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املبادئ التوجيهية
لتقديم معلومات استدامة املنتَج
تقدِّم املبادئ التوجيهية لتقديم معلومات
استدامة املنتَج توجيهات واضحة سلسلة
القيمة ومهنيي القطاع العام بشأن صياغة
مطالبات فعالة وموثوق بها للمستهلكني
فيما يتصل بمعلومات استدامة املنتج .وهي
قابلة للتطبيق يف كل املناطق والرشكات
بكل أحجامها .ويتمثل الهدف البعيد املدى
يف إيجاد مجال لتكافؤ الفرص لتطوير
معلومات جديدة عن استدامة املنتجات
وتنقيح القائم منها.
ويف نهاية املطاف ،تهدف املبادئ التوجيهية
باألساس إىل تمكني املستهلكني من اتخاذ
خيارات مستدامة مستنرية بشأن اختيار
املنتج واستخدامه والتخلص منه.
وتحدد املبادئ التوجيهية الحد األدنى من
املتطلبات التي ينبغي تلبيتها (املبادئ

األساسية)؛ وتشجّ ع الطموح والتحسني
والريادة يف االستدامة بمرور الوقت (املبادئ
املأمولة) .وترشد التوجيهات املرتبطة
املستخدمني من خالل تحسني اتصاالتهم مع
املستخدمني.
وتر ّكز املبادئ التوجيهية عىل املعلومات
املقدَّمة للمستهلكني .وال يعني هذا أن
املسئولية الوحيدة للحد من اآلثار الضارة
لتصنيع املنتجات واستهالكها الواقعة عىل
املجتمع والبيئة تقع عىل عاتق املستهلكني.
فال يمكن تحقيق االستهالك واإلنتاج
املستدامني إال إذا اضطلع أصحاب املصلحة
يف سلسلة القيمة بدورهم وتعهدوا باملزيد من
اإلجراءات السليمة بيئيا ً واجتماعياً.

املبادئ األساسية
املصداقية
أقِ م مطالباتك عىل أسس موثوق بها ،بأن تكون:
•دقيقة وصحيحة علميا ً

•قوية ومتسقة
•البيانات والفرضيات مدعومة باألدلة

املالءمة
تحدَّث عن التحسينات األساسية يف املجاالت ذات األهمية ،مثل:
•تغطية الجوانب املهمة (املوضوعات الساخنة)
•عدم إخفاء جوانب الضعف يف أداء املنتج ،عدم تحويل األعباء
•الفائدة الحقيقية هي التي تتجاوز االنصياع للقانون

الوضوح
اجعل املعلومات مفيدة للمستهلك ،بأن تكون:
•ذات صلة مبارشة ومقصورة بني املطالبة واملنتج
•واضحة وسهلة الفهم
•صياغة حدود املطالبة بوضوح

الشفافية

عليك إرضاء شهية املستهلك للمعلومات ،وعدم اإلخفاء ،عن طريق:
•نرش اسم صاحب املطالبة ومصدر األدلة
•نرش خط تتبع وتسلسل املطالبة (الطرائق واملصادر ،إلخ)
•إتاحة املعلومات الرسية للهيئات املختصة

إمكانية الوصول
دع املعلومات تذهب للمستهلك وليس العكس ،بأن تكون:
•مرئية بوضوح :سهولة العثور عىل املطالبة
•سهلة الوصول :املطالبة قريبة من املنتج ،ويف الوقت واملكان املطلوبني
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املبادئ املأمولة
ثالثة أبعاد لالستدامة
أظهر الصورة الكاملة الستدامة املنتج ،عن طريق:
•النظر يف األبعاد البيئية واالجتماعية واالقتصادية
•تحاىش تحويل العبء بني األبعاد
•الجمع بني نظم إصدار الشهادات التكاملية

تغيري السلوك واألثر البعيد املدى
ساهم يف االنتقال من املعلومات إىل العمل عن طريق:

•تطبيق الرؤى املتعمقة للعلوم السلوكية
•تشجيع املستهلكني عىل لعب دور بنشاط ،كلما كان ذلك مناسبا ً
•إقامة عالقة أبعد مدى مع املستهلك

النهج االبتكاري متعدد القنوات
جذب املستهلك بطرائق متنوعة

•استخدام قنوات االتصال متكاملة متنوعة
•مخاطبة جماعات املستخدمني املختلفة عرب قنوات مختلفة
•املعلومات تكمِّ ل بعضها بعضا ً وال ترهق املستهلك

التعاون
العمل مع اآلخرين من أجل مزيد من القبول واملصداقية

•إرشاك مجموعة عريضة من أصحاب املصلحة يف إعداد املطالبات وتوصيلها
•استخدام قنوات التواصل املشرتكة
•استخدام لغة شاملة تُشعر املستهلك بأنه جزء من حركة

القابلية للمقارنة
ساعد املستهلكني يف االختيار بني املنتجات املتشابهة
•املقارنات بني املنتجات تدعمها األدلة ومفيدة للمستهلك
•اتباع السبل التي تنتهجها الحكومة أو أطراف ثالثة
•اتباع توجيهات محددة
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الجمهوراملستهدف
القطاع الخاص :املنتجون األساسيون ،املصنِّعون ،تجار
التجزئة وممارسو عمليات الرشاء ،واإلدارات املسؤولة عن إعادة
التدوير واملخلفات واملوارد
مسؤولو التسويق والدعاية
نظم معايري االستدامة الطوعية ووضع العالمات
الحكومات (بما فيها السلطات دون الوطنية) وممارسو عمليات
الرشاء العامة
النقابات العمالية ،وهيئات قطاعي التجارة أو الصناعة
منظمات املستهلك وحماية البيئة وغريها من منظمات املجتمع
املدني
سلطات مراقبة األسواق

طبّق املبادئ التوجيهية
لتطوير معلومات
استدامة املنتجات

قارن/كيِّف نظم
معلومات استدامة املنتج
(املستقبلية) والسياسات
باملبادئ التوجيهية
تحقق من جودة
معلومات استدامة املنتج
بمقارنتها باملبادئ
التوجيهية

عملية التطوير والخطوات التالية

تعتمد املبادئ التوجيهية عىل التوجيهات الوطنية واإلقليمية والقطاعية املعرتف بها الراسخة .وقد أُعدَّت
يف عملية دولية إليجاد توافق يف إطار العمل العرشي للربامج املتعلقة بأنماط االستهالك واإلنتاج املستدامة
( )10YFPاملنبثق عن برنامج معلومات املستهلك لالستهالك واإلنتاج املستدامني ( .)CI-SCPوفيما
بني حزيران/يونيو  2015وترشين األول/أكتوبر  ،2017ش ّكلت منظمة البيئة التابعة لألمم املتحدة
ومركز التجارة الدولية فريقا ً عامالً يضم أكثر من  35خبريا ً من مختلف القطاعات واملناطق ،وعقدوا عدة
اجتماعات افرتاضية وحلقة عمل شخصية واحدة لوضع املبادئ التوجيهية .كما ّ
أن التعليقات التي وردت
من أكثر من  90منظمة خالل مشاورة عاملية استمرت شهرين كانت حيوية أيضا ً لعملية التنمية .ويجرى
حاليا ً اختبار املبادئ التوجيهية مع منظمات من قطاعات ومناطق مختلفة يف .2017

وهذا املنشور هو نتاج برنامج معلومات املستهلك الخاص باإلطار العرشي للربامج املتعلقة بأنماط
ً
ً
عاملية تدعم توفري معلومات عالية الجودة
منصة
االستهالك واإلنتاج املستدامة ( .)10YFPويُع ُّد الربنامج
عن السلع والخدمات ،إلرشاك املستهلكني ومساعدتهم عىل االستهالك املستدام.
بدعم من:

وللمزيد من املعلومات ،يرجى مراجعة املوقع:
www.scpclearinghouse.org/consumer-information-scp
أو التواصل عرب الربيد اإللكرتونيciscp@un.org :

