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مسائل أخرى املسائل االقتصادية والبيئية: التنمية املستدامة  
ــــاملي  ـــر القمــــة الع ـــة مؤمت ـــاالت يف متابع ـــني الوك ـــاون والتنســـيق ب التع

 للتنمية املستدامة 
 تقرير األمني العام*** 

موجز 
يعرض هذا التقريـر القـرارات املتخـذة واألعمـال الـيت جيـري االضطـالع هبـا يف إطـار 
جملـس الرؤسـاء التنفيذيـني ملنظومـة األمـم املتحـدة املعـــين بالتنســيق مــن أجــل تعزيــز التعــاون 
ـــى  والتنسـيق بـني الوكـاالت يف متابعـة مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة، مـع التركـيز عل
ـــة، وامليــاه والصــرف الصحــي، والطاقــة، واحمليطــات  الترتيبـات التعاونيـة املتصلـة بامليـاه العذب
واملنـاطق السـاحلية، وتغيـــري أمنــاط االســتهالك واإلنتــاج غــري املســتدامة. ولئــن كــان جيــري 
تكييف هذه الترتيبات مع املتطلبات املختلفة لكل جمال مواضيعي، فإن من األهداف الرئيسـية 
الشاملة تعزيز مشاركة الوكاالت وقيامها بأنشطة وزيادة التضافر على نطـاق املنظومـة لدعـم 
متابعـة مؤمتـر القمـة وأعمـال جلنـة التنميـة املسـتدامة. ونيابـة عـن جملـــس الرؤســاء التنفيذيــني، 
ستبقي اللجنة الربناجمية الرفيعة املستوى قيد االستعراض اإلسهام العـام ملنظومـة األمـم املتحـدة 
يف متابعة مؤمتر القمة، وستسعى إىل كفالة التداعم بـني هـذا اجلـهد والعمليـات املشـتركة بـني 

الوكاالت يف متابعة املؤمترات العاملية األخرى وإعالن األمم املتحدة بشأن األلفية.    
 

 .E/2004/100 *
 .E/CN.17/2004/1 **

تأخر تقدمي هذا التقرير لكفالة تضمينه آخر األنشطة املضطلع هبا يف إطار جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومـة  ***
األمم املتحدة املعين بالتنسيق من أجل تعزيز التعاون والتنسيق بني الوكاالت يف متابعـة مؤمتـر القمـة العـاملي 

للتنمية املستدامة.



204-24850

E/2004/12
E/CN.17/2004/3

احملتويات 
الصفحةالفقرات 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة ١٣-٣أوال -

. . نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة وآثارها بالنسبة ملنظومة األمم املتحدة ٤٣-٩ثانيا -

. . . . . . . . . . قرارات جملس الرؤساء التنفيذيني/اللجنة الربناجمية الرفيعة املستوى ١٠٧-٤٤ثالثا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املياه العذبة، واملياه والصرف الصحي ١٠٧-١٦ألف -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الطاقة ١٧٨-٢٧بـاء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احمليطات واملناطق الساحلية ٢٨١١-٣٧جيم -

. . . . . . . . . . . . . . . . تغيري أمناط اإلنتاج واالستهالك غري املستدامة ٣٨١٤-٤٤دال -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات ٤٥١٦-٥٠رابعا -
 



04-248503

E/2004/12
E/CN.17/2004/3

مقدمة   أوال -
طـُـلـب يف الفقرة ١٥٢ من خطة تنفيـذ مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة (خطـة  - ١
جوهانسربغ للتنفيذ)، علـى حنـو مـا أعـاد تأكيدهـا اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي يف قـراره 
ـــس الرؤســاء التنفيذيــني ملنظومــة األمــم  ٦١/٢٠٠٣، إىل األمـني العـام أن يقـوم، بواسـطة جمل
املتحدة املعين بالتنسيق، بزيـادة تعزيـز التعـاون والتنسـيق علـى نطـاق املنظومـة يف متابعـة مؤمتـر 
القمة العاملي، مبا يف ذلك عن طريق جهود التعـاون غـري الرمسيـة. وسـلَّم مؤمتـر القمـة باحلاجـة 
إىل تعزيز التنسيق بني وكاالت األمم املتحدة وإىل زيـادة كفـاءة وفعاليـة األنشـطة علـى نطـاق 

املنظومة من خالل زيادة التضافر واحلد من التداخل واالزدواجية. 
وأعـادت جلنـة التنميـة املسـتدامة، يف دورهتـا احلاديـة عشـــرة، تــأكيد أمهيــة إجــراءات  - ٢
املتابعة املنسقة. وقررت، يف مجلة أمور، تنظيم أعماهلا املقبلة يف دورات تنفيذ تـدوم كـل منـها 
سنتني، وطلبت إىل األمني العام أن يعد تقريرا عن أنشطة التعاون والتنسيق بـني الوكـاالت يف 
متابعة مؤمتر القمة، يأخذ يف االعتبار عملية اإلصـالح اجلاريـة يف األمـم املتحـدة وعمـال بقـرار 
اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي ٦١/٢٠٠٣، أُعـِــد هـذا التقريـر قصـــد تقدميــه إىل كــل مــن 
اجمللس واللجنة إلتاحة معلومات مسـتكملة عـن اإلجـراءات املتخـذة حـىت اآلن لتكـون متابعـة 

مؤمتر القمة منسقة على نطاق املنظومة. 
وشرع جملس الرؤساء التنفيذيني، بدعم من جلنته الربناجمية الرفيعة املستوى، يف تنـاول  - ٣
مسـألة متابعـة مؤمتـر القمـة خـالل دورتـه خلريـف عـام ٢٠٠٢، وواصـــل خــالل عــام ٢٠٠٣ 
إتاحـة التوجيـه لوضـع الترتيبـات التعاونيـة فيمـا بـني الوكـــاالت، وســيختتم النظــر يف املســائل 
العالقة يف دورته لربيع عام ٢٠٠٤. وهناك هيئات تنسيق أخـرى مثـل جمموعـة األمـم املتحـدة 
اإلمنائية وفريق إدارة البيئة، تسهم بنشاط يف التعاون مــا بـني الوكـاالت حلفـز املتابعـة املتكاملـة 
ملؤمتر القمة وللمؤمترات العامليـة األخـرى ضمـن اإلطـار الشـامل الـذي وضعـه جملـس الرؤسـاء 
التنفيذيني. ومبا أن هذه األنشطة ذات طابع مستمر، سيجري استكمال املعلومـات املقدمـة يف 
هذا التقرير عندما تنظر جلنة التنميـة املسـتدامة خـالل دورهتـا الثانيـة عشـرة يف هـذه املسـألة يف 

إطار البند ٥ من جدول األعمال. 
  

ـــة املســتدامة وآثارهــا بالنســبة ملنظومــة  نتـائج مؤمتـر القمـة العـاملي للتنمي ثانيا -
 األمم املتحدة 

تناول جملس الرؤسـاء التنفيذيـني، يف دورتـه العاديـة الثانيـة يف عـام ٢٠٠٢، بعـد فـترة  - ٤
وجيزة من اختتام مؤمتر القمة آثار نتائج املؤمتر بالنسبة ملنظومـة األمـم املتحـدة. ورحَّـب ممثلـو 
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املؤسسات األعضاء يف اجمللس مبا تضمنتــه هـذه النتـائج مـن تـأكيد علـى التنفيـذ، وأعربـوا عـن 
الـتزام مؤسســـاهتم باإلســهام يف املتابعــة بطريقــة متكاملــة ومنســقة. واتفقــوا علــى أن األطــر 
االستراتيجية والربناجمية حلفـز التنفيـذ ينبغـي أن تكـون مرنـة وذات منحـى عملـي، وطلبـوا إىل 
اللجنة الربناجمية الرفيعة املستوى تقدمي مقترحات باخلطوات الالزمة لكي تقدم منظومـة األمـم 

املتحدة أقصى قدر ممكن من الدعم للمتابعة املطردة. 
وعند تناول اآلثار الرئيسية املترتبة على نتائج مؤمتر القمـة بالنسـبة لألعمـال املشـتركة  - ٥
بني الوكاالت، شددت اللجنة الربناجمية الرفيعة املستوى على مسؤولية منظومة األمـم املتحـدة 
يف مساعدة احلكومات على التركيز بقوة على التنفيذ استنادا إىل إطار عمل متماسـك مرتبـط 
باألهداف املتفق عليها ملؤمتر القمة الذي عقدته األمـم املتحـدة بشـأن األلفيـة، واملؤمتـر الـدويل 
ـــى مزيــد مــن التنســيق  لتمويـل التنميـة ومؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة، والتشـجيع عل
والتعاون فيما بني الوكاالت على مجيع املستويات، وال سـيما يف امليـدان، وخلـق التضـافر مـع 
نتـائج املؤمتـرات األخـرى لألمـم املتحـدة. وشـــددت اللجنــة علــى ضــرورة أن تكــون خطــط 
وكاالت منظومة األمم املتحدة لتنفيذ نتـائج مؤمتـر القمـة متسـقة مـع االسـتراتيجيات القطريـة 
للتنميـة والقضـاء علـى الفقـر، وأن تكـون هلـا نتـائج ملموسـة، وأن تركـــز علــى االســتدامة يف 
األجل الطويل. ودعت أيضا إىل بـذل جـهد متجـدد لتعزيـز التنفيـذ بواسـطة اللجـان اإلقليميـة 
لألمم املتحدة واألطر اإلقليمية ملؤسسات وهيئـات منظومة األمم املتحـدة. وسـلمت بضـرورة 
االشتراك الفعلي جلميع األطراف املعنية ذات الصلة يف متابعة مؤمتر القمة، علـى أسـاس حتديـد 
للمزايـا النسـبية ملنظومـة األمـم املتحـدة والعنـاصر الفاعلـة اإلمنائيـــة األخــرى. وارتــأى أعضــاء 
اللجنـة أن احلاجـة تدعـو إىل إعـادة توجيـه األنشـطة التعاونيـة املبذولـة علـى نطـاق املنظومــة يف 

مجيع املستويات، حىت تساعد فعال على حتقيق هذه األغراض. 
وأوصـت اللجنـة جملـس الرؤسـاء التنفيذيـني بـأن يسترشـد الدعـم املقـــدم علــى نطــاق  - ٦

املنظومة ملتابعة مؤمتر القمة باملبادئ األساسية التالية: 
التماسك واالتساق يف متابعة مؤمترات األمم املتحدة؛  (أ)

اتباع هنج مواضيعي موحد لتجنب االزدواجية؛  (ب)
التقسيم الواضح للمسؤوليات بني خمتلــف العنـاصر الفاعلـة يف منظومـة األمـم  (ج)

املتحدة؛ 
تعزيز تبادل املعلومات/االتصاالت يف االجتاهني؛  (د)
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الدعـم الواضـح ملبـدأ مؤمتـر القمـة املتمثـل يف تكـامل العنـاصر الثالثـة للتنميـــة  (هـ)
املستدامة، وهي النمو االقتصادي ومحاية البيئة والتنمية االجتماعية؛ 

امتالك احلكومات متاما لزمام عملية املتابعة؛  (و)
تعزيز التركيز على حتقيق أهداف وغايات معينة وتدابري حمددة زمنيا؛  (ز)

وجــود صلــة أوثــق بــني العمــل يف جمــال السياســات علــى الصعيــد العـــاملي  (ح)
واألنشطة التنفيذية على الصعيدين اإلقليمي والقطري. 

وفيما يتعلق بالتنفيذ على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي، شددت اللجنـة بشـكل  - ٧
خـاص علـى دور اللجـان اإلقليميـة يف التعـاون مـع سـائر املنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميــة. 
وعلى الصعيد العاملي، خلصت اللجنة إىل أنه ينبغي إعادة رسم مالمح نظام مدير املهام الـذي 
أُنشئ عقب مؤمتر األمم املعين بالبيئة والتنمية لتحقيق أقصـى قـدر ممكـن مـن التنسـيق يف جمـال 
السياسـات واتسـاق الربجمـة ومتاسـكها ومتكـني كـل وكالـة ومؤسسـة مـــن اإلســهام يف حتقيــق 
األهـداف والغايـات احملـددة. واعتـربت أن الترتيبـات يف املســـتقبل ينبغــي أن تكــون راميــة إىل 

حتقيق األهداف التالية: 
التركـيز علـى التنفيـذ مـع إيـالء أمهيـة أكـرب لقطاعـات وأهـداف حمــددة، دون  (أ)

اإلخالل بتلبية االحتياجات إىل تقدمي التقارير ودعم املناقشات املعيارية؛ 
ـــائج املؤمتــرات األخــرى ذات الصلــة الــيت  دعـم واسـتكمال آليـات متابعـة نت (ب)

عقدهتا األمم املتحدة خالل العقد املاضي؛ 
التشـجيع علـى إقامـة روابـط أقـوى بـني املـداوالت احلكوميـة الدوليـة العامليـــة  (ج)

وتدابري التنفيذ على الصعيد القطري؛ 
التشجيع على اتباع ُنهج مرنة وعملية املنحى وابتكارية وجامعة للشـروع يف  (د)
أنشـطة التنفيـذ علـى أسـاس املزايـا النسـبية الـيت تتمتـع هبـا خمتلـــف مؤسســات األمــم املتحــدة، 

ومستوى مشاركة اجلهات الفاعلة من خارج األمم املتحدة؛ 
تطبيق هنج إدارة املواضيع، حيثما أمكن؛  (هـ)

تعزيز التكامل احلقيقي للمكونات الثالثة للتنمية املستدامة.  (و)
ـــهج  وخـالل دورتـه املعقـودة يف ربيـع عـام ٢٠٠٣، أيـد جملـس الرؤسـاء التنفيذيـني الن - ٨
الشاملة اليت وضعتها اللجنـة الربناجميـة الرفيعـة املسـتوى مـن أجـل متابعـة مؤمتـر القمـة. وشـدد 
اجمللس خاصة على احلاجة إىل التماسـك واالتسـاق علـى املسـتوى التنفيـذي وعلـى الصعيديـن 
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اإلقليمـي والعـاملي؛ وامتـالك البلـدان لزمـام املبـادرة يف عمليـة املتابعـة؛ وأمهيـة إيـالء مزيـد مـــن 
االهتمام للنطاق اإلقليمي ملتابعة مؤمتر القمة. كما طلـب إىل اللجنـة املسـاعدة يف حتديـد سـبل 
ـــرر، يف تشــرين  ترشـيد العمليـات املوازيـة وتفـادي اإلبـالغ املـزدوج. وأشـار اجمللـس إىل أنـه ق
األول/أكتوبر ٢٠٠٠ ترشيد آليته الفرعية، من أجل االستعاضة عن اهليئات الدائمـة املشـتركة 
بني الوكاالت، واليت تشتغل وفقا لنمـط ثـابت مـن االجتماعـات واإلبـالغ الرمسـي، بترتيبـات 
تعاونية أكثر مرونة وأكثر اجتاها حنو حتقيق النتائج، تتيح مزيدا من التفـاعالت الفنيـة املسـتمرة 
بـني خـرباء الوكـاالت يف جمـاالت شـىت، وميكـن تكييفـها مـــع االحتياجــات املختلفــة للتنســيق 
والتعـاون اخلاصـة بكـل جمـال. وكـان اهلـدف يتمثـل يف متكـني اجمللـس وجلانـه اجلديـدة الرفيعــة 
املستوى من التركيز علـى القضايـا الرئيسـية ومسـائل االهتمـام االسـتراتيجي مـع القيـام، علـى 
املستوى القطاعي، بالتشجيع على اتباع طرائق عمل أنشط لكفالة التقـدم امللمـوس يف خمتلـف 
جماالت االهتمام املشترك بني الوكاالت، وعند االقتضاء، إشراك أطراف معنية جديدة وسـائر 
ـــة  الشـركاء اخلـارجيني الرئيسـيني. وخلـص إىل أن هـذه النـهج األكـثر مرونـة واملكيفـة والقائم
على املهام هي هنج مناسبة وينبغي تطبيقـها، قـدر اإلمكـان، علـى الترتيبـات التعاونيـة اجلديـدة 

اليت ستوضع ملتابعة مؤمتر القمة. 
وبالنسبة للجوانب الفنية خلطة جوهانسربغ للتنفيذ، الحظ اجمللس أن جماالت الصحة  - ٩
والزراعـة والتنـوع البيولوجـي وإدارة النظـم اإليكولوجيـة، واملـــأوى املالئــم هلــا جهــة تنســيق 
مؤسسية واضحة داخل منظومة األمم املتحـدة  ينبغـي االسـتعانة هبـا لتوجيـه إجـراءات املتابعـة 
والتفـاعالت مـع سـائر الشـركاء، مبـا يكفـل تفـادي االزدواجيـة علـى الصعيـــد الــدويل وعلــى 
صعيدي الوكاالت واألمانة العامة. وفيما يتعلـق مبـوارد امليـاه العذبـة وكذلـك امليـاه والصـرف 
ــات  الصحـي، هنـاك عمـل مكثـف جـار داخـل منظومـة األمـم املتحـدة وعـدد كبـري مـن الترتيب
التعاونية القائمة؛ بيد أنه ال توجـد هيئـة تنسـيق مؤسسـية يف املنظومـة. ولذلـك، طلـب اجمللـس 
ــد  مواصلـة املشـاورات بشـأن املتطلبـات الفنيـة واملشـتركة بـني املؤسسـات، للمسـاعدة يف حتدي
شـكل ومـهام هـذه الترتيبـات مـع إيـالء االعتبـار لآلليـات القائمـة، واحلاجـة إىل كفالـة تنســيق 
منظـم فيمـا بـني الوكـاالت بالنسـبة هلـذا اجملـال. وفيمـا يتعلـق بالطاقـــة، الحــظ اجمللــس تنــوع 
األنشطة املضطلع هبا يف منظومة األمم املتحدة، ودعا إىل هنج مماثل حيث بتحديد املهام الفنيـة 
ميكن النظر يف اآلليات املناسـبة، مبـا يف ذلـك أسـاليب االشـتراك مـع العنـاصر الفاعلـة الرئيسـية 
غري املنتمية إىل منظومة األمـم املتحـدة. كمـا شـدد علـى احلاجـة إىل تنسـيق أكـثر فاعليـة فيمـا 
يتصـل باحمليطـات واملنـاطق السـاحلية. ويـرد يف الفـرع الثـالث أدنـاه بيـان باملقترحـــات احملــددة 

لترتيبات املتابعة اليت وضعتها اللجنة الربناجمية الرفيعة املستوى. 
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قرارات جملس الرؤساء التنفيذيني/اللجنة الربناجمية الرفيعة املستوى   ثالثا -
املياه العذبة، واملياه والصرف الصحي   ألف -

تضمن إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية الـتزام احلكومـات بـأن ختفـض إىل النصـف،  - ١٠
حبلـول عـــام ٢٠١٥، نســبة األشــخاص الذيــن ال يســتطيعون احلصــول علــى امليــاه الصاحلــة 
للشرب. ومل تكتف خطة جوهانسربغ للتنفيذ بإعادة تأكيد ذلـك اهلـدف علـى النحـو الـوارد 
ـــا أضــافت أيضــا مســألة احلصــول علــى الصــرف الصحــي األساســي.  يف إعـالن األلفيـة وإمن
واعتمدت أربعة أهداف رئيسية فيما يتعلق بامليـاه والصـرف الصحـي هـي: (أ) القيـام، حبلـول 
ــاه  عـام ٢٠١٥، خبفـض مبقـدار النصـف لنسـبة األشـخاص غـري القـادرين علـى الوصـول إىل مي
الشـرب املأمونـة أو ال يســـتطيعون حتمــل تكلفــة ذلــك ونســبة األشــخاص الذيــن ال ميكنــهم 
الوصـول إىل املرافـــق الصحيــة األساســية؛ (ب) وضــع خطــط متكاملــة إلدارة املــوارد املائيــة 
وكفاءة املياه حبلول عام ٢٠٠٥؛ (ج) وضع برامج لتخفيف آثـار احلـوادث القصـوى املتصلـة 

باملياه؛ (د) إقامة و/أو زيادة تطوير شبكات الرصد الوطنية وقواعد بيانات املوارد املائية. 
وسيتطلب تنفيذ خطة امليـاه املتمخضـة عـن مؤمتـر القمـة العـاملي وخطـة جوهانسـربغ  - ١١
للتنفيذ، استجابة فعلية من جـانب كافـة أصحـاب الشـأن لألهـداف األربعـة املذكـورة أعـاله. 
وبالنسبة ملنظومة األمم املتحدة على وجـه اخلصـوص، ال بـد مـن وضـع اسـتراتيجيات تعاونيـة 
من أجل املتابعة الفعلية ملؤمتر القمـة، والسـعي بنشـاط إىل تنفيـذ االتفاقـات القائمـة يف غضـون 
األطـر الزمنيـة املتفـق عليـها. وبـاملثل، جيـب أن تسـهم منظومـة األمـم املتحـدة بشـــكل بنــاء يف 
برنـامج عمـل جلنـة التنميـة املسـتدامة ودورتيـها يف عـامي ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥، اللتـني ســتركزان 

على املياه والصرف الصحي واملستوطنات البشرية. 
وتدعو خطة جوهانسربغ للتنفيذ إىل التنسيق الفعلي واختاذ القرارات فيما بني خمتلف  - ١٢
اهليئات والعمليات الدولية واحلكومية الدولية املعنيـة، باملسـائل املتصلـة بامليـاه، داخـل منظومـة 
األمم املتحدة، وفيما بني هـذه األخـرية واملؤسسـات املاليـة الدوليـة، مـع االسـتعانة بإسـهامات 
املؤسسـات الدوليـة األخـرى واجملتمـع املـدين، وكذلـك إىل التنسـيق الوثيـــق يف إعــداد وتنفيــذ 

األنشطة املتصلة بالسنة الدولية للمياه العذبة، ٢٠٠٣ وما بعدها. 
وداخل منظومة األمـم املتحـدة، يتنـاول مسـألة امليـاه عـدد مـن الوكـاالت املتخصصـة  - ١٣
والربامج واهليئات األخرى. وتنفيذ اخلطة الدولية املعقدة والطموحـة يشـكل مسـؤولية مجاعيـة 
وحتديـا، لألمـم املتحـدة يف املرتبـة األوىل، ولكـن أيضـا مـع اشـتراك سـائر الشـركاء وأصحــاب 

الشأن ”غري التقليديني“ بشكل تدرجيي يف هذا اجلهد العاملي الشامل. 
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وعقـب إهنـاء عمـل اللجنـة الفرعيـة الـيت كـانت تابعـة للجنـة التنسـيق اإلداريـة ومعنيــة  - ١٤
بتنمية املوارد املائية يف عـام ٢٠٠١، وضـع أعضاؤهـا ترتيبـات ملواصلـة أنشـطتها. ويف تشـرين 
األول/أكتوبر ٢٠٠٢، مباشرة عقب مؤمتر قمة جوهانسربغ، شكلوا هيئة هـي ”فريـق األمـم 
ـــاه يف ٢٤ مــن  املتحـدة املعـين بامليـاه“. ويضـم هـذا الفريـق كبـار مديـري الـربامج املتصلـة باملي
هيئات منظومة األمم املتحدة، واضطلع مبسؤولية إعداد ونشر النسخة األوىل مـن تقريـر تنميـة 
امليـاه يف العـامل، يف آذار/مـارس ٢٠٠٣. وأنشـئ برنـامج األمـم املتحـدة علـى نطـــاق املنظومــة 
لتقييم املياه يف العامل الذي يشكل ذلك التقرير جزءا منه، قصد إتاحة ما دعا إليـه مؤمتـر القمـة 
وجلنـة التنميـة املسـتدامة يف دورهتـا احلاديـة عشـرة مـن تقييـم عـاملي للميـاه، ومشـورة يف جمـــال 
السياسة العامة. وتتمثل أولوياتـه يف وضـع األسـاس لتنفيـذ أنشـطة علـى نطـاق املنظومـة دعمـا 
خلطة جوهانسربغ للتنفيذ واألهداف اإلمنائية لأللفية املتصلة باملياه والصرف الصحـي، ودعمـا 

ألعمال جلنة التنمية املستدامة. 
وما برح فريق األمم املتحدة املعين باملياه يوّجه جـهوده أيضـا صـوب إقامـة شـراكات  - ١٥
ــاوين  خارجيـة جديـدة مثـال مـع الشـراكة العامليـة للميـاه، واجمللـس العـاملي للميـاه، واجمللـس التع
إلمدادات املياه والصرف الصحي، واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملـوارد الطبيعيـة، والقطـاع 
اخلاص. وقد شكَّل فريقا فرعيا يتناول حتديدا مسائل الصرف الصحي، ويعتزم أن ينشئ قريبـا 

فريقا معنيا بتنمية القدرات. كما شكَّل فرقة عمل معنية بالقضايا اجلنسانية واملياه. 
وقرر جملس الرؤساء التنفيذيني، بناء على توصية اللجنة الربناجمية الرفيعة املسـتوى، أن  - ١٦
يقر فريق األمم املتحـدة املعـين بامليـاه بوصفـه اآلليـة املشـتركة بـني الوكـاالت ملتابعـة القـرارات 
املتصلة باملياه الـيت مت التوصـل إليـها يف مؤمتـر القمـة واألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة املتعلقـة بامليـاه 
العذبـة. وطلـب إىل الفريـق وضـع الصيغـة النهائيـة الختصاصاتـه وطرائـق عملـــه، مبــا يف ذلــك 
ترتيبات من أجل املشاركة التدرجيية والفعلية للعناصر الفاعلة غري املنتمية إىل األمم املتحـدة يف 
متابعة مؤمتر القمة مع مراعاة املبادئ التوجيهية ذات الصلة الـيت وضعـها اجمللـس (انظـر الفقـرة 
٨ أعاله). وباملثل طُلب إىل االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث إبالغ اللجنة عـن التقـدم 
احملرز يف وضع برامج، بالتعاون مـع فريـق األمـم املتحـدة املعـين بامليـاه، مـن أجـل ختفيـف آثـار 

احلوادث القصوى املتصلة باملياه (انظر خطة جوهانسربغ للتنفيذ، الفقرة ٢٦ (د)). 
 

الطاقة   باء -
انطالقا من نتائج الـدورة التاسـعة للجنـة التنميـة املسـتدامة، حـدد مؤمتـر القمـة مخسـة  - ١٧
ـــة ألغــراض التنميــة  جمـاالت رئيسـية بوصفـها ذات أمهيـة حامسـة لتحقيـق هـدف تسـخري الطاق
املسـتدامة. ومـــن هــذه اجملــاالت (أ) حتســني الوصــول إىل خدمــات ومــوارد الطاقــة املوثوقــة 
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وامليسـورة التكلفـة واجملديـة اقتصاديـا واملقبولـة اجتماعيـا والسـليمة بيئيـا؛ (ب) حتسـني كفـــاءة 
الطاقة؛ (ج) زيادة نسبة الطاقة اآلتية من مصادر الطاقة املتجــددة؛ (د) تنويـع إمـدادات الطاقـة 
باستحداث تكنولوجيات متطورة للطاقة تكون أكثر نظافة وكفاءة، وبأسعار معقولــة، وفعالـة 

من حيث التكلفة؛ (هـ) تنفيذ استراتيجيات النقل اليت تعزز التنمية املستدامة. 
وال ميكن حتقيق أهداف التنميـة املسـتدامة االقتصاديـة واالجتماعيـة والبيئيـة علـى حنـو  - ١٨
ما حددهتا املؤمترات ومؤمتـرات القمـة الـيت عقدهتـا األمـم املتحـدة يف التسـعينات مـا مل جيـر يف 
املستقبل إنتاج الطاقة وتوزيعها واستخدامها بطرائق خمتلفـة أساسـا. ومـن الضـروري التشـديد 
على تطوير واستخدام مصادر الطاقة اجلديدة واملتجـددة. ولتحقيـق مسـتقبل مسـتدام للطاقـة، 
ال بد من توافر معا السياسات العامة وحوافز القطاع اخلاص وأن تكملها جهود علـى الصعـد 

احمللي والوطين واإلقليمي والدويل. 
وتشمل أعمال منظومة األمم املتحـدة يف جمـال الطاقـة جمموعـة واسـعة مـن األنشـطة،  - ١٩
وتضطلع هبا مؤسسات مـن قبيـل برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وإدارة الشـؤون االقتصاديـة 
ـــة،  واالجتماعيـة باألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة، والبنـك الـدويل، وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئ
ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة األمم املتحـدة 
للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعـة (الفـاو)، ومنظمـة األمـم 
املتحدة للتربية والعلم والثقافـة (اليونسـكو)، واملنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة. كمـا تضطلـع 
اللجان اإلقليمية لألمم املتحدة بأنشطة هامـة متصلـة بالطاقـة. وعلـى الصعيـد القطـري، تركـز 
معظم أنشطة مؤسسات منظومة األمـم املتحـدة علـى حتسـني كفـاءة الطاقـة والطاقـة املتجـددة 
وتكنولوجيات الوقود األحفـوري النظيفـة، مبـا يف ذلـك دعـم تنميـة القـدرات واحلـوار املتعلـق 

بالسياسة العامة. 
ومن املسلم به على نطاق واسع يف منظومة األمم املتحدة أن مسائل اسـتخدام الطاقـة  - ٢٠
وكفاءهتا ذات صلة وثيقـة بتغـري املنـاخ. وواليـات اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغـري 
املنـاخ ذات أمهيـة حامسـة بالنسـبة للعمـل يف هـذا اجملـال مسـتقبال، وينبغـي أخذهـــا يف االعتبــار 

بالكامل. 
وخلُص استعراض أويل أجرته اللجنة الربناجميـة الرفيعـة املسـتوى للقـدرات القائمـة يف  - ٢١
منظومة األمم املتحدة لالضطالع بأنشطة يف جمال الطاقة، إىل حتديد الثغرات من حيث املـدى 

الربناجمي للمؤسسات، واملوارد املالية املتاحة هلا لكي تنفذ والياهتا. 
ومن الثغرات احملددة ما يلي:  - ٢٢
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عدم إدراج اجلوانب املتصلة بالطاقة بالقدر الكايف يف العملية الشـاملة لـربامج  (أ)
ومشاريع التنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة؛ 

أوجـه القصـور يف نوعيـة املعلومـات واإلحصـاءات واملؤشـــرات؛ فاملعلومــات  (ب)
املتاحة لدعم اختاذ القرارات متفاوتة من حيـث النوعيـة وهنـاك معايـري خمتلفـة جلمـع البيانـات؛ 
وقياس التقدم احملرز صوب األهداف والغايات، يتطلب أن تكون املعلومات أكثر دقة وأقـرب 

إىل املتناول وأوىف بالغرض مما هو متاح حاليا؛ 
انعــدام التوجيــه بشــأن إلغــاء الضوابــط التنظيميــة وإصــالح قطــاع الطاقـــة.  (ج)
واالجتاه العام صوب إصالح السوق ينطبـق أيضـا علـى قطـاع الطاقـة: فـالبلدان الناميـة تواجـه 

حتديات خاصة، وينبغي ملنظومة األمم املتحدة أن تسعى بنشاط إىل جماهبتها؛ 
ـــة والتنفيذيــة الــيت  احلاجـة إىل تكـامل أفضـل بـني األنشـطة املعياريـة والتحليلي (د)

تضطلع هبا األمم املتحدة يف ميدان الطاقة؛ 
احلاجــة إىل تــوازن أفضــل بــني األنشــــطة النظريـــة الـــيت تتنـــاول اخلدمـــات  (هـ)
االستشارية يف جمال السياسة العامة واألنشطة التطبيقية اليت تتناول أعمال التنفيذ على الصعيـد 

القطري؛ 
احلاجة إىل وسائل أجنع لتحقيق ما يلي:  (و)

ترمجة األهداف العاملية إىل خطط عمل قطرية وقطاعية؛  ‘١’
كفالة تعاون بـني خمتلـف العمليـات احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بتسـخري الطاقـة  ‘٢’
ألغراض التنمية املستدامة، وبتغري املناخ جيعلها متداعمة، ومزيد من االتسـاق 

بينها من حيث السياسات. 
ـــم املتحــدة تتــوىل املســؤولية األساســية يف جمــال  وال توجـد أي هيئـة يف منظومـة األم - ٢٣
الطاقة، وتتبع كل هيئة هنجا على حدة يف إطار واليتــها اخلاصـة. ونتيجـة لذلـك، مل يـربز ُبعـد 
ــــة  هنــج علــى نطــاق املنظومــة لتنــاول قضايــا الطاقــة. واالســتجابة املناســبة ملــا تضمنتــه خط
جوهانسربغ للتنفيذ من دعوة إىل إجراءات مشـتركة بشـأن الطاقـة مـن جـانب األمـم املتحـدة 
وسائر أصحاب الشأن، ستتطلب ترتيبات أمشل وأوسع قاعدة ممــا هـو موجـود حاليـا. وتتمتـع 
العنـاصر الفاعلـة اإلمنائيـة األخـرى، وال سـيما القطـاع اخلـاص، مبزايـا نسـبية واضحـــة يف هــذا 

اجملال، وجيب إشراكها بالفعل يف جهود املتابعة. 
وفرقة العمل املشـتركة بـني الوكـاالت واملخصصـة للطاقـة، الـيت دعمـت أعمـال جلنـة  - ٢٤
التنمية املستدامة يف دورهتا التاسعة، واضطلعت بأنشطة مشتركة تتصل بتنفيذ الربنامج العـاملي 
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للطاقـة الشمسـية، ووضـع مؤشـرات للطاقـة املسـتدامة ويسـَّــرت التعـاون فيمـا بـني الوكــاالت 
بشأن عدة شـراكات اسـتهلت خـالل عمليـة املؤمتـر، الحظـت أن النـهج الشـامل علـى نطـاق 
املنظومـة إزاء الطاقـة والتنميـة املسـتدامة ينبغـي أن يتيـح إطـارا مرجعيـا ألنشـطة منظومـة األمــم 
املتحدة املتصلة بالطاقـة، وأن االسـتراتيجية ينبغـي أن تشـجع علـى هنـج متـوازن ومتداعـم إزاء 

اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية لتنمية الطاقة املستدامة. 
وبالنظر إىل تعقيد املسائل وترابطها ضمن إطار التنمية املستدامة األوسـع نطاقـا، وإىل  - ٢٥
تنوع الواليات والنهج القائمة حاليا، فإن وضع استجابة متماسكة ومنسقة ملتابعة مؤمتر القمة 
يف جمـال الطاقـة، يطـرح حتديـا كبـريا وهامـا أمـام جـهود منظومـة األمـم املتحـدة لدعـم التنميــة 

املستدامة. 
٢٦ - ومـن منطلـق االعتبـارات املذكـورة أعـاله، تعمـل اللجنـة الربناجميـة الرفيعـــة املســتوى 
بنشاط على إجراء مشاورات بشأن أنسب الترتيبات لتعزيز التعاون والتنسيق يف جمال الطاقـة. 
وستعود إىل تناول هذه املسألة يف دورهتا اليت ستعقد قريبا. كما أهنا تسترشد بتوصيـات فريـق 
فرعي مكون من منظمات أعضــاء حمـددة كـان جيـري اسـتعراضا لألنشـطة احلاليـة فيمـا يتصـل 
بواليات مؤمتر القمة، وطُلـِب إليه أن يستند يف مقترحاتـه إىل اخلـربة املكتسـبة حـىت اآلن علـى 
الصعيد املشترك بني الوكاالت، وأن يتيح أيضـا اجملـال ملشـاركة عنـاصر فاعلـة غـري منتميـة إىل 

األمم املتحدة. 
وسيجري إبالغ استنتاجات الفريـق الفرعـي إىل جملـس الرؤسـاء التنفيذيـني يف دورتـه  - ٢٧

اليت ستعقد يف الربيع، وكذلك إتاحتها للجنة التنمية املستدامة يف دورهتا الثانية عشرة. 
 

احمليطات واملناطق الساحلية   جيم -
أكـد مؤمتـر القمـة أن احمليطـات والبحـــار واجلــزر واملنــاطق الســاحلية، تشــكل جــزءا  - ٢٨
أساسيا ال يتجزأ من النظام اإليكولوجي للكرة األرضية، وهي حيويـة بالنسـبة لألمـن الغذائـي 
العـاملي ولتحقيـق اسـتمرار االزدهـار االقتصـادي. ومـن منطلـق التسـليم باألمهيـة احلامســة هلــذه 
املسـائل، اعتمـد مؤمتـــر القمــة عــددا مــن األهــداف امللموســة فيمــا يتعلــق بنــهج إزاء النظــم 
اإليكولوجية، واألرصدة السمكية، والتنوع البيولوجي، ومحاية البيئـة البحريـة، وال سـيما مـن 
األنشـطة األرضيـة، وسـالمة املالحـــة البحريــة، وحتســني الفــهم العلمــي للنظــم اإليكولوجيــة 

البحرية والساحلية وتقييمها. 
وعند اعتماد هذه األهداف اليت تشمل جمموعة كبرية من القضايا، سـلم مؤمتـر القمـة  - ٢٩
ـــان التنســيق والتعــاون  بـأن كفالـة التنميـة املسـتدامة للمحيطـات سـتتطلب جـهدا خاصـا لضم
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بشكل فعال فيما بني اهليئات ذات الصلة، مبا يف ذلك على الصعيدين العـاملي واإلقليمـي. ويف 
هذا السياق، دعت خطة جوهانسربغ للتنفيذ إىل اختاذ خطـوات مـن أجـل إنشـاء آليـة تنسـيق 
بـني الوكـاالت داخـل منظومـة األمـم املتحـدة تتســـم بالفعاليــة والشــفافية واالنتظــام وتتنــاول 
القضايا املتصلة باحمليطات واملناطق الساحلية. وهذه التوصية أيدهتا فيما بعد اجلمعيـة العامـة يف 
قرارها ١٤١/٥٧، الذي دعت فيه األمني العام إىل إنشاء آليـة فعالـة وشـفافة ومنتظمـة داخـل 

منظومة األمم املتحدة للتنسيق فيما بني الوكاالت بشأن شؤون احمليطات والسواحل. 
وقبل إعادة تشكيل آلية جملس الرؤساء التنفيذيني، ومنذ عـام ١٩٩٣، كـانت اللجنـة  - ٣٠
الفرعية التابعة للجنة التنسيق اإلدارية واملعنية باحمليطات واملناطق الساحلية، هي اآللية الرئيسـية 
املشتركة بني الوكاالت اليت تركز علـى قضايـا محايـة البيئـة والتنميـة املسـتدامة - وهـي واليـة 
مسـتمدة مـن الفصـل ١٧ مـــن جــدول أعمــال القــرن ٢١. وأثــريت تكــرارا مســائل متصلــة 
بالتنسيق والتعاون الدوليني يف هذا املـجال خالل العديد مـن االجتماعـات احلكوميـة الدوليـة، 
ـــم  وال سـيما خـالل الدورتـني الرابعـة والسـابعة للجنـة التنميـة املسـتدامة. وأنشـئت عمليـة األم
املتحدة االستشارية غري الرمسية املفتوحة املعنية بشؤون احمليطات وقـانون البحـار، وأنيطـت هبـا 
والية أن تتناول، من ضمن مسـائل أخـرى، مسـألة التنسـيق فيمـا بـني الوكـاالت، الـذي أويل 
اهتمامــا خاصــا خــــالل دورتيـــها الثالثـــة (٢٠٠٢) والرابعـــة (٢٠٠٣). وأشـــارت العمليـــة 
االستشـارية غـري الرمسيـة إىل عـدد مـن املـهام الـيت يتعـني السـعي إىل إجنازهـــا مــن خــالل آليــة 
مشتركة بني الوكاالت، مبا يف ذلـك (أ) تنسـيق ومواءمـة أنشـطة منظومـة األمـم املتحـدة فيمـا 
ـــدف جتديــد وإثــراء  يتصـل باحمليطـات؛ (ب) اسـتعراض الـربامج واألنشـطة وحتديـد القضايـا هب
العالقـة بـني اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون البحـــار وجــدول أعمــال القــرن ٢١؛ (ج) كفالــة 
اإلدارة املتكاملـة لشـؤون احمليطـات علـى الصعيـد الـدويل؛ (د) تنسـيق اإلســـهامات يف التقريــر 

السنوي الذي يعده األمني العام بشأن احمليطات وقانون البحار. 
وأبـرزت الدورتـان احلاجـة الـيت يوجـد اتفـاق تـام بشـأهنا علـى الصعيـد املشـــترك بــني  - ٣١
الوكـاالت إىل عمليـات خمصصـة ولكنـها مرنـة، لالضطـالع بأنشـطة مشـتركة قصـد التصــدي 
ـــى  للتحديـات والقضايـا الناشـئة، مـن قبيـل عمليـة التقييـم البحـري العـاملي وإدارة احمليطـات عل

الصعيد اإلقليمي، ووضع مبادئ توجيهية لتنفيذ هنج النظم اإليكولوجية. 
وسـلمت اللجنـة بـأن تعزيـز تنسـيق األنشـطة املتصلـة باحمليطـــات واملنــاطق الســاحلية،  - ٣٢
سيتطلب استعراض ومواءمة األنشـطة اجلاريـة، وكذلـك ضـرورة التصـدي للتحديـات الناشـئة 
والشروع يف مبادرات جديـدة مشـتركة. والترتيبـات التعاونيـة الـيت تغطـي جوانـب شـىت منـها 
السياسية والقانونية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية والبيئيـة، ينبغـي أال تقتصـر علـى أعضـاء 
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اللجنـة الفرعيـة الـيت كـانت سـابقا معنيـة باحمليطـات واملنـاطق السـاحلية، وإمنـا أن تضـــم أيضــا 
املؤسسات املالية الدولية ومؤسسات أخـرى مـن قبيـل السـلطة الدوليـة لقـاع البحـار وأمانـات 
املعـاهدات البيئيـة املتعـددة األطـراف، مثـل اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي واتفاقيـــة األمــم املتحــدة 

اإلطارية بشأن تغري املناخ. 
ويف ضوء االعتبارات املذكورة أعاله، جيري اآلن تنظيم شـبكة مفتوحـة تشـمل كافـة  - ٣٣
ذوي الصلة من برامج وهيئات ووكـاالت متخصصـة تابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة، وأمانـات 
االتفاقات الدولية ذات الصلة، لكفالة تبادل مستمر للمعلومـات واآلراء. وسـيجتمع، حسـب 
االقتضاء، فريق توجيهي مؤلف من ممثلني رفيعي املستوى عن املؤسسات والربامج املنتميـة إىل 
ــربامج  الشـبكة واملعنيـة بشـكل مباشـر للغايـة، وذلـك السـتعراض األنشـطة اجلاريـة، وتنسـيق ال
ومواءمـة الدعـم للمـداوالت ذات الصلــة يف عمليــة األمــم املتحــدة االستشــارية غــري الرمسيــة 
املفتوحة املعنية بشؤون احمليطات وقانون البحار. وسـتتقرر مواعيـد هـذه االجتماعـات حسـب 

دورات العملية االستشارية غري الرمسية. 
وسيناط وضع مبـادرات جديدة اسـتجابة للتحديـات الناشـئة علـى حنـو مـا قـد حتـدده  - ٣٤
الشبكة، بأفرقة ملهام خمصوصة هلا صالحيات حمـددة بدقـة، ومفتوحـة لتشـارك فيـها املنظمـات 
غري احلكومية واألطراف الدولية األخرى املعنية. وميكن، على سبيل املثـال، إنشـاء فرقـة عمـل 
تركز على تنسيق وختطيط وتنفيذ عملية التقييم البحري العاملي، أو علـى إدارة احمليطـات علـى 

الصعيد اإلقليمي. 
وســتتطلب هــذه النــهج إزاء الترتيبــات التعاونيــة (أ) اســتخداما مكثفــا لالتصـــاالت  - ٣٥
اإللكترونيــة؛ (ب) وعقــد االجتماعــات بــالتوازي مــع االجتماعــــات احلكوميـــة الدوليـــة أو 
اجتماعـات اخلـرباء ذات الصلـة بـاملوضوع؛ (ج) ووضـــع اتفاقــات تعــاون فيمــا بــني رؤســاء 
الوكاالت أو املديرين املسـؤولني؛ (د) وإقامـة حـوار مفتـوح مـع العنـاصر الفاعلـة غـري املنتميـة 
ملنظومـة األمـم املتحـدة، واالتصـاالت الشـفافة مـع مجيـع الشـــركاء، مبــا يف ذلــك عــن طريــق 
استخدام موقع خمصص للغرض. وستتخذ هذه النهج من اخلربة املوجودة منطلقا هلـا وتسـتفيد 
بالكامل من اآلليـات أو املشـاريع التعاونيـة القائمـة فيمـا بـني الوكـاالت، مبـا يف ذلـك برنـامج 
العمـل العـاملي حلمايـة البيئـة البحريـة مـن األنشـطة الربيـــة، والتقييــم الــدويل للميــاه يف العــامل، 
وأطلس األمم املتحدة للمحيطات، وفريق اخلرباء املشترك املعين باجلوانب العلمية حلماية البيئـة 

البحرية، والشبكة العاملية لرصد احمليطات، وغري ذلك من اآلليات. 
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ووافق جملس الرؤساء التنفيذيني على النهج املذكور أعاله، مبا يف ذلك إنشاء الشـبكة  - ٣٦
املعنية باحمليطات واملناطق الساحلية، اليت تعمل حاليا على صياغة اختصاصات مفصلـة ووضـع 

برنامج عمل. 
وطلـب جملـس الرؤسـاء التنفيذيـني أيضـا إىل شـعبة شـــؤون احمليطــات وقــانون البحــار  - ٣٧
باألمانة العامة لألمم املتحدة، إطالع اللجنة الربناجمية الرفيعة املستوى، على التقدم احملرز فيمـا 
خيص القيام، حبلول عام ٢٠٠٤، بإنشاء عملية منتظمــة لإلبـالغ والتقييـم العـامليني حلالـة البيئـة 
البحرية، على حنـو مـا دعـت إىل ذلـك خطـة جوهانسـربغ للتنفيـذ واجلمعيـة العامـة يف قرارهـا 

 .١٤١/٥٧
 

تغيري أمناط اإلنتاج واالستهالك غري املستدامة   دال -
تبني خطة جوهانسربغ للتنفيذ اإلجراءات األساسية الالزمة لتحقيـق تغيـريات جذريـة  - ٣٨
ـــد منــها لتحقيــق  يف الطريقـة الـيت تتبعـها اجملتمعـات لإلنتـاج واالسـتهالك، وهـي تغيـريات ال ب
التنمية املستدامة على الصعيد العاملي. كما تدعو إىل إطار للـربامج يـدوم عشـر سـنوات لدعـم 
املبادرات اإلقليمية والوطنيـة مـن أجـل اإلسـراع بـالتحول صـوب حتقيـق االسـتهالك واإلنتـاج 
ــــة االجتماعيـــة واالقتصاديـــة ضمـــن الطاقـــة املمكنـــة للنظـــم  املســتدامني، بغيــة تعزيــز التنمي
اإليكولوجية مبعاجلة، وعند االقتضاء، بـالفصل بـني النمـو االقتصـادي والـتردي البيئـي. (انظـر 
خطـة جوهانسـربغ للتنفيـذ، الفقـرة ١٥). وكمتابعـة للخطـة، عقـد اجتمـاع دويل للخــرباء يف 
مراكش، املغرب، من ١٦ إىل ١٩ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣، لوضـع إطـار يـدوم عشـر سـنوات 
لربامج من أجل االستهالك واإلنتاج املسـتدامني، اسـتنادا إىل نتـائج اجتمـاعني حتضـرييني علـى 

مستوى اخلرباء عقدا يف األرجنتني وإندونيسيا. 
وقد أعادت عملية مراكش، تـأكيد الترتيبـات التعاونيـة القائمـة فيمـا بـني الوكـاالت،  - ٣٩
ووضعت إطارا يدوم عشر سنوات لربامج من أجل االسـتهالك واإلنتـاج املسـتدامني، يتضمـن 
جمموعـة واضحـة مـن األهـداف وطرائـق العمـل، مبـا يف ذلـك عقـد اجتماعـات علـى مســـتوى 
اخلرباء كل سنتني لرصـد وتقييـم وتوجيـه عمـل منظومـة األمـم املتحـدة وغريهـا مـن الشـركاء 
كمتابعة ملؤمتر القمـة وخطة جوهانسربغ للتنفيذ. وستدعم هذه االجتماعات فـرق عمـل غـري 

رمسية أو اجتماعات مائدة مستديرة. 
ـــاج  واملؤسســتان الرئيســيتان يف منظومــة األمــم املتحــدة املعنيتــان باالســتهالك واإلنت - ٤٠
املستدامني عموما مها إدارة الشـؤون االقتصاديـة واالجتماعيـة بـاألمم املتحـدة وبرنـامج األمـم 
املتحدة للبيئة، بينما هناك قضايا حمددة، يهتم هبا عدد من املؤسسات األخرى، فـاليونيدو هتتـم 
باإلنتـاج األقـل تلويثـا، وبرنـامج األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية (موئـل األمـم املتحـــدة) 
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واللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة آلســيا واحمليــط اهلــادئ باملســتوطنات البشــرية املســـتدامة، 
واألونكتـاد بالتجـارة واالسـتدامة، وأمانـة اتفاقيـة بـازل بـإدارة النفايـات، واليونسـكو بتســخري 

التعليم ألغراض التنمية املستدامة، ومنظمة العمل الدولية بظروف العمل. 
بيد أن كال من إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحــدة وبرنـامج األمـم  - ٤١
املتحدة للبيئة، يهتم مبسائل السياسة العامة الواسعة النطــاق، وكذلـك بقضايـا حمـددة. بأنشـطة 
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية تشمل احملاسبة املتعلقة باإلدارة البيئية، واالسـتراتيجيات 
الصناعية الوطنية من أجل اإلنتـاج املسـتدام، والسياسـات الوطنيـة مـن أجـل املشـتريات العامـة 
ــــاج املســـتدامني، وتقييمـــات االجتاهـــات العامليـــة.  املســتدامة، ومؤشــرات االســتهالك واإلنت
أما برنامج األمم املتحـدة للبيئـة، فتشـمل أنشـطته برامـج تتنـاول توعيـة املسـتهلكني والدعايـة، 
والعالمــات اإليكولوجيــة، وهنــج دورة احليــاة، واإلنتــاج األقــل تلويثــا، والتدريــب يف جمـــال 
الشراء، والشراء من جانب املنظمات الدولية، والشـراكات مـع املؤسسـات التجاريـة واملاليـة، 

والتصميم اإليكولوجي ونظام للخدمات واملنتجات. 
وسـيقوم كـل مـن اإلدارة والربنـامج بـدور رائـد يف عقـــد االجتماعــات الدوليــة كــل  - ٤٢
سنتني، واستهالل عملية استشارية إقليمية، بالتعاون مع اللجان اإلقليمية. ووفقـا للمتطلبـات، 
سينظمان أفرقة عمل واجتماعات مائدة مستديرة، واجتماعـات أخـرى علـى مسـتوى اخلـرباء 

بشأن مسائل حمددة، بالتشاور مع املؤسسات األخرى املعنية. 
وسلمت عملية مراكش بأمهية االتصاالت احلكومية الدولية واملؤسسية والتعاون فيمـا  - ٤٣
بـني الوكـاالت. كمـا أهنـا ســـتقدم إســهامات يف عمليــة اختــاذ القــرارات احلكوميــة الدوليــة. 
وبالتايل، يبدو أن التعاون والتنسيق مـن أجـل متابعـة مؤمتـر القمـة وتنفيـذ خطـة جوهانسـربغ، 
عــن طريــق برنــامج الســنوات العشــر، ال يتطلبــان إنشــاء آليــة تعاونيــة رمسيــة. فاملؤسســـتان 
الرئيسيتان املعنيتان ستقومان بـدور رائـد يف االضطـالع باملـهام املتصلـة مبختلـف جوانـب هـذا 

اإلطار. 
وأيـد جملـس الرؤسـاء التنفيذيـني النـهج الـــذي اعتمدتــه عمليــة مراكــش، وطلــب إىل  - ٤٤
املؤسسـتني الرائدتـني، إدارة الشـؤون االقتصاديـة واالجتمــاعية وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئــة، 
ـــع املؤسســات األخــرى املعنيــة، وال ســيما اليونيــدو وموئــل األمــم  تنفيـذ اإلطـار بالتعـاون م
املتحـدة، وإطـالع اللجنـة الربناجميـة الرفيعـة املسـتوى علـى التطـورات األخـرى يف هـذا اجملــال. 
وطُلب إىل اإلدارة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة التشاور بشأن مجيع جوانـب العمـل، وكذلـك 
استحداث موقع مشترك على اإلنترنت حىت يتسىن لكافة اجلهات املهتمـة الوصـول يف الوقـت 

املناسب إىل مجيع املعلومات بشأن األنشطة اجلارية والتطورات األخرى يف سياق اإلطار. 
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االستنتاجات   رابعا -

يقدم هذا التقرير عرضا لإلجراءات املتخذة حىت اآلن ضمن إطار جملس الرؤساء  - ٤٥
التنفيذيـني هبـدف تنظيـم اشـتراك الوكـــاالت يف متابعــة مؤمتــر القمــة العــاملي يف اجملــاالت 
الرئيسية. وسيجري إطالع جلنة التنمية املستدامة يف دورهتا الثانية عشرة على التطـورات 

واإلجراءات األخرى املتخذة منذ صدور هذا التقرير. 
وستقوم اللجنة الربناجمية الرفيعة املسـتوى، نيابـة عـن جملـس الرؤسـاء التنفيذيـني،  - ٤٦
باإلشراف على اإلسهام العام ملنظومة األمـم املتحـدة يف متابعـة مؤمتـر القمـة وستسـعى إىل 
كفالة التداعم بني هذا اجلهد والعمليات املشتركة بني الوكاالت من أجل متابعة املؤمترات 

العاملية األخرى وإعالن األمم املتحدة بشأن األلفية. 
وقد وضعت الترتيبات املشـتركة بني الوكاالت ملتابعة مؤمتر القمة، حبيث تكفـل،  - ٤٧
إسهامات جيدة التنسيق على نطاق املنظومـة يف أعمـال جلنـة التنميـة املسـتدامة يف خمتلـف 
جماالت االهتمام مسترشدة بربنامج العمل اجلديد الذي اعتمد يف دورهتـا احلاديـة عشـرة، 

وأقره اجمللس االقتصادي واالجتماعي. 
وجتري تكملة هذه الترتيبات عن طريق مشاورات مشتركة بني الوكاالت تعقدها  - ٤٨

أمانة اللجنة حتضريا لدورات اللجنة وبالتوازي معها. 
ومن املهم للغاية إقامة حوار مستمر بني جلنة التنمية املستدامة ومؤسسات منظومة  - ٤٩
األمم املتحدة - فرديا ومجاعيا وبشكل مباشر وكذلك عن طريق أمانـة اللجنـة - لكفالـة 
ــر  أن تسـتجيب هـذه الترتيبـات إلطـار السياسـات العـام الـذي وضعتـه اللجنـة ملتابعـة مؤمت

القمة والحتياجاهتا إىل إسهامات جيدة التنسيق يف مداوالهتا. 
ـــة  ومنظومـة األمـم املتحـدة ملتزمـة، عـن طريـق جملـس الرؤسـاء التنفيذيـني واللجن - ٥٠
الربناجمية الرفيعة املستوى، بتقدمي دعم منسق لتعزز إىل أقصى حد ممكن قدرة اللجنة على 
توجيه اإلجراءات الوطنية واإلقليمية والدولية من أجل متابعـة فعالـة ملؤمتـر القمـة، ضمـن 

اإلطار الشامل ملتابعة املؤمترات العاملية وإعالن األمم املتحدة بشأن األلفية. 
 


