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 حلول مبتكرة للتحديات البيئية ومن أجل االستهالك واإلنتاج املستدامني
 مذكرة مفاهيمية بشأن موضوع الدورة الرابعة جلمعية األمم املتحدة للبيئة

 (٢٠١٨ أيلول/سبتمرب 7حتديث )

 معلومات أساسية
األمانة يف إعداد موضوع الدورة الرابعة جلمعية األمم املتحدة للبيئة بالوثيقة اخلتامية ملؤمتر  اسرتشدت -١

، واليت سلم فيها رؤساء ‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’( املعنونة ٢٠+األمم املتحدة للتنمية املستدامة )مؤمتر ريو
ء على الفقر وتغيري أمناط االستهالك واإلنتاج غري بأن القضا’’الدول واحلكومات واملمثلون رفيعو املستوى 

املستدامة وتشجيع أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة ومحاية قاعدة املوارد الطبيعية الالزمة للتنمية االقتصادية 
فقرة )ال‘‘ واالجتماعية وإدارهتا هي منتهى الغايات املنشودة من التنمية املستدامة والشروط األساسية لتحقيقها

4.) 
، يتكاملالوتأخذ هذه املذكرة املفاهيمية يف احلسبان أوجه الرتابط بني أهداف التنمية املستدامة وطابعها  -٢

 ‘‘.٢٠٣٠حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام ’’، املعنون 7٠/١على النحو املبني يف قرار اجلمعية العامة 
 اإلطار املفاهيمي

احللول وينبغي أن تعترب ، بل هي وسائل للتصدي للتحديات البيئية. ا  احللول املبتكرة ليست أهداف -٣
يف التصدي للتحديات البيئية والتقليل من الفقر وتعزيز ، ‘‘سري العمل على غري املعتاد’’ا  من جاملبتكرة عبارة نُُ 

 أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة.
االبتكارات التكنولوجية، بل يشمل هتيئة بيئات متكينية احلل املبتكر على االخرتاعات أو ال يقتصر و  -4

واستخدام البيانات من أجل فهم  ،تؤدي إىل اتباع نج مبتكرة يف السياسات والتمويل والشراكات والعمليات
 ذب االستثمارات اجلديدة،تالقدرات التقنية، وجت احللول املبتكرة أيضا  تزيد االستدامة. و  عزيزوت ،القضايا البيئية

مبتكرة  لبيئة يف دورهتا الرابعة حلوال  اوتفتح أسواق جديدة، وتعزز اإلنتاجية واالستدامة. وستحدد مجعية 
للحكومات الوطنية والقطاع اخلاص واجملتمع املدين، بغية التصدي للتحديات البيئية اليت تؤثر على اجملتمع 

 واالقتصاد والبيئة.
اليت تؤثر على اجملتمع واالقتصاد والبيئة يف حد ذاهتا، وهي ويوجد الكثري من هذه التحديات البيئية  -5

تؤدي إىل انعدام األمن الغذائي، والفقر، وانعدام األمن يف جمال الطاقة، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث، 
ولذلك، وبعض هذه التحديات يستمر ألمد طويل.  وسوء إدارة األراضي والتصحر، يف مجلة مشاكل أخرى.

ستستفيد مجعية البيئة يف دورهتا الرابعة من الزخم املتزايد يف اجملتمع الدويل واحلكومات الوطنية وقطاع األعمال 
 .وأوساط اجملتمع املدين يف التصدي لتلك التحديات عن طريق األخذ بالنهج املبتكرة

القتصادية: استخراج حياة األنشطة ا اتدور كامل على   نيمفهوم االستهالك واإلنتاج املستدام نطبقوي -6
املوارد وجتهيزها يف شكل مواد ومنتجات، مث استخدام تلك املنتجات والتخلص منها يف وقت الحق. وميكن 

حتديد حتقيق نواتج أكرب وأفضل مبدخالت أقل و تقسيم هذا املفهوم إىل أنشطة اقتصادية حمددة من أجل أيضا 
 وطلبها على املوارد. ةالبيئيرها اثآحسب  األولويات
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اهلادفة إىل حتقيق االستدامة يف خمتلف مراحل دورة احلياة  الُنظميةوستؤدي احللول املبتكرة والتغيريات  -7
إىل االستهالك واإلنتاج املستدامني والتصدي للتحديات البيئية بصورة مباشرة. ويف سياق إعداد موضوع الدورة 

تدفق املوارد يف كل مرحلة من مراحل دورة بيربط  قائم على النُ ُهجوب الرابعة، ستشجع األمانة على اتباع أسل
على سبيل املثال  استخدام تلك املوارد وتأثريها على البيئة واالقتصادات واجملتمعات. وسيشمل النهج مع احلياة

ضيعية الستة املعتمدة اإلطار العشري للربامج املتعلقة بأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة وبراجمه املوا ال احلصر
 .٢٠يف مؤمتر ريو+

األمانة يف اعتبارها  أخذتولتحديد التوصيات واألنشطة املقرتحة ذات الصلة مبوضوع الدورة الرابعة،  -٨
وأهدافها ذات الصلة للتنمية املستدامة اليت هتدف إىل حتقيق التنمية املستدامة  ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام 

البيئة.  هوراءة يف استخدام املوارد على الصعيد العاملي والفصل بني النمو االقتصادي وتدعن طريق زيادة الكف
االستثمار يف احللول البيئية ’’ ، املعنون ٣/5 األمانة يف اعتبارها قرار مجعية البيئة أخذتوباإلضافة إىل ذلك، 

الوثيقة اخلتامية ذات الصلة، و ، إىل جانب القرارات األخرى ‘‘املبتكرة للتعجيل بتنفيذ أهداف التنمية املستدامة
 ‘‘.حنو كوكب خال من التلوث’’ ةاملعنونالصادرة عن مجعية البيئة و  (UNEP/EA.3/HLS.1)الثالثة  ةالوزاري

األمانة الفئات التالية لتنظيم وإبراز احللول استخدمت ، ٣/5ويف ذلك السياق، وباالستناد إىل القرار  -9
القائمة واملقرتحة: التدخالت يف جمال السياسات العامة؛ التكنولوجيا السليمة بيئيا ؛ خطط التمويل  املبتكرة

الشراكات بني القطاعني و ؛ والتوعية وبناء القدرات ؛ وتبادل أفضل املمارسات؛املستدام؛ التعليم والبحث والتطوير
، ج األعمال اجلديدة اليت تعزز التنمية املستدامةاالبتكارات االجتماعية ومناذ  أيضا  قد ُدرست العام واخلاص. و 

 الرامية إىلجراءات لإلتآزر املالتنفيذ فرص ُحددت إىل تلك الفئات،  . واستنادا  مع مراعاة االعتبارات اجلنسانية
 .اليت مت حتديدهاتصادية القجتماعية واالبيئية وااللتحديات لالتصدي 

 جماالت الرتكيز
ويف ترشيد استخدام الوقت املتاح قبل دورهتا الرابعة من حتقيق نتائج ملموسة و لتمكني مجعية البيئة من  -١٠

، أعربت الدول األعضاء عن اهتمامها بالرتكيز على عدد حمدود من التحديات البيئية اليت ميكن معاجلتها أثنائها
الوصف االستهالك واإلنتاج املستدامني على النحو املبني يف احللول املبتكرة و عن طريق تشجيع  أو جزئيا   كليا  

 .للموضوع املقرتح إلطار املفاهيميالوارد أعاله ل
أمهيتها ار يإىل مع استنادا  ، لكي تنظر فيها الدول األعضاء جماالت الرتكيز املقرتحة التاليةوقد ُحددت  -١١

ملبتكرة وباالنتقال إىل أمناط االستهالك واإلنتاج على الصعيد العاملي. وميكن تناول كل منها عن طريق احللول ا
 املستدامة.

النظم الغذائية املستدامة التحديات البيئية املتعلقة بالفقر وإدارة املوارد الطبيعية، مبا يف ذلك  )أ(
 األمن الغذائي والتنوع البيولوجي؛و 

 والطاقة واملواد الكيميائية وإدارة النفايات؛ ،املواردكفاءة ج دورة احلياة إزاء  نُ  )ب(
 االبتكار يف تنمية قطاعات األعمال املستدامة يف عصر يتميز بالتغري التكنولوجي السريع. )ج(

طرحها. وهي جماالت الرتكيز دون اإلخالل باملسائل واحللول اليت قد تود الدول األعضاء وُعرضت  -١٢
 .احللول دوجهة حنو إجيااملوزارية اللحوارات لإعداد وثائق املعلومات األساسية والتحضري  يفستساعد األمانة 
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وستحدد تفاصيل كل جمال، آخذة يف اعتبارها اإلطار املفاهيمي املقرتح، وضع ألمانة وستواصل ا -١٣
طوير جماالت واملبادرات واحللول املبتكرة لكل جمال. ويف سياق مواصلة ت لشراكات االسرتاتيجيةإمكانات ا

تقدمها الدول األعضاء إىل رئيس مجعية البيئة أثناء املشاورات ساإلسهامات اليت أيضا  الرتكيز، ستدرس األمانة 
 حول نتائج اجلزء الرفيع املستوى.

ستأخذ يف اعتبارها يف هذا الفرع، املذكورة تطوير جماالت الرتكيز املقرتحة األمانة لمواصلة  سياقويف  -١4
، واستخدام واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الشاملة من قبيل تعميم مراعاة التنوع البيولوجيالقضايا 

البيانات الضخمة، وإدارة املعلومات، واحللول القائمة على معارف الشعوب األصلية، وتشجيع أمناط املعيشة 
 املستدامة واالستخدام الفعال للموارد.

 يز املقرتحة أيضا  يف خطة التنفيذ اخلاصة بالتصدي للتلوث.وسُتسهم جماالت الرتك -١5
 عناصر خطة تنفيذ للتصدي للتلوث

مجعية البيئة يف دورهتا الثالثة، طلب وزراء البيئة لبلدان الذي اعتمدته من اإلعالن الوزاري  ١4يف الفقرة  -١6
ء على نتائج الدورة الثالثة، بإعداد خطة العامل إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة، أن يقوم، بنا

تنفيذ بشأن التلوث، بالتشاور مع جلنة املمثلني الدائمني، وتقدميها لكي تنظر فيها مجعية األمم املتحدة للبيئة يف 
 دورهتا الرابعة.

ة أعاله. وستكون اخلطة املقرتحة واردالتشاور بشأن خطة التنفيذ، مسرتشدة بالوالية الاألمانة ماضية يف و  -١7
إىل نتائج الدورة الثالثة جلمعية البيئة، وباالستناد األداة الرئيسية لتنظيم وعرض تدابري متابعة موضوع التلوث. 

إىل سد الثغرات يف جمال التصدي للتلوث ومعاجلة التحديات املاثلة يف هذا السبيل، اليت حددها ستسعى اخلطة 
 يف دورهتا الثالثة. مجعية البيئةتقريره الذي قدمه إىل  املدير التنفيذي يف

_______________ 


