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دور معايير االستدامة الطوعية

تعد التجارة الدولية وسيلة فّعالة في تحفيز التقدم االقتصادي والحد من الفقر، وتلعب فيها 
بل  فحسب،  الجودة  تدعم  ال  التي  المعايير  أن  األبحاث  أظهرت  فقد  مهًما.  دوًرا  المعايير 

واالستدامة في طرق اإلنتاج، يمكن أن تشّكل السبيل للدول النامية لفتح أسواق جديدة.
تحّدد مثل هذه المعايير لالستدامة الطوعية )VSS( المتطلبات التي قد تلِزُم المنتجين أو 
بنطاق واسع من  يتعلق  فيما  الخدمات،  أو مقدمي  التجزئة  بائعي  أو  المصنعين  أو  التجار 
مقاييس االستدامة، بما في ذلك احترام حقوق اإلنسان األساسية، وصحة العاملين وسالمتهم 
معايير  تلعب  األراضي.  استخدام  وتخطيط   ، المجتمعية  العالقات  و   ، البيئية  واآلثار   ،
نتائج  االستدامة الطوعية )VSS( دوًرا مهًما في إرشاد المشترين والمنتجين إلى تحقيق 

اجتماعية وبيئية أفضل في سالسل التوريد.
كما أنها تلعب دوًرا في االستجابة الهتمامات المستهلكين من فهم وتحسين ظروف تصنيع 
وتبادل المنتجات التي يشترونها. وقد ساهمت جائحة كورونا COVID-19 من ارتفاع هذا 
االهتمام بين تجار التجزئة والمستهلكين الذين أصبحوا يرغبون بالمزيد من الوضوح بما 
يتعلق بمنشأ المنتجات.  وفي هذا الصدد، فإن الشهادات ومعايير الجودة تشكل وسائل مهمة 
إلى  بالنظر  سيما  الدولية، ال  التجارة  في  المنتجات  أصول  تتبع  وإمكانية  الشفافية  لتحقيق 
كفاءتها في الكشف عن األسباب المحتملة النتشار األمراض. ومن الفوائد اإلضافية ما يتعلق 
بحماية المستهلك، وممارسات التصنيع الجيدة، ومسؤولية االجتماعية للشركات. وبالتالي فقد 
أصبحت معايير االستدامة الطوعية )VSS( مرغوبة للغاية من قبل العالمات التجارية التي 

ترغب في بناء الثقة مع المستهلكين.

موائمة معايير االستدامة الطوعية )SSV( للناس 
والكوكب والرخاء

تشّكل القضايا االجتماعية والبيئية المرتبطة بالتجارة الدولية هاجساً للعديد من مستهلكي المنتجات 
البيئة والدفاع عن  المستوردة، وتحتل هذه القضايا مكانة بارزة في ضوء التزامات الدول بحماية 
حقوق اإلنسان. إن ازدياد وعي المستهلك باالستدامة يرفع من الطلب على معايير االستدامة الطوعية 
)VSS( - باإلضافة إلى جعلها إلزامية عند اشتراط توفرها من قبل كبار تّجار التجزئة والشركات 
الخاصة - فهي تعمل كبوابٍة لدخول العديد من المنتجين في الدول النامية، مما يؤدي إلى زيادة فرص 

التصدير.
المدعّمة  التجارة  خالل  من  استدامة،  أكثر  أعمال  ممارسات  في  يساهم  أن  الخاص  للقطاع  يمكن 
بمعايير االستدامة الطوعية )VSS(، والتي لديها أيًضا القدرة على تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية 
وبيئية كبيرة. تدل هذه النتائج على أهمية المعايير في دعم ثالث ركائز، من أصل خمسة، ألهداف 
التنمية المستدامة )SDG(، وهي اإلنسان والكوكب والرخاء، مما يجعل المعايير أيضا مفتاحاً لتفعيل 
االستدامة  ممارسات  تتوافق  حيث  لتحقيقها.  والنامية  المتقدمة  الدول  من  كل  ودعم  األهداف  تلك 
الموجودة في أكثر من مائتي معيار من معايير االستدامة الطوعية )VSS( إلى حد ما مع أهداف 

.)SDG( التنمية المستدامة



الناس

الرخاء

الكوكب

 )SDG( المستدامة التنمية  الطوعية )VSS( وأهداف  بين معايير االستدامة  هناك روابط عديدة 
تركز على القضايا االجتماعية )على سبيل المثال أهداف التنمية المستدامة 1 و 2 و 3 و 4(، بينما 
تتناول جميع المعايير القائمة كالً من القضايا االجتماعية و القضايا البيئية. وبالنظر إلى هذا، فإنه 
يمكن أن تؤثر معايير االستدامة الطوعية )VSS( أيًضا على نتائج أخرى كتعليم الطفل والتغذية 
وغير  المقصودة  القنوات  مختلف  من خالل  البيئة(  حماية  إلى  )باإلضافة  الجنسين  بين  والمساواة 

المقصودة.
تولّد معايير االستدامة أيًضا ضمانات تتعلق بقضايا الجنسين في اإلجراءات والقواعد التشغيلية التي 
وتحسين  التوريد  سالسل  النساء ضمن  مصلحة  في  منهجية  تغييرات  إلحداث  الشركات  وضعتها 
ظروف عملّهن بشكل عام. يمكن أن تساهم معايير االستدامة في زيادة دخول النساء العامالت في 
التمويل  يشمل  وهذا  الشهادات.  خالل  من  المقدم  المالي  الدعم  تلقي  يمكنهن  كما  الزراعة،  قطاع 
المسبق أو األقساط التي يمكن أن تساهم بقدرة المرأة على الوصول إلى المدخالت اإلنتاجية واالئتمان. 
إن دعم المنظمات المنِتجة لهذه التدابير يعمل على تعزيز حقوق المرأة في الوصول إلى الموارد 

الزراعية ذات اإلنتاجية.
معايير  أمثلة على   )UTZ( العالمية  التجارة  منطقة  و   )Fairtrade( العادلة  التجارة  منظمة  تعد 
استدامة طوعية )VSS( تتضمن سياسات لعدم التمييز  بين الجنسين و التي يمكن أن تساعد في 
المعلومات  إلى  الوصول  قدرة  في  الجنسين  بين  السائدة  التفاوتات  من  والحد  المرأة  مكانة  تعزيز 
والمدخالت والخدمات. عالوة على ذلك، تعزز المعايير المساواة بين الجنسين في نطاق الزراعة من 
خالل إمكانية المساهمة في األمن الغذائي األسري وحقوق المرأة في الوصول إلى الموارد الزراعية 
المنتجة و المساواة بين الجنسين في التعليم و عمل المرأة المنزلي غير مدفوع األجر و تمكين المرأة 

في صنع القرار والعمل الالئق للمرأة.

بما  المستدامة  التنمية  )VSS( وأهداف  الطوعية  االستدامة  بين معايير  أيًضا روابط عديدة  توجد 
 ،)Fairtrade( و من هذه المعايير: منظمة التجارة العادلة .)يتعلق بقضايا البيئة )مثل الهدف 15
Or-( و  معايير العضوية )MSC( و مجلس الرعاية البحرية ،)FSC )و مجلس رعاية الغابات 

 )UTZ( و منطقة التجارة العالمية )Rainforest Alliance( و تحالف الغابات المطيرة )ganic
التي وضعت لمعالجة المخاوف البيئية واألخالقية ، وغالًبا ما ُينظر إليها على أنها وسائل واعدة قائمة 

على السوق  تعمل على فرض المعايير في حال غياب آليات التنظيم الحكومية.

 )VSS( تتعلق أهداف التنمية المستدامة التي تملك غالبية الروابط مع معايير االستدامة الطوعية
مكانة  الزراعة  وتحتل  المستدامة 8 و12(.  التنمية  )أهداف  المستدامة  للتنمية  االقتصادية  باألبعاد 
القطاع األكثر تغطية من قبل معايير االستدامة الطوعية )VSS(، وفي المتوسط   ، يستمد المزارعون 
المشاركون في سالسل القيمة الزراعية الفوائد االقتصادية من هذه المعايير. على سبيل المثال ، يمكن 
النامية على تطوير  الدول  المزارعين في    )VSS( الطوعية أن يساعد تطبيق معايير االستدامة 
التوريد واألسواق ذات  بالمشاركة في سالسل  لهم  المنتجات ، مما يسمح  الزراعة وجودة  تقنيات 
استقراًرا  وأكثر  أعلى  أسعار  إلى  المعايير  تؤدي  أن  يمكن  بالمقابل،  و  العالية.  المضافة  القيمة 

للمزارعين المعتمدين.







منتدى األمم المتحدة لمعايير االستدامة

على الرغم من الفرص التي تتيحها معايير االستدامة الطوعية )VSS(، إال إّن العديد من صّناع 
تكلفة  إلى  باإلضافة  موثوقة،  معايير  على  العثور  في  صعوبات  يواجه  النامية  الدول  في  القرار 
في  تتسبب  التي  المتسقة  غير  والمعايير  االستبعاد،  لخطر  المنتجين  صغار  مواجهة  و  االمتثال، 
ازدواجية هم في غنًى عنها. ينتج عن هذا التراجع في البنية التحتية و المالية العامة الالزمة، أن ُتمنع 

العديد من الشركات في الدول النامية من التصدير إلى أسواق أكثر ربحية في الدول المتقدمة.
تم تشكيل منتدى األمم  فقد  النامية،  الدول  القرار في  تواجه صّناع  التي  التحديات  لهذه  وكاستجابة 
األغذية  منظمة  مع  مشتركة  كمبادرة   2013 عام  في   )UNFSS( االستدامة  لمعايير  المتحدة 
التنمية  للتجارة و  المتحدة  الدولية )ITC( ، ومؤتمر األمم  التجارة  والزراعة )FAO( ، و مركز 
)UNCTAD( ،و برنامج األمم المتحدة للبيئة )UNEP( ، ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

.)UNIDO(
االستدامة  لمعايير  المتحدة  األمم  منتدى  يساعد  و من خالل عمله كمنصة حوار محايدة ومستقلة، 
الشهادات  إصدار  وهيئات  المعايير  وواضعي  والمستهلكين  التجار  و  المنتجين   )UNFSS(
والدبلوماسيين في مجال التجارة و المنظمات غير الحكومية والباحثين في العثور على المعلومات 
ذات الصلة بمعايير االستدامة الطوعية )VSS(، ومشاركة خبراتهم، و الحصول على المساعدات 
الفنية والتأثير على صّناع القرار على المستوى الحكومي الدولي. يستند منتدى األمم المتحدة لمعايير 
االستدامة )UNFSS( إلى تكليفات وأنشطة الوكاالت الخمس المشاركة فيه، ويتناول قيمة التنمية 
المستدامة لمعايير االستدامة الطوعية )VSS( من خالل تجميع الموارد وتنسيق الجهود. عالوة على 
التي  الوكاالت  اتساق سياسات   )UNFSS( االستدامة  لمعايير  المتحدة  األمم  منتدى  ذلك، يضمن 
يتألف منها و التنسيق و التعاون بينها، في الوقت الذي تتفرد فيه كل من الوكاالت األعضاء بمشاريعها 

الخاصة واألعمال ذات الصلة بمعايير االستدامة الطوعية )VSS( والتنمية المستدامة.
يتم إجراء سلسلة من أنشطة التحليل وتبادل المعلومات لتسهيل هذا الحوار، بما في ذلك إنتاج تقرير 
المنتديات  الوطنية من خالل  المبادرات  الموضوعية و دعم   )VSS( معايير  رئيسي حول قضايا 
الوطنية؛ و الحوار المّطلع حول السياسات المتعلقة بمعايير االستدامة الطوعية )VSS( ومساهمتها 
في تحقيق أهداف التنمية المستدامة  ونشر المعرفة وبناء الوعي، بما في ذلك عبر موقع المنتدى 

.)UNFSS(





مساهمة منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
)VSS( في معايير االستدامة الطوعية )UNIDO(

إن منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )UNIDO( هي وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة 
تعمل على دعم الدول النامية لتسهيل التنمية الصناعية من أجل القضاء على الفقر وعولمة التجارة 
بشكل   )UNIDO( الصناعية  للتنمية  المتحدة  األمم  منظمة  اختصاص  يتجسد  البيئية.  واالستدامة 
أفضل في الهدف 9 من أهداف التنمية المستدامة و الذي يتناول التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة 

)ISID(، ويهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية االقتصادية والشمولية االجتماعية وحماية البيئة.
تُعد منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )UNIDO( معايير االستدامة الطوعية )VSS( وسيلة 
رئيسية لفتح الفرص أمام دمج مشّغلي األعمال في األسواق العالمية وسالسل القيمة. تساعد تدخالت 
مساعدة  على  االستدامة  بمعايير  يتعلق  فيما   )UNIDO( الصناعية  للتنمية  المتحدة  األمم  منظمة 
الشركات - ال سيما الصغيرة و المتوسطة منها )SMEs( - لتحقيق وإثبات التوافق مع متطلبات 

السوق، والتنافس في األسواق الدولية واالتصال بسالسل القيمة العالمية.
البنية  مؤسسات  لتطوير  والحوكمة  بالسياسات  المتعلقة  المشورة  تقديم  ليشمل  المنظمة  عمل  يمتد 
التحتية  للجودة )QI( وخدمات تقييم المطابقة، بما في ذلك دعم القطاع الخاص في تحقيق االمتثال 

للوائح الفنية و المعايير الدولية في القطاعين العام والخاص. 

متزايد ضمن  نحو  على  وضعها  تأخذ  التي  العالمية  التجارة  لواقع  استجابة  اإلجراءات  هذه  تمثل 
التجارة  منظمة  اتفاقيات  مثل  األطراف  متعددة  التجارة  قواعد  تحكمه  نظام  وفي  القيمة،  سالسل 
العالمية )WTO( بشأن  تنظيمات ما وراء الحدود مثل العوائق التقنية أمام التجارة )TBT( و تدابير 

.)SPS( الصحة والصحة النباتية
والمعايير  السوق  لمتطلبات  والخدمات  المنتجات  وامتثال  جودة  أصبحت  فقد  ذلك،  إلى  باإلضافة 
المتعلقة بصحة المستهلك وسالمته والتأثير البيئي و / أو ظروف العمل و / أو االستدامة )بما في 

ذلك المعايير الطوعية( عناصر أساسية للقدرة التنافسية في العالقات التجارية العالمية.
 )VSS( قدرة معايير االستدامة الطوعية )UNIDO( تدرك منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
على اإلسهام في النمو الذي تقوده الصادرات و خلق الثروة والحد من الفقر، وإذا استخدمتها الدول 

بشكل صحيح، فهي تعمل كوسيلة فعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، و ذلك من خالل:

· مشاركة المعرفة و رفع الوعي	
· الشراكات	
· التعاون الفني	



مشاركة المعرفة ورفع الوعي

تساهم منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )UNIDO( في تقرير منتدى األمم المتحدة لمعايير 
بالنسبة لجميع أصحاب  الذي يصدر كل سنتين، و هو محوري  الرئيسي   )UNFSS( االستدامة
المصلحة من القطاعين العام والخاص في اكتساب معلومات كثيرة، من خالل شبكة شفافة، حول 
الموضوعات الشائعة المهمة لتطوير معايير االستدامة الطوعية )VSS(. يغطي التقرير  -الذي يتم 
نشره منذ عام 2013 - مواضيع تتراوح من قضايا السياسة العامة واألهداف، إلى الدور الحكومي 
في معايير االستدامة الطوعية )VSS( ، و معايير التجارة والتنمية المستدامة ، و توسيع نطاق 

المعايير من خالل سياسة االشتراء العمومي والتجارة المستدامة.
قطاعات  في  الخاصة  المعايير  دليل  الخاصة:  المعايير  تسخير  بعنوان:   )UNIDO( منشور  في 
المالبس واألحذية واألثاث، يتم تزويد المنتجين في القطاعات المعنية بمعلومات تتعلق ببيئة القطاع 

الخاص للمعايير كما يوفر اإلرشادات لتوجيه المعايير الخاصة لمصلحتهم.
و تشرح وثيقة )UNIDO( بعنوان: إعادة تشغيل البنية التحتية للجودة لمستقبل مستدام: أنه من 
االستدامة  في  كبيرة  مساهمة  يقدم  أن  أيضاً  الخاص  للقطاع  يمكن  الطوعية،  التدابير  »من خالل 
التجارية على طول سالسل القيمة، و ذلك من خالل الدعم الفّعال لتبادل السلع والخدمات و التقنيات 

الصديقة للبيئة و المجتمع.
و قد تم عرض مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل اعتماده لمعايير 
الصناعية  للتنمية  المتحدة  الذي نظمته منظمة األمم  للجودة،  التحتية  البنية  االستدامة خالل منتدى 

)UNIDO( بالتعاون مع مفوضية االتحاد األفريقي، المعقد في بروكسل في عام 2019.
في  وظيفته  عمله ضمن  خالل  من   )UNFSS( االستدامة  لمعايير  المتحدة  األمم  منتدى  يتفاعل 
والقطاع  الجمهور  من  والخبراء  الرائدة  المؤسسات  مع  بانتظام  السياسات  حول  المطلع  الحوار 
الخاص، بالتزامن مع استقطاب صّناع القرار والخبراء الوطنيين من الدول المتقدمة والنامية إلى 
الحوارات التي يدعمها. وعادة ما تأخذ هذه الحوارات شكل المؤتمرات، أو اجتماعات الخبراء، أو 
دراسات الحالة، أو التقارير الفنية. توفر هذه األشكال من الحوار معلومات أكثر دقة وموثوقية عن 
معايير االستدامة الطوعية )VSS(، في ضوء المخاوف المتزايدة التي تعبر عنها الدول النامية. 
يساهم الحوار المطلّع حول السياسات الذي يحركه المنتدى في االتفاقية الدولية للتجارة والمعايير 
المستدامة )ICTS( ، التي تعمل على خلق الوعي بالتحديات والفرص التي تنطوي عليها معايير 
االستدامة الطوعية )VSS( بحيث يكون السبب الرئيسي لالمتثال لهذه المعايير هو إنجاز أهداف 
التنمية المستدامة. واألهم من ذلك، فإن االتفاقية الدولية للتجارة والمعايير المستدامة )ICTS( توفر 
األمم  تدعمها  التي  الدولية  الحوارات  في  للمشاركة  المصلحة  ألصحاب  ومحلية  وطنية  مساحة 
المتحدة، وال سيما وكاالت األمم المتحدة الخمس التي تشكل منتدى األمم المتحدة لمعايير االستدامة 
محفلي  في   )UNIDO( الصناعية  للتنمية  المتحدة  األمم  منظمة  ممثلو  وقد شارك   .)UNFSS(
االتفاقية الدولية للتجارة والمعايير المستدامة )ICTS( الدوليين اللذين عقدا حتى اللحظة في البرازيل 

)2019( والهند )2018(.
  )AAC( يتم تبادل إضافي للمعرفة في المجلس االستشاري األكاديمي لمعايير االستدامة الطوعية
التابع لمنتدى األمم المتحدة لمعايير االستدامة )UNFSS( و الذي صمم الستقصاء الهدف العلمي 
من فهم محددات وفعالية معايير االستدامة الطوعية )VSS(. يضم المجلس مجموعة من الخبراء 
، و  الدولي  السياسي  العام واالقتصاد  الدولي  القانون  متنوعة، مثل  أكاديمية  الدوليين من خلفيات 

االقتصاد واإلدارة العامة ، و حقوق اإلنسان ودراسات االستدامة.







الشراكات

المنصات الوطنية
يدعم منتدى األمم المتحدة لمعايير االستدامة )UNFSS( المنّصات الوطنية في العديد من الدول 
تم  وطنية  مبادرات  وهي  المكسيك،  و  والهند  وكولومبيا  والصين  البرازيل  ذلك  في  بما  الناشئة، 
إنشاؤها بتشارك أصحاب المصلحة في إطار الهيئة التنسيقية الخاصة  بكل بلد لتعكس األولويات 
االستدامة  معايير  على  والتعرف  المعلومات  لتبادل  محايدة  منتديات  المنصات  هذه  توفر  المحلية. 
احتياجات  وتقييم  الوطنية،  بالمعايير  المتعلقة  المعلومات  جمع  إلى  باإلضافة   ،)VSS( الطوعية 
صّناع القرار وواضعي السياسات وأصحاب المصلحة اآلخرين، و ربط المطالب الوطنية بالخبرات 
الدولية، وإضفاء الطابع المؤسسي على معايير االستدامة الطوعية )VSS( لتعزيز االتصال. تساهم 
الخاصة  السياسات  الحوارات حول  الوطنية في  المنصات  المستفادة من هذه  الدروس  الخبرات و 

بالمنتدى، وتطبيقها على دول أخرى في حاالت مماثلة.

)ISEAL( االئتالف الدولي لالعتماد والتوسيم االجتماعي والبيئي
إلى  باإلضافة   -)UNIDO( الصناعية  للتنمية  المتحدة  األمم  منظمة  تصنع  العالمي  الصعيد  على 
المؤثرين  مع  شراكاٍت   ،-  )UNFSS( االستدامة  لمعايير  المتحدة  األمم  منتدى  في  مساهمتها 
الرئيسيين في معايير االستدامة الطوعية )VSS(، بما في ذلك االئتالف الدولي لالعتماد والتوسيم 
االجتماعي والبيئي )ISEAL( ذو معايير االستدامة الموثوقة. وقد نتج عن هذا التحالف االستراتيجي 
مع ائتالف )ISEAL( تعزيز معايير االستدامة في مناسبات عالمية كبرى كتلك المرتبطة بمشاريع 

في كولومبيا )2016( وإندونيسيا )2017(.

)GSSI( المبادرة العالمية لألغذية البحرية المستدامة
أما على المستوى القطاعي، فقد انضّمت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )UNIDO( إلى 
تهدف  منتسب.  كشريك   2020 عام  في   )GSSI( المستدامة  البحرية  لألغذية  العالمية  المبادرة 
المبادرة إلى ضمان الوضوح و الثقة واالختيار في توريد وترويج األغذية البحرية المعتمدة باإلضافة 
إلى الترويج لتطوير مخططات اعتماد األغذية البحرية. وسيعمل انضمام منظمة األمم المتحدة للتنمية 
الصناعية )UNIDO( إلى منظمة األغذية والزراعة )FAO( في هذه الشراكة مع المبادرة العالمية 
لألغذية البحرية المستدامة )GSSI( على تعزيز الجهود العالمية للترويج لتنمية مصايد األسماك 
المستدامة، وزيادة المساهمة طويلة األجل في تأمين سبل عيش أفضل في أوساط المنتجين وحماية 

البيئة الطبيعية.



طلب  ارتفاع  ضمنها  من  شرعية؛  بدوافع  مدفوعاً  وتطبيقها  المعايير  توحيد  نحو  عام  توجه  يوجد 
)كتلك  والتكنولوجية  اإلدارية  االبتكارات  وكذلك  المنتجات  وجودة  بسالمة  يتعلق  فيما  المستهلكين 
المستخدمة في عمليات اإلنتاج وتصميم المنتجات(. وتشمل الدوافع األخرى زيادة الوعي واالهتمام 
بقضايا االستدامة االجتماعية والبيئية في أوساط العديد من الحكومات والمستهلكين والمنظمات غير 
الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. وعلى الرغم من هذا التوجه، فإن قدرة الدول النامية واالقتصادات 
التي تمر بالمرحلة االنتقالية على المنافسة في األسواق العالمية والمشاركة في سالسل القيمة الدولية، 
غالباً ما تكون معرقلة بسبب الصعوبات التي تواجهها في إثبات االمتثال لمتطلبات الجودة المحددة في 
المعايير )بما في ذلك معايير االستدامة الطوعية التي، كما تم ذكره سابًقا، قد أصبحت معايير إلزامية 

بحكم الواقع( واالمتثال لمتطلبات قواعد التجارة.
 نظًرا ألن جميع معايير االستدامة الطوعية )VSS( تتطلب من المنتجين تحّمل تكاليف معينة مرتبطة 
بتغيير تقنيات اإلنتاج الخاصة بهم والحصول على شهادات المطابقة لمنتوجاتهم، فسيواجه المنتجون 
معايير  و ألن   نفسه،  الصعيد  على  و  العالمية.  األسواق  من  االستبعاد  التكّيف  على  القادرين  غير 
االستدامة الطوعية )VSS( تقوم أيًضا  بتوليد فوائد محتملة - قد تؤدي شهادة المطابقة إلى زيادة 
االستدامة  من  مزيد  نحو  التحول  يكون  قد  و  االستيراد(،  أسواق  إلى  الوصول  تحسين  )أي  الطلب 
بتطوير اإلنتاجية – فإن مجابهة مثل هذه التحديات ضروري لمساعدة المنتجين على تلبية  مرتبطاً 

الطلب العالمي المتزايد على معايير االستدامة الطوعية )VSS( وجني ثمار فوائدها. 
تساعد منظمة اليونيدو الدول األعضاء فيها على مواجهة التحديات ذات الصلة من خالل العمل معهم 
إلنشاء ضمان الجودة، وهي إحدى الخدمات المتخصصة التي تقدمها المنظمة للترويج للتنمية الصناعية 
الشاملة والمستدامة )ISID(.  و يساهم هذا النهج في التنمية االقتصادية و  تحقيق رفاهية الناس من 
خالل تعزيز القاعدة الصناعية للبلد و جعلها منبراً للشمولية االجتماعية  والقدرة التنافسية االقتصادية 

واالستدامة البيئية ودمجها في نظام التجارة العالمي.
منهجي  الجودة  وتحسين  تطوير  في   )UNIDO( الصناعية  للتنمية  المتحدة  األمم  منظمة  مبدأ  إّن   
وشامل، ابتداء من بناء الوعي وحتى المساعدة في البدء و من ثم تطوير وتقوية نظام ضمان الجودة 
المناسب للغرض بحيث يعمل بكفاءة وفعالية متناسبة مع التكلفة. كما تعمل منظمة األمم المتحدة للتنمية 
التعاون  وتعزيز  وتدريبها،  القدرات  وبناء  الجيدة  الممارسات  تعزيز  على   )UNIDO( الصناعية 
العالمي في تطوير عمليات وضع المعايير والقياس واالمتثال على طول سالسل القيمة. كما تعمل 
المنظمة مع شركاء من القطاعين العام والخاص واألوساط األكاديمية والوطنية والمنظمات الدولية 

العاملة في تطوير المعايير، ونظم التقييس الدولية، ومعايير تقييم المطابقة واختباراتها. 
تساهم منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )UNIDO( في العمل على معايير االستدامة الطوعية 
)VSS( في الدول التي لها مشاريع فيها، وذلك عن طريق دعم الدول األعضاء فيها من خالل تعزيز 
العالمية )GQSP( في  الجودة والمعايير  بها. ومن األمثلة على ذلك برنامج  الخاصة  الجودة  نظم 
االقتصادية  للشؤون  الدولة  سكرتاريا  خالل  من  سويسرا  من  بتمويل  وبيرو،  إندونيسيا  كولومبيا، 

.)SECO(

التعاون الفني 







ضمان استدامة البن والكاكاو المنتج في البيرو

يقوم مشروع برنامج الجودة والمعايير العالمي )GQSP( في بيرو بتعزيز 
الفنية  الكفاءة  تحسين  خالل  من  الكاكاو  قيمة  وسلسلة  البيروفي  البن  جودة 
واستدامة نظام الجودة الوطني و عن طريق تعزيز امتثال الشركات الصغيرة 

والمتوسطة للمعايير واللوائح الفنية، و الترويج لثقافة الجودة.
 عقب إعداد المعايير اإللزامية والطوعية ألسواق االتحاد األوروبي والواليات 
هادفة  تدخالت  بتصميم  المشروع  قام  الجودة،  متطلبات  وتحديد  المتحدة، 
لمعالجة فجوات الجودة في القطاعين العام والخاص.  ويدعم برنامج الجودة 
للجودة  الوطني  المعهد  حالًيا  بيرو  في   )GQSP( العالمي   والمعايير 
)INACAL( لتطوير المعايير ذات الصلة ، بما في ذلك معايير الممارسات 
إلى  باإلضافة  البيئية.  والبصمة  للشوكوالتة  الحسي  والتقييم  للتصنيع  الجيدة 
ذلك، تقدم منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )UNIDO( المساعدة للمعهد 
للتصنيع  الجيدة  الممارسات  معايير  لتعزيز   )INACAL( للجودة  الوطني 

والممارسات الزراعية الجيدة، من بين أمور أخرى.
 )SENASA( للزراعة الصحية الوطنية  الخدمة  أيًضا  المشروع  كما يدعم 
تعزيز  خالل  من  العضوي  اإلنتاج  على  بالسيطرة  المعنية  وظائفها  لتعزيز 

سلطتها على البذور، وتحسين أنظمة التحكم في اإلنتاج العضوي الخاصة بها، 
و دعم وضع وتطبيق ضوابط األنظمة الداخلية و تطبيق الختم العضوي.

كما قام المشروع بتصميم سلسلة من خمس ندوات عبر اإلنترنت حول شهادات 
المطابقة العضوية للقهوة والكاكاو، وذلك كجزء من دعم الشركات الصغيرة 
والمتوسطة لالمتثال )لمعايير االستدامة الطوعية( وزيادة الوعي بثقافة الجودة. 
الذين  والدوليين  المحليين  الخبراء  من  خبير  مشاركة 16  السلسلة  وتضمنت 
وشهادات  الطوعية  والمعايير  العضوية  الزراعة  مواضيع  وناقشوا  قدموا 
المطابقة والفوائد واالتجاهات المعنية، باإلضافة الى مواضيع القهوة العضوية 
لشهادة  الرئيسية  التحديات  و  العطري،  العضوي  والكاكاو  المتخصصة، 

المطابقة العضوية في بيرو وعملية إصدار شهادات المطابقة العضوية.
 باإلضافة إلى ذلك، فقد قام المشروع بدعم معرض الكاكاو والشوكوالتة و 
خالل  من   )APPCACAO( البيروية  الكاكاو  منتجي  جمعية  نظمته  الذي 
لجنة  رئيس  مع  المستدام  الكاكاو   -)ISO 34140( معيار  حول  مؤتمر 

)ISO( للكاكاو السيد ستيجن.



الممارسات المستدامة في كولومبيا

الدخول الى األسواق العالمية
إنتاج  في  إقليمي  كرائد  بها  االعتراف  على  الحصول  إلى  كولومبيا  تسعى 
وتصدير مستحضرات التجميل المصنعة من المكونات الطبيعية بحلول عام 
القطاع  يحتاج  الدولية،  لألسواق  التصدير  من  تتمكن  حتى  ولكن،   .2023
المعني ٍالى تلبية المتطلبات الفنية من حيث الجودة على طول سلسلة القيمة.  و 
لقطاع  الجودة  و  األمان  مشروع  من  الهدف  هو  الفجوة  هذه  سد  كان  قد 

مستحضرات التجميل.
جهود   )UNIDO( الصناعية  للتنمية  المتحدة  األمم  منظمة  دعمت  وقد   
متعددة األطراف من  والتجارة  اإلقليمية  التجارة  نظم  لالندماج في  كولومبيا 
خالل تعزيز قدراتها التجارية وأدائها. حيث تم تحقيق ذلك من خالل برنامج 

جودة يستهدف سلسلة إنتاج قطاع مستحضرات التجميل. 
الصناعية  للتنمية  المتحدة  األمم  منظمة  لتدخل  الرئيسية  النتائج   وكانت 
الرعاية  وفر  ما  هو  و  للجودة؛  الوطنية  التحتية  البنية  تعزيز   )UNIDO(
الالزمة الندماج كولومبيا في نظم التجارة اإلقليمية والتجارة متعددة األطراف، 
الجودة  لمعايير  االمتثال  على  التجميل  مستحضرات  قطاع  قدرات  وتحسين 

العالمية والمعايير الخاصة و معايير االستدامة.

الحفاظ على البيئة
قام برنامج الجودة لسلسلة القيمة الكيميائية من خالل أنشطة التعاون الفني كونه 
المعايير  العتماد  بالترويج  كولومبيا  في  الجودة  معايير  برنامج  من  جزءاً 
الصغر  متناهية  شركة   50 من  أكثر  إلعداد  وذلك  الفنية  الجودة  ومتطلبات 
الدولية عن طريق  األسواق  ومطالب  تحديات  لمواجهة  ومتوسطة  وصغيرة 
استحداث القدرات الفنية داخل تلك الشركات. وستمكنهم هذه القدرات الفنية من 
تأثيرها على صحة اإلنسان  يقلل من  بقيمة مضافة أكبر، مما  تقديم منتجات 
والبيئة.  وتتعلق المساعدة الفنية التي تم تقديمها باالستدامة في سياق معايير 

االستدامة الطوعية )VSS( وما بعدها، ويتضمن:

· 	 )GHS( ًاعتماد النظام المنسق عالميا
· تطبيق األختام الخضراء. 	
· قطاع 	 في  والتغليف  للحاويات  التجريبية  االستدامة 

الكيماويات.







معايير استدامة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في إندونيسيا

 SMART-Fish( الذكية   األسماك  برنامج  إطار  وفي   ، إندونيسيا  في 
2019-2015( والبرنامج العالمي للجودة والمعايير )2019 – 2020( ، 
سعت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )UNIDO( للمساهمة في تعزيز 
القدرة التجارية للجمبري واألعشاب البحرية وسمك التونة التي يتم اصطيادها 
بوسطة العصا و الخيط ، وسمك العنقد اللبني ،و سمك البنغاسيوس و السلور، 
لزيادة الصادرات ، مع ضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي من خالل تعزيز 

معايير االستدامة.
و في سياق تطوير معيار إنتاج األعشاب البحرية التابع لمجلس تربية األحياء 
مع  بالتعاون  البرنامج  قام   ،  )ASC / MSC(البحري اإلشراف  و  المائية 
أصحاب  مشاركة  بتسهيل  إندونيسيا  في  البرية  للحياة  العالمي  الصندوق 
المصلحة  المعنيين بصناعات األعشاب البحرية ، والذين يتألفون بشكل رئيسي 
من صغار المزارعين ، و ذلك من أجل ضمان تلبية احتياجاتهم واهتماماتهم 
في المعيار. باإلضافة إلى ذلك، قامت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
البيئي لتونة رابطة أمم جنوب شرقي آسيا  )UNIDO( بدعم تطوير الوسم 
 )ATEL( و من المتوقع أن يصبح الحصول على شهادة الوسم    .)ATEL(
ذا تكلفة منخفضة واستدامة أقل تعقيًدا مما يتوافق مع المبادئ التوجيهية لمنظمة 

األغذية والزراعة.
كما قام البرنامج بدعم رابطة إندونيسيا الصطياد التونا بالخيط و العصا وخيط 
شهادة  على  للحصول  جهودها  إطار  في   2015 العام  منذ   )AP2HI( اليد 
اعتماد مجلس اإلشراف البحري. وتم في سياق ذلك انعقاد سلسلة من اجتماعات 
منتظمة للمائدة المستديرة العامة والخاصة وذلك لرسم خارطة طريق للحصول 

على شهادة اعتماد مجلس اإلشراف البحري مع المنظمات المحلية والدولية. و 
دعم البرنامج أيًضا االمتثال لمعيار سلسلة الحيازة والحفظ  الخاص بمجلس 
اإلشراف البحري.  وفي عام 2020، استطاعت رابطة إندونيسيا الصطياد 
التونا بالخيط و العصا وخيط اليد )AP2HI( الحصول على  شهادة اعتماد 

مجلس اإلشراف البحري بنجاح. 
تدعم منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )UNIDO( تطوير الممارسات 
الجيدة لتربية األحياء المائية اإلندونيسية كشهادة طرف ثالث يغطي االستدامة 
وزارة  البرنامج  دعم   ،2015 العام  في  و  االجتماعية.  والجوانب  والسالمة 
الشؤون البحرية و مصايد األسماك لالنضمام إلى عملية قياس األداء المقارن 
كأساس   )GSSI( المستدامة  البحرية  للمأكوالت  الدولية  للمبادرة  التجريبية 
ونظام  اإلندونيسية  المائية  األحياء  لتربية  الجيدة  الممارسات  معيار  لتطوير 
ومن  التوجيهية.  والزراعة  األغذية  منظمة  مبادئ  مع  المتماشي  االعتماد 
المائية  األحياء  لتربية  الجيدة  الممارسات  شهادة  طرح  يتم  أن  له  المخطط 
اإلندونيسية في عام 2012، وتقييمها بالكامل من قبل المبادرة الدولية لألغذية 

البحرية المستدامة في عام 2022.
و في ضوء تطلعاتها لبناء الموارد البشرية المستقبلية بما يتماشى مع الصناعة 
بدعم   )UNIDO( الصناعية  للتنمية  المتحدة  األمم  منظمة  قامت  المستدامة، 
بتربية  الخاصة  التدريسية  المواد  لتنويع  للمصايد  البوليتقنية  جاكرتا  جامعة 
المأكوالت  تصنيع  وتقنيات  وهندسة  األسماك،  ومصايد  المائية،  األحياء 
البحرية، وتعميم االستدامة، واإلنتاجية، وإمكانية التتبع واالبتكار، في المناهج 

الجامعية و خطوط المقررات العامة.



الطريق ٍالى األمام

تدعم معايير االستدامة الطوعية )VSS( السلوك المراعي للتكامل االجتماعي والبيئي ، خاصة في 
القطاع الخاص ، والذي يعد من أهم أصحاب المصلحة لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 

وأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.
وقد تفاقم الطلب المتزايد من قبل تجار التجزئة والمستهلكين على الشفافية في سالسل قيمة بسبب 
جائحة كورونا )COVID-19( ، مما جعل معايير االستدامة الطوعية أكثر أهمية من أي وقت 

مضى
وفي ضوء ذلك، فٍان منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )UNIDO( ستواصل عملها، وبالتعاون 
مع الجهات ذات الصلة من أصحاب المصلحة، لمساعدة الدول في االستفادة من معايير االستدامة 
الطوعية و ذلك إلعادة البناء بمزيد من االستدامة الشمولية بعد الجائحة، ولمساعدتها على تحقيق 
والكوكب  للناس  الثالثية  المحصلة  االعتبار  في  األخذ  مع  بها،  الخاصة  المستدامة  التنمية  أهداف 

والرخاء.





)DTI( قسم الرقمنة والتكنولوجيا واالبتكار
مركز فيينا الدولي ،

ص. بريد 3۰۰ ، ۱٤۰۰ فيينا ، النمسا
dti@unido.org :بريد إلكتروني

www.unido.org
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