حلول مبتكرة للتحدايت البيئية ومن أجل االستهالك واإلنتاج املستدامني
مذكرة مفاهيمية بشأن موضوع الدورة الرابعة جلمعية األمم املتحدة للبيئة
( ٢٠متوز/يوليه )٢٠١٨
معلومات أساسية
 -1اسرتشدت األمانة يف إعداد موضوع الدورة الرابعة جلمعية األمم املتحدة للبيئة ابلوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم
املتحدة للتنمية املستدامة (مؤمتر ريو )٢٠+املعنونة ’’املستقبل الذي نصبو إليه‘‘ ،واليت سلم فيها رؤساء الدول
واحلكومات واملمثلون رفيعو املستوى ’’أبن القضاء على الفقر وتغيري أمناط االستهالك واإلنتاج غري املستدامة
وتشجيع أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة ومحاية قاعدة املوارد الطبيعية الالزمة للتنمية االقتصادية واالجتماعية
وإدارهتا هي منتهى الغاايت املنشودة من التنمية املستدامة والشروط األساسية لتحقيقها‘‘ (الفقرة .)4
 -٢وأتخذ هذه املذكرة املفاهيمية يف احلسبان أوجه الرتابط بني أهداف التنمية املستدامة وطابعها التكاملي،
على النحو املبني يف قرار اجلمعية العامة  ،1/7٠املعنون ’’حتويل عاملنا :خطة التنمية املستدامة لعام .‘‘٢٠٣٠
اإلطار املفاهيمي
 -٣احللول املبتكرة ليست أهدافا ،بل هي وسائل للتصدي للتحدايت البيئية .وميكن اعتبار احللول املبتكرة
عبارة عن هنج ’’عدم ترك األمور على حاهلا‘‘ ،واعتماد األساليب املبتكرة لتعزيز أمناط اإلنتاج واالستهالك
املستدامة ،وتعجيل خطى التنمية املستدامة بصفة عامة .واحلل املبتكر ال يقتصر على االخرتاعات أو االبتكارات
التكنولوجية ،بل يشمل هتيئة بيئات متكينية تؤدي إىل اتباع هنج مبتكرة يف السياسات والتمويل والشراكات
والعمليات ،واستخدام البياانت من أجل فهم القضااي البيئية ،وتعزيز االستدامة .وتزيد احللول املبتكرة أيضا القدرات
التقنية ،وجتذب االستثمارات اجلديدة ،وتفتح أسواق جديدة ،وتعزز اإلنتاجية واالستدامة .وستحدد مجعية األمم
املتحدة للبيئة يف دورهتا الرابعة حلوال مبتكرة للحكومات الوطنية والقطاع اخلاص واجملتمع املدين ،بغية التصدي
للتحدايت البيئية اليت تؤثر على اجملتمع واالقتصاد والبيئة.
 -4وينطبق مفهوم االستهالك واإلنتاج املستدامني على كامل دورات حياة األنشطة االقتصادية :استخراج
املوارد وجتهيزها يف شكل مواد ومنتجات ،مث استخدام تلك املنتجات والتخلص منها يف وقت الحق .وميكن أيضا
تقسيم هذا املفهوم إىل أنشطة اقتصادية حمددة من أجل حتديد أولوايهتا حسب آاثرها البيئية وطلبها على املوارد.
 -5وستؤدي احللول املبتكرة والتغيريات املنهجية اهلادفة إىل حتقيق االستدامة يف خمتلف مراحل دورة احلياة إىل
االستهالك واإلنتاج املستدامني والتصدي للتحدايت البيئية بصورة مباشرة .ويف سياق إعداد موضوع الدورة الرابعة،
ستشجع األمانة على اتباع أسلوب منهجي يربط بني تدفق املوارد يف كل مرحلة من مراحل دورة احلياة ،وبني
استخدام تلك املوارد وأتثريها على البيئة واالقتصادات واجملتمعات .وسيشمل النهج اإلطار العشري للربامج املتعلقة
أبمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة وبراجمه املواضيعية الستة املعتمدة يف مؤمتر ريو.٢٠+
 -6ولتحديد التوصيات واألنشطة املقرتحة ذات الصلة مبوضوع الدورة الرابعة ،أخذت األمانة يف اعتبارها
خطة التنمية املستدامة لعام  ٢٠٣٠وأهدافها ذات الصلة للتنمية املستدامة اليت هتدف إىل حتقيق التنمية املستدامة
عن طريق زايدة الكفاءة يف استخدام املوارد على الصعيد العاملي والفصل بني النمو االقتصادي وتدهور البيئة.
وابإلضافة إىل ذلك ،أخذت األمانة يف اعتبارها قرار مجعية البيئة  ،5/٣املعنون ’’ االستثمار يف احللول البيئية
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املبتكرة للتعجيل بتنفيذ أهداف التنمية املستدامة‘‘ وغريه من القرارات ذات الصلة ،والوثيقة اخلتامية الوزارية للدورة
الثالثة جلمعية البيئة ( )UNEP/EA.3/HLS.1املعنون ’’حنو كوكب خال من التلوث‘‘.
 -7ويف ذلك السياق ،وابالستناد إىل القرار  ،5/٣استخدمت األمانة الفئات التالية لتنظيم وإبراز احللول
املبتكرة القائمة واملقرتحة :التدخالت يف جمال السياسات العامة؛ التكنولوجيا السليمة بيئيا؛ خطط التمويل
املستدام؛ التعليم والبحث والتطوير وبناء القدرات؛ الشراكات بني القطاعني العام واخلاص .وقد ُدرست أيضا
االبتكارات االجتماعية ومناذج األعمال اجلديدة اليت تعزز التنمية املستدامة .واستنادا إىل تلك الفئاتُ ،حددت
فرص حتقيق التآزر ضمن إجراءات تنفيذ هتدف إىل التصدي لتحدايت بيئية واجتماعية واقتصادية حمددة.
جماالت الرتكيز
 -8لتمكني مجعية البيئة من حتقيق نتائج ملموسة ومن ترشيد استخدام الوقت املتاح قبل دورهتا الرابعة وبعدها،
أعربت الدول األعضاء عن اهتمامها ابلرتكيز على عدد حمدود من التحدايت البيئية اليت ميكن معاجلتها كليا أو
جزئيا عن طريق تشجيع االستهالك واإلنتاج املستدامني واحللول واألنشطة املبتكرة ،على النحو املبني يف الفرع
املتعلق ابإلطار املفاهيمي.
 -9وقد ُحددت جماالت الرتكيز املقرتحة التالية لكي تنظر فيها الدول األعضاء ،استنادا إىل معيار كون هذه
اجملاالت ذات أمهية عاملية ،وكذلك فإهنا ستُسهم يف القضاء على الفقر ،وإمكانية معاجلتها من خالل أمناط
وعرضت جماالت الرتكيز دون اإلخالل ابملسائل واحللول اليت قد
االستهالك واإلنتاج املستدامة واحللول املبتكرةُ .
تود الدول األعضاء إبرازها ،ولكنها ستساعد األمانة على إعداد واثئق املعلومات األساسية والتحضري حلوارات
وزارية موجهة حنو إجياج احللول:
(أ)

النظم الغذائية املستدامة ،مبا يف ذلك األمن الغذائي والتنوع البيولوجي؛

(ب) ُهنج دورة احلياة إزاء املوارد والطاقة واملواد الكيميائية وإدارة النفاايت؛
(ج)

االبتكار يف تنمية قطاعات األعمال املستدامة يف عصر يتميز ابلتغري التكنولوجي السريع.

 -1٠وستواصل األمانة وضع تفاصيل كل جمال ،آخذة يف اعتبارها اإلطار املفاهيمي املقرتح يف الفقرات من ٣
إىل  7أعاله ،وبتحديد الشراكات االسرتاتيجية واملبادرات واحللول املبتكرة لكل جمال .ويف سياق مواصلة تطوير
جماالت الرتكيز ،ستدرس األمانة اإلسهامات اليت تقدمها الدول األعضاء إىل رئيس مجعية البيئة أثناء املشاورات
حول نتائج اجلزء الرفيع املستوى.
 -11ويف معرض مواصلة تطوير جماالت الرتكيز املقرتحة يف هذا الفرع ،ستأخذ األمانة يف اعتبارها القضااي
الشاملة من قبيل تعميم مراعاة التنوع البيولوجي ،واستخدام البياانت الضخمة ،وإدارة املعلومات ،واحللول القائمة
على معارف الشعوب األصلية ،وتشجيع أمناط املعيشة املستدامة واالستخدام الفعال للموارد.
 -1٢وستُسهم جماالت الرتكيز املقرتحة أيضا يف خطة التنفيذ اخلاصة ابلتصدي للتلوث.
عناصر خطة تنفيذ للتصدي للتلوث

 -1٣يف الفقرة  14من اإلعالن الوزاري الذي اعتمدته مجعية البيئة يف دورهتا الثالثة ،طلب وزراء البيئة لبلدان
العامل إىل املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة ،أن يقوم ،بناء على نتائج الدورة الثالثة ،إبعداد خطة تنفيذ
بشأن التلوث ،ابلتشاور مع جلنة املمثلني الدائمني ،وتقدميها لكي تنظر فيها مجعية األمم املتحدة للبيئة يف دورهتا
الرابعة.
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 -14واألمانة ماضية يف التشاور بشأن خطة التنفيذ ،مسرتشدة ابلوالية الواردة أعاله .وستكون اخلطة املقرتحة
األداة الرئيسية لتنظيم وعرض تدابري متابعة موضوع التلوث .وستستند اخلطة إىل نتائج الدورة الثالثة جلمعية البيئة،
وتسعى إىل سد الثغرات يف جمال التصدي للتلوث ومعاجلة التحدايت املاثلة يف هذا السبيل ،اليت حددها املدير
التنفيذي يف تقريره الذي قدمه إىل اجلمعية يف دورهتا الثالثة.
_______________
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