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  مقدمة  -أوال   
 دة مـن أجـل    عديـ يهدف هـذا التقريـر إىل توضـيح املـسائل املعنيـة يف تقيـيم اخليـارات ال                   - ١

 وقـد أفـاد التقريـر       . للربامج املتعلقة بأمناط االستهالك واإلنتـاج املـستدامة        يطار العشر اإلوضع  
  .مدخالت وكاالت األمم املتحدة األخرىمن من إسهامات برنامج األمم املتحدة للبيئة و

  
  الوالية  -ألف   

م حنـو التنميـة     تحقيـق التقـد   لرئيـسية   ال واتدمن األ  انعد االستهالك واإلنتاج املستدام   ُي  - ٢
ــستدامة ــصف. املـ ــستدامة     هماوتـ ــة املـ ــاملي للتنميـ ــة العـ ــؤمتر القمـ ــائج مـ ــذ نتـ ــة تنفيـ ــة ( خطـ خطـ

ــة  ــسربغ التنفيذي ــبأهن) جوهان ــشاملة   م ــن األهــداف ال ــة ا م ــة   الثالث ــات األساســية للتنمي واملتطلب
شري يـ و. ااملستدامة، جنبا إىل جنب مع القضاء على الفقر ومحاية قاعدة املوارد الطبيعية وإدارهت            

إىل جمموعة من اإلجراءات اليت متكـن البلـدان واألسـر املعيـشية             االستهالك واإلنتاج املستدامان    
، مبـا يف ذلـك اإلجـراءات الـيت     “حتقيـق نـواتج أكـرب وأفـضل مبـدخالت أقـل      ”واملؤسسات مـن    

جتلب الفائدة للجميع أو تلك اليت ميكن أن تصبح مفيدة للجميع من خالل تطبيـق التـدخالت                 
  .لسياساتية املستهدفة أو االستثمارات يف البنية األساسية أو إجياد الوعيا
ــةلتنفيذاويــدعو الفــصل الثالــث مــن خطــة جوهانــسربغ     - ٣  إىل اختــاذ إجــراءات ألجــل  ي
ربامج دعما للمبـادرات اإلقليميـة والوطنيـة مـن أجـل            لل يلعشراطار  اإلتشجيع وتعزيز وضع    ”

 بغيـة تعزيـز التنميـة االجتماعيـة         نيالك واإلنتاج املستدام  اإلسراع بالتحول صوب حتقيق االسته    
ــصادية  ــدرة ا واالقت ــة  يف حــدود ق ــنظم اإليكولوجي ــاول النمــو      ل ــق تن ــن طري ــل، ع ــى التحم عل

مــن خــالل حتــسني الكفــاءة  ، والفــصل بينــهما إذا اقتــضى األمــر،  االقتــصادي والتــردي البيئــي 
ــع    ــاج م ــات اإلنت ــوارد وعملي ــد واالســتدامة يف اســتخدام امل ــل مــن ت ــوث  ين التقلي ــوارد والتل  امل

يدعو مجيـع البلـدان، إىل اختـاذ إجـراءات، مـع أخـذ البلـدان                 واعترافا مببادئ ريو،     .“النفاياتو
  . املتقدمة زمام املبادرة، ومراعاة احتياجات البلدان النامية من التنمية وقدراهتا

ــستدامة ُحـــ   يف و  - ٤ ــة املـ ــة التنميـ ــشرة للجنـ ــة عـ ــدورة احلاديـ ــاج  دد االـ ــتهالك واإلنتـ السـ
اليت يلزم تناوهلـا يف كـل دورة تنفيـذ          الشاملة جلوانب متعددة    ا من القضايا     باعتبارمه اناملستدام

عية الـيت سـيتم تناوهلـا يف    يضـ ا للـربامج باعتبـاره مـن القـضايا املو       يطـار العـشر   اإلحـدد   للجنة، و 
  . ٢٠١١-٢٠١٠ الرابعة يف الفترة يةدورة التنفيذال
مـن أجـل    الدورة احلادية عشرة، تعاونت عـدة بلـدان         يف  الذي اختذ   ر  اقرلاويف أعقاب     - ٥

مـن أجـل    صـحاب املـصلحة املتعـددين       ألإنشاء عملية مراكش، وهـي عمليـة غـري رمسيـة عامليـة              
 مـــن خـــالل التوســـع يف نـــشر املعرفـــة وأفـــضل نيدعـــم تنفيـــذ االســـتهالك واإلنتـــاج املـــستدام
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اجتماعـات  ليـة مـراكش أفرقـة عمـل مواضـيعية و          عميف إطار   ظمت  وُن. املمارسات ذات الصلة  
  .جع تعزيز التعاون والشراكاترباء ومشاورات إقليمية، وُشاخلستديرة واجتماعات امل ةائدامل
اسـتعراض متعمــق ألنــشطة  أُجــري الـدورة الثامنــة عـشرة للجنــة التنميــة املـستدامة    يف و  - ٦
، مبـا يف ذلـك      ني املـستدام  واإلنتـاج االسـتهالك    يف جمـايل     جملموعـات الرئيـسية   الدول األعـضاء و   ا

وميكن اسـتخالص مخـسة دروس شـاملة مـن هـذا            . األنشطة اجلارية حتت رعاية عملية مراكش     
 واإلنتـــاج أوال، يوجـــد بالفعـــل عـــدد كـــبري مـــن مبـــادرات االســـتهالك  :، وهـــياالســـتعراض

ــستدام ــصعد الوطنيــ  نيامل ــى ال ــة، وإن كانــ و ة عل ــاء  تاإلقليمي ــن أخــرى  حتــت أمس ــثري م  يف ك
األحيــان؛ وثانيــا، بغــض النظــر عــن االختالفــات يف املــسميات أو التركيــز املواضــيعي، تتقاســم  
مجيع املبادرات بعض السمات املشتركة، وأبرزها أهنا تستهدف إزالة احلواجز الـيت حتـول دون               

اليت جتلب الفائدة للجميع؛ وثالثا، أن املبادرات األكثـر جناحـا هـي              إعمال الفرص غري املستغلة   
ــآزرة لــيت تنطــوي علــى شــراكات   ا ــدويل واجملتمــع املــدين    فيمــا مت بــني احلكومــات واجملتمــع ال

 رابعــا، علــى الــرغم مــن بعــض   .ومؤســسات القطــاع اخلــاص واجملموعــات الرئيــسية األخــرى  
ــاك حــواجز   حــاالت  ــزال هن ــة ومؤســسية وذات صــلة   مهمــة النجــاح، ال ت ــصادية وإعالمي اقت

ذات الــصلة  واالجنــازاتتــدابري الدون التوســع يف نــشر  حتــول ،بالقــدرات، وحــواجز سياســاتية
 واإلنتــاج مبــادرات االســتهالك تتجــزأ وأخــريا، .ني واعتمادهــا املــستدامواإلنتــاجاالســتهالك ب

  .قطاعية ووطنية ووزارية وصناعيةأسس  القائمة على نياملستدام
 : ومهـا ،علـى الـسياسات العامـة   أثـران  مـن دروس   ممـا ذكـر أعـاله     ستخلص مباشـرة  وي  - ٧

لتغلــب علــى عوائــق مــن أجــل اللــسياسة العامــة الفعــال تــدخل الأوال، ســتظل هنــاك حاجــة إىل 
واالزدواجيـة  التجزئـة  يف جمـال الـسياسات للتغلـب علـى      والتـرابط   التقدم؛ وثانيا، يلزم التنـسيق      

 وكـذلك بـني هـذه املبـادرات وتـدابري الـسياسة العامـة               دواتوالتنافر بني خمتلف املبـادرات واأل     
ربامج زيـادة الـ   ، مـن ناحيـة،      أنـه يلـزم    يف    العامـة  وببساطة، يـتلخص درسـا الـسياسات      . السائدة

ــة أخــرى  املو ــادرات، ومــن ناحي ــزم  ،ب ــل   لإطــار موحــد  يل ــها أن تقل ــيت ميكن ــربامج ال ــة ل التجزئ
  .والتنافر

ومع مراعاة هذه اآلثار املترتبة على الـسياسات فـضال عـن تـاريخ القـرارات احلكوميـة                    - ٨
جلنة التنمية املستدامة السابقة، حيلل هذا التقريـر مـا إذا           دورات  ية السابقة، ال سيما نتائج      الدول
ملبادرات الوطنية واإلقليميـة القائمـة أو   إىل اأن يضيف قيمة للربامج  يطار العشرميكن لإل كان  

، لـربامج ي ل إلطار العشر ل وبالتايل ما هو النطاق واهليكل املؤسسي األمثل         ؛ ذلك يةاملقبلة وكيف 
الطاقــات يف منظومــة األمــم املتحــدة  مواءمــة  علــى حنــو أفــضل دعــم وتعبئــة و ماوكيــف ميكنــه

، وأفــضل  األخــرىعــات الرئيــسيةوماجملتمــع املــدين وقطــاع األعمــال واجملوكــذلك يف بأســرها 
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 اميكـن حتديـده   هـي الـربامج املعنيـة الـيت         والشراكات، ومـا    الترابط  ز  ين تعز مكنها  متالسبل اليت   
  .ئهاعناصرها األولية أو لبنات بناارها من باعتب

  
  ني املستدامواإلنتاجاالستهالك للربامج املتعلقة ب يإلطار العشرلالقيمة املضافة   -باء   

وجيـب بالتـايل أن     .  بالفعـل  ني املـستدام  واإلنتـاج د من مبادرات االسـتهالك      يعدالهناك    - ٩
قـدرهتا علـى   : اء على مخسة معايري، وهـي ربامج بنلل يإلطار العشرلُيحكم على القيمة املضافة   

ــشرعية     ــة وإضــفاء ال ــضافر والتعبئ ــل والت ــدعم والتعجي ــام األول، ســيكون   . ال ــي املق ــار اإلفف ط
دعم املبادرات اجلارية وغريها من املبـادرات الـيت قـد           والترابط ، وميكنه     جيد الصياغة    يالعشر

نشر هـذه   ب على اإلسراع    اقادر اإلطار   هذاكون  يويف املقام الثاين، البد أن      . قيد اإلنشاء تكون  
الــربامج وتكرارهــا عــن طريــق تــشجيع تبــادل املعرفــة واخلــربة وإزالــة احلــواجز الــيت حتــول دون  

الـربامج  تلـك  بني الـربامج القائمـة و  فيما ثالثا، جيب أن تعزز أوجه التآزر وتدعمها     و. اعتمادها
ب أن تكــون قـادرة علــى تعبئـة مجيــع   رابعــا، جيـ و. وغريهـا مـن تــدابري الـسياسة العامــة الـسائدة    

كيانــات منظومــة األمــم املتحــدة وكــذلك الــوزارات والوكــاالت احلكوميــة والقطــاع اخلــاص   
ربامج تـوفري   للـ  يإلطـار العـشر   لوأخريا، ميكـن    . عات الرئيسية ومواجملتمع املدين وغريها من اجمل    
  .حالياُتبذل لجهود الطوعية اليت لالشرعية والقدرة على التنبؤ 

هــي ن جلنــة التنميــة املــستدامة ؛ أوال، أبدايــةمنــذ التوضــيحها عــدة نقــاط يلــزم وهنــاك   - ١٠
ــذي يقــدم بانتظــام الفرصــة      ــد ال ــدويل الوحي ــدى احلكــومي ال ــادل  إىلاملنت ــدول األعــضاء لتب  ال

تقــوم علــى منظــور متكامــل  مــستنرية اخلــربات وتقيــيم املخــاطر والتحــديات، واختــاذ قــرارات   
املتبقيـة  أوجـه عـد التـيقن     مهم ملعاجلـة    املنتدى  وهذا  . واالجتماعية والبيئية لألهداف االقتصادية   

 الـيت تعـزز األداء      ني املـستدام  واإلنتـاج االسـتهالك   املتعلقـة ب  ربامج  الـ حول أفـضل الـسبل لتعزيـز        
ــة والبلــدان الــيت متــر اقتــصاداهتا مبرحلــة      ــة للبلــدان النامي البيئــي دون املــساس بالتطلعــات اإلمنائي

  . انتقالية
 عـددا مـن     ني املـستدام  واإلنتـاج االسـتهالك   احلالية املتعلقة ب  ربامج  القد حققت   لثانيا،  و  - ١١

فعلـى سـبيل    . اإلجنازات اليت ُتحسب هلا، لكنها تواجه عقبات كبرية يف جمايل التكرار والتعميم           
بـادل  وتاألوسـاط املعنيـة     املثال، ظلت عملية مراكش فعالة باعتبارها وسيلة مؤقتـة للجمـع بـني              

ضعف مــصداقيتها وشــرعيتها، يــ لكــن ممــاو قــاليم؛بــني البلــدان واألفيمــا املعــارف واملعلومــات 
وقـد أسـفرت    . مبادرة طوعية دون آليـة رمسيـة أو تأييـد حكـومي دويل            أهنا  وبالتايل استدامتها،   

ــة ب آليــات أخــرى كــثرية، مبــا فيهــا الــيت لــيس بالــضرورة     االســتهالك مــن اآلليــات ذات العالق
مراكـــز اإلنتـــاج األنظـــف الوطنيـــة وشـــبكات الـــسلطات احملليـــة، مثـــل ، ني املـــستدامجواإلنتـــا

، ني واالســتهالك املــستداماإلنتــاجشــبكات البــاحثني، عــن نتــائج ومعرفــة ذات صــلة بــشأن   أو
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 أو يكـون ذلـك االرتبـاط        بعـضها ب ،مرتبطـة مـا ال تكـون      ولكنها تواجـه التحـديات ألهنـا غالبـا          
 واإلنتـــاجربامج أن يـــدعم تنفيـــذ مبـــادرات االســـتهالك للـــ يطـــار العـــشرلإلوميكـــن . ضـــعيفا
واالتـساق يف األهـداف وتنفيـذها، وتيـسري تالقـح األفكـار             التـرابط    من خالل توفري     نياملستدام

مــع خمتلــف االحتياجــات والظــروف الوطنيــة  مواءمتــها وتبــادل املمارســات اجليــدة الــيت ميكــن  
 يـساعد علـى حتديـد أوجـه التـآزر واالسـتفادة             أنالعـشري للـربامج     إلطـار   لوميكـن   . واإلقليمية

حتقيـق  صـوب   بني الـربامج واملبـادرات، ومـساعدة البلـدان علـى رصـد التقـدم احملـرز                   فيما   منها
  . أهدافها وغاياهتا

ثالثا، حسبما أشارت الدورة الثامنة عشرة للجنـة التنميـة املـستدامة، غالبـا مـا يكـون           و  - ١٢
وميكـن  . اجملـاالت و العامة اليت تستهدف نفس القطاعـات  هناك عدم اتساق يف أدوات السياسة   

إلطار الربامج متكـني البلـدان مـن التـصدي ملثـل هـذه التناقـضات مـن خـالل اعتمـاد سياسـات                        
وقد يكون هذا نتيجة لـنقص يف املعرفـة حـول الـسياسات اجليـدة الفعالـة مـن        . وتدابري متكاملة 

ع بتـدابري أقـوى بـدال مـن االعتمـاد حـصرا        اإلرادة الـسياسية لالضـطال    غياب  حيث التكلفة أو    
وأخـريا، هنـاك حاجـة ملحـة لـدى احلكومـات لـضمان إمكانيـة اعتمـاد                  . على العمل التطـوعي   

ــادرات االســتهالك   ــاجمب ــستدامواإلنت ــدابري املتخــذة     ني امل ــسار الت  دون إضــعاف أو عكــس م
وميكـن  . لطبيعيـة املدعومـة   ا من املـوارد ا    لتخفيف وطأة الفقر، من قبيل الطاقة أو املياه أو غريمه         

ــربامج  طــار اإلأن يــساعد  ــة هــذا  العــشري لل ــاقض علــى إزال ــوارد   التن بــني حــوافز اســتخدام امل
  .والسياسات املناصرة للفقراء

 ؛كبرية على طول سالسل التوريد مـن خـالل أنظمـة اإلنتـاج املعوملـة              آثار  رابعا، تنشأ     - ١٣
ومع ذلك، جيـب أن تعكـس املبـادرات علـى           . ةيلزم استكمال اإلجراءات الوطنية حبلول عاملي     و

املستويات احمللية والوطنية واإلقليمية جمموعات خمتلفة مـن األولويـات، الـيت هـي يف جـزء منـها                   
 يطـار العـشر   اإلوسـيوفر   . لتنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية للبلـدان       املختلفـة ل  ستويات  مهمة املـ  

ــة لوضــع هــذه احللــول العامليــة مــ  أساســا ربامج للــاملــرن   ع االعتــراف بأولويــات الــسيادة الوطني
  .اوخصوصياهت

مـشتركة بـني القطاعـات تتطلـب        مـسألة    ان املـستدام  واإلنتـاج عد االستهالك   ُيوأخريا،    - ١٤
الـصناعة واالقتـصاد والتمويــل   وزارات التعـاون والتنـسيق بـني الـوزارات الوطنيـة، مبـا يف ذلـك        

الجتماعية، فضال عن اهليئات الدولية، مبـا يف ذلـك          واملوارد الطبيعية والبيئة والتعليم والشؤون ا     
ــا وجلاهنــ    ــة  اإدارات األمــم املتحــدة ووكاالهتــا وصــناديقها وبراجمه ــة واملؤســسات املالي  اإلقليمي

ذات نـشطة   األويف غياب إطار حيظى بالتأييد على أعلى مستوى، من املرجح أن تظل             . الدولية
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صورة يف الغالــب علــى الــوزارات أو الوكــاالت   مقــني املــستدامواإلنتــاجاالســتهالك العالقــة ب
  . وتكرارها وتعزيز اخلربات الناجحةبشأهنا املعرفة تقاسم وحدها، دون االستفادة من 

  
  للربامج  يالعشراإلطار حتديد نطاق   -جيم   

وكمـا  .  بالوضـوح إىل حـد مـا       ني املـستدام  واإلنتاجتتسم العناصر الرئيسية لالستهالك       - ١٥
أدناه، ُتـستخدم املـوارد الطبيعيـة إلنتـاج الـسلع واخلـدمات، الـيت ُتـستهلك                 كل  الشهو مبني يف    

نفايــات تترســـب يف  كمــا تــسفر عمليتــا اإلنتــاج واالســتهالك عــن       .  الرفــاه البــشري  وفريلتــ 
 إىل خفــض ني املــستدامواإلنتــاجاالســتهالك ذات العالقــة بتــدابري الوهتــدف بعــض . بالوعــات

 ىخـر تـدابري أ  سعى  تـ و. نتاج كمية معينة من السلع واخلدمات     حجم املوارد الطبيعية الالزمة إل    
إىل تعزيز كفاءة أنشطة اإلنتـاج واالسـتهالك مـن خـالل التنظـيم واملعلومـات والتخطـيط علـى                    

حقـق عنـد مـستوى معـني     يتوهتدف جمموعة ثالثة من التدابري إىل تعزيز الرفاه الذي    . حنو أفضل 
عن طريـق إعـادة اسـتخدام       النفايات  ري إىل احلد من     ، تسعى بعض التداب   وأخريا. من االستهالك 

  . وتدويرهاالنفايات 
   ١الشكل 

  ني املستدامواإلنتاج الستهالك بالنسبة لةنظممنظور دورة احلياة أو األ
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ظهــر عــدد قليــل مــن األنــشطة يف شــكل ممارســات جيــدة مــن بــني خمتلــف املبــادرات      - ١٦
 الـيت وضـعتها الـدول األعـضاء واجملموعـات الرئيـسية             نيستدام املـ  واإلنتـاج االسـتهالك   املتعلقة ب 

وتعـد كفـاءة اسـتخدام املـوارد واملـواد          . وغريها من اجلهات الفاعلـة علـى مـدى العقـد املاضـي            
من إنتاج املزيـد    تتيح  ، ألهنا   ني املستدام واإلنتاجواملياه والطاقة من األبعاد األساسية لالستهالك       

وباملثـل، هتـدف ممارسـات الزراعـة املـستدامة إىل         . ل مـن املـوارد    أقـ بقـدر   من السلع واخلـدمات     
وميكـن لتـدابري   . زيادة اإلنتاج الزراعي مع تقليل استخدام املياه والطاقة واملواد األولية األخـرى      

 املـصممة بـصورة مناسـبة أن تكـون مكملـة للمبـادرات الراميـة                ني املستدام واإلنتاجاالستهالك  
ر وزيـادة ترشــيد اسـتخدام املـوارد الطبيعيـة، ألهنـا ميكـن أن جتعــل       إىل التخفيـف مـن حـدة الفقـ    

املوارد الطبيعية متاحة بسهولة أكـرب وبأسـعار معقولـة لتلبيـة االحتياجـات األساسـية للفقـراء أو            
  . أهداف التنمية املستدامة األوسع نطاقا

 رفــاه وهتــدف جمموعــة أخــرى مــن التــدابري إىل حتــسني نوعيــة االســتهالك أو مــستوى    - ١٧
قـوانني البنـاء   باملتعقلـة  التـدابري  وتشمل هذه . معينة من السلع واخلدمات  مقادير  اإلنسان مقابل   

والتخطــيط والنقــل )  أكــرب مــن الراحــة مــع خفــض اســتهالك الطاقــة االــيت تتــيح قــدر(الــسليمة 
  ).لتحسني نوعية احلياة والرفاه بنفس املستوى من خدمات النقل(احلضريني 

وتـشمل هـذه التـدابري      . النفايـات عة هنائية من التدابري إىل احلد من حجم         وهتدف جممو   - ١٨
مــن قبيــل النفايــات اإلنتــاج األنظــف وسياســات املــشتريات املــستدامة ومبــادرات التقليــل مــن   

  .“وإعادة االستخدام وإعادة التدويرالتقليل ”
لـــيم والـــوعي  تعزيـــز التعني املـــستدامواإلنتـــاجلالســـتهالك الرئيـــسية ومـــن األهـــداف   - ١٩

 وإجيــاد وظــائف ،التغــيريات يف ســلوك املــستهلكني وأمنــاط حيــاهتم إلتاحــة أفــضل واملعلومــات 
  .الئقة ومراعية للبيئة

ل ن قبيـ   مـ  ،حـوافز الـسوق   املستدامني   واإلنتاجاالستهالك  لتعزيز  وتشمل تدابري حمددة      - ٢٠
ــة   ــضرائب البيئي ــداع واالســتعادة   ال ــة  ونظــام اإلي ــاجلإلواحلــوافز املالي ــصكوك ، األنظــفنت  وال

 وأهــداف اســتخدام املــواد ؛التنظيميــة، مــن قبيــل معــايري كفــاءة املنتجــات الــيت تــستخدم الطاقــة
سياســات املــشتريات العامــة املــستدامة وسياســات الكــشف عــن       مثــل (والكربــون والطاقــة  

ظيفـة  ، مبا يف ذلك وضـع العالمـات االيكولوجيـة واالسـتثمارات يف التكنولوجيـا الن       )املعلومات
ــة     ــة للبيئ ــة واملبــاين املراعي ــز املــسؤولية ،واألحبــاث ذات الــصلة، مبــا يف ذلــك البنيــة التحتي  وتعزي

وجــوائز القيــادة واملــساعدة التقنيــة والتعــاون يف حــل املــشاكل   للــشركات االجتماعيــة والبيئيــة
النظــامي التعلــيم مــن أجــل اخلاصــة باملنــاهج اجلديــدة التعليميــة و واألدواتواملبــادئ التوجيهيــة 

  . وغري النظامي وغري الرمسي
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 ةفائـد وذات   آنيـة    ني املـستدام  واإلنتـاج االسـتهالك   ذات العالقـة ب   فـرص   البعـض   تعد  و  - ٢١
لجميـع، وميكـن احلــصول عليهـا مــن خـالل حتــسني تبـادل املعلومــات والتكنولوجيـا، كمــا يف       ل

ول، ورمبـا تتطلـب     دى زمـين أطـ    مبـ  أخرىفرص  وتتمتع  . عمل املراكز الوطنية لإلنتاج األنظف    
ا القـيم   هـ فيتتـواءم   وأخـريا، هنـاك مرحلـة ثالثـة         . فترة أولية من االستثمار قبـل حتقيـق املكاسـب         

  . األساسية والتكنولوجيات مع القيود املفروضة على املوارد
 أساسـا لكـثري     ةنظمـ  كان منظـور دورة احليـاة أو األ        أعاله،إىل الشكل   ثانية  وباإلشارة    - ٢٢

وكـان   . منـذ مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـستدامة            تمـض يت  نوات الثماين الـ   السيف  من العمل   
نطـاق الـربامج الـيت     مـن أجـل فحـص       منظور دورة احليـاة أساسـا ألداة ختطـيط عمليـة مـراكش              

ــا يف   ــشر اإلميكــن إدراجه ــربامج  يطــار الع ــا لل ــساعدة يف مجعه ويف أداة رســم اخلــرائط،  . وامل
إىل االســتهالك مفــضية سياســات (الــشاملة لعــدة جوانــب    مــن الــربامجاطثالثــة أمنــاعتمــدت 
االسـتهالك  ذات العالقـة ب   ربامج  الـ  والتعليم والتخطيط والبنية التحتية لدعم       ني املستدام واإلنتاج
مـن املـواد اخلـام      بـدءا   مجيـع مراحـل دورة حيـاة املنتجـات واخلـدمات            يف  ) ني املـستدام  واإلنتاج

للجنـة التنميـة املـستدامة،      الثامنـة عـشرة     ويف الـدورة    . والـتخلص منـها    نهائيالاستخدامها  حىت  
واإلنتــاج االســتهالك ب مــن األدوات املفيــدة يف النــهوض  اطاقتــرح االحتــاد األورويب مخــسة أمنــ 

اإلداريــة؛ والــصكوك املاليــة واالقتــصادية؛     ، وهــي الــصكوك والقــوانني واللــوائح   املــستدامني
مثل املـشتريات   (دوات  من األ ومزيج  ج الطوعية   التحليل؛ واألدوات والنه  ووأدوات املعلومات   

وبنـاء  . )١(اليت ميكن تطبيقهـا يف أربـع مراحـل مـن دورة حيـاة املنتجـات واخلـدمات                 ) املستدامة
 اإلطـار املنطقـي لتـصنيف       ا أدنـاه  يف القسم رابعـ   اجلدول  على هذين اهليكلني املقترحني، يعرض      

سـتة مراحـل    ينطـوي علـى     الـذي   للـربامج    يطـار العـشر   اإليـتم تـضمينها يف      أن  الربامج احملتمل   
 املـستدام  واإلنتـاج تعزيـز االسـتهالك   مـن أدوات  وسـتة أنـواع   ) كـصفوف مبينـة   (لدورة احليـاة    

  .)كأعمدةمبينة (

__________ 
لعـدة جوانـب     الـشاملة    للـربامج  دواتاألحمـل األمنـاط اخلمـسة مـن         حتل اهلياكـل الـيت اقترحهـا االحتـاد األورويب             )١(  

  عدد مراحل دورة احلياة إىل أربعواقترح االحتاد األورويب أيضا تقليص. يف أداة ختطيط عملية مراكش    املقترحة  
مرحلــة إدارة اهلياكــل كمــا تــدمج . “املنــتج األفــضل”مــن خــالل دمــج التوزيــع والتــسويق يف مرحلــة  مراحــل 
 اليت تغطي مجيع مراحـل     ني املستدام واإلنتاجاالستهالك  عالقة ب ذات ال ستراتيجيات  االيف فئة أوسع من     النفايات  

  .هنج دورة احلياة
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املخطــــط العــــام إلطــــار عــــشري للــــربامج املعنيــــة بأمنــــاط االســــتهالك   - ثانيا  
  املستدامة  واإلنتاج

 هذا الفـرع املبـادئ      يعرضاحملتمل لإلطار العشري،    بعد حتديد القيمة املضافة والنطاق        - ٢٣
التوجيهية لإلطار العشري واملهـام الـيت يـتعني عليـه القيـام هبـا إذا كـان يـستهدف تـوفري الـدعم                      
والقيمة املضافة للمبادرات الوطنية واإلقليمية القائمة املتعلقة باالستهالك واإلنتـاج املـستدامني،          

  .إذا مل تكن متوفرةتوفري املعرفة وزيادة تلك األعمال وتقامسها، و
  

  املبادئ التوجيهية  -ألف   
 مبادئ ريو، فإن بعـض هـذه   كلوالدعم من لالستنارة يف حني حيتاج اإلطار العشري     - ٢٤

  : نظرا ألمهيته اخلاصةلذكراملبادئ جدير با
 مباشــرة إىل التحــول إىل أمنــاط االســتهالك واإلنتــاج املــستدامة ٨يــدعو املبــدأ   )أ(  

  رط لتحقيق نوعية حياة أفضل جلميع الناس؛كش
متباينة بـني الـدول، احملـددة يف املبـدأ      إن كانت   تعترف املسؤوليات املشتركة و     )ب(  

 مبــستويات متفاوتــة مــن التــصنيع والــدخل واالســتهالك واإلنتــاج تــؤثر يف املــوارد البيئيــة          ٧
د نطـــاق العمـــل الـــوطين ويقـــر املبـــدأ أيـــضا بالقـــدرات املتباينـــة الـــيت حتـــد . بـــدرجات خمتلفـــة

  الدويل؛ والدعم
علـى مـسؤوليات اجلهـات الـيت حتـدث          ) ١٦املبـدأ   (يشدد مبدأ امللـوث يـدفع         )ج(  

) ١٥املبـدأ   (أضرارا بالبيئة وصـحة اإلنـسان، ومـا إىل ذلـك، يف حـني يـشدد املبـدأ االحتـرازي                     
مباشـرة  إلنـسان  على أمهية تفادي األضرار اجلسيمة اليت ال ميكن إصالحها، سـواء علـى حيـاة ا           

  ؛أو على نظم حفظ احلياة على األرض
 هـذين املبـدأين، وهـو مبـدأ يتنـاول حقـوق مجيـع املـواطنني يف                  ١٠يعزز املبدأ     )د(  

الوصول بشكل مناسب إىل املعلومات املتعلقة بالبيئة واملخـاطر البيئيـة، مبـا يف ذلـك املعلومـات                  
حملليـــة، وفرصـــة املـــشاركة يف عمليـــات    املتعلقـــة بـــاملواد واألنـــشطة اخلطـــرة يف جمتمعـــاهتم ا    

  .القرار صنع
  

  الوظائف  - باء  
بتـوفري  تنبثق املهام األساسية لإلطـار العـشري بـشكل مباشـر مـن إسـهامه احملتمـل، أي              - ٢٥

وتتـداخل هـذه املهـام بـشكل        . الدعم، والتعجيل، والتآزر، والتعبئـة، وإضـفاء الـصبغة الـشرعية          
 واقعيـة   إن تكـن  ثلة يف حفز االلتزام باألهداف الطموحـة و       كبري مع أهداف عملية مراكش املتم     
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إتاحـة  املتصلة باالستهالك واإلنتاج املـستدامني؛ ودعـم تبـادل املعرفـة، والتواصـل، والتعـاون؛ و               
ــية لـــدعم االســـتهالك    ــتثمار يف املؤســـسات واهلياكـــل األساسـ ــتراتيجي واالسـ التخطـــيط االسـ

مـة لـدعمهما، مبـا يف ذلـك مـن القطـاع اخلـاص مـن                  املـوارد الالز   زيـادة واإلنتاج املـستدامني؛ و   
خالل تعميم املسؤولية االجتماعية والبيئية للشركات، على سبيل املثال؛ وتوفري سبل احلـصول             

  .على املساعدة التقنية، وزيادة الوعي من خالل التعليم وتعبئة اجملتمع املدين
د القويـان سياسـيا، املـدعومان        لقد أثبـت االلتـزام والتأييـ       - حتديد األهداف املشتركة    - ٢٦

برؤية مشتركة، أهنما ميثالن عنصرا أساسـيا يف العمليـات احلكوميـة الدوليـة األخـرى مـن قبيـل              
ــتراتيجي         ــهج االس ــاملي للقاحــات والتحــصني، والن ــة، والتحــالف الع ــة لأللفي ــداف اإلمنائي األه

تـوفري تركيـز عـاملي علـى        وميكن لالتفاق على إطـار عـشري        . لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية   
  .األهداف املشتركة اليت تعكس االختالفات الوطنية واإلقليمية يف األولويات والظروف

 سـيعمل أي إطـار عـاملي نـاجح بـشكل طبيعـي لـدعم تبـادل املعرفـة،          - تقاسم املعرفة   - ٢٧
اج والتواصــل، والتعــاون لتعزيــز وتوســيع نطــاق أوســاط املمارســني يف جمــال االســتهالك واإلنتــ 

. املستدامني، مـا يـوفر وسـيلة رئيـسية لـربط هـذه األوسـاط عـرب البلـدان واملنـاطق واملؤسـسات               
وينبغي أن يعمـل اإلطـار العـشري علـى تـشييد جـسور أقـوى بـني أوسـاط صـانعي الـسياسات             
والباحثني يف جمال السياسات، واحلكومات الوطنيـة، والـشركات، واملنظمـات غـري احلكوميـة،       

، ينبغـي تـصميم إطـار عـشري         دويف هذا الـصد   .  وأصحاب املصلحة اآلخرين   والسلطات احمللية 
مصرف معرفـة ألي شـخص يبحـث عـن التوجيـه يف جمـال الـسياسة العامـة،         مبثابة حبيث يكون  

يدمج شبكات من خرباء تقدمي املـشورة يف جمـال الـسياسة العامـة، وأدوات الـسياسة العامـة                    ما
ــاج   الــيت أثبتــت جــدواها، وتقــدمي املــشورة بــ    ــصلة باالســتهالك واإلنت ــة املت ــول العملي شأن احلل

وسـيكون مـن املفيـد أيـضا وجـود        . تلـك املـساعي   قطاعـات أو جمـاالت      الاملستدامني يف خمتلف    
ــصاء اآلراء    ــة الستق ــة دينامي ــن     تنمــوعملي ــد م ــراكم مزي ــع ت ــسياسات واألدوات م ــها ال  مبوجب

موعات السياسات الـيت تالئـم علـى        جمأو  اخلربات، ويتم فيها تقاسم املعارف بشأن السياسات        
  .أفضل وجه أنواع معينة من املشاكل املرتبطة باالستهالك واإلنتاج املستدامني

تعزيـز الـشراكات الفعالـة وتـشجيع     مـن أجـل    مواصـلة التعـاون     تلـزم  - تعزيز التعاون   - ٢٨
قليمـي  خمتلف جوانب مبـادرات االسـتهالك واإلنتـاج املـستدامني، ال سـيما علـى الـصعيدين اإل            

ويف أوســـاط العـــاملني يف الـــسياسات واملمارســـات املتعلقـــة باالســـتهالك واإلنتـــاج  . والعـــاملي
 علـــى ســـبيل املثـــال، صـــانعو الـــسياسات - وهنـــاك مجاعـــات فرعيـــة متخصـــصةاملـــستدامني، 

ــسية    ــديرون واجلماعــات الرئي ــشتريات، وامل ــشاركون يف سالســل  ،واملمارســون يف جمــال امل  امل
، واملهندسون املعماريون امللتزمون بتصميم األبنية املستدامة وخمططـو املنـاطق         اإلمدادات العاملية 
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ومـن املـرجح أن جتـري       . احلضرية املستدامة الـذين يركـزون علـى مـسائل االسـتدامة، وغريهـم             
بني أولئك املمارسني املتخصصني، حىت بدون وجـود إطـار عـشري،            املكثفة للغاية   االتصاالت  

 مـع نـشر     الذا اإلطار اجلهود املبذولة جلعل هـذه اجملتمعـات أكثـر مشـو            غري أنه ميكن أن يدعم ه     
توعية خاصة للبلـدان الناميـة واجملموعـات الرئيـسية، وينبغـي أيـضا أن تـستهدف تيـسري تقاسـم                     

  .املعرفة وإثراءها بشكل متبادل لدى أوساط املمارسة
 وعملية مراكش أمثلة عـن      ويقدم النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية        - ٢٩

ويف هذا النهج االستراتيجي تقـام الـشبكات   . الشبكات على الصعد العاملي واإلقليمي والوطين     
، أي عمليات املؤمتر الدويل املعين بـإدارة        جملس إدارته اإلقليمية بشكل رمسي وتسهم يف أعمال       

الســتراتيجي ُنُهــج أصــحاب ويــشجع برنــامج البدايــة الــسريعة التــابع للنــهج ا. املــواد الكيميائيــة
املصلحة املتعددين من خالل توفري متويل حمدود لنشاط التمكني األويل يف مخـس جمـاالت ذات                

وجيـري التواصـل يف عمليـة مـراكش مـن خـالل حتالفـات األطـراف                 . أولوية متفق عليها مسبقا   
اإلقليميـة ويف  سيما يف فرق العمل وكذلك من خالل اجتماعات املائـدة املـستديرة           املعنية، وال 

  .اجتماعات اخلرباء الدوليني
ومن حيـث مشوليـة واسـتيعاب اإلسـهامات املعرفيـة للمجتمـع املـدين وقطـاع األعمـال             - ٣٠

والتعليم العايل، فإن النهج االستراتيجي والتحالف العاملي للقاحات والتحـصني يـشكالن أمثلـة           
اه، وشـبكة األمـم املتحـدة املعنيـة         كمـا سـجلت أيـضا شـبكة األمـم املتحـدة املعنيـة بامليـ               . جيدة

 جنــاح يف تعزيــز مزيــد مــن التناســق بــني  حــاالتبالطاقــة، وشــبكة األمــم املتحــدة للمحيطــات،
وميكــن . مبــادرات وبــرامج متعــددة ذات أهــداف تتــداخل مــع أهــداف منظومــة األمــم املتحــدة

، مبـا يف ذلـك مـع        اتباع منوذج مماثل لتعزيز مزيد من التعاون من جانب منظومة األمـم املتحـدة             
. املؤســسات املاليــة الدوليــة، بــشأن تنفيــذ جــدول أعمــال االســتهالك واإلنتــاج املــستدامني         

وسيتمثل التحدي بالنسبة لألمم املتحدة يف التواصـل مـع الـشركاء اآلخـرين واالشـتراك معهـم                  
  .وترغيبهم يف التعاون

ورا يف تنفيــذ اإلطــار نظــرا ألنــه ينبغــي أن تتــوىل الــشراكات د و - تعزيــز الــشراكات  - ٣١
، فثمـة حاجـة إىل إيـالء مزيـد مـن النظـر يف منـاذج الـشراكة                  وهـي سـتقوم هبـذا الـدور        العشري
وإذا كان املطلوب مزيدا من االتساق يف النهج، سيكون مثة حاجة إىل رؤيـة مـشتركة                . الفعالة

اول وهــذا بــدوره يتطلــب آليــة شــاملة تتنــ . هاتنــشيط الــشراكات وإلنــشاءوإجــراءات راســخة 
الرقابــة علــى املبــادرات يف اإلطــار العــشري للتأكــد مــن أن هــذه املبــادرات تتفــق مــع بعــضها     

تفــادي التــداخل أو االزدواجيــة غــري الــضروريني، ودعــم االحتياجــات واألولويــات  لالــبعض، و
وميكن أن يسهم اإلطار العشري يف هذه الوظيفة عن طريـق           . الوطنية واإلقليمية يف الوقت ذاته    
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امــة شــراكات جديــدة يف جمــاالت االحتياجــات؛ وتــوفري احلــوافز للــشراكات القائمــة   تيــسري إق
ــشراكات،        ــادل اخلــربات واملــوارد فيمــا بــني ال ــرب لتب ــوفري من ــة؛ وت ــشاطا وفعالي ــر ن لتــصبح أكث

دعم االبتكــارات اجلديــدة فيمــا بــني القطاعــات وعربهــا، مبــا يف ذلــك تــوفري أدوات لــوكــذلك 
مـن أجـل إشـراك      ) م تكنولوجيـات جديـدة يف جمـال املعلومـات         مثـل اسـتخدا   (وقنوات مبتكـرة    

أطراف اجملتمع املدين الفاعلة يف تنفيذ اإلجراءات املتصلة باالستهالك واإلنتـاج املـستدامني عـرب       
الـشراكات  تملـة لتعزيـز     الـسبل احمل  للشراكات القائمـة    عديدة  تقييمات  توفر  و. البلدان واملناطق 

  . فعاليتهاوزيادة
  :لدروس املستفادة بشأن الشراكة احلاجة إىل ما يليتشمل ا  - ٣٢

أهداف واضحة وأطر زمنيـة لتحقيـق هـذه األهـداف مـع اإلبـالغ العلـين عـن                      )أ(  
  املقررات واإلجراءات والنتائج؛

ــة جلميــع       )ب(   ــة املــشاركة الفعال ــذ املــشروع وكفال ــة التمويــل مــن أجــل تنفي كفاي
واألعمـال التجاريـة احملليـة والـسلطات احملليـة مـن            سيما املنظمات غري احلكوميـة       الشركاء، وال 
  ؛األصغر حجما

  . )٢(التقييم الدوري السليم  )ج(  
 التخطيط واالستثمار االستراتيجيان أمران متالزمان وال بد منـهما    - األطر التمكينية   - ٣٣

ــصلة      ــة األخــرى ذات ال ــة واجلهــات الفاعل ــات الوطني ــتمكني احلكوم ــنل ــسياسات  م  وضــع ال
املؤســسية واهلياكــل األساســية الــيت تــدعم التحــول حنــو أمنــاط االســتهالك واإلنتــاج   والــشروط 
ــستدامني ــدى       . امل ــة مــن املمارســة ل ــة واإلقليمي ــشبكات العاملي ــز ال وميكــن إلطــار عــشري تعزي

ويبني النهج االسـتراتيجي لـإلدارة      . متخذي القرارات اليت تؤثر على أمناط اإلنتاج واالستهالك       
ــواد ال  ــة للم ــشاري      الدولي ــق االست ــاملي للقاحــات والتحــصني، والفري ــة، والتحــالف الع كيميائي

للبحــوث الزراعيــة الدوليــة، حجــم مــا ميكــن حتقيقــه بوجــود التمويــل املــستقر واملتوقــع لــدعم    
 ممارسة التحـالف العـاملي املتمثلـة يف مكافـأة احلكومـات الـيت تتخطـى أهـداف                   تعدو. املبادرات

يف أمـاكن أخـرى   ستثمار يف التحسينات الكن احلكومات من ا    بالذكر ألهنا مت   ةالتحصني جدير 
ويقدم الفريق االستشاري أيضا مثاال جيدا للدعم الـوطين يف تعزيـز الـنظم              .  نظمها الصحية  من

 العمــل فــرقوميكــن أن تكــون هيكليــة عمليــة مــراكش الــيت تــضم .  للبحــوث الزراعيــةةالوطنيــ

__________ 
، http://www.earthsummit2002.org/ic/index.htmlانظر   )٢(  

http://www.earthsummit2002.org/es/preparations/global/partnerships.pdf، 
http://www.stakeholderforum.org/CSD/CSDWorkshopPaper5_H.pdf.  
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ات فيما بني املمارسـني فعالـة أيـضا، ولكنـها تفتقـر          واملنتديات املنتظمة لتبادل املعلومات واخلرب    
  .إىل قاعدة متويل مستقرة ومتوقعة

العـاملني يف   حلـصول   ة  مناسـب  جيب أن يوفر اإلطار العشري وسـيلة         - املساعدة التقنية   - ٣٤
االســـتهالك واإلنتـــاج املـــستدامني علـــى املـــساعدة التقنيـــة علـــى صـــعيد اجملتمـــع احمللـــي  جمـــايل 

إقامــة روابــط وتــشجيع التعــاون لإلطــار وللقيــام بــذلك ميكــن .  واإلقليمــيوالــصعيدين الــوطين
مثـل مراكـز اإلنتـاج األنظـف، واملوائـد املـستديرة       (والتنسيق بني خمتلـف املراكـز التقنيـة احلاليـة       

 يف جمـال إدارة النفايـات وإدارة املـواد          التفـوق االستهالك واإلنتاج املـستدامني، ومراكـز       املعنية ب 
 وبرامج املساعدة التقنية مع جماالت خربة متداخلة على النحو الذي ال يزال ينجـز               ،)الكيميائية

وميكـن للمراكـز اإلقليميـة املتمكنـة معاجلـة          . بنجاح من خالل الفريـق االستـشاري منـذ عقـود          
ــها، وتكييــف أو تطــوير      ــاطق كــل من ــاج واالســتهالك املــستدامني يف من املــسائل املتعلقــة باإلنت

اإلنتــاج يف جمــال ملــساعدة احلكومــات ودعــم خمتلــف الــوزارات العاملــة   أدوات وهنــج أخــرى 
 ةحفــازعوامــل وميكــن هلــذه املراكــز املدجمــة يف احتــادات أن تــشكل   . واالســتهالك املــستدامني

للتعاون والتعاضد فيما بني اجلهات الفاعلة يف املنطقة واملـساعدة يف احلـد مـن االزدواجيـة ويف                   
طــاع اخلــاص أيــضا علــى حنــو متزايــد يف تطــوير املــساعدة التقنيــة  ويتعــاون الق. حتديــد الثغــرات

 مـن  ٢٣القطاعية على النحو الذي توضحه مبادرة استدامة األمسنت، وهـو جهـد عـاملي يبذلـه               
 يف املائــة مــن منتجــي اإلمسنــت يف العــامل الــذين   ٤٠كبــار منتجــي االمسنــت ميثلــون أكثــر مــن   
 أثـر ة من أجـل التنميـة املـستدامة يف معاجلـة مـشكلة      يعملون مع اجمللس العاملي لألعمال التجاري  

يكفـي لـدعم     وينبغـي لإلطـار أن يكـون مرنـا مبـا          . الكربون الناجم عن األنـشطة يف هـذا اجملـال         
ويقـدم الفريـق   . فضال عن مبادرات اجملتمعات والسلطات احملليـة      )٣(هذه املبادرات والبناء عليها   

منوذجا جيدا لتمويل البحـوث وتنفيـذها، إذ يتلقـى          االستشاري للبحوث الزراعية الدولية أيضا      
ويـدعم النـهج االسـتراتيجي      . تربعات مـن البنـك الـدويل ومـصارف التنميـة ووكـاالت التنميـة              

لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية األنشطة التمكينية من خالل برنـامج البدايـة الـسريعة، وتـوفر                
ميــة والعامليــة إطــارا ســليما لــدعم احلكومــات   الــروابطُ املــشتركة بــني هياكــل الــشبكات اإلقلي 

  . القطاعاتيف شىتوالوصول إىل املعرفة واخلربة 
يؤديهـا   مثـة مهمـة أخـرية وشـديدة األمهيـة            - التوعية والتثقيف وتعبئة اجملتمـع املـدين        - ٣٥
مـن األفـضل أن     و. تتمثـل يف التوعيـة والتثقيـف وتعبئـة اجملتمـع املـدين            وفعـال   العـشري   الطار  اإل
اإلطار العشري الضوء على االستهالك واإلنتاج املستدامني باعتبارمها هدفا من أهـداف            ط  يسل

اجملتمع الدويل ومجيع أصحاب املـصلحة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل تـسهيل محـالت عامليـة عامـة                       
__________ 

  .http://dev.wbcsdcement.imsplc.com/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=116انظر   )٣(  
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وميكن دعمه هـذا    . وخاصة لتحقيق األهداف والغايات احملددة لالستهالك واإلنتاج املستدامني       
وغريهـا مـن    ) الـيت تـشمل قطـاعي التجـارة والـصناعة         (موعات الرئيسية التعزيزيـة     من خالل اجمل  

ــة يف اجملتمــع املــدين الــيت تــستخدم أدوات وقنــوات مبتكــرة    وتقــدم األهــداف . اجلهــات الفاعل
اإلمنائية لأللفية منوذجا ناجحا قد يكون قابال للتطبيق من أجل حتديـد األهـداف ومتكـني مجيـع                  

ومـن األمـور    . اد أفـضل الـسبل لـديها مـن أجـل حتقيـق تلـك األهـداف                اجلهات الفاعلة مـن إجيـ     
األساسية أيضا الرامية لتفادي االزدواجية تـوفري منـرب للمـربني يف املنـاطق وعربهـا لتبـادل مـواد                    

 االســتدامة وعلومهــا علــى مجيــع  قــضايااملنــاهج الدراســية وغريهــا مــن املــوارد املتعلقــة بتعلــيم   
دمي الـدعم للجماعـات احملليـة والوطنيـة املخصـصة لتعمـيم أسـاليب               وينبغي أيضا تق  . املستويات

  .احلياة املستدامة والتغريات يف القيم والسلوك
 مثــاال يةاملــسؤولبــروح وتــشكل الــشراكة مــن أجــل التعلــيم والبحــوث بــشأن العــيش     - ٣٦

 مؤسـسة يف أكثـر      ١٠٠واحدا عن هذه الشراكات؛ وهي تشمل مربني وباحثني من أكثر مـن             
 مـن  يةاملـسؤول بـروح  وهتدف هذه الشراكة إىل النهوض بالتعليم من أجل العيش          .  بلدا ٤٠من  

خــالل التركيــز علــى مواطنــة املــستهلك، والتعلــيم مــن أجــل االســتهالك املــستدام، واالبتكــار     
  . االجتماعي وأساليب احلياة املستدامة

  
  عناصر اإلطار العشري  -جيم   

ع هذه الوظائف، من املرجح أن يكون لإلطـار العـشري            القدرة على القيام جبمي    لزيادة  - ٣٧
الترتيبات املؤسسية لإلطار وجمموعـة مـن الـربامج الـيت ميكنـها أن تـدعم                : عنصران رئيسيان مها  

وتركـز الفـروع التاليـة علـى الترتيبـات          . معا تنفيذ الغايات واألهداف املتفق عليها هلـذا اإلطـار         
  .املؤسسية احملتملة

  
   اهليكل املؤسسي احملتمل لإلطار العشرياستعراض  -ثالثا   

خالل الدورة الثامنة عشرة للجنة التنمية املستدامة، اقترح العديد من الـدول األعـضاء                - ٣٨
ــة        ــة للمــواد الكيميائي ــإلدارة الدولي ــهج االســتراتيجي ل ــك الن ــا يف ذل ــة، مب ــاذج خمتلف اإلدارة (من

ا ترتيبات مؤسسية حمتملة لتوفري اإلرشـاد       ، وعملية مراكش، بوصفه   )السليمة للمواد الكيميائية  
وباإلضـافة إىل هـذين   . يف عملية وضع اإلطار العـشري بـشأن االسـتهالك واإلنتـاج املـستدامني            

ــشمل          ــدويل، ت ــاون والتعاضــد يف اجملــال ال ــاذج أخــرى للتع ــة من ــوذجني، اسُتعرضــت أربع النم
  .ضاء يف مداوالهتاجمموعة واسعة من املشاركني وأصحاب املصلحة لتوجيه الدول األع
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  معايري األداء   - ألف  
اسُتعرضت سـتة منـاذج وفقـا لتـسعة معـايري أداء للحكـم علـى مـدى مالءمتـها لإلطـار                        - ٣٩

ــشري ــة        . الع ــن عملي ــان ع ــستدامان املنبثق ــاج امل ــتهالك واإلنت ــي االس ــستعرضة ه ــاذج امل والنم
 وجلنـة األمـم املتحـدة املعنيـة         مراكش، والنهج االستراتيجي لإلدارة الدوليـة للمـواد الكيميائيـة،         

 وهــي آليــات تنــسيق مــشتركة بــني -حمليطــات بابــاملوارد املائيــة، وشــبكه األمــم املتحــدة املعنيــة 
الوكاالت تابعة لألمـم املتحـدة، والتحـالف العـاملي للقاحـات والتحـصني، واألهـداف اإلمنائيـة                  

  .لأللفية، والفريق االستشاري للبحوث الزراعية الدولية
  :كانت معايري األداء على النحو التايلو  - ٤٠

التركيز العاملي على الرؤية واألهداف املشتركة، ووضع برنامج لرصد التقـدم             )أ(  
  احملرز حنو حتقيق هذه األهداف والرؤية؛

توفري قاعدة علمية ورابط يف جمال السياسة العامة يتمتعـان باملـصداقية، فـضال                )ب(  
  ملصلحة الرئيسيني واجلهات الفاعلة الرئيسية؛عن آليات تعميم فعالة ألصحاب ا

مــن خــالل األدوات   املــضافة  دعــم املبــادرات الوطنيــة واإلقليميــة، والقيمــة       )ج(  
  من وسائل التنفيذ؛ والسياسات والشراكات وغريها 

ــات        )د(   ــع كيان ــا يف ذلــك مجي ــسية ألصــحاب املــصلحة، مب تيــسري املــشاركة الرئي
لة، واملؤســسات اإلقليميــة والدوليــة، والــوزارات املختلفــة يف منظومــة األمــم املتحــدة ذات الــص

  احلكومات الوطنية، واجملموعات الرئيسية؛
 بـني إجراءاهتـا، وتنـسيق       رابطتعبئة كيانـات منظومـة األمـم املتحـدة ودعـم التـ              )هـ(  

  السياسات والربامج وبناء التعاون والتآزر داخل منظومة األمم املتحدة؛
 اســتيعاب احتياجـــات وأولويـــات بلــدان خمتلفـــة علـــى   أية، املرونـــالتحلــي ب   )و(  

مــستويات خمتلفــة مــن التنميــة، مــع هبــات خمتلفــة مــن املــوارد وأنــواع خمتلفــة مــن املؤســسات،   
  يتيح دمج ما يستجد من معرفة وخربة، واالستجابة للتحديات اجلديدة الناشئة؛ ما

ــأثري يف اجلمــع بــني خمتلــف اجلهــات     )ز(   ــة ونطــاق الت ــات،  الفعالي ــة والكيان  الفاعل
وتقدمي الدعم على الصعيدين اإلقليمي والوطين، وتعزيز املمارسـات اجليـدة احلاليـة وتكرارهـا،            

  ؛وتوليد ممارسات جديدة ومبتكرة
حوافز من أجل التحسني املـستمر، مـا يـوفر الـدافع والـدعم جلميـع أصـحاب                    )ح(  
  املصلحة؛
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مبـا يتجـاوز   بئـة املـوارد التقنيـة واملاليـة      املـوارد والعمـل، واملـساعدة يف تع     زيادة  )ط(  
  .ميكن أن حتققه املبادرات الفردية والربامج املستقلة ما
  

  تقييم مقارن للنماذج  - باء  
ملــا إذا كــان يتوقــع للنمــاذج املختلفــة تلبيــة املهــام املستــصوبة يقــدم هــذا الفــرع تقييمــا   - ٤١

عـايري  ن جنـاح أو إخفـاق، مقارنـة مب        لإلطار العشري للربامج وألي مـدى، ومقـدار مـا حتققـه مـ             
ورغم أن النماذج الستة املـستعرضة عاجلـت مـسائل خمتلفـة، وأن عمليـة               . )٤(األداء املبينة أعاله  

مراكش فقط أنشئت خصيصا لتلبية األهـداف املتـصلة باالسـتهالك واإلنتـاج املـستدامني، فقـد              
كــن لدولــة واحــدة معاجلتــها اخــتريت هــذه النمــاذج ألهنــا تــستجيب مجيعــا لقــضية عامليــة ال مي 

تتطلــب مــشاركة جمموعــة واســعة مــن اجلهــات الفاعلــة كمــا مبفردهــا، وتتطلــب تعاونــا عامليــا، 
  .احلكومية الدولية العامة ات السياسأنصارتولد الثقة بني ألهنا لتحقيق النجاح، و

 وبالـشكل احلــايل الـيت تتــصف بـه النمــاذج فإهنـا لــن تقـوم بــشكل مـستقل بــأداء مجيــع        - ٤٢
الوظائف املذكورة أعاله وتلبية مجيـع معـايري األداء علـى حنـو كـاف؛ ومـع ذلـك، تقـدم مجيـع                        

خمتلفـة، ومل يـدخل     نـضج   ستويات  مبـ  النمـاذج    تتمتـع و. النماذج بعض الدروس لالستفادة منها    
 ة يف حـني يعمـل الـبعض اآلخـر منـذ أربعـ             ،بعضها حيـز العمـل إال منـذ أربـع سـنوات فحـسب             

بـشكل مباشـر يف بعـض اجملـاالت الـيت تعتـرب ضـمن نطـاق االسـتهالك                   عقود، ويشارك بعـضها     
واإلنتــاج املــستدامني يف حــني أدى الــبعض اآلخـــر إىل تغــيريات منهجيــة يف النــوع املتـــوخى        

ملوضـوع فحـسب،    حبسب ا غري أنه نظرا ألن النماذج مل تقّيم        . لالستهالك واإلنتاج املستدامني  
  .أمهيةأقل  هذه االختالفات تعديكل مؤسسي جيد، قدرهتا على توفري منوذج هلوإمنا حبسب 

غـري أنـه مثـة    . ويسعى معظم النمـاذج إىل إشـراك جمموعـة واسـعة مـن اجلهـات الفاعلـة          - ٤٣
 اجملموعة الكاملة من املـشاركني يف ترتيبـات الرقابـة           بهاختالفات رئيسية يف املدى الذي تسهم       

ــة، والتحــالف العــاملي   ولــدى النــهج االســتراتيجي لــإلدارة الدول  . واإلدارة ــة للمــواد الكيميائي ي
للقاحات والتحصني، والفريـق االستـشاري للبحـوث الزراعيـة الدوليـة، ترتيبـات إداريـة رمسيـة                

 جملـــس إدارة النـــهج يويقـــض. وحمـــددة وضـــعها الـــشركاء أو أصـــحاب املـــصلحة الرئيـــسيون 
ــة،   أي االســتراتيجي،  ــواد الكيميائي ــإدارة امل ــدويل املعــين ب ــؤمتر ال ــع  امل ــة جلمي ــشاركة الكامل  بامل

أصحاب املصلحة يف نظامـه الـداخلي، يف حـني أضـفى التحـالف العـاملي والفريـق االستـشاري                    
__________ 

 لالجتمـاع الرفيـع   ١ذج بوصـفها وثيقـة معلومـات أساسـية رقـم      اأتيحت للدول األعضاء مقارنة كاملـة للنمـ        )٤(  
د يف ق الــذي ســيعاملتعلــق باالســتهالك واإلنتــاج املــستدامني املــستوى بــني الــدورات بــشأن اإلطــار العــشري   

 والدورة التاسـعة عـشرة      التحضريي احلكومي الدويل   لالجتماع   توطئة ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١٤ و ١٣
  .للجنة التنمية املستدامة
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وتقـع علـى   . الصبغة الرمسية على الترتيبات اإلدارية اليت تـضم ممـثلني عـن املـشاركني الرئيـسيني               
ات القانونيــة عــاتق كــل مــن التحــالف والفريــق مــسؤوليات اســئتمانية كــبرية، وتعكــس االتفاقــ

جلنــة األمــم املتحــدة املعنيــة لكــل مــن ولــيس مثــة إدارة رمسيــة . العالقــة بــني الــشركاء الرئيــسيني
باملوارد املائية أو شبكة األمم املتحـدة املعنيـة بالطاقـة أو شـبكة األمـم املتحـدة للمحيطـات، أو                     

تـشارية غـري رمسيـة    ولدى عملية مراكش جلنة اس. أهنا تقتصر على متثيل وكاالت األمم املتحدة     
  .متثل املناطق، واجملموعات الرئيسية

 النمـاذج غايـات أو     هـذه  جلميـع : شتركةمـ  وأهـداف    من أجـل رؤيـة    التركيز العاملي     - ٤٤
 الغايـات   القرارات احلكوميـة الدوليـة هـذه   أملت وقد   .ز للمشاركني طرح حماور تركي  أهداف ت 

. ج األمـم املتحـدة املـشترك بـني الوكـاالت     حالة األهداف اإلمنائية لأللفيـة ومنـوذ  يف  واألهداف  
 التفـاوض علـى   جـرى  والتحـالف العـاملي،   ، والفريق االستشاري ،ويف حالة النهج االستراتيجي   

وتعتــرب الترتيبــات املتعلقــة بالرصــد والتقيــيم  . نــشاءهــذه الغايــات واألهــداف خــالل عمليــة اإل 
تركيـز  ال  مـن حيـث   املـسؤوليات شد األقوى لدى الشراكتني اللتني تتمتعان بأ    هي واالستعراض

ــة ختــضعو.  التحــالف العــاملي والفريــق االستــشاري ومهــا، ئتمــانالاو   األهــداف اإلمنائيــة لأللفي
 عن طريق عملية يقودها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي توفر معلومات مستكملة سـنوية              للرصد

ــر ســنوي   عــن التقــدم احملــرز  ــة العامــة ل يإىل جانــب تقري ولقــد . ألمــم املتحــدة قــدم إىل اجلمعي
 املــستويات يف  أرفــععلــىالعــاملي  بالتأييــد حتظــىســاعدت األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة الــيت     

عنــصر الرصــد يــستمد و. اســتنهاض اجملتمــع الــدويل واجملتمــع املــدين وقطــاع األعمــال التجاريــة
امليزانيـات  ة   مواءمـ   مـن  علـى األقـل   جزئيـاً     قـوة دفعـه    القوي يف منوذج األهداف اإلمنائية لأللفية     

إلحـراز تقـدم قابـل للقيـاس حنـو حتقيـق هـذه              علـى حـد سـواء       ودعـم اجلهـات املاحنـة       احلكومية  
  .األهداف

طبيعته،  الفريق االستشاري، حبكم     تمتع ي :ات العامة السياسترابط   العلمية و  ةالقاعد  - ٤٥
ر نـش ، وقـد وضـع آليـات فعالـة ل    متينـة قاعـدة علميـة   بكونه شراكة تضم مؤسـسات للبحـوث،       

البـث اإلذاعـي ووسـائط      ي، و خـدمات اإلرشـاد الزراعـ     ، و منتجاته عن طريق شركائه الـوطنيني     
ويف النمــوذج املــشترك بــني الوكــاالت، تكمــن القاعــدة العلميــة والــسياسية  . اإلعــالم األخــرى
 الوكـاالت املـشاركة، علـى الـرغم مـن أن هـذه الوكـاالت تنـشر املعلومـات                    بشكل رئيسي يف  

، جيـري    على حـد سـواء     ويف عملية مراكش ومناذج النهج االستراتيجي     . ددة حم عرب حمافل أيضاً  
 ،النمـاذج  عـن طريـق    االقتـصادية واالسـتجابة هلـا      حتديد املـسائل العلميـة والتقنيـة واالجتماعيـة        

 العـاملي واإلقليمـي والـوطين باعتبارهـا جـزءاً مـن             لـُصعد  اهلياكل الـيت وضـعت علـى ا        ستخدموُت
وتعتمــد شــبكة األمــم املتحــدة للمحيطــات علــى الكفــاءة       . مــات لنــشر املعلوهــذه النمــاذج 

.  املعارف العلميـة والـسياسية املتعلقـة مبـسائل حمـددة           الستقاء لوكاالت األمم املتحدة     األساسية
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 كــل مــن الوكــاالت والقطــاع اخلــاص     تنــشرهويعتمــد النــهج االســتراتيجي أيــضاً علــى مــا      
 .واجلامعات من معارف

ضطلع  يـ   الفريـق االستـشاري     مـا بـرح    :رات الوطنيـة واإلقليميـة    مبـاد تقدمي الدعم لل    - ٤٦
 بـادئ األمـر   توىل إرشادها يف    قد  ، ف وطنية يف بناء قدرات مراكز البحوث الزراعية ال       مهمبدور  

 وجـود  مـا بـرح   و. وطين لتنفيـذ الـربامج وإجـراء البحـوث علـى الـصعيد الـ              عقد معها شراكة  مث  
وتكمن فائدة منـوذج األمـم      . يف ذلك الصدد  يمة بالغة    ق  يكتسب  يف البلدان النامية   هذه املراكز 

 الوكـاالت املـشتركة،   بـني املتحدة املشترك بني الوكاالت يف أنه يتـيح تنـسيق تـسليم املنتجـات           
 منـوذج األمـم املتحـدة املـشترك         عمـل وي .هناك متسعاً كـبرياً لتحـسينه      وإن كان من الواضح أن    

  بصورة منـسقة    االستجابة وكاالت املشاركة يف   ال إشراكعلى  بني الوكاالت بدرجات متفاوتة     
وعلـى سـبيل املثـال، للجنـة األمـم املتحـدة املعنيـة              . لألولويات واالحتياجات الوطنية واإلقليمية   

 تنفيـذ أعمـال  ىل حتسني   إ على املستوى القطري هتدف      تساقباملوارد املائية فرقة عمل معنية باال     
ويف الوقـت  . ال اإلمـداد بامليـاه والـصرف الـصحي    األمم املتحدة املنـسقة ورفـع مـستواها يف جمـ      

الــيت تــضطلع كيانــات  التنــسيقية لألمــم املتحــدة بــني الوكــاالت والهــذه اآلليــات جتمــعنفــسه، 
 وبعـضها اآلخـر باملزيـد مـن الطـابع      تنظيمي باملزيد من الطابع ال    يتسم  بعضها -بواليات خمتلفة   

وتعكـس خطـة العمـل      . اإلقليمـي والـوطين   وتتميز هبذا القـدر أو ذاك مـن احلـضور            - التنفيذي
ــة أولويــات      ــة للمــواد الكيميائي ــإلدارة الدولي ــة للنــهج االســتراتيجي ل  أصــحاب املــصلحة العاملي

ويكفل تكامل عمليات املشاورة الوطنيـة      . ساسية لتنفيذ هذا النهج   األتوجيهية  الداة  األ تشكلو
ــة واإلقليميــ    ــادرات الوطني ــد املب ــأن جيــري حتدي ــة ب ــصلة، وواإلقليمي ــة ذات ال أن تــشكل هــذه  ب

، األساس لتنفيذ اإلجراءات، مبا فيها تلـك الـيت تتخـذ بـدعم مـن                عملياً أمكناملبادرات، حيث   
ويتسم منـوذج النـهج االسـتراتيجي أيـضاً بفعاليتـه يف حتديـد الثغـرات الـيت تتطلـب                   . اآللية املالية 
أنـه   مـع    عملية مـراكش هنجـاً ممـاثالً      وتعتمد  . اإلقليميةأو   القدرة الوطنية    مبا يتجاوز استجابات  

ــساماً بالطــابع الرمســي   ــرامج   وقــد حـُـ . أقــل ات ــة ووضــعت ب ــة والوطني ددت األولويــات اإلقليمي
 .لتلبيتهافذت التعاون وُن

  خيتلــف منــوذج األمــم : أصــحاب املــصلحة  مــن جانــب املــشاركة الواســعة النطــاق   - ٤٧
بـصفة  ستعرضة مـن حيـث أنـه يقتـصر     املتحدة املشترك بني الوكاالت عن النمـاذج األخـرى املـ     

 للتحالف العـاملي للقاحـات والتحـصني        بارزةومن السمات ال  . على أسرة األمم املتحدة   رئيسية  
وتـشمل الترتيبـات    :  اللقاحـات  وفريأنه يشمل طائفة واسـعة مـن أصـحاب املـصلحة يف جمـال تـ               

 الفريـق   شهدويـ . اء الرئيـسيني  قانونيـة بـني الـشرك     ، مع إبرام اتفاقات     متثيالًَ أضيق نطاقاً  ية  اإلدار
 مــشاركة واسـعة النطــاق مـن أصــحاب املــصلحة    أيـضاً االستـشاري للبحــوث الزراعيـة الدوليــة  

ويـرتبط احلـافز وراء     .  اإلدارة علـى مـستوى   س  ي، إمنـا لـ    نفيـذ التعلى مستوى الترتيبات املتعلقة ب    
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ات أو نتــائج اللقاحــ مــن مــشاركة أصــحاب املــصلحة أساســاً بإمكانيــة الوصــول إىل املنتجــات 
النهج االستراتيجي وعملية مراكش على حد سواء مـشاركة واسـعة مـن        ستقطب  وي. البحوث

ويـضم النـهج االسـتراتيجي مجاعـة        . تتفـاوت يف طابعهـا الرمسـي      جانب أصحاب املصلحة، إمنا     
 أصـحاب مـصلحة مـن احلكومـات واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة واجملتمـع               تشملمن الشركاء   
وتتعهــد أمانــة النــهج االســتراتيجي شــبكة مــن املنــسقني  .  ذلــك القطــاع اخلــاصاملــدين، مبــا يف

وإمكانيـة احلـصول    املنـسقني آليـة هامـة للتواصـل         ديـد ويتـيح حت  . الوطنيني وغريهم من املنسقني   
ــ.  دعـــم الـــصندوق االســـتئماين لربنـــامج البدايـــة الـــسريعة علـــى   املـــشاركة يف النـــهجشملوتـ

ــاحلــصول علــى  االســتراتيجي مــديريها  أو إدارة الوكــاالتد الرمســي مــن جانــب جمــالس  التأيي
التمويـل وتبـادل املعـارف      االسـتفادة مـن     وترتبط حوافز املـشاركة بتحـسني       . العامني التنفيذيني 

  أصــحاب املــصلحة خمتلــفطائفــة مــن عمليــة مــراكش مــعوجت. واإلمكانيــات املتاحــة للتعــاون
ــشمل  التجاريــة والــصناعية والبــاحثني    احلكومــات واملنظمــات غــري احلكوميــة واملؤســسات    ت

كوميــة الدوليــة ووكــاالت األمــم املتحــدة ذات واألكــادمييني والــسلطات احملليــة واملنظمــات احل
تبادل املعارف ورفع مـستوى القـدرات مـن    يف   بصورة رئيسية  وترتبط حوافز املشاركة  . الصلة

 الــيت ميكــن هبــا أن لكيفيــةلمثــاالً منوذجيــاً  األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة شكلوتــ. خــالل التعــاون
  إىلوضع عدد حمدود من الغايات واألهداف اليت تتوافق حوهلا اآلراء على نطـاق واسـع         يؤدي  

، مبـا فيهـا قطـاع    رئيـسية اخلربات وااللتزامـات مـن خمتلـف الوكـاالت واجملموعـات ال        اجلمع بني   
 .األعمال التجارية

 تعبئـة مـدى فعاليـة النمـاذج يف         يعتمد :حدةنظومة األمم املت  مل  الفعالة واملتسقة  تعبئةال  - ٤٨
ــشطة علــى    األمــم املتحــدة وحتــسني االتــساق   كيانــات منظومــة  ــه مــن أن ــا تقــوم ب  درجــة يف م

وعنـدما تكـون تلـك املـشاركة واملـساءلة طوعيـة تقـل        . املشاركة الرمسية للوكاالت ومـساءلتها  
 أمـا عنـدما يكـون هنـاك        .فعاليـة املـشاركة وحتـسني االتـساق علـى حـد سـواء             الدالئل املتعلقة ب  

ويف حالـة األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، تقـوم           .  معـززة   الفعالية تبدو،  اتفاق قانوين أو تأييد رمسي    
 اثــلوميكــن اتبــاع هنــج مم. كــل وكالــة بــدمج هــذه األهــداف يف براجمهــا وهياكلــها التخطيطيــة 

ــ حيــثملــستدامة طــار العــشري للــربامج املعنيــة بأمنــاط االســتهالك واإلنتــاج ا إللبالنــسبة  درج ُت
.  عمـــل الوكـــاالتجام يف بـــراملـــستدامنياالســـتهالك واإلنتـــاج واألهـــداف املتعلقـــة ببـــادئ امل
 عـن طريـق الربنـامج       بـصورة رئيـسية   يف إطـار النـهج االسـتراتيجي        يتحقق التنـسيق واالتـساق      و

ئيــسية املــشترك بــني املنظمــات لــإلدارة الــسليمة للمــواد الكيميائيــة الــذي يــشمل الوكــاالت الر 
وتنفذ جلنـة األمـم املتحـدة املعنيـة بـاملوارد املائيـة واليتـها عـن                 . ة يف إدارة املواد الكيميائية    لعاملا

تـستفيد مـن خـربات وكـاالت األمـم املتحـدة            و مهامها حتديـداً زمنيـاً       حددتطريق فرق عمل    
 عـززت وقـد   .  للتنـسيق بـني الوكـاالت       عمـل   تـوفر منـهاج    كمااملتخصصة والشركاء اآلخرين    
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  تتقاســم فيهــا“أمانــة موزعــة”جلنــة األمــم املتحــدة املعنيــة بــاملوارد املائيــة املــساءلة مــن خــالل   
 . وفقاً خلرباهتا املهاماملنظمات املشاركة

 تعكــس  ال يف إطــار النــهج االســتراتيجي لــإلدارة الدوليــة للمــواد الكيميائيــة، :املرونــة  - ٤٩
 للبلــدان الناميــة خطــة العمــل العامليــة االحتياجــات واألولويــات يف جمــال إدارة املــواد الكيميائيــة

 وطـين وبعـضها اآلخـر إقليمـي أو عـاملي             تلـك االحتياجـات     وبعض ، جلميع البلدان  فحسب بل 
التحالف العاملي والفريق االستشاري علـى احتياجـات البلـدان الناميـة            كل من   ويركز  . بطبيعته

املــاحنون الــذين و بــل فحــسب  حيــددها أصــحاب املــصلحة الويـستجيب للمــسائل الناشــئة الــيت 
ــشاري    ــق االست ــع التحــالف أو الفري ــاملون م ــة    . يتع ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــوذج األه ــي من ويراع

مبــا يكفــي مــن  احتياجــات خمتلــف القطاعــات والفئــات وأولوياهتــا يف البلــدان الناميــة، ويتــسم   
  إىل القمـة وتقدم عملية مراكش هنجـاً منطلقـاً مـن القاعـدة        . يف النهج ختالف   اال  إلتاحة املرونة

 .يتيح حتديد األولويات الوطنية واإلقليمية واالستجابة هلا

يعمل كل من الفريـق االستـشاري والتحـالف العـاملي            :ثر والتكامل نطاق األ /فعاليةال  - ٥٠
أمـا النمـاذج    . جيابيـاً إ كـان تقيـيمهم    و أو أكثـر  واألهداف اإلمنائية لأللفية منـذ عقـد مـن الـزمن            
بعـض التقـدم     ميكـن أن يظهـر كـل منـوذج        و. األخرى فأحدث عهـداً ومل ختـضع للتقيـيم رمسيـاً          

بلـوغ  يتجـاوز القـدرات علـى بـذل اجلهـود الالزمـة ل            مـرة   احملرز مع أن حجم التحـدي يف كـل          
غرض، وهياكـل رمسيـة،   ترتيبات إدارية خمصصة ال تنطوي على   أن النماذج اليت   يبدوو. أهدافها

 .تتسم باملزيد من الفعالية ومتويل خمصص، وغايات حمددة بوضوح

ــداخلي    :احلــوافز مــن أجــل مواصــلة التحــسني    - ٥١ ــا النمــاذج الــيت تعتمــد اإلبــالغ ال  أم
رصـد وتقيـيم كـالفريق االستـشاري والتحـالف العـاملي             كاألهداف اإلمنائية لأللفية أو عمليات    

ــد  ــيري فقـ ــرعت يف تغـ ــا  هياشـ ــا ممـ ــها وعملياهتـ ــاأدى إىلكلـ ــهج  .  حتـــسني أدائهـ ــار النـ ويف إطـ
 األمـوال   تـوفري تحـسني علـى املـستوى القطـري مـن خـالل              لل وافز   يتم تـوفري احلـ     االستراتيجي،

 احلـوافز األخـرى مـن القـدرة علـى زيـادة       أيتوتـ . رمسيـاً  ا النـهج أقـرو ألصحاب املصلحة الـذين    
وقـدمت عمليـة مـراكش أيـضاً        . املـشاريع واملبـادرات   املوارد عن طريق التعاون املنهجي بـشأن        

االســتهالك واإلنتــاج ب املزيــد مــن اإلجــراءات املتعلقــة ذا اختــبعــض الــدعم املــايل والــتقين لتعزيــز
 امجنـ  التنبؤ باسـتمرارية الرب    فإن إمكانية  دعم طويل األمد، وبالتايل      جدإال أنه ال يو   . املستدامني

نتاج املستدامني مفهوم واسع وال يزال هناك الكثري مما جيـب            واإل الكن االسته ألونظراً  . ضئيلة
احلـافز   يعـد التغـيريات يف أمنـاط االسـتهالك واإلنتـاج،           الكفيلة بتعزيز     بشأن أفضل السبل   هتعلم

 . العشري للربامجمن أجل التحسني املستمر مهماً للغاية بالنسبة لإلطار
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لتمويـل املـضمون واملتوقـع، والفعاليـة،         الـصلة بـني ا      تتجلـى  : املـوارد واألنـشطة    زيزتع  - ٥٢
يف إطـار التحـالف العـاملي والفريـق االستـشاري             مشاركة أصحاب املـصلحة والتـزامهم      زيادةو

التزامـات البلـدات    فهـو يـستخدم     . ويتيح التحالف العـاملي آليـة متويـل مبتكـرة         . على حد سواء  
ضمان مـاً علـى شـكل تعهـدات لـ         عا ٢٠ أو ١٠ علـى مـدى    بتقـدمي املعونـة    امللزمة قانوناً    املاحنة

تركيــز املزيــد مــن  الــيت ميكــن إنفاقهــا لاألمــوالمــن أســواق رؤوس األمــوال، ومجــع  االقتــراض 
وقـد أنـشئ صـندوق حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة          . الربنـامج   مـن  اجلهود يف مرحلة مبكـرة    

يـذ مـا تـضطلع بـه        على تنف مساعدة احلكومات الوطنية والسلطات احمللية واجملتمع املدين        بغرض  
 املـوارد مـن القطـاع    حشدهداف اإلمنائية لأللفية    األ بوسعو. هذه األهداف من أنشطة لتحقيق    
 وأنـشأ كـل مـن   . املـسامهة  حتديد أهداف معينة ودعوة اجلميـع إىل         عن طريق اخلاص واملواطنني   

.  هـذه األنـشطة  لـدعم  اًالنهج االستراتيجي وبرنامج األمم املتحدة املعين بـاملوارد املائيـة صـندوق        
 التابع للنهج االستراتيجي متويالً حمـدوداً للنـشاط التمكـيين األول            ةويقدم برنامج البداية السريع   

النـهج االسـتراتيجي متويـل املـاحنني     وقـد حـشد    . سـلفاً يف جماالت األولوية اخلمسة املتفق عليها       
ا تـضطلع بـه   ني دعماً ملستقطبت عملية مراكش أيضاً مسامهات املاحن   او. بادرات حمددة تنفيذ م ل

ــشطة  ــن أن ــى  ، وم ــذكر ال عل ــراكش وتنظــيم    احلــصر ســبيل أخــصها بال ــرق عمــل م ــشطة ف  أن
  .اجتماعات اخلرباء الوطنية واإلقليمية والدولية

  
 احملتملةالربامج   - رابعا  

على الـرغم مـن التقـدم الـذي أحـرز لفهـم كيفيـة فـصل النمـو االقتـصادي عـن اآلثـار                           - ٥٣
وعلـى  . بـة بـصورة منـسقة   لـتعلم والتجر ااملزيـد مـن   مثـة حاجـة إىل   عية الـسلبية،  البيئية واالجتما 
عـن مـزيج الـسياسات واألدوات الالزمـة لتحقيـق           يتوافر الكثري مـن املعلومـات       سبيل املثال، ال    

ولــئن كانــت الــسياسات معروفــة، فقــد   . ترتيبــهمااالســتهالك واإلنتــاح املــستدامني و  أهــداف
 اســتغالل عــن أســباب عــدمويــتعني معرفــة املزيــد .  تنفيــذهايف بعــض الــصعوبات تكــون هنــاك

 اإلطار العشري للـربامج املعنيـة       اختذولو  . “املرحبة لكل األطراف  ” املزعومة   العديد من الفرص  
يتمثـل يف دعـم البلـدان لتقيـيم مجيـع           رئيـسياً   بأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة لنفـسه هـدفاً         

ــر  ــاهــذه الف ــزمن،    يف غــضون ص واغتنامه ــد مــن ال ــسيعق ــالً ل مثف ــذا فع ــن   ه ــة م  درجــة عالي
 .الطموح

. علـى هنـج تـرتييب      ةتغيري أمناط االسـتهالك واإلنتـاج املـستدام        ينطويومن األرجح أن      - ٥٤
 يف  وإذا كان اإلطار العشري للربامج املعنية بأمناط االستهالك واإلنتاج املـستدامة يفـسح اجملـال              

 أوجـه الكفـاءة غـري     االستفادة من ة لكل األطراف من خالل       لتحقيق نتائج مرحب   املراحل األوىل 
االســـتهالك واإلنتـــاج تتطلـــب اإلجـــراءات املتعلقـــة باملـــستغلة يف اإلنتـــاج واالســـتهالك، فقـــد 
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تغــيريات يف مــصادر  تــشمل املزيــد مــن التغــيريات املنهجيــةإدخــال املــستدامني يف مرحلــة تاليــة 
سـاليب  أ خيـارات االسـتهالك و   فـضال عـن   التحتيـة و  ، والـبىن    تالطاقة املختلطـة، والتكنولوجيـا    

  يـؤدي   حبيـث   بواسـطة العمـل    بقـدر كـبري مـن الـتعلم        املرحلـة األوىل     واألفضل أن تتـسم   . احلياة
 . ق وفورات كبرية يف جمال التعلميقحت إىل التغيريات اجلوهرية املزيد من مرحلة صوبالنتقال ا

عـشري للـربامج املعنيـة بأمنـاط االسـتهالك      واستعرض تقرير األمـني العـام عـن اإلطـار ال            - ٥٥
 ُجرِّبـت الربامج الـيت  يف دورهتا الثامنة عشرة     جلنة التنمية املستدامة    املقدم إىل   واإلنتاج املستدامة   

وقــد . الواليــات مــن إطــار العديــد ويف سنوات عديــدة،يف بعــض األحيــان لــُنفــذت بنجــاح، و
لــربامج أو توســيع نطاقهــا، علــى  تراكمــت التجــارب ووضــعت األدوات لرفــع مــستوى هــذه ا 

يـتعني أن    الربامج األخرى بدرجـة أقـل مـن النـضج، و           تتسمو. املشتريات العامة املستدامة  غرار  
ويف مجيـــع .  وأن توضـــع املبـــادئ التوجيهيـــة واألدوات لتنفيـــذهاةبـــ للمزيـــد مـــن التجرختـــضع

 مـىت و. مارسـني  بناء القدرات ونشر املعارف عن طريق شـبكات امل املهم، سيكون من  حوالاأل
بلغت الربامج مرحلة النضج، ميكن لإلطار العشري أن يركز على إقامة الصالت بني شـبكات               

ــز  الــتعلم بواســطة األقــران، وتــوفري منــاهج معرفيــة شــبكية ومراكــز لتبــادل         املمارســني لتعزي
يت الـ  لواليـات وتوفري فرص بناء القدرات للبلـدان وا      لتوعية،  بغرض ا املعلومات مبختلف اللغات    

ــاج  ــذلكحتت ــزم فيهــا  و. ل ــيت يل ــد يف احلــاالت ال ــصلح   املزي ــا ي ــة م ــشبكات  مــن معرف ، ميكــن لل
ــدة    ــة، وعلــى   قــدوالــشراكات أن تركــز علــى إجــراء جتــارب رائ ــة للمقارن ــد معــارف قابل  تول

 واملواد التدريبية اليت تتكيـف مـع خمتلـف البيئـات االجتماعيـة واالقتـصادية                تاستحداث األدوا 
تغـري    علـى   أمنـاط االسـتهالك واإلنتـاج املـستدامة         تغـري  حلاالت اليت ينطوي فيهـا    يف ا و. والثقافية

بنـاء القـدرات،   ميكـن عندئـذ أيـضا     ة،  اليـ القوانني واألنظمة والـسياسات امل    و،  الصكوك اإلدارية 
 مـع   تقامسهـا  و ، ومواد التدريب   العامة أدوات السياسات إعداد  السياسات النموذجية، و  وضع  و

 .طريق جهود بناء القدراتصانعي القرارات عن 
  

 الدروس املستفادة والثغرات  -ألف   
يف إطـار عمليـة   ُحـددت  مثة حاجة إىل معـارف جديـدة وإىل التطـوير يف اجملـاالت الـيت           - ٥٦

 .مراكش

الـصكوك  لتحديد املزيج الفعـال مـن       يتعني القيام باملزيد من التجارب والتعلم         )أ(  
رويج لالسـتهالك واإلنتـاج املـستدامني علـى نطـاق واسـع           التـ  بغـرض املاليـة   /التنظيميـة /السياسية

 .لدى املنتجني واملستهلكني

 بـــشأن بالتوعيـــة مثـــة حاجـــة إىل معـــارف جديـــدة وإىل التطـــوير فيمـــا يتعلـــق  )ب(  
 . ميكن أن تعيد توجيه سلوك املستهلكني وأساليب حياهتمواألدوات اليتاالستهالك املستدام 
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 التغــيريات إدخــال مــن أجــل  املوحــدة واملنــسقةتمــن اإلجــراءا القيــام يــتعني  )ج(  
 البلـدان   اضـطالع ، مـع    التغلب على القـصور الـذايت      أمناط االستهالك واإلنتاج و     على التحويلية

 .بدور الريادة يف هذا اجملال تقدمة النموامل

 من الشراكات اليت تتسم بقدر أكرب من الفعالية بـني            واملزيد يتعني إقامة املزيد    )د(  
مـع  ت التمويل الدولية وأصحاب املصلحة اآلخـرين   ات التجارية واحلكومات ومؤسس   املؤسسا

 . بوضوح ولتعجيل االنتقال إىل أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة زمنياأهداف أداء حمددة

متتع املنتجني، وال سـيما صـغار املنـتجني يف البلـدان            لكفالة   يتعني وضع آليات    )هـ(  
 .وأكثر استدامةنوعية االستفادة من تقدمي منتجات أفضل  بالقدرة على ،النامية

حتديــد جمــاالت األولويــة الرئيــسية الــيت تتطلــب التعــاون  علــى يــتعني التركيــز،   )و(  
 .زيادة كفاءة املوارد وحتقيق الفصل مع دعم التطابق التصاعدي ملستويات املعيشةلالدويل 

يف االقتــصاد العــاملي رئيــسية  السـتكون البلــدان الناميــة والناشــئة أقطـاب النمــو    )ز(  
 االستهالك واإلنتـاج املـستدامني، سـيتعني أن تكـون هـذه             لكي يتحقق و. خالل العقود القادمة  

 اسـتهالك الطاقـة   ب بالكفاءة فيما يتعلـق   البلدان جزءاً ال يتجزأ من تطوير التكنولوجيا اليت تتسم          
؛  يف هـذا اجملـال     الـذي حيـصل بالفعـل     ويف الواقع، هناك الكثري مـن االبتكـار          .واستخدام املوارد 

 . التعاون الدويل يف جمال التكنولوجيابفضل  أن حيصل املزيدميكنو

ــد   )ح(   ــام باملزي ــتعني القي ــدعوة ل ي ــستدام   مــن أجــل ال ــاج امل يف  نيالســتهالك واإلنت
 واملؤسسات املالية اإلقليميـة     اإلمنائيوإشراك وكاالت التعاون    األوساط التجارية واالقتصادية،    

ــة، نظــراً إىل   ــه هــذه الوكــاالت     والدولي ــضطلع ب ــذي ت ــدور ال ــة ال ــشاءيف أمهي ــة  إن ــبىن التحتي  ال
 .اوالتكنولوجيا عن طريق استثماراهتا لرؤوس أمواهل

 مـع    يف احلكومـات    وزارات املالية والتخطـيط    شراكبوسع الربامج الرامية إىل إ      )ط(  
 االسـتهالك واإلنتـاج املـستدامة يف    وكاالت التنمية ومؤسـسات التمويـل الدوليـة لتعمـيم أمنـاط      

 أن تكفل لالستثمارت اجلارية حالياً يف جمال الـبىن التحتيـة بـوترية متزايـدة              خططها االستثمارية 
 . حلبس استثمار بتكلفة باهظة جتنباًقفزات واسعةقفز يف االقتصادات الناشئة والنامية أن ت

املدرسـية  نظمـة   اجلمـاهريي واأل   التعاون مع وسائط اإلعـالم       البالغةمن األمهية     )ي(  
ة واعتمـاد أسـاليب حيـاة       تغيري املمارسـات غـري املـستدام       ب الشبابمبن فيهم   لمواطنني،  لإليعاز ل 
 .مستدامة

 مؤخراً برامج واسعة النطاق ألمناط االسـتهالك واإلنتـاج           عدة  حكومات وضعتوقد    - ٥٧
النــهج الــصيين لالقتــصاد وجيــري تطبيــق . مــستقبالًستخلص منــها الــدروس املــستدامة ســوف ُتــ
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ــانغ  ــدائري يف غي ــة ال ــاً   ، وهــي أول مدين ــستدامة إيكولوجي ــصبح م ــصني ت ــدة يف ال ــز .  رائ وحيف
 حتويـل اإليـضاحية عـن      أمنـاط اإلنتـاج واالسـتهالك املـستدامة عـن طريـق الـربامج                لعامخمططها ا 

نتـاج أنظـف،   إهتدف إىل  تنفيذ برامجإيكولوجية وبدء   صناعية جممعاتاجملمعات الصناعية إىل    
احلــصول ” مبــادرة يف فنلنــدا تاســتحدثقــد و. اتنفايــات البلــديوســياحة إيكولوجيــة، وإدارة 

وتتمثـل  . اإلنتـاج سالسـل   رب   الكفـاءة اإليكولوجيـة يف اإلنتـاج عـ         زيادة ل “على املزيد من األقل   
نوعيـة   مـع التوصـل إىل حتـسني    الطـابع املـادي  االستغناء عن ستدام يف  املالستهالك  لرؤية فنلندا   

ويتـضمن هـذا    . “ رشـيدة  يـة جمتمع ذي دورة ماد   ” لبناء خطة   وشرعت اليابان يف تنفيذ   . احلياة
ــس    ــدافاً رئي ــامج العــشري أه ــدخالت    يالربن ــى خفــض امل ــز عل ــةة ترك ــادة   املادي ــق إع ــن طري  ع

وجيـري التـشديد علـى مـسؤولية املـستهلكني اليابـانيني يف الـربامج              . االستخدام وإعـادة التـدوير    
إلطــار العــشري للــربامج املعنيــة بأمنــاط االســتهالك واإلنتــاج   اوقــد بــدأ . ات األولويــةاحملليــة ذ

بغــرض بتحليــل موســع ملــوارد الــسنغال وممارســاهتا وآثارهــا البيئيــة  أوالً املــستدامة يف الــسنغال 
ــة املتعلقــة بأمنــاط االســتهالك    الدارة لــإلحتــسني اإلطــار املؤســسي   ــربامج العملي ــة وإعــداد ال بيئي

ويف اإلمارات العربية املتحدة، تعترب مدينـة مـصدر مـن األمثلـة الرئيـسية يف                . ج املستدامة واإلنتا
 علــى مجيــع مــستويات ني االســتهالك واإلنتــاج املــستداميــتم فيهــا تنــاول األوســط الــيت الــشرق
وتعتزم هـذه املدينـة أن تتوصـل إىل اقتـصاد خـال مـن الكربـون والنفايـات بتكنولوجيـا           . اجملتمع
 .متطورة للنقل العامان مستدامة واالستعاضة عن السيارات بنظم ومب نظيفة

  
 الربامج املقدمة  -باء   

ــالإل  - ٥٨ ــات       كم ــداًء إىل احلكوم ــستدامة ن ــة امل ــة التنمي ــة جلن ــة، وجهــت أمان ــذه القائم  ه
 الحتمـال  وحـد واجملموعات الرئيـسية لتقـدمي الـربامج وفقـاً لنمـوذج م             األمم املتحدة  تووكاال

وتـرد البنـود الـيت جيـب       .  الـدول األعـضاء    هقـرر ت للـربامج رهنـا مبـا        إلطار العـشري  إدماجها يف ا  
الربنامج الذي قدمته فنلندا واملفوضـية األوروبيـة بـشأن            هذه الوثيقة اليت تشمل    ملؤها يف مرفق  

  . املستدامالتشييداملباين املستدامة و
 تقـدمي  جماً بعد أن قرر مقـدموها برنا ٣٥  يفمت توحيدهادم يف البداية أربعون برناجماً     وقُ  - ٥٩
وقـدمت الـدولتان الرائـدتان    . ة برامج يف جماالت مشاهب إثر إبالغهم بأهنم قدموا ج مشترك برنام

برناجمني منبـثقني مـن أنـشطة فـرق عمـل عمليـة مـراكش، وقـدم برنـامج األمـم                     ) فنلندا وأملانيا (
فرنـسا  إيطاليـا و  (تـرأس فـرق العمـل       املتحدة للبيئة ثالثة برامج أخرى بالتعاون مع البلـدان الـيت            

ــالتثقيف والبحــوث مــن أجــل حيــاة تتحلــى   وقــدمت الــشراكة). وسويــسرا والــسويد  املعنيــة ب
 عـن  باملسؤولية، واليت نشأت بالتعـاون مـع فـرق العمـل الـيت تقودهـا الـسويد وإيطاليـا، برناجمـا                    

م املتحـدة للبيئـة وإدارة      برنـامج األمـ   عـدا    ويف مـا  . التثقيف والتوعية بأسـاليب احليـاة املـستدامة       
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فقد قـدم برنـامج   . ، مل تقدم وكاالت األمم املتحدة أي برامج الشؤون االقتصادية واالجتماعية  
إىل و. األمم املتحدة للبيئة عشر برامج وقدمت إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية برنـاجمني           

 تتنـاول   أخـرى  دة للبيئـة بـرامج     املذكورة أعاله، أعد برنـامج األمـم املتحـ         ة الثالث ربامج ال جانب
ــة ال  ذاتجملـــاالتا ــتراتيجيات اإلقليميـ ــة يف االسـ ــة  األولويـ ــتهالك واإلنتـــاج  قائمـ ألمنـــاط االسـ

ور تركيزهـا   ا حمـ  مـن حيـث   تتبـاين   ة عـشر برناجمـاً      تـسع وقدمت اجملموعات الرئيـسية     . املستدامة
 نطاقهـا مـن املـستوى    ثمـن حيـ   املبـادئ التوجيهيـة للمـستهلكني و    وصوالً إىل بدءاً من الزراعة    

  .القطري واإلقليمي إىل املستوى العاملي
وتشكل هذه الـربامج منطلقـاً ملناقـشات الـدول األعـضاء بـشأن نـوع الـربامج الـيت قـد                     - ٦٠

مـزيج مـن     تتنـاول هـذه الـربامج أو         األفضل أن و. هاترغب بإدراجها يف اإلطار العشري وهيكل     
اجلـدول  وتبني نظـرة سـريعة إىل       . الدورة احلياتية   باستخدام هنج  بشكل متكامل املسائل   بعضها

 التوزيــع والتــسويق واإلدارة املتكاملــة الــيت تتنــاول مراحــل الــربامج الــوارد أدنــاه، عــدم وجــود 
وممــا ال شــك فيــه أن .  األنظمــة أو الــسياسات املاليــة املقترحــةوقلــةللنفايــات مــن دورة احليــاة 

 يهمـل بعــضها ويـضاف بعــضها اآلخـر قبــل   ، فهــذيبقائمـة الــربامج سـوف ختــضع للـصقل والت   
وعلـى سـبيل    . سد الثغـرات املتبقيـة    بغرض   الدورة التاسعة عشرة للجنة التنمية املستدامة        انعقاد

  . نطاقاًأوسع أنشطة ميكن إدراجها يف برنامج فعلياً مبثابة بعض الربامج املقدمة يعترباملثال، 
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       املستخَدمة وأنواع الوسائلةيااحلحل دورة الربامج اليت متت االستفادة منها مصنفة حسب مرا
  أنواع الوسائل

 /مراحل دورة احلياة  
  الوسائل

الوسائل الضريبية    القوانني واألنظمة
 واالقتــــــــــــصادية

الــضرائب البيئيــة (
  )والتسعري

 واملؤســسات التخطــيط
ــل   ــتثمار واهلياكـ واالسـ

  األساسية

أدوات اإلعـــــــــــــــــالم  
واألدوات التحليليـــــــــة 

  والتعليم

مــزيج مــن الوســائل   والُنهج الطوعيةاألدوات
على امتداد املراحل

ــقف    العمليات اإلنتاجية ــد ســـــ حتديـــــ
سم اقلالنبعاثات وت 

  التكاليف

اإلدارة النقديــــــــة 
  العاملية

ــندوق املنــــــاظر   صــــ
ــة الزراعيـــــة   الطبيعيـــ
ألفريقيا؛ وهنج القرية   
ــعيد   ــى صـ ــة علـ البيئيـ
ــة؛  ــة الريفيـــــ  التنميـــــ

ــارات  واالبتكـــــــــــــــ
التكنولوجيـــــــــــــــــــة 

ملؤسـسية مــن أجــل  وا
ــتخدام ــاءة اســــ كفــــ

  املوارد

االبتكارات من أجـل    
ــتخدام  ــاءة اســــ كفــــ

  املوارد

كفـــاءة اســـتخدام املـــوارد 
علــى مــستوى املؤســسات 
ــطة  الــــــــصغرية واملتوســــــ
احلجــــــــم؛ واملــــــــسؤولية 
ــة  ــة والبيئيــــــ االجتماعيــــــ
ــاج   ــشركات؛ واإلنتــــ للــــ
الصناعي القليـل االنبعـاث     

ــاوطمــر االكربــوين؛   ليوري
 ؛ وأعمـــــــــاليف التربـــــــــة

القطــاع اخلــاص يف جمــال   
  كفاءة استعمال املياه

  الزراعة الغذائية

خــدمات و منتجــات
  أفضل

املشتريات املـستدامة؛       
ــتنادا   ــشتريات اسـ واملـ

 النمــوذجي عيــاراملإىل 
ــدويل   ISO26000الـــــ

ــة    ــايري املنظمـ ــن معـ مـ
الدوليـــــــة لتوحيـــــــد  

ــاييس؛  والــــشراء املقــ
املـــسؤول ألخـــشاب  

  األمازون

تقيـــــيم واملعلومـــــات ال
ــ ــق بفيم اســتدامة ا يتعل

  املنتجات

    توسيم املنتجات املستدامة

  كوكـب   احليـاة علـى    محلة          التوزيع والتسويق
  واحد

  

االستهالك واملعيـشة   
  املستدامني

املباين املستدامة والبناء       
ــدن   ــستدام؛ واملـــــ املـــــ

؛ )٢(املــــــــــــــــستدامة 
واإلدارة املــــستدامة يف 

  القطاع العام

التثقيـــــف والتوعيـــــة؛ 
املتعلقــة واإلرشــادات 

ــستهلك   ــة املــــ حبمايــــ
ــرة (  ١حبـــــسب الفقـــ

 األممزاي من مبادئ     
ــدة  ــة املتحــــــ حلمايــــــ
بـصيغتها  (املستهلكني  

املوســــــــعة يف عــــــــام 
؛ وحتـــــسني ))١٩٩٩

التواصـــــــــــل مـــــــــــع 
  نياملستهلك

إقامــة مؤســسات مــسؤولة 
عن املـشاعات؛ وأسـاليب     

 واالســــــــتهالك العــــــــيش
  املستدامة

  

ــة ا إلدارة املتكاملــــــــ
  للنفايات
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  أنواع الوسائل

 /مراحل دورة احلياة  
  الوسائل

الوسائل الضريبية    القوانني واألنظمة
 واالقتــــــــــــصادية

الــضرائب البيئيــة (
  )والتسعري

 واملؤســسات التخطــيط
ــل   ــتثمار واهلياكـ واالسـ

  األساسية

أدوات اإلعـــــــــــــــــالم  
واألدوات التحليليـــــــــة 

  والتعليم

مــزيج مــن الوســائل   والُنهج الطوعيةاألدوات
على امتداد املراحل

اتيجيات االســــــــــــتر
  الشاملة لعدة مراحل

تعمــــيم االســــتهالك      
ــستدامني   ــاج امل واإلنت
يف التخطــــــــــــــــــيط 
ــتراتيجيات  واالســــــــ

  اإلمنائية

اطــــــالع منظمــــــات 
ــى   ــدين علـ ــع املـ اجملتمـ
املعـــــارف العلميـــــة؛   
ــة  والــشبكات اإلقليمي
والدوليــــة ملنظمــــات  
ــة    ــدين املعني ــع امل اجملتم
باالستهالك واإلنتـاج   
املستدامني وشـبكات   

يف جمــــــال البــــــاحثني 
االســتهالك واإلنتــاج  

  املستدامني

ــد   ــرات رصـــــــــ مؤشـــــــــ
االســـــــتهالك واإلنتـــــــاج 
املـــستدامني؛ واملؤشـــرات  
ــاءة    ــد كفــ ــر لرصــ واألطــ
 ،اســــــــــتخدام املــــــــــوارد

  الفصلمؤشرات و

الــسياحة املــستدامة؛
وتقييم التقدم احملـرز
حنــــــو االســــــتهالك
واإلنتاج املستدامني

  
داة األ و،هايمقـــدمائمـــة تامـــة باملـــشاريع و ق هـــذه الوثيقـــةمرفـــقيف   الـــوارديتـــضمن اجلـــدول
  .)٥( مرحلة من دورة حياة املنتجات واخلدماتاملستخدمة يف كل

  
  سبل املضي قدما  -خامسا  

لـسياسة العامـة سـتظل قائمـة للتغلـب علـى       ل  الفعال تدخلالمن الواضح أن احلاجة إىل        - ٦١
 وأنـه جيـب     ، واإلنتـاج املـستدامني    العوائق اليت حتول دون إحراز تقدم يف جمال أمناط االستهالك         

ومثـة حاجـة   . أن تكون السياسات منسقة ومتسقة للتغلـب علـى التجزئـة واالزدواجيـة والتنـافر              
  . إطار موحد للربامجضمنالربامج واملبادرات املتَخذة إىل املزيد من 

  
  امة إمكانية التوصل إىل اتفاق أثناء الدورة التاسعة عشرة للجنة التنمية املستد  - ألف  

أنـه ميكـن   اإلحيـاء ب  استعراض النماذج احلالية الـستة للـهيكل املؤسـسي         يس القصد من  ل  - ٦٢
اجهـا  مح أن لكـل منـوذج بعـض امليـزات الـيت ميكـن إد              صـ بل األ . ي منها كما هو عليه    اعتماد أ 

ــربامج     يف ــشري لل ــار الع ــوذجي لإلط ــة    .هيكــل مؤســسي من ــزات وطريق ــار املي ــيعتمد اختي  وس
مـستوى  علـى    وكـذلك    ،كبري، على األولويـة املمنوحـة للمعـايري ذات الـصلة          جتميعها، إىل حد    

__________ 
ج احملتمـل إدراجهـا   الـربام ”بـشأن   ٢ملعلومات األساسية رقـم  امج متاحة يف ورقة ان بر لالتفاصيل املتعلقة بك     )٥(  

بــني املعــدة مــن أجــل اجتمــاع مــا   “ يف اإلطــار العــشري للــربامج املتعلقــة باالســتهالك واإلنتــاج املــستدامني  
  .٤الدورات كما تشري إىل ذلك احلاشية رقم 
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ويف ســياق مناقــشة الــدول األعــضاء واجلهــات   . الــسياسي يف جمــال اإلطــار العــشري الطمــوح
  : املسائل التالية يف النظر قد تودصيغة اإلطار العشري،لاملعنية األخرى 

غايــات اإلطــار؟ وهــل   مــا هــو مــدى أمهيــة األهــداف املــشتركة يف حتقيــق         )أ(  
  وملكيتــها،ســيتطلب إجنــاح بــرامج االســتهالك واإلنتــاج املــستدامني والتعجيــل هبــا وتــضافرها  

ة أو أهـدافا متباينـة بـاختالف البلـدان والقطاعـات، أهـدافا       عامليـ أهدافا عامة أو حمـددة، أهـدافا    
  طويلة األجل أو مزجيا من األهداف الطويلة األجل والقصرية األجل؟

تفاعـل  مركزيـة قائمـة علـى أسـاس          سيستوجب النجـاح هيئـة مؤسـسية ال        له  )ب(  
  ؟ أو كيانا عامليا ذا متثيل موزعغري مركز
نجـاح  ال سيـضمن   الـذي  كيانات منظومـة األمـم املتحـدة     ما هو نوع مشاركة     )ج(  

التجاريـة  كيف ينبغي أن يشارك اجملتمع املدين ومؤسسات األعمال         وهذه األهداف؟   يف حتقيق   
  ت دون الوطنية يف اهليكل املؤسسي ويف إدارته وترتيبات تنفيذه؟والكيانا
ينبغي أن تقوم هبـا؟ وكيـف      اليت  هة  اجلي  ما ه  و ة الالزمة األمانوظائف  ما هي     )د(  

   خرباهتا النسبية؟ حسب ووكاالت األمم املتحدة مؤسساتينبغي توزيعها على خمتلف
وألي غـرض؟   بـربامج   شري  ما هـو نـوع التمويـل املطلـوب لـدعم اإلطـار العـ                )هـ(  

  وينطبق نفس الشيء على املساعدة التقنية اليت قد تتطلب متويال أيضا؟
  وكيـف سـيتم اإلبـالغ عنـه وإىل أي          ، التنفيذ  يف كيف سيتم رصد التقدم احملرز      )و(  

   أمناط استهالك وإنتاج مستدامة؟ حتقيق لكفالة إحراز تقدم حنو سيتم إبالغ تلك املعلوماتجهة
  

   احملتَملة واألهدافالرؤية    
خالصـة جتربـة األهـداف اإلمنائيـة          تـشري  أوال،.  هبـذه املناقـشة    تـصل ت مسائل   ةك عد هنا  - ٦٣

لأللفية إىل أن األهداف املقبولة عامليا سـاعدت علـى وضـع جـدول األعمـال وحفـزت اجملتمـع                    
ــ. علــى اختــاذ إجــراءات التجاريــة الــدويل واجملتمــع املــدين وقطــاع األعمــال   ستفيد وميكــن أن ي

  .من هذه التجربةللربامج اإلطار العشري 
ومع ذلك، وكما اتضح ذلك من جتربة عملية مراكش، جيـب أن تكـون أي أهـداف،                   - ٦٤

وكذلك أي إجراءات وبرامج ذات أولويـة، خمتلفـة بـاختالف البلـدان واملنـاطق الـيت هـي علـى                
مناذج مؤسسية خمتلفة، وذلـك     درجات متفاوتة من التنمية، واليت لديها موارد طبيعية متفاوتة و         

وهلـذا،  . وفقا ملبدأ املسؤوليات املشتركة واملتباينة اليت تضطلع هبا وقدرات كل منها على حـدة             
جيب أن تكون األهداف عامة بقدر يسمح بالتحفيز على اختـاذ إجـراءات ومرنـة بقـدر يـسمح       
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ن تـستفيد جلنـة التنميـة    وميكن أ. اختالفات بني الربامج على املستوى الوطين واإلقليمي      وجود  ب
 نقطـة انطـالق     شكلاملستدامة من الرؤيـة واألهـداف الـيت ُوضـعت يف إطـار عمليـة مـراكش لتـ                  

  .)٦( للربامجملناقشة الرؤية واألهداف يف سياق اإلطار العشري
التجربــة املــستفادة مــن األهــداف وعــالوة علــى ذلــك، ومــع اإلشــارة مــرة أخــرى إىل    - ٦٥

ــة  ــة لأللفي ــرامج االســتهالك      ن ، ســيكواإلمنائي ــع ب ــضمان متت ــستوى ضــروريا ل ــع امل ــد الرفي التأيي
 بدعم علـى نطـاق واسـع مـن احلكومـات، ال يقتـصر فقـط علـى وزارات                    ،واإلنتاج املستدامني 

 بــل يــشمل أيــضا الــوزارات األخــرى اهلامــة املعنيــة ومــن بينــها وزارات الــصناعة واملاليــة ،البيئـة 
  .التعاون اإلمنائيوالتخطيط والطاقة والزراعة والصحة و

ر سـُيتخذ  اقر العشري الذي سيتم إقراره مبوجب       اإلطار لبنات بناء وهذا يعين أن أحد       - ٦٦
شمل جتديــد االلتــزام بتغــيري أمنــاط  تــشرة للجنــة التنميــة املــستدامة قــد  أثنــاء الــدورة التاســعة عــ 

تـضطلع البلـدان    االستهالك واإلنتاج غري املستدامة شرط أن تتخذ مجيع البلدان إجـراءات وأن             
 حتديـد  إىل جانـب  ،  )كمـا تـنص علـى ذلـك خطـة جوهانـسربغ للتنفيـذ             (املتقدمة بدور ريـادي     

 .أهداف ملموسة لكل قطاع أو كيان من اجلهات املعنيـة، فـضال عـن األبعـاد اإلمنائيـة والبيئيـة                   
معيـة  وميكن االستفادة مـن الوثـائق اخلتاميـة الـسابقة للجنـة التنميـة املـستدامة ومـن قـرارات اجل                    

تتــضمن  وعلــى ســبيل املثــال، ميكــن أن. هــدافالعامــة لتــشكل نقطــة انطــالق لتطــوير هــذه األ
بعــاد األهــداف املتعلقــة باســتهالك الطاقــة كفــاءة اســتخدام الطاقــة واحلــصول علــى الطاقــة واأل 

  .املتعلقة بالطاقة النظيفة
  

  إمكانية املوافقة على الربامج    
وميكــن .  علــى اإلطــار العــشري قــدر مــن التحديــدإن الغــرض مــن الــربامج هــو إضــفاء  - ٦٧
ــربامج  عتمــد ت أن ــة   عهــذه ال ــة واإلقليمي ــة مــراكش  (لــى التجــارب الوطني ) مــثال يف إطــار عملي

والقــرارات الــيت اختــذهتا مــؤخرا، بتوافــق اآلراء، اجلمعيــة العامــة أو اهليئــات احلكوميــة الدوليــة    
. علقة باملواضيع والقطاعـات ذات األولويـة      رات جلنة التنمية املستدامة املت    ا وكذلك قر  ،األخرى

 نتـائج  قـق مكاسـب قريبـة املنـال، أو    إعطـاء األولويـة للـربامج الـيت حت    وعلى سبيل املثـال، ميكـن       
وميكــن .  مــن حيـث كفـاءة اســتخدام املـوارد وكفــاءة التكـاليف     لكــل األطـراف، مرحبـة فوريـة  

ــربامج لت   ــاالســتفادة مــن هــذه ال ــات، وتوزيــ دحدي ع املــسؤوليات عــن حــشد   األهــداف والغاي
__________ 

 Paving the“)  األمـم املتحـدة للبيئـة   برنـامج إدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة و   ( أمانة عملية مـراكش    )٦(  

way to sustainable consumption and production: Marrakech process progress report, including elements 

for a 10-year framework of programmes on sustainable consumption and production”   ورقـة معلومـات ،
  .تدامة مقدمة إىل الدورة الثامنة عشرة للجنة التنمية املس٤أساسية رقم 
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وتنظيم الدعم الذي يقدمـه اجملتمـع الـدويل، وتـوفري جمـال تركيـز علـى رصـد متابعـة املبـادرات                       
  .ةبدئيامل  يتيح توفر األموالالطوعية وتقييم إجراءاهتا مما

ختـصيص مبـالغ ماليـة      بـربامج   إلطـار العـشري     الـسريع ل  تنفيذ  الومن املرجح أن يتطلب       - ٦٨
اجلهات املعنية على منح األولوية لالستهالك واإلنتـاج املـستدامني ودعـم            لتشجيع احلكومات و  

ســتهالك واإلنتــاج املــستدامني،    اال تعلــم بــشأن إطــالق دورةلعمليــة املــشاريع النموذجيــة، و 
يف إطــار النــهج االســتراتيجي لــإلدارة الدوليــة للمــواد الكيميائيــة والفريــق االستــشاري  مت كمــا

 وتشمل التحديات اليت يواجههـا التنفيـذ التـام للنـهج االسـتراتيجي،              .للبحوث الزراعية الدولية  
 نقـص املـوارد الالزمـة      ،الذي يعرض إطارا غري ملزم قانونا للسياسة الدولية، علـى سـبيل املثـال             

لبناء القدرات وتعزيز املؤسسات واألنـشطة األخـرى واملـشاركة بـدرجات متفاوتـة يف خمتلـف                 
  . التقدم احملرز بشكل متواصل رصدالقطاعات الرئيسية وصعوبة

ة علــى شــاكلة دوميكــن أن تــستفيد البلــدان أيــضا مــن صــناديق حتقيــق األهــداف املعــ     - ٦٩
ــتراتيجي          ــهج االس ــسريعة للن ــة ال ــامج البداي ــة أو برن ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــق األه صــندوق حتقي

  .اطموحأكثر للتشجيع على أن تكون أهدافها 
  

  ترتيبات التنفيذ    
ــرا الو  - ٧٠ ســـتهالك واإلنتـــاج املـــستدامني،  تـــساع نطـــاق جـــدول أعمـــال برنـــامج اال نظـ
 مسارين للموافقة فورا على األهداف يف اجملاالت اليت بدأ يـربز فيهـا   ايستدعي األمر هنجا ذ  قد

نميـــة هـــذه األهـــداف توافـــق آراء مثـــل كفـــاءة اســـتخدام الطاقـــة وامليـــاه واملـــوارد املاديـــة، وت 
ني على مجيع اجلهات املعنيـة التوصـل إىل توافـق آراء مـع مـرور        حيث يتع  ،اجملاالت األخرى  يف

  .ستدام وأساليب العيش املستدامة كما هو احلال بالنسبة لالستهالك امل،الوقت
وقد أبـدت   .  للربامج بارها تكلفة تنفيذ اإلطار العشري    ستضع الدول األعضاء يف اعت    و  - ٧١

ة التكـاليف مـن خـالل       سني فعاليـ  وميكن حتـ  .  إنشاء مؤسسات ووكاالت جديدة    إحجامها عن 
ل كيــان عــرض كــيشرك منظومــة األمــم املتحــدة علــى نطــاق أوســع، حبيــث هيكــل مؤســسي يــ

 املتخصصة يف األمانة املوزعة لدعم تنفيذ املبادرات الوطنية واإلقليميـة يف اجملـاالت ذات               خرباته
نتـاج املـستدامني الـشاملة      طبيعـة برنـامج االسـتهالك واإل      إىل  ونظرا  . األولوية املتفق عليها عامليا   

 يـستوعب مجيـع األنـشطة    جامعبدال من النظر إىل هذا الربنامج على أنه إطار          فلعدة قطاعات،   
ملتعلقــة باألنــشطة الــيت ميكنــها  جمموعــة مــن املبــادئ والتعليمــات اعــرضيمكنــه أن يفاألخــرى، 

ج فيهـا   األعـضاء وأن ُتـدم    لوكاالت والـدول    تنري السبيل للربامج اجلارية اليت تقوم هبا مجيع ا         أن
  . املسائل املطروحةمجيععلى مستوى ) كما هو الشأن بالنسبة لألهداف اإلمنائية لأللفية(
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ن مـن مواصـلة     كّـ ة ومرنة بالقدر الكايف مفتاحـا مي      وستمثل بلورة آلية حوكمة مستجيب      - ٧٢
 بفــضل ومــن الواضــح أن وكــاالت األمــم املتحــدة، . تطــوير اإلطــار العــشري وتنفيــذه بكفــاءة 

تنفيــذ املبــادرات الوطنيــة واإلقليميــة يف اجملــاالت ذات يف خرباهتــا املتخصــصة، ميكــن أن تــسهم 
نطـاق  باتـساع    أن توزيع املسؤولية ميثل اعترافـا ورغم. هاتدعمأن األولوية املتفق عليها عامليا و  

ــات ا    ــوع اجلهـ ــستدامني، وتنـ ــاج املـ ــتهالك واإلنتـ ــسألة االسـ ــة الكـــ  مـ ــا واجملموعـ ــة هبـ برية ملعنيـ
 قــد يطــرح حتــديات علــى مــستوى التنــسيق  ذلــك بنجــاح، فــإنااخلــربات الالزمــة لتنفيــذه مــن

نتقـال  م على حنو أكثر تركيزا مـن أجـل اال      تأسيس أمانة تنسيق تقدمي الدع    قد يتيح   و. واملساءلة
  .وضوحزيد من المب املساءلة ، كما يتيحإىل أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة

مــن إقامــة هيكــل رمســي لتبــادل املعــارف وبلــورة للــربامج اإلطــار العــشري وسيــستفيد   - ٧٣
وميكــن حتديــد جهــات تنــسيق وطنيــة  . األدوات وشــبكات التواصــل وتقــدمي املــساعدة التقنيــة 

 مراكــز املعــارف اإلقليميــة يف مراكــز   مــع احتمــال إنــشاء وإقامــة روابــط بــني الــربامج الوطنيــة 
وُيفتـرض أن يكــون للمراكـز اإلقليميـة جمــاالت    . لقائمـة البحـث واجملـامع الفكريـة واجلامعــات ا   

وميكن تشكيل شبكات تضم هـذه املراكـز        . تركيز وخربات خمتلفة حسب األولويات اإلقليمية     
 هـو  وكمـا . نتـاج املـستدامني   واملؤسسات الوطنية حول مسائل حمـددة متعلقـة باالسـتهالك واإل          

زراعية الدولية مع النظم الوطنية للبحـوث       الشأن بالنسبة لتجربة الفريق االستشاري للبحوث ال      
امج أويل يقـدم    برنإقامة   وميكن النظر يف إمكانية      ،الزراعية، قد تتطلب هذه املراكز بناء قدراهتا      

  .هلا الدعم التقين
ومـستوى  للـربامج  وما إن تتفق الدول األعضاء على الوظائف اهلامـة لإلطـار العـشري                - ٧٤

أن جتميـع   ب ضافترالامع  و. ةالرئيسية من النماذج املستعَرض   ص   ميكن اختيار اخلصائ   ،هطموحات
  ُيعتـرب  ، مبا يف ذلك مـن خـالل مراكـز البحـث وشـبكات التواصـل ومـصارف املعرفـة                   ،اخلربات
 رئيسية، ميكن آنذاك حماكاة خصائص منوذج الفريق االستشاري ومنـوذج األمـم املتحـدة               مهمة

 الرفيعة املستوى بربنامج عمل عـاملي أو إشـراك    وإذا كانت االلتزامات  . املشترك بني الوكاالت  
 تفـضيل   عندئـذ رب هامـة، فقـد يـتم   صـنع القـرارات علـى نطـاق واسـع ُتعتـ          أصحاب املصلحة يف    

خصائص النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية أو خـصائص األهـداف اإلمنائيـة        
 التحـالف العـاملي     إن مهمـا، فـ    التنبـؤ بـه   ميكـن   الـذي   ضمون  املـ تمويل  الوإذا كان توفري    . لأللفية

  يـوفران خـصائص هامـة،   للقاحات والتحصني والفريق االستـشاري للبحـوث الزراعيـة الدوليـة        
  .للنهج االستراتيجي واألهداف اإلمنائية لأللفيةكما هو احلال بالنسبة و

ة  وسـتظل مهمـ  للـربامج قد أدت الشراكات دورا هاما يف التحـضري لإلطـار العـشري       و  - ٧٥
عمليـة مـراكش شـراكتان مـع جلنـة التنميـة              عمـل    وقد متخـضت عـن فـرق      . مرحلة التنفيذ أثناء  



E/CN.17/2011/8  
 

10-69825 33 
 

الـشراكة  و) ٢٠٠٨( فرقـة عمـل عمليـة مـراكش املعنيـة بالتعـاون مـع أفريقيـا                :، ومهـا  املستدامة
ــستدامة     ــسياحة امل ــى ال ــشاء جملــس اإلشــراف عل ــة إىل إن ــدة دول  ). ٢٠٠٩ (الرامي ــدمت ع وق

 شـراكة   تـستند إىل   للـربامج  إدراجها يف اإلطار العشري      كنعات رئيسية برامج مي   أعضاء وجممو 
ــة ــامجوضــع إمــا موجــودة مــن قبــل أو أهنــا ُشــكلت لغــرض    ،معين ــة  .  الربن وينبغــي النظــر جبدي
إمكانية إطالق هذه الـشراكات أو غريهـا مثـل الـشراكات مـع جلنـة التنميـة املـستدامة أثنـاء                      يف

  .ةالدورة التاسعة عشرة للجن
  

  ٢٠١٢م مد جسر حنو مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعا  -باء   
 مــتنيأعربـت عـدة دول أعـضاء وجمموعــات رئيـسية عـن اهتمامهـا البــالغ باختـاذ قـرار           - ٧٦
ــدورة   أن اإلطــار العــشري للــربامج املعــين بــش  بأمنــاط االســتهالك واإلنتــاج املــستدامة خــالل ال

 حمركـا هامـا   للـربامج وميكن أن يشكل اإلطـار العـشري      . التاسعة عشرة للجنة التنمية املستدامة    
ــدعم  ــسريع إىل      ل ــشجيع االنتقــال ال ــستدامة، عــرب ت ــة امل ــا للتنمي ــدويل األوســع نطاق ــامج ال الربن

مستويات املعيشة الالئقة بالتوازي مـع حتـسينات سـريعة يف كفـاءة اسـتخدام املـوارد وختفـيض                   
وميكـن أن يـشكل اإلطـار العـشري أيـضا ركيـزة هامـة للتوصـل إىل اتفـاق دويل               . آثارها البيئية 

 بـشأن   ٢٠١٢دامة الذي سُيعقد يف الربازيـل عـام         ر األمم املتحدة للتنمية املست    طموح أثناء مؤمت  
  .النهوض بالتنمية املستدامة

  

http://webapps01.un.org/dsd/partnerships/public/partnerships/2271.html�
http://webapps01.un.org/dsd/partnerships/public/partnerships/2617.html�
http://webapps01.un.org/dsd/partnerships/public/partnerships/2617.html�
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  مرفق
  

   املباين املستدامة والبناء املستدام:ةم املقدأمثلة للربامج    
  األهداف والغايات    

  
 املـستوى  سيتمثل اهلدف العام يف تعمـيم ممارسـات أكثـر اسـتدامة يف جمـال البنـاء علـى             
ولـذلك سـيتعني تعمـيم الـسياسات        . سـات العاديـة   ر واحمللي حبيث تصبح تلـك هـي املما        الوطين

املتعلقة بالبناء املستدام يف خمتلف القطاعات، مع التركيز بـشكل خـاص علـى كفـاءة اسـتخدام                  
  .الطاقة والقضاء على الفقر يف جمال الطاقة

  
  ةمكنة املدداألهداف احمل    

  االنبعاثـات  ، مبـا يف ذلـك     تـشييد ات ثاين أكـسيد الكربـون مـن أنـشطة ال          احلد من انبعاث    •  
 ٢٠٢٠مئويــة حبلــول عــام ) خ(النامجــة عــن إنتــاج مــواد البنــاء وتــشغيل املبــاين بنــسبة  

  ؛٢٠٣٠مئوية حبلول عام ) ذ(وبنسبة 
بــاين الــيت خــضعت لعمليــات جتديــد أن ال تــصدر عــن مجيــع املبــاين العامــة اجلديــدة وامل  •  

  ات أو نفايات؛ثانبعا أي
خفض عدد األشخاص الذين يعيشون يف األحياء الفقـرية والـذين ال ميكنـهم احلـصول                  •  

 وكـذلك الطاقـة النظيفـة بأسـعار معقولـة بنـسبة             ،على املياه العذبـة والـصرف الـصحي       
  .كل سنة )ض ض(

  
  مربرات الربنامج    

هـدمها علـى املـوارد    لمبـاين وإقامتـها وصـيانتها وتـشغيلها وجتديـدها و       مثة تأثري ضخم ل     
ويـتم اسـتهالك    .  اجملتمعـات  سـاليب عمـل   الطبيعية واالقتـصادات والعمالـة والـصحة البـشرية وأ         

ذا فـإن إمكانيـة حتقيـق وفـورات         وهلـ : جـة يف املبـاين    يف املائة مـن جممـوع الطاقـة املنت         ٤٠حوايل  
إلضـاءة وإنتـاج    يف وظائف مثل التدفئـة والتربيـد وا        -ضخمة  يف هذا اجملال    استهالك الطاقة    يف

  .ونية املرتلية وغريها من األجهزةمواد البناء وضخ املياه واستخدام األجهزة االلكتر
 على حنو مستدام جيب استخدام مزيج من تدابري الـسياسة العامـة             ةيرامعمإلقامة بيئة   و  
  .تهدف كال من املستهلك واملنتجاليت تس

ألكثـر الـشركات ابتكـارا الـيت تريـد      آليات السوق حمركات فعالة للغاية بالنـسبة      تعد  و  
ا وهكذا ستطور الـشركات املبتِكـرة منتجاهتـا وخـدماهت       . ها نشاط أن حتتل موقعا رياديا يف جمال     
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ويف الوقـت نفـسه، ميكـن أن يعطـي القطـاع            . “املراعيـة للبيئـة   ”على أساس الطلبات املستقبلية     
. رب أدوات ماليـة وضـريبية متنوعـة   العام دفعا للتنمية املستدامة عرب بلورة سياسـات تنظيميـة وعـ       

  .ومشتريات القطاع العام كفيلة بتغيري مسار السوق حنو إنتاج أكثر استدامة
  

  السياسات واألنشطة    
مثـل فرقـة عمـل عمليـة مـراكش          (يساهم الربنامج يف توسيع نطاق املبادرات القائمة        س  

 اإلقليميـــة املتعلقـــة باالســـتهالك  واالســـتراتيجيات،املعنيـــة باملبـــاين املـــستدامة والبنـــاء املـــستدام
  ). لربنامج األمم املتحدة للبيئةواإلنتاج املستدامني يف أفريقيا، ومبادرة املباين املستدامة واملناخ

 مـــرتبط بـــشكل مباشـــر بالـــسياسات املتعلقـــة باملنـــاخ نظـــرا إىل أن كفـــاءة والربنـــامج  
ليهــا بــسهولة سياســات املبــاين  اســتخدام الطاقــة مــن اجملــاالت الرئيــسية الــيت ميكــن أن تركــز ع  

وميكن للربنامج أن يسهم إسهاما كبريا يف املناقشات الدولية بشأن التخفيـف مـن آثـار     . والبناء
تعزز اجلهـود   توسـ ). اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بـشأن تغـري املنـاخ             حتت رعاية   (تغري املناخ   

املنــاخ إذا اعُتــربت بــرامج كفــاءة  لتحقيــق األهــداف املتعلقــة بــالتخفيف مــن آثــار تغــري  الراميــة
ة مـن إجـراءات التخفيـف       يـ رااستخدام الطاقة وخفـض انبعاثـات غـازات الدفيئـة يف البيئـة املعم             

  .املالئمة وطنيا
ــم املتحــدة ا        ــة األم ــذ اتفاقي ــهام يف تنفي ــاخ،    وإضــافة إىل اإلس ــري املن ــشأن تغ ــة ب إلطاري
ددة األطـراف األخـرى مثـل اتفاقيـة التنـوع           الربنـامج أيـضا تنفيـذ االتفاقـات البيئيـة املتعـ            سيعزز

 بـاملواد الكيميائيـة واتفاقيـة نقـل امللوثـات اجلويـة             ني املعنيـت  نيالبيولوجي واتفاقية بازل واالتفاقيت   
  .البعيد املدى وغريها

كما سيساعد الربنامج علـى حتقيـق أهـداف اسـتراتيجيات احلـد مـن الفقـر مـن خـالل                       
 األحيــاء الفقــرية والــذين ال ميكنــهم احلــصول علــى خفــض عــدد األشــخاص الــذين يعيــشون يف

  : وستشمل األنشطة احملددة ما يلي. الطاقةوأاملياه العذبة والصرف الصحي 
أي محـالت االتـصاالت وإعـداد دراسـات         (التوعية على خمتلف املستويات والنطاقات        •  

  ؛)جدوى ومشاريع منوذجية وأفضل املمارسات
  ؛الحتياجات اإلقليمية واحمللية بناء القدرات حسب امواءمة  •  
  ؛لتنسيق وتنفيذ السياساتلآليات وضع   •  
  ؛ظم تقييم وطنية ألداء املباينعلى املستوى احمللي، إعداد ن  •  
  ؛إعداد أدوات للرصد مثل معايري استهالك الطاقة يف املباين املستدامة  •  
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  ؛اء سياسات املشتريات ألغراض البناستحداث معايري االستدامة يف  •  
  ؛إدراج تقييم املباين يف االعتبارات املالية والضريبية  •  
اعتمــاد هنــج نظــامي، مبعــىن إدمــاج التخطــيط الســتغالل األراضــي واهلياكــل األساســية   •  

  ؛)لطاقة والنقل واإلسكان واخلدماتاملياه وا(
  .املشاريع النموذجية  •  

  
  آليات تنفيذ الربنامج    

يـا للحـوار والعمـل اجلمـاعي تـشارك فيـه اجلهـات املعنيـة            سيتيح هذا الربنامج منربا عامل      
من قطاع البناء ملعاجلة مسألة االستدامة وتطوير أدوات ووضـع اسـتراتيجيات لكـي يـتم قبـول                  
واعتماد ممارسات البناء املستدام على نطاق واسع يف مجيع أحناء العـامل والربهنـة علـى جـدواها                  

  .عرب مشاريع منوذجية
  

   الرائدةاجلهات الفاعلة    
 مبادرة املباين املستدامة والبناء املستدام لربنـامج األمـم     من أمثلة اجلهات الفاعلة الرائدة      

املتحدة للبيئة اليت متت بالتعاون مع مبادرات إقليمية ووطنية وحملية خمتلفـة يف جمـال االسـتهالك                 
  .واإلنتاج املستدامني

  
  املؤشرات املمكنة ومقاييس النجاح    

ية لأللفية حبيـث    ة الغاية املتعلقة بسكان األحياء الفقرية من األهداف اإلمنائ        إعادة صياغ   
  :تكون أكثر طموحا

على مـستوى التـشريعات واملؤسـسات    ( من البلدان ببلورة إطار مالئم      )خاء(أن يقوم     •  
  ؛احلاليةللمباين املستدامة والبناء املستدام ) والسلطات واإلنفاذ

 للترويج للبناء املستدام يضم مجيـع اجلهـات          بإنشاء منرب وطين    من البلدان  خاءأن يقوم     •  
  الفاعلة الرئيسية يف هذا القطاع؛

 مــن البلــدان باســتحداث أدوات متويــل علــى املــستوى الــوطين، مثــل   )خــاء(أن يقــوم   •  
ــاءة اســتخ     ــادة كف ــالغ املــدخرة مــن زي ــة  إعــادة اســتثمار املب ــاين العام ــة يف املب دام الطاق

  .ف من حدة الفقربرامج للتخفي يف
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  املوارد التقنية واملالية    
  .د الدويل واإلقليمي والوطينويل ذات الصلة املتاحة  على الصعمجيع مصادر التم  

  
مـة مـن الـدول    هالك واإلنتـاج املـستدامني املقد    الربامج اليت ميكن القيام هبا يف جمال االست           

  األعضاء والوكاالت واجملموعات الرئيسية
  

  اجلهة املقدمة  مرحلة دورة احلياة  األدوات  جاسم الربنام

حتديـــد ســـقف لالنبعاثـــات 
  قاسم التكاليفوت

 استا املعنية باملناخفيجمموعة   العمليات اإلنتاجية  القوانني واألنظمة

 الــــــــــــــــــــضريبية تواداأل  اإلدارة النقدية العاملية
  واالقتصادية

 نظام رسوم وعوائد األرض  العمليات اإلنتاجية

ــندوق  ــة صـ ــاظر الطبيعيـ املنـ
  الزراعية ألفريقيا

ــيط  ــسات واملالتخطــــ ؤســــ
واالســـــــتثمار واهلياكـــــــل  

  األساسية

  شركاء الزراعة البيئية  العمليات اإلنتاجية

ــدد    ــل ومتعـــ ــج متكامـــ هنـــ
ــى    ــد علـ ــات ويعتمـ القطاعـ
ــل     ــن أجـ ــي مـ ــع احمللـ اجملتمـ
ــستدامة    ــة املـ ــة الريفيـ التنميـ
وتنميـــة املنـــاطق احلـــضرية   

  الفقرية

ــيط  ــسواملالتخطــــ ات ؤســــ
واالســـــــتثمار واهلياكـــــــل  

  األساسية
األرض - حتــــــــالف البيئــــــــة العمليات اإلنتاجية

شـــراكة بـــني إدارة الـــشؤون(
االقتـــــــصادية واالجتماعيـــــــة

شــعبة التنميــة/بــاألمم املتحــدة
  ) املستدامة

االبتكــــارات التكنولوجيــــة 
واملؤسسية من أجل كفـاءة     

  استخدام املوارد 

ــيط  ــسات واملالتخطــــ ؤســــ
ياكـــــــل واالســـــــتثمار واهل

  األساسية
  برنامج األمم املتحدة للبيئة العمليات اإلنتاجية

ــتدامة يف  ــاة االســــــ مراعــــــ
ــاع   ــراء القطــ ــات شــ عمليــ

  العام 

ــيط  ــسات واملالتخطــــ ؤســــ
واالســـــــتثمار واهلياكـــــــل  

  األساسية

ــدة  منتجات أفضل ــم املتحــــ ــامج األمــــ برنــــ
  سويسرا/للبيئة

املــــــشتريات اســــــتنادا إىل  
 النمـــوذجي الـــدويل عيـــارامل

ISO26000   مــــــن معــــــايري
املنظمــــة الدوليــــة لتوحيــــد 

  املقاييس

ــيط  ــسات واملالتخطــــ ؤســــ
واالســـــــتثمار واهلياكـــــــل  

  األساسية
 املنظمة الدولية للمستهلكني منتجات أفضل

الشراء املسؤول لألخـشاب    
  من الربازيل

ــيط  ــسات واملالتخطــــ ؤســــ
واالســـــــتثمار واهلياكـــــــل  

  األساسية
  أصدقاء شبكة األمازون منتجات أفضل

ــاين ا ــاء املبــ ــستدامة والبنــ ملــ
  املستدام 

ــيط  ــسات واملالتخطــــ ؤســــ
واالســـــــتثمار واهلياكـــــــل  

  األساسية

أســـــــاليب االســـــــتهالك و
  ة املستدامالعيش

  االحتاد األورويب/فنلندا

ــيط   املدن املستدامة ــسات واملالتخطــــ ؤســــ
واالســـــــتثمار واهلياكـــــــل  

 األساسية

أســـــــاليب االســـــــتهالك و
 ة املستدامالعيش

ــصادية ــشؤون االقتـــ إدارة الـــ
الجتماعيـــــــــــة بـــــــــــاألمموا

شـــــــعبة التنميـــــــة/املتحـــــــدة
  املستدامة 
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  اجلهة املقدمة  مرحلة دورة احلياة  األدوات  جاسم الربنام

ــستدامة يف  اإلدارة املــــــــــــــ
  القطاع العام

ــيط  ــسات واملالتخطــــ ؤســــ
واالســـــــتثمار واهلياكـــــــل  

 األساسية

أســـــــاليب االســـــــتهالك و
 ة املستدامالعيش

  برنامج األمم املتحدة للبيئة

ــستدامة   ــة احلــضرية امل التنمي
  واملدن املستدامة

ــيط  ــسات واملالتخطــــ ؤســــ
االســـــــتثمار واهلياكـــــــل  و

 األساسية

أســـــــاليب االســـــــتهالك و
 ة املستدامالعيش

  برنامج األمم املتحدة للبيئة

ــيم ــاطتعمـ  االســـتهالك  أمنـ
 يف ةواإلنتـــــــاج املـــــــستدام

التخطــيط واالســتراتيجيات 
اإلمنائيــة وخطــط احلــد مــن  

  الفقر

ــيط  ــسات واملالتخطــــ ؤســــ
واالســـــــتثمار واهلياكـــــــل  

 األساسية

االســـــتراتيجيات الـــــشاملة 
  لعدة مراحل

  برنامج األمم املتحدة للبيئة

ــاءة    االبتكــار مــن أجــل كف
  استخدام املوارد

ــالم واألدوات أدوات اإلعــ
  التحليلية

  برنامج األمم املتحدة للبيئة  العمليات اإلنتاجية

ــات    ــتدامة املنتجـ ــيم اسـ تقيـ
  واملعلومات 

ــالم واألدوات أدوات اإلعــ
 التحليلية

  حدة للبيئةبرنامج األمم املت  منتجات أفضل

التثقيف والتوعية مـن أجـل      
  أساليب العيش املستدامة

ــالم واألدوات أدوات اإلعــ
 التحليلية

 أســــــاليب االســــــتهالك و
   ةالعيش املستدام

ــشراكة مــن أجــل التثقيــف ال
ــال   ــث يف جمـ أســـاليبوالبحـ

  املسؤولة العيش
اإلرشــادات املتعلقــة حبمايــة 

ــستهلك  ــالف(املـ  )ز (١ ةرقـ
ــعة يف ــام بـــصيغتها املوسـ  عـ

١٩٩٩(  

ــالم واألدوات أدوات اإلعــ
 التحليلية

 أســــــاليب االســــــتهالك و
  ةالعيش املستدام

 املنظمة الدولية للمستهلكني 

ــع   ــل مــــ حتــــــسني التواصــــ
  املستهلك

ــالم واألدوات أدوات اإلعــ
 التحليلية

 أســــــاليب االســــــتهالك و
  ةالعيش املستدام

 املنظمة الدولية للمستهلكني 

ــع   ــات اجملتمـ ــالع منظمـ اطـ
  دين على املعارف العلميةامل

ــالم واألدوات أدوات اإلعــ
 التحليلية

االســـــتراتيجيات الـــــشاملة 
  لعدة مراحل

 أوروبا املستدامةمعهد حبوث

ــارف    ــشأن املعـ ــشراكة بـ الـ
املـــــــشتركة مـــــــن أجـــــــل 
ــاج   ــتهالك واإلنتــــــ االســــــ

  املستدامني 

ــالم واألدوات أدوات اإلعــ
 التحليلية

االســـــتراتيجيات الـــــشاملة 
  لعدة مراحل

ئـــتالف الـــدويل مـــن أجـــلاال
اإلنتــــــــــاج واالســــــــــتهالك

  املستدامني

ــبك ــة  شــ ــوث العامليــ ة البحــ
  واالسـتهالك   اإلنتـاج  بشأن

  املستدامني

ــالم واألدوات أدوات اإلعــ
 التحليلية

االســـــتراتيجيات الـــــشاملة 
 لعدة مراحل

االئـــتالف الـــدويل مـــن أجـــل
اإلنتــــــــــاج واالســــــــــتهالك

  املستدامني
الشبكات اإلقليمية والدولية   

نظمــــات اجملتمــــع املــــدين   مل
العاملــة يف جمــال االســتهالك 
ــستدامني   ــاج املـــــــ واإلنتـــــــ
وشبكات الباحثني العـاملني    
يف جمــــــــــال االســــــــــتهالك 

  واإلنتاج املستدامني

ــالم واألدوات أدوات اإلعــ
 التحليلية

االســـــتراتيجيات الـــــشاملة 
 لعدة مراحل

االئـــتالف الـــدويل مـــن أجـــل
اإلنتــــــــــاج واالســــــــــتهالك

 املستدامني
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ــ ــدة اجتماعــــــــ ات املائــــــــ
مريكا الـشمالية   أل املستديرة

مــــــن أجــــــل االســــــتهالك 
  واإلنتاج املستدامني

ــالم واألدوات أدوات اإلعــ
 التحليلية

االســـــتراتيجيات الـــــشاملة 
 لعدة مراحل

االئـــتالف الـــدويل مـــن أجـــل
اإلنتــــــــــاج واالســــــــــتهالك

 املستدامني

االئتالف الـدويل مـن أجـل       
ــتهالك   ــاج واالســــــ االنتــــــ

  املستدامني

ــالم واألدوات أدوات اإل عــ
  التحليلية

االســـــتراتيجيات الـــــشاملة 
  لعدة مراحل

االئـــتالف الـــدويل مـــن أجـــل
اإلنتــــــــــاج واالســــــــــتهالك

  املستدامني
ــالم واألدوات  ختطيط احلركة أدوات اإلعــ

  التحليلية
االســـــتراتيجيات الـــــشاملة 

  لعدة مراحل
االئـــتالف الـــدويل مـــن أجـــل
اإلنتــــــــــاج واالســــــــــتهالك

  املستدامني
ام املــــوارد كفــــاءة اســــتخد

واالبتكارات البيئيـة لفائـدة     
ــصغرية   ــشركات الـــــــ الـــــــ

  واملتوسطة احلجم 

  برنامج األمم املتحدة للبيئة العمليات اإلنتاجية  األدوات والُنهج الطوعية

ــاج الـــصناعي القليـــل    اإلنتـ
  االنبعاث الكربوين

  ام العامليوئمؤسسة ال العمليات اإلنتاجية  األدوات والُنهج الطوعية

املركز الدويل لتطوير األمسدة  العمليات اإلنتاجية  األدوات والُنهج الطوعية   يف التربةوريا ليطمر ا
إســهام القطــاع اخلــاص يف   

  كفاءة استعمال املياه
  القطاع اخلاص اإلسرائيلي العمليات اإلنتاجية  األدوات والُنهج الطوعية

  االحتاد الروسي/أملانيا   أفضلمنتجات األدوات والُنهج الطوعية  توسيم املنتجات املستدامة
ــاة علــى   كوكــب محلــة احلي

ــة  التوزيع والتسويق األدوات والُنهج الطوعية  واحد ــة البيولوجيـ ــة التنميـ جمموعـ
  اإلقليمية

إقامــة مؤســسات مــسؤولة   
ــشة   األدوات والُنهج الطوعية  عن املشاعات ــتهالك واملعيــــــ االســــــ

  املستدامني 
مؤســــــسة مــــــسؤولة عــــــن

ابطـــــةر/املـــــشاعات العامليـــــة
  مواطين العامل

ــاليب  ــيشأســـــــــــ  العـــــــــــ
ــشة   األدوات والُنهج الطوعية  واالستهالك املستدامة ــتهالك واملعيــــــ االســــــ

  املستدامني
ــدة ــم املتحــــ ــامج األمــــ برنــــ

  السويد/للبيئة
ــرات االســـــــتهالك   مؤشـــــ

االســـــتراتيجيات الـــــشاملة  األدوات والُنهج الطوعية  واإلنتاج املستدامني 
  لعدة مراحل

   للبيئةالوكالة األوروبية

مبادرة البحوث والعلوم من    
ــاملي     ــدم الع ــيم التق أجــل تقي
احملرز حنو بلـوغ االسـتهالك      

  واإلنتاج املستدامني 

ــشة   األدوات والُنهج الطوعية ــتهالك واملعيــــــ االســــــ
  املستدامني

  برنامج األمم املتحدة للبيئة

نظـــــم األغذيـــــة الزراعيـــــة 
  املستدامة 

مـــزيج مـــن الوســـائل علـــى 
  امتداد املراحل

  برنامج األمم املتحدة للبيئة  العمليات اإلنتاجية

مـــزيج مـــن الوســـائل علـــى   السياحة املستدامة
  امتداد املراحل

االســـــتراتيجيات الـــــشاملة 
  لعدة مراحل

ــدة ــم املتحــــ ــامج األمــــ برنــــ
  فرنسا/للبيئة

  
  


