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  ** من جدول األعمال املؤقت١٠البند 
        نتائج املؤمتر
 موجهـة مـن املمثلـة الدائمـة للربازيـل           ٢٠١٢يونيـه   / حزيران ١٨رسالة مؤرخة       

  مية املستدامة لدى األمم املتحدة إىل األمني العام ملؤمتر األمم املتحدة للتن
  

إطــار العمــل العــشري للــربامج املتعلقــة بأمنــاط االســتهالك  ’’أرفــق طيــه وثيقــة بعنــوان   
  ).انظر املرفق(‘‘ واإلنتاج املستدامة

ــائق مـــؤمتر        ــة مـــن وثـ ــفهما وثيقـ ــا بوصـ ــالة ومرفقهـ ــيم هـــذه الرسـ ــة تعمـ وأرجـــو ممتنـ
ــم ــو دي جــانري     األم ــده يف ري ــرر عق ــستدامة، املق ــة امل ــن  املتحــدة للتنمي ــل، م  إىل ٢٠و، الربازي
  . من جدول األعمال١٠، يف إطار البند ٢٠١٢يونيه /حزيران ٢٢
  

  ريبريو فيويتماريا لويزا ) توقيع(
  السفرية
  املمثلة الدائمة

  

 
  

  .٢٠١٢يونيه / حزيران٢٠أعيد إصدارها ألسباب فنية يف   *  
  **  A/CONF.216/1.  
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 املوجهـــة مـــن املمثلـــة   ٢٠١٢يونيـــه  / حزيـــران ١٨مرفـــق الرســـالة املؤرخـــة       
ــة ــام ملــ      الدائم ــني الع ــم املتحــدة إىل األم ــدى األم ــل ل ــم املتحــدة  للربازي ؤمتر األم
  املستدامة  للتنمية

  
  إطار العمل العشري للربامج املتعلقة بأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة    

ســعيا لبلــوغ األهــداف والغايــات املتعلقــة باالســتهالك واإلنتــاج املــستدامني احملــددة يف   - ١
خطــة جوهانــسربغ (دامة املــست  مــن خطــة تنفيــذ نتــائج مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة ٣الفــصل 
ــذ ــاج       )١()للتنفي ــة بأمنــاط االســتهالك واإلنت ــربامج املتعلق ، ينبغــي وضــع إطــار عمــل عــشري لل

 )٢(٢١ ، اســـــتنادا إىل جـــــدول أعمـــــال القـــــرن٢٠٢٢-٢٠١٢املـــــستدامة يغطـــــي الفتـــــرة 
وخطة جوهانسربغ للتنفيذ، وتكـون لـه الرؤيـة واألهـداف            )٣(بشأن البيئة والتنمية   ريو وإعالن
  :ايات التاليةوالغ

ــداث   )أ(   ــإن إحـ ــة يف ـتغيـ ــلوب األريات جذريـ ـــه  سـ ــذي تنتهجـ ــات الـ يف اجملتمعـ
. لتحقيــق التنميــة املــستدامة علــى نطــاق العــامل غــىن عنـــه   أمــر الســتهالكالواعملــيْيت اإلنتــاج 

البلـدان املتقدمـة   وأن تضطلع وينبغي أن تعزز مجيع البلدان أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة         
مجيع البلدان من هذه العمليـة، آخـذة يف االعتبـار    يف هذا اجملال وأن تستفيد لنمو بدور الريادة   ا

 مـن  ٧  علـى النحـو الـوارد يف املبـدأ    ، مبـا فيهـا مبـدأ املـسؤوليات املـشتركة املتباينـة       ،مبادئ ريـو  
نيــة وينبغــي أن تــضطلع احلكومــات واملنظمــات الدوليــة املع . إعــالن ريــو بــشأن البيئــة والتنميــة 

ــدور     ــسية ب ــة اجملموعــات الرئي أمنــاط يف لتغــيري فعــال يف إحــداث هــذا ا والقطــاع اخلــاص وكاف
  االستهالك واإلنتاج غري املستدامة؛

تقدمي الدعم للمبادرات اإلقليمية والوطنية مـن أجـل اإلسـراع           ال بد أن جيري       )ب(  
الجتماعيـة واالقتـصادية يف    إىل االستهالك واإلنتـاج املـستدامني بغيـة تعزيـز التنميـة ا            تحول  يف ال 

مبعاجلــة النمــو االقتــصادي والتــدهور وأن يــتم ذلــك  ،إطــار طاقــة احتمــال الــنظم اإليكولوجيــة
الفصل بينهما، وحتسني الكفاءة واالستدامة يف استخدام املـوارد      القيام، عند االقتضاء، ب   البيئي و 

__________ 
 ‐أغــــسطس / آب٢٦تقريــــر مــــؤمتر القمــــة العــــاملي للتنميــــة املــــستدامة، جوهانــــسربغ، جنــــوب أفريقيــــا،     )١(  

الفــصل األول، )  والتــصويبA.03.II.A.1منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع      (٢٠٠٢ســبتمرب /أيلــول ٤
 .، املرفق٢ القرار

ــو دي جــانريو،    تقريــر  )٢(   ــة، ري ــة والتنمي ــران١٤‐٣ مــؤمتر األمــم املتحــدة للبيئ ــه / حزي :   اجمللــد األول١٩٩٢يوني
، ١ القــرار )  والتــصويباتA.93.I.8منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع      (القــرارات الــيت اعتمــدها املــؤمتر   

 .الثاين املرفق
 .املرجع نفسه، املرفق األول  )٣(  
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 وينبغــي أن تتخــذ مجيــع .عمليــات اإلنتــاج واحلــد مــن تــدهور املــوارد والتلــوث والنفايــاتيف و
البلدان املتقدمة النمو بدور الريادة، آخذة يف االعتبـار     وأن تضطلع   البلدان اإلجراءات الالزمة،    

قدرات، عـن طريـق تعبئـة املـساعدة املاليـة والتقنيـة             ما حتوزه من    تنمية البلدان النامية و   مسألتـْي  
  للبلدان النامية وبناء قدراهتا من مجيع املصادر؛

  : تقوم على ما يلينبغي أن يؤكد اإلطار العشري رؤية مشتركةي  )ج(  
 والقـضاء علـى الفقـر       ،دعم النمو العاملي املستدام والشامل للجميـع واملنـصف          ‘١’  

  التشـارك يف الرخاء؛و
  فضل؛أق نوعية حياة يـ االحتياجات األساسية وحتقـةتلبي  ‘٢’  
ــال امل  يـــتعز  ‘٣’   ــة احتياجــات األجي ــة وز القــدرة علــى تلبي ــنظم احملافظــة علــى قبل ال

  صحتها وسالمتها؛محايتها واستعادة اإليكولوجية لألرض و
 ذلـك  يف ة جلميـع الفئـات مبـا    يـ املساواة بـني اجلنـسني واملـشاركة الفعل       شجيـع  ت  ‘٤’  

النـساء واألطفــال والــشباب والــشعوب األصــلية والــسكان الــذين يعيــشون يف  
  أكثر األوضاع هشاشة؛

م املواد اخلطرة واملواد الكيميائية السامة وجيل النفايـات مـن           د من استخدا  احل  ‘٥’  
  قبيل املواد غري القابلة للتحلل بيولوجياً وانبعاث امللوثات؛

ــة   ‘٦’   ــة وتعز محاي ــوارد الطبيعي ــامل ــة   األســتخدام الز اي ــر كفــاءة للمــوارد الطبيعي كث
  دة؛واملنتجات واملواد املستر

ــتعز  ‘٧’   ـــز ُني ــاة، مبــا ـُه ــوارد واســتغالهلا   ج دورة احلي  يف ذلــك كفــاءة اســتخدام امل
العلميــة وعلــى املعــارف التقليديــة،   علــى القاعــدة القائمــة جـُهـــاملــستدام، والنُّ

التخفـيض  (الثالثي يف معاجلة النفايـات      فهوم  امل، و “املهد إىل املهد   من”وهنج  
يتــصل هبــا مــن منــهجيات أخــرى،   ومــا) وإعــادة االســتخدام وإعــادة التــدوير

  قتضاء؛حسب اال
فرص اقتصادية جديدة جلميع البلـدان، مـع إيـالء اهتمـام خـاص          شجيع هتيئـة   ت  ‘٨’  

  النامية؛ للبلدان
ــتعز  ‘٩’   ــام ز ي ــع  قي ــصاد تنافــسي شــامل للجمي ــ،اقت ــة الر ـ يوفِّ ــة العمال نتجــة املكامل

   ويزيد كفاءة نظم احلماية االجتماعية؛كافةللالئق العمل الو
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التنميـة املـستدامة، وحتقيـق     يف جمـال    ذ االلتزامات العامليـة     أداة لدعم تنفي  إتاحـة    ‘١٠’  
األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وتنفيــذ الغايــات واألهــداف املتفــق عليهــا يف إطــار  

  .االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ذات الصلة
  القيم املشتركة    

  :أعالهحتقيق الرؤية واألهداف والغايات املبينة وبغيـة   - ٢
ــ  )أ(   ــربامج امل العمــل أن يكــون إطــار  ي ينبغ ــة العــشري لل بأمنــاط االســتهالك  تعلق

مـستويات التنميـة والقـدرات وامللكيـة الوطنيـة          اخـتالف   واإلنتاج املستدامة مرناً حبيـث يراعـي        
لالســتراتيجيات واألولويــات والــسياسات اإلمنائيــة لكــل بلــد، ويتــيح إدمــاج املــسائل اجلديــدة   

املتقدمـة النمـو بـدور الريـادة يف تنفيـذ التـدابري الراميـة إىل حتقيـق         مع اضطالع البلـدان    والناشئة  
  املزيد من أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة؛

الــيت تنطــوي عليهــا  أن يــستفيد اإلطــار العــشري مــن اجلوانــب القيمــة   ينبغــي   )ب(  
 ،)٤(ئيـة جتارب من قبيل عمليـة مـراكش، والنـهج االسـتراتيجي لـإلدارة الدوليـة للمـواد الكيميا                  

النظـر يف إدمـاج األنـشطة اجلاريـة لعمليـة      أن جيـري  وينبغـي  . فيـ واملراكز الوطنية لإلنتـاج النظ   
   للربامج؛، يف هيكل اإلطار العشري التابعة للعملية العملةفرقأمراكش، مثل 

باالسـتهالك  مـن ناحيـة صـالهتا       أن يراعي اإلطـار العـشري مبـادئ ريـو           ينبغي    )ج(  
  املستدامني؛ واإلنتاج
ــدة فيمــا    ينبغــي   )د(   ــود جدي ــشكل اإلطــار العــشري دعــوة لفــرض قي ــق  أال ي يتعل

  بالتمويل الدويل للتنمية واملساعدة اإلمنائية الرمسية؛
ــستدامني     ينبغــي   )هـ(   ــاج امل ــز االســتهالك واإلنت ــة إىل تعزي ــود الرامي ــق اجله أال تطب

تكـون  دها الظروف نفـسها، أو  بني البلدان اليت تسوغري مبـرر متييز تعسفي أو بطريقة تنـم عن   
بدال من ذلك أن تـتماشى هذه اجلهـود        تقييد مقنَّع على التجارة الدولية، وينبغي       وسيلة لفرض   

  يف إطار منظمة التجارة العاملية؛املوضوعة مع أحكام االتفاقات 
ــذل    )و(   ـــي اجلهــود الــ ينبغــي ب ــستدامني   يت ترم ــاج امل ــز االســتهالك واإلنت إىل تعزي

مــن املتأتيـــة ســيما  ديــدة للمنتجــات والتكنولوجيــات، والاجلســواق األص تنميــة يــدعم فــر مبــا
  البلدان النامية؛

__________ 
، املرفقات  )SAICM/ICCM.1/7(ر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية عن أعمال دورته األوىل           تقرير املؤمت انظر    )٤(  

 .األول إىل الثالث
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أن تراعي األساليب والنهج يف إطار اإلطـار العـشري الظـروف اخلاصـة        ينبغي    )ز(  
   فيها؛لبلدان والنظم اإلنتاجيةل

 ويــدعم أوجــه التــآزر بــني    ،حد اإلطــار العــشري مــن التجــزؤ   ـأن يــينبغــي   )ح(  
لتحــديات االقتــصادية والبيئيــة واالجتماعيــة يف األنــشطة الــيت ُتجابـــه هبــا خمتلــف ااالســتجابات 

 وكــذلك يف تنفيــذ االلتزامــات العامليــة يف جمــال  املــستداميـنذات الــصلة باالســتهالك واإلنتــاج 
طـراف، مـع    فيها األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة واالتفاقـات البيئيـة املتعـددة األ             التنمية املستدامة، مبا  

التقـدم احملـرز والتحـديات املتبقيـة        وضـع   جتنب ازدواجية املبادرات الدولية واإلقليمية القائمة، و      
  االعتبار؛ بعيـن

ن يف ـأن يــدعم اإلطــار العــشري إدمــاج االســتهالك واإلنتــاج املــستدامْيينبغــي   )ط(  
ــا واســتراتيجياهتا    ــستدامة وبراجمه ــة امل ــك إدماجهــ  ،سياســات التنمي ــا يف ذل ــضاء  مب ــد االقت  ا، عن

  .، يف استراتيجيات احلد من الفقروحيثما ينطبق
  

  امــامله    
بأمناط االستهالك واإلنتـاج    تعلقة  العشري للربامج امل  العمل   أن تشمل مهام إطار      ينبغي  - ٣

  :املستدامة ما يلي
هنج قائم علـى االسـتهالك واإلنتـاج        اليت تـتـأتى من اتباع     تعزيز القيمة املضافة      )أ(  

سـيما فرصـة     النامية على حـد سـواء، وال      البلدان  ستدامني بالنسبة إىل البلدان املتقدمة النمو و      امل
طاقـة احتمـال الـنظم      يف حـدود    إحراز تقدم حثيث حنو حتقيق التنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية            

  جلميع األطراف؛باألخـذ حبلـول مفيدة اإليكولوجية 
ــصلحة املعنيــ     )ب(   ــع أصــحاب امل ــات واألدوات  ـمتكــني مجي ــادل املعلوم ــن تب  ،ني م
ــ ــده  وتــشاطرها علــى حنــو مــا املمارســات أفــضل م مــن ـوالتعلُّ ــاطق، جيــري حتدي يف خمتلــف املن
ــة يف         يف مبــا ــدان النامي ــساعدة البل ــضرورة م ــسليم ب ــراكش، مــع الت ــة م ــق عملي ذلــك عــن طري
  الصدد؛ هذا

بـني مجيـع أصـحاب      وتعزيـزه   التواصل  تعزيزها، وزيادة   التعاون و أواصر  زيادة    )ج(  
  إقامة الشراكات بني القطاعني العام واخلاص؛مبا يف ذلك املصلحة، 
دعــم إدمــاج االســتهالك واإلنتــاج املــستدامني يف اختــاذ القــرارات علــى مجيــع     )د(  

عمليـات  عـن طريـق     ،  املستويات، مع مراعاة طابعها الشامل لعدة قطاعات، علـى سـبيل املثـال            
  سياسات؛التخطيط االستراتيجي ورسم ال
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 التعلـيم   مـع التركيـز بـشكل خـاص علـى          زيادة الوعي وإشراك اجملتمع املـدين،       )هـ(  
االسـتهالك واإلنتـاج املـستدامني      وعيـة ب سيما بني الشباب، وإدماج الت     املدرسي وال  النظام   وفق

  يف برامج التعليم الرمسية وغري الرمسية، حسب االقتضاء؛
عدة التقنيــــة والتــــدريب والتمويــــل تيــــسري إمكانيــــة احلــــصول علــــى املــــسا   )و(  

  والتكنولوجيا وبناء القدرات، وباألخص للبلدان النامية؛
االستفادة من قاعدة املعارف العلميـة واملتعلقـة بالـسياسات واآلليـات الدوليـة                )ز(  

  ذات الصلة يف جمال السياسات العلمية؛
لعمليـة والتكنولوجيـة    دعم اجلهود اليت تبذهلا البلدان الناميـة لتعزيـز القـدرات ا             )ح(  

  املزيد من أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة؛أجل السري حنو من 
االسـتهالك  التحـول إىل    تعزيز مشاركة القطاع اخلـاص يف اجلهـود الراميـة إىل              )ط(  
أثر بيئي واجتماعي كبري، مبا يف ذلـك        يكون هلا   سيما القطاعات اليت     والني،  املستدامواإلنتاج  

  مسؤولية الشركات ومساءلتها بيئياً واجتماعياً؛يد تأكعن طريق 
  تعزيز االبتكار واألفكار اجلديدة، مع زيادة االعتراف باملعارف التقليدية؛  )ي(  
بوسائل منها تعزيز أعمـال التـرميم       الثالثي يف معاجلة النفايات     فهوم  املتشجيع    )ك(  

  والصيانة كبديل للمنتجات اجلديدة؛
راعاة املعلومـات املتاحـة بـشأن        مب حسب االقتضاء، و الربامج،   تنفيذالقيام عند     )ل(  

 وبــشأن التكــاليف والفوائــد املتــصلة بتطبيــق     ،األســباب اجلذريــة ألمنــاط االســتهالك احلاليــة    
  على العمالة والفقر؛آثارمها سيما فيما يتعلق ب االستهالك واإلنتاج املستدامني، ال

ملبــادرات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة الــدويل باعلــى الــصعيد إيــالء االهتمــام   )م(  
إىل االستهالك واإلنتاج املستدامني، مبا فيها املبـادرات الـيت تعـزز            بالتحول  ل  ـالناجحة اليت تعجِّ  
باعتبارهـا حـافزاً     بشكل متباَدل، و   وفقاً لشروط متفق عليها   وأن جيري ذلك    . نقل التكنولوجيا 

تـسليط الـضوء    سبـل منـها علـى سـبيل املثـال،          بـ العـشري، و  العمـل   للمشاركة الفاعلـة يف إطـار       
  .على اإلجنازات املذكورة يف التقارير املرحلية

  
  اهليكل التنظيمي    

بأمنـــاط املتعلقـــة العـــشري للـــربامج العمـــل أن يـــضم اهليكـــل التنظيمـــي إلطـــار ينبغـــي   - ٤
  :االستهالك واإلنتاج املستدامة العناصر التالية
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تحــدة للبيئــة أن يــؤدي، يف إطــار واليتــه احلاليــة،  طلب إىل برنــامج األمــم املـُيــ  )أ(  
  :باملهام التاليةيف هذا السياق العشري وأن يضطلع العمل دور أمانة إطار 

  التعاون الوثيق مع الدول األعضاء والتجاوب معها؛  ‘١’  
فيهــا إدارة الــشؤون   مبــا،األمــم املتحــدةاملعنيــة يف يئــات اهلالتعــاون مــع مجيــع   ‘٢’  

، )اليونيـدو  (ومنظمة األمـم املتحـدة للتنميـة الـصناعية         واالجتماعيةاالقتصادية  
، وبرنـامج األمـم املتحـدة       )األونكتـاد  (ومؤمتر األمم املتحدة للتجـارة والتنميـة      

، ومنظمـة العمـل     )الفـاو  (اإلمنائي، ومنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة          
ــشرية،      ــم املتحــدة للمــستوطنات الب ــامج األم ــة، وبرن ــصحة  الدولي ــة ال ومنظم

، ومنظمـة   )اليونـسكو  (العاملية، ومنظمة األمم املتحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة         
ــاالت،         ــني الوك ــشترك ب ــسيق م ــق تن ــن خــالل فري ــة، م ــسياحة العاملي ــع ال وم

  يكفل وجود تنسيق قوي؛ الكيانات واللجان اإلقليمية مبا
ــسيني يف      ‘٣’   ــصلحة الرئيـ ــحاب املـ ــة ألصـ ــشاركة الفاعلـ ــادة املـ ــار زيـ ــل إطـ العمـ

  العشري؛
  العشري على النحو الوارد أعاله؛العمل املسامهة يف أداء مهام إطار   ‘٤’  
اجلاريـة ضــمن إطـار العمــل   بـالربامج واملبــادرات  مــستكملة االحتفـاظ بقائمـة     ‘٥’  

  العشري؛
  هلا؛ العشري وتقدمي اخلدماتالعمل تنظيم االجتماعات ذات الصلة بإطار   ‘٦’  
  ؛العشريالعمل ير ذات الصلة بإطار إعداد التقار  ‘٧’  
تقــدمي تقــارير كــل ســنتني إىل جلنــة التنميــة املــستدامة عــن أنــشطة الــصندوق       ‘٨’  

وأدائـه املـايل    املتعلقة بأمناط االستهالك واإلنتاج املـستدامة       ئماين للربامج   ـاالست
  املذكور أدناه؛على النحو 

  :جملس مصغر يتوىل املسؤوليات التاليةشـأ نـُي  )ب(  
  ؛لعشريالعمل االترويج إلطار   ‘١’  
  ؛العشريالعمل توجيه أمانة إطار   ‘٢’  
االســتهالك واإلنتــاج   فيمــا يتعلــق ب تمويــل  المــساعدة األمانــة علــى ضــمان      ‘٣’  

ــربامج       ــصندوق االســتئماين لل ــدمي التربعــات لل ــك تق ــشمل ذل ــستدامني، وي امل
  املذكور أدناه؛
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على املـشاريع   ـة  وافقاملستئماين وآلية   لصندوق اال ااإلشراف على تشغيل أمانة       ‘٤’  
لضمان احليـاد واملوضـوعية والـشفافية واملـساءلة والتـوازن اإلقليمـي           التابعة لـه   

  ختصيص موارد الصندوق واستخدامها؛عنـد 
املرحلية بشأن الربامج اليت تنـدرج يف إطـار          السنوية   استعراض األمانة للتقارير    ‘٥’  

  ؛العشريالعمل 
 إىل جلنـة التنميـة املـستدامة عـن التقـدم الـذي حيـرزه إطـار                  ةرير سنوي تقدمي تقا   ‘٦’  

  ؛العشريالعمل 
  عقد االجتماعات الدولية واإلقليمية؛  ‘٧’  
قــدمي توجيهــات للعمليــات التحــضريية لالســتعراض اخلمــسي إلطــار العمــل    ت  ‘٨’  

  العشري؛
 دعــــوة ممثلــــي هيئــــات األمــــم املتحــــدة واجملموعــــات الرئيــــسية للمــــشاركة   ‘٩’  

  ه؛ـمداوالت يف
طلب إىل اجلمعية العامة النظر يف عملية تـشكيل اجمللـس والترشـيح لعـضويته               ـُي  )ج(  

   والستني؛السابعةحبلول هناية الدورة 
الستهالك واإلنتـاج   تنسيـق معنية مبسألة ا   احلكومات إىل تعيني جهات     ُتـدعـى    )د(  
تصال والتنسيق مـع اجمللـس واألمانـة؛    ة كفالة االـبغي، تعمل مع إطار العمل العشري      املستدامني

تعـيني جهـات تنـسيق      القيـام أيـضا ب    ن إىل   وأصـحاب املـصلحة اآلخـر     ـدعــى   ُي،  ويف هذا الـصدد   
  ؛الستهالك واإلنتاج املستدامنيمعنيـة مبسألة ا

 امةدربامج االسـتهالك واإلنتـاج املـست   لـ لتماس الـدعم  وضـع منهاج من أجل ا  ي  )هـ(  
  ؛مية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، حسب االقتضاءلبلدان الناتستفيد منـه ا

بأمنــاط االســتهالك واإلنتــاج املتعلقــة للــربامج جيــري اســتعراض إطــار العمــل العــشري    - ٥
ذا وميكـن القيـام هبـ     . يم الفوائـد والتحـديات والتنفيـذ      ـلتقيـ يف هناية فترة مخس سنوات      املستدامة  

  .املستدامة جلنة التنميةية عملباالقتران مع االستعراض 
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  وسائل التنفيذ    
بأمنـاط االسـتهالك    املتعلقـة   العشري للـربامج    العمل   أن تشمل وسائل تنفيذ إطار       ينبغي  - ٦

  :واإلنتاج املستدامة الترتيبات التالية
ــاج        )أ(   ــتهالك واإلنتـ ــة باالسـ ــادرات املتعلقـ ــربامج واملبـ ــذ الـ ــدعم لتنفيـ ــدمي الـ تقـ

ن الناميـة مـن خـالل مـوارد ماليـة كافيـة مـن مـصادر متعـددة، مبـا يف ذلـك                    املستدامني يف البلدا  
البلدان املاحنة، واملؤسـسات املاليـة الدوليـة، والقطـاع اخلـاص، واملـسامهات الطوعيـة األخـرى،              
ونقل التكنولوجيات السليمة بيئيا واحلصول عليها بشروط يـتم االتفـاق عليهـا بـشكل متبـادل                 

لــى اخلــربات ذات الــصلة، مثــل خطــة بــايل االســتراتيجية لــدعم        وبنــاء القــدرات، والبنــاء ع  
  ؛)٥(التكنولوجيا وبناء القدرات

دعـــوة برنـــامج األمـــم املتحـــدة للبيئـــة إىل إنـــشاء صـــندوق اســـتئماين لـــربامج   )ب(  
االســتهالك واإلنتــاج املــستدامني مــن أجــل تعبئــة املــسامهات االختياريــة مــن مــصادر متعــددة،   

اجلهات املاحنـة، والقطـاع اخلـاص وغـري ذلـك مـن املـصادر        /طاع العاميف ذلك مسامهات الق  مبا
  : العناصر التاليةاالستئماين فر يف الصندوق اتتووس. مبا فيها املؤسسات

تتمثل أهداف الصندوق يف تلقي املوارد وتعبئتـها بطريقـة مـستقرة ومـستدامة                ‘١’  
ستدامني يف وميكـن التنبــؤ هبـا مــن أجــل وضـع بــرامج لالسـتهالك واإلنتــاج املــ    

البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتـصاداهتا مبرحلـة انتقاليـة، حـسب االقتـضاء؛               
  شفافة؛ وتعزيز ختصيص املوارد بطريقة

اط  بأمنـ  املتعلقـة العـشري للـربامج     العمـل   يستخدم الصندوق لدعم تنفيذ إطـار         ‘٢’  
أس املـــال  تـــوفري رمثـــل يف البلـــدان الناميـــة نياالســـتهالك واإلنتـــاج املـــستدام

  االبتدائي الالزم لتطوير وتنفيذ املقترحات الربناجمية؛
علـى حـساب أنـشطة التنميـة املـستدامة          االسـتئماين    يكون متويل الـصندوق      ال  ‘٣’  

  األخرى ذات األولوية القصوى اليت تضطلع هبا هيئات األمم املتحدة؛
االســتئماين ندوق تفــي املقترحــات الربناجميــة املقدمــة مــن البلــدان الناميــة للــص    ‘٤’  

  ؛التمويلختصيص قليمي عند باملعايري احملددة أدناه، ويراعى التوازن اإل

__________ 
  )٥(  UNEP/GC.23/6/Add.1 و Corr.1املرفق ،. 
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العـــشري العمـــل برنـــامج األمـــم املتحـــدة للبيئـــة بوصـــفه أمانـــة إطـــار ُيـــدعى   ‘٥’  
ــة للـــربامج ــتهالك واإلنتـــاج املـــستدامة  املتعلقـ ــان يكـــون أل بأمنـــاط االسـ  أمينـ

  ؛الصندوقعمليات يدير أن لصندوق ول
علــى املــسامهة يف األخــرى تــشجع اجلهــات املاحنــة والقطــاع اخلــاص اجلهــات   ‘٦’  

العمـــل الـــصندوق االســـتئماين مبجـــرد إنـــشائه، وتقـــدمي الـــدعم العـــام إلطـــار 
 فــضال عــن ، بأمنــاط االســتهالك واإلنتــاج املــستدامةاملتعلقــةالعــشري للــربامج 

ــة     ــادرات حمــددة تلــيب األولويــات الوطني ــربامج ومب ــدعم ل ــة تقــدمي ال  واإلقليمي
  .للبلدان النامية

تــشجيع احلكومــات واملؤســسات املاليــة الدوليــة وغريهــا مــن اجلهــات املعنيــة،   )ج(  
ــا يف ذلـــك الـــشراكات يف جمـــايل االســـتهالك واإلنتـــاج املـــستدامني، علـــى تـــوفري التمويـــل     مبـ

اط  بأمنـــاملتعلقـــةالعـــشري للـــربامج العمـــل والتكنولوجيـــا ودعـــم بنـــاء القـــدرات لتنفيـــذ إطـــار 
االستهالك واإلنتاج املستدامة يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلـة انتقاليـة مـن                

   حسب االقتضاء؛،خالل قنوات أخرى
 الــــربامج واملبــــادرات ذات الــــصلة باالســــتهالك واإلنتــــاج إدمــــاجتــــشجيع   )د(  
   االقتضاء؛ حسب، برامج احلكومة وأنشطة التعاون القائمةيف  أيضااملستدامني
اجلديــدة الــيت تــوفر خمتلــف أشــكال املــساعدة الــربامج تعزيــز الــربامج القائمــة و  )ـه(  
ــة و ــة التقنيـ ــساعدة اإلمنائيـ ــرص يف     املـ ــذه الفـ ــرويج هلـ ــوات للتـ ــاذ خطـ ــدرات، واختـ ــاء القـ  وبنـ
  النامية؛ البلدان

هنيــة املشبكات الــشراكات وبنــاء القــدرات مــن خــالل تطــوير الــتيــسري إقامــة   )و(  
   املمارسني حول خمتلف القضايا ذات الصلة باالستهالك واإلنتاج املستدامني؛معاتجمتو

  .التحفيز على تقدمي مزيد من املساعدات  )ز(  
  

  برامج االستهالك واإلنتاج املستدامني    
تتسم برامج االستهالك واإلنتاج املستدامني املدرجة يف إطار العمـل العـشري بطابعهـا                - ٧

  : أن تكون مستوفية للمعايري التالية هلاالطوعي، وينبغي
ــساهم  )أ(   ــار     أن ت ــواردة يف إط ــادئ ال ــداف واملب ــق األه ــل  يف حتقي ــشري العم الع

 فــــضال عــــن الركــــائز الــــثالث ،بأمنــــاط االســــتهالك واإلنتــــاج املــــستدامةاملتعلقــــة للــــربامج 
  املستدامة؛  للتنمية
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  نية واإلقليمية؛  لالحتياجات واألولويات والظروف الوطأن تكون مستجيبة  )ب(  
استخدام املـوارد،  واستدامة  إىل هنج دورة احلياة، مبا يف ذلك كفاءة          أن تستند   )ج(  

املعـارف التقليديـة، ومفهـوم      علـى   ج القائمة علـى العلـم و      ُه النُ هاواملنهجيات ذات الصلة، مبا في    
  ، حسب االقتضاء؛ الثالثي يف معاجلته النفاياتفهوم املمن املهد إىل املهد، و

   يف جمايل العلم والسياسة؛ متينةقاعدة معرفية على  أن تقوم  )د(  
  الشفافية؛ أن تتسم ب  )ـه(  
 مع االلتزامـات الدوليـة، مبـا يف ذلـك قواعـد منظمـة التجـارة          أن تكون متسقة    )و(  

  العاملية، يف حال انطباقها؛ 
  تشجيع مشاركة مجيع أصحاب املصلحة املعنيني؛ أن تشجع   )ز(  
 يف استخدام مزيج من األدوات الفعالة مثل التعلـيم والتـدريب ومجـع              رأن تنظ   )ح(  

   حسب االقتضاء؛،األنشطة البحثية يف كل برنامجوالبيانات، 
  وضع أهداف واضحة ومقاييس للنجاح؛أن تشمل   )ط(  
 يف جمـاالت مماثلـة لتعزيـز املنـافع          األعمال اليت يضطلع هبا   تشجع التآزر مع    أن    )ي(  

عبئة املوارد بغية حتقيق األهداف املشتركة واحلـد مـن االزدواجيـة يف اجلهـود               املشتركة وفرص ت  
  اجلارية، مبا يف ذلك اجلهود اليت تبذل يف احملافل الدولية األخرى؛

وصفها بـشكل موحـد ومبـسط، يـشمل املعـايري الربناجميـة املـذكورة             أن جيري     )ك(  
  . أعاله وحيدد األطراف الفاعلة الرئيسية

االت اجملـ  إىل توضـيح بعـض       الواردة فيما يلي  قائمة املرنة األولية غري الشاملة      هتدف ال و  - ٨
ومـن  . ربامجمثـل هـذه الـ     وتـشجيع بـذل جهـود إضـافية إلنـشاء           فيهـا   ربامج  الـ اليت ميكن وضـع     

وتــستند هــذه القائمــة  .  تنفــذها البلــدان الناميــة الــيتدعــم املبــادرات والــربامج  أن جيــري  املهــم
 مبـا يف ذلـك اجملـاالت الـيت مت حتديـدها يف              ،ت املكتسبة من عمليـة مـراكش      اإلرشادية إىل اخلربا  

 املــستديرة واالســتراتيجيات وخطــط العمــل اإلقليميــة املتعلقــة باالســتهالك   املائــدةاجتماعــات 
  : ومنهااملستدامني واإلنتاج
  إعالم املستهلكني؛  )أ(  
  املستدامة؛ التعليمأمناط أمناط احلياة و  )ب(  
  ت العامة املستدامة؛ املشتريا  )ج(  
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  املباين واإلنشاءات املستدامة؛  )د(  
  .يكولوجيةإلالسياحة املستدامة مبا يف ذلك السياحة ا  )ـه(  

وتتـــوىل أمانـــة إطـــار العمـــل العـــشري للـــربامج املتعلقـــة بأمنـــاط االســـتهالك واإلنتـــاج   - ٩
ة، جيــري حتــديثها املــستدامة ُتعهــد قائمــة جبميــع املــشاريع والــربامج ضــمن اإلطــار كوثيقــة حيَّــ  

وســتكون القائمــة مبثابــة أداة . بانتظــام كلمــا أضــيفت بــرامج أو مــشاريع أو مبــادرات جديــدة 
  .إعالم تساعد يف حتديد الشركاء واملوارد الالزمة لدعم برامج ومبادرات بعينها

 بأمنـاط االسـتهالك     املتعلقـة العـشري للـربامج     العمـل   ربامج ضمن إطار    الميكن إطالق   و  - ١٠
  .فور تسجيلها لدى أمانة اإلطار نتاج املستدامةواإل

  
  


	البند 10 من جدول الأعمال المؤقت**
	نتائج المؤتمر

	* أعيد إصدارها لأسباب فنية في 20 حزيران/يونيه 2012.
	** A/CONF.216/1.
	رسالة مؤرخة 18 حزيران/يونيه 2012 موجهة من الممثلة الدائمة للبرازيل لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 
	أرفق طيه وثيقة بعنوان ’’إطار العمل العشري للبرامج المتعلقة بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة‘‘ (انظر المرفق).
	وأرجو ممتنة تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، المقرر عقده في ريو دي جانيرو، البرازيل، من 20 إلى 22 حزيران/يونيه 2012، في إطار البند 10 من جدول الأعمال.
	(توقيع) ماريا لويزا ريبيرو فيوتي
	السفيرة
	الممثلة الدائمة
	مرفق الرسالة المؤرخة 18 حزيران/يونيه 2012 الموجهة من الممثلة الدائمة للبرازيل لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 
	إطار العمل العشري للبرامج المتعلقة بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة
	1 - سعيا لبلوغ الأهداف والغايات المتعلقة بالاستهلاك والإنتاج المستدامين المحددة في الفصل 3 من خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (خطة جوهانسبرغ للتنفيذ)()، ينبغي وضع إطار عمل عشري للبرامج المتعلقة بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة يغطي الفترة 2012-2022، استنادا إلى جدول أعمال القرن 21() وإعلان ريو بشأن البيئة والتنمية() وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ، وتكون له الرؤية والأهداف والغايات التالية:
	(أ) إن إحداث تغيـيرات جذرية في الأسلوب الذي تنتهجـه المجتمعات في عمليتيْ الإنتاج والاستهلاك أمر لا غنى عنـه لتحقيق التنمية المستدامة على نطاق العالم. وينبغي أن تعزز جميع البلدان أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة وأن تضطلع البلدان المتقدمة النمو بدور الريادة في هذا المجال وأن تستفيد جميع البلدان من هذه العملية، آخذة في الاعتبار مبادئ ريو، بما فيها مبدأ المسؤوليات المشتركة المتباينة، على النحو الوارد في المبدأ 7 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية. وينبغي أن تضطلع الحكومات والمنظمات الدولية المعنية والقطاع الخاص وكافة المجموعات الرئيسية بدور فعال في إحداث هذا التغيير في أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة؛
	(ب) لا بد أن يجري تقديم الدعم للمبادرات الإقليمية والوطنية من أجل الإسراع في التحول إلى الاستهلاك والإنتاج المستدامين بغية تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إطار طاقة احتمال النظم الإيكولوجية، وأن يتم ذلك بمعالجة النمو الاقتصادي والتدهور البيئي والقيام، عند الاقتضاء، بالفصل بينهما، وتحسين الكفاءة والاستدامة في استخدام الموارد وفي عمليات الإنتاج والحد من تدهور الموارد والتلوث والنفايات. وينبغي أن تتخذ جميع البلدان الإجراءات اللازمة، وأن تضطلع البلدان المتقدمة النمو بدور الريادة، آخذة في الاعتبار مسألتـيْ تنمية البلدان النامية وما تحوزه من قدرات، عن طريق تعبئة المساعدة المالية والتقنية للبلدان النامية وبناء قدراتها من جميع المصادر؛
	(ج) ينبغي أن يؤكد الإطار العشري رؤية مشتركة تقوم على ما يلي:
	’1‘ دعم النمو العالمي المستدام والشامل للجميع والمنصف، والقضاء على الفقر والتشـارك في الرخاء؛
	’2‘ تلبيـة الاحتياجات الأساسية وتحقيـق نوعية حياة أفضل؛
	’3‘ تعزيـز القدرة على تلبية احتياجات الأجيال المقبلة والمحافظة على النظم الإيكولوجية للأرض وحمايتها واستعادة صحتها وسلامتها؛
	’4‘ تشجيـع المساواة بين الجنسين والمشاركة الفعلية لجميع الفئات بما في ذلك النساء والأطفال والشباب والشعوب الأصلية والسكان الذين يعيشون في أكثر الأوضاع هشاشة؛
	’5‘ الحد من استخدام المواد الخطرة والمواد الكيميائية السامة وجيل النفايات من قبيل المواد غير القابلة للتحلل بيولوجياً وانبعاث الملوثات؛
	’6‘ حماية الموارد الطبيعية وتعزيز الاستخدام الأكثر كفاءة للموارد الطبيعية والمنتجات والمواد المستردة؛
	’7‘ تعزيز نُـهُـج دورة الحياة، بما في ذلك كفاءة استخدام الموارد واستغلالها المستدام، والنُّـهُـج القائمة على القاعدة العلمية وعلى المعارف التقليدية، ونهج ”من المهد إلى المهد“، والمفهوم الثلاثي في معالجة النفايات (التخفيض وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير) وما يتصل بها من منهجيات أخرى، حسب الاقتضاء؛
	’8‘ تشجيع تهيئـة فرص اقتصادية جديدة لجميع البلدان، مع إيلاء اهتمام خاص للبلدان النامية؛
	’9‘ تعزيز قيام اقتصاد تنافسي شامل للجميع، يوفِّـر العمالة الكاملة المنتجة والعمل اللائق للكافة ويزيد كفاءة نظم الحماية الاجتماعية؛
	’10‘ إتاحـة أداة لدعم تنفيذ الالتزامات العالمية في مجال التنمية المستدامة، وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتنفيذ الغايات والأهداف المتفق عليها في إطار الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ذات الصلة.
	القيم المشتركة

	2 - وبغيـة تحقيق الرؤية والأهداف والغايات المبينة أعلاه:
	(أ) ينبغي أن يكون إطار العمل العشري للبرامج المتعلقة بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة مرناً بحيث يراعي اختلاف مستويات التنمية والقدرات والملكية الوطنية للاستراتيجيات والأولويات والسياسات الإنمائية لكل بلد، ويتيح إدماج المسائل الجديدة والناشئة مع اضطلاع البلدان المتقدمة النمو بدور الريادة في تنفيذ التدابير الرامية إلى تحقيق المزيد من أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة؛
	(ب) ينبغي أن يستفيد الإطار العشري من الجوانب القيمة التي تنطوي عليها تجارب من قبيل عملية مراكش، والنهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية()، والمراكز الوطنية للإنتاج النظيف. وينبغي أن يجري النظر في إدماج الأنشطة الجارية لعملية مراكش، مثل أفرقة العمل التابعة للعملية، في هيكل الإطار العشري للبرامج؛
	(ج) ينبغي أن يراعي الإطار العشري مبادئ ريو من ناحية صلاتها بالاستهلاك والإنتاج المستدامين؛
	(د) ينبغي ألا يشكل الإطار العشري دعوة لفرض قيود جديدة فيما يتعلق بالتمويل الدولي للتنمية والمساعدة الإنمائية الرسمية؛
	(هـ) ينبغي ألا تطبق الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك والإنتاج المستدامين بطريقة تنـم عن تمييز تعسفي أو غير مبـرر بين البلدان التي تسودها الظروف نفسها، أو تكون وسيلة لفرض تقييد مقنَّع على التجارة الدولية، وينبغي بدلا من ذلك أن تـتماشى هذه الجهود مع أحكام الاتفاقات الموضوعة في إطار منظمة التجارة العالمية؛
	(و) ينبغي بذل الجهود التي ترمـي إلى تعزيز الاستهلاك والإنتاج المستدامين بما يدعم فرص تنمية الأسواق الجديدة للمنتجات والتكنولوجيات، ولا سيما المتأتيـة من البلدان النامية؛
	(ز) ينبغي أن تراعي الأساليب والنهج في إطار الإطار العشري الظروف الخاصة للبلدان والنظم الإنتاجية فيها؛
	(ح) ينبغي أن يـحد الإطار العشري من التجزؤ، ويدعم أوجه التآزر بين الاستجابات التي تُجابـه بها مختلف التحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية في الأنشطة ذات الصلة بالاستهلاك والإنتاج المستداميـن وكذلك في تنفيذ الالتزامات العالمية في مجال التنمية المستدامة، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، مع تجنب ازدواجية المبادرات الدولية والإقليمية القائمة، ووضع التقدم المحرز والتحديات المتبقية بعيـن الاعتبار؛
	(ط) ينبغي أن يدعم الإطار العشري إدماج الاستهلاك والإنتاج المستداميْـن في سياسات التنمية المستدامة وبرامجها واستراتيجياتها، بما في ذلك إدماجها، عند الاقتضاء وحيثما ينطبق، في استراتيجيات الحد من الفقر.
	المهــام

	3 - ينبغي أن تشمل مهام إطار العمل العشري للبرامج المتعلقة بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة ما يلي:
	(أ) تعزيز القيمة المضافة التي تـتـأتى من اتباع نهج قائم على الاستهلاك والإنتاج المستدامين بالنسبة إلى البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على حد سواء، ولا سيما فرصة إحراز تقدم حثيث نحو تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في حدود طاقة احتمال النظم الإيكولوجية بالأخـذ بحلـول مفيدة لجميع الأطراف؛
	(ب) تمكين جميع أصحاب المصلحة المعنيـين من تبادل المعلومات والأدوات، والتعلُّـم من أفضل الممارسات وتشاطرها على نحو ما يجري تحديده في مختلف المناطق، بما في ذلك عن طريق عملية مراكش، مع التسليم بضرورة مساعدة البلدان النامية في هذا الصدد؛
	(ج) زيادة أواصر التعاون وتعزيزها، وزيادة التواصل وتعزيزه بين جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛
	(د) دعم إدماج الاستهلاك والإنتاج المستدامين في اتخاذ القرارات على جميع المستويات، مع مراعاة طابعها الشامل لعدة قطاعات، على سبيل المثال، عن طريق عمليات التخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات؛
	(هـ) زيادة الوعي وإشراك المجتمع المدني، مع التركيز بشكل خاص على التعليم وفق النظام المدرسي ولا سيما بين الشباب، وإدماج التوعيـة بالاستهلاك والإنتاج المستدامين في برامج التعليم الرسمية وغير الرسمية، حسب الاقتضاء؛
	(و) تيسير إمكانية الحصول على المساعدة التقنية والتدريب والتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، وبالأخص للبلدان النامية؛
	(ز) الاستفادة من قاعدة المعارف العلمية والمتعلقة بالسياسات والآليات الدولية ذات الصلة في مجال السياسات العلمية؛
	(ح) دعم الجهود التي تبذلها البلدان النامية لتعزيز القدرات العملية والتكنولوجية من أجل السير نحو المزيد من أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة؛
	(ط) تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود الرامية إلى التحول إلى الاستهلاك والإنتاج المستدامين، ولا سيما القطاعات التي يكون لها أثر بيئي واجتماعي كبير، بما في ذلك عن طريق تأكيد مسؤولية الشركات ومساءلتها بيئياً واجتماعياً؛
	(ي) تعزيز الابتكار والأفكار الجديدة، مع زيادة الاعتراف بالمعارف التقليدية؛
	(ك) تشجيع المفهوم الثلاثي في معالجة النفايات بوسائل منها تعزيز أعمال الترميم والصيانة كبديل للمنتجات الجديدة؛
	(ل) القيام عند تنفيذ البرامج، وحسب الاقتضاء، بمراعاة المعلومات المتاحة بشأن الأسباب الجذرية لأنماط الاستهلاك الحالية، وبشأن التكاليف والفوائد المتصلة بتطبيق الاستهلاك والإنتاج المستدامين، لا سيما فيما يتعلق بآثارهما على العمالة والفقر؛
	(م) إيلاء الاهتمام على الصعيد الدولي بالمبادرات الوطنية والإقليمية والدولية الناجحة التي تعجِّـل بالتحول إلى الاستهلاك والإنتاج المستدامين، بما فيها المبادرات التي تعزز نقل التكنولوجيا. وأن يجري ذلك وفقاً لشروط متفق عليها بشكل متبادَل، وباعتبارها حافزاً للمشاركة الفاعلة في إطار العمل العشري، وبسبـل منها على سبيل المثال، تسليط الضوء على الإنجازات المذكورة في التقارير المرحلية.
	الهيكل التنظيمي

	4 - ينبغي أن يضم الهيكل التنظيمي لإطار العمل العشري للبرامج المتعلقة بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة العناصر التالية:
	(أ) يُـطلب إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يؤدي، في إطار ولايته الحالية، دور أمانة إطار العمل العشري وأن يضطلع في هذا السياق بالمهام التالية:
	’1‘ التعاون الوثيق مع الدول الأعضاء والتجاوب معها؛
	’2‘ التعاون مع جميع الهيئات المعنية في الأمم المتحدة، بما فيها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة السياحة العالمية، من خلال فريق تنسيق مشترك بين الوكالات، ومع الكيانات واللجان الإقليمية بما يكفل وجود تنسيق قوي؛
	’3‘ زيادة المشاركة الفاعلة لأصحاب المصلحة الرئيسيين في إطار العمل العشري؛
	’4‘ المساهمة في أداء مهام إطار العمل العشري على النحو الوارد أعلاه؛
	’5‘ الاحتفاظ بقائمة مستكملة بالبرامج والمبادرات الجارية ضمن إطار العمل العشري؛
	’6‘ تنظيم الاجتماعات ذات الصلة بإطار العمل العشري وتقديم الخدمات لها؛
	’7‘ إعداد التقارير ذات الصلة بإطار العمل العشري؛
	’8‘ تقديم تقارير كل سنتين إلى لجنة التنمية المستدامة عن أنشطة الصندوق الاستـئماني للبرامج المتعلقة بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة وأدائه المالي على النحو المذكور أدناه؛
	(ب) يُـنشـأ مجلس مصغر يتولى المسؤوليات التالية:
	’1‘ الترويج لإطار العمل العشري؛
	’2‘ توجيه أمانة إطار العمل العشري؛
	’3‘ مساعدة الأمانة على ضمان التمويل فيما يتعلق بالاستهلاك والإنتاج المستدامين، ويشمل ذلك تقديم التبرعات للصندوق الاستئماني للبرامج المذكور أدناه؛
	’4‘ الإشراف على تشغيل أمانة الصندوق الاستئماني وآلية الموافقـة على المشاريع التابعة لـه لضمان الحياد والموضوعية والشفافية والمساءلة والتوازن الإقليمي عنـد تخصيص موارد الصندوق واستخدامها؛
	’5‘ استعراض الأمانة للتقارير السنوية المرحلية بشأن البرامج التي تندرج في إطار العمل العشري؛
	’6‘ تقديم تقارير سنوية إلى لجنة التنمية المستدامة عن التقدم الذي يحرزه إطار العمل العشري؛
	’7‘ عقد الاجتماعات الدولية والإقليمية؛
	’8‘ تقديم توجيهات للعمليات التحضيرية للاستعراض الخمسي لإطار العمل العشري؛
	’9‘ دعوة ممثلي هيئات الأمم المتحدة والمجموعات الرئيسية للمشاركة في مداولاتـه؛
	(ج) يُـطلب إلى الجمعية العامة النظر في عملية تشكيل المجلس والترشيح لعضويته بحلول نهاية الدورة السابعة والستين؛
	(د) تُـدعـى الحكومات إلى تعيين جهات تنسيـق معنية بمسألة الاستهلاك والإنتاج المستدامين، تعمل مع إطار العمل العشري بغيـة كفالة الاتصال والتنسيق مع المجلس والأمانة؛ وفي هذا الصدد، يُـدعـى أصحاب المصلحة الآخرون إلى القيام أيضا بتعيين جهات تنسيق معنيـة بمسألة الاستهلاك والإنتاج المستدامين؛
	(هـ) يوضـع منهاج من أجل التماس الدعم لبرامج الاستهلاك والإنتاج المستدامة تستفيد منـه البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، حسب الاقتضاء؛
	5 - يجري استعراض إطار العمل العشري للبرامج المتعلقة بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة في نهاية فترة خمس سنوات لتقيـيم الفوائد والتحديات والتنفيذ. ويمكن القيام بهذا الاستعراض بالاقتران مع عملية لجنة التنمية المستدامة.
	وسائل التنفيذ

	6 - ينبغي أن تشمل وسائل تنفيذ إطار العمل العشري للبرامج المتعلقة بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة الترتيبات التالية:
	(أ) تقديم الدعم لتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بالاستهلاك والإنتاج المستدامين في البلدان النامية من خلال موارد مالية كافية من مصادر متعددة، بما في ذلك البلدان المانحة، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص، والمساهمات الطوعية الأخرى، ونقل التكنولوجيات السليمة بيئيا والحصول عليها بشروط يتم الاتفاق عليها بشكل متبادل وبناء القدرات، والبناء على الخبرات ذات الصلة، مثل خطة بالي الاستراتيجية لدعم التكنولوجيا وبناء القدرات()؛
	(ب) دعوة برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى إنشاء صندوق استئماني لبرامج الاستهلاك والإنتاج المستدامين من أجل تعبئة المساهمات الاختيارية من مصادر متعددة، بما في ذلك مساهمات القطاع العام/الجهات المانحة، والقطاع الخاص وغير ذلك من المصادر بما فيها المؤسسات. وستتوافر في الصندوق الاستئماني العناصر التالية: 
	’1‘ تتمثل أهداف الصندوق في تلقي الموارد وتعبئتها بطريقة مستقرة ومستدامة ويمكن التنبؤ بها من أجل وضع برامج للاستهلاك والإنتاج المستدامين في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، حسب الاقتضاء؛ وتعزيز تخصيص الموارد بطريقة شفافة؛
	’2‘ يستخدم الصندوق لدعم تنفيذ إطار العمل العشري للبرامج المتعلقة بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين في البلدان النامية مثل توفير رأس المال الابتدائي اللازم لتطوير وتنفيذ المقترحات البرنامجية؛
	’3‘ لا يكون تمويل الصندوق الاستئماني على حساب أنشطة التنمية المستدامة الأخرى ذات الأولوية القصوى التي تضطلع بها هيئات الأمم المتحدة؛
	’4‘ تفي المقترحات البرنامجية المقدمة من البلدان النامية للصندوق الاستئماني بالمعايير المحددة أدناه، ويراعى التوازن الإقليمي عند تخصيص التمويل؛
	’5‘ يُدعى برنامج الأمم المتحدة للبيئة بوصفه أمانة إطار العمل العشري للبرامج المتعلقة بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة لأن يكون أمينا للصندوق وأن يدير عمليات الصندوق؛
	’6‘ تشجع الجهات المانحة والقطاع الخاص الجهات الأخرى على المساهمة في الصندوق الاستئماني بمجرد إنشائه، وتقديم الدعم العام لإطار العمل العشري للبرامج المتعلقة بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، فضلا عن تقديم الدعم لبرامج ومبادرات محددة تلبي الأولويات الوطنية والإقليمية للبلدان النامية.
	(ج) تشجيع الحكومات والمؤسسات المالية الدولية وغيرها من الجهات المعنية، بما في ذلك الشراكات في مجالي الاستهلاك والإنتاج المستدامين، على توفير التمويل والتكنولوجيا ودعم بناء القدرات لتنفيذ إطار العمل العشري للبرامج المتعلقة بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية من خلال قنوات أخرى، حسب الاقتضاء؛
	(د) تشجيع إدماج البرامج والمبادرات ذات الصلة بالاستهلاك والإنتاج المستدامين أيضا في برامج الحكومة وأنشطة التعاون القائمة، حسب الاقتضاء؛
	(هـ) تعزيز البرامج القائمة والبرامج الجديدة التي توفر مختلف أشكال المساعدة التقنية والمساعدة الإنمائية وبناء القدرات، واتخاذ خطوات للترويج لهذه الفرص في البلدان النامية؛
	(و) تيسير إقامة الشراكات وبناء القدرات من خلال تطوير الشبكات المهنية ومجتمعات الممارسين حول مختلف القضايا ذات الصلة بالاستهلاك والإنتاج المستدامين؛
	(ز) التحفيز على تقديم مزيد من المساعدات.
	برامج الاستهلاك والإنتاج المستدامين

	7 - تتسم برامج الاستهلاك والإنتاج المستدامين المدرجة في إطار العمل العشري بطابعها الطوعي، وينبغي لها أن تكون مستوفية للمعايير التالية:
	(أ) أن تساهم في تحقيق الأهداف والمبادئ الواردة في إطار العمل العشري للبرامج المتعلقة بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، فضلا عن الركائز الثلاث للتنمية المستدامة؛ 
	(ب) أن تكون مستجيبة للاحتياجات والأولويات والظروف الوطنية والإقليمية؛ 
	(ج) أن تستند إلى نهج دورة الحياة، بما في ذلك كفاءة واستدامة استخدام الموارد، والمنهجيات ذات الصلة، بما فيها النُهُج القائمة على العلم وعلى المعارف التقليدية، ومفهوم من المهد إلى المهد، والمفهوم الثلاثي في معالجته النفايات، حسب الاقتضاء؛ 
	(د) أن تقوم على قاعدة معرفية متينة في مجالي العلم والسياسة؛ 
	(هـ) أن تتسم بالشفافية؛ 
	(و) أن تكون متسقة مع الالتزامات الدولية، بما في ذلك قواعد منظمة التجارة العالمية، في حال انطباقها؛ 
	(ز) أن تشجع تشجيع مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين؛ 
	(ح) أن تنظر في استخدام مزيج من الأدوات الفعالة مثل التعليم والتدريب وجمع البيانات، والأنشطة البحثية في كل برنامج، حسب الاقتضاء؛
	(ط) أن تشمل وضع أهداف واضحة ومقاييس للنجاح؛
	(ي) أن تشجع التآزر مع الأعمال التي يضطلع بها في مجالات مماثلة لتعزيز المنافع المشتركة وفرص تعبئة الموارد بغية تحقيق الأهداف المشتركة والحد من الازدواجية في الجهود الجارية، بما في ذلك الجهود التي تبذل في المحافل الدولية الأخرى؛
	(ك) أن يجري وصفها بشكل موحد ومبسط، يشمل المعايير البرنامجية المذكورة أعلاه ويحدد الأطراف الفاعلة الرئيسية. 
	8 - وتهدف القائمة المرنة الأولية غير الشاملة الواردة فيما يلي إلى توضيح بعض المجالات التي يمكن وضع البرامج فيها وتشجيع بذل جهود إضافية لإنشاء مثل هذه البرامج. ومن المهم أن يجري دعم المبادرات والبرامج التي تنفذها البلدان النامية. وتستند هذه القائمة الإرشادية إلى الخبرات المكتسبة من عملية مراكش، بما في ذلك المجالات التي تم تحديدها في اجتماعات المائدة المستديرة والاستراتيجيات وخطط العمل الإقليمية المتعلقة بالاستهلاك والإنتاج المستدامين ومنها:
	(أ) إعلام المستهلكين؛
	(ب) أنماط الحياة وأنماط التعليم المستدامة؛
	(ج) المشتريات العامة المستدامة؛ 
	(د) المباني والإنشاءات المستدامة؛
	(هـ) السياحة المستدامة بما في ذلك السياحة الإيكولوجية.
	9 - وتتولى أمانة إطار العمل العشري للبرامج المتعلقة بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة تُعهد قائمة بجميع المشاريع والبرامج ضمن الإطار كوثيقة حيَّة، يجري تحديثها بانتظام كلما أضيفت برامج أو مشاريع أو مبادرات جديدة. وستكون القائمة بمثابة أداة إعلام تساعد في تحديد الشركاء والموارد اللازمة لدعم برامج ومبادرات بعينها.
	10 - ويمكن إطلاق البرامج ضمن إطار العمل العشري للبرامج المتعلقة بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة فور تسجيلها لدى أمانة الإطار.

