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 - 8/2االستهالك واإلنتاج المستدامان
إف مجعية األمم ادلتحدة للبيئة،
إذ تُشري إىل قرار اجلمعية العامة  322/66ادلؤرخ يف  32دتوز/يوليو  3213ادلتعلق بالوثيقة اخلتامية
دلؤدتر األمم ادلتحدة للتنمية ادلستدامة ادلعنونة ’’ادلستقبل الذم نصبو إليو‘‘ ،كال سيما منها الفقرات ذات الصلة
باالستهالؾ كاإلنتاج ادلستدامني ،كإذ تدرؾ أف التغيريات األساسية يف منط االستهالؾ كاإلنتاج لدل اجملتمعات
ضركرية لتحقيق التنمية ادلستدامة على الصعيد العادلي،
كإذ تشري أيضان إىل قرار اجلمعية العامة  1/22الصادر يف أيلوؿ/سبتمرب  ،3212ادلعنوف ’’حتويل
عادلنا :خطة التنمية ادلستدامة لعاـ  ،‘‘3222كإذ تقر باذلدؼ  13ادلتعلق ب ػ ػ ػ ’’ضماف أمناط اإلنتاج
كاالستهالؾ ادلستدامة‘‘ ،كنظران ألف اذلدؼ من االستهالؾ كاإلنتاج ادلستدامني قد أُدرج يف األىداؼ كالغايات
األخرل،
كإذ تشري كذلك إىل أمهية االنتقاؿ إىل استهالؾ كإنتاج مستدامني ،كمع مالحظة أف مجيع البلداف
يتعني عليها أف تتخذ إجراءات ،مع قياـ البلداف ادلتقدمة بدكر رائد ،كمع مراعاة مستول التنمية يف البلداف
النامية كقدراهتا ،كمع التسليم ،حسب االقتضاء ،بأف النهج ادلختلفة ،مبا يف ذلك النػ ُهج القائمة على النظم مثل
اإلدارة ادلستدامة للمواد ،كمفهوـ رلتمع دكرة ادلواد ،كهنج االقتصاد الدائرم ،على ادلستويني الوطين كاإلقليمي
حسب االقتضاء ،تسهم يف حتقيق االستهالؾ كاإلنتاج ادلستدامني،
كإذ تشري كذلك إىل قرارىا  1/1ادلتعلق بنتائج دكرهتا ،كالسيما منها الفقرة (ج) من الفقرة اخلامسة
من ادلنطوؽ اليت تؤكد رلددان التزاـ الوزراء بتسريع كدعم اجلهود لتشجيع أمناط االستهالؾ كاإلنتاج ادلستدامني ،مبا
يف ذلك عن طريق حتقيق الكفاءة يف استخداـ ادلوارد كأمناط العيش ادلستدامة ،كتسريع اإلجراءات الرامية إىل
تنفيذ إطار السنوات العشر للربامج ادلتعلقة بأمناط االستهالؾ كاإلنتاج ادلستدامة الذم اعتمد يف مؤدتر األمم
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ادلتحدة للتنمية ادلستدامة ،بدعم من برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،باعتباره أداة للعمل من أجل االستهالؾ
كاإلنتاج ادلستدامني ،مبا يف ذلك جزؤه اخلاص بوسائل التنفيذ،
كإذ تالحظ أف اجلهود ادلبذكلة باجتاه السعي للوصوؿ إىل عامل خايل من األراضي ادلتدىورة فضالن عن
االستدامة احلضرية مهمة لدعم الوظائف الصحية للنظاـ اإليكولوجي كخدماتو كتعزيز األمن الغذائي،
كإذ تُربز االلتزاـ ادلنصوص عليو يف الفقرة  32يف قرار اجلمعية العامة  1/22بإدخاؿ تغيريات جذرية
يف الطريقة اليت تنتج هبا رلتمعاتنا السلع كاخلدمات كتستهلكها ،مبا يف ذلك دعوة أصحاب ادلصلحة ادلعنيني
لإلسهاـ يف تغيري أمناط االستهالؾ كاإلنتاج غري ادلستدامة ،مبا يف ذلك عن طريق حشد ادلساعدات ادلالية
كالتقنية من مجيع ادلصادر لتعزيز القدرات العلمية كالتكنولوجية كاالبتكارية للبلداف النامية من أجل االنتقاؿ
صوب أمناط أكثر استدامةن لالستهالؾ كاإلنتاج،
كإذ تؤكد من جديد إطار العمل العشرم للربامج ادلتعلقة بأمناط االستهالؾ كاإلنتاج ادلستدامة ،كإذ
تدعم أىدافو كغاياتو ،كإذ تُقر بدكر برنامج األمم ادلتحدة للبيئة باعتباره أمانة إطار العمل العشرم للربامج
كشريكان منفذان يف مجيع برارلو،
كإذ تسلم بأف إطار العمل العشرم للربامج ىو إطار عادلي للعمل من أجل دعم ادلبادرات اإلقليمية
كالوطنية الرامية إىل االنتقاؿ حنو استهالؾ كإنتاج مستدامني يف البلداف ادلتقدمة النمو كالبلداف النامية معان من
أجل تعزيز التنمية االجتماعية كاالقتصادية ضمن القدرات االستيعابية للنظم اإليكولوجية ،من خالؿ السعي
لفصل النمو االقتصادم عن التدىور البيئي ،كحتسني الكفاءة كاالستدامة يف استخداـ ادلوارد كعمليات اإلنتاج
مع التقليل من استنزاؼ ادلوارد كالتلوث كالنفايات،
كإذ تشدد على ضركرة مواصلة تعزيز الربامج كالشراكات كاألطر ،مثل إطار العمل العشرم للربامج
ادلتعلقة بأمناط االستهالؾ كاإلنتاج ادلستدامة ،ذات الصلة باالستهالؾ كاإلنتاج ادلستدامني من أجل تكرار كتعزيز
السياسات كأفضل ادلمارسات يف رلاؿ االستهالؾ كاإلنتاج ادلستدامني ،مع مراعاة ادللكية الوطنية لالسرتاتيجيات
اإلمنائية يف مجيع البلداف،
كإذ ترحب باجلهود ادلبذكلة على خمتلف الصعد من أجل تعزيز االستهالؾ كاإلنتاج ادلستدامني من
خالؿ األطر اإلقليمية كادلنتديات كادلبادرات األخرل،
كإذ تربز تعزيز أمناط االستهالؾ كاإلنتاج ادلستدامة ،مع مراعاة القدرات الوطنية كاألكلويات لكفالة
توفري كاستخداـ ادلوارد الطبيعية كادلواد بصورة مستدامة طواؿ سلسلة القيمة مع احلفاظ أيضان على النظم
اإليكولوجية كخدماهتا/كظائفها كإعادة تأىيلها كادلسامهة يف التخفيف من آثار تغري ادلناخ كالتكيف معو ،كإذ
تالحظ أمهية األدكات الالزمة لتيسري كزيادة التخفيف من آثار االستثمارات كالتكيف معها ،كإذ تالحظ أمهية
األدكات الرامية لتيسري االستثمارات كزيادهتا،
كإذ تسلم باحلاجة إىل اختاذ ادلزيد من اإلجراءات دلواجهة التحديات اليت تشكلها إدارة ادلغذيات
كتأثريىا على البيئة،
كإذ تسلم بأمهية تطور العلم كادلعارؼ من حيث االستخداـ ادلستداـ للموارد الطبيعية يف سياؽ
التنفيذ ادلتسق خلطة التنمية ادلستدامة لعاـ  ،3222كال سيما أعماؿ فريق ادلوارد الدكيل،
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 - 1تشجع الدكؿ األعضاء على أف تتخذ اخلطوات الالزمة لتحقيق اذلدؼ  13من أىداؼ
التنمية ادلستدامة كالغايات ذات الصلة يف أىداؼ التنمية ادلستدامة األخرل ،مع مراعاة القدرات كاألكلويات
الوطنية كمع التسليم بأىداؼ االنتقاؿ إىل أمناط استهالؾ كإنتاج مستدامة ،مع حتسني كفاءة استخداـ ادلوارد
العادلية كالسعي إىل فصل النمو االقتصادم عن التدىور البيئي ،كفقان إلطار العمل العشرم للربامج ادلتعلقة بأمناط
االستهالؾ كاإلنتاج ادلستدامة ،مع تويل البلداف ادلتقدمة النمو دكران قياديان،
 - 3تُشجع مجيع الدكؿ األعضاء ككذلك أصحاب ادلصلحة اآلخرين ذكم الصلة ،إىل االنتقاؿ
حنو أمناط استهالؾ كإنتاج مستدامة ،مع مراعاة األكلويات اإلمنائية كالسياسات كاالسرتاتيجيات الوطنية،
كالتعاكف على ما يلي:
تعزيز ُهنج دكرة احلياة ،مبا يف ذلك كفاءة استخداـ ادلوارد كاستخداـ ادلوارد كإدارهتا بطريقة
(أ)
مستدامة ،إضافةن إىل ُهنج قائمة على العلم كُهنج تقليدية قائمة على ادلعرفة ،كتصميمات غري مولدة للنفايات
كمفهوـ اإلعادات الثالث (اخلفض كإعادة االستخداـ كإعادة التدكير) ،كُهنج أخرل ذات صلة ،حسب
االقتضاء؛
(ب) تيسري اإلجراءات ،مبا يف ذلك عن طريق تبادؿ اخلربات كبناء القدرات فيما يتعلق بنهج
الدكرة ،فيما خيص ادلواد كالسلع كاخلدمات من أجل استخداـ ادلوارد بصورة أكثر كفاء نة؛
(ج)
(د)
قرارات مستنرية؛

تشجيع إدماج االستدامة يف كل مرحلة من مراحل دكرة السلع كاخلدمات؛
حتسني توفر ادلعلومات اليت دتكن ادلستهلكني كادلستثمرين كالشركات كاحلكومات من اختاذ

(ق) دعوة الشركات إىل اعتماد ممارسات مستدامة كمواصلة تعزيز اإلبالغ عن ادلعلومات ادلتعلقة
باالستدامة مبا يتسق مع ادلعايري الدكلية اآلخذة يف التطور؛
(ك)

تعزيز الظركؼ ادلواتية إلنشاء أسواؽ سليمة كعادلة للمواد الثانوية؛

تصميم كتنفيذ سياسات كخطط عمل كطنية تتعلق باالستهالؾ كاإلنتاج ادلستدامني أك
(ز)
اسرتاتيجيات أكسع نطاقان يف رلاؿ االستدامة يشكل االستهالؾ كاإلنتاج ادلستداماف جزءان منها ،كفقان لألكلويات
كالظركؼ الوطنية؛
(ح) إدماج االستهالؾ كاإلنتاج ادلستدامني يف التعليم كالتدريب لتعزيز االنتقاؿ إىل أمناط
استهالؾ كإنتاج مستدامة يف مجيع البلداف؛
 - 2تشجع أيضان مجيع البلداف كأصحاب ادلصلحة ذكم الصلة على اختاذ إجراءات طموحة
لتنفيذ إطار العمل العشرم للربامج ادلتعلق بأمناط اإلنتاج كاالستهالؾ ادلستدامة ،فضالن عن حتقيق أىداؼ
كغايات خطة التنمية ادلستدامة لعاـ  3222ذات الصلة باالستهالؾ كاإلنتاج ادلستدامني ،مبا يف ذلك من
خالؿ استخداـ إطار العمل العشرم للربامج ادلتعلق بأمناط اإلنتاج كاالستهالؾ ادلستدامة بوصفو أداة لتنفيذ
خطة عاـ 3222؛
-4
كاألكلويات الوطنية؛

تشجع أيضان مجيع البلداف على تعزيز ممارسات الشراء العامة ادلستدامة ،كفقان للسياسات
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 - 2تطلب إىل ادلدير التنفيذم التأكد من مواصلة كتعزيز برنامج األمم ادلتحدة للبيئة لعملو على
صعيد تيسري اجلهود ادلنسقة يف مجيع ادلناطق لضماف االستهالؾ كاإلنتاج ادلستدامني كتنفيذ األىداؼ كالغايات
ذات الصلة باالستهالؾ كاإلنتاج ادلستدامني يف خطة التنمية ادلستدامة لعاـ  ،3222مبا يف ذلك من خالؿ
مواصلة اجلهود الرامية إىل توفري الدعم كالتحليالت كالبيانات؛
 - 6تطلب أيضان إىل ادلدير التنفيذم مواصلة كتعزيز جهود برنامج األمم ادلتحدة للبيئة الرامية إىل
تيسري تنفيذ مجيع برامج اإلطار العشرم للربامج ادلتعلقة بأمناط اإلنتاج كاالستهالؾ ادلستدامة ،مع مراعاة
االسرتاتيجيات كالقدرات كاألكلويات الوطنية ،مبا يف ذلك من خالؿ ما يلي:
تعزيز الشراكات بني أصحاب ادلصلحة ادلتعددين داخل الربامج ادلواضيعية كفيما بينها ،مبا
(أ)
يف ذلك من خالؿ الركابط االسرتاتيجية مع ادلبادرات العادلية األخرل اليت تربز أفضل ادلمارسات ،كالقضايا
التجارية ،كاالبتكار ،كالنماذج اجلديدة لألعماؿ التجارية من أجل الكفاءة يف استخداـ ادلوارد كاالستهالؾ
كاإلنتاج ادلستدامني ،كتيسر تنفيذ إطار العمل العشرم للربامج ادلتعلقة بأمناط اإلنتاج كاالستهالؾ ادلستدامة؛
(ب) توسيع نطاؽ مصادر التمويل من أجل تنفيذ إطار العمل العشرم للربامج ادلتعلقة بأمناط
اإلنتاج كاالستهالؾ ادلستدامة؛
(ج) إنشاء كتنفيذ تدابري من أجل إطار العمل العشرم للربامج ادلتعلقة بأمناط اإلنتاج
كاالستهالؾ ادلستدامة ،مبا يدعم أىداؼ التنمية ادلستدامة؛
رصد كتقييم التقدـ احملرز باجتاه تنفيذ إطار العمل العشرم للربامج ادلتعلقة بأمناط اإلنتاج
(د)
كاالستهالؾ ادلستدامة من خالؿ إطار ادلؤشرات؛
(ىػ) دعم بناء القدرات اإلحصائية يف البلداف النامية من أجل القياس كادلتابعة كاالستعراض
ادلالئم إلطار العمل العشرم للربامج ادلتعلقة بأمناط اإلنتاج كاالستهالؾ ادلستدامة ،مبا يف ذلك من خالؿ
ادلؤشرات ادلتفق عليها لغايات التنمية ادلستدامة ذات الصلة باالستهالؾ كاإلنتاج ادلستدامني؛
 - 2تشجع الدكؿ األعضاء كأصحاب ادلصلحة ،ادلشرتكني من حيث مصاحل القطاعني العاـ
كاخلاص ،على التعاكف لبدء شراكات كحتالفات من أجل إجياد طرؽ مبتكرة للوصوؿ إىل رلتمعات تتميز
بالكفاءة يف استخداـ ادلوارد؛
 - 2تطلب إىل ادلدير التنفيذم على كجو اخلصوص إقامة كتعزيز شراكات بني أصحاب
ادلصلحة ادلتعددين ،يف حدكد ادلوارد ادلتاحة ،من أجل تيسري تقاسم أفضل ممارسات االستهالؾ كاإلنتاج
ادلستدامني كتنفيذىا يف كل القطاعات ذات الصلة؛
 - 9تدعو الدكؿ األعضاء إىل مواصلة كضع كتنفيذ سياسات للتنمية احلضرية ادلستدامة اليت
تركج لكفاءة استخداـ ادلوارد كادلركنة كتعمل على مواءمة السياسات العامة القطاعية مثل النقل ،كالطاقة،
كالنفايات ،كإدارة ادلياه العادمة ،كادلباين كاإلنشاءات ادلستدامة ،مبا يف ذلك االستفادة من الفرص اليت تتيحها
عملية الرقمنة ،كتطلب إىل ادلدير التنفيذم أف يستكشف فرص تعزيز التعاكف على صعيد تشجيع التنمية
احلضرية ادلستدامة على مستول ادلدف ،داخل منظومة األمم ادلتحدة كمع أصحاب ادلصلحة اآلخرين؛
 -12تالحظ أف ُهنج كسياسات االستهالؾ كاإلنتاج ادلستدامة على مجيع ادلستويات ،مثل
ادلمارسات اجليدة ،كالشراكات بني القطاعني العاـ كاخلاص كاحلوافز االقتصادية ،ميكن أف تكوف أدكات مفيدة
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لتحسني االستدامة يف اجملاالت ادلختلفة ،مبا يف ذلك التخطيط احلضرم ،كحفظ ادلوارد الطبيعية ،كإدارة ادلوارد،
كإدارة استغالؿ األراضي كإدارة ادلغذيات ،كميكن تعزيزىا من خالؿ األطر كادلنتديات اإلقليمية كادلبادرات
األخرل؛
 -11تطلب إىل ادلدير التنفيذم تيسري تبادؿ ادلعلومات كأفضل ادلمارسات داخل كفيما بني
الربامج كاألنشطة اليت يضطلع هبا برنامج األمم ادلتحدة للبيئة كتعزيز التعاكف بني أصحاب ادلصلحة ادلتعددين
لتعزيز ادلمارسات اجليدة كتوليد منافع متعددة من االستهالؾ كاإلنتاج ادلستدامني يف اجملاالت ادلختلفة؛
 -13تشجع ادلدير التنفيذم على مواصلة تقدمي الدعم العلمي كاخلرباء من خالؿ اإلطار العشرم
للربامج ادلتعلقة بأمناط االستهالؾ كاإلنتاج ادلستدامة ،بالتعاكف مع ادلنظمات كالربامج كادلنتديات ذات الصلة ،من
أجل تعزيز فهم أمناط االستهالؾ كاإلنتاج ادلستدامة يف ادلناطق ادلختلفة كفعالية السياسات كالربامج
كاالسرتاتيجيات يف تشجيع االستهالؾ كاإلنتاج ادلستدامني؛
 -12تدعو الفريق الدكيل ادلعين بادلوارد كاألفرقة العلمية كأفرقة اخلرباء األخرل ذات الصلة إىل
إتاحة التقارير ذات الصلة هبذا القرار ،مبا يف ذلك عن حالة كاجتاىات كتوقعات االستهالؾ كاإلنتاج ادلستدامني،
الجتماع مقبل جلمعية األمم ادلتحدة للبيئة ،كلكن يف موعد ال يتجاكز عاـ 3219؛
 -14تشجع الدكؿ األعضاء كاجلهات األخرل القادرة ،على حشد التربعات من مصادر متعددة
من أجل دعم الصندكؽ االستئماين إلطار العمل العشرم للربامج ادلتعلقة بأمناط االستهالؾ كاإلنتاج ادلستدامة،
من أجل كضع برامج لالستهالؾ كاإلنتاج ادلستدامني يف البلداف النامية كالبلداف اليت دتر اقتصاداهتا مبرحلة
انتقالية.

_________

اجللسة العامة السادسة
 32أيار/مايو 3216
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