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  الدورة تنظيم  - والأ  
  هتاومد الدورة افتتاح  - ألف  

 التنميــة للجنــة عــشرة التاســعة للــدورة الــدويل احلكــومي التحــضريي االجتمــاع قــدُع  - ١
ــستدامة ــورك يف امل ــن نيوي ــر/شــباط ٢٨ م ــارس/آذار ٤ إىل فرباي ــدَعو .٢٠١١ م ــاع ق  االجتم
 مــن املعقــودة الــسابعة، إىل الثالثــة اجللــسات يفو .اتجلــس ١٠ الــدويل احلكــومي التحــضريي

 مناقـشات  وأُجريـت  عـروض  فيهـا  قُدمت نقاش حلقات ُعقدت ،٢٠١١ مارس/آذار ٣ إىل ١
 العـشري  اإلطـار و والتعدين، ،النفايات وإدارة ئية،ايكيمال وادوامل ،النقل مواضيع حول حتاورية
 عـرض  فيهـا  دمقُـ  نقـاش  حلقـة  وُعقـدت  .املـستدامة  واإلنتـاج  االستهالك بأمناط املتعلقة للربامج

 الناميـة  الـصغرية  اجلزريـة  الـدول  تواجـه  الـيت  قيـود وال احلواجز تناولت حتاورية مناقشة أجريتو
 .٢٠١١ فربايـــر/شـــباط ٢٨ يف املعقـــودة ،الثانيـــة اجللـــسة يف اخلمـــس عيةيضـــااملو قـــضاياال يف

 فيهــا قُــدم نقــاش حلقــة ،٢٠١١ مــارس/آذار ٣ يف املعقــودة ،الثامنــة اجللــسة يف ُعقــدت كمــا
ــتو عــرض ــشة أجري ــة مناق ــشأن حتاوري ــرابط أوجــه ب ــسائلو الت ــشاملة امل ــدةل ال ــات، ع  قطاع

ــا ــك يف مب ــذ وســائل ذل ــصلة ذات ،التنفي ــضاياب ال ــسة يف وأجــري .اخلمــس عيةيضــااملو الق  اجلل
 تطـرق  املتعـددين،  املـصلحة  أصحاب بني نحوارا ،٢٠١١ مارس/آذار ٤ يف املعقودة ،التاسعة
 أوجـه  إىل وثانيهمـا  اخلمـسة،  عيةيضااملو قضاياال يف املستدامة التنمية بيقطت يف املضي إىل أوهلما
 املـستدامة  للتنميـة  املتحدة األمم ملؤمتر املستدامة التنمية للجنة عشرة التاسعة الدورة يف ماسهاإل

  ).٢٠ + ريو مؤمتر( ٢٠١٢ عام عقده املقرر
 لييبـورب  الزلـو  املـستدامة  نميـة الت للجنـة  عـشرة  التاسـعة  الـدورة  رئـيس  الدورة وافتتح   - ٢
  .افتتاحي ببيان أدىل الذي ،)رومانيا(
 العــام األمــني وكيــل أدىل ،٢٠١١ فربايــر/شــباط ٢٨ يف املعقــودة ،األوىل اجللــسة ويف  - ٣

  .استهاليل ببيان واالجتماعية االقتصادية للشؤون
 اخلـامس  اإلقليمـي  املنتـدى  نتـائج  بـشأن  تايلنـد،  ممثـل  ببيانات أدىل نفسها، اجللسة يفو  - ٤

 إىل ٢٣ مـــن بـــانكوك يف املعقـــود )E/CN.17/2011/18انظـــر ( آســـيا يف بيئيـــا املـــستدام للنقـــل
 الكـارييب،  البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصادية اللجنة وممثل ؛٢٠١١ أغسطس/آب ٢٥
 ملـوارد  ستدامةامل بالتنمية واملعين الدورات بني يعقد الذي املستوى الرفيع اخلرباء اجتماع بشأن

 يف املعقــود ،)E/CN.17/2011/16انظـر  ( الناشـئة  والفـرص  القـضايا  :الالتينيـة  أمريكـا  يف الليثيـوم 
 جتمـاع اال نتـائج  بـشأن  بنمـا  وممثـل  ؛٢٠١٠ نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  ١١ و ١٠ يومي سانتياغو
 االسـتهالك  اطبأمنـ  املعنيـة  للـربامج  العـشري  اإلطـار  بـشأن  الدورات بني املعقود املستوى الرفيع

 كـانون  ١٤ و ١٣ يـومي  سـييت  بنمـا  يف املعقـود  )E/CN.17/2011/13انظـر   ( املستدامة واإلنتاج
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ــاين ــل ؛٢٠١١ ينــاير/الث ــائج بــشأن املغــرب وممث ــذي االستــشاري االجتمــاع نت  بــني يعقــد ال
 يف املعقــود ،)E/CN.17/2011/15انظــر ( “أفريقيــا يف الــصلبة النفايــات إدارة” بــشأن الــدورات

 االجتمـاع  نتـائج  بـشأن  اليابـان  وممثـل  ؛٢٠١٠ نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  ٢٦ و ٢٥ يومي رباطال
  .النفايات انعدام حنو قدما املضي أجل من شراكاتال بناءب املتعلق

 جمموعـــــة باســـــم( األرجنـــــتني ممثلـــــو ببيانـــــات أدىل يـــــضا،أ نفـــــسها اجللـــــسة يفو  - ٥
 أقـل  سـم با( ونيبـال  )الناميـة  الـصغرية  اجلزريـة  الـدول  سـم با( مارشـال  وجـزر  ،)والصني ٧٧ ـال

ــدان ــاورو )منــوا البل ــدول باســم( ون ــة ال ــصغرية اجلزري ــة ال ــاتو )اهلــادئ احملــيط يف النامي  الوالي
ــة املتحــدة ــة( وفرتويــال وسويــسرا األمريكي ــة - مجهوري ــاو )البوليفاري ــة( بوليفي  املتعــددة - دول
  .)سياآ شرق جنوب أمم رابطة باسم( وإندونيسيا )القوميات

  .ببيان األورويب االحتاد ممثل أدىل أيضا، األوىل لسةاجل يفو  - ٦
 البحـر  ومنطقـة  الالتينية ألمريكا االقتصادية اللجنة ممثل ببيان أدىل نفسها، اجللسة يفو  - ٧

  .اخلمس اإلقليمية اللجان باسم الكارييب،
 ؛النـساء  :هـي  رئيـسية،  جمموعـات  تـسع  ممثلـو  ببيانـات  أدىل ،أيـضا  نفـسها  اجللسة يفو  - ٨

 العمــال ؛احملليــة الــسلطات ؛احلكوميــة غــري املنظمــات ؛األصــلية الــشعوب والــشباب؛ األطفــال
  .نوواملزارع والتكنولوجية؛ العلمية األوساط والصناعة؛ التجارية األعمال أوساط ؛والنقابات

  
  لاعماأل وتنظيم األعمال جدول  - اءب  

ــساجل يف  - ٩ ــودة ،األوىل ةلـ ــباط ٢٨ يف املعقـ ــر،/شـ ــد فربايـ ــاع اعتمـ ــضريي االجتمـ  التحـ
 الوثيقــة يف الــوارد النحــو علــى لــه،اعمأ تنظــيم أقــرو املؤقــت أعمالــه جــدول الــدويل احلكــومي

E/CN.17/IPM/2011/1. التايل النحو على األعمال جدول وكان:  
  .لاعماأل وتنظيم األعمال جدول إقرار  - ١  
ــارات  - ٢   ــة اخليــ ــراءات املتاحــ ــن واإلجــ ــا املمكــ ــار يف اختاذهــ ــسياسات إطــ  الــ

  :بالتنفيذ لإلسراع
  لنقل؛ا  )أ(    
  الكيميائية؛ املواد  )ب(    
  النفايات؛ إدارة  )ج(    
  التعدين؛  )د(    
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 واإلنتــــاج االســــتهالك بأمنــــاط املتعلقــــة للــــربامج العــــشري اإلطــــار  )ـه(    
  .املستدامة

  .التقرير عتمادا  - ٣  
 الـذين  الـرئيس  نـواب  ملناصب رشحونامل يعمل أن على فقاُت ،أيضا األوىل اجللسة ويف  - ١٠

 مينيـز  إدواردو اآلسـيوية،  والـدول  ،)اجلزائـر ( مـرابط  الغـين  عبـد  األفريقية، الدول بتأييد حيظون
 الكـارييب،  البحـر  ومنطقـة  الالتينيـة  أمريكـا  دول بتأييـد  حيظى الذي رشحامل وكذلك ،)الفلبني(

 إريارتيـه  ريـاس آ هلـابيري  املتبقيـة  الواليـة  فتـرة  هنايـة  حـىت  سيـستمر  الـذي  ،)بنما( ريغاراب انوبسيل
 الـصفة  بتلك ،طارئة التزامات بسبب للرئيس كنائب منصبه من استقال قد كان الذي ،)بنما(

 للجنــة عــشرة التاســعة الــدورة بدايــة يف رمسيــا انتخــاهبم جيــرى أن إىل وذلــك االجتمــاع خــالل
  .املستدامة التنمية
 البيئـة  مركـز  وليـة، د حكومية منظمة من املقدم العتمادا طلب أُقرَّ نفسها، اجللسة ويف  - ١١

 يف مراقـــب بـــصفة للمـــشاركة ،(E/CN.17/IPM/2011/L.1) أوروبـــا وشـــرق لوســـط اإلقليمـــي
  .الدويل احلكومي التحضريي االجتماع

  
  الدورة وقائع  - جيم  

 يـة وراحت نقـاش  حلقـةَ  االجتمـاعُ  عقـد  فرباير،/شباط ٢٨ يف املعقودة ،الثانية اجللسة يف  - ١٢
 التنميـة  تنفيـذ  تعتـرض  الـيت  قيـود ال إزالـة و احلـواجز  تذليل إىل الرامية اتيةالسياس ياراتاخل بشأن

 مـس اخل املواضـيعية  قـضايا ال يف املمارسـات،  وأفـضل  املـستفادة  الـدروس  مراعـاة  مـع  املستدامة،
 اإلطــار )ـهــ( و ؛التعــدين )د( النفايــات؛ إدارة )ج( الكيميائيــة؛ املــواد )ب( ؛النقــل )أ( :التاليــة

 الـدول ب يتعلـق  مـا  يف سـيما  ال املـستدامة،  واإلنتـاج  االسـتهالك  بأمنـاط  املتعلقة للربامج العشري
 جامعــة يف والبيئيــة املدنيــة اهلندســة ســتاذأ النقــاش حلقــة يف وشــارك .الناميــة الــصغرية اجلزريــة

 يف والفيزيائيــة ةالطبيعيــ لعلــوما مدرســة يف التنفيــذي عميــدالو ؛راجميــوان تولــسريام موريــشيوس
 ترينيـداد  يف الـصناعيني  مجعيـة  دارةإ جملـس  وعـضو  ؛غـريفني  فرانـك  اجلديـدة  غينيـا  بابوا جامعة

ــ .ِلمتــد بــروداكتس أغريغــات ترينيــداد شــركة يف األول التنفيــذي املــسؤولو وتوبــاغو  صوخلَّ
  .ةاملناقش خالل أثريت اليت النقاط أبرز الرئيس
 يـة وراحت نقـاش  حلقـةَ  االجتمـاعُ  عقـد  مـارس، /آذار ١ يف ودةاملعقـ  الثالثـة،  اجللسة يفو  - ١٣
 علـى  العمـل  تعتـرض  الـيت  قيـود ال إزالـة و احلـواجز  تـذليل  إىل الراميـة  اتيةالسياس ياراتاخل بشأن
ــة قيـــقحت ــستدامة، التنميـ ــع املـ ــاة مـ ــدروس مراعـ ــستفادة الـ ــات، وأفـــضل املـ ــيما ال املمارسـ  سـ
 عـن  العـام  األمـني  تقريـر  رضع باعقأ ويف .النقل ايشكله اليت املوضوعية القضيةب يتعلق ما يف
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 - أغرييبرييـه  روبرتو :أمساؤهم التالية األعضاء اعروض قدم ،)E/CN.17/2011/4( وضوعامل هذا
 يف املـستدامة  التنميـة  وحدة رئيس شوارتز، غهينين املكسيكي؛ النقل ملعهد العام املدير ساليدو،
 الدوليـة  الرابطـة  يف الطـريان  بيئـة  مـدير  سـتيل،  وبـول  ؛)بـاريس ( احلديد للسكك الدويل االحتاد

 طُرحـت  الـيت  النقـاط  أبـرز  )الفلبني( مينيز إدواردو فاملكلَّ الرئيس نائب وأوجز .اجلوي لنقلل
  .املناقشة أثناء
 يـة وراحت نقـاش  حلقـةَ  االجتمـاعُ  عقـد  مـارس، /آذار ١ يف املعقودة الرابعة، اجللسة يفو  - ١٤
 علـى  العمـل  تعتـرض  الـيت  قيـود ال إزالـة و احلـواجز  تـذليل  إىل الراميـة  يةاتالسياس ياراتاخل بشأن
ــة قيـــقحت ــستدامة، التنميـ ــع املـ ــاة مـ ــدروس مراعـ ــستفادة الـ ــات، وأفـــضل املـ ــيما ال املمارسـ  سـ
 األمـني  تقريـر  رضع باعقأ ويف .الكيميائية املواد تشكلها اليت املوضوعية القضيةب يتعلق ما يف

 كـالوس  :أمسـاؤهم  التاليـة  األعـضاء  اعروضـ  قـدم  ،)E/CN.17/2011/5( وضوعامل هذا عن العام
ــشار ،تريكــو ــة املــواد لــشؤون أقــدم تقــين مست ــال بروتوكــول بوحــدة الكيميائي  ملــواداو مونتري

 سـتكهومل  التفاقيـة  التنفيـذي  األمني كوبر، دونالد اإلمنائي؛ املتحدة األمم برنامج يف الكيميائية
ــني ــذي واألم ــشارك التنفي ــة امل ــة ألمان ــردام اتفاقي ــول ؛روت ــايكس، وب ــدير س ــام امل ــصحة الع  لل

 نائــب وأوجــز .الكيميائيــة للمـواد  شــل شــركة يف املــستدامة والتنميـة  والبيئــة واألمــن والـسالمة 
  .املناقشة أثناء طُرحت اليت النقاط أبرز )بنما( ريغاراب انوبسيل املكلف الرئيس
ــسة يفو  - ١٥ ــسة، اجللـ ــودة اخلامـ ــارس/آذار ٢ يف املعقـ ــد ،مـ ــاُع عقـ ــةَ االجتمـ ــاش حلقـ  نقـ
ــةوراحت ــشأن ي ــاراتاخل ب ــسياس ي ــة اتيةال ــذليل إىل الرامي ــةو احلــواجز ت ــودال إزال ــيت قي  تعتــرض ال

ــى العمــل ــقحت عل ــة قي ــستدامة، التنمي ــع امل ــاة م ــدروس مراع ــستفادة ال ــضل امل  املمارســات، وأف
 تقريـر  رضع باعقأ ويف .النفايات إدارة تشكلها اليت املوضوعية القضيةب يتعلق ما يف سيما ال

 :أمسـاؤهم  التاليـة  األعـضاء  اعروضـ  قـدم  ،)E/CN.17/2011/6( وضـوع امل هـذا  عـن  العـام  األمني
 االســتراتيجيات معهــد يف نياملــستدام اإلنتــاجو االســتهالك موعــةجم مــدير تــسون،غبين مــاغنوس
 ؛)فورنيــااليك ،كونكــورد( كالريكــافري شــركة رئــيس ديــاز، لــويس ؛)اليابــان( العامليــة البيئيــة

 عبـد  املكلـف  الـرئيس  نائـب  وأوجـز  .بـازل  التفاقيـة  التنفيذيـة  األمينـة  بـايري،  كـومر  وكاتارينا
  .املناقشة أثناء طُرحت اليت النقاط أبرز )اجلزائر( مرابط الغين
 يـة وراحت نقاش حلقةَ االجتماُع عقد مارس،/آذار ٢ يف املعقودة السادسة، اجللسة يفو  - ١٦
 علـى  العمـل  تعتـرض  الـيت  قيـود ال إزالـة و احلـواجز  تـذليل  إىل الراميـة  اتيةسالسيا ياراتاخل بشأن
ــة قيـــقحت ــستدامة، التنميـ ــع املـ ــاة مـ ــدروس مراعـ ــستفادة الـ ــات، وأفـــضل املـ ــيما ال املمارسـ  سـ
 العـام  األمـني  تقريـر  رضعـ  باعقـ أ ويف .التعـدين  يـشكلها  الـيت  املوضوعية القضيةب يتعلق ما يف
 هيلـسون،  غـافن  :أمساؤهم التالية األعضاء اعروض قدم ،)E/CN.17/2011/7( وضوعامل هذا عن
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ــ ــة يف ارئق ــة البيئ ــة مبدرســة والتنمي ــسياساتو الزراع ــة ال ــة يف والتنمي ــدينغ جامع  اململكــة( ري
ــا املتحــدة ــدا مــىظالع لربيطاني ــة جمــال يف حماضــر ،ماكوناتــشي رويو ؛)الــشمالية وأيرلن  التنمي
 نائـب  وأوجـز  ).املتحـدة  اململكـة ( باث امعةجب ةاتيسياسوال االجتماعية العلوم قسم يف الدولية،
  .املناقشة أثناء طُرحت اليت النقاط أبرز )أستراليا( غولدجنوسكي أندرو الرئيس
 يـة وراحت نقـاش  حلقـةَ  االجتمـاعُ  عقد مارس،/آذار ٣ يف املعقودة السابعة، اجللسة يفو  - ١٧
 علـى  العمـل  تعتـرض  الـيت  قيـود ال إزالـة و زاحلـواج  تـذليل  إىل الراميـة  اتيةالسياس ياراتاخل بشأن
ــة قيـــقحت ــستدامة، التنميـ ــع املـ ــاة مـ ــدروس مراعـ ــستفادة الـ ــات، وأفـــضل املـ ــيما ال املمارسـ  سـ
 االسـتهالك  بأمناط املتعلقة للربامج العشري اإلطار يشكلها اليت املوضوعية القضيةب يتعلق ما يف

 وضــــوعامل هــــذا عــــن العــــام األمــــني تقريــــر رضعــــ باعقــــأ ويف .املــــستدامة واإلنتــــاج
)E/CN.17/2011/8(، مؤسـس  شـريك  دي،يـ برا كـيفن  :أمسـاؤهم  التاليـة  األعـضاء  اعروضـ  قدم 

 حبــوث معهــد يف الــرئيس نائــب ،ســبانغنربغ يــواكيم الدوليــة؛ وينــدز فــايف شــركة يف ومــدير
 الـرئيس  وأوجـز  .الثالـث  العـامل  لـشبكة  ةقانونيـ  ةمستـشار  نـغ، لي يوكي وتشى ؛املستدامة أوروبا

  .املناقشة أثناء طُرحت اليت النقاط أبرز )مانيارو(
 يـة وراحت نقـاش  حلقـةَ  االجتمـاعُ  عقـد  مـارس، /آذار ٣ يف املعقـودة  الثامنة، اجللسة يفو  - ١٨
 عـدة ل الـشاملة  املـسائل و التـرابط  أوجـه  تنفيـذ  يف التسريع إىل الرامية اتيةالسياس ياراتاخل بشأن

 والتعـدين،  ،النفايـات  وإدارة ئيـة، ايكيمال وادواملـ  ،لنقـل ل املواضيعية باجملموعة املتصلة قطاعات،
 رضعــ باعقــأ ويف .املــستدامة واإلنتــاج االســتهالك بأمنــاط املتعلقــة للــربامج العــشري اإلطــارو

ــر ــني تقري ــام األم ــن الع ــذا ع ــدم ،)E/CN.17/2011/3( وضــوعامل ه ــضاء اعروضــ ق ــة األع  التالي
 بـات  بوسـطن؛  جامعـة  يف العاملية اتسياسلل باردي .س فريدريك أستاذ جنم، عادل :أمساؤهم
 ؛األساسـية  الغذائية والسلع والزراعة األغذية شؤون ويف والتنمية، عونةامل قضايا يف خبري موين،

ــ غريغـــوري، وجريمـــي ــ شـــعبةو املـــواد أنظمـــة خمتـــرب يف أحبـــاث ماِلعـ ــ نظمالـ  عهـــدمب ةياهلندسـ
  .املناقشة أثناء طُرحت اليت النقاط أبرز )رومانيا( الرئيس وأوجز .للتكنولوجيا ماساتشوستس

 أصـــحاب بـــني ناحـــوار أجـــري مـــارس،/آذار ٤ يف املعقـــودة ،التاســـعة اجللـــسة ويف  - ١٩
 التنميـة  حتقيـق  علـى  العمـل  يف املـضي ” موضـوع  علـى  األول احلـوار  ركـز  .املتعـددين  املصلحة
 مـن  كـل  اعرضـ  وقـدم  .“للجنـة  عـشرة  والتاسـعة  عـشرة  الثامنة الدورتني مواضيع يف املستدامة

 وشـاريل  ؛املـستدامة  للتنميـة  املتحـدة  األمـم  مـؤمتر  أمانة يف ةالتنفيذي ةاملنسق تومبسون، ليزابيثإ
 الثـاين  احلـوار  ركـز و ).كاليفورنيـا  بولينـاس، ( والبيئـة  لصحةل الكومنولث برنامج ةمدير باتون،
 وقــدم .“٢٠ + ريــو جلنــة إىل للجنــة عــشرة التاســعة الــدورة مــن املقدمــة اإلســهامات” علــى
 لـإلدارة  الـدويل  اخلـرباء  لفريـق  املـشارك  الرئيس كر،افايتس فون خأولري إرنست من كل اعرض
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 مطـر،  وهيليـو  ؛والطاقـة  والبيئـة،  للمنـاخ  فوبرتـال  عهـد مل ؤسـس امل رئيسالـ و ،للمـوارد  املستدامة
  ).الربازيل باولو، ساو( الواعي الستهالكل أكاتو معهد رئيس

  
  احلضور  - دال  

 يف األعـضاء  الـدول  مـن  دولـة  ٥٣ ممثلـو  الدويل احلكومي التحضريي االجتماع حضر  - ٢٠
 املتحـدة،  األمـم  يف األخـرى  األعـضاء  الـدول  عـن  مراقبون أيضا وحضر .املستدامة التنمية جلنة
 املنظمـات  عـن  ومراقبـون  ،املتحـدة  األمـم  منظومـة  مؤسـسات  عـن  وممثلـون  األورويب، حتادواال

  .الرئيسية موعاتواجمل احلكومات بني املشتركة
 الـيت  الوثيقـة  يف الـدويل  احلكـومي  التحـضريي  االجتماع يف املشاركني قائمة ستصدرو  - ٢١
   .E/CN.17/IPM/2011/INF.1 الرمز حتمل

  
  الوثائق  - هاء  

  :التالية الوثائق الدويل احلكومي التحضريي االجتماع على معروضا كان   - ٢٢
 إطـار  يف اختاذهـا  املمكـن  واإلجراءات املتاحة اخليارات عن العام األمني تقرير  )أ(  

ــراع الـــــسياسات ــه :بالتنفيـــــذ لإلســـ ــرابط أوجـــ ــدة الـــــشاملة واملـــــسائل التـــ  قطاعـــــات لعـــ
)E/CN.17/2011/3(؛  

 أجــل مــن وإجــراءات الــسياسات جمــال يف اخليــارات عــن العــام األمــني تقريــر  )ب(  
  ؛)E/CN.17/2011/4( النقل :التنفيذ خبطى اإلسراع
 أجـل  مـن  الـسياسات  جمـال  يف واإلجـراءات  يـارات اخل عـن  العـام  األمني تقرير  )ج(  
  ؛)E/CN.17/2011/5( الكيميائية املواد :التنفيذ خبطى اإلسراع
ــر  )د(   ــام األمــني تقري ــارات عــن الع ــا املمكــن واإلجــراءات اخلي  إطــار يف اعتماده
  ؛)E/CN.17/2011/6( النفايات إدارة :التنفيذ يف التقدم عجلة لتسريع السياسات
 أجـل  مـن  الـسياسات  جمـال  يف جـراءات اإلو يـارات اخل عـن  العـام  األمني تقرير  )ـه(  
  ؛)E/CN.17/2011/7( التعدين :التنفيذ خبطى اإلسراع
 أجـل  مـن  الـسياسات  جمـال  يف واإلجـراءات  يـارات اخل عـن  العـام  األمني تقرير  )و(  
 املـستدامة  واإلنتـاج  االسـتهالك  بأمنـاط  املتعلقـة  للربامج العشري طاراإل :التنفيذ خبطى اإلسراع

)E/CN.17/2011/8(؛  
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ــذكرة  )ز(   ــن مـ ــة مـ ــة األمانـ ــشأن العامـ ــات بـ ــل أولويـ ــات عمـ ــسية اجملموعـ  الرئيـ
ــة واملــواد النقــلب يتعلــق مــافي  للــربامج العــشري طــاراإلو والتعــدين، النفايــات وإدارة الكيميائي

  ؛)E/CN.17/2011/12( ةاملستدام واإلنتاج االستهالك بأمناط املتعلقة
 العــشري اإلطــار بــشأن الــدورات بــني املعقــود املــستوى الرفيــع جتمــاعاال  )ح(  
  ؛)E/CN.17/2011/13( املستدامة واإلنتاج االستهالك بأمناط املعنية للربامج

 إدارة ”بــشأن الــدورات بــني يعقــد الــذي االستــشاري االجتمــاع عــن تقريــر  )ط(  
  ؛)E/CN.17/2011/15(“ أفريقيا يف الصلبة النفايات
 واملعـين  الـدورات  بـني  يعقـد  الـذي  املـستوى  الرفيـع  اخلـرباء  اجتماع عن تقرير  )ي(  
 الناشـــــئة والفـــــرص القـــــضايا :الالتينيـــــة أمريكـــــا يف الليثيـــــوم ملـــــوارد املـــــستدامة بالتنميـــــة

)E/CN.17/2011/16(؛  
 العـام  األمـني  إىل املوجهـة  ٢٠١٠ ديـسمرب /األول كانون ٢٢ ؤرخةامل رسالةال  )ك(  

 بيئيـا  املستدام للنقل اخلامس اإلقليمي املنتدى بشأن املتحدة األمم لدى لتايلند الدائم ثلاملم من
  ).E/CN.17/2011/18( آسيا يف
  

  الرئيس من املقدم يةتفاوضال وثيقةال مشروع  - اثاني  
 نظـر تل املـستدامة  التنميـة  جلنـة  إىل التايل يةتفاوضال وثيقةال مشروع إحالة الرئيس اقترح  - ٢٣
  :٢٠١١ مايو/أيار يف عقدها املزمع عشرة التاسعة ادورهت خالل فيه

  املستدامة، التنمية نةجل إن  
 املتعلـق  منـه  ٧ أبـد امل ذلـك  يف مبـا  والتنمية، البيئة بشأن ريو إعالن جديد من تؤكد إذ  

 تنفيــذ مواصــلة وبرنــامج ،٢١ القــرن أعمــال وجــدول املتباينــة، ولكــن املــشتركة املــسؤولياتب
 نتـائج  تنفيـذ  خطـة و ،املـستدامة  التنميـة  بـشأن  جوهانـسربغ  وإعـالن  ،٢١ القرن أعمال جدول
 برنـامج  ،بربـادوس  وإعالن ،)التنفيذية جوهانسربغ خطة( املستدامة للتنمية العاملي القمة مؤمتر
ــل ــن العم ــة أجــل م ــستدامة التنمي ــدول امل ــة لل ــصغرية اجلزري ــة، ال ــشيوس وإعــالن النامي  ،موري

 اجلزريـة  للدول املستدامة التنمية أجل من العمل برنامج تنفيذ ملواصلة موريشيوس استراتيجيةو
 الوثيقــة ،٢٠١٠-٢٠٠١ للعقـد  منـوا  البلـدان  ألقـل  بروكـسل  عمـل  وبرنـامج  الناميـة،  الـصغرية 
 تنفيــذ ملواصــلة موريــشيوس اســتراتيجية تنفيــذ الســتعراض املــستوى الرفيــع الجتمــاعل اخلتاميــة
  النامية، الصغرية اجلزرية للدول املستدامة التنمية أجل من العمل برنامج
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 البيئـة  ومحايـة  االجتماعيـة  والتنميـة  االقتـصادية  التنميـة  أن أيـضا  جديـد  من تؤكد وإذ  
  املستدامة، لتنميةل متآزرةو متضافرة ركائز هي

 واالسـتهالك  اإلنتـاج  أمنـاط  وتغيري الفقر على القضاء أن كذلك جديد من تؤكد وإذ  
ــستدامة غــري ــةومح امل ــدة وإدارة اي ــوارد قاع ــة امل ــة الطبيعي ــصادية للتنمي ــة االقت ــي واالجتماعي  ه

  املستدامة، لتنميةا تحقيقل أساسية شروطو شاملة أهداف
ــد مــن تؤكــد وإذ   ــقب االلتزامــات جدي ــة األهــداف تحقي ــا املتفــق اإلمنائي ــا، عليه  دولي

 الجتمـاع ا نتـائج  الـصدد،  اهـذ  يف أيضا جديد من تؤكد وإذ لأللفية، اإلمنائية األهداف هافي مبا
 األهـداف  بـشأن  املتحـدة  ألمـم ل العامـة  للجمعية الستنيو السادسة للدورة املستوى الرفيع العام

  لأللفية، اإلمنائية
 الربازيــــل يف املــــستدامة للتنميــــة املتحــــدة األمــــم مــــؤمتر عقــــد قــــرار إىل شريتــــ وإذ  

  ،٢٠١٢ عام
 لتحقيـق  املـصادر  مجيـع  مـن  ضـافية وإ جديـدة  ماليـة  مـوارد  تـوفري  ضرورةب تعترف وإذ  
 أخـــرى ملـــصادر كحــافز  الرمسيـــة اإلمنائيــة  للمـــساعدة األساســـي وبالــدور  املـــستدامة، التنميــة 
  التنمية، لتمويل

ــشري وإذ   ــة، إعــالن إىل ت ــةو األلفي ــة الوثيق ــ اخلتامي ــة ؤمترمل ــاملي القم ــام الع  ،٢٠٠٥ لع
 الـذي  التنمية متويل بشأن الدوحة إعالنو ،التنمية لتمويل الدويل للمؤمتر مونتريي آراء وتوافق

 مــونتريي آراء توافــق تنفيــذ باســتعراض املعــين التنميــة لتمويــل الــدويل املتابعــة مــؤمتر يف مــداعُت
  ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٢ إىل نوفمرب/الثاين تشرين ٢٩ من الدوحة يف عقودامل

 اتفاقيـة  يف األطـراف  لالـدو  ملـؤمتر  عـشرة  الـسادسة  الـدورة  نتـائج  إىل أيـضا  تشري وإذ  
 الـدول  ملؤمتر العاشرة والدورة املكسيك، كانكون، يف املناخ تغري بشأن اإلطارية املتحدة األمم

 الــدول  ملــؤمتر  التاســعة  الــدورة و اليابــان ناغويــا،  يف البيولــوجي  التنــوع  اتفاقيــة  يف األطــراف
  األرجنتني، آيرس، بوينس يف التصحر كافحةمل املتحدة األمم تفاقيةا يف األطراف
 األزمـة  هـا في مبـا  ومتـشابكة،  متعـددة  أزمـات  نـشوب  إزاء عميـق  قلـق  عن عربت وإذ  
 بــشأن املــستمرة واجسواهلــ الغذائيــة املــواد وأســعار الطاقــة أســعار وتقلــب واالقتــصادية، املاليــة
ــن ــذائي، األم ــضال الغ ــن ف ــدة التحــديات ع ــيت املتزاي ــشكلها ال ــري ي ــاخ تغ ــدان املن ــوع وفق  التن
 مكاسـب  علـى  سـلبا  وأثـرت  املـساواة  وعـدم  الـضعف  أوجه من مجيعها زادت اليت جي،البيولو
 جتــسيد إىل الراميــة جهودنــا يف وازع دون بقيــت حــني يف الناميــة، البلــدان يف خباصــةو التنميــة،
  للجميع، حقيقةً لأللفية اإلمنائية األهداف
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 تحقيـق ل صعدالـ  يـع مج علـى  املبذولـة  اجلهـود  زيـادة  إىل امللحـة  احلاجـة  على شددت وإذ  
  وبيئيا، واجتماعيا اقتصاديا مستدام حنو على الزراعية والتنمية الغذائي ألمنا

 وزيـادة  الرمسية اإلمنائية املساعدة نوعية حتسني إىل الرامية املتزايدة باجلهود رحبت وإذ  
ــا ــائياإل أثرهـ ــرف وإذ ،منـ ــأن تعتـ ــدى بـ ــاون منتـ ــائي التعـ ــابع اإلمنـ ــسل التـ ــصادي لمجلـ  االقتـ
 بـشأن  املـستوى  ةرفيعـ ال ياتنتـد امل قبيـل  مـن  مبـادرات  مـع  جنـب  إىل جنبـا  يقـدم  جتماعي،واال
 برنـامج و ،٢٠٠٥ عـام  يف املعونـة  فعاليـة  بـشأن  بـاريس  إعـالن  بنتيجتها نشأ يتال ،املعونة فعالية
 ا،مـ هب التزمـت  الـيت  البلـدان  تبـذهلا  الـيت  جلهـود ا يف هامـة  ماتاسـه إ ،٢٠٠٨ عام يف أكرا عمل
 واإلدارة ،والتنـسيق  ،واملواءمة ،الوطنية للملكية األساسية املبادئ اعتماد خالل من كذل يف مبا

 تـضمن  لجميـع ل ةناسـب م واحـدة  صـيغة  مـن  مـا  نأ اعتبارهـا  يف عتـض  إذو النتـائج،  علـى  القائمة
  ،تامة مراعاة انبلدال من لكلٍ احملددة احلالة مراعاة يتعني هوأن فعالة مساعدة تقدمي

 ،الرمسيـة  اإلمنائيـة  املـساعدة  تقـدمي  التزامات جبميع الوفاء ضرورة ديدج من تؤكد وإذ  
 نـسبة  تقـدمي  هـدف  ببلـوغ  النمـو  املتقدمـة  البلـدان  مـن  العديـد  هبـا  تعهد اليت االلتزامات هافي مبا

 عـام  حبلـول  الناميـة  للبلـدان  رمسيـة  إمنائيـة  مـساعدة ك اإلمجـايل  القـومي  النـاتج  من املائة يف ٠,٧
 مــن املائــة يف ٠,٢٠ و ٠,١٥ بــني تتــراوح نــسبة ختــصيص هــدف بلــوغ عــن فــضال ،٢٠١٥
  منوا، لبلدانا قلأل رمسية إمنائية مساعدةك اإلمجايل القومي الناتج

 التاســعة الــدورة يف هــااختاذب املوصــى واإلجــراءات التــدابَري أن اعتبارهــا يف تــضع وإذ  
ــشرة ــة ع ــة للجن ــستدامة التنمي ــذَ امل ــي هاوتنفي ــسجم تكــون أن ينبغ ــاتو مةن ــة، االلتزام  الدولي

  العاملية، التجارة منظمة قواعد االقتضاء، عند ذلك، يف مبا
 برنــامج علــى بعــد ُيتفـق  مل ،املبذولــة الكــبرية اجلهــود رغـم  أنــه قلقهــا عــن تعـرب  وإذ  
 لتوصـل ل امللـحّ  بالطـابع  عتـرف ت إذو األطـراف،  تعـددة امل التجاريـة  للمفاوضات اإلمنائي الدوحة

 عيـد وت ،العامليـة  التجـارة  منظمة ملفاوضات الدوحة جلولة املناسب الوقت ويف ناجحة خامتة إىل
  املنحى، وإمنائية ةومتوازن ةطموح نتائج حيقق مبا هبا، االتزامه تأكيد

 أجـل  مـن  ستوياتاملـ  مجيـع  علـى  اجلهود بذل زيادة إىل امللحة احلاجة على شددت وإذ  
 مـن  ذلـك  يف مبـا  ،يةالـسياسات  القرارات تنفيذ يزوتعز للدورة املواضيعية القضايا جلميع لتصديا

 الفئـات  أكثـر  ومتكـني  ،صعدالـ  مجيـع  علـى  مؤاتيـة  بيئـات  إشـاعة و الـدويل،  الـدعم  تعزيز خالل
 وبنـاء  ها،ونقلـ  التكنولوجيـا  مـن  سـتفادة واال التقنيـة،  املـساعدة  وتقـدمي  النـساء،  فيهـا  مبا ضعفا،

  واخلربات، املعارف وتبادل القدرات
 التحـضريي  االجتمـاع  بتقريـر و عشرة الثامنة دورهتا عن اللجنة بتقرير لماع أخذت وإذ  
  عشرة، التاسعة ادورهت يف اللجنة إىل املقدم الدويل احلكومي
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 التاســعة للــدورة اتالــدور بــني املعقــودة االجتماعــات نتــائجب أيــضا علمــا تأخــذ وإذ  
  للجنة، عشرة

ــوه وإذ   ــامباأل تن ــرارات حك ــق والق ــا املتف ــ عليه ــةاجملب صلةاملت ــضايا يعيةضــااملو موع  لق
 يف تخــــذةامل القــــرارات ذلــــك يف مبــــا للجنــــة، عــــشرة والتاســــعة عــــشرة الثامنــــة الــــدورتني

  السابقة، ادوراهت
  املستدامة، التنمية لتحقيق أساسيان شرطان مها والتنقل النقل بأن تسلِّم وإذ  
 الريفيـة،  املنـاطق  اسـيم  وال الناميـة،  البلـدان  مـن  العديـد  أن مـن  قلقهـا  عن تعرب وإذ  

 الفقــر علــى القــضاء عــوقي مــا ،للنقــل مناســبة حتتيــة بنيــة إىل واســع نطــاق علــى يفتقــر زال مــا
  لأللفية، اإلمنائية األهداف فيها مبا دوليا، عليها املتفق اإلمنائية األهداف وحتقيق

  ،الكيميائية املوادب املتصلة األطراف املتعددة البيئية االتفاقات إىل تشري وإذ  
ــة لــإلدارة االســتراتيجي النــهج إنــشاء إىل أيــضا تــشري وإذ   ــةايكيمال مــوادلل الدولي  ،ئي
ــة اإلدارة بــشأن ديب وإعــالن ــة، للمــواد الدولي ــسليمة اإلدارة أن ؤكــدي مبــا الكيميائي  للمــواد ال
  املستدامة، التنمية قيقحت أردنا إذا أساسية الكيميائية
 حياهتـا  دورة طـوال  الكيميائيـة  للمواد السليمة رةاإلدا تحقيقب لتزاماال تأكيد عيدت وإذ  
 بـشكل  تقليـل ال إىل تـؤدي  بطـرق  نـتج ُتو الكيميائيـة  املـواد  ستخدمتُـ  حبيـث  ،٢٠٢٠ عام حبلول
  ،األدىن احلد إىل والبيئة اإلنسان صحةب ضرةامل اآلثار من كبري

 يف كـأداء  صـعوبات  تواجـه  خـاص  بشكل النامية البلدان أن من قلقال عن تعرب وإذ  
 ىلإ الوصــول علــى القــدرة انعــدامو املــوارد نقــص ذلــك يف امبــ ،صــحيح بــشكل نفاياهتــا إدارة

  املالئمة، التكنولوجيا
 نقـل  جـراء  والبيئـة  األشخاص هلا يتعرض اليت املخاطر إزاء القلق عن أيضا تعرب وإذ  
 ضـرورة  إىل ددالـص  هـذا  يف وتشري اإللكترونية، النفايات فيها مبا احلدود، عرب اخلطرة النفايات
 اخلطــرة، النفايــات بنقــل املتــصلة والربوتوكــوالت الــصكوك وتنفيــذ تــصديق نطــاق توســيع

  احلدود، عرب منها والتخلص اخلطرة النفايات نقل يف التحكم بشأن بازل اتفاقية سيما وال
ــشري وإذ   ــاقييت إىل ت ــة اتف ــل منظم ــة العم ــشأن الدولي ــسالمة ب ــصحة ال  املنــاجم يف وال

ــة( ــلية الـــشعوب بـــشأنو )١٧٦ قـــمر االتفاقيـ ــة األصـ ــة( املـــستقلة البلـــدان يف والقبليـ  االتفاقيـ
  ،)١٦٩ رقم



E/CN.17/2011/19
 

12 11-27878 
 

 الــيت األساســية، ووالياهتــا يــةلتنفيذا غجوهانــسرب خطــة مــن ٤٦ الفقــرة إىل تــشري إذو  
 عـن  النامجـة  املختلفـة  واملنـافع  لآلثـار  التـصدي  منـها  أمـور  محلـة  حتقيق إىل اهلادفة اجلهود تدعم

  املستدامة؛ التعدين ممارسات وتعزيز ؛املصلحة أصحاب مشاركة يخرستو التعدين؛
  األصلية، الشعوب حقوق بشأن املتحدة األمم بإعالن علما يطحت وإذ  
 يف واالسـتهالك  اإلنتـاج  طريقـة  علـى  جذرية تغيريات إدخال من بد ال هبأن متسلِّ وإذ  
  العاملي، الصعيد على املستدامة التنمية لتحقيق اجملتمعات
 والقـدرات  املـوارد  إىل فتقـر ي الناميـة  البلـدان  مـن  العديـد  أن من القلق عن تعرب إذو  
  واإلنتاج، لالستهالك استدامة أكثر أمناط إىل للتحول الالزمة

ــوارد الطلــب إىل تــشري وإذ   ــة جوهانــسربغ خطــة يف ال  إطــار وضــع لتــشجيع التنفيذي
ــشري ــربامج ع ــة لل ــادرات الداعم ــة للمب ــة الوطني ــن واإلقليمي ــل أجــل م ــالتحول التعجي ــو ب  حن

  ،نياملستدام واإلنتاج االستهالك
 اهـ يدورت أعمـال  جـدول  علـى  مساخل قضاياال بني قوية روابط وجود على شددت وإذ  
 تعـود  أن ميكـن  واحـدة  قـضية ب قةلاملتع والتدابري السياسات وبأن عشرة، والتاسعة عشرة الثامنة
  أخرى، قضايا على بالنفع

 قطاعـات  عـدة  بـني  املـشتركة  والقـضايا  الترابط أوجه معاجلة نأ على أيضا تشدد وإذ  
 حيـوي  أمـر  هـي  عـشرة،  احلادية دورهتا يف املستدامة التنمية جلنة حددهتا كما التنفيذ، ووسائل
  املستدامة، التنمية لتحقيق

 مـة زوحا جريئة استجابة إبداء بضرورةو الراهنة لتحدياتل امللح بالطابع منها واقتناعا  
 العقـود  يف حتققـت  الـيت  منائيـة اإل كاسبامل ةيامح أي نواجهها، اليت املتعددة لألزمات ةيراوابتك
  املستدامة، التنمية حتقيق حنو التقدم وتسريع املاضية

 مجيـع  مـشاركة  تعـزز  أن الوطنيـة  التنفيـذ  ستراتيجياتال ينبغي هأنب أيضا منها واقتناعا  
 وغريهـا  الريفيـة  واجملتمعات ةصلياأل شعوبوال والشباب النساء ذلك يف مبا املصلحة، أصحاب

 صـنع  عمليـة  يف القاعـدة  مـن  املنطلـق  نهجال استخدام منها أمور مجلة خالل من ،اجملتمعات من
  القرار، صنع يف اخلصوص، وجه على املرأة، مشاركة ضرورة على ديشدالتو القرار،

 جلانبيـة، ا ناسـبات وامل الـتعلم  ومراكـز  والـشراكات،  الوطنية، التقارير سامهةمب تنوه وإذ  
  املستدامة، التنمية بقضية النهوض يف لجنةال لعمل للتفاوض ةقابلال غري النتائج من وغريها



E/CN.17/2011/19  
 

11-27878 13 
 

 اليــةامل وارداملــ تــوفري يتطلــب التاليــة لتوصــياتل الناميــة البلــدان تنفيــذ بــأن تعتــرف وإذ  
  القدرات، وبناء التكنولوجيا ونقل كافية،ال

 األخـذ  مـع  التاليـة،  التوصـيات  تنفيـذ  يف بثبـات  املضي بغيين أنه اعتبارها يف تضع وإذ  
  الصلة، ذات الدولية وااللتزامات الوطنية والتشريعات االستراتيجيات االعتبار يف

 اجملموعـات  مـع  شـراكة  يف ةملـ االع املتحـدة  األمـم  ومنظومـة  احلكومات تدعو أن تقرر  
 علـــى اإلجـــراءات تنفيـــذ نعـــ املـــسؤولية حتمـــل إىل اآلخـــرين، املـــصلحة وأصـــحاب الرئيـــسية
  :التايل النحو

  
  النقل  - ألف  

 فغالبـا  .متزايـد  بـشكل  ةملحّـ  قـضية  النقـل  ميثلها اليت املتزايدة لتحدياتا مواجهة تتسم  - ١
 دقيقـا  اوختطيطـ  متبـصرا،  اتقـرار  صـنع و طويلـة،  فتـرة  للنقـل  التحتيـة  البنيـة  تطـوير  يستغرق ما

 وميكـن  طويال تدوم نفسه الوقت يف للنقل التحتية ةالبني أن غري .كبرية استثماراتو ومتكامل،
 وفعالـة  مناسـبة  وتـدابري  سياسات الّتباع كنومي .أجيال حىت أو لعقود ومزايا خدمات قدمت أن
ــ أن ــززيو سهليـ ــل عـ ــة النقـ ــا واحلركـ ــيح مبـ ــضاء يتـ ــى القـ ــر علـ ــق الفقـ ــستقبل وحتقيـ ــر مـ  أكثـ

  .للجميع استدامة
 املاليـة  الـسياسات  اتبـاع  عـن  فـضال  والريفـي،  ديناملُـ  للنقـل  املتكامـل  لتخطـيط ا يشكل  - ٢

 عوامـل  الـدويل،  التعـاون  مـن  مزيـد  حتقيـق و جديدة قنياتت تطويرب مقرونة ،الداعمة والتنظيمية
 نتـائج  فـإن  الـصدد،  هـذا  ويف .املـستدامة  التنميـة  متطلبات يليب نقل قطاع إىل للوصول ةأساسي

 إىل ٢٣ مــن تايلنــد، بــانكوك، يف املعقــود ،بيئيــا املــستدام للنقــل اخلــامس اإلقليمــي املنتــدى
 واملعـين  الـدورات  بـني  يعقد الذي املستوى الرفيع اخلرباء جتماعوا ،٢٠١٠ غسطسأ/آب ٢٥

 ١١ و ١٠ يــومي ســانتياغو يف املعقــود ،الالتينيــة أمريكــا يف الليثيــوم ملــوارد املــستدامة بالتنميــة
  .خاص بشكل انمفيد ،٢٠١٠ نوفمرب/الثاين تشرين

 الــضروري مــن الفقــر، علــى والقــضاء دوليــا عليهــا املتفــق اإلمنائيــة األهــداف قيــقحت يــةبغ - ٣
 يف ســــيما ال الناميــــة، البلــــدان يف النقــــل وخــــدمات للنقــــل التحتيــــة البنيــــة نطــــاق توســــيع
  .الريفية املناطق

 غــري ازدحــام يف اخلاصــة املركبــات اســتخدام وازديــاد العمــراين وســعالت زيــادة تــسببت  - ٤
 مـن  ذلـك  عن ينجم ما كل مع ،ركباتامل انبعاثات وزيادة الطاقة هالكاست يف دروه مسبوق،
 الطاقـــة وأمـــن ة،ياملعيـــش ظـــروفالو ،املـــدن يف اهلـــواء ةدوجـــ علـــى خطـــرية ســـلبية آثـــار

  .العامة والصحة
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 أنـواع  علـى  الكـبري  واالعتمـاد  النقـل،  ألغـراض  الطاقـة  استهالك يف السريع التنامي إن  - ٥
 وارتفـاع  الطاقـة،  أمـن  وانعدام اهلواء، تلوثك مشاكل من بذلك يرتبط وما األحفوري الوقود

 اتيةسياسـ  إجـراءات  اختـاذ  جتعـل  عوامـل  النقل، عن النامجة احلراري االحتباس غازات انبعاثات
  .متزايد بشكل ملحا أمرا منسقة

 يـة التحت البنيـة  يف واخلاص العام القطاعني من كبرية استثمارات توظيف الضروري من  - ٦
 التكلفـة  معقـول  لنقـل  دعمالـ  تقـدمي  بغيـة  الناميـة  البلـدان  يف تكاملـة امل العـام  لنقلا مةنظأو للنقل
  .بيئيا وسليم اجتماعيا ومقبول اقتصاديا وجمٍد
 علـى  القـادرة  التدابري من مناسبة موعاتجمل تروج أن االستدامة تعزيز ياساتلس ينبغي  - ٧

 خـالل  مـن  ذلـك  يف مبـا  أمكـن،  حيثمـا  هلـا،  لـزوم  ال اليت والسفر النقل حركة صتقلي أو جتنب
 أكثــر نقــل وســائل اعتمــاد حنــو التحــول وتــشجيع االتــصال،و املعلومــات تكنولوجيــا اسـتخدام 
 والتحـسينات  االبتكـارات  إدخـال  وتـشجيع  ،لكربـون ل كثافـة  أقـل و لطاقـة ا استهالك يف كفاءة
  .النقل قنياتت على
ــول إن  - ٨ ــل حل ــستدام النق ــة امل ــاارت مرتبط ــرا باط ــقب مباش ــدف تحقي ــرويج ه ــاطأل الت  من

 هوآثـار  الطاقـة  اسـتهالك  عـن  النقـل  قطـاع  منـو  فـصل  أجـل  مـن  نياملستدام نتاجاإلو االستهالك
  .السلبية واالجتماعية البيئية

  
  اختاذها املطلوب اإلجراءات/املتاحة اتيةالسياس ياراتاخل    

 إىل الوصـول  إمكانيـة  تعزيـز  أجـل  مـن  ةخمتلفـ  صعد على إجراءات اختاذ الضروري من  - ٩
  :يلي ما حتقيق هبدف وذلك ،النامية البلدانب الريفية املناطق يف وخباصة املستدام، النقل

 حتـسني  ذلـك  يف مبـا  يفيـة، الر املنـاطق  يف للنقـل  واخلـدمات  تحتيـة ال البنية وفريت  )أ(  
ــل خــدمات ــام النق ــف، يف الع ــدرة وضــمان الري ــى الق ــع إىل الوصــول عل ــرى مجي ــبريةال الق  ك

 تلبيــةو اجلويــة، األحــوال مجيــع يف صــاحلة طــرق عــرب الــسنة مــدار علــى الريفيــة واملــستوطنات
  عاجل؛ بشكل الكربى الصحراء جنوب ألفريقيا اخلاصة االحتياجات

 مـن  ذلـك  يف مبـا  املتكاملـة،  الريفية التنمية برامج يف العامة االستثمارات زيادة  )ب(  
 اتالطرقـ  يف واالسـتثمار  الريف، إىل وصوللل املتكامل التخطيط استخدام نطاق عيتوس خالل

 الفقــر علــى القــضاء عــززي مبــا منــها، املوجــود سنيوحتــ ديــدة،ج طــرق شــبكات شــقو الريفيــة،
  النامية؛ البلدان مجيع يف لأللفية اإلمنائية األهداف وحتقيق
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 التحتيـة  ةالبنيـ  لتحـسني  القدرات وبناء الدولية والتقنية املالية اتاملساعد يادةز  )ج(  
 اجلزريـة  الـدول  يف وكـذلك  الناميـة  الـساحلية  غـري  والبلـدان  منوا البلدان أقل يف سيما ال للنقل،
  .النامية الصغرية

 حتقيـق  يكفـل  مبـا  كـبري  بـشكل  العـام  النقـل  نظـم  حتسني ينبغي ،االستعجال سبيل على  - ١٠
  :يلي وما املستدامة دنيةاملُ التنمية من أكرب قدر

 ســـــتخدامال التخطــــيط  يف النقـــــلب املتعلقــــة  عتبـــــاراتاال تكامــــل  ضــــمان   )أ(  
  دنية؛املُ املناطق

 الراميـة  جهودها يف احمللية السلطات من غريهاو والبلديات املدن إدارات دعم  )ب(  
  املستدام؛ املُدين لنقلا ومشاريع سياسات وتنفيذ ختطيط إىل

 يف سـيما  ال كـبري،  بـشكل  اخـدماهت  وزيـادة  العـام  للنقـل  التحتيـة  البنيـة  حتسني  )ج(  
  دنية؛املُ وشبه املُدنية واملناطق املزدمحة املدن مراكز

 ومعقولـة  وفعالـة  ونظيفـة  آمنـة  املُـدين  العـام  النقـل  أنظمـة  مجيـع  أن مـن  التأكد  )د(  
  واملعوقني؛ واملسنني والشباب لنساءبا اخلاصة الحتياجاتل ملبيةو للبيئة، مراعيةو التكلفة

ــبكة توســيع  )ـه(   ــل ش ــسريعا النق ــرو باحلــافالت ل ــداحل ســكك خطــوطو واملت  دي
  الناجحة؛ التجارب من والتعلم فيفة،اخل

ــة ،االقتــضاء حــسب ،واخلــاص العــام القطــاعني بــني الــشراكات تــشجيع  )و(    بغي
  ؛ديناملُ النقل أنظمة وتشغيل بناء يف ملسامهةا

 تاملركبـــا صـــيانة ذلـــك يف مبـــا التجاريـــة، املركبـــات أســـاطيل إدارة حتـــسني  )ز(  
  ؛عهدا أحدثو كفاءة أكثر بأخرى القدمية املركبات واستبدال ،معاينتهاو

 يف ليــةاآل غــري نقــلال ووســائل مــناآل للمــشي املخصــصة التحتيــة البنيــة حتــسني  )ح(  
  ؛دنيةاملُ املراكز

 املـــدن مراكـــز يف اخلاصـــة الـــسيارات اســـتخدام مـــن للحـــد تـــدابري اختـــاذ  )ط(  
  .املزدمحة الداخلية

 والبـضائع  لألشـخاص  نقـل  وسائل استخدام حنو تحولال تشجيع أمكن، يثماح ينبغي،  - ١١
   :يلي مبا القيام بغية استهالكا أقل
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 حتقيـق  خالل من لالوسائ املتعدد النقل وخدمات أنظمة تنسيق وتدعيم تعزيز  )أ(  
 خيـارات  وتـوفري  ،لالوسـائ  املتعـدد  للتنقـل  والتخطيط احمللية، النقل لسلطات املؤسسي التكامل
  ؛نقلال وسائل بني والسريع السهل االنتقال
 ســيما ال الداخليــة، املائيــة والطــرق احلديــد الــسكك اســتخدام زيــادة تــشجيع  )ب(  

  التجارية؛ واملراكز املدن وبني طويلة مسافات والبضائع لركابا من كبرية أعداد لنقل
ــد الــسكك حتــديث تــشجيع  )ج(   ــق احلدي  املــوانئ بــني االقتــصادي التكامــل وحتقي
  الداخلية؛ املناطق مع واملطارات
 امتـــداد علـــى النقـــل لوســـائ عـــرب البـــضائع ركـــةحل ةيـــرابتكا نظملـــ التـــرويج  )د(  
  .التوريد سلسلة
  :يلي مبا القيام بغية النقل تقنيات وحتسني تطوير مواصلة  - ١٢

 حتــسني خــالل مــن النقــل قطــاع عــن النــاجم املــدن يف اهلــواء تلــوث مــن احلــد  )أ(  
 وقـــــود تـــــوفري ملعـــــايري التـــــرويجو األنظـــــف، الوقـــــود أنـــــواع وتطـــــوير الوقـــــود، نوعيـــــة

  ؛اوانبعاثاهت السيارات
 يـــوفر مبـــا اإلزاميـــ الوقـــود اســـتهالك يف االقتـــصاد عالمـــات وضـــع جعـــل  )ب(  
  املستهلك؛ معلومات
 الكربيـت  نـسبة  صوتقلـي  الرصاص على احملتوي البرتين استخدام على القضاء  )ج(  

 وقـود  أنـواع  أجـل  مـن  الـشراكة  مثـل  الـشراكات  خـالل  مـن  ذلـك  يف مبـا  الـسيارات،  وقود يف
  ؛ةنظيف مركباتو

 كفــاءة وحتــسني نظــفاأل والوقــود املركبــات تكنولوجيــا يف االســتثمار زيــادة  )د(  
  ؛اتواحملرك الوقود استخدام
ــوفري  )ـه(   ــوافز تـ ــار حـ ــيمو والبحـــث لالبتكـ ــتخدام لتعمـ ــورة الـــسيارات اسـ  املتطـ
  ؛ملتقدمةا لنقلا تقنياتو احملركات
 والوقـود  الطبيعـي  الغـاز  هـا في مبـا  بيئيا، ةسليمال الوقود أنواع استخدام تشجيع  )و(  
  املتجددة؛ الطاقة مصادر من املولَّدة والكهرباء مستدام بشكل املنتج احليوي

 أنظمـة و لـي احملو وطينالـ  الـصعيدين  علـى  الـسيارات  تـسجيل  وحتـسني  مراجعة  )ز(  
  المة؛الس وأنظمة السيارات انبعاثات
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ــسياراتب جتــاراال تنظــيم  )ح(   ــع املــستعملة ال ــسيارات اســترياد ومن ــيت ال  ُيحتمــل ال
  .النامية للبلدان بالنسبة آمنة غري أو بالكفاءة متسمة غري تكون أن
  :يلي مبا القيام بغية املستدام للنقل مؤاتية بيئة إشاعة  - ١٣

 للنقـل  وخـدمات  حتتيـة  بنيـة  تـوفري  علـى  العام القطاع اتقدر بأمهية االعتراف  )أ(  
  ؛القطاع هذا قدرات تعزيز ،االقتضاء عندو ،معقولة بأسعار

ــنع عمليـــات مجيـــع يف منـــتظم بـــشكل اجلمهـــور إشـــراك ضـــمان  )ب(   ــرار صـ  القـ
  النقل؛ب املتعلقة

ــز  )ج(   ــة تعزي ــة البني ــ للنقــل دماتاخلــو التحتي ــز خــالل مــن ستدامامل ــات تعزي  البيان
 تكنولوجيـــــا واســـــتخدام واملؤشـــــرات، األدوات داثاســـــتحو وحتليلـــــها، النقـــــلب املتعلقـــــة
  احلديثة؛ املعلومات
 عكـس  مثل النقل، دارةإل حمسنة أساليب استخدام على أمكن، حيثما ،العمل  )د(  
 اســـتخدام يف املمارســـات أفـــضل وتبـــادل ،بينـــها مـــا يف والفـــصل الـــسريعة الطـــرق اجتاهـــات

  األساليب؛ هذه
ــة التكــاليف جتخــريل االقتــصادية الــصكوك تنفيــذ  )ـه(   ــدأ أســاس علــى اخلارجي  مب

  ريو؛ إعالن من ١٦ املبدأو ينسجم مباو يدفع، ثامللوِّ
 البنيـة  يف اتاالسـتثمار  جممـوع  مـن  العـام  النقـل  لتمويـل  النـسبية  احلـصة  زيادة  )و(  

  للنقل؛ تحتيةال
 احليـوي  الوقـود  أنـواع  ذلـك  يف مبـا  ،املتجددة للطاقة األمثل االستخدام حتقيق  )ز(  

  البلدان؛ من غريهاو النامية الصغرية اجلزرية لدولل النقل خطط يف دامةاملست
 خـدمات  مـن  احلـد  إىل املـايل  التقـشف  بـرامج  تـؤدي  البأ الكفيلة هوداجل بذل  )ح(  

  العام؛ النقل
 ضـمان  أجـل  مـن  للنقـل  التحتيـة  لبنيةل تخطيطال يف املناخ تغري تأثريات مراعاة  )ط(  
ــ رتبطــةامل التكــاليف حتمــل علــى القــدرة  معقــول املــستدام النقــل جعــل كفــلي حنــو علــى ذلكب
  كفاءة؛بال متسماو عليه االعتماد ميكنو التكلفة

 غـازات  انبعاثات عن لتعويضا إىل اهلادفة الطوعية ربامجالو املبادرات تشجيع  )ي(  
  .البيئية آثارها صايف من للتخفيف النقل من احلراري حتباساال
  :يلي مبا القيام أجل من النقل جمال يف الدويل التعاون تعزيز  - ١٤
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 الــشراكات،  إنــشاء و تعاونيــة ال اإلجــراءات اختــاذ  فــرص ب واالهتمــام  حتديــد  )أ(  
 ويكـون  معقولـة  تكلفةب النامية البلدان يف نقل نظام تنفذ دولية مالية آلية استحداث ذلك يف مبا

  بيئيا؛ اوسليم اجتماعيا ومقبوال اقتصاديا لالستمرار قابال
 املـستدام  النقـل  قنيـات ت ونقـل  الناميـة  البلـدان  مـع  نقلال تقنيات تبادل جيعشت  )ب(  

  ؛يهاإل بيئيا
 تقـدمي و التكنولوجيا ونقل القدرات بناء جمال يف الدعم وتقدمي املعارف تبادل  )ج(  
 أقـل  يف للنقـل  التحتية البنيةو اخلدمات يف االستثمار مستويات تعزيز نباج إىل املالية املساعدة
  منوا؛ البلدان

 املــدين الطــريان ومنظمــة الدوليــة البحريــة املنظمــة نفــذهتا الــيت املبــادرات دعــم  )د(  
  والبيئة؛ الصحة على النقل آثار من احلد إىل الرامية الدويل

 نتـاج اإل جمـال  يف الـدويل  الـصعيد  علـى  اخلربات دلابلت معارف شراكة إطالق  )ـه(  
  ؛ئياحياأل لوقودا ألنواع نياملستدام ستخداماالو

ــشجيع  )و(   ــاون ت ــتقين التع ــدويل ال ــدىا إطــار يف اتاحلــوار إجــراءو ال ــاملي ملنت  الع
 ألوروبا؛ االقتصادية للجنة التابع اتكبباملر اخلاصة األنظمة واءمةمل

ــز  )ز(   ــه النقــل جمــال يف اإلقليمــي التكامــل تعزي ــة،اإل هــوداجل وتوجي  حــسب منائي
 عــدة عــرب املمتــدة التحتيــة لبنيــةا عليهــا نطـوي ت الــيت اإلمكانــات كامــل تــسخري بغيــة االقتـضاء، 

  الساحلية؛ غري البلدان أسواق إىل الوصول وتيسري بلدان
ــدول دعــم  )ح(   ــة ال ــصغرية اجلزري ــة ال ــة جهودهــا يف النامي ــة حتــسني إىل الرامي  البني
ــة ــى للنقــل التحتي ــ عل ــوطين صعيدينال ــيت التحــديات ومواجهــة واإلقليمــي ال ــشكلها ال  البعــد ي
  ؛فيها لنقلل احملدود جمواحل احمللية اجملتمعات نطاق وصغر اجلغرايف،
 عقـد  يف نيالفعـال  واملسامهة املشاركة خالل من اتالطرقو النقل المةس تعزيز  )ط(  
  ).٢٠٢٠-٢٠١١( الطرق على السالمة أجل من للعمل املتحدة األمم

  
  ئيةايكيمال املواد  - باء  

 اإلمنائيـة  األهـداف  حتقيـق  يف هامـة  آثـار  يميائيـة الك للمواد السليمة إلدارةا على تترتب  - ١٥
 فـرص  خلـق  يف تـسهم  أن الكيميائيـة  للمواد يمكنف .الفقر على القضاء هدف هافي مبا لأللفية،
 نتاجيـة واإل األخـرى،  واحليوانـات  واملاشـية  البـشر  وصـحة  املعيـشة،  مـستويات  وحتسني العمل،
 الكيميائيـة  املـواد  إدارة سـوء  عن النامجة لسلبيةا اآلثار أن إال .الطاقة استخدام وكفاءة الزراعية
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 حـدة  بلـغ ت أن وميكـن  .األمـد  وطويلـة  جـدا  مـضرة  كـون ت أن ميكـن  اإلنسان وصحة البيئة على
ــدان يف آثارهــا ســوأأ املخــاطر هــذه ــة البل ــدان النامي ــة اقتــصاداهتا متــر الــيت والبل ــة، مبرحل  انتقالي
 ةاألصـلي  شعوبوالـ  الفقـراء  أن كمـا  .منـوا  البلدان وأقل النامية الصغرية اجلزرية الدول سيما ال

  .متناسب غري حنو على للخطر عرضة هم واألطفال والنساء
ــدم حــرَزوأُ  - ١٦ ــق حنــو كــبري تق ــام هــدف حتقي ــشأن ٢٠٢٠ ع ــسليمة اإلدارة ب ــواد ال  للم

 .جالـربام  مـن  وغـريه  الكيميائيـة  للمواد الدولية لإلدارة االستراتيجي النهج خالل من الكيميائية
  .اإلقليمية واملناطق البلدان بني متكافئ وغري كاف غري التقدم هذا أن بيد
 العــاملي، الــصعيد علــى زيــادة الكيميائيــة املــواد واســتخدام والتجــارة اإلنتــاج ويــشهد  - ١٧
 البلــدان تلــك أن مــع انتقاليــة، مبرحلــة اقتــصاداهتا متــر الــيت والبلــدان الناميــة البلــدان يف ســيما ال

  .الكيميائية املواد بإدارة املتصلة التحديات ملواجهة والتقنية البشرية لقدراتا أقل متتلك
 أجـل  مـن  صعدالـ  مجيـع  علـى  بـه  القيـام  يـتعني  الـذي  العمـل  مـن  الكـثري  هناك يزال الو  - ١٨

 إطـار  يف حياهتـا  دورة مـدى  علـى  بيئيـا  سليم حنو على الكيميائية ملوادا وإدارة استخدام ضمان
 يـشكل  الكيميائيـة  للمـواد  الدوليـة  لـإلدارة  االسـتراتيجي  النهج زال ماو دامة،املست التنمية مبدأ
  .الصدد هذا يف مفيدة أداة
  

  اختاذها املطلوب اإلجراءات/املتاحة اتيةالسياس ياراتاخل    
 دورة طــوال الكيميائيــة املــواد إدارة معاجلــة أجــل مــن إجــراءات اختــاذ الــضروري مــن  - ١٩

 أجـل  ومـن  الـوطين  صعيدالـ  علـى  ةشـامل  ومؤسـسية  تنظيميـة  رأطـ  اسـتحداث  خـالل  من حياهتا
  :يلي مبا القيام

ــاج  )أ(   ــيمو إدمـ ــسليمة اإلدارة تعمـ ــواد الـ ــة للمـ ــا الكيميائيـ ــة باعتبارهـ  يف أولويـ
  لأللفية؛ اإلمنائية األهداف إىل املستندة الوطنية اإلمنائية ططاخلو ستراتيجياتاال

 اتـساق  لـضمان  واملؤسسية والتنظيمية نونيةالقا األساسية اهلياكل وتعزيز تقييم  )ب(  
  الكيميائية؛ للمواد السليمة اإلدارة أجل من والتشريعية اإلدارية ةنظماأل كفاءةو

ــاذ تعزيــز  )ج(   ــوانني إنف ــضال نظمــةواأل الق ــن ف ــهج تنفيــذ ع  ومبــدأ التحــوطي الن
  يدفع؛ امللوث

 وأصـحاب  تالوكـاال  مجيـع  شركتُـ  وطنيـة  تنـسيق  آليـات  تعزيز أو استحداث  )د(  
  الكيميائية؛ للمواد السليمة دارةاإل يف املعنيني املصلحة
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ــ  )ـه(   ــني ربطال ــصحي نيالقطــاع ب ــي ال ــة والبيئ ــصدي بغي ــ الت ــواد ســالمة سألةمل  امل
 الــصحة منظمــة مكاتــب خــربة مــن واالســتفادة منــها، واحلــد هــاخماطر مــن والوقايــة الكيميائيــة

  واإلقليمي؛ الوطين نالصعيدي على التنسيق تعزيز أجل من العاملية
 خـالل  مـن  الكيميائيـة  املـواد  بـشأن  الدوليـة  والعمليـات  االتفاقات تنفيذ تعزيز  )و(  
  .والشراكة املشاركة على والقائمة القطاعات بني املشتركة اإلجراءات من جمموعة
ــي  - ٢٠ ــز ينبغ ــة تعزي ــادل إمكاني ــى واحلــصول تب ــات عل ــشأن املعلوم ــيم ب ــوادا خمــاطر تقي  مل

 أجـل  من وذلك هتا،حيا دورة طوال اآلمن هاواستخدام عنها النامجة املخاطر وإدارة ةالكيميائي
  :يلي مبا القيام

  وومسها؛ الكيميائية املواد لتصنيف عامليا املنسَّق لنظامل فعالال تنفذال  )أ(  
  ونقلها؛ امللوثة املواد طالقإل وطنية تسجال إنشاء  )ب(  
 لــىع املــسبقة املــستنرية وافقــةامل إجــراءات وتنفيــذ اختــاذ يف املــشاركة تــشجيع  )ج(  
 علـى  علـم  عـن  املـسبقة  املوافقـة  إجـراء  بتطبيـق  املتعلقـة  روتردام اتفاقية يف عليه املنصوص النحو
 بـشأن  بـازل  اتفاقيـة و الدوليـة  التجـارة  يف متداولـة  خطـرة  معينـة  آفـات  ومبيدات كيميائية مواد

   احلدود؛ ربع منها والتخلص اخلطرة النفايات نقل يف التحكم
ــ والتوعيــة والتثقيــف والتــدريب رفااملعــ مــستوى رفــع  )د(    أصــحاب مجيــع دىل
 والعمـال  نوواملزارعـ  الـسياسات  ووصـانع  نوواملـشرع  األكادمييـة  األوسـاط  همفي نمب املصلحة،

 األنــــشطة سلــــسلة امتــــداد علــــى الكيميائيــــة للمــــواد الــــسليمة اإلدارة بــــشأن والــــشركات،
  للقيمة؛ املضيفة

 والبلــدان الناميــة لبلــدانا إىل الــصلة ذات التقنيــة اتواملــساعد التــدريب وفريتــ  )ـه(  
  انتقالية؛ مبرحلة اقتصاداهتا متر اليت

ــز  )و(   ــصناعة دور تعزي ــادل يف ال ــات تب ــذ املعلوم ــهج وتنفي  جمــال يف التحــوطي الن
 ،يانــاتب ال” مبــدأ طبيــقوت ،نياملــسؤول والتــسويق اإلعــالن وتعزيــز الكيميائيــة، املــواد المةســ
  الكيميائية؛ الصناعة يف للشركات واالجتماعية البيئية املسؤولية ممارسات وتعميم ،“سوق ال

 والــصحية البيئيــة املخــاطر بــشأن والبيانــات املعلومــات ونــشر الــشفافية تعزيــز  )ز(  
 تقـارير  إعـداد و املنتجـات،  علـى  العالمـات  وضـع  بينـها  أمـور  مجلة خالل من الكيميائية للمواد
 قـوائم  وضـع و إيكولـوجي،  تفتـيش  عمليـات  وإجـراء  ة،البيئيـ  راثاآل وتقييم ،البيئيةو يةالسّم عن
  االنبعاثات؛ب جرد
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 اجليــدة املمارســات تبــادل لتيــسري واإلقليميــة الدوليــة لــشبكاتل دعمالــ تقــدمي  )ح(  
ــائج واملنــهجيات،  ذلــك يف مبــا الكيميائيــة، للمــواد الــسليمة دارةاإل حتــسني بغيــة البحــوث ونت

 الدوليــة لــإلدارة االســتراتيجي والنــهج الكيميائيــة التفاقيــاتل التابعــة املعلومــات تبــادل تآليــا
  الكيميائية؛ للمواد

 يف مبـا  النمـو،  املتقدمـة و الناميـة  البلـدان  بـني  والبيانـات  املعلومـات  تبادل تعزيز  )ط(  
 بـشأن  اتعلومـ امل عـن  فـضال  والـسمية،  الكيميائيـة  املـواد  سـالمة  جمـال  يف البحـوث  نتـائج  ذلك
  .السامة الكيميائية للمواد تاحةامل بدائلال

  :يلي مبا والقيام منها واحلد هاخماطر من والوقاية الكيميائية املواد سالمة عزيزت  - ٢١
ــز أو إنــشاء  )أ(   ــد تعزي ــان قواع ــشمل ةظم ــسجيل ت ــوادا ت ــة مل ــاوتقييم الكيميائي  ه

 الكيميائيـة  املـواد  بـشأن  قانونـا  امللزمـة  الدوليـة  الـصكوك  تنفيـذ  جادمـ إو ،هاوحـصر  هارخيصوت
 يف الـسلوك  لقواعـد  الدوليـة  املدونـة  هـا في مبا الطوعية، واالتفاقات املعايري عن فضال والنفايات،

  اآلفات؛ مبيدات واستخدام توزيع
 مـن  مرحلـة  كل ددحم بشكل تعاجل الكيميائية املواد سالمة لرصد برامج وضع  )ب(  
  الكيميائية؛ املواد حياة دورة

ــز  )ج(   ــب تعزيـ ــةمل التأهـ ــاالت واجهـ ــوارئ حـ ــوادث الطـ ــة واحلـ ــنو الكيميائيـ  سـ
  البيئية؛ األضرار عن والتعويض القانونية باملسؤولية متعلقة تشريعات
ــز  )د(   ــدرات تعزي ــشرية الق ــى الب ــات إجــراء عل ــيما عملي ــ لتقي ــواد وإدارة تقينال  امل

  اجلمارك؛ وموظفي واملفتشني القانون إنفاذ موظفي تدريب ذلك يف مبا الكيميائية،
 يف الكيميائيـة  املـواد  وتأثريات حدوث لرصد الالزمة املخربية القدرات تطوير  )ـه(  
  اإلقليمي؛ ودون اإلقليمي التعاون منها أمور مجلة خالل من البيئة،

ــة املــواد مــن احلاليــة املخزونــات معاجلــة أنــشطةب القيــام يف التعجيــل  )و(    الكيميائي
ــة ــاتخم تــراكم وجتنــب املتقادم ــة املــواد مــن كــبرية زون  حظرهــا لــدى ستقبلاملــ يف الكيميائي

  السوق؛ من اسحبه أو
 املـواد  اسـتخدام  عن لالستعاضة أمانا أكثر بديلة وتقنيات منتجات استحداث  )ز(  
 لآلفــات املتكاملــة املكافحــةك اســتدامة أكثــر هــجُن اتبــاع علــى والتــشجيع ،اخلطــرة الكيميائيــة

  اخلضراء؛ والكيمياء طبيعية دةأمس باستخدام زراعةال وسائلو
  الوطين؛ صعيدال على هاوتنظيم املبيدات ترخيص ملنح ناظمة قواعد وضع  )ح(  
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 وتــشجيع الـصناعية،  الكيميائيـة  للمـواد  دوليـة  ومعـايري  قواعـد  وضـع  يف النظـر   )ط(  
 علـى  الكيميائيـة  للمـواد  الـسليمة  لإلدارة املنظمات بني املشترك الربنامج يف املشاركة املنظمات
ــلة ــل مواصــ ــا العمــ ــد معــ ــدان لتزويــ ــاداتاإلب البلــ ــايرياملو رشــ ــسامل عــ ــة ةقتــ ــا املتعلقــ  ملوادبــ
  ية؛عالصنا الكيميائية
 للمــواد التعــرض خمــاطر مــن لتقلــيص حتديــدا موجهــة اســتراتيجيات وضــع  )ي(  
  ؛األدىن احلد إىل والعمال واألطفال النساء صحة على السامة الكيميائية
 مبيــدات هــافي مبــا اخلطــرة، الكيميائيــة للمــواد املــشروع غــري طمــرال مكافحــة  )ك(  
  املتقادمة؛ اآلفات

 ومنـها  املـستجدة،  القضايا ملعاجلة املستويات مجيع على نسقةم إجراءات اختاذ  )ل(  
 الكيميائيـة  واملـواد  اإللكترونيـة،  النفايـات  نع املعلومات وتبادل املخاطر وتقييم البحوث تعزيز

 الكيميائيـة  واملواد النانوية، والتكنولوجيا الطالء، يف املوجود والرصاص املنتجات، يف املوجودة
 املتعــددة البيئيــة االتفاقــات إطــار يف اجلديــدة الكيميائيــة املــواد مــن ذلــك غــريو بــالفلور املــشبعة
  .األطراف

 املـدين  واجملتمع ثاحباأل ومؤسسات اخلاص والقطاع احلكومات بني الشراكات تعزيز  - ٢٢
  :يلي مبا والقيام الكيميائية للمواد السليمة دارةاإل أجل من

ــز  )أ(   ــدعم تعزي ــتقين ال ــاء ال ــدرات وبن ــات الق ــري للمنظم ــة غ ــصلحةل احلكومي  لم
 مـسؤول  حنـو  علـى  مـشاركتها  ويـسهل  يتـيح  مبا احمللية واجملتمعات ثاحباأل ومؤسسات العامة،
  الكيميائية؛ املواد إدارة بشأن السياسات وضع عمليات يف وفعال

 الوطنيـة  الـصناعة  اتقدر لتعزيز واخلاص العام القطاعني بني الشراكات تعزيز  )ب(  
  .ومسؤول آمن بشكل الكيميائية املواد وتناول استخدام على واملتوسطة الصغرية واملشاريع

 للمـواد  الـسليمة  لـإلدارة  اتيـة ؤم بيئـة  إشـاعة و الدويل القانوينو السياسايت اإلطار تعزيز  - ٢٣
  :يلي مبا القيامو الكيميائية
 خــالل مــن ذلــك يف مبــا الكيميائيــة، للمــواد الــدويل الــسياسايت اإلطــار تعزيــز  )أ(  
  الكيميائية؛ للمواد الدولية لإلدارة االستراتيجي للنهج والفعال الكامل التنفيذ

 القائمـة  والعمليـات  املؤسـسات  بـني  والتـآزر  تساقواال التنسيق تعزيز مواصلة  )ب(  
 واآلليـات،  اهليئـات  مـن  وغريهـا  لجنـة ال بـني  التنـسيق  ذلـك  يف مبـا  الكيميائيـة،  داملوابـ  ُتعـىن  اليت
 لجنـة ال عمل نتائج إحالةو الكيميائية، للمواد السليمة لإلدارة املنظمات بني املشترك الربنامجك
  الكيميائية؛ املواد دارةإل الدويل لمؤمترل ةالثالث الدورة سيما وال أخرى، نتدياتم إىل



E/CN.17/2011/19  
 

11-27878 23 
 

ــة االحتياجــات سودر حتليــل  )ج(   ــل املــدى علــى احملتمل ــهياكل الطوي ــاتاآلو لل  لي
  ؛٢٠٢٠ عام بعد اهلاستكما أو استحداثها املقرر دوليةال

 مـن  الكيميائيـة  للمـواد  الـسليمة  لـإلدارة  الـدويل  القانوين اإلطار تعزيز مواصلة  )د(  
 ذلـك  يف مبـا  الكيميائيـة،  املوادبـ  املتعلقـة  الدولية القانونية الصكوك وإنفاذ تنفيذو تصديق خالل
 االتفاقيـة ( العمـل  يف الكيميائية املواد استخدام يف بالسالمة املتعلقة الدولية العمل منظمة اتفاقية
  وروتردام؛ بازل واتفاقييت الثابتة العضوية بامللوثات املتعلقة ستوكهومل اتفاقيةو )١٧٠ رقم

 ذلـك  يف مبـا  وروتـردام،  ملكهوووسـت  بـازل  اتفاقيات بني التآزر تعزيز مواصلة  )ـه(  
  واإلقليمي؛ الوطين ينالصعيد على

 حبلـــول الزئبـــق بـــشأن قانونـــا ملـــزم دويل صـــك علـــى التفـــاوض يف نجـــاحال  )و(  
  .٢٠١٣ عام
ــز مواصــلة  - ٢٤ ــذ وســائل تعزي ــسليمة اإلدارة أجــل مــن التنفي ــة للمــواد ال ــام الكيميائي  والقي
  :يلي مبا

ــدمي  )أ(   ــ تقـ ــدان إىل دعمالـ ــة البلـ ــال يف الناميـ ــسليمة اإلدارة إىل االنتقـ ــواد الـ  للمـ
 الدوليـة  لـإلدارة  االسـتراتيجي  هجالنـ  تطبيـق  إىل الراميـة  جهودهـا  دعـم  ذلـك  يف مبـا  الكيميائية،

 الكـايف،  التمويـل  تـوفري  خالل من ،الكيميائية باملواد الصلة ذات واالتفاقيات الكيميائية للمواد
  القدرات؛ بناءو التقين التعاون تقدميو التكنولوجيا ونقل

ــاج  )ب(   ــسليمة اإلدارة أهــداف إدم ــواد ال ــة للم ــا إدماجــا الكيميائي  طــطاخل يف تام
 والتنميـة  الكيميائيـة  املـواد  سـالمة  بـني  العالقـة  إبـراز و ،هبـا  املرتبطـة  يزانيـات املو الوطنية يةائمناإل

  الثنائي؛ اإلمنائي لتعاونل التمويل قرارات يف املستدامة
 لبيئـة ل املتحـدة  األمـم  لربنامج التنفيذي املدير هبا يقوم اليت اريةاجل بادرةامل دعم  )ج(  
  والنفايات؛ الكيميائية ملوادا خلطة املتاحة التمويل خيارات حتدد تشاورية عملية بشأن

 للمـواد  املـستدامة  لـإلدارة  الكايف التمويل لتوفري املمكنة احللول مجيع يف النظر  )د(  
 الدوليـة  لـإلدارة  االستراتيجي هجللن التابع السريعة البداية برنامج حتويل ذلك يف مبا الكيميائية،

 صـندوق  وإنشاء االستراتيجي، النهج تنفيذ أجل من تمويللل دائم ترتيب إىل الكيميائية للمواد
  العاملية؛ البيئة مرفق يف الكيميائية ملوادبا اخلاص التركيز جمال متويل زيادةو األطراف، متعدد

 نميـة وت السامة الكيميائية للمواد اآلمنة البدائلب املتعلق العلمي حثالب تشجيع  )ـه(  
  النامية؛ البلدان يف البدائل هذه نتاجإ على اتالقدر
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 الـيت  التكنولوجيـا  ونقـل  القـدرات  لبناء اإلقليمية دونو اإلقليمية املراكز تعزيز  )و(  
  وروتردام؛ بازلو كهوملوست اتفاقيات مبوجب أنشئت

ــة املراكــز مــع بالتعــاون دوليــة، آليــة إنــشاء يف النظــر  )ز(   ــة ودون اإلقليمي  اإلقليمي
 لـإلدارة  املنظمـات  بـني  املـشترك  الربنـامج  يف املـشاركة  للمنظمـات  اإلقليمية املكاتب عن فضال

 للمــواد الــسليمة اإلدارة أجــل مــن القــدرات وبنــاء التعلــيم لــدعم الكيميائيــة، للمــواد الــسليمة
 تفاقيـات االو الكيميائيـة  للمواد الدولية لإلدارة االستراتيجي هجالن فيذتنو ينسجم مبا الكيميائية

  .والنفايات الكيميائية املوادب املتعلقة ثالثال رئيسيةال
  

  النفايات إدارة  - جيم  
ــ النفايــات إدارة متثــل  - ٢٥  البلــدان أن إال البلــدان، جلميــع نيحتــدي األدىن احلــد إىل هاوتقليل

 الــصلبة النفايــات ونــوع حجــم يف الــسريعة الزيــادة باتــت فقــد .صــةخا حتــديات تواجــه الناميــة
 للحكومـات  رئيـسية  قـضية  تـشكل  والتـصنيع  املُدين والتوسع االقتصادي، نموال نتيجة واخلطرة
 املاليــة املــوارد حيــث مــن ســواء دويبــالق كبلــةامل الناميــة، البلــدان يف ســيما ال واحملليــة، الوطنيــة

  .القدرات وأ
ــرز كمــا  - ٢٦ ــصادر مــن دعــد ب ــدةاجل امل ــاتل دي ــة، زادت أو لنفاي ــات ســيما ال أمهي  النفاي

 النفايـــات إدارة ةنظمــ أ تكــن  مل احلــاالت،  مـــن العديــد  ويف .اخلطــرة  والنفايــات  اإللكترونيــة 
  .النفايات مصادر من اجلديد النوع اهذ الستيعاب مصممة التقليدية

 صـحة  علـى  وكـذلك  اورة،اجملـ  احملليـة  اجملتمعـات  صـحة  علـى  السلبية اآلثار وأصبحت  - ٢٧
 غـري  حنـو  على النفايات إدارةف .حدة أكثر واهلواء، واألرض املياه تلوث حيث من احمللية، البيئة
 فقـدان  إىل تـؤدي و سامة وانبعاثات احلراري االحتباس غازات تولد اءةفبالك متسم وغري فعال
  .مثينة وموارد مواد
 املـستدامة  اإلدارةفـ  .االقتـصادي  النمـو و ايـات النف توليـد  بني فصلال الضروري من لذا  - ٢٨

  .لأللفية اإلمنائية األهداف من أخرى أهداف وحتقيق الفقر على للقضاء حيوية للنفايات
 خـالل  مـن  ،هتدف سياسات وتنفيذ صوغ يف هي األولوية ذات األهداف فإن وعليه،  - ٢٩
 إىل وثانيـا،  األدىن، احلـد  إىل هالـ وتقلي النفايـات  مـن  الوقايـة  تعزيز إىل أوال، متكامل، هنج اتباع
 علـى  يركز بشكل ،بالكفاءة متسمةو ةفعال بصورة املتبقية واخلطرة الصلبة لنفاياتا إدارة دعم
 عـن  فـضال  والطاقـة،  فيـدة امل مـواد لل )3R هـوم مف( االستعادةو التدوير وإعادة االستخدام إعادة

  .بيئيا سليم حنو على منها التخلص
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ــذا يفو  - ٣٠ ــصدد، ه ــان ال ــاع ك ــشاري االجتم ــد االست ــ املنعق ــدورات نيب ــشأن ال  إدارة ب
ــصلبة النفايــات ــا، يف ال ــذي أفريقي ــاط يف عقــد ال ــومي الرب ــشرين ٢٦ و ٢٥ ي ــاين ت ــوفمرب/الث  ن
 اهلـدر،  علـى  القـضاء  إىل هتـدف  شـراكات  بإقامـة  املعـين  الـدورات  بـني  عقدنامل واملؤمتر ،٢٠١٠
  .خاص بشكل ينمفيد ،٢٠١١ ايرفرب/شباط ١٨ إىل ١٦ من طوكيو يف عقد الذي

  
  اختاذها املطلوب اإلجراءات/املتاحة اتيةالسياس ياراتاخل    

 يف النفايـات  دارةإل األجـل  طويلـة  اسـتراتيجية  لتحديـد  إجـراءات  اختـاذ  الـضروري  من  - ٣١
  :يلي مبا والقيام املستويات مجيع على الفقر على والقضاء املستدامة التنمية سياق

 لـي احملو وطينالـ  الـصعيدين  علـى  شـاملة  واستراتيجيات سياسات ذانفإو وضع  )أ(  
 االسـتعادة و التـدوير  وإعـادة  االستخدام إعادة مفهوم وعلى املستدامة التنمية مبادئ على قائمة

  ؛)3R هوممف(
ــتفادة  )ب(   ــن االسـ ــيط أدوات مـ ــذ يف التخطـ ــتراتيجي تنفيـ ــات اتاسـ ــى النفايـ  علـ
  النفايات؛ إلدارة التحتية نيةالب إرساء يفو والوطين احمللي الصعيدين
 النفايـــات، بـــإدارة الـــصلة ذات االجتماعيـــة والقـــضايا الفقـــر قـــضايا مراعـــاة  )ج(  

  ؛القمامة يف املنقبنيو القمامة من املعتاشني عيش سبل ذلك يف مبا
 مـع  التعـاطي  كيفيـة  تغـيري  ذلـك  يف مبا ،اجلمهور وتوعية ثقيفالت مستوى رفع  )د(  
  كمورد؛ تهاومقارب النفايات موضوع
  .املشعة النفايات وإدارة املستهلك لوقودل وطنية خطط وضع  )ـه(  

  :يلي مبا والقيام هبا املتعلقة قنياتوالت التحتية والبنية النفايات إدارة ةنظمأ حتسني  - ٣٢
ــة حتــسني  )أ(   ــة نوعي ــات وموثوقي ــامل البيان ــاتب صلةت ــضل لرصــد النفاي  وضــعو أف
  ؛أدق إسقاطات
 اخلطـــرة والنفايـــات لنفايـــاتل عامليـــة وتعـــاريف معـــايري ضـــعو علـــى العمـــل  )ب(  
  ؛هتاحيا دورة طوال النفايات إدارة بشأن املعلومات تبادل وتشجيع
 والـسياسات  التخطـيط  وحتـسني  ،املكَّبـات  يف امللقـاة  النفايات كميات خفض  )ج(  
 ووضـع  فايات،الن من للتخلص وآمنة هبا موثوق مواقع استحداثو املوارد، استعادة إىل الرامية
  منها؛ التخلص وجودة النفايات ملعاجلة معايري

  ؛البيولوجي صالحواإل البيولوجية كنولوجياالت استخدام تشجيع  )د(  
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 الـصلة  ذات الدوليـة  واالتفاقـات  االتفاقيـات  تنفيـذ  علـى  الـدويل  اجملتمـع  حث  )ـه(  
 أفريقيـا  ىلوإ اخلطـرة  ايـات النف اسـترياد  حبظـر  املتعلقـة  بامـاكو  اتفاقيـة  وخباصـة  النفايـات،  بإدارة
 بـني  لـشراكة ل كوتونـو  اتفـاق و بـازل  اتفاقيـة و أفريقيـا  داخـل  احلـدود  عـرب  نقلها حركة ومراقبة
 واجلماعـــة ناحيـــة، مـــن اهلـــادئ احملـــيط ودول والكاريبيـــة األفريقيـــة الـــدول مجاعـــات أعـــضاء
 إىل املـساعدة  وتقـدمي  توجيهيـة ال بـادئ امل وتـوفري  ،أخـرى  ناحيـة  مـن  األعـضاء  ودوهلـا  األوروبية

  واالتفاقيات؛ االتفاقات هذه وإنفاذ طبيقلت النامية لبلدانا
ــاذاإل ضــمان  )و(   ــة الفعــال نف ــازل، التفاقي ــا يف اصــةخبو ب ــق م ــ يتعل  غــري شحنبال

 اختتــام علــى امللّحــة، األولويــة بــاب مــن العمــل،و اإللكترونيــة، والنفايــات لنفايــاتل قــانوينال
  تفاقية؛اال مبوجب الضرر عن والتعويض القانونية ملسؤوليةا بشأن بروتوكول حول املفاوضات

 الوقـود  يف التـصرف  بأمـان  املتعلقـة  املـشتركة  التفاقيـة ل األساسية ملبادئا أييدت  )ز(  
  ؛الذرية للطاقة الدولية الوكالة رعاية حتت املشعة النفايات يف التصرف وأمان املستهلك
  .النفايات بشأن األطراف املتعددة اتاالتفاق لدعم اإلقليمية اآلليات تعزيز  )ح(  

 سـليمة  بطريقـة  ها،تـدوير  وإعـادة  هااستخدام إعادةو النفايات من احلد طبيقت مواصلة  - ٣٣
  :يلي مبا والقيام بيئيا

 إعـادة  مفهـوم  أسـاس  علـى  قـائم  احلياة دورةل مراع ظورنم من النفايات إدارة  )أ(  
  يدفع؛ امللوث ومبدأ )3R هوممف( االستعادةو التدوير وإعادة االستخدام

 علومــــاتامل واســـتخدام  نطاقــــا وســـع األ املنـــتجني  مــــسؤولية تفعيـــل  زيـــادة   )ب(  
  املنتجات؛ عن

 عنـــد النفايـــات مـــن للحـــد الالزمـــة صكوكوالـــ االقتـــصادية احلـــوافز حتـــسني  )ج(  
 للمــواد أســواق اســتحداثو تــدويرها، وإعــادة حــد أدىن إىل النفايــات مــن تقليــلالو املــصدر،

  ويرها؛تد املعاد
ــشجيع  )د(   ــشركات ت ــى ال ــل عل ــن التقلي ــات م ــىو حــد أدىن إىل النفاي ــادة عل  إع

  ؛للشركات والبيئية االجتماعية املسؤولية إطار يف التدوير وإعادة االستخدام
 هـا في مبـا  ،لنفايـات ل املولِّـدة  غـري  نظمـة األ جمال يف والتطوير البحث يف التعاون  )ـه(  
  اخلطرة؛ فاياتللن املولدة غري اإلنتاج تقنيات
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 الـــصلة، ذات التحتيـــة الـــبىنو طاقـــة إىل النفايـــات حتويـــل مبـــادرات إطـــالق  )و(  
 كمـصدر  السـتخدامه  امليثـان  غـاز  حجـز  طريـق  عـن  املطـامر  مـن  صادرةالـ  االنبعاثـات  وخفض
  مليثان؛با املتعلقة العاملية املبادرة مثل تبذهلا اليت كتلك جهود خالل من للطاقة

 يف )3R هـوم مف( االسـتعادة و التـدوير  وإعـادة  االسـتخدام  دةإعا مفهوم إدراج  )ز(  
  .والعملية جاملنَت تصميم
 اإللكترونيـــة النفايـــات مـــن للـــتخلص فعالـــة واســـتراتيجيات سياســـات طبيـــقت تعزيـــز  - ٣٤
  :يلي مبا والقيام اخلطرة النفاياتو

 املعـادن  هـا في مبـا  اخلطـرة،  املـواد  اسـتخدام  من احلد إىل الرامية اجلهود مواصلة  )أ(  
  الكيميائية؛ للمواد الدولية لإلدارة االستراتيجي هجلنا أهداف مع انسجاما الثقيلة،

 البيئـــي ألمـــنل تهاوشـــبك البيئـــيني واإلنفـــاذ لالمتثـــال الدوليـــة الـــشبكة دعـــم  )ب(  
  نفاذ؛اإل جمال يف الدويل التنسيق لتعزيز كوسيلٍة للموانئ،
 بـصورة  الـسفن  تـدوير  إلعـادة  كونـغ  هونـغ  اتفاقيـة  علـى  التصديق إىل الدعوة  )ج(  

 يظـل  أن جيـب  كونـغ  هونـغ و بـازل  يتاتفـاقي  تنفيذ أن االعتبار يف الوضع مع ،بيئياً وسليمة آمنة
  .ومتسقا متكامال

  :يلي مبا والقيام حمددة نفايات إدارة  - ٣٥
 اإللكترونيـة  النفايـات  هافي مبا النفايات، من حمددة صادرمل خاص اهتمام إيالء  )أ(  
 الــصناعية والنفايــات الــصحية الرعايــة ونفايــات الزراعيــة احليويــة والكتلــة البالســتيكية ادواملــو
  املشعة؛ والنفايات اخلطرة

ــادة  )ب(   ــة اجلهــود زي ــات ومعاجلــة جلمــع املبذول ــة النفاي ــادة اإللكتروني  إعــادة وزي
 والتعـاون  اإللكترونيـة،  الـشركات  قبـل  مـن  ذلـك  يف مبـا  اإللكترونيـة،  للمنتجات اآلمن التدوير
  النامية؛ البلدان يف سيما ال اإللكترونية، النفايات مطامر يف املتمثلة املتنامية املشكلة ملعاجلة

  احمليطات؛ يف البالستيكية املواد من ذلك يف مبا البحري، التلوث من احلد  )ج(  
  ؛كباتامل يف احليوي للتحلل القابلة النفايات كميات خلفض أهداف حتديد  )د(  
  .احليويةو الطبية لنفاياتل أنظمة عوض  )ـه(  

  :يلي مبا والقيام الزراعية املخلفات إدارة حتسني  - ٣٦
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ــسني  )أ(   ــواق حتـ ــات األسـ ــصنَّعة للمنتجـ ــتخدام املـ ــات باسـ ــات إدارة تقنيـ  النفايـ
  ؛معينة حملاصيل املخصصة مسدةاأل مثل الزراعية،
 متـسمة  قنيـات ت بيـق وتط ونقـل  وتطـوير  مـة قيِّ مـوارد  احملاصـيل  خملفـات  اعتبار  )ب(  
 خــالل مــن املتجــددة لطاقــةل ومــصادر لتربــةل مغــذيات إىل املخلفــات تلــك لتحويــل بالكفــاءة
  املغذيات؛ إلدارة العاملية الشراكة مثل جهود

  الالهوائي؛ واهلضم التسميد وزيادة حتسني  )ج(  
 لوقــود مــصدرا باعتبــاره ذلــك يف مبــا حيــائياأل الغــاز اســتخدام نطــاق توســيع  )د(  

  .نظيفال هيالط
 ،فعــال حنــو علــى النفايــات إدارة أجــل مــن التكنولوجيــا ونقــل القــدرات بنــاء حتــسني  - ٣٧

  :يلي مبا والقيام
 بنــاء مهــارات تــوفري علــى النمــو املتقدمــة والبلــدان الدوليــة املنظمــات تــشجيع  )أ(  
 علـــى احلـــصول ودعـــم هـــداراإل مكافحـــة اســـتراتيجيات لتنفيـــذ الالزمـــة واملـــوارد القـــدرات

  النامية؛ البلدان يف تكنولوجياال
ــز  )ب(   ــاء تعزي ــا ونقــل والتواصــل، القــدرات، بن ــ التكنولوجي  البلــدان إىل رفاواملع
 يف االسـتثمار  عـن  فـضال  ،عليهـا  واحلفـاظ  التقنيات اختيار بشأن لوماتاملع ذلك يف مبا النامية،
 الناميـة،  البلـدان  يف لنفايـات ا مـصادر  ملختلـف  بيئيـا  السليمة اإلدارة أجل من املمارسات أفضل
 املــستخدمة، قنيــاتالت عــن وملخــصات ،التوجيهيــة واملبــادئ ،الكتيبــاتك مــواد وضــع وتعزيــز

  ؛اجليدة مارساتوامل
 والقـدرات  املهـارات  وبناء احمللية، واإلمنائية يةالبحث ؤسساتامل اتقدر حتسني  )ج(  

 املهــــارات ذلــــك يف مبــــا للنفايــــات، املتكاملــــة اإلدارة أجــــل مــــن احملليــــة احلكومــــات يف
  واإلدارية؛ التقنية

 املـنظم،  املهـين  املـستوى  إىل األويل هينامل املستوى من النفايات بإدارة االنتقال  )د(  
  ؛خصصةتم جامعة دورات تنظيم عرب ذلك يف مبا

 اخلطــرة لنفايــاتبا جــرد قــوائم لوضــع الناميــة لبلــدانا إىل املــساعدة تقــدمي  )ـه(  
  امللوثة؛ واملواقع اإللكترونية والنفايات املشعة والنفايات
 مـع  التواصـل  يتـيح  مبـا  منـها  ستفيدينواملـ  قنيـات الت ديرملـو  بـرامج  استحداث  )و(  
  .ةياحلكوم اجلهات
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 وبناؤهــا، هــافي واالســتثمار ،للنفايــات املــستدامة اإلدارة أجــل مــن الــشراكات متويــل  - ٣٨
  :يلي مبا والقيام

 إلدارة الالزمـة  التحتيـة  البنيـة  تـشييد  أجل نم النامية لبلدانل مالية موارد تعبئة  )أ(  
  ة؛يرابتكاال لتمويلا آليات خالل من ذلك يف مبا النفايات،
 التحتيـة  البنيـة  متويـل  أجـل  من واخلاص العام القطاعني بني الشراكات تشجيع  )ب(  
  النفايات؛ إلدارة الالزمة والتقنيات
 احمللـي  الـصعد  مـن  كـل  علـى  النفايـات  إلدارة قاعـدة ال عريـضة  شـراكات  بناء  )ج(  
  والدويل؛ والوطين
 عامليـة ال شراكاتالـ  علـى  يـتعني  الـيت  فعالـة ال إلجراءاتبـا  واضح تعريف تقدمي  )د(  
 هااختـذ  الـيت  املبـادرات  بـني  والتكامـل  االتـساق  ضمني مبا النفايات، إدارة بشأن اختاذها الناشئة
 الـشؤون  وإدارةُ النفايـات،  إدارة شأنبـ  عامليـة  شراكة إلقامة للبيئة املتحدة األمم برنامُج مؤخرا

 شـراكة  إلطـالق  اإلقليميـة  للتنميـة  املتحدة األمم مركُزو العامة باألمانة االجتماعيةو االقتصادية
  .احمللية لسلطاتل النفايات إدارة خدمات ميتقد بشأن دولية

  
  التعدين  - دال    

 تكتـسي  هـي و البلـدان،  نمـ  لكـثري ا إىل بالنـسبة  حيويـة  بأمهيـة  التعـدين  صـناعات  تتسم  - ٣٩
 الفرصـة  صـحيح،  بـشكل  تـه دارإ لـدى  التعـدين،  ويتـيح  .النامية البلدان إىل بالنسبة خاصة أمهية

 حـد  أقـصى  قيـق حت هـو  اهلـدف  يكون أن وينبغي .الفقر من لحدلو نطاقال ةواسع تنمية زيحفتل
 واالجتماعيـة  البيئية اراآلث من حد أدىن إىل التقليل مبوازاة للتعدين اإلجيايب االقتصادي األثر من

ــسلبية، ــا الـ ــززي مبـ ــة الـــدول اتقـــدر عـ ــتفادةا علـــى املنتجـ ــا مـــن السـ ــة مواردهـ  علـــى الطبيعيـ
  .الطويل املدى
 يف تامـا  إدماجـا  التعـدين  مبوجبـه  ُيـدَمج  متكامـل  شـامل  هنج اتباع املطلوب من عليه،و  - ٤٠

 االقتـصادية  والقطاعـات  التعـدين  بـني  ِصـالت  إجيـاد  الـضروري  ومـن  .املـستدامة  التنميـة  منوذج
 ،االقتـصادي  لتنـوع ل سليمة استراتيجيات تطبيق مواصلة على نفسه الوقت يف والعمل األخرى
  .املواطنني على التعدين أنشطة من املتأتية للمنافع عادل توزيع حتقيق ضمان وكذلك

 ،الــسياق هــذا ويف .هبــا اخلاصــة مواردهــا اســتغالل يف الــسيادي احلقبــ لــدولا وتتمتــع  - ٤١
 التعـدين  حقـل  يف االستثمار شجيعلت ةشامل وتنظيمية قانونية أطر استحداث لبلدانا على يتعني

ــار ومعاجلــة ــة اآلث ــة االجتماعي ــسلبية والبيئي  بعــد مــا تبعــات ذلــك يف مبــا ،ذلــك عــن النامجــة ال
  .جمانامل إغالق
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 حاجــة ةومثــ .ةأولويــ املــستويات مجيــع علــى التعــدين لقطــاع صاحلةالــ اإلدارة وتــشكل  - ٤٢
 يف الـشفافية  تـوخي  وينبغـي  .عائـدات  مـن  تولـده  مـا و التعـدين  أنشطة يف الشفافية لتعزيز ملحة
  .أنفسهم املستهلكني إىل الوصو التوريد ةسلسل مراحل مجيع
 احملليـة  اجملتمعـات  ذلـك  يف مبـا  املـصلحة،  أصـحاب  مـشاركة  تعزيـز  مبكـان  األمهية ومن  - ٤٣
 .التعـدين  قطـاع  تطـوير  يف فعـال  دور أداء مهلـ  يتـيح  مبـا  والنـساء،  ةاألصلي شعوبال جمتمعاتو

 إسـهام  لـضمان  واخلـاص  العـام  القطـاعني  بـني  الـشراكات  إقامـة و التعاون إبداء الضروري ومن
ــ لتعــدينا ــة يف اإجياب ــافع املنــصف التوزيــع وتعزيــز املــستدامة التنمي  اســتخراج عــن الناشــئة للمن

  .املعدنية املوارد
 دعمالـ  تـوفري و والتقنيـة،  املاليـة  املـساعدة  تقـدمي  الـدويل  مجتمـع لل الـضروري  مـن  كما  - ٤٤
  .مستدام بشكل تهوإدار التعدين طاعق لتطوير تشجيعا القدرات، بناءل

  
  اختاذها املطلوب اإلجراءات/املتاحة اتيةالسياس ياراتاخل    

 بـــني الفعـــال التعـــاون حتقيـــقو الـــشراكات لتطـــوير إجـــراءات اختـــاذ الـــضروري مـــن  - ٤٥
  .يلي مبا والقيام ،املستويات مجيع على احمللية واجملتمعات الشركاتو اتماحلكو

ــ  )أ(   ــسياسايت احلــوار إطــالق شجيعت ــشأن املتعــددين املــصلحة أصــحاب بــني ال  ب
  القدرات؛ دعيموت القطاع يف االستدامة تعزيز على ركزي الذي ،التعدين

  .ينالتعد على تركز اليت رفيةاملع شراكاتال وحتسني إنشاء  )ب(  
  :يلي مبا والقيام يةالوطن اتاالقتصاد يف أمشل بشكل التعدين قطاع دمج  - ٤٦

 مـن  ذلـك  يف مبـا  املعدنيـة،  التوريد سالسل مراحل مجيع يف مضافة قيمة توليد  )أ(  
  ؛اإلغناء استراتيجيات خالل

 توليــد تعزيـز  أجــل مـن  االقتـصاد  قطاعــات سـائر و التعـدين  بــني صـالت  جيـاد إ  )ب(  
 تطويرهـا و احملليـة  التجاريـة  األعمـال  توسـيع  يف اإلسهام أجل منو العمل، رصف وخلق الدخل
 وتطـوير  اقتـصادية،  جمموعـات  إنـشاء  أو إنتـاج  سالسـل  اسـتحداث  هامنـ  أمـور  لةمج طريق عن

  ؛وإليها القاعدة من منطلقة يةوخدمات ةيصناع أنشطة
 ويــــعتنل تعزيــــزاً التعــــدين شــــركات مــــشاريع يف ســــتثماراال إعــــادة زيــــادة  )ج(  

  احمللية؛ االقتصادات
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ــز  )د(   ــدرة تعزي ــسية الق ــتثمار التناف ــن واالس ــويرت خــالل م ــات ط ــة العملي  اإلداري
 متويـل  آليـات  وتنويـع  واملعدنيـة،  اجليولوجيـة  املعلومـات  وتوفري ،واألذونات خيصالترا صدارإل
  والتدريب؛ التقين الدعم وتعزيز القطاع، هذا

ــاء  )ـه(   ــتثمار تـــدفقات رةإدا علـــى الوطنيـــة القـــدرات بنـ ــال، حنـــو علـــى االسـ  فعـ
  عقود؛ال إبرام على التفاوض ذلك يف مبا

 كفـاءة  وحتـسني  التعـدين  أنـشطة  علـى  الـضرائب  لفـرض  القانونية األطر تعزيز  )و(  
  ؛ائبالضر جباية نظام

  األسواق؛ إىل منوا البلدان أقل وصول إمكانية حتسني  )ز(  
 تعـددة امل التحتيـة  للبنيـة  التعـدين  أنـشطة  نعـ  املتـأيت  الـدخل  مـن  جـزء  ختصيص  )ح(  

 واملهملـة  هجـورة امل التعـدين  ملنـاطق  البيئي عاشنواإل ،االجتماعية التحتية والبنية االستخدامات،
  .الطبيعية األصول يف واالستثمار

 البيئيـة  اآلثـار  ملعاجلـة  الـوطين  الـصعيد  علـى  واملؤسسية والتنظيمية القانونية األطر تعزيز  - ٤٧
  :يلي مبا اُموالقي للتعدين

 سليمة،الـ  دارةاإل ممارسـات  اتباع على التعدين شركات شجيعلت أنظمة وضع  )أ(  
ــاجم تأهيــل إعــادة ضــمان ذلــك يف مبــا ــة،وامل املهجــورة املن ــسليمة واإلدارة همل  مخلفــاتلل ال

 اســتخدام خــالل مــن ذلــك يف مبــا ،نــاجمامل وإغــالق خملفــات، وصــرف النفايــات، وخمزونــات
  االجتماعي؛ األثر تقييماتو بيئيال األثر اتتقييم

  التعدين؛ وخطط استراتيجيات يف البيولوجي التنوع حفظ هدافأل الترويج  )ب(  
ــتحداث  )ج(   ــر اسـ ــة األطـ ــة القانونيـ ــالق والتنظيميـ ــاجمامل إلغـ ــمان نـ ــدمي وضـ  تقـ
  تصاريح؛ال منح قبل املناجم إلغالق كافية متويل اتاعتماد

 أنــشطةب القيــام أثنــاء البيئيــة التــأثريات رصــد علــى اتاملؤســس قــدرات تعزيــز  )د(  
  البيئية؛ التشريعات وإنفاذ للمواطنني املعلومات توفري بغية وبعده التعدين

 واقــعامل فيهــا مبــا ،بيئيــا احلــساسة املنــاطق يف التعــدين لتنظــيم تــشريعات وضــع  )ـه(  
 واملواقـع  ،البيولـوجي  تنـوع ال حلفـظ  بالنـسبة  يويةاحل واملناطق ،املياه واردمل بالنسبة األمهية البالغة

  املقدسة؛
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ــ حتمــل إزاء وقــائي هنــج اّتبــاع علــى التــشجيع  )و(   ــة سؤولياتامل  خــالل مــن البيئي
 ملعاجلـــة ومعـــايري اســـتراتيجيات ووضـــع التعـــدين مـــشاريع تـــصميمب مـــسؤول بـــشكل القيـــام

  البيئية؛ سؤولياتامل
  ؛هلا االستجابةو والتأهب لكوارثا من الوقاية لتحسني تنظيمي إطار تصميم  )ز(  
 أنـشطة  يف جودهتـا و املياه الستخدام وطنية وسجالت رصد أنظمة استحداث  )ح(  
  .التعدين نفايات ذلك يف مبا التعدين
 اآلثــار ملعاجلــة الــوطين الــصعيد علــى واملؤســسية والتنظيميــة القانونيــة األطــر تعزيــز  - ٤٨

  :يلي مبا والقيام للتعدين االجتماعية
 يتعلـق  ما يف وخباصة ،املناجم لعمال املعيشية الظروفو لعمال ظروف حتسني  )أ(  

  ؛النطاق ضيقوال اليدوي التعدين ذلك يف مبا املناجم، داخل والسالمة الصحةب
 ،التعـدين  قطـاع  يف األطفـال  ةلـ اعم أشكال مجيع على للقضاء طواتخب لقياما  )ب(  

 األجـر  دفوعـة امل السنوية تإلجازال الدولية العمل منظمة اتفاقييت يف خاص، بشكل النظر، عرب
  ؛)١٣٨ رقم االتفاقية( بالعمل االلتحاق لسن األدىن لحدول )١٣٢ رقم تفاقيةاال(

 ملبـادرات ا دعـم  يتخطـى  مبـا  العمـال،  وحقـوق  اإلنسان حقوق حقاقإ حتسني  )ج(  
 يف الـسالمة  بـشأن  الدوليـة  العمـل  منظمـة  اتفاقيـة  علـى  التـصديق  يف النظـر  ذلـك  يف مبا طوعية،
  ؛)١٧٦ رقم االتفاقية( ماملناج

 للمجتمعـات  االجتماعيـة  واحلماية الصحية واخلدمات والتدريب التعليم توفري  )د(  
 النـساء  يـشمل  مبـا  ،التعدين جمتمعات من وغريها النطاق والضيق اليدوي تعدينال على املعتمدة
  ؛منهجي شكلب واألطفال
 اجملتمعــاتو صــليةاأل الــشعوب جمتمعــات حقــوق حلمايــة خــاص اهتمــام إيــالء  )ـه(  
 وإنفــاذ ،والفعالــة الكاملــة واملــشاركة املــستنرية،و واملــسبقة احلــرة املوافقــة ذلــك يف مبــا احملليــة،
  البيئية؛ والضمانات البيئية األنظمة

ــات األرض حقــوق ضــمان  )و(   ــات احملليــة للمجتمع  األصــلية، الــشعوب وجمتمع
  ألراضي؛ل شاملال الستخداما خطط خالل من سيما ال

 األضـرار  لقاء احمللية اجملتمعات على والتعويض لجربل آليات وتنفيذ استحداث  )ز(  
 تعـويض  دفـع  ذلـك  يف مبـا  ،اليورانيوم استخراج سيما وال ،التعدين أنشطة جراء هبا حلقت اليت

  التوطني؛ إلعادة عادل
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ــراء  )ح(   ــسوحات إجــ ــة مــ ــصادية اجتماعيــ ــة واقتــ ــوال منتظمــ ــرة طــ ــذ فتــ  تنفيــ
  .التعدين مشاريع

 ةاألصــلي الــشعوب جمتمعــاتو احملليــة واجملتمعــات الرئيــسية اجملموعــات مــشاركة تعزيــز  - ٤٩
  :يلي مبا والقيام

ــزت  )أ(   ــشاركة عزي ــع م ــصلحة أصــحاب مجي ــع يف امل ــام مراحــل مجي ــشطةب القي  أن
 حقـوق  ومحايـة  والنـساء،  ةاألصـلي  الـشعوب  جمتمعـات و احملليـة  اجملتمعـات  ذلـك  يف مبا التعدين،
  التعدين؛ مناطق يف اوثقافاهت احمللية واجملتمعات األصلية الشعوب
 حقـوق  مـنح  قبـل  املناسـب  الوقـت  يفو بـشفافية  اجلمهـور  مـع  التشاور ضمان  )ب(  
  املناجم؛ إغالق خطط وضع لدى املصلحة أصحاب مع التشاور وطلب واالستغالل، التنقيب

ــدرة حتــسني  )ج(   ــور ق ــىع اجلمه ــى االطــالع ل ــات عل ــة املعلوم ــال املتعلق  راراتقب
  .مثال لكترونيةاإل البوابات عرب التعدين، بشأن ةياحلكوم
  :يلي مبا والقيام ،الدويل اجملتمع من بدعمٍ الوطين، الصعيد على التقنية القدرات تعزيز  - ٥٠

ــا حمتـــــوًى التعـــــدين لقطـــــاع واإلداري الـــــتقين التـــــدريب تـــــضمني  )أ(    متعلقـــ
  املستدامة؛ التنميةب

 ،ةالوطنيـ  لـإلدارة  مناسـبة  آليـات  اسـتحداث  شجيعتـ  علـى  القدرات بناء دعم  )ب(  
  ؛هاإنفاذو طبيقهاتو واألنظمة القوانني على اإلشراف ذلك يف مبا

 التعــــدين مــــسائل ملعاجلــــة املعنيــــة الــــوزارات بــــني أوثــــق تعــــاون تــــشجيع  )ج(  
  متكاملة؛ صورةب

  املعدنية؛ هاموارد حتديد يف النامية البلدان إىل دعمال تقدمي  )د(  
 خـالل  مـن  البيئيـة،  القـضايا  جمـال  يف املمارسـات  أفـضل  ونـشر  تبـادل  شجيعت  )ـه(  
 واســتحداث اإلنترنــت، عــرب تــدريبال تــوفريو املوقــع يف دراســية حلقــات بتنظــيم مــثال القيــام

  .العلوم على قائمة إقليمية شبكات
 البيئيـة  راآلثا من احلد على النامية البلدان ملساعدة والدراية السليمة قنياتالت نقل دعم  - ٥١

  :يلي مبا والقيام للتعدين السلبية
 اسـتمرار  لـضمان  املنـاجم  إغـالق  بعـد  ما فتراتل االستراتيجي التخطيط دعم  )أ(  
  الطويل؛ املدى على فوائدال جين يف احمللية اجملتمعات
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 وإعـادة  ،هاتأهيل وإعادة املناجم إغالق بشأن املمارسات أفضل تبادل تشجيع  )ب(  
 واسـتخدام  الطاقـة  اسـتهالك  وخفـض  امليـاه،  تلـوث  نمـ  حـد  أدىن إىل التقليـل و املياه، استخدام

  التعدين؛ جمال يف الكيميائية املواد
  .بيئيا السليمة التعدين قنياتت تطوير أجل من القدرات بناء توفري  )ج(  

  :يلي مبا والقيام التعدين شركات أداء حتسني تعزيز  - ٥٢
  ؛املستدام التعدين بادئمل الترويج  )أ(  
 ذلـك  يف مبـا  التعدين، لعمليات واالجتماعية البيئية معايريلل تدرجييال نيتحسال  )ب(  
ــ ثـــاراآل تقيـــيم ــ ةاالجتماعيـ  تـــشمل ،عليهـــا ومتفـــق شـــفافة ســـلوك بقواعـــد مقرونـــا ،ةوالبيئيـ
  ق؛حتقُّ آليات

 التعـــدين، حقـــل يف للـــشركات والبيئيـــة االجتماعيـــة للمـــسؤولية التـــرويج  )ج(  
ــا ــا ذلـــك يف مبـ ــشفافيةب حتليهـ ــساءلة، ،الـ ــادل واملـ ــات وتبـ ــدة املمارسـ ــداد ،اجليـ ــارير كإعـ  تقـ
  االستدامة؛ عن

ــرويج  )د(   ــة لمــسؤوليةل الت ــدين جمــال يف االجتماعي ــا التع ــات حيــسن مب ــع العالق  م
ــات ــة، اجملتمع ــات اســتحداثو احمللي ــل آلي ــشركات حتمــل تكف ــسؤوليةا ال ــة مل ــوفري عــن التام  ت
  التأهيل؛ إعادة يف ودورها وبعدها، العمليات ثناءأ ،واالجتماعية البيئية الضمانات
 التوجيهيـة  املبـادئ  مثـل  لـألداء،  دوليـة  توجيهيـة  مبـادئ  اعتمـاد  على تشجيعال  )ـه(  

 التعــاون منظمــة يف املعتمــدة التوجيهيــة واملبــادئ الدوليــة، التمويــل مؤســسة يف املعتمــدة داءلــأل
  .العاملية اإلبالغ ومبادرة املتحدة، لألمم العاملي االتفاقو االقتصادي، امليدان يف والتنمية

 وليـد وت الوطنيـة،  االقتـصادات  يف تامـا  إدماجـا  النطـاق  ضيقوال يدويال التعدين جادمإ  - ٥٣
 البيئيـة  التـأثريات  من حد أدىن إىل تقليلال مبوازاة العيش كسب وفرص املداخيل من حد أقصى

  :يلي مبا والقيام السلبية واالجتماعية
 حـدة  لتخفيـف  مـشروعة  كوسيلة النطاق ضيقوال يدويال التعدينب افاالعتر  )أ(  

  ؛هوتنظيم هدعم يتعني للتنمية وكناقلٍ الدخل، وتوليد الفقر
 الـدعم  وتـوفري  ،النطـاق  ضيقوالـ  يدويال لتعدينل خمصصة خاصة مناطق تعيني  )ب(  
  املناطق؛ تلكل البيئي األثر وتقييم املوارد لتقييم الشعيب

 إلضــفاء لــسماحا بغيــة النطــاق ضيقوالــ يــدويال للتعــدين الــتقين مالــدع تــوفري  )ج(  
 التقنيــات مــستوى ورفــع حمترفــة، مهنــة فيــه العمــل وجعــل ،القطــاع هــذا علــى الرمســي الطــابع
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 مـن  التهرب ومكافحة السلبية واالجتماعية البيئية اآلثار من احلد هبدف وذلك ،فيه املستخدمة
  الضرائب؛ دفع

ــع  )د(   ــستوى رف ــدريب م ــدعم الت ــايل وال ــني امل ــدينل الالزم ــدويال لتع ــ ي  ضيقوال
  املناجم؛ لعمال اجلماعي واإلقراض الصغر البالغة القروض تقدمي عرب ذلك يف مبا النطاق،
 ،النطـاق  ضيقوالـ  يـدوي ال لتعـدين با املرتبطـة  الـسلبية  االجتماعية اآلثار معاجلة  )ـه(  

ــا ــافي مب ــوثال ه ــ تل ــدينت جــراء الزئبقب ــذهب ع ــة اهلــواجس مــن ذلــك غــريو ال ــصحةب املتعلق  ال
  .واألطفال لنساءبا خاص اهتمام إيالءو والسالمة،

  :يلي مبا والقيام التعدين لقطاع الدولية اإلدارة حتسني مواصلة  - ٥٤
 والفلـزات  واملعـادن  بالتعـدين  املعـين  الـدويل  احلكومي املنتدى عملب االعتراف  )أ(  
 اتبـاع  علـى  تـنص  الـيت  التعـدين،  لقطـاع  ةيطاراإل امةالع تهسياس ذلك يف مبا املستدامة، والتنمية

 املتحـدة  األمـم  مـؤمتر  مـن  طلبوال ،املستدامة التنمية تعزز بطريقة التعدين لتطوير نظوميم هنج
  للمنتدى؛ الدعم تقدمي مواصلة )األونكتاد( والتنمية للتجارة

ــشجيع  )ب(   ــم تـ ــدة، األمـ ــباج إىل املتحـ ــات نـ ــشركات احلكومـ ــحاب والـ  وأصـ
ــ الــيت املمارســات وأفــضل توجيهيــةال بــادئامل وضــع علــى الــصلة، ذوي حةاملــصل  البيئــة شملت

ــة ــسياسات القانونيـ ــسية، يةوالـ ــقو واملؤسـ ــصى حتقيـ ــد أقـ ــن حـ ــافع مـ ــة املنـ ــصادية املاليـ  واالقتـ
  للتعدين؛ واالجتماعية

ــز  )ج(   ــفافية تعزيــ ــواأل شــ ــاراال يف قاســ ــادنب جتــ ــوفريو املعــ ــاتامل تــ ــن علومــ  عــ
 التنافــــسية القــــدرة علــــى آثارهــــا واستكــــشاف العامليــــة، األســــواق يف الــــسائدة االجتاهــــات
  االقتصادية؛ اتوالسياس
ــادرات دعــم  )د(   ــ مب ــشفافية وّخيت ــل ال ــادرة مث ــشفافية مب ــصناعات جمــال يف ال  ال

 عـــدم ضـــمان دفهبـــ ســـيما ال املنـــشأ، شـــهادات إلصـــدار كيمـــربيل وعمليـــة االســـتخراجية،
  ؛ةاملسلح رتاعاتال تأجيج يف التعدين عمليات من عائدات استخدام
 غــري املاليــة التــدفقات مكافحــة هبــدف انالبلــد سبحبــ املــايل اإلبــالغ تــشجيع  )ـه(  
  التعدين؛ قطاع من املشروعة
ــشجيع  )و(   ــستثمرين ت ــى امل ــاع عل ــادئ اتب ــة مب ــة توجيهي  يف لالســتثمارات أخالقي
  .مثال السيادية االستثمار صناديق بعض غرار على التعدين، قطاع
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 ،املعدنيــة املــوارد وإدارة اســتخدام وكفــاءة واملــوارد، الطاقــة اســتخدام كفــاءة حتــسني   - ٥٥
  :يلي مبا والقيام ،التعدين قطاع يف ،والفلزات املعادن تدوير وإعادة استخدام إعادةو

 مـن  احلـد  ذلك يف مبا التعدين، قطاع يف والطاقة املوارد استخدام كفاءة زيادة  )أ(  
ــاه اســتخدام ــ ،املي ــاه اســتخدام ادةوإع ــات حفــظ علــى نفــسه الوقــت يف العمــلو ،املي  احتياطي

  اجلوفية؛ املياه
ــادة  )ب(   ــة اجلهــود زي  اســتخدامها إعــادة طريــق عــن النفايــات مــن حلــدا إىل الرامي
 التــدوير إعــادة يــسهل مبــا املنتجــات تــصميم حتــسني خــالل مــن ذلــك يف مبــا تــدويرها، وإعــادة

  ؛“ديناملُ التعدين” و
 واســتعادة الفحــم منــاجم مــن امليثــان غــاز انبعاثــات مــن احلــد علــى يعلتــشجا  )ج(  
  امليثان؛ب املتعلقة العاملية بادرةامل قبيل من برامج خالل من الطاقة إلنتاج امليثان

  .التعدين جمال يف الطاقة استخدام كفاءةل معايري وضع  )د(  
  

  املستدامة نتاجواإل االستهالك بأمناط املتعلقة للربامج العشري اإلطار  - هاء  
ــة أخـــذت  - ٥٦ ــوارد إنتاجيـ ــاد املـ ــدان مـــن العديـــد يف باالزديـ ــدان بعـــض حقـــقو البلـ  البلـ

 اسـتخدام  زال مـا  ذلـك،  ومـع  .البيئـي  والتدهور االقتصادي لنموا بني انسبي فصال والقطاعات
  .النموب مستمرين البيئي والتدهور املوارد
 مجيـع  يف وجـود امل االسـتهالك،  من التقليلو االستهالك يف اإلفراط بني اجلمع برح وما  - ٥٧

  .وبينها البلدان داخل ضخمة تفاوت أوجه إىل يؤدي ة،تلفخم بنسب وإن البلدان،
 أمنــاط تغــيري يــشكل الطبيعيــة، املــوارد قاعــدة ومحايــة الفقــر علــى القــضاء نــباج إىلو  - ٥٨

  .املستدامة للتنمية الثالثة الشاملة األهداف من اواحد ةاملستدام غري االستهالكو اإلنتاج
 التنفيذيـة،  جوهانـسربغ  خطـة  يف املـبني  النحـو  علـى  ان،املـستدام  واإلنتاج االستهالكف  - ٥٩
 عـن  فـضال  احلاليـة  للـدورة  األخـرى  األربعـة  املواضـيع  هـا في مبـا  أخـرى،  مواضـيع  عـدة ب انبطتير

 ،الجتمــاعي يف اجملــالني البيئــي واتهاومــساءل الــشركات ومــسؤولية والــسياحة والزراعــة الطاقــة
 وتنفيـذ  لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهـداف  قيَقوحت املستدامة، لتنميةبا العاملية االلتزامات تنفيذَ يدعمانو

  .الصلة ذات األطراف املتعددة البيئية االتفاقات
ــة اناملــستدام واإلنتــاج االســتهالك ويــشكل - ٦٠  االســتهالك يف اإلفــراط ألن قــصوى أولوي
 االحتبــاس غــازات إنتــاج خــالل مــن ذلــك يف مبــا لبيئــة،ل هــاداإج يــشكل العــاملي الــصعيد علــى
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 عليهـا  تترتـب و البحـر،  سـطح  مستوى ارتفاعب تسببت اليت العاملي، حتراراال وظاهرة احلراري
  .النامية الصغرية اجلزرية الدول على خطرية حمتملة آثار
 املنـاطق  مجيـع  يف ريكـب  قـدم ت أُحـرزَ  والتنميـة،  بيئـة لل املتحـدة  األمـم  مـؤمتر  انعقـاد  ومنذ  - ٦١

 العديـد  ومثـة  ،نياملستدام واإلنتاج االستهالك حنو التحول لتسريع مبادرات إطالق يف اإلقليمية
 .الــدويل بالــصعيد وانتــهاء احمللــي الــصعيد مــن بــدءاً ،صعدالــ مجيــع علــى الفعالــة املبــادرات مــن

 والوكـاالت  تويات،املـس  خمتلـف  علـى  واحلكومـات  الرئيـسية  اجملموعاُت املبادراِت هذه وتطلق
 تـزال  ال املبـادرات  هـذه  أن بيـد  .املتعـددين  املصلحة أصحاب بني ةختلفامل والشراكات الدولية
 طفيفـا  زاليـ  ال مجـايل اإل وتأثريها ،التقسيمات من ذلك وغري وزاريةو قطاعية أسس وفق جمزأة
   .القائمة التحدياتب مقارنةً
 تـدبريا  تـشكل  املستدامة واإلنتاج االستهالك بأمناط املتعلقة مراكش عملية برحت وما  - ٦٢
 تأثريهـا  نطـاق  أن بيـد  اإلقليميـة؛  واملنـاطق  البلـدان  بـني  رفاواملعـ  املعلومات لتبادل فعاال امؤقت
 بتأييـد  حتظـى  ال طوعيـة  مبـادرة  كوهنـا  بسبب استمراريتها من نال الوهن أن كما حمدودا كان

  .رمسي دويل حكومي
 عــشري إطــار اســتحداث خــالل مــن العمليــة هبــذه رتقــاءلال فريــدة فرصــة اآلن وتــربز  - ٦٣

ــربامج عــاملي ــالدا لل ــادراتل ةعم ــة لمب ــة الوطني ــة واإلقليمي ــل إىل اهلادف  حنــو التحــول يف التعجي
  .يةلتنفيذا جوهانسربغ خطة يف املطلوب النحو على نياملستدام االستهالكو اإلنتاج
 العـشري  اإلطـار  بـشأن  الـدورات  بـني  املعقـود  املـستوى  لرفيـع ا اللجنـة  اجتمـاع  وكان  - ٦٤

ــربامج ــة لل ــاط املتعلق ــاج االســتهالك بأمن ــستدامة واإلنت ــذي ،امل ــد ال ــة يف عق ــا، مدين ــومي بنم  ي
 اإلطـار  هـذا  ونطـاق  لـشكل  فهم تعزيز يف للغاية مفيدة ،٢٠١١ يناير/الثاين كانون ١٤ و ١٣
  .هل السياسي دعمال حشد ويف
  

  اختاذها املطلوب جراءاتاإل/املتاحة اتيةالسياس ياراتاخل    
ــ  - ٦٥ ــات هــدافأل احتقيق ــسربغ خطــة وغاي ــةلتنفيذا جوهان ــشأن ي ــاج االســتهالك ب  واإلنت

 واإلنتــاج االســتهالك بأمنــاط املتعلقـة  للــربامج عــشري إطــار اسـتحداث  ىعلــ فــقُتا ،نياملـستدام 
ــ )٢٠٢١-٢٠١١( املــستدامة ــة وفري  ٢١ القــرن أعمــال جــدول مــن مــستوحاة مــشتركة رؤي
 قاسـم  أعلـى  حتقيـق  إىل هـدف يو اطموحـ  يكـون و يـة؛ تنفيذال جوهانـسربغ  وخطـة  ريـو  وإعالن
 ةواسـع  ةشاركمـ  علـى  قائمـا  ويكـون  ؛املـستوى  رفيـع  سياسـي  دعـم  تـوفري  علـى  فـز حي ؛مشترك

 وقـابال  جمـديا  ويكـون  ؛اخلـاص  القطـاع  ذلـك  يف مبـا  املـصلحة،  أصحاب مجيع إشراكب نطاق،ال



E/CN.17/2011/19
 

38 11-27878 
 

ــق؛ ــرم للتطبي ــة وحيت ــا امللكي ــة تواألولوي ــا الوطني ــادئ وفق ــو، ملب ــا ري ــك يف مب ــسؤوليات ذل  امل
  .املتباينة ولكن املشتركة

ــة  - ٦٦ ــار :الغايـــات/األهـــداف/الرؤيـ ــة للـــربامج العـــشري اإلطـ ــتهالك بأمنـــاط املتعلقـ  االسـ
 :املستدامة واإلنتاج

 واملـساواة  االجتماعيـة  والعدالـة  املـشترك  لالزدهار مشتركة رؤية على تأكيدال  )أ(  
  ؛احملدودة مبوارده عليه نعيش الذي ناكوكب على البشرية والتنمية ني،اجلنس بني

 تلبيـة و الفقـر،  علـى  والقـضاء  نـصف املو واجلامع املستدام العاملي النمو تشجيع  )ب(  
 إىل التقليـل  علـى  نفـسه  الوقـت  يف والعمـل  أفـضل،  حيـاة  نوعيـة  وحتقيق األساسية االحتياجات

 دورة طـوال  ذلـك  يف مبـا  ،وامللوثات النفايات انبعاث منو السامة املواد استخدام من حد أدىن
 للخطــر عــرضن ال حبيــث الطبيعيــة، للمــوارد كفــاءة أكثــر اســتخدام حتقيــق عــن فــضال ،هتــاحيا

   ؛قبلةامل األجيال احتياجات
 اجملتمعـات  إنتـاج  طريقـة  علـى  ذريـة ج تغـيريات  إدخـال  أن جديـد  من التأكيد  )ج(  

 ميـع جل ينبغـي  وأنـه  العـاملي،  الـصعيد  علـى  املـستدامة  التنميـة  لتحقيق منه بد ال هو هاكستهالاو
 النمـو  املتقدمـة  لبلـدان ا تكـون  أن علـى  ،املـستدامة  واإلنتاج االستهالك أمناط تشجع أن البلدان

 مراعـاة  مـع  البلـدان،  مجيـع  علـى  بالفائـدة  العمليـة  هذه تعود وأن األمناط تلك مطبقي طليعة يف
 ٧ املبـدأ  يف اعليهـ  املنـصوص  املتباينـة  ولكن املشتركة ملسؤولياتا مبدأ ذلك يف مبا ريو، مبادئ
  ريو؛ إعالن من

ــم  )د(   ــادرات دعـ ــة املبـ ــة اإلقليميـ ــة والوطنيـ ــل إىل اهلادفـ ــول يف التعجيـ ــو التحـ  حنـ
 بـه  تـسمح  مـا  ضـمن  واالقتصادية االجتماعية التنمية تعزيز بغية نياملستدام واإلنتاج االستهالك

  اإليكولوجية؛ مللنظ االستيعابية الطاقة
 النمــو فــصل أجــل مــن لــصعدا مجيــع علــى املبذولــة اجلهــود عجلــةب دفعالــ  )ـه(  

 أوجـه  مـن  حـد  أدىن إىل التقليـل  علـى  نفـسه  الوقـت  يف والعمـل  البيئـي  التدهور عن االقتصادي
  والنفايات؛ والتلوث االقتصادية الكفاءة عدم

 يـشمل  مبـا  العمالـة،  مـن  عاليـة  مستويات يوفر جامع تنافسي القتصاد الترويج  )و(  
  املوارد؛ استخدام وكفاءة والطاقة االجتماعي واالنصهار الئقةال وظائفال

 خـاص  اهتمـام  إيـالء  مـع  البلدان، جلميع جديدة يةوسوق اقتصادية فرص خلق  )ز(  
  منوا؛ البلدان أقل سيما ال انتقالية، مبرحلة اقتصاداهتا متر اليت والبلدان النامية لبلدانبا
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 بأمنــاط املتعلقــة مــراكش عمليــة مــع تبــدأ تعاونيــة عمليــة زيــوتعز حداثاســت  )ح(  
ــتهالك ــراك املـــستدامة، واإلنتـــاج االسـ ــتمني املـــصلحة أصـــحاب مجيـــع وإشـ  مجيـــع علـــى املهـ
 شـراكات  إقامـة  شجيعوتـ  الـصلة،  ذات املتحـدة  األمـم  وكـاالت  مجيـع  ذلك يف مبا املستويات،

  ني؛املستدام واإلنتاج الستهالكا بشأن املتعددين املصلحة أصحاب بني متآزرة
 مجيـع و اخلـاص  والقطـاع  الـصلة  ذات الدوليـة  واملنظمـات  حلكومـات ا تشجيع  )ط(  
ــ االضــــطالع علــــى الرئيــــسية الفئــــات ــال دوربــ ــتهالك حنــــو التحــــول تــــسريع يف فعــ  االســ
  .نياملستدام واإلنتاج

  :التالية التوجيهية باملبادئ يلتزم أن للربامج العشري إلطارل ينبغي  - ٦٧
 الوطنيـة  وامللكيـة  التنميـة  مستويات خمتلف ترمحي حبيث اومرن ابسيط كوني أن  )أ(  

 القـضايا  إدراج يتـيح  أنو ،انبلـد ال مـن  كـل ل منائيـة اإل والـسياسات  واالستراتيجيات ألولوياتل
  ؛ستجدةوامل اجلديدة

 اسـتراتيجي  لنـهج  ومنـوذج  مـراكش  عمليـة  مثـل  مةالقّي اخلربات على االعتماد  )ب(  
 كأفرقـة  مـراكش،  عمليـة  إطـار  يف اجلاريـة  ألنـشطة ل وينبغـي  .الكيميائيـة  للمواد الدولية ارةلإلد

  ؛العشري اإلطار يف جيد بشكل ةمدجم تكون أن العمل،
 شـروط  أو الناميـة  للبلدان منائيةاإل االحتياجات على جديدة قيود فرض بجتنُّ  )ج(  
  الرمسية؛ ئيةاإلمنا واملساعدة لتنميةل الدويل تمويلال على إضافية

ــتخدام جتنـــب  )د(   ــتهالك اسـ ــاج االسـ ــستدام واإلنتـ ــذ نياملـ ــدابري لتنفيـ ــارة تـ  التجـ
 ملنتجـات  سـيما  ال ،جديـدة  قاسـو أ لتطـوير  فـرص ال إتاحـة  علـى  ذلك عوض والعمل احلمائية،
  النامية؛ البلدان

ــة جتنــب  )ـه(   ــادرات يف االزدواجي ــآزر ودعــم القائمــة املب ــذ يف الت  االلتزامــات تنفي
 البيئيــــة االتفاقــــاتو لأللفيــــة اإلمنائيــــة واألهــــداف املــــستدامة، لتنميــــةا بتحقيــــق مليــــةالعا

  .األطراف املتعددة
 لـدعم  األجـل  وطويلـة  ومتوسطة قصرية تدابري يتخذ أن للربامج العشري إلطارل ينبغي  - ٦٨

ــشطة ــربامج األن ــاج االســتهالك حنــو التحــول يف املــسرِّعة وال  هــاممل وينبغــي .نياملــستدام واإلنت
  :يلي ما تشمل أن اإلطار

 الـصلة  ذوي املـصلحة  أصحاب جلميع الفرصة تتيح املعلومات لتبادل عمليات  )أ(  
 خـالل  مـن  ذلـك  يف مبـا  خمتلفـة،  إقليميـة  مناطق يف ُحددت اليت املمارسات أفضل وتبادل لتعلم



E/CN.17/2011/19
 

40 11-27878 
 

 األعمـال  وقطـاع  احمللية السلطات مثل( بينها ما ويف املمارسني مجاعات داخل مراكش، عملية
  ؛)احلكوميني واخلرباء والصناعة،
ــز  )ب(   ــع بــني والتواصــل التعــاون تعزي  إقامــة ذلــك يف مبــا املــصلحة، أصــحاب مجي

  واخلاص؛ العام القطاعني بني الشراكات
  ؛نياملستدام واإلنتاج االستهالك برامج يف واالتساق التنسيق تعزيز  )ج(  
 ودعـم  نياملـستدام  واإلنتـاج  تهالكالسل السياسات ووضع املؤاتية األطر تعزيز  )د(  
  املستويات؛ مجيع على القرارات صنع يف نياملستدام واإلنتاج االستهالك منظور تعميم

  طاقاته؛ وحشد وتثقيفه املدين اجملتمع توعية  )هـ(  
 يف اجليـدة  املمارسـات  بـشأن  القـدرات  وبناء والتدريب التقنية املساعدة تقدمي  )و(  
 إلطــالق الناميــة للبلــدان آليــة اســتحداث ذلــك يف مبــا ،نياملــستدام واإلنتــاج االســتهالك جمــال

  الدعم؛ مبادرات
  والسياساتية؛ العلمية املعارف قاعدة ترسيخ  )ز(  
 مـــن يتجـــزأ ال جـــزءا باعتبارمهـــا نياملـــستدام واإلنتـــاج الســـتهالكل التـــرويج  )ح(  
  للشركات؛ واالجتماعية البيئية املسؤولية
ــشجيع  )ط(   ــار تـ ــارواألف االبتكـ ــدة، كـ ــا اجلديـ ــك يف مبـ ــك ذلـ ــستمدة تلـ ــن املـ  مـ
  التقليدية؛ املعارف
 النمـو،  املتقدمـة  البلدان سيما وال البلدان، مجيع يف والشفافية املساءلة تشجيع  )ي(  

  استدامة؛ أكثر وإنتاج استهالك أمناط اعتماد حنو املضي إىل الرامية جهودها يف
 االسـتهالك  حنـو  للتحـول  املـسرِّعة  الناجحـة  للمبـادرات  الدويل االعتراف منح  )ك(  
   .اإلطارالعشري يف الفعالة املشاركة على حافزا باعتبارها نياملستدام واإلنتاج

 وفعــال بــسيط تنظيمــي هيكــل علــى قائمــا يكــون أن للــربامج العــشري إلطــارل ينبغــي  - ٦٩
ــشكل يعمــل ــد، ب ــضم جي ــع ي ــشركاء مجي ــسيني ال ــاون، يف الرئي ــا التع ــك يف مب ــات ذل  احلكوم

 كيانــات مـع  القــائم التعـاون ب باالســتفادة اآلخـرين،  املــصلحة وأصـحاب  الرئيــسية جملموعـات وا
  :التالية اآلليات من مكونا يكون أن اإلطار هلذا وينبغي .الوكاالت وبني املتحدة األمم

  واألدوات؛ املعلومات لتبادل عاملي برنامج  )أ(  
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ــة  )ب(   ــدان آلي ــة للبل ــيح النامي ــا تت ــدعم التمــاس هل  االســتهالك جمــال يف بادراهتــامل ال
  ؛نياملستدام واإلنتاج
 أمنــاط بــشأن الــصلة ذوي املــصلحة وأصــحاب احلكومــات بــني عــاملي اتفــاق  )ج(  
  املستدامة؛ واإلنتاج االستهالك
ــتراتيجية  )د(   ــاتية اســـ ــة سياســـ ــهج مقرونـــ ــتراتيجي بنـــ ــق اســـ ــداف لتحقيـــ  أهـــ
  واضحة؛ وغايات
ــة  )هـ(   ــة أدوات حزمــ ــة الــــربامج مجيــــع مــــن مكونــ ــة احلاليــ ــتهالكل واملقبلــ  الســ
  ؛نياملستدام واإلنتاج
 الـــصعيدين علـــى اتـــصال، وجهـــات معرفـــة ومراكـــز شـــريكة مؤســـسات  )و(  
  واإلقليمي؛ الوطين

 املنـاطق  خمتلـف  من ممثلني يضم املتعددين املصلحة ألصحاب جملس أو مكتب  )ز(  
  ؛العشري اإلطار يف املشاركني الرئيسيني املصلحة وأصحاب اإلقليمية
 دوريـتني  ومراجعـة  مراقبـة  إلجـراء  املـصلحة  ألصـحاب  أو دولية حكومية آلية  )ح(  

  والوطين؛ واإلقليمي الدويل الصعد من كل على
ــة  )ط(   ــة مؤســسة إطــار يف خمصــصة أمان ــى املتحــدة، لألمــم تابع  ميزهتــا أســاس عل
 تبـادل  علـى  فـاظ احل ذلـك  يف مبـا  تنـسيقية،  مبهمة تضطلع للبيئة، املتحدة األمم كربنامج النسبية

 رفيعــة دوريــة اجتماعــات وتــنظم اإلقليميــة، الــشبكات اجتماعــات عقــد وتــسهل املعلومــات،
 املمارسـة،  مجاعـات  وتـشجع  للجنـة،  الرئيـسية  الـدورات  هـامش  علـى  عقـدها  ميكـن  املستوى،
  اإلقليمية؛ وكياناهتا الصلة ذات املتحدة األمم برامج/وكاالت مجيع مع والتنسيق بالتعاون
 املـصلحة،  أصـحاب  بني قائمة شراكات أو/و خمتارة رائدة وكاالت ضطالعا  )ي(  
  التمويل؛ تعبئة ويف األولوية ذات الرئيسية الربامج حتديد يف قيادي بدور

  .العشري اإلطار يف املسامهة باملبادرات للتعريف مميَّز شعار  )ك(  
ــادة بيئيــا، فــضلةامل التقنيــات علــى واحلــصول بــه، التنبــؤ ميكــن الــذي التمويــل إن  - ٧٠  وزي

ــدرة ــى الق ــسلع املفتوحــة، األســواق إىل الوصــول عل ــضلة واخلــدمات لل ــا املف ــا، بيئي  واجتماعي
 وميكــن .للــربامج العــشري اإلطــار تنفيــذ ســرعة حيــدد الــذي الرئيــسي احملــرك مجيعهــا ستــشكل
   :يلي ما خالل من هذه التنفيذ وسائل يقدم أن لإلطار
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ــيم  )أ(   ــة تعم ــستدامة، التنمي ــاءة امل ــوارد، اســتخدام وكف  الســتهالكا وأهــداف امل
 متعـددة  مـصادر  علـى  املعتمـدة  املبـادرات  وتـشجيع  احلكوميـة،  الـربامج  يف نياملـستدام  واإلنتاج
  استدامة؛ أكثر وإنتاج استهالك إىل التحول دعم على والقادرة للتمويل

 عــرب لناميــةا البلــدان يف نياملــستدام واإلنتـاج  الســتهالكا مبــادرات تنفيــذ دعـم   )ب(  
 .القـدرات  وبناء بيئيا السليمة التقنيات ونقل هبا، التنبؤ وميكن إضافية مالية موارد توافر ضمان
 علــى األمــام إىل جبــارة خبطــوات للقيــام الناميــة للبلــدان أساســيان والدرايــة التكنولوجيــا فنقــل
ــة حتقيــق طريــق ــاء عــدم أوجــه مــن حــد أدىن إىل والتقليــل املــستدامة، التنمي  االقتــصادية ةالكف

   جديدة؛ أسواق استحداث فرص وإلتاحة والنفايات والتلوث
 البيئـة  ومرفـق  القائمة، األطراف واملتعددة الثنائية التمويل مصادر توجيه إعادة  )ج(  
 اإلطـار  لتنفيـذ  والـتقين  املـايل  الـدعم  تـوفري  أجـل  مـن  الدوليـة  املاليـة  املؤسـسات  ومتويـل  العاملية،
  للربامج؛ العشري
 إىل الوصـــول  علـــى  والوطنيـــة  اإلقليميـــة  الفاعلـــة  اجلهـــات  قـــدرات  تعزيـــز   )د(  

  املوارد؛ هذه
 تــابعال البدايــة برنــامج غــرار علــى التمويــل يــوزع طــوعي اســتئماين صــندوق  )هـ(  

  الربامج؛ إطالق لدعم الكيميائية للمواد الدولية لإلدارة االستراتيجي لنهجل
 الـشراكات  خـالل  مـن  ذلـك  يف مبـا  اخلـاص،  القطـاع  مـن  إضـافية  موارد تعبئة  )و(  

   .نياملستدام واإلنتاج الستهالكل
 أن للـربامج  العـشري  اإلطـار  يف املدرجـة  نياملـستدام  واإلنتاج الستهالكا لربامج ينبغي  - ٧١

  :التالية للمعايري ومستوفية طوعية تكون
 ســتخدامالا ذلــك يف مبــا ،نياملــستدام واإلنتــاج الســتهالكا أهــداف حتقــق أن  )أ(  

  املستدامة؛ للتنمية الثالث الركائز يف وتسهم للموارد، بالكفاءة واملتسم ستدامامل
 واألولويــــات لالحتياجــــات ومــــستجيبة القاعــــدة، مــــن منطلقــــة تكــــون أن  )ب(  
  واإلقليمية؛ الوطنية

  احلياة؛ دورة حول يتمحور تفكري إىل مستندة تكون أن  )ج(  
  صلبة؛ وسياساتية علمية معرفية قاعدة إىل مستندة تكون أن  )د(  
  الصلة؛ ذوي املصلحة أصحاب مجيع تشرك أن  )هـ(  
  برنامج؛ كل يف الفعالة الصكوك من مزيج استخدام على تشجع أن  )و(  
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  املوارد؛ استخدام بكفاءة يتعلق فيما خصوصا واضحة، أهداف له تكون أن  )ز(  
 فيـذ تن وآليـات  وأنـشطة  أهـدافا  يـشمل  موحـد  لنموذج وفقا وصفها جيرى أن  )ح(  
  .رائدة فاعلة وجهات جناح ومؤشرات

 التجـارب  إىل تستند الربامج من أولية قائمة يشمل أن للربامج العشري لإلطار وينبغي  - ٧٢
 مـن  العديـد  تـدعم  الـيت  املمارسـات  أفـضل  مـن  ذلـك  وغـري  مـراكش  عملية إطار يف نفذت اليت

 نطاقهـــا وتوســـع قاعـــدة،ال مـــن املنطلقـــة الفعالـــة نياملـــستدام واإلنتـــاج الســـتهالكا مبـــادرات
  .مستواها وترفع
 إضـافة  أجـل  مـن  ومـرن  مفتـوح  ملحـق  يف إضـايف  بشكل الربامج هذه توصيف وميكن  - ٧٣
 اإلطـار  فتـرة  خـالل  تطـورا  شـهدت  جديـدة  شـراكات  أو قـضايا  بوصـفها  الـربامج  تعديل أو/و

 ربامجالـ  يـصف  وأن اإلطـار  مـن  جـزءا  للتفـاوض  القابـل  غـري  املرفق يشكل أن وميكن .العشري
  .مشترك لنموذج وفقا
 جلميـع  وينبغـي  القطاعـات،  بـني  مـشتركة  وأخـرى  قطاعية برامج اتباع إىل حاجة ومثة  - ٧٤

  .احلياة دورة إىل مستندا منظورا تعتمد أن الربامج
ــسم  - ٧٥ ــات وتت ــة واملعلومــات البيان ــة بأمهي ــارات بالغ ــستدامة للخي ــز امل  اســتحداث ولتعزي

  .ستدامةامل واخلدمات للمنتجات أسواق
  :يلي ما تشمل أن الرئيسية للربامج وميكن  - ٧٦

  الغذائي؛ واألمن الريفية والتنمية املستدامة الزراعة  )أ(  
  املستدامة؛ السياحة  )ب(  
  الطاقة؛ مصادر وتنويع الطاقة على احلصول  )ج(  
  املستدام؛ النقل  )د(  
  املستدامة؛ واملباين التشييد  )هـ(  
  إليكولوجيان؛ا واالبتكار التصميم  )و(  
  تكاليفها؛ حتمل على القدرة مسألة معاجلة ذلك يف مبا املستدامة املنتجات  )ز(  
 واملتوسـطة  الصغرية الشركات ويف التوريد سلسلة طول على املستدام اإلنتاج  )ح(  

 املتحـدة  األمـم  نظمـة مل التـابع  املـوارد  اسـتخدام  حيـث  مـن  وكفـاءة  نظافة أكثر إنتاج كربنامج(
  ؛)املشاهبة الربامج من وغريه للبيئة املتحدة األمم برنامج/ناعيةالص للتنمية
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ــامج نطــاق توســيع  )ط(   ــابع “آســيا يف التحــول” برن  ليــشمل األورويب لالحتــاد الت
  أخرى؛ ومجاعات مناطق

  املستدام؛ االستهالك  )ي(  
  املستدامة؛ العامة املشتريات  )ك(  
  والتوجيه؛ واألدوات التعلم لتبادل املدن بني الشراكات  )ل(  
  للنفايات؛ املستدامة اإلدارة  )م(  
  ؛٢٦٠٠٠ آيزو املقاييس لتوحيد الدولية املنظمة معيار تطبيق  )ن(  
  ؛نياملستدام واإلنتاج الستهالكا مؤشرات  )س(  
  والبحوث؛ املستدامة التنمية أجل من التعليم  )ع(  
  املستدامة؛ العيش طرق  )ف(  
  العلمية؛ األوساط من املعلومات لنقل داإلرشا وبرامج والتعليم التدريب  )ص(  
  املستدامة؛ واخلدمات املنتجات على عالمات وضع  )ق(  
  .املعلومات تلك ونشر للمنتجات البيئي األثر  )ر(  

  
   التنفيذ وسائل ذلك يف مبا قطاعات، عدةل الشاملة املسائلو الترابط أوجه  - واو  

 وداخـل  بـني  االتـساق  تعزيـز  مواصـلة  يينبغـ  بـه،  القيـام  سـبق  الـذي  اجلبـار  العمـل  بعد  - ٧٧
  .احلالية الدورة مواضيع على تأثري هلا اليت الدولية واملؤسسات العمليات

 أن التنفيـذ  يف اإلسـراع  إىل اهلادفـة  العمليـة  والتـدابري  الـسياساتية  للخيـارات  ينبغي كما  - ٧٨
  .والقطاعات االختصاصات ومتعددة ومتآزرة تشاركية تكون
 اجملموعـات  قضايا بني الترابط أوجه االعتبار يف تأخذ أن السياساتية اراتللخي وينبغي  - ٧٩

 التــــآزر حتقيــــق أجــــل مــــن القطاعــــات بــــني املــــشتركة القــــضايا بــــني وكــــذلك املواضــــيعية
  .املشتركة والفوائد

 الغايـة،  هلـذه  وحتقيقـا  .املـستدامة  للتنميـة  شـامال  هدفا ميثل الفقر على القضاء يزال وال  - ٨٠
 النـصف  بنـسبة  اخلفـض  يف املتمثـل  لأللفية اإلمنائي اهلدف بلوغ يكون أن املباشر فللهد ينبغي
  .٢٠١٥ عام حبلول اليوم، يف واحد دوالر عن دخلهم يقل الذين العامل سكان عدد
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 االجتماعيـــة الركـــائز تـــدعِّم أن املـــستدامة للتنميـــة الوطنيـــة لالســـتراتيجيات وينبغـــي  - ٨١
 منـها  أمـور  مجلـة  تتنـاول  أن االسـتراتيجيات  هلـذه  وينبغي .متكاملة بطريقة والبيئية واالقتصادية

ــة ــة العدال ــساواة االجتماعي ــني وامل ــسني ب ــيم اجلن ــصحة والتعل ــصلحة أصــحاب وإشــراك وال  امل
  .الوطنية للتشريعات وفقا االستراتيجية التقييمات تدمج وأن السياسات، واتساق املتعددين

  
  اختاذها املطلوب راءاتاإلج/املتاحة اتيةالسياس ياراتاخل    

 علـى  وقائمـة  جامعـة  بطريقـة  املستدامة للتنمية الثالث الركائز بني التقارب يف التسريع  - ٨٢
  :يلي مبا والقيام املشاركة
ــز  )أ(   ــاط تعزي ــاج االســتهالك أمن ــستدامة واإلنت ــشجيع أجــل مــن امل  االســتخدام ت
 القـضاء  يف واملـسامهة  البيئي، لتدهوروا االقتصادي النمو بني والفصل الطبيعية، للموارد األكفأ
  املستدامة؛ التنمية ويف الفقر على

 ضـرورة  االعتبـار  يف األخـذ  مـع  احليـاة،  دورة حـول  املتمحـور  التفكري اعتماد  )ب(  
 القـــضاء لـــشواغل مراعيـــة وجعلـــها املـــستدامة التنميـــة ســـياق يف اخلـــضراء املبـــادرات ترســـيخ
  الفقر؛ على

 تـدابري  واختـاذ  فعالـة  عامـة  إدارة واتبـاع  بالـشفافية،  مةمتس إدارة هياكل تنفيذ  )ج(  
 املختلفـة  البلـدان  واقـع  مـع  منسجمة تكون للمساءلة أطر واستحداث الفساد، ملكافحة صارمة
  األصلية؛ والشعوب احمللية اجملتمعات هلواجس ومراعية
 املواضـيع  مجيـع  سياسـات  بتعمـيم  تسمح وطنية قانونية أطر وتعزيز استحداث  )د(  

  املستدامة؛ للتنمية الوطنية االستراتيجيات يف مسةاخل
 علـى  املـستدامة  التنمية استراتيجيات تطبيق تعزيز بغية للرصد إطار استحداث  )هـ(  

  كفاءة؛ أكثر حنو
 الــسياسة جوانــب مجيــع يف املــرأة ومتكــني اجلنــسني بــني املــساواة مبــدأ إدراج  )و(  
 التنميـة  يف واملـسامهة  املـشاركة  مـن  اجملتمـع  ئـات ف مجيـع  ومتكـني  االجتماعيـة،  لالستدامة العامة

  وابتكارية؛ فاعلة تغيري كعناصر املسامهة على قادرة تكون حبيث واالجتماعية االقتصادية
 يف ستـسهم  الـيت  العمليـة  والتـدابري  العامـة  الـسياسة  يف املتاحـة  اخليـارات  تعزيز  )ز(  

  اعية؛االجتم والعدالة للفقر للتصدي والئقة خضراء وظائف خلق
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 واجملــاين الــشامل الوصــول وتعزيــز للتعلــيم، التحتيــة البنيــة يف االســتثمار زيــادة  )ح(  
 املناسـبة،  التـدريب  وبـرامج  التعلـيم  خـالل  مـن  البـشرية  املوارد قدرات وتنمية األساسي للتعليم
  والضعيفة؛ الفقرية اجملتمعات يف سيما ال النظامي، وغري الرمسية وغري الرمسية

 تتيحهــا الــيت الفــرص عــن والتعلــيم املعلومــات وتبــادل التوعيــة طــاقن توســيع  )ط(  
 التنميـة  أجـل  مـن  للتعلـيم  املتحـدة  األمـم  عقـد  إطـار  يف املـستويات  مجيـع  علـى  املستدامة التنمية

 بالتـايل  يـشكل  مـا  املستهلك، سلوك يف تغيريات إحداث يدعم أن ميكن الذي األمر ،املستدامة
  تدامة؛اس أكثر جمتمعات لتحقيق وسيلة

 لـدول ل التكنولوجيا نقل عن فضال املؤسسية، والقدرات البشرية املوارد تعزيز  )ي(  
 املنـاطق  يف ذلـك  يف مبـا  الطبيعيـة،  للمـوارد  املـستدامة  اإلدارة أجـل  مـن  الناميـة  الـصغرية  اجلزرية

 الـصغرية  اجلزريـة  الـدول  قـدرات  وبنـاء  الرطبـة،  واألراضي البحرية األمساك ومصائد الساحلية،
  اخلطرة؛ النفايات سيما وال والنفايات، الكيميائية للمواد السليمة اإلدارة تعزيز على النامية

 واملعـارف  املعلومـات  تبـادل  يف املـصلحة  أصـحاب  بـني  الشراكات دور تعزيز  )ك(  
  الشبكات؛ وبناء

ــشجيع  )ل(   ــادة تــ ــني وزيــ ــات متكــ ــسية اجملموعــ ــشاركة الرئيــ ــات يف للمــ  عمليــ
  .القرار صنع
ــوارد رةإدا  - ٨٣ ــة امل ــة الطبيعي ــستدامة بطريق ــدعم م ــنظم وظــائف ت ــة ال ــصاحل اإليكولوجي  ل

ــال ــة، احلاضــرة األجي ــة األهــداف حتقيــق وتــسهل واملقبل ــة، اإلمنائي ــادة وتعــزز لأللفي  كفــاءة زي
  :يلي مبا والقيام املوارد استخدام
 حتمُّـــض نــسبة  وخفــض  األمســاك،  مـــصائد محايــة  إىل الراميــة  التــدابري  تعزيــز   )أ(  
  املستدامة؛ وإدارهتا احمليطات حفظ وتعزيز املرجانية، الشعاب على احلفاظ أجل من احمليطات
 مبيـدات  مـن  األرضـية  اإليكولوجيـة  والـنظم  املائيـة  اجملاري محاية تدابري تعزيز   )ب(  
 الـصحي  الـصرف  ميـاه  معاجلـة  يف واالسـتثمار  الـصناعية  والنفايـات  الكيميائيـة  املواد أو اآلفات
  .والبيئة اإلنسان صحة حلماية هاما عنصرا اباعتباره

 البلـدان  مـع  واملعـارف  املعلومـات  وتبـادل  العلميـة  والقاعدة والتقنيات القدرات تدعيم  - ٨٤
  :يلي مبا والقيام النامية

 بأمهيـة  واالعتراف النامية البلدان يف اجلديدة التقنيات ونشر ونقل تطوير دعم  )أ(  
 اخلمــسة، املواضــيع يف األصــلية الــشعوب جمتمعــات وجتــارب ةدرايــ وإســهام التقليديــة املعــارف
  االقتضاء؛ حسب
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 املواضــيعية، باجملموعــة متــصلة جمــاالت يف القــدرات لبنــاء هادفــة بــرامج تنفيــذ  )ب(  
ــه ــا وبأوجـ ــضايا ترابطهـ ــشتركة وبالقـ ــات، بـــني املـ ــسيق القطاعـ ــع بالتنـ ــسات مـ ــة املؤسـ  احملليـ
  واإلقليمية؛ والوطنية
 والتعـاون  واجلنـوب  الـشمال  بـني  والتعـاون  اجلنـوب  بلدان بني نالتعاو توطيد  )ج(  
  التعاون؛ هذا ترسيخ يف اإلمنائي املتحدة األمم جهاز من املقدم الدعم وتعزيز الثالثي

 املمارسـات  يف سـيما  ال والتنميـة،  والبحـوث  التـدريب  يف االستثمارات زيادة  )د(  
 واملمارسـات  واألسـاليب  واملعلومـات  يـات التقن هـذه  ونـشر  نقـل  وتسريع املستدامة، والتقنيات

  املستخدمني؛ مجيع إىل تصل حبيث
 أجــل مــن املتجــددة، الطاقــة ســيما وال للطاقــة، املــستدام االســتخدام تــشجيع   )هـ(  

 يف هبـا  املـضطلع  وباألنـشطة  املنـاخ،  بـتغري  املرتبطة احلراري االحتباس غازات انبعاثات من احلد
  النقل؛ ماسي وال األربعة، القطاعات مجيع

 القطـاعني  بـني  الـشراكات  عـن  فـضال  املعـارف،  وتبادل العلمية القاعدة تعزيز  )و(  
 نقـل  نظـم  وبناء والنفايات، الكيميائية للمواد الضارة اآلثار من الوقاية أجل من واخلاص، العام
 جمـال  يف اسـتدامة  أكثـر  ممارسـات  وتـشجيع  اسـتدامة  أكثـر  عـيش  أمنـاط  وحتقيق استدامة، أكثر
  األصلية؛ والشعوب احملليني بالسكان ضررا تلحق ال دينالتع

 أن ميكــن الــيت احليــاة، دورة كتحلــيالت العلــوم، علــى ةالقائمــ الــُنهج تــشجيع  )ز(  
 اسـتهالك  خيـارات  للمـستهلكني  وتتـيح  اسـتدامة،  األكثر اإلنتاج ملمارسات الترويج يف تساعد
  استدامة؛ أكثر

 خمــاطر مــن احلــد واســتراتيجيات املنــاخ تغــري مــع التكيــف تــدابري إدمــاج دعــم  )ح(  
  .التنمية سياسات يف الكوارث

 الـيت  القمـة  ومـؤمترات  الرئيـسية  املـؤمترات  مـن  للعديد اخلتامية الوثائق يف وردت وكما  - ٨٥
 أمـر  هـو  التنفيـذ  وسـائل  تـوفري  فإن التنفيذية، جوهانسربغ خطة فيها مبا ،املتحدة األمم تعقدها
 اجملـاالت  فيهـا  مبـا  اجملـاالت،  خمتلف يف والوطنية واإلقليمية العاملية ياساتالس لتنفيذ األمهية بالغ

 وتعزيـز  اسـتكمال  يف أساسـية  مكانـة  حيتـل  الـدويل  التعـاون  فإن وعليه، .الدورة هلذه املواضيعية
  .ضروري أمر يف والوطين، احمللي الصعيدين على املتخذة اإلجراءات

  :يلي مبا والقيام فعال بشكل واستخدامه امةاملستد التنمية متويل توفري تعزيز  - ٨٦
ــوفري ضــمان  )أ(   ــوارد ت ــة م ــؤ ميكــن مالي ــا التنب ــا الوصــول وميكــن هب ــة إليه  للتنمي
  للتمويل؛ ابتكارية آليات استحداث خالل من ذلك يف مبا املستدامة،
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 البلــدان لــدى املتزايــدة احلاجــة لتلبيــة الــصرف ســريع إضــايف مــايل دعــم تــوفري  )ب(  
 واألزمتــان املنــاخ وتغــري الغــذاء أزمــة ســيما ال ومترابطــة، متعــددة أزمــات واجهــةمل الناميــة

  واملالية؛ االقتصادية
 واالعتــراف الرمسيــة، اإلمنائيــة باملــساعدة االلتزامــات جبميــع الوفــاء إىل الــدعوة  )ج(  
 فيهـا  مبـا  التنميـة،  لتمويـل  أخـرى  ملـصادر  كحـافز  الرمسية اإلمنائية املساعدة يف األساسي بالدور

ــد هبــا تعهــد الــيت االلتزامــات ــدان مــن العدي ــسبة ختــصيص هــدف ببلــوغ النمــو املتقدمــة البل  ن
 عـام  حبلـول  الناميـة  للبلـدان  الرمسيـة  منائيـة إلا للمـساعدة  القـومي  ناجتها إمجايل من املائة يف ٠,٧

 مـن  املائـة  يف ٠,٢٠ و املائة يف ٠,١٥ بني تتراوح نسبة تقدمي هدف بلوغ عن فضال ،٢٠١٥
  منوا؛ البلدان ألقل رمسية إمنائية كمساعدة اإلمجايل القومي اجتهان

ــادة  )د(   ــة اجلهــود زي ــة حتــسني إىل الرامي ــة املــساعدة نوعي ــة، اإلمنائي ــادة الرمسي  وزي
 يف املعونـة  فعاليـة  بـشأن  بـاريس  إعـالن  مثـل  األخـرية،  املبـادرات  مع انسجاما التنمية يف تأثريها
 الـيت  اجلهـود  يف هامـة  مـسامهات  تقـدم  الـيت  ،٢٠٠٨ عـام  يف أكرا عمل برنامجو ،٢٠٠٥ عام
 للملكيـة  األساسـية  املبـادئ  اعتمـاد  خـالل  مـن  ذلـك  يف مبـا  جتاههـا،  التزمـت  اليت البلدان تبذهلا
  النتائج؛ على القائمة واإلدارة والتنسيق واملواءمة الوطنية

 الــصغر، لغالبــا التمويــل ذلــك يف مبــا التمويــل، علــى احلــصول إمكانيــة حتــسني  )هـ(  
 املنـاجم  وعمـال  الـصغرية،  التجاريـة  واملؤسـسات  والنـساء،  احملليـة،  اجملتمعـات  قبـل  من سيما ال

  .املزارعني وصغار اليدويني،
 التجـارة  تؤديـه  الذي الرئيسي بالدور واالعتراف العاملي، التجاري للنظام الدعم تقدمي  - ٨٧
  :يلي مبا والقيام املستدامة التنمية حتقيق يف

 ومفتــوح القواعــد علــى وقــائم عــاملي األطــراف متعــدد جتــاري لنظــام التــرويج  )أ(  
  ومنصف؛ متييزي وغري

 إىل املـساعدة  تقدمي هبدف منوا، البلدان أقل سيما وال النامية، البلدان مساعدة  )ب(  
 القـدرات  وبنـاء  التجاريـة،  والتنميـة  التجاريـة،  واألنظمـة  الـسياسات  جمـاالت  يف الناميـة  البلدان
 مــن وغريهــا بالتجــارة، املتــصلة التكيــف وأوجــه بالتجــارة، املتــصلة التحتيــة والبنيــة اجيــة،اإلنت

  .بالتجارة املتصلة االحتياجات
  

  متابعة    
 التنميـة  للجنـة  التاسـعة  الـدورة  يف املتخذة القرارات تنفيذ الستعراض عملية استحداث  - ٨٨

  .املستدامة
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  الدويل كومياحل التحضريي االجتماع تقرير اعتماد  - ثالثا  
 االجتمـاع  علـى  معروضا كان ،٢٠١١ مارس/آذار ٤ يف املعقودة العاشرة، اجللسة يف  - ٢٤

  ).E/CN.17/IPM/2011/L.1( الدويل احلكومي التحضريي االجتماع تقرير مشروع
 التفاوضـية  الوثيقـة  مبـشروع  علما وأحاط التقرير االجتماُع اعتمد نفسها، اجللسة ويف  - ٢٥

 املقـرر  عـشرة،  التاسـعة  دورهتـا  يف املـستدامة  التنميـة  جلنـة  إىل إلحالتـه  متهيدا رئيسال من املقدمة
  ).أعاله الثاين الفصلانظر ( ٢٠١١ مايو/أيار ١٣ إىل ٢ من نيويورك يف عقدها
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	1 - عُقد الاجتماع التحضيري الحكومي الدولي للدورة التاسعة عشرة للجنة التنمية المستدامة في نيويورك من 28 شباط/فبراير إلى 4 آذار/مارس 2011. وعَقد الاجتماع التحضيري الحكومي الدولي 10 جلسات. وفي الجلسات الثالثة إلى السابعة، المعقودة من 1 إلى 3 آذار/مارس 2011، عُقدت حلقات نقاش قُدمت فيها عروض وأُجريت مناقشات تحاورية حول مواضيع النقل، والمواد الكيميائية، وإدارة النفايات، والتعدين، والإطار العشري للبرامج المتعلقة بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة. وعُقدت حلقة نقاش قُدم فيها عرض وأجريت مناقشة تحاورية تناولت الحواجز والقيود التي تواجه الدول الجزرية الصغيرة النامية في القضايا المواضيعية الخمس في الجلسة الثانية، المعقودة في 28 شباط/فبراير 2011. كما عُقدت في الجلسة الثامنة، المعقودة في 3 آذار/مارس 2011، حلقة نقاش قُدم فيها عرض وأجريت مناقشة تحاورية بشأن أوجه الترابط والمسائل الشاملة لعدة قطاعات، بما في ذلك وسائل التنفيذ، ذات الصلة بالقضايا المواضيعية الخمس. وأجري في الجلسة التاسعة، المعقودة في 4 آذار/مارس 2011، حواران بين أصحاب المصلحة المتعددين، تطرق أولهما إلى المضي في تطبيق التنمية المستدامة في القضايا المواضيعية الخمسة، وثانيهما إلى أوجه الإسهام في الدورة التاسعة عشرة للجنة التنمية المستدامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المقرر عقده عام 2012 (مؤتمر ريو + 20).
	2 -  وافتتح الدورة رئيس الدورة التاسعة عشرة للجنة التنمية المستدامة لازلو بوربيلي (رومانيا)، الذي أدلى ببيان افتتاحي.
	3 - وفي الجلسة الأولى، المعقودة في 28 شباط/فبراير 2011، أدلى وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ببيان استهلالي.
	4 - وفي الجلسة نفسها، أدلى ببيانات ممثل تايلند، بشأن نتائج المنتدى الإقليمي الخامس للنقل المستدام بيئيا في آسيا (انظر E/CN.17/2011/18) المعقود في بانكوك من 23 إلى 25 آب/أغسطس 2011؛ وممثل اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بشأن اجتماع الخبراء الرفيع المستوى الذي يعقد بين الدورات والمعني بالتنمية المستدامة لموارد الليثيوم في أمريكا اللاتينية: القضايا والفرص الناشئة (انظر E/CN.17/2011/16)، المعقود في سانتياغو يومي 10 و 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2010؛ وممثل بنما بشأن نتائج الاجتماع الرفيع المستوى المعقود بين الدورات بشأن الإطار العشري للبرامج المعنية بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة (انظر E/CN.17/2011/13) المعقود في بنما سيتي يومي 13 و 14 كانون الثاني/يناير 2011؛ وممثل المغرب بشأن نتائج الاجتماع الاستشاري الذي يعقد بين الدورات بشأن ”إدارة النفايات الصلبة في أفريقيا“ (انظر E/CN.17/2011/15)، المعقود في الرباط يومي 25 و 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2010؛ وممثل اليابان بشأن نتائج الاجتماع المتعلق ببناء الشراكات من أجل المضي قدما نحو انعدام النفايات.
	5 - وفي الجلسة نفسها أيضا، أدلى ببيانات ممثلو الأرجنتين (باسم مجموعة الـ 77 والصين)، وجزر مارشال (باسم الدول الجزرية الصغيرة النامية) ونيبال (باسم أقل البلدان نموا) وناورو (باسم الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ) والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) وإندونيسيا (باسم رابطة أمم جنوب شرق آسيا).
	6 - وفي الجلسة الأولى أيضا، أدلى ممثل الاتحاد الأوروبي ببيان.
	7 - وفي الجلسة نفسها، أدلى ببيان ممثل اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، باسم اللجان الإقليمية الخمس.
	8 - وفي الجلسة نفسها أيضا، أدلى ببيانات ممثلو تسع مجموعات رئيسية، هي: النساء؛ الأطفال والشباب؛ الشعوب الأصلية؛ المنظمات غير الحكومية؛ السلطات المحلية؛ العمال والنقابات؛ أوساط الأعمال التجارية والصناعة؛ الأوساط العلمية والتكنولوجية؛ والمزارعون.
	باء - جدول الأعمال وتنظيم الأعمال
	9 - في الجلسة الأولى، المعقودة في 28 شباط/فبراير، اعتمد الاجتماع التحضيري الحكومي الدولي جدول أعماله المؤقت وأقر تنظيم أعماله، على النحو الوارد في الوثيقة E/CN.17/IPM/2011/1. وكان جدول الأعمال على النحو التالي:
	1 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.
	2 - الخيارات المتاحة والإجراءات الممكن اتخاذها في إطار السياسات للإسراع بالتنفيذ:
	(أ) النقل؛
	(ب) المواد الكيميائية؛
	(ج) إدارة النفايات؛
	(د) التعدين؛
	(هـ) الإطار العشري للبرامج المتعلقة بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة.
	3 - اعتماد التقرير.
	10 - وفي الجلسة الأولى أيضا، اتُفق على أن يعمل المرشحون لمناصب نواب الرئيس الذين يحظون بتأييد الدول الأفريقية، عبد الغني مرابط (الجزائر)، والدول الآسيوية، إدواردو مينيز (الفلبين)، وكذلك المرشح الذي يحظى بتأييد دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، سيلبانو بيرغارا (بنما)، الذي سيستمر حتى نهاية فترة الولاية المتبقية لهابيير آرياس إريارتيه (بنما)، الذي كان قد استقال من منصبه كنائب للرئيس بسبب التزامات طارئة، بتلك الصفة خلال الاجتماع وذلك إلى أن يجرى انتخابهم رسميا في بداية الدورة التاسعة عشرة للجنة التنمية المستدامة.
	11 - وفي الجلسة نفسها، أُقرَّ طلب الاعتماد المقدم من منظمة حكومية دولية، مركز البيئة الإقليمي لوسط وشرق أوروبا (E/CN.17/IPM/2011/L.1)، للمشاركة بصفة مراقب في الاجتماع التحضيري الحكومي الدولي.
	جيم - وقائع الدورة
	12 - في الجلسة الثانية، المعقودة في 28 شباط/فبراير، عقد الاجتماعُ حلقةَ نقاش تحاورية بشأن الخيارات السياساتية الرامية إلى تذليل الحواجز وإزالة القيود التي تعترض تنفيذ التنمية المستدامة، مع مراعاة الدروس المستفادة وأفضل الممارسات، في القضايا المواضيعية الخمس التالية: (أ) النقل؛ (ب) المواد الكيميائية؛ (ج) إدارة النفايات؛ (د) التعدين؛ و (هـ) الإطار العشري للبرامج المتعلقة بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، لا سيما في ما يتعلق بالدول الجزرية الصغيرة النامية. وشارك في حلقة النقاش أستاذ الهندسة المدنية والبيئية في جامعة موريشيوس تولسيرام رامجيوان؛ والعميد التنفيذي في مدرسة العلوم الطبيعية والفيزيائية في جامعة بابوا غينيا الجديدة فرانك غريفين؛ وعضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين في ترينيداد وتوباغو والمسؤول التنفيذي الأول في شركة ترينيداد أغريغات بروداكتس لِمتد. ولخَّص الرئيس أبرز النقاط التي أثيرت خلال المناقشة.
	13 - وفي الجلسة الثالثة، المعقودة في 1 آذار/مارس، عقد الاجتماعُ حلقةَ نقاش تحاورية بشأن الخيارات السياساتية الرامية إلى تذليل الحواجز وإزالة القيود التي تعترض العمل على تحقيق التنمية المستدامة، مع مراعاة الدروس المستفادة وأفضل الممارسات، لا سيما في ما يتعلق بالقضية الموضوعية التي يشكلها النقل. وفي أعقاب عرض تقرير الأمين العام عن هذا الموضوع (E/CN.17/2011/4)، قدم عروضا الأعضاء التالية أسماؤهم: روبرتو أغيريبيريه - ساليدو، المدير العام لمعهد النقل المكسيكي؛ هينينغ شوارتز، رئيس وحدة التنمية المستدامة في الاتحاد الدولي للسكك الحديد (باريس)؛ وبول ستيل، مدير بيئة الطيران في الرابطة الدولية للنقل الجوي. وأوجز نائب الرئيس المكلَّف إدواردو مينيز (الفلبين) أبرز النقاط التي طُرحت أثناء المناقشة.
	14 - وفي الجلسة الرابعة، المعقودة في 1 آذار/مارس، عقد الاجتماعُ حلقةَ نقاش تحاورية بشأن الخيارات السياساتية الرامية إلى تذليل الحواجز وإزالة القيود التي تعترض العمل على تحقيق التنمية المستدامة، مع مراعاة الدروس المستفادة وأفضل الممارسات، لا سيما في ما يتعلق بالقضية الموضوعية التي تشكلها المواد الكيميائية. وفي أعقاب عرض تقرير الأمين العام عن هذا الموضوع (E/CN.17/2011/5)، قدم عروضا الأعضاء التالية أسماؤهم: كلاوس تيركو، مستشار تقني أقدم لشؤون المواد الكيميائية بوحدة بروتوكول مونتريال والمواد الكيميائية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ دونالد كوبر، الأمين التنفيذي لاتفاقية ستكهولم والأمين التنفيذي المشارك لأمانة اتفاقية روتردام؛ وبول سايكس، المدير العام للصحة والسلامة والأمن والبيئة والتنمية المستدامة في شركة شل للمواد الكيميائية. وأوجز نائب الرئيس المكلف سيلبانو بيرغارا (بنما) أبرز النقاط التي طُرحت أثناء المناقشة.
	15 - وفي الجلسة الخامسة، المعقودة في 2 آذار/مارس، عقد الاجتماعُ حلقةَ نقاش تحاورية بشأن الخيارات السياساتية الرامية إلى تذليل الحواجز وإزالة القيود التي تعترض العمل على تحقيق التنمية المستدامة، مع مراعاة الدروس المستفادة وأفضل الممارسات، لا سيما في ما يتعلق بالقضية الموضوعية التي تشكلها إدارة النفايات. وفي أعقاب عرض تقرير الأمين العام عن هذا الموضوع (E/CN.17/2011/6)، قدم عروضا الأعضاء التالية أسماؤهم: ماغنوس بينغتسون، مدير مجموعة الاستهلاك والإنتاج المستدامين في معهد الاستراتيجيات البيئية العالمية (اليابان)؛ لويس دياز، رئيس شركة كالريكافري (كونكورد، كاليفورنيا)؛ وكاتارينا كومر بايري، الأمينة التنفيذية لاتفاقية بازل. وأوجز نائب الرئيس المكلف عبد الغني مرابط (الجزائر) أبرز النقاط التي طُرحت أثناء المناقشة.
	16 - وفي الجلسة السادسة، المعقودة في 2 آذار/مارس، عقد الاجتماعُ حلقةَ نقاش تحاورية بشأن الخيارات السياساتية الرامية إلى تذليل الحواجز وإزالة القيود التي تعترض العمل على تحقيق التنمية المستدامة، مع مراعاة الدروس المستفادة وأفضل الممارسات، لا سيما في ما يتعلق بالقضية الموضوعية التي يشكلها التعدين. وفي أعقاب عرض تقرير الأمين العام عن هذا الموضوع (E/CN.17/2011/7)، قدم عروضا الأعضاء التالية أسماؤهم: غافن هيلسون، قارئ في البيئة والتنمية بمدرسة الزراعة والسياسات والتنمية في جامعة ريدينغ (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛ وروي ماكوناتشي، محاضر في مجال التنمية الدولية، في قسم العلوم الاجتماعية والسياساتية بجامعة باث (المملكة المتحدة). وأوجز نائب الرئيس أندرو غولدجنوسكي (أستراليا) أبرز النقاط التي طُرحت أثناء المناقشة.
	17 - وفي الجلسة السابعة، المعقودة في 3 آذار/مارس، عقد الاجتماعُ حلقةَ نقاش تحاورية بشأن الخيارات السياساتية الرامية إلى تذليل الحواجز وإزالة القيود التي تعترض العمل على تحقيق التنمية المستدامة، مع مراعاة الدروس المستفادة وأفضل الممارسات، لا سيما في ما يتعلق بالقضية الموضوعية التي يشكلها الإطار العشري للبرامج المتعلقة بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة. وفي أعقاب عرض تقرير الأمين العام عن هذا الموضوع (E/CN.17/2011/8)، قدم عروضا الأعضاء التالية أسماؤهم: كيفن برايدي، شريك مؤسس ومدير في شركة فايف ويندز الدولية؛ يواكيم سبانغنبرغ، نائب الرئيس في معهد بحوث أوروبا المستدامة؛ وتشى ييوك لينغ، مستشارة قانونية لشبكة العالم الثالث. وأوجز الرئيس (رومانيا) أبرز النقاط التي طُرحت أثناء المناقشة.
	18 - وفي الجلسة الثامنة، المعقودة في 3 آذار/مارس، عقد الاجتماعُ حلقةَ نقاش تحاورية بشأن الخيارات السياساتية الرامية إلى التسريع في تنفيذ أوجه الترابط والمسائل الشاملة لعدة قطاعات، المتصلة بالمجموعة المواضيعية للنقل، والمواد الكيميائية، وإدارة النفايات، والتعدين، والإطار العشري للبرامج المتعلقة بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة. وفي أعقاب عرض تقرير الأمين العام عن هذا الموضوع (E/CN.17/2011/3)، قدم عروضا الأعضاء التالية أسماؤهم: عادل نجم، أستاذ فريدريك س. باردي للسياسات العالمية في جامعة بوسطن؛ بات موني، خبير في قضايا المعونة والتنمية، وفي شؤون الأغذية والزراعة والسلع الغذائية الأساسية؛ وجيرمي غريغوري، عالِم أبحاث في مختبر أنظمة المواد وشعبة النظم الهندسية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وأوجز الرئيس (رومانيا) أبرز النقاط التي طُرحت أثناء المناقشة.
	19 - وفي الجلسة التاسعة، المعقودة في 4 آذار/مارس، أجري حواران بين أصحاب المصلحة المتعددين. ركز الحوار الأول على موضوع ”المضي في العمل على تحقيق التنمية المستدامة في مواضيع الدورتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة للجنة“. وقدم عرضا كل من إليزابيث تومبسون، المنسقة التنفيذية في أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة؛ وشاريل باتون، مديرة برنامج الكومنولث للصحة والبيئة (بوليناس، كاليفورنيا). وركز الحوار الثاني على ”الإسهامات المقدمة من الدورة التاسعة عشرة للجنة إلى لجنة ريو + 20“. وقدم عرضا كل من إرنست أولريخ فون فايتساكر، الرئيس المشارك لفريق الخبراء الدولي للإدارة المستدامة للموارد، والرئيس المؤسس لمعهد فوبرتال للمناخ والبيئة، والطاقة؛ وهيليو مطر، رئيس معهد أكاتو للاستهلاك الواعي (ساو باولو، البرازيل).
	دال - الحضور
	20 - حضر الاجتماع التحضيري الحكومي الدولي ممثلو 53 دولة من الدول الأعضاء في لجنة التنمية المستدامة. وحضر أيضا مراقبون عن الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وممثلون عن مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، ومراقبون عن المنظمات المشتركة بين الحكومات والمجموعات الرئيسية.
	21 - وستصدر قائمة المشاركين في الاجتماع التحضيري الحكومي الدولي في الوثيقة التي تحمل الرمز E/CN.17/IPM/2011/INF.1. 
	هاء - الوثائق
	22 -  كان معروضا على الاجتماع التحضيري الحكومي الدولي الوثائق التالية:
	(أ) تقرير الأمين العام عن الخيارات المتاحة والإجراءات الممكن اتخاذها في إطار السياسات للإسراع بالتنفيذ: أوجه الترابط والمسائل الشاملة لعدة قطاعات (E/CN.17/2011/3)؛
	(ب) تقرير الأمين العام عن الخيارات في مجال السياسات وإجراءات من أجل الإسراع بخطى التنفيذ: النقل (E/CN.17/2011/4)؛
	(ج) تقرير الأمين العام عن الخيارات والإجراءات في مجال السياسات من أجل الإسراع بخطى التنفيذ: المواد الكيميائية (E/CN.17/2011/5)؛
	(د) تقرير الأمين العام عن الخيارات والإجراءات الممكن اعتمادها في إطار السياسات لتسريع عجلة التقدم في التنفيذ: إدارة النفايات (E/CN.17/2011/6)؛
	(هـ) تقرير الأمين العام عن الخيارات والإجراءات في مجال السياسات من أجل الإسراع بخطى التنفيذ: التعدين (E/CN.17/2011/7)؛
	(و) تقرير الأمين العام عن الخيارات والإجراءات في مجال السياسات من أجل الإسراع بخطى التنفيذ: الإطار العشري للبرامج المتعلقة بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة (E/CN.17/2011/8)؛
	(ز) مذكرة من الأمانة العامة بشأن أولويات عمل المجموعات الرئيسية فيما يتعلق بالنقل والمواد الكيميائية وإدارة النفايات والتعدين، والإطار العشري للبرامج المتعلقة بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة (E/CN.17/2011/12)؛
	(ح) الاجتماع الرفيع المستوى المعقود بين الدورات بشأن الإطار العشري للبرامج المعنية بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة (E/CN.17/2011/13)؛
	(ط) تقرير عن الاجتماع الاستشاري الذي يعقد بين الدورات بشأن ”إدارة النفايات الصلبة في أفريقيا“ (E/CN.17/2011/15)؛
	(ي) تقرير عن اجتماع الخبراء الرفيع المستوى الذي يعقد بين الدورات والمعني بالتنمية المستدامة لموارد الليثيوم في أمريكا اللاتينية: القضايا والفرص الناشئة (E/CN.17/2011/16)؛
	(ك) الرسالة المؤرخة 22 كانون الأول/ديسمبر 2010 الموجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم لتايلند لدى الأمم المتحدة بشأن المنتدى الإقليمي الخامس للنقل المستدام بيئيا في آسيا (E/CN.17/2011/18).
	ثانيا - مشروع الوثيقة التفاوضية المقدم من الرئيس
	23 - اقترح الرئيس إحالة مشروع الوثيقة التفاوضية التالي إلى لجنة التنمية المستدامة لتنظر فيه خلال دورتها التاسعة عشرة المزمع عقدها في أيار/مايو 2011:
	إن لجنة التنمية المستدامة،
	إذ تؤكد من جديد إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، بما في ذلك المبدأ 7 منه المتعلق بالمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، وجدول أعمال القرن 21، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وإعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة، وخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (خطة جوهانسبرغ التنفيذية)، وإعلان بربادوس، برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، وإعلان موريشيوس، واستراتيجية موريشيوس لمواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، وبرنامج عمل بروكسل لأقل البلدان نموا للعقد 2001-2010، الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى لاستعراض تنفيذ استراتيجية موريشيوس لمواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية،
	وإذ تؤكد من جديد أيضا أن التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة هي ركائز متضافرة ومتآزرة للتنمية المستدامة،
	وإذ تؤكد من جديد كذلك أن القضاء على الفقر وتغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة وحماية وإدارة قاعدة الموارد الطبيعية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية هي أهداف شاملة وشروط أساسية لتحقيق التنمية المستدامة،
	وإذ تؤكد من جديد الالتزامات بتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وإذ تؤكد من جديد أيضا في هذا الصدد، نتائج الاجتماع العام الرفيع المستوى للدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية،
	وإذ تشير إلى قرار عقد مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في البرازيل عام 2012،
	وإذ تعترف بضرورة توفير موارد مالية جديدة وإضافية من جميع المصادر لتحقيق التنمية المستدامة، وبالدور الأساسي للمساعدة الإنمائية الرسمية كحافز لمصادر أخرى لتمويل التنمية،
	وإذ تشير إلى إعلان الألفية، والوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، وتوافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية الذي اعتُمد في مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري المعقود في الدوحة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر 2008،
	وإذ تشير أيضا إلى نتائج الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في كانكون، المكسيك، والدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في ناغويا، اليابان والدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في بوينس آيرس، الأرجنتين،
	وإذ تعرب عن قلق عميق إزاء نشوب أزمات متعددة ومتشابكة، بما فيها الأزمة المالية والاقتصادية، وتقلب أسعار الطاقة وأسعار المواد الغذائية والهواجس المستمرة بشأن الأمن الغذائي، فضلا عن التحديات المتزايدة التي يشكلها تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، التي زادت جميعها من أوجه الضعف وعدم المساواة وأثرت سلبا على مكاسب التنمية، وبخاصة في البلدان النامية، في حين بقيت دون وازع في جهودنا الرامية إلى تجسيد الأهداف الإنمائية للألفية حقيقةً للجميع،
	وإذ تشدد على الحاجة الملحة إلى زيادة الجهود المبذولة على جميع الصعد لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية على نحو مستدام اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا،
	وإذ ترحب بالجهود المتزايدة الرامية إلى تحسين نوعية المساعدة الإنمائية الرسمية وزيادة أثرها الإنمائي، وإذ تعترف بأن منتدى التعاون الإنمائي التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، يقدم جنبا إلى جنب مع مبادرات من قبيل المنتديات الرفيعة المستوى بشأن فعالية المعونة، التي نشأ بنتيجتها إعلان باريس بشأن فعالية المعونة في عام 2005، وبرنامج عمل أكرا في عام 2008، إسهامات هامة في الجهود التي تبذلها البلدان التي التزمت بهما، بما في ذلك من خلال اعتماد المبادئ الأساسية للملكية الوطنية، والمواءمة، والتنسيق، والإدارة القائمة على النتائج، وإذ تضع في اعتبارها أن ما من صيغة واحدة مناسبة للجميع تضمن تقديم مساعدة فعالة وأنه يتعين مراعاة الحالة المحددة لكلٍ من البلدان مراعاة تامة،
	وإذ تؤكد من جديد ضرورة الوفاء بجميع التزامات تقديم المساعدة الإنمائية الرسمية، بما فيها الالتزامات التي تعهد بها العديد من البلدان المتقدمة النمو ببلوغ هدف تقديم نسبة 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي كمساعدة إنمائية رسمية للبلدان النامية بحلول عام 2015، فضلا عن بلوغ هدف تخصيص نسبة تتراوح بين 0.15 و 0.20 في المائة من الناتج القومي الإجمالي كمساعدة إنمائية رسمية لأقل البلدان نموا،
	وإذ تضع في اعتبارها أن التدابيرَ والإجراءات الموصى باتخاذها في الدورة التاسعة عشرة للجنة التنمية المستدامة وتنفيذَها ينبغي أن تكون منسجمة والالتزامات الدولية، بما في ذلك، عند الاقتضاء، قواعد منظمة التجارة العالمية،
	وإذ تعرب عن قلقها أنه رغم الجهود الكبيرة المبذولة، لم يُتفق بعد على برنامج الدوحة الإنمائي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، وإذ تعترف بالطابع الملحّ للتوصل إلى خاتمة ناجحة وفي الوقت المناسب لجولة الدوحة لمفاوضات منظمة التجارة العالمية، وتعيد تأكيد التزامها بها، بما يحقق نتائج طموحة ومتوازنة وإنمائية المنحى،
	وإذ تشدد على الحاجة الملحة إلى زيادة بذل الجهود على جميع المستويات من أجل التصدي لجميع القضايا المواضيعية للدورة وتعزيز تنفيذ القرارات السياساتية، بما في ذلك من خلال تعزيز الدعم الدولي، وإشاعة بيئات مؤاتية على جميع الصعد، وتمكين أكثر الفئات ضعفا، بما فيها النساء، وتقديم المساعدة التقنية، والاستفادة من التكنولوجيا ونقلها، وبناء القدرات وتبادل المعارف والخبرات،
	وإذ تأخذ علما بتقرير اللجنة عن دورتها الثامنة عشرة وبتقرير الاجتماع التحضيري الحكومي الدولي المقدم إلى اللجنة في دورتها التاسعة عشرة،
	وإذ تأخذ علما أيضا بنتائج الاجتماعات المعقودة بين الدورات للدورة التاسعة عشرة للجنة،
	وإذ تنوه بالأحكام والقرارات المتفق عليها المتصلة بالمجموعة المواضيعية لقضايا الدورتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة للجنة، بما في ذلك القرارات المتخذة في دوراتها السابقة،
	وإذ تسلِّم بأن النقل والتنقل هما شرطان أساسيان لتحقيق التنمية المستدامة،
	وإذ تعرب عن قلقها من أن العديد من البلدان النامية، ولا سيما المناطق الريفية، ما زال يفتقر على نطاق واسع إلى بنية تحتية مناسبة للنقل، ما يعوق القضاء على الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
	وإذ تشير إلى الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف المتصلة بالمواد الكيميائية،
	وإذ تشير أيضا إلى إنشاء النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية، وإعلان دبي بشأن الإدارة الدولية للمواد الكيميائية، بما يؤكد أن الإدارة السليمة للمواد الكيميائية أساسية إذا أردنا تحقيق التنمية المستدامة،
	وإذ تعيد تأكيد الالتزام بتحقيق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية طوال دورة حياتها بحلول عام 2020، بحيث تُستخدم المواد الكيميائية وتُنتج بطرق تؤدي إلى التقليل بشكل كبير من الآثار المضرة بصحة الإنسان والبيئة إلى الحد الأدنى،
	وإذ تعرب عن القلق من أن البلدان النامية بشكل خاص تواجه صعوبات كأداء في إدارة نفاياتها بشكل صحيح، بما في ذلك نقص الموارد وانعدام القدرة على الوصول إلى التكنولوجيا الملائمة،
	وإذ تعرب أيضا عن القلق إزاء المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص والبيئة جراء نقل النفايات الخطرة عبر الحدود، بما فيها النفايات الإلكترونية، وتشير في هذا الصدد إلى ضرورة توسيع نطاق تصديق وتنفيذ الصكوك والبروتوكولات المتصلة بنقل النفايات الخطرة، ولا سيما اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود،
	وإذ تشير إلى اتفاقيتي منظمة العمل الدولية بشأن السلامة والصحة في المناجم (الاتفاقية رقم 176) وبشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة (الاتفاقية رقم 169)،
	وإذ تشير إلى الفقرة 46 من خطة جوهانسبرغ التنفيذية وولاياتها الأساسية، التي تدعم الجهود الهادفة إلى تحقيق حملة أمور منها التصدي للآثار والمنافع المختلفة الناجمة عن التعدين؛ وترسيخ مشاركة أصحاب المصلحة؛ وتعزيز ممارسات التعدين المستدامة؛
	وإذ تحيط علما بإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية،
	وإذ تسلِّم بأنه لا بد من إدخال تغييرات جذرية على طريقة الإنتاج والاستهلاك في المجتمعات لتحقيق التنمية المستدامة على الصعيد العالمي،
	وإذ تعرب عن القلق من أن العديد من البلدان النامية يفتقر إلى الموارد والقدرات اللازمة للتحول إلى أنماط أكثر استدامة للاستهلاك والإنتاج،
	وإذ تشير إلى الطلب الوارد في خطة جوهانسبرغ التنفيذية لتشجيع وضع إطار عشري للبرامج الداعمة للمبادرات الوطنية والإقليمية من أجل التعجيل بالتحول نحو الاستهلاك والإنتاج المستدامين،
	وإذ تشدد على وجود روابط قوية بين القضايا الخمس على جدول أعمال دورتيها الثامنة عشرة والتاسعة عشرة، وبأن السياسات والتدابير المتعلقة بقضية واحدة يمكن أن تعود بالنفع على قضايا أخرى،
	وإذ تشدد أيضا على أن معالجة أوجه الترابط والقضايا المشتركة بين عدة قطاعات ووسائل التنفيذ، كما حددتها لجنة التنمية المستدامة في دورتها الحادية عشرة، هي أمر حيوي لتحقيق التنمية المستدامة،
	واقتناعا منها بالطابع الملح للتحديات الراهنة وبضرورة إبداء استجابة جريئة وحازمة وابتكارية للأزمات المتعددة التي نواجهها، أي حماية المكاسب الإنمائية التي تحققت في العقود الماضية وتسريع التقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة،
	واقتناعا منها أيضا بأنه ينبغي لاستراتيجيات التنفيذ الوطنية أن تعزز مشاركة جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك النساء والشباب والشعوب الأصلية والمجتمعات الريفية وغيرها من المجتمعات، من خلال جملة أمور منها استخدام النهج المنطلق من القاعدة في عملية صنع القرار، والتشديد على ضرورة مشاركة المرأة، على وجه الخصوص، في صنع القرار،
	وإذ تنوه بمساهمة التقارير الوطنية، والشراكات، ومراكز التعلم والمناسبات الجانبية، وغيرها من النتائج غير القابلة للتفاوض لعمل اللجنة في النهوض بقضية التنمية المستدامة،
	وإذ تعترف بأن تنفيذ البلدان النامية للتوصيات التالية يتطلب توفير الموارد المالية الكافية، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات،
	وإذ تضع في اعتبارها أنه ينبغي المضي بثبات في تنفيذ التوصيات التالية، مع الأخذ في الاعتبار الاستراتيجيات والتشريعات الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة،
	تقرر أن تدعو الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة العاملة في شراكة مع المجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة الآخرين، إلى تحمل المسؤولية عن تنفيذ الإجراءات على النحو التالي:
	ألف - النقل
	1 - تتسم مواجهة التحديات المتزايدة التي يمثلها النقل قضية ملحّة بشكل متزايد. فغالبا ما يستغرق تطوير البنية التحتية للنقل فترة طويلة، وصنع قرارات متبصرا، وتخطيطا دقيقا ومتكامل، واستثمارات كبيرة. غير أن البنية التحتية للنقل في الوقت نفسه تدوم طويلا ويمكن أن تقدم خدمات ومزايا لعقود أو حتى أجيال. ويمكن لاتّباع سياسات وتدابير مناسبة وفعالة أن يسهل ويعزز النقل والحركة بما يتيح القضاء على الفقر وتحقيق مستقبل أكثر استدامة للجميع.
	2 - يشكل التخطيط المتكامل للنقل المُدني والريفي، فضلا عن اتباع السياسات المالية والتنظيمية الداعمة، مقرونة بتطوير تقنيات جديدة وتحقيق مزيد من التعاون الدولي، عوامل أساسية للوصول إلى قطاع نقل يلبي متطلبات التنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، فإن نتائج المنتدى الإقليمي الخامس للنقل المستدام بيئيا، المعقود في بانكوك، تايلند، من 23 إلى 25 آب/أغسطس 2010، واجتماع الخبراء الرفيع المستوى الذي يعقد بين الدورات والمعني بالتنمية المستدامة لموارد الليثيوم في أمريكا اللاتينية، المعقود في سانتياغو يومي 10 و 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، مفيدان بشكل خاص.
	3 - بغية تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا والقضاء على الفقر، من الضروري توسيع نطاق البنية التحتية للنقل وخدمات النقل في البلدان النامية، لا سيما في المناطق الريفية.
	4 - تسببت زيادة التوسع العمراني وازدياد استخدام المركبات الخاصة في ازدحام غير مسبوق، وهدر في استهلاك الطاقة وزيادة انبعاثات المركبات، مع كل ما ينجم عن ذلك من آثار سلبية خطيرة على جودة الهواء في المدن، والظروف المعيشية، وأمن الطاقة والصحة العامة.
	5 - إن التنامي السريع في استهلاك الطاقة لأغراض النقل، والاعتماد الكبير على أنواع الوقود الأحفوري وما يرتبط بذلك من مشاكل كتلوث الهواء، وانعدام أمن الطاقة، وارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن النقل، عوامل تجعل اتخاذ إجراءات سياساتية منسقة أمرا ملحا بشكل متزايد.
	6 - من الضروري توظيف استثمارات كبيرة من القطاعين العام والخاص في البنية التحتية للنقل وأنظمة النقل العام المتكاملة في البلدان النامية بغية تقديم الدعم لنقل معقول التكلفة ومجدٍ اقتصاديا ومقبول اجتماعيا وسليم بيئيا.
	7 - ينبغي لسياسات تعزيز الاستدامة أن تروج لمجموعات مناسبة من التدابير القادرة على تجنب أو تقليص حركة النقل والسفر التي لا لزوم لها، حيثما أمكن، بما في ذلك من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتشجيع التحول نحو اعتماد وسائل نقل أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وأقل كثافة للكربون، وتشجيع إدخال الابتكارات والتحسينات على تقنيات النقل.
	8 - إن حلول النقل المستدام مرتبطة ارتباطا مباشرا بتحقيق هدف الترويج لأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين من أجل فصل نمو قطاع النقل عن استهلاك الطاقة وآثاره البيئية والاجتماعية السلبية.
	الخيارات السياساتية المتاحة/الإجراءات المطلوب اتخاذها

	9 - من الضروري اتخاذ إجراءات على صعد مختلفة من أجل تعزيز إمكانية الوصول إلى النقل المستدام، وبخاصة في المناطق الريفية بالبلدان النامية، وذلك بهدف تحقيق ما يلي:
	(أ) توفير البنية التحتية والخدمات للنقل في المناطق الريفية، بما في ذلك تحسين خدمات النقل العام في الريف، وضمان القدرة على الوصول إلى جميع القرى الكبيرة والمستوطنات الريفية على مدار السنة عبر طرق صالحة في جميع الأحوال الجوية، وتلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بشكل عاجل؛
	(ب) زيادة الاستثمارات العامة في برامج التنمية الريفية المتكاملة، بما في ذلك من خلال توسيع نطاق استخدام التخطيط المتكامل للوصول إلى الريف، والاستثمار في الطرقات الريفية، وشق شبكات طرق جديدة، وتحسين الموجود منها، بما يعزز القضاء على الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في جميع البلدان النامية؛
	(ج) زيادة المساعدات المالية والتقنية الدولية وبناء القدرات لتحسين البنية التحتية للنقل، لا سيما في أقل البلدان نموا والبلدان غير الساحلية النامية وكذلك في الدول الجزرية الصغيرة النامية.
	10 - على سبيل الاستعجال، ينبغي تحسين نظم النقل العام بشكل كبير بما يكفل تحقيق قدر أكبر من التنمية المُدنية المستدامة وما يلي:
	(أ) ضمان تكامل الاعتبارات المتعلقة بالنقل في التخطيط لاستخدام المناطق المُدنية؛
	(ب) دعم إدارات المدن والبلديات وغيرها من السلطات المحلية في جهودها الرامية إلى تخطيط وتنفيذ سياسات ومشاريع النقل المُدني المستدام؛
	(ج) تحسين البنية التحتية للنقل العام وزيادة خدماتها بشكل كبير، لا سيما في مراكز المدن المزدحمة والمناطق المُدنية وشبه المُدنية؛
	(د) التأكد من أن جميع أنظمة النقل العام المُدني آمنة ونظيفة وفعالة ومعقولة التكلفة ومراعية للبيئة، وملبية للاحتياجات الخاصة بالنساء والشباب والمسنين والمعوقين؛
	(هـ) توسيع شبكة النقل السريع بالحافلات والمترو وخطوط سكك الحديد الخفيفة، والتعلم من التجارب الناجحة؛
	(و) تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حسب الاقتضاء، بغية المساهمة في بناء وتشغيل أنظمة النقل المُدني؛
	(ز) تحسين إدارة أساطيل المركبات التجارية، بما في ذلك صيانة المركبات ومعاينتها، واستبدال المركبات القديمة بأخرى أكثر كفاءة وأحدث عهدا؛
	(ح) تحسين البنية التحتية المخصصة للمشي الآمن ووسائل النقل غير الآلية في المراكز المُدنية؛
	(ط) اتخاذ تدابير للحد من استخدام السيارات الخاصة في مراكز المدن الداخلية المزدحمة.
	11 - ينبغي، حيثما أمكن، تشجيع التحول نحو استخدام وسائل نقل للأشخاص والبضائع أقل استهلاكا بغية القيام بما يلي: 
	(أ) تعزيز وتدعيم تنسيق أنظمة وخدمات النقل المتعدد الوسائل من خلال تحقيق التكامل المؤسسي لسلطات النقل المحلية، والتخطيط للتنقل المتعدد الوسائل، وتوفير خيارات الانتقال السهل والسريع بين وسائل النقل؛
	(ب) تشجيع زيادة استخدام السكك الحديد والطرق المائية الداخلية، لا سيما لنقل أعداد كبيرة من الركاب والبضائع مسافات طويلة وبين المدن والمراكز التجارية؛
	(ج) تشجيع تحديث السكك الحديد وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الموانئ والمطارات مع المناطق الداخلية؛
	(د) الترويج لنظم ابتكارية لحركة البضائع عبر وسائل النقل على امتداد سلسلة التوريد.
	12 - مواصلة تطوير وتحسين تقنيات النقل بغية القيام بما يلي:
	(أ) الحد من تلوث الهواء في المدن الناجم عن قطاع النقل من خلال تحسين نوعية الوقود، وتطوير أنواع الوقود الأنظف، والترويج لمعايير توفير وقود السيارات وانبعاثاتها؛
	(ب) جعل وضع علامات الاقتصاد في استهلاك الوقود إلزاميا بما يوفر معلومات المستهلك؛
	(ج) القضاء على استخدام البنزين المحتوي على الرصاص وتقليص نسبة الكبريت في وقود السيارات، بما في ذلك من خلال الشراكات مثل الشراكة من أجل أنواع وقود ومركبات نظيفة؛
	(د) زيادة الاستثمار في تكنولوجيا المركبات والوقود الأنظف وتحسين كفاءة استخدام الوقود والمحركات؛
	(هـ) توفير حوافز للابتكار والبحث ولتعميم استخدام السيارات المتطورة المحركات وتقنيات النقل المتقدمة؛
	(و) تشجيع استخدام أنواع الوقود السليمة بيئيا، بما فيها الغاز الطبيعي والوقود الحيوي المنتج بشكل مستدام والكهرباء المولَّدة من مصادر الطاقة المتجددة؛
	(ز) مراجعة وتحسين تسجيل السيارات على الصعيدين الوطني والمحلي وأنظمة انبعاثات السيارات وأنظمة السلامة؛
	(ح) تنظيم الاتجار بالسيارات المستعملة ومنع استيراد السيارات التي يُحتمل أن تكون غير متسمة بالكفاءة أو غير آمنة بالنسبة للبلدان النامية.
	13 - إشاعة بيئة مؤاتية للنقل المستدام بغية القيام بما يلي:
	(أ) الاعتراف بأهمية قدرات القطاع العام على توفير بنية تحتية وخدمات للنقل بأسعار معقولة، وعند الاقتضاء، تعزيز قدرات هذا القطاع؛
	(ب) ضمان إشراك الجمهور بشكل منتظم في جميع عمليات صنع القرار المتعلقة بالنقل؛
	(ج) تعزيز البنية التحتية والخدمات للنقل المستدام من خلال تعزيز البيانات المتعلقة بالنقل وتحليلها، واستحداث الأدوات والمؤشرات، واستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة؛
	(د) العمل، حيثما أمكن، على استخدام أساليب محسنة لإدارة النقل، مثل عكس اتجاهات الطرق السريعة والفصل في ما بينها، وتبادل أفضل الممارسات في استخدام هذه الأساليب؛
	(هـ) تنفيذ الصكوك الاقتصادية لتخريج التكاليف الخارجية على أساس مبدأ الملوِّث يدفع، وبما ينسجم والمبدأ 16 من إعلان ريو؛
	(و) زيادة الحصة النسبية لتمويل النقل العام من مجموع الاستثمارات في البنية التحتية للنقل؛
	(ز) تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة المتجددة، بما في ذلك أنواع الوقود الحيوي المستدامة في خطط النقل للدول الجزرية الصغيرة النامية وغيرها من البلدان؛
	(ح) بذل الجهود الكفيلة بألا تؤدي برامج التقشف المالي إلى الحد من خدمات النقل العام؛
	(ط) مراعاة تأثيرات تغير المناخ في التخطيط للبنية التحتية للنقل من أجل ضمان القدرة على تحمل التكاليف المرتبطة بذلك على نحو يكفل جعل النقل المستدام معقول التكلفة ويمكن الاعتماد عليه ومتسما بالكفاءة؛
	(ي) تشجيع المبادرات والبرامج الطوعية الهادفة إلى التعويض عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من النقل للتخفيف من صافي آثارها البيئية.
	14 - تعزيز التعاون الدولي في مجال النقل من أجل القيام بما يلي:
	(أ) تحديد والاهتمام بفرص اتخاذ الإجراءات التعاونية وإنشاء الشراكات، بما في ذلك استحداث آلية مالية دولية تنفذ نظام نقل في البلدان النامية بتكلفة معقولة ويكون قابلا للاستمرار اقتصاديا ومقبولا اجتماعيا وسليما بيئيا؛
	(ب) تشجيع تبادل تقنيات النقل مع البلدان النامية ونقل تقنيات النقل المستدام بيئيا إليها؛
	(ج) تبادل المعارف وتقديم الدعم في مجال بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتقديم المساعدة المالية إلى جانب تعزيز مستويات الاستثمار في الخدمات والبنية التحتية للنقل في أقل البلدان نموا؛
	(د) دعم المبادرات التي نفذتها المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي الرامية إلى الحد من آثار النقل على الصحة والبيئة؛
	(هـ) إطلاق شراكة معارف لتبادل الخبرات على الصعيد الدولي في مجال الإنتاج والاستخدام المستدامين لأنواع الوقود الأحيائي؛
	(و) تشجيع التعاون التقني الدولي وإجراء الحوارات في إطار المنتدى العالمي لمواءمة الأنظمة الخاصة بالمركبات التابع للجنة الاقتصادية لأوروبا؛
	(ز) تعزيز التكامل الإقليمي في مجال النقل وتوجيه الجهود الإنمائية، حسب الاقتضاء، بغية تسخير كامل الإمكانات التي تنطوي عليها البنية التحتية الممتدة عبر عدة بلدان وتيسير الوصول إلى أسواق البلدان غير الساحلية؛
	(ح) دعم الدول الجزرية الصغيرة النامية في جهودها الرامية إلى تحسين البنية التحتية للنقل على الصعيدين الوطني والإقليمي ومواجهة التحديات التي يشكلها البعد الجغرافي، وصغر نطاق المجتمعات المحلية والحجم المحدود للنقل فيها؛
	(ط) تعزيز سلامة النقل والطرقات من خلال المشاركة والمساهمة الفعالين في عقد الأمم المتحدة للعمل من أجل السلامة على الطرق (2011-2020).
	باء - المواد الكيميائية
	15 - تترتب على الإدارة السليمة للمواد الكيميائية آثار هامة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، بما فيها هدف القضاء على الفقر. فيمكن للمواد الكيميائية أن تسهم في خلق فرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة، وصحة البشر والماشية والحيوانات الأخرى، والإنتاجية الزراعية وكفاءة استخدام الطاقة. إلا أن الآثار السلبية الناجمة عن سوء إدارة المواد الكيميائية على البيئة وصحة الإنسان يمكن أن تكون مضرة جدا وطويلة الأمد. ويمكن أن تبلغ حدة هذه المخاطر أسوأ آثارها في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، لا سيما الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا. كما أن الفقراء والشعوب الأصلية والنساء والأطفال هم عرضة للخطر على نحو غير متناسب.
	16 - وأُحرزَ تقدم كبير نحو تحقيق هدف عام 2020 بشأن الإدارة السليمة للمواد الكيميائية من خلال النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية وغيره من البرامج. بيد أن هذا التقدم غير كاف وغير متكافئ بين البلدان والمناطق الإقليمية.
	17 - ويشهد الإنتاج والتجارة واستخدام المواد الكيميائية زيادة على الصعيد العالمي، لا سيما في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، مع أن تلك البلدان تمتلك أقل القدرات البشرية والتقنية لمواجهة التحديات المتصلة بإدارة المواد الكيميائية.
	18 - ولا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به على جميع الصعد من أجل ضمان استخدام وإدارة المواد الكيميائية على نحو سليم بيئيا على مدى دورة حياتها في إطار مبدأ التنمية المستدامة، وما زال النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية يشكل أداة مفيدة في هذا الصدد.
	الخيارات السياساتية المتاحة/الإجراءات المطلوب اتخاذها

	19 - من الضروري اتخاذ إجراءات من أجل معالجة إدارة المواد الكيميائية طوال دورة حياتها من خلال استحداث أطر تنظيمية ومؤسسية شاملة على الصعيد الوطني ومن أجل القيام بما يلي:
	(أ) إدماج وتعميم الإدارة السليمة للمواد الكيميائية باعتبارها أولوية في الاستراتيجيات والخطط الإنمائية الوطنية المستندة إلى الأهداف الإنمائية للألفية؛
	(ب) تقييم وتعزيز الهياكل الأساسية القانونية والتنظيمية والمؤسسية لضمان اتساق وكفاءة الأنظمة الإدارية والتشريعية من أجل الإدارة السليمة للمواد الكيميائية؛
	(ج) تعزيز إنفاذ القوانين والأنظمة فضلا عن تنفيذ النهج التحوطي ومبدأ الملوث يدفع؛
	(د) استحداث أو تعزيز آليات تنسيق وطنية تُشرك جميع الوكالات وأصحاب المصلحة المعنيين في الإدارة السليمة للمواد الكيميائية؛
	(هـ) الربط بين القطاعين الصحي والبيئي بغية التصدي لمسألة سلامة المواد الكيميائية والوقاية من مخاطرها والحد منها، والاستفادة من خبرة مكاتب منظمة الصحة العالمية من أجل تعزيز التنسيق على الصعيدين الوطني والإقليمي؛
	(و) تعزيز تنفيذ الاتفاقات والعمليات الدولية بشأن المواد الكيميائية من خلال مجموعة من الإجراءات المشتركة بين القطاعات والقائمة على المشاركة والشراكة.
	20 - ينبغي تعزيز إمكانية تبادل والحصول على المعلومات بشأن تقييم مخاطر المواد الكيميائية وإدارة المخاطر الناجمة عنها واستخدامها الآمن طوال دورة حياتها، وذلك من أجل القيام بما يلي:
	(أ) التنفذ الفعال للنظام المنسَّق عالميا لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها؛
	(ب) إنشاء سجلات وطنية لإطلاق المواد الملوثة ونقلها؛
	(ج) تشجيع المشاركة في اتخاذ وتنفيذ إجراءات الموافقة المستنيرة المسبقة على النحو المنصوص عليه في اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية واتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود؛ 
	(د) رفع مستوى المعارف والتدريب والتثقيف والتوعية لدى جميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم الأوساط الأكاديمية والمشرعون وصانعو السياسات والمزارعون والعمال والشركات، بشأن الإدارة السليمة للمواد الكيميائية على امتداد سلسلة الأنشطة المضيفة للقيمة؛
	(هـ) توفير التدريب والمساعدات التقنية ذات الصلة إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
	(و) تعزيز دور الصناعة في تبادل المعلومات وتنفيذ النهج التحوطي في مجال سلامة المواد الكيميائية، وتعزيز الإعلان والتسويق المسؤولين، وتطبيق مبدأ ”لا بيانات، لا سوق“، وتعميم ممارسات المسؤولية البيئية والاجتماعية للشركات في الصناعة الكيميائية؛
	(ز) تعزيز الشفافية ونشر المعلومات والبيانات بشأن المخاطر البيئية والصحية للمواد الكيميائية من خلال جملة أمور بينها وضع العلامات على المنتجات، وإعداد تقارير عن السمّية والبيئية، وتقييم الآثار البيئية، وإجراء عمليات تفتيش إيكولوجي، ووضع قوائم جرد بالانبعاثات؛
	(ح) تقديم الدعم للشبكات الدولية والإقليمية لتيسير تبادل الممارسات الجيدة والمنهجيات، ونتائج البحوث بغية تحسين الإدارة السليمة للمواد الكيميائية، بما في ذلك آليات تبادل المعلومات التابعة للاتفاقيات الكيميائية والنهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية؛
	(ط) تعزيز تبادل المعلومات والبيانات بين البلدان النامية والمتقدمة النمو، بما في ذلك نتائج البحوث في مجال سلامة المواد الكيميائية والسمية، فضلا عن المعلومات بشأن البدائل المتاحة للمواد الكيميائية السامة.
	21 - تعزيز سلامة المواد الكيميائية والوقاية من مخاطرها والحد منها والقيام بما يلي:
	(أ) إنشاء أو تعزيز قواعد ناظمة تشمل تسجيل المواد الكيميائية وتقييمها وترخيصها وحصرها، وإدماج تنفيذ الصكوك الدولية الملزمة قانونا بشأن المواد الكيميائية والنفايات، فضلا عن المعايير والاتفاقات الطوعية، بما فيها المدونة الدولية لقواعد السلوك في توزيع واستخدام مبيدات الآفات؛
	(ب) وضع برامج لرصد سلامة المواد الكيميائية تعالج بشكل محدد كل مرحلة من دورة حياة المواد الكيميائية؛
	(ج) تعزيز التأهب لمواجهة حالات الطوارئ والحوادث الكيميائية وسن تشريعات متعلقة بالمسؤولية القانونية والتعويض عن الأضرار البيئية؛
	(د) تعزيز القدرات البشرية على إجراء عمليات التقييم التقني وإدارة المواد الكيميائية، بما في ذلك تدريب موظفي إنفاذ القانون والمفتشين وموظفي الجمارك؛
	(هـ) تطوير القدرات المخبرية اللازمة لرصد حدوث وتأثيرات المواد الكيميائية في البيئة، من خلال جملة أمور منها التعاون الإقليمي ودون الإقليمي؛
	(و) التعجيل في القيام بأنشطة معالجة المخزونات الحالية من المواد الكيميائية المتقادمة وتجنب تراكم مخزونات كبيرة من المواد الكيميائية في المستقبل لدى حظرها أو سحبها من السوق؛
	(ز) استحداث منتجات وتقنيات بديلة أكثر أمانا للاستعاضة عن استخدام المواد الكيميائية الخطرة، والتشجيع على اتباع نُهج أكثر استدامة كالمكافحة المتكاملة للآفات ووسائل الزراعة باستخدام أسمدة طبيعية والكيمياء الخضراء؛
	(ح) وضع قواعد ناظمة لمنح ترخيص المبيدات وتنظيمها على الصعيد الوطني؛
	(ط) النظر في وضع قواعد ومعايير دولية للمواد الكيميائية الصناعية، وتشجيع المنظمات المشاركة في البرنامج المشترك بين المنظمات للإدارة السليمة للمواد الكيميائية على مواصلة العمل معا لتزويد البلدان بالإرشادات والمعايير المتسقة المتعلقة بالمواد الكيميائية الصناعية؛
	(ي) وضع استراتيجيات موجهة تحديدا لتقليص من مخاطر التعرض للمواد الكيميائية السامة على صحة النساء والأطفال والعمال إلى الحد الأدنى؛
	(ك) مكافحة الطمر غير المشروع للمواد الكيميائية الخطرة، بما فيها مبيدات الآفات المتقادمة؛
	(ل) اتخاذ إجراءات منسقة على جميع المستويات لمعالجة القضايا المستجدة، ومنها تعزيز البحوث وتقييم المخاطر وتبادل المعلومات عن النفايات الإلكترونية، والمواد الكيميائية الموجودة في المنتجات، والرصاص الموجود في الطلاء، والتكنولوجيا النانوية، والمواد الكيميائية المشبعة بالفلور وغير ذلك من المواد الكيميائية الجديدة في إطار الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف.
	22 - تعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات الأبحاث والمجتمع المدني من أجل الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والقيام بما يلي:
	(أ) تعزيز الدعم التقني وبناء القدرات للمنظمات غير الحكومية للمصلحة العامة، ومؤسسات الأبحاث والمجتمعات المحلية بما يتيح ويسهل مشاركتها على نحو مسؤول وفعال في عمليات وضع السياسات بشأن إدارة المواد الكيميائية؛
	(ب) تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز قدرات الصناعة الوطنية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على استخدام وتناول المواد الكيميائية بشكل آمن ومسؤول.
	23 - تعزيز الإطار السياساتي والقانوني الدولي وإشاعة بيئة مؤاتية للإدارة السليمة للمواد الكيميائية والقيام بما يلي:
	(أ) تعزيز الإطار السياساتي الدولي للمواد الكيميائية، بما في ذلك من خلال التنفيذ الكامل والفعال للنهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية؛
	(ب) مواصلة تعزيز التنسيق والاتساق والتآزر بين المؤسسات والعمليات القائمة التي تُعنى بالمواد الكيميائية، بما في ذلك التنسيق بين اللجنة وغيرها من الهيئات والآليات، كالبرنامج المشترك بين المنظمات للإدارة السليمة للمواد الكيميائية، وإحالة نتائج عمل اللجنة إلى منتديات أخرى، ولا سيما الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي لإدارة المواد الكيميائية؛
	(ج) تحليل ودرس الاحتياجات المحتملة على المدى الطويل للهياكل والآليات الدولية المقرر استحداثها أو استكمالها بعد عام 2020؛
	(د) مواصلة تعزيز الإطار القانوني الدولي للإدارة السليمة للمواد الكيميائية من خلال تصديق وتنفيذ وإنفاذ الصكوك القانونية الدولية المتعلقة بالمواد الكيميائية، بما في ذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالسلامة في استخدام المواد الكيميائية في العمل (الاتفاقية رقم 170) واتفاقية ستوكهولم المتعلقة بالملوثات العضوية الثابتة واتفاقيتي بازل وروتردام؛
	(هـ) مواصلة تعزيز التآزر بين اتفاقيات بازل وستوكهولم وروتردام، بما في ذلك على الصعيدين الوطني والإقليمي؛
	(و) النجاح في التفاوض على صك دولي ملزم قانونا بشأن الزئبق بحلول عام 2013.
	24 - مواصلة تعزيز وسائل التنفيذ من أجل الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والقيام بما يلي:
	(أ) تقديم الدعم إلى البلدان النامية في الانتقال إلى الإدارة السليمة للمواد الكيميائية، بما في ذلك دعم جهودها الرامية إلى تطبيق النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية والاتفاقيات ذات الصلة بالمواد الكيميائية، من خلال توفير التمويل الكافي، ونقل التكنولوجيا وتقديم التعاون التقني وبناء القدرات؛
	(ب) إدماج أهداف الإدارة السليمة للمواد الكيميائية إدماجا تاما في الخطط الإنمائية الوطنية والميزانيات المرتبطة بها، وإبراز العلاقة بين سلامة المواد الكيميائية والتنمية المستدامة في قرارات التمويل للتعاون الإنمائي الثنائي؛
	(ج) دعم المبادرة الجارية التي يقوم بها المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن عملية تشاورية تحدد خيارات التمويل المتاحة لخطة المواد الكيميائية والنفايات؛
	(د) النظر في جميع الحلول الممكنة لتوفير التمويل الكافي للإدارة المستدامة للمواد الكيميائية، بما في ذلك تحويل برنامج البداية السريعة التابع للنهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية إلى ترتيب دائم للتمويل من أجل تنفيذ النهج الاستراتيجي، وإنشاء صندوق متعدد الأطراف، وزيادة تمويل مجال التركيز الخاص بالمواد الكيميائية في مرفق البيئة العالمية؛
	(هـ) تشجيع البحث العلمي المتعلق بالبدائل الآمنة للمواد الكيميائية السامة وتنمية القدرات على إنتاج هذه البدائل في البلدان النامية؛
	(و) تعزيز المراكز الإقليمية ودون الإقليمية لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا التي أنشئت بموجب اتفاقيات ستوكهولم وبازل وروتردام؛
	(ز) النظر في إنشاء آلية دولية، بالتعاون مع المراكز الإقليمية ودون الإقليمية فضلا عن المكاتب الإقليمية للمنظمات المشاركة في البرنامج المشترك بين المنظمات للإدارة السليمة للمواد الكيميائية، لدعم التعليم وبناء القدرات من أجل الإدارة السليمة للمواد الكيميائية بما ينسجم وتنفيذ النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية والاتفاقيات الرئيسية الثلاث المتعلقة بالمواد الكيميائية والنفايات.
	جيم - إدارة النفايات
	25 - تمثل إدارة النفايات وتقليلها إلى الحد الأدنى تحديين لجميع البلدان، إلا أن البلدان النامية تواجه تحديات خاصة. فقد باتت الزيادة السريعة في حجم ونوع النفايات الصلبة والخطرة نتيجة النمو الاقتصادي، والتوسع المُدني والتصنيع تشكل قضية رئيسية للحكومات الوطنية والمحلية، لا سيما في البلدان النامية، المكبلة بالقيود سواء من حيث الموارد المالية أو القدرات.
	26 - كما برز عدد من المصادر الجديدة للنفايات أو زادت أهمية، لا سيما النفايات الإلكترونية والنفايات الخطرة. وفي العديد من الحالات، لم تكن أنظمة إدارة النفايات التقليدية مصممة لاستيعاب هذا النوع الجديد من مصادر النفايات.
	27 - وأصبحت الآثار السلبية على صحة المجتمعات المحلية المجاورة، وكذلك على صحة البيئة المحلية، من حيث تلوث المياه والأرض والهواء، أكثر حدة. فإدارة النفايات على نحو غير فعال وغير متسم بالكفاءة تولد غازات الاحتباس الحراري وانبعاثات سامة وتؤدي إلى فقدان مواد وموارد ثمينة.
	28 - لذا من الضروري الفصل بين توليد النفايات والنمو الاقتصادي. فالإدارة المستدامة للنفايات حيوية للقضاء على الفقر وتحقيق أهداف أخرى من الأهداف الإنمائية للألفية.
	29 - وعليه، فإن الأهداف ذات الأولوية هي في صوغ وتنفيذ سياسات تهدف، من خلال اتباع نهج متكامل، أولا، إلى تعزيز الوقاية من النفايات وتقليلها إلى الحد الأدنى، وثانيا، إلى دعم إدارة النفايات الصلبة والخطرة المتبقية بصورة فعالة ومتسمة بالكفاءة، بشكل يركز على إعادة الاستخدام وإعادة التدوير والاستعادة (مفهوم 3R) للمواد المفيدة والطاقة، فضلا عن التخلص منها على نحو سليم بيئيا.
	30 - وفي هذا الصدد، كان الاجتماع الاستشاري المنعقد بين الدورات بشأن إدارة النفايات الصلبة في أفريقيا، الذي عقد في الرباط يومي 25 و 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، والمؤتمر المنعقد بين الدورات المعني بإقامة شراكات تهدف إلى القضاء على الهدر، الذي عقد في طوكيو من 16 إلى 18 شباط/فبراير 2011، مفيدين بشكل خاص.
	الخيارات السياساتية المتاحة/الإجراءات المطلوب اتخاذها

	31 - من الضروري اتخاذ إجراءات لتحديد استراتيجية طويلة الأجل لإدارة النفايات في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر على جميع المستويات والقيام بما يلي:
	(أ) وضع وإنفاذ سياسات واستراتيجيات شاملة على الصعيدين الوطني والمحلي قائمة على مبادئ التنمية المستدامة وعلى مفهوم إعادة الاستخدام وإعادة التدوير والاستعادة (مفهوم 3R)؛
	(ب) الاستفادة من أدوات التخطيط في تنفيذ استراتيجيات النفايات على الصعيدين المحلي والوطني وفي إرساء البنية التحتية لإدارة النفايات؛
	(ج) مراعاة قضايا الفقر والقضايا الاجتماعية ذات الصلة بإدارة النفايات، بما في ذلك سبل عيش المعتاشين من القمامة والمنقبين في القمامة؛
	(د) رفع مستوى التثقيف وتوعية الجمهور، بما في ذلك تغيير كيفية التعاطي مع موضوع النفايات ومقاربتها كمورد؛
	(هـ) وضع خطط وطنية للوقود المستهلك وإدارة النفايات المشعة.
	32 - تحسين أنظمة إدارة النفايات والبنية التحتية والتقنيات المتعلقة بها والقيام بما يلي:
	(أ) تحسين نوعية وموثوقية البيانات المتصلة بالنفايات لرصد أفضل ووضع إسقاطات أدق؛
	(ب) العمل على وضع معايير وتعاريف عالمية للنفايات والنفايات الخطرة وتشجيع تبادل المعلومات بشأن إدارة النفايات طوال دورة حياتها؛
	(ج) خفض كميات النفايات الملقاة في المكَبّات، وتحسين التخطيط والسياسات الرامية إلى استعادة الموارد، واستحداث مواقع موثوق بها وآمنة للتخلص من النفايات، ووضع معايير لمعالجة النفايات وجودة التخلص منها؛
	(د) تشجيع استخدام التكنولوجيا البيولوجية والإصلاح البيولوجي؛
	(هـ) حث المجتمع الدولي على تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ذات الصلة بإدارة النفايات، وبخاصة اتفاقية باماكو المتعلقة بحظر استيراد النفايات الخطرة وإلى أفريقيا ومراقبة حركة نقلها عبر الحدود داخل أفريقيا واتفاقية بازل واتفاق كوتونو للشراكة بين أعضاء جماعات الدول الأفريقية والكاريبية ودول المحيط الهادئ من ناحية، والجماعة الأوروبية ودولها الأعضاء من ناحية أخرى، وتوفير المبادئ التوجيهية وتقديم المساعدة إلى البلدان النامية لتطبيق وإنفاذ هذه الاتفاقات والاتفاقيات؛
	(و) ضمان الإنفاذ الفعال لاتفاقية بازل، وبخاصة في ما يتعلق بالشحن غير القانوني للنفايات والنفايات الإلكترونية، والعمل، من باب الأولوية الملحّة، على اختتام المفاوضات حول بروتوكول بشأن المسؤولية القانونية والتعويض عن الضرر بموجب الاتفاقية؛
	(ز) تأييد المبادئ الأساسية للاتفاقية المشتركة المتعلقة بأمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛
	(ح) تعزيز الآليات الإقليمية لدعم الاتفاقات المتعددة الأطراف بشأن النفايات.
	33 - مواصلة تطبيق الحد من النفايات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها، بطريقة سليمة بيئيا والقيام بما يلي:
	(أ) إدارة النفايات من منظور مراع لدورة الحياة قائم على أساس مفهوم إعادة الاستخدام وإعادة التدوير والاستعادة (مفهوم 3R) ومبدأ الملوث يدفع؛
	(ب) زيادة تفعيل مسؤولية المنتجين الأوسع نطاقا واستخدام المعلومات عن المنتجات؛
	(ج) تحسين الحوافز الاقتصادية والصكوك اللازمة للحد من النفايات عند المصدر، والتقليل من النفايات إلى أدنى حد وإعادة تدويرها، واستحداث أسواق للمواد المعاد تدويرها؛
	(د) تشجيع الشركات على التقليل من النفايات إلى أدنى حد وعلى إعادة الاستخدام وإعادة التدوير في إطار المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات؛
	(هـ) التعاون في البحث والتطوير في مجال الأنظمة غير المولِّدة للنفايات، بما فيها تقنيات الإنتاج غير المولدة للنفايات الخطرة؛
	(و) إطلاق مبادرات تحويل النفايات إلى طاقة والبنى التحتية ذات الصلة، وخفض الانبعاثات الصادرة من المطامر عن طريق حجز غاز الميثان لاستخدامه كمصدر للطاقة من خلال جهود كتلك التي تبذلها مثل المبادرة العالمية المتعلقة بالميثان؛
	(ز) إدراج مفهوم إعادة الاستخدام وإعادة التدوير والاستعادة (مفهوم 3R) في تصميم المنتَج والعملية.
	34 - تعزيز تطبيق سياسات واستراتيجيات فعالة للتخلص من النفايات الإلكترونية والنفايات الخطرة والقيام بما يلي:
	(أ) مواصلة الجهود الرامية إلى الحد من استخدام المواد الخطرة، بما فيها المعادن الثقيلة، انسجاما مع أهداف النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية؛
	(ب) دعم الشبكة الدولية للامتثال والإنفاذ البيئيين وشبكتها للأمن البيئي للموانئ، كوسيلةٍ لتعزيز التنسيق الدولي في مجال الإنفاذ؛
	(ج) الدعوة إلى التصديق على اتفاقية هونغ كونغ لإعادة تدوير السفن بصورة آمنة وسليمة بيئياً، مع الوضع في الاعتبار أن تنفيذ اتفاقيتي بازل وهونغ كونغ يجب أن يظل متكاملا ومتسقا.
	35 - إدارة نفايات محددة والقيام بما يلي:
	(أ) إيلاء اهتمام خاص لمصادر محددة من النفايات، بما فيها النفايات الإلكترونية والمواد البلاستيكية والكتلة الحيوية الزراعية ونفايات الرعاية الصحية والنفايات الصناعية الخطرة والنفايات المشعة؛
	(ب) زيادة الجهود المبذولة لجمع ومعالجة النفايات الإلكترونية وزيادة إعادة التدوير الآمن للمنتجات الإلكترونية، بما في ذلك من قبل الشركات الإلكترونية، والتعاون لمعالجة المشكلة المتنامية المتمثلة في مطامر النفايات الإلكترونية، لا سيما في البلدان النامية؛
	(ج) الحد من التلوث البحري، بما في ذلك من المواد البلاستيكية في المحيطات؛
	(د) تحديد أهداف لخفض كميات النفايات القابلة للتحلل الحيوي في المكبات؛
	(هـ) وضع أنظمة للنفايات الطبية والحيوية.
	36 - تحسين إدارة المخلفات الزراعية والقيام بما يلي:
	(أ) تحسين الأسواق للمنتجات المصنَّعة باستخدام تقنيات إدارة النفايات الزراعية، مثل الأسمدة المخصصة لمحاصيل معينة؛
	(ب) اعتبار مخلفات المحاصيل موارد قيِّمة وتطوير ونقل وتطبيق تقنيات متسمة بالكفاءة لتحويل تلك المخلفات إلى مغذيات للتربة ومصادر للطاقة المتجددة من خلال جهود مثل الشراكة العالمية لإدارة المغذيات؛
	(ج) تحسين وزيادة التسميد والهضم اللاهوائي؛
	(د) توسيع نطاق استخدام الغاز الأحيائي بما في ذلك باعتباره مصدرا لوقود الطهي النظيف.
	37 - تحسين بناء القدرات ونقل التكنولوجيا من أجل إدارة النفايات على نحو فعال، والقيام بما يلي:
	(أ) تشجيع المنظمات الدولية والبلدان المتقدمة النمو على توفير مهارات بناء القدرات والموارد اللازمة لتنفيذ استراتيجيات مكافحة الإهدار ودعم الحصول على التكنولوجيا في البلدان النامية؛
	(ب) تعزيز بناء القدرات، والتواصل، ونقل التكنولوجيا والمعارف إلى البلدان النامية، بما في ذلك المعلومات بشأن اختيار التقنيات والحفاظ عليها، فضلا عن الاستثمار في أفضل الممارسات من أجل الإدارة السليمة بيئيا لمختلف مصادر النفايات في البلدان النامية، وتعزيز وضع مواد كالكتيبات، والمبادئ التوجيهية، وملخصات عن التقنيات المستخدمة، والممارسات الجيدة؛
	(ج) تحسين قدرات المؤسسات البحثية والإنمائية المحلية، وبناء المهارات والقدرات في الحكومات المحلية من أجل الإدارة المتكاملة للنفايات، بما في ذلك المهارات التقنية والإدارية؛
	(د) الانتقال بإدارة النفايات من المستوى المهني الأولي إلى المستوى المهني المنظم، بما في ذلك عبر تنظيم دورات جامعة متخصصة؛
	(هـ) تقديم المساعدة إلى البلدان النامية لوضع قوائم جرد بالنفايات الخطرة والنفايات المشعة والنفايات الإلكترونية والمواقع الملوثة؛
	(و) استحداث برامج لموردي التقنيات والمستفيدين منها بما يتيح التواصل مع الجهات الحكومية.
	38 - تمويل الشراكات من أجل الإدارة المستدامة للنفايات، والاستثمار فيها وبناؤها، والقيام بما يلي:
	(أ) تعبئة موارد مالية للبلدان النامية من أجل تشييد البنية التحتية اللازمة لإدارة النفايات، بما في ذلك من خلال آليات التمويل الابتكارية؛
	(ب) تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل تمويل البنية التحتية والتقنيات اللازمة لإدارة النفايات؛
	(ج) بناء شراكات عريضة القاعدة لإدارة النفايات على كل من الصعد المحلي والوطني والدولي؛
	(د) تقديم تعريف واضح بالإجراءات الفعالة التي يتعين على الشراكات العالمية الناشئة اتخاذها بشأن إدارة النفايات، بما يضمن الاتساق والتكامل بين المبادرات التي اتخذها مؤخرا برنامجُ الأمم المتحدة للبيئة لإقامة شراكة عالمية بشأن إدارة النفايات، وإدارةُ الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة ومركزُ الأمم المتحدة للتنمية الإقليمية لإطلاق شراكة دولية بشأن تقديم خدمات إدارة النفايات للسلطات المحلية.
	دال - التعدين
	39 - تتسم صناعات التعدين بأهمية حيوية بالنسبة إلى الكثير من البلدان، وهي تكتسي أهمية خاصة بالنسبة إلى البلدان النامية. ويتيح التعدين، لدى إدارته بشكل صحيح، الفرصة لتحفيز تنمية واسعة النطاق وللحد من الفقر. وينبغي أن يكون الهدف هو تحقيق أقصى حد من الأثر الاقتصادي الإيجابي للتعدين بموازاة التقليل إلى أدنى حد من الآثار البيئية والاجتماعية السلبية، بما يعزز قدرات الدول المنتجة على الاستفادة من مواردها الطبيعية على المدى الطويل.
	40 - وعليه، من المطلوب اتباع نهج شامل متكامل يُدمَج بموجبه التعدين إدماجا تاما في نموذج التنمية المستدامة. ومن الضروري إيجاد صِلات بين التعدين والقطاعات الاقتصادية الأخرى والعمل في الوقت نفسه على مواصلة تطبيق استراتيجيات سليمة للتنوع الاقتصادي، وكذلك ضمان تحقيق توزيع عادل للمنافع المتأتية من أنشطة التعدين على المواطنين.
	41 - وتتمتع الدول بالحق السيادي في استغلال مواردها الخاصة بها. وفي هذا السياق، يتعين على البلدان استحداث أطر قانونية وتنظيمية شاملة لتشجيع الاستثمار في حقل التعدين ومعالجة الآثار الاجتماعية والبيئية السلبية الناجمة عن ذلك، بما في ذلك تبعات ما بعد إغلاق المناجم.
	42 - وتشكل الإدارة الصالحة لقطاع التعدين على جميع المستويات أولوية. وثمة حاجة ملحة لتعزيز الشفافية في أنشطة التعدين وما تولده من عائدات. وينبغي توخي الشفافية في جميع مراحل سلسلة التوريد وصولا إلى المستهلكين أنفسهم.
	43 - ومن الأهمية بمكان تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمعات المحلية ومجتمعات الشعوب الأصلية والنساء، بما يتيح لهم أداء دور فعال في تطوير قطاع التعدين. ومن الضروري إبداء التعاون وإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان إسهام التعدين إيجابا في التنمية المستدامة وتعزيز التوزيع المنصف للمنافع الناشئة عن استخراج الموارد المعدنية.
	44 - كما من الضروري للمجتمع الدولي تقديم المساعدة المالية والتقنية، وتوفير الدعم لبناء القدرات، تشجيعا لتطوير قطاع التعدين وإدارته بشكل مستدام.
	الخيارات السياساتية المتاحة/الإجراءات المطلوب اتخاذها

	45 - من الضروري اتخاذ إجراءات لتطوير الشراكات وتحقيق التعاون الفعال بين الحكومات والشركات والمجتمعات المحلية على جميع المستويات، والقيام بما يلي.
	(أ) تشجيع إطلاق الحوار السياساتي بين أصحاب المصلحة المتعددين بشأن التعدين، الذي يركز على تعزيز الاستدامة في القطاع وتدعيم القدرات؛
	(ب) إنشاء وتحسين الشراكات المعرفية التي تركز على التعدين.
	46 - دمج قطاع التعدين بشكل أشمل في الاقتصادات الوطنية والقيام بما يلي:
	(أ) توليد قيمة مضافة في جميع مراحل سلاسل التوريد المعدنية، بما في ذلك من خلال استراتيجيات الإغناء؛
	(ب) إيجاد صلات بين التعدين وسائر قطاعات الاقتصاد من أجل تعزيز توليد الدخل وخلق فرص العمل، ومن أجل الإسهام في توسيع الأعمال التجارية المحلية وتطويرها عن طريق جملة أمور منها استحداث سلاسل إنتاج أو إنشاء مجموعات اقتصادية، وتطوير أنشطة صناعية وخدماتية منطلقة من القاعدة وإليها؛
	(ج) زيادة إعادة الاستثمار في مشاريع شركات التعدين تعزيزاً لتنويع الاقتصادات المحلية؛
	(د) تعزيز القدرة التنافسية والاستثمار من خلال تطوير العمليات الإدارية لإصدار التراخيص والأذونات، وتوفير المعلومات الجيولوجية والمعدنية، وتنويع آليات تمويل هذا القطاع، وتعزيز الدعم التقني والتدريب؛
	(هـ) بناء القدرات الوطنية على إدارة تدفقات الاستثمار على نحو فعال، بما في ذلك التفاوض على إبرام العقود؛
	(و) تعزيز الأطر القانونية لفرض الضرائب على أنشطة التعدين وتحسين كفاءة نظام جباية الضرائب؛
	(ز) تحسين إمكانية وصول أقل البلدان نموا إلى الأسواق؛
	(ح) تخصيص جزء من الدخل المتأتي عن أنشطة التعدين للبنية التحتية المتعددة الاستخدامات، والبنية التحتية الاجتماعية، والإنعاش البيئي لمناطق التعدين المهجورة والمهملة والاستثمار في الأصول الطبيعية.
	47 - تعزيز الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية على الصعيد الوطني لمعالجة الآثار البيئية للتعدين والقيامُ بما يلي:
	(أ) وضع أنظمة لتشجيع شركات التعدين على اتباع ممارسات الإدارة السليمة، بما في ذلك ضمان إعادة تأهيل المناجم المهجورة والمهملة، والإدارة السليمة للمخلفات ومخزونات النفايات، وصرف مخلفات، وإغلاق المناجم، بما في ذلك من خلال استخدام تقييمات الأثر البيئي وتقييمات الأثر الاجتماعي؛
	(ب) الترويج لأهداف حفظ التنوع البيولوجي في استراتيجيات وخطط التعدين؛
	(ج) استحداث الأطر القانونية والتنظيمية لإغلاق المناجم وضمان تقديم اعتمادات تمويل كافية لإغلاق المناجم قبل منح التصاريح؛
	(د) تعزيز قدرات المؤسسات على رصد التأثيرات البيئية أثناء القيام بأنشطة التعدين وبعده بغية توفير المعلومات للمواطنين وإنفاذ التشريعات البيئية؛
	(هـ) وضع تشريعات لتنظيم التعدين في المناطق الحساسة بيئيا، بما فيها المواقع البالغة الأهمية بالنسبة لموارد المياه، والمناطق الحيوية بالنسبة لحفظ التنوع البيولوجي، والمواقع المقدسة؛
	(و) التشجيع على اتّباع نهج وقائي إزاء تحمل المسؤوليات البيئية من خلال القيام بشكل مسؤول بتصميم مشاريع التعدين ووضع استراتيجيات ومعايير لمعالجة المسؤوليات البيئية؛
	(ز) تصميم إطار تنظيمي لتحسين الوقاية من الكوارث والتأهب والاستجابة لها؛
	(ح) استحداث أنظمة رصد وسجلات وطنية لاستخدام المياه وجودتها في أنشطة التعدين بما في ذلك نفايات التعدين.
	48 - تعزيز الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية على الصعيد الوطني لمعالجة الآثار الاجتماعية للتعدين والقيام بما يلي:
	(أ) تحسين ظروف العمل والظروف المعيشية لعمال المناجم، وبخاصة في ما يتعلق بالصحة والسلامة داخل المناجم، بما في ذلك التعدين اليدوي والضيق النطاق؛
	(ب) القيام بخطوات للقضاء على جميع أشكال عمالة الأطفال في قطاع التعدين، عبر النظر، بشكل خاص، في اتفاقيتي منظمة العمل الدولية للإجازات السنوية المدفوعة الأجر (الاتفاقية رقم 132) وللحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل (الاتفاقية رقم 138)؛
	(ج) تحسين إحقاق حقوق الإنسان وحقوق العمال، بما يتخطى دعم المبادرات طوعية، بما في ذلك النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن السلامة في المناجم (الاتفاقية رقم 176)؛
	(د) توفير التعليم والتدريب والخدمات الصحية والحماية الاجتماعية للمجتمعات المعتمدة على التعدين اليدوي والضيق النطاق وغيرها من مجتمعات التعدين، بما يشمل النساء والأطفال بشكل منهجي؛
	(هـ) إيلاء اهتمام خاص لحماية حقوق مجتمعات الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، بما في ذلك الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، والمشاركة الكاملة والفعالة، وإنفاذ الأنظمة البيئية والضمانات البيئية؛
	(و) ضمان حقوق الأرض للمجتمعات المحلية ومجتمعات الشعوب الأصلية، لا سيما من خلال خطط الاستخدام الشامل للأراضي؛
	(ز) استحداث وتنفيذ آليات للجبر والتعويض على المجتمعات المحلية لقاء الأضرار التي لحقت بها جراء أنشطة التعدين، ولا سيما استخراج اليورانيوم، بما في ذلك دفع تعويض عادل لإعادة التوطين؛
	(ح) إجراء مسوحات اجتماعية واقتصادية منتظمة طوال فترة تنفيذ مشاريع التعدين.
	49 - تعزيز مشاركة المجموعات الرئيسية والمجتمعات المحلية ومجتمعات الشعوب الأصلية والقيام بما يلي:
	(أ) تعزيز مشاركة جميع أصحاب المصلحة في جميع مراحل القيام بأنشطة التعدين، بما في ذلك المجتمعات المحلية ومجتمعات الشعوب الأصلية والنساء، وحماية حقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية وثقافاتها في مناطق التعدين؛
	(ب) ضمان التشاور مع الجمهور بشفافية وفي الوقت المناسب قبل منح حقوق التنقيب والاستغلال، وطلب التشاور مع أصحاب المصلحة لدى وضع خطط إغلاق المناجم؛
	(ج) تحسين قدرة الجمهور على الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالقرارات الحكومية بشأن التعدين، عبر البوابات الإلكترونية مثلا.
	50 - تعزيز القدرات التقنية على الصعيد الوطني، بدعمٍ من المجتمع الدولي، والقيام بما يلي:
	(أ) تضمين التدريب التقني والإداري لقطاع التعدين محتوىً متعلقا بالتنمية المستدامة؛
	(ب) دعم بناء القدرات على تشجيع استحداث آليات مناسبة للإدارة الوطنية، بما في ذلك الإشراف على القوانين والأنظمة وتطبيقها وإنفاذها؛
	(ج) تشجيع تعاون أوثق بين الوزارات المعنية لمعالجة مسائل التعدين بصورة متكاملة؛
	(د) تقديم الدعم إلى البلدان النامية في تحديد مواردها المعدنية؛
	(هـ) تشجيع تبادل ونشر أفضل الممارسات في مجال القضايا البيئية، من خلال القيام مثلا بتنظيم حلقات دراسية في الموقع وتوفير التدريب عبر الإنترنت، واستحداث شبكات إقليمية قائمة على العلوم.
	51 - دعم نقل التقنيات السليمة والدراية لمساعدة البلدان النامية على الحد من الآثار البيئية السلبية للتعدين والقيام بما يلي:
	(أ) دعم التخطيط الاستراتيجي لفترات ما بعد إغلاق المناجم لضمان استمرار المجتمعات المحلية في جني الفوائد على المدى الطويل؛
	(ب) تشجيع تبادل أفضل الممارسات بشأن إغلاق المناجم وإعادة تأهيلها، وإعادة استخدام المياه، والتقليل إلى أدنى حد من تلوث المياه، وخفض استهلاك الطاقة واستخدام المواد الكيميائية في مجال التعدين؛
	(ج) توفير بناء القدرات من أجل تطوير تقنيات التعدين السليمة بيئيا.
	52 - تعزيز تحسين أداء شركات التعدين والقيام بما يلي:
	(أ) الترويج لمبادئ التعدين المستدام؛
	(ب) التحسين التدريجي للمعايير البيئية والاجتماعية لعمليات التعدين، بما في ذلك تقييم الآثار الاجتماعية والبيئية، مقرونا بقواعد سلوك شفافة ومتفق عليها، تشمل آليات تحقُّق؛
	(ج) الترويج للمسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات في حقل التعدين، بما في ذلك تحليها بالشفافية، والمساءلة، وتبادل الممارسات الجيدة، كإعداد تقارير عن الاستدامة؛
	(د) الترويج للمسؤولية الاجتماعية في مجال التعدين بما يحسن العلاقات مع المجتمعات المحلية، واستحداث آليات تكفل تحمل الشركات المسؤولية التامة عن توفير الضمانات البيئية والاجتماعية، أثناء العمليات وبعدها، ودورها في إعادة التأهيل؛
	(هـ) التشجيع على اعتماد مبادئ توجيهية دولية للأداء، مثل المبادئ التوجيهية للأداء المعتمدة في مؤسسة التمويل الدولية، والمبادئ التوجيهية المعتمدة في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والاتفاق العالمي للأمم المتحدة، ومبادرة الإبلاغ العالمية.
	53 - إدماج التعدين اليدوي والضيق النطاق إدماجا تاما في الاقتصادات الوطنية، وتوليد أقصى حد من المداخيل وفرص كسب العيش بموازاة التقليل إلى أدنى حد من التأثيرات البيئية والاجتماعية السلبية والقيام بما يلي:
	(أ) الاعتراف بالتعدين اليدوي والضيق النطاق كوسيلة مشروعة لتخفيف حدة الفقر وتوليد الدخل، وكناقلٍ للتنمية يتعين دعمه وتنظيمه؛
	(ب) تعيين مناطق خاصة مخصصة للتعدين اليدوي والضيق النطاق، وتوفير الدعم الشعبي لتقييم الموارد وتقييم الأثر البيئي لتلك المناطق؛
	(ج) توفير الدعم التقني للتعدين اليدوي والضيق النطاق بغية السماح لإضفاء الطابع الرسمي على هذا القطاع، وجعل العمل فيه مهنة محترفة، ورفع مستوى التقنيات المستخدمة فيه، وذلك بهدف الحد من الآثار البيئية والاجتماعية السلبية ومكافحة التهرب من دفع الضرائب؛
	(د) رفع مستوى التدريب والدعم المالي اللازمين للتعدين اليدوي والضيق النطاق، بما في ذلك عبر تقديم القروض البالغة الصغر والإقراض الجماعي لعمال المناجم؛
	(هـ) معالجة الآثار الاجتماعية السلبية المرتبطة بالتعدين اليدوي والضيق النطاق، بما فيها التلوث بالزئبق جراء تعدين الذهب وغير ذلك من الهواجس المتعلقة بالصحة والسلامة، وإيلاء اهتمام خاص بالنساء والأطفال.
	54 - مواصلة تحسين الإدارة الدولية لقطاع التعدين والقيام بما يلي:
	(أ) الاعتراف بعمل المنتدى الحكومي الدولي المعني بالتعدين والمعادن والفلزات والتنمية المستدامة، بما في ذلك سياسته العامة الإطارية لقطاع التعدين، التي تنص على اتباع نهج منظومي لتطوير التعدين بطريقة تعزز التنمية المستدامة، والطلب من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) مواصلة تقديم الدعم للمنتدى؛
	(ب) تشجيع الأمم المتحدة، إلى جانب الحكومات والشركات وأصحاب المصلحة ذوي الصلة، على وضع المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات التي تشمل البيئة القانونية والسياساتية والمؤسسية، وتحقيق أقصى حد من المنافع المالية والاقتصادية والاجتماعية للتعدين؛
	(ج) تعزيز شفافية الأسواق في الاتجار بالمعادن وتوفير المعلومات عن الاتجاهات السائدة في الأسواق العالمية، واستكشاف آثارها على القدرة التنافسية والسياسات الاقتصادية؛
	(د) دعم مبادرات توخّي الشفافية مثل مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، وعملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ، لا سيما بهدف ضمان عدم استخدام عائدات من عمليات التعدين في تأجيج النزاعات المسلحة؛
	(هـ) تشجيع الإبلاغ المالي بحسب البلدان بهدف مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة من قطاع التعدين؛
	(و) تشجيع المستثمرين على اتباع مبادئ توجيهية أخلاقية للاستثمارات في قطاع التعدين، على غرار بعض صناديق الاستثمار السيادية مثلا.
	55 -  تحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وكفاءة استخدام وإدارة الموارد المعدنية، وإعادة استخدام وإعادة تدوير المعادن والفلزات، في قطاع التعدين، والقيام بما يلي:
	(أ) زيادة كفاءة استخدام الموارد والطاقة في قطاع التعدين، بما في ذلك الحد من استخدام المياه، وإعادة استخدام المياه، والعمل في الوقت نفسه على حفظ احتياطيات المياه الجوفية؛
	(ب) زيادة الجهود الرامية إلى الحد من النفايات عن طريق إعادة استخدامها وإعادة تدويرها، بما في ذلك من خلال تحسين تصميم المنتجات بما يسهل إعادة التدوير و ”التعدين المُدني“؛
	(ج) التشجيع على الحد من انبعاثات غاز الميثان من مناجم الفحم واستعادة الميثان لإنتاج الطاقة من خلال برامج من قبيل المبادرة العالمية المتعلقة بالميثان؛
	(د) وضع معايير لكفاءة استخدام الطاقة في مجال التعدين.
	هاء - الإطار العشري للبرامج المتعلقة بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة
	56 - أخذت إنتاجية الموارد بالازدياد في العديد من البلدان وحقق بعض البلدان والقطاعات فصلا نسبيا بين النمو الاقتصادي والتدهور البيئي. ومع ذلك، ما زال استخدام الموارد والتدهور البيئي مستمرين بالنمو.
	57 - وما برح الجمع بين الإفراط في الاستهلاك والتقليل من الاستهلاك، الموجود في جميع البلدان، وإن بنسب مختلفة، يؤدي إلى أوجه تفاوت ضخمة داخل البلدان وبينها.
	58 - وإلى جانب القضاء على الفقر وحماية قاعدة الموارد الطبيعية، يشكل تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة واحدا من الأهداف الشاملة الثلاثة للتنمية المستدامة.
	59 - فالاستهلاك والإنتاج المستدامان، على النحو المبين في خطة جوهانسبرغ التنفيذية، يرتبطان بعدة مواضيع أخرى، بما فيها المواضيع الأربعة الأخرى للدورة الحالية فضلا عن الطاقة والزراعة والسياحة ومسؤولية الشركات ومساءلتها في المجالين البيئي والاجتماعي، ويدعمان تنفيذَ الالتزامات العالمية بالتنمية المستدامة، وتحقيقَ الأهداف الإنمائية للألفية وتنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ذات الصلة.
	60 - ويشكل الاستهلاك والإنتاج المستدامان أولوية قصوى لأن الإفراط في الاستهلاك على الصعيد العالمي يشكل إجهادا للبيئة، بما في ذلك من خلال إنتاج غازات الاحتباس الحراري وظاهرة الاحترار العالمي، التي تتسبب بارتفاع مستوى سطح البحر، وتترتب عليها آثار محتملة خطيرة على الدول الجزرية الصغيرة النامية.
	61 - ومنذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية، أُحرزَ تقدم كبير في جميع المناطق الإقليمية في إطلاق مبادرات لتسريع التحول نحو الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وثمة العديد من المبادرات الفعالة على جميع الصعد، بدءاً من الصعيد المحلي وانتهاء بالصعيد الدولي. وتطلق هذه المبادراتِ المجموعاتُ الرئيسية والحكومات على مختلف المستويات، والوكالات الدولية والشراكات المختلفة بين أصحاب المصلحة المتعددين. بيد أن هذه المبادرات لا تزال مجزأة وفق أسس قطاعية ووزارية وغير ذلك من التقسيمات، وتأثيرها الإجمالي لا يزال طفيفا مقارنةً بالتحديات القائمة. 
	62 - وما برحت عملية مراكش المتعلقة بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة تشكل تدبيرا مؤقتا فعالا لتبادل المعلومات والمعارف بين البلدان والمناطق الإقليمية؛ بيد أن نطاق تأثيرها كان محدودا كما أن الوهن نال من استمراريتها بسبب كونها مبادرة طوعية لا تحظى بتأييد حكومي دولي رسمي.
	63 - وتبرز الآن فرصة فريدة للارتقاء بهذه العملية من خلال استحداث إطار عشري عالمي للبرامج الداعمة للمبادرات الوطنية والإقليمية الهادفة إلى التعجيل في التحول نحو الإنتاج والاستهلاك المستدامين على النحو المطلوب في خطة جوهانسبرغ التنفيذية.
	64 - وكان اجتماع اللجنة الرفيع المستوى المعقود بين الدورات بشأن الإطار العشري للبرامج المتعلقة بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، الذي عقد في مدينة بنما، يومي 13 و 14 كانون الثاني/يناير 2011، مفيدة للغاية في تعزيز فهم لشكل ونطاق هذا الإطار وفي حشد الدعم السياسي له.
	الخيارات السياساتية المتاحة/الإجراءات المطلوب اتخاذها

	65 - تحقيقا لأهداف وغايات خطة جوهانسبرغ التنفيذية بشأن الاستهلاك والإنتاج المستدامين، اتُفق على استحداث إطار عشري للبرامج المتعلقة بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة (2011-2021) يوفر رؤية مشتركة مستوحاة من جدول أعمال القرن 21 وإعلان ريو وخطة جوهانسبرغ التنفيذية؛ ويكون طموحا ويهدف إلى تحقيق أعلى قاسم مشترك؛ يحفز على توفير دعم سياسي رفيع المستوى؛ ويكون قائما على مشاركة واسعة النطاق، بإشراك جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك القطاع الخاص؛ ويكون مجديا وقابلا للتطبيق؛ ويحترم الملكية والأولويات الوطنية وفقا لمبادئ ريو، بما في ذلك المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة.
	66 - الرؤية/الأهداف/الغايات: الإطار العشري للبرامج المتعلقة بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة:
	(أ) التأكيد على رؤية مشتركة للازدهار المشترك والعدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين، والتنمية البشرية على كوكبنا الذي نعيش عليه بموارده المحدودة؛
	(ب) تشجيع النمو العالمي المستدام والجامع والمنصف والقضاء على الفقر، وتلبية الاحتياجات الأساسية وتحقيق نوعية حياة أفضل، والعمل في الوقت نفسه على التقليل إلى أدنى حد من استخدام المواد السامة ومن انبعاث النفايات والملوثات، بما في ذلك طوال دورة حياتها، فضلا عن تحقيق استخدام أكثر كفاءة للموارد الطبيعية، بحيث لا نعرض للخطر احتياجات الأجيال المقبلة؛ 
	(ج) التأكيد من جديد أن إدخال تغييرات جذرية على طريقة إنتاج المجتمعات واستهلاكها هو لا بد منه لتحقيق التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، وأنه ينبغي لجميع البلدان أن تشجع أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، على أن تكون البلدان المتقدمة النمو في طليعة مطبقي تلك الأنماط وأن تعود هذه العملية بالفائدة على جميع البلدان، مع مراعاة مبادئ ريو، بما في ذلك مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة المنصوص عليها في المبدأ 7 من إعلان ريو؛
	(د) دعم المبادرات الإقليمية والوطنية الهادفة إلى التعجيل في التحول نحو الاستهلاك والإنتاج المستدامين بغية تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية ضمن ما تسمح به الطاقة الاستيعابية للنظم الإيكولوجية؛
	(هـ) الدفع بعجلة الجهود المبذولة على جميع الصعد من أجل فصل النمو الاقتصادي عن التدهور البيئي والعمل في الوقت نفسه على التقليل إلى أدنى حد من أوجه عدم الكفاءة الاقتصادية والتلوث والنفايات؛
	(و) الترويج لاقتصاد تنافسي جامع يوفر مستويات عالية من العمالة، بما يشمل الوظائف اللائقة والانصهار الاجتماعي والطاقة وكفاءة استخدام الموارد؛
	(ز) خلق فرص اقتصادية وسوقية جديدة لجميع البلدان، مع إيلاء اهتمام خاص بالبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، لا سيما أقل البلدان نموا؛
	(ح) استحداث وتعزيز عملية تعاونية بدأت مع عملية مراكش المتعلقة بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، وإشراك جميع أصحاب المصلحة المهتمين على جميع المستويات، بما في ذلك جميع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتشجيع إقامة شراكات متآزرة بين أصحاب المصلحة المتعددين بشأن الاستهلاك والإنتاج المستدامين؛
	(ط) تشجيع الحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة والقطاع الخاص وجميع الفئات الرئيسية على الاضطلاع بدور فعال في تسريع التحول نحو الاستهلاك والإنتاج المستدامين.
	67 - ينبغي للإطار العشري للبرامج أن يلتزم بالمبادئ التوجيهية التالية:
	(أ) أن يكون بسيطا ومرنا بحيث يحترم مختلف مستويات التنمية والملكية الوطنية للأولويات والاستراتيجيات والسياسات الإنمائية لكل من البلدان، وأن يتيح إدراج القضايا الجديدة والمستجدة؛
	(ب) الاعتماد على الخبرات القيّمة مثل عملية مراكش ونموذج لنهج استراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية. وينبغي للأنشطة الجارية في إطار عملية مراكش، كأفرقة العمل، أن تكون مدمجة بشكل جيد في الإطار العشري؛
	(ج) تجنُّب فرض قيود جديدة على الاحتياجات الإنمائية للبلدان النامية أو شروط إضافية على التمويل الدولي للتنمية والمساعدة الإنمائية الرسمية؛
	(د) تجنب استخدام الاستهلاك والإنتاج المستدامين لتنفيذ تدابير التجارة الحمائية، والعمل عوض ذلك على إتاحة الفرص لتطوير أسواق جديدة، لا سيما لمنتجات البلدان النامية؛
	(هـ) تجنب الازدواجية في المبادرات القائمة ودعم التآزر في تنفيذ الالتزامات العالمية بتحقيق التنمية المستدامة، والأهداف الإنمائية للألفية والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف.
	68 - ينبغي للإطار العشري للبرامج أن يتخذ تدابير قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لدعم الأنشطة والبرامج المسرِّعة في التحول نحو الاستهلاك والإنتاج المستدامين. وينبغي لمهام الإطار أن تشمل ما يلي:
	(أ) عمليات لتبادل المعلومات تتيح الفرصة لجميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة لتعلم وتبادل أفضل الممارسات التي حُددت في مناطق إقليمية مختلفة، بما في ذلك من خلال عملية مراكش، داخل جماعات الممارسين وفي ما بينها (مثل السلطات المحلية وقطاع الأعمال والصناعة، والخبراء الحكوميين)؛
	(ب) تعزيز التعاون والتواصل بين جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛
	(ج) تعزيز التنسيق والاتساق في برامج الاستهلاك والإنتاج المستدامين؛
	(د) تعزيز الأطر المؤاتية ووضع السياسات للاستهلاك والإنتاج المستدامين ودعم تعميم منظور الاستهلاك والإنتاج المستدامين في صنع القرارات على جميع المستويات؛
	(هـ) توعية المجتمع المدني وتثقيفه وحشد طاقاته؛
	(و) تقديم المساعدة التقنية والتدريب وبناء القدرات بشأن الممارسات الجيدة في مجال الاستهلاك والإنتاج المستدامين، بما في ذلك استحداث آلية للبلدان النامية لإطلاق مبادرات الدعم؛
	(ز) ترسيخ قاعدة المعارف العلمية والسياساتية؛
	(ح) الترويج للاستهلاك والإنتاج المستدامين باعتبارهما جزءا لا يتجزأ من المسؤولية البيئية والاجتماعية للشركات؛
	(ط) تشجيع الابتكار والأفكار الجديدة، بما في ذلك تلك المستمدة من المعارف التقليدية؛
	(ي) تشجيع المساءلة والشفافية في جميع البلدان، ولا سيما البلدان المتقدمة النمو، في جهودها الرامية إلى المضي نحو اعتماد أنماط استهلاك وإنتاج أكثر استدامة؛
	(ك) منح الاعتراف الدولي للمبادرات الناجحة المسرِّعة للتحول نحو الاستهلاك والإنتاج المستدامين باعتبارها حافزا على المشاركة الفعالة في الإطارالعشري. 
	69 - ينبغي للإطار العشري للبرامج أن يكون قائما على هيكل تنظيمي بسيط وفعال يعمل بشكل جيد، يضم جميع الشركاء الرئيسيين في التعاون، بما في ذلك الحكومات والمجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة الآخرين، بالاستفادة بالتعاون القائم مع كيانات الأمم المتحدة وبين الوكالات. وينبغي لهذا الإطار أن يكون مكونا من الآليات التالية:
	(أ) برنامج عالمي لتبادل المعلومات والأدوات؛
	(ب) آلية للبلدان النامية تتيح لها التماس الدعم لمبادراتها في مجال الاستهلاك والإنتاج المستدامين؛
	(ج) اتفاق عالمي بين الحكومات وأصحاب المصلحة ذوي الصلة بشأن أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة؛
	(د) استراتيجية سياساتية مقرونة بنهج استراتيجي لتحقيق أهداف وغايات واضحة؛
	(هـ) حزمة أدوات مكونة من جميع البرامج الحالية والمقبلة للاستهلاك والإنتاج المستدامين؛
	(و) مؤسسات شريكة ومراكز معرفة وجهات اتصال، على الصعيدين الوطني والإقليمي؛
	(ز) مكتب أو مجلس لأصحاب المصلحة المتعددين يضم ممثلين من مختلف المناطق الإقليمية وأصحاب المصلحة الرئيسيين المشاركين في الإطار العشري؛
	(ح) آلية حكومية دولية أو لأصحاب المصلحة لإجراء مراقبة ومراجعة دوريتين على كل من الصعد الدولي والإقليمي والوطني؛
	(ط) أمانة مخصصة في إطار مؤسسة تابعة للأمم المتحدة، على أساس ميزتها النسبية كبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، تضطلع بمهمة تنسيقية، بما في ذلك الحفاظ على تبادل المعلومات، وتسهل عقد اجتماعات الشبكات الإقليمية، وتنظم اجتماعات دورية رفيعة المستوى، يمكن عقدها على هامش الدورات الرئيسية للجنة، وتشجع جماعات الممارسة، بالتعاون والتنسيق مع جميع وكالات/برامج الأمم المتحدة ذات الصلة وكياناتها الإقليمية؛
	(ي) اضطلاع وكالات رائدة مختارة و/أو شراكات قائمة بين أصحاب المصلحة، بدور قيادي في تحديد البرامج الرئيسية ذات الأولوية وفي تعبئة التمويل؛
	(ك) شعار مميَّز للتعريف بالمبادرات المساهمة في الإطار العشري.
	70 - إن التمويل الذي يمكن التنبؤ به، والحصول على التقنيات المفضلة بيئيا، وزيادة القدرة على الوصول إلى الأسواق المفتوحة، للسلع والخدمات المفضلة بيئيا واجتماعيا، ستشكل جميعها المحرك الرئيسي الذي يحدد سرعة تنفيذ الإطار العشري للبرامج. ويمكن للإطار أن يقدم وسائل التنفيذ هذه من خلال ما يلي: 
	(أ) تعميم التنمية المستدامة، وكفاءة استخدام الموارد، وأهداف الاستهلاك والإنتاج المستدامين في البرامج الحكومية، وتشجيع المبادرات المعتمدة على مصادر متعددة للتمويل والقادرة على دعم التحول إلى استهلاك وإنتاج أكثر استدامة؛
	(ب) دعم تنفيذ مبادرات الاستهلاك والإنتاج المستدامين في البلدان النامية عبر ضمان توافر موارد مالية إضافية ويمكن التنبؤ بها، ونقل التقنيات السليمة بيئيا وبناء القدرات. فنقل التكنولوجيا والدراية أساسيان للبلدان النامية للقيام بخطوات جبارة إلى الأمام على طريق تحقيق التنمية المستدامة، والتقليل إلى أدنى حد من أوجه عدم الكفاءة الاقتصادية والتلوث والنفايات ولإتاحة فرص استحداث أسواق جديدة؛ 
	(ج) إعادة توجيه مصادر التمويل الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة، ومرفق البيئة العالمية، وتمويل المؤسسات المالية الدولية من أجل توفير الدعم المالي والتقني لتنفيذ الإطار العشري للبرامج؛
	(د) تعزيز قدرات الجهات الفاعلة الإقليمية والوطنية على الوصول إلى هذه الموارد؛
	(هـ) صندوق استئماني طوعي يوزع التمويل على غرار برنامج البداية التابع للنهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية لدعم إطلاق البرامج؛
	(و) تعبئة موارد إضافية من القطاع الخاص، بما في ذلك من خلال الشراكات للاستهلاك والإنتاج المستدامين. 
	71 - ينبغي لبرامج الاستهلاك والإنتاج المستدامين المدرجة في الإطار العشري للبرامج أن تكون طوعية ومستوفية للمعايير التالية:
	(أ) أن تحقق أهداف الاستهلاك والإنتاج المستدامين، بما في ذلك الاستخدام المستدام والمتسم بالكفاءة للموارد، وتسهم في الركائز الثلاث للتنمية المستدامة؛
	(ب) أن تكون منطلقة من القاعدة، ومستجيبة للاحتياجات والأولويات الوطنية والإقليمية؛
	(ج) أن تكون مستندة إلى تفكير يتمحور حول دورة الحياة؛
	(د) أن تكون مستندة إلى قاعدة معرفية علمية وسياساتية صلبة؛
	(هـ) أن تشرك جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة؛
	(و) أن تشجع على استخدام مزيج من الصكوك الفعالة في كل برنامج؛
	(ز) أن تكون له أهداف واضحة، خصوصا فيما يتعلق بكفاءة استخدام الموارد؛
	(ح) أن يجرى وصفها وفقا لنموذج موحد يشمل أهدافا وأنشطة وآليات تنفيذ ومؤشرات نجاح وجهات فاعلة رائدة.
	72 - وينبغي للإطار العشري للبرامج أن يشمل قائمة أولية من البرامج تستند إلى التجارب التي نفذت في إطار عملية مراكش وغير ذلك من أفضل الممارسات التي تدعم العديد من مبادرات الاستهلاك والإنتاج المستدامين الفعالة المنطلقة من القاعدة، وتوسع نطاقها وترفع مستواها.
	73 - ويمكن توصيف هذه البرامج بشكل إضافي في ملحق مفتوح ومرن من أجل إضافة و/أو تعديل البرامج بوصفها قضايا أو شراكات جديدة شهدت تطورا خلال فترة الإطار العشري. ويمكن أن يشكل المرفق غير القابل للتفاوض جزءا من الإطار وأن يصف البرامج وفقا لنموذج مشترك.
	74 - وثمة حاجة إلى اتباع برامج قطاعية وأخرى مشتركة بين القطاعات، وينبغي لجميع البرامج أن تعتمد منظورا مستندا إلى دورة الحياة.
	75 - وتتسم البيانات والمعلومات بأهمية بالغة للخيارات المستدامة ولتعزيز استحداث أسواق للمنتجات والخدمات المستدامة.
	76 - ويمكن للبرامج الرئيسية أن تشمل ما يلي:
	(أ) الزراعة المستدامة والتنمية الريفية والأمن الغذائي؛
	(ب) السياحة المستدامة؛
	(ج) الحصول على الطاقة وتنويع مصادر الطاقة؛
	(د) النقل المستدام؛
	(هـ) التشييد والمباني المستدامة؛
	(و) التصميم والابتكار الإيكولوجيان؛
	(ز) المنتجات المستدامة بما في ذلك معالجة مسألة القدرة على تحمل تكاليفها؛
	(ح) الإنتاج المستدام على طول سلسلة التوريد وفي الشركات الصغيرة والمتوسطة (كبرنامج إنتاج أكثر نظافة وكفاءة من حيث استخدام الموارد التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية/برنامج الأمم المتحدة للبيئة وغيره من البرامج المشابهة)؛
	(ط) توسيع نطاق برنامج ”التحول في آسيا“ التابع للاتحاد الأوروبي ليشمل مناطق وجماعات أخرى؛
	(ي) الاستهلاك المستدام؛
	(ك) المشتريات العامة المستدامة؛
	(ل) الشراكات بين المدن لتبادل التعلم والأدوات والتوجيه؛
	(م) الإدارة المستدامة للنفايات؛
	(ن) تطبيق معيار المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس آيزو 26000؛
	(س) مؤشرات الاستهلاك والإنتاج المستدامين؛
	(ع) التعليم من أجل التنمية المستدامة والبحوث؛
	(ف) طرق العيش المستدامة؛
	(ص) التدريب والتعليم وبرامج الإرشاد لنقل المعلومات من الأوساط العلمية؛
	(ق) وضع علامات على المنتجات والخدمات المستدامة؛
	(ر) الأثر البيئي للمنتجات ونشر تلك المعلومات.
	واو - أوجه الترابط والمسائل الشاملة لعدة قطاعات، بما في ذلك وسائل التنفيذ 
	77 - بعد العمل الجبار الذي سبق القيام به، ينبغي مواصلة تعزيز الاتساق بين وداخل العمليات والمؤسسات الدولية التي لها تأثير على مواضيع الدورة الحالية.
	78 - كما ينبغي للخيارات السياساتية والتدابير العملية الهادفة إلى الإسراع في التنفيذ أن تكون تشاركية ومتآزرة ومتعددة الاختصاصات والقطاعات.
	79 - وينبغي للخيارات السياساتية أن تأخذ في الاعتبار أوجه الترابط بين قضايا المجموعات المواضيعية وكذلك بين القضايا المشتركة بين القطاعات من أجل تحقيق التآزر والفوائد المشتركة.
	80 - ولا يزال القضاء على الفقر يمثل هدفا شاملا للتنمية المستدامة. وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي للهدف المباشر أن يكون بلوغ الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في الخفض بنسبة النصف عدد سكان العالم الذين يقل دخلهم عن دولار واحد في اليوم، بحلول عام 2015.
	81 - وينبغي للاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة أن تدعِّم الركائز الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بطريقة متكاملة. وينبغي لهذه الاستراتيجيات أن تتناول جملة أمور منها العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين والتعليم والصحة وإشراك أصحاب المصلحة المتعددين واتساق السياسات، وأن تدمج التقييمات الاستراتيجية وفقا للتشريعات الوطنية.
	الخيارات السياساتية المتاحة/الإجراءات المطلوب اتخاذها

	82 - التسريع في التقارب بين الركائز الثلاث للتنمية المستدامة بطريقة جامعة وقائمة على المشاركة والقيام بما يلي:
	(أ) تعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة من أجل تشجيع الاستخدام الأكفأ للموارد الطبيعية، والفصل بين النمو الاقتصادي والتدهور البيئي، والمساهمة في القضاء على الفقر وفي التنمية المستدامة؛
	(ب) اعتماد التفكير المتمحور حول دورة الحياة، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة ترسيخ المبادرات الخضراء في سياق التنمية المستدامة وجعلها مراعية لشواغل القضاء على الفقر؛
	(ج) تنفيذ هياكل إدارة متسمة بالشفافية، واتباع إدارة عامة فعالة واتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الفساد، واستحداث أطر للمساءلة تكون منسجمة مع واقع البلدان المختلفة ومراعية لهواجس المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية؛
	(د) استحداث وتعزيز أطر قانونية وطنية تسمح بتعميم سياسات جميع المواضيع الخمسة في الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة؛
	(هـ) استحداث إطار للرصد بغية تعزيز تطبيق استراتيجيات التنمية المستدامة على نحو أكثر كفاءة؛
	(و) إدراج مبدأ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع جوانب السياسة العامة للاستدامة الاجتماعية، وتمكين جميع فئات المجتمع من المشاركة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحيث تكون قادرة على المساهمة كعناصر تغيير فاعلة وابتكارية؛
	(ز) تعزيز الخيارات المتاحة في السياسة العامة والتدابير العملية التي ستسهم في خلق وظائف خضراء ولائقة للتصدي للفقر والعدالة الاجتماعية؛
	(ح) زيادة الاستثمار في البنية التحتية للتعليم، وتعزيز الوصول الشامل والمجاني للتعليم الأساسي وتنمية قدرات الموارد البشرية من خلال التعليم وبرامج التدريب المناسبة، الرسمية وغير الرسمية وغير النظامي، لا سيما في المجتمعات الفقيرة والضعيفة؛
	(ط) توسيع نطاق التوعية وتبادل المعلومات والتعليم عن الفرص التي تتيحها التنمية المستدامة على جميع المستويات في إطار عقد الأمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة، الأمر الذي يمكن أن يدعم إحداث تغييرات في سلوك المستهلك، ما يشكل بالتالي وسيلة لتحقيق مجتمعات أكثر استدامة؛
	(ي) تعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية، فضلا عن نقل التكنولوجيا للدول الجزرية الصغيرة النامية من أجل الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، بما في ذلك في المناطق الساحلية، ومصائد الأسماك البحرية والأراضي الرطبة، وبناء قدرات الدول الجزرية الصغيرة النامية على تعزيز الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات، ولا سيما النفايات الخطرة؛
	(ك) تعزيز دور الشراكات بين أصحاب المصلحة في تبادل المعلومات والمعارف وبناء الشبكات؛
	(ل) تشجيع وزيادة تمكين المجموعات الرئيسية للمشاركة في عمليات صنع القرار.
	83 - إدارة الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة تدعم وظائف النظم الإيكولوجية لصالح الأجيال الحاضرة والمقبلة، وتسهل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتعزز زيادة كفاءة استخدام الموارد والقيام بما يلي:
	(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى حماية مصائد الأسماك، وخفض نسبة تحمُّض المحيطات من أجل الحفاظ على الشعاب المرجانية، وتعزيز حفظ المحيطات وإدارتها المستدامة؛
	(ب)  تعزيز تدابير حماية المجاري المائية والنظم الإيكولوجية الأرضية من مبيدات الآفات أو المواد الكيميائية والنفايات الصناعية والاستثمار في معالجة مياه الصرف الصحي باعتبارها عنصرا هاما لحماية صحة الإنسان والبيئة.
	84 - تدعيم القدرات والتقنيات والقاعدة العلمية وتبادل المعلومات والمعارف مع البلدان النامية والقيام بما يلي:
	(أ) دعم تطوير ونقل ونشر التقنيات الجديدة في البلدان النامية والاعتراف بأهمية المعارف التقليدية وإسهام دراية وتجارب مجتمعات الشعوب الأصلية في المواضيع الخمسة، حسب الاقتضاء؛
	(ب) تنفيذ برامج هادفة لبناء القدرات في مجالات متصلة بالمجموعة المواضيعية، وبأوجه ترابطها وبالقضايا المشتركة بين القطاعات، بالتنسيق مع المؤسسات المحلية والوطنية والإقليمية؛
	(ج) توطيد التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون بين الشمال والجنوب والتعاون الثلاثي وتعزيز الدعم المقدم من جهاز الأمم المتحدة الإنمائي في ترسيخ هذا التعاون؛
	(د) زيادة الاستثمارات في التدريب والبحوث والتنمية، لا سيما في الممارسات والتقنيات المستدامة، وتسريع نقل ونشر هذه التقنيات والمعلومات والأساليب والممارسات بحيث تصل إلى جميع المستخدمين؛
	(هـ)  تشجيع الاستخدام المستدام للطاقة، ولا سيما الطاقة المتجددة، من أجل الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بتغير المناخ، وبالأنشطة المضطلع بها في جميع القطاعات الأربعة، ولا سيما النقل؛
	(و) تعزيز القاعدة العلمية وتبادل المعارف، فضلا عن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من أجل الوقاية من الآثار الضارة للمواد الكيميائية والنفايات، وبناء نظم نقل أكثر استدامة، وتحقيق أنماط عيش أكثر استدامة وتشجيع ممارسات أكثر استدامة في مجال التعدين لا تلحق ضررا بالسكان المحليين والشعوب الأصلية؛
	(ز) تشجيع النُهج القائمة على العلوم، كتحليلات دورة الحياة، التي يمكن أن تساعد في الترويج لممارسات الإنتاج الأكثر استدامة، وتتيح للمستهلكين خيارات استهلاك أكثر استدامة؛
	(ح) دعم إدماج تدابير التكيف مع تغير المناخ واستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث في سياسات التنمية.
	85 - وكما وردت في الوثائق الختامية للعديد من المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، بما فيها خطة جوهانسبرغ التنفيذية، فإن توفير وسائل التنفيذ هو أمر بالغ الأهمية لتنفيذ السياسات العالمية والإقليمية والوطنية في مختلف المجالات، بما فيها المجالات المواضيعية لهذه الدورة. وعليه، فإن التعاون الدولي يحتل مكانة أساسية في استكمال وتعزيز الإجراءات المتخذة على الصعيدين المحلي والوطني، في أمر ضروري.
	86 - تعزيز توفير تمويل التنمية المستدامة واستخدامه بشكل فعال والقيام بما يلي:
	(أ) ضمان توفير موارد مالية يمكن التنبؤ بها ويمكن الوصول إليها للتنمية المستدامة، بما في ذلك من خلال استحداث آليات ابتكارية للتمويل؛
	(ب) توفير دعم مالي إضافي سريع الصرف لتلبية الحاجة المتزايدة لدى البلدان النامية لمواجهة أزمات متعددة ومترابطة، لا سيما أزمة الغذاء وتغير المناخ والأزمتان الاقتصادية والمالية؛
	(ج) الدعوة إلى الوفاء بجميع الالتزامات بالمساعدة الإنمائية الرسمية، والاعتراف بالدور الأساسي في المساعدة الإنمائية الرسمية كحافز لمصادر أخرى لتمويل التنمية، بما فيها الالتزامات التي تعهد بها العديد من البلدان المتقدمة النمو ببلوغ هدف تخصيص نسبة 0.7 في المائة من إجمالي ناتجها القومي للمساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان النامية بحلول عام 2015، فضلا عن بلوغ هدف تقديم نسبة تتراوح بين 0.15 في المائة و 0.20 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي كمساعدة إنمائية رسمية لأقل البلدان نموا؛
	(د) زيادة الجهود الرامية إلى تحسين نوعية المساعدة الإنمائية الرسمية، وزيادة تأثيرها في التنمية انسجاما مع المبادرات الأخيرة، مثل إعلان باريس بشأن فعالية المعونة في عام 2005، وبرنامج عمل أكرا في عام 2008، التي تقدم مساهمات هامة في الجهود التي تبذلها البلدان التي التزمت تجاهها، بما في ذلك من خلال اعتماد المبادئ الأساسية للملكية الوطنية والمواءمة والتنسيق والإدارة القائمة على النتائج؛
	(هـ) تحسين إمكانية الحصول على التمويل، بما في ذلك التمويل البالغ الصغر، لا سيما من قبل المجتمعات المحلية، والنساء، والمؤسسات التجارية الصغيرة، وعمال المناجم اليدويين، وصغار المزارعين.
	87 - تقديم الدعم للنظام التجاري العالمي، والاعتراف بالدور الرئيسي الذي تؤديه التجارة في تحقيق التنمية المستدامة والقيام بما يلي:
	(أ) الترويج لنظام تجاري متعدد الأطراف عالمي وقائم على القواعد ومفتوح وغير تمييزي ومنصف؛
	(ب) مساعدة البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، بهدف تقديم المساعدة إلى البلدان النامية في مجالات السياسات والأنظمة التجارية، والتنمية التجارية، وبناء القدرات الإنتاجية، والبنية التحتية المتصلة بالتجارة، وأوجه التكيف المتصلة بالتجارة، وغيرها من الاحتياجات المتصلة بالتجارة.
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	88 - استحداث عملية لاستعراض تنفيذ القرارات المتخذة في الدورة التاسعة للجنة التنمية المستدامة.
	ثالثا - اعتماد تقرير الاجتماع التحضيري الحكومي الدولي
	24 - في الجلسة العاشرة، المعقودة في 4 آذار/مارس 2011، كان معروضا على الاجتماع مشروع تقرير الاجتماع التحضيري الحكومي الدولي (E/CN.17/IPM/2011/L.1).
	25 - وفي الجلسة نفسها، اعتمد الاجتماعُ التقرير وأحاط علما بمشروع الوثيقة التفاوضية المقدمة من الرئيس تمهيدا لإحالته إلى لجنة التنمية المستدامة في دورتها التاسعة عشرة، المقرر عقدها في نيويورك من 2 إلى 13 أيار/مايو 2011 (انظر الفصل الثاني أعلاه).

