متكنـت ( لـديها  العامـة  املالية اإلدارة نظم حتسني يف ،٢٠٠٨ عام إىل ٢٠٠٥ عام
 بنــسبة ُحــدد هــدف مقابــل العامــة املاليــة بــاإلدارة يتعلــق فيمــا ســجلها حتــسني مــن البلــدان مــن
 املتبقيـة،  األهـداف  بلـوغ  اجتـاه  يف بكـثري  أقـل  تقـدم  حتقق ذلك، ومع ).األقل على املائة يف ٥٠

 وخفـض  املعونـة،  بتـدفقات  التنبـؤ  وإمكانية احمللية، القطرية النظم باستعمال يتعلق فيما وخاصة
  .)٢٧(املعونة بتقدمي املتعلقة املعامالت تكاليف

ــد  - ٥٤ ــل وق ــز مواضــع أحــد متث ــة مــساعدةلل األخــرى التركي ــة اإلمنائي ــشفافية يف الرمسي  .ال
 املعونــة تــدفقات بــشأن مناســب توقيــت وذات باملوضــوع صــلة ذات معلومــات إىل فاالفتقــار
 جانــب وإىل .بلــداهنا يف املعونــة تــأثري وتقيــيم وامليزنــة التخطــيط علــى احلكومــات قــدرة يعــوق

 واملـشاركة  احملليـة  املـساءلة  تعـزز  رمسيةال اإلمنائية املساعدة شفافية فإن احلكومية، املالية الشفافية
 كمـا  واملشاريع، بالربامج املتعلقة القرارات صنع يف الربملانات، عن فضال املواطنني، جانب من
  .التنمية نتائج عن مسؤولة احلكومات إبقاء عملية تيّسر
 سـوى  متقـ  فلم املتاحة للبيانات وفقا ولكن األخرى، هي جدا هامة املتبادلة واملساءلة  - ٥٥
 ،)٢٨(طاقتـها  بكامـل  تعمـل  الكاملـة  للمـساءلة  آليـات  بإنشاء ٢٠٠٩ عام هناية حىت بلدان سبعة

ــيريات وكانــت ــك عــن الناجتــة التغ ــدِّمي ســلوك يف ذل ــة مق ــة املعون ــر .متفاوت  التجــارب وُتظه
 أن ميكــن املــشتركة األداء وأُطــر الوطنيــة املعونــة سياســات أن القطــري الــصعيد علــى املكتــسبة
  .)٢٥(املتبادلة املساءلة حتسني يف تساعد
 متـر  الـيت  والبلـدان  النامية البلدان حكومات فإن اجلنوب،بلدان   بني التعاون وخبصوص  - ٥٦

 جبهودهــا االقتــصادي امليــدان يف والتنميــة التعــاون منظمــة ُتبلــغ الــيت انتقاليــة مبرحلــة اقتــصاداهتا
 وقـدمت  .٢٠٠٨ عـام  يف دوالر اليـني ب ٩,٦ حنـو  بلغـت  معونـة  عن أبلغت قد باملعونة املتعلقة

 تركيـا  وقـدمت  دوالر، مليـون  ٨٠٠ مـن  أكثر الشرقية أوروبا يف انتقالية اقتصادات حكومات
 املقدمـة  الثنائيـة  املعونـة  من املائة يف ١٠ حنو سوى ذلك يشكل ال وبينما .تقريبا املبلغ هذا حنو
 تـدفق  منـا  املثـال،  سبيل وعلى .بقوة ينمو ظل قد حجمه فإن اإلمنائية، املساعدة جلنة بلدان من

 ٢٠٠٦ عـام  مـن  الثابتـة  الـصرف  وأسعار السوق أسعار حيث من تقريبا النصف مبقدار املعونة
ــام إىل ــدو ذلــك، إىل وباإلضــافة .٢٠٠٨ ع ــة أن يب  قــد األقــل علــى أخــرى دوالر بليــوين قراب

__________ 
  )٢٧(  OECD, 2008 Survey on Monitoring the Paris Declaration: Making Aid More Effective by 2010, Paris, 

OECD, 2008.  
  .مبيق، واليمناهي أفغانستان، ومجهورية ترتانيا املتحدة، ورواندا، وفييت نام، وكمبوديا، وموز  )٢٨(  
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 بـصورة  وهـي  االقتـصادي،  امليـدان  يف والتنمية التعاون منظمة بإبالغ تقوم ال بلدان من قُُُدمت
ــة قُــدمت ولكــن الــصني رئيــسية ــة اهلنــد مــن أيــضا كــبرية معون ــة فرتويــال ومجهوري  .البوليفاري
 .أفريقيــا وجنــوب ونيجرييــا الربازيــل مــن املعونــة حيــث مــن كــبرية إســهامات أيــضا وقُــدمت
 مـن  كـثري  علـى  العامليـة  واالقتـصادية  املاليـة  األزمـة  ضـغط  مـن  الـرغم  وعلـى  ذلـك،  عـن  وفضال
 أخـرى  مـرة  ارتفع قد املقدمة اإلسهامات جمموع يكون أن احملتمل فمن هؤالء، املعونة مقدمي

 يـصل  أن ميكـن  التـدفقات  جمموع أن ُيعتقد فإنه بالتعهدات، الوفاء جرى وإذا .٢٠٠٩ عام يف
  .)٢٥(٢٠١٠ عام يف دوالر بليون ١٥ إىل
 ويقيــسه اإلنتــاج ويدفعــه الكاالســته يقــوده منــوذج هــو الــراهن االقتــصادي ومنوذجنــا  - ٥٧

 الوقــت مـر  علـى  اجملتمعـات  مــن كـثري  رفـاه  حـّسن  أنـه  الواضــح ومـن  .اإلمجـايل  القـومي  النـاتج 
 البيئيـة  املخـاطر  شـكل  يف هبـا  ُيعتـد  سـلبية  “خارجيـة  آثـارا ” أيـضا  أحـدثت  قـد  عملياتـه  ولكن
 امليـاه  يف الـنقص  ثال،مـ ( االنتـشار  واسـعة  إيكولوجيـة  نـدرة  وحاالت )املناخ تغّير مثال،( العاملية
 هبـا  ُيعتـد  الـيت  اخلارجيـة  اآلثار هبذه اجملتمع حسابات يف يعترف ال ذلك، على وعالوة ).العذبة
 الكلــي املؤشــر بوصــفه اإلمجــايل احمللــي النــاتج علــى كــبري حــد إىل تتركــز احلــسابات هــذه ألن

ــدم ــإن أخــرى، وعوامــل العوامــل هلــذه ونتيجــة .للتق ــشاطنا ف ــصادي ن ــستن االقت  األصــول فدي
 الفقــراء رفــاه مــن رئيــسيا جــزءا اإليكولوجيــة نظمهــا خــدمات تــشكل الــيت املــشتركة الطبيعيــة
ــه ولــذلك ــة واملخــاطر .املــستمر الفقــر مفاقمــة خطــر علــى ينطــوي فإن  - يطرحهــا الــيت العاملي

ــاطر أي ــة املخـ ــة االجتماعيـ ــى والبيئيـ ــسواء علـ ــل - الـ ــدات متثـ ــرية هتديـ ــاه خطـ ــال لرفـ  األجيـ
  .)٢٥(ملستقبلةوا احلاضرة

 والـذي  الفقـر،  علـى  والقـضاء  املـستدامة  التنمية سياق يف األخضر االقتصاد مفهوم أما  - ٥٨
 ،٢٠١٢ عـام  يف سـُيعقد  الـذي  املستدامة للتنمية املتحدة األمم مؤمتر مواضيع أحد هو سيكون

 االقتـصاد  للبيئـة  املتحـدة  األمـم  برنـامج  عـّرف  وقـد  .بـديال  اقتـصاديا  منوذجا يتيح أن ميكن فإنه
 الــيت االقتــصادية القطاعــات يف كــبرية زيــادة االســتثمارات بزيــادة يتــسم اقتــصاد بأنــه األخــضر
 .البيئيـة  واملخـاطر  االقتصادية الندرة من حتد أو وتدعمه لألرض الطبيعي املال رأس على تعتمد
 املتـسمة  واملبـاين  العـام،  والنقـل  املـنخفض  والكربـون  املتجـددة،  الطاقـة  تشمل القطاعات وهذه

 للنفايـات،  احملـسَّنة  واإلدارة األنظـف،  التـصنيع  وعمليـات  والتكنولوجيـات  الطاقة، يف بالكفاءة
 احلاليـة  التنفيـذ  دورة مواضـيع  جبميـع  الـصلة  وثيق األخضر االقتصاد فإن ولذلك .ذلك إىل وما

 يف ماراتاالسـتث  حفـز  يـستتبع  أخضر اقتصاد إىل التحّول فإن وهكذا، .املستدامة التنمية للجنة
 أن املبـدأ  حيـث  مـن  ينبغي الذي األمر وهو املوارد، استخدام يف كفاءة األكثر املستدام اإلنتاج
 املـستدام  اإلنتـاج  فممارسـات  .“أقـل  مبـوارد  وأفـضل  أكـرب  قدر إجناز” طريق عن الرفاه حيّسن
 حفـز  فـإن  وباملثـل،  .التلـوث  مـن  أقـل  قدر عن وتسفر نفادها من وحتد املوارد استخدام ختفّض
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 يوجِِِـد  أن ميكـن  املـستدام  االسـتهالك  تـشجيع  طريق عن استدامة األكثر املنتجات على الطلب
 عنـه  ينـتج  ممـا  مـستدامة،  إنتـاج  ممارسـات  تعتمـد  الـيت  األعمـال  مؤسـسات  أمـام  جديـدة  أسواقا
  .اجلديدة العمل وفرص اإليرادات تدفقات زيادة
ــصناعات  - ٥٩ ــيت والـ ــتج الـ ــواد تنـ ــية مـ ــد - أساسـ ــصلب، احلديـ ــواد والـ ــة، واملـ  الكيميائيـ

 اسـتهالكا  الـصناعات  أكثـف  بـني  من هي - نفسه والورق الورق ولب واألملنيوم، واألمسنت،
 تكـون  أن ميكـن  أهنـا  علـى  الثقيلـة  الـصناعات  هـذه  إىل النظـر  الـصعب  مـن  يكـون  وقـد  .للطاقة

 .دقيقـة  همـة م يـشكل  الكربونيـة،  بصمتها سيما وال البيئي، تأثريها خفض أن بيد .“خضراء”
 وباإلضـافة  .الطاقـة  يف كـبرية  وفـورات  يتـيح  اخلام املواد من بدال الثانوية املواد استخدام فزيادة
 مـن  كـثري  على ينطوي اليومية، االقتصادية لألنشطة حيوي أمر هو الذي النقل، فإن ذلكٍ، إىل

 الطاقـــة واســـتهالك االكتظـــاظ، تـــشمل وهـــذه .واالجتماعيـــة واالقتـــصادية البيئيـــة التكـــاليف
 عـن  وبالـسالمة  البـشرية  بالـصحة  الـضرر  وإحلـاق  املـوارد،  واسـتنفاد  الدفيئة، غازات وانبعاثات

  .املرور وحوادث والضوضاء، اهلواء، تلوث طريق
 واألعمـال  املـستدامة  التنميـة  جلنـة  سـياق  يف وخاصـة  شـىت،  دولية حمافل يف أُثريت وقد  - ٦٠

 التـدابري  أن مـن  قلـق  أوجـه  ،٢٠١٢ عـام  يف املـستدامة  للتنميـة  املتحـدة  األمـم  ملـؤمتر  التحضريية
 إىل تـؤدي  قـد  خمتلفـة  بـصورة  املعتمـدة  أو واحـد  طرف من املعتمدة األخضر باالقتصاد املتعلقة
 للتجــارة معــايري شــكل يف رمبــا اخلــضراء، التجــارة بــشأن باحلمائيــة األخــذ أجــل مــن ضــغوط
  .احلدود عند ضريبية وتدابري وإعانات، اخلضراء،

 جتاريـة  فرصـا  يتـيح  أن ميكن األخضر االقتصاد إىل االنتقال فإن األخرى، الناحية ومن  - ٦١
 سـبيل  علـى  فالربازيـل،  .معينـة  اقتـصادية  قطاعـات  يف املتقدمـة  للبلـدان  وكـذلك  الناميـة  للبلدان
 األسـواق  تـشمل  الفـرص  هـذه  وأمثلـة  .األحيـائي  اإليثـانول  يف قويـة  تنافـسية  ميـزة  لديها املثال،
 تنمـو  الـيت  األسـواق  وهـي  األحيـائي  التنـوع  علـى  القائمـة  وللمنتجـات  العضوية للزراعة يةالعامل

 لتمويـل  ميكـن  ذلـك،  علـى  وعـالوة  .الـسواء  على وبيئية اقتصادية فوائد تتيح أن وميكن بسرعة
 إىل الوصـول  نيـل  علـى  الناميـة  البلـدان  مساعدة يف هاما دورا يؤديا أن التجارة وتيسري التجارة
 التجــارة بــني الــصالت استكــشاف مــن بــد وال .اخلــضراء واخلــدمات للــسلع العامليــة األســواق
ــصاد ــؤدي أن لــضمان األخــضر واالقت  التجــارة دعــم إىل األطــراف املتعــدد التجــاري النظــام ي

 البلـدان  وصـول  إمكانيـة  حتـسني  وإىل بيئيـا،  السليمة واملنتجات التكنولوجيات يف حرية األكثر
 جتنــب مــع الناميــة، البلــدان إىل املتقدمــة البلــدان مــن التكنولوجيــا قــلون األســواق، إىل الناميــة
  .نفسه الوقت يف أيضا اخلضراء احلمائية
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ــؤدي أن للتجــارة وميكــن  - ٦٢ ــة حاســم دورا ت ــاج بــني وصــل حلقــة باعتبارهــا األمهي  اإلنت
 .أخـضر  اقتـصاد  إىل االنتقـال  جوانب من أساسيان جانبان ومها املستدام، واالستهالك املستدام
 الـسلع  وصـول  إمكانيـة  زيـادة  يـدعم  أن جيـدة  بـصورة  يعمـل  دويل جتـاري  لنظام ميكن كذلك

 إىل والوصـول  األسـواق  إنـشاء  فعمليـة  .األسـواق  إىل للبيئـة  والداعمـة  بيئيـا  املالئمـة  واخلدمات
  .سواء حد على والنامية منها املتقدمة البلدان، مجيع تفيد أن هلا ميكن هذه األسواق

 التوســيم مثــل الــسوق، باعتبــارات املدفوعــة املنتجــات، عــن املعلومــات تقــدمي اتوأدو  - ٦٣
 .املـستدامة  واإلنتـاج  االسـتهالك  وممارسـات  أمنـاط  لتنـاول  آليـة  تتـيح  الطوعيـة  واملعايري الطوعي
 الـذين  املـستهلكني  إىل باملنتجـات  املتعلقـة  اخلارجية العوامل عن معلومات تقدم األدوات وهذه
 .املنـِتجني  لـدى  سـوقي  حـافز  إجيـاد  إىل املستدامة املنتجات يف أكرب مثن لدفع ماستعداده يؤدي
 لـدى  العامـة  الـسياسة  أدوات مـن  مفيـدتني  أداتـني  يـشكال  أن والتوسـيم  للمعـايري  ميكن وهكذا

 بعـض  مـن  ومقبوليـة  مرونـة  أكثـر  بطريقـة  باالسـتدامة  املتعلقـة  األهـداف  حتقق لكي احلكومات
 سالسـلها  إىل بـالنظر  التوريـد،  سالسـل  وتتمتـع  .والتحكم السيطرة لىع القائم التنظيم أشكال
 بـد  وال .وعملـها  العامليـة  الـسوق  هيكـل  علـى  عميـق  تـأثري  ممارسـة  بإمكانـات  املتزايـدة،  العاملية

ــع يكــون أن ــصحوبا اســتخدامها يف التوّس ــدابري م ــم بت ــي دع ــساعدة إىل ترم ــِتجني م  ذوي املن
  .حتملها ميكن بتكاليف االعتماد على احلصول على النامية البلدان يف الصغري احلجم
 التحـسني  إىل ترمـي  عاملية سوقية أداة بوصفها املستهلكني إعالم أدوات فعالية ولزيادة  - ٦٤
 وتنـسيقا  انتظامـا  أكثـر  منهجيـة  اتبـاع  إىل حاجـة  توجـد  املـستمرين،  االجتمـاعي  والتقدم البيئي
 إطــالق بواســطة ذلـك  حتقيــق وميكـن  .الئمــةم املنتجـات  جيعــل مـا  لتحديــد مـشتركة  لغــة تقـدم 
 وجتمعـات  املـصلحة  أصـحاب  مـن  باملوضـوع  صلة هلم من مجيع معا جتمع عاملية تعاونية مبادرة
 مـن  اهلـدف  وسـيكون  .منـسَّقة  تعلّـم  عمليـة  طريـق  عن املستهلكني إىل املوجهة املعلومات نظم
 بطريقــة باالســتدامة علقــةاملت املعلومــات إبــالغ كيفيــة بــشأن مــشتركة مبــادئ حتديــد هــو ذلــك

 حيـث  مـن  الـشفافية  تكـون  أن وينبغـي  .وتروجيهـا  املبادئ هذه على واالتفاق وعملية مشروعة
ــات ــع عمليـ ــايري، وضـ ــشمولية املعـ ــيت والـ ــسمح الـ ــة تـ ــال بإتاحـ ــات اجملـ ــديات لألولويـ  والتحـ

ــيت ــدان تواجههــا ال ــة البل ــادئ بــني مــن النامي ــيت املب ــة األدوات هــذه عليهــا تقــوم ال ــ بغي  دعيمت
  .اإلمنائية إمكاناهتا

 ذات البيانــات تــوافر يتطلــب باملنتجــات اخلاصــة االســتدامة معلومــات عــن واإلبــالغ  - ٦٥
 إطـارا  للبيئـة  املتحـدة  األمـم  جمبرنـا  عـن  الـصادرة  احليـاة  دورة مبـادرة  اسـتحدثت  وقـد  .الصلة
 كـدليل  احليـاة  ورةد إدارة عـن  منـشورا  ووضـعت  احليـاة  دورة طوال البيئي التأثري لتقييم إمجاليا
 بنـاء  بعمليـة  اإلطـار  هـذا  يف هبـا  املـضطلع  األنـشطة  وُتـدعم  .االسـتدامة  بـشأن  األعمـال  جلهات
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 البلـدان  يف احليـاة  دورة خلـرباء  والوطنيـة  اإلقليميـة  الـشبكات  إىل موجهـة  اهلدف حمددة قدرات
 عليــه تقــوم الــذي األســاس هــي البيانــات بقواعــد املتــصلة اجلاريــة األنــشطة وســتكون .الناميــة

 ودعــم العــامل نطــاق علــى البيانــات قواعــد بــني التوافــق حتقيــق إىل اهلادفــة املــستقبلية املبــادالت
  .الناشئة االقتصادات ذات والبلدان النامية البلدان يف اإلقليمية/الوطنية البيانات قواعد تطوير
 مـن  يكـون  دقـ  وبينمـا  .املـستدام  العـام  الشراء عمليات هي أخرى هامة مسألة وتوجد  - ٦٦
 األحفـوري  الوقـود  مثـل ( التـصديرية  األخـرى  والـسلع  األساسـية  الـسلع  بعـض  بأن القول الدقة
 تتـأثر  أن ميكـن  )للطاقـة  االسـتخدام  الكثيفـة  اإللكترونيـة  األجهـزة  أو املوثَّقـة  غـري  األخشاب أو

 الناميـة  نالبلـدا  أن واسـع  نطـاق  علـى  به املسلم من فإن املستدام، العام الشراء عمليات باعتماد
 وممارســات عمليـات  مـن  تـستفيد  أن وميكــن بـل  التكيـف  علـى  القــدرة لـديها  الناشـئة  والبلـدان 
ــا واملــستدامة للبيئــة مراعــاة األكثــر الــشراء  والــشركات احلكومــات تتــيح مــا وعــادة .اجتماعي
 مـن  واملـوردين  التكيـف  مـن  األسـواق  ميكّـن  كافيا مسبقا وقتا املستدام الشراء بعمليات القائمة
 التوريـد  سالسـل  ختـضري  يـؤدي  فـال  وهكـذا،  .معقولـة  بتكلفـة  وذلـك  املطلوبة املواصفات تلبية

 البلـدان  متكـني  عمليـة  مـن  جـزءا  يكـون  أن ميكـن  إنه بل التجارة، تدفقات من احلد إىل الدولية
ــة ــة اخلــربة اكتــساب مــن النامي  اســتدامة لتحــسني الــضرورية والتكنولوجيــات واملهــارات الفني
 الـشراء  سياسـات  استخدام متزايد حنو على وجيري .هبا اخلاصة اإلنتاج ولوجياتوتكن أساليب
 ميزانيـات  حجـم  إىل وبـالنظر  .الـسواء  علـى  الناميـة  والبلـدان  املتقدمـة  البلـدان  يف املستدام العام

 للمنتجـات  أسـواق  قخلـ  أدوات مـن  قويـة  أداة يكون أن ميكن ذلك فإن احلكومية، املشتريات
ــر ــتدامة األكث ــاونو .اس ــدويل التع ــشتريات ونظــم سياســات إجيــاد يف ال ــة للم ــستدامة العام  امل

 القطـاع  ملبـادرات  نتيجـة  منـه  جانب يف جاء ما وهو املاضي العقد خالل كبريا تقدما أحرز قد
  .املشتريات يف البيئية االعتبارات ملراعاة الدولية الشبكة مثل اخلاص
 مـن  فكـثري  .املـستدامة  التنميـة  أهـداف  قلتحقيـ  منها بد ال الشراكات أن الواضح ومن  - ٦٧

 تغـري  لتـأثريات  والتـصدي  اقتـصاداهتا  ختـضري  خبـصوص  الناميـة  البلـدان  تواجههـا  الـيت  التحديات
 مـثال  وهكـذا  .التقليدية الشراكات تتجاوز موسَّعة شراكات تتطلب الطبيعية والكوارث املناخ
 بلـدان  ومخـسة  عـضوا  بلـدا  ٥٥ يـشمل  ذيالـ  للتنميـة،  املبتكر بالتمويل املعين الرائد الفريق فإن

ــة ــة منظمــة ١٦ و مراِقب ــشبكات مــن وعــددا دولي ــة غــري واملنظمــات ال ــوب مــن احلكومي  اجلن
 يبـّين  لكـي  اجلوي السفر تذاكر على رسم فرض مثل مبادرات إطالق على اتفق قد والشمال،

 وظلـت  .ابتكاريـة  متويـل  وسـائل  طريـق  عـن  هبا ُيعتد إضافية أموال تعبئة سياسيا املمكن من أن
 األفـراد  مـن  املاليـني  جانـب  إىل ناميـة،  وبلـدان  متقدمة بلدان من اخلاصة العام النفع مؤسسات

 .الـصدد  هـذا  يف متزايـدة  مـسامهات  تقـّدم  الـصغرية،  واإلمكانـات  الكبرية اإلمكانات ذوي من
 املقدمـة  للحـدود  العـابرة  املنح جمموع فإن االقتصادي، امليدان يف والتنمية التعاون ملنظمة ووفقا
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 بليــون ٢٤ قرابــة بلــغ قــد اخلاصــة الطوعيــة الوكــاالت جانــب مــن اإلمنائيــة املــساعدة أجــل مـن 
  .)٢٩(٢٠٠٨ عام يف دوالر
 النمــو بــني االرتبــاط فــك طــرق بــشأن علميــة تقييمــات تقــدم أخــرى شــراكة وتوجــد  - ٦٨

 ترمـي  الـشراكة  وهذه .دللموار املستدامة لإلدارة الدويل الفريق هي البيئي والتردي االقتصادي
 علـى  املتقدمـة  والبلـدان  الناميـة  البلـدان  مـن  القـرار  وصـناع  األكادمييـة  األوسـاط  بـني  اجلمع إىل

 املرتكـزة  القـرار  صـنع  عمليـة  دعـم  بغيـة  اخلـاص،  والقطـاع  املـدين  واجملتمع احلكومة يف السواء،
 التقيــيم تطــوير دعــم إىل يرمــي القــدرات لبنــاء برناجمــا أيــضا الفريــق هــذا ويــستهل .العلــم علــى

 البلــدان يف املــوارد اســتخدام يف والكفــاءة املــستدامة واإلنتــاج االســتهالك أمنــاط بــشأن العلمــي
 ثالثـة  وقـدم  خـبريا  ٢٩ ليـشمل  منـا  قـد  فإنـه  ،٢٠٠٧ عـام  يف الفريـق  هـذا  إنـشاء  ومنـذ  .النامية
 املعـادن  وخمزونـات  األحيـائي  بـالوقود  يتعلـق  فيمـا  القـرار  صناع احتياجات تتناول تقييم تقارير

 املنتجــــات علــــى التركيــــز مــــع واالســــتهالك، لإلنتــــاج البيئيــــة والتــــأثريات املنــــشأ البــــشرية
  .األولية واملواد
ــد  - ٦٩ ــشأ وق ــامج أن ــم برن ــة املتحــدة األم ــة للبيئ ــم ومنظم ــة املتحــدة األم  الــصناعية للتنمي

 يف األنظــف واإلنتــاج داملــوار اســتخدام يف الكفــاءة تعزيــز بــشأن مــشتركا برناجمــا’ )اليونيــدو(
ــدان ــة البل ــصادات النامي ــة واالقت ــذا .‘االنتقالي ــامج وهل ــل اســتراتيجي هــدف الربن ــع يف يتمث  رف
 الوطنيــة املراكــز‘ شــبكة نطــاق توســيع طريــق عــن املــشترك الربنــامج هــذا ُنُهــج تنفيــذ مــستوى
 اخلـدمات  ميومقـد  املراكـز  هذه من املوجود دعم حنو املوجه القدرات وبناء ’األنظف لإلنتاج
 ونقـل  العامليـة  باملعـارف  للنـهوض  كإطـار  أيـضا  املـشترك  الربنـامج  وسـيفيد  .املراكـز  هلذه اجلدد

  .واجلنوب الشمال بني والتعاون واجلنوب اجلنوب بني التعاون طريق عن التكنولوجيا
 االجتماعيــة للتنميــة العــاملي القمــة مــؤمتر يف للبيئــة املتحــدة األمــم برنــامج أطلــق وقــد  - ٧٠

 املعلومـات  لتبـادل  مركـز  ومعهـا  ،‘النظيفة واملركبات النظيف الوقود أنواع أجل من الشراكة’
 مبرحلـة  متـر  الـيت  والبلـدان  الناميـة  البلـدان  مـساعدة  بغيـة  للبيئـة،  املتحـدة  األمم برنامج يستضيفه
 نمـ  اخلاليـة  الوقـود  ألنـواع  الترويج طريق عن املركبات عن الناجم التلوث خفض على انتقالية

 حنـو  الـشراكة  هـذه  وتضم .كفاءة واألكثر األنظف وللمركبات الكربيت واملنخفضة الرصاص
 ومؤسـسات  الدوليـة  واملنظمـات  اخلـاص  والقطـاع  املدين واجملتمع احلكومات من شريكا ١٢٠
 أوال إطـاره  يف جيـري  وطنيـا  - إقليميـا  - عامليـا  هنجـا  الـشراكة  اسـتخدمت  وقد .العايل التعليم
 علـى  احملتـوي  الوقـود  من مراحل على التخلص بأمهية يتعلق فيما مثال،( عاملي راءآ توافق إجياد

__________ 
  )٢٩(  OECD, Development Cooperation Report 2010.  
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 داخــل اآلراء توافــق بنــاء إىل ترمــي للتوعيــة وإقليميــة عامليــة عمــل حلقــات ُتعقــد مث ،)رصــاص
  .القطري الصعيد على واإلقليمية العاملية التوصيات ُتعرض وأخريا املنطقة،

  
 التاســعة الــدورة يف املتخــذة القــرارات لتنفيــذ وقــوي متــرابط إطــار حنــو  - خامسا 

  احملتملة العناصر :املستدامة التنمية للجنة عشرة
 التقــدم حتقيــق يف املــستدامة للتنميــة النــهائي اهلــدف يتمثــل جيــدا، معــروف هــو كمــا  - ٧١

 ودةاحملـد  املـوارد  حـدود  يف عامليا املتقاَسمني البشريني والرخاء بالرفاه يتسم مستقبل حنو املطرد
ــة وترتكــز .األرض لكوكــب ــه العلــم علــى املــستدامة التنمي  لنمــو هنــائي حــد يوجــد بينمــا بأن
 جــودة حيــث مــن هبــا األخــذ ميكــن الــيت للتحــسينات حــدود توجــد ال فإنــه املــادي االســتهالك

ــاة ــاه والرخــاء احلي ــل .االجتمــاعي والرف ــق يف العاجــل اهلــدف ويتمث ــائي التحــّول حتقي  - اإلمن
 االسـتهالك  زيادة سيتطلب ما وهو املعيشية، واألسر الفقرية للبلدان املعيشة مستويات رفع أي

 جتــاوز عــدم ضــمان نفــسه الوقــت يف جيــري أن علــى - األساســية االحتياجــات لتلبيــة املــادي
 مـستويات  يف النمـو  بتحقيق التعجيل معا يسري أن وينبغي .اإليكولوجي للنظام احلرجة احلدود
 لكوكــب الطبيعيــة املــوارد علــى ذلــك تــأثري يــئبتبط نفــسه الوقــت يف والقيــام الفقــراء معيــشة
 .املرتفعــة الــدخول أصــحاب املــستهلكني لــدى وخاصــة - التــأثري هــذا اجتــاه عكــس أو األرض

 )واالســتهالك اإلنتــاج( االقتــصادية األنــشطة منــو بــني االرتبــاط فــك علــى ذلــك وســيعتمد
  .األحيان معظم يف طةاألنش هذه تصاحب اليت السلبية البيئية والتأثريات

 املــوارد قاعــدة ومحايــة الفقــر مــن احلــد جانــب إىل املــستدامان، واإلنتــاج واالســتهالك  - ٧٢
 جوهانـسربغ  خطـة  ذلـك  إىل تـشري  كما املستدامة، التنمية صميم يف تدخل أمور هي الطبيعية،
 مــن هامــة جوانــب علــى املــستدامني واإلنتــاج االســتهالك أعمــال جــدول ويــشتمل .التنفيذيــة
 التنميــة للجنــة احلاليــة التنفيــذ لــدورة املواضــيعية اجملــاالت مــن جمــال كــل يف القائمــة التحــديات
 طــاراإل فــإن وهكــذا، .والتعــدين والنقــل، النفايــات، وإدارة الكيميائيــة، املــواد أي :املــستدامة
 إضـفاء  يف مفيـدا  يكـون  أن ميكن املستدامة واإلنتاج االستهالك بأمناط املتعلقة للربامج العشري
 االرتبـاط  وفك املوارد، استخدام يف الكفاءة حتسني إىل اهلادفة املبادرات على والتنسيق الترابط
 املواضــــيع هــــذه عــــرب حــــد أدىن إىل والتلــــوث النفايــــات وتقليــــل والبيئــــة، االقتــــصاد بــــني

  .وغريها والقطاعات
ــة صوصخبــ الــسياسات لوضــع الرئيــسية املؤســسة هــي املــستدامة التنميــة وجلنــة  - ٧٣  التنمي

 املـشاركة  بنـشاط  التمـست  أهنا اللجنة إسهامات بني من وكان .العاملي الصعيد على املستدامة
 معـني،  مؤسـسي  لـشكل  وروجـت  الـسياسات  وضـع  عمليـة  يف الرئيسية اجملموعات جانب من
  .املستدامة التنمية تنفيذ بغية املصلحة، أصحاب املتعددة الشراكات هو
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 مـن  عـدد  اُتخـذ  وقـد  .املـستدامة  التنميـة  جلنـة  قرارات تنفيذ كيفية يف حتٍد أهم ويتمثل  - ٧٤
ــذ اخلطــوات ــذ دورة من ــدورتان( األخــرية التنفي ــسادسة ال ــسابعة عــشرة ال ــة عــشرة وال   ،)للجن

 رؤسـاء  وقيـام  للجنـة  العاديـة  الـدورات  يف التنفيـذ  بـشأن  سياسـاتية  حـوارات  إجراء ذلك يف مبا
  .باملتابعة السابقة التنفيذ دورات
 اخلـربات  مـن  للـتعلّم  فريـدة  فرصـة  املـستدامة  التنميـة  للجنـة  احلاليـة  التنفيـذ  دورة وتتيح  - ٧٥

 ملموسـة  خطوات واختاذ بالرصد القيام املمكن من جتعل مترابطة برامج ولبناء مؤخرا املكتسبة
 ذلـك،  يـشمل  أن وميكن .بالسياسات املتعلقة مقرراهتا يف اللجنة حددهتا اليت األهداف لتحقيق

  :يلي ما أمور، مجلة يف
 ؛الصعد مجيع على األولوية ذات واملبادرات اإلجراءات حتديد  )أ(  

 ؛األقران بني املتبادل التعلّم دعم  )ب(  

 الناجحة؛ والربامج املبادرات مستوى لرفع الدعم تعبئة  )ج(  

ــشجيع  )د(   ــسياسات تـ ــصادية الـ ــة االقتـ ــتثمارات واملاليـ ــة واالسـ ــة، العامـ   واخلاصـ
  اجملموعة؛ هذه مواضيع يف االستدامة يعزز ما وهو منها، واحمللي الدويل كذل يف مبا

 التكنولوجيـا،  بـشأن  والتعـاون  واالبتكار، البحوث، أجل من متكينية بيئة هتيئة  )هـ(  
 املواضـيع  هـذه  مـن  موضـوع  بكـل  املرتبطـة  للتحـديات  التـصدي  بغيـة  كلـه  ذلـك  ودعم والنقل
  .املواضيع هذه مجيع عرب املستدامة واإلنتاج االستهالك أمناط وبتعزيز

  


