การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสมัยที่ ๒
กรุ ง เทพมหานครโดยส านั ก สิ่ ง แวดล้ อ มได้ ป ระสานหน่ ว ยงานสั ง กั ดกรุ ง เทพมหานครที่ เ กี่ ยวข้ อ ง
เข้ า ร่ ว มการประชุ ม คณะกรรมการว่ า ด้ ว ยสิ่ ง แวดล้ อ มและการพั ฒ นา สมั ย ที่ ๒ ระหว่ า งวั น ที่ ๒๒ -๒๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อทบทวนและวิเคราะห์แนวโน้ม
ของภูมิ ภ าค และระบุ ความจ าเป็ น เร่ ง ด่ว น อี กทั้งหารือเกี่ ยวกับ การพัฒ นาที่ยั่ งยืน เพื่อมุ่ง หวังให้ ภูมิภ าค
เอเชีย แปซิฟิก เกิดการฟื้นตัว ซึ่งตั้งอยู่บนความเจริญร่วมกัน ความเท่าเทียมทางสั งคมและความยั่งยืน
ทางสิ่งแวดล้อม สรุปผลการประชุมตามเอกสารแนบ
จากผลการประชุมข้างต้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับ บุคลากรของกรุงเทพมหานครที่จะได้ทราบข้อมูล
ทิศทางและความท้าทายในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นประโยชน์ที่จะสามารถนามาปรับใช้
ให้เหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพมหานคร รองรับการพัฒนาความร่วมมืออาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ
ความร่ ว มมื อ การพั ฒ นาเทคโนโลยี ใ นการลดก๊ า ซเรื อ นกระจกและการปรั บ ตั ว เพื่ อ น าไปสู่ เมื อ งสี เ ขี ย ว
(Green city) หรือเมืองคาร์บอนต่า (Low carbon city) การส่งเสริมการประหยัดพลังงานและใช้พลังงาน
ทดแทน เป็นต้น โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.unescap.org/esd/ced-2.asp

สรุปสาระการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสมัยที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ
๑. รองเลขาธิการ ESCAP ได้กล่ าวเปิดการประชุม โดยการประชุม เป็นการทบทวนและวิเคราะห์
แนวโน้มของภูมิภาคและระบุความจาเป็นเร่งด่วน อีกทั้ง หารือเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่ งยืนเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ร่วมกัน ซึ่งยังมีความท้าทาย โดยขอให้สมาชิกทางานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายเลขานุการ เพื่อระบุแนวทางที่ชัดเจน
ในการปฏิบั ติการและแนวทางที่ ฝ่ ายเลขานุการสามารถสนับสนุน เพื่อบรรลุ ผ ลให้ ภูมิภ าคเอเชียแปซิฟิ ก
เกิดการฟื้นตัว ซึ่งต้องตั้งบนความเจริญร่วมกัน ความเท่าเทียมทางสังคมและความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม
๒. รองปลั ดกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อม (นางมิ่ง ขวัญ วิช ยรังสฤษดิ์ ) กล่ าวว่ า
ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับผู้นาด้านน้าเอเซียแปซิฟิก ครั้งที่ ๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และได้ระบุ
ว่าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกนามาใช้ในการกาหนดนโยบายและโครงการของภาครัฐในการสนับสนุนการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งการประชุมเป็นโอกาสที่จะสร้างความเข้าใจของสมาชิกเกี่ยวกับแนวโน้มและความก้าวหน้า
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน และได้มีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนแนวคิดและความคิดเกี่ยวกับวิธีการจัดการการพัฒนา
ที่ ยั่ ง ยื น และการปฏิ บั ติ ร่ ว มกั น เพื่ อ ระบุ ค วามท้ า ทายในภู มิ ภ าค รวมทั้ ง ความมั่ น คงทางน้ าและอาหาร
การพัฒนาเมือง และการเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยจะกราบทูล เชิญ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นผู้แทนไทยในการประชุม ณ เมืองรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล
๓. คณะกรรมการได้รับรองผลการประชุมที่กรุงโซลซึ่งเป็นการประชุมเตรียมความพร้อมระดับภูมิภาค
สาหรับ การประชุมสหประชาชาติด้านการพัฒ นาที่ยั่งยืน เมื่ อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ และข้อสรุป ที่เป็น
เอกฉั น ท์ข องภู มิภ าคเอเซีย แปซิ ฟิก เพื่ อ เสนอไปยังการประชุม สหประชาชาติเกี่ ยวกั บการพัฒ นาที่ ยั่งยื น
Rio+20 (การประชุม Rio+20 ถือเป็นโอกาสฉลองครบรอบ ๒๐ ปี การประชุม Earth Summit ในปี ๒๕๓๕)
โดยยืนยันว่า Green economy (เศรษฐกิจสีเขียว* : การพัฒนาความเป็นอยู่ของมนุษย์ ส่งเสริมความเป็น
ธรรมทางสังคม รวมทั้งลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศน์ ) เป็นวิธีการที่จะ
บรรลุและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนจาเป็นต้องอยู่ในบริบทของวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัด
ความยากจน เศรษฐกิจสีเขียวควรดาเนินการบนหลักความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่าง ควรส่งเสริม
การเติบโตทางเศรษฐกิจสาหรับ การขจัดความยากจน และไม่ควรใช้เป็นเครื่องกีดกันทางการค้า โดยประเทศ
พัฒนาแล้วให้การสนับสนุนประเทศกาลังพัฒนาในความพยายามที่จะเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจสีเขียว ผ่านแหล่งเงิน
ที่เพียงพอ การพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และขอให้ฝ่ายเลขานุการทางานอย่างใกล้ชิด
กับองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง UNEP, UNDP, UNIDO และ ADB เพื่อระบุอุปสรรคในการบรรลุการพัฒนา
อย่างยั่งยืนในภูมิภาคและสนับสนุนประเทศในการจัดการความท้าทายผ่านเวทีความร่วมมือด้านเทคนิควิชาการ
๔. การนาเสนอผลการประชุม The Fifth Asia-Pacific Urban Forum
ผู้แทนจากประเทศไทยได้แสดงความคิดเห็ นเกี่ยวกับแนวโน้มการพัฒ นาเมืองและนโยบายการ
กระจายอานาจในประเทศไทยและยั งระบุถึง ผลกระทบของการเปลี่ ยนเศรษฐกิจเกษตรกรรมสู่ เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งทรัพยากร ค่าครองชีพ
ที่เพิ่มสูงขึ้น การวางผังเมืองที่ไม่เหมาะสมและการเติบโตของเมือง และยังได้นาเสนอถึงประสบการณ์ของ
ประเทศไทยเกี่ยวกับเหตุการณ์น้าท่วมและความตั้งใจในการพัฒนาแผนการจัดการน้า การก่อสร้างแนวคัน
ป้องกันน้า และการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินสาหรับประโยชน์ของทุกภาคส่วน และภารกิจจากการประชุม
เป็นประโยชน์และน่าจะดาเนินการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาค โดยขอให้ฝ่ายเลขานุการจัดทา
* เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง นโยบายการเติบโตสีเขียว โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

/ ๕. เนื้องาน...

-๒เนื้องานประกอบด้านการพัฒนามาตรฐานการจัดจาแนกเมือง เช่น sustainable city, eco-city และ green
industrial city เพื่อใช้เป็นแนวทางสาหรับเป็นตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาค การพัฒนา
ฐานข้อมูลและเครือข่ายในระดับภูมิภาค รวมทั้งสถิติประชากรในเขตเมืองและชนบท ข้อมูลทางเศรษฐกิจและ
สังคม รวมทั้งข้อมูลทางภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และการจัดสัมมนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของเมืองสมาชิก เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการปฏิบัติที่ดีที่สุด สู่การบรรลุการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน
๕. แนวโน้มและความก้าวหน้าด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
๕.๑ ประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่มีความยั่งยืนเนื่องจากภูมิภาคยังคงเผชิญกับปัญหาความ
ท้า ทายระดั บ โลก เช่น การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิอ ากาศ พลั งงาน วิก ฤตอาหาร และการขาดแคลนน้ า
ปัญหาความยากจน เป็นสิ่งสาคัญสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้คนหลายร้อยล้านคนยังคงมีความยากจนและ
ขาดการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน โดยการพัฒนาที่ยั่งยืนเน้นให้เกิดความสมดุลของ ๓ ส่วนหลักประกอบด้วย
เศรษฐกิจ สิ่ ง แวดล้ อม และสั งคม ซึ่ง การเสื่ อมโทรมของสิ่ งแวดล้ อมท าให้ เ กิดความยากจน บ่ อนท าลาย
การพัฒนาและคุกคามชีวิตความเป็นอยู่
ผลกระทบที่รุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่งในสิ่งที่คุกคามต่อการพัฒนา
ที่ ยั่ ง ยื น ในภู มิ ภ าค โดยเฉพาะผลกระทบต่ อ เกษตรกรรม การจั ด การเพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศจาเป็นต้องมีการดาเนินการเพื่อการปรับตัวและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ จาเป็นต้องมี
การพัฒนารูปแบบของการพัฒนาคาร์บอนต่าและการเติบโตสีเขียว
เศรษฐกิจสีเขียวและการเติบโตสีเขียวเป็นหนึ่งในวิธีการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัด
ความยากจน โดยเศรษฐกิจสีเขียวควรอยู่บนหลักการที่เท่าเทียมและความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่าง
และในหลายประเทศได้ระบุกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น
บังคลาเทศ ได้มีการดาเนินการเพื่อตอบสนองต่อผลกระทบที่รุนแรงของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศ รวมทั้ ง การลงทุ น เพื่ อ ลดความเสี่ ย งของภั ย พิ บั ติ ตลอดจนการบู ร ณาการการจั ด การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้ากับวิสัยทัศน์ของบังคลาเทศภายในปี ๒๕๖๔ และแผน ๕ ปี ฉบันที่ ๖
กัมพูชา ได้พัฒ นาแผนที่นาทาง (Road map) การเติบโตสีเขียวระดับชาติโดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการและคณะทางาน ซึ่งเป็ นกระบวนการพัฒนาแผนแม่บทในการดาเนินการแผนที่นาทางและ
แต่งตั้งกรรมการการเติบโตสีเขียว
ญี่ปุ่น ได้กาหนดจัด The East Asia Low Carbon Growth Partnership Dialogue ใน
เดื อ นเมษายน ๒๕๕๕ เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความรู้ ประสบการณ์ แ ละถ่ า ยทอดรู ป แบบการเติ บ โตของ
คาร์บอนในภูมิภาค
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ได้เริ่ม The East Asia Climate Partnership ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ได้ก่อตั้งสถาบัน Global Green Growth ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อช่วยเหลือประเทศกาลังพัฒนาในการมุ่งไปสู่
การเติบโตสีเขียว
เนปาล ได้มีกาหนดจัดการประชุมนานาชาติของประเทศที่ตั้งอยู่ในบริเวณภูเขาเกี่ ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในเดือนเมษายน ๒๕๕๕
ฟิลิปปินส์ ได้เป็นการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดผลกระทบจาก
ภัยพิบัติในการวางแผนระดับท้องถิ่น
/ ๕.๒ ประเด็นความมั่นคง...

-๓๕.๒ ประเด็นความมั่นคงด้านพลังงาน
รัฐบาลรัสเซียจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม The Asia and Pacific Energy Forum
ระดับรัฐมนตรี ณ เมือง Vladivostok เป็นการหารือของสมาชิกในการเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานและการ
ทางานมุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนจะได้หารือความต้ องการของพลังงานในระดับภูมิภาค ในขณะที่จะ
ลดผลกระทบของข้อจากัดแหล่งพลังงาน และการประชุม The Asia-Pacific Economic Cooperation
energy ministers ภายใต้หัวข้อ ความมั่นคงด้านพลังงาน : ความท้าทายใหม่และกลยุทธ์ที่เป็นไปได้ ในเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ Saint Petersburg ประเทศสมาชิกได้พยายามในการอนุรักษ์แหล่งพลังงานและเพิ่มการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ประเทศไทยได้กาหนดเป้าหมายการลดพลังงานร้อยละ ๒๕ ภายในปี ๒๕๗๓
ซึ่งการเข้าถึงพลั งงานเป็น สิ่ งจ าเป็ นที่จะขจัดความยากจนและการพัฒ นาที่ยั่งยืน และการเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับรูปแบบพลังงานที่นากลับมาใช้ใหม่เป็นสิ่งสาคัญ
๕.๓ ประเด็นการจัดการทรัพยากรน้า
ความท้าทายในปัจจุบันภายในภาคของน้าเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วเชื่อมโยงกับความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานและความพยายาม
ที่จะบรรลุ การพัฒนาที่ยั่ งยื น การขจั ดความยากจนมี ความใกล้ ชิ ดเชื่อมโยงกับการเข้าถึงน้าสะอาดและการ
สุ ขาภิบาลขั้นพื้นฐาน ซึ่งยั งคงเป็ นสิ่ งท้าทาย โดยเฉพาะพื้นที่ชนบทห่ างไกล ซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนจาก
คณะกรรมการฯ โดยการเพิ่มขึ้นของความรุนแรงจากเหตุการณ์สภาพภูมิอากาศ เช่น น้าท่วม ความแห้งแล้ ง
ล้วนเป็นผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเหตุให้ การจัดการซับซ้อนมากขึ้น และลดแหล่ ง
ทรั พยากรน้ า ซึ่ งท าให้ ประเทศไทยสู ญเสี ยด้ านการเงิ นน าไปสู่ ความร่ วมมื อกั บองค์ กรที่ ดู แลน้ าระดั บชาติ
โดยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับผู้นาด้านน้าเอเซียแปซิฟิก ครั้งที่ ๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕
๕.๔ ประเด็นการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน
ในส่วนของกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงผลกระทบของการเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว
และความจ าเป็ น ส าหรั บ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ซึ่ ง ได้ บู ร ณาการแนวคิ ด ความยั่ ง ยื น เข้ า กั บ การจั ด การและ
การวางแผนเมื อ งโดยมี กิ จ กรรมต่ า งๆ เช่ น แผนปฏิ บั ติ ก ารว่ า ด้ ว ยการลดปั ญ หาภาวะโลกร้ อ นของ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๕ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕
จากการปลดปล่ อยปกติ และแผนการพัฒ นากรุงเทพมหานครให้ เป็นเมืองสีเขี ยวสอดคล้ องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยได้กาหนดกลยุทธ์เพื่อเป็นแผนที่นาทาง (Roadmap) ให้กรุงเทพมหานคร
น าไปสู่ สั งคมคาร์ บ อนต่า ภายในปี ๒๕๖๓ ทั้ง นี้ การพัฒ นาเมื องที่ ยั่งยื นของประเทศไทยมี ความท้า ทาย
สาคัญ ๒ ประการ คือ การขาดศักยภาพของทรัพยากรบุคคลและองค์กรท้องถิ่นและรัฐบาล และการขาด
การบูรณาการในระหว่างองค์กรของภาครัฐในทุกภาคส่วน
๕.๕ ความก้าวหน้าในการดาเนินการผลการประชุม The Sixth Ministerial Conference on
Environment and Development in Asia and the Pacific
ประเทศไทยได้ บู ร ณาการความยั่ ง ยื น และการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศเข้ า ไป
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) โดยภาครัฐได้มุ่งสู่การพัฒนาเมือง
อย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพชีวิตผ่านการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมในแง่ของการเพิ่มศักยภาพของการ
รองรั บ ทางระบบนิเวศ รั ฐ บาลได้ร่างแผนการจัด การคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
ซึ่ ง มี เ ป้ า หมายเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการรองรั บ ของระบบนิ เ วศผ่ า นการบริ โ ภคและการผลิ ต ที่ ยั่ ง ยื น
และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
/ ๖. ฝ่ายเลขานุการ...

-๔๖. ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งว่า โปรแกรมย่อยเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้ อมและการพัฒนาภายใต้กลยุทธ์ของ
ESCAP ปีพ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๖ ได้รับการรับรองแล้ว และอยู่ในระหว่างการจัดทาร่างโปรแกรมปี พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๘ โดยผู้แทนในที่ประชุมได้เสนอว่า โปรแกรมการจัดการความท้าทายของการขจัดความยากจนและ
แผนการพัฒนาที่ยั่งยืนบนหลั กพื้น ฐานของ Rio โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเท่าเทียมและความรับผิ ดชอบ
ร่วมกันในระดับที่แตกต่าง โดยเน้นการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนและความมั่นคงด้านพลังงานและได้เสนอเพิ่มเติมว่า
จาเป็นต้องมีการวิเคราะห์ศักยภาพด้านรูปแบบการบริโภคที่ยั่งยืน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดหาแหล่งเงิน
ส าหรั บ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ตลอดจนการแลกเปลี่ ย นการปฏิ บั ติ ที่ดี ที่ สุ ด ในการพั ฒ นาเมื อง การจั ด หาน้ า
การจั ดการภัย พิบั ติ หุ้ น ส่ ว นความร่ วมมือภาครัฐ และเอกชน การเพิ่มประสิ ทธิภาพของพลั งงาน และการ
แลกเปลี่ยนพลังงาน
๗. การพิจารณาร่างข้อสรุปที่จะส่งไปยังการประชุมซึ่งเสนอโดยรัฐบาลญี่ปุ่น ประกอบด้วย ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและการจัดการข้อมูลภูมิศาสตร์เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๖๐ และการติดตามระดับภูมิภาคของการประชุมสหประชาชาติเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน และเนื่องจาก
การประชุม Rio+20 ซึ่งกาหนดจัดการประชุมประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ โดยที่ประชุมได้มีข้อสังเกตว่า
เศรษฐกิจสีเขียว (Green economy) ที่ได้กล่าวถึงในร่างรายงานมากกว่าการเติบโตสีเขียว (Green growth)
ทั้งนี้ เพื่อรักษาความสอดคล้องกับหัวข้อของการประชุม Rio+20 ที่กาลังจะเกิดขึ้นได้มีการกาหนดหัวข้อหลัก
ในการประชุม คือ เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจน
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