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اإلبالغ الرسمي عن 

ية السياسات واألدوات الوطن

لالستهالك واإلنتاج 

(١-١٢(المستدامين 
تهالك تنفيذ إطار العمل العشري لبرامج االس

(10YFP)واإلنتاج المستدامين 
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جدول العمل

؟١-١-١٢مؤشر أهداف التنمية المستدامة لماذا التقرير عن1)

سير العمل2)

ماذا تبلغ؟3)

كيفية اإلبالغ؟4)

قيمة اإلبالغ5)
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ن االلتزامات القوية التي تم التعهد بها على مدى السنوات الخمس والعشريمتابعة 

الماضية

على المستوى YFP 10تنفيذ اإلبالغ عن اإلنجازات واإلبالغ عن المساهمة في 

، مع تبادل أفضل الممارسات مع البلدان األخرىالوطني

ة إعداد تشجيع التعاون في االستهالك واإلنتاج المستدامين عبر الحكومة من خالل عملي

وتعزيز الحوار بين الوزارات وتماسك السياساتالتقارير، 

ية على فهم التأثيرات الكمومساعدة المجتمع الدولي التواصل بشأن أداء السياسات 

للسياسات واألدوات الوطنية بشكل أفضل

لقيمة سالسل ا/قطاعاتتسليط الضوء على التقدم المحرز في التنمية المستدامة وفي 

(مثل الغذاء والبناء)المحددة 

01
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؟(١-١٢الغاية )YFP 10لماذا اإلبالغ عن تنفيذ 

(تحت التطوير) One Planetعلى موقع شبكة الملف الشخصي للدولة تغذية في 06
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2022كانون الثاني /يناير–2021تموز /دورة التقرير التالية يوليو-التقارير الجارية 

من أهداف التنمية المستدامة١-١٢سير عمل إعداد التقارير الخاصة بالغاية 

في  10YFPأمانة 

يئةبرنامج األمم المتحدة للب

ريدير عملية إعداد التقاري

نقاط االتصال الوطنية 
10YFP 

نيابة يجمع البيانات ويبلغ ب
عن بلدهم

احصائيين األمم المتحدة

يديرون قاعدة بيانات 
مؤشرات أهداف التنمية 

المستدامة

HLPF

مية يراجع تنفيذ أهداف التن
اريرالمستدامة ويتلقى التق

اللغات يمكن للدول األعضاء تقديم التقارير ب

اإلنجليزية واإلسبانية والفرنسية
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المبادئ التوجيهية
صلة عالية•

لعمليات تغيير القواعد والمؤسسات وا)تعزيز التحول إلى اقتصاد مستدام ✓

(والتقنيات والسلوكيات

معالجة أنماط االستهالك واإلنتاج غير المستدامة✓

لدولة الصناعية ذات األهمية العالية ل/التركيز على القطاعات االقتصادية✓

(حيث توجد معظم التأثيرات والفرص)

مية، المالية، واألدوات التنظي/يلزم مزيد من االهتمام باألدوات االقتصادية✓

ر المناخ، تغي)بما في ذلك ما يتعلق باالتفاقات البيئية المتعددة األطراف 

(والتنوع البيولوجي، والمواد الكيميائية والنفايات

طور، استراتيجية وطنية جديدة، نهج مبتكر أو مت)أدوات سياسية مهمة للبلد •

(مثبتة، إلخ/تأثيرات كمية

الجودة على الكمية: ليس جرداً شامالً •
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أدوات السياسة

القتصاد األخضر؛ خطة العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج المستدام؛ االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة؛ خارطة طريق ا)السياسات الكلية 

المالية واألدوات القائمة على المعلومات/، األدوات التنظيمية واالقتصادية(إلخ

األنشطة بموجب أدوات السياسة المبلغ عنها

(اختياري لكن مشجع)

تم تنفيذ أنشطة محددة كجزء من السياسات المبلغ عنها

ماذا تبلغ؟

ذه الالئحة لدعم تنفيذ ه(. أداة السياسة)تم اعتماد الئحة وطنية بشأن المشتريات العامة المستدامة : مثال

(.نشاط التنفيذ)الجديدة، تم تطوير دليل إرشادي يستهدف المشترين في اإلدارات العامة 
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األدوات القانونية أو التنظيمية

ملزم )يحكمها هيكل قانوني ونظام عقوبات 

فات قوانين أو لوائح أو معايير أو وص(: قانوناً 

أو محظورات، حيث يُتوقع أعلى مستوى من

.االمتثال

األدوات االقتصادية أو المالية

لتي قم بتضمين الحوافز والمثبطات االقتصادية ا

من )تهدف إلى إحداث سلوك أو نتيجة مقصودة 

ات، المنح، واإلعان(: المحتمل أن تكون ملزمة قانوناً 

والضرائب، ونظام استرداد الودائع، وتصاريح 

.التلوث القابلة للتداول، وما إلى ذلك

أداة قائمة على المعلومات

ثير التدابير أو المبادرات التي تهدف إلى التأ

ن على األفراد والمنظمات بشكل غير مباشر ع

طريق المعلومات أو زيادة الوعي أو وضع 

االتفاق : معايير أخالقية أو مدونات سلوك

.الطوعي، وسم المنتج، وخطط الجوائز، إلخ

الفئات الرئيسية ألدوات السياسة

!!



تناول األنشطة ذات المخاطر 

بيئة للتأثيرات على الالجسيمة 

والمجتمع

8

الذي القد يكون الخيار الوحيد 

يم يوجد فيه مجال إلجراءات التنظ

الذاتي أو عندما تفشل

بشأن القواعد توفير الوضوح 

والمتطلبات، وظروف العمليات 

المستقرة والموحدة

لة، غير العاد/منع المنافسة المفرطة

ى وحماية المستهلكين، والحفاظ عل

الجودة والمعايير األخرى 

(األخالقية)

القياسي والتوحيد( يتطلب القدرة والموارد والمعرفة)تشمل التحديات الرئيسية التنفيذ 

.واالفتقار إلى المرونة

ً " الصارمة"القواعد  "القيادة والسيطرة"نهج / الملزمة قانونا

األدوات التنظيمية
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األدوات التنظيمية

2019بعض األمثلة من حملة 

كوستا ريكا

طاع البناء المستدام في الق

العام في كوستاريكا 

المبدأ التوجيهي رقم )

050-2019)

االتحاد األوروبي

أن لوائح االتحاد األوروبي بش

ت المحركا)التصميم البيئي 

الكهربائية، شاشات العرض

(الكهربائية، الغساالت، إلخ

الفليبين

قانون كفاءة الطاقة 

والحفاظ عليها 

(RA 11285)

الصين

قانون تعزيز االقتصاد

ن الدائري لجمهورية الصي

الشعبية

ألمانيا

يقانون التغليف األلمان

جنوب أفريقيا

قانون : اإلدارة البيئية الوطنية

النفايات



الالزمة لتطوير البنىتعبئة الموارد المالية 

التحتية ورأس المال البشري والقدرات 

المؤسسية الالزمة للنهوض باالستهالك 

واإلنتاج المستدامين

(المالي)

1
0

، الفردية)مواءمة القرارات والسلوكيات 

ع م( والمؤسسية، والتجارية، وما إلى ذلك

أهداف سياسة االستهالك واإلنتاج 

المستدامين

(االقتصادية)

وق، أو فشل الس/تصحيح السياسة و

وإعادة التسعير الذي يأخذ في 

جتماعية االعتبار التكاليف البيئية واال

(المالية)

، منع المنافسة المفرطة أو غير العادلة

جودة وحماية المستهلكين، والحفاظ على ال

وغيرها من المعايير األخالقية 

(االقتصادية)

قع تشمل التحديات الرئيسية مراقبة التأثيرات قصيرة المدى وطويلة المدى على السلوكيات واألسواق، وتو

االستجابات غير المتوقعة/المحتملة" تأثيرات االرتداد"

األدوات االقتصادية والمالية
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األدوات االقتصادية 

والمالية

2019بعض األمثلة من حملة 

بلغاريا

وم حوافز الضرائب والرس

لترويج المركبات 

الخضراء

ساحل العاج

إنشاء حافز ضريبي بيئي

االتحاد األوروبي

خطة عمل لتمويل النمو 

المستدام

جزر المالديف

الضريبة الخضراء

السويد

دعم الدراجات الكهربائية

كوستا ريكا

الدفع مقابل الخدمات البيئية 

في األنظمة المختلطة



وصف استبيان أداة السياسة

معلومات عامة

عنوان السياسة؛ هل هي مساهمة في برنامج معين؟ ما هو نوع أداة 

مة ؛ هل هي ملز(السياسة الكلية، والتنظيمية، وما إلى ذلك)السياسة 

ن ال يزيد ع)سيتم اعتماده؟ /قانونا؟ في أي مرحلة تقدم هي؟ متى تم

(2022بعد / 2002

الفاعلون المعنيين

عدد تنفيذ أداة السياسة؟ نوع المنظمة الرائدة؛ كم/من الذي قاد تطوير

أصحاب المصلحة المشاركين؟/المنظمات

(إن وجد)التركيز القطاعي 

هل هذه سياسة قطاعية؟ تحديد القطاعات ذات الصلة؛ أي مرحلة 

من سلسلة القيمة يتم تناولها؟( مراحل)

الهدف

وصف األهداف؛ كيف يتم دعم التحول إلى االستهالك واإلنتاج 

المستدامين؟ ما هي أهداف التنمية المستدامة التي تساهم فيها؟ هي 

ذي ؛ االرتباط بموقع الويب(البالستيك)السياسة المتعلقة بموضوع العام 

الصلة

الميزانية

(خاصة/عامة)تقدير تكلفة التنفيذ؛ نوع المصادر المالية 

التأثيرات

مواد، ال)التأثيرات الكمية على كفاءة الموارد / الغايات/ األهداف الكمية

استخدام ؛ انبعاثات غازات الدفيئة والملوثات و(المياه، الطاقة، النفايات

ة، عدم المساوا)فقدان التنوع البيولوجي؛ رفاهية اإلنسان /األراضي

؛ هل تم تحفيز التمويل؟(الوظائف الالئقة، الصحة

جمع المدخالت إلعداد التقارير

قدمت معلومات؟/هل شاركت الوزارات األخرى

تلقى الدعم

One Planetالدعم الذي تم تلقيه من شركاء غير وطنيين؟ من شبكة 



تهالك الترتيبات المؤسسية لالس

واإلنتاج المستدامين

ين على سبيل المثال اللجان المشتركة ب

الوزارات بشأن االستهالك واإلنتاج 

المستدامين، اللجنة الوطنية للتنمية

أو المستدامة، الموائد المستديرة الوطنية

ن اإلقليمية ألصحاب المصلحة المتعددي

حول االستهالك واإلنتاج المستدامين

1
3

مصادر المعرفة واألداة 

الفنية

على سبيل المثال المقاالت العلمية

ادئ وملخصات السياسة والتقارير والمب

التوجيهية والمنتجات اإلعالمية 

كل أي ش. والبرمجيات والمواد التعليمية

.سواء رقمي أو مادي

التدريبات

تهدف إلى نقل المعرفة والمهارات؛( 1

.  المنهج واألهداف والنتائج الموثقة( 2

ات األشخاص القياديون المعينون أو الشبك( 3

للتعلم األقران

التوعية واالتصاالت

على سبيل المثال األحداث واالجتماعات

والمؤتمرات والعروض التقديمية 

والمؤتمرات الصحفية وزيارات الموقع

المحادثات ووسائل التواصل /والخطب

االجتماعي والمجالت والمدونات 

.والكتيبات والفيديو وما إلى ذلك

الرصد واإلبالغ

ير على سبيل المثال تقار: أشكال مختلفة

االستدامة السنوية، وأنظمة المحاسبة 

المؤشرات، واألهداف ذات الصلة، )

والمبادئ التوجيهية للرصد واإلبالغ، 

(.والمبادئ، وما إلى ذلك

تنفيذ األنشطة
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تنفيذ األنشطة

2019بعض األمثلة من حملة 

بوتان

ين فرقة العمل المشتركة ب

الوزارات المعنية 

باالستهالك واإلنتاج 

في إطار )المستدامين 

برنامج العمل الوطني 

اج بشأن االستهالك واإلنت

(المستدامين

كولومبيا

ورش العمل اإلقليمية 

في إطار )والقطاعية 

ئري استراتيجية االقتصاد الدا

(الوطني

كرواتيا

مؤتمر الخبراء الدولي 

ني كفاءة الطاقة في المبا"

"  من أجل غد أفضل-

((SBCسياسة 

فنلندا

خطة العمل الشخصية 

بموجب )لتغير المناخ 

Sitoumus 2050 -

(2050االلتزام 

ألمانيا

جائزة اتحادية للمشاريع

المبتكرة للحد من هدر 

في إطار )الطعام 

للحد االستراتيجية الوطنية

(من هدر الغذاء

تونس

تنظيم ثالث دورات تدريبية 

حول المشتريات العامة 

المستدامة



المهمة/النقاط األساسية

تتبع السياسات واألدوات على طول 

سلسلة القيمة

جمع بيانات التي تأثر تركيز قوي على 

بالسياسات

االستثمار/التمويل•

التنظيم/السياسة•

االبتكار/والتطويرالبحث•

والتخطيطالخدمة/المنتجتصميم•

التسويقياالعالن•

المواد الخامإنتاج/استخراج•

المنتجمعالجة المواد الخام وتصنيع أجزاء ومكونات•

البناء/ التصنيع / اإلنتاج •

التعبئة•

وسائل النقل•

التجزئة/التوزيع•

الخدمات•

االستهالك/االستخدام•

التدويرإعادة/معالجة النفايات/التخلص•

القيمةعدم استهداف خطوة معينة في سلسلة•

تشجيع الدول األعضاء على اإلبالغ عن

التنظيميةاألدوات •

االقتصادية والماليةاألدوات •

شييدالتوالمواد الغذائية : سالسل القيمة عالية التأثير•

وغيرها مثل المنسوجات

ي فأدوات تتبع االتفاقات البيئية المتعددة األطراف •

اط التشريعات الوطنية، ومعالجة أنم/االستراتيجيات

آثارها على المناخ، والتنوع )االستهالك واإلنتاج 

(البيولوجي، وما إلى ذلك
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www.oneplanetnetwork.org 

http://www.oneplanetnetwork.org/
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قيمة اإلبالغ

1
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(سنويا  )منتدى سياسي رفيع المستوى 1)

التقرير السنوي عن أهداف التنمية المستدامة2)

HLPFإلى 10YFPالتقرير السنوي حول 3)

موجز عن تأثيرات سياسة االستهالك واإلنتاج المستدامين4)

التقارير الوطنية الطوعية5)

إحصائيات األمم )قاعدة بيانات مؤشرات المديرية العامة 6)

(المتحدة

السنوية وقصص النجاح  One Planet Networkمجلة 7)

والموقع اإللكتروني


