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สรุปขอคดิเห็นและจุดยืนของประเทศตางๆ ตอเอกสารผลลัพธการประชุมฯ (The
Future We Want)

III. Green Economy in the Context of Sustainable Development and Poverty Eradication
ยุโรป  เห็นดวยกับแนวทางการใหแตละประเทศกําหนดนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวดวยตัวเอง

 สนับสนุนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
 สนับสนุนแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถ (capacity building) ของประเทศที่กําลังพัฒนา
 เสนอใหผนวกมาตรการที่เก่ียวของกับเศรษฐกิจสีเขียวเขาเปนสวนหน่ึงของยุทธศาสตรการ

พัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติ
 สนับสนุนมาตรการการจัดซ้ือจัดจางอยางยั่งยืนโดยภาครัฐ (sustainable public procurement)
 สนับสนุนการจัดทําตัวชี้วัดสําหรับการประเมินความกาวหนาดานการพัฒนาที่ยั่งยืน
 ลดและยกเลิกมาตรการอุดหนุนที่เปนภัยตอส่ิงแวดลอมและเศรษฐกิจ

สหรัฐอเมริก
า

 ตระหนักความสําคัญของเศรษฐกิจสีเขียวในการเปนแนวทางสําคัญในการนําไปสูการพัฒนาที่
ยั่งยืน

 เห็นดวยกับการใหแตละประเทศกําหนดนโยบายดานเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อความเหมาะสมกับ
เงื่อนไขของตัวเอง

 สนับสนุนการพัฒนาฐานขอมูลทั้งทางดานส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม
 สงเสริมการสรางกลไกในการแบงปนประสบการณทั้งระดับนานาชาติ ภูมิภาค ประเทศ และ

ทองถิ่น ที่จะชวยใหทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ องคกรทางสังคม เอกชน สามารถแลกเปล่ียนความรู
ทั้งดานนโยบาย “best practices” รวมถึงตัวชี้วัดตางๆ

 ไมสนับสนุนขอเสนอแนวทางและกําหนดเวลาการดําเนินการ (roadmap and indicative goals
and timeline) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กลุม 77
และจีน

 ย้ําถึงความทาทายในปจจุบัน วาเปนปญหาจากวิกฤติหลายประการ โดยเฉพาะทางดาน
การเงินและเศรษฐกิจ มีสาเหตุจากการขาดระบบการควบคุมที่ดี ควรจะตองมีการปฏิรูประบบ
การเงินของโลก การเจริญเติบโตโดยอาศัยกลไกทางการตลาดเปนหลักไม เพียงพอที่จะ
แกปญหาการพัฒนาได

 ย้ําถึงการไมสามารถรักษาคํามั่นสัญญาเดิมของกลุมประเทศที่พัฒนาแลว ตอการใหความ
ชวยเหลือแกกลุมประเทศที่กําลังพัฒนา

 เนนหลัก CBDR ตองการย้ําวาเศรษฐกิจสีเขียวควรจะพัฒนาบนพื้นฐานของ “Rio Principles”
“Agenda 21” และ “JPOI”

 เสนอใหมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการบริโภคและการผลิตที่ไมยั่งยืนโดยกลุมประเทศที่พัฒนา
แลว
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 เสนอใหมีการแลกเปล่ียนประสบการณการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใหความสําคัญ (priorities) กับ
กลุมประเทศที่กําลังพัฒนา

 ย้ําถึงความสําคัญของการใหอิสระแตละประเทศในการพิจารณาใชนโยบายที่เหมาะสมกับ
ขอจํากัดและความจําเปนของตนเอง

 ขอใหสมัชชาใหญสหประชาชาติริเร่ิมกระบวนการปฏิรูประบบการเงินระหวางประเทศ และเปด
โอกาสใหกลุมประเทศที่กําลังพัฒนามีสวนรวมในกระบวนการมากขึ้น

ญี่ปุน  สนับสนุนการแบงปนตัวอยางแบบจําลองยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจสีเขียวที่ประสบความสําเร็จ
เกาหลีใต  สนับสนุนหุนสวนความรวมมือดานเศรษฐกิจสีเขียวในระดับโลก (global green economy

partnership) เพื่อการเปล่ียนผานไปสูเศรษฐกิจสีเขียว
 สงเสริมการสรางศักยภาพ (capacity building) ใหกับประเทศที่กําลังพัฒนา

IV. Institutional Framework for Sustainable Development
ยุโรป  เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน (all stakeholders)

 เสนอใหมีการทําการตรวจทานโดยสมัครใจโดยสมาชิกในระดับเดียวกัน (voluntary peer
reviews)

 เห็นดวยกับแนวทางการเปล่ียนสภาพ CSD ไปเปน SCD แตยังไมมีขอสรุปวาเห็นดวยกับ
แนวทางใหคง SCD ใหอยูภายใตกรอบของ ECOSOC หรือใหรายงานตรงตอสมัชชาใหญแหง
สหประชาชาติ

 เสนอใหมีการแตงตั้ง High Level Representative for Sustainable Development and Future
Generations และขอใหเลขาธิการสหประชาชาติจัดทําขอเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิรูปเพื่อ
เสนอใหที่ประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติพิจารณา

 มีขอเสนอหลายประการ ประกอบดวย การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ UNEP โดยการขยาย
การเปนสมาชิกใหครอบคลุมสมาชิกทุกประเทศ (universal membership) และเพิ่มงบประมาณ
อยางมีนัยสําคัญ

 หรือขยายการเปนสมาชิกและยกระดับ UNEP ใหเปนอํานาจและงบประมาณมากขึ้น
 หรือพิจารณาจัดตั้งองคกรใหม เชน World Environmental Organization (WEO) โดย

พิจารณาขอบเขตความรับผิดชอบและงบประมาณใหมทั้งหมด
 สนับสนุนการเขาถึงขอมูล การมีสวนรวมของสาธารณะในกระบวนการตัดสินใจ และการเขาถึง

กระบวนการพิจารณาคดีและการตัดสินใจของภาครัฐที่เก่ียวของกับส่ิงแวดลอม
สหรัฐอเมริก
า

 ไมเห็นดวยกับการจัดตั้งองคกรใหม ควรที่จะเพิ่มความเขมแข็งและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
องคกรเดิม

 สนับสนุนการจัดลําดับความสําคัญในการติดตามและประมวลผลขอมูลเพื่อเปนแนวทางในการ
สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน

กลุม 77และ
จีน

 เรียกรองใหมีการสรางระบบเศรษฐกิจระหวางประเทศใหมที่มีความยุติธรรม เทาเทียม และ
ครอบคลุมมากขึ้น

 เสริมสรางความเขมแข็งการดําเนินการตามขอตกลง the Mauritius Strategy and Barbados
Programme of Action for the Sustainable Development of Small Island Developing
States
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 วิเคราะหถึงขอบกพรองตอการดําเนินการตาม Agenda 21 ดําเนินการตามขอตกลงเดิมที่
เก่ียวของกับการใหความชวยเหลือในการพัฒนาแอฟริกา

 เสนอใหมีการวิเคราะหถึงการไมประสานงานกัน ความซํ้าซอน การแขงขันหรือขัดแยงระหวาง
องคกรภายในสหประชาชาติ และพิจารณาถึงการจัดสรรงบประมาณใหสมดุลระหวางหนวยงาน

 ย้ําวาในการพิจารณาทางเลือกในการปฏิรูป ควรจะตองพิจารณาบนพื้นฐานของภารกิจงาน
(function) ที่จําเปน รวมทั้งใหความสําคัญในมิติของโครงสราง กฎหมาย และงบประมาณดวย

 จัดใหมีกลไกการถายทอดเทคโนโลยีในระดับนานาชาติภายใตสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ
 เรียกรองใหมีการพิจารณาการจัดสรรอํานาจในการออกเสียงอยางเปนธรรม (quota

realignments and voting power parity) ใน IMF และ World Bank
 เสนอใหมีกลไกระหวางประเทศภายใตสมัชชาใหญสหประชาชาติ เพื่อสนับสนุนการการ

ดําเนินการและการประเมินความกาวหนาในการดําเนินการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใหมี
งบประมาณสนับสนุนที่ชัดเจน และมีหนาที่หลักในการชวยเหลือในการถายทอดเทคโนโลยี
ระหวางประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศที่กําลังพัฒนา และชวยเพิ่มศักยภาพของประเทศที่
กําลังพัฒนา

ญี่ปุน  ไมคัดคานการเปล่ียนสภาพ CSD ไปเปน SDC แตเสนอใหมีการดําเนินการแบบคอยเปนคอย
ไป (step-by-step approach)

 สนับสนุนใหมีการเสริมสรางความเขมแขง็ใหกับองคกรดานการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม
ระหวางประเทศ (international environmental governance) อยางคอยเปนคอยไป (step-by-
step)

เกาหลีใต  สนับสนุนการเปล่ียนสภาพ CSD ไปเปน SDC และรายงานตรงตอสมัชชาใหญแหง
สหประชาชาติ

 สนับสนุนใหมีการเสริมสรางความเขมแขง็ใหกับองคกรดานการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม
ระหวางประเทศ (international environmental governance) อยางคอยเปนคอยไป (step-by-
step)

V. Framework for Action and Follow-UP
ยุโรป  เสนอวาการดําเนินการใดๆควรจะเนนการริเร่ิมหรือความรวมมอืโดยเนนผลลัพธเปนสําคัญ

(results-driven initiatives and partnerships)
 ขอใหเลขาธิการสหประชาชาติเร่ิมตนกระบวนการที่จะศึกษาและเร่ิมดําเนินการตามแนวทาง

SDGs ใหไดภายในป ค.ศ. 2015
 เนนถึงการมีกลไกทีม่ีประสิทธิภาพในการใหการชวยเหลือกับประเทศกําลังพัฒนา

สหรัฐอเมริก
า

 เนนถึงความสําคญัของสรางเวที (platform) สําหรับการแบงปน ขอมูล ความรู และคํามั่น
สัญญา (commitments)

 สนับสนุนใหแตละประเทศพัฒนาความสามารถในการตรวจสอบและประมวลขอมูลทางดาน
ส่ิงแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อใหสามารถประเมินมูลคาของตนทุนทางส่ิงแวดลอมและ
สังคมได (in order to value natural and social capital)

 เนนถึงการใหคํามั่นดวยความสมัครใจในการประชุม Rio+20 ในการดําเนินนโยบายและ
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แผนการดําเนินงานดานการพัฒนาที่ยั่งยืนและลดความยากจน
กลุม 77และ
จีน

 เสนอวาโครงสรางของ SDGs ควรจะประกอบดวย วิสัยทัศนหรือหลักการที่จะชี้นํา SDGs และ
กระบวนการในการปฏิบัติ โดยที่กระบวนการน้ันควรจะเปนการดําเนินการระหวางรัฐบาล มี
ความครอบคลุม โปรงใส และมีความยืดหยุน (open-ended) และดําเนินการภายใตสมัชชาใหญ
แหงสหประชาชาติ

 เรียกรองใหกลุมประเทศที่พัฒนาแลวดําเนินการตามคํามั่นเดิมในดานการใหความชวยเหลือ
ODA เพิ่มความชวยเหลือแกแอฟริกา และใหความชวยเหลือทางการเงินตามขอตกลง
UNFCCC

 เรียกรองใหมีการสรางกลไกที่เอ้ือตอการถายทอดเทคโนโลยแีละการเรียนรูการปรับใช
เทคโนโลยทีี่เหมาะสม

ที่มา : โครงการ “การเตรียมความพรอมสําหรับภาคสวนตาง ๆ ในการรวมประชุม United Nations Conference
on Sustainable Development (UNCSD หรือ Rio+20)”, สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม
(2555)


