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أنماط االستهالك
واإلنتاج املسؤولة

أنماط االستهالك واإلنتاج
املسؤولة:
ملاذا هي مهمة؟
ما الهدف هنا؟
ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج
مستدامة

ملاذا؟
من املتوقع عىل الصعيد العاملي أن
ينضم املزيد من الناس إىل الطبقة
الوسطى عىل مدى العقدين املقبلني.
وهذا أمر جيد لتحقيق االزدهار
عىل املستوى الفردي ،ولكنه
سيزيد الطلب عىل املوارد الطبيعية
املضغوطة بالفعل .وما لم نرشع
يف العمل لتغيري أنماط استهالكنا

وإنتاجنا ،فسوف نلحق ببيئتنا رضرا
يتعذر إصالحه.

ما هي بعض أنماط
االستهالك واإلنتاج
الحالية التي يجب
تغيريها؟
هناك العديد من جوانب االستهالك
التي يمكن بتغيريات بسيطة أن ترتك
أثرا كبريا عىل املجتمع ككل .ففي
كل عام ،عىل سبيل املثال ،ينتهي
حوايل ثلث إجمايل إنتاج الغذاء  -ما
يعادل  1,3بليون طن تبلغ قيمتها
نحو تريليون دوالر – إىل التعفن

إذا وصل عدد
سكان العالم إىل

 9.6بليون
نسمة بحلول
عام ،2050
سيلزم قرابة

ثالثة كواكب
لالستمرار يف
أنماط الحياة
الحالية.

يف صناديق املستهلكني وتجار
التجزﺋة ،أو الفساد بسبب
ممارسات النقل والحصاد السيئة،
وهو ما يجب أن تعالجه اﻷعمال
التجارية .
وعندما يتعلق اﻷمر باملستهلكني،
تستهلﻚ اﻷﴎ  ٢٩يف املاﺋة من
الطاقة العاملية ،وتسهم بـ ٢1
يف املاﺋة من انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون الناتجة .ﻏري أنه إذا تحول
الناس يف جميع أنحاء العالم إىل
املصابيﺢ املوفرة للطاقة ،سيوفر
العالم  1٢٠بليون دوالر سنويا.
كما أن تلوث املياه يمثل مسﺄلة
ملحة تحتاج إىل حل مستدام.
فنحن نلوث املياه بﺄﴎع مما
يمكن للطبيعة إعادة تدوير املياه
وتنقيتها يف اﻷنهار والبحريات.

كيﻒ يمكنني املساعدة
كعمل تجاري؟
إن من مصلحة اﻷعمال التجارية
إيجاد حلول جديدة تم ﱢكن أنماط
االستهالك واﻹنتاج املستدامة.
ويلزم أن يتوفر فهم أفضل لﻶثار
البيئية واالجتماعية التي ترتتب
عىل املنتجات والﺨدمات ،سواء
من حيث دورات حياة املنتﺞ،
وكيفية تﺄثرها باالستﺨدام يف
أنماط الحياة .وتتمثل الﺨطوة
اﻷوىل الحاسمة يف تحديد ”النقاط
الساﺧنة“ داﺧل سلسلة القيمة،
حيث تنطوي التدﺧالت عىل أكﱪ
إمكانية لتحسني اﻷثر البيئي
واالجتماعي للنﻈام ككل .ويمكن
لﻸعمال التجارية أيضا استﺨدام
قوتها االبتكارية لتصميم حلول
يمكن أن تعمل عىل تمكني وحفز
اﻷفراد للعيﺶ بﺄساليب حياة أكثر

استدامة ،والحد من آثار ،وتحسني
الرفاهية.

كيﻒ يمكنني املساعدة
كمستهلﻚ؟
هناك طريقتان رﺋيسيتان
للمساعدة:
 - 1الحد من النفايات؛
 - ٢تﺄمل ما يمكنﻚ ﴍاءه واﺧتيار
الﺨيار املستدام كلما أمكن ذلﻚ.
ويمكن أن يتم الحد من نفاياتنا
بطرق عديدة ،من ضمان عدم
إهدار الطعام إىل تقليل استهالكﻚ
من البالستيﻚ  -وهو واحد من
امللوثات الرﺋيسية للمحيطات .ومن
الوساﺋل الجيدة لالضطالع بدورك
بﺸكل يومي :الحرص عىل حمل
حقيبة قابلة ﻹعادة االستﺨدام،
ورفﺾ استﺨدام مصاصات
الرشب البالستيكية ،وإعادة تدوير
الزجاجات البالستيكية .ومن املفيد
أيضا الرشاء بناء عىل معلومات
موثوقة .فعىل سبيل املثال ،تُعد
صناعة املنسوجات اليوم ثاني أكﱪ
ملوث للمياه النﻈيفة بعد الزراعة،
والعديد من ﴍكات اﻷزياء تستغل
عمال النسيﺞ يف العالم النامي .فﺈذا
كان بمقدورك الرشاء من مصادر
مستدامة ومحلية ،سيمكنﻚ أن
تحدث فارقا ،فضال عن ممارسة
الضغﻂ عىل اﻷعمال التجارية
لتبني املمارسات املستدامة.

لالطالع عىل مزيد من االقرتاحات
حول ما يمكنﻚ عمله ،يمكنﻚ زيارة
املوقع الﺸبكي:
http://www.un.org/
sustainabledevelopment/
takeaction

