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التابعة جمعية األمم المتحدة للبيئة 
 برنامج األمم المتحدة للبيئةل

 لثةالثاالدورة 
 2017كانون األول/ديسمرب   6-4 نريويب،
 من جدول األعمال املؤقت* 5البند 

  أداء برنامج العمل والميزانية، بما في ذلك
 تنفيذ قرارات جمعية البيئة

 بشأن االستهالك واإلنتاج المستدامين 2/8التقدم المحرز بموجب القرار 
 تقرير المدير التنفيذي

 موجز
يف الدورة الثانية جلمعية األمم املتحدة للبيئة التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة اليت عقدت يف أيار/مايو 

من أهداف  12 املستدامني، عقب اعتماد اهلدفبشأن االستهالك واإلنتاج  2/٨، اختذت اجلمعية القرار 2016
 التنمية املستدامة.

ويف وقت الحق، قدم برنامج األمم املتحدة للبيئة الدعم لتنفيذ القرار عن طريق األنشطة الربناجمية، وبوصفه 
ستهالك واإلنتاج أمانة الفريق الدويل املعين باملوارد، وبوصفه أمانة إطار العمل العشري للربامج املتعلقة بأمناط اال

 ار العشري.املستدامة وعن طريق املشاركة املباشرة يف تنفيذ مجيع الربامج الستة لإلط
وتوافقت هذه اجلهود مع الربنامج الفرعي املعين بكفاءة استخدام املوارد، على النحو املبني يف برنامج العمل 

 .، يف إطار التعاون املتقاطع مع كافة الوحدات2017-2016للفرتة 
 .2/٨ويقدم هذا التقرير معلومات مستكملة عن التقدم احملرز يف تنفيذ القرار 

  

                                                      
*  3/1UNEP/EA.. 
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 مقدمة - أوالا 
 2/٨، اختذت مجعية األمم املتحدة للبيئة التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة القرار 2016يف أيار/مايو  - 1

من أهداف التنمية املستدامة. ويقدم  12 بشأن االستهالك واإلنتاج املستدامني، وكان ذلك عقب اعتماد اهلدف
 .هذا التقرير معلومات مستكملة عن التقدم احملرز يف تنفيذ القرار

 2/8ر التقدم المحرز في تنفيذ القرا - ثانياا 
تدرك بلدان جمموعة الدول السبع وجمموعة العشرين أمهية الكفاءة يف استخدام املوارد، اليت تدعمها نتائج  - 2

الذي تناول اإلمكانيات واآلثار “ Resource Efficiency: Potential and Economic Implications”التقرير 
. (1)االقتصادية للكفاءة يف استخدام املوارد، وأعده الفريق الدويل املعين باملوارد بناء على طلب جمموعة الدول السبع

عين باملوارد إىل أن االستخدام األذكى للموارد وعن طريق حتليل السيناريوهات األربعة، خلص الفريق الدويل امل
تريليوين دوالر إىل االقتصاد العاملي سنوياً، مع تعويضه لتكاليف اختاذ اإلجراءات  2الطبيعية ميكن أن يضيف 

الطموحة بشأن تغري املناخ. وبعد االهتمام الذي أثارته تلك النتائج، طلبت جمموعة الدول السبع اآلن إىل الفريق 
ويل املعين باملوارد أن يواصل تقييم إمكانات ختفيض غازات االحتباس احلراري اليت قد تنتج عن سياسات كفاءة الد

 استخدام املوارد.
تعزيز اجلهود املبذولة لتنفيذ إطار العمل العشري للربامج املتعلقة بأمناط االستهالك واإلنتاج  ويستمر - 3

 املستدامة بالطرق التالية:
ر الرصد والتقييم اخلاص به مع مؤشرات النجاح املشرتكة بني مجيع الربامج الستة، وضع إطا )أ(

 ني نظام جترييب لتقدمي التقارير؛وبتدش
تعزيز الشراكات وحتديد أفضل املمارسات عن طريق تعزيز املنرب اإللكرتوين للمركز العاملي لتبادل  )ب(
 االستهالك واإلنتاج املستدامني؛ املعلومات عن
مواصلة تعزيز منابر التبادل على شبكة اإلنرتنت، مبا يف ذلك شبكة الوصول إىل البيانات العاملية  )ج(

لتقييم دورة احلياة، من أجل تعزيز تطبيق نـُُهج دورة احلياة، بدعم من قواعد البيانات املتعلقة باالبتكار 
 ؛(2)اإليكولوجي

مشروعاً من هذه  33حالياً  لإلطار العشري االستئمايندعم املشاريع يف امليدان: يدعم الصندوق  )د(
 املشاريع؛

تيسري التعاون والشبكات من خالل املؤمترات العاملية، مثل املنتدى العاملي لالقتصاد الدائري،  )ه(
الذي استضاف فيه الفريق الدويل املعين باملوارد واإلطار العشري جلسة مشرتكة تناولت االستهالك املستدام من 

 جل بناء االقتصاد الدائري.أ

                                                      
(1)  UNEP (2017) Resource Efficiency: Potential and Economic Implications͘. A report of the International 

Resource Panel. Ekins, P., Hughes, N., et al  :ويتاح على املوقعwww.resourcepanel.org/reports. 
 .www.lifecycleinitiative.orgانظر:   (2)
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، وترد 2015حتقق تقدم كبري يف تنفيذ الربامج الستة إلطار العمل العشري منذ بدء عملها يف العام  - 4
. ويواصل شركاء (3)ملنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامةاملقدم إىل اإجنازاهتا يف التقرير املرحلي 

شريكًا يف الربامج الستة. وجرى حبث التمويل  540امج ويتجاوز عدد األعضاء اآلن جدد االنضمام إىل الرب 
املشرتك احملتمل للمشاريع يف مؤمتر للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب عقد يف برازيليا، وأشرك مخسة مصارف تنمية، 

 وتسع وكاالت للتعاون اإلمنائي الثنائي، ومجيع الربامج الستة.
املوارد املعرفية واألدوات التقنية وتنفيذ من  ٨9وتشمل النواتج الرئيسية لربنامج الشراء العام املستدام توفري  - 5

نشاطًا من أنشطة التوعية واالتصال. وقد واصل برنامج السياحة املستدامة عمله كمنرب تعاوين تلتقي فيه  179
ستمر يف تعزيزها عن طريق ندوته الدولية بشأن النهوض املبادرات والشراكات القائمة وييسر األنشطة اجلديدة اليت ي

من  10  000مورداً من موارد املعرفة وأكثر من  3٨بالسياحة املستدامة يف مناخ متغري. وتشمل مالحمه الرئيسية 
مل أيام األفراد يف التدريب. وركز برنامج املباين وأساليب التشييد املستدامة على تنفيذ املشاريع واالتصال، وتش

نشاطًا من أنشطة التوعية واالتصال. وتألف النشاط الرئيسي لربنامج إعالم املستهلكني من  31مالحمه الرئيسية 
أجل حتقيق االستهالك واإلنتاج املستدامني، من وضع املبادئ التوجيهية لتقدمي املعلومات املتعلقة باستدامة 

داً من موارد املعارف واألدوات التقنية. وركز برنامج التعليم مور  20تغيريات يف املمارسات، وإنشاء  10واملنتجات، 
وأمناط العيش املستدامة على تنفيذ املشاريع من خالل توجيه ثالث من دعوات الصندوق االستئماين لتقدمي 

ل من أنشطة االتصاأنشطة  ٨املقرتحات، مبا يف ذلك دعوتان تدعمهما احلكومة اليابانية. ومشلت النقاط األساسية 
املوارد املعرفية واألدوات التقنية. وركز برنامج املنظومات الغذائية املستدامة على بناء قدراته من  11والتوعية و

 التشغيلية وتعزيز التعاون بني اجلهات الفاعلة فيه. وتشمل نواجته اجلديرة باملالحظة بوجه خاص أكثر من
يكًا من احلكومات واجملتمع املدين والقطاع اخلاص شر  161من أيام األفراد يف التدريب ومشاركة  12 000

واملنظمات الدولية يف السنة األوىل من عمله. وتسعى مجيع الربامج إىل تعزيز التعاون مع القطاع اخلاص وينعكس 
 هذا يف التغيريات يف عضوية اللجان االستشارية املؤلفة من أصحاب املصلحة املتعددين لبعض الربامج.

وأبلغ إطار العمل العشري للربامج املتعلقة بأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة عن توفري الشركاء يف  - 6
من  12مليون دوالر للهدف  90. وخصص 2016مليون دوالر حىت كانون األول/ديسمرب  ٨0براجمه لنحو 

دم برنامج البيئة املسامهة األكرب ، وق2016أهداف التنمية املستدامة على نطاق منظومة األمم املتحدة يف العام 
فيها. وأبرز تقرير اإلطار العشري املقدم إىل املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة الطلب الكبري 

من املشاريع املؤهلة إىل الصندوق االستئماين، على الرغم من أنه ال ميكن متويل  600م أكثر من د  )قُ  على الدعم
 مشروعاً(. 33سوى 

ويبني التقييم املتكامل للموارد الذي أجراه الفريق الدويل املعين باملوارد نواتج املنافع املتعددة اليت ميكن  - 7
حتقيقها لألهداف املتعلقة باالستدامة من كفاءة استخدام املوارد. وسيتاح تقييم يعده الفريق الدويل املعين باملوارد 

يف كانون “ املوارد العاملية: هنج نُُظمي يف كفاءة استخدام املوارد واحلد من التلوثتقييم استخدام ”حتت عنوان 
. وسيتم توسيع هذا التحليل يف 2/٨كوثيقة إعالمية من وثائق مجعية البيئة، وفقًا لقرارها   2017األول/ديسمرب 

 .2019 دورهتا الرابعة يف العام تقرير شامل يقدم إىل اجلمعية يف

                                                      
التقرير املرحلي عن إطار العمل العشري للربامج املتعلقة بأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة، ويتاح على الرابط:   ( 3)

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/63&referer=/english/&Lang=A. 
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بادرة العاملية للمدن اليت تستخدم املوارد بكفاءة بربط املؤسسات من أجل تعزيز نـُُهج قائمة على وتقوم امل - ٨
النظم من أجل حتقيق املدن املنخفضة الكربون والقادرة على الصمود واليت تستخدم املوارد بكفاءة. وتسرتشد 

تخدام املوارد مع القدرة على الصمود، وبتقاريرها اخلطة احلضرية اجلديدة بتقارير املبادرة املتعلقة بربط الكفاءة يف اس
 عن االستقالب احلضري وحتوالت البنية التحتية.

 التوصيات واإلجراءات المقترحة - ثالثاا 
مل تقدم إال  2030إن املكانة املركزية لالستهالك واإلنتاج املستدامني يف خطة التنمية املستدامة لعام  - 9

من أهداف التنمية املستدامة هو األقل حظًا يف توفر املوارد  12مسامهة جزئية يف تعبئة املوارد الكافية. واهلدف 
يف  وحمفزاً ة يف أن تؤدي األمم املتحدة دوراً هاماً من بني مجيع األهداف. وعلى الرغم من ذلك، هناك آمال كبري 

هذا الصدد. وتتيح النُـُهج القائمة على النظم، مثل االقتصاد الدائري، فرصًا مثرية لالهتمام من أجل حتقيق مزيد 
التوصيات واإلجراءات وتقدم . 2017من املشاركة من القطاعني العام واخلاص، والُتمست هذه الفرص يف العام 

 قرتحة لكي تنظر فيها اجلمعية، على النحو التايل:امل
ينبغي أن تزيد الدول األعضاء واجلهات املعنية من مشاركتها ودعمها، ويشمل ذلك زيادة املوارد  )أ(

من أهداف التنمية املستدامة وتنفيذ مجيع الربامج يف إطار العمل العشري للربامج املتعلقة  12املالية، إلجناز اهلدف 
 ؛االستهالك واإلنتاج املستدامة، وألعمال الفريق الدويل املعين باملوارد بأمناط

وينبغي للدول األعضاء وبرنامج البيئة تقوية مشاركة القطاع اخلاص وأوساط التمويل عن طريق  )ب(
 ؛تعزيز التعاون على مجيع املستويات: الوطين واإلقليمي والعاملي

تساهم على حنو فعال يف القياس واإلبالغ عن التقدم الذي وينبغي جلميع الدول األعضاء أن  ج()
للربامج املتعلقة  العشريالعمل منه املتعلقة بتنفيذ إطار  1-12، وال سيما الغاية 12حترزه صوب حتقيق اهلدف 

 .بأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة
_____________ 


