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 خلفية -1

منذ  من قبل المجتمع الدولي كأولوية رئيسيةين االستهالك واإلنتاج المستدام أنماط التحول إلى حديدتم ت
 مؤتمر األمم المتحدة من  وبعد عشر سنوات .2002في عام  المستدامة العالمي للتنمية انعقاد مؤتمر القمة

 20+ ريو فيو. أساسي للتنمية المستدامة كشرط االستهالك واإلنتاج المستدامينبتم االعتراف  20+ ريو
 واإلسراع اإلقليمي/  لتعزيز التعاون الدولي المستدامين  واإلنتاج ستهالكإلا برامجل العشري اإلطار اعتمد

 :الوثيقة الختامية ( البلدان المتقدمة والنامية كل من واإلنتاج المستدامين في تحقيق االستهالك نحوبالتحول 
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من  لتعزيز التعاون الدولي عمل عالمي هو إطارالعشري  اإلطارو إن ). 226 الفقرة، المستقبل الذي نريده
. على حد سواء البلدان المتقدمة والنامية واإلنتاج المستدامين في نحو االستهالك بالتحولالتسريع  أجل 

تحقيق النامية ل والمالية للبلدان المساعدة التقنية وتسهيل الحصول على، طار بناء القدراتاإل دعمي سوفو
 .أصحاب المصلحة والتعاون بين جميع االبتكار طاراإلشجع ي سوفو .التحول هذا

إنشاء وإدارة و العشري طارلإلسكرتارية  بمثابةأن  يكون    األمم المتحدة للبيئة من برنامج لبطُ  وقد
يمر  والبلدان التي  في البلدان النامية يناإلنتاج المستدامو تهالكسوتنفيذ اإل لدعماإلئتماني  صندوقال

 يتمو. التقارير لرفعمؤقتة  كهيئة المجلس االقتصادي واالجتماعي شحوقد رُ . بمرحلة انتقاليةاقتصادها 
حسب  كل مجموعة إقليمية من من اثنينويتكون  اء،عضعشرة أ تألف مني صغرمجلس تنفيذي م ترشيح

 .اإلقليمية األمم المتحدة مجموعات

فريق التنسيق  إن قائمة اعضاءو . بين الوكاالت لإلطار العشري فريق التنسيق المشترك تشكيل وقد تم
 المتحدة للتجارة مؤتمر األمم: على النحو التاليهو) 2013مايو  16 اعتبارا من(بين الوكاالت  المشترك
األمم  لجنة و،برنامج األمم المتحدة اإلنمائيو، االقتصادية واالجتماعية للتنمية المتحدة األممإدارة و، والتنمية

سيا األمم المتحدة االقتصادية آل لجنةو،  األمم المتحدة للبيئة برنامجو،  الالتينيةمريكا المتحدة االقتصادية أل
األمم المتحدة االقتصادية  ، ولجنة)اليونسكو( العلم والثقافةالمتحدة للتربية و ومنظمة األمم، الهادئ والمحيط

 األمم المتحدة للطفولة صندوق، واألمم المتحدة لإلسكان، منظمة األغذية والزراعةو، )اإلسكوا(لغربي آسيا 
ولجنة التجارة  ومنظمة العمل الدولية، )يونيدو( الصناعية لتنميةل منظمة األمم المتحدة، و)اليونيسيف(

مساواة بين الجنسين هيئة األمم المتحدة لل، وجامعة األمم المتحدة، و المتحدة كتب عمليات األمم، ومالدولية
المتحدة ومنظمة السياحة  العالمي التابع لألمم برنامج األغذية، و)للمرأة األمم المتحدة(وتمكين المرأة 

 .2013مايو  22-21باريس في  فيفريق التنسيق االجتماع األول ل تم عقدو. الميةالع

اإلنتاج  و االستهالك أنماط إلى اإلسراع بالتحولالتي تهدف إلى و 20+ ريو نتائج وفقا لما قررته
 على المستويات الوطنية التعاون والتنسيق إلى التآزرً و أكثر تماسكاً  بطريقة واالستجابة ينالمستدام

و تعتبر . العشري اإلطار ل ضمنيدوالب االتصال الوطنية نقاط معظم البلدان وقد سمت، واإلقليمية والدولية
 مع المعلومات والتنسيق االتصال للحصول على طانق العشري اإلطارب الخاصة االتصال الوطنيةنقاط 

 بشأن اإلطار المعلومات الوطنيةاالتصال ويتبادل نقاط . العشري إلطارل التنفيذي والمجلسالسكرتارية 
مختلف الوزارات  عبر بلدانهم داخل واإلنتاج المستدامين بشأن االستهالكتعزيز التنسيق والتعاون و العشري

 مشاركة، وتسهيل ويعملون على المساهمة في تنفيذ برنامج اإلطار العشري . مع جميع أصحاب المصلحةو
 اإلئتماني  للصندوق وطنية مقترحات وايقدمو، ينالمستدام اإلنتاجو االستهالكشراكات ومبادرات  في بلدانهم
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 هناك حاجةالعشري فان  وفيما يتعلق باإلطار 20+ ريو متطلباتستيفاء وال أعاله خلفيةال واستنادا إلى
 بشأن االستهالك العربيةجتماع المائدة المستديرة ال المؤقتة السكرتارية "، اإلقليمية القائمة ليةاآللتعزيز 

 بشأن االستهالك العربيةالمجلس التنفيذي الجتماع المائدة المستديرة " من خالل إنشاء" واإلنتاج المستدامين
المنطقة العربية  إلنتاج المستدامين فيوا نحو االستهالك بالتحول اإلسراع  من أجل" واإلنتاج المستدامين

قليمي لتعزيز اإل على المستوى عملالالتنسيق و التنفيذيالمجلس عزز وي. العشرية الفترة اإلطارية خالل
، فإنه وباإلضافة إلى ذلك، في المنطقة العشري طاراإلتنفيذ  لدعم أصحاب المصلحة المعنيين بينالتعاون 

. اإلطار العشري مجلسو أمانة مع العملتنسيق و العشري طاراإلتنفيذ  لدعمإقليمية  منصة سيكون بمثابة
 تعزيز نهججديدة ل مبادرات تنميةودعم والشراكات القائمة و المبادرات بين المجلس التنفيذي يجمعو

 :منها الرئيسية وستكون األهداف. في الدول العربية ينالمستدام واإلنتاجاالستهالك 

 آلية التنفيذ باعتباره واإلنتاج المستدامين االستهالك العشري لبرامجطار ر لإلثوضوح أك ضمان •
واإلطالع على المستجدات بشكل دوري وتيسير العملية  المنطقة العربية؛ في 20+ ريول الرئيسية

 .لكل أصحاب المصلحة
من  ينالمستداماإلنتاج االستهالك وبالمعنية  طرافاأل بين وتعزيز التنسيق فعالةالمساهمة ال شجيعت •

برنامج  تنفيذ  ودعم الدول العربية واإلنتاج المستدامين في نحو االستهالك بالتحول التسريع أجل
 ؛العشري طاراإل

 ينالمستدام اإلنتاجاالستهالك وأنماط  التحول إلى على الحكومات العربية أصحاب المصلحة دعم •
تقاسم المعارف، وبناء والمعلومات و وتبادل الخبراتالعمل المشترك التعاون و من خالل زيادة

 .العشري طاراإل برنامج  ، والمساهمة فيوالحصول على التمويل من المانحين ، والتوعيةالقدرات 

: العشري إلطارل األولية البرامج علىالمجلس التنفيذي  عملية مراكش ينبغي أن يركز على إنجازات بناءو
؛ المستدامةالحكومية المشتريات  )3المعيشة والتعليم المستدامين أنماط  )2 تزويد المستهلك بالمعلومات؛) 1
 طلب من الممكنو. السياحة البيئية بما في ذلك، المستدامة السياحة) 5؛ األبنية واإلنشاءات المستدامة  )4

أن  لمنطقة العربيةليمكن ، على سبيل المثالو اإلقليمية والعالمية المطالب على أساس برامج إضافية تطوير
 تناولتهاالتي وذات األولوية  والقطاعات الموضوعات معالجة بعضل ةجديد ةبرامج عالمي تقترح

اإلدارة المتكاملة والمستدامة ) 6. : ومنها   واإلنتاج المستدامين لالستهالك اإلقليمية االستراتيجية العربية
) 9. الصناعات المستدامة واإلنتاج األنظف) 8. الطاقة النظيفة والمستدامة وكفاءة استخدام الطاقة) 7. للمياه

اإلدارة المتكاملة والمستدامة ) 11. النقل المستدام) 10. الزراعة المستدامة بما في ذلك الزراعة العضوية
 .للنفايات 

السكرتارية الفنية    )آسيا اإلقليمي لغرب مكتبال( األمم المتحدة للبيئة يمّثل برنامج   ومن المتوقع أن
أصحاب  مجلسال شمليوس. واإلنتاج المستدامين بشأن االستهالك العربية المستديرةللمائدة  لتنفيذيللمجلس ا

جامعة الدول  /المنظمات اإلقليمية نقاط االتصال الوطنية و /أساسا، للدول األعضاء " المصلحة المعنيين
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 الوطنية مراكز اإلنتاج األنظفأوروبا، العربية والتنمية في المنطقة مركز البيئة و، ومنظمة االسكوا العربية
 .لخإ ... العربية

 

 نقاط اتصال أصحاب المصلحة وطار العشري إلل االتصال الوطنية طانق دور -3

 االتصال الوطنية نقاط -ا

كما ، تعيين نقاط اتصال دعو الحكومات إلىحول اإلطار العشري ي 20+ في مؤتمر ريو المعتمدة النص ان
 اإلتصال بخصوص نقاط الحكومات إلى تعيينينبغي دعوة "): D.4 الفقرة - A/CONF.216/5( يلي

مع التنسيق االتصال و ضمان بهدف، العشري مع اإلطار النخراطوا لتنسيقل ينالمستدام االستهالك واإلنتاج
  ."تنفيذي والسكرتارية مجلس الال

الحكومات  جميع ىدعالعشري  طارلإل باعتباره سكرتارية  للبيئة برنامج األمم المتحدة هذا، فإنوإستجابة ل
 ضمان بهدف، العشري اإلطار في للمشاركة ينالمستداماإلنتاج الستهالك وبخصوص ا تعيين نقاط االتصالل

 100أكثر من  رشحت ،2013عام  بحلول نهاية مايوو . السكرتارية  و مع المجلسالتنسيق االتصال و
 .تقريبا نقاط اتصالها البلدان جميع رشحت في المنطقة العربيةو. ةالبديلوطنية وال هااتصال  طانق دولة

 أن الوطنية لنقاط االتصال يمكن، العشري طاراإل تقدمها سكرتارية  التي  استنادا إلى المبادئ التوجيهيةو
 :التالية رادواألتلعب 

 .العشري إلطارا وأهداف وغايات دعم رؤية •
واإلنتاج  بشأن االستهالكتعزيز التنسيق والتعاون و العشري اإلطاربشأن  تبادل المعلومات •

 .والجهات المعنية مختلف الوزارات مع داخل البلد المستدامين
 .العشري إلطارا ومجلس السكرتارية  مع المعلومات والتنسيق االتصال للحصول على تكون نقطة •
الشراكات ومبادرات  فيالدولة مشاركة  تسهيل بما في ذلك العشري طاراإل تنفيذ اإلسهام في •

 .العشري  طاراإلالمنفذة في األنشطة وورش العمل و واالجتماعات، يناإلنتاج المستدامواالستهالك 
بما في الوطنية والمحلية، على المستويات اإلقليمية والعشري  طاراإل برامج أعمال وأنشطة دعم •

 .المؤهلين / الصلةالخبراء ذوي  من المشاركة النشطة تسهيل ذلك
 البرامج، وأنشطة ينالمستدام اإلنتاجاالستهالك وخطط  ذات الصلة بشأن ونشر المعلومات تبادل •

 على الصعيدين اإلقليمي والشركاء، وأصحاب المصلحة للنظراء الوطنيينوالفعاليات والمبادرات 
المركز العالمي لتبادل المعلومات حول أنماط اإلستهالك  جملة أمور منهاالدولي، من خالل و
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للتعريف  للمعلومات والمعرفة الخاصة  منصة تكون بمثابة، والتي سوف واإلنتاج المستدامة 
 .العشري باإلطار

 الجاد والفّعال السعيو زمام المبادرة واتخاذ القرارات المناسبةب وحيثما كان مناسباً األخذ تسهيل •
 بما في ذلك تيسير، الوطني على المستوى  يناإلنتاج المستدامواالستهالك  جهودو ةنشطأ تنفيذل

 .واإلنتاج المستدامين بشأن االستهالك وطنيةالعمل الو ورشات  الموائد المستديرة
في الوقت الراجعةوتوفير التغذية ، العشري طاراإل عن أنشطةلمعلومات محددة ودقيقة  قناة تكون •

 .الضرورةعند  العشري اإلطار سكرتارية و مجلس من المقّدمة التقارير والطلبات المناسب بشأن
 النامية التي حالة البلدانفي (اإلئتماني للصندوق  وطنية مقترحات التي تقدم النقطة المحورية تكون •

 ).بمرحلة انتقالية يمر اقتصادها

على  عند الحاجة تعتمد جديدة نقاطإضافة التوجيهية والمبادئ تنقيح هذه لاألقاليم جميع تتاح الفرصة ل وسوف
 .، واستجابة للوضع الوطني واإلقليمية الفعالةشاركالمفي  تهارغبالسياق الوطني واإلقليمي و

 

  نقاط اتصال أصحاب المصلحة -ب

 لدعم واإلنتاج المستدامين بشأن االستهالك صحاب المصلحةأل العشري تعيين نقاط إتصال إلطاركما يتوقع ا
وسوف  .الترشيح لعملية اتدعوال السكرتارية وتعد . العشري بالتنسيق مع نقاط اإلتصال الوطنية إلطارا
االستهالك  في أنشطة أصحاب المصلحة ذوي الصلة جميعل المشاركة النشطة  من العربية تأكد المنطقةت

 للمجلس التنفيذي ةفنيال دور  السكرتارية  -4.العشري طاراإلتنفيذ  دعمل واإلنتاج المستدامين
 االستهالك واإلنتاج المستدامين العربية حول لمائدة المستديرةل

، والمنظمات االتصال الوطنية نقاط( األطراف المعنية والتنسيق بين جميعتعزيز التعاون تشجيع و •
المنطقة  في يناالستهالك المستدام برامج واستراتيجيات اإلنتاج و لدعم تنفيذ) الخ ....اإلقليمية 
 العربية؛

 مع وبالتعاون الوثيق الشركاء اآلخرين مع بالتشاور األنشطة /فعاليات  / االجتماعاتعقد تنظيم و •
 ؛ العشري اإلطار مجلسو السكرتارية الفنية 

 المتصلة بعملها أو من قبل المجلس التنفيذي التقارير الصادرة / الوثائقنشر إنجاز و، تعميم صياغة، •
الحاجة حسب ، )الخ ...، والتقارير، محاضر اإلجتماعات ، معلوماتية جداول األعمال، ومذكرات (

 ، العشري اإلطار مجلساألمانة العامة و من قبل المطلوبة المدخالت اإلقليمية، وتوفير 

أو (، والمساهمة ينالمستدام نتاجواإل االستهالك برامج / مشاريع وإطالق تطويرل التشاور دعم •
 على الصعيد العالمي يناإلنتاج المستداموستهالك إلا نوتبادل المعلومات ع) المشاركة في إدارة

 .)يناإلنتاج المستدامواالستهالك ب من أجل القضايا ذات الصلة عبر اإلنترنت المعلوماتمنصة (



6 

 

 عملمجموعات  عقد فيو ينالمستدام اإلنتاجو االستهالك برامجو مشاريعتحديد الفرص المتاحة ل •
حيث هذا األمر يجب أن يكون مبني على حسب الطلب ، والوطنيعلى الصعيدين اإلقليمي  لتدريبل

 ومشاريع أنشطة تنفيذ من أجلالحصول على التمويل  دعم. والحاجة للبلدان وأصحاب المصلحة 
 .المستدامين االستهالك واإلنتاج

، والمراسالت، ذات الصلةللوثائق  نتاج المستداميناإلالستهالك ول الملف الرئيسي الحفاظ على •
 .العشري اإلطار خالل، ووثائق اإلجتماعات 

تطوير وتعزيز اإلتصال مع وسائل اإلعالم المختلفة من أجل نشر الوعي حول برامج اإلنتاج  •
 .واإلستهالك المستدامين لإلطار العشري

 استراتيجيات إعداد في نقاط االتصال الوطنية، من خالل ،للبلدان األعضاء م الدعم الفنييقدت •
من  االستهالك واإلنتاج المستدامين التحول نحو، وتسريع  ينالمستدام اإلنتاجواالستهالك برامج و

 .في المنطقة والبرامج والمبادرات ينالمستدام اإلنتاجاالستهالك وسياسات  دعم تنفيذ خالل
بين الدول العربية األعضاء من المساهمة في ايجاد أفكار ومبادرات ومقترحات الهتمامات مشتركة  •

 .أجل الحصول على التمويل لمشاريع تضم أكثر من دولة عربية

 

االستهالك واإلنتاج  العربية حولجتماع المائدة المستديرة المجلس التنفيذي ال دور -5
 المستدامين

الدول "واإلنتاج المستدامين  االستهالك برامجل العشري إلطارا تقاسم رؤية وأهداف وغايات •
  .والشركاء اآلخرين برنامج األمم المتحدة للبيئة مع" بشكل خاصاألعضاء 

 ولالمؤشرات حوالدروس المستفادة والمبادرات وأفضل الممارسات و المعلومات نشر المساهمة في •
منصة خالل من  يمكن أن يكون، وهذا فيما بين البلدان األعضاء نتاج المستداميناإلاالستهالك و

 .واإلنتاج المستدامين لالستهالك المعرفة / المعلومات
على  "كلما كان ذلك ممكنا وذلك " التمويل القائمة معلومات عن فرصباألعضاء الدول ، ، تزويد  •

 في يناإلنتاج المستدامواالستهالك  برامج/  مشاريعلدعم تنفيذ اإلئتماني  الصندوق  من سبيل المثال
 .المنطقة العربية

/  اجتماعات المائدة المستديرة بما في ذلك ين،واإلنتاج المستدام االستهالك فعاليات  في المشاركة •
األوراق  وتوفير، واإلقليمي والدولي على الصعيد الوطني المؤتمرات /حلقات العمل  / االجتماعات

 .الحاجة حسب، الفعاليات هذه  في الفنية
تقديم المساعدة  الوصول إلى تيسير ودعم و، والتوعية في مجال بناء القدرات الدول العربية دعم •

 .الحاجة ، حسب ينواإلنتاج المستدام االستهالك في أنشطة التقنية
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والنمو األخضر،   التنمية المستدامة وتشريعات في سياسات يناإلنتاج المستدامواالستهالك دمج  •
في وإلخ .....وسياسات واستراتيجيات القطاعات ذات الصلة مثل قطاعات المياه والطاقة والزراعة 

 .المنطقة العربية

 و االستهالك واإلنتاج المستدامين العربية حولجتماع المائدة المستديرة المجلس التنفيذي ال التفاعل بين -6
 :العشري اإلطار مجلس إدارةوالسكرتارية الفنية 

الدول العربية في كال المجموعتين اآلسيوية  إلى ممثلي تقديم معلوماتب المجلس التنفيذي مقوسي •
  واإلفريقية 

ورش والدورات التدريبية وسيقوم المجلس التنفيذي بتقديم الدعم الفني والمالي لتنظيم  اإلجتماعات   •
 .ر العشريالخاصة باإلطا اإلقليمية األخرىالعمل والفعاليات 

 ).برامجهالعشري وطار لإل تقدم سير العمل مثللتقرير( التقارير المطلوبة إلى تقديم مدخالت •

 

 في الدول العربية واإلنتاج المستدامين ستهالكإلا برامجل العشري اإلطارتنفيذ ل ركائز   -7

 اإلتصال  -ا

 وينبغي أن تبدأ .ينواإلنتاج المستداماالستهالك  استراتيجية تنفيذ األولى نحو الخطوة يهاإلتصال 
وطنية ال أو/اإلقليمية و ين واإلنتاج المستدام ستهالكإلاستراتيجية ا من المحتوى نشر معاإلتصال عملية

  الغرض منو .للتنفيذ الحصول على دعمهم أصحاب المصلحة من أجل لمختلف) األنشطة/ البرامج (
ضمان و يناإلنتاج المستدامو االستهالك برنامج مصداقيةوبناء  ،البيانات/ المعلومات  هو توفير اإلتصال 

بما في ذلك  - في اتجاهين دائما الفعال اإلتصال  ينبغي أن يكونو. عملية التنفيذب أصحاب المصلحة التزام
 آليات االتصال مجموعة واسعة من يتطلب استخدامذلك و - أصحاب المصلحة من أيضا ردود فعل تلقي

شبكة التلفزيون، واإلذاعة، وصفحات الوالكتيبات، و، والنشرات، الندوات وورش العمل مثل المختلفة، 
 فعالة للوصول وسيلة يه ةمالعا سائل اإلعالملو الذكي ستخدامإلاو .وقواعد البيانات )اإلنترنت(العنكبوتية 

 االستهالك برامجالسياسية لاألهمية  من ةعالمياإل اكما  ستزيد التوعية  .المجتمع من ةواسع لقطاعات
االستهالك واإلنتاج المستدامين " مفادها أنرسالة عرض على عملية اإلتصال  ينبغيو. ينالمستدام نتاجواإل
 ".تؤخذ على محمل الجد، وينبغي أن  الدولة في المشتركة األولويةهما

ينبغي أن تحدد و،  ممثل من أصحاب المصلحة المتعددين من قبل فريق ا اإلتصال  خطةتطوير وينبغي 
والقطاعين  والمنظمات غير الحكومية، األفراد  ،الحكومة، الموردون(، والفئات المستهدفة اإلتصال أهداف 

 التواصل الداخلي يهدفو. داخلية أو خارجية  تكون رسالة اإلتصال  يمكن أنو. )الخ ... الخاص / العام
 موظفين والحصول على ؛يننتاج المستدامواإل االستهالك خطة عملبالمتعلقة  المعلوماتنشر  أساسا إلى
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: ركز االتصاالت الخارجية علىت في حينو .يناالستهالك واإلنتاج المستدام برامج لتنفيذمؤهلين و ملتزمين
العلمي  آخذين بعين اإلعتبارالمعلومات ومخرجات نتائج البحث األهمية السياسيةو المصداقية بناء

 -الممولين والموردين والمصلحة الرئيسيين اإلتصال مع أصحاب  – والدراسات العلمية المعتمدة ذات الصلة
 نشرو رصد - ومراكز تبادل المعلومات  مواقع االستهالك واإلنتاج المستدامين قواعد بيانات المساهمة في
 .على أسس منتظمة المستدامينباالستهالك واإلنتاج  المتعلقة والمتابعة تقارير التقييم

 

 .المستدامين اإلنتاجاستراتيجية االستهالك و إضفاء الطابع المؤسسي على -ب

 ببساطةقطاعات، ال يمكن  متقاطعة مع عدة مسألة هو  االستهالك واإلنتاج المستدامينحيث أن موضوع  
تشكل  والشراكةالحوكمة و ،المناسب  إضفاء الطابع المؤسسي، وحدهاالحكومية السلطات  إلى أن تفوض

وينبغي . وطنيال مستوىالعلى  يناالستهالك المستداماستراتيجية برامج اإلنتاج و تنفيذ عامال حاسما في
ين المستدام اإلنتاجو االستهالك برامج/مشاريعلتنفيذ  العام للتنسيق مسؤوليات محددة ذات وطنية هيئة إنشاء

 أن، هذا الصددبمن المهم و. إجراءات ملموسة المسؤولة عن تقديم التنفيذيةتحديد الجهات يتم ، بعد ذلكو .
 ةواضحالغير  الحوكمة  ترتيباتحيث ان ، مع بعضها البعض األطراف المعنيةبين  تحدد كيفية التفاعل 

إضفاء الطابع لتقوية  عدة وسائل الواقع، هناك فيو. المناسب التنفيذعلى كبرى  مخاطر سوف تخلق
برامج /أن مشاريع ضمان )أ: هاومن بين، ين اإلنتاج المستداموبرامج االستهالك /مشاريع على المؤسسي
تنفيذ  كونيينبغي أن  )ب، رفيع المستوى الدعم السياسي لديها ين اإلنتاج المستدامو االستهالك

 قدراتتقوية ال) ج، التنمية الوطنية استراتيجية في إطار ين االستهالك واإلنتاج المستدام برامج/مشاريع
والتوجيه  التدريب التنفيذ من خاللجهات داخل  يناالستهالك واإلنتاج المستدام بخصوص المعرفةو
 .بهما  الخاصة التشريعات  وإصدار يناإلنتاج المستدامواالستهالك  أدوات سياسة تطبيق) البحوث ودو

 

 .للتنفيذ قابلة خطة عمل تطوير ، و ين المستدام اإلنتاجواالستهالك سياسات و تدابير تحديد أولويات -ج

عادة تكون غير  ين المستدام اإلنتاجو االستهالك استراتيجيات في التي تم تحديدها والسياسات التدابير إن
. اوحده ستراتيجيةإلا على وثيقةمباشرة  باإلعتماد  عملية التنفيذبواضحة المعالم بحيث يصعب البدء  

المدرجة في الوثيقة و ين المستدام اإلنتاجاالستهالك و لبرامج ذات األولوية المجاالت ينبغي تحديد ولذلك،
، والجداول مخرجاتها والمسؤولية، و وأصحاب المصلحة للمشاريع محددةالمهام التعرف ي تالو للتنفيذ ةالقابل

 ذات مجاالتالمجال من  لكل من الموارد وغيرها المطلوبة والمالية الموارد البشريةوتنفيذ للالزمنية 
لكل ) SWOT(القوة والضعف والفرص والتهديدات  تحليل أيضاالتنفيذ  وثائق وينبغي أن تتضمن. األولوية

 أن المدينة /الدولة على مستوى " الوطنية جموعاتالممن  ومن المتوقع. األولوية ذات  مجاالتالمجال من 
 )(UNEPلبرنامج األمم المتحدة للبيئة  يمكنو، منطقة لكل للتنفيذ وثيقة في إعداد تأخذ زمام المبادرة
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وغيرها من  وجامعة الدول العربية واالسكوا) UNIDO( ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
 .في هذا الصدد فنية الزمة تقديم أي مساعدة المنظمات

ينبغي أن  التي تحديد األولويات عملية المشاركة في الموردين/  أصحاب المصلحة المعنيين جميعوعلى 
 محدودية الموارد ضوء في هذا األمر  ينبغي أن يتمو، وتقنية وبيئية واجتماعية اقتصادية معايير تقوم على

أن يجب ، على المستوى الوطني ين اإلنتاج المستداموبرامج االستهالك ل مصداقية لبناءو. الدول في دوقيوال
احتمال ذات و العشري طاراإل برامج التي تسهم فيو المجديةالمشاريع و اتمبادرلل القصوى األولوية تعطى
 .في حدود الموارد المتاحة للنجاح كبير

 

 ين االستهالك واإلنتاج المستدام برامج/  لتنفيذ مشاريعالحصول على التمويل  -د

خطوة بال ليست ين االنتاج المستدامواالستهالك  برامج/مشاريعتنفيذ لان عملية الحصول على التمويل 
فإنه  وباإلضافة إلى ذلك ؛ اإلجراءاتوإنهاء ذات الصلة،  الوثائق إلعدادكونها تحتاج وقتا طويال ، سهلةال

لبرامج اإلستهالك  تمويل ويمكن الحصول على. متطلبات الجهات المانحة لتغطية قوية اتصاالت يتطلب
، أو عن ين المستداماإلنتاج ستهالك واإل ة لبرامجوطنيال  واإلنتاج المستدامين  من خالل آليات الموازنة  

و إن تنفيذ . مصادر خارجية أخرىووكاالت التنمية و المؤسساتالمانحة و هيئاتال من التمويلطريق 
 التكيف قد تتطلب العشري طاراإل برامج التي تسهم فيو ين االستهالك واإلنتاج المستداممشاريع و اتمبادر

 اتمبادربخصوص  تعبئة المواردومن الطرق لتيسير  .المانحةوأفضليات الجهات  شروط مع لتطابقل
 خططإدماجها في  -1 : العشري  طاراإل برامج التي تسهم فيو ين االستهالك واإلنتاج المستداممشاريع و

اإلنمائية  إلى تحقيق األهدافالعمليات الرامية  ها وبين بين الروابطبناء  -2، وأولويات التنمية الوطنية
تطوير آلية مناسبة  لحشد التمويل الدولي الهادفة إلى تيسير عملية الحصول على التمويل  -3، لأللفية

 لمبادرات و مشاريع اإلستهالك واإلنتاج المستدامين 

 

  طار العشرياإل برامج تنفيذ / تفعيل -ه

 إلى" 3البند " للتنفيذالقابلة  الوثائق عملية تحويل إلى يننتاج المستدامواإلستهالك إلمشروع ا يشير تفعيل
 ينبغي ألصحاب المصلحة،  يننتاج المستدامواإلستهالك لإلمشروع  تنفيذ أي / لتفعيلو. مشاريع فعلية

 :األساسية التالية الخطوات تتبع المعنيين

وشركاء  المحلية والدولية وأصحاب المصلحة صناع القرار معأساسا : اإلتصال و الحواربدء  •
 األخرى طرافاألالتنمية و
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 وينبغي إنشاء،  "المصالح المشتركة" مبدأ  على أساس التعاون على :تعاون أصحاب المصلحة •
 ين اإلنتاج المستداموستهالك إلا مشاريعو اتمبادر لتنفيذ أصحاب المصلحة المتعددين بين الشراكات

  .العشري طاراإلبرامج التي تسهم في و
 أولوياتدمج انشاء وو المؤسسية ووضوح الهيكلة الفعالالتنفيذ  التأكد من: مؤسسي فعال هيكل •

في  العشري طاراإلبرامج التي تسهم في و ين اإلنتاج المستداموستهالك إلا مشاريعو اتمبادر
 .الوطنية استراتيجيات التنمية

بشأن  التقدم المحرزإجراءات لقياس و، المطلوبة والموارد اإلطار الزمنيتحديد : التقدم قياس •
 .العشري طاراإلبرامج التي تسهم في و ين اإلنتاج المستداموستهالك إلا مشاريعو اتمبادر

 التنفيذ؛ لدعم أدوات السياسة العامةتحديد : واإلنتاج المستدامين لالستهالك أدوات السياسة العامة •
 .القدراتبناء لبيئية واالجتماعية وا، ويةاالقتصاداآلليات ، والتسعيرب تلك المتعلقة أساساو

 مشاريعو اتمبادر  تنفيذب أصحاب المصلحة المعنيين قدرات جميع تحسين وتعزيز: تنمية القدرات •
 .العشري طاراإلبرامج التي تسهم في و ين اإلنتاج المستداموستهالك إلا

 ستهالكإلابرامج  أثناء تنفيذ الممارسات الجيدة ينبغي تحديد: التوسع أفقيا وعموديا / التكرار •
ممارسات تكرارأي  ويقصد بتوسيع النطاق  .أفقيا وعموديا  وتوسيع نطاقها ين المستدامواإلنتاج 

دول في  أوالدولة داخل نفس  مشاريع أخرى المحددة فيوجيدة ال ين المستدام اإلنتاجاالستهالك و
 يشيرتوسيع النطاق إلىو وكذلك . مماثلةال االستهالك واإلنتاج المستدامين تنفيذ برامجو أخرى
 .يناإلنتاج المستداموستهالك اإلمشروع  نفستقوية وتعزيز ل الممارسات الجيدة تطبيق

 

 العشري  برامج اإلطارالتي تسهم في  ةاالستهالك و اإلنتاج المستدام مشاريعمبادرات و رصد وتقييم -و

ستهالك إلبرامج ا على طول المتوقعةتجنب العقبات و تصحيح في انضروري أمران الرصد والتقييم
حيث تتم عملية  . المراحل تغطي جميع مستمرة مهمة يالتقييم ه / عملية الرصدوإن  .يناإلنتاج المستدامو
 تحققت ما إذا إجراء تقييم وهذا يعني .اإلنتاج المستدامينو ستهالكإلمشاريع ا اإلنتهاء من  بعد تقييمال

بناء على نتائج هذه العملية يتم تعديل وتصحيح  و .يناإلنتاج المستداموستهالك إلابرنامج األهداف العامة ل
 . .يناإلنتاج المستداموستهالك إلا برنامج

:  يجب على كل دولة اتخاذ اإلجراءات المناسبة  وذلك من خالل ) و(للتأكد من تنفيذ البند السابق : مالحظة
أن يتم تحديد الجهة  -2ح ،  أن يتم تحديد الجهة المعنية بإجراء هذا التقييم وعمليات التعديل والتصحي -1

 .التي سيتم رفع تقارير التقييم إليها ومتابعة عمليات التعديل والتصحيح 

 


