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 جلنة التنمية املستدامة
 الدورة التاسعة عشرة

 ٢٠١١مايو /أيار ١٣-٢
 * من جدول األعمال املؤقت٣البند 

 اجملموعـــة املواضـــيعية لـــدورة التنفيـــذ   
        دورة السياسات- ٢٠١١-٢٠١٠

 النقـل واملـواد الكيميائيـة    مـا يتعلـق   أولويات عمل اجملموعات الرئيـسية في         
ــدين، و  ــات والتع ــار إلاوإدارة النفاي ــاط   ط ــة بأمن ــربامج املتعلق العــشري لل

 **ةاملستدامواإلنتاج االستهالك 
    

  العامةمذكرة من األمانة    
  
 )١(تنفيذ اليت اعتمدها مؤمتر القمة العـاملي للتنميـة املـستدامة          للدعت خطة جوهانسربغ      - ١

ــستدامة      ــة امل ــة التنمي ــشرة للجن ــة ع ــدورة احلادي ــررات ال ــز إشــراك اجمل  )٢(ومق ــات إىل تعزي موع

__________ 
  *  E/CN.17/2011/1.  
  .ال متثل اآلراء ووجهات النظر املعرب عنها يف هذه املذكرة بالضرورة آراء ووجهات نظر األمم املتحدة  **  
ــا،         )١(   ــوب أفريقيـ ــسربغ، جنـ ــستدامة، جوهانـ ــة املـ ــاملي للتنميـ ــة العـ ــؤمتر القمـ ــر مـ ــسطس/ آب٢٦تقريـ  ‐ أغـ

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

  .)E/2003/29 (٩، امللحق رقم ٢٠٠٣الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،   )٢(  
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ــرن         ــال الق ــذ جــدول أعم ــذلك يف تنفي ــة، وك ــشطة اللجن ــشاركتها يف أن ــسية وم ، )٣(٢١الرئي
 . للتنفيذ، وخطة جوهانسربغ)٤(٢١وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 

ــى          - ٢ ــاء عل ــستدامة مواصــلة البن ــة امل ــة التنمي ــدورة التاســعة عــشرة للجن ــب ال ــرر مكت وق
يف الــدورات الــسابقة للجنــة، ومــؤمتر القمــة العــاملي املتبعــة  املمارســات القائمــة علــى املــشاركة

كأســاس  خطيــا  اآرائهــإىل تقــدمي  دعوة اجملموعــات الرئيــسية  وذلــك بــ  )٥(للتنميــة املــستدامة 
املناقــشات التفاعليــة يف يف أصــحاب املــصلحة املتعــددين و جــوالت احلــوار بــني  للمــشاركة يف 

 .الدورة التاسعة عشرة للجنة

 الدورة التاسـعة    ا يف  ومسامهاهت ااجملموعات الرئيسية يف تنظيم مدخالهت    ت  وقد استرشد   - ٣
فريـق تـوجيهي خيتـار نفـسه        يف الـدورات الـسابقة مـن خـالل           املتبعـة املمارسـات   بعشرة للجنـة    

 الــيت متثــل اجملموعــات الرئيــسية ةشبكبنفــسه ويتكــون مــن الــشركاء املــنظمني مــن منظمــات الــ 
املــرأة يف أوروبــا مــن أجــل مــستقبل  منظمــة  ،عــن املــرأة: مالــشركاء املنظمــون هــ و. )٦(التــسع

فـرع  /هولندا للمـرأة ، وجملس   اتأصوات األمهات األفريقي  والطائفة البهائية الدولية،    ومشترك،  
؛ للجنـة التنميـة املـستدامة     التـابع   جتمع الـشباب     ؛ألطفال والشباب عن ا و مرأة؛االحتاد الدويل لل  

ــلية و ــ ،عـــن الـــشعوب األصـ ــة طبطيبـ ــلية   ا،ومنظمـ لبحـــوث واملركـــز الـــدويل للـــشعوب األصـ
  غــري املنظمــاتعــنو،  للــدفاع عــن البيئــة  األصــليةشــبكة الــشعوب  و، الــسياسات والتعلــيم 

مـن خـالل التحـالف الـشمايل مـن أجـل االسـتدامة،              (شبكة قضايا التنمية املستدامة      ،احلكومية
واجمللـس   ،سلطات احملليـة  لـ عـن ا  و ،)املنظمة الدوليـة للمـستهلكني، ومعهـد الدراسـات األمنيـة          و

عــن العمـــال   و؛ االســتدامة لتحقيـــقاحلكومــات احملليــة   و -الــدويل للمبــادرات البيئيــة احملليـــة    
لنقابـات العمـال التـابع      جمللس االستشاري   وا لنقابات العمال االحتاد الدويل   والنقابات العمالية،   

__________ 
منـشورات األمـم     (١٩٩٢يونيـه   / حزيـران  ١٤‐٣تقرير مؤمتر األمم املتحدة للبيئـة والتنميـة، ريـو دي جـانريو،                )٣(  

  .، املرفق الثاين١، اجمللد األول، القرار ) والتصويباتA.93.I.8املتحدة، رقم املبيع 
  . املرفق١٩/٢-دإقرار اجلمعية العامة   )٤(  
ميـة  أصبحت مشاركة أصحاب املصلحة املتعددين يف دورات اللجنة جزءاً منوذجياً من برنامج عمل جلنة التن                )٥(  

 ١٩/٢- دإ اسـتجابة لقـرار اجلمعيـة العامـة       اجلـزء املتعلـق بـاحلوار     املستدامة يف دورهتا السادسة عن طريق بدء        
الذي يوصي بأن تعـزز اللجنـة تفاعلـها مـع ممثلـي اجملموعـات الرئيـسية، مـن خـالل زيـادة وحتـسني اسـتغالل                           

 كنمـوذج فريـد قـائم    ١٩٩٨اليت بدأت عام  باحلوار  باألجزاء املتعلقة  ومت االعتراف . جلسات احلوار املركزة  
على املشاركة إلجراء حـوار حقيقـي وعلـى حنـو فعـال بـني اجملموعـات الرئيـسية واحلكومـات بـشأن مـسائل                

  .حمددة تتعلق بالتنمية املستدامة
 ، واألطفـال والـشباب  املـرأة، تتكـون مـن   اجملموعات الرئيسية أن  ٢١ من جدول أعمال القرن    ٣حيدد الباب     )٦(  

 وقطــاع األعمــال ، والعمــال ونقابــاهتم، والــسلطات احملليــة،واملنظمــات غــري احلكوميــة ،الــشعوب األصــليةو
  . واملزارعني،العلمية والتقنيةاألوساط  و،والصناعة
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غرفـة التجـارة   ل والـصناعة،  عـن قطـاع األعمـا    و؛يف امليدان االقتصاديملنظمة التعاون والتنمية    
الواليــات املتحــدة لألعمــال التجاريــة جملــس و، الدوليــة، واجمللــس الــدويل للرابطــات الكيميائيــة

اجمللــس الــدويل للعلــوم واالحتــاد العــاملي للمنظمــات اهلندســية، عــن    عــن املــزارعني، و؛ الدوليــة
وعمـل هـؤالء الـشركاء      . نيالـزراعي لمنـتجني   لاألوساط العلمية والتكنولوجية؛ واالحتاد الدويل      

اجملموعـات الرئيـسية يف اجملـاالت املواضـيعية هلـذه            عمـل     إعـداد أولويـات    املنظمون علـى تيـسري    
  .جنة، واليت ترد يف مرفق هذه املذكرةلالدورة ل

ــو - ٤ ــسية يف املناقــشات    هــذهردوت ــارات خب املتعلقــة الوثيقــة مــسامهات اجملموعــات الرئي ي
 ورقــات وتــستند الوثيقــة إىل.  بالتنفيــذللتعجيــل املمكــن اختاذهــا  واإلجــراءاتة العامــةالــسياس

وجهـات نظرهـا   فيهـا  اليت قـدمت  واملناقشة اليت أعدهتا اجملموعات للدورة الثامنة عشرة للجنة،      
 يف جـدول األعمـال،      املدرجـة  حالة تنفيذ االلتزامات املتصلة باملـسائل املوضـوعية       عموما بشأن   
تحـديات  الواليت حتققـت    نجاحات  القطاعات، و لعدة   واضيع الشاملة املشارة إىل   إلمبا يف ذلك ا   

 ة العامـة  الـسياس املتعلقة ب راء  اآلوتعرض الوثيقة   . )٧(التنفيذ واملسامهات العملية  اليت صودفت يف    
كون مبثابـة نقطـة   ت، وسـ  م مـداوالهت  خـالل  الـسياسات    مقـررو  لكي ينظر فيهـا   واحللول املقترحة   

لرئيـسية يف االجتمـاع التحـضريي احلكـومي الـدويل ويف الـدورة              انطالق ملشاركة اجملموعـات ا    
 حتديـد االحتياجـات الـيت       حـول اجملموعات الرئيسية ختتلـف     أن  يف حني   و. التاسعة عشرة للجنة  

 ذلـك   ، مبـا يف   املـسائل على عدد مـن     فإهنا تتفق   التآزر اليت ميكن اعتمادها،     أوجه   و تلبيتهايتعني  
شركاء حقيقـيني يف دعـم اجلهـود املـشتركة لتحقيـق      كـ ه  الدور األساسي الـذي تـضطلع بـ       على

  .التنمية املستدامة

__________ 
 عشرة للجنة التنميـة املـستدامة يف        الثامنةترد ورقات املناقشة اليت أعدهتا اجملموعات الرئيسية من أجل الدورة             )٧(  

: ، وهـــي متاحـــة علـــى اإلنترنـــت يف املوقـــعE/CN.17/2010/11/Add.1-9 والوثيقـــة E/CN.17/2010/11 الوثيقـــة
http://www.un.org/esa/dsd/resources/res_docucsd_18.htm.  
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  املرفق
    

  احملتويات
الصفحة  

٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املرأة  - أوال   
٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األطفال والشباب  - ثانيا  
١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشعوب األصلية  -  ثالثا  
١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املنظمات غري احلكومية  -  رابعا  

٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السلطات احمللية  -خامسا   
٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والنقابات العماليةالعمال   -  سادسا  

٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طاع األعمال والصناعةق  -  سابعا  
٣٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األوساط العلمية والتكنولوجية  -  ثامنا  
٣٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نواملزارع  -  تاسعا  
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  املرأة  -أوال   
تركز هـذه الورقـة   و. تكامل السياسات خطوة أساسية حنو حتقيق التنمية املستدامة يعد    - ١

أن إىل  املـرأة   دعو  تـ و. تنفيـذ الووسـائل   لعـدة قطاعـات      لـشاملة اوالقضايا  املتبادلة  على الصالت   
دى إىل اتفاقــات ملزمــة، يـؤ  علـى حنــو ، ضــحة املقاصــدواالتنفيـذ حمــددة زمنيـا و   أهــداف تكـون 

 .عمل حقيقيب كفالة القياملجنة التنمية املستدامة، لل اتسياسالسنة لاختتام ك
  

  لعدة قطاعاتالقضايا الشاملة  -ألف   
 التنفيذاالتساق يف     

النتـائج وااللتزامـات الـسابقة      ف. النساء إىل االتساق يف تنفيذ السياسات والربامج      تدعو    - ٢
 مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية، ومؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـستدامة ودورات    من  املنبثقة  

 ، ولـيس هنـاك    شكل مالئم بجيري تنفيذها     ال ، واألهداف اإلمنائية لأللفية   جلنة التنمية املستدامة  
  . يف تنفيذ االتفاقات البيئية املتعددة األطرافاالتساقيكفي من  ما
إىل نتيجـة مفادهـا     األهداف اإلمنائية لأللفية    األمم املتحدة بشأن    مؤمتر قمة   قد خلص   و  - ٣

، )تــشجيع املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة  ( ٣وأن اهلــدف  التنميــة هــي أســاسأن املــرأة 
 وتفتقـر    والتخطـيط  اتالقـرار عملـييت اختـاذ     يف  ناقصا  ملرأة  امتثيل  ويعترب  .  اهتماما خاصا  يتطلب

وينبغي إيالء االهتمام حلـصول املـرأة علـى التعلـيم واملعلومـات والتـدريب               . إىل املشاركة فيهما  
مجيـع احلكومـات علـى تنفيـذ التوصـيات واملعاهـدات            املـرأة   ث  حتـ و. ملنظمات النـسائية  اولدعم  
األعـضاء   ث منظومـة األمـم املتحـدة والـدول        هـي حتـ   و. املرأةاملتعلقة بوضع    احلاليةاقيات  واالتف

 .املرأة وضع  بني جلنة التنمية املستدامة وجلنةاالتساقلتعزيز الالزمة ليات اآلعلى إنشاء 
  

   اجلنسانيةاألهداف    
حـــد ك اتالقـــرارعمليـــات اختـــاذ ئـــة يف اثالثـــني يف املبنـــسبة مـــشاركة املـــرأة تعتـــرب   - ٤

مـشاركة املـرأة بنـسبة      الـسعي إىل    احلكومـات إىل    املـرأة   دعو  تو. لضمان املشاركة الكاملة   أدىن
ودعـم هـذا اهلـدف عـن طريـق اختـاذ تـدابري            اختـاذ القـرارات      يف املائة على مجيع مـستويات        ٥٠
ات اجلنـساين، وبنـاء القـدرات وتعزيـز املهـار     يات على حنو يراعـي املنظـور       ناامليزكوضع  تنفيذ  لل

ينبغــي أن تكــون مؤشــرات املــساواة بــني اجلنــسني ومجــع البيانــات املــصنفة    و. القياديــة للمــرأة
لتحـــسني أن تـــستخدم ربامج، وللـــجـــزءا مـــن بـــرامج الرصـــد والتقيـــيم حـــسب نـــوع اجلـــنس 

 .السياسات
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  احلصول على املعلومات والعدالة    
تفاقيـة  يف اال و) مبـادئ ريـو    (الواردة يف إعالن ريو بشأن البيئة والتنميـة       بادئ  املتعترف    - ٥

اخلاصة بإتاحة فرص احلصول على املعلومات عن البيئة ومشاركة اجلمهـور يف اختـاذ القـرارات          
احلـصول علـى    احلق يف   بـ ) اتفاقيـة أرهـوس   (بشأهنا واالحتكام إىل القضاء يف املسائل املتعلقة هبا         

 ميكـن   ممـا  املنتجـات، ن   عـ  املعلومات، مبا يف ذلك حق احلـصول علـى معلومـات دقيقـة وشـفافة              
احلــصول علــى معلومــات دقيقــة ويف الوقــت  يعتــرب و. املــستهلكني مــن اختــاذ قــرارات مــستنرية 

ــر  ــستدامة   ا ضــروريااملناســب أم ــة امل ــة يف التنمي ــشاركة الفعال ــاد اال .  للم ــي اعتم ــات وينبغ تفاق
 .مبادئ توجيهية ملزمة عاملياكعترف هبا دوليا، مثل اتفاقية آرهوس، امل
  

  ول إىل آليات التمويلالوص    
 مـشاركة   ،املـرأة مجيع األطراف الفاعلة، مبا يف ذلك       مشاركة   التنمية املستدامة    تقتضي  - ٦

مثـل آليـة التنميـة النظيفـة ومرفـق البيئـة العامليـة              احلاليـة   آليـات التمويـل     فـإن   ومع ذلك،   . كاملة
للمــرأة ال ميكــن وتتــسم بعـدم الكفــاءة  مـشاريع واســعة النطــاق  تركـز يف معظــم األحيــان علــى  

إليهــا بــسهولة، وذلــك بــسبب البريوقراطيــة  أن تــصل واملــشاريع الــيت تــديرها اجملتمعــات احملليــة
مــع علــى العمــل احلكومــات واملؤســسات املاليــة املــرأة ث حتــو. واالســتثمارات األوليــة املرتفعــة

ــيت ميكــن      ــة ال ــات املالي ــصميم اآللي ــسائية لت ــة واأل لاملنظمــات الن ــشية ســرلمجتمعــات احمللي  املعي
  .الوصول إليها مباشرة

  
  التعدين  -باء   

تعــدين وقــد تــسبب . تــدمري ســبل العــيش والبيئــةإىل أنــشطة التعــدين يــؤدي كــثري مــن   - ٧
مـن   اليورانيـوم     معظم يتم استخراج اليت  ظلم كبري للشعوب األصلية     يف  خاص  بوجه  اليورانيوم  

ألمـم  ل إطـار    إىل وضـع  احلكومـات    املـرأة دعو  تـ و. أراضيها، اليت أصبحت غـري صـاحلة للـسكن        
أن  شـركات التعـدين   يشترط علىالمتثال الدويل ولهيئة /حمكمةضم املستدام يلتعدين لاملتحدة  

لعمــال واجملتمعــات اجملــاورة أثنــاء  اصــحةعــن تحمــل املــسؤولية الكاملــة عــن التبعــات البيئيــة وت
 حتمل تكـاليف    ت املضيفة للحكومايترك    ال ينبغي أن و.  وبعدها على حد سواء    أنشطة التعدين 
  .تركة املناجم

تعــدين وعــن ، هــانفايــات التعــدين وتنظيف النامجــة عــن  طاملــا أن إصــالح األضــرار   و  - ٨
ينبغـي للحكومـات أن تفـرض وقفـا علـى افتتـاح             فإنـه   ،  اص، لـيس مـضمون    اوجه خ باليورانيوم  

مثـل   (ب إغالقهـا جيـ أنـشطة التعـدين غـري املـستدامة الـيت          وفيمـا يتعلـق ب    . مواقع جديدة للتعدين  
 تــأمني عمــل مؤقــت الئــق فــرص عمــل مــستدامة وينبغــي كفالــة تــوفري، ) والفحــموساألسبــست
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وضـع خطـة عامليـة    أن تعمل على احلكومات  هتيب املرأة ب  و. نجماملللسكان احملليني بعد إغالق     
ن تعـدين اليورانيـوم، مبـا يف ذلـك مـ         النامجة مـن    نفايات املشعة   اللتنظيف  عاملي  صندوق  إنشاء  و

 ،مراقبـة للإنـشاء منظمـة مـستقلة     أن تقـوم ب   احلكومـات   هتيب املرأة ب  و.  التعدين مسامهات قطاع 
 .لرصد مجيع عمليات استخراج اليورانيوم والنفايات

  
  النفايات  -جيم   

.  علـى مجيـع املـستويات      “امللـوث يـدفع   ” إنفاذ مبدأ أن تقوم ب  كومات  هتيب املرأة باحل    - ٩
مالية لتنظيف النفايـات وإصـالح األضـرار، علـى سـبيل املثـال،               إنشاء هيئات متس احلاجة إىل    و

ــرامج ا عــن طريــق فــرض رســوم و  ــستند . تــدويراللعــودة وإعــادة تكــاليف علــى ب وينبغــي أن ت
ــة إيــالء مــع “لنفايــاتالتعامــل مــع اتسلــسل ”إىل هنــج النفايــات املتعلقــة بالــسياسات   األولوي

إعـادة  ) د(،  عمالسـت الإعـادة ا  ) ج(ض،  يخفـ الت) ب (املنـع، ) أ(لترتيب التايل   لإلجراءات وفق ا  
طـرة  اخللمـواد   ل سـتبدال اإللزامـي   القالب متاما، مـع ضـمان ا      من امل التخلص التدرجيي   وتدوير،  ال

 .عماهلاميكن إعادة است  الاليت
  

  املتعلقة بأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامةلربامج  العشري لطاراإل  -دال   
بأمنـاط  لـدعم املبـادرات املتعلقـة       العـشري للـربامج الـيت ترمـي          طاراإليتضمن  ينبغي أن     - ١٠

، “نفايـات ال خاليـة مـن   ”اقتـصادات   إىل حتقيق   ترمي  تدابري  االستهالك واإلنتاج املستدامة اختاذ     
  . الكربون، على أساس هنج دورة احلياةاخنفاضكفاءة الطاقة وتتسم بو

لعـــشري للـــربامج املتعلقـــة بأمنـــاط لوضـــع اإلطـــار االتوجيهـــات التاليـــة املـــرأة قـــدم تو  - ١١
  :االستهالك واإلنتاج املستدامة

 املتعلقـة باالسـتهالك واإلنتـاج        يف املشاريع والسياسات   جنساينإدماج منظور     )أ(  
 ؛املستدامني

ا فيمـا يتعلـق باالسـتهالك واإلنتـاج         معاجلة اختالف احتياجات املرأة وأولوياهت      )ب(  
 واجلنوب؛  يف الشمالاملستدامني

ــرض     )ج(   ــيت تعت ــات ال ــل العقب ــستوى حتلي ــع م ــادرات  رف ــتهالك   املب ــة باالس املتعلق
 ؛لذلكاملتاحة   لصاحل املرأة والفرصواإلنتاج املستدامني

 للمـرأة، وبـرامج حمـو       والتكنولـوجي توفري التعلـيم للفتيـات، والتـدريب املهـين            )د(  
 لكبار، كجزء من كل تدخل؛لمية األ
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ــراف  )هـ(   ــب االعت ــسامه  رف التااملع ــرأة وم ــة للم ــصادات اخلــضراء اقليدي  هتا يف االقت
 .وإدماجها

  
  ةيئايكيماملواد ال  -هاء   

كمــا أن املــرأة هــي . ة خمتلفــبــسبل املــواد الكيميائيــة الــضارةبــسبب تتــأثر صــحة املــرأة   - ١٢
ــة األوىل” ــل، “البيئ ــيت ت للطف ــامي    ال ــل الن ــضارة للطف ــة ال ــواد الكيميائي ــل امل ــو. نق ــرأة دعو ت امل

 الكيميائيـة، عنـدما يكـون هنـاك          املتعلقـة بـاملواد    ات لتطبيق املبدأ الوقائي يف الـسياسات      احلكوم
 األضرار احملتملة، وضمان محاية النساء واألطفال، عن طريق عكس عـبء اإلثبـات          حول شك

القلـق  تـثري  مـواد معينـة    سـتخدام بايـسمح  وينبغي أال  . “ بيانات أسواق بدون ال  ”مبدأ  وتطبيق  
ــة  االســتهالكية علــى نطــاق واســع حــىت تثبــت ســالمته   يف املنتجــات ا ــادئ توجيهي  ووضــع مب

 :بأهنايشتبه اليت بشكل خاص على املواد هذا ينطبق و. عامليةوأنظمة 

 ؛) البالستيكمليناتألف والعديد من  - بيسفينولمثل  (اتهرمونلل معطلة  -  

 وثابتة؛أ حيائياألراكم سببة للتمسرطنة، ومأو مطفرة، أو للتكاثر، مسببة   -  

  .)مثل املواد النانوية(قادرة على عبور حواجز الدماغ واملشيمة   -  
حظـر تـدرجيي علـى إنتـاج        لفـرض     عن تأييدها  عالوة على ذلك  املرأة  جمموعة  وتعرب    - ١٣

للمخزونـات املتقادمـة    شامل  الـ تنظيـف   المتويـل   و؛  عماهلامبيدات اآلفات شديدة اخلطـورة واسـت      
الرصـاص يف مـواد الطـالء،       اسـتخدام    علـى    شـامل فرض حظـر    ويدات؛  املب/ملواد الكيميائية من ا 
األنــشطة مجيــع للزئبــق مــن بفعاليــة تتــصدى  ٢٠١٣لزئبــق حبلــول عــام عامليــة لمعاهــدة إبــرام و

 .البشرية
  

  النقل  -واو   
 غــري املــزودين الفقــراءويهمــل االســتثمار يف قطــاع النقــل احتياجــات املــرأة     مــاغالبــا  - ١٤

. يف ختطـيط النقـل علـى مجيـع املـستويات          ومتـس احلاجـة إىل إشـراك املـرأة          . بوسائل آليـة للنقـل    
تعمـل  لنقـل، الـيت     لمنخفضة الكربـون    متكاملة  وضع خطط   أن تقوم ب  احلكومات  وهتيب املرأة ب  

املـشي، وركـوب الـدراجات ووسـائل         (املتعـددة طرائـق النقـل     على حتقيـق االسـتخدام األمثـل ل       
الـدورتني  دعا العديـد مـن البلـدان خـالل         و.  الريف واحلضر  والروابط بني ) النقل العام واخلاص  

ملكافحــة الالزمــة تــدابري اللجنــة التنميــة املــستدامة، إىل اختــاذ  الرابعــة عــشرة واخلامــسة عــشرة ل 
 مـن انبعاثـات وسـائل النقـل، وينبغـي أن تـدمج       “غبـار اجلـسيمات الدقيقـة   ”التلوث يف شـكل    

  .ةتنمية املستدامعشرة للجنة الالدورة التاسعة هذه التدابري يف توصيات 
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 األطفال والشباب  - ثانيا  
  التعدين  -ألف   

 :يلي  ماإىلاألطفال والشباب دعو ي  - ١٥

القــضاء علــى مجيــع أشــكال عمــل األطفــال يف صــناعة التعــدين وفقــا التفاقيــة    )أ(  
بـشأن احلـد األدىن لـسن       ) ١٩٧٣( ١٣٨ منظمـة العمـل الدوليـة رقـم          حقوق الطفـل واتفـاقييت    

بشأن حظر أسوأ أشـكال عمـل األطفـال واإلجـراءات الفوريـة      ) ١٩٩٩ (١٨٢و االستخدام،  
 املبـادرات مـع خارطـة الطريـق لتحقيـق القـضاء علـى               تتماشـى هـذه   وينبغـي أن    . للقضاء عليهـا  

  ؛٢٠١٦ أسوأ أشكال عمل األطفال حبلول عام
  األطفال؛دخل للمجتمعات احمللية ملنع عمل التوليد بديلة ل أنشطة إجياد  )ب(  
ــة      )ج(   ــة واملالي ــدرة التقني ــادة الق ــال للزي ــصغرية احلجــم   احلــرفيني يف عم ــاجم ال املن

  البيئية والصحية؛اآلثار ض يخفتل
اعتماد صـك دويل ملـزم قانونـا يـنظم اسـتخراج واسـتغالل املـوارد التعدينيـة،                )د(  

 : مبا يليلزم األطرافي

ت الصلة عن طريـق وضـع       إدارة البعد االجتماعي ألنشطة التعدين ذا       ‘١’    
 مـشاركة اجملتمـع احمللـي،       تكفـل استراتيجيات الدعم االجتماعي الـيت      

  والشباب؛ مبا يف ذلك األطفال
إشــراك اجملتمعــات املتــأثرة يف عمليــات ختطــيط التعــدين والتــدخل يف     ‘٢’    

   احملتملة؛والرتاعات ة االجتماعيالقالقلحاالت 
 للقــضاء علــى متويــل هــانتاجإرد وضــمان الــشفافية يف اســتخراج املــوا  ‘٣’    

 ،الرتاعات املسلحة واستغالل البشر من خـالل شـراء مـوارد التعـدين            
يلـزم املنـتجني بـإطالع املـستهلكني علـى اآلثـار البيئيـة              وفرض تشريع   

  والسكانية؛
القــضايا االجتماعيــة واالقتــصادية والبيئيــة يف املفاوضــات بــني  إدراج   ‘٤’    

وإشـراك أصـحاب املـصلحة       لتعـدين، احلكومات املـضيفة وشـركات ا     
  الصلة؛ذوي 

ــة حتديــد شــروط مناســبة علــى مواقــع التعــدين، وتعــيني منــاطق      ‘٥’     خالي
 مـن اسـتخراج املعـادن، مـع االعتـراف بـأن هـذا أمـر حيـوي                   مستثناة
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جيب إنشاء املنـاطق    و. للحفاظ على النظم اإليكولوجية املائية وغريها     
كفالــة مبوجبــه ينبغــي الــذي ائي املبــدأ الوقــ بد استرشــباالوإدارهتــا، 
 اآلثــار مــا تكــونحيث املوقــع إصــالح وتنظيــفعــن البيئيــة املــسؤولية 

 .البيئية غري واضحة

  ةيئايكيماملواد ال  -باء   
 :يلي  ماإىلاألطفال والشباب دعو ي  - ١٦

إدارة املــواد الكيميائيــة مــن خــالل دعــم تطــوير وتنفيــذ ورصــد   تنظــيم تعزيــز   )أ(  
 عات التنظيمية الوطنية؛السياسات والتشري

ة والبيئيـة   يلـصح  ا األضـرار عـن   توسيع نطاق مسؤولية احلكومات والشركات        )ب(  
ألشـخاص والـنظم اإليكولوجيـة املتـأثرة        لـصاحل ا  سـتعادة   االبرامج  ودعم  يف الصناعة الكيميائية    
  بالتلوث الكيميائي؛

تعزيـز عمـل    نـها   م تكاليف إدارة املواد الكيميائية عن طريـق مجلـة أمـور             حتمل  )ج(  
 املواد الكيميائية؛خطة األمم املتحدة للبيئة بشأن متويل برنامج 

لتنفيـذ الكامـل    ل إلتاحـة الفرصـة   توفري املوارد املالية والتقنية من خالل التعاون          )د(  
  ؛املواد الكيميائية املتعددة األطرافاحلالية املتعلقة بالتفاقات ل

علــى حنــو مفيــد وفعــال   اجملتمــع املــدين تــشجيع مــشاركة اجلهــات الفاعلــة يف   )هـ(  
 .ة يف جمال السالمة الكيميائيةياحلكومواملشاريع سياسات وضع ال يف
  

  املتعلقة بأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامةلربامج  العشري لطاراإل  - جيم  
 :يلي  ماإىلاألطفال والشباب دعو ي  - ١٧

  ؛تفق عليها بالفعلجناز أهداف التنمية املستدامة املإتعزيز   )أ(  
 : من خالل ما يلينيالستهالك واإلنتاج املستدام لوضع رؤية قوية وشاملة  )ب(  

ــاملي  ينمعاجلــة املنظــور   ‘١’     ــي والع ــة  ل احملل ــصادية واالجتماعي ــة االقت لعدال
اإلنتـاج واالسـتهالك      على الـصلة الوثيقـة بـني       التأكيدومحاية البيئة، و  

  ؛رييلتغلللتصدي من أجل وضع هنج منظم 
 للتعاون الدويل والـشراكة بـني مجيـع أصـحاب املـصلحة             جامنهتوفري    ‘٢’    

جمموعـة مـن معـايري القيـاس         لتقدمي معايري وأدوات قياس سليمة، مثل     
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االســــتهالك متعــــدد األبعــــاد لرصــــد وتقيــــيم التقــــدم احملــــرز حنــــو   
 ؛املستدامني واإلنتاج

الــشراكات رف والبحــث والتحليــل مــن خــالل    اتعزيــز تبــادل املعــ    ‘٣’    
اإلنتـاج ووضـع نظـام       يفمجيـع اجلهـات املعنيـة، وزيـادة الـشفافية            مع

 لفهم؛ا سهل لوضع العالمات

النمـو  وفـصل  اإلنتـاج؛  مجيع أشـكال   يف   “امللوث يدفع ”إدماج مبدأ     ‘٤’    
ــصادي  ــاالقتــ ــة، وعــ ــار البيئيــ ــلن اآلثــ ــضرائب  حتويــ ــسلع إالــ ىل الــ

ــ غـــري ــدائل املـــستدامة، وت املـ ــز البـ ــدة  ستدامة لتعزيـ ــز أمنـــاط جديـ عزيـ
مـــن خـــالل املمارســـات املـــستدامة واإلنتـــاج  مـــستدامة لالســـتهالك

 املشتريات العامة؛ يف

ــيم     ‘٥’     ــاج التعل ــم إدم ــراضدع ــستدامة  ألغ ــة امل ــه ب التنمي ــامج وإكمال ربن
، وال سـيما علـى      ه ودعمـ  واالعتـراف بـه   لتحفيز التعليم غـري النظـامي       

 الشباب؛املنظمات اليت يقودها الذي تقدمه النحو 

ــم و   ‘٦’     ــشجيع ودعــ ــيم  تــ ــني تنظــ ــستدامة   متكــ ــة املــ ــشاريع التجاريــ املــ
قــوق حلمايــة احلو فــرص العمــل الــيت تــوفر  واالقتــصادات اخلــضراء  

 الشباب؛

ــة     ‘٧’     ــة واإلقليمي ــسياسات الوطني ــم ال ــاج   دع ــة باالســتهالك واإلنت املتعلق
 لالستهالك واإلنتاج؛ مستدامةوالتحول إىل أمناط املستدامني 

هـادف وفعـال يف تنفيـذ       علـى حنـو     األطفـال   الشباب و تعزيز مشاركة     ‘٨’    
ــة بأمنـــــــ    ــربامج املتعلقـــــ ــشري للـــــ ــار العـــــ ــتهالك اط اإلطـــــ االســـــ

 .املستدامة واإلنتاج
  

 النفايات  -دال   
  مــن خــالل٢٠٢٠حبلــول عــام خطــط انعــدام النفايــات ينبغــي أن تعتمــد احلكومــات   - ١٨
 :يلي ما

 ات؛واد واملغذيدورات املإغالق   )أ(  

رف احلـــول فعالـــة إلدارة النفايـــات مـــن خـــالل البحـــوث ونقـــل املعـــ جيـــاد إ  )ب(  
 ونشرها؛ هاوتثمين
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  يف إدارة النفايات؛“املهدمن املهد إىل ”هنج تطبيق   )ج(  

ضمن مشاركة مجيـع أصـحاب املـصلحة ذوي الـصلة           ت  يتالنتقال،  ساحات اال   )د(  
 ؛أكثر استدامةبصورة املغذيات د واستخدام املوامنهجية إىل بصورة إدارة التغيري يف 

ــرامج   )هـ(   ــادة بـ ــتاإعـ ــوارد  عمالسـ ــدوير املـ ــادة تـ ــتعادهتا وهاوإعـ ــيما اسـ ، وال سـ
  .البلدان النامية يف
 :هناكيكون ومن احملتم أن   - ١٩

 ؛لقاء النفايات النووية واإللكترونيةإل) وقسري (حظر تام  )أ(  

 أو ختفيـضه إىل أدىن      دوداحلـ عـرب   نقلـها   معاجلة فعالة للنفايات اخلطـرة وحظـر          )ب(  
، جيــب تنفيــذ اتفاقيــة بــازل بــشأن الــتحكم يف نقــل النفايــات  وباإلضــافة إىل ذلــك. حــد ممكــن

اخلطــرة والــتخلص منــها عــرب احلــدود، واتفاقيــة بامــاكو بــشأن حظــر اســترياد النفايــات اخلطــرة 
ذاً تامـاً، ووضـع سياسـات    أفريقيا والتحكم يف نقلها عرب احلدود وإدارهتا داخل أفريقيا تنفيـ           إىل

ظـروف عمـل إنـسانية      هتيئـة    كمـا يـتعني      ترمي إىل منع النفايات وختفيضها إىل أدىن حد ممكن؛        
 .الشباب من يف قطاع النفايات، وال سيما للعاملني

  
  النقل  -هاء   

ه وشـــبكاتهياكلـــه األساســـية إىل تطـــوير وســـائل النقـــل واألطفـــال والـــشباب دعو يـــ  - ٢٠
. الطويــليف األجــل مــن أجــل زيــادة االســتدامة يــذ وصــيانتها وتكييفهــا، ووضــعها موضــع التنف

 :يلي  ماوهذا يشمل

من أنظمة النقل غري املستدامة للقـضاء علـى اآلثـار الـسلبية             التدرجيي  التخلص    )أ(  
متكني التخطـيط العمـراين     و. املتأصلة يف استخدامها  )  احمللية مثل عدم احترام حقوق اجملتمعات    (

  ؛ مستواهاملتكامل ورفع
اسـتخدام وسـائل النقـل      للبـدء يف    تعزيز التعاون بـني القطـاعني العـام واخلـاص             )ب(  
  ؛فعالة من حيث التكلفةخدمات النقل ذات الكفاءة والالبديلة و
  ؛ذكية ومبتكرة وفعالةنقل اعتماد وسائل   )ج(  
م استخدام االبتكارات التكنولوجية لتحسني الكفاءة الكلية للشبكة واسـتخدا          )د(  

  ؛تكاليف البيئيةالض يفختنظم النقل العام و
  ؛ستخدام ونقل التكنولوجيا اخلضراءتشجيع ا  )هـ(  
 .وسائل النقلل التكاليف البيئية واالجتماعية استيعاب  )و(  
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 الشاملة القضايا   -واو   
 :الالزم القيام مبا يلي من  - ٢١

 ؛ والبناتفرص للبننيتساوي الضمان التعليم االبتدائي للجميع مع   )أ(  

 ؛تعزيز التعليم الرمسي وغري الرمسي بشأن التنمية املستدامة  )ب(  

 يه؛منع مجيع أشكال عمل األطفال والقضاء عل  )ج(  

الـيت  محاية الصحة البشرية والبيئية من خالل النظم التنظيمية للقيادة والتحكم             )د(  
 ؛ إجراءات الرصد واإلنفاذتستند إىل

قليمية من خـالل زيـادة التمويـل والتعـاون مـع احلكومـات              تعزيز املبادرات اإل    )هـ(  
 ؛واملنظمات اإلقليمية

 ؛لتنمية املستدامةجمال األطر املؤسسية لتعزيز قدرات اجملتمع املدين يف   )و(  

مفهـوم التنميـة   حىت يتسىن زيـادة حتويـل   ستدامة املياة احلتعزيز أمناط السلوك و    )ز(  
 ؛عملإىل املستدامة 

كجـزء مـن أنـشطة التنميـة االقتـصادية          هتـا،   دة املوارد الطبيعيـة وإدار    محاية قاع   )ح(  
 .لقضاء على الفقرلاستراتيجية كواالجتماعية، مبا يف ذلك 

  
  الشعوب األصلية  - ثالثا  
  مقدمة  -ألف   

نمـوذج  بتميـز   تأكثـر اسـتدامة     معيـشية    ممارسة طـرق     تواصلالشعوب األصلية   ال تزال     - ٢٢
تدعمــه قيمنــا األصــلية مثــل واآلثــار اإليكولوجيــة؛ قــدر ضــئيل مــن يترتــب عليــه لتنميــة كلــي ل

وجهات نظرنا الثقافيـة يف وئـام مـع أمنـا           وجعل  املعاملة باملثل، والتنوع، والتضامن، واملساءلة،      
  .األرض
ــشعوب األصــلية  لاملــستدامة التنميــة رتبط تــو  - ٢٣ ومحايتــها  ية اإلنــسانهــااحترام حقوقبــل

د يف إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية؛ الـذي                  على النحـو الـوار    وإعماهلا  
 أصـحاب املـصلحة   هـذه العمليـة ذات       مـع    هاتعاملـ الرئيسي واحلـد األدىن ملـستوى       طار  اإليوفر  

  .جلنة التنمية املستدامةاملتعددين اليت تضطلع هبا 



E/CN.17/2011/12
 

14 10-70248 
 

عالة جلميـع   الكاملة والف فرص املشاركة   إتاحة  احلكومات إىل   الشعوب األصلية   دعو  تو  - ٢٤
ــصلحة، مبــا   ــساء والــشباب        أصــحاب امل ــات احملليــة والن ــك الــشعوب األصــلية، واجملتمع يف ذل

 .لجنةالمجيع مستويات عمليات  على
  

  التعدين  -باء   
 الـيت حتمـي   األنظمـة  و نيانو للقـ  لإلنفـاذ ة  يـ  صرامة وقابل  شد أ ا الدول أطر  تضعينبغي أن     - ٢٥

مــن آثــار الــيت حتمــي بيئتــها تقاليــد الحتتــرم ليم وحقــوق الــشعوب األصــلية يف األراضــي واألقــا 
ستدام وتعطلـت   املـ لعـيش   اجلهود اليت تبذهلا الشعوب األصلية من أجل ا       قد تضررت   و. التعدين

  .حتتل فيه صناعات االستخراج غري املستدامة مركزا رئيسيابسبب هنج استغاليل يف التنمية 
تمـــع الـــدويل، العمـــل بالتعـــاون  ينبغـــي للحكومـــات ومنظومـــة األمـــم املتحـــدة واجمل و  - ٢٦
للمعلومــات موثوقـة ومـستقلة   علـى إنـشاء هيئـات    اجملتمعـات احملليـة املتـضررة مـن األلغـام،       مـع 

اختـاذ قـرارات    على   ابناء قدراهت من أجل   جيب أن تقدم املساعدة للمجتمعات احمللية       و. والرصد
  .ستمر لآلثاراملرصد العلى أفضل ومستنرية 

 قويــة للــشفافية واملــسؤولية االجتماعيــة للــشركات هيئــاتت إنــشاء وينبغــي للحكومــا  - ٢٧
املعلومـــات املتعلقـــة بقطـــاع التعـــدين  إتاحـــة ســـائر عمليـــات الـــصناعات االســـتخراجية؛ و يف
  .لمجتمعات احمللية املتضررة كافةل

ألهنــا تــوفر ثــروة كــبرية اخلــالف وتــشكل مــصدرا للــرتاع أنــشطة التعــدين مــا فتئــت و  - ٢٨
ــشركات، و ــنلل ــها ت ــدمرة وخطــرية   جم عن ــار م ــهاكات وآث ــوق اإلحلانت ــات  ق ــسان للمجتمع ن

ينبغي للدول أن توفر يف قوانينها احمللية وسائل أكثر فعالية من أجـل محايـة اجملتمعـات             و. املتأثرة
وينبغـي أن   .  األضـرار الـيت حلقـت هبـا         عـن  ها مـن أعمـال شـركات التعـدين وتعويـض          تعـاين اليت  
الـيت يـضطلع هبـا       االستثمارية من األنشطة     ا ومؤسساهت اشركاهتد  تستفياليت  دول  ال ذلك   يشمل

  .خارج أراضيها
ــى    و  - ٢٩ ــشعوب األصــلية باحلكومــات أن تعمــل عل ــة  وضــع هتيــب ال ــز أنظمــة دولي وتعزي

حفـر مفتوحـة    يف   النفاذ لتجرمي ممارسات التعـدين املـدمرة، مبـا يف ذلـك التعـدين                ةووطنية واجب 
تـدمري الغابـات   الـسطحي الـذي يـؤدي إىل     التعدين  ار والبحار و  يف األهن والتخلص من النفايات    

  .البيئة البحريةاإلضرار بأو 
ض االسـتثمار يف جمـال      يخفـ بتمتشيا مع توصيات استعراض الـصناعات االسـتخراجية         و  - ٣٠

التعـادل،  لتـزم مببـادئ     املـصارف الـيت ت    لبنك الدويل والدول و   لتعدين الوقود األحفوري، ينبغي     
  .ستدامةاألكثر ا إىل توليد الطاقة اه استثماراهت توجيأن تعيد
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الطاقة النووية وعملية تعـدين      الكهرباء ب  توليدن  تعدين اليورانيوم أل  وينبغي وضع حد ل     - ٣١
آثـــار كارثيـــة علـــى الـــصحة والبيئـــة  وتترتـــب عليهـــا غـــري آمنـــة وغـــري مـــستدامة، اليورانيـــوم 

تعـدين   رصـد بلـب   اتطأن  وينبغـي للـدول     . اتاجملتمعات احمللية املتضررة من مثل هذه العملي       يف
  .همجيع ضحايا ، وتعويضهاليورانيوم وتنظيف آثار

إلنــشاء ســندات ماليــة كافيــة مــن الــشركات الســتخدامها  الــشعوب األصــلية دعو وتــ  - ٣٢
حوادث األلغام وإعـادة التأهيـل أثنـاء عمليـات اإلغـالق، وتـوفري صـندوق وآليـات                  وقوع   عند

املتــضررة احملليــة  للمجتمعــات ةاملــستمرنميــة تعــدين املــدمرة والت خمصــصة لــضحايا أنــشطة ال  
  .األلغام من
تلتزم باملعـايري الدوليـة حلقـوق         ال تنسيق وإلغاء تشريعات التعدين اليت    أيضاً إىل   دعو  تو  - ٣٣

املنـاطق  حـدود    ترسـيم    تعزيز أنظمة ، وإىل   بني القطاعات التنافس   و الرتاعاتاإلنسان للحد من    
، مثل املواقع املقدسة للـشعوب األصـلية، ومـصادر     فيهاع الصناعات االستخراجيةاليت ينبغي من  

  .املياه، ومجيع النظم اإليكولوجية اليت توفر سبل العيش للمجتمعات احمللية
ــالء ا   - ٣٤ ــي إي ــة، أولويــ     وينبغ ــاة والزراع ــى احلي ــاه للمحافظــة عل ــى املي ــى  ةحلــصول عل أعل
 .االستغالل الصناعي من
  

   النفاياتإدارة  -جيم   
 للبيئـة مـن التلـوث       مـستمرة تعزيز املعايري واألطر التنظيمية لضمان محايـة أكـرب و         ينبغي    - ٣٥

 التعـدين   ألنجم  انفايـات املنـ   لختفيـضات تدرجييـة وكـبرية       ذلـك، إجـراء     شمل  يو. من النفايات 
 حـىت   ة املتولـد   من النفايات  تأثريا حمتمال أشد   و ايولد مستويات من النفايات السامة أكرب حجم      

. كميــات مــن النفايــات أكــرب مــن أي وقــت مــضى  حــدثاألدن، وتولــد األلغــام املــمــن أكــرب 
اسـتغالل فقـر بعـض اجملتمعـات األصـلية          املتمثلـة يف     املمارسـة املـثرية للقلـق        يتعني التخلـي عـن    و

الــصحية املخــاطر وضــوح عقــود إللقــاء النفايــات الــسامة يف أراضــيها علــى الــرغم مــن  إلبــرام 
مجيــع النفايــات والــتخلص مــن النفايــات بــرامج للحــد مــن لتحــل حملــها نامجــة عنــها، الالبيئيــة و

  .ةالعاملي املنظومةمن اخلطرة 
 : ما يلياحلكومات علىالشعوب األصلية ث حتو  - ٣٦

  ؛ظيم وإدارة النفايات اإللكترونيةإنشاء آليات قوية لتن  )أ(  
 يـة عدن واملـواد امل   عـادن تشجيع إعـادة االسـتعمال والتـدوير واالستعاضـة عـن امل             )ب(  

 .مجيع أنواع النفايات تقليلعلى واد أخرى للمساعدة املو
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  النقل  -دال   
حفـوري  نقل من الوقود األ لمن الطاقة املستخدمة حاليا ل    يف املائة    ٩٦أكثر من   ستمد  ُي  - ٣٧
هنــاك قلــق متزايــد إزاء آثــار التلــوث النــاجم عــن قطــاع النقــل علــى الــصحة و. خاصــة الــنفطو

تــستهدف تقليــل واســتبداهلا بــنظم يــة احليــاة، وهنــاك حاجــة لتنــسيق وســائل النقــل العــام  ونوع
 .انبعاثات الكربون وتأثريات التلوث

كفـاءة  اليت تتسم بال  تكنولوجيات  ال منأنظف  أنواع  زيادة االستثمار يف تطوير     وينبغي    - ٣٨
ــود، وفــرض قــوانني    ــق  حتقيــق حتــسينات ت صــرامة لتــشجيع  أشــد يف اســتهالك الوق تعلــق بتحقي

القـدرة علـى حتمـل    الذي حتتـل فيـه      تصحيح الوضع احلايل    ويتعني  . ملركباتاوقود  وفورات يف   
أيـضا  تتحمـل   معظم البلـدان الناميـة الـيت        يف  االستدامة يف ختطيط النقل     على  التكاليف األسبقية   

 .ة عن بناء الطرق دون املستوى املطلوبيسؤولامل

دعو تـــيف املنـــاطق الـــساحلية والبيئـــات البحريـــة  يشعـــالـــيت تالـــشعوب األصـــلية وإن   - ٣٩
للـشعوب  نخفـضة الكربـون     احملليـة امل  لنقل الساحلي   وسائل ا احلكومات إىل زيادة االستثمار يف      

 .املستخدمة آلالف السننيواألصلية 
  

  اناإلنتاج املستدامواالستهالك   -هاء   
 اممارسـاهت ة و األصـلي وب  معـارف الـشع   تعزيز سبل معيشة أكثر اسـتدامة، ودمـج         ينبغي    - ٤٠

علـى  طويـل   منـذ أمـد     الـشعوب األصـلية     وقـد حافظـت     . لمعيـشة املـستدامة   ل كنماذج   اوثقافاهت
يف  ، ومـا فتئـت تـساهم      األرضوجـه   على  وضعفا  النظم اإليكولوجية األكثر حيوية     العديد من   

  . لالستهالك واإلنتاج املستدامنيحلولإجياد 
اآلثـار  باإلبالغ عـن    ،  لثامنة عشرة للجنة التنمية املستدامة    الدورة ا األمني العام يف    قام  و  - ٤١

ــة     ــة العامليـ ــات املتـــضررة والبيئـ ــا علـــى اجملتمعـ ــادن وجتهيزهـ ــتخراج املعـ ــرية السـ ــسلبية اخلطـ  الـ
وهنـــاك حاجـــة إىل مزيـــد .  هـــذه اآلثـــارقلـــق إزاءالالعديـــد مـــن املنـــدوبني عـــن أعـــرب  كمـــا
 اسـتخراج املـوارد غـري      علـى ارع املـضاربة    تـس لوضـع حـد ل    الـضمانات االجتماعيـة والبيئيـة        من

 وينبغــي  يف املواقــع اجلديــدة إىل أدىن حــد ممكــن؛ التعــدينتقليــل وينبغــي . هااملتجــددة أو تقليلــ
،  إىل أقــصى حــد ممكــنوضــع خطــط عمــل وطنيــة وعامليــة لزيــادة إعــادة التــدوير واالســتبدال  

خراج املـوارد غـري املتجـددة    مـن خـالل تقليـل اسـت    إىل أدىن حد ممكـن   االستغالل  تقليل زيادة   و
  .يف ذلك املعادن مبا
وراء   مـا  إىلنياملـستدام واإلنتـاج  املزيـد مـن املعلومـات حـول االسـتهالك      نشر  وينبغي    - ٤٢

وحـــشد ســـكان الريـــف، مبـــا يف ذلـــك الـــشعوب األصـــلية وذلـــك إلبـــالغ املراكـــز احلـــضرية 
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حمـددة مـن النـساء والـشباب يف         دوار ومسامهات   تقدمي دعم قوي أل   وينبغي  . واجملتمعات احمللية 
 .وسعأ على نطاق نيتطوير اإلنتاج واالستهالك املستدام

  
 املنظمات غري احلكومية  - رابعا  

 اميـــع أشـــكاهلجبمحايـــة وحتـــسني احليـــاة للبـــشرية  تتـــيحألن التنميـــة املـــستدامة نظـــرا   - ٤٣
  .اختاذ اإلجراءات التالية الضروريمن ، مظاهرهاو

  
 النفايات  -ألف   

  :فيما يتعلق بالنفايات، ينبغي القيام مبا يلي  - ٤٤
خـال مـن    املغذيات إىل اقتصاد    وواد   دورات امل  العمل على االنتقال إىل إغالق      )أ(  

ــات،  ــاره النفايـ ــتدامة،  باعتبـ ــي لالسـ ــاس احلقيقـ ــشل   ألن املقيـ ــى فـ ــر علـ ــات مؤشـ إدارة النفايـ
  ؛املواد دورات

املنخفـضة الـدخل    البلـدان   ألن  ،   حـق قـدرها    نمـاذج والنـهج اإلقليميـة     الر  يقدت  )ب(  
  ؛لنفايات الصلبةمعيب وفاشل لنسخ منوذج القيام بأكثر من هو   ماستحقتاملتوسطة الدخل و

صول على مزيد من الوثائق، ومجـع البيانـات والتحلـيالت           احل تلبية احلاجة إىل    )ج(  
نـشر اإللزامـي   اللـك  وااللتزام السياسي إلدارة النفايات وإنفاذ التشريعات ذات الصلة، مبـا يف ذ    

  ؛ على اجلمهوراملخاطر الصحية والبيئيةب  املتعلقةرفالمعل
  ؛ومساءلتهملمنتجني املوسعة لسؤولية مبدأ امل تطبيق  )د(  
مبـادئ توجيهيـة إلزاميـة وأكثـر وضـوحا بـشأن تكـسري        بتنفيـذ   ، على الـصعيد الـدويل،       القيام  )هـ(  
املنظمــــــة ( http://www.greenpeace.org/india/toxics-free-future/ship-breaking/greenpeace-demands الــــــسفن

  ؛)البحرية الدولية
  ؛طات من احملييةالبالستيكاملواد زالة اختاذ إجراءات فعالة إل  )و(  
 .ت اإللكترونية والنفايات النوويةر كامل على إلقاء النفاياحظوإنفاذ فرض   )ز(  

  
 املواد الكيميائية  -باء   

  :وفيما يتعلق باملواد الكيميائية  - ٤٥

http://www.greenpeace.org/india/toxics-free-future/ship-breaking/greenpeace-demands�
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تتعلــق بيانــات كافيــة تقــدمي وضــع وتنفيــذ سياســات تنظيميــة وطنيــة تتطلــب    )أ(  
ــية     با ــشر واملاشـ ــى البـ ــة علـ ــواد الكيميائيـ ــأثري املـ ــن تـ ــسالمة عـ ــات األولـ ــرى، احليوانـ ــل خـ قبـ

  ؛ببيعها السماح
منظمـــة الــذي فرضــته     التــدرجيي للحظـــرللجــدول املعجــل   التنفيــذ الكامــل     )ب(  

  ؛إنتاج واستخدام مبيدات اآلفات شديدة اخلطورةعلى األغذية والزراعة 
 الــسليمة بيئيــا، جلتــها، ومعاهــااإلســراع يف متويــل املخزونــات املتقادمــة وجرد  )ج(  

  ؛وتنظيفها الشامل
بفعاليـة  تتنـاول    ٢٠١٣لزئبق حبلـول عـام      ل معاهدة عاملية    بشأن إبرام فاوض  الت  )د(  

   من األنشطة البشرية؛لزئبقامصادر مجيع 
الرصــاص يف مــواد الطــالء مــن خــالل     اســتخدام  حظــر عــاملي علــى   فــرض  )هـ(  

  ؛وطنيةواألنظمة الاألمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العاملية التحالف العاملي لربنامج 
وضع مبـادئ توجيهيـة عامليـة بـشأن املـواد النانويـة مبـا يف ذلـك محايـة العمـال               )و(  

  ؛لبيئة يف مجيع مراحل دورة احلياةواملستهلكني وا
دور فاعــل يف جمــال الــسالمة الكيميائيــة  بــلقطــاع الــصحي ا كفالــة اضــطالع  )ز(  

  ؛وس الصلة باألسبستكرس للقضاء على األمراض ذاتاملخالل زيادة وترية العمل  من
ية املتعلقـة   احلكومواملشاريع  تنفيذ املشاركة الفعالة للمجتمع املدين يف اللجان          )ح(  

  ؛بالسالمة الكيميائية
األمــم املتحــدة للبيئــة بــشأن متويــل  الــذي يــضطلع بــه برنــامج عمــل المواصــلة   )ط(  

ــدة خبــصوص   ــدء يف وضــع   اخلطــة املع ــة والب ــواد الكيميائي ــاملي  امل   الســترداد التكــاليف نظــام ع
ــع        ــة جنبـــا إىل جنـــب مـ ــتيعاب تكـــاليف إدارة املـــواد الكيميائيـ مـــشاريع رائـــدة  تنفيـــذ السـ

 ؛خمتارة بلدان يف

زيــادة تــوافر املــوارد املاليــة والتقنيــة للبلــدان الناميــة والــيت متــر مبرحلــة انتقاليــة     )ي(  
 ؛ف التنفيذ الكامل التفاقات املواد الكيميائية املتعددة األطراإلتاحة

حـسب األصـول    املعينـة    الـسلطات    من أجل قيـام    ،إنفاذ قوانني سليمة  تطبيق و   )ك(  
 ؛مناسب ومنتظمها بشكل  وتفتيش،الصيانة السليمة للمعدات و تدابري السالمةباختاذ
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 يةسؤولتتحمـل املــ جعـل الــشركات وأصـحاهبا واملــوردين والـشركات التابعــة      )ل(  
سؤولية عـن إدارة املخـاطر واملـسؤولية    ، مبـا يف ذلـك املـ   )ةعرضيال(عن األضرار الصحية والبيئية     

 .عن الوفاة واآلثار الصحية األخرىعن تعويض الضحايا وأسرهم 
  

  النقل  -جيم   
  :وفيما يتعلق بالنقل  - ٤٦

ة،  اقتـصادات مـستدام    إلجيـاد االعتراف بأن النقل املستدام هـو عنـصر حيـوي             )أ(  
 ؛ولكن التقدم كان بطيئا للغاية

ء األولويـة   يـال إ و والنقل غري اآليل،  العام  لنقل  ل خيارات   بيقتط تلبية احلاجة إىل    )ب(  
العمــود الفقــري لــنظم النقــل احلــضري، وهــذا   مبثابــة وجعلــه هياكلــه األساســية لالســتثمار يف 

 ؛عدد السيارات يف العامل النامي مستوى ارتفاعلشدة البديل الوحيد  هو

االقتــصادي يف امليــدان  الرجــل واملــرأةدور التفريــق بــني وحتليــل أمنــاط النقــل    )ج(  
 ؛ بني اجلنسنيالفوارقالتخطيط إلزالة تعديل و

 التـأثريات علـى     لنقـل للحـد مـن     للـهياكل األساسـية ل    ضمان التخطيط الـسليم       )د(  
 ؛التنوع البيولوجي

بـــرامج تنفيـــذ  مجيـــع املـــستويات ذات الـــصلة وعـــنمجـــع البيانـــات الـــسليمة   )هـ(  
 ؛القدرات بناء

 ؛استيعاب التكاليف اخلارجيةبسمح تاحلواجز واليت تزيل لية تنفيذ األطر املا  )و(  

حمليـة  حتسينات  األنظف حتقق   النقل  ووسائل  أنواع الوقود   حتسني   أن   ةالحظم  )ز(  
ــواء يف  ــة اهل ــ،نوعي ــاد     الها ولكن ــن اعتم ــل م ــوري    دول تقل ــود األحف ــى الوق ــامي عل ــامل الن الع

 .االحتياجات النقل اخلاصة هب
  

 التعدين  -دال   
  :وفيما يتعلق بالتعدين  - ٤٧

مـــع أهـــداف اجملتمعـــات املـــستدامة  دناممارســـات تنميـــة املعـــكفالـــة اتـــساق   )أ(  
 ؛وافقة احلرة واملسبقة واملستنريةاملطريق تأيت عن  أنو

ــار        )ب(   ــيت تواجــه اآلث ــة واالســتراتيجية داخــل اجملتمعــات ال ــارات التقني ــز امله تعزي
 ؛دنااملترتبة على تنمية املع
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 “حظــر”أمــاكن لتعــدين وحتديــد علــى ا األحكــام والــشروط املالئمــة  فــرض  )ج(  
 ؛قدسة، والنظم االيكولوجية اهلشةلتعدين، مثل مصادر املياه، واألماكن املا

ــز  )د(   ــدعوة تعزي ــ ال ــستدامني   سياسات ل ــاج امل ــاءة  االســتهالك واإلنت لتحــسني كف
 يض استعماهلا؛ النامجة عنه بصورة مطلقة وختفوتقليل املخاطراستعمال املعادن 

ــدأ املاســتخدم   )هـ(   ــائي ب ــري   الوق ــار غ ــة اآلث ــوق   ةؤكــدامليف حال ــة وحق ــى البيئ  عل
 ؛رعاية احليوان والتنوع البيولوجياإلنسان و

 تلـك  واعتبـار التدخل يف الرتاعات بني صناعة التعـدين واجملتمعـات املتـضررة،             )و(  
 ؛اصةاخل  الالقضايا العامةالرتاعات من 

 ؛ة احتياجات اإلنسان األساسية فقطدين من أجل تلبيتطوير التع  )ز(  

 . لتجنب الفسادتهامساءلاملسؤولية االجتماعية للشركات وبالتحكم   )ح(  
  

 االستهالك واإلنتاج املستدامان  -هاء   
  :وفيما يتعلق باالستهالك واإلنتاج املستدامني  - ٤٨

هــدف يمتــسق ور منظــ خــالل مــن نيالنظــر يف االســتهالك واإلنتــاج املــستدام   )أ(  
ــاة  مـــــسار عكـــــس  إىل ميـــــع جباالجتاهـــــات البيئيـــــة واالجتماعيـــــة حلمايـــــة وحتـــــسني احليـــ

 ؛مظاهرهاو اأشكاهل

كمـسار اسـتراتيجي حنـو االزدهـار،        االستهالك واإلنتاج املستدامني     إىلالنظر    )ب(  
وهــذا يتجــاوز كفــاءة اســتخدام . حــدود النمــو، ونظــم دعــم احليــاة يف األرضمبراعــاة يتحقــق 

 ؛ن من خالله حتقيق الرفاه العاملياالكتفاء اليت ميكب واألخذوارد، امل

املوارد الطبيعيـة، ولـيس     إمدادات  ) حصة عادلة من  (إىل   اإلنتاج العاملي    استناد  )ج(  
 .طلب املستهلكني األثرياءإىل 
  

  املتعلقة بأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامةلربامج  العشري لطاراإل  - واو  
شــراكة تعاونيــة بــني وكــاالت األمــم املتحــدة      مبثابــة ي أن يكــون هــذا اإلطــار   ينبغــ  - ٤٩

علـى   ، العقـد القـادم    يعمـل طـوال    الـذي سـوف      ،واحلكومات واجملتمع املدين والقطـاع اخلـاص      
األصـعدة  يف مجيـع أحنـاء العـامل علـى          الـيت تنفـذ حاليـا       ع متكني عدة آالف مـن املبـادرات         يتشج

جيب أن يـتم ذلـك مـن خـالل نظـام      و. االستهالكونتاج اإلأمناط  ري  احمللي والوطين والعاملي لتغي   
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ومـن يقومـون   من الشراكات بني من هم يف املستويات العليا مـن اإلدارة املؤسـسية والـسياسية       
 .الواقع على أرض بالعمل

دعـم البلـدان يف تنفيـذ سياسـات         ) أ: (دولية من أجل  وضع برنامج دويل وأطر قانونية        - ٥٠
ــستدامني االســتهالك وا ــاج امل ــتخدام     إلنت ــة، واس ــني اإلدارات احلكومي ــسياسات ب ــساق ال ، وات

دعـم التعلـيم الرمسـي وغـري الرمسـي          ) ب (؛جمموعة كاملـة مـن أدوات الـسياسة العامـة والرصـد           
أكثر مـن   هو    ما نظرا للحاجة إىل   تغيري القيم وأمناط احلياة والسلوك،       من أجل وبناء القدرات،   

ضــمان إجــراء البحــوث والتحلــيالت، ووضــع  )ج (؛حقيــق االســتدامةالتكنولوجيــا اخلــضراء لت
على سـبيل املثـال، لـتمكني    ( ومايل وعلمي، وإجراء حتليل تقين ؤشرات ورصد التقدم احملرز،     امل

حــوار بــني أصــحاب إجــراء ، فــضال عــن )لمــستهلكلألمــم املتحــدة التوجيهيــة اتنفيــذ مبــادئ 
 .ج املستدامنيبشأن االستهالك واإلنتااملصلحة املتعددين 

 االسـتهالك   جوانـب مـن   احملليـة والريفيـة هـي       اجملتمعـات   املعارف التقليديـة وممارسـات        - ٥١
اإلطـار العـشري    بـرامج   ، فـإن    وبالتـايل . يف هـذه الـربامج    تتجلى   وينبغي أن    واإلنتاج املستدامني 

، “خــضر االقتــصاد األ”بــد وأن تتجــاوز    الاملتعلقــة بأمنــاط االســتهالك واإلنتــاج املــستدامة    
 علــى حقــوق اإلنــسان والقــيم االجتماعيــة األخــرى لتحقيــق التنميــة   ربأكــبدرجــة تــشدد  أنو

 .املستدامة والرفاهية للجميع، يف احلاضر واملستقبل
  

 املتبادلةالروابط   -زاي   
  .أعاله“ أوالً”انظر الفصل   - ٥٢
  

 السلطات احمللية  -خامسا  
  مقدمة  -ألف   

 والنقـل   نياإلنتـاج املـستدام   و املناقـشات بـشأن االسـتهالك        كزمرالسلطات احمللية   حتتل    - ٥٣
 ٢٠٥٠أكثر من نصف سكان العامل بالفعل يف املـدن، ويتوقـع حبلـول عـام                ويعيش  . والنفايات
النـاس  يتركـز    ،دنويف املـ  . يف اجملتمعـات احلـضرية    سـكان العـامل     يقـرب مـن ثلثـي         مـا  أن يعيش 

ــتثمارات الرأمساليـــة و  ــية اهلياكـــوالبـــضائع واالسـ ــا  . واملعرفـــةل األساسـ والطريقـــة الـــيت ختتارهـ
 والنقــل والنفايــات نياإلنتــاج املــستدامواالســتهالك تــصرف إزاء احلكومــات احملليــة وســكاهنا لل

  .ميكن أن تسهم إسهاما كبريا يف جعل هذا الكوكب أكثر استدامة
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ن هذه املـسائل     احمللي والوطين والعاملي بشأ    األصعدةبعد استعراض التقدم احملرز على      و  - ٥٤
ة الـسياس  إجـراءات    ، تعرض هـذه الورقـة أولويـات       لدورة الثامنة عشرة للجنة التنمية املستدامة     ل

 . على مجيع املستويات من منظور السلطات احملليةالعامة
  

   اناإلنتاج املستدامواالستهالك   -باء   
لفهـــم رئيـــسي  وضـــع يف اجعلـــهيـــؤدي قـــرب املـــواطنني مـــن الـــسلطات احملليـــة إىل    - ٥٥
. همـــا وحتقيقنياإلنتـــاج املـــستدامواالســـتهالك بحتياجـــات والتحـــديات والفـــرص املتـــصلة اال
ألن البلــدان ،  النمــوختتلــف هــذه الظــروف بــني اجملتمعــات احملليــة يف البلــدان الناميــة واملتقدمــةو

 احتياجـات التنميـة يف حـني أن   و نياإلنتـاج املـستدام  واجـة إىل اجلمـع بـني االسـتهالك          النامية حب 
واحلـد يف الوقـت نفـسه       جياد سبل لـصيانة وحتـسني نوعيـة احليـاة            حباجة إل  البلدان املتقدمة النمو  

  .من الضغوط على البيئة
. نياإلنتـاج املـستدام   ودور رئيسي يف ممارسات االسـتهالك       بالسلطات احمللية   وتضطلع    - ٥٦

ــؤثر   ــسلطات  وميكــن أن ت ــذه ال ــق ال    ه ــشركات عــن طري ــستهلكني وال ــى ســلوك امل ــشريع عل ت
 .املشتريات العامة املستدامة، وجعل أنشطتها أكثر استدامةسياسات والتنظيم وتنفيذ 

ــة أولويتـــان رئيـــسيتان مـــن  مـــن منظـــور الـــسلطات احملليـــة،  و  - ٥٧ ــمثـ  اتأولويـــات سياسـ
تعزيـز اإلطـار    يف  األولويـة األوىل    تتمثـل   و.  العـاملي  الصعيد على   نياإلنتاج املستدام واالستهالك  

ــة مــراكش، بوصــفها منتــدى  نياإلنتــاج املــستداموســتهالك ال لالعــاملي ألصــحاب دويل ، عملي
وينبغــي أن . الــسلطات احملليــةتــضطلع بــه  بالــدور الرئيــسي الــذي  يعتــرفاملــصلحة املتعــددين 

ــ ــدويل  اإلشمل ي ــار ال ــتهالك لط ــستدام والس ــاج امل ــدافنياإلنت ــراتا أه ــة  ومؤش ــ( دولي  )ةملزم
 اجلهـود احملليـة والوطنيـة        تكامـل   فتتمثـل يف   األولوية الثانيـة  ما  أ. نياإلنتاج املستدام والستهالك  ل

 نظـرة   إلقـاء مبـا يف ذلـك       ،نياإلنتـاج املـستدام   والسـتهالك    املبذولة لتحقيـق ا    واإلقليمية والدولية 
ــسلطات احملليـــــة      ــة أفـــــضل علـــــى األدوات املتاحـــــة للـــ ــق با عامـــ الســـــتهالك  فيمـــــا يتعلـــ

  .نياملستدام اإلنتاجو
ــة لت اوميكــن إجيــاز    - ٥٨ ــسلطات احمللي ــاج املــستدام والســتهالك حقيــق احتياجــات ال ني اإلنت
دعم وبنـاء القـدرات     الـ توجيه و الالسلطات احمللية حباجة إىل     أن  األوىل،  . ثالث نقاط رئيسية   يف

يف صـلب  ني اإلنتـاج املـستدام  والسـتهالك  إدمـاج ا  ساعد علـى    تن  أميكن  اليت  يف جمال األدوات    
.  احملـرز  مجيع جماالت السياسة العامة، وختفـيض التكـاليف اإلداريـة ودعـم عمليـة رصـد التقـدم                 

قطـاع األعمـال    وثانيا، حتتاج السلطات احمللية إىل التعـاون واملـشاركة مباشـرة مـع املـستهلكني                
.  أكثـر اسـتدامة   عـيش نماذج جتاريـة جديـدة وأسـاليب   األخذ بواملؤسسات األكادميية لتشجيع    
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نفـسه  الوقـت  يف بينمـا تـسعى   بعـضها بعـضا   تعلم مـن    تـ الـسلطات احملليـة إىل أن       حتتاج   وأخريا،
  .ادهن ملددةاحملحتياجات تلبية االتستهدف إبداعية إجياد حلول مبتكرة و إىل
حيظـى  بأمهيـة خاصـة و    ني يتـسم    اإلنتـاج املـستدام   والستهالك  جماالت ا  من   وهناك جمال   - ٥٩

ــة  باهتمــام ا ــسلطات احمللي ــل يفل ــستدامة  يتمث ــشتريات امل ــذكورة  . امل وباإلضــافة إىل العوامــل امل
 كآليـة حامسـة     هبـا بـد مـن االعتـراف         ال فإنـه أعاله، اليت تنطبق أيضا على املشتريات املستدامة،        

عــدد غــري كــاف حاليــا وهنــاك . ملعاجلــة العديــد مــن القــضايا البيئيــة واالجتماعيــة واالقتــصادية 
ــن ــرار  مـ ــناع القـ ــيني املطلعـــنيصـ ــوم احمللـ ــستدامة  علـــى مفهـ ــة املـ ــشتريات العامـ ــذين املـ  أو الـ

مـــن جانـــب حمـــرك وحيـــد للـــسوق بـــالنظر إىل أن املـــشتريات العامـــة هـــي أكـــرب  و.يفهمونـــه
املـشتريات املـستدامة    كفالـة زيـادة     املهـارات الالزمـة ل    يف  معاجلـة هـذا الـنقص       فـإن   ،  االستهالك

 .امةإسهاما كبريا يف جعل االستهالك أكثر استدميكن أن يقدم 
  

  النقل  -جيم   
أزمة يف العديد من املدن يف مجيـع أحنـاء       مير ب ليس جديدا أن التنقل يف املناطق احلضرية          - ٦٠

االســـتخدام غـــري املـــستدام لألراضـــي يف املنـــاطق احلـــضرية ذات الكثافـــة املنخفـــضة   ف: العـــامل
ركـة املـرور   ازدحـام ح زيـادة   يقتـصر علـى  واستخدام السيارات اخلاصة والـدراجات الناريـة مل         

بــصورة متزايــدة مــشاكل الــسياسيون أيــضا يواجــه و. والزيــادة الــسريعة يف معــدالت احلــوادث
  . وجمتمعاهتم احملليةهماملشاكل الصحية ملواطني من اما يتصل هب و حملياةتلوث اهلواء احلاد

جيعــل مــن أكــرب زيــادة يف انبعاثــات غــازات الدفيئــة و ميثــل يف حــني أن قطــاع النقــل و  - ٦١
حتـول االجتـاه    بـد أيـضا مـن البـدء يف            ال فإنـه ،   هلـا  جهود عاملية منسقة للتصدي   روري بذل   الض

  .احملليالصعيد على الالزم 
 بأن أي إجـراءات     “النقل وتغري املناخ  بشأن  بيالجيو  إعالن  ”احتج   ،٢٠٠٩يف عام   و  - ٦٢

وعــالوة . النقــلأداء النظــام العــام لقطــاع  مــا مل تعــاجل غــري مكتملــة تعتــرب املنــاخ بــشأن فعالــة 
ــى ــك عل ــإن أي ،ذل ــشأن   ف ــاخ إجــراء ب ــل  يتخــذ املن ــرف ينبغــي أن ييف قطــاع النق ــافع بعت املن

ض يفــختمبـا يف ذلــك حتـسني الـصحة و   املنخفـضة الكربـون   سياسات النقـل املــستدام  لـ املـشتركة  
  .عدد احلوادثتقليل االزدحام، ووقت السفر و

ألجــل لــسياسات النقــل يف املنــاطق  وضــع اســتراتيجية طويلــة ا ب ، فإنــه يوصــىوهكــذا  - ٦٣
 ذه الـسياسات اتبـاع     هل وينبغي. جمموعة شاملة من التدابري للحد من االنبعاثات      واختاذ  احلضرية  

هنـج جتنـب الـسفر والتحـول إىل وسـائط            (“تحـسني ال -التحـول    -تجنـب   الهنـج   ”يـسمى    ما
ــر كفــاءة وحتــسني تكنولوجيــات الــسيارات   قــل احلــضري  سياســة النأن تراعــي وينبغــي  ؛)أكث
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اجة للسفر، وحتقيـق التحـول إىل       احل يلقلتاستخدام األراضي حنو تقليص املسافات، و     تطورات  
  .أمناط أكثر استدامة وحتسني الكفاءة الكلية لنظام النقل

املركبـات   تعزيز تكنولوجيـات     ، أن تعمل على   ينبغي للحكومات الوطنية  أنه  يف حني   و  - ٦٤
املـدن واجملتمعـات احملليـة يف كـل مـن البلـدان             فـإن   وقـود،   للالوقود واستكشاف مصادر بديلة     و

كفـاءة  الـيت تتـسم ب    وسـائط النقـل     تـشجيع    إىل   تـسعى والبلـدان الناميـة ينبغـي أن        النمو  املتقدمة  
  .مثل املشي وركوب الدراجاتغري اآليل النقل العام والنقل سيما ال الطاقة، و

  
  النفايات  -دال   

مليــون طــن  ١ ٠٠٠إىل  ال تــتم إدارهتــا إطالقــا، يــصل  قــدر مــن النفايــات الــيت  هنــاك  - ٦٥
بعض ويتوقـع الـ  . واإلضـرار بالبيئـة  للخطر  الصحة العامة وتعريضهدر املوارد،   يعين   مماسنوياً،  

يـصل    مـا  الـدول الـصناعية   وتنفـق   . النفايات العامليـة يف الـسنوات العـشرين املقبلـة         أن تتضاعف   
إدارة النفايـات، ومـن املهـم       علـى   سنويا  ت املتحدة   من دوالرات الواليا  دوالر  بليون   ٢٧٠ إىل

يــدفعها املــستهلكون، بــدال مــن دافعــي  أن ، واإلمــداداتأن تــدرج هــذه التكــاليف يف سلــسلة 
لنفايــات االهتمــام للمنــع احلقيقــي لمزيــد مــن إليــالء  استدامة حقــاملــنظم وحتتــاج الــ. الــضرائب

ن الرفــــاه عــــليــــد النفايــــات توويــــتعني فــــصل . والتحــــول حنــــو هنــــج مــــن املهــــد إىل املهــــد
  .والنمو االقتصادي

، وهنـاك    بـصورة نـسبية     جيـدا  اتطبيق أدوات السياسة العامة ذات الصلة مفهوم      يعترب  و  - ٦٦
ثـالث  الوقـت لتطبيـق     قد حان   و. تنفيذهانطاق  زيد من العمل لتوسيع     القيام مب حاجة إىل   حاليا  

  .نيمة ومسؤولية املنتجبيئية، واملشتريات املستداالضرائب وهي الأفكار معينة 
الضرائب البيئية من بني أدوات السياسة البيئية املتاحة األكثـر فعاليـة مـن حيـث                وتعترب    - ٦٧

لضرائب اخلـضراء مـن خـالل تغـيري         لصناعة  وأوساط ال ن  واملواطنويستجيب  . كفاءةالالتكلفة و 
ى احلفــاظ علــ عزمهــا علــى   علــى مؤشــرا قويــا احلكومــة عنــدما تعطــي  ســلوكهم، وخاصــة  

  .الضرائب هذه
 املـــشتريات قـــد وردت أعـــاله مناقـــشة االســـتهالك واإلنتـــاج املـــستدامني وال ســـيماو  - ٦٨

تنفيذ املشتريات املـستدامة    أن يساهم   وميكن باإلضافة إىل الفوائد اليت سبق ذكرها،        . املستدامة
  .أيضا يف احلد من النفايات

ني حافزا لتصميم منتجـات تـستخدم       املنتجأن تعطي    ني مسؤولية املنتج  ملشاريعميكن  و  - ٦٩
واحلـد  قل خطورة، وزيادة املواد املعاد تدويرها املستخدمة يف التـصنيع،         األوارد  قدرا أقل من امل   

تفكيكهـا وإعـادة تـدويرها بـسهولة        واستخدامها  إعادة  منتجات ميكن   يسفر عن     مما ،من اهلدر 
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اتفاقــات وضـع  ع الـصناعة علـى   يتـشج إىل لزاميــة اإلسؤولية املنـتجني  مبـ تهديـد  ويـؤدي ال . أكـرب 
  .التحسينات البيئيةتنفيذ ، ميكن أن تكون فعالة يف مرونةهنج أكثر اتباع طوعية، و

  
  العمال والنقابات العمالية  - سادسا 

 ةيئايكيماملواد ال  -ألف   
  :فيما يتعلق باملواد الكيميائية، ينبغي  - ٧٠

ــع العمــال   ال  )أ(   ــون تأكــد مــن أن مجي ــات  حممي واإلصــابات واألمــراض  مــن الوفي
ــة  ــاملواد الكيميائي ــة. املتــصلة ب ــواد ظــروف عمــل الئقــة يف قطــاع   متــتعهم ب وكفال ــئايالكيمامل  ةي

 ؛تهمعمال وتوعيالحتسني تدريب و. اليت تستخدم فيها املواد الكيميائيةالقطاعات وكذلك يف 

ن بـشأ ) ١٩٨١(لعـام    ١٥٥رقـم    منظمة العمل الدولية     التصديق على اتفاقييت    )ب(  
بـــشأن الـــسالمة  ) ١٩٩٠( لعـــام ١٧٠املهنيـــتني وبيئـــة العمـــل، ورقـــم    الـــسالمة والـــصحة  

 العـاملي املنـسق   نظـام   ال والعمـل علـى تطبيـق        وتنفيـذمها، يف العمل،    املواد الكيميائية استعمال   يف
 لتصنيف املواد الكيميائية وومسها؛

وسياسـات  وضع وتنفيذ إطار عمـل تنظيمـي قـوي بـشأن املخـاطر الكيميائيـة                 )ج(  
ــة تقــوم علــى    ــة وطني ــدأ املتنظيمي ــائيب ــدأ االســتبدال و و، الوق ــدأ علــى مب ــدون  ’مب ال أســواق ب

العمل من أجل التوصل إىل اتفاق ملزم استنادا إىل هنج متكامـل للمـواد الكيميائيـة،                و. ‘بيانات
 ؛ لإلدارة الدولية للمواد الكيميائيةستراتيجيالنهج االمبا يف ذلك من خالل تعزيز 

 لنقابـات العمـال واجملتمـع املـدين يف اللجـان احلكوميـة              اجملديـة تنفيذ املـشاركة      )د(  
 ؛يع املتعلقة بالسالمة الكيميائيةواملشار

حيتمـل أن يـؤدي      عندما   ‘التحول العادل ’ستراتيجيات  ااحلاجة إىل   ب االعتراف  )هـ(  
ــال ــتغـــــيريات يف  إدخـــ ــة املتعلقـــــة بـــــاملواد  سياسات الـــ عمـــــال مـــــصاعب للإىل الكيميائيـــ

 ؛احمللية واجملتمعات

زيادة البحوث ونشر املعلومات عن األخطار الكيميائية وآثـار إدارة النفايـات              )و(  
 ؛ميكن حتملها على الصحة العامة والصحة املهنية والبيئة  الاليت

مبـــادئ غـــري املـــشروع وتنفيـــذ جتــار   االجتمـــاعي والبيئـــي واالغـــراقمنــع اإل   )ز(  
   ومساءلتهم؛املسؤولية املوسعة للمنتجني

وضع مبـادئ توجيهيـة عامليـة بـشأن املـواد النانويـة مبـا يف ذلـك محايـة العمـال               )ح(  
 ؛لبيئة يف مجيع مراحل دورة احلياةواملستهلكني وا
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زيــادة تــوافر املــوارد املاليــة والتقنيــة للبلــدان الناميــة والــيت متــر مبرحلــة انتقاليــة     )ط(  
 . الكيميائية املتعددة األطرافلتمكني التنفيذ الكامل التفاقات املواد

  
 النقل  -باء   

  :وفيما يتعلق بالنقل  - ٧١
ــة كــون    )أ(   ــام شــبكة كفال ــة، و  النقــل الع ــة وبأســعار معقول ــة وفعال ــ كافي ساعد ت

 التعليم واألسواق؛أعماهلم وإىل العمال على الوصول إىل 

ــة    )ب(   ــتثمارات العامـ ــة تـــشجيع االسـ ــية يف الطموحـ . ةاملـــستداماهلياكـــل األساسـ
 نظم النقل العام هي حمور استراتيجيات النقل املستدام؛واحلاجة إىل أن تكون 

 ا حيويـ  اأمـر باعتبـاره   يف املنـاطق الريفيـة      اهلياكل األساسية   التركيز على تطوير      )ج(  
عـدم املـساواة    ارتباطـا شـديدا ب    خـدمات النقـل     انعـدام   ويـرتبط   .  الفقراء مـن بـراثن الفقـر       إلنقاذ

 واإلقصاء والفقر؛

تنفيذ السياسات اليت تعزز العمل الالئـق يف سلـسلة النقـل، مبـا يف ذلـك احلـق                     )د(  
 يف االنضمام إىل النقابات واملشاركة يف التفاوض اجلماعي؛

 للمــساءلة جتــاه - أو إعادهتــا -خاضــعة خــدمات النقــل العــام أن تظــل ينبغــي   )هـ(  
 ية؛وطنية أو البلدالملكية لل، مبا يف ذلك اجلمهور وملراقبته

 ؛األمناطتنفيذ السياسات اليت تعزز حتول   )و(  

اسـتيعاب تكـاليف النقـل االجتماعيـة والبيئيـة،          بإنشاء األطر املالية اليت تسمح        )ز(  
  ذلك مبدأ امللوث يدفع؛ يف مبا

تعزيز ودعم مشاركة النقابات العمالية وأصحاب املصلحة اآلخرين يف وضـع             )ح(  
 وتنفيذ سياسات النقل؛

  :“والتحول والتحسني التخفيض”اد إطار اعتم  )ط(  
 ختطــــيط نيسحتــــحركــــة البــــضائع والنــــاس مــــن خــــالل  ختفــــيض   ‘١’    

  ؛األراضي استخدام
ــة احلحتــول   ‘٢’     ــاط ال رك ــن األمن ــون  م ــة الكرب ــضة  عالي ــاط املنخف إىل األمن

مـن الـسيارات اخلاصـة       النقل مبا يف ذلك التحـول     الكربون يف وسائل    
مـــن الـــسفر جـــوا إىل و؛ اآليلنقـــل غـــري إىل وســـائل النقـــل العـــام وال



E/CN.17/2011/12  
 

10-70248 27 
 

 عـــرب الطـــرق إىلالـــشحن مـــن الـــسرعة، و الـــسكك احلديديـــة عاليـــة
  ؛البحري واملمرات املائية الداخليةالنقل السكك احلديدية و

ــا        ‘٣’     ــل وتكنولوجيـ ــائط النقـ ــة يف وسـ ــتخدام الطاقـ ــاءة اسـ ــسني كفـ حتـ
 .نبعاثات يف قطاع النقلالللحد من ااملركبات 

  
 دينالتع  -جيم   

  :وفيما يتعلق بالتعدين  - ٧٢
يف جمــال املهنيــتني الــصحة والــسالمة ب املتعلقــةالقواعــد علــى  التــصديق كفالــة  )أ(  

بـشأن الـسالمة    ) ١٩٩٥(لعـام    ١٧٦رقـم   ذلـك اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة            يف التعدين، مبا 
 ؛ وتنفيذهااملناجم يفوالصحة 

بية لعمليـات التعـدين وتعـويض العمـال         تقليل اآلثـار االجتماعيـة والبيئيـة الـسل          )ب(  
 ؛ممارسات التعدين غري املستدامةعن واجملتمعات احمللية 

يــق ظــروف عمــل دور النقابــات العماليــة يف قطــاع التعــدين لتحقاالعتــراف بــ  )ج(  
 ؛الئقة يف هذا القطاع

قتـصادات احملليـة،    الاملنبع واملصب كوسيلة لتنويع ا    عند  تطوير أنشطة التعدين      )د(  
 ؛ خالل مزيج من األدوات التنظيمية والطوعيةمن

يف اجملتمعـات احملليـة     بـشكل عـادل     تأكد من توزيع عائدات أنـشطة التعـدين         ال  )هـ(  
 ؛احمللي والوطين على الصعيدين لتنمية املستدامةأن تكون لفائدة او

 ؛وضع إطار تنظيمي دويل لشركات االستخراج  )و(  

 ذلـك عمـال املنـاجم     احملفوفة باملخاطر، مبا يف   يع عمال املناجم  مجحتسني حالة     )ز(  
 ؛الصغرية احلجم

مبنــع يف بعــض احلــاالت القيــام فــرض األحكــام والــشروط املالئمــة للتعــدين و   )ح(  
تطــوير املــشاريع الــيت مــن شــأهنا أن تــؤثر ســلبا علــى املنــاطق ذات األمهيــة البيئيــة واالقتــصادية    

  .ألراضي استخداموسائر أوجه اوالثقافية 
  

  اإلطار العشري للربامج املتعلقة بأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة  -ال د  
ــاج        - ٧٣ ــتهالك واإلنتــ ــاط االســ ــة بأمنــ ــربامج املتعلقــ ــشري للــ ــار العــ ــق باإلطــ ــا يتعلــ فيمــ

  :ينبغي املستدامة،
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 االسـتهالك واإلنتـاج املـستدامة سـتؤدي إىل    التغيريات يف أمنـاط    أن  تأكد من   ال  )أ(  
لـضارة لإلنتـاج غـري املـستدام علـى العمـال والبيئـة واجملتمعـات احملليـة وتـشمل                    احلد من اآلثـار ا    

يف عمليــــة الــــيت قــــد تنــــشأ   التحــــديات احملتملــــة ملعاجلــــة “التحــــول العــــادل”اســــتراتيجية 
 ؛تمعاتاجمل حتول

علـى التنظـيم العـام وبدرجـة أقـل      بدرجـة أكـرب   احلكومـات  التأكد من اعتماد      )ب(  
 ؛على املبادرات الطوعية

  قيمـــة الـــشركات وتعزيـــز منـــوذجإدارة يفإصـــالح منـــوذج قيمـــة املـــسامهني   )ج(  
 ؛أصحاب املصلحة

حاليـــا مدفوعـــة بالبحـــث عـــن معـــايري  ألهنـــا . إصـــالح سياســـات االســـتثمار  )د(  
  أدىن؛اجتماعية وبيئية

كامــــــل دورة اإلنتــــــاج واالســــــتدامة علــــــى طــــــول سلــــــسلة  التــــــصدي ل  )هـ(  
 ؛بأكملها اإلمدادات

بـــني املنتجـــات مـــن  خيـــاراهتم لتحديــد فـــرص متكافئـــة للمـــستهلكني إتاحــة    )و(  
  فقط؛املستدامة

دمــج احتياجــات املؤســسات الــصغرية واملتوســطة والعــاملني فيهــا عنــد تنفيــذ     )ز(  
  االستهالك واإلنتاج املستدامني؛سياسات

وظــائف خــضراء  االســتهالك واإلنتــاج املــستدامني إلجيــاد    تعزيــز إمكانــات    )ح(  
 ؛القطاعات املستدامة يف ةوالئق

إلنتــاج العــاملي، علــى أســاس حــصة عادلــة مــن  ل خمتلــف تنظــيم اعتمــادتعزيــز   )ط(  
 ؛لى الطلب من املستهلكني األثرياءمدادات املوارد الطبيعية، وليس عإ

ســـائر عـــرب االســـتهالك واإلنتـــاج املـــستدامني اعتمـــاد هنـــج متكامـــل لتعزيـــز   )ي(  
ــال   ــة، وجتنــــب األعمــ ــاإلدارات احلكوميــ ــن زأة اجملــ ــة عــ ــساق يف أدوات النامجــ ــدام االتــ انعــ

 ؛العامة السياسة

 .تشجيع املمارسات املستدامة يف املشتريات العامة  )ك(  
  

 إدارة النفايات  -هاء   
  :وفيما يتعلق بإدارة النفايات  - ٧٤
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زيادة البحوث ونشر املعلومات عن آثـار إدارة النفايـات علـى الـصحة العامـة                  )أ(  
 ؛ميكن حتملها  الوالبيئة اليت

. وضـــمان ظـــروف عمـــل الئقـــة يف هـــذا القطـــاع الوظـــائف  نوعيـــةحتـــسني   )ب(  
 ؛األجرومنخفضة وقلة املهارة ، يقومون بأعمال تتسم باخلطورةأن العمال واالعتراف ب

 ؛ الفساد والنقل غري املشروع يف قطاع النفاياتمكافحة  )ج(  

 ؛تدويرال وإعادة عمالستالة اض وإعاديخفالت: إنفاذ االستراتيجية الثالثية  )د(  

  ها؛مصدرمكان من أقرب يف معاجلة النفايات   )هـ(  
الجتـــار ملعاجلـــة اوالتعـــويض فـــرض اجلـــزاءات رصـــد والتتبـــع ونظـــم للتنفيـــذ   )و(  

 ؛النفايات اخلطرةباملشروع  غري

 مساءلتهم املوسعة؛مسؤولية املنتجني وتطبيق   )ز(  

غـىن    ال  املؤسـسي، واجلوانـب الـيت      تـساق واالالتركيز علـى االلتـزام الـسياسي          )ح(  
 ؛نها، واستكمال تطوير التكنولوجياع

 .إلدارة، والتشاور، واالستماع، وتبادل املعلوماتابناء قدرات   )ط(  
  

  طاع األعمال والصناعةق  - سابعا  
صــبح أكثــر تقييــدا، فمــن األمهيــة أ اخلــاص والعــام نيالقطــاعكــل مــن ألن متويــل نظــرا   - ٧٥

ها علـى حنــو يتــسم   االســتفادة مـن املــوارد ونــشر يـة أولويـات العمــل وحتديــد كيف مبكـان حتديــد  
  . يف سياق العودة إىل النمو االقتصاديبفعالية التكاليف

لجنـــة التنميـــة املـــستدامة لاجملموعـــة املواضـــيعية إىل قطـــاع األعمـــال والـــصناعة ينظـــر   - ٧٦
وإن قطـاع   . غـري الـضار بالبيئـة      املتنـامي و    االقتصاد العـاملي   مركز باعتبارها يف    ٢٠١١-٢٠١٠

تكنولوجيـات وأسـاليب   ال االنتباه إىل السياسات اليت مـن شـأهنا تعزيـز       وجهاألعمال والصناعة ي  
 :قطاع األعمال والصناعةويؤيد . لبيئة يف مجيع اجملاالتغري الضارة بااإلنتاج واملعيشة 

ــسؤول   )أ(   ــهج املـ ـــ  امل وةالنـ ــستويات التنظيمي ــسوق، واملـ ــة يف الـ ــةعياراملة وتكاملـ  يـ
  والتعدين وإدارة النفايات؛ةيئايالكيماملواد والتطوعية يف خمتلف جماالت النقل و

اجلهود العاملية لـضمان    ويف   املسؤولية واملشاركة والتعاون،     االشتراك يف حتمل    )ب(  
دورة حياهتـا، مـن خـالل اجلهـود اجلماعيـة       يف مجيـع مراحـل       واملنتجات   للمواداإلدارة السليمة   

 ؛نيالصناعة واحلكومات واملستهلكاليت يبذهلا كل من السوق واليت تستند إىل عاونية والت
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 مع انفتاح التجارة واالسـتثمار لتعزيـز التنميـة          تالحمالسياسات اليت تعمل يف       )ج(  
 االقتصادية واالستدامة؛

عتمــد علــى أســس علميــة الــذي يالقــسري واحلكــم الرشــيد الــسليم والتنظــيم   )د(  
 كمال املتطلبات القانونية؛رة املخاطر والسوق والنهج الطوعية إلسليمة، وإدا

ــار   )هـ(   ــم ابتكـ ــنظـ ــ وإدارةتكنولوجيـ ــسني    يـ ــة وحتـ ــأثريات البيئيـ ــن التـ ــد مـ ة للحـ
 .االستدامة أداء
  
 :يلي  مالتقدم ويتطلبلأمر بالغ األمهية وال سيما اهلياكل األساسية تطوير يعد   - ٧٧

 ات اخلاصــة وعملــها الكيانــدخــول  مــة إلتاحــة الالزاألطــر القانونيــة  وضــع   )أ(  
  ؛لسيطرة الدولة الصناعات اخلاضعةيعترب غالبا من  ما يف

  تنفيذ؛اللبدء و اةيفعالمن أجل تدابري التنسيق   )ب(  
  توزيع املخاطر من خالل اتفاقات تعاقدية؛  )ج(  
، االســـتفادة مـــن املـــساعدة اإلمنائيـــة الرمسيـــة، وتعزيـــز التعـــاون التكنولـــوجي   )د(  

  .وترتيبات التمويل املبتكرة، واخلاص والشراكات بني القطاعني العام
  

 ةيئايكيماملواد ال  -ألف   
 :يلي  ماقطاع األعمال والصناعةيؤيد   - ٧٨

ــة وأهدافــ     احلهنــج دورة   )أ(   ــواد الكيميائي ــة للم ــإلدارة الدولي ــاة االســتراتيجي ل  هي
 ؛ يف جمال السياسة العامةاألساسية

نمـوذج مبتكـر    ك االستراتيجي لإلدارة الدوليـة للمـواد الكيميائيـة          تعزيز النهج   )ب(  
قطــاع األعمــال  دعو يــو.  للنــهوض بالتنميــة املــستدامة  أصــحاب املــصلحة املتعــددين  إلطــار 

ــة احلكومــات والــصناعة  ــها    إىل كفال ــة النــهج االســتراتيجي لتمكين ــة ألمان ــوفري املــوارد الكافي ت
 واليتها بفعالية؛ب االضطالع من

 ويعـد فريـق   . القطاعني العام واخلاص كمحفز لتحسني التنفيذ     بني  شراكات  لا  )ج(  
  على ذلك؛مثاالللبيئة ربنامج األمم املتحدة التابع لكبار خرباء املوارد 

القائمـة  وة التكلفـة  يـ الـشفافية وفعال اليت تتـسم ب النقل أنظمة  من   وضع جمموعة   )د(  
ــة  ــادرات الطوعي ــادرات الــيت تقودهــا الــ وميكــن أن تكــون  . علــى العلــم واملب  مثــل -صناعة املب
واالسـتراتيجية العامليـة    ،لمجلـس الـدويل للرابطـات الكيميائيـة     برنامج الرعايـة املـسؤولة التـابع ل       
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 أدوات فعالـة لتحقيـق   -لمخزونات املتقادمـة  لكروباليف  للمنتجات، والربنامج الدويل الحتاد     
 ؛زيادة تطويرهاع تشجأن املؤسسية ها ألطرينبغي التنمية املستدامة و

 واختـاذ القـرارات علـى أسـاس املخـاطر،           ،أنظمة فعالة قائمة علـى العلـم      وضع    )هـ(  
ــز   إجــراء واالســتفادة مــن املعلومــات املوجــودة للحــد مــن     ــات، وتعزي ــى احليوان التجــارب عل

تعزيز ثقـة اجلمهـور   سيؤدي إىل     ما وهذا. اإلمداداتالشفافية واملسؤولية املشتركة عرب سلسلة      
 بصورة سليمة طوال دورة حياهتا؛تدار  املواد الكيميائية أنب

ملعاجلــة الثغــرات مــع قطــاع األعمــال،  بالتعــاون  اتتعزيــز جهــود بنــاء القــدر   )و(  
مثــل عــدم تــوفر اخلــربة املناســبة، والبيانــات واملعلومــات العلميــة،    (املوجــودة يف العــامل النــامي  

 ).اهلياكل األساسيةوواملوارد، 
  

 ن واملعادنالتعدي  -باء   
علـى  ذلـك   ينطوي  و. ل سلسلة القيمة  اهنج متكامل طو  إىل اتباع   األعمال  يدعو قطاع     - ٧٩

 دورة حياهتــا واختــاذ طــوالفهــم اآلثــار االجتماعيــة والبيئيــة واالقتــصادية للمــادة وهــي تتحــرك  
 لجـزء مـن   بالنـسبة ل  فعالـة،   الناسبة و امللضمان االضطالع بأنشطة اإلشراف     الالزمة  جراءات  اإل

دورة احلياة اليت يسيطر عليها، والعمل مع اجلهات الفاعلة األخرى يف دورة احلياة للتأكـد مـن                
 . عليها ولكن له تأثري،سيطرة مباشرة له ليسجاالت اليت  بالنسبة للم، بدورهاتقومأهنا أيضا 

 :يلي  مااجمللس الدويل للتعدين واملعادنويؤيد   - ٨٠

  بادرة اإلبالغ العاملية؛وفقا ملالتقارير ضمان إعداد   )أ(  
املبــادرة املتعلقــة تعزيــز مــسامهة التعــدين االجتماعيــة واالقتــصادية مــن خــالل     )ب(  

ن هنـاك حاجـة ماسـة إىل توضـيح      أل نظـرا  عـادن، للتعـدين وامل   يف اجمللـس الـدويل    مبرياث املـوارد    
  املسؤوليات بني احلكومة والصناعة؛

التنظــيم بــني أنــشطة التــوازن ذي حيقــق الــحــوافز لتعزيــز أداء الــسالمة  تقــدمي   )ج(  
  نفاذ واألنشطة الطوعية؛اإلو

توضيح حدود املسؤولية بـني الـشركات واحلكومـة ومنظمـات اجملتمـع املـدين                 )د(  
  ات احمللية؛الصحية يف اجملتمع حول كيفية معاجلة القضايا

يـة  يف ملك ة   األصـلي  للـشعوب العمل على التوفيق بني وجهات النظـر التقليديـة            )هـ(  
األرض وقدرهتا على منح أو تقييد الوصـول، مـع واقـع أن معظـم الـدول تؤكـد ملكيـة املـوارد                    

  ؛صاحل السكان ككلل اجلوفية
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ـــ   )و(   ــة ال ــيالسياق هتيئـ ــني تنظيمـ ــايش بـ ــم   ا  للتعـ ــصغري احلجـ ــريف والـ ــدين احلـ لتعـ
  احلجم؛ والكبري

   اإلنسان؛ يف محاية حقوقاواجبهب احلكومات قيام لضمان ةهنج تعاونياتباع   )ز(  
 البــشر والــنظم اإليكولوجيــةعلــى بعــد اإلغــالق   مــاحــوار حــول آثــارإجــراء   )ح(  

 .حد سواء على
  

 اناالستهالك واإلنتاج املستدام  -جيم   
تكـرار الـسياسات والـربامج      االسـتهالك واإلنتـاج املـستدامني       جهـود   أن تتفادى   ينبغي    - ٨١

 وينبغــي أن تــشجع. تنميــة املــستدامة وجعــل األســواق تعمــل مــن أجــل ال هاالقائمــة أو تقويــض
 :يلي ما

ــار و  )أ(   ــوجي االبتكــ ــصميم اإليكولــ ــات   التــ ــات والتكنولوجيــ ــال املنتجــ وإدخــ
مفتوحــــة اخليــــارات التكنولوجيــــة واإلبقــــاء علــــى الــــسوق واألســــاليب املفــــضلة بيئيــــا إىل 

 رف؛ااملع سنحت مع

عية، واحلـد   يـشمل اإليكولوجيـا الـصنا     صـغر حجمـا، مبـا       األاإلنتاج األنظف و    )ب(  
  الكفاءة اإليكولوجية؛ وتعزيزمن استعمال املواد، 

ــة سلــسلة     )ج(   ــداداتحتــسني فاعلي ــر حتمــي  اإلم ــيما   ال، وهــو أم لقطــاع يف اس
الكفـاءة  رف وحتقيـق    اصول املزارعني على املدخالت واملعـ     إمكانية ح الزراعي من أجل حتسني     
 ؛املثلى الستخدام املوارد

 مبـا يف ذلـك مـن خـالل        بيئيـا،  ةعياالستهالك الو ارات  علومات عن خيا  نشر امل   )د(  
ــات اإل  ــع العالمــ ــة وضــ ــن   يكولوجيــ ــق مــ ــيت تنبثــ ــصلحة   الــ ــحاب املــ ــع أصــ ــشاورات مــ املــ

 الصناعة؛ قطاع يف

نظـم  اعتمـاد  التقليل من اآلثار البيئية املرتبطـة بنفايـات االسـتهالك مـن خـالل              )هـ(  
 دارة نفايات االستهالك؛وسياسات متكاملة إل

مـن  االستهالك واإلنتاج املستدامني    يف حلول   األعمال  مجيع قطاعات   سامهة  م  )و(  
 واألداء،  اتلمنتجـ وضـع معـايري ل    خالل البحث والتطوير واالبتكار التكنولوجي والتجـاري، و       

 قواعد املمارسة؛لومدونات 

عـن طريـق    علـى الـصعيد العـاملي       نشر التكنولوجيات والتقنيات األفـضل بيئيـا          )ز(  
  .واجز أمام التجارةاحلوضع جتنب 
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 النقل  -دال   
ــارات ال  - ٨٢ ــشرتعـــد ابتكـ ــا ونـ ــتثمار يف هاتكنولوجيـ ــية، واالسـ ــة اهلياكـــل األساسـ  القائمـ

قطــاع أولويــات وتــشمل . انبعاثــات مجيــع وســائط النقــل للحــد مــن  حامســة ا أمــور،واجلديــدة
 :يلي  مااألعمال والصناعة

االنبعاثـات يف   واحلـد مـن     قـود   الومـن أجـل حتقيـق وفـورات يف          تعزيز الكفاءة     )أ(  
 مجيع وسائط النقل؛

، ةالوقود احليوي من الكتلة احليوية مـن اجليـل الثـاين أو اجلديـد             احلصول على     )ب(  
اليت ينبغـي أن يـتم إنتاجهـا علـى حنـو مـستدام للحـد مـن اآلثـار املترتبـة علـى احملاصـيل الغذائيـة                 

 املياه العذبة؛واستعمال 

 للطن الواحد من البضائع من خـالل      ين أوكسيد الكربون  انبعاثات ثا احلد من     )ج(  
أحـدث  سـفن   اسـتعمال ، مبا يف ذلـك مـن خـالل    جمموعة من التطورات التكنولوجية والتنفيذية 

 املنظمة البحرية الدولية؛الذي اعتمدته  الطاقة  كفاءةملؤشروفقا وأكرب مصممة 

. نبعاثـــاتض االيفـــعلـــى ختلوقـــود للمـــساعدة لاستكـــشاف مـــصادر بديلـــة    )د(  
منع تلوث اهلـواء مـن      املتعلق بأنظمة   اتفاق املنظمة البحرية الدولية     يتسم  لشحن،  يتعلق با  وفيما

 ؛باألمهيةالسفن 

 غالتخلص اآلمن من السفن اليت وصلت إىل هناية احلياة من خالل اتفاقية هونـ         )هـ(  
 .آمنة وسليمة بيئيابصورة عادة تدوير السفن إل ية الدولغكون
  

 دارة النفاياتإ  -هاء   
مرنـــة  علـــى أن تكـــون اإلدارة املتكاملـــة للنفايـــاتقطـــاع األعمـــال والـــصناعة  يؤيـــد  - ٨٣

ستند إىل بيانـات علميـة سـليمة،        ، وتـ  اجتماعيا وسليمة بيئيا وفعالة مـن حيـث التكلفـة          ومقبولة
 :يلي  مااألولوياتوتشمل . املخاطر وحتليل التكاليف واملنافعحتليل يف ذلك  مبا

ــز تع  )أ(   ــادرات زي ــددين   قطــاع وشــراكات مب األعمــال وأصــحاب املــصلحة املتع
الستدامة اإللكترونيـة، الـيت هتـدف إىل        العاملية ل بادرة  املالنفايات اإللكترونية، مثل    قضايا  ملعاجلة  
أو إعـادة تـدويرها    املـواد  اسـتخدام إعـادة  مـسؤولة و صورة هذه املنتجات بالتخلص من  ضمان  

 كلما كان ذلك ممكنا؛
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اإلمـدادات  سلـسلة   يف مجيـع مراحـل      شتركة  املـ سؤولية  املـ تصور  نطاق  ع  يوست  )ب(  
 . وتنفيذهابأكملها

 إىل مرافـق إعـادة    اوصـوهل إمكانيـة   لتدوير و عادة ا التجارة العاملية يف املواد القابلة إل     تعد    - ٨٤
. النـهائي منـها    االقتصادية واحلد من التخلص      تهالتنمي اً ضروري اًالتدوير يف مجيع أحناء العامل أمر     

يف اتفاقيـة بـازل الـيت متنـع مثـل هـذه التجـارة واالسـتخدام املعقـول                   الواردة  القيود  وينبغي إزالة   
 .رافق إعادة التدويرملتكامل املو

بيئيـا، علـى سـبيل املثـال         هبا   ىاملوصو استخدام أنواع الوقود البديلة   عدم تقييد   ينبغي  و  - ٨٥
ينبغـي احلفـاظ علـى معـايري عاليـة إلدارة      و. الورق والورقالكتلة احليوية الناجتة من صناعة لب  

  .جمموعة اخليارات املتاحة مرنةأن تكون النفايات و
  

  األوساط العلمية والتكنولوجية  - ثامنا  
  اناإلنتاج واالستهالك املستدام  -ألف   

اســتعمال نتــاج للحــد مــن كثافــة  اجــة إىل األمنــاط املــستدامة لالســتهالك واإل متــس احل  - ٨٦
ينبغي أن يكون اهلدف فك االرتباط بـني النمـو      و. لمواد والطاقة وتوليد النفايات    ل القتصاداتا

مــن خــالل هــام تغــيري اجتمــاعي إحــداث تيــسري ذلــك يتطلــب و. االقتــصادي والتــدهور البيئــي
 ؛ واحلـــوافز والتنظـــيموالتوعيـــة؛التعلـــيم : سياســـات يف ثالثـــة جمـــاالت يف املقـــام األولوضـــع 

  .واالتفاق الدويل
تغــيريات يف إحــداث دعــم إىل لتعلــيم والتوعيــة وتبــادل املعلومــات  أن يــؤدي اوميكــن   - ٨٧

. يــاةاحلســتهالك وأســاليب اال لتعزيــز اســتدامة كوســيلة أن تعمــلســلوك املــستهلكني وبالتــايل 
االســتهالك هنــاك حاجــة لوضــع بــرامج وطنيــة ودوليــة للبحــث والتحليــل، ورصــد مؤشــرات  و

  .وتوفري الدعم التقين واملايل للبلدان النامية، واإلنتاج املستدامني
ال بد من تقدمي حوافز ووضع أطر تنظيمية السـتخدام جمموعـة متنوعـة مـن األدوات                 و  - ٨٨

 :، مبا يف ذلكباالستهالك واإلنتاج املستدامني النهوضواألساليب اليت أثبتت جدواها يف 

 املشتريات املستدامة؛  •  

 إلنتاج األنظف وإعادة التدوير؛املبادئ التوجيهية بشأن ا  •  

  املباين اخلضراء؛ ومعايريرموز  •  

 االستعمال املستدام للموارد؛تدابري   •  
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 ؛هتاحفظ الطاقة وكفاء  •  

 .وضع العالمات االيكولوجية ومدونات قواعد السلوك للدعاية  •  

اج يتـــصدى اإلطـــار العـــشري للـــربامج املتعلقـــة بأمنـــاط االســـتهالك واإلنتـــجيـــب أن و  - ٨٩
ــستدامة ــدانعاجلــة مــسؤوليات  مل امل ــة البل ــاط  النمــو عــن   املتقدم ــيري أمن ــاج واالســتهالك  اتغ إلنت

 باالسـتهالك واإلنتـاج املـستدامني   املستدامة، فضال عن الفجـوات والتحـديات ذات الـصلة         غري
 :اليت تواجهها البلدان النامية، وهيو

  التدريب وبناء القدرات؛  •  
 .فةنقل التكنولوجيات النظي  •  

  
  النقل  - باء  

اهلندسـية مـن أجـل التعجيـل بـإحراز          والتطوير  البحث  أنشطة  جيب زيادة االستثمار يف       - ٩٠
ض انبعاثــات ملوثــات اهلــواء والغــازات املــسببة   يفــختتقــدم يف جمــال تكنولوجيــات النقــل حنــو   

ق مــن خــالل اســوأللوجيــب تــشجيع اختــراق االبتكــارات التكنولوجيــة  . لالحتبــاس احلــراري
   .تعددةاملنشر  البرامج مناسبة من احلوافز االقتصادية ومن خالل جهود وضع
املتقدمــة أمــرا أساســيا، النقــل مواصــلة البحــث والتطــوير، ونــشر تكنولوجيــات  تعــد و  - ٩١
 :ما يلي فيخاصةو

  تطوير تكنولوجيا البطاريات للسيارات الكهربائية؛  •  
  الوقود؛املتعددة السيارات اهلجينة و   •  
  .احليوي يثانول والديزلواإلاملضغوط الغاز الطبيعي كالوقود من أنواع بديلة ر تطوي  •  
الناشــئة، هنــاك حاجــة االقتــصادات واملنــاطق احلــضرية يف النمــو يف البلــدان املتقدمــة و  - ٩٢
لنقـل الـربي للبـضائع      اض الطلـب علـى النقـل باملركبـات الشخـصية، فـضال عـن تقلـيص                  يخفتل

لنقل اجلمـاعي، وذلـك     ل متعددة الوسائط متكاملة و شبكات   تطوير   ومن املهم . ملسافات طويلة 
 .باستخدام مناذج علمية سليمة

  
  ةيئايكيماملواد ال  - جيم  

الفجوات املوجودة يف كل من القطاعني العام واخلـاص يف اإلدارة املـستدامة        جيب سد     - ٩٣
 :، من خالل تعزيزهتاحيادورة للمواد الكيميائية، يف مجيع مراحل 
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األطــر التنظيميــة علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل، ومعاجلــة املخــاطر احملتملــة    )أ(  
 على صحة البشر والبيئة؛

 رف واملعلومات والبيانات يف جمال السالمة الكيميائية والسمية؛ااملع  )ب(  

  املواد الكيميائية؛تسببهااملخاطر احملتملة اليت بالتثقيف والتوعية   )ج(  

  . والتقنية لتقييم املخاطر واإلدارة السليمة للمواد الكيميائيةالقدرات البشرية  )د(  
 :يلي ماعملية على الصعيد الدويل التدابري أن تشمل الوينبغي   - ٩٤

روتــردام ة  وبنــاء القــدرات يف تنفيــذ اتفاقيــ التثقيــف دوليــة لــدعم نــشاء هيئــةإ  )أ(  
ومبيـدات آفـات خطـرية متداولـة        املتعلقة بتطبيق املوافقة املسبقة عـن علـم علـى مـواد كيميائيـة               

 بازل؛اتفاقية واملتعلقة بامللوثات العضوية الثابتة ستكهومل اتفاقية وا التجارة الدولية يف

 تنفيذ النظام املنسق عامليا لتصنيف املواد الكيميائية وومسها؛  )ب(  

 وضع صك دويل ملزم قانونا بشأن الزئبق؛  )ج(  

  .خاطر واألخطار املبالغ عننظام عاملي لإلنشاء إ  )د(  
 املأمونـة  لتطـوير واسـتخدام املـواد    هـم دعمتعزيـز  زيـادة  يتعني على أصحاب املصلحة   و  - ٩٥
كثـر  لكـي حتـل حمـل املـواد األ         ، املـواد اخلـام املتجـددة      إىلتستند يف الغالـب     وتضر بالبيئة     ال اليت

يـادة   مـن خـالل ز     “الكيميـاء اخلـضراء   ”وينبغي للحكومات والـصناعة تـشجيع هـذه         . خطورة
وهناك حاجة كبرية لزيادة التعاون الـدويل       . واتيةاملالبحوث والتعليم واحلوافز وظروف السوق      
  . وبناء القدرات الالزمة إلنتاجهاها، ونقلاملأمونةيف جمال تطوير تكنولوجيا البدائل الكيميائية 

 ئةالقـضايا الناشـ    مـن    وعالوة على ذلك، هناك حاجة إىل إيـالء اهتمـام خـاص خلمـس               - ٩٦
التكنولوجيا النانوية واملواد النانوية املصنعة، واملواد الكيميائيـة يف املنتجـات، والرصـاص             : وهي

  .لكترونية، واملواد الكيميائية املشبعة بالفلوريف الطالء، والنفايات اإل
 :ما يليجماالت العمل ذات األولوية تشمل أن على الصعيد الوطين وينبغي   - ٩٧

 التعــاون الــدويل والتــدريب علــى    باإلضــافة إىلت الوطنيــة، تعزيــز التــشريعا   )أ(  
 اإلنفاذ واالمتثال؛

 دمج إدارة املواد الكيميائية يف أولويات التنمية وامليزانيات الوطنية؛  )ب(  

 .إنشاء آليات للتعاون بني القطاعات يف مجيع البلدان  )ج(  
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  إدارة النفايات  -دال   
املبذولـة لتعزيـز     مز جهـوده  يتعزب مجيع أحناء العامل     أصحاب املصلحة يف  ينبغي أن يقوم      - ٩٨

ا وإعـادة تـدويرها،     هلاعمالنفايـات وإعـادة اسـت     ختفـيض   : العناصر الثالثة يف إدارة النفايات وهي     
ــدفهم  ــهائي وأن يكـــون هـ ــال مـــن اقتـــصاد حتقيـــق النـ ــة لالنفايـــات خـ ــواد ذي دورة مغلقـ لمـ

  .املغذياتو
 :يلي  ما أيضاالسياسات والتدابريتشمل جيب أن و  - ٩٩

ــادة   )أ(   ــالء     زي ــيم، واإلعــالم، مــع إي ــات والبحــوث، واهلندســة، والتعل مجــع البيان
أكـرب عوائـد االسـتثمار يف جمـال الـصحة           ويـأيت أحـد     . اهتمام خاص للمخاطر الصحية والبيئيـة     

 من توفري املياه النظيفة والصرف الصحي وكفاءة إدارة النفايات؛

علــى وضــع تــصور  تعمــل أن  حكومــات املــدنوينبغــي للحكومــات الوطنيــة    )ب(  
 وتوســــيع نطــــاق مــــسؤولية منتجــــي “للنفايــــات املــــستدامةإلدارة لــــاملتكاملــــة الــــنظم ” لـــــ

 ؛تهمومساءل النفايات

ــوىلجيــب أن   )ج(   ــات اخلطــرة   ت وجيــب وضــع أطــر   .  رعايــة خاصــة إلدارة النفاي
ع الـدول أن تـصبح أطرافـا    وينبغـي جلميـ  . ومراقبتـها وحتـديثها بانتظـام   لكل منها تنظيمية وطنية  

 .اتفاقية بازل يف
  

  التعدين  -هاء   
ــور األساســية    - ١٠٠ ــع    ل اتتقييمــإجــراء مــن األم ــشاور م ــة، بالت ــة واالجتماعي ــار البيئي آلث

املكـشوف والتعـدين    بالنسبة للتعـدين    اجملتمعات احمللية، وذلك قبل بدء األنشطة االستخراجية،        
لرصــد البيئــي لنظــم كافيــة وجــود ذلــك، ينبغــي وعــالوة علــى . حتــت األرض علــى حــد ســواء

وينبغــي تعزيــز .  لــدورة حيــاة عمليــة التعــدين منتظمــةدراســات اجتماعيــة واقتــصادية والقيــام ب
سؤولية االجتماعية والبيئيـة    املالوطين والدويل، فضال عن     على الصعيدين   األطر التنظيمية املعنية    

 اهلــادفمار يف جمــال البحــث العلمــي هنــاك حاجــة ملزيــد مــن االســتث و. تهاومــساءلللــشركات 
  .التعدين يف جمال التعليم والتدريبيف رفع مستوى  و،واهلندسة
ــي   - ١٠١ ــشجيع بوجــه خــاص  وينبغ ــات اســتحداث ت ــالتكنولوجي ــة ونقلــ ال  هاصديقة للبيئ
وينبغـي  . امليـاه والطاقـة   االحتياجـات إىل    مبـا يف ذلـك التكنولوجيـات الـيت تقلـل مـن              ها،  وتطبيق

 :يلي  ماعم التقين واملايل للبلدان النامية من أجلتوفري الد

 تعزيز القدرات التقنية للمؤسسات الوطنية اليت تتعامل مع التعدين؛  )أ(  
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 الـــوطين واحمللـــي مـــن أجـــل إبـــرام عقـــود  الـــصعيدينتعزيـــز القـــدرات علـــى   )ب(  
 الشركات؛ مع

 إدارة العقود مع شركات التعدين الدولية؛  )ج(  

  .املشاركةتنظيم عمليات   )د(  
أللغـام الـسطحية ورصـدها بعنايـة، مـن أجـل احلـد              لكبري  املادي ال ثر  األوينبغي تقييم     - ١٠٢

 .بعد التعديناملستدام ستخدام االالتعدين وإعادة األرض إىل عمليات من اآلثار البيئية خالل 
  
  نواملزارع  - تاسعا  

 ويتمثـل هـدفهم   .  املـستدامة   شركاء من أجـل التنميـة      واكونيأن  إىل  ن  واملزارعيسعى    - ١٠٣
وال يـزال   .  االسـتدامة البيئيـة، ورعايـة احليـوان، واألمـن الغـذائي            تعتنـق تعزيز األساليب الـيت      يف

ة من جهـة،    األصليشعوب  املزارعني والنساء وال  بالتايل  إمهال املوارد الطبيعية واملناطق الريفية، و     
القـضاء علـى     أمـام    حـواجز تـشكل    أخـرى، جهة  وطرق اإلسراف يف أمناط احلياة واإلنتاج من        

ملـزارعني  ا ةجمموعـ فـإن    ،حتقيقا هلذه الغايـة   و .حياة كرمية جلميع الناس   توفري  اجلوع والعطش، و  
 :التوصيات التالية تقدم

  
 النفايات  -ألف   

مـــن املتولـــدة لنفايـــات ل ةدارة الـــسليماإللتنميـــة املــستدامة  امنـــاذج تـــشمل جيــب أن    - ١٠٤
 إىل أدىن حـد ممكـن وزيـادة       علـى تقليـل املخلفـات الزراعيـة         ذلـك   نطوي  يو. العمليات الزراعية 

 . إىل أقصى حد ممكن وإعادة التدوير السليمة بيئياعمالستاالإعادة 

ــر   - ١٠٥ ــويفتقـ ــة يف  واملزارعـ ــدان الناميـ ــم ن يف البلـ ــارف   معظـ ــوارد واملعـ ــان إىل املـ األحيـ
وضــع سياســات  حاجــة إىل وهنــاك .  وإجــراءات إدارة النفايــات وســائلواملعلومــات حــول  

  .موضوعات مثل الغاز احليويواحلوافز بشأن لتعليم لة يحكوم
وتقـدر  . اأساسـي أمـرا  النفايـات الغذائيـة   مـن  واألغذية احلد من اخلسائر يف إنتاج يعد    - ١٠٦

تعمـل  وينبغـي أن    . يف املائـة   ٤٠بنـسبة   بعـد احلـصاد مـن األغذيـة           مـا  املستويات احلالية خلسائر  
وعنـدها، ينبغـي اختـاذ اإلجـراءات        . دراسة وحتديث هذه األرقـام    على  ية والزراعة   منظمة األغذ 

ــداد  الالزمــة  ــسلة العلــى امت ــةسل ــا يف ذلــك علــى مــستوى املــستهلك  الغذائي ، للحــد مــن  ني، مب
 .فضالت الطعام
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  ةيئايكيماملواد ال  -باء   
الزراعـة  وحتتـاج  .  من علم األحيـاء والكيميـاء إلنتـاج احملاصـيل          الزراعة كال  تستخدم  - ١٠٧
 كما هو احلال مـع      ، السليم أمر ضروري   هالى املواد الكيميائية، ولكن استخدام    عصول  إىل احل 
يكفـل  أن  دعم اإلدارة املتكاملة للمحاصيل وأفضل املمارسات       ومن شأن   . التكنولوجياتكل  

 .املناسب يف الوقت املناسب وبالطريقة الصحيحةاملقدار تطبيق 

ــاج املز  - ١٠٨ ــة     وحيت ــة، إىل التنظــيم واحلمــالت اإلعالمي ــدان النامي ارعــون خــصوصا يف البل
 .واألمسدة االستخدام السليم ملنتجات محاية احملاصيللتعلم  املكرسنيوالتدريب والتعليم 

،  املناســبناســب والــسعر ذات احلجــم املينبغــي تــشجيع الوصــول إىل املنتجــات    و  - ١٠٩
 .خدامها، ومدى توافر املنتجات البديلةاستبشأن باإلضافة إىل أفضل املمارسات 

  
  النقل  -جيم   

لعمـل واحلـد    املرحبـة ل  فـرص   المت تناوله بشكل صحيح، عـددا مـن           ما إذايوفر النقل،     - ١١٠
ــأثري البيئـــي   ــر وتقليـــل التـ ــة متـــس إىل .مـــن الفقـ ــإن احلاجـ ــذلك، فـ ــتثمار يف   ولـ اهلياكـــل االسـ

دات متاحة للمـزارعني والعمـال والـصناعة        مدا جلعل اإل  - وخاصة الطرق واملوانئ     - األساسية
  .الوصول إىل األسواقإلتاحة إمكانية و

انطالقـاً  لبنـاء   لاجلهود املبذولة يف أفريقيا     كتباع هنج املمرات،    وجيب إيالء األولوية ال     - ١١١
بنـاء  ينبغـي  و .للبيئـة مراعـاة  ألكثـر  الخيـارات  لء األولويـة  يـال جيـب إ و. الريـف باجتاه املوانئ  من  
  .نفايات األغذيةبعد احلصاد و  مالنقل والتخزين يف املناطق النامية للحد من خسائرلق مراف
  

 التعدين  -دال   
لالتـصاالت  واهلياكل األساسية   لمحاصيل، ومواد للمعدات،    لالتعدين مغذيات   يوفر    - ١١٢

لـى تكثيـف    ويهيب املزارعون بالعاملني يف جمـال التعـدين أن يعملـوا ع   .الزراعةإليها اليت حتتاج  
جهــودهم للتعــاون مــع اجملتمعــات احملليــة، مبــا يف ذلــك الــشعوب األصــلية واملــزارعني، واحتــرام 

  .مبا يف ذلك ألغراض االستخدام الزراعيجودة املياه احمللية واحتياجاهتا، 
اختاذ اإلجـراءات الالزمـة، كلمـا كـان ذلـك ممكنـاً، للحـد مـن آثـار التعـدين                     ينبغي  و  - ١١٣

 .لبيولوجي جزءاً من أنشطة التعدينا ة التنوعوأن تكون محاي
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 ممارسات االستهالك املستدام  -هاء   
االسـتهالك واإلنتـاج    ويعتـربون   مع جمموعة املنظمات غري احلكومية        ويتفق املزارعون     - ١١٤

 حـدود النمـو، ونظـم       وأن يراعي حتقيقهمـا   ستراتيجي حنو االزدهار،    االسار  مبثابة امل  املستدامني
  .األرضعلى اة دعم احلي
:  الركـائز الـثالث للتنميـة املـستدامة        االستهالك واإلنتاج املستدامان  شمل  يجيب أن   و  - ١١٥

  .االجتماعية واالقتصادية والبيئية
االفتقـار  من الصعب يف كثري من البلدان النامية، تنفيذ املمارسات املستدامة بسبب            و  - ١١٦
الوصــول إىل العلــوم والتكنولوجيــا إمكانيــة خلــدمات ووااهلياكــل األساســية  املــوارد املاليــة وإىل

واالسـتدامة يف قطـاع      الرحبية،عامل  القدرة التنافسية و  أمام   رئيسيا   عائقاميثل    ما وهذا. املالئمة
. اإلرشاد ضرورية لنقل املعلومات من اجملتمـع العلمـي        والتعليم والتدريب   برامج  عد  تو. الزراعة

احلـصول علـى أدوات حمـسنة للتقليـل مـن اسـتخدام املـوارد            تعزيز فرص   كما متس احلاجة إىل     و
ــالتنقيط  ( صــنع األمســدة  مثــل (بــرامج إعــادة التــدوير    احلــصول علــى تيــسري ، و)مثــل الــري ب

 ). والغاز احليويالنفايات العضوية من

وعنــدما تنظــر . امباشــربإشــراك املــزارعني إشــراكا منظمــات املــزارعني وينبغــي قيــام   - ١١٧
يف وضـع أفـضل    هـي    منظمات املزارعني    أنباملزارعون  عتقد  يبرامج الزراعة،   يف   اجلهات املاحنة 

 . على حياة وعمل املزارعنيةللتأثري مباشروغريها من اهليئات من كثري من اهليئات احلكومية 

هـو    كمـا  -كـبرية يف احملاصـيل الـيت حتـدث بعـد احلـصاد              اللخـسائر   لالتصدي  ويعترب    - ١١٨
مؤشـرات الـسوق، والنقـل،      وحاجـة إىل التخـزين الـسليم،         وهناك. اوري ضر ا أمر -مبني أعاله   
 هـي أعجـز  البلـدان الـيت    هـو حـال    يف كـثري مـن األحيـان      أن ذلـك   ومن املفارقـات     -والتجهيز  

أيـضا حباجـة إىل تثقيـف املـستهلكني         فإن املزارعني   وهكذا،  .  األغذية تبديدتكون عن حتمل     ما
فـإن نـسبة   إىل املـدن،  من األريـاف  األغذية نقل  ألنه عندما ت  . ة هبذه املسأل  النهائيني نيلمعواملست

 .نفاياتإىل هناك كبرية منها تتحول 
  

 الروابط  -واو   
  :  فيما يتعلق بالروابط- ١١٩

شاريع االضــطالع مبــبــدال مــن للنظــام املــستدامة اإلدارة تقنيــات ينبغــي تعزيــز   )أ(  
آلفـات وأفـضل    المحاصـيل و  لارة املتكاملـة    للمـزارعني، اإلد  ويشمل ذلك بالنسبة    . إدارة حمددة 

 ؛ةاإليكولوجيسليماً من الناحية  اًاملمارسات يف إنتاج الثروة احليوانية اليت تدعم هنج
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التأكيــد علــى أمهيــة املعلومــات العلميــة والتــدريب وخــدمات اإلرشــاد  ينبغــي   )ب(  
 ؛ة هذهستداماملنظم التقنيات   املزيد منعتمادبالنسبة ال

بعـــد احلـــصاد مـــن األغذيـــة،   مـــااملـــستويات احلاليـــة خلـــسائرفـــيض ختجيـــب   )ج(  
نفايــات احلــد مــن يعتــرب باإلضــافة إىل ذلــك، و. خــالل حتــسني التخــزين والنقــل والتجهيــز مــن

بــني هــذا البنــد ويــربط . اجلميــعمــستطاع  يف نيعلــى املــستوى املؤســسي واملــستهلك األغذيــة 
  ؛نيالنفايات واإلنتاج واالستهالك املستدام مبا يف ذلك النقل وإدارة ،واضيعالعديد من امل

 مجيـع   تـها امليـاه وحفظهـا ونوعي    إمـدادات   قضايا  تشمل  على الصعيد العاملي،    و  )د(  
  ؛املواضيع والصناعات

تحــسني حيــاة صــغار  املتــصلة بليــات مهتمــة باآلملــزارعني اجمموعــة وال تــزال   )هـ(  
لجنـة  الـدورة التاسـعة عـشرة ل      زارعون  املشجع  يو.  املستدام هم، وإنتاج هماملزارعني وسبل عيش  

الـدورة الـسابعة   العناصـر الرئيـسية لنتـائج     بعـض تأكيـد   لنظـر يف تكـرار      علـى ا  التنمية املـستدامة    
العلمـي،   البحث تبادل املعلومات عن األسواق، واحلاجة إىل     ضرورة  مبا يف ذلك    ،  لجنةعشرة ل 
عــن طريــق ، مبــا يف ذلــك تاهنــاك حاجــة لــدعم املزارعــكمــا إن .  الــصغرىاالئتمانــاتودور 

  .ألراضيمبلكيتهن لاالعتراف 
  


