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 جملس التجارة والتنمية
 والتنمية التجارة جلنة
  املستهلك محاية وسياسات بقوانني املعين الدويل احلكومي اخلرباء فريق
 الرابعة الدورة

  2019 متوز/يوليه 9و 8 جنيف،
 املؤقت األعمال جدول من )أ(3 البند

 املستدام االستهالك يف املستهلك محاية مسامهة

 املستدام االستهالك يف املستهلك محاية مسامهة  

 تنفيذي موجز  
تبحث هذه املذكرة يف الصلة بني  ااينية املهنيك لا واهالنيك ملس املهنيكداشري وت ني      

ف الكنمينية املهنيكدامة ومبنيااأل األمنيت املكحنيدة الكوجي ينية الكفاعل بني  اهالنيك ملس املهنيكداش وأهنيدا
حلماينينينينية املهنينينينيك لاري وقنينينينيد ه تكينينينينيمن قنينينينيواا  ااينينينينية املهنينينينيك لا اا منينينينيا  أ  امنينينينيا   نينينينيداة ب نينينيني   
اهالك ملس املهكداش، ومع ذلا تهكخدش وكاهت ااية املهك لا األ  اش القا مة للعمنيل يف 

رشااات    م اريع األعمال، فيمل  عن هذا اجملال، فكع ف على تثقيف املهك لا وتقدمي  
معاجلة قيااي ذات صلة، مثل القيااي املكعلقة ابهاعاءات البيئيةري وأخ ا ، تقدش املذكرة بعني  

 الكوصيات الهياالاتية وت      جماهت تهكدعي مزيدا  من النقاشري
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 مةمقد -أوالا  
 املكحنينيدة األمنينيت منينيؤمتر يف النينيدوي الهياالنينيي اخلطنينيا  املهنينيكداش" "اهالنينيك ملس عبنينيارة اخلنينيت -1

 21 القنينير  أعمنينيال جنينيدول ينينين  النينيذي املنينيؤمتر هنينيذا ،1992 النينينة املعقنينيوا والكنمينينية، ابلبيئنينية املعنينيي
 اهالنينيك ملس أمننينيا  هنينيو العاملينينية البيئنينية يف الكنينيدهور هالنينيكمرار الر يهنينيي الهنينيب " أ  علنينيى فينينيه النينيوارا

 تنيؤاي  ذ البنيال،، للقلني  تنيدعو مهني لة وهنيي الصنيناعية، البلدا  يف وخاصة املهكدامة، غ  واإلاكاج
  ري(1)"واهخكملهت الفقر وتفاقت زاياة   
 أمننينينيا  تغينينيني  بينينيرورة 2002 النينينينة املعقنينيوا املهنينينيكدامة للكنمينينية العنينينياملي القمنينية منينينيؤمتر والنينيل ت -2

 الصنياار املهنيكدامة الكنمينية ب ني   جوهااهنيغ   عنيمل  يف وجاء املهكدامة، غ  واإلاكاج اهالك ملس
 وتعزينينينيز ت نينيني يع ت نينينيمل أ  ينبغنينينيي املهنينينيكوايت مجينينينيع علنينينيى اختاذهنينينيا يكعنينيني  النينينيي جنينينيراءاتاإل أ  عننينينيه

 اإلالنينيرا  أجنينيل منينين والوطنينينية اإلقليمينينية للمبنينياارات اعمنينيا   النينينوات لع نينير عمنينيل بنينيرام   طنينيار "وضنينيع
 ري(2)املهكدام " واإلاكاج اهالك ملس حتقي  صو  ابلكحول

 أمنا  بيما  املكعل  12 اهلدف يعرض ،2030 لعاش املهكدامة الكنمية خطة  طار ويف -3
 صنينينيا بة اجل نينينيات خمكلنينينيف عنينينيات  علنينينيى الواقعنينينية املهنينينيؤوليات ابلكفصنينينييل مهنينينيكدامة و اكنينينياج االنينينيك ملس
 علنيي ت يكعني  النيي واإلجنيراءات واملهك ل  ، األعمال وم اريع احل ومات ذلا يف مبا املصلحة،
 ري(3)اختاذها

 منيرة واُقحنيت ،198٥ النينة ملهك لاا حلماية الكوجي ية املكحدة األمت مبااأل واعُكمدت -4
 واهجكمنينياعي اهقكصنينيااي اجمللنيني  واعكمنينيد ري(4)201٥ النينينة منينيرة آخنينير واُقحنينيت ،1999 النينينة أو 
 والنيعى املهنيكداش، اهالنيك ملس عنين جديدا   فرعا   ،1999 متوز/يوليه 2٦ املؤرخ 1999/٧ قراره يف
 رياملكا ة املوارا يف الهلبية وآاثرها البيئة يف اهالك ملكية العااات أتث  معاجلة   
 ومنظمنينيات املكحنينيدة األمنينيت وكنينياهت وأعمنينيال البنينيا ث  اراالنينيات منينين املنينيذكرة هنينيذه وتن نينيل -٥

 اولنية   11 منين النيواراة اإلالني امات    أيينيا   وتهنيكند املهنيكداش، اهالنيك ملس مه لة يف أخرى اولية
 علنينينيى راا   ال نينيني   هنينينيذا يف جتارهبنينينيا في نينينيا عرضنينينيت مصنينينيلحة صنينينيا بة أخنينينيرى ج نينينيات ومنينينين (٥)عينينينيوا  

 وخطنينينينية املهنينينينيك لا ااينينينينية الياالنينينينية بنينينيني  الثنينينينياي الفصنينينينيل وينينينينيرب  رياألوا كنينينينياا أماانينينينية عممكنينينينيه االنينينينيكبيا 
 علنينينيى الثالنينينيث الفصنينينيل ويركنينينيز رياملهنينينيك لا حلماينينينية الكوجي ينينينية املكحنينينيدة األمنينينيت ومبنينينيااأل 2030 عنينينياش

 أمثلنية الرابنيع الفصنيل ويهوق ريابملهك لا اخلاصة الهياالة خملل من املهكداش اهالك ملس ت  يع
 ريابملهنيك لا اخلاصنية الهياالنية خنيملل منين املهنيكداش اهالنيك ملس ت ني يع علنيى داة ني قطاعنيات من

 ريالنقاش من مزيدا   تهكدعي الي اجملاهت بع  على اليوء اخلام  الفصل ويهل 

__________ 

(1) A/CONF.151/26/Rev.1 (Vol. I)ري  
(2) A/CONF.199/20ري  
(3) A/RES/70/1ري  
(4) A/RES/70/186ري  
و كنينيوااور وبلغنياراي وبني و وجاماي نينيا وجننيو  أفريقينينيا وزامبينيا وهتفينيا والنينيوهايت املكحنيدة األمري ينينية  النيباايا وأالنيلاليا  (٥)

  ريواليااب 



TD/B/C.I/CPLP/17 

3 GE.19-06943 

 املسةةةةتدامة  التنميةةةةة أهةةةةدا  لتحقيةةةةق كةةةة  اة  املسةةةةتهلك محايةةةةة سياسةةةةة -اثنياا  
 كاملستهل يةحلما املنقحة التوجيهية املتحدة األمم مبا ئ مسامهة

 غنينيني  الك ارينينينية املمارالنينينيات منينينين املهنينينيك ل   حتمنينينيي قنينينيواا  النينينين علنينينيى احل ومنينينيات ت نينيني  ع -٦
 املهنينيك لا تثقينينيف وأا نينيطة رياملقبلنينية األجينينيال لصنينياح البيئنينية علنينيى احلفنينيا  ضنينيما  يف وتهنيني ت النزي نينية
 يف اورا   وتنينيؤاي املهنينيك لا ااينينية الياالنينية  طنينيار يف تننينيدرج أالاالنينيية أا نينيطة األعمنينيال قطنينيا  و شنينيراس

 ابلنينيني، اورا   املهنينينيك ل و  ينينينيؤاي وه رياملهنينينيك ل   خبينينينيارات عملقكنينينيه ويف املهنينينيكداش اهالنينينيك ملس قينينيني حت
 منين يهني مو  مهكدامة بيئة يف احل  أييا   هلت بل فحه ، املهكداش اهالك ملس شؤو  يف األمهية
 ريومهكقبمل    اضرا   ال رمي العيش على الغ  قدرة من عاااهتت حتد أه ضما  يف خملهلا

 ااينينينية مهنينينيامهة مهنينيني لة لكننينينياول الهنينينين  منينينير علنينينيى اجل نينينيوا منينينين عنينينيداا   املكحنينينيدة األمنينينيت ذلتوبنينيني -٧
 املكحنينينينيدة األمنينينينيت مبنينينينيااأل اجملنينينينيال هنينينينيذا يف الر يهنينينينية الصنينينيني وس وأ نينينينيد رياملهنينينينيكداش اهالنينينينيك ملس يف املهنينينينيك لا
 املهنينينيكداش" "اهالنينينيك ملس عبنينينيارة وذُكنينينيرت ري1999 النينينينة املنقحنينينية بصنينينييغك ا املهنينينيك لا حلماينينينية الكوجي ينينينية

 ري(1 )اإلطار واضحا   هدفا   من ا جيعل ما وهو املهك لا، حلماية الكوجي ية املبااأل يف عديدة مرات
 1 اإلطار 

 لتوجيهية حلماية املستهلكمبا ئ األمم املتحدة ا
 األهدا  -أوالا "
مراعنينياة  ملصنينياح املهنينيك ل   وا كياجنينياهتت يف مجينينيع النينيدول األعينينياء، وه النينييما يف النينيدول  -1

النامينينينية، واعلافنينينيا  ت  املهنينينيك ل   غالبنينينيا  منينينيا يعنينينيااو  منينينين تفنينينياوت منينينين  ينينينيث األ نينينيوال اهقكصنينينيااية 
ة  لينيرورة متكنيع املهنيك ل   اني  احلصنيول علنيى واملهكوايت الكعليمية والقدرة على املهاومة، ومراعا

منك نينينيات غنينيني  خطنينينيرة وكنينينينيذلا انينيني  ت نينيني يع الكنمينينينية اهقكصنينينينيااية واهجكماعينينينية العاالنينينية واملنصنينينينيفة 
واملهنينينينيكدامة وااينينينينية البيئنينينينية، ترمنينينينيي هنينينينيذه املبنينينينيااأل الكوجي ينينينينية املكعلقنينينينية اماينينينينية املهنينينينيك لا    حتقينينينيني  

 األهداف الكالية:
 ريريري

 رياملهكداش اهالك ملس ت  يع )ح( 
 ريريري
 املبا ئ العامة -اثلثاا 
 ريريري
أمننينيا  اإلاكنينياج واهالنينيك ملس غنيني  املهنينيكدام ، وخباصنينية يف البلنينيدا  الصنينيناعية، الهنينيب  ومتثنينيل  -٦

الر يهي وراء االكمرار تدهور البيئنية العاملينيةري ف مينيع النيدول األعينياء ينبغنيي أ  تهنيعى جاهنيدة لكعزينيز 
أمننينينينيا  اهالنينينينيك ملس املهنينينينيكداشل وينبغنينينينيي للبلنينينينيدا  املكقدمنينينينية النمنينينينيو أ  ت نينينينيو  النينينينيباقة    األخنينينينيذ تمننينينينيا  

النينينيك ملس املهنينينيكداشل وينبغنينينيي للبلنينينيدا  النامينينينينية أ  تهنينينيعى    األخنينينيذ هبنينينيذه األمننينينيا  يف اضنينينينيطملع ا اه
بعملينينينينية الكنمينينينينية، منينينينيع  ينينينينيملء اهعكبنينينينيار الواجنينينيني  ملبنينينينيدأ اهشنينينينيلاس يف املهنينينينيؤوليات، و   متنينينينيايزت هنينينينيذه 

 ري وافية مراعاة الصدا هذا يف اخلاصة وا كياجاهتا النامية البلدا   الة مراعاة وينبغياملهؤولياتري 
وينبغي للهياالات الرامية    تعزيز اهالنيك ملس املهنيكداش أ  تينيع يف اهعكبنيار األهنيداف  -٧

املكمثلنينية يف القينينياء علنينيى الفقنينير، والوفنينياء ابه كياجنينيات اإلاهنينيااية األالاالنينيية جلمينينيع أفنينيراا اجملكمنينيع، 
 واحلد من الكفاوت ااخل البلدا  وفيما بين ا"ري

 ريA/RES/70/186 :املصدر
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  رئيسية وتعاريف مفاهيم -ألف 
 رياملذكرة ههذ يف  لي ا امل ار الر يهية املفاهيت بع  تعريف الفر  هذا يف يرا -8

 ةالبيئ -١ 

 تعرينينيف املنينيذكرة هنينيذه وتهنينيكخدش ريالكخصنيني  جملنينيال تبعنينيا   خمكلفنينية بطنينيرق البيئنينية تعرينينيف مي نينين -9
 أانينينينيوا  مجينينينيع منينينيع وتفاعل نينينيا لل وكنينيني  الطبيعينينينية البيئنينينية يقصنينينيد النينينيذي للبيئنينينية املكحنينينيدة األمنينينيت بنينينير م 

 ري(٦)اهقكصنيااي والن نيا  اإلاها  بقاء يف أتث ها وكيفية الطبيعية واملوارا والطق  احلية ال ا نات
 ريمها ل من به يكصل وما اهالك ملس تمنا  وثيقا   ارتباطا   الكعريف هذا ويرتب 

 ةاالستدام -٢ 
 األجينينينيال ا كياجنينينيات تلبينينينية علنينينيى "تنطنينينيوي املهنينينيكدامة الكنمينينينية أ  املكحنينينيدة األمنينينيت ذكنينينيرت -10

 مف نينينيوش واهالنينينيكدامة ري(٧)اب كياجاهتنينينيا" الوفنينينياء علنينينيى املقبلنينينية األجينينينيال بقنينينيدرة املهنينينيا  او  احلاضنينينيرة
 االنيكخداش    النيبيمل   ابعكبنياره ظ نير بنيل الكنمينية"، علنيت مذاه  من مذه  جمرا "لي  ف و معقد،
 ري(8)وبيئينينية اجكماعينينية  يوينينية عنينين تهنينيفر أ  يُكوقنينيع ب نينيرية خبينينيارات ابألخنينيذ االنينيكنفااها، او  املنينيوارا

 هجكماعينينينينيةا الكنمينينينينية وضنينينينيما  البيئنينينينية علنينينينيى احلفنينينينيا  حتنينينينيدي علنينينينيى تنطنينينينيوي ذلنينينينيا،    وابإلضنينينينيافة
 ضنيئيل ضنيرر يف الكهنيب  خاصنيية اهالنيكدامة كامغينيدج،  لقنيامو  ووفقنيا   ريوا د آ  يف واهقكصااية

 اهالنيكدامة تنيرتب  املنيذكرة، هنيذه ويف ريطويلنية منيدة اهالنيكمرار على القدرة ث   ومن ابلبيئة، معدوش أو
  رياملهكداش واهالك ملس املهك لا و قوق الب رية الكنمية مببدأ

 ماملستدا االستهالك -٣ 
 األالاالنينينيية اهفلاضنينينيات بعنينيني  يف الك نينيني يا علنينينيى املهنينينيكداش اهالنينينيك ملس حتقينينيني  ينطنينينيوي -11

 الننينينيدوة يف اعُكمنينينيد النينينيذي الكعرينينينيف املنينينيذكرة هنينينيذه وتهنينينيكخدش ري(9)احلنينينيديث اجملكمنينينيع النينيني  طريقنينينية  نينينيول
 تلنيي النيي الصنيلة، ذات واملنك نيات اخلنيدمات "االنيكخداش وهو أه ،1994 النة أواللو يف املعقواة
 االنيكخداش منين مم نين  نيد أاىن    الكقلينيل منيع أفينيل،  ينياة اوعينية وحتقني  األالاالية اجاتاه كي
 اخلدمنية  ينياة اورة منيدى علنيى وامللنيواثت النفنياايت اابعنيااثت وكذلا الهامة واملواا الطبيعية املوارا

 الينينينيوء الكعرينينينيف هنينينيذا ويهنينيل  ري(10)املقبلنينينية األجينينينيال ا كياجنينينيات للخطنينير تعنينينيرض ه  نينينيى املننينيك   أو
 البيئنينيي والبعنينيد الكوزينينيع( اعكبنينيارات )مثنينيل اهجكمنينياعي البعنينيد مهنينيا ابهالنينيكدامة، مكصنينيل  دينبُعنيني علنينيى
  نينيوره لملالنينيكدامة ف نينيت يوجنينيد ذلنينيا،    وابإلضنينيافة ريوامللنينيواثت( والنفنينياايت الطبيعينينية املنينيوارا )مثنينيل

 ينيا  أي ي نيمل بنيل املالينية، الراينية     صنيرا   يهنيكند ه اقكصنياااي   بعنيدا   املنظنيور    يييف املهك لا

__________ 

(٦) United Nations Environment Programme, 2007, Global Environment Outlook: Environment for 

Development (United Nations publication, Nairobiري  
(٧) A/RES/42/187ري  
(8) AD Basiago, 1995, Methods of defining sustainability, Sustainable Development, 3(3):109–119ري  
 I Chaturvedi, 2018, Sustainable consumption: Scope and applicability of principles of: ااظنير (9)

international law, Chinese Journal of Environmental Law, 2(1):5–27ري  
  ريhttps://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainableconsumptionandproductionااظر:  (10)

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainableconsumptionandproduction
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 الكوجي ينينينية املكحنينينيدة األمنينينيت مبنينينيااأل منينينين 49 الكنينينيوجي ي املبنينينيدأ وينينينين  ري(11)امل نينينيلكة ابألرض العناينينينية
 واملهنيكقبل احلاضر أجيال ا كياجات تلبية ي مل املهكداش "اهالك ملس أ  على املهك لا حلماية

 ري(12)وبيئيا " واجكماعيا   اقكصاااي   مهكدامة بطرق واخلدمات الهلع من

 ةاملستدام التنمية وأهدا  ستدامامل االستهالك -٤ 
  اضنيرا   وال وكني ، الب نير لصنياح والرخاء للهملش م لكا   بر جما   2030 عاش خطة توفر -12

 الطرا نيني  يف األالاالنينيية "الكغينيني ات إبجنينيراء الكزامنينيا   ومتثنينيل البلنينيدا ، مجينينيع تنفنينيذه أ  يكعنيني  ومهنينيكقبمل ،
 "تن نينيي  بينينيرورة اعلافنينيا   وكنينيذلا ك ملك ا"واالنيني واخلنينيدمات الهنينيلع  اكنينياج يف جمكمعاتننينيا تن   نينيا النيي

 ري(13)وتعزيزها" العاملية ال راكة
 الفقنير علنيى القينياء االنيلاتي يات تقنيل  أ  ينبغنيي املهنيكدامة، الكنمينية أهنيداف الياق ويف -13

 املهنينينياواة، عنينينيدش منينينين واحلنينينيد والكعلنينينييت، الصنينينيحة حتهنينيني  ابالنينينيلاتي يات احلرمنينينيا  ضنينينيرو  منينينين وغنينيني ه
 علنينيى احلفنينيا     والهنينيعي املننينياخ بكغنيني  املكصنينيلة للكنيني ث ات الكصنينيدي عمنيني اهقكصنينيااي، النمنينيو وحتفينينيز

 اإلضنينينيرار عنينين اهقكصنينينيااي النمنينيو فصنينينيل علنينيى 12 اهلنينينيدف حتقينيني  واليهنينينياعد ريوالغنينياابت احمليطنينيات
 اإلطنيار تنفينيذ اهلنيدف هنيذا ضنيمن املندرجنية الغنياايت وتكيمن ري(14)الطبيعية املوارا واالكغملل ابلبيئة

 واهالنينينيكخداش املهنينيكدامة واإلاارة املهنينيكدامة، واإلاكنينياج اهالنينينيك ملس ا تمننيني املكعلقنينية للنينيغام  الع نينيري
 ال يميا ينية للمنيواا بيئينيا   الهنيليمة واإلاارة النفنياايت أاوا  خمكلف من واحلد الطبيعية، للموارا ال فؤ
  ريالنفاايت ومجيع
 نمينيةوالك اهقكصنيااي النمنيو حتقيني  "يكطل  يلي: ما اإلمنا ي املكحدة األمت بر م  ويذكر -14

 واالنينيك ملكنا  اكاجننينيا طريقنينية بكغينيني  اإلي ولوجينينية بصنينيمكنا منينين الهنينيرعة وجنينيه علنينيى حننينيد أ  املهنينيكدامة
 املا نينية يف ٧0 بقرابنينية الينيوش النينيري ويهنينيك ثر العنيا،، يف للمينينياه مهنينيكخدش أكنيغ والزراعنينية ريواملنينيوارا للهنيلع

 اهالكخداش هذا يف النظر  عااة وجي  (1٥)"ريالب ري لملالكخداش املخصصة العذبة املياه مجيع من
 االنينيكدامة أكثنينير االنينيك ملس أمننينيا  حننينيو اهاكقنينيال يف النامينينية البلنينيدا  اعنينيت وبغينينية رياملنينيوارا علنينيى  فاظنينيا  
 امل نياركة علنيى واملهنيك ل   األعمال وم اريع الصناعات ت  يع من بد ه ،2030 النة الول

  ري12 اهلدف حتقي  أجل من األالاالية املنك ات االكخداش و عااة تدوير  عااة يف
 هامنينينية والنينينييلة ابملهنينينيك لا اخلاصنينينية "الهياالنينينية أ  منينينيؤخرا   األوا كنينينياا أجراهنينينيا اراالنينينية وتفينينينيد -1٥
  ي نين ،    ع نير، الهنيبعة املهنيكدامة الكنمينية أهنيداف منين العدينيد تنفينيذ تدعت أ  للبلدا  هبا مي ن

 منين املهنيك ل   "مت   هبدف األهداف، تعزيز هبا مي ن هامة أااة املهك لا ااية وأ  كل ا"،

__________ 

(11) R Emas, 2015, The concept of sustainable development: Definition and defining principles, Brief 

for Global Sustainable Development Report 2015ري  
(12) A/RES/70/186ري 
(13) A/RES/70/1ري 
(14) Stockholm Environment Institute, 2018, SDG 12: Responsible consumption and production مكنياح ،

  ري/https://www.sei.org/publications/forskning-for-agenda-2030يف: 
-https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-12 ااظنينينينينينينينينير: (1٥)

responsible-consumption-and-production.htmlري  

https://www.sei.org/publications/forskning-for-agenda-2030/
https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-12-responsible-consumption-and-production.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-12-responsible-consumption-and-production.html
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 لقنينيواا  الفعنينيال اإلافنينياذ ويهنينياعد ري(1٦)ومهنينيكدامة" مهنينيكن ة خبينينيارات والقينينياش  قنينيوق ت عنينين فا النينيد
 ريواهاكصاف املنازعات لكهوية قنوات وتوف  املهك ل    قوق ااية على املهك لا ااية
 النينينينيذي األمنينينينير الهنينينينيوق، يف ا نينينيني  بنينينينيدور املهنينينينيك ل   اضنينينينيطمل  املهنينينينيك لا ااينينينينية وتكنينينينيي  -1٦

 املهنيك ل   يهنياعد أ  أيينيا   ذلا ش   ومن ريالكنافهية وقدرهتا األالواق ا ا  حيفز أ  يُفلض
  جينينياا    وصنينيوه   احل ومينينية، غنيني  املنظمنينيات خنينيملل منينين أو مجاعينينيا   أو فنينيرااي    قنينيوق ت، أتكينينيد علنيى
 ريوتواز    مشوه   أكثر جمكمع
 ينينينيةلكلب واخلنينينيدمات املنك نينينيات االنينينيكخداش علنينينيى ت نينيني ع النينينيي املهنينينيكدامة اهالنينينيك ملس وأمننينينيا  -1٧

  مننينيا ا كياجاهتنيا، تلبينية املقبلنية لألجينيال ليكهنينيى البيئنية، يف النيلبا   الكني ث  او  األالاالنيية اه كياجنيات
 يهنينيك ل وا وأ  واخلنينيدمات، للهنينيلع مهنينيكن ة خبينينيارات القينينياش يكقصنينيدوا أ  املهنينيك ل   منينين تكطلنيني 

 االنينيكخدام ا وعلنينيى مقكنينينياهتت علنينيى يلتنيني  ملنينيا الواجنيني  اهعكبنينيار  ينينيملء منينيع النفنينياايت منينين ويكخلصنينيوا
 النينيلع شنينيراء عنينين العنينيزوف علنينيى املهنينيك ل   ت نيني يع وينبغنينيي ريوبيئينينية واجكماعينينية اقكصنينيااية آاثر منينين

 يف ا طة م اركة ي اركوا أ  واجب ت ومن رياملقبلة األجيال و ياة  ياهتت يف اللبا   تؤثر وخدمات
 يف تمهنينيؤوليك  منينيع وفعالنينية م موانينية وخنينيدمات منك نينيات يف املهنينيك ل    نيني  وينينيكملزش رياجل نينيوا هنينيذه

 ريال وك  على احلفا  على املهاعدة
 النيي املبنيااأل منين قي منية "جمموعنية املهنيك لا حلماينية الكوجي ينية املكحنيدة األمنيت مبااأل ومتثل -18
 جنينينيغ واظنينينيت اإلافنينينياذ ومؤالهنينينيات املهنينينيك لا، ااينينينية ت نينينيريعات لفعالينينينية الر يهنينينيية اخلصنينينيا   حتنينينيدا

 واألاظمنينية والقواعنينيد القنينيواا  افنينياذو   عنينيداا علنينيى امل كمنينية األعينينياء النينيدول مهنينياعدة وتكنينيي  الينينيرر،
 لكعزينينينينيز وكنينينينيذلا والبيئينينينية، واهجكماعينينينينية اهقكصنينينيااية اخلاصنينينينية لظروف نينينينيا اململ منينينية واإلقليمينينينينية الوطنينينينية
 ااينية جمنيال يف اخلنيغات تبنياال وت ني يع األعينياء النيدول بني  فيما اإلافاذ جمال يف الدوي الكعاو 

 ري(1٧)املهك ل  "
 حلماينينينية الياالنينينيات وتنفنينيذ تينينينيع أ  ينبغنينيي األعينينينياء النينينيدول  أ الكوجي ينينية املبنينينيااأل وتنينيذكر -19

 اهقكصنينينينيااية البلنينينينيد لظنينينينيروف وفقنينينينيا   املهنينينينيك ل   اماينينينينية املكعلقنينينينية "أولوايهتنينينينيا حتنينينينيدا وأ  املهنينينينيك لا،
 )املبنيدأ وفوا دها" املقل ة الكداب  ت اليف مراعاة مع ال ااه، وه كياجات والبيئية، واهجكماعية
 تلبيك نينينيا الكوجي ينينينية للمبنينينيااأل ينينينيراا النينينيي امل نينينيروعة املهنينينيك ل   ا كياجنينينيات وت نينينيمل ري(4 الكنينينيوجي ي

  صنينيول النينيبل وتنينيوف  والنينيملمك تل صنينيحك ت هتنينيدا النينيي األخطنينيار منينين املهنينيك ل   ااينينية يلنينيي: منينيا
 منين ت كنيل  لرغبنيات وفقنيا   اطنيمل  عنين اهخكينيار منين مت نين ت النيي الوافينية املعلومات على املهك ل  
 واهجكماعينينينية اهقكصنينينيااية اآلاثر ب نينيني   الكثقينينينيف ذلنينينيا يف مبنينينيا املهنينينيك ل  ، وتثقينينينيف وا كياجاتنينينيهل

 ري(٥ الكنينينينيوجي ي )املبنينينينيدأ املهنينينينيكدامة اهالنينينينيك ملس أمننينينينيا  وت نينينيني يع اخكينينينينياراهتتل علنينينينيى امللتبنينينينية والبيئينينينينية
 املهنينينيكداش واهالنينينيك ملس ابملهنينينيك لا اخلاصنينينية ابلهياالنينينيات املكعلقنينينيا  ٧و ٦ الكوجي ينينينيا  املبنينينيدآ  أمنينينيا

 تثقينينيف أ  بنينيه املهنينيل ت منينين ذلنينيا،    وابإلضنينيافة ريهنينيدافوابأل 2030 عنينياش خبطنينية ربط منينيا فنينييم ن
 رياايكه عناصر من م ت عنصر املهك لا

__________ 

)من نينيورات األمنينيت املكحنينيدة،  حتقينيني  أهنينيداف الكنمينينية املهنينيكدامة منينين خنينيملل ااينينية املهنينيك لاأ، 201٧األوا كنينياا،  (1٦)
  ريايويورس وجنيف(

(1٧) A/RES/70/186ري  
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 للمنينيرة مباشنينيرة   األعمنينيال قطنينيا  تكننينياول الكوجي ينينية املبنينيااأل أضنينيحت األخنيني ، الكنقنينيي  وبعنينيد -20
 واملبنينينينيدأ رياملهنينينينيؤولية منينينينين مبزينينينينيد أا نينينينيطك ا متنينينينيار  ل نينينينيي األعمنينينينيال مل نينينينياريع معنينينينياي  فوضنينينيعت األو ،
 منين يُكوقنيع  ذ املهنيكداش، اهالنيك ملس النيياق يف وجينيه اجليدة الك ارية ابملمارالات اخلاص يالكوجي 
 ري(11 الكوجي ي )املبدأ املهك لا ااية يف ا طا   اورا   يؤاي أ  اخلاص القطا 
 واخلنينينيدمات الهنينينيلع بهنينينيملمة املكعلقنينينية املعنينينياي  االنينينيكخداش علنينينيى الكوجي ينينينية املبنينينيااأل وت نينينيدا -21

 علنينينيى وغ هنينينيا، الطوعينينينية املعنينينياي  وتُعنينيني  ري(3٥    33 الكوجي ينينينية ملبنينينيااأل)ا وجواهتنينينيا اهالنينينيك ملكية
 املهنينيكدام ، واإلاكنينياج اهالنينيك ملس حتقينيني     النينيعيه يف اخلنينياص القطنينيا  والنينيدوي، النينيوطي الصنيعيدين
 ريالقا مة والكنظيمية القااواية األطر وت ميل

 و عملم نينينيت هنينينيك ل  امل بكثقينينينيف املكصنينينيلة النينينيغام  تعزينينينيز علنينينيى األعينينينياء النينينيدول وت نينيني  ع -22
 )املبنينينيااأل واملينينياه والطاقنينية للمنينينيواا الفعنينيال واهالنينيكخداش البيئنينينية ااينينية منينيثمل   من نينينيا جبواانيني  يكعلنيني  فيمنينيا

 واملنينينينيواطن  املهنينينينيك ل   تنينينينيزوا النينينينيي والكوعينينينينية الكثقينينينينيف مبنينينينياارات ورعاينينينينية ري(48    42 الكوجي ينينينية
 املكقدمنينية البلنينيدا  يف األمهينينية ابلنيني، أمنينير البيئنينية علنينيى احلفنينيا  أمهينينية عنينين مبعلومنينيات األعمنينيال م نينياريعو 

 علنينينينيى راا   األعينينينينياء النينينينيدول منينينينين النينينينيواراة املهنينينينيامهات وتظ نينينينير ريالنينينينيواء  نينينينيد علنينينينيى النامينينينينية والبلنينينينيدا 
 املهنينينيك ل   تثقينينينيف يف ت نينينيارس املهنينينيك لا ااينينينية وكنينينياهت أ  األوا كنينينياا عممنينينيه النينينيذي اهالنينينيكبيا 

  ريالرابع( الفصل )ااظر شى بطرق
 املهكدامة اهالك ملس أمنا  تطوير عن املهؤولية أ  لىع الكوجي ية املبااأل تن  وأخ ا ، -23

 العمنينيل ومنظمنينيات األعمنينيال م نينياريعو  املهنينيك ل و  ذلنينيا يف مبنينين اجملكمنينيع، أعينينياء مجينينيع يكقامس نينيا
 يف احلني  العملينية هذه  طار يف وللمهك ل   ري(٦2    49 الكوجي ية )املبااأل البيئية واملنظمات
 املبنينيااأل وتنينين  ريوالنينيلع منك نينيات منين ي نينيلواه ومنينيا هتتخينينيارا أتثني ات عنينين معلومنينيات علنينيى احلصنيول
 منك نينيات واالنينيكخداش وتطنينيوير تصنينيميت علنينيى ت نيني ع أ  ينبغنينيي األعينينياء النينيدول أ  علنينيى الكوجي ينينية
 تنيدوير  عنيااة علنيى املهك ل   وت  يع واملوارال الطاقة  يث من كفاءة  وذات م مواة وخدمات
 تكعلنينيني  واولينينينية وطنينينينية بيئينينينية معنينياي  وضنينينيع وتعزينينينيز تنينينيدويرهال املعنينياا املنك نينينيات شنينينيراء وعلنينينيى النفنينياايت
 )املبنينيااأل املهنينيكدامة واإلاكنينياج اهالنينيك ملس ألمننينيا  الصنينيحية ابلفوا نينيد والكوعينينية هبنينيال والعمنينيل ابلصنينيحة
 أ  ينبغنيي الهياالنيات صنينع عملينية أ  على الكوجي ية املبااأل وتن  ري(٥٦و ٥3و ٥2 الكوجي ية

 البيئينينية واملنظمنينيات املهنينيك ل   نظمنينياتوم الك ارينينية األعمنينيال اوا نينير منظمنينيات منينيع "ابلك نينياور تنينيكت
 اهالنينينيك ملس ت نيني يع مهنينينيؤولية الك ارينينية األعمنينينيال قطنينيا  ويكحمنينينيل رياملعنينينية اجملموعنينينيات منينين وغ هنينيا
 املهنيك ل   منظمنيات وتكحمنيل ريوتوزيع نيا و اكاج نيا واخلنيدمات الهلع تصميت خملل من املهكداش

 لنينيه، ومناق نينيك ت املهنينيكداش ك ملساهالنيني يف الننينيا  عامنينية م نينياركة ت نيني يع مهنينيؤولية البيئينينية واملنظمنينيات
 حتقينينينيني  علنينينينيى الك ارينينينينية األعمنينينينيال م نينينينياريعو  األعينينينينياء النينينينيدول منينينينيع والعمنينينينيل املهنينينينيك ل  ، و عنينينينيملش

  ري(٥0 الكوجي ي )املبدأ املهكداش" اهالك ملس

 الدويل التعاون -5 
 وينطبني  النيدوي، الكعنياو  علنيى املهنيك لا حلماينية الكوجي ينية املكحنيدة األمنيت مبااأل ت  ع -24
 ابهالك ملس املكصلة للحدوا العابرة القيااي مع والكعامل املعلومات تقاالت على خاص جهبو  هذا

 الياالنية خنيملل منين املعقنيدة اهالنيكدامة ملهني لة الكصنيدي لكحه  م لكة  لول عن اثا   املهكداش،
 جمنيال يف للحنيدوا العنيابر الكعنياو  تفعيل ومي ن ري(94    ٧9 الكوجي ية )املبااأل املهك لا ااية
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 وتنظنييت القينيا  وعلنيت الصنيحية وال نيؤو  املهك لا اماية املعنية املكخصصة الوكاهت ب  افاذاإل
 ريواخلااعة اه كيالية الك ارية املمارالات م افحة أجل من األغذية

 والكنمينينية ابلبيئنينية املعنينيي املكحنينيدة األمنينيت ملنينيؤمتر 21 القنينير  أعمنينيال جنينيدول منينين الغنينيرض وكنينيا  -2٥
 مبنيااأل وتكنيي  ريواملنيرض والفقنير البيئنيي اليرر وم افحة العاملي صعيدال على مهكدامة تنمية حتقي 
 ضنيما  أجل من املصلحة صا بة اجل ات جلميع اليمل   املهك لا حلماية الكوجي ية املكحدة األمت
 رياملوارا واالكنفاا الكلوث من للحد مناالبة تنظيمية و وافز والياالات آليات وجوا

 املستهلك محاية سياسة خالل نم املستدام االستهالك تعزيز -اثلثاا  
 املهنينيكدامة، الكنمينينية جواانيني  منينين م نينيت جاانيني  املهنينيكدامة واإلاكنينياج اهالنينيك ملس أمننينيا  تعزينينيز -2٦
 ريوالبيئينية واهجكماعينية اهقكصااية اه كياجات مع يكه  األمد طويل اقكصااي منو حتقي  به يراا

 االنينيكدامة يف تنينيؤثر أ  والعاملينينية ليمينينيةواإلق والوطنينينية احمللينينية املهنينيكوايت علنينيى العامنينية للهنينيلطات ومي نينين
 ممارالنينينينية األعمنينينينيال وم نينينينياريع املهنينينينيك ل و  فينينينينيه يهنينينينيكطيع  طنينينينيار بكنينينينيوف  واإلاكنينينينياج اهالنينينينيك ملس أمننينينينيا 

 غني  واخلنيدمات الهنيلع علنيى ورالنيوش املنك ني  علنيى  جبارينية الكزامنيات فنيرض ذلنيا يف مبا أا طك ت،
 املنينيواطن  ت نيني ع النينيي إلعملمينينيةا احلمنينيملت األخنينيرى املهنينيكداش اهالنينيك ملس أاوات ومنينين رياملهنينيكدامة

 املمارالنيات ت نيمل النيي امللزمنية، غني  والقنيواا  ريمهكدامة االك ملس أمنا  اعكماا على واملؤالهات
 اجملكمنيع مبنياارات وكنيذلا األعمنيال، مل نياريع الكوجي ينية واملبااأل الهلوس قواعد ومدو ت الفيلى
 مبنينيااأل ت نيني ع لنينيذا، ريك نينيريعاتال ت منينيل ضنينيرورية أاوات هنينيي املهنينيك ل  ، تهنينيك دف النينيي املنينيدي
 املصنينينيلحة صنينينيا بة اجل نينينيات ومجينينينيع األعينينينياء النينينيدول املهنينينيك لا حلماينينينية الكوجي ينينينية املكحنينينيدة األمنينينيت
 رياألاوات من واالعة جمموعة وضع على املعني 
 اهجكماعي الواقع  اارة    املهك لا ااية الياالات هتدف الدراالات، إل دى ووفقا   -2٧

 املهنينيك لا، ااينينية الياالنينيات  طنينياره يف تطب نيني  اطاقنينيا   الكعرينينيف هنينيذا ويكنينيوخى ري(18)للبلنينيد واهقكصنينيااي
 واملهنيكوايت اهقكصنيااية األ نيوال  ينيث منين تفنياوت منين يعنيااو  منيا غالبنيا   "املهك ل   ت  اعلافا  

 ابملهنينينينيك لا اخلاصنينينينية الهياالنينينينيات أ     الدراالنينينينية وت نينينيني  ري(19)املهنينينينياومة" علنينينينيى والقنينينينيدرة الكعليمينينينينية
   ذا  نينيى االنينيك ملكه وكيفينينية مهنينيك ل ا هنينيو منينيا  ينينيث منينين هالنينيك ملسا أمننينيا  ابلينينيرورة تهنيك دف ه

  ري(20)موجواة الملزمة الكحكية البنية كاات
 ااينية وقواا  الياالات يف املهكداش اهالك ملس بعد يدم  ، النامية البلدا  من والعديد -28

 يف األمنينينير هنينينيو كمنينينيا  ابهالنينينيكدامة، مكعلقنينينية جواانينيني  إلاراج اجل نينينيوا بعنينيني  بنُينينيذلت وقنينينيد رياملهنينينيك لا
 أ   ه املهنينيكدامة، الهنينيوق    ي نيني  2008 لعنينياش املهنينيك لا ااينينية فقنينيااو  منينيثمل ل أفريقينينيا جننينيو 
 ري(21)شاملة" بصورة اهالكدامة ُتدرج ه املهك لا ااية "الياالة

__________ 

(18) L Best, 2017, Framework to incorporate sustainability into South African consumer protection 

policy, PhD dissertation, Nelson Mandela Metropolitan Universityري  
(19) A/RES/70/186ري 
(20) Best, 2017ري 
 رياملرجع افهه (21)
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 املهنينيك لا اماينينية املعنينية احل ومينينية اإلاارات بني  الهياالنينيات يف ال نينيايف الكنهنيي  عنينيدش وينيؤاي -29
 ت نيني يعو  اجملنينيال، هنينيذا يف الهياالنينيات تنهنينيي  زاياة منينين جني نينيا مي نينين النينيي النيني امل ا تقلنينيي     والبيئنينية

 املهك لا ااية ت  يع مع ابهقلا  اجملكمع، مهكوايت مجيع على وممارالكه املهكداش اهالك ملس
 ري(2 )اإلطار اهالكدامة لكعزيز فعالة واليلة الكعاوي اجل د ي و  أ  ومي ن ريوتعزيزه

 
  2 اإلطار
 أفريقيا جنوب  امةاالستد منوذج

 وهنيي ،(Sustainable Wine South Africa) أفريقينيا" جنو  يف املهكداش "النبيذ مباارة هتدف
 املك املنينينية واخلطنينينية أفريقينينينيا" جننينينيو  "ابينينينيذ ومنظمنينينية الرو ينينينية" وامل نينينيروابت النبينينينيذ "جملنينيني  بنينيني  حتنينينيالف
 بنمنينينينيوذج ابألخنينينينيذ للبيئنينينينية ومراعينينينينية مهنينينينيكدامة  اكنينينينياج تالنينينينيالي  النبينينينينيذ صنينينينيناعة  لنينينينيزاش    النبينينينينيذ إلاكنينينينياج

 النبينيذ جملني  منين شني ااة هبنيا صنيدرت ال نيروش منيزار  منين براادي أو ابيذ  اوية كل  وخُتكت رياهالكدامة
 بطاقنينية علنينيى ذكرهنينيا ورا كمنينيا  والننينيو ، الغلنينية والنينينة املن نيني  لينينيما  اعكمنينياا، خبنينيكت الرو ينينية وامل نينيروابت

 يف للكف نينينيني  طريقنينينينية هنينينينيكحدثوي وجت ينينينينيزه، النبينينينينيذ  اكنينينينياج ضنينينينيب  امل نينينينيلس العمنينينينيل هنينينينيذا ويكنينينينيي  ريالوالنينينينيت
  ريللمهك ل   اجلواة وضما  املقبلة األجيال

 ذلنينينيا مننينينيذ  لي نينينيا وااينينينيت ،1998 النينينينة النبينينينيذ إلاكنينينياج الطوعينينينية املك املنينينية اخلطنينينية وُوضنينينيعت
 مبنينيدأ   1٥ ويوجنينيد ريالعننيني  غلنينية منينين املا نينية يف 9٧ ميثلنينيو  النينيذين املنك نيني  منينين املا نينية يف 9٥ احلنيني 

 املبنينيااأل هنينيذه بكنقنينيي  اخلنينيغاء جلننينية وتقنينيوش النبينينيذ إلاكنينياج توجي ينينيا   مبنينيدأ   13و العننيني  إلاكنينياج توجي ينينيا  
 املل ينينينية رمنينينيوز    االنينينيكنااا   النينينيرذاذ النينيني ملت أخنينينيرى جمموعنينينية وتفحنينيني  ريالنينينينك  كنينينيل  منينينيرة الكوجي ينينينية
 العننيني  منك نينيو ويكحقنيني  ريمننينيك  ل نينيل البيئنينيي الكنيني ث  وتقنينيي ت املهنيني لة، الزراعينينية لل يمنينياوايت الف رينينية
 هيئنينينية   النكنينينيا   يف وتنينينيدق  والنبينينينيذ العننينيني  إلاكنينينياج الكوجي ينينينية للمبنينينيااأل الاهمكثنينيني منينينين أافهنينيني ت والنبينينينيذ
 علنينينينيى اهطنينينينيمل  للمهنينينينيك ل   ويكنينينينياح ريع نينينينيوا ي أالنينينينيا  علنينينينيى آخنينينينيرو  بيئينينينينيو  وخمكصنينينينيو  أخنينينينيرى

 ريالكقييت ال ملت
 مرا نيل مجينيع يف اهالكدامة تعزيز يف ا طة م اركة أفريقيا جنو  يف النبيذ قطا  وي ارس

 املهنيكداش اهالنيك ملس ت ني يع يف واجمل زين واملنك   احل ومة ب  كعاو ال وي  د رياإلاكاج اللهلة
 منك نينيو ذلنينيا يف مبنينين النبينينيذ، قطنينيا  يف املصنينيلحة صنينيا بة اجل نينيات جلمينينيع امل نينيلكة املهنينيؤولية علنينيى
 مهؤولو  املهك ل   أ  ذلا    يياف رياملعاي  هعكماا احل ومية واهليئة النبيذ وجم زو العن 
 اجلواانيني  اهعكبنينيار يف أتخنينيذ النينيي اجلنينيواة ملراقبنينية خاضنينيع ابينينيذ شنينيراء خيكنينياروا أ  توهلنيني اخكينينياراهتت، عنينين

 ريوالكوزيع والك  يز لإلاكاج والبيئية واهجكماعية اهقكصااية

 يف: مكاح ،Wines of South Africa, n.d., Sustainable Wine South Africa :املصدر
https://www.wosa.co.za/swsa/en/Overview/ري  

 
 هوتوعيت املستهلك تثقيف -ألف 

 عملينينينية    "ي نينيني  املهنينينيك لا تثقينينينيف أ  علنينينيى املهنينينيك لا حلماينينينية األوا كنينينياا الينينينيل ينينينين  -30
 كفنياءة  لنيزاياة الملزمة اخلطوات واختاذ املهك لا، موارا إلاارة الملزمة وامل ارات املعارف اككها 
 مبنك نينيات املكعلقنينية البينينيا ت "تنينيوف     في نيني  املهنيك لا  عنينيملش أمنينيا ريالقنينيرارات" اختنينياذ يف املهنيك لا

https://www.wosa.co.za/swsa/en/Overview/
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  عنينينيملش ي نينينيو  وبنينينيذلا ال نينينيراء، بعملينينينية املكعلقنينينية القنينينيرارات اختنينينياذ منينينين للكم نينيني  معيننينينية معنينينيامملت أو
 شإلعنيمل الفعنيال لملالنيكخداش مهنيب  شنير  املهنيك لا تثقينيف أ   ني  يف االنية، "مرتبطنيا   املهك لا
 حلماينينية املنقحنينية الكوجي ينينية املكحنينيدة األمنينيت ملبنينيااأل الر يهنينيية الهنينيمات منينين وكملمهنينيا ري(22)املهنينيك لا"
 رياملهكداش اهالك ملس تعزيز يف خاصة أمهية وهلما املهك لا

 رياملعنينيارف لنقنينيل احل ومنينيات تهنينيل  ا النينيي الهنينيبل أ نينيد هنينيي املهنينيك لا تثقينينيف وانينيملت -31
 عنينينيااات في نينينيا مبنينينيا اجملكمنينينيع، يف وترالنينينييخ ا لألفنينيراا لهنينينيلوكيةا الكغنينيني ات تعزينينينيز يف قوينينينية أااة والكثقينينيف
 املهكدامة، الكنمية عن اراالية مناه  تطوير على البلدا  من العديد ويعمل رياملهكداش اهالك ملس

 اهحتنينياا يف األعينينياء النينيدول منينيثمل   البلنينيدا  هنينيذه ومنينين املهنينيكداش، اهالنينيك ملس الر يهنينيية أركاهننينيا أ نينيد
  ومج ورينينية وت نينيي يا و يطالينينيا وأيرلننينيدا أالنينيلاليا مثنينيل والكنمينينية، قكصنينيااياه الكعنينياو  ومنظمنينية األورويب
 ريال مالية وأيرلندا العظمى لغيطاايا املكحدة واململ ة وفنلندا كوراي
 فرقنيةُ  املهنيكداش اهالنيك ملس تعزينيز أجل من املهك لا لكثقيف تكصدى املكحدة، األمت ويف -32
 وضنينيع تكنينيو  النينيي  يطالينينيا، برائالنينية املهنينيكداش، ساهالنينيك مل أجنينيل منينين ابلكثقينينيف املعنينينية منينيراكش عمنينيل
 األمنيت بنير م  ويمل ني  ريالكعليمنيي النظنياش مرا نيل مجيع يف املهكداش اهالك ملس تب  ومتارين ارو 
 الفئنينيات وحتدينيد الهنيوق واالكقصنياءات ابلكخطنيي  منينيرتب  العامنية احلمنيملت جننياح أ  للبيئنية املكحنيدة
 ري(23)املن واة النكا   تكحق  أ     واملرواة، املثابرة وكذلا األاوات، وأفيل املهك دفة واملناط 

 األوا كنياا عممنيه النيذي اهالنيكبيا  علنيى راا   األعينياء النيدول من الواراة املهامهات وتدل -33
 يف علي نينيا املنصنينيوص الر يهنينيية اجملنينياهت مجينينيع تكننينياول املهنينيك لا لكثقينينيف انينيملت يف اهنماك نينيا علنينيى

 اإلعنيملش والنيا   االنيكخداش علنيى وتنطنيوي خمكلفنية شني اه  أ احلمنيملت هذه وتكخذ ريالدولة ت ريعات
 ووضنيعت ريتنفيذها يف أخرى ومنابر اهجكماعي( الكواصل ووالا   والصحف واإلذاعة )الكلفزيو 

 يلي: كما  تعليمية، برام  البلدا  بع 
 علنينينيى والكنهنينينيي  الكعنينينياو  واإلعنينينيملش للكثقينينينيف اهالك نينينيارية الل ننينينية تكنينينيو  أالنينينيلاليا: )أ( 
 ابملهك لال اخلاصة والقيااي بقواا  املكصلة واإلعملش الكثقيف ألا طة الوطي الصعيد

 املدار ل يف والبيئي الكغذوي الكثقيف اليااب : ) ( 
 املدار ل يف الهنوية "Consumópolis" مهابقة  الباايا: )ج( 
 شنينينينينينيب ة علنينينينينيى معلومنينينينينيات اهحتااينينينينينية الك نينينينينينيارة جلننينينينينية تن نينينينينير املكحنينينينينيدة: النينينينينيوهايت )ا( 
 ولغنية األخينير، والكهنيوق األخينير، الكحنيول عنين الفينيديو، وأفنيملش املنيدو ت من ا بهبل اإلالات،

 عنينينينين و قنينينينيا   املننينينيزل، يف الطاقنينينينية االنينينينيك ملس يف واهقكصنينينياا الطاقنينينينية"، "الينينينينيل ووالنينينيت تنينينينيدوير،  عنينينيااة
 عقدل من أكثر منذ املهكداش اهالك ملس ت  يع    موجه املباارات هذه وبع  رياإل رة

  ريلل م ور فكو ةم مهر ية عروض زامبيا: )ه( 

__________ 

 ري)من ورات األمت املكحدة، جنيف( اية املهك لااليل ا ، 201٧األوا كاا،  (22)
 United Nations Environment Programme, 2005, Communicating Sustainability: How toااظنير: (23)

Produce Effective Public Campaigns (United Nations publication, Nairobi), and United Nations 

Environment Programme, 2015, Sustainable Consumption and Production: A Handbook for 

Policymakers (United Nations publication, Nairobi)ري  
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 األعمنينينينيال مننينينينياذج أمنينينينياش حتنينينينيدايت الرقمنينينينيي واهقكصنينينينياا اإلل لواينينينينية الك نينينينيارة هننينينينيوض وطنينينينيرح -34
 االنينيكخداش ي نيو  وقنيد ريوالكوعينية الكثقينينيف انيملت شنين ويه نير اهتصنينياهت قننيوات ووالنيع الكقليدينية،
 واالنينينينيعا ، مج نينينينيورا   تغطنينينينيي  هننينينينيا  ينينينينيث منينينينين للكواصنينينينيل، فعالنينينينية والنينينينييلة اهجكمنينينينياعي الكواصنينينينيل والنينينينيا  

 الواضنينينينيحة الرالنينينينيا ل وتكنينينينيي  رياألعمنينينينيال رواا منينينينين  هينينينينية جمموعنينينينية ميثنينينينيل األلفينينينينية، جينينينينيل النينينينييما وه
 احل ومنينينيات بنينينيه تهنينينيكطيع فرينينينيدا   مننينينيغا   اهجكمنينينياعي الكواصنينينيل بوالنينينيا   النينينيريعا   تنك نينينير النينينيي األهنينينيداف
 ريو عملمه املهك لا تثقيف املدي اجملكمع ومنظمات املهك ل   وهيئات

 مةاواالستد التجارية املمارسات -ابء 
 يف إبرشنينينيااات مهنينينيكدامة أمننينينيا  اعكمنينينياا    هتنينينيدف النينينيي األعمنينينيال م نينينياريع تزوينينينيد ينبغنينينيي -3٥

 اهلاافنية قنيااو    امللزمنية القواعنيد    وابإلضنيافة رياألمننيا  تلنيا  هني  والكوزيع والبيع اإلاكاج جماهت
    اصاخلنينيني القطنينينيا  النينينيذاي والكنظنينينييت الكوعينينينية أا نينينيطة تقنينينيوا أ  مي نينينين املهنينينيكداش، اإلاكنينينياج حتقينينيني    

 رياملهؤولية من مبزيد أعماله ممارالة
 وكاانينيت ريالك ارينينية النمنينياذج يف والبيئينينية واهجكماعينينية اهقكصنينيااية اآلاثر  اراج ينينيزااا وأخنينيذ -3٦

 هنينيذا يف أالاالنينييا   عنينياممل   األعمنينيال م نينياريع    املقدمنينية واإلرشنينيااات املهنينيكدامة الك ارينينية املمارالنينيات
 وال وكنيني ، والنينيرب  الننينيا  ثملثينينية ابالنينيت أيينينيا   املعنينيروف الثملثينينية"، "احملصنينيلة مف نينيوش وبنينيرز ريالكحنينيول
 ضنينيرورة األرابح حتقينيني  أمهينينية    املف نينيوش ويينينييف رياملهنينيكداش األعمنينيال م نينيرو  لكعزينينيز أااة ابعكبنينياره
 االنينينيكخداش يف )منينينيثمل   والبيئينينينية احمللينينينية( واجملكمعنينينيات العنينينيامل  يف )منينينيثمل   اهجكماعينينينية الكنينيني ث ات مراعنينينياة
 لك نينينيني يع جز ينينينينيا   الك نينينينياري النمنينينينيوذج ُصنينينينيمت وقنينينيد ريالك ارينينينينية األعمنينينينيال اولنينينينيةمز  أثننينينينياء واملينينينينياه( الطاقنينينية

 ري(24)املهكداش اهالك ملس
 م نينينينياريع حلفنينينيز املهنينينينيكدامة الكنمينينينية أجنينينينيل منينينين الك ارينينينينية لألعمنينينيال العنينينينياملي اجمللنينيني  وأا نينيني  -3٧

 يف واإلالنينيني اش للك ينينينيف األعمنينينيال جمكمنينينيع هتيئنينينية كيفينينينية  حتلينينينيل علنينينيى العنينينيا، أحننينينياء خمكلنينينيف يف األعمنينينيال
 مب نياريع الصنيلة ذات اجلوااني  بعني  حتدينيد  عنيااة علنيى اجمللني  ويع نيف رياملهكدامة لكنميةا حتقي 

 والبيئية اهجكماعية اآلاثر يف والنظر القيمة وتوليد واألااء واخلها ر األرابح ذلا يف مبا األعمال،
 القيمنية هنيي وجنا  نيا، األعمنيال م نياريع أااء لقينيا  و نيدات ثملث وُتهكخدش ري(2٥)األمد الطويلة
 بنيد ه واألرابح، والغنيرض ابلكننيو  يكعلني  وفيمنيا ري(2٦)احلقيقينية واألرابح احلقيقية والك اليف احلقيقية

  ذا طريقنينية وهنينيي األبعنينياا، ومكعنينيداة مك املنينية اراالنينية األعمنينيال م نينياريع االنينيكدامة منينيدى اراالنينية منينين
 لصنينياح البيئنينية علنينيى احلفنينيا  يف لإلالنيني اش فرصنينية األعمنينيال مل نينياريع تكنينيي  أ  أم نينين تطبيق نينيا ُأ هنينين
 ري(2٧)املقبلة األجيال

__________ 

(24) J Elkington, 2004, Enter the triple bottom line, in: A Henriques and J Richardson, eds., The Triple 

Bottom Line: Does It All Add Up? (Earthscan, New York) ري 
(2٥) World Business Council for Sustainable Development, 2015, Reporting Matters: Redefining 

Performance and Disclosure (Geneva)ري  
-https://www.wbcsd.org/Programs/Redefining-https://www.wbcsd.org/Programs/Redefining: ااظنينينينينير (2٦)

Value/External-Disclosure/Reporting-matters/Resources/Sustainable-Development-Reporting-

Striking-the-balance and https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1086026615575176ري  
  ريhttps://www.theguardian.com/sustainable-business/unilver-ceo-paul-polman-purpose-profits ااظر (2٧)

https://www.theguardian.com/sustainable-business/unilver-ceo-paul-polman-purpose-profits
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 للح ومنينيات مي نينين العامنينية، الهياالنينية خنينيملل منينين األعمنينيال م نينياريع بكوجينينيه يكعلنيني  وفيمنينيا -38
 الهنيويد   ومنية وضنيعت املثنيال، البيل فعلى ريواخلدمات الهلع توزيع يف اهالكدامة جواا  تعزيز
 الدولينية ملعنياي ا    املهنيكندة اهالنيكدامة ملعنياي  وفقنيا   العمنيل علنيى األعمنيال م اريع لك  يع آليات

 املبنينيااأل ويف املكحنينيدة، لألمنينيت العنينياملي اهتفنينياق ويف ،2030 عنينياش خطنينية يف مبيننينية هنينيي كمنينيا  القا منينية،
 املكحنينينينيدة األمنينينيت مفوضنينينيية وضنينينينيعك ا النينينيي اإلاهنينينيا  و قنينينيوق الك ارينينينينية ابألعمنينينيال املكعلقنينينية الكوجي ينينينية
 منظمنية  طنيار يف اارةالصني الثملثية واإلعمل ت األالاالية اهتفاقيات ويف اإلاها ، حلقوق الهامية
 ابملؤالهنينينيات املكعلقنينية والكنمينينية اهقكصنينيااي الكعنينياو  ملنظمنينينية الكوجي ينينية املبنينيااأل ويف الدولينينية، العمنينيل
 اهالنيكدامة عنين ابإلبنيمل  اهلكنيزاش    ال نيرو  أ نيد ي ني  املثنيال، النيبيل فعلنيى رياجلنهنييات املكعداة

 املهنيكدامة احل ومنية الياالنية ناصنيرع أ د – الكصدير االلاتي ية من وك زء الدولية، للمعاي  وفقا  
 ال نينيركات قنينيدرة يف الزاوينينية   نينير املهنينيكدامة األعمنينيال م نينياريع اعكبنينيار "جينيني  - األعمنينيال مل نينياريع
 ري(28)والكصدير" والنمو اهبك ار على الهويدية

 خصنينينينيا   عنينينينين معلومنينينيات تنينينينيوفر ف نينينينيي طوعينينينية، أو كاانينينينيت   لزامينينينينية الوالنينينيت، بطاقنينينينيات أمنينينيا -39
 ابآلاثر املهنينينينينيك ل   إلعنينينينينيملش أيينينينينينيا   مفينينينينينيدة والنينينينينييلة بنينينينينيذلا وهنينينينينيي اإلاكنينينينينياج، وأالنينينينينيالي  املنك نينينينينيات
 ري(29)وبيئيا   اجكماعيا   أفيد مبنك ات والكوعية املقكناة للمنك ات والبيئية اهجكماعية

 واإلاكنينياج اهالنينيك ملس أمننينيا  لكعزينينيز ج نينيوا بنينيذل يف النظنينير يلنينيزش قنينيد تفريقينينيا، يكعلنيني  وفيمنينيا -40
  جينينينيايب، تغينيني  إل نينيداث املهنينيكداش اهالنينينيك ملس  يعت نيني كيفينينية  علنينيى األمثلنينينية منينين وكينينينيا رياملهنينيكدامة
 يف احلينينينينينيوي للكحلنينينينينيل القابلنينينينينية غنينينينيني  البملالنينينينينيكي ية األكينينينينينيا  االنينينينينيكخداش  ظنينينينينير النينينينينيراي  بنينينينينيدأ  ينينينينينيث

 كينيا،  يف النة 100 من أكثر حتلل ا يهكغرق البملالكي ية فاألكيا  ري(30)201٧ آ /أغهط 
 املنافنينيذ  هنينيا  او   نينيدها،و  ال نينيغى املكنينياجر يف بملالنينيكي ي كنينيي   ملينينيو  100 حننينيو ينينيوز   وكنينيا 

 ور ني  ري(31)احل نيت واملكوالنيطة الصنيغ ة واملؤالهنيات ال وار  اب عي أك اس مثل األخرى الك ارية
 لألكينينينيا  ملنينينيا البيئنينينية، إلاارة الوطنينينينية الهنينينيلطة تبنينينيذهلا النينينيي وابجل نينينيوا ابحلظنينينير املنينينيواطن  منينينين العدينينينيد

 جينيني  النينيراهن، الوقنينيت ويف ري(32)اهقكصنينياا قطاعنينيات وخمكلنينيف البيئنينية يف كبنيني ة  آاثر منينين البملالنينيكي ية
 للكحلنيل قابلنية تغليف مواا االكخداش األخرى والدكاا  ال وار  واب عي ال غى املكاجر مجيع على

 يف مبنينيا احل ومنينية، تنينيدخل يهنينيك دف أ  مي نينين كينينيف  املثنينيال هنينيذا ويبنيني  ريابلبيئنينية ضنينيارة وغنيني  احلينينيوي
 النينيواء،  نينيد علنينيى هنينيك ل  وامل األعمنينيال م نينياريع قينينيا يا ، وممل قنينيك ت احلظنينير خمنينيالفي تغنينيرمي ذلنينيا
 رياجلااب  كمل  من  جيابية راوا و اثرة
 واإلاكنينياج اهالنينيك ملس أمننينيا  تعزينينيز واملهنينيك ل   األعمنينيال م نينياريع منينين كنينيل  واجنيني  ومنينين -41

 توجنينينيد ول نينينين األعمنينينيال، م نينينياريع ختنينيني  الفنينينير  هنينينيذا يبحث نينينيا النينينيي اإلجنينينيراءات وبعنينيني  رياملهنينينيكدامة
__________ 

(28) Sweden, Ministry of Enterprise and Innovation, 2017, Sustainable Business: The Government’s 

Policy for Sustainable Business (Stockholm)ري  
  ري 201٧ااظر األوا كاا،  (29)
(30) The Kenya Gazette, 2017, Notice No. 2356, 14 Marchري  
(31) J Konchellah, 2017, Plastic bags ban is a blessing for Kenya, National Environment Management 

Authority :مكاح يف ،
https://www.nema.go.ke/images/Docs/Notices/Chairman_statement_on_ban_of_plastic_bags.pdfري  

 رياملرجع افهه (32)

https://www.nema.go.ke/images/Docs/Notices/Chairman_statement_on_ban_of_plastic_bags.pdf
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 أمننينينينيا  لكعزينينينينيز واملهنينينينيك ل   األعمنينينينيال م نينينينياريع منينينينين كنينينينيل  يكخنينينينيذها أ  مي نينينينين مكداخلنينينينية  جنينينينيراءات
 يف األول املقنياش يف املهنيك لا مهنيؤولية وت منين رياهاطباق  ه  املهكدامة، واإلاكاج اهالك ملس

 منينين والكحقنيني  االنينيكعماهلا يكوقنينيف النينيي املنك نينيات منينين والنينيكخل  امل نينيلاة، واخلنينيدمات الهنينيلع اخكينينيار
 أو النينينيلوس قواعنينينيد منينينيدو ت اخلاصنينينية ركاتال نينيني تينينينيع أ  ومي نينينين ريالعبنينينيوة علنينينيى املهنينيني لة املعلومنينينيات

 عنصنير املباارات وهذه ريوالدولية الوطنية ابملعاي  تقيدا   جيدة، جتارية ممارالات أو توجي ية مبااأل
 يف قنينيدما   ابملينينيي األعمنينيال مل نينياريع الطنينيوعي اهلكنينيزاش ويظ نينير الهنينيارية القااواينينية األطنينير ي منينيل م نينيت
 رياملهكدامة واإلاكاج اهالك ملس أمنا  حتقي 

 ةحمد  قطاعات من أمثلة -رابعاا  
 املهنينيكداش اهالنينيك ملس تعزينينيز علنينيى  نينيداة قطاعنينيات منينين األمثلنينية بعنيني  الفصنينيل هنينيذا يف تنينيرا -42
 رياملهك لا ااية الياالة خملل من

 وهدرها األغذية فقد -ألف 
 كمينينية  يف "اقصنينيا  تانينيه األغذينينية فقنينيد يعنينير ف املكحنينيدة، لألمنينيت والزراعنينية األغذينينية ملنظمنينية وفقنينيا   -43
 الب نينينيري لملالنينينيك ملس م موانينينية أغذينينينية منينينين "النينينيكخل     األغذينينينية هنينينيدر وي نينيني  جواتنينينيه"، أو ءالغنينينيذا

 جنيي منين الغنيذا ي" اإلمنيداا اللهنيلة طنيول علنيى غذا ينية( )غني  بديلنية ألغنيراض االكخدام ا أو ومغذية
 النيي النيدوافع "بهنيب  بذاتنيه قنيا ت األغذينية فقنيد منين جنيزء األغذينية وهدر ري(33)اهالك ملس    احملصول
 األغذينينية مجينينيع ثلنينيث أ     الكقنينيديرات وت نيني  األغذينينية"، فقنينيد  لنينيول عنينين خمكلفنينية و لولنينيه ه لينيني تنينيؤاي
 منينين الفنينيرا اصنينيي  ويبلنيني، النينينةل كنينيل  العنينيا، أحننينياء مجينينيع يف هتنينيدر أو تفقنينيد الب نينيري لملالنينيك ملس املنك نينية
 ويبلني، الهنينة، يف كني،  11٥-9٥ ال نيمالية وأمري نيا أورواب يف املهنيك لا مهنيكوى علنيى الغذا ي اهلدر
 ري(34)الهنة يف ك،  11-٦ آاليا، شرق وجنو  آاليا وجنو  ال غى الصحراء جنو  أفريقيا يف

 مينيوت الننيا  بعني  ب ني ل : الب ري الوجوا هتدا عاملية م  لة وهدرها األغذية وفقد -44
 املنيوارا واالنيكنفاا البيئنيي الكلنيوث    تنيؤاي عملية الغذا ي واهلدر األغذية، غ هت يرمي بينما جوعا  
 قرابنينية وأ  كنينياف  قنينيوت لنينيدي ت لنينيي   اهنينيا  بلينينيو  حننينيو أ     الكقنينيديرات وت نيني  ريالقاامنينية للألجينينيا
 منينين طنينين بلينينيو  1.3 يُ نينيدر ذاتنينيه الوقنينيت ويف الدقيقنينية، املغنينيذايت اقنيني  منينين يعنينيااو   اهنينيا  بلينينيو 

 ري(3٥)النة كل  األغذية
 يف 30 منينين تكثنينير يهنينيك ثر  ذ الطاقنينية، االنينيك ملس مهنينيكوى ابرتفنينيا  األغذينينية قطنينيا  ويكهنينيت -4٥
 غنينينيازات اابعنينينيااثت جممنينينيو  منينينين املا نينينية يف 22و العنينينياملي الصنينينيعيد علنينينيى الطاقنينينية االنينينيكخداش منينينين املا نينينية
 الغنياابت،  زالنية    ويؤاي اللبة، اوعية يف الغذا ي اإلاكاج يؤثر ذلا،    وابإلضافة ري(3٦)الدفيئة
__________ 

(33) Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2019, Technical platform on the 

measurement and reduction of food loss and waste :مكنياح يف ،www.fao.org/platform-food-loss-

waste/food-waste/definition/en/ري  
 رياملرجع افهه (34)
  ريhttp://www.worldwatch.org/forgotten-1-billion-0ااظر:  (3٥)
(3٦) Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2011, Energy-Smart Food for People 

and Climate (Rome)ري  

http://www.fao.org/platform-food-loss-waste/food-waste/definition/en/
http://www.fao.org/platform-food-loss-waste/food-waste/definition/en/
http://www.fao.org/platform-food-loss-waste/food-waste/definition/en/
http://www.worldwatch.org/forgotten-1-billion-0
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 عمومنيا ، ةالبحري واملوارا الهم ية األرصدة االكنفاا    ويؤاي املياه، من كب ة  كميات  ويهكخدش
 ري(3٧)الغذاء توف  على القدرة يف اللبا   يؤثر ما

 األغذية  اكاج وقت حتدث البيئية اآلاثر من كب ا    جزءا   أ  يمل    ابلزراعة، يكعل  وفيما -4٦
 ويف ري(38)عي  ت وتالالي  طعاش من خيكارواه مبا أييا   يهامهو  واألالر األفراا أ  غ  وجت يزها،

 عنينيااات بك نيني يع م منينيا   اورا   وتنينيوعيك ت املهنينيك ل   تثقينينيف انينيملت ايتنينيؤ  أ  مي نينين الصنينيدا، هنينيذا
 علنينينيى املهنينينيكدامة الكنمينينينية أهنينينيداف منينينين 3-12 الغاينينينية وتنينينين  ريوصنينينيحية مهنينينيكدامة ومعي نينينيية غذا ينينينية
 واملهنيك ل   ابلك ز نية البيع أماكن صعيد على العاملية الغذا ية النفاايت من الفرا اصي  ختفي 
 ذلنينيا يف مبنينيا اإلمنينيداا، والملالنينيل اإلاكنينياج مرا نينيل يف األغذينينية خهنينيا ر منينين واحلنينيد النصنينيف، مبقنينيدار
 اململ نينينية   ومنينينية أطلقنينينيت املثنينينيال، النينينيبيل فعلنينينيى ري2030 عنينينياش النينينيول احلصنينينياا، بعنينينيد منينينيا خهنينينيا ر
 النفنينياايت م نيني لة ملعاجلنينية ومكطنينيوع  خ ينينية ومجعينينيات أعمنينيال م نينياريع منينيع تعاواينينية خطنينية املكحنينيدة
 ري(39)ُتهك لا ه الي املكا ة األغذية فا   من طن 100 000 توزيع  عااة خملل من الغذا ية

 البلنيدا  يف أيينيا   يمل  ني  بنيل النمنيو، املكقنيدش العنيا، علنيى وهنيدرها األغذية فقد يقكصر وه -4٧
 اختنينياذ امل نيني لة هنينيذه ملعاجلنينية تنفينينيذها مي نينين النينيي الفعالنينية الكنينيداب  ومنينين ري(40)النينيدخل املكوالنينيطة النامينينية

 يف املنينيدار  يف والكوعينينية والكثقينينيف ابملهنينيك لا، اخلاصنينية الهياالنينية صنينيعيد علنينيى ومبنينياارات  جنينيراءات
 هالنيك داف اهجكمنياعي الكواصنيل ووالا ل الكقليدية اإلعملش والا ل واالكخداش اهالك ملس، شؤو 
 ريالفينيلى املمارالنيات وتبنياال األعمنيال، وم اريع املدي اجملكمع منظمات و شراس املعي ية، األالر
 عنين اإلالانيت علنيى اراالنيية اورة املهنيك لا حلماينية األرجنكينينية املدرالنية أقامنيت املثال، البيل فعلى
 أيينينيا   النينيدورة ومشلنينيت املهنينيكداش، اهالنينيك ملس عنينين اراالنينيية و نينيدة منينين ك نينيزء  وهنينيدرها األغذينينية فقنينيد

 ريشخصنينيا   ٥01 في نينيا وشنيارس الغذا ينينية، املنيواا ووالنينيت اجلنينيواة وطوابنيع الصنينيحية الكغذينية مثنينيل مواضنييع
 بعنينينينيد ابألغذينينينينية املكغعنينينيني  علنينينينيى ملنطبقنينينينيةا اللنينينينيوا   2018 عنينينينياش يف اُقحنينينينيت ذلنينينينيا،    وابإلضنينينينيافة
 رافقكنينينيه النينيذي اإلصنينيملح، هنينينيذا وبعنينيد األرجنكنيني ل يف الرا نينينيدة ال نينيغى املكنينياجر الملالنينينيل منينيع الك نينياور
 معظنينيت وكنينيا  كبنيني ة،  زاياة األغذينينية توزينينيع  عنينيااة النيني لت واملنينيوراين، للمهنينيك ل   توعينينية انينيملت

 رياألطفال من املهكفيدين

 رالتدوي إعا ة -ابء 
 معاجلك نينيا بغينينية ومجع نينيا النفنينياايت فنينيرز كامغينينيدج،  قنينيامو  اهنيني  الكنينيدوير، عنينيااةإب يُقصنينيد -48

 االنينينيكخداش  عنينينيااة ف نينينيرة أيينينينيا   هنينينيذا ويهنينينيككبع ريأخنينينيرى منينينيرة االنينينيكخدام ا مي نينينين مفينينينيدة منينينيواا و اكنينينياج
 منينينينيا مجلنينينينية يف للكنينينينيدوير، القابلنينينية املنك نينينينيات وت نينينينيمل ريالبيئنينينينية علنينينيى احلفنينينينيا  يف للمهنينينينياعدة املنك نينينيات
 ريأخنيرى    اولنية منين الكنيدوير  عنيااة لنيوا   وختكلنيف واملعنياا ل والنيورق والبملالنيكيا الزجنياج ت مل،
__________ 

-https://www.iucn.org/news/forests/201610/how-do-we-improve-sustainability-food-production ااظنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينير: (3٧)

systems-without-clearing-more-forests-and-depleting-ecosystems and Food and Agriculture Organization 

of the United Nations, 2013, Food Wastage Footprint: Impacts on Natural Resources (Rome)ري  
-https://www.unenvironment.Org/explore-topics/sustainable-development-goals/why-doااظنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينير:  (38)

sustainable-development-goals-matter/goal-12ري  
  ريhttps://www.gov.uk/government/news/action-to-reduce-food-waste-announcedااظر:  (39)
  ري/https://www.weforum.org/agenda/2015/08/which-countries-waste-the-most-foodااظر:  (40)

https://www.iucn.org/news/forests/201610/how-do-we-improve-sustainability-food-production-systems-without-clearing-more-forests-and-depleting-ecosystems
https://www.iucn.org/news/forests/201610/how-do-we-improve-sustainability-food-production-systems-without-clearing-more-forests-and-depleting-ecosystems
https://www.iucn.org/news/forests/201610/how-do-we-improve-sustainability-food-production-systems-without-clearing-more-forests-and-depleting-ecosystems
https://www.unenvironment.org/explore-topics/sustainable-development-goals/why-do-sustainable-development-goals-matter/goal-12
https://www.unenvironment.org/explore-topics/sustainable-development-goals/why-do-sustainable-development-goals-matter/goal-12
https://www.unenvironment.org/explore-topics/sustainable-development-goals/why-do-sustainable-development-goals-matter/goal-12
https://www.gov.uk/government/news/action-to-reduce-food-waste-announced
https://www.weforum.org/agenda/2015/08/which-countries-waste-the-most-food/
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  تُرمنيى النيي املنيواا وجت ينيز مجع "عملية تدوير  عااة أ  تفيد املكحدة الوهايت يف البيئة ااية فوكالة
 ابلفا نينيدة تعنينيوا أ  مي نينين الكنينيدوير  عنينيااة وأ  جدينينيدة" منك نينيات    وحتويل نينيا ذلنينيا، لنينيوه كنفنينياايت

 لألالنير  رشااات الوكالة تقدش الكدوير،  عااة ت  يع البيل ويف ري(41)والبيئة احمللية اجملكمعات على
 ريواملنظمات األعمال وم اريع املعي ية

 أ  األعينياء للنيدول ينبغنيي أانيه املهنيك لا حلماينية الكوجي ينية املكحنيدة األمنيت مبنيااأل وتذكر -49
 وشنيراء النفنياايت تنيدوير ااة عني منين كنيل  علنيى املهنيك ل   ت ني ع الي الكدوير  عااة برام  "ت  ع
 جتمنيع تنيداب  خنيملل منين بنيه القينياش مي نين منيا وهو (،٥2 الكوجي ي )املبدأ تدويرها" املعاا املنك ات

 رياألعمال م اريع و شراس املهك ل   تثقيف ب 
 م نينينياريع ملهنينينياعدة خينينينيراء أالنينينية املكحنينينيدة النينينيوهايت يف اهحتااينينينية الك نينينيارة جلننينينية وأعنينينيدت -٥0

 معنينياا " كنينيوايت مف نينيوش وُوالنينيع ريمنك اهتنينيا عنينين ومثبكنينية وقا عينينية بيئينينية اعنينياءاتا تقنينيدمي علنينيى األعمنينيال
 أو جمنيد اة أو االنيكعماهلا معنياا منيواا علنيى حتكوي وعبوات منك ات لي مل األالة هذه يف تدويرها"

 ويعنينيغ املهنينيك لا ف نيت منينيع مكهنينيقا   ي نيو  اينينيث تنينيدويرها، معنياا خنينياش منينيواا وكنيذلا تصنينينيع ا، معنياا
  عنينينينينيااة أل  اهالنينينينينيكخداش، إبعنينينينينيااة الكنينينينينيدوير  عنينينينينيااة للبيئنينينينينية األفينينينينينيل "منينينينينين    القا لنينينينينية الف نينينينينيرة عنينينينينين

 ويكعنيني  ري(42)اخلنينياش" املنينيواا منينين الكنينيدوير  عنينيااة منينين أقنينيل منينيوارا يهنينيك لا أ  املنينيرج  منينين اهالنينيكخداش
 رياالكخدام ا و عااة منك اهتا تدوير  عااة جواا  عن اإلفصاح املصنع  على
 اهالنينيكخداش،  عنينيااة أجنينيل منينين املنينيوارا علنينيى افظنينيةاحمل وت نينيمل عدينينيدة الكنينيدوير  عنينيااة وفوا نينيد -٥1
 و اقنينينياذ املعاجلنينينية، غنينيني  أو امل ملنينينية النفنينينياايت منينينين اجلنينينيوي الغنينينيملف يف الدفيئنينينية غنينينيازات  طنينينيملق ومننينينيع

 منينين املا نينية يف 100 تنينيدوير املكحنينيدة األمنينيت وتعينينيد ريتنينيدويره املعنينياا النينيورق ابالنينيكخداش منينيثمل ، األشنيني ار،
  عنينيااة عنصنيري احمللينينية الهنيلطات تنينيدرج البلنيدا ، منين كثنيني   ويف ري(43)املقنير مبنينيى يف املهنيكخدش النيورق
  يصنينيال علنيى وتعمنيل الصنيلبة، البلدينينية النفنياايت بنيرام  مثنيل براجم نينيا، يف مسنياا    والكحوينيل الكنيدوير
 األالر ب  الكعاوي اجل د على الغام  هذه جناح ويكوقف رياملعاجلة مواقع    للكدوير القابلة املواا

 رياملصلحة صا بة اجل ات من وغ ها احمللية والهلطات واملؤالهات األعمال وم اريع املعي ية
 الكعنينينينياو  منظمنينينية يف األعينينينينياء النينينيدول يف الصنينينينيلبة البلدينينينية النفنينينينياايت بنينينيغام  يكعلنينينيني  وفيمنينينيا -٥2

  عنينيااة بنهنينيبة النفنينياايت، تنينيدوير  عنينيااة  ينينيث منينين األو  املرتبنينية أملااينينيا حتكنينيل والكنمينينية، اهقكصنينيااي
 توض  اجلم ور لكثقيف مبباارة الن اح هذا ويرتب  املا ة، يف ٦8 هاقدر  مساا    حتويل أو تدوير

 املعي نينيية األالنينير فنينيرااى فكقنينيوش تنينيدويرها،  عنينيااة أو مسنينياا    وحتويل نينيا القمامنينية فنينيرز كيفينينية  للهنيني ا 
 النيذي األمنير العبنيوات، االنيكخداش مهنيكوى منيع تكناالني  رالنيوما   أييا   اله ا  ويدفع العمل، مبعظت
    والكحوينيل الكنيدوير  عنيااة برام  يف امل اركة وزاياة العبوات االكخداش يف عاش اخنفاض    أاى
 أو تنينيدوير  عنينيااة بنهنينيبة النفنينياايت، تنينيدوير  عنينيااة يف الثااينينية املرتبنينية كنينيوراي  مج ورينينية وحتكنينيل ري(44)مسنينياا
 اإلمجاي احمللي  جت ا من املا ة يف 2 احل ومة االكثمرت وقد املا ة، يف ٥9 قدرها مساا    حتويل

__________ 

  ريhttps://www.epa.gov/recycle/recycling-basicsااظر (41)
(42) Federal Trade Commission, 1998, FTC [Federal Trade Commission] expands definition of 

“recyclable” and “recycled” claims agency updating its “green guides”, 22 Aprilري  
  ريhttp://www.greeningtheblue.org/what-the-un-is-doing/united-nations-headquarters-unhqااظر (43)
(44) World Atlas, 2018, OECD Recycling Statisticsمكاح يف ، 

https://www.worldatlas.com/articles/oecd-leading-countries-in-recycling.htmlري  

https://www.epa.gov/recycle/recycling-basics
http://www.greeningtheblue.org/what-the-un-is-doing/united-nations-headquarters-unhq
https://www.worldatlas.com/articles/oecd-leading-countries-in-recycling.html


TD/B/C.I/CPLP/17 

GE.19-06943 16 

 منينيع تكناالنيني  رالنينيوش افنينيع النفنينياايت منك نينيي علنينيى تفنينيرض قواعنينيد يكينينيمن األخينينير للنمنينيو ر م بنيني يف
 املنينيواا فصنينيل وعلنينيى املنك نينية النفنينياايت منينين الكقلينينيل علنينيى حيفنينيز النينيذي األمنينير املنك نينية، النفنينياايت   نينيت
 تنينينيدوير  عنينينيااة بنهنينينيبة الثالثنينينية، املرتبنينينية والنمهنينينيا النينينيلوفينيا وحتكنينينيل ري(4٥)النفنينينياايت عنينينين تنينينيدويرها املعنينينياا

 بنينينيرام  يف األالنينينير  الكحهنينينين معنينينيدل النينينيلوفينيا والنينيني لت املا نينينيةل يف ٥8 قنينينيدرها مسنينينياا    لحتوينينيني أو
 وجتنينياوزت القمامنينية، ترمينينيد أج نينيزة وجنينيوا وعنينيدش املعدومنينية النفنينياايت ب نيني   مبنينياارة بفينينيل النفنينياايت،
 النينينينيول املا نينينينية يف ٥0    الكنينينينيدوير  عنينينينيااة اهنينينينيبة زاياة يف املكمثنينينينيل األورويب اهحتنينينينياا هنينينينيدف النمهنينينينيا
 يف 80 منينينينينيثمل ، االنينينينينيكعماله،  عنينينينينيااة أو الزجنينينينينياج تنينينينينيدوير  عنينينينينيااة اهنينينينينيبة بلغنينينينينيت ينينينينينيث  ،2020 عنينينينينياش
 مسنينينينياا:    الكحوينينينينيل و/أو الكنينينينيدوير إلعنينينينيااة الكالينينينينية املعنينينينيدهت أخنينينينيرى بلنينينينيدا  والنينينيني لت ري(4٦)املا نينينينية

 يف ٥0 والهنينينينينيويد، املا نينينينينيةل يف ٥0 وهولننينينينينيدا، املا نينينينينيةل يف ٥1 والويهنينينينينيرا، املا نينينينينيةل يف ٥٥ بل ي نينينينينيا،
 واململ نينينية املا نينينيةل يف 44 والنينينيدامنرس، املا نينينيةل يف 4٥ وآيهنينينيلندا، ا نينينيةلامل يف 48 ول هنينينيمغ ، املا نينينيةل

 ري(4٧)املا ة يف 43 املكحدة،
 تعزينينينينيز يف مركنينينينيزي اور أااء واملهنينينينيك ل   األعمنينينينيال م نينينينياريع منينينينين كنينينينيل  عنينينينيات  علنينينينيى ويقنينينينيع -٥3

 أ  وينبغنينينيي ريالكنينينيدوير و عنينينيااة والنفنينينياايت وهنينينيدرها األغذينينينية فقنينينيد جمنينينياهت يف املهنينينيكداش اهالنينينيك ملس
 حيهنين أ  وينبغنيي ريوهنيدرها األغذينية فقنيد عملينياهتت تراعنيي أ  واملصنعو  الزراعيو  نك و امل ي فل

 لنيزوش ه أغذينية شنيراء يف اإلفنيرا  عن ميكنعوا وأ  مهكداش، أالا  على األغذية اخكيار املهك ل و 
 للمبنيااأل وفقنيا   األغذينية بقنيااي منين واملهنيك ل   األعمنيال م نياريع منين كنيل  ينيكخل  أ  وينبغي ريهلا
 مهنينيامهة املعي نينيية واألالنينير األعمنينيال م نينياريع وتهنينياهت ريُوجنينيدت    احمللينينية، الهنينيلطات حتنينيداها النينيي
 النفنينياايت  اارة بنينيرام  ت يينينيف ومي نينين البلنينيدا ، منينين العدينينيد يف الكنينيدوير  عنينيااة بنينيرام  يف قليلنينية غنيني 
 ريالنامية البلدا  يف هالكخدام ا هذه

 ةالبيئي اال عاءات -جيم 
 ال نينيركات تنهنينيبه منينيا "هنينيي اخلينينيراء، اهاعنينياءات أيينينيا   يهنينيمى منينيا أو البيئينينية، اهاعنينياءات -٥4

  يلي: ما    حتيل أ  ومي ن للبيئة" مفيدة خصا   أو صفات من وخدماهتا لهلع ا
 و/أو االنينينينينينينيكخدام ا و/أو توزيع نينينينينينينيا و/أو تعبئك نينينينينينينيا و/أو املنك نينينينينينينيات  اكنينينينينينينياج طريقنينينينينينينية 
 اهاعنياءات هنيذه منتكيني البيئينية، اجلوااني     وابإلضنيافة ريمن نيا الكخل  و/أو االك ملك ا

  ريوتوزيع ا املنك ات  اكاج هبا يكت الي األخملقية أو اجكماعيا   املهؤولة الطريقة أ يا   
 خدمنية(، أو كاانيت  )النيلعة املننيك  والنيت علنيى البيئية اهاعاءات تظ ر أ  ومي ن 

 ينينيةاللوجي املنينيواا يف وكنينيذلا هبنينيا، املكعلقنينية اإلعملاينينية املنينيواا أو ال كنينياابت ويف العبنينيوة، وعلنينيى
 تكخنينينينينيذ أ  ومي نينينينينين ريالكهنينينينينيوي  منينينينينين أخنينينينينيرى أشنينينينيني ال ويف البينينينينينيع اقنينينينينيا  يف املكا نينينينينية واملنينينينينيواا

 وعملمنينينيات وألنينينيوا  بيااينينينية ورالنينينيوش وشنينينيارات وشنينينيعارات ورمنينينيوز كلمنينينيات  شنينيني ل اهاعنينينياءات
 واجملنيملت، الصنيحف في نيا مبنيا امل كوبنية، اإلعنيملش والنيا   طريني  عن تناقل ا ومي ن ريجتارية

__________ 

 رياملرجع افهه (4٥)
 رياملرجع افهه (4٦)
 رياملرجع افهه (4٧)
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 شنينينيب ة مثنينينيل الرقمينينينية والوالنينينيا   واإلذاعنينينية، لفزينينينيو الك مثنينينيل اإلل لواينينينية اإلعنينينيملش ووالنينينيا  
 ري(48)اإلالات

 االنينيكخداش وكفنينياءة والطاقنينية ابملننينياخ مكعلقنينية أهنينيداف وحتدينينيد املكزاينينيد البيئنينيي النينيوعي وأفينينيى -٥٥
 أيينيا   واعنيُلف ريالبيئينية لملاعنياءات األعمنيال م نياريع االنيكخداش زاياة    املننياط  خمكلنيف يف املوارا
 املنك نينينيو  يهنينينيكخدش أ  ومي نينينين ريالعملينينينية هنينينيذه عناصنينينير منينينين  ينينينيوي عنصنينينير املهنينينيك ل    شنينينيراس ت 

 لكوجينينينيه والدعاينينينية اإلعنينينيملش املهنينينيكداش، اهالنينينيك ملس علنينينيى املهنينينيك ل   ت نينيني يع أجنينينيل منينينين والك نينينيار،
 ريللبيئة املراعية املنك ات    اهاكباه
 الكعنينينينينينياو  منظمنينينينينية يف األعينينينينينينياء النينينينينيدول يف ُأجرينينينينينيت االكقصنينينينينينيا ية اراالنينينينينيات    واالنينينينينيكنااا   -٥٦

 وخنينينيدمات النينينيلع شنينينيراء يف الرغبنينينية عنينينين مكزاينينينيدة بصنينينيفة املهنينينيك ل و  "يعنينينير  والكنمينينينية، ياهقكصنينينياا
 واقيقنينية واضنينيحة بيئينينية ااعنينياءات تقنينيدمي ت فنينيل أ  األعمنينيال م نينياريع علنينيى ولنينيذلا للبيئنينية"، مراعينينية
 EC/2005/29 الكنينيوجي ي األمنينير يف النزي نينية وغنيني  املينينيللة الك ارينينية املمارالنينيات وتعنينيا    ري(49)وموثوقنينية
 جتنينينياه األعمنينينيال مل نينينياريع النزي نينينية غنينيني  الك ارينينينية ابملمارالنينينيات واملكعلنينيني  األورويب اااهحتنينيني عنينينين الصنينينياار

 منين األ  نياش هنيذه األورويب اهحتنياا يف األعينياء النيدول تطب  ث ريالداخلية الهوق يف املهك ل  
 ولنينينيزوش للبيئنينينية واملراعينينينية اخلينينينيراء اهاعنينينياءات من نينينيا تمنينينيور يكعلنينيني  فيمنينينيا الوطنينينينية، الك نينينيريعات خنينينيملل

 ري(٥0)واملهكندات ابألالة واعم ا واقك ا وضو  ا
 رضنينيى وزاياة البيئنينيي الينينيرر منينين للحنينيد اجملكمعينينية "الفوا نينيد بنيني  اخلينينيراء املنك نينيات وجتمنينيع -٥٧

 خنيملل منين النييما ه صنيلة، ذات اقكصنيااية بفوا د املهك ل و  ينكفع أ  أييا   ومي ن رياملهك ل  
 ري(٥1)املنك ات" عمر  طالة أو الطاقة يف اهقكصاا أو املوارا االكخداش كفاءة  زاياة
 أ  خمكلفة أالواق يف الغذا ية غ  للمنك ات بيئية ااعاءات وجوا فحصت اراالة وتفيد -٥8
 منينينينين املا نينينينية يف ٧٦ وكنينينينيا  واعاايهتنينينينيال املنك نينينينيات عبنينينينيوات علنينينينيى اهاك نينينينيار واالنينينينيعة اهاعنينينينياءات هنينينينيذه

 صنينينيور أو اصنينينيية رالنينينيا ل أو شنينينيعار شنينيني ل يف اهاعنينينياءات هنينينيذه مثنينينيل يكينينينيمن املدروالنينينية املنك نينينيات
 يف ٦1 بنهنيبة اخلينيراء، لملاعنياءات املهنيك ل   ف نيت مهنيكوى تدي    الدراالة وأشارت ريوألوا 
 وجدوا املهك ل   أ  و   املا ة، يف 44 بنهبة املقدمة، املعلومات يف الثقة اق  وكذلا املا ة،
 النينينيي عنينياءاتاها منينين عيننينية ويف ريالذاتينينية واإلعنينينيمل ت احلقيقينينية اهاعنينياءات بنيني  الكميينينيز يف صنينيعوبة
 تبني  النزي نية، غني  الك ارينية املمارالنيات بكحلينيل املكعلني  الكنيوجي ي األمنير خلفينية علنيى حتليل نيا جرى
 عنينينيدة أ  بينينينيد ريوالوضنينينيوح الدقنينينية مقكينينينييات يهنينينيكويف وه مب منينينية عبنينينيارات يهنينينيكخدش من نينينيا ال ثنيني  أ 

 ه ظنينيت ،وأخنيني ا   ريالرمسينينية القننينيوات عنينيغ البيئينينية اهاعنينياءات ب نيني   توجي ينينية مبنينيااأل ا نينيرت بلنينيدا 
 لكبهنينينيي  الكنينينيداب  منينينين مزينينينيد تنفينينينيذ يلنينينيزش وأانينينيه املنينينيوارا، يف اقصنينينيا   تعنينينياي األالنينينيواق مراقبنينينية أ  الدراالنينينية

 وت نينيديد وتوعيكنينيه، املهنينيك لا تثقينينيف من نينيا بهنينيبل األخنينيرى، واملننينياط  أورواب يف البيئينينية اهاعنينياءات
__________ 

(48) OECD, 2011, Environmental claims: Findings and conclusions of the OECD Committee on Consumer 

Policyمكاح يف ، :https://www.oecd-ilibrary.org/environment/environmental-claims_5k9h3633prbq-enري  
 رياملرجع افهه (49)
-https://eur، مكاح يف:EC/2005/29ااظر: اإلرشااات اخلاصة بكنفيذ وتطبي  األمر الكوجي ي  (٥0)

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016SC0163ري  
(٥1) European Commission, 2014, Environmental claims for non-food productsمكاح يف ، :

https://ec.europa.eu/info/publications/environmental-claims-non-food-products_enري  

https://www.oecd-ilibrary.org/environment/environmental-claims_5k9h3633prbq-en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016SC0163
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016SC0163
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016SC0163
https://ec.europa.eu/info/publications/environmental-claims-non-food-products_en
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 القنينينيااوي طنينينياراإل وحتنينينيديث واالنينينيكعراض واخلااعنينينية، املينينينيللة البيئينينينية اهاعنينينياءات ضنينينيد القنينينيااو   افنينينياذ
 ذلنينيا وغنيني  و رككنينيه، الهنيوق تغنيني ات منينيع متاشنينييا   النزي نية غنيني  الك ارينينية ابملمارالنينيات املكعلني  األورويب

 ري(٥2)القااواية املباارات من
 هنيي: جمنياهت ثملثنية املكحدة الوهايت يف اهحتااية الك ارة لل نة اخليراء األالة وت مل -٥9

  نينينيداة هاعنينينياءات املهنينينيك ل   وتفهنينيني  البيئينينينية، اتاهاعنينينياء مجينينينيع علنينينيى املنطبقنينينية العامنينينية املبنينينيااأل
 لك نني  ااعاءاهتنيا تعنيديل مي ن نيا وكيف اهاعاءات، هذه تدعت أ  األعمال مل اريع مي ن وكيف
 يف تهنيكخدم ا ل نيي معاي  األعمال م اريع على اخليراء األالة وتقلح ري(٥3)املهك ل   تيليل
 م نياريع منين وتقكينيي املنك نيات، شنيراء كنيارو خي  ني  مصنيداقية ذات مبعلومنيات املهك ل   تزويد

 علنينينينيى املوضنينينينيوعة البيئينينينينية اهاعنينينينياءات إلثبنينينينيات علمينينينينية أالنينينينية تقنينينينيدمي علنينينينيى قنينينينياارة ت نينينينيو  أ  األعمنينينيال
 ري(٥4)ابلقنينيواا  الكقينينيد خينيني  فيمنينيا األعمنينيال مل نينياريع  نينيداة تعليمنينيات وتقنينيدش عبواهتنينيا، أو منك اهتنينيا
 واملنك نيات ال ربنيو ، وتعنيوي  البيئينية، ابلفوا نيد املكعلقنية اهاعاءات أمور، مجلة يف األالة، وتكناول
 الينيارة وغني  الهنيامة، وغ  اليارة، املواا من واخلالية للكحلل، والقابلة مساا،    للكحويل القابلة

 منينينيواا أو طاقنينينية ابالنينينيكخداش واملصنينينينوعة املنينينيلء، إلعنينينيااة والقابلنينينية الكنينينيدوير، إلعنينينيااة والقابلنينينية ابألوزو ،
 يفعلنينينينيه أ  ينبغنينينينيي ه أو ينبغنينينينيي ملنينينينيا اقلا نينينينيات ااعنينينينياء، كنينينينيل  خينينينيني  فيمنينينينيا األالنينينينية، وتقنينينينيدش مك نينينينيداة،
 فعلنينيى خنينياا ل اهاعنينياءات منينين ااعنينياء أ  رأوا  ذا شنيني اوى رفنينيع للمهنينيك ل   وجينينيوز ري(٥٥)املهنينيوقو 

 الكنينيدوير إلعنينيااة قابلنينية مبنك نينيات مكعلقنينية خااعنينية ملمارالنينيات تصنينيدت أ  لل ننينية النينيب  املثنينيال، النينيبيل
 ريتدويره معاا  كوى ذات ومنك ات

 ريبيئية اباعاءات تكعل  قيية على  ديث مثال 3 اإلطار يف اوير  -٦0
  3اإلطار  

 ا عاءات بيئية  أسرتاليا
 Pental Limited، أمنينيرت احمل منينية اهحتااينينية يف أالنينيلاليا شنينيركي 2018يف ايهنينيا /أبريل  

اوهر أالنينيلاي  ٧00 000بنينيدفع غرامنينيات  مجالي نينيا  Pental Products Proprietary Limitedو
ا بيا ت زا فنية ومينيللة عنين منااينيل للمنيرا ي  ولكنظينيف احلمامنيات مي نين النيكخل  من نيا لكقدمي 

 يف املر اضري
وأفاا ر ي  الل ننية األالنيلالية ل نيؤو  املنافهنية واملهنيك ل   أ  الل ننية اختنيذت  جنيراءات  

"بهنينيب  خمنينياوف منينين تينينيليل املهنينيك ل   وال نينيت علنينيى اعكقنينياا أ  املنااينينيل قابلنينية للنينيكخل  من نينينيا 
" وأل  املنااينينينينيل  ذا ُرمينينينينيت يف املر نينينينياض "فهنينينينيكواجه النينينينيلطات مينينينينياه الصنينينينيرف الصنينينينيحي ابملر نينينينياض

 م اكل كب ة ألهنا ]أي املناايل[ مي ن أ  تهب  ااهداا شب ات اجملاري املنزلية والبلدية"ري

__________ 

  رياملرجع افهه (٥2)
-https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-regulatory-reform-proceedings/greenااظنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينير:  (٥3)

guidesري  
-https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/advertising-and-marketing/environmentalااظنينينينينينينينينينينينير:  (٥4)

marketingري  
  رياملرجع افهه (٥٥)

https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-regulatory-reform-proceedings/green-guides
https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-regulatory-reform-proceedings/green-guides
https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-regulatory-reform-proceedings/green-guides
https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/advertising-and-marketing/environmental-marketing
https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/advertising-and-marketing/environmental-marketing
https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/advertising-and-marketing/environmental-marketing
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أهننينينينيا ذكنينينينيرت علنينينينيى العبنينينينيوات ويف املنينينينيواا اللوجيينينينينية معلومنينينينيات غنينينيني   pentalوأفنينينينياات شنينينينيركة  
هنا مصنينوعة منين منيواا مصنيممة خصيصنيا  لككحلنيل يف اظنياش الصنيرف صحيحة عن املناايل مفااها أ

الصنينيحي، وأ  هلنينيا خصنينيا   مماثلنينية خلصنينيا   ورق املر نينياض عننينيدما ينينيكت النينيكخل  من نينيا ابملر نينياض 
  وأهنا قابلة للكخل  من ا يف اظاش الصرف الصحيري

وابإلضنينيافة    فنينيرض غرامنينيات، أعلننينيت احمل منينية أ  هنينيذه البينينيا ت زا فنينية أو مينينيللة وأهننينيا  
  بكنفيذ بر م  امكثالري Pentalالفة لقااو  املهك ل   األاللاي، وأمرت شركة خم

 Australian Competition and Consumer Commission, 2018, Pental to pay املصنينيدر:

$[A]700,000 in penalties for ‘flushable’ wipes claims, media release, 12 April :مكنياح يف ،
https://www.accc.gov.au/media-release/pental-to-pay-700000-in-penalties-for-

%E2%80%98flushable%E2%80%99-wipes-claimsري 
 الوكنينينياهت تطبنينيني  املكحنينينيدة، والنينينيوهايت وزامبينينينيا وبلغنينينياراي أالنينينيلاليا مثنينينيل البلنينينيدا ، بعنينيني  ويف -٦1

 األ  نينينينياش هنينينيذه ت نينينيمل أ  ومي نينينين البيئينينينيةل اهاعنينينينياءات منينينيع تعامل نينينيا يف القا منينينية األ  نينينياش املعنينينينية
 )بلغنياراي(، املينيللة واهاعنياءات )أالنيلاليا(، املينيللة أو الزا فنية البيا ت أو واخلاا  امليلل الهلوس
  ااعنياءات وتقنيدمي املكحنيدة(، )النيوهايت الك نيارة يف اخلااعنية أو النزي نية غ  مارالاتامل أو واألفعال
 يف رُفعنينيت وقنينيد ري(٥٦))زامبينينيا( ال نينيرا ية قنينيراراهتت املهنينيك ل   علنينيى تفهنينيد أ  حيكمنينيل أو تفهنينيد كاذبنينية
 تصنيحيحية وتنيداب  بعقنيوابت في نيا وُ  نيت بيئينية ااعنياءات ب ني   قينيااي املكحدة والوهايت أاللاليا
 املكحنيدة النيوهايت يف القينيااي هذه على األمثلة وت مل ريالقطاعات خمكلف يف شى ركاتش على

 الصنينيماش ذات الينينيوء ومصنينيابي  النظينينيف(ل )النينيديزل الهنينييارات الكالينينية: )واهاعنينياءات( القطاعنينيات
 الرضنينيع وفنينيرش اهابعنينيااثت(ل منينين )اخللنينيو والطنينيملء العمنينير(ل وطنينيول )الننينيات  للينينيوء الباعنينيث الثننينيا ي
 )والنيت ابلك ز نية والبينيع والب كني اي(ل الفطنيرايت علنيى )القينياء مط نيرة وأج زة وية(لعي مواا )والت
  ري(٥٧)احليوي( للكحلل )القابلية والبملالكيا ابخليزرا ( صلة ذو
 منيع للكعامنيل الملزمنية واخلنيغات األاوات ي كهني  ، النامينية البلدا  من العديد ي و  وقد -٦2

 تقنيد ش أ  مي نين املكقدمنية البلنيدا  منين مهنيكوراة النيلع   نامينيةال البلنيدا    تدخل وقد ريالبيئية اهاعاءات
 ممارالات    ترقى اهاعاءات هذه ت  علت على املهك لا ي و  ه وقد بيئية، ااعاءات ب  هنا
 املكقدمنية البلنيدا  وبعني  تقنيدما   األكثنير املهنيك لا ااينية وكنياهت جتنيار  وتبقنيى ريازي نية غني  جتارية
 اهاعنينينياءات والك نينينيار املنك نينينيو  يهنينينيكخدش قنينينيد املهنينيكداش، هالنينينيك ملسا ألمهينينينية واظنينينيرا   ريوجي نينينية جتنينيار 
 ااعنياءات شني   شني هنا البيئية، واهاعاءات ريوخدماهتت منك اهتت ابخكيار املهك ل   إلغراء البيئية

 ااينينينية وكنينينياهت تقنينينييت أ  وجينينيني  موضنينينيوعية، ومبنينينيااأل معنينينياي  تهنينينيكويف أ  جينينيني  األخنينينيرى، اإلعنينينيمل 
 منين والنيكعلت واقك ا، اهاعاءات تلا صحة مدى لكقييت ملكا ةا واملن  يات الدراالات املهك لا
  ريذلا أم ن كلما  األقرا 

__________ 

 ريمهامهات من الدول األعياء راا  على االكبيا  األوا كاا (٥٦)
-https://www.ftc.gov/news-events/mediaااظنير:  مهامهة من الوهايت املكحنيدة راا  علنيى االنيكبيا  األوا كنياال (٥٧)

resources/truth-advertising/green-guidesري  

https://www.accc.gov.au/media-release/pental-to-pay-700000-in-penalties-for-%E2%80%98flushable%E2%80%99-wipes-claims
https://www.accc.gov.au/media-release/pental-to-pay-700000-in-penalties-for-%E2%80%98flushable%E2%80%99-wipes-claims
https://www.ftc.gov/news-events/media-resources/truth-advertising/green-guides
https://www.ftc.gov/news-events/media-resources/truth-advertising/green-guides
https://www.ftc.gov/news-events/media-resources/truth-advertising/green-guides
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 النقاش من مزيداا  تستدعي مواضيع -خامساا  
 وهذا املهكداش، اهالك ملس لكعزيز فعالة أااة ابملهك لا اخلاصة الهياالة ت و  أ  مي ن -٦3

 هيئنينينينيات عنينينينيدة فينينينينيه وتنظنينينينير ةاملهنينينينيكدام الكنمينينينينية أهنينينينيداف يف جمهنينينينيد عنينينينيدة جلواانينينيني  شنينينينيامل موضنينينينيو 
 اخلاصنية للهياالنية أطنير    تفكقنير قنيد النامية البلدا  أ  بيد رياملكحدة األمت منظومة يف ومؤالهات
 حتنيدايت تواجنيه قنيد و/أو جنيدا   قريني  ع نيد مننيذ األطنير هذه تطبي  بدأت ت و  قد أو ابملهك لا

 النينيي والبلنيدا  النامينية البلنينيدا     يقنيد ش منيا تعزينيز منينين بنيد ه لنيذا، رياملهنينيك لا ااينية قنيااو   افنياذ يف
 خطنينينية حتقينينيني  يف لنينينيدعم ا تقنينينينية، ومهنينينياعدة الياالنينينياتية م نينينيورة منينينين ااكقالينينينية مبر لنينينية اقكصنينينياااهتا متنينينير
 رياملهكدامة الكنمية وأهداف 2030 عاش

 األونكتا   ور  
 حلماينينينينينية الكوجي ينينينينينية املكحنينينينينيدة األمنينينينينيت مبنينينينينيااأل علنينينينينيى قي منينينينينيا   بصنينينينينيفكه األوا كنينينينينياا، اليواصنينينينينيل -٦4

    وابإلضنيافة رياملنقحنية الكوجي ية املبااأل تنفيذ يف األعياء الدول    امل ورة  الداء املهك لا،
 يف املهنينينيكداش اهالنينينيك ملس جمنينينيال يف والكوعينينينية الكثقينينينيف أا نينينيطة  اراج    األوا كنينينياا اليهنينينيعى ذلنينينيا،
 يرفد املهكداش اهالك ملس عن معلومات والي مع النامية، البلدا  يف القدرات ببناء اخلاصة براجمه
 ريال    هذا يف معلومات من األعياء الدول تكبااله ام هبا
وقنينينيد ينينينيوا املننينينيدوبو  امل نينينياركو  يف النينينيدورة الرابعنينينية لفرينينيني  اخلنينينيغاء احل نينينيومي النينينيدوي املعنينينيي  -٦٥

 بقواا  والياالات ااية املهك لا أ  ينظروا يف األالئلة الكالية بغرض مناق ك ا:
حلماينينينينية الكوجي ينينينينية دةاملكحنينينيني األمنينينينيت مبنينينينيااأل منينينينين  نينينينياء الفنينينينير  اقنينينينيل مي نينينينين كينينينينيف 

 األعينينينياء  للنينينيدول الوطنينينينية القنينينيواا     املهنينينيكداش ابهالنينينيك ملس املكعلنينيني  املهنينينيك لا
 امل مة  هبذه لملضطمل  االكعداا على النامية البلدا  وهل

املكحنينينينيدة األمنينينينيت وكنينينينياهت خنينينينيملل منينينينين النينينينييما ه النينينينيدوي، للكعنينينينياو  مي نينينينين كينينينينيف 
  املهكداش  اهالك ملس تعزيز زاياة على يهاعد أ  األخرى، الدولية واملنظمات

النيدول اجملنيال هنيذا يف تكقامس نيا أ  مي ن الي األخرى الفيلى املمارالات هي ما 
 اخلاص  والقطا  احل ومية غ  واملنظمات

    


