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 االسدددت    أبمندددا  املتعلقددد  للدددجا   العشدددري العمددد  إطدددار عددد   رحلدددي تقريدددر  

 املست ا   واإلنتاج
  

 العام األ ني      كرة  
 

 موجز 
 العمـل إطـا  عـن للبيئـ  املتحـدة األمـم بـرمم  أعـد  الـي  املرحلـ  التقريـر طيه العام األمني حييل 
 67/203 العامــ  اجلمعيــ  بقــرا ا  عمــ ا  املســتدام  واإلنتــا  االســتك   أبمنــا  املتعلقــ  للــمام  العشــر 

 عـام يف املقـدمني السـنويني التقريرين على إثر التقرير هيا أييتو. 70/201 و 69/214 و 68/210 و
201٥ (E/2015/56) 2016 عــــــام ويف (E/2016/62) . األعضــــــا  الــــــدول إطــــــ   هــــــو همنــــــ واهلــــــد 

 مــــن اســــت د مــــا آخــــر وعلــــى العشــــر  العمــــل إطــــا  ضــــمن املنفــــية األنشــــ   علــــى املصــــلح  وأصــــحا 
 خــ ل مــن الوثيقــ  هــي  يف التقريــر ويُقــد م. الرئيســي  والفــر  والتحــد   النــوات  إببــراز وذلــ  ت ــو ا  
 يف املســتدام  ابلتنميــ  املعــي املســتو  الرفيــ  السياســ  املنتــد  فيــه لينظــر واالجتمــاع  االقتصــا   اجمللــ 
   .2017 عام
 
 

https://undocs.org/ar/A/RES/67/203
https://undocs.org/ar/A/RES/ 68/210
https://undocs.org/ar/A/RES/69/214
https://undocs.org/ar/A/RES/70/201
https://undocs.org/ar/E/2015/56
https://undocs.org/ar/E/2016/62


 E/2017/63 

 

2/30 17-06557 

 

  املست ا   واإلنتاج االست    أبمنا  املتعلق  للجا   العشري العم  إطار - أوالا  
 اعُتمـد الـي  املسـتدام   واإلنتـا  االسـتك   أبمنا  املتعلق  للمام  العشر  العمل إطا  يشكل - 1
 حنـــــو التحـــــول لتســـــري  عامليـــــاا  عمـــــل إطـــــا   2012 عـــــام يف املســـــتدام  للتنميـــــ  املتحـــــدة األمـــــم مـــــ متر يف

 إطــا  وحيــد . سـوا  حــد علــى الناميـ  والبلــدا  النمـو املتقدمــ  البلــدا  يف املسـتدامني واإلنتــا  االسـتك  
 واملبـا  ا  السياسـا  بوضـ  تعـى املصـلح  أصحا  متعد ة برام  خ ل من مجاعياا  أثراا  العشر  العمل
 تبــا ل ويعــز ز املســتو    مجيــ  علــى ن اقكــا وتوســي  وتكرا هــا املســتدامني واإلنتــا  ابالســتك   املتعلقــ 
 . النامي  للبلدا  ال زم  واملالي  التقني  املوا   على احلصول وييس ر واخلما   املعا  

 جـز اا  ابعتبا مهـا املسـتدامني واإلنتـا  ل سـتك   الشامل اهلام الدو  على بوضوح التأكيد وجر  - 2
 أهـــدا  ضـــمن بياتـــه قـــائم هـــد  إ  ا  خـــ ل مـــن 2030 لعـــام املســـتدام  التنميـــ  خ ـــ  مـــن يت ـــزأ ال

 إطا  ي  يه الي  املركز  الدو  وي كد. (12 )اهلد  املستدامني واإلنتا  ابالستك   يتعلق املستدام  التنمي 
 .(1-12 )الغاي  اإلطا  هيا بتنفيي متصل  له حمد ة غاي  إبفرا  التحول هيا حتقيق يف العشر  العمل

 واإلنتـا  االسـتك   لتحقيـق واملـوا   واخلـما  الفاعل  اجلكا  بني العشر  اإلطا  برام  وجتم  - 3
 بنــــا  إىل املنحــــى  وعمليــــ  شــــامل  بوصــــفكا الــــمام   وهتــــد . متزايــــد وحب ــــم عمليــــ  ب ريقــــ  املســــتدامني
 لتحقيـــق املـــوا   تعبئـــ  وإىل والشـــركا   القائمـــ  املبـــا  ا  بـــني اجلمـــ  خـــ ل مـــن والتعـــاو  التـــ ز  ع قـــا 
 واإلنتــا  ابالســتك   املتعلقــ  املما ســا  وأفضــل الناجحــ  السياســا  وتكــرا  وز  ة املشــةك   األهــدا 
 واإلنتـــا  ابالســـتك   متعلقـــ  جديـــدة وأنشـــ   مشـــا ي  و عـــم وال ة إىل أيضـــاا  تـــ    وهـــ . املســـتدامني
 حاليـــــاا  اإلطـــــا  ويضـــــم  . نشـــــوئكا عنـــــد والوطنيـــــ  اإلقليميـــــ  واحلاجـــــا  لألولـــــو   تســـــت ي  املســـــتدامني

 . برام  ست 
 سيشــكل مــا وهــو متغــ   عــام يف الرخــا  وتعزيــز الفقــر علــى القضــا  يف العشــر  اإلطــا  ويســاهم - 4

 االسـتك   إىل التحـول يف اإلسـرا  خـ ل مـن  2017 عـام يف املسـتو  الرفي  السياس  املنتد  موضو 
 يئـ  الب التـدهو  عـن االقتصـا   النمـو وفصـل املـوا   اسـتددام كفـا ة ز  ة أجـل من املستدامني واإلنتا 

. املشــة  الرخــا  وحتقيــق الفقــر علــى القضــا  يف واإلســكام ال ئــق العمــل فــر  اســتحدا  مبـا يتــيل ابلتــاي
 هـــيا يف تســـكم الـــي واملما ســـا  السياســـا  يف التغيـــ ا  وأنشـــ ته العشـــر  العمـــل إطـــا  شـــبك  وتعـــزز

 .حتفزها أو املوضو 
 كفــا ة وحتســني الدفيئــ  غــازا  انبعــا   خبفــ  للحكومــا  املســتدام العــام الشــرا  يســمل وال - ٥

 العمالـــ  وتـــوف  اإلنصـــا  ســـبل وحتســـني الفقـــر مـــن احلـــد يف أيضـــاا  يســـكم بـــل فحســـ   املـــوا   اســـتددام
 سـيما وال أنشـ تكا  صـل  يف الفقـر على القضا  املستدام  السياح  وتض . ال ئق العمل وفر  املنت  

 كـم  أمهيـ  املسـتدام  األغييـ  نظـم وتكتسـ . املسـتدام  السـياح  خ ل من العيش سبل هتيئ  طريق عن
ـــــ  الغـــــيائ  األمـــــن حتســـــني يف ـــــ  ويف والتغيي ـــــوف  مـــــن واهلـــــد . الفقـــــر حـــــدة مـــــن التدفي  املعلومـــــا  ت

 اسـتدام  بشـأ  ومفكومـ  موثوقـ  معلومـا  علـى اجلميـ  اطـ   كفالـ  هـو االسـتدام  بشـأ  للمستكلكني
 يف املسـتدام  املما سـا  تسـاعد املسـتدام  والتعلـيم املسـتدام  العـيش أمنـا  خ ل ومن. واخلدما  السل 
 إجيـا  يف وتسـكم ضـعفاا  الفئـا  أكثر يف البيئ  التغ  خيلفه الي  السليب األثر تقليص على اليومي  احلياة
 التشــييد وأعمــال املبــاي مفكــوم ويشــمل. تنوعــاا  أكثــر مســتدام  عــيش وســبل الــدخل لتوليــد جديــدة فــر 

 علـــى القـــد ة وز  ة املنـــا   تغـــ  يف تتســـب  الـــي االنبعـــا   مـــن واحلـــد االجتماعيـــ   املســـاكن املســـتدام 
 . اجملتم  شرائل أضع  إ ما  به ويرا  املعا    وتبا ل الصمو 
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 الرئيسـي  ونواجتـه اإلطا  أنش   ويبني العشر   اإلطا  تنفيي يف احملرز التقدم التقرير هيا ويعرض - 6
 الســـنوا  يف هلـــا التصـــد  ينبغـــ  الـــي والتحـــد   اغتنامكـــا ينبغـــ  الـــي الفـــر  وحيـــد   2016 عـــام يف

 لقـرا  است اب  وأييت. اإلطا  برام  م  ابلتعاو  اإلطا   جمل  ابسم التقرير اإلطا  أمان  وأعد . املقبل 
 املنتــد  فيكــا لينظــر حمدثــ  تقــا ير تقــدم واألمانــ  اجمللــ  إىل فيــه طلبــ  الــي  70/201 العامــ  اجلمعيــ 
 .املستدام  ابلتنمي  املعي املستو  الرفي  السياس 

  
 واإلنتداج ابالسدت    املتعلق  للجا   العشري العم  إطار تنفي  يف احملرز التق م - اثنياا  

  املست ا  
ـــمام  تفعيـــل عقـــ  - 7  2016 عـــام يف اجلكـــو   كـــز   201٥ عـــام يف العشـــر  لإلطـــا  الســـت  ال

 . اإلطا  شبك  مشا ك  لتيس  ال زم  الرئيسي  األنش   وعلى تنفييها على أساساا 
 م شـــرا  وجتريـــ  بتحديـــد 2016 عـــام يف وتقييمـــه اإلطـــا  برصـــد املعنيـــ  العمـــل فرقـــ  وقامـــ  - 8
 العمـل فرق  وهد . (1)املستدامني واإلنتا  االستك   إىل والتحول العشر  العمل طا اخلاص  إب ن احال

 للتحــول اجلمــاع  األثــر وقيــا  توجيــه أجــل مــن إلطــا اخلاصــ  اب ن ــاحال م شــرا  اســتددام هــو اإلمجــاي
 إىل الن ـــاح م شـــرا  وترمـــ . تشـــا كي  ب ريقـــ  العـــام أحنـــا  مجيـــ  يف املســـتدامني واإلنتـــا  االســـتك   إىل

 علــى األول املقــام ويف املســتدامني  واإلنتــا  االســتك   إىل العــامل  التحــول طريــق يف  ئيســي  معــام إظكــا 
 . األوي الن اق بعد ما إىل االمتدا  هبد  وذل  العشر   اإلطا  يدعمه الي  النحو

  

__________ 

 _http://www.scpclearinghouse.org/sites/default/files/10yfp_-_demonstrating_progress_andظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ان (1) 

impact_framework.pdf. 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/201
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  1 الشكل
 201٦ عام يف التجريبي  اإلب غ عملي  إلطار اخلاص  اب نجاحال  ؤشرات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 املعنيــ  األخــر  املصــلح  صــاحب  واجلكــا  الفاعلــ  العناصــر  عــم إىل الن ــاح م شــرا  وهتــد  - 9

 إل شـا  األ ا  وحتسـني تقييم )أ( يل : فيما املستدامني واإلنتا  االستك   حتقيق على تعمل الي ابإلطا 
 املســا ل  إظكــا  أجــل مــن وإبــراز  احملــرز التقــدم عــن اإلبــ   ) ( األمــوال  وختصــيص لألنشــ   التد ــي 

ـــائ  اجلمكـــو  وإفـــا ة املاحنـــ   واجلكـــا  الفاعلـــ  اجلكـــا  مجيـــ  جتـــا   السياســـ  الـــدعم وتعبئـــ  احملـــرزة  ابلنت
 وم شـرا  غـا   مـن هبـا يتصـل ومـا الصـل  ذا  املسـتدام  التنميـ  أبهدا  امل شرا  وتسةشد. واملا  

 يف وتـــر . مســـتدام  وإنتـــا  اســـتك   أمنـــا  وجـــو  بضـــما  املتعلـــق 12 ابهلـــد  منكـــا املـــرتب  ســـيما وال
 .امل شرا  عن عام  حمل  1 الشكل

 واملبادرات اإلقليمي  وال طني  السياساتاإلسراع يف التح ل إىل االست    واإلنتاج املست ا ني    خ ل دعم   3اهل ف 
 املستداما  يف صكو  السياسا االستك   واإلنتا   3-1

  صد االستك   واإلنتا  املستدامني واإلب   عنكما 3-2

 التوعي  ابالستك   واإلنتا  املستدامني 3-3
 التغي ا  يف املما سا  املتعلق  ابالستك   واإلنتا  املستدامني 3-4

 االلتزاما  املتعلق  ابالستك   واإلنتا  املستدامني ٥-3

 التنسيق بشأ  االستك   واإلنتا  املستدامني 3-6

 استددام األ وا  املعرفي  والتقني  ل ستك   واإلنتا  املستدامني 3-7

 نص  لتشار  املعل  ات واملعارف املتعلق    أتدي  دور 2اهل ف 
ابلتبادل والتعاون بني مجي  ابالست    واإلنتاج املست ا ني للسماح 
 لح  أصحاب املص

 شبك  االستك   واإلنتا  املستدامني 2-1

 التوعي  واالتصال يف جمال االستك   واإلنتا  املستدامني 2-2

  إنتا  األ وا  املعرفي  والتقني  ل ستك   واإلنتا  املستدامني 2-3

على املساع ة وتيسري إ كاني  احلص ل  بناء الق رات  دعم 1اهل ف 
 املالي  والتقني  يف البل ان النا ي 

 

 واإلنتا  املستدامنيمشا ي  االستك    1-1

  متويل التحول إىل االستك   واإلنتا  املستدامني 1-2

  التد ي  على االستك   واإلنتا  املستدامني 1-3

 شرت استخ ام امل ارد والفص  بني النم  االقتصادي والت ه ر البيئي  مما يؤدي إىل إجياد فرص العم  ال ئق والقضاء على الفقر والرخاء املزايدة كفاءة   4اهل ف 

 تقليص/كفا ة استددام ال اق  4-1

 التدفي  من غازا  الدفيئ  وسائر ملو   الغ   اجلو  والةب  وامليا  4-2

 املوا ختفي /كفا ة استددام  4-3

 خف  النفا   4-4
 ختفي /كفا ة استددام امليا  ٥-4

 استددام األ ض املستدام 4-6

 العمل ال ئق 4-7
 اآلاثر

 الن ات 

 النتائ 

 
 األعمال املنفية ضمن إطا  العمل العشر  للمام 



E/2017/63 
 

 

17-06557 5/30 

 

 1اجلدول 
 نتائ  عملي  اإلب غ التجريبي 

  امل شر
النتــائ  املبلــه عنكــا يف 

 2016عام 
جممـــو  النتـــائ  املبلـــه عنكـــا )منـــي 

 وحدة القيا  (2016بداي  الممم  حىت عام 
مشـــــــا ي  تـــــــدعم االســـــــتك   واإلنتـــــــا   1-1     

 املستدامني
عـــــد  املشــــــا ي  الـــــي تــــــدعم التحـــــول إىل االســــــتك    140 121

 واإلنتا  املستدامني
مقدا  املوا   املالي  )بدوال ا  الـوال    1-2

 املتحدة( املتاح  
األموال املتاح  لدعم التحـول إىل االسـتك   واإلنتـا   مليو   وال  79.44 يف انتظا  التحقق منكا

 املستدامني
التـــد ي  يف جمـــال االســـتك   واإلنتــــا   1-3

 املستدامني
عـــــد  أ م عمـــــل األفـــــرا  املكرســـــ  للتـــــد ي  يف جمـــــال  32 ٥33 26 761

 االستك   واإلنتا  املستدامني
عد  احلكوما  واملنظما  األخر  املشـا ك  يف إطـا   647 9٥ شبك  االستك   واإلنتا  املستدامني 2-1

 العمل العشر  وبراجمه
أنشــــــ   التوعيــــــ  واالتصــــــال مــــــن أجــــــل  2-2

 االستك   واإلنتا  املستدامني
عـــــــد  أنشـــــــ   التوعيـــــــ  واالتصـــــــال الـــــــي تركـــــــز علـــــــى  ٥13 321

 االستك   واإلنتا  املستدامني
عـــد  مـــوا   املعرفـــ  واأل وا  التقنيـــ  املعـــدة مـــن أجـــل  291 174 إنتا  املعا   واأل وا  التقني  2-3

 االستك   واإلنتا  املستدامني 
االســـــــــتك   واإلنتــــــــــا  املســــــــــتداما  يف  3-1

 صكو  السياسا 
عــــد  احلكومــــا  واملنظمــــا  األخــــر  الــــي تضــــ  أو  2٥3 219

تعتمـــــــد أو تنفـــــــي )أو تعمـــــــل علـــــــى تنفيـــــــي( صـــــــكو  
واإلنتـــــا  للسياســـــا  تـــــدعم التحـــــول إىل االســـــتك   

 املستدامني
 صــــد االســــتك   واإلنتــــا  املســــتدامني  3-2

 واإلب   عنكما
عـد  احلكومـا  واملنظمــا  األخـر  الــي ترسـ    يــاا  49 2

عملي   صد االسـتك   واإلنتـا  املسـتدامني واإلبـ   
 عنكما

مواضــي  االســتك   واإلنتــا  عـد  البلــدا  الــي تـدم   ٥ ٥ التوعي  ابالستك   واإلنتا  املستدامني 3-3
 املستدامني يف املما سا  التعليمي 

 واإلنتا  املستدامنيتغـــــ   املما ســـــا  املتعلقـــــ  ابالســـــتك    3-4
عــد  التغيــ ا  يف املما ســا  وعمليــا  اإلنتــا  الــي  10 10

 تدعم التحول إىل االستك   واإلنتا  املستدامني
ابالســــــــــــــتك   واإلنتــــــــــــــا   االلتزامــــــــــــــا  ٥-3

 املستدامني
ـــــــــي تشـــــــــمل  ٥72 379 عـــــــــد  االلتزامـــــــــا  الرفيعـــــــــ  املســـــــــتو  ال

 االستك   واإلنتا  املستدامني
عــد  ايليــا  املشـــةك  بــني الق اعــا  و/أو املتعـــد ة  16 12 تنسيق االستك   واإلنتا  املستدامني 3-6

ـــــــــا   أصـــــــــحا  املصـــــــــلح  بشـــــــــأ  االســـــــــتك   واإلنت
 املستدامني

عــد  عمليــا  التنزيــل مــن املوقــ  الشــبك  ملركــز تبــا ل  غ  مبله عنه غ  مبله عنه استددام املعا   واأل وا  التقني  3-7
االسـتك   واإلنتـا  املسـتدامني وأ   بشأ املعلوما  

 قيا  كم  آخر ل ستددام
   العمل جا    اي   4

 
 عمليـــ  نتـــائ  1 اجلـــدول يف وتـــر  امل شـــرا   هـــي  أســـا  علـــى جتريبيـــ  إبـــ   عمليـــ  وأجريـــ  - 10

 الــوا  ة البيــام  أ  إىل ونظــراا . 2016-2013 الفــةة مــد  علــى العشــر  العمــل إبطــا  املتعلــق اإلبــ  
 جـــو ة تتفـــاو  وقـــد. أوليـــ  بيـــام  تعتـــم فكـــ  الت ريبيـــ   اإلبـــ   عمليـــ  مـــن مســـتمدة التقريـــر هـــيا يف

 عمليــا  مــن وملزيــد للتحــدي  البيــام  وستدضــ . آخــر إىل بــرمم  مــنو  آخــر إىل م شــر مــن البيــام 
 علـى اإلبـ   وكفالـ  العمـل إبطا  املتعلق  اإلب   ونظم عمليا  حتسني أجل من البيام  جو ة ضما 
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 السل ا  احمللي  
 صفر يف املائ 

 غ  حمد 
املنظما  /األمم املتحدة يف املائ  3 

 احلكومي  الدولي 
 يف املائ  9

 ق ا  األعمال الت ا ي 
 يف املائ  1٥

 التقني /املنظما  العلمي 
 يف املائ  1٥

 احلكوما  الوطني 
 يف املائ  21

 اجملتم  املدي
 يف املائ  37

 شبك  االست    واإلنتاج املست ا ني
 1-2املؤشر 

 1-1-12 وامل شــــر املســـتدامني واإلنتــــا  ابالســـتك   املتعلقـــ  اإلطــــا  أنشـــ   عـــن ومتســــق موثـــوق حنـــو
 .12 للكد 

 االســــتك   سياســــا  بصــــكو  املتعلــــق 1-3 الن ــــاح مل شــــر أِعــــد   الــــي املنك يــــ  وقــــدم  - 11
 مواصــــل  يف وســــينظر. 12 للكــــد  1-1-12 ابمل شــــر خاصــــ  منك يــــ  ابعتبا هــــا املســــتدامني واإلنتــــا 
 عنـــــــدما العشـــــــر  ابإلطـــــــا  املتعلقـــــــ  األخـــــــر  األهـــــــدا  م شـــــــرا  منك يـــــــ  بشـــــــأ  الت ـــــــو ا  إ مـــــــا 
 .متاح  تصبل
 تكــــوين خــــ ل مــــن املصــــلح  أصــــحا  بتعــــد  املتســــم  العشــــر  اإلطــــا  بــــرام  طبيعــــ  وتظكــــر - 12

 األكا مييـــــ  واألوســـــا  الت ا يـــــ  األعمـــــال وق ـــــا  املـــــدي واجملتمـــــ  احلكومـــــا  فيكـــــا متثـــــل الـــــي شـــــبكتكا
 تنســيق جكــ  129 الــمام   إىل ابإلضــاف  أيضــاا  اإلطــا  شــبك  وتشــمل. جيــداا  متثــي ا  الدوليــ  واملنظمــا 

 معنيـاا  الوكـاال  بـني مشـةكاا  املتحـدة لألمم اتبعاا  وفريقاا  املصلح   ألصحا  اتبع  تنسيق وجكا  وطني  
 .واجملل  األمان  عن فض ا  عضواا  20 يضم ابلتنسيق

 
   2 الشكل
 املصددلح   أصددحاب جمم عددات حبسدد  العشددري العمدد  إطددار بددجا   املعنيدد  الفاعلدد  اجل ددات ت زيدد 
 1-2 املؤشر إىل استناداا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 املعـا   إ ا ة منصـ  بوصـفه املستدامني واإلنتا  االستك   بشأ  املعلوما  تبا ل مركز ويعمل - 13
 إطـــا  مبشـــا ي  اخلاصـــ  واأل وا  واملبـــا  ا  للمشـــا ي  العامـــ  الواجكـــ  ويشـــكل العشـــر   العمـــل إلطـــا 
 والـي فيكـا البحـ  يسـكل الـي البيام  مصنفا  آال  على االط   األعضا  ويست ي . وغ ها العمل
 مـن أكثـر وإبمكـا . اهتمـامكم وجمـاال  خـماهتم إىل اسـتنا اا  التعاو  فر  على العثو  خ هلا من ميكنكم
 منـــــاطق عــــدة يف املســــتدامني واإلنتــــا  االســــتك   بشــــأ  املعلومــــا  تبــــا ل مركــــز أعضــــا  مــــن 3 300

 منظمــــاهتم أعمــــال يــــمزوا أ  حكوميــــ   وغــــ  حكوميــــ  م سســــ  2 000 مــــن أكثــــر ميثلــــو  وق اعــــا  
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 املواضــــيعي  التدصصــــا  جممــــل يف جكــــو هم تكثيــــ  أجــــل مــــن التعــــاو  وفــــر  واملنشــــو ا   وحبــــوثكم 
 . املستدامني واإلنتا  ابالستك   املتعلق  املتنوع  والق اعي 

 مـن مكثفـ  حتـدي  لعمليـ  املسـتدامني واإلنتـا  االسـتك   بشـأ  املعلومـا  تبا ل مركز وخض  - 14
 االسـتك   بشـأ  املعلومـا  تبـا ل مركـز ويسـتددم. املصـلح  ألصحا  املتزايدة االحتياجا  تلبي  أجل

 ويــوفر التكنولوجيــا  أحــد   2016 الثــاي/نوفمم تشــرين يف أطلــق الــي  احملــد   املســتدامني واإلنتــا 
 اإلطـا  بـرام  مـن بـرمم  كل ومِنل  . ت و اا  األخر  والوظائ  واأل وا  البيام  قواعد أكثر ملستددميه
 عـن منكـا بكـل اخلاص  األنش   حافظا  إ ا ة )أ( التاليتني: للغايتني املنص  ضمن اخلا  مركز  العشر 
 أنشــــ تكا عــــن اإلبــــ   تيســــ  ) ( بــــرمم   كــــل يشــــكدها الــــي ابألحــــدا  ميســــرة قائمــــ  تــــوف  طريــــق

ـــن. املشــــا ك  وطريقــــ  األنشــــ   مــــن نشـــا  كــــل ينفــــي الــــي  وال ـــر   اجلديــــدة التبــــا ل  كــــن وحــــدة ومتك 
 وإجــرا  لألنشـ   والتد ـي  الو ئــق لتبـا ل خاصـ  أو عامــ  تعـاو  مراكـز تشــكيل مـن املصـلح  أصـحا 
 واإلنتــا  االســتك   بشــأ  املعلومــا  تبــا ل مركــز علــى االطــ   وميكــن. وغ هــا املكــام وإ ا ة املناقشــا 
 .www.scpclearinghouse.org التاي: الشبك  املوق  يف احملد  املستدامني

 تشــرين يف العشــر  العمــل إطــا  بتنســيق املعــي الوكــاال  بــني املشــة  املتحــدة األمــم فريــق ووافــق - 1٥
 واإلنتــــا  ابالســــتك   يتعلـــق فيمــــا اإلجنــــازا  وتنســـيق املشــــة  العمــــل تعزيـــز علــــى 2016 الثـــاي/نوفمم
 . املوا   لتعبئ  املشةك  اجلكو  يف واملسامه  املتحدة  األمم وكاال  بني اإلطا  مكان  وحتسني املستدامني 

 شـ ع   2016 عـام ففـ . العشـر  العمـل إلطـا  التأييـد من مزيد عن املتحدة األمم وأعرب  - 16
 األعضـــا  الـــدول مجيـــ  املســـتدامني  واإلنتـــا  ابالســـتك   املتعلـــق قرا هـــا يف للبيئـــ   املتحـــدة األمـــم مجعيـــ 

 ولتحقيــــق العشــــر  العمــــل إطــــا  لتنفيــــي طموحـــ  إجــــرا ا  اختــــاذ علــــى الصــــل  ذو  املصــــلح  وأصـــحا 
ــــ  خ ــــ  وغــــا   أهــــدا   املســــتدامني واإلنتــــا  ابالســــتك   الصــــل  ذا  2030 لعــــام املســــتدام  التنمي

(UNEP/EA.2/Res.8).  األغييــ  بــنظم متعلقــ  أخـر  وإعــ م  قــرا ا  بصــدو   عمـاا  النــدا  هــيا ولقـ 
 .أ م  الوا  ة الفرو  يف املبني النحو على املستدام   والسياح  املستدام 

 
 املست ام العام الشراء - ألف 

 نيســـــا / يف أطلـــــق الـــــي  املســـــتدام العـــــام الشـــــرا  بـــــرمم    للبيئـــــ  املتحـــــدة األمـــــم بـــــرمم ُ  يقـــــو  - 17
 للمبــا  ا  الــدوي واجمللــ  البيئيــ  والتكنولوجيــا للصــناع  كــو   معكــد قيا تــه يف ويشــا    2014 أبريــل
 متعـــد ة استشـــا ي  جلنـــ  الـــممم  وتـــدعم. االســـتدام  أجـــل مـــن احملليـــ  احلكومـــا  شـــبك  - احملليـــ  البيئيـــ 

 شـــريكاا  19 انضـــمام بعـــد شـــركا  103 اي  الـــممم  ويضـــم عضـــواا  18 مـــن تتـــأل  املصـــلح  أصـــحا 
  .2016 عام يف جديداا 
 العمـل خ ـ  وتتمحو . سنتني لفةة عمل خ   أسا  على املستدام العام الشرا  برمم  ويعمل - 18

 أ ض علــى املســتدام العــام الشـرا  بــرمم  تنفيــي )أ( هــ :  ئيسـي   كــائز أ بــ  حــول 2017-2016 للفـةة
 وتشــــ ي  العقبــــا  حتديــــد ) (   وآ    املســــتدام العــــام الشــــرا بــــرمم   تنفيــــي عمليــــ  تقيــــيم ) ( الواقـــ  
 األنشــــ   مــــن عــــد اا  أيضــــاا  العمــــل خ ــــ  وتتضــــمن. اخلــــا  الق ــــا  مــــ  التعــــاو  ) ( املبتكــــرة  احللــــول

 الــممم  وصــ   . الشــامل  البحثيــ  واألنشــ   واالتصــاال  والتوعيــ  املعــا   إ ا ة ذلــ  يف مبــا األساســي  
 .شبكته وتوسي  الي يستددمكا االتصال أ وا  حتسني على 2016 عام يف تركيز 

http://www.scpclearinghouse.org/
https://undocs.org/ar/UNEP/EA.2/Res.8
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 عـــن املســـتدام العـــام الشـــرا  بـــرمم  أبلـــه العمـــل  طـــا اخلاصـــ  إب ن ـــاحال مب شـــرا  يتعلـــق وفيمـــا - 19
  :2016 عام لنتائ  التالي  البيام 

 
  2 اجلدول

 (201٦بران   الشراء العام املست ام )لعام 

 اجملمو   امل شر
 ٥7 مشا ي  تدعم االستك   واإلنتا  املستدامني 1-1   
 1 ٥08 للفر (التد ي  التد ي  يف جمال االستك   واإلنتا  املستدامني )أ م  1-3
 103 احلكوما /املنظما (شبك  االستك   واإلنتا  املستدامني )عد   2-1
 179 أنش   التوعي  واالتصال من أجل االستك   واإلنتا  املستدامني 2-2
 89 إنتا  املعا   واأل وا  التقني  2-3
 2 االستك   واإلنتا  املستداما  يف صكو  السياسا  )عد  احلكوما /املنظما ( 3-1
 1 عنكما )عد  احلكوما /املنظما (  صد االستك   واإلنتا  املستدامني واإلب   3-2
  

ــــدوي  الصــــعيد وعلــــى - 20 ــــ  حــــد إىل املصــــلح  أصــــحا  مشــــا ك  از ا   ال . 2016 عــــام يف كب
 الـممم  يف العاملـ  األفرقـ  يف واملنظمـا  اخلما  فرا   من يشا   من عد  ا تفا  هو ذل  على والدليل

 . وشركاؤ  للبيئ  املتحدة األمم برمم  ينظمكا الي الشبكي  الد اسي  واحللقا 
التـــد ي   أ م عـــد  فأصـــبل  2016 عـــام يف للفـــر  تـــد ي ال أ م 1 ٥08 عـــن الـــممم  وأبلـــه - 21
 خمتلفــ  فاعلــ  جكــا    التد يبيــ  الــدو ا  وقــدم . يومــاا  6 141 املســتدام العــام لشــرا ل املدصصــ  للفــر 
 كــو   ومعكـد هولنـدا  وحكومـ  كوسـتا يكا  وحكومـ  للبيئـ  املتحـدة األمـم بـرمم  منكـا ابلـممم   معنيـ 

 كــو فرز وم سسـ  الصــناعي   واحلاسـوبي  التكنولوجيــ  اإل ا ة مركـز وم سســ  البيئيـ   والتكنولوجيــا للصـناع 
 اإللكةونيــــا  وجملــــ  ( Econinstitut) اإليكولــــوج  واملعكــــد الشــــرا   جمــــال يف االستشــــا ي  للدــــدما 

 . اجلكا  من وغ ها واالقتصا    املاي فليحا  ابسل ومعكد للبيئ   املراعي 
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   3 الشكل
 201٦ عام يف املست ام العام الشراء بران   عن ا أبلغ اليت واملعرفي  الت ريبي  واألدوات امل ارد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 جممو  فوصل معرفي   وأ اة مو  اا  89 عن 2016 عام يف املستدام العام الشرا  برمم  وأبله - 22
 شـــكل يف كانـــ  واأل وا  املـــوا   هـــي  غالبيـــ  أ  مـــن الـــرغم وعلـــى. وأ اة مـــو  اا  197 عنـــه أبلـــه مـــا

 ومـوا  وأ لـ  سياسـاتي  ومـوجزا  تعليميـ  وموا  تقني  وأ وا  توجيكي  مبا ئ أيضاا  مشل  فقد تقا ير 
 املراعيـ  املـوا  شـرا ” بعنـوا  كتـا  واإلقليم   العامل  الن اق ذا  التوجيكي  املبا ئ بني ومن. أخر 
 Buying green! A handbook on green public) “للبيئـــ  املراعـــ  العـــام الشـــرا  عـــن كتي ـــ  للبيئـــ  

procurement)(2) الشـــــرا  لتنفيــــي  ليــــل الشـــــرا :  ليــــل” بعنــــوا  وكتـــــا  األو وبيــــ   املفوضــــي  نشــــرته 
 (3)(The procura + manual: a guide to implementing sustainable procurement) “املســـــــــــــــتدام

 وكتــا  االســتدام   أجــل مــن احملليــ  احلكومــا  شــبك  - احملليــ  البيئيــ  للمبــا  ا  الــدوي اجمللــ  أعــد 
 “وإعـدا   تـوجيك  إلطـا  أساسـ  اسـتعراض عنـه: واإلب   املستدام العام الشرا  فوائد قيا ” بعنوا 

(Measuring and communicating the benefits of sustainable public procurement: baseline 

review and development of a guidance framework)(4)   للبيئ  املتحدة األمم برمم  أعد. 
لشـرا  يف جمـال األ  التقرير النكائ  عن  صد ت بيق املما سا  العامـ   2أصد  الفريق العامل و  - 23

كفــ ة طــر متكينيــ  ونظــم  تضــمن هــيا التقريــر توصــيا  لوضــ  أُ قــد . و 2016يف شــبا /فماير  (٥)املســتدام
__________ 

-www.scpclearinghouse.org/resource/buying-green-handbook-green-publicمتــــاح علــــى املوقــــ  الشــــبك  التــــاي:  (2) 

procurement. 

-www.scpclearinghouse.org/resource/procura-manual-guide-implementingمتـــــاح علـــــى املوقـــــ  الشـــــبك  التـــــاي:  (3) 

sustainable-procurement. 

-www.scpclearinghouse.org/resource/measuring-and-communicating-benefitsمتاح على املوقـ  الشـبك  التـاي:  (4) 

sustainable-public-procurement-spp-baseline-review-and. 

-www.scpclearinghouse.org/resource/monitoring-sustainable-public-procurement التـــــــــــــاي: املوقـــــــــــــ  يف متـــــــــــــاح (٥) 

implementation. 

 غ  حمد 
 يف املائ  19

 وطنياا 
 يف املائ  62

 إقليمياا 
 يف املائ  19

 أايم الت ري  للفرد يف جمال الشراء العام املست ام
 3-1املؤشر 

موا   وأ وا  
 أخر 

 يف املائ  1

 املوا  التعليمي 
 يف املائ  3

املبا ئ 
 التوجيكي  

 يف املائ  8

مقاال  
 اجمل  

 يف املائ  1
 األ ل 

 يف املائ  ٥
املوجزا  
 السياساتي 

 يف املائ  12

 التقا ير
 يف املائ  6٥

 األ وا  التقني 
 يف املائ  ٥

 امل ارد واألدوات املعرفي  لجان  
 الشراء العام املست ام

 3-2املؤشر 
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لتقــدم ومســتدام  لرصــد الشــرا  العــام علــى مســتو  املنظمــ   وتوصــيا  لوضــ  إطــا   وي لإلبــ   عــن ا
تبعتكــا احلكومــا  تالشــرا  العــام املســتدام  و  اســا  إفرا يــ  تتنــاول ابلتفصــيل ال ريقــ  الــي  جمــال احملــرز يف

 لشرا  العام املستدام.اعلى خمتل  املستو   ويف شىت أحنا  العام لرصد برام  
توسـ   احل ـم يف جـيم تقريـراا عـن تعزيـز مشـا ك  امل سسـا  الصـغ ة وامل 2وأصد  الفريق العامل  - 24

بقيـا ة م سســ  مركـز اإل ا ة التكنولوجيــ  واحلاسـوبي  الصــناعي .  وكـا  ذلــ املراعـ  للبيئــ    (6)الشـرا  العــام
 . 2016لفريق العامل يف عام النشا  اخلتام  لصدو  ذل  التقرير كا  و 

االســتعراض ”  أعــد الــممم  طبعــ  جديــدة مــن 2016 و 201٥ويف الفــةة الواقعــ  بــني عــام   - 2٥
يف  الـي صـد   علـى نتـائ  ال بعـ  األوىل . وبنـا ا 2017تصـد  يف عـام س“ العامل  للشرا  العام املسـتدام

يف جمـــال الشـــرا  العـــام الـــي  ُأحـــرز االســـتعراض العـــامل  تتبـــ  التقـــدم  كو  اهلـــد  مـــن  ســـي2013عـــام 
 املستدام يف مجي  أحنا  العام خ ل السنوا  الث   املاضي . 

ألــ (  1تنفيــي ع ــا ا  الشــرا  العــام املســتدام وأثرهــا )الفريــق العامــل رصــد والفريــق العامــل املعــي ب - 26
شـــبك   -اجمللـــ  الـــدوي للمبـــا  ا  البيئيـــ  احملليـــ   بقيـــا ة 2016يف كـــانو  األول/ يســـمم بـــدأ عملـــه الـــي  

دعم إىل هيئــا  الشــرا  يف يقدم الــســو  تــوجيك مبثابــ  مشــرو   عملســياحلكومــا  احملليــ  مــن أجــل االســتدام   
 شرق آسيا لشرا  أفضل املنت ا  واخلدما  املستدام  املتاح  يف الق اعا  الي تعد ابلغ  األمهيـ  مـن حيـ 

 اي   االجتماعي .من حي  انبعا   غاز  ي أوكسيد الكربو  و يف ال اق  و استددام  التدفي  احملتمل يف
معـي بتحسـني التعـاو  بـني بـرمم  الشـرا  العـام املسـتدام  فريـق عامـل 2016يف عام أُنشئ وقد  - 27

( يتـــوىل قيا تـــه التحـــال  الـــدوي للتوســـيم 2اب   4وبـــرمم  ع مـــا  ومعـــاي  االســـتدام  )الفريـــق العامـــل 
احلــوا  بــني املنظمــا   تعزيــزواعتمــا  املعــاي  االقتصــا ي  والبيئيــ . وهــد  هــيا الفريــق العامــل هــو حتســني و 

العـام املسـتدام. ويتـيل  شـرا ال يف جمـالالعاملـ  املنظمـا  معاي  االستدام  ونظـم التوسـيم و  اليف جمالعامل  
الفريق منما إلذكا  الوع   وتبا ل األ وا  واملما سـا  اجليـدة  ومناقشـ  التحـد   والتوصـل إىل حلـول 

أصـد    2016. ويف عـام  اإليكولوجيـ وض  الع مـا ابتكا ي  لتعزيز الرواب  بني الشرا  العام املستدام و 
الفريق العامل نشرتني إخبا يتني وعقـد حلقتـني   اسـيتني شـبكيتني:  كـز  األوىل علـى أ وا  وتوجيكـا  

أهــدا  التنميــ  املســتدام  للتفاعــل فيمــا بــني  اإلطــا  اجلديــد الــي  تــوفر حمــد ة للمشــةين وعاجلــ  الثانيــ  
 ي  االستدام .معاو  الشرا  العام املتدصصني يف جمال

دعوة الـ  ُوجكـ  التنمي  املسـتدام  بني الممم  وأهدا القائم  واصل  أتكيد الصل  من أجل مو  - 28
على مج  البيـام  وقيـا  م شـر اهلـد   بشأ  تشكيل فريق عامل يركزلتقدم مقةحا   2016يف عام 

 . املستدام للشرا  العام بشأ  عد  البلدا  الي تنفي سياسا  وخ   عمل 12-7-1
 مـو بـيل  جمصـل فو التوعيـ  واالتصـال  يف جمـاي نشـاطاا  27  مت اإلب   عـن 2016ويف عام  - 29

لتوعيـــ  و ـــ   اتصـــال وأنشـــ   مناســـبا  لهـــي  األنشـــ   وكـــا  مـــن ضـــمن نشـــاطاا.  62إىل  األنشـــ  
 تصـــاال . ويف إطـــا  هـــيا اجلكـــد املبـــيول للتوعيـــ   نظـــم بـــرمم  لاالجتمـــاع  ومـــوا   التواصـــلوســـائ  ل

 .(7)فـــر  1 000حـــواي  اســـتفا  منكـــا 2016حلقـــا    اســـي  شـــبكي  يف عـــام  9الشـــرا  العـــام املســـتدام 
  اســـتفا    اإليكولوجيـــ وضـــ  الع مـــا و واســـتنا ا إىل أوجـــه التـــ ز  مـــ  مشـــرو  الشـــرا  العـــام املســـتدام 

__________ 

 .www.dropbox.com/s/y5f1dj844mqz453/Final Report 10YFP SPP WG 3C.pdf?dl 0 التاي: العنوا  انظر (6) 

 .www.youtube.com/user/SCPClearinghouse انظر (7) 

https://undocs.org/ar/s/y5f1dj844mqz453/Final
http://www.youtube.com/user/SCPClearinghouse
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تبــا ل للمعــا   وبنــا  للقــد ا  مــن خــ ل احللقــا  مــن بــرمم  الشــرا  العــام املســتدام  ا يــوفر البلــدا   ــ
 الد اسي  الشبكي  واالجتماعا  وامل مترا .

يف  شـركائكاوميكن االط   على التفاصيل الكامل  بشأ  حافظ  أنش   الشـرا  العـام املسـتدام و  - 30
 .(8)نياالستك   واإلنتا  املستدام ركز تبا ل املعلوما  بشأ املدصص ملاملوق  الشبك  

 
 السياح  املست ا   - ابء 

عـــن بـــد  تنفيـــي بـــرمم  الســـياح  املســـتدام  الـــي  تقـــو   منظمـــ   2014أُعلـــن يف أواخـــر عـــام  - 31
   يف قيا تـــه حكومـــا  مجكو يـــ  كـــو   وفرنســـا واملغـــر . وتـــدعم الـــممم  جلنـــ  االســـياح  العامليـــ   وتشـــ

جكـــــ  127 تلتـــــئم يف إطـــــا  عضـــــواا ميثلـــــو  خمتلـــــ  أصـــــحا  املصـــــلح   و  22تتـــــأل  مـــــن  (9)استشـــــا ي 
عضـواا  17السنتني األوىل لل ن  االستشـا ي   جـد   واليـ   والي   ويف هناي  2016ويف عام  .(10)فاعل 

 أعضا  جد . ٥وانتد  
اوي لل مـــ  بـــني الثانيـــ  العمـــل مبثابـــ  منـــم تعـــ تهوواصـــل بـــرمم  الســـياح  املســـتدام  خـــ ل ســـن - 32

ل حنــو أمنــا  االســتك   واإلنتــا  نتقــاتســري  االلاملبــا  ا  والشــراكا  القائمــ  وتيســ  األنشــ   اجلديــدة 
قــدا يف املسـتدام  يف ق ــا  الســياح . وأجنـز اجتماعــا  لل نــ  االستشــا ي  ألصـحا  املصــلح  املتعــد ين عُ 

لصـندوق االسـتئماي  وأطلقـا جملـ  ســنوي  يف اختيـا  مشــا ي  اعمليـ   2016نيسـا /أبريل وأيلول/سـبتمم 
و عمـــا تنظـــيم املـــ متر الســـنو  للـــممم  وندوتـــه الدوليـــ      ونشـــرا املبـــا ئ التوجيكيـــ  للتوســـيم201٥عـــام 

الليين عقدا خ ل املـ متر الثـاي والعشـرين لألطـرا  يف اتفاقيـ  األمـم املتحـدة اإلطا يـ  بشـأ  تغـ  املنـا   
   وغ  ذل  من املناسبا . 2016 يف تشرين الثاي/نوفمم

 
  3اجلدول 

 (201٦بران   السياح  املست ا   )لعام 

 اجملامي  الناجت   امل شر
 31 نيمشا ي   عم االستك   واإلنتا  املستدام 1-1   

 10 112 (التد ي  للفر  )أ م نياالستك   واإلنتا  املستدام يف جمالالتد ي   1-3

 127 واإلنتا  املستدامني )عد  احلكوما /املنظما ( شبك  االستك   2-1

 47 أنش   التوعي  واالتصال من أجل االستك   واإلنتا  املستدامني 2-2

 38 إنتا  املعا   واأل وا  التقني  2-3

 2 )عد  احلكوما /املنظما ( ا   يف صكو  السياسااالستك   واإلنتا  املستدام 3-1

 1 واإلنتا  املستدامني واإلب   عنكما )عد  احلكوما /املنظما ( صد االستك    3-2

 18٥ ما  االستك   واإلنتا  املستدامنياالتز  ٥-3

 1 ستدامني )عد  ايليا (املنتا  اإلستك   و االالتنسيق من أجل حتقيق  3-6
  

__________ 

 .www.scpclearinghouse.org/sustainable-public-procurement/portfolio-work انظر (8) 

 .http://sdt.unwto.org/mac-10yfp-stp انظر (9) 

 .http://sdt.unwto.org/partners-10yfp-stp انظر (10) 

http://www.scpclearinghouse.org/sustainable-public-procurement/portfolio-work
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املســـتدام  عـــن م شـــرا  بـــرمم  الســـياح  يف جكـــ  مـــن اجلكـــا  الفاعلـــ   47مـــا جمموعـــه  وأبلـــه - 33
نشـاطاا حبافظـ  الـممم  وجمـاال  عملـه. ومـن  13٥مـا يزيـد عـن   و ب  2016اإلطا  العشر  يف عام 

 مشــروعاا بشــأ  االســتك   واإلنتــا  املســتدامني والســياح  31 عــن مــو اجمل يفتلــ  املشــا ي   مت اإلبــ   
عامـ   مجعـ  املشــا ي  بـني بنـا  القــد ا   بلــدا. وبصـف  33  يسـتفيد مـن تنفيــيها مـا يزيـد عـن املسـتدام 

ـــــــــ  ) ـــــــــى أطـــــــــر السياســـــــــا  وأ واهتـــــــــا ) 89والتوعي ـــــــــز عل ـــــــــ (  والةكي ـــــــــ (  والبحـــــــــو  61يف املائ  يف املائ
 يف املائ (. 21واالستثما ا  املالي  )  وا واأل  يف املائ ( 39)

ســـياح  ال ع مــا ملــنل لتوســيم لأمــو  مــن بينكــا نظــام مجلــ  و كــز  املشــا ي  ذا  الصــل  علــى  - 34
نفيتـــه حكومـــ  أملانيـــا )وزا ة البيئـــ  االحتا يـــ  والـــوزا ة االحتا يـــ   اليـــ  مـــن احلـــواجز والوجكـــا  املســـتدام اخل

اجمللـ  العـامل  للسـياح  املسـتدام   ألجـل معاي  السياح  املسـتدام  وض  للش و  االقتصا ي  وال اق (  و 
  “Journal of Latin American Geography”جملـ   يفأبلـه عنـه لسياح  السـاحلي  املسـتدام  لومشرو  
ـــــ  تكـــــو  النفـــــا   الغيائيـــــ  وضـــــعته شـــــرك  ملوبـــــرمم     “LightBlue Environmental Consulting’’ن

بشــأ  االســتك    اا فرعــتضــمن الــي   (11)“2016اجتاهــا  وسياســا  الســياح  لعــام ”والتقريــر املعنــو  
واإلنتــا  املســتدامني  وصــد  عــن منظمــ  التعــاو  والتنميــ  يف امليــدا  االقتصــا    وبــرمم  معــاي  املنظمــ  

املعنـــــو   (Tesouros de Galicia)الدوليـــــ  لألســـــفا  املســـــتدام   ومشـــــرو   اب ـــــ  تســـــو و     غاليســـــيا 
  “Tourism Company” السـياحي  الستشـا ي ا   ومشرو  املعاي  عـم احلـدو  للشـرك “خمتنا يف امليا ”

ـــاول مســـأل  الضـــغ  علـــى املـــوا   املائيـــ  يف ملـــدي   ومشـــرو  “TUI Group” شـــرك تنفـــي  ومشـــرو   يتن
 .“متويل املناطق احملمي  يف سيشيل”برمم  األمم املتحدة اإلمنائ  بشأ  

 
   4الشكل 

 201٦بران   السياح  املست ا   يف عام  أبلغ عن ا  ارد وأدوات الت ري  واملعرف  اليت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 

-www.oecd.org/cfe/tourism/oecd-tourism-trends-and املوقـــــ : يف الشـــــأ  هـــــيا يف معلومـــــا  علـــــى االطـــــ   ميكـــــن (11) 

policies-20767773.htm. 

املوا   األخر  
 يف املائ  38

املبا ئ التوجيكي  
 يف املائ  2٥

مقاال  صحفي  
 يف املائ  9

 يف املائ  9التقرير 

األ وا  التقني  
 يف املائ  19

 امل ارد واألدوات املعرفي  لجان   السياح  املست ا  
 3-2املؤشر 

على املستو  
 الوطي

 يف املائ  ٥3 

على املستو  
يف  24احملل  

 املائ 
على املستو  

يف ٥3العامل  
 املائ 

على املستو  
يف  8اإلقليم  
 املائ 

ع د األشخاص ال ي  تلق ا الت ري  على بران   السياح  
 أايم الت ري  – املست ا   

 3-1املؤشر 
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قـــد  لألفـــرا مـــن أ م التـــد ي  املدصصـــ   اا يومـــ 10 112وأفـــا  بـــرمم  الســـياح  املســـتدام  أ   - 3٥
الــدو ا  التد يبيــ  ن ــاق إمــا وطــي تلــ  . وكــا  ملعظــم 2016يف عــام  التابعــ  لــه كــا  الفاعلــ اجلنفــيهتا 

يف  69) يف املائـ ( وال اقـ  72 املنـا  )و كز  على كل من تغـ   يف املائ ( 24يف املائ ( أو حمل  ) ٥3)
  يف املائـ (. ونفـي ٥9يف املائ ( واستددام امليا  ) 63يف املائ ( والنفا   ) 63املائ ( واستددام املوا  )

 Brazilian”الراب ـــ  المازيليـــ  ملنظمـــ  الـــرح   الســـياحي  ضـــمنكا مـــن جكـــا  التد يبيـــ  الـــدو ا  هـــي  

Tour Operators Association“ ــــــــــــــــ  the Federation of ”  واحتــــــــــــــــا  منظمــــــــــــــــا  الســــــــــــــــياح  اجملتمعي

Community-Based Tourism Organizations “  والشرك  االستشـا ي  ”gutundgut gmbh“   ومعكـد
ـــا يـــ الياابن الفنـــا ق اإليكولوجيـــ الفرنكوفونيـــ  للتنميـــ  املســـتدام   و اب ـــ   لســـياح  الريفيـــ   ل  وشـــبك  كيني

  واجمللــــــ  الــــــوطي للتنميــــــ  املســــــتدام  يف NATH Inc  وشــــــرك  الكو يــــــ ومجعيــــــ  الســــــياح  اإليكولوجيــــــ  
  هنــدو ا   ومنظمــ  الســياح  اإلقليميــ  لل نــو  األفريقــ   ومجعيــ  الســياح  املســتدام  والتنميــ  احملــدو ة

إو  مـــــــــا  واملركـــــــــز الفييتنـــــــــام  ومنظمـــــــــ    “Betterfly Tourism”ومنظمـــــــــ    “Tourisk Inc” وشـــــــــرك 
 األنظ . لإلنتا 

أ اة مـــن األ وا   32  وضـــع  جكــا  فاعلـــ  يف بـــرمم  الســياح  املســـتدام  2016ويف عــام  - 36
املعرفي  والتقني  ال زم  ل سـتك   واإلنتـا  املسـتدامني  مبـا يف ذلـ  املبـا ئ التوجيكيـ  واأل وا  واملعـاي  

 ي . وكا  لنسب  أ بع  وث ثني يف املائ  من تل  املوا   ن اق عامل . والتقا ير واملقاال  الصحف
)منظمـ  سبنسـل  للســياح   “السـائل املسـ ول”مـا يلـ :  ومشلـ  املبـا ئ التوجيكيـ  ذا  الصـل  - 37

ــــــ  ” (  و“Spenceley Tourism and Development”والتنميــــــ   ــــــ  ســــــلو  لتنظــــــيم  حــــــ   مراعي مدون
إضــفا  األمهيــ :  ليــل ملنظمــ  الــرح   الســياحي  ”و )م سســ  الســياح  املســتدام   ابكســتا (   “للبيئــ 

 )منظم  السياح  العاملي (. “وكفا ة ال اق  ملوظف  الفنا ق”)م سس  السفر(   “ووك   السفر ابلم
كربـــو  ال لقيـــا  ح ـــم حاســـ  2016 األ وا  التقنيـــ  الـــي صـــد   يف عـــام بـــنيوكـــا  مـــن  - 38
معــاي  األهليــ  االختيا يـــ  و نظمــ  الــرح   الســياحي  )الراب ــ  اهلولنديــ  ملنظمــ  الــرح   الســياحي (  مل

و قــا  حبــو  بشــأ  كفــا ة املــوا   أعــدها املركــز الــدوي للســياح  املســ ول   و )الســياح  الت ا يــ  العا لــ (  
أفضــل  ليــلأ وا  حتو ز  البكامــا(  تقيــيم انبعــا   الكربــو  لق ــاع  النقــل واإليــوا  )وزا ة الســياح  يف جــو 

ولوحـ    املما سا  الي تستددم للمشـا ي  املتناهيـ  الصـغر والصـغ ة واملتوسـ   )حتـال  الغـااب  امل ـ ة(
ـــــي أُ  ـــــ   ال ـــــ  الســـــياح  لنشـــــئ  متابعـــــ  الســـــياح  املســـــتدام  العاملي املســـــتدام  )اجمللـــــ  العـــــامل  رصـــــد تنمي

 والسياح (. للسفر
لتوعي  من أنش   انشاطاا  43لفاعل  يف برمم  السياح  املستدام  ما جمموعه نفي  اجلكا  او  - 39

شــدص. وكانــ  أغلبيــ  هــي  األنشــ    700 000مــا يزيــد عــن  اســتفا  منكــا 2016واالتصــال يف عــام 
احلضـري  الد اسـا  لكندسـ  املعما يـ  و ليف املائ ( مناسبا  نظمتكا جكـا  فاعلـ  مثـل خمتـم الصـني  ٥2)
(China Lab for Architecture and Urban Studies of the University of Pavia  يف جامعـــــــ  ابفيــــــــا )

يف املائــــ ( نظمتكــــا جكــــا   31  و ــــ   إع ميــــ  )(DEFISMED) “ يفيســــمد”إبي اليــــا  ومنظمــــ  
ـــــ  ال بيعـــــ   ـــــل االحتـــــا  األفريقـــــ  ألنصـــــا   اي   “the African Union of Conservationists”فاعلـــــ  مث

 European Alliance for Responsible Tourism and” املســـــ ول  األو ويب للســـــياح  والضـــــياف تحـــــال  وال

Hospitality“    املســـــــــــــ ول   لســـــــــــــياح لوالراب ـــــــــــــ  اإلي اليـــــــــــــ“the Italian Association of Responsible 

Tourism”    ــــوي تروبيــــ  إكــــوا و ”ووكالــــ لتواصــــل ا وســــائل وأنشــــ   ( Waponi/Tropic Ecuador“ )واب
 Amigos de Sian”“ أصـــــدقا  ســـــيا  كـــــا ”كـــــا جكـــــا  فاعلـــــ  مثـــــل ظمتيف املائـــــ ( ن 24االجتمـــــاع  )
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Ka’an“. 
يف مبا ئ توجيكي  بشأ  أفضـل املما سـا  املتبعـ  ذا  الصل  ومشل  أنش   التوعي  واالتصال  - 40
اطق احملمي  التاب  ل حتا  الـدوي يف املناطق احملمي  وضعكا الفريق املتدصص املعي ابلسياح  واملنلسياح  ا

  والبوابـ  (Les Villages Nature Val d’Europe) القـر  ال بيعيـ  لشـرك حلفظ ال بيع   والتقريـر السـنو  
املستدام  لوزا ة السياح  يف كرواتيا  واحللقـا  الد اسـي  الشـبكي  املتصـل  ابملنـا  الـي لسياح  لاإللكةوني  

 .(12)املتحدة للبيئ  بدعم ماي من حكوم  فرنسا )وزا ة البيئ  وال اق  والبحا (نظمكا برمم  األمم 
ومشلــ  املبــا  ا  الراميــ  إىل تعزيــز إ مــا  االســتك   واإلنتــا  املســتدامني يف السياســا  جكــو   - 41

 اا بلـداا أفريقيـ 2٥وزا ة السياح  املغربي  لوض  امليثاق األفريق  للسياح  املستدام  واملس ول   الـي  اعتمـد  
 . (13)  يف الدو ة الثاني  والعشرين مل متر األطرا 2016يف تشرين الثاي/نوفمم 

بشأ  االسـتك   واإلنتـا   2016وتضمن  التعكدا  الرئيسي  الرفيع  املستو  املقدم  يف عام  - 42
وإعـــ   البـــةا  بشـــأ   (14)املســـتدامني إعـــ   بي ـــني للســـياح  املســـتدام  ابعتبـــا   حمركـــاا للتنميـــ  والســـ م

يين تضـمنا إشـا ة صـرحي  إىل ضـرو ة تسـري  لـشـامل لل ميـ   ال (1٥)االستثما  يف السـياح  لرسـم مسـتقبل
مــن جانــ    علــى التــواي  مــدااالنتقــال إىل أمنــا  االســتك   واإلنتــا  املســتدام  يف ق ــا  الســياح  واعتُ 

  للمـ متر العـامل  األول ا  اخلتاميتـاوصـفكما الوثيقتـ ثلني عن احلكوما  والق ا  اخلا  واجملتمـ  املـدي ب
 املعي ابلسياح  من أجل التنمي  وامل متر اإلقليم  بشأ  االستثما  يف السياح  من أجل مستقبل شامل.

ركـز وستتاح معلوما  كامل  عن حافظ  أنش   برمم  السياح  املستدام  على املوق  الشـبك  مل - 43
ويف اجمللـ  السـنوي  لـممم  السـياح  املسـتدام   (16)االسـتك   واإلنتـا  املسـتدامني بشـأ تبا ل املعلومـا  

 .(17)2017  الي ستصد  يف منتص  عام 2016لعام 
 

 نظم األغ ي  املست ا    - جيم 

  كـــل مـــن 201٥يقـــو  بـــرمم  نظـــم األغييـــ  املســـتدام   الـــي  أطلـــق يف تشـــرين األول/أكتـــوبر  - 44
ــــا  واملعكــــد اإلنســــاي املكتــــ  االحتــــا    للز اعــــ  يف سويســــرا  ووزا ة الت ــــا ة والصــــناع  يف جنــــو  أفريقي

الــممم  جلنــ  استشـــا ي  هــيا دعم تـــوالصــندوق العــامل  لل بيعــ . و  ( Hivos) للتعــاو  مــ  البلــدا  الناميـــ 
 شــــريكاا مـــن مجيــــ  116 ويلتــــئم يف إطـــا  عضــــواا ميثلـــو  أصــــحا  املصـــلح  املتعـــد ين   23تتـــأل  مـــن 

 املصلح .الفئا  صاحب  
علـى بنـا  اهلياكـل ال زمـ   2016و كز  أساساا أنشـ   بـرمم  نظـم األغييـ  املسـتدام  يف عـام  - 4٥

الــــممم  مــــ  االســــتفا ة منــــه ك ســــر للتعــــاو  واحلــــوا  بــــني اجلكــــا  املتعــــد ة صــــاحب  املصــــلح   لتشــــغيل
__________ 

 .http://sdt.unwto.org/webinars-10yfp-stpميكن االط   عليه يف املوق  التاي:  (12) 

-http://media.unwto.org/press-release/2016-11-14/african-tourism-ministers-adopt-african-charter  :انظــــــــــــــــر (13) 

sustainable-and-responsible. 

 .http://ilo.org/global/docs/WCMS_542921/lang--en/index.htm املوق : يف اإلع   على االط   ميكن (14) 

 .http://middle-east.unwto.org/node/45870 املوق : ميكن االط   عليه يف (1٥) 

 .www.scpclearinghouse.org/sustainable-tourism/portfolio-work انظر (16) 

 .http://sdt.unwto.org/annualreport-10yfp-stp انظر (17) 

http://www.scpclearinghouse.org/sustainable-tourism/portfolio-work
http://sdt.unwto.org/annualreport-10yfp-stp
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ل نــــ  االستشــــا ي  ألصــــحا  املصــــلح  والتعاضــــد فيمــــا بــــني أعضــــائكا. ويف ث ثــــ  اجتماعــــا  عقــــدهتا ال
  اعتمــد  اختصاصــا  2016املتعــد ين يف آذا /مــا   وحزيرا /يونيــه وتشــرين األول/أكتــوبر مــن عــام 

الممم  واألنش   ذا  األولويـ  ومواضـي  الةكيـز واملشـا ي  الممجميـ  كمـا عرضـ  أ م . ومت أيضـاا اقـةاح 
 واسةاتي ي  ل تصاال .  ةاتي ي  لتعبئ  املوا  م   واسمومناقش  إطا  لرصد وتقييم الم 

  وافـق الـممم  علـى  سـ  مواضـي  تركيـز تـ    إىل إحـدا  تغيـ ا  2016ويف حزيرا /يونيه  - 46
جـــرا ا  الـــممم . فيمـــا يتعلـــق إبنظميـــ  مســـتدام  يف النظـــام الغـــيائ  العـــامل  تتـــيل اجملـــال لتقـــدم التوجيـــه 

سـتدام   وحتقيـق االسـتدام  جلميـ  س سـل القيمـ  الغيائيـ   واحلـد امل األغييـ ظم نوتشمل هي  املواضي : 
  واملنتــد   احملليــ  والوطنيــ  واإلقليميــ  ألصــحا  املصــلح  املتعــد ين  ونظــم وهــد ها األغييــ فقــدا  مــن 

امها إحـــدد   فئتـــا  مـــن املشـــا ي : إلنتـــا  الغـــيائ  املرنـــ  والشـــامل  واملدتلفـــ . وابإلضـــاف  إىل ذلـــ   ُحـــا
 .املنتسب ملشا ي /األنش   ابملبا  ا  األساسي  واألخر  تتعلق اب

عــن وفيمــا يتعلــق إبطــا  م شــرا  الن ــاح  أفــا  بــرمم  نظــم األغييــ  املســتدام  ابلبيــام  التاليــ   - 47
 : 2016نتائ  عام 

 
  4اجلدول 

 (201٦املست ا   )لعام  األغ ي بران   نظم 
 اجملامي  الناجت   امل شر

 19 ني ستك   واإلنتا  املستداملاملشا ي  الداعم   1-1   

 12 ٥00 (أ م التد ي  للفر ) نياالستك   واإلنتا  املستدام يف جمالالتد ي   1-3

 116 )عد  احلكوما /املنظما ( نيشبك  االستك   واإلنتا  املستدام 2-1

 1٥ نيواإلنتا  املستدامالستك   ابأنش   التوعي  واالتصال املتعلق   2-2

 2 إنتا  املعا   واأل وا  التقني  2-3

 3 يف صكو  السياسا  )عد  احلكوما /املنظما ( ا االستك   واإلنتا  املستدام 3-1

 2 )عد  ايليا ( نيالتنسيق بشأ  االستك   واإلنتا  املستدام 3-6
  

مشـــــا ي  أو أفكــــــا  مشــــــا ي  ملبــــــا  ا  حـــــد  أعضــــــا  الل نــــــ  االستشـــــا ي  مــــــا جمموعــــــه  انيــــــ   - 48
أنشـ    ولـ  ابلفعـل. وتـر  هـي  املبـا  ا  يف  هـ  عد  منكا مرحل  التنفيـي أوبلغ  أنش     (18)أساسي 
 .٥اجلدول 

 
  ٥اجلدول 

 املست ا   األغ ي املبادرات األساسي  لجان   نظم 
 املنظما  الرائدة عنوا  املبا  ة األساسي 

نظـــــــــم التغييـــــــــ  املســـــــــتدام  يف ســـــــــياق نظـــــــــم  1   
 املستدام   األغيي 

 منظم  األغيي  والز اع  لألمم املتحدة وبرمم  األمم املتحدة للبيئ 

 حكومــ  كوســتا يكا  واملعكــد اإلنســاي للتعــاو  مــ  البلــدا  الناميــ أســـلو  األكــــل املســــتدام والصــــح  ابعتبــــا    2
__________ 

 .http://www.scpclearinghouse.org/sustainable-food-system/core-initiatives-sfs-programme انظر (18) 

http://www.scpclearinghouse.org/sustainable-food-system/core-initiatives-sfs-programme
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 املنظما  الرائدة عنوا  املبا  ة األساسي 
املنظمــــــ   -  واالحتــــــا  الــــــدوي حلركــــــا  الز اعــــــ  العضــــــوي  (Hivos) املستدام  األغيي حمركا  ئيسيا لنظم    

وغرفــــــــ    “Smaackmakers”وشــــــــرك  الدوليــــــــ  للز اعــــــــ  العضــــــــوي   
 ومعكد كوستا يكا الوطي للتنو  البيولوج   م اعم كوستا يكا

س ســل القيمــ : مجيــ  االســتدام  علــى طــول  3
حتديــد وتعزيــز املبــا  ا  احملليــ  الــي تــرب  بــني 

   املنت ني واملستكلكنيصغا

 منظم  األغيي  والز اع 

تكميــل التقييمــا  احلاليــ  الســتدام  سلســـل   4
القيمـ : قيــا  التنـو  البيولــوج  واإلبـ   عنــه 

 األغيي وتقييمه يف نظم 

 هلتشرك  نس

مـــــن بشـــــأ  التقليـــــل  3-12حتقيـــــق اهلـــــد   ٥
 فقدا  األغيي  وهد ها

 برمم  األمم املتحدة للبيئ   ومنظم  األغيي  والز اع  

استكشا  السبيل  -حتض  املائدة ألطفالنا  6
حنــو ز  ة اســتدام  الــنظم الغيائيــ  مــن خــ ل 

 عمل أصحا  املصلح  املتعد ين

  ومنظمــــ  (Hivos) املعكــــد اإلنســــاي للتعــــاو  مــــ  البلــــدا  الناميــــ 
 األمم املتحدة للبيئ   وبرمم  (Biovision) بيوفي ن

مــــا الــــي  تقدمــــه  -املســــتدام   التغييــــ نظــــم  7
 للمزا عني؟

منظمـــ  األغييـــ  والز اعـــ   وبـــرمم  األمـــم املتحـــدة للبيئـــ   ومنظمـــ  
 (Biovision) بيوفي ن

برمم  نظام األغييـ  العضـوي : نظـم األغييـ   8
العضـــــــوي  ابعتبا هـــــــا منـــــــاذ  وخمتـــــــما  حيــــــــ  

 نظم األغيي  املستدام لعمليا  االنتقال حنو 

 اب ـــ  الصـــح  وجـــو ة األغييـــ   واملنظمـــ  الدوليـــ  لبنـــا  جمتمعــــا  
 واالحتا  الدوي للز اع  العضوي .  الز اع  الت ديدي  واإليكولوجي 

 
 و  و  .(19)2016يف تشـــرين األول/أكتـــوبر  املنتســـ  األولوأقـــر  الل نـــ  االستشـــا ي  املشـــرو   - 49
قيــد إقرا هـا تقيـيم هـي  املـيكرا  و كـا  . و 2016إضـافي  يف كـانو  األول/ يسـمم مـيكرة  1٥جمموعـه  مـا

 .2017النظر حىت كانو  الثاي/يناير 
  2016نشـــاطا مــن أنشـــ   التوعيـــ  واالتصـــال الــي اضـــ ل  هبـــا يف عـــام  47وأبلــه الـــممم  عـــن  - ٥0

ســائل إخبا يــ  ومــوا  ل تصــال  وكــا  معظمكــا أنشــ   للتوعيــ  عــن طريــق إقامــ  املناســبا . ووضــع  أيضــا   
مثل الكتيبا   وأنشئ موق  شبك  خا  ابلممم   وعقد  اجتماعا  تتعلـق بصـن  القـرا  واجتماعـا  
تشــاو ي . وجــر  متثيــل الــممم  يف مناســب  نظمكــا أحــد أصــحا  املصــلح  السويســريني  واالجتمــا  الثــامن 

او  والتنمي  يف امليدا  االقتصا   املعنيـ  ابحلـد مـن فقـدا  لشبك  حتليل السلسل  الغيائي  التابع  ملنظم  التع
املنتــد  السياســ  الرفيــ   األغييــ  وهــد ها علــى صــعيد أمــاكن البيــ  ابلت زئــ  واملعاجلــ   ومناســب  جانبيــ  يف

املسـتو  بشــأ  الفــر  والتحـد   املتعلقــ  ابالســتك   املسـتدام  واملنتــد  املعــي ابملنشـأ والتنــو  واألقــاليم  
نظم  ملاملعني  ابألغيي  الصحي   ومناسب  جانبي  لل ن  الز اع  التابع   “EAT”وحلق  عمل ملنتد  م سس  

 .األغيي  والز اع  لألمم املتحدة  وحلق  نقاش ملعكد تشا م هاو 
 

  

__________ 

 .www.scpclearinghouse.org/sustainable-food-system/affiliated-projects-sfs-programmeانظر  (19) 

http://www.scpclearinghouse.org/sustainable-food-system/affiliated-projects-sfs-programme
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 ٥الشكل 
 201٦اليت أبلغ عن ا بران   نظم األغ ي  املست ا   يف عام  واالتصالأنشط  الت عي    

 و ة إلكةونيـــ  مفتوحـــ   2016وفيمـــا يتعلـــق ابأل وا  املعرفيـــ  والتقنيـــ   نظـــم الـــممم  يف عـــام  - ٥1
. وابإلضــــاف  (20)“املســـتدام  يف جنـــو  شــــرق آســـيا األغييــــ الغــــيا  ومســـتقبلنا: نظـــم ”حاشـــدة بعنـــوا  

حلقـ  عمـل ذل   نظم  منظم  األغيي  والز اعـ  وبـرمم  األمـم املتحـدة للبيئـ   بـدعم مـن سويسـرا   إىل
لد اســ  مــا ميكــن أ  يســكم بــه تنظــيم وتشــغيل وإ ا ة س ســل القيمــ  الغيائيــ  يف اســتدام  الــنظم الغيائيــ   

 وقدمتا تقريرا عن ذل .
وأبلــه الــممم  عــن السياســا /األ وا  الــث   التاليــ  الــي اعتمــد  أو نفــي  يف األ جنتــني:  - ٥2

 ( برمم  وطي بشأ  فقدا  األغيي  وهـد ها  ) ( وكالـ  )أ( برمم  إلعا ة صياغ  األطر الصناعي   )
 وطني  لتش ي  العلم والتكنولوجيا.

وأعرب  األمم املتحدة عن  عمكا للممم   عما إضافيا. و حب  اجلمعيـ  العامـ  لألمـم املتحـدة  - ٥3
املتعلـــق ابلتنميـــ  الز اعيـــ  واألمـــن الغـــيائ  والتغييـــ . وطلبـــ  جلنـــ   70/223إبطـــ ق الـــممم  يف قرا هـــا 

  إىل منظمـ  األغييـ  والز اعـ  تعزيـز عملكـا بشـأ  الـنظم الغيائيـ  (21)الز اع   يف  و هتا اخلامسـ  والعشـرين
 املستدام  فيما يتعلق إبطا  السنوا  العشر.

نشـ   نظـم األغييـ  املسـتدام  وشـركائكا وميكن االط   علـى التفاصـيل الكاملـ  بشـأ  حافظـ  أ - ٥4
 .(22)على املوق  الشبك  ملركز تبا ل املعلوما  بشأ  االستك   واإلنتا  املستدامني

 

__________ 

 .www.futurelearn.com/courses/food-systems-southeast-asiaانظر  (20) 

 .http://www.fao.org/3/a-mr949e.pdfانظر  (21) 

 .www.scpclearinghouse.org/sustainable-food-system/portfolio-workانظر  (22) 

 أنشط  الت عي  واالتصال يف جمال نظم التغ ي  املست ا  
 2-2املؤشر 

  ناسبات يف جمال االتصال

 يف املائ  53

 نشرات إخباري 
 يف املائ  20

اجتماعات تشاوري  بشأن صن  
 القرار/السياسات

 يف املائ  20

 

 ل تصال   اد
 يف املائ  20
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 إع م املست لكني    أج  حتقيق االست    واإلنتاج املست ا ني - دال 
ا  املســـتدامني  يشـــة  يف قيـــا ة بـــرمم  إعـــ م املســـتكلكني مـــن أجـــل حتقيـــق االســـتك   واإلنتـــ - ٥٥

  كــــل مـــن حكـــومي أملانيـــا وإندونيســــيا واملنظمـــ  الدوليـــ  للمســــتكلكني. 2014الـــي  بـــدأ يف متوز/يوليـــه 
عضــواا  إىل جانــ  شــبك   20وتــدعم الــممم  جلنــ  استشــا ي  ألصــحا  املصــلح  املتعــد ين تتــأل  مــن 

ي  ألصــــحا  املصــــلح    قامــــ  الل نــــ  االستشــــا  2016شــــريكاا. ويف كــــانو  األول/ يســــمم  84تضــــم 
 املتعد ين  يف هناي  فةة واليتكا املمتدة على سنتني  بتأكيد عضوي   اني  أعضا  جد .

ويعمـــل الـــممم  أيضـــاا كمنـــم عـــامل  يـــدعم تـــوف  معلومـــا  جيـــدة عـــن الســـل  واخلـــدما  وحتديـــد  - ٥6
  االســتك   املســتدام . ويــ    وتنفيــي أكثــر االســةاتي يا  فعاليــ  يف اجتــيا  املســتكلكني إىل اتبــا  أمنــا

الـــممم   و  متكـــني السياســـا  واالســـةاتي يا  واملشـــا ي  والشـــراكا  ذا  الصـــل  وإعـــ   شـــأهنا  حيـــ  
 .يقيم ع قا  الت ز  والتعاو  بني خمتل  أصحا  املصلح  ابتغا  حشد املوا   لتحقيق األهدا  املشةك 

إلطـا   أبلـه بـرمم  إعـ م املسـتكلكني مـن أجـل حتقيـق وفيما يتعلق مب شـرا  الن ـاح اخلاصـ  اب - ٥7
 :2016االستك   واإلنتا  املستدامني عن البيام  التالي  املتصل  بنتائ  عام 

 
 6اجلدول 

 (201٦بران   إع م املست لكني    أج  حتقيق االست    واإلنتاج املست ا ني )  
 

 اجملمو   امل شر
 4 االستك   واإلنتا  املستدامنيمشا ي  تدعم  1-1   
 38 التد ي  على أمنا  االستك   واإلنتا  املستدام  )أ م التد ي  للفر ( 1-3
 84 شبك  االستك   واإلنتا  املستدامني )عد  احلكوما /املنظما ( 2-1
 23 أنش   التوعي  واالتصال ألغراض االستك   واإلنتا  املستدامني 2-2
 20 األ وا  املعرفي  والتقني إنتا   2-3
 1 االستك   واإلنتا  املستداما  يف أ وا  السياسا  )عد  احلكوما /املنظما ( 3-1
 10 تغ   املما سا  يف جمال االستك   واإلنتا  املستدامني 3-4
 6 التنسيق بشأ  االستك   واإلنتا  املستدامني )عد  ايليا ( 3-6
  

أ اة مــــن األ وا  املعرفيــــ  والتقنيــــ  وأبلــــه عنكــــا  إمــــا مــــن قبــــل  20أنت ــــ    2016ويف عــــام  - ٥8
أ وا  تقنيــ  تغ ــ  مواضــي  مــن قبيــل وضــ   7تقريــرا و  13الــممم  أو يف إطــا  يتعلــق ابلــممم   ومنكــا 

الع ما  اإليكولوجي  و و ا  حياة املنت ا . ومن بني هي  التقا ير  هنا  تقرير عن معـاي  االسـتدام  
لرئيســـي  للـــو ق واأل   اخلشـــيب ومنت ـــا  التنظيـــ  ذا  الصـــل  ببلـــدا  املدـــرو  اجلنـــويب واملســـتددم  ا

  وتقريــر عـن الع مــا  اإليكولوجيـ  جملموعــا  املنت ـا  ذا  األولويــ  يف مولـدوفا الــي ُوضــع  (23)فيكـا
ختضـــ  االقتصـــا ا  خـــ ل مشـــرو  الشـــرا  العـــام املســـتدام ووضـــ  الع مـــا  اإليكولوجيـــ  وبـــرمم   مـــن
فـــر  إنشـــا  شـــبك  وطنيـــ  معنيـــ  بـــدو ا  احليـــاة ”املن قـــ  الشـــرقي  ل حتـــا  األو ويب  وتقريـــر معنـــو   يف

__________ 

 .www.scpclearinghouse.org/resource/cono-sur-propuesta-de-criterios-de-sustentabilidad-claveمتاح على املوق  التاي:  (23) 
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أُعــد ك ــز  مــن مبــا  ة  و ة احليــاة الــي أطلقكــا بــرمم  األمــم املتحــدة   (24)“وتوســي  ن اقكــا حــول العــام
تقييما حلال  الشبكا  املعنيـ  بـدو ة احليـاة وإنشـا  للبيئ  ومجعي  علم السميا  البيئي  والكيميا   ويتضمن 
 .قواعد بيام  لتقييم  و ا  احلياة يف مجي  أحنا  العام

 
 6الشكل   

أجد   وأنشط  الت عي  واالتصال اليت أبلغ عن دا بدران   إعد م املسدت لكني  د  املعرف  أدوات و  ارد
 201٦حتقيق االست    واإلنتاج املست ا ني يف عام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

جــر  إعــدا  مــوا  تد يبيــ  بشــأ  وضــ  الع مــا  اإليكولوجيــ  واالمتثــال ملواصــفا  االســتدام   - ٥9
مـن خـ ل مشـرو  الشـرا  العـام املسـتدام ووضـ  الع مـا   2016ألغراض الشرا  العام املسـتدام يف عـام 

ة واملتوســ   اإليكولوجيــ . ويقــدم املشــرو  املســاعدة التقنيــ  إىل الق ــا  اخلــا   وخباصــ  املشــا ي  الصــغ  
احل ــــم  مــــن أجــــل الوفــــا  مبعــــاي  االســــتدام   ويغ ــــ  مواضــــي  مــــن قبيــــل معــــاي  االســــتك   واإلنتــــا  
املســـــتدامني  والع مـــــا  اإليكولوجيـــــ   ومعـــــاي  االســـــتدام  ال وعيـــــ   وهُنـــــ   و ا  احليـــــاة  واالبتكــــــا  

اعينين  واســةاتي ي  حتســني القــد ة اإليكولــوج   واإلنتــا  ب ــرق أكثــر نظافــ   واملســ ولي  والتســويق االجتمــ
م سسـ  مـن امل سسـا  الصـغ ة واملتوسـ   احل ـم يف   38جـل ألالتنافسي  الدولي . كما مت توف  التد ي  

 كولومبيا.
نشاطا من أنشـ   التوعيـ  واالتصـال  23  اض لع  اجلكا  الفاعل  مبا جمموعه 2016ويف عام  - 60

ن أجـل حتقيـق االسـتك   واإلنتـا  املسـتدامني  مشلـ  تنظـيم حلقـا  يف سياق برمم  إع م املستكلكني مـ
 العمل  وإعدا  الكتيبا   ووض  النشرا  اإلخبا ي  للمشا ي  والمام  وإجرا  املشاو ا  بشأهنا.

وفيما يتعلق ابلسياسا   أعد  كولومبيا خ   عمل وطنيـ  لوضـ  الع مـا  اإليكولوجيـ  تركـز  - 61
  وهو أ اة طوعي  تديرها احلكوم  يـرا  هبـا الـةوي  للسـل  واخلـدما  “يئ  الكولوميباخلتم الب”على نظام 

الــي ختلــ  أثــراا أقــل علــى البيئــ . وتعــد خ ــ  العمــل مبثابــ  إحــد  السياســا  واملبــا ئ التوجيكيــ  الرئيســي  

__________ 

 .www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2016/10/mapping-publication-9.10.16-web.pdfمتاح على املوق  التاي:  (24) 

 مناسبا  ل تصال 
 يف املائ  39

 موا  ل تصال
 يف املائ  4

اجتماعا  تشاو ي  
 السياسا /لصن  القرا 
 يف املائ  44

 

 نشرا  إخبا ي 
 يف املائ  13

 أنشط  الت عي  واالتصال إلع م املست لكني
    أج  حتقيق االست    واإلنتاج املست ا ني

 2-2املؤشر 

 التقا ير
 يف املائ  6٥

 

أ وا  تقني  وموا  
 تعليمي  

 يف املائ  3٥
 

 أدوات و  ارد املعرف  إلع م املست لكني
    أج  حتقيق االست    واإلنتاج املست ا ني

 3-2املؤشر 
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ق ـاعني الي وضع  لتنظيم وض  الع ما  اإليكولوجيـ  يف البلـد  وتشـكل خري ـ  طريـق لتوجيـه عمـل ال
 العام واخلا  يف السنوا  املقبل .

مشــــا ي  جتريبيــــ  يف املغــــر    10وفيمــــا يتعلــــق ابلتغيــــ ا  يف املما ســــا   طُبقــــ  بن ــــاح  يف  - 62
منك يـــ  ســـبق تعميمكـــا يف فرنســـا حلســـا  األثـــر البيئـــ  للفنـــا ق واإلبـــ   عنـــه مـــن خـــ ل ع مـــ  بيئيـــ   

  الفنــا ق تقييمــا ي  هــا البيئيــ  وتبلــه عــن ذلــ  مــن خــ ل وذلــ  بــدعم مــن مبــا  ة املنــا  الدوليــ . وجتــر 
ع مـــ  بيئيـــ  تبـــني األ ا  املتعلـــق ابمليـــا  وتغـــ  املنـــا  واســـتددام املـــوا   واســـتددام املنت ـــا  ذا  الع مـــ  

 ر  االض    بتل  األنش   ابالشةا  م  برمم  السياح  املستدام .جيالعضوي . و 
  املتصـــل  بتحســني تـــوفر املعلومــا  عـــن املســتكلكني ونوعيتكـــا وإمكانيـــ  وتشــمل األنشـــ   الرئيســي - 63

م سسـ  يف عمليـ   3٥الوصول إليكا  بغي  إجيا  أسا  لتوف  معلوما  موثوق   ما يل : )أ( مج  أكثـر مـن 
تشــاو ي  لوضــ  مبــا ئ توجيكيــ  لتــوف  املعلومــا  املتعلقــ  ابســتدام  املنت ــا   وقــد و    تعقيبــا  بشــأهنا 

ـــر مـــن مـــ ـــ    جكـــ  مـــن اجلكـــا  صـــاحب  املصـــلح   وذلـــ  يف 90ن جانـــ  أكث ـــ  تشـــاو ي  عاملي إطـــا  عملي
 عــــم وضــــ  إطــــا  منك ــــ  لتحليــــل النقــــا  الســــاخن  علــــى مســــتو  املنــــت  وعلــــى مســــتو  الق ــــا    ) (
 .2017جان  مبا  ة  و ة احلياة. ومن املتوق  أ  تنشر املبا ئ التوجيكي  واإلطا  املنك   يف عام  إىل
وفيما يتعلق بقيا ة التغي  يف احلكوم  واألعمال الت ا ي  مبا يضمن توف  الظرو  ال زم  لـدعم  - 64

أفضل املما سا  فيما يتعلـق إبعـ م املسـتكلكني  أعـد الـممم  تقريـرا عـن متديـد مـدة صـ حي  املنت ـا  
ـــدم الـــدعم لفريـــق عامـــل معـــي ابلشـــرا  العـــام امل2017سينشـــر يف عـــام  ســـتدام واســـتددام الع مـــا  . وُق

 اإليكولوجي  ومعاي  االستدام  ال وعي   ابالشةا  م  برمم  الشرا  العام املستدام.
وفيمــــا يتعلــــق بتعزيــــز االتصــــاال  للــــدف  قــــدما ابلتغيــــ  الســــلوك  وضــــما  االنتقــــال مــــن مرحلــــ   - 6٥

ا يلــ : )أ( إنشـا  فريــق عامـل معــي االطـ   علـى املعلومــا  إىل مرحلـ  اختــاذ اإلجـرا ا   قــام الـممم  مبـ
 ابلتعريـــــــــ  ابي   االجتماعيـــــــــ  للمنت ـــــــــا   شـــــــــا   يف قيا تـــــــــه كـــــــــل مـــــــــن م سســـــــــ  األ ض اجلديـــــــــدة

(New Earth  ومركــز البحــو  املشــة  التــاب  للمفوضــي  األو وبيــ  وبــرمم  األمــم املتحــدة للبيئــ   مبشــا ك )
االسـتك   بصــو ة ”ق إبطـا  الســنوا  العشـر املعنـو  خبـ ا  ) ( تقـدم الـدعم إلعــدا  التقريـر املتعلـ 3٥

 .“خمتلف   االستك   بصو ة مستدام : نظرا  سلوكي  متعمق  لوض  السياسا 
وميكن االط   على التفاصيل الكامل  بشأ  حافظ  أنش   إع م املستكلكني من أجل حتقيـق  - 66

بك  ملركــز تبــا ل املعلومــا  بشــأ  االســتك   االســتك   واإلنتــا  املســتدامني وشــركائكا علــى املوقــ  الشــ
 .(2٥)واإلنتا  املستدامني

 
 التعليم وأمنا  العيش املست ا   - هاء 

تنفيـي بـرمم  التعلـيم وأمنـا  العـيش املسـتدام  الـي  تشـة   2014بدأ يف تشـرين الثـاي/نوفمم  - 67
العـــامل  لل بيعـــ . وكل فـــ  الســـويد واليـــااب  يف قيا تـــه وزا ة البيئـــ  يف اليـــااب  وحكومـــ  الســـويد والصـــندوق 

معكــد ســتوككوم للبيئــ  ومعكــد االســةاتي يا  البيئيــ  العامليــ   علــى التــواي  مبكمــ  تنســيق عمــل الــممم . 
عضواا  ويلتئم يف إطـا    21وتدعم عمل الممم  جلن  استشا ي  ألصحا  املصلح  املتعد ين تتأل  من 

 شريكاا. 76
__________ 

 .www.scpclearinghouse.org/consumer-information-scp/portfolio-workانظر  (2٥) 
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اال  عمـــل الـــممم  فيمـــا يلـــ : )أ( تشـــكيل أمنـــا  العـــيش املســـتدام  واستنســـاخكا  وتتمثـــل جمـــ - 68
يف ذلــ  أمنــا  العــيش ذا  االنبعــا   الكربونيــ  املندفضــ   ) ( التوعيــ  أبمنــا  العــيش املســتدام    مبــا

لقـ  ) ( حتويل أمنا  عيش اجليل احلاي وتشـكيل أمنـا  عـيش األجيـال املقبلـ . وتتكـو  خ ـ  العمـل املتع
ــــيم وأمنــــا  العــــيش املســــتدام  للفــــةة  ــــ    كــــائز  ئيســــي  هــــ : )أ( التوعيــــ   2017-2016ابلتعل مــــن ث

واالتصــــاال   ) ( مجــــ  األمــــوال وتعبئــــ  املــــوا    ) ( تنفيــــي املشــــا ي . وتنــــد   مجيــــ  األنشــــ   املقــــر ة 
 للممم  ضمن تل  الركائز الث  .

إلطـــا   أفـــا  بـــرمم  التعلـــيم وأمنـــا  العـــيش املســـتدام  وفيمـــا يتعلـــق مب شـــرا  الن ـــاح اخلاصـــ  اب - 69
 :2016ابلبيام  التالي  فيما يتعلق بنتائ  عام 

 
 7اجلدول 

 بران   التعليم وأمنا  العيش املست ا    
 

 اجملمو   امل شر
 6 مشا ي  تدعم االستك   واإلنتا  املستدامني 1.1   
 1 600 واإلنتا  املستدام  )أ م التد ي  للفر (التد ي  على أمنا  االستك    1.3
 76 شبك  االستك   واإلنتا  املستدامني )عد  احلكوما /املنظما ( 2.1
 8 أنش   التوعي  واالتصال ألغراض االستك   واإلنتا  املستدامني 2.2
 11 إنتا  األ وا  املعرفي  والتقني  2.3
  

  يتوقــــ  إط قكــــا 2016مشــــروعا يف عــــام  17العــــيش املســــتدام  وأعــــد بــــرمم  التعلــــيم وأمنــــا   - 70
مشـا ي  خمتـا ة مـن املقةحـا  املقدمـ  علـى إثـر الـدعوة الـي أطلقكـا  6. وتشمل تل  املشـا ي  2017 يف

مشــا ي  خمتــا ة مــن املقةحــا  املقدمــ  علــى إثــر الــدعوة املقدمــ   7الصــندوق االســتئماي ألجــل ذلــ   و 
مشـا ي   4االنبعا   الكربوني  املندفض   حتظـى بـدعم مـن حكومـ  اليـااب   و  بشأ  أمنا  العيش ذا 

 ُيض ل  هبا أيضا بدعم من حكوم  اليااب  وتسكم يف حتقيق أهدا  الممم .
مــــــــن املــــــــوا   واأل وا  املعرفيــــــــ   11وأبلــــــــه بــــــــرمم  التعلــــــــيم وأمنــــــــا  العــــــــيش املســــــــتدام  عــــــــن  - 71
لـدعم إ مـا  أمنـا  العـيش املسـتدام  يف جمـال التعلـيم  وجمموعـ    تضمن  جمموع  أ وا  2016 عام يف

 أ وا  للعمل بشأ  أمنا  العيش املستدام  على املستو  احملل  وعلى مستو  البلد    وث ث  تقا ير.
  أساســا لتعزيــز فكــم أمنــا  العــيش املســتدام  2016وتــوفر التقــا ير الث ثــ   الــي نشــر  يف عــام  - 72

ما هـــــا علـــــى ن ـــــاق واســـــ . وتشـــــمل تقريـــــر بـــــرمم  األمـــــم املتحـــــدة للبيئـــــ  عـــــن حمـــــد ا  والتع يـــــل ابعت
  وتقريـــرا مـــوجزا للسياســـا  مقـــدما مـــن معكـــد (26)واســـةاتي يا  إطـــا  تشـــكيل أمنـــا  العـــيش املســـتدام 

__________ 

-www.scpclearinghouse.org/resource/framework-shaping-sustainable-lifestyles-determinantsمتـــــاح يف املوقـــــ  التـــــاي:  (26) 

and-strategies. 
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م    وتقريـر بـرم(27)ستوككوم للبيئ  عن املد  املستدام  والد و  املسـتفا ة مـن املبـا  ة اجملتمعيـ  السـويدي 
 .(28)األمم املتحدة للبيئ  عن املبا ئ واملما سا  الناشئ  يف تعزيز أمنا  العيش املستدام  والتعري  هبا

 
 7الشكل 

وأنشددط  الت عيدد  واالتصددال الدديت أبلددغ عن ددا بددران   التعلدديم وأمنددا  العدديش  املعرفدد  أدوات و دد ارد  
 201٦املست ا   يف عام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

جــــر  االضــــ    مبــــا جمموعــــه  انيــــ  أنشــــ   للتوعيــــ  واالتصــــال مــــن جانــــ    2016يف عــــام  - 73
ــــل نصــــ  األنشــــ   يف مناســــبا   ــــيم وأســــالي  العــــيش املســــتدام . ومتث ــــ  يف بــــرمم  التعل اجلكــــا  الفاعل

جمـــال االتصـــال  مثـــل تنظـــيم املـــ مترا  وحلقـــا  العمـــل أو املشـــا ك  فيكـــا. أمـــا النصـــ  ايخـــر فتمثـــل  يف
يف املائـــ (  مثـــل إعـــدا  اجملموعـــ  النموذجيـــ  للتعلـــيم وأمنـــا  العـــيش  2٥ا  االتصـــال )إعـــدا  وتعكـــد مـــو  يف

املســـتدام  والنشـــرا  اإلخبا يـــ  املتصـــل  ابلتعلـــيم وأمنـــا  العـــيش املســـتدام   واالضـــ    أبنشـــ   وســـائل 
ــــ  مــــوا  فيــــديو وإضــــافتكا علــــى موقــــ  يوتيــــو  وحســــا   2٥التواصــــل االجتمــــاع  ) ــــ ( مثــــل هتيئ يف املائ

 موق  فيسبو . لىع
وفيمــــا يتعلـــــق ابلسياســــا   اعتمـــــد  الســــويد اســـــةاتي ي  وطنيــــ  بشـــــأ  االســــتك   املســـــتدام  - 74
. وتركــز االســةاتي ي  علــى مــا ميكــن أ  تفعلــه الدولــ   مبشــا ك  البلــد   وق ــا  األعمــال 2016 عــام يف

م  التعلـــيم وأمنـــا  العــــيش واجملتمـــ  املـــدي  لتســـكيل تصـــر  املســـتكلكني علـــى حنــــو مســـتدام. وقـــدم بـــرم
املســتدام    ــث   مبعكــد ســتوككوم للبيئــ   مــدخ   للحكومــ  وســائر جمموعــا  أصــحا  املصــلح  بشــأ  

 االسةاتي ي  من خ ل عدة مشا ي  واجتماعا  ومناسبا  شبكي .

__________ 

-www.sei-international.org/mediamanager/documents/Publications/NEW/SEI-PBمتـــــــاح علـــــــى املوقـــــــ  التـــــــاي:  (27) 

2016-Hokarangen-web.pdf. 

 /www.climateaccess.org/sites/default/files متـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي: (28) 
UN%20Fostering%20Communicating%20Sust%20Lifestyles%20Dec%202016.pdf.pdf. 

 التقا ير
 يف املائ  27

 

 أ وا  تقني 
 يف املائ  73

 أدوات و  ارد املعرف  لجان   التعليم
 وأمنا  العيش املست ا   

 3-2املؤشر 
 

مناسبا  االتصال 
يف املائ  ٥0  

 موا  االتصال 
 يف املائ  2٥

 

أنش   وسائ  
التواصل االجتماع  

يف املائ  2٥  
 

 أنشط  الت عي  واالتصال لجان   التعليم
 وأمنا  العيش املست ا  

 2-2املؤشر 
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ووضـــ  الفريـــق العامـــل املعـــي ابلتعلـــيم مـــن أجـــل أمنـــا  العـــيش املســـتدام  خ ـــ  عمـــل ســـي ر   - 7٥
مبـــــوا   شـــــحيح   وتســـــتند إىل األنشــــ   اجلا يـــــ  ابلفعـــــل أو املقـــــر  أ  يضـــــ ل   2016نفيــــيها يف عـــــام ت

شــركا  بــرمم  التعلــيم وأمنــا  العــيش املســتدام  والشــبك  املعنيــ  ابلشــراك  مــن أجــل التعلــيم والبحــو   هبــا
 و ة/حماضــرة  20بشــأ  أســالي  احليــاة املســ ول . ومشلــ  بعــ  األنشــ   التعــاو  بشــأ  عقــد أكثــر مــن 

مقـاال مـن املقـاال  العلميـ   واملشـا ك   1٥جمال التعليم من أجل أمنا  العيش املستدام   واملسامه  يف  يف
 يف عدة مناسبا   والتواصل م  السل ا  الوطني  لتعزيز التعليم من أجل أمنا  العيش املستدام .

  لتكيئــ  مســا  لل ــ   مــن مجيــ  وتعــاو  معكــد ســتوككوم للبيئــ  مــ  مد ســ  بــ غ  ل تصــاال - 76
 بــرام  ومســتو   املد ســ  لبحــ  مواضــي  االســتك   املســتدام وأمنــا  العــيش املســتدام . وقــد طلــ  إىل
ال    اختيا  شرك  من الشركا  وت وير فكرة مشرو  جتا   لتعزيز أمنا  العيش املستدام  وإجيا  قيم  

 مضاف  ألجل الشرك  واملستكل .
بشــأ   2017مم  التعلــيم وأمنــا  العــيش املســتدام  مشــروعا ســي ر  إط قــه يف عــام وأعــد بــر  - 77

تصــــو  مســــتقبل  ألمنــــا  العــــيش ذا  االنبعــــا   الكربونيــــ  املندفضــــ  وأ وا  التحــــول إليكــــا. ويكــــد  
املشــرو  إىل إعــدا  توصــيفا  شــامل  ألمنــا  العــيش املســتدام  احملتملــ  والوســائل الــي ميكــن حتقيقكــا هبــا  

خـــ ل مـــا يلـــ : )أ( إعـــدا  حتليـــل جتـــرييب للسياســـا  واأل وا  واألطـــر احلاليـــ  الـــي ميكـــن أ  تـــدعم  مـــن
االنتقال إىل أمنا  العيش املستدام  يف املستقبل  ) ( إجرا  تقييم للسينا يوها  املستقبلي  املعدة بصـو ة 

 سـتدام . وهنـا  مشـرو  آخـرعلمي   ووض  إطا  لتصـو  وإعـدا  سـينا يوها  مسـتقبلي  ألمنـا  العـيش امل
بشأ   صد وتقييم آ   االسـتدام  )مبـا يف ذلـ  احلـد مـن انبعـا    2017سي ر  إط قه أيضا يف عام 

  ي أكسيد الكربو ( وقابلي  ت بيق املشا ي  املتعلق  أبمنا  العيش املستدام  على ن اق أوس .
أنشــ   التعلــيم وأمنــا  العــيش املســتدام  وميكــن االطــ   علــى التفاصــيل الكاملــ  بشــأ  حافظــ   - 78

 .(29)وشركائكا على املوق  الشبك  ملركز تبا ل املعلوما  بشأ  االستك   واإلنتا  املستدامني
 

 املباين وأسالي  التشيي  املست ا   - واو 
  201٥تقــو  فنلنــدا بــرمم  املبــاي وأســالي  التشــييد املســتدام   الــي  أطلــق يف نيســا /أبريل  - 79

ويشــا   يف قيا تــه بــرمم  األمــم املتحــدة للبيئــ  ومعكــد ملبــو   امللكــ  للتكنولوجيــا واجمللــ  العــامل  للبنــا  
 عضواا. 19املراع  للبيئ . وتدعم الممم  جلن  استشا ي  ألصحا  املصلح  املتعد ين تتأل  من 

لـ : )أ( هتيئـ  وتعزيـز الظـرو  وتتمثل أهدا  برمم  املباي وأسـالي  التشـييد املسـتدام  يف مـا ي - 80
ألغـــراض سياســـا  البنـــا  والتشـــييد املســـتدامني وتـــوف  الظـــرو  امل اتيـــ  هلـــا  ) (  عـــم وتعزيـــز اإلســـكا  
املسـتدام  ) ( تعزيــز االسـتدام  يف سلســل  اإلمـدا  يف ق ــا  البنــا   ) ( احلـد مــن آ   تغـ  املنــا  وتعزيــز 

 2016-201٥والتشـــييد. وتركـــز خ ـــ  عمـــل الـــممم  للفـــةة  القـــد ة علـــى التـــأقلم معـــه يف ق ـــا  البنـــا 
تنفيــي املشــا ي  والعمــل مــ  الشــركا  وتعبئــ  املــوا   وأنشــ   االتصــال. وكــا  هنــا  نشــاطا   ئيســيا   علــى

 مها إعدا  املشا ي  للتنفيي واالتصال  وإذكا  الوع   ونشر املعلوما . 2016للممم  يف عام 
الن ــاح اخلاصــ  ابإلطــا   أفــا  بــرمم  املبــاي وأســالي  التشــييد املســتدام   وفيمــا يتعلــق مب شــرا  - 81

 :2016البيام  عن النتائ  التالي  لعام 
__________ 
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 8اجلدول 
 (201٦بران   املباين وأسالي  التشيي  املست ا   )  

 اجملمو   امل شر
 3 مشا ي  تدعم االستك   واإلنتا  املستدامني 1.1   
 163 أمنا  االستك   واإلنتا  املستدام التد ي  على  1.3
 3٥ شبك  االستك   واإلنتا  املستدامني )عد  احلكوما /املنظما ( 2.1
 31 أنش   التوعي  واالتصال ألغراض االستك   واإلنتا  املستدامني 2.2
 2 إنتا  األ وا  املعرفي  والتقني  2.3
 14 السياسا  )عد  احلكوما /املنظما ( االستك   واإلنتا  املستداما  يف أ وا  3.1
 ٥ التثقي  بشأ  االستك   واإلنتا  املستدامني )عد  البلدا ( 3.3
 1 االلتزاما  املتعلق  ابالستك   واإلنتا  املستدامني ٥.3
 1 التنسيق بشأ  االستك   واإلنتا  املستدامني )عد  ايليا ( 3.6
  

  تغ ـــ   ســـ  بلـــدا  2016يف عـــام وبــدأ تنفيـــي ث ثـــ  مشـــا ي   ولـــ  مـــن الصـــندوق االســـتئماي  - 82
املنـاطق  ث   مناطق. وقد اخت   تل  البلدا  استنا ا إىل أهـدا  عامـ  لتعمـيم أ وا  السياسـا  يف يف

خمتصـرة لتسـع  مشـا ي  اجلغرافي  لتل  البلدا . وأعـد بـرمم  املبـاي وأسـالي  التشـييد املسـتدام  أيضـا قائمـ  
ممم  ث ثـــ  مقةحـــا   ئيســـي  أخـــر  مقةحـــ   قـــدم  إىل الصـــندوق االســـتئماي بغـــرض التمويـــل  وأقـــر الـــ

)أ( التدخ   احلضري  الرئيسي  مـن خـ ل إقامـ  املسـاكن االجتماعيـ  املسـتدام   الـي يقو هـا بـرمم   ه :
حـــدة( وأقرهتـــا حكومـــ  إثيوبيـــا  ) ( حتويـــل الســـوق األمـــم املتحـــدة للمســـتوطنا  البشـــري  )موئـــل األمـــم املت

لتحقيــــق كفــــا ة اســــتددام ال اقــــ  يف املبــــاي  بقيــــا ة اجمللــــ  العــــامل  لألعمــــال الت ا يــــ  مــــن أجــــل التنميــــ  
 املستدام   ) ( املناه  الد اسي  املتصل  ابلبيئ  املعمو ة  بقيا ة معكد ملبو   امللك  للتكنولوجيا.

عـــن طريـــق االضـــ    أبنشـــ   التوعيـــ  يف جمـــال املبـــاي وأســـالي  التشـــييد وعممـــ  املعلومـــا   - 83
مناسـب . وقـام بـرمم  املبـاي وأسـالي  التشـييد املسـتدام    31خب ا يف أكثر من  2 260املستدام  على 

مـــن بـــني أمـــو  أخـــر   بتنظـــيم مناســـبا  إلقامـــ  الشـــبكا  يف إطـــا  مـــ متر األمـــم املتحـــدة الثالـــ  املعـــي 
  والتنميــ  احلضــري  املســتدام   ومناســب  جانبيــ  يف إطــا  الــدو ة الثانيــ  والعشــرين ملــ متر األطــرا  ابإلســكا

اتفاقيـــ  تغـــ  املنـــا . وقـــام الـــممم   يف إطـــا  مـــ متر األمـــم املتحـــدة الثالـــ  املعـــي ابإلســـكا  والتنميـــ   يف
وأســــالي  التشــــييد املســــتدام  احلضـــري  املســــتدام   بــــدعم مشــــرو  منــــوذج  بشــــأ  اســـتددام املــــوا  احملليــــ  

 العشـــرين  متراملـــالســـياق احلضـــر  ملدينـــ  كيتـــو. وجـــر  تنظـــيم منتـــد  وحلقـــ  عمـــل خاص ـــنين يف إطـــا   يف
الــي  عقــد  اجمللــ  الــدوي للبحــو  واالبتكــا ا  يف جمــال البنــا  والتشــييد   2016عــام لالعــامل  للمبــاي 

املعنيـ  ابلبيئـ  املعمـو ة املسـتدام   علـى التـواي. كمـا نظـم من سلسـل  املـ مترا  الدوليـ   2016 وم متر عام
 .يوم تد ي  للفر  163مشا كا  مبا يعا ل  46٥الممم      و ا  تد يبي  ملا جمموعه 

 ومشل  موا  االتصال الي ُوضع  الكتيبا  وامل و   والعروض وامللصقا  وشري  ن فيديو. - 84
وا   وضــ  الــممم  أ اة تصــميم املســاكن املســتدام  املعروفــ  ابســم وفيمــا يتعلــق ابملعــا   واأل  - 8٥
”SHERPA“   لبو كينـــا فاســـو وكينيـــا ونيبـــال  وأعـــد  تقريـــرا عـــن تعزيـــز قـــوانني البنـــا  الوطنيـــ  علـــى املســـتو

 احملل  ملن ق  وا   أبو ا يف كولومبيا.
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 وضـ  أ وا  سياسـاتي  حكومـ  إضـاف  إىل منظمـا  أخـر  يف التقـدم يف 14وسيدعم الممم   - 86
أو اعتما هــا أو تنفيــيها فيمــا يتصــل ابالســتك   واإلنتــا  املســتدامني. وتشــمل السياســا  املقــر  وضــعكا 
السياســـــا  الـــــي تتنـــــاول التشـــــييد الـــــوطي املســـــتدام يف كولومبيـــــا  واملســـــاكن املســـــتدام  املعقولـــــ  التكلفـــــ  

 اكن االجتماعي  املستدام  يف اهلند.بو كينا فاسو وكينيا ونيبال  وتعميم تشييد املس يف
ـــدعم خلمســـ  بلـــدا   - 87 ـــوفر بـــرمم  املبـــاي وأســـالي  التشـــييد املســـتدام  ال وفيمـــا يتعلـــق ابلتعلـــيم  ي
من قــ  آســيا واحملــي  اهلــا ئ يف إ مــا  مواضــي  االســتك   واإلنتــا  املســتدامني يف  ا ســا  التعلــيم   يف
عمـــو ة يف املن قـــ   مـــ  الةكيـــز علـــى اهلندســـ  املعما يـــ  واهلندســـ  خـــ ل اســـتقرا   و  منـــاه  البيئـــ  امل مـــن

والتد ي . وتتدي هي  املبا  ة هن ا م سسيا من خ ل إشرا  الق ا  واحلكوما  واألوسا  األكا مييـ  
  واتيلنـــــد  يف تغيـــــ  املنـــــاه  الد اســـــي . وأجريـــــ    اســـــا  حـــــاال  إفرا يـــــ  هبـــــيا الشـــــأ  يف إندونيســـــيا

والفلبـــني. وتتمثـــل اخل ـــوة التاليـــ  يف اســـتددام هـــي  املعلومـــا  إلجـــرا    اســـا    لصـــنيوا  النكـــا وســـر 
 جتريبي  لتغي  املناه  الد اسي .

وبــرمم  املبــاي وأســالي  التشــييد املســتدام  هــو  ئــي  فرقــ  العمــل املعنيــ  برصــد اإلطــا  العشــر   - 88
 وتقييمه فيما يتصل مب شرا  الن اح اخلاص  ابإلطا .

 وبرمم  املباي وأسالي  التشييد املستدام  عضو يف االئت   العامل  للمباي والتشييد. - 89
والتفاصـــيل املتعلقـــ  حبافظـــ  أنشـــ   بـــرمم  املبـــاي وأســـالي  التشـــييد املســـتدام  وشـــركائه متاحـــ   - 90
 .(30)املوق  الشبك  ملركز تبا ل املعلوما  بشأ  االستك   واإلنتا  املستدامني على
 

 املبادرات اإلقليمي  وال طني  - زاي 
ُتظكـر عمليـ  اإلبـ   الت ريبيـ  بشـأ  م شــرا  الن ـاح اخلاصـ  ابإلطـا  العشـر  أ  مـا جمموعــه  - 91

حكومـــ  إضـــاف  إىل منظمـــا  أخـــر  حتـــرز تقـــدما يف وضـــ  أ وا  سياســـا  االســـتك   واإلنتـــا   21٥
 املستدامني أو اعتما ها أو تنفييها.

أمان  اإلطا   يف عملكا الوثيق م  مراكز التنسيق الوطني  املعني  ابإلطا   أول استقصا  وأجر   - 92
)املرحلــــ   201٥عــــامل  بشــــأ  السياســــا  واملبــــا  ا  الوطنيــــ  ل ســــتك   واإلنتــــا  املســــتدامني يف عــــام 

يــ  أحنــا  الت ريبيــ (   ــا سيســاهم يف إنشــا  خــ  أســا  لسياســا  االســتك   واإلنتــا  املســتدامني يف مج
العـــام. ومتثلـــ  أهـــدا  االستقصـــا  يف تقيـــيم سياســـا  ومبـــا  ا  االســـتك   واإلنتـــا  املســـتدامني الـــي 
تقو ها امل سسا  احلكومي /العام  يف مجي  أحنا  العـام وحتديـد الفـر  لتكرا هـا وتوسـي  ن اقكـا. وشـا   

ــــ  بــــني هنايــــ ٥0حنــــو  ــــدا واالحتــــا  األو ويب يف املرحلــــ  الت ريبي   ابإلبــــ   2016وعــــام  201٥  عــــام بل
مـــن سياســـا  ومبـــا  ا  االســـتك   واإلنتـــا  املســـتدامني علـــى الصـــعيد الـــوطي الـــي تقو هـــا  273 عـــن

احلكومــــا  وامل سســــا  العامــــ  علــــى الصــــعيد العــــامل . وفيمــــا ال يــــزال يتعــــني وضــــ  خــــ  أســــا  عــــامل  
يــد قـــد ة اإلطــا  العشــر  ككـــل علــى تلبيـــ  لسياســا  االســتك   واإلنتـــا  املســتدامني  مــن املتوقـــ  أ  تز 
 احتياجا  البلدا  ب ريق  حتد  فيكا األهدا  بشكل أ ق.

 
 

__________ 

 .www.scpclearinghouse.org/sustainable-buildings-and-construction/aboutانظر  (30) 
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 8الشكل 
 2015الت زي  حس  فئات السياسات ال اردة يف االستقصاء العاملي بشأن السياسات واملبادرات ال طني  لعام   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

الوطني  املعني  ابإلطا  من خ ل اجتماعا  أصحا  املصلح  ومت تفعيل شبك  مراكز التنسيق  - 93
وكـــــيل     املتعـــــد ين اإلقليميـــــني و و  اإلقليميـــــني  وحلقـــــا  العمـــــل واأل وا  يف جمـــــال بنـــــا  القـــــد ا 

بع  احلاال   من خ ل  عم التنسيق بني الوزا ا  على املستو  الوطي بشـأ  االسـتك   واإلنتـا   يف
شــا ك  مراكــز التنســيق الوطنيــ   الــي متثــل حكوماهتــا   يــا يف ســياق واليــ  حكوميــ  املسـتدامني. وتســاهم م

 وليــ   يف تعزيــز املنتــد   اإلقليميــ  القائمــ  املدصصــ  ل ســتك   واإلنتــا  املســتدامني وإضــفا  ال ـــاب  
  املسـتدامني امل سس  عليكا  مبا يف ذل  اجتماعا  املائـدة املسـتديرة اإلقليميـ  بشـأ  االسـتك   واإلنتـا 

يف أفريقيــا ومن قــ  آســيا واحملــي  اهلــا ئ  وكــيل  اجمللــ  اإلقليمــ  للدــما  احلكــوميني املعــي ابالســتك   
 واإلنتا  املستدامني ألمريكا ال تيني  ومن ق  البحر الكا ييب.

ــــ  التاليــــ  بشــــأ  2016ويف عــــام  - 94 ــــق واالســــةاتي يا  اإلقليمي   مت  وضــــ  وإطــــ ق خــــرائ  ال ري
االســتك   واإلنتــا  املســتدامني وتنفيــي اإلطــا  العشــر : خري ــ  ال ريــق اإلقليميــ  يســيا واحملــي  اهلــا ئ 

(  بــدعم مــن اإلطــا   وخري ــ  ال ريــق ألمريكــا 2018-2016بشــأ  االســتك   واإلنتــا  املســتدامني )
بشــــأ  االســــتك   ( لتنفيــــي االســــةاتي ي  اإلقليميــــ  2017-2016ال تينيــــ  ومن قــــ  البحــــر الكــــا ييب )

واإلنتـا  املسـتدامني ألغـراض تنفيـي اإلطـا   الـي أُقِـرِ   يف منتـد  إقليمـ  لـوز ا  البيئـ  يف أمريكـا ال تينيــ  
ـــمام   مـــن قبيـــل  ومن قـــ  البحـــر الكـــا ييب. وتشـــمل االســـةاتي يا  اإلقليميـــ  األولـــو   الـــي تناولتكـــا ال

 النفا   وامل سسا  الصغ ة واملتوس  .
وقــــد ُوضــــع  جمموعــــ  أ وا  لــــدعم تعزيــــز االســــتك   واإلنتــــا  املســــتدامني مــــن خــــ ل مراكــــز  - 9٥

التنســـيق الوطنيـــ  املعنيـــ  ابإلطـــا  علـــى الصـــعيد الـــوطي. وســـتتاح ابللغـــا  اإلســـباني  واإلنكليزيـــ  والروســـي  
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 و ة للـــــتعلم  . وأُعـــــد  2017والعربيـــــ  والفرنســـــي  وتـــــوز   علـــــى مراكـــــز التنســـــيق الوطنيـــــ  يف أوائـــــل عـــــام 
اإللكــةوي بشــأ  االســتك   واإلنتــا  املســتدامني يف أفريقيــا )ابللغتــني اإلنكليزيــ  والفرنســي (  مت تكييفكــا 
اســـتنا ا إىل مشـــرو  التحـــول إىل أمنـــا  التنميـــ  املســـتدام  يف آســـيا  يف شـــراك  مـــ  معكـــد األمـــم املتحـــدة 

األخضـر. ويتمثــل اهلـد  مــن الـدو ة يف مســاعدة للتـد ي  والبحــ   ومشـرو  حتــول أفريقيـا إىل االقتصــا  
مـــوظف  اخلدمـــ  املدنيـــ  مـــن املســـتويني العـــاي واملتوســـ  يف أفريقيـــا )مـــث ا  مراكـــز التنســـيق الوطنيـــ  املعنيـــ  
ـــــي تـــــدعم التحـــــول  اإلطـــــا  ومبشـــــرو  حتـــــول أفريقيـــــا إىل االقتصـــــا  األخضـــــر( علـــــى وضـــــ  السياســـــا  ال

 وتنفييها و صدها وتقييمكا. االستك   واإلنتا  املستدامني إىل
 

 الصن وق االستئماين لإلطار العشري للجا   - حاء 
يشـــــكل الصـــــندوق االســـــتئماي لإلطـــــا  العشـــــر  أحـــــد وســـــائل تنفيـــــي اإلطـــــا . ومتثـــــل أهـــــدا   - 96

ـــــا  ا  حمـــــد ة   ـــــدعم العـــــام لتنفيـــــي اإلطـــــا   ) (  عـــــم بـــــرام  ومب ـــــ : )أ( تقـــــدم ال الصـــــندوق فيمـــــا يل
 لألولو   الوطني  واإلقليمي  للبلدا  النامي  والبلدا  الي متر اقتصا اهتا مبرحل  انتقالي .واالست اب  

ــــي بــــد  تشــــغيل الصــــندوق  - 97 ــــدعوا  الســــ  إىل تقــــدم مقةحــــا  الــــي اكتملــــ  من ويف إطــــا  ال
 مقةحــا وجــر  تقييمكــا. وتشــ  تلــ  الــدعوا  إىل وجــو  طلــ  614  و      2014االســتئماي يف عــام 

قو  للتع يل ابلتحول إىل االستك   واإلنتـا  املسـتدامني يف البلـدا  الناميـ  والبلـدا  الـي متـر اقتصـا اهتا 
 مبرحل  انتقالي .

مشـروعا  11مشـروعا لتمويلكـا  بـدأ تنفيـي  2٥واختا  الصندوق االستئماي لإلطا  مـا جمموعـه  - 98
مشا ي   7للتوزي  اإلقليم  للمشا ي  املدتا ة: (. وفيما يل  عرض 9)انظر اجلدول  2016منكا يف عام 
مشا ي  يف أمريكا ال تيني  ومن ق  البحـر  8 مشا ي  يف من ق  آسيا واحملي  اهلا ئ  و 10 يف أفريقيا  و

 الكا ييب. وتر  نوات  مشا ي  الصندوق االستئماي ونتائ كا ضمن النتائ  الممجمي  لإلطا  العشر .
 

 9اجلدول 
 الصن وق االستئماين لإلطار قي  التنفي  شاري    

 الوكال  املنفية سم املشرو ا الممم 
إ ســا  نظــام للشــرا  العــام املراعــ  للبيئــ  وتنفيــي  يف مدينــ   الشرا  العام املستدام   

 كيزو  لتعزيز االستك   واإلنتا  املستدامني يف الفلبني
 املستدام املركز الفلبيي حلماي  البيئ  والتنمي  

ام املســــتدام مـــن خـــ ل اســــتحدا  تعمـــيم الشـــرا  العـــ 
تــــــوفر املنت ــــــا  واخلــــــدما  يف مقاطعــــــ  كيــــــ   نظــــــم

 الغربي   جبنو  أفريقيا

 املعكد الدوي للتنمي  املستدام 

 مكت  األمم املتحدة خلدما  املشا ي  حنو نظام للشرا  العام املستدام  يف أو وغوا  
أجـل حتقيـق إع م املستكلكني مـن 

 االستك   واإلنتا  املستدامني
الــممم  الصــيي لبحــو  االســتك   املســتدام: توعيــ  

 املستكلكني وتغي  سلوككم يف االستك   املستدام
 الراب   الصيني  لس سل املتاجر واالمتيازا 

 م سس  شيل  اخةا  ت بيق للكوات  اليكي  لتوعي  املستكلكني يف شيل  
شــييد املســتدام يف وا   أبــو ا  مرحلــ  تنفيــي سياســ  الت وأسالي  التشييد املستدام املباي 

 كولومبيا يف
ــــــــو ا  املن قــــــــ  ا حلضــــــــري  الكــــــــم  يف وا   أب

 كولومبيا يف
 جامع  أوكسفو   بروك   اململك  املتحدة تعميم تشييد املساكن االجتماعي  املستدام  يف اهلند 
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 الوكال  املنفية سم املشرو ا الممم 
 “SHERPA”وضـــ  أ اة تصـــميم املســـاكن املســـتدام      

 )بو كينا فاسو وكينيا ونيبال(
 برمم  األمم املتحدة للمستوطنا  البشري 

 للتنمي  الريفي “ Africa!Ignite”وكال   وض  منوذ  للسياح  اجملتمعي  املستدام  جلنو  أفريقيا برمم  السياح  املستدام 
املســـتدام : منـــوذ  الشـــراك  ح  للســـيا “إنكـــا”حتـــال   

للســــــياح  االبتكا يــــــ   الق ــــــاعني العــــــام واخلـــــا  بـــــني
 -واملستدام  غ  الضا ة ابلبيئ  يف الوجكا  التا خييـ  

 الثقافي  وال بيعي  يف ب و

 “Grupo GEA”جمموع  

ـــــاب  ملنظمـــــ  الســـــياح    بـــــرمم  املشـــــا ي  املســـــتدام  الت
 ا(لبلدا  جنو  احملي  اهلا ئ )في   وسامو 

 املنظم  الدولي  لألسفا  املستدام 

  
   أُطلقـــ   عـــوات  جديـــدات  إىل تقـــدم مقةحـــا : إحـــدامها بشـــأ  بـــرمم  نظـــم2016ويف عـــام  - 99

األخــر  بشــأ  بــرمم  و   2017األغييــ  املســتدام   ســي ر  يف إطا هــا تقيــيم املشــا ي  واختيا هــا يف عــام 
حكومــ   علــى أمنــا  العــيش املســتدام املندفضــ  الكربــو  بتمويــل مــنركــز تو التعلــيم وأمنــا  العــيش املســتدام  

 .2017سبع  مشا ي  ستحظى ابلتمويل  وسيبدأ تنفييها يف عام  االيااب   واخت   يف إطا ه
  

 االستنتاجات والت صيات - اثلثا 
الكثــ ة  يــوفر جتريــ  م شــرا  الن ــاح اخلاصــ  ابإلطــا  العشــر  حملــ  عامــ  عــن األنشــ   واملــوا   - 100

املتاحـــ  يف ســـياق شـــبك  اإلطـــا  لـــدعم التحـــول إىل االســـتك   واإلنتـــا  املســـتدامني. وقـــد ت لـــ  وضـــ  
امل شرا  من جان  فرق  العمل املعني  برصد اإلطا  وتقييمه ومجـ  البيـام  بواسـ   بـرام  اإلطـا  جكـدا  

ـــيم األ ا  وحتســـينه كبـــ ا مـــن جانـــ  مجيـــ  األطـــرا  املعنيـــ . وســـتوفر النتـــائ   عمـــا كبـــ ا لإل طـــا  يف تقي
وذلـــ  إلثبـــا  اخلضـــو  للمســـا ل  أمـــام   ل سةشـــا  بـــه يف التد ـــي  لألنشـــ    ويف تبيـــا  التقـــدم احملـــرز

 مجي  اجلكا  الفاعل  وإب   النتائ  إىل اجلمكو  عام .
د و    استنا ا إىل النتائ  وال2017وسيستمر حتسني م شرا  الن اح اخلاص  ابإلطا  خ ل  - 101

املســتفا ة خــ ل عمليــ  اإلبــ   الت ريبيــ  وإىل الت ــو ا  الــي تشــمل م شــرا  أهــدا  التنميــ  املســتدام  
ــــهمنتصــــ  مديف ذا  الصــــل . وستشــــكل امل شــــرا  أســــا  التقريــــر املرحلــــ  لإلطــــا     وســــتتيل تنميــــ  ت

 القد ا  لتعزيز حافظا  برام  اإلطا .
ـــمام  واخـــت   الوقـــائ  وابلـــرغم مـــن تعـــد  أصـــحا  املصـــلح  وت - 102 نـــوعكم يف كـــل بـــرمم  مـــن ال

االقتصــا ي  واالجتماعيــ  والسياســي  والثقافيــ  يف خمتلــ  املنــاطق والبلــدا  الــي تشــكل حتــد   كبــ ة أمــام 
اإلطـــا  العشـــر   ميكـــن حتويـــل تلـــ  التحـــد   إىل فـــر  مـــن خـــ ل املشـــا ك  الكافيـــ  وتكييـــ  احللـــول 

ح  واخلصوصـــيا  الوطنيـــ  أو اإلقليميـــ  علـــى حـــد ســـوا . ويف هـــيا لتناســـ  احتياجـــا  أصـــحا  املصـــل
الســياق  يــوفر أول استقصــا  عــامل  بشــأ  السياســا  واملبــا  ا  الوطنيــ  ل ســتك   واإلنتــا  املســتدامني 

 )املرحل  الت ريبي ( حمل  عام  أولي  عن خ و  األسا  واالحتياجا  على الصعيد الوطي.
نتـــائ  اإلبـــ   عـــن جمموعـــ  حمـــدو ة مـــن م شـــرا  الن ـــاح اخلاصـــ  ابإلطـــا  ومـــن املتوقـــ  توزيـــ   - 103
. وهيا ما سيتيل إنشا  خ  أسا  بشأ  السياسا  الوطنيـ  2017مراكز التنسيق الوطني  يف عام  على

ل ســـتك   واإلنتـــا  املســـتدامني  و عـــم الشـــبك  يف  بـــ  ال لـــ  علـــى الصـــعيد الـــوطي ابملـــوا   وأفضـــل 
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مـــــن م شـــــرا   1-1-12لــــمام . وسيشـــــمل التوزيــــ  التقـــــا ير الوطنيــــ  عـــــن امل شــــر املما ســــا  ضـــــمن ا
 األهدا  اإلمنائي  املستدام .

 1-1-12واستنا ا إىل املنك ي  الي وضعتكا فرق  العمل املعني  برصد اإلطا  وتقييمه بشأ  امل شر  - 104
سـتك   واإلنتـا  املسـتدامني(  بشـأ  أ وا  سياسـا  اال 1-3)الي  يعا ل م شر الن اح اخلا  ابإلطا  

سيقد م طل  إىل فريق اخلما  املشة  بني الوكاال  املعي مب شرا  أهدا  التنميـ  املسـتدام  إبعـا ة تصـني  
ــر إ  ا   1-1-12امل شــر  إىل م شــر مــن الفئــ  الثانيــ  )مصــن  حاليــا يف الفئــ  الثالثــ (. وهــيا مــا ســو  ييس 

 .لتقرير املقبل عن األهدا  اإلمنائي  املستدام يف ا 1-12املعلوما  عن الغاي  
وقــد أقــيم ابلفعــل تعــاو  بــني بــرام  اإلطــا   وال ســيما عــن طريــق بــرمم  الشــرا  العــام املســتدام   - 10٥

وبرمم  إع م املستكلكني من أجل حتقيـق االسـتك   واإلنتـا  املسـتدامني  وبـرمم  السـياح  املسـتدام   
العامل  املشةك  و/أو املشا ي  املشةك . واستنا ا إىل ذل  التعاو      حتد  ئيس  آخر من خ ل األفرق  

وكـيل  أنشـ   التنفيـي الـي تضـ ل    يتعني على اإلطا  العشر  التصد  لـه وهـو كفالـ  أال تنف ـي الـمام 
 و  مةاب   وموحدة.هبا اجلكا  الفاعل  العاملي  واإلقليمي  والوطني   مبعزل عن بعضكا البع  وأ  تك

 2016وقد وف ر حتدي  مركز تبا ل املعلوما  بشأ  االستك   واإلنتا  املستدامني قر  هناي   - 106
لإلطـــا  منصـــ  إل ا ة املعـــا   جمكـــزة أبحـــد  مـــا توصـــل  إليـــه التكنولوجيـــا. ومـــن شـــأ  تعزيـــز اســـتددام 

ـــن مـــن املضــــ  قـــدما إب ا ة املعــــا    املنصـــ  تـــد جييا مــــن جانـــ  اجلكـــا  الفاعلــــ  املعنيـــ  ابإلطــــا  أ  ميك 
والتعاو  واملشا ك  بني اجلكا  الفاعل  وأصحا  املصلح  ايخرين العاملني يف جمال االسـتك   واإلنتـا  
ـــــر التواصـــــل بشـــــأ  األنشـــــ   وتعمـــــيم النتــــائ   اخـــــل الشـــــبك  وعلـــــى اجلمكـــــو  عامـــــ .  املســــتدامني  وييس 

القـد ا  الوظيفيـ  ملركـز تبـا ل املعلومـا  بشـأ  االسـتك     سيستمر العمـل علـى تعزيـز 2017 عام ويف
واإلنتـــا  املســــتدامني واســـتددامه ابعتبــــا   منصــــ  مركزيـــ  إل ا ة املعــــا   وأ اة  ئيســـي  ل تصــــال والتوعيــــ  

 بشأ  اإلطا . وسيكو  املركز عنصرا شديد األمهي  يف ز  ة اجلكو  املبيول  عم اإلطا .
  علــى حنــو مــا يتضــل 2016وعيــ  موضــ  تركيــز عــم اإلطـا  العشــر  يف عــام وكـا  االتصــال والت - 107

نشـــاطا اضـــ لع  هبـــا جمموعـــ  متنوعـــ  مـــن اجلكـــا   293 امـــن أنشـــ   االتصـــال والتوعيـــ  البـــاله عـــد ه
الفاعلـ . وكـا  تنظــيم املناسـبا  يف سـياق بــرام  اإلطـا  يف مــ متر األمـم املتحـدة املعــي ابإلسـكا  والتنميــ  

ستدام  ويف الدو ة الثاني  والعشرين مل متر األطرا  يف اتفاقي  األمم املتحدة اإلطا ي  بشأ  تغـ  احلضري  امل
املنا  قد أ   إىل تعزيز اإلطا  وتسـلي  الضـو  عليـه بشـكل أفضـل. وكانـ  وسـائل التواصـل االجتمـاع  

أ  أنشـــ   اإلطــــا  فعالـــ  أيضــــا يف الـــةوي  لإلطــــا   حيـــ  تنشــــر املـــوا  يوميــــا علـــى حســــااب  تـــوية بشــــ
. (10YFP, @10YFP_STP, @10YFP_SPP, @GlobalSCP@)واالســـــــــتك   واإلنتـــــــــا  املســـــــــتدامني 

ولكــ  تكــو  االتصــاال  املتعلقــ  ابإلطــا  فعالــ   جيــ  أ  تســتمر علــى املســتويني املواضــيع  والممجمــ   
تصـاال  يف سـياق اإلطـا  اتبا  هن  منسق عم الشبك . وحتقيقا هليا الغرض  ُوضـع  اسـةاتي ي  ل  م 

 لةسيخ اإلطا  العشر  بوصفه مبا  ة  ائدة اتبع  لألمم املتحدة بشأ  االستك   واإلنتا  املستدامني.
وي ــرح تــوف  املــوا   ال زمــ  لتنفيــي اإلطــا  العشــر  حتــد   علــى مجيــ  املســتو  . إذ تت لــ   - 108

ـــــــمام  وأنشـــــــ تكا وتنســـــــيقكا متـــــــوي  كبـــــــ ا  لكـــــــ  يـــــــتمكن الصـــــــندوق االســـــــتئماي واألمانـــــــ  مشـــــــا ي  ال
ـــ  اتبـــا   مـــن االضـــ    ابملكـــام األساســـي . وقـــد ُوضـــع  اســـةاتي ي  لتعبئـــ  املـــوا   لفائـــدة اإلطـــا  لكفال
منســق وقــائم علــى التعــاو  لتعبئــ  املــوا   عــم اإلطــا  العشــر . ومــن الضــرو   أ  تتــوفر تلــ  األمــوال  هنــ 
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ش  الزخم  وتعزيـز مشـا ك  اجلكـا  الفاعلـ  وتلبيـ  االحتياجـا  ابحل ـم السن  القا م  لكفال  عدم ت  يف
 امل لو   فض  عن تلبي  ال ل  املتزايد على احلصول على  عم اإلطا .

   خـــل اإلطـــا  العشـــر  عامـــه اخلـــام  وبلـــه يف الوقـــ  نفســـه مرحلـــ  منتصـــ  2017يف عـــام و  -109
  املــدة الــي  سيتضــمن اإلبــ   عــن التقــدم املــدة. وسيدضــ  اإلطــا   طــوال الســن   الســتعراض منتصــ

وإجــــرا  اســــتعراض خــــا ج   ومشــــاو ا  مــــ  أصــــحا  املصــــلح   وذلــــ   2017-2013احملــــرز للفــــةة 
 .2022-2018سو  يرس  األسا  السةاتي ي  اإلطا  للفةة  ما
 
 


