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مالحظة 

تتألف رموز وثائق األمم املتحدة من حروف وأرقام. 

ال تنطوي التسميات املستخدمة يف هذه الوثيقة وال طريقة عرض املادة الـيت تتضمنـها 
على اإلعراب عن أي رأي كان من جانب األمانة العامة لألمم املتحدة بشأن املركـز القـانوين 
ـــها، أو بشــأن تعيــني حدودهــا  ألي بلـد أو إقليـم أو مدينـة أو منطقـة أو للسـلطات القائمـة في

أو ختومها. 
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 الفصل األول 
  القرارات اليت اختذها املؤمتر 

 القرار ١* 
 اإلعالن السياسي 

إن مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، 
وقد اجتمع يف جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، يف الفترة مـن ٢٦ آب/أغسـطس إىل ٤ 

أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ 
يعتمد إعالن جوهانسربغ بشأن التنمية املستدامة، املرفق ذا القرار؛  - ١

يوصي بأن تقـر اجلمعيـة العامـة إعـالن جوهانسـربغ بشـأن التنميـة املسـتدامة  - ٢
بالصيغة اليت اعتمدها مؤمتر القمة. 

  
 مرفق 

  إعالن جوهانسربغ بشأن التنمية املستدامة 
 من جذورنا إىل املستقبل 

حنــن ممثلــو شــعوب العـــامل، اتمعـــني يف مؤمتـــر القمـــة العـــاملي للتنميـــة املســـتدامة  - ١
جبوهانسربغ، جنوب أفريقيا من ٢ إىل ٤ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢، نعيد تـأكيد التزامنـا بالتنميـة 

املستدامة. 
ونعلـن التزامنـا بإقامـة جمتمـع عـاملي إنسـاين ومنصـف وعطـوف يـدرك ضـرورة كفالـة  - ٢

الكرامة اإلنسانية للجميع. 
ويف بداية مؤمتر القمة هذا، أبلَغنا أطفال العامل، بلهجـة بسـيطة ولكنـها واضحـة، بـأن  - ٣
املستقبل هو مستقبلهم، وبالتايل طرحوا أمامنا مجيعا التحـدي املتمثـل يف جعـل أعمالنـا تكفـل 
هلم عاملا خاليا من مظاهر الــذل واهلـوان الـيت يسـببها الفقـر وتدهـور البيئـة وأمنـاط التنميـة غـري 

املستدامة. 
 
 

اعتمد يف اجللسة العامــة ١٧ املعقـودة يف ٤ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢، ولالطـالع علـى املناقشـة، انظـر الفصـل  *
الثامن. 
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وكجزء من استجابتنا هلؤالء األطفال، الذيـن ميثلـون مسـتقبلنا املشـترك، فإننـا مجيعـا،  - ٤
رغـم اختـالف منـاطق العـامل الـيت ننتمـي إليـها وتبـــاين جتاربنــا يف احليــاة، متحــدون وحيدونــا 

إحساس عميق بأن من أوكد واجباتنا يئة عامل جديد أكثر جة ويسوده األمل. 
وبنـاء علـى ذلـك، تقـع علـى عاتقنـا مسـؤولية مجاعيـة بتعزيـز وتقويـــة أركــان التنميــة  - ٥
املستدامة املترابطة واملتداعمة وهي التنمية االقتصادية والتنمية االجتماعيـة ومحايـة البيئـة، علـى 

الصعد احمللي والوطين واإلقليمي والعاملي. 
ـــر القمــة  ومـن هـذه القـارة، مـهد اإلنسـانية، نعلـن عـن طريـق خطـة تنفيـذ نتـائج مؤمت - ٦
العاملي للتنمية املستدامة، وعن طريق هذا اإلعالن، مسؤوليتنا إزاء بعضنا البعض وإزاء اتمـع 

اإلنساين األوسع نطاقا وإزاء أطفالنا. 
وتسليما منا بأن البشرية تقف يف مفترق طرق، نعلن أن لدينا تصميما مشـتركا علـى  - ٧
السـعي بعـزم ثـابت لتلبيـة احلاجـة إىل وضـع خطـة عمليـة وواضحـة مـــن أجــل حتقيــق التنميــة 

البشرية والقضاء على الفقر. 
 

 من استكهومل إىل ريو دي جانريو إىل جوهانسربغ 
منذ ثالثني عاما اتفقنا يف استكهومل علـى ضـرورة التصـدي ملشـكلة تدهـور البيئـة(١).  - ٨
ــــر األمـــم املتحـــدة املعـــين بالبيئـــة والتنميـــة املعقـــود يف  ومنــذ عشــرة أعــوام، اتفقنــا يف مؤمت
ريـو دي جانـريو(٢) علـى أن محايـة البيئـة والتنميـة االجتماعيـة واالقتصاديـة أمـــور ال بــد منــها 
للتنميـة املسـتدامة اسـتنادا إىل مبـادئ ريـو. ولتحقيـق هـذه التنميـــة، اعتمدنــا الربنــامج العــاملي 
املعروف باسم جدول أعمال القـرن ٢١، وإعـالن ريـو بشـأن البيئـة والتنميـة(٣)، اللذيـن نعيـد 
اليوم تأكيد التزامنا ما. وقد كان مؤمتـر ريـو حدثـا بـارزا انبثقـت عنـه خطـة جديـدة للتنميـة 

املستدامة. 

 __________
تقرير مؤمتر األمــم املتحــدة املعــين بالبيئــة البشــرية، اســتوكهومل ٥ إىل ١٦ حزيــران/يونيــه ١٩٩٢ (مـن  (١)

A والتصويب)، الفصل األول.  /73.II.A.14 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع
ـــريو، مـــن ٣ إىل ١٤ حزيـــران/يونيـــه  تقريــر مؤمتــر األمــم املتحــدة املعــين بالبيئــة والتنميــة، ريــو دي جان (٢)
A، والتصويبــات) الــدات مـــن األول إىل  / 93.I.8 ١٩٩٢ (مــن منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع

الثالث. 
املرجع نفسه، الد األول: القرارات اليت اعتمدها املؤمتر، القرار ١، املرفقان األول والثاين.  (٣)
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ومـا بـني قمـيت ريـو وجوهانسـربغ، اجتمعـت أمـم العـــامل يف عــدة مؤمتــرات رئيســية  - ٩
عقدت برعاية األمم املتحـدة، منـها املؤمتـر الـدويل لتمويـل التنميـة(٤)، وكذلـك مؤمتـر الدوحـة 

الوزاري(٥). وهذه املؤمترات مكنت العامل من رسم رؤية شاملة ملستقبل البشرية. 
ويف مؤمتر قمة جوهانسربغ، حققنا إجنازا كبريا، إذ كان لقاء موعة شـديدة التنـوع  - ١٠
من األشخاص ووجهات النظر من أجل البحث البناء عن سبيل مشترك يؤدي إىل عـامل حيـترم 
رؤية التنمية املستدامة وينفذها. ومؤمتر قمـة جوهانسـربغ أكـد أيضـا أنـه مت إحـراز تقـدم هـام 

صوب حتقيق توافق عاملي يف اآلراء وشراكة بني مجيع شعوب كوكبنا. 
 

 التحديات اليت تواجهنا 
إننـا نسـلم بـأن القضـاء علـى الفقـر وتغيـري أمنـاط اإلنتـاج واالسـتهالك غـري املســـتدامة  - ١١
ومحاية قاعدة املوارد الطبيعية وإدارـا مـن أجـل التنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة هـي أهـداف 

شاملة ومتطلبات أساسية للتنمية املستدامة. 
واهلوة العميقة اليت تقسم اتمع البشري إىل أغنياء وفقراء والفجوة املتزايدة االتسـاع  - ١٢
بـني العـاملني املتقـدم النمـو والنـامي تشـكالن ديـدا كبـريا لالزدهـار واألمـن واالسـتقرار علــى 

مستوى العامل. 
وال تزال البيئة العاملية تعاين من التدهور. فتناقص التنوع البيولوجي مستمر، وكذلـك  - ١٣
استنفاذ األرصدة السمكية، والتصحر يتلف مساحات متزايدة مـن األراضـي اخلصبـة، واآلثـار 
الضارة لتغري املناخ باتت واضحة، وتزايـد حـدوث الكـوارث الطبيعيـة ومـا يـترتب عليـها مـن 
ـــار حيــرم  دمـار، وأضحـت البلـدان الناميـة أضعـف حـاال، وال يـزال تلـوث اهلـواء وامليـاه والبح

ماليني األشخاص من العيش الكرمي. 
ـــدا جديــدا إىل هــذه التحديــات. فتكــامل األســواق الســريع  وقـد أضـافت العوملـة بع - ١٤
ـــات االســتثمارات حــول العــامل طرحــت  وحركيـة رؤوس األمـوال والزيـادات اهلامـة يف تدفق
حتديـات وفرصـا جديـدة بالنسـبة لتحقيـق التنميـة املسـتدامة. بيـد أن فوائـــد العوملــة وتكاليفــها 

موزعة بشكل متفاوت، والبلدان النامية تواجه صعوبات خاصة يف جماة هذا التحدي. 

 __________
ــــريي، املكســــيك، ١٨-٢٢ آذار/مــــارس ٢٠٠٢ (مــــن  تقريـــر املؤمتـــر الـــدويل لتمويـــل التنميـــة، مونت (٤)

A)، الفصل األول، القرار ١، املرفق.  .02.II.A.7 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع
انظر الوثيقة A/C.2/56/7، املرفق.  (٥)
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ـــة تدخــل تغيــريا  وهـذه التفاوتـات العامليـة يخشـى أن تسـتحكم، وإذا مل نعمـل بطريق - ١٥
جذريا على حياة فقراء العامل قد يفقد هؤالء الثقة يف ممثليهم ويف النظـم الدميقراطيـة الـيت نظـل 

ملتزمني ا، ويعتربون أن ممثليهم ال يفعلون شيئا سوى ترديد الكلمات اجلوفاء.  
 

 التزامنا بالتنمية املستدامة 
إننا مصممون على كفالة استخدام تنوعنا الـثري، الـذي هـو مصـدر قوتنـا اجلماعيـة،  - ١٦
إلقامـة شـراكة بنـاءة مـن أجـل التغيـري ومـن أجـــل حتقيــق اهلــدف املشــترك املتمثــل يف التنميــة 

املستدامة.  
وإقرارا بأمهية بناء التضـامن اإلنسـاين، حنـث علـى تشـجيع احلـوار والتعـاون فيمـا بـني  - ١٧
حضارات العامل وشعوبه وذلك بغض النظر عن العنصر وأوجه اإلعاقة والدين واللغـة والثقافـة 

والتقاليد. 
وحنـن نرحـب بتركـيز مؤمتـر قمـة جوهانسـربغ علـى أن كرامـة البشـر أمـر غـــري قــابل  - ١٨
للتجزئة، ولدينا عزم ثابت على اختـاذ قـرارات بشـأن األهـداف واآلجـال الزمنيـة والشـراكات 
مـن شـأا أن تزيـد بسـرعة مـن إمكانـات الوصـول إىل املتطلبـات األساسـية مثـــل امليــاه النقيــة 
والصـرف الصحـي واملـأوى املالئـم والطاقـة والرعايـة الصحيـة واألمـن الغذائـي ومحايـة التنـوع 
البيولوجـي. ويف الوقـت ذاتـه، سـنعمل معـا ليسـاعد بعضنـا البعـض علـى الوصـول إىل املـــوارد 
املاليـة واالسـتفادة مـن فتـح األسـواق وكفالـة بنـاء القـدرات واســـتخدام التكنولوجيــا احلديثــة 
لتحقيق التنمية وضمـان نقـل التكنولوجيـا وتنميـة املـوارد البشـرية والتعليـم والتدريـب للقضـاء 

ائيا على التخلف.  
ونؤكد من جديد تعهدنا بأن نركِّز بشكل خاص على مواجهــة الظـروف السـائدة يف  - ١٩
مجيع أحناء العامل اليت دد بشكل خطري التنمية املستدامة لشعوبنا، وبـأن نعطـي هـذه املواجهـة 
اهتماما له أولوية. ويشمل هذا مـا يلـي: اجلـوع املزمـن؛ وسـوء التغذيـة؛ واالحتـالل األجنـيب؛ 
والنــزاعات املســـلحة؛ ومشــكالت املخــدرات غــري املشــروعة؛ واجلرميــة املنظمــة؛ والفســاد؛ 
والكـوارث الطبيعيـة؛ واالجتـار غـري املشـروع باألســـلحة؛ واالجتــار باألشــخاص؛ واإلرهــاب؛ 
وعـدم التســـامح والتحريــض علــى الكراهيــة العنصريــة والعرقيــة والدينيــة وغريهــا؛ ورهــاب 
ــــرض فـــريوس نقـــص املناعـــة  األجــانب؛ واألمــراض املتوطنــة واملعديــة واملزمنــة، وخاصــة م

البشرية/اإليدز واملالريا والدرن. 
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وحنن نعلن التزامنا بكفالة إدراج متكني املرأة وحتررها واملساواة بني اجلنسني يف مجيـع  - ٢٠
األنشـطة املنصـوص عليـها يف جـدول أعمـال القـرن ٢١ واألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة(٦) وخطــة 

تنفيذ مؤمتر القمة. 
ونقر بأن اتمع العاملي ميتلك الوسائل واملـوارد الالزمـة اـة حتديـات القضـاء علـى  - ٢١
الفقـر وحتقيـق التنميـة املسـتدامة الـيت تواجـه البشـرية مجعـاء. وســـنتخذ معــا خطــوات إضافيــة 

لكفالة استخدام هذه املوارد املتاحة لفائدة البشرية. 
ويف هـذا الصـدد، وقصـد اإلسـهام يف حتقيـق أهدافنـا وغاياتنـا اإلمنائيـة، حنـث البلـــدان  - ٢٢
املتقدمة النمو اليت مل تبذل جهودا ملموسة لبلـوغ مسـتويات املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة املتفـق 

عليها دوليا على أن تقوم بذلك.  
وإننا نرحب بنشأة جتمعات وحتالفات إقليميـة أكـثر قـوة، مثـل الشـراكة اجلديـدة مـن  - ٢٣
أجـل التنميـة يف أفريقيـا ونؤيـد ذلـك، قصـد تعزيـز التعـاون اإلقليمـي وزيـــادة التعــاون الــدويل 

وحتقيق التنمية املستدامة. 
وسنواصل إيالء اهتمـام خـاص لالحتياجـات اإلمنائيـة للـدول اجلزريـة الصغـرية الناميـة  - ٢٤

وأقل البلدان منوا. 
ـــن جديــد الــدور احليــوي الــذي يقــوم بــه الســكان األصليــون يف التنميــة  ونؤكـد م - ٢٥

املستدامة. 
ونسلم بأن التنمية املستدامة تتطلب منظورا طويـل األجـل ومشـاركة واسـعة القـاعدة  - ٢٦
يف وضـع السياســـات واختــاذ القــرارات والتنفيــذ علــى كافــة املســتويات. وبوصفنــا شــركاء 
اجتماعيني، سنواصل العمل من أجـل شـراكات ثابتـة مـع كافـة اموعـات الرئيسـية، يف ظـل 

احترام األدوار اهلامة واملستقلة لكل منها.  
ـــا يف ذلــك الشــركات الكبــرية والصغــرية، عنــد  ونوافـق علـى أن القطـاع اخلـاص، مب - ٢٧
االضطالع بأنشطته املشروعة، يقع على عاتقـه واجـب اإلسـهام يف تطـور الفئـات االجتماعيـة 

واتمعات بشكل منصف ومستدام. 
 
 

 __________
انظر قرار اجلمعية العامة ٢/٥٥.  (٦)



602-63691

A/CONF.199/20

ونتفـق علـى تقـدمي املسـاعدة لزيـادة فـرص العمالـة املـدرة للدخـل، مـع مراعـاة إعــالن  - ٢٨
منظمة العمل الدولية بشأن املبادئ األساسية واحلقوق يف العمل(٧). 

ونتفق أيضا على أنه مـن الضـروري أن تقـوم شـركات القطـاع اخلـاص بإعمـال مبـدأ  - ٢٩
املساءلة، وأن ذلك ينبغي أن يتم يف بيئة تنظيمية تتسم بالشفافية واالستقرار. 

ونتعهد بتعزيز وحتسني احلكم السليم على مجيـع املسـتويات مـن أجـل التنفيـذ الفعلـي  - ٣٠
جلدول أعمال القرن ٢١ واألهداف اإلمنائية لأللفية وخطة تنفيذ مؤمتر القمة. 

 
 تعددية األطراف يف املستقبل 

ـــة بالتنميــة املســتدامة، حنتــاج إىل مؤسســات دوليــة ومتعــددة  لتحقيـق أهدافنـا املتصل - ٣١
األطراف تتسم مبزيد من الفعالية والدميقراطية واملساءلة.  

ونعيد تأكيد التزامنا مببادئ ومقاصد ميثاق األمـم املتحـدة والقـانون الـدويل وكذلـك  - ٣٢
بتعزيز تعددية األطراف. وندعـم الـدور القيـادي الـذي تؤديـه األمـم املتحـدة بوصفـها املنظمـة 

األمشل واألكثر متثيال يف العامل واألقدر على حتقيق التنمية املستدامة. 
ونلتزم كذلك بالقيام، على فترات منتظمة، برصد التقدم احملرز صوب حتقيـق أهدافنـا  - ٣٣

وغاياتنا املتصلة بالتنمية املستدامة. 
 

 من القول إىل الفعل! 
إننـا متفقـون علـى أن هـذه العمليـة جيـب أن تكـون شـــاملة، تضــم كافــة اموعــات  - ٣٤

الرئيسية واحلكومات اليت شاركت يف مؤمتر قمة جوهانسربغ التارخيي. 
ونعلن التزامنا بالعمل معا، جيمعنا تصميم مشترك علـى إنقـاذ كوكبنـا وتعزيـز التنميـة  - ٣٥

البشرية وحتقيق االزدهار والسالم العامليني. 
ونعلـن التزامنـا خبطـة تنفيـذ نتـائج مؤمتـر القمـــة العــاملي للتنميــة املســتدامة واإلســراع  - ٣٦

بتحقيق ما تتضمنه من أهداف اجتماعية واقتصادية وبيئية حمددة زمنيا.  
ومـن القـارة األفريقيـة، مـهد اإلنسـانية، نتعـهد رمسيـا لشـعوب العـــامل ولألجيــال الــيت  - ٣٧
سـترث هـذا الكوكـب حتمـا، بأننـا عـازمون علـى ضمـان حتقيـق أملنـا املشـترك، أمـل التنميـــة 

املستدامة. 
 __________

انظر إعالن منظمة العمل الدولية بشأن املبادئ واحلقوق األساسية يف العمل، ومتابعتــه، الــذي اعتمــده  (٧)
مؤمتــر العمــل الــدويل يف دورتــه السادســــة والثمـــانني، جنيـــف، ١٨ حزيـــران/يونيـــه ١٩٩٨، جنيـــف، 

مكتب العمل الدويل، ١٩٩٨. 
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 القرار ٢*   
  خطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة 

إن مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، 
وقـد اجتمـع يف جوهانسـربغ، جنـوب أفريقيـا، يف الفـترة مـن ٢٦ آب/أغســـطس إىل 

٤ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢، 
يعتمد خطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة، واملرفقـة ـذا  - ١

القرار؛ 
يوصـي بـأن تقـر اجلمعيـة العامـة خطـة التنفيـذ بالصيغـة الـــيت اعتمدهــا مؤمتــر  - ٢

القمة. 
 

 
 

اعتمــدت يف اجللســة العامــة ١٧، املعقــودة يف ٤ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٢، ولالطــالع علــــى  *
املناقشة، انظر الفصل التاسع. 
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 مرفق 
  خطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة 

احملتويات 
الصفحةالفقرات 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة ١٩-٦أوال -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القضاء على الفقر ٧١١-١٣ثانيا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تغيري أمناط االستهالك واإلنتاج غري املستدامة ١٤١٧-٢٣ثالثا -

. . . . . . . . . محاية وإدارة قاعدة املوارد الطبيعية للتنمية االقتصادية واالجتماعية ٢٤٢٨-٤٦رابعا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التنمية املستدامة يف عامل يتحول إىل العوملة ٤٧٥٠-٥٢خامسا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الصحة والتنمية املستدامة ٥٣٥٢-٥٧سادسا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . التنمية املستدامة يف الدول اجلزرية الصغرية النامية ٥٨٥٦-٦١سابعا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التنمية املستدامة ألفريقيا ٦٢٥٩-٧١ثامنا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبادرات إقليمية أخرى ٧٢٦٦-٨٠تاسعا -

. . . . مبادرة التنمية املستدامة ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب - ٧٣٦٦-٧٤ألف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . التنمية املستدامة يف آسيا واحمليط اهلادئ - ٧٥٦٦-٧٦باء

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . التنمية املستدامة يف منطقة غرب آسيا - ٧٧٦٧-٧٨جيم

. . . . . . . . . . التنمية املستدامة يف منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا - ٧٩٦٧-٨٠دال

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وسائل التنمية ٨١٦٩-١٣٦عاشرا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلطار املؤسسي للتنمية املستدامة ١٣٧٨٨-١٧٠حادي عشر -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األهداف - ١٣٩٨٨ألف

. . . . . . تعزيز اإلطار املؤسسي للتنمية املستدامة على املستوى الدويل - ١٤٠٨٩-١٤٢باء

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دور اجلمعية العامة - ١٤٣٩١جيم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دور الس االقتصادي واالجتماعي - ١٤٤٩١دال

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دور ومهام جلنة التنمية املستدامة - ١٤٥٩٢-١٥٠هاء

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دور املؤسسات الدولية - ١٥١٩٤-١٥٧واو

. . . . تعزيز الترتيبات املؤسسية للتنمية املستدامة على الصعيد اإلقليمي - ١٥٨٩٦-١٦١زاي

. . . . . . تعزيز اإلطار املؤسسي للتنمية املستدامة على الصعيد الوطين - ١٦٢٩٧-١٦٧حاء

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اشتراك اموعات الرئيسية - ١٦٨٩٨-١٧٠طاء
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مقدمة   أوال -
أتـاح مؤمتـر األمـم املتحـدة املعـين بالبيئـة والتنميـة املعقـود يف ريـو دي جانـريو يف عـــام  – ١
١٩٩٢(١) مبادئ أساسية، وحدد برنامج عمل لتحقيق التنميـة املسـتدامة. وحنـن، مـن جديـد، 
نؤكـد التزامنـا القـوي مببــادئ ريــو(٢)، وكفالــة التنفيــذ التــام جلــدول أعمــال القــرن ٢١ (٣)، 
وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن ٢١. كما نلزم أنفسنا بتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة 
املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف الواردة يف إعالن األمم املتحـدة بشـأن األلفيـة(٤)، ونتـائج 

املؤمترات الرئيسية اليت عقدا األمم املتحدة واالتفاقات الدولية املربمة منذ عام ١٩٩٢. 
وسـتواصل هـذه اخلطـة املعـدة لتنفيـذ نتـــائج مؤمتــر القمــة العــاملي للتنميــة املســتدامة،  - ٢
االستفادة من املنجزات املتحققة منـذ مؤمتـر البيئـة والتنميـة، وسـتعجل اخلطـى سـعيا إىل بلـوغ 
األهداف املتبقية. وبغية حتقيق ذلك، نلزم أنفسنا باختاذ إجراءات وتدابري متضـافرة علـى مجيـع 
الصعد، وبتعزيز التعاون الدويل، آخذين يف االعتبار مبادئ ريو، مبا فيها، يف مجلة أمـور، مبـدأ 
املسؤوليات املشتركة املتباينة، كمـا ورد يف املبـدأ ٧ مـن إعـالن ريـو بشـأن البيئـة والتنميـة(٥). 
وسوف تؤدي هذه اجلهود أيضـا إىل تعزيـز تكـامل عنـاصر التنميـة املسـتدامة الثالثـة – التنميـة 
االقتصادية، والتنمية االجتماعية، ومحايـة البيئـة – باعتبارهـا دعـائم معـززة. وسـيظل اسـتئصال 
شـأفة الفقـر، وتغيـري األمنـــاط غــري املســتدامة لإلنتــاج واالســتهالك، ومحايــة املــوارد الطبيعيــة 
وإدارا، اليت تشكِّل أسـاس التنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة، هـي األهـداف العامـة واملطـالب 

األساسية لتحقيق التنمية املستدامة. 
وحنـن نـــدرك ضــرورة أن يســتفيد اجلميــع مــن تنفيــذ نتــائج القمــة ال ســيما النســاء  - ٣
والشباب واألطفال والفئات الضعيفـة. وعـالوة علـى ذلـك، ينبغـي أن يشـترك يف هـذا التنفيـذ 
ـــن خــالل الشــراكات، ال ســيما الشــراكات بــني حكومــات  مجيـع اجلـهات الفاعلـة املعنيـة م
الشمال واجلنوب من ناحيـة، وبـني احلكومـات واموعـات الرئيسـية مـن ناحيـة أخـرى، مـن 

 __________
تقريــر مؤمتــر األمــم املتحــدة املعــين بالبيئــة والتنميــة، ريــو دي جانـــريو، مـــن ٣ إىل ١٤ حزيـــران/يونيـــه  (١)

A والتصويب).  . 93.I.8 ١٩٩٢ (من منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع
املرجع نفسه، الد األول: القرارات اليت اختذها املؤمتر، القرار ١، املرفقان األول والثاين.  (٢)

قرار اجلمعية العامة د أ- ٢/١٩، املرفق.  (٣)
قرار اجلمعية العامة ٢/٥٥.  (٤)

تقريــر مؤمتــر األمــم املتحــدة املعــين بالبيئــة والتنميــة، ريــو دي جانــريو، ٣ – ٤ حزيــران/يونيـــه ١٩٩٢،  (٥)
A والتصويب)، الــد األول، القــرارات الــيت اعتمدهــا  . 93.I.8 من منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع)

املؤمتر، القرار ١، املرفق األول. 



1002-63691

A/CONF.199/20

أجل حتقيق غايـات التنميـة املسـتدامة الـيت حتظـى باتفـاق واسـع النطـاق. وكمـا ورد يف اتفـاق 
مونتريي(٦) فإن هذه الشراكات أداة رئيسية لتحقيق التنمية املستدامة يف عامل متزايد العوملة. 

ويشـكل انتشـار ممارسـات احلكـم الرشـيد داخـل كـل بلـــد، وعلــى الصعيــد الــدويل،  - ٤
شـرطا أساسـيا للتنميـة املسـتدامة. فعلـى الصعيـد الداخلـــي، تعتــرب السياســات البيئيــة الســليمة 
والسياسات االجتماعية واالقتصاديـة الصائبـة واملؤسسـات الدميقراطيـة املسـتجيبة الحتياجـات 
الناس، وسيادة القانون، وتدابـري مكافحـة الفسـاد، واملسـاواة بـني اجلنسـني ويئـة بيئـة متكينيـة 
لالستثمار، مبثابة القواعد األساسية لتحقيق التنمية املستدامة. كما أنه نتيجة للعوملة، أصبحـت 
بعـض العنـاصر اخلارجيـة حامسـة يف حتديـد جنـاح أو فشـل اجلـهود الوطنيـة الـيت تبذهلـــا البلــدان 
النامية. وتشري الفجوة القائمة بني البلدان املتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة إىل اسـتمرار احلاجـة 
ـــدويل تكــون داعمــة للتعــاون الــدويل  إىل يئـة بيئـة ديناميـة ومتكينيـة علـى صعيـد االقتصـاد ال
وخاصة يف جماالت املالية، ونقل التكنولوجيـا، والديـون، والتجـارة، ومشـاركة البلـدان الناميـة 
الكاملة والفعالة يف اختاذ القرار العاملي، إذا ما ُأريد صـون وزيـادة زخـم التقـدم العـاملي صـوب 

حتقيق التنمية املستدامة. 
وميثل السالم واألمن واالستقرار واحترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية مبا فيـها  - ٥
احلـق يف التنميـة، واحـترام التنـوع الثقـايف عنـاصر أساسـية يف حتقيـق التنميـة املسـتدامة وضمــان 

استفادة اجلميع منها. 
وحنن نسلِّم بأمهية األخالقيات بالنسبة لتحقيق التنمية املسـتدامة، ومـن مث فإننـا نشـدد  - ٦

على ضرورة كفالة األخالقيات يف تنفيذ جدول أعمال القرن ٢١. 
 

القضاء على الفقر  ثانيا -
يمثِّل اســتئصال شـأفة الفقـر التحـدي األكـرب الـذي يواجهـه العـامل اليـوم، وهـو شـرط  - ٧
ال غىن عنه لتحقيق التنمية املسـتدامة، خاصـة يف البلـدان الناميـة. ولئـن كـان كـل بلـد يتحمـل 
مسؤوليته األساسية عن حتقيـق التنميـة املسـتدامة والقضـاء علـى الفقـر، وال ميكـن تقديـر أمهيـة 
دور السياسات واالستراتيجيات اإلمنائية الوطنية مهما أكدنا على ذلك، فإنه يلزم اختاذ تدابـري 
متضافرة وعملية يف مجيع املستويات لتمكني البلدان النامية من حتقيق أهدافـها يف جمـال التنميـة 
ـــك  املسـتدامة مـن حيـث عالقتـها بـاألهداف املتفـق عليـها دوليـا فيمـا يتصـل بـالفقر، مبـا يف ذل
األهداف الواردة يف جدول أعمال القرن ٢١، والنتائج ذات الصلة اليت تسـفر عنـها مؤمتـرات 

 __________
تقريــر املؤمتـــر الـــدويل لتمويـــل التنميـــة، مونتـــريي، املكســـيك، ١٨ – ٢٢ آذار/مـــارس ٢٠٠٢، (مـــن  (٦)

A)، الفصل األول، القرار ١، املرفق.  .02.II.A.7 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع
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األمم املتحدة األخرى وإعالن األمم املتحدة بشـأن األلفيـة. ومـن شـأن ذلـك أن يشـمل اختـاذ 
إجراءات يف مجيع املستويات من أجل حتقيق ما يلي: 

خفض نسبة األشخاص الذين يقل دخلهم عن دوالر واحد يف اليـوم، وعـدد  (أ)
األشـخاص الذيـن يعـــانون اجلــوع حبلــول عــام ٢٠١٥ إىل النصــف، وكذلــك خفــض عــدد 
األشـخاص الذيـن ال يتـاح هلـم سـبيل احلصـول علـى ميـاه الشـرب إىل النصـف؛ حبلـول املوعــد 

نفسه؛ 
إنشاء صندوق تضامن عـاملي للقضـاء علـى الفقـر وتعزيـز التنميـة االجتماعيـة  (ب)
والبشرية يف البلدان النامية حسب طرائـق حتددهـا اجلمعيـة العامـة، والتشـديد يف الوقـت ذاتـه، 
على الطابع الطوعي للتربعات وضرورة تفادي االزدواجية مع صنـاديق األمـم املتحـدة القائمـة 
ـــني بالنســبة لــدور احلكومــات يف متويــل هــذه  وتشـجيع دور القطـاع اخلـاص وفـرادى املواطن

املساعي؛ 
وضع برامج وطنية للتنمية املستدامة والتنمية احمللية واتمعيـة حيثمـا اقتضـت  (ج)
احلاجـة ذلـك ضمـن االسـتراتيجيات القطريـة لتخفيـف وطـــأة الفقــر مــن أجــل زيــادة متكــني 
األشخاص الذين يعانون الفقر ومنظمام. وينبغي أن تكون هذه الربامج معبرة عـن أولويـام 
وأن تتيح زيادة سبل وصوهلــم إىل املـوارد اإلنتاجيـة، واخلدمـات واملؤسسـات العامـة، وخاصـة 

األرض واملاء وفرص العمل واالئتمان والتعليم والصحة؛ 
تعزيـز املسـاواة بـني املـرأة والرجـل ومشـاركتها الكاملـة يف اختـاذ القـرار علــى  (د)
مجيع الصعد، وتعميم املنظـور اجلنسـاين يف مجيـع السياسـات واالسـتراتيجيات، والقضـاء علـى 
مجيع أشكال العنـف والتميـيز ضـد املـرأة، وحتسـني مركـز املـرأة والفتـاة وصحتـهما وحالتـهما 
االقتصاديـة عـن طريـق توفـري اإلمكانيـات الكاملـة واملتسـاوية للوصـول إىل الفـرص االقتصاديــة 

واألرض واالئتمان والتعليم وخدمات الرعاية الصحية؛ 
وضع سياسات وأساليب وطرق لتحسني إمكانية وصـول السـكان األصليـني  (هـ)
وجمتمعام إىل األنشطة االقتصادية، وزيادة عمالتهم من خالل تدابري تشمل حسـب االقتضـاء 
التدريـب واملسـاعدة الفنيـة ومرافـق االئتمـان. واالعـتراف بـأن اعتمـادهم التقليــــدي واملباشـــر 
ـــك احلصــاد املســتدام، ال يــزال عــامال  علـى املـوارد املتجـددة والنظـم اإليكولوجيـة، مبـا يف ذل

أساسيا يف ثقافة الشعوب األصلية وجمتمعاا ويف رفاهها االقتصادي والبدين؛ 
توفري اخلدمات الصحية األساسية للجميـع، وختفيـض حـدة املخـاطر الصحيـة  (و)
البيئية، مع مراعاة االحتياجات اخلاصة لألطفال والصالت القائمة بني الفقـر والصحـة والبيئـة، 
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ـــة والبلــدان الــيت متــر  وتوفـري املـوارد املاليـة واملسـاعدة التقنيـة ونقـل املعـارف إىل البلـدان النامي
اقتصاداا مبرحلة انتقالية؛ 

ضمـان حصـول األطفـال يف كـــل مكــان، فتيــة وفتيــات، علــى فرصــة إمتــام  (ز)
املرحلة التعليمية األوىل بكاملها، وفرصة متساوية يف مجيع مراحل التعليم؛ 

إتاحة سبل احلصـول علـى املـوارد الزراعيـة لألشـخاص الذيـن يعـانون الفقـر،  (ح)
وخاصة النساء، والسكان األصليني، والقيام، حسب االقتضاء، بتعزيز ترتيبـات حيـازة األرض 

اليت تعترف بالنظم األهلية إلدارة املوارد واألمالك العامة وحتميها؛ 
بناء اهلياكل األساسية الريفية، وتنويع االقتصاد وحتسني النقـل وسـبل وصـول  (ط)
فقـراء الريـف إىل األسـواق وإىل املعلومـات عـن األسـواق واالئتمـان مـــن أجــل دعــم الزراعــة 

املستدامة والتنمية الريفية؛ 
نقل التقنيات واملعارف الزراعية األساسية املستدامة مبا يف ذلـك إدارة املـوارد  (ي)
الطبيعية، إىل أصحاب املزارع الصغرية واملتوسـطة احلجـم، وصـائدي األمسـاك وفقـراء الريـف، 
ال سيما يف البلدان النامية، عن طريـق نـهج أصحـاب املصلحـة املتعدديـن، وشـراكات القطـاع 

العام واخلاص اليت دف إىل زيادة اإلنتاج الزراعي وتعزيز األمن الغذائي؛ 
زيــادة إتاحــة الغــذاء امليســــور التكلفـــة، مبـــا يف ذلـــك عـــن طريـــق تطبيـــق  (ك)
تكنولوجيات وأساليب إدارة احلصاد والغذاء ونظم التوزيع املنصفة والفعالة من خالل القيـام، 
على سبيل املثال، بتشجيع الشراكات احمللية اليت تربط بني سكان احلضر والريف واملشاريع؛ 

مكافحة التصحر والتخفيف من آثار اجلفاف والفيضانـات مـن خـالل تدابـري  (ل)
ـــذار  مثـل االسـتفادة أكـثر مـن املعلومـات والتنبـؤات املتعلقـة حبالـة املنـاخ والطقـس، ونظـم اإلن
املبكِّــر وإدارة األراضــي واملــوارد الطبيعيــة، واملمارســــات الزراعيـــة واحملافظـــة علـــى النظـــام 
اإليكولوجي ألجل عكس االجتاهات احلالية والتقليل إىل أدىن حد ممكن مـن تدهـور األراضـي 
واملوارد من املياه، مبا يف ذلك من خالل توفري املوارد املالية الكافية واليت ميكن التنبؤ ا لتنفيـذ 
اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التصحـر يف البلـدان الـيت تعـاين مـن اجلفـاف الشـديد و/أو مـــن 
التصحر، وبشكل خاص يف أفريقيا(٧)، بوصفها إحدى األدوات الرئيسية للقضاء على الفقر؛ 

زيادة الوصول إىل املرافق الصحية لتحسني الصحة البشرية وخفض معـدالت  (م)
وفيـات الرضـع واألطفـال، وإعطـاء األولويـة لتوفـري امليـاه واملرافـق الصحيـة يف االســـتراتيجيات 

الوطنية للتنمية املستدامة واستراتيجيات ختفيف وطأة الفقر حيثما طُبقت. 
 __________

جمموعة معاهدات األمم املتحدة، الد ١٩٥٤، الرقم ٣٣٤٨٠.  (٧)



02-6369113

 

A/CONF.199/20

يعـد توفـري ميـاه شـرب نظيفـة ومرافـق صحيـة كافيـة أمـرا الزمـا حلمايـة صحـة البشــر  - ٨
والبيئة. ويف هذا الصدد نوافق على القيام، حبلـول عـام ٢٠١٥، خبفـض نسـبة األشـخاص غـري 
القـادرين علـى الوصـول إىل ميـاه الشـرب املأمونـــة أو ال يســتطيعون حتمــل تكلفــة ذلــك، إىل 
النصف، (على النحو احملدد يف اإلعـــالن بشـأن األلفيـة)، ونسـبة األشـخاص الذيـن ال ميكنـهم 
الوصول إىل املرافق الصحية األساسـية، وسيشـمل ذلـك اتــخاذ إجـراءات يف مجيـع املسـتويات 

من أجل حتقيق ما يلي:  
وضع وتنفيذ شبكات فعالة للصرف الصحي املرتيل؛   (أ)

حتسني الصرف الصحي يف املؤسسات العامة، ال سيما املدارس؛  (ب)
تشجيع املمارسات اآلمنة يف جمال النظافة الصحية؛  (ج)

تشـجيع التعليـــم والتوعيــة بــالتركيز علــى األطفــال بوصفــهم عوامــل لتغــير  (د)
السلوك؛ 

تشـجيع التكنولوجيـات واملمارســـات امليســورة التكلفــة واملقبولــة اجتماعيــا  (هـ)
وثقافيا؛ 

إنشاء آليات متويل وشراكة ابتكارية؛  (و)
إدماج الصرف الصحي يف استراتيجيات إدارة املوارد املائية.  (ز)

اختـاذ إجـراءات مشـتركة وحتسـني اجلـهود الراميـة إىل التعـاون علـى مجيـع املســـتويات  - ٩
لتحسني الوصول إىل خدمات الطاقة امليسورة التكلفـة واملوثوقـة لغـرض التنميـة املسـتدامة مـن 
أجل تيسري حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، مبـا فيـها هـدف خفـض نسـبة األشـخاص الذيـن 
يعيشون يف حالة فقر إىل النصـف حبلـول عـام ٢٠١٥، وكذلـك كـأداة لتوليـد خدمـات هامـة 
أخرى للتخفيف من وطأة الفقر، وذلك مع مراعاة أن الوصول إىل الطاقـة ييسـر القضـاء علـى 

الفقر. وسيشمل ذلك اختاذ إجراءات يف مجيع املستويات من أجل حتقيق ما يلي: 
حتسـني الوصـول إىل خدمـــات ومــوارد الطاقــة املوثوقــة وامليســورة التكلفــة،  (أ)
وادية اقتصاديا، واملقبولة اجتماعيا والسليمة بيئيا مع مراعاة اخلصـائص والظـروف الوطنيـة، 
ــــة  وذلــك مــن خــالل أســاليب شــىت منــها تعزيــز إمــداد الريــف بالكــهرباء وشــبكات الطاق
الالمركزية، وزيادة استخدام مصادر الطاقة املتجددة، وأنواع الوقود السـائل والغـازي األكـثر 
نظافة وتعزيز كفاية الطاقة عن طريق تعزيـز التعـاون علـى الصعيديـن اإلقليمـي والـدويل لدعـم 
اجلهود الوطنيــة مبـا يف ذلـك مـن خـالل بنـاء القـدرات، وتقـدمي املسـاعدة املاليـة والتكنولوجيـة 
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وآليـات التمويـل االبتكاريـة، مبـا فيـها علـى املسـتويني الصغــري واملتوســط، واإلقــرار بــالعوامل 
اخلاصة ألجل متكني الفقراء من االستفادة من ذلك؛ 

حتسـني سـبل الوصـول إىل التكنولوجيـات احلديثـة املتعلقــة بالكتلــة األحيائيــة  (ب)
ومصادر وإمدادات خشب الوقود واستغالل عمليات طاقة الكتلة األحيائية جتاريا مبا يف ذلـك 

استخدام املخلفات الزراعية يف املناطق اليت ميكن أن تستدمي فيها هذه املمارسات؛ 
تعزيز االستخدام املستدام للكتلـة األحيائيـة، وعنـد االقتضـاء، مصـادر الطاقـة  (ج)
املتجـددة األخـرى بتحسـني أمنـاط االسـتعمال السـائدة يف الوقـت الراهـــن مثــل إدارة املــوارد؛ 
واسـتخدام خشـــب الوقــود أو املنتجــات والتكنولوجيــات اجلديــدة أو احملســنة بطريقــة أكــثر 

كفاءة؛ 
دعـم االنتقـال إىل اسـتعمال أنـواع أنظـف مـــن الوقــود الســائلة واالحفوريــة  (د)
ـــث  الغازيـة، حيـث تعتـرب أكـثر سـالمة مـن الناحيـة البيئيـة، ومقبولـة اجتماعيـا، وفعالـة مـن حي

التكلفة؛ 
ــة  وضـع سياسـات وأطـر تنظيميـة للطاقـة علـى الصعيـد الوطـين تسـاعد يف يئ (هـ)
الظـروف االقتصاديـة واالجتماعيـــة واملؤسســية يف قطــاع الطاقــة بغيــة تيســري احلصــول علــى 
خدمات طاقة موثوقة وميسورة التكلفة وجمدية اقتصاديـا ومقبولـة اجتماعيـا وسـليمة بيئيـا مـن 

أجل التنمية املستدامة والقضاء على الفقر يف املناطق الريفية واملناطق احلضرية واملتامخة هلا؛ 
تعزيز التعاون الدويل واإلقليمي من أجل حتسـني سـبل الوصـول إىل خدمـات  (و)
طاقة موثوقة وميسورة التكلفة وجمدية اقتصاديا ومقبولة اجتماعيا وسليمة بيئيا، واعتبـار ذلـك 
ـــة  جـزءا ال يتجـزأ مـن برامـج التخفيـف مـن حـدة الفقـر، وذلـك بتيسـري يئـة الظـروف املالئم
وتلبية احتياجات يف جمال بناء القـدرات، مـع إيـالء اهتمـام خـاص باملنـاطق الريفيـة واملعزولـة، 

حسب االقتضاء؛ 
تقدمي املساعدة املالية والتقنية للبلدان النامية وتيسري حصوهلا عليها على وجـه  (ز)
ــراء  السـرعة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل الشـراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص، وحصـول الفق
علـى خدمـات طاقـة موثوقـة وميسـورة التكلـف وجمديـة اقتصاديـا ومقبولـة اجتماعيـا وســـليمة 
بيئيا، مع مراعاة أن حتسني مستويات معيشة سكان البلدان النامية يستلزم زيادات كبــرية جـدا 
يف خدمات الطاقة وأن هذه اخلدمات حتدث تأثريات إجيابية علـى القضـاء علـى الفقـر وحتسـن 

مستويات املعيشة. 
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تعزيـز إسـهامات التنميـة الصناعيـة يف القضـاء علـى الفقـــر، وحتقيــق اإلدارة املســتدامة  - ١٠
للموارد الطبيعية. ويقتضي ذلك اختاذ إجراءات على كافة املستويات لتحقيق ما يلي: 

توفري املساعدة وحشـد املـوارد لتعزيـز اإلنتاجيـة واملنافسـة الصناعيـة، وحتقيـق  (أ)
التنمية الصناعية يف البلـدان الناميـة؛ ويشـمل ذلـك نقـل التكنولوجيـات السـليمة بيئيـا بشـروط 

تفضيلية حسبما يتم االتفاق عليه بني األطراف املعنية؛ 
تقدمي املساعدة لزيادة فرص العمالة املـدرة للدخـل مـع مراعـاة إعـالن منظمـة  (ب)

العمل الدولية بشأن املبادئ واحلقوق الرئيسية يف العمل(٨)؛ 
تعزيز إنشاء املؤسسات املتناهية الصغـر والصغـرية واملتوسـطة احلجـم بوسـائل  (ج)
من ضمنها تعزيز التدريب والتعليم واملهارات مع التركيز بوجه خـاص علـى القطـاع الزراعـي 

– الصناعي بوصفه مصدر معيشة اتمعات الريفية؛ 
توفـري الدعـم املـايل والتكنولوجـــي، عنــد االقتضــاء، للمجتمعــات الريفيــة يف  (د)
البلـدان الناميـة لتمكينـها مـن االسـتفادة مـن فـرص عيـش آمنـة ومسـتدامة يف مشـاريع التعديــن 

صغرية النطاق؛ 
تقـدمي الدعـم إىل البلـدان الناميـة لتطويـر تكنولوجيـات توفـــر الطاقــة املأمونــة  (هـ)

املنخفضة التكلفة أو تقتصدها ألغراض الطهي وتسخني املياه؛ 
توفري الدعم إلدارة املوارد الطبيعية لتوفري سبل عيش مستدامة للفقراء؛  (و)

إحـداث تغيـري كبـري يف حيـاة مـا ال يقـل عـن ١٠٠ مليـون نسـمة مـن سـكان األحيــاء  - ١١
الفقـرية حبلـول عـام ٢٠٢٠، حسـبما اقـترح يف مبـادرة �مـدن خاليـة مـــن األحيــاء الفقــرية�. 

ويتضمن ذلك اختاذ تدابري على مجيع املستويات لتحقيق ما يلي: 
حتسـني احلصـول علـى األرض واملمتلكـات وعلـى مـأوى مناسـب وخدمـــات  (أ)
اجتماعية أساسية للفقراء الريفيني واحلضريني، مـع توجيـه اهتمـام خـاص لإلنـاث الـاليت تعيـل 

أسرا معيشية؛ 

 __________
انظر إعالن منظمة العمل الدولية بشأن املبادئ األساسية واحلقوق يف العمل، ومتابعتــه، الــذي اعتمــده  (٨)
مؤمتــر العمــل الــدويل يف دورتــه السادســة والثمـــانني، جنيـــف، ١٦ حزيـــران/يونيـــه ١٩٩٨، (جنيـــف، 

مكتب العمل الدويل، ١٩٩٨). 
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اسـتعمال مـواد متينـة قليلـة التكلفـة وتكنولوجيـات مالئمـة مـن أجـــل تشــييد  (ب)
مساكن آمنة تفي بالغرض للفقراء، مبساعدة ماليـة وتكنولوجيـة تقـدم إىل البلـدان الناميـة، مـع 

مراعاة ثقافتها ومناخها وظروفها االجتماعية اخلاصة وتعرضها للكوارث الطبيعية؛ 
زيادة العمالة احلافظة للكرامة واالئتمانـات والدخـل لفقـراء املنـاطق احلضريـة  (ج)

باالستعانة بسياسات وطنية مالئمة وتشجيع املساواة يف الفرص بني الرجال والنساء؛ 
إلغاء العوائق التنظيمية وسائر العوائـق غـري الضروريـة أمـام املشـاريع الصغـرية  (د)

والقطاع غري الرمسي؛ 
تقدمي الدعم للسلطات احمللية يف إعداد برامج ترقيــة األحيـاء الفقـرية يف نطـاق  (هـ)
خطـط النمـو احلضـري وتيسـري احلصـول علـى املعلومـات اخلاصـة بقوانـني اإلسـكان، ال ســيما 

بالنسبة للفقراء؛ 
اختـاذ تدابـري فوريـة وفعالـة للقضـاء علـى أســـوأ أشــكال عمــل األطفــال حســبما ورد  - ١٢
تعريفها يف اتفاقية منظمة العمل لدولية رقم ١٨٢، ووضع وتنفيـذ اسـتراتيجيات للقضـاء علـى 

عمل األطفال الذي خيالف املعايري املقبولة دولية. 
تعزيز التعاون الدويل ملساعدة البلدان النامية، بنـاء علـى طلبـها، علـى التصـدي ملسـألة  - ١٣
عمل األطفال وأسباا الرئيسية، بوسائل من ضمنها السياسـات االقتصاديـة واالجتماعيـة الـيت 
تعاجل ظروف الفقر، مع التشديد على أن معايـري العمـل ينبغـي أن ال تسـتخدم ألغـراض محايـة 

التجارة. 
 

تغيري أمناط االستهالك واإلنتاج غري املستدامة  ثالثا -
ال بـد مـن تغيـريات جذريـة يف الطريقـة الـيت تنتـج ـا اتمعـات وتسـتهلك مـن أجــل  - ١٤
ـــة البلــدان إىل تعزيــز أمنــاط االســتهالك  حتقيـق تنميـة مسـتدامة عامليـا. وينبغـي أن تسـعى كاف
واإلنتاج املستدامة على أن تتوىل البلدان املتقدمة النمو دور الريـادة وأن تسـتفيد مجيـع البلـدان 
مـن هـذه العمليـة، مـع مراعـاة مبـــادئ ريــو مبــا يف ذلــك، يف مجلــة أمــور، مبــدأ املســؤوليات 
املشتركة ولكن املتباينة املنصوص عليه يف املبدأ ٧ من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية. وينبغـي 
للحكومات واملنظمات الدولية ذات الصلة والقطاع اخلاص وكافة الفئات الرئيسـية أن تـؤدي 
دورا حامسا يف السعي إىل تغيري أمناط االستهالك واإلنتاج غـري املسـتدامة. ويتضمـن هـذا اختـاذ 

اإلجراءات املبينة أدناه على مجيع املستويات. 
تشـجيع وتعزيـز وضـع إطـار برامـج عمـل لعشـر سـنوات دعمـا للمبـــادرات اإلقليميــة  - ١٥
والوطنية من أجل اإلسراع بالتحول صوب حتقيق االستهالك واإلنتـاج املسـتدامني بغيـة تعزيـز 
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التنميـة االجتماعيـة واالقتصاديـــة ضمــن الطاقــة املمكنــة للنظــم اإليكولوجيــة مبعاجلــة، وعنــد 
االقتضاء، بالفصل بني النمو االقتصادي والتردي البيئي من خالل حتسني الكفـاءة واالسـتدامة 
يف استخدام املوارد وعمليات اإلنتاج مع التقليل من تردي املوارد والتلـوث والتبديـد. وينبغـي 
أن تتخذ مجيع البلدان تدابـري، علـى أن تتـوىل البلـدان املتقدمـة النمـو دور الريـادة، مـع مراعـاة 
االحتياجات اإلمنائية وقدرات البلدان النامية عـن طريـق تعبئـة املسـاعدات املاليـة والتقنيـة، مـن 
مجيع املصادر، وبناء القدرات للبلدان النامية. وهذا يقتضي اختاذ اإلجراءات التاليــة علـى مجيـع 

املستويات لتحقيق ما يلي: 
حتديد أنشطة حمددة وأدوات وسياسات ومقـاييس وآليـات للرصـد والتقييـم،  (أ)
مبا يف ذلك، عنـد االقتضـاء، حتليـل دورة احليـاة واملؤشـرات الوطنيـة لقيـاس التقـدم احملـرز، مـع 
العلم بأن املعايري اليت تطبقـها بعـض البلـدان قـد ال تكـون مناسـبة لبلـدان أخـرى وذات تكلفـة 

اقتصادية واجتماعية ال مربر هلا بالنسبة للبلدان األخرى، ال سيما البلدان النامية؛ 
اعتماد وتنفيذ سياسات وتدابـري ـدف إىل تعزيـز األمنـاط املسـتدامة لإلنتـاج  (ب)
واالستهالك، وتطبيق، ضمن أمور أخرى، مبدأ امللوث يدفع الثمن الوارد ذكـره يف املبـدأ ١٦ 

من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية؛ 
وضع سياسات لإلنتاج لتحسني اخلدمات املقدمة، مـع ختفيـض اآلثـار البيئيـة  (ج)
والصحية، وذلك باستخدام نـهج تسـتند إىل العلـوم كلمـا كـان ذلـك مالئمـا. كتحليـل دورة 

احلياة مثال؛ 
وضع برامج لزيادة الوعي بشأن أمهيـة أمنـاط اإلنتـاج واالسـتهالك املسـتدامة،  (د)
ـــدان، وخصوصــا يف البلــدان املتقدمــة  ال سـيما فيمـا بـني القطاعـات األكـثر ثـراء يف مجيـع البل
النمو، من خالل التعليم، واإلعالم العام واالسـتهالكي، واإلعالنـات وغـري ذلـك مـن وسـائط 

اإلعالم، مع مراعاة القيم الثقافية احمللية والوطنية واإلقليمية؛ 
القيـام، علـى أسـاس طوعـي، عنـد االقتضـاء، بوضـع واعتمـاد أدوات إعالميــة  (هـ)
للمستهلكني تكون فعالة وشفافة وقابلـة للتحقـق وغـري مضللـة وغـري متييزيـة لتوفـري املعلومـات 
املتعلقـة باإلنتـاج واالسـتهالك، املسـتدامني، مبـا يف ذلـك جوانـب الصحـة البشـــرية والســالمة. 

وينبغي عدم استخدام هذه األدوات كحواجز جتارية خفية؛ 
ـــن كافــة املصــادر، حيثمــا يتــم  زيـادة الكفـاءة البيئيـة، بتقـدمي الدعـم املـايل م (و)
االتفاق على ذلك، لبناء القــدرات ونقـل التكنولوجيـا وتبـادل التكنولوجيـا مـع البلـدان الناميـة 

والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية، بالتعاون مع املنظمات الدولية ذات الصلة؛ 
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ـــة يف كافــة البلــدان مــن  زيـادة االسـتثمار يف اإلنتـاج األكـثر نظافـة ويف الكفـاءة البيئي - ١٦
خـالل احلوافـز وخطـط وسياسـات الدعـم؛ الراميـة إىل وضـــع أطــر تنظيميــة وماليــة وقانونيــة 

مناسبة؛ وسيشمل ذلك اختاذ تدابري على مجيع املستويات لتحقيق ما يلي:  
إنشاء ودعم برامج ومراكز لإلنتاج األنظـف وطرائـق لإلنتـاج األكـثر كفـاءة  (أ)
وذلك عن طريق مجلة أمور منـها توفـري احلوافـز، وبنـاء القـدرات ملسـاعدة املشـاريع، ال سـيما 
املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم وخاصة يف البلدان النامية، علـى حتسـني اإلنتاجيـة والتنميـة 

املستدامة؛ 
تقدمي احلوافز لالستثمار يف اإلنتاج األنظـف والكفـاءة اإليكولوجيـة يف كافـة  (ب)
البلدان، مثل برامـج تقـدمي القـروض املمولـة مـن الدولـة، ورأمسـال املغـامرة، وبرامـج املسـاعدة 
ـــري املشــوهة  التقنيـة والتدريـب املقدمـة للشـركات الصغـرية واملتوسـطة احلجـم مـع جتنـب التداب

للتجارة واليت ال تنسجم مع قواعد منظمة التجارة العاملية؛ 
مجع ونشر املعلومات اليت تتضمن أمثلة على حتقيق الفعالية من حيث التكلفـة  (ج)
يف اإلنتـاج األنظـف والكفـاءة اإليكولوجيـة واإلدارة البيئيـة، وتعزيـز تبـادل أفضـل املمارســات 

واخلربة فيما يتعلق بالتكنولوجيات السليمة بيئيا بني مؤسسات القطاعني العام واخلاص؛ 
ـــتعمال  توفـري برامـج تدريبيـة للمشـاريع الصغـرية واملتوسـطة احلجـم بشـأن اس (د)

تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت. 
ــــتدامة  دمــج املســألة املتعلقــة بأمنــاط اإلنتــاج واالســتهالك يف سياســات التنميــة املس - ١٧
وبراجمها واستراتيجياا، مبا يف ذلك إدماجها، عند االقتضاء، يف استراتيجيات احلد من الفقر. 
تعزيـــز مســـؤولية الشـــركات ومســـــاءلتها وكذلــــك املســــؤولية واملســــاءلة البيئيــــة  - ١٨

واالجتماعية، ويقتضي ذلك اختاذ إجراءات على مجيع املستويات لتحقيق ما يلي: 
تشجيع الصناعة على حتسني األداء االجتمـاعي والبيئـي مـن خـالل مبـادرات  (أ)
طوعيـة، مبـا يف ذلـك نظـم اإلدارة البيئيــة، ومدونــات قواعــد الســلوك، وإصــدار الشــهادات، 
واإلبالغ العام بشـأن املسـائل البيئيـة واالجتماعيـة، علـى أن تؤخـذ يف االعتبـار مبـادرات مثـل 
معايري املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس واملبادئ التوجيهية لـ �مبـادرة اإلبـالغ العامليـة� بشـأن 
اإلبالغ عن حتقيق االستدامة، على أن يؤخذ يف االعتبار املبدأ ١١ من إعالن ريو بشـأن البيئـة 

والتنمية؛ 
تشــجيع احلــوار بــني املشــاريع واتمعــات احملليــة الــيت تعمــل فيــها وســـائر  (ب)

أصحاب املصاحل؛ 
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تشجيع املؤسسات املالية على إدراج اعتبارات االستدامة يف عملياا اخلاصـة  (ج)
بصنع القرار؛ 

ـــج  إقامــة شــراكات وبرامــج علــى أســاس مكــان العمــل، مبــا يف ذلــك برام (د)
للتدريب والتعليم. 

تشـجيع الســـلطات املعنيــة يف مجيــع املســتويات علــى أن تراعــي، يف عمليــات صنــع  - ١٩
القرار، اعتبارات التنمية املستدامة، وأن يشـمل ذلـك القـرارات املتعلقـة بتخطيـط التنميـة علـى 
الصعيديـن الوطـــين واحمللــي، واالســتثمار يف اهليــاكل األساســية ويف تنميــة النشــاط التجــاري 

واملشتريات العامة. وسيشمل هذا اختاذ إجراءات على مجيع املستويات لتحقيق ما يلي: 
تقـدمي الدعـم لوضـع اسـتراتيجيات وبرامـــج للتنميــة املســتدامة، مبــا يف ذلــك  (أ)

عمليات صنع القرار بشأن االستثمار يف اهلياكل األساسية ويف تنمية النشاط التجاري؛ 
ـــــوك  مواصلـــة تشـــجيع تدخيـــل التكـــاليف البيئيـــة واالســـتفادة مـــن الصك (ب)
االقتصاديـة، مـع مراعـاة النـهج القـائم علـى أن امللـــوث يتحمــل، مــن حيــث املبــدأ، تكــاليف 

التلوث، ومع مراعاة املصلحة العامة ودون اإلضرار بالتجارة واالستثمار الدوليني؛ 
تشــجيع وضــع سياســات للمشــتريات العامــة تشــجع علــى تطويــر الســــلع  (ج)

واخلدمات السليمة بيئيا ونشرها؛ 
دعم بناء القدرات وتقدمي التدريب ملساعدة السـلطات املعنيـة يف جمـال تنفيـذ  (د)

املبادرات املذكورة يف هذه الفقرة؛ 
تنفيذ إجراءات تقييم األثر البيئي.  (هـ)

 *   *   *
دعــوة احلكومــــات وكذلــك املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة ذات الصلــة وأصحـــاب  - ٢٠
ـــة املســتدامة بشــأن تســخري  املصـاحل ذوي الصلـة إىل تنفيـذ توصيـات واسـتنتاجات جلنـة التنمي
الطاقـة ألغـراض التنميـة املسـتدامة، وهـي التوصيـات واالسـتنتاجات الـــيت اعتمدــا اللجنــة يف 
دورا التاسعة، مبا يف ذلك املسائل واخليارات الواردة أدناه مـع مراعـاة أن الـدول، بـالنظر إىل 
اختـالف درجـات إسـهامها يف تدهـور البيئـة العامليـة، تتحمـل مسـؤوليات مشـتركة وإن كــان 
ذلك بدرجات متفاوتة. وسيشمل هذا اختاذ إجراءات على مجيع املستويات لتحقيق ما يلي: 

ـــل التكنولوجيــا وبنــاء  اختـاذ مزيـد مـن اإلجـراءات لتعبئـة املـوارد املاليـة، ولنق (أ)
القــدرات ونشــر التكنولوجيــات الســليمة بيئيــا وفقــا لتوصيــات واســتنتاجات جلنــة التنميــــة 



2002-63691

A/CONF.199/20

املستدامة الواردة يف الفقرة ٣ من اجلزء ألف والفقـرة ٣٠ مـن اجلـزء دال مـن مقررهـا ١/٩(٩) 
بشأن تسخري الطاقة ألغراض التنمية املستدامة؛ 

دمــج اعتبــارات الطاقــة، مبــا يف ذلــك كفايتــها وجعلــها ميســــورة التكلفـــة  (ب)
ـــة واالقتصاديــة، وبوجــه خــاص يف سياســات  وإمكانيـة الوصـول إليـها، يف الـربامج االجتماعي
القطاعـات الكبـرية املســـتهلكة للطاقــة، ويف عمليــات التخطيــط والتشــغيل والصيانــة املتصلــة 
باهليـاكل األساسـية السـتهالك الطاقـة، كالقطـاع العـام وقطاعـات النقـل والصناعـة والزراعـــة، 

واستخدامات األرض يف املناطق احلضرية، والسياحة والتشييد؛ 
استحداث ونشر تكنولوجيات بديلة إلنتاج الطاقة ــدف إتاحـة حصـة أكـرب  (ج)
يف جمموع مصادر الطاقة، ملصادر الطاقـة املتجـددة، ولتحسـني الكفـاءة وزيـادة االعتمـاد علـى 

تكنولوجيات الطاقة املتقدمة، مبا فيها تكنولوجيات الوقود األحفوري األنظف؛ 
اجلمع، حسب االقتضاء بني زيادة استخدام مـوارد الطاقـة املتجـددة، وزيـادة  (د)
الكفاءة يف استخدام الطاقة، وزيادة االعتماد علــى تكنولوجيـات الطاقـة املتقدمـة، مبـا يف ذلـك 
استخدام تكنولوجيات وقود أحفـوري متقدمـة وأنظـف، واالسـتخدام املسـتدام ملـوارد الطاقـة 
التقليدية وهو ما من شأنه أن يفـي باحلاجـة املـتزايدة مـن خدمـات الطاقـة علـى املـدى الطويـل 

من أجل حتقيق التنمية املستدامة؛ 
تنويع إمدادات الطاقة باستحداث تكنولوجيات متطـورة للطاقـة تكـون أكـثر  (هـ)
نظافة وكفاءة، وبأسعار معقولة وفعالة مـن حيـث التكلفـة، مبـا يف ذلـك تكنولوجيـات الوقـود 
األحفـوري، وتكنولوجيـات الطاقـة املتجـددة، ومنـها الطاقـة املائيـة، ونقلـها إىل البلـدان الناميــة 
بشروط امتياز يتفق عليها بني األطراف وبتحسس للحاجة امللحـة، العمـل علـى زيـادة احلصـة 
العامليـة ملصـادر الطاقـة املتجـددة زيـادة كبـرية، مـن أجـل زيـادة إسـهامها يف جممـوع إمـــدادات 
ـــن املبــادرات، يف حــال  الطاقـة، مدركـني دور األهـداف الوطنيـة واإلقليميـة الطوعيـة فضـال ع
وجودها، وضمان دعـم السياسـات يف جمـال الطاقـة جلـهود البلـدان الناميـة الراميـة إىل القضـاء 
على الفقر، والعمل على تقييـم البيانـات املتوافـرة بصـورة منتظمـة مـن أجـل اسـتعراض التقـدم 

احملرز توصال إىل حتقيق هذا اهلدف؛ 

 __________
/E)، الفصـــل  2 الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي، ٢٠٠١، امللحــق رقــم ٩ (001/29 (٩)

األول – باء. 
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دعـم اجلـهود الراميـة إىل احلـد مـن إحـراق الغـاز املرافـق إلنتـاج النفـــط اخلــام  (و)
وإطالقه يف الفضاء، بوسائل منها تقدمي املساعدة املالية والتقنية إىل البلدان الناميـة، مـع إشـراك 

القطاع اخلاص؛ 
اسـتحداث واسـتغالل مصـادر الطاقـة وهياكلـها األساســـية احملليــة يف خمتلــف  (ز)
االستخدامات احمللية، وتشجيع مشاركة اتمعات الريفية، مبا يف ذلك األفرقة املنشأة مبوجـب 
جــدول أعمــال القــرن ٢١، وذلــك بدعــم مــن اتمــع الــــدويل، يف اســـتحداث واســـتغالل 
تكنولوجيات الطاقة املتجددة لتلبية احتياجاا اليومية من الطاقـة وللعثـور علـى حلـول بسـيطة 

وحملية؛ 
وضـع برامـج حمليـة لكفـاءة الطاقـــة، بوســائل مــن بينــها، حســب االقتضــاء،  (ح)
التعجيل يف استخدام تكنولوجيات كفاءة الطاقة، مـع تقـدمي الدعـم الـالزم مـن جـانب اتمـع 

الدويل؛ 
التعجيـل بتنميـــة ونشــر ووزع تكنولوجيــات كفــاءة الطاقــة وحفــظ الطاقــة  (ط)
ـــات، خصوصــا إىل البلــدان  امليسـورة التكلفـة واألكـثر نظافـة، وكذلـك نقـل هـذه التكنولوجي
النامية، بشروط مواتية، مبا يف ذلك الشروط التساهلية والتفضيلية، على حنو ما يتفق عليـه بـني 

األطراف؛ 
التوصيـة بـأن تكـون سياسـات املؤسســـات املاليــة الدوليــة وســائر املنظمــات  (ي)
داعمة للبلدان النامية، وللبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية، فيما تبذله من جـهود لوضـع 
أطر لسياساا العامة وأطر تنظيميـة، األمـر الـذي مـن شـأنه أن يوجـد جمـاال مشـتركا ملـا يلـي: 
تكنولوجيـات الطاقـة املتجـددة، وحتقيـق الكفـــاءة يف اســتعمال الطاقــة وتكنولوجيــات الطاقــة 
املتقدمـة، مبـا فيـها تكنولوجيـات الوقـود األحفـوري املتقدمـة واألنظـف ونظـم الطاقـة املركزيــة 

واملوزعة والالمركزية؛ 
ـــات  التشــجيع علــى زيــادة أنشــطة البحــث والتطويــر يف ميــدان التكنولوجي (ك)
املختلفة للطاقة، مبا يف ذلك تكنولوجيات الطاقة املتجددة وحتقيق الكفـاءة يف اسـتعمال الطاقـة 
ـــة واألنظــف  وتكنولوجيـات الطاقـة املتقدمـة مبـا فيـها تكنولوجيـات الوقـود األحفـوري املتقدم
وذلـك علـى الصعيـد الوطـين وعـن طريـق التعـاون الـدويل؛ وتعزيـز أنشـطة مؤسســات/مراكــز 
البحـث والتطويـر الوطنيـة واإلقليميـة يف جمـال إنتـاج طاقـة موثوقـة وميسـورة التكلفـــة وجمديــة 

اقتصاديا ومقبولة اجتماعيا وسليمة بيئيا من أجل حتقيق التنمية املستدامة؛ 
تعزيـز إقامـة الشـبكات بـني املراكـز املتمـيزة املعنيـة بتسـخري الطاقـة مـن أجـــل  (ل)
التنميـة املسـتدامة؛ مبـا يف ذلـك الشـبكات اإلقليميـة، عـن طريـق وصـــل املراكــز ذات الكفــاءة 
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املعنية بتكنولوجيات تسخري الطاقة من أجل التنمية املسـتدامة الـيت تسـتطيع أن تدعـم وتشـجع 
اجلهود الرامية إىل بذل أنشطة لبناء القدرات ونقـل التكنولوجيـا وخاصـة للبلـدان الناميـة، وأن 

تعمل بوصفها مراكز لتبادل املعلومات؛ 
تشـجيع التعليـم بتوفـري معلومـات لكـل مـن الرجـــال والنســاء حــول مصــادر  (م)

وتكنولوجيات الطاقة املتاحة؛ 
االستفادة من الصكوك واآلليات املالية، وخاصـة مرفـق البيئـة العامليـة، ضمـن  (ن)
واليته، من أجل توفري املوارد املالية للبلــدان الناميـة، ال سـيما أقـل البلـدان منـوا والـدول الناميـة 
اجلزريــة الصغــرية، مــن أجــل زيــادة قدراــا يف جمــال التدريــب، واملعــارف التقنيــــة وتعزيـــز 
املؤسسـات الوطنيـة يف جمـال إنتـاج طاقـة موثوقـة وميسـورة التكلفـة وجمديـة اقتصاديـا ومقبولــة 
اجتماعيــا وســليمة بيئيــا وأن يشــمل ذلــك تكنولوجيـــات تعزيـــز كفـــاءة الطاقـــة وحفظـــها 
وتكنولوجيات الطاقة املتجددة والطاقة املتقدمة، مبا يف ذلـك تكنولوجيـات الوقـود األحفـوري 

املتقدمة واألنظف؛ 
دعم اجلهود الرامية إىل حتسني األداء والشـفافية واملعلومـات املتعلقـة بأسـواق  (س)
الطاقة فيما يتعلق جبانيب العرض والطلب، وذلـك ـدف حتقيـق مزيـد مـن االسـتقرار والقابليـة 
للتنبـؤ ولكفالـة حصـول املسـتهلكني علـى خدمـات يف جمـال الطاقـة تكـون موثوقـــة وميســورة 

التكلفة وجمدية اقتصاديا، ومقبولة اجتماعيا وسليمة بيئيا؛ 
اتبـاع سياسـات ترمـي إىل تقليـل احنرافـات األسـواق لتعزيـز نظـم الطاقـة الــيت  (ع)
تتالءم مع التنميـة املسـتدامة، مـن خـالل اسـتعمال إشـارات سـوقية حمسـنة والعمـل علـى إزالـة 
ـــة الضرائــب والتخلــص التدرجيــي مــن اإلعانــات  احنرافـات السـوق، مبـا يف ذلـك إعـادة هيكل
الضــارة، حيثمــا وجــدت، إلظــهار آثارهــا البيئيــة، بسياســــات تـــأخذ يف االعتبـــار الكـــامل 
االحتياجات والظروف اخلاصة للبلدان النامية، بغرض التقليل إىل أدىن حـد مـن اآلثـار الضـارة 

اليت قد تؤثر على تنميتها؛ 
اختـاذ إجـراءات، عنـد االقتضـاء، للتخلـص يف هـذا اـال وعلـى مراحـــل مــن  (ف)
اإلعانات اليت تقف حجر عثرة أمام التنميـة املسـتدامة، مـع املراعـاة الكاملـة للظـروف اخلاصـة 
بكل بلد واالختالف يف مستويات التنمية لكل منها والنظر يف آثارهـا الضـارة، ال سـيما علـى 

البلدان النامية؛ 
تشجيع احلكومات على حتسني أداء أسواق الطاقـة الوطنيـة بطـرق تـؤدي إىل  (ص)
دعم التنمية املسـتدامة، والتغلـب علـى عوائـق السـوق، وحتسـني قـدرة الوصـول إىل األسـواق، 
على أن يؤخذ يف االعتبار التام ترك أمر تقرير هذه السياسات لكل بلد، على ضـوء خصائصـه 
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وقدراتـه ومسـتوى تنميتـه، ال ســـيما علــى النحــو الــوارد يف االســتراتيجيات الوطنيــة للتنميــة 
املستدامة، حيثما وجدت؛ 

تعزيز مؤسسات الطاقة الوطنية واإلقليمية أو ترتيبات تعزيز التعاون اإلقليمـي  (ق)
والدويل بشأن تسخري الطاقة من أجـل التنميـة املسـتدامة، ال سـيما ملسـاعدة البلـدان الناميـة يف 
جـهودها احملليـة املبذولـة لتوفـري خدمـــات طاقــة موثوقــة وميســورة التكلفــة وجمديــة اقتصاديــا 

ومقبولة اجتماعيا وسليمة بيئيا لكافة قطاعات سكاا؛ 
حث البلــدان على وضع وتنفيذ إجـراءات ضمـن إطـار العمـل الـذي وضعتـه  (ر)
الدورة التاسعة للجنة التنمية املستدامة، مبا يف ذلك عن طريـق الشـراكات بـني القطـاعني العـام 
واخلـاص علـى أن تؤخـذ يف االعتبـار الظـروف املختلفـة للبلـــدان، علــى أســاس الــدروس الــيت 
ـــك قطاعــا األعمــال  اسـتفادا احلكومـات واملؤسسـات الدوليـة وأصحـاب املصلحـة مبـا يف ذل
التجاريـة والصناعـة ويف ميـدان احلصـول علـى الطاقـة، مبــا يف ذلــك مصــادر الطاقــة املتجــددة 
وكفـاءة اسـتخدام الطاقـة والتكنولوجيـا املتقدمـــة يف جمــال الطاقــة، مبــا يف ذلــك التكنولوجيــا 

املتقدمة واألنظف الستخدام الوقود األحفوري؛ 
تعزيـز التعـاون بـني املؤسسـات واهليئـات الدوليـة واإلقليميـة املعنيـة بــاجلوانب  (ش)
املختلفة لتسخري الطاقة ألغراض التنمية املستدامة، وذلك يف إطار والية كـل منـها مـع مراعـاة 
الفقـرة ٤٦ (ح) مـن برنـامج العمـــل ملواصلــة تنفيــذ جــدول أعمــال القــرن ٢١، و، حســب 
االقتضـاء، تعزيـز األنشـطة اإلقليميـة والوطنيـة للنـهوض بـــالتعليم وبنــاء القــدرات فيمــا يتعلــق 

بتسخري الطاقة ألغراض التنمية املستدامة؛ 
القيام، حسب االقتضاء، بتعزيـز وتيسـري ترتيبـات التعـاون اإلقليمـي لتشـجيع  (ت)
جتارة الطاقة عرب احلدود، مبـا يف ذلـك الوصـل املتبـادل بـني شـبكات الكـهرباء وأنـابيب النفـط 

والغاز الطبيعي؛ 
القيام، حسب االقتضاء بتعزيز وتيسري عقد منتديات احلوار فيما بـني منتجـي  (ث)

ومستهلكي الطاقة على الصعيد اإلقليمي والوطين والدويل؛ 
 *   *   *

التشجيع على اتباع ج متكامل إزاء صنـع السياسـة علـى الصعيـد الوطـين واإلقليمـي  - ٢١
بالنسـبة خلدمـات النقـل وشـبكاته الـيت تعـزز التنميـة املسـتدامة، مبـا يف ذلـك وضـع السياســـات 
والتخطيـط السـتعمال األراضـي واهليـاكل األساسـية وشـبكات النقـل العـام وشـــبكات تســليم 
البضائع، بغية توفري نقل آمن وميسور املنال يتسم بالكفـاءة، وزيـادة كفـاءة اسـتخدام الطاقـة، 
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وختفيض التلوث، وتقليل ازدحام املرور وتقليل اآلثار الصحية الضارة، واحلد من متدد املنـاطق 
احلضريـة، علـى أن تؤخـذ يف االعتبـار األولويـات والظـــروف الوطنيــة. ويقتضــي ذلــك اختــاذ 

إجراءات على مجيع األصعدة لتحقيق ما يلي: 
تنفيذ استراتيجيات النقـل ألغـراض التنميـة املسـتدامة، الـيت تعكـس الظـروف  (أ)
اإلقليميـة والوطنيـة واحملليـة اخلاصـة مـن أجـل حتســـني ســهولة منــال النقــل وكفاءتــه ويســره، 
وكذلك حتسني نوعية اهلواء والصحة يف املناطق احلضريـة، وختفيـض انبعاثـات غـازات الدفيئـة 
مبـا يف ذلـك عـن طريـق تطويـر تكنولوجيـات أفضـل للمركبـات تكـون أسـلم بيئيـــا وميســورة 

ومقبولة اجتماعيا؛ 
تعزيز االستثمارات والشراكات لتطوير شبكات للنقل مسـتدامة وكفـؤة مـن  (ب)
حيث استخدام الطاقة ومتعددة الوسائط، مبـا يف ذلـك شـبكات النقـل العـام وشـبكات أفضـل 
ـــدان الــيت متــر  للنقـل يف املنـاطق الريفيـة، مـع تقـدمي مسـاعدة تقنيـة وماليـة للبلـدان الناميـة والبل

اقتصاداا مبرحلة انتقالية؛ 
 *   *   *

منع حدوث النفايات واحلد منها قدر املستطاع وبلـوغ احلـد األقصـى يف جمـال إعـادة  - ٢٢
االستعمال والتدوير واستخدام مواد بديلة غري ضارة بالبيئة، مبشاركة من السلطات احلكوميـة 
وكافة أصحاب املصاحل، مـن أجـل التقليـل إىل أقصـى حـد مـن اآلثـار الضـارة بالبيئـة وحتسـني 
كفاءة املوارد، مع تقدمي املساعدة املالية والتقنية وغريهـا مـن أنـواع املســـــاعدة إىل البلــــــــدان 

النامية. ويقتضي ذلك اختاذ إجراءات على مجيع األصعــــدة لتحقيق ما يلي: 
تطوير نظم إدارة النفايات مع إيالء أقصى أولوية ملنع النفايـات وإبقائـها عنـد  (أ)
احلــد األدىن وإعــادة اســتخدامها وتدويرهــا ومرافــق التصريــف الســليمة بيئيــا، مبــا يف ذلـــك 
تكنولوجيـا اسـترداد الطاقـة الكامنـة يف النفايـات، وتشـــجيع مبــادرات تدويــر النفايــات علــى 
النطاق الصغري مبا يدعم إدارة النفايـات احلضريـة والريفيـة ويوفـر فرصـا لتوليـد الدخـل، بدعـم 

دويل يقدم إىل البلدان النامية؛ 
تعزيز منع حدوث النفايات وتقليلـها إىل أدىن حـد عـن طريـق تشـجيع إنتـاج  (ب)
السلع االستهالكية القابلة إلعـادة االسـتعمال واملنتجـات القابلـة للـتردي البيولوجـي، وتطويـر 

اهلياكل األساسية املطلوبة. 
 *   *   *
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جتديد االلتزام باإلدارة السليمة للمـواد الكيميائيـة كمـا جـاء يف جـدول أعمـال القـرن  - ٢٣
٢١ طيلة دورة حياا والنفايات اخلطــرة مـن أجـل التنميـة املسـتدامة وحلمايـة الصحـة البشـرية 
والبيئة، ويستهدف ذلك، يف مجلة أمور، أن يكفل حبلول عام ٢٠٢٠ اسـتخدام وإنتـاج املـواد 
الكيميائيـة بطـرق تـــؤدي إىل تقليــل اآلثــار البالغــة الضــرر بالصحــة البشــرية والبيئــة، وذلــك 
باستخدام إجراءات شفافة لتقدير املخاطر على أساس علمي، وإجراءات إلدارة املخـاطر علـى 
أسـاس علمـي، علـى أن يوضـع يف االعتبـار النـهج الوقـائي املنصـــوص عليــه يف املبــدأ ١٥ مــن 
إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، ودعـم البلـدان الناميـة يف تعزيـز قدراـا مـن أجـل إدارة املـواد 
الكيميائية والنفايات اخلطرة بشكل سليم عن طريـق توفـري املسـاعدة التقنيـة واملاليـة. ويقتضـي 

ذلك اختاذ إجراءات على مجيع األصعدة لتحقيق ما يلي: 
ــــاملواد الكيميائيـــة  تشــجيع التصديــق علــى الصكــوك الدوليــة ذات الصلــة ب (أ)
والنفايات اخلطرة وتنفيذها، مبا يف ذلك اتفاقية روتردام لتطبيق إجـراءات املوافقـة املسـبقة عـن 
علـم علـى مـواد كيميائيـة ومبيـدات آفـات خطـرة معينـة متداولـة يف التجـارة الدوليـة(١٠) لكــي 
ـــام ٢٠٠٣ واتفاقيــة ســتكهومل بشــأن امللوثــات العضويــة  ميكـن دخوهلـا حـيز النفـاذ حبلـول ع
ـــا حــيز النفــاذ حبلــول عــام ٢٠٠٤ وتشــجيع وحتســني التنســيق  الثابتـة(١١) لكـي ميكـن دخوهل

وكذلك دعم البلدان النامية يف تنفيذ تلك الصكوك؛ 
مواصلة تطوير منهج استراتيجي لإلدارة الدولية للمـواد الكيميائيـة يسـتند إىل  (ب)
إعالن باهيا وأولويات العمل ملا بعد عام ٢٠٠٠ الذي اعتمده املنتدى احلكومي الدويل املعـين 
ــم  بالسـالمة الكيميائيـة(١٢) حبلـول عـام ٢٠٠٥ وحـث علـى املشـاركة مـن جـانب برنـامج األم
املتحدة للبيئة واحملفل احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائية والوكـاالت الدوليـة األخـرى 
ذات الصلة وسائر اجلهات الفاعلـة ذات الصلـة علـى التعـاون الوثيـق يف هـذا الصـدد، حسـب 

االقتضاء؛ 
تشـجيع البلـــدان علــى تنفيــذ النظــام املتوائــم اجلديــد علــى الصعيــد العــاملي  (ج)
لتصنيـف ووسـم املـواد الكيميائيـــة يف أقــرب موعــد ممكــن بغيــة أن يصــل النظــام إىل مرحلــة 

التشغيل الكامل حبلول عام ٢٠٠٨؛ 

 __________
UNEP/FAO/PIC/CONF.5، املرفق الثالث.  (١٠)

 .www.chem.unep.ch/sc (١١)
املنتــدى احلكومــي الــدويل املعــين بالســالمة الكيميائيــة، الــدورة الثالثــة، التقريــر اخلتــامي للــدورة الثالثـــة  (١٢)

للمنتدى (IFCS/Forum.III/23W)، املرفق السادس. 
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تشـجيع الشـراكات علـــى النــهوض باألنشــطة الــيت ترمــي إىل تعزيــز اإلدارة  (د)
السليمة بيئيا للمواد الكيميائية والنفايات اخلطرة، وتنفيذ االتفاقات البيئيـة املتعـددة األطـراف، 
وزيادة الوعي باملسائل اليت تتعلـق بـاملواد الكيميائيـة والنفايـات اخلطـرة، والتشـجيع علـى مجـع 

بيانات علمية إضافية واستعماهلا؛ 
تعزيز اجلهود الرامية إىل منـع االجتـار الـدويل غـري املشـروع بـاملواد الكيميائيـة  (هـ)
ـــها عــرب  اخلطـرة والنفايـات اخلطـرة ومنـع الضـرر النـاتج عـن حركـة النفايـات اخلطـرة وتصريف
احلـدود، بطريقـة تنسـجم مـع االلتزامـات مبوجـب الصكـوك الدوليـة ذات الصلـة؛ مثـل اتفاقيــة 

بازل املتعلقة مبراقبة حركة النفايات اخلطرة عرب احلدود وبالتخلص منها(١٣)؛ 
التشجيع على إعداد معلومات متسقة ومتكاملة بشأن املواد الكيميائية، مثـال  (و)

من خالل السجالت الوطنية إلطالق املواد امللوثة ونقلها؛ 
تعزيز تقليل املخـاطر الـيت تشـكلها الفلـزات الثقيلـة الضـارة بالصحـة البشـرية  (ز)
ـــاملي  وبالبيئـة، مبـا يف ذلـك عـن طريـق اسـتعراض الدراسـات ذات الصلـة، مـن قبيـل التقييـم الع

للزئبق ومركباته الذي أعده برنامج األمم املتحدة للبيئة.   
ـــــة  ــــة للتنميــــــة االقتصادي ــــوارد الطبيعي ــــاعدة امل ــــة وإدارة ق محاي رابعا -

واالجتماعية 
تؤثر األنشطة البشـرية تأثـريا مـتزايدا يف سـالمة النظـم اإليكولوجيـة الـيت توفـر املـوارد  - ٢٤
واخلدمات األساسية لرفاه البشر وازدهار األنشطة االقتصادية. وال بد من إدارة قـاعدة املـوارد 
الطبيعية بطريقة مستدامة ومتكاملة لتحقيق التنمية املستدامة. ويف هذا اخلصـوص، يلـزم لتغيـري 
االجتاه السائد فيما يتصل بتردي املوارد الطبيعية بأسرع ما ميكن، تنفيذ اسـتراتيجيات تتضمـن 
األهداف املعتمدة على املسـتويات الوطنيـة واإلقليميـة، إن أمكـن، حلمايـة النظـم اإليكولوجيـة 
وحتقيق اإلدارة املتكاملة لألراضي واملوارد احلية، مع تعزيز القدرات اإلقليمية والوطنيـة احملليـة. 

ويشمل هذا اختاذ إجراءات على مجيع املستويات على النحو املوضح أدناه. 
بـدء برامـج عمـل، تشـمل تقـدمي املسـاعدة املاليـــة والتقنيــة، لتحقيــق اهلــدف اإلمنــائي  - ٢٥
ـــق علــى خفــض نســبة  إلعـالن األلفيـة املتصـل بامليـاه الصاحلـة للشـرب. ويف هـذا الصـدد تواف
األشخاص الذين ال يستطيعون احلصول على املياه الصاحلـة للشـرب أو دفـع مثنـها إىل النصـف 
حبلول عام ٢٠١٥ (على النحو احملدد يف إعالن األلفية)، ونسبة األشخاص الذين ال تتـاح هلـم 

 __________
جمموعة معاهدات األمم املتحدة، الد ١٦٧٣، الرقم ٢٨٩١١.  (١٣)
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فـرص الوصـول إىل املرافـق الصحيــة األساســية، وسيشــمل هــذا اختــاذ إجــراءات علــى مجيــع 
املستويات لتحقيق ما يلي: 

ــــة الدوليــــة واحملليــــة علــــى مجيــــع املســــتويات، ونقــــل  حشـــد املـــوارد املالي (أ)
التكنولوجيا وتشجيع أفضل املمارسات ودعم بناء القدرات من أجــل تنميــة البــىن األساســية 
واخلدمات يف جمال املياه والصرف الصحي، وكفالة أن تليب هذه البىن األساســية واخلدمــات 

احتياجات الفقراء وأن تراعى الفروق بني اجلنسني؛ 
تيسري الوصول إىل املعلومات العامة واملشاركة على مجيع املستويات يف دعـم  (ب)

السياسات وصنع القرارات املتصلة بإدارة املوارد املائية وتنفيذ املشاريع؛ 
تعزيز اختاذ احلكومات إجراءات ذات أولوية، بدعم مجيع أصحـاب املصـاحل،  (ج)
فيما يتصل بإدارة املياه وبناء القـدرات علـى الصعيـد الوطـين والقيـام، حسـب االقتضـاء، علـى 
الصعيد اإلقليمي، بتعزيز وتوفري موارد ماليـة جديـدة وإضافيـة وتكنولوجيـات ابتكاريـة لتنفيـذ 

الفصل ١٨ من جدول أعمال القرن ٢١؛ 
تكثيف عملية وقاية املياه من التلوث بغية احلـد مـن املخـاطر الصحيـة ومحايـة  (د)
النظـم اإليكولوجيـة عـن طريـق اسـتحداث تكنولوجيـات تكـــون بأســعار معقولــة يف جمــاالت 
الصرف الصحي ومعاجلة املياه املستعملة، الصناعية واملرتلية، والتخفيــف مـن آثـار تلـوث امليـاه 

اجلوفية ووضع نظم للرصد وُأطر قانونية فعالة على الصعيد الوطين؛ 
اختـاذ تدابـري للوقايـة واحلمايـة لتشـجيع االسـتخدام املســـتدام للميــاه ومعاجلــة  (هـ)

أوجه النقص يف املياه. 
تطوير إدارة متكاملة للمـوارد املائيـة ووضـع خطـط متكاملـة لتحسـني اسـتخدام امليـاه  - ٢٦
حبلول عام ٢٠٠٥، مع تقـدمي الدعـم للبلـدان الناميـة، باختـاذ إجـراءات علـى مجيـع املسـتويات 

ترمي إىل: 
وضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط وبرامج وطنية/إقليمية فيما يتعلق بـاإلدارة  (أ)
املتكاملة ألحواض األار ومستجمعات املياه واملياه اجلوفية، فضـال عـن اختـاذ تدابـري لتحسـني 

كفاءة البىن األساسية للمياه من أجل تقليل اهلدر وزيادة إعادة تدوير املياه؛  
ـــا يف ذلــك وضــع األنظمــة  اسـتخدام كافـة أنـواع أدوات السياسـة العامـة، مب (ب)
والرصد والتدابري الطوعية وأدوات السوق واألدوات املستندة إىل املعلومات، وإدارة اسـتخدام 
األراضي، واسترداد تكاليف خدمات توفري املياه، بدون أن تصبح أهـداف اسـترداد التكـاليف 
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حاجزا حيول دون إمكانات حصول الفقراء علـى امليـاه املأمونـة، واعتمـاد ـج متكـامل بشـأن 
أحواض األار؛ 

حتسـني كفـاءة اسـتخدام املـوارد املائيـة والتشـــجيع علــى ختصيصــها ملختلــف  (ج)
أوجه االستعمال بطريقة توىل فيها األولوية لتلبية االحتياجـات األساسـية البشـرية وتـوازن بـني 
ضرورة حفظ أو استعادة النظم اإليكولوجية ووظائفها، واحتياجات البشر مـن االسـتعماالت 

املرتلية والصناعية والزراعية، مبا يف ذلك ضمان جودة املياه الصاحلة للشرب؛  
وضـع برامـج للحـد مـن آثـار الظـــروف الطبيعيــة البالغــة الشــدة ذات الصلــة  (د)

باملياه؛ 
توفري الدعم لتوسـيع نطـاق االسـتفادة مـن التكنولوجيـا وبنـاء القـدرات فيمـا  (هـ)
يتعلق مبوارد املياه غري التقليدية وتكنولوجيات احلفظ، للبلدان واملنـاطق الناميـة الـيت تعـاين مـن 
نـدرة امليـاه أو تتعـــرض للجفــاف والتصحــر، عــن طريــق تقــدمي الدعــم التقــين واملــايل وبنــاء 

القدرات؛ 
ـــربامج املتعلقــة بتحليــة ميــاه البحــر  دعـم اجلـهود وعنـد االقتضـاء اجلـهود وال (و)
بطريقة تتسم بالكفاءة يف استخدام الطاقة واالسـتدامة وفعاليـة التكـاليف، وإعـادة تدويـر امليـاه 
ـــات الســاحلية يف البلــدان الناميــة، عــن طريــق تدابــري مثــل املســاعدة  ومجـع امليـاه مـن الضباب

التكنولوجية والتقنية واملالية وطرائق أخرى؛ 
تيسـري إقامـة شـراكات بـني القطـاعني العـام واخلـــاص  وأشــكال أخــرى مــن  (ز)
الشراكة متنح األولوية الحتياجات الفقراء، ضمن أطر تنظيمية وطنية مســتقرة وشـفافة توفرهـا 
احلكومات، وتستجيب يف نفس الوقت للظروف احمللية ويشارك فيـها مجيـع أصحـاب املصـاحل 

املعنيني، ورصد أداء املؤسسات العامة والشركات اخلاصة وحتسني مستوى املساءلة فيها. 
دعم البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداـا مبرحلـة انتقاليـة فيمـا تبذلـه مـن جـهود  - ٢٧
لرصد وتقييم كمية املوارد املائية ونوعيتـها، مبـا يف ذلـك عـن طريـق إنشـاء و/أو زيـادة تطويـر 

شبكات الرصد الوطنية وقواعد بيانات املوارد املائية ووضع املؤشرات الوطنية املناسبة. 
حتســني إدارة املــوارد املائيــة والفــهم العلمــي لــدورة امليــــاه مـــن خـــالل التعـــاون يف  - ٢٨
االضطالع بأنشطة الرصد والبحـث املشـتركة والقيـام هلـذا الغـرض بتشـجيع وتبـادل املعـارف 
ـــا علــى النحــو املتوافــق عليــه، مبــا يف ذلــك  وتعزيـزه وإتاحـة بنـاء القـدرات ونقـل التكنولوجي
تكنولوجيا االستشعار من بعد وتكنولوجيا السواتل، وخاصة للبلدان النامية والبلـدان الـيت متـر 

اقتصاداا مبرحلة انتقالية. 
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تعزيز التنسيق الفعال بني خمتلف اهليئات والعمليات الدولية واحلكوميـة الدوليـة املعنيـة  - ٢٩
بالقضايا املتصلة باملياه، ضمن منظومـة األمـم املتحـدة وبـني األمـم املتحـدة واملؤسسـات املاليـة 
الدولية، مع االعتماد علــى املسـامهات الـيت تقدمـها املؤسسـات الدوليـة واتمـع املـدين لتوعيـة 
صـانعي القـرار؛ وينبغـي أيضـا تشـجيع التنسـيق الوثيـق مـــن أجــل إعــداد مقترحــات ودعمــها 

واالضطالع باألنشطة املتصلة بالسنة الدولية للمياه العذبة ٢٠٠٣. 
 *   *   *

تشكل احمليطات والبحار واجلزر واملناطق الساحلية جزءا أساسيا ال يتجـزأ مـن النظـام  - ٣٠
اإليكولوجـي للكـرة األرضيـة وهـي حيويـة بالنسـبة لألمـن الغذائـي العـاملي ولتحقيـق اســـتمرار 
االزدهـار االقتصـــادي ورفــاه العديــد مــن االقتصــادات الوطنيــة وخاصــة يف البلــدان الناميــة. 
ويقتضي تأمني التنمية املستدامة للمحيطات التنسيق والتعاون بشكل فعـال، مبـا يف ذلـك علـى 
الصعيدين العاملي واإلقليمي، بني اهليئات املعنية، واختاذ إجراءات على مجيــع األصعـدة لتحقيـق 

ما يلي: 
دعـوة الـدول إىل التصديـق علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـــانون البحــار لعــام  (أ)

١٩٨٢(١٤)، اليت توفر اإلطار القانوين العام ألنشطة احمليطات أو االنضمام إليها وتنفيذها؛ 
تعزيز تنفيذ الفصل ١٧ من جدول أعمال القرن ٢١، الـذي يتضمـن برنـامج  (ب)
العمل لتحقيق التنميـة املسـتدامة للمحيطـات واملنـاطق السـاحلية والبحـار، عـن طريـق جمـاالت 
برناجمـه املتعلقـة بـاإلدارة املتكاملـة والتنميـة املسـتدامة للمنـاطق السـاحلية، مبـا يف ذلـك املنــاطق 
االقتصادية اخلالصة ومحاية البيئة البحرية واالستخدام املستدام للموارد احلية البحريـة وحفظـها 
وتبديـد الشـكوك اخلطـرية بشـأن إدارة البيئـة البحريـة وتغـري املنـاخ؛ وتعزيـز التعـاون والتنســـيق 

على الصعيد الدويل، مبا يف ذلك الصعيد اإلقليمي؛ والتنمية املستدامة للجزر الصغرية؛ 
إنشاء آلية تنسيق بني الوكاالت تتسـم بالفعاليـة والشـفافية واالنتظـام، بشـأن  (ج)

القضايا املتصلة باحمليطات واملناطق الساحلية داخل منظومة األمم املتحدة؛ 
تشجيع التطبيق حبلول عام ٢٠١٠ للنهج القائم على النظم اإليكولوجيـة مـع  (د)
مراعاة إعالن ريكيافيك املتعلق برصد األمساك الذي يتسـم باملسـؤولية يف النظـام اإليكولوجـي 

البحري(١٥) وقرار مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي ٦/٥(١٦)؛ 
 __________

الوثائق الرمسية ملؤمتر األمم املتحدة الثالث لقانون البحار، الــد الســابع عشــر، (مــن منشــورات األمــم  (١٤)
 .A/CONF.62/122 الوثيقة ،( E.84.V.3 املتحدة، رقم املبيع

C، التذييل األول.  .200/INF/25 انظر وثيقة منظمة األغذية والزراعة (١٥)
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تعزيـــز اإلدارة املتكاملـــة املتعـــددة التخصصـــات والقطاعـــات للمحيطـــــات  (هـ)
واملنـاطق السـاحلية علـى الصعيـد الوطـين وتشـــجيع ومســاعدة الــدول الســاحلية علــى وضــع 

سياسات احمليطات وآلياا فيما تتعلق باإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية؛ 
تعزيز التعاون والتنسيق اإلقليميني بـني املؤسسـات والـربامج اإلقليميـة املعنيـة،  (و)
والربامج اإلقليمية املتصلة بالبحار التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمات إدارة مصـائد 

األمساك، واملنظمات اإلقليمية العلمية والصحية واإلمنائية األخرى؛ 
مسـاعدة البلـدان الناميـة علـى تنســـيق السياســات والــربامج علــى الصعيديــن  (ز)
اإلقليمـي ودون اإلقليمـي الراميـة حلفـــظ اإلدارة املســتدامة للمــوارد الســمكية وتنفيــذ خطــط 
ـــد الشــاطئية  لـإلدارة املتكاملـة للمنـاطق السـاحلية، مبـا يف ذلـك عـن طريـق تعزيـز أنشـطة الصي

واحملدودة النطاق، واستحداث اهلياكل األساسية ذات الصلة حسبما يكون ذلك مناسبا؛ 
اإلحاطـة علمـا بعمـل العمليـة االستشـارية غـري الرمسيـة املفتوحـة الـيت أنشـــأا  (ح)
ــــة العامـــة  اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف قرارهــا ٣٣/٥٤ مــن أجــل تيســري قيــام اجلمعي
باالستعراض السنوي للتطورات اليت جتد يف شؤون البحار، واالستعراض القادم ملدى فعاليتـها 

وفائدا الذي سيجري يف دورا السابعة واخلمسني مبوجب أحكام القرار املذكور أعاله؛ 
ـــع  مـن أجـل حتقيـق مصـائد أمسـاك مسـتدامة، ينبغـي اختـاذ اإلجـراءات التاليـة علـى مجي - ٣١

املستويات: 
احملافظة على األرصدة السمكية واسـتعادة املسـتويات الـيت كـانت عليـها الـيت  (أ)
ميكن أن تنتج أقصـى قـدر مـن الغـالل ـدف حتقيـق هـذه األهـداف لألرصـدة املسـتنفدة علـى 

أساس عاجل، على أال يتجاوز ذلك عند اإلمكان عام ٢٠١٥؛ 
ـــى االتفاقــات أو الترتيبــات املوضوعــة يف إطــار األمــم املتحــدة  التصديـق عل (ب)
وتنفيذها تنفيذا فعاال، ويف إطار تعاونيات مصائد األمساك اإلقليمية، مع اإلحاطة علما، بصفـة 
خاصة باتفاق تنفيذ أحكام اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون البحـار املؤرخـة ١٠ كـانون األول/ 
ديسـمرب ١٩٨٢ واملتصلـة حبفـظ وإدارة األرصـدة الســـمكية املتداخلــة املنــاطق(١٧) واألرصــدة 

__________

انظر UNDP/CPD/COB/5/23، املرفق الثالث.  (١٦)
E)،اجلــزء األول؛ انظــر  . 98.VII انظر صكوك املصايد الدولية (من منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (١٧)

 .A/CONF.164/37 أيضا
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السمكية الكثــرية االرحتـال يف أعـايل البحـار، واتفـاق عـام ١٩٩٣ لتعزيـز امتثـال سـفن الصيـد 
للتدابري الدولية حلفظ وإدارة البيئة يف أعايل البحار(١٨)؛ 

تنفيـــذ مدونـــة قواعـــد الســـلوك لصيـــد األمســـاك املتســـم باملســـؤولية لعــــام  (ج)
١٩٩٥(١٩)، علـى أن توضـع يف االعتبـار االحتياجـــات اخلاصــة للبلــدان الناميــة، علــى النحــو 
املذكور يف املادة ٥، وخطط العمل واملبادئ التوجيهية ذات الصلة اليت وضعتها منظمـة األمـم 

املتحدة لألغذية والزراعة (الفاو)؛ 
القيام على وجه السرعة بوضــع وتنفيـذ خطـط عمـل وطنيـة، وعنـد االقتضـاء  (د)
خطط عمل إقليمية، من أجل تنفيذ خطط العمـل الدوليـة الـيت وضعتـها الفـاو، ال سـيما خطـة 
العمل الدولية املعنية بتنظيم قدرات الصيد(٢٠) حبلول عـام ٢٠٠٥، وخطـة العمـل الدوليـة ملنـع 
صيد األمساك غري املشروع وغري املنظم وغري املبلغ عنه واحلد منه والقضاء عليه(٢١) حبلول عـام 
٢٠٠٤. والقيـام علـى حنـو فعـال بعمليـــات رصــد ســفن الصيــد مبــا فيــها ســفن دول العلــم، 
واإلبالغ عنها وإنفاذ القوانني ومراقبتها وذلك لتعزيـز منـع صيـد األمسـاك غـري املشـروع وغـري 

املنظم وغري املبلغ عنه واحلد منه والقضاء عليه؛ 
تشـجيع املنظمـات والترتيبـات اإلقليميـة ذات الصلـة واملتعلقـة بـإدارة مصـــائد  (هـ)
األمسـاك علـى أن توضـع يف االعتبـار علـى النحـو الواجـب حقـوق الـدول السـاحلية وواجباــا 
ومصاحلـها واالحتياجـات اخلاصـة للـدول الناميـة عنـد معاجلـة مسـألة توزيـــع حصــص املــوارد 
السمكية من األرصدة السمكية املتداخلة املناطق والكثرية االرحتال يف أعـايل البحـار، ومراعـاة 
أحكام اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار واتفاق تنفيذ أحكــام اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون 
البحار املؤرخة ١٠ كانون األول/ديسـمرب ١٩٨٢ واملتصلـة حبفـظ وإدارة األرصـدة السـمكية 

املتداخلة املناطق والكثرية االرحتال يف أعايل البحار وداخل املناطق االقتصادية اخلالصة؛ 
إلغاء اإلعانات الـيت تسـاهم يف انتشـار الصيـد غـري املشـروع وغـري املبلـغ عنـه  (و)
وغري املنظم ويف اإلفراط يف الصيد إىل جانب إمتـام اجلـهود الـيت تبذهلـا منظمـة التجـارة العامليـة 
لتوضيح وحتسني قواعدها اخلاصة باإلعانات املقدمة إىل مصائد األمساك، مع مراعاة أمهيــة هـذا 

القطاع بالنسبة للبلدان النامية؛ 

 __________
املرجع نفسه.  (١٨)

املرجع نفسه، انظر اجلزء الثالث.  (١٩)
روما، منظمة األغذية والزراعة، ١٩٩٩.  (٢٠)

املرجع نفسه، ٢٠٠١.  (٢١)



3202-63691

A/CONF.199/20

زيـادة التنسـيق وإقامـــة الشــراكات بــني اجلــهات املاحنــة واملؤسســات املاليــة  (ز)
الدوليـــــــة والوكاالت الثنائيـة وأصحـاب املصـاحل املعنيـني اآلخريـن، لتمكـني البلـدان الناميــــة 
وال سيما أقل البلدان منوا والبلدان اجلزرية الصغرية النامية والبلدان الـيت متـر اقتصاداـا مبرحلـة 
ـــة واإلقليميــة ودون اإلقليميــة فيمــا يتعلــق بإنشــاء اهليــاكل  انتقاليـة، مـن تنميـة قدراـا الوطني

األساسية واإلدارة املتكاملة ملصائد األمساك واستخدامها استخداما مستداما؛ 
دعـم التنميـة املقدمـة لتربيـة املائيـات، مبـا يف ذلـك تربيـة املائيـات علـى نطـــاق  (ح)

صغري، نظرا لألمهية املتزايدة لألمن الغذائي والتنمية االقتصادية. 
وفقـا للفصـل ١٧ مـن جـدول أعمـال القـرن ٢١ تعزيـــز حفــظ وإدارة احمليطــات مــن  - ٣٢
خالل اختاذ إجراءات على مجيع املستويات، علـى أن توضـع يف االعتبـار علـى النحـو الواجـب 

الصكوك الدولية ذات الصلة: 
احملافظة على إنتاجية املناطق البحرية والساحلية اهلامـة املعرضـة للخطـر وعلـى  (أ)

تنوعها البيولوجي مبا يف ذلك املناطق اليت تقع خارج حدود الوالية الوطنية؛ 
تنفيذ برنامج العمل الناشئ عن التزام جاكرتا املتعلق حبفظ التنوع البيولوجي  (ب)
ــا يف  البحـري والسـاحلي واالسـتخدام املسـتدام لـه املنبثـق عـن اتفـاق التنـوع البيولوجـي(٢٢)، مب
ذلك من خالل اإلسراع حبشد املوارد املالية واملساعدة التكنولوجيـة وتنميـة القـدرات البشـرية 

واملؤسسية، وال سيما يف البلدان النامية؛ 
ـــهج واألدوات، مبــا يف ذلــك ــج النظــام  تنميـة وتيسـري اسـتخدام خمتلـف الن (ج)
اإليكولوجي، والقضاء على املمارسـات الضـارة يف جمـال صيـد األمسـاك، وإقامـة شـبكات مـن 
املناطق البحرية احملمية، على حنو يتسق مع القانون الـدويل ويسـتند إىل املعلومـات العلميـة، مبـا 
يف ذلك شبكات جيدة التمثيـل حبلـول عـام ٢٠١٢، واإلغـالق الزمـين/املكـاين حلمايـة منـاطق 
وفــترات التفريــخ واالســتخدام الســليم لألراضــي الســاحلية، وختطيــط مســــتجمعات امليـــاه، 

واندماج إدارة املناطق البحرية والساحلية يف القطاعات الرئيسية؛ 
وضـع برامـج وطنيـة وإقليميـة ودوليـة لوضـع حـد لفقـدان التنـوع البيولوجـــي  (د)

البحري مبا يف ذلك الشعب املرجانية واألراضي الرطبة؛ 

 __________
 .I I/10 املرفق الثاين، املقرر ،A/51/312 انظر (٢٢)



02-6369133

 

A/CONF.199/20

ـــها املشــترك مــع اتفاقيــة  تنفيـذ اتفاقيـة رامسـار(٢٣)، مبـا يف ذلـك برنـامج عمل (هـ)
ـــادرة الدوليــة للشــعب املرجانيــة  التنـوع البيولوجـي(٢٤)، وبرنـامج العمـل الـذي دعـت إليـه املب
لتعزيز اخلطط اإلدارية املشتركــة والربط الشبكي الدويل للنظم اإليكولوجيـة لألراضـي الرطبـة 
يف املنـاطق السـاحلية، مبـا يف ذلـك الشـعب املرجانيـة، وأشـجار املـانغروف وأحـواض العشـــب 

البحري وسهول الوحل املدي. 
زيادة اجلهود املبذولة لتنفيذ برنامج العمل العـاملي حلمايـة البيئـة البحريـة مـن األنشـطة  - ٣٣
ـــة مــن األنشــطة الربيــة(٢٦) مــع  الربيـة(٢٥) وتنفيـذ إعـالن مونتريـال املتعلـق حبمايـة البيئـة البحري
التأكيد بصفة خاصة يف الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٦ على ميـاه الفضـالت، والتغيـري املـادي وتدمـري 

املوائل، واملغذيات، من خالل اختاذ إجراءات على مجيع املستويات من أجل: 
تيسـري إقامـة الشـراكات، وإجـراء البحـوث العلميـة، ونشـر املعـارف التقنيـــة،  (أ)
وحشـد املـوارد الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة، وتعزيـز بنـاء القـدرات البشـرية واملؤسســـية، مــع 

االهتمام بشكل خاص باحتياجات البلدان النامية؛ 
تعزيز قدرة البلدان النامية على تنمية براجمــها وآلياـا الوطنيـة واإلقليميـة بغيـة  (ب)
دمج أهداف برنامج العمل العاملي يف األنشطة الرئيسية وإدارة خمـاطر تلـوث احمليطـات واآلثـار 

النامجة عن ذلك؛ 
وضع برامج عمل إقليمية وحتسـني الروابـط مـع اخلطـط االسـتراتيجية للتنميـة  (ج)
املسـتدامة للمـوارد السـاحلية والبحريـة، ومـع أخـذ املنـاطق الـيت ختضـع لتغيـريات بيئيـة معجلـــة 

وضغوط إمنائية يف االعتبار بصفة خاصة؛ 
بـذل كـل جـهد ممكـن لتحقيـق تقـدم كبـري مـع انعقـاد املؤمتـر القـادم لربنــامج  (د)

العمل العاملي يف عام ٢٠٠٦ حلماية البيئة البحرية من األنشطة الربية. 
تعزيز السالمة البحريـة ومحايـة البيئـة البحريـة مـن التلـوث مـن خـالل اختـاذ إجـراءات  - ٣٤

على مجيع املستويات من أجل: 

 __________
اتفاقية رامسار املتعلقة باألراضي الرطبــة ذات األمهيــة الدوليــة وخاصــة بوصفــها موئــال للطيــور املائيــة،  (٢٣)

(جمموعة معاهدات األمم املتحدة، الد ٩٩٦، الرقم ١٤٥٨٣). 
انظر اتفاقية التنوع البيولوجــي (مركــز النشــاط الربنــاجمي للقــانون واملؤسســات لربنــامج األمــم املتحــدة  (٢٤)

للبيئة)، حزيران/يونيه ١٩٩٢. 
A/51/116، املرفق الثاين.  (٢٥)

 .E/CN.17/2002/PC.2/15 انظر (٢٦)
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دعـــوة الـــدول إىل التصديـــق علـــــى اتفاقيــــات املنظمــــة البحريــــة الدوليــــة  (أ)
وبروتوكوالا والصكوك األخرى ذات الصلة بتعزيـز السـالمة البحريـة ومحايـة البيئـة البحريـة 
من التلوث البحري، والضرر البيئي الذي تسببه السـفن مبـا يف ذلـك اسـتخدام الطـالء السـمي 
املضاد لألحياء املائية، أو االنضمام إليها وتنفيذهـا وحـث املنظمـة البحريـة الدوليـة علـى النظـر 

يف وضع آليات أقوى للتأكد من تنفيذ دول العامل لصكوك املنظمة البحرية الدولية؛ 
ـــة متطفلــة يف مــاء  تعجيـل عمليـة وضـع تدابـري للتصـدي لدخـول أنـواع غريب (ب)
الصابورة. وحث املنظمة البحرية الدولية على وضع اللمسات األخرية على مشـروع االتفاقيـة 

الدولية املتعلقة مبراقبة وتصريف مياه الصابورة ورواسب السفن. 
تشجيع احلكومات، مـع مراعـاة ظروفـها الوطنيـة، باإلشـارة إىل الفقـرة ٨ مـن القـرار  - ٣٥
RES/17/(44) للمؤمتر العام للوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة  ومـع مراعـاة االحتمـاالت اخلطـرية 

للغاية ملا للفضالت املشعة من آثار على البيئة وصحة البشر، على بذل اجلهود لدراسة التدابـري 
واألنظمة املتفق عليـها دوليـا واملتعلقـة بالسـالمة، مـع التـأكيد علـى أمهيـة وجـود آليـات فعالـة 
ـــواد املشــعة والفضــالت  للمسـاءلة، تتصـل بـالنقل البحـري الـدويل، وغـري ذلـك مـن حركـة امل
املشعة والوقود املستهلك عرب احلدود مبا يف ذلك، وضع ترتيبـات إلجـراء إخطـار ومشـاورات 

مسبقة وفقا للصكوك الدولية يف ذات الصلة. 
ـــة العلميــة  العمـل علـى زيـادة فـهم النظـم اإليكولوجيـة البحريـة والسـاحلية مـن الناحي - ٣٦
باعتبار ذلك من األسس اجلوهرية الختاذ قــرارات سـليمة، األمـر الـذي يتـأتى باختـاذ إجـراءات 

على مجيع املستويات من أجل: 
زيادة التعاون العلمي والتقين، مبـا يف ذلـك التقييـم املتكـامل، علـى الصعيديـن  (أ)
العاملي واإلقليمي، مما يشمل النقل املناسب للعلوم البحرية والتكنولوجيات والتقنيـات البحريـة 
حلفظ وإدارة املوارد البحرية احلية وغري احلية والتوسع يف كل قدرات مراقبة البحار مبا يسـمح 

بالتنبؤ حبالة البيئة البحرية وتقييمها يف الوقت املناسب؛ 
القيام حبلول عام ٢٠٠٤ بإنشاء عملية منتظمة برعاية األمم املتحـدة لإلبـالغ  (ب)
العاملي وتقييم حالة البيئة البحرية، مبـا يف ذلـك اجلوانـب االجتماعيـة – االقتصاديـة، يف الوقـت 

الراهن ويف املستقبل، باالعتماد على التقييمات اإلقليمية القائمة؛ 
بنـاء القـدرات يف جمـاالت العلـوم البحريـة ونظـم املعلومـات واإلدارة البحريــة  (ج)
وذلك بعدة طرق من بينها التشجيع علـى اللجـوء إىل تقييمـات األثـر البيئـي وأسـاليب التقييـم 
واإلبـالغ املتعلقـني بالبيئـة وذلـك يف حالـة املشـاريع أو األنشـطة الـيت ميكـن أن تضـــر بــالبيئتني 

الساحلية والبحرية ومبواردمها احلية وغري احلية؛ 
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تدعيم قدرات اللجنة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة التابعـة ملنظمـة األمـم  (د)
املتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسـكو) والفـاو وسـائر املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة ودون 
اإلقليمية لبناء القدرات الوطنية واحمللية يف جمال العلـوم البحريـة واإلدارة املسـتدامة للمحيطـات 

ومواردها. 
 *   *   *

اختـاذ ـج شـامل ومتكـامل يتصـدى ملخـاطر متعـددة ملعاجلـة وجـوه الضعـــف وتقييــم  - ٣٧
املخاطر وإدارة الكوارث مبا يف ذلـك االتقـاء منـها والتخفيـف مـن حدـا والتـأهب هلـا والـرد 
عليها وتداركها أمر أساسي إلجياد عامل أكثر أمنـا يف القـرن احلـادي والعشـرين. ويتعـني اختـاذ 

إجراءات على مجيع املستويات من أجل: 
تعزيز دور االستراتيجية الدولية للحد من الكـوارث وتشـجيع اتمـع الـدويل  (أ)

على توفري املوارد املالية الالزمة لصندوقه االستئماين؛ 
دعم وضع اسـتراتيجيات إقليميـة ودون إقليميـة ووطنيـة فعالـة وتقـدمي الدعـم  (ب)

املؤسسي العلمي والتقين إلدارة الكوارث؛ 
تعزيــز القــدرة املؤسســية لــدى البلــدان وتشــجيع أعمــال الرصــد والبحـــث  (ج)
املشـتركة علـى الصعيـد الـدويل وذلـك بتحسـني أسـاليب الرصـد الســطحي وزيــادة اســتخدام 
البيانات املستمدة مـن السـواتل ونشـر املعـارف الفنيـة والعلميـة وتقـدمي املسـاعدة للبلـدان غـري 

املنيعة؛ 
تقليل أخطار الفيضانات واجلفاف يف البلدان غري املنيعة يف مواجهتـها وذلـك  (د)
بعدة طرق من بينها النهوض حبماية وإصالح أراضي املستنقعات ومستجمعات امليـاه وحتسـني 
أساليب ختطيط استغالل األراضي وحتسني تقنيات ومنهجيات تقدمي اآلثار الضـارة الـيت ميكـن 
أن تلحـق بـأراضي املسـتنقعات مـن جـراء تغـــري املنــاخ وتطبيقــها علــى نطــاق أوســع وتقــدمي 

املساعدة، عند االقتضاء، للبلدان املعرضة بوجه خاص لتلك اآلثار؛ 
حتسني تقنيات ومنهجيات تقييم آثار تغـري املنـاخ وتشـجيع الفريـق احلكومـي  (هـ) 

الدويل املعين بتغري املناخ على مواالة تقييم اآلثار الضارة آنفة الذكر؛ 
تشجيع نشر املعارف التقليديـة واألهليـة واسـتخدامها يف التخفيـف مـن آثـار  (و) 
الكوارث والتشجيع على قيام السلطات احملليـة بتخطيـط عمليـة إدارة الكـوارث علـى الصعيـد 
اتمعــي وذلــك بعــدة طــرق مــن بينــها االضطـــالع بأنشـــطة تدريبيـــة والنـــهوض بـــالوعي 

اجلماهريي؛ 
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دعم التربعات اجلارية اليت تقدمـها، عنـد االقتضـاء، املنظمـات غـري احلكوميـة  (ز)
والدوائــر العلميــة والشــركاء اآلخريــن يف عمليــة إدارة الكــــوارث الطبيعيـــة وفقـــا للمبـــادئ 

التوجيهية املتفق عليها يف هذا الصدد؛ 
إنشـاء نظـم لإلنـذار املبكـر وشـــبكات للمعلومــات يف جمــال إدارة الكــوارث  (ح) 

تتسق واالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث وتعزيز تلك النظم والشبكات؛ 
القيام على مجيع املستويات بتنمية وتعزيز القدرة على مجـع ونشـر املعلومـات  (ط) 
العلمية والفنية، مما يشـمل حتسـني نظـم اإلنـذار املبكـر الالزمـة للتنبـؤ بـاألحوال اجلويـة البالغـة 
السوء، وخباصة ظاهريت النينيو/النينيا، وذلك بتقـدمي املسـاعدة للمؤسسـات املكرسـة للتصـدي 

لتلك األحوال ومن بينها املركز الدويل لدراسة ظاهرة النينيو؛ 
ــــا مـــن  النــهوض بالتعــاون يف جمــاالت اتقــاء الكــوارث التكنولوجيــة وغريه (ي)
الكوارث الكربى اليت تلحق بالبيئـة آثـارا ضـارة والتخفيـف مـن حـدة الكـوارث والتـأهب هلـا 
ـــدرات البلــدان املتضــررة علــى  واالسـتجابة يف حالـة وقوعـها واإلنعـاش يف أعقاـا مبـا يعـزز ق

التصدي ألي حاالت من هذا القبيل. 
 *   *   *

التغيــــر يف مناخ الكرة األرضيـة وآثـاره الضـارة يشـكالن اهتمامـا مشـتركا للبشـرية.  - ٣٨
وما نزال شديدي القلق ألن مجيع البلدان، وال سيما البلـدان الناميـة مبـا فيـها أقـل البلـدان منـوا 
والدول اجلزرية الصغرية النامية، تواجه خماطر متزايدة جراء اآلثار السـلبية لتغـري املنـاخ، ونقـر، 
يف هـذا السـياق، بـأن مشـاكل الفقـر، وتدهـور التربـة، والوصـــول إىل املــاء والغــذاء والصحــة 
البشرية ما برحت متثل موقعا حموريا لالهتمام العاملي. واتفاقية األمم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة 
بتغري املناخ(٢٧) هي الصك األساسي ملعاجلة مسألة تغري املناخ، إحدى الشواغل العاملية، ونعيـد 
تأكيد التزامنا بتحقيق هدفها النهائي يف تثبيت حالة جتمعـات غـازات الدفيئـة يف الفضـاء علـى 
مستوى يكون من شـأنه منـع التعـرض اخلطـري الـذي هـو مـن صنـع اإلنسـان لنظـام املنـاخ، يف 
إطار زمين كاف يسمح للنظم اإليكولوجية أن تتكيف بشكل طبيعي مـع التغـري املنـاخي، مـن 
أجل ضمان عدم تعرض إنتاج األغذية للخطر ولتمكني التنمية االقتصادية مـن متابعـة مسـريا 
بصورة مستدامة، وفقـا لتقاسـم تفـاضل املسـؤوليات املشـتركة فيمـا بيننـا ولقـدرات كـل منـا، 
مشرية إىل إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية الذي أعرب فيه رؤسـاء الـدول واحلكومـات عـن 
عزمـهم بـذل قصـارى جـهودهم لضمـان بـدء نفـاذ بروتوكـول كيوتـو التفاقيـة األمـم املتحــدة 

 __________
A/AC.237/18 (اجلزء الثاين) و Add.1 و Corr.1، املرفق األول.  (٢٧)
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اإلطاريـة املتعلقـة بتغـري املنـاخ(٢٨)، ويفضـل أن يكـون ذلـك حبلـول الذكـرى السـنوية العاشـــرة 
النعقـاد مؤمتـر األمـم املتحـدة املعـــين بالبيئــة والتنميــة يف عــام ٢٠٠٢، والشــروع يف اخلفــض 
املطلوب النبعاثات غازات الدفيئـة، وإن الـدول الـيت صـادقت علـى بروتوكـول كيوتـو تناشـد 
بقـوة الـدول الـيت مل تصـادق عليـه أن تقـوم بذلـك يف الوقـت املناسـب، ويلـزم اختـاذ إجــراءات 

على مجيع املستويات بقصد ما يلي: 
الوفاء جبميع االلتزامـات والتعـهدات مبوجـب اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة  (أ)

املتعلقة بتغري املناخ؛ 
العمل بصورة تعاونية من أجل حتقيق أهداف االتفاقية؛  (ب)

توفـري املسـاعدة التقنيـة واملاليـة للبلـدان الناميـــة والبلــدان الــيت متــر اقتصاداــا  (ج)
مبرحلة انتقالية وفقا لاللتزامات الواردة يف االتفاقية، مبا يف ذلك اتفاقات مراكش(٢٩)؛ 

بنـاء وتعزيـز قـدرات علميـة وتكنولوجيـة، وذلـك يف مجلـة أمـور، مـن خـــالل  (د)
مواصلـة تقـدمي الدعـم إىل الفريـق احلكومـي الـدويل املعـــين بتغــري املنــاخ بغيــة تبــادل البيانــات 

واملعلومات العلمية وال سيما يف البلدان النامية؛ 
وضع ونقل احللول التكنولوجية؛  (هـ)

اســتحداث ونشــر تكنولوجيــات ابتكاريــة فيمــا يتعلــــق بقطاعـــات التنميـــة  (و)
الرئيسـية، وال سـيما الطاقـة، واالسـتثمار يف هـذا يف اـال، مبـا يف ذلـك مـن خـــالل مشــاركة 

القطاع اخلاص، والنهج السوقي املنحى، والسياسات العامة الداعمة والتعاون الدويل؛ 
تشـجيع الرصـد املنـهجي للغـــالف اجلــوي لــألرض، واألراضــي واحمليطــات،  (ز)
وذلك بتحسني حمطات الرصـد، وزيـادة االسـتعانة بالسـواتل وحتقيـق تكـامل عمليـات الرصـد 
على النحو املناسب، حبيث تنبثق منها بيانات عاليـة اجلـودة ميكـن نشـرها لتسـتفيد منـها مجيـع 

البلدان، وال سيما البلدان النامية؛ 
تعزيـز تنفيـذ اسـتراتيجيات وطنيـة وإقليميـــة ودوليــة لرصــد الغــالف اجلــوي  (ح)
لـألرض، واألراضـي وحميطاـا، مبـا يف ذلـك حسـب االقتضـاء وضـــع اســتراتيجيات لعمليــات 
الرصـد العـاملي املتكاملـة، وذلـك يف مجلـة أمـور بالتعـاون مـع املنظمـات الدوليـــة املختصــة وال 

سيما الوكاالت املتخصصة، املتعاونة مع أمانة االتفاقية؛ 

 __________
FCCC/CP/1997/7/Add.1، املقرر ١ و CP.3، املرفق.  (٢٨)

 .Add.1-4 و FCCC/CP/2001/13 (٢٩)
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تقدمي الدعم للمبادرات الرامية إىل تقييم آثار التغيري املناخي، من قبيل مبادرة  (ط)
جملـس القطـب الشـمايل مبـا يف ذلـك اآلثـار البيئيـة واالقتصاديـة واالجتماعيـــة علــى اتمعــات 

احمللية والسكان األصليني. 
توطيد التعاون على الصعد الدويل واإلقليمي والوطين من أجل احلد مـن تلـوث اهلـواء  - ٣٩
ـــن  والتلـوث اجلـوي عـرب احلـدود وترسـب األمحـاض واسـتنفاد األوزون [مـع مراعـاة مبـادئ م
ـــة أمــور، أنــه نظــرا لتبــاين املســامهة يف تدهــور البيئــة العامليــة، تتحمــل الــدول  بينـها، يف مجل

مسؤوليات مشتركة ولكنها متباينة] وذلك باختاذ إجراءات لتحقيق ما يلي: 
تعزيز قدرات البلدان النامية والبلدان اليت متـر اقتصاداـا مبرحلـة انتقاليـة علـى  (أ)
قياس وخفض وتقييم آثـار تلـوث اهلـواء ومـن بينـها آثـاره علـى الصحـة، وتوفـري الدعـم املـايل 

والتقين لتلك األنشطة؛ 
تيسـري تنفيـذ بروتوكـول مونتريـال بشـأن املـــواد املســتنفدة لــألوزون بكفالــة  (ب)

تغذية الصندوق اخلاص به باألموال الكافية، حبلول الفترة ٢٠٠٣-٢٠٠٥؛ 
تعزيـز دعـم النظـام الفعـال حلمايـة طبقـة األوزون الـذي أرســـته اتفاقيــة فيينــا  (ج)
حلمايـة طبقـة األوزون وبروتوكـول مونتريـال، ممـــا يشــمل آليــة كفالــة االمتثــال املندرجــة يف 

إطاره؛ 
حتسـني إمكانيـات حصـول البلـدان الناميـة، حبلـول عـام ٢٠١٠، علـى بدائــل  (د)
للمواد املستنفدة لألوزون تقدر البلدان املذكورة على حتمل تكلفتـها وتكـون ميسـورة وفعالـة 
من حيث التكلفة ومأمونة وسليمة بيئيا، ومساعدة تلك البلدان على االمتثال للجـدول الزمـين 
للتخلص تدرجييا من تلك املواد، وهو اجلدول املنصوص عليه يف بروتوكول مونتريال، وذلـك 
مع األخذ يف االعتبار أن استنفاد األوزون وتغري املنــاخ أمريـن مـترابطني مـن النـاحيتني العلميـة 

والفنية؛ 
اختاذ تدابري تصديا لالجتار غري املشروع باملواد املستنفدة لألوزون.  (هـ)

 *   *   *
وتؤدي الزراعة دورا بالغ األمهية يف تلبية احتياجات سـكان العـامل اآلخذيـن يف النمـو  - ٤٠
وهـي ترتبـط بالقضـاء علـى الفقـر، وخباصـة يف البلـدان الناميـة، ارتباطـا ال انفصـــام لــه. وتعــد 
الزراعة املستدامة والتنمية الريفية من الشروط األساسية لتنفيذ ج متكامل قوامه زيـادة إنتـاج 
األغذية وتعزيز األمن الغذائي والسالمة الغذائية بطريقـة تتحملـها البيئـة. ويقتضـي ذلـك اختـاذ 

إجراءات دولية وإقليمية ووطنية لتحقيق ما يلي: 
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وصـوال إىل هـدف إعـالن األلفيـة أال وهـو خفـض نسـبة سـكان العـامل الذيــن  (أ)
يعـانون مـن اجلـوع إىل النصـف حبلـول عـام ٢٠١٥ وإعمـاال للحـق يف مسـتوى معيشـة مالئــم 
لصحتهم ورفاههم هم وأسرهم، مبا يف ذلك الغذاء، ويشـمل ذلـك بـاالقتران مـع اختـاذ تدابـري 
تعـاجل الفقـر، تتسـق مـع نتـائج مؤمتـر قمـة الغـذاء العـاملي، وللـدول األطـراف، وفقـا اللتزاماـــا 
مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة؛ يف النـهوض بـاألمن 

الغذائي ومكافحة اجلوع(٣٠)؛ 
وضع وتنفيذ خطط الستغالل األراضـي وامليـاه تنبـين علـى فكـرة االسـتخدام  (ب)
األمثل للموارد املتجددة وعلى تقييمات متكاملة لإلمكانات االجتماعية - االقتصادية والبيئيـة 
وتعزيز قدرة احلكومات والسلطات احمللية واتمعات احمللية على رصـد نوعيـة وكميـة املـوارد 

املائية والتحكم فيهما؛ 
زيـادة فـهم فكـرة اسـتغالل ومحايـة وإدارة املـوارد علـى حنـو قـابل لالســـتدامة  (ج)
ـــة والبيئتــني  كيمـا يتسـىن املضـي قدمـا يف العمـل علـى كفالـة إمكانيـة اسـتدامة بيئـة امليـاه العذب

الساحلية والبحرية ألجل طويل؛ 
النــهوض بــربامج ــدف إىل تعزيــــز إنتاجيـــة األرض واالســـتخدام الكـــفء  (د)
للمـوارد املائيـة علـى حنـو قـابل لالسـتدامة يف جمـاالت الزراعـة واحلراجـة وأراضـي املســـتنقعات 
ومصائد األمساك احلرفية والزراعة املائية وذلـك، بوجـه خـاص، مـن خـالل ـج جمتمعيـة وـج 

يتبعها السكان احملليون؛ 
دعـم جـهود البلـدان الناميـة الراميـة إىل محايـة الواحـات مـن الطمـي وتدهـــور  (هـ)

األرض وازدياد امللوحة وذلك مبدها باملساعدات التقنية واملالية املناسبة؛ 
ــع  تعزيـز مشـاركة املـرأة يف جمـايل الزراعـة املسـتدامة واألمـن املسـتدام مـن مجي (و)

وجوههما وعلى كل املستويات املتصلة ما؛ 
دمـج املوجـود مـن نظـــم املعلومــات املتصلــة مبمارســات اســتغالل األراضــي  (ز)
وذلـك بتعزيـز البحـوث واخلدمـات اإلرشـادية ومنظمـات املزارعـني علـى الصعيـد الوطـــين مبــا 
حيفـز، مبسـاعدة مـن املنظمـات الدوليـة املختصـة، تبـادل املعلومـات فيمـا بـني املزارعـني بشـــأن 
ـــة الســليمة  أفضـل املمارسـات املتبعـة مـن قبيـل تلـك املتصلـة بالتكنولوجيـات املنخفضـة التكلف

بيئيا؛ 

 __________
قرار اجلمعية العامة ٢٢٠٠ ألف (د-٢١)، املرفق.  (٣٠)



4002-63691

A/CONF.199/20

القيام، عند االقتضاء، بسن تدابري حتمي نظـم إدارة مـوارد السـكان األصليـني  (ح)
وتدعم مشاركة مجيع أصحاب املصلحة يف ختطيط الريف ويف أجهزة احلكم احمللي؛ 

اعتمـاد سياسـات وتنفيـذ قوانـني تكفـل حقوقـا حمـددة بدقـة ميكـن إعماهلــا يف  (ط)
جمال استغالل األراضي واملياه وتؤمن احليازة املشـروعة مـع التسـليم بوجـود قوانـني و/أو نظـم 
وطنيـة خمتلفـة لتملـك األرض وحيازـا وتقـدمي املسـاعدة التقنيـة واملاليـــة للبلــدان الناميــة الــيت 

تضطلع بإصالحات فيما يتصل حبيازة األراضي وتعزيز لسبل العيش املستدامة؛ 
عكــس االجتــاه التنــازيل يف التمويــل املخصــص مــن القطــاع العــــام للتنميـــة  (ي)
املستدامة وتوفري املساعدة التقنية واملالية املناسـبة وتشـجيع اسـتثمارات القطـاع اخلـاص ودعـم 
اجلهود املبذولة يف البلدان النامية والبلـدان الـيت متـر اقتصاداـا مبرحلـة انتقاليـة مـن أجـل تعزيـز 
القدرة يف جمايل البحوث الزراعية وإدارة املوارد الطبيعية ونشـر نتـائج البحـوث علـى مجاعـات 

املزارعني؛ 
توفري حوافز سوقية للمؤسسات الزراعية واملزارعني من أجل رصـد اسـتغالل  (ك)
ونوعية املياه وتنظيمـها وذلـك بعـدة طـرق مـن بينـها تطبيـق أسـاليب الـري علـى نطـاق صغـري 

وإعادة تدوير واستغالل املياه املستعملة؛ 
زيادة فرص الوصول إىل األسواق القائمة وإنشـاء أسـواق جديـدة للمنتجـات  (ل)

الزراعية ذات القيمة املضافة؛ 
زيادة جهود استصالح األراضي اجلدباء يف البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر  (م)

اقتصاداا مبرحلة انتقالية حيث ميثل التلوث مشكلة خطرية؛ 
تعزيـز التعـاون الـدويل مـن أجـل مكافحـة زراعـــة املخــدرات غــري املشــروعة  (ن)

ومراعاة اآلثار االجتماعية واالقتصادية والبيئية السلبية؛ 
صياغـة برامـج لالسـتخدام الفعـال والسـليم بيئيـا ملمارسـات حتسـني خصوبـــة  (س)

األرض ومكافحة اآلفات الزراعية؛ 
تعزيز وزيادة التنسيق بني املبادرات احلاليـة مـن أجـل تعزيـز اإلنتـاج الزراعـي  (ع)

املستدام واألمن الغذائي؛ 
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دعـوة البلـدان الـيت مل تصـدق بعـد علـــى االتفاقيــة الدوليــة للمــوارد الوراثيــة  (ف)
النباتية اجلينية من أجل الغذاء والزراعة لكي تفعل ذلك(٣١)؛ 

تشجيع حفظ النظم الزراعية التقليدية واألصلية واستخدامها وإدارا بشـكل  (ص)
مستدام وتعزيز الوسائل األصلية لإلنتاج الزراعي. 

 *   *   *
تعزيـز تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التصحـر يف البلـدان الـيت تعـاين مـن شـــدة  - ٤١
اجلفاف و/أو التصحر وبشـكل خـاص يف أفريقيـا(٧) ملعاجلـة أسـباب التصحـر وتدهـور األرض 
وذلك من أجل احملافظة علـى األرض وإصالحـها، ومعاجلـة مشـكلة الفقـر النـاجم عـن تدهـور 

األرض. وسيشمل ذلك اختاذ إجراءات على مجيع املستويات من أجل: 
تعبئة موارد مالية كافية ميكن التنبؤ ـا ونقـل التكنولوجيـات وبنـاء القـدرات  (أ)

على مجيع األصعدة؛ 
وضع برامج عمـل وطنيـة لكفالـة تنفيـذ االتفاقيـة واملشـاريع املتصلـة ـا علـى  (ب)
حنو فعال ويف الوقت املناسب يف ظل دعم من اتمـع الـدويل حبيـث يشـمل تنفيـذ مشـاريع ال 

مركزية على الصعيد احمللي؛ 
تشـجيع هيئـات اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة بتغـري املنـاخ واتفاقيــة  (ج)
التنوع البيولوجي واتفاقية مكافحة التصحـر علـى مواصلـة استكشـاف وتعزيـز أوجـه التالحـم 
بينها مع منح االعتبار الالزم لوالية كل منـها وذلـك لوضـع وتنفيـذ خطـط واسـتراتيجيات يف 

إطار االتفاقيات املعنية؛ 
إدراج تدابـري مكافحـــة واتقــاء التصحــر وكذلــك ختفيــف آثــار اجلفــاف يف  (د)
السياسـات والـربامج ذات الصلـة مـن قبيـــل االســتراتيجيات املتعلقــة بــإدارة األراضــي وامليــاه 
والغابات ونظم الزراعة والتنمية الريفية واإلنذار املبكـر واسـتراتيجيات البيئـة والطاقـة واملـوارد 

الطبيعية والصحة والتثقيف والقضاء على الفقر والتنمية املستدامة؛ 
إتاحة منافذ حمليـة إىل املعلومـات تكـون يف متنـاول اليـد بغيـة حتسـني وظيفـيت  (هـ)

الرصد واإلنذار املبكر فيما يتصل بالتصحر واجلفاف؛ 

 __________
تقرير مؤمتر منظمة األغذية والزراعة، الدورة اخلامسة والثالثون، رومـــا، ٢-١٣ تشــرين الثــاين/نوفمــرب  (٣١)

٢٠٠١ (C/2001/REP)، التذييل دال. 
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دعـوة اجلمعيـة الثانيـة ملرفـق البيئـة العامليـة الختـــاذ إجــراءات بشــأن توصيــات  (و)
جملس مرفق البيئة العاملية العتبار تدهور األرض (التصحر وإزالة الغابات) أحد جمـاالت تركـيز 
املرفق وكوسيلة لدعم مرفق البيئة العاملية للتنفيذ النـاجح التفاقيـة مكافحـة التصحـر وأن جيعـل 
بالتـايل مرفـق البيئـة العامليـــة آليــة ماليــة لالتفاقيــة مــع مراعــاة اختصاصــات ومقــررات مؤمتــر 
األطراف يف االتفاقية واالعتراف باألدوار التكاملية ملرفق البيئة العاملية واآلليـة العامليـة لالتفاقيـة 

لتوفري وتعبئة املوارد من أجل وضع وتنفيذ برامج العمل؛ 
حتسني إمكانية استدامة موارد الرعي من خالل تعزيز اإلدارة وإنفاذ القوانـني  (ز)

وتزويد البلدان النامية بالدعم املايل والتقين من جانب اتمع الدويل. 
 *   *   *

توفر النظم اإليكولوجية اجلبلية الدعـم ألنـواع حمـددة مـن سـبل احليـاة وتشـتمل علـى  - ٤٢
مـوارد هامـة مـن مسـتجمعات امليـاه والتنـوع البيولوجـــي، وعلــى نباتــات وحيوانــات نــادرة. 
ويتسم العديد منها باهلشاشة والضعف وحيتاج حلماية خاصـة يف مواجهـة اآلثـار السـلبية لتغـري 

املناخ. ويقتضي األمر اختاذ إجراءات على مجيع املستويات من أجل: 
وضـع وتشـجيع برامـج وسياســـات ونــهج تشــمل التنميــة اجلبليــة املســتدامة  (أ)
ـــة واالجتماعيــة، وتعزيــز التعــاون الــدويل لالســتفادة مــن آثــاره  بعناصرهـا البيئيـة واالقتصادي

اإلجيابية على برامج القضاء على الفقر وال سيما يف البلدان النامية؛ 
تنفيذ برامج للتصدي، عند االقتضاء، إلزالة األحراج وتـآكل التربـة وتدهـور  (ب)

األرض وفقدان التنوع البيولوجي وانقطاع تدفقات املياه واحنسار األار اجلليدية؛ 
القيام، عند االقتضــاء، بوضـع وتنفيـذ سياسـات وبرامـج تراعـي الفـوارق بـني  (ج)
اجلنسني تشتمل على استثمارات من القطاعني العام واخلاص لرفع الظلم عن اتمعـات احملليـة 

اجلبلية؛ 
تنفيـذ برامـج تشـجع التنـوع واالقتصـادات اجلبليـة التقليديـــة، وســبل العيــش  (د)
املستدامة ونظم اإلنتاج الصغرية احلجم مبا يشمل حتسني فـرص الوصـول إىل األسـواق الوطنيـة 
والدولية وختطيط االتصاالت والنقل مع مراعاة ما تتسم بـه اجلبـال مـن طبيعـة حساسـة بوجـه 

خاص؛ 
تشــجيع مشــاركة اتمعــات اجلبليــة وإشــــراكها بصـــورة كاملـــة يف اختـــاذ  (هـ)
القرارات اليت متسها وإدمـاج معـارف السـكان األصليـني وتراثـهم وقيمـهم يف مجيـع مبـادرات 

التنمية؛ 



02-6369143

 

A/CONF.199/20

تعبئـة الدعـم الوطـين والـدويل للنـهوض بـــالبحوث التطبيقيــة وبنــاء القــدرات  (و)
وتقدمي املساعدة املالية والتقنية مـن أجـل التنفيـذ الفعـال للتنميـة املسـتدامة للنظـم اإليكولوجيـة 
اجلبلية يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقاليـة، ومعاجلـة مشـكلة الفقـر يف 
أوسـاط السـكان الذيـن يعيشـون يف اجلبـال بتنفيـذ خطـط ومشـــاريع وبرامــج ملموســة بدعــم 

كاٍف من أصحاب املصاحل وتستلهم روح السنة الدولية للجبال ٢٠٠٢. 
 *   *   *

تشـجيع تنميـة السـياحة املسـتدامة، مبـا يف ذلـك السـياحة غـري االسـتهالكية والســياحة  - ٤٣
البيئية، مع استلهام روح السنة الدوليـة للسـياحة البيئيـة، ٢٠٠٢ وسـنة األمـم املتحـدة للـتراث 
الثقايف، ٢٠٠٢ ومؤمتر القمـة العـاملي للسـياحة االقتصاديـة، وإعـالن كيبيـك، واملدونـة العامليـة 
ـــة العامليــة للســياحة ومــن أجــل زيــادة  لقواعـد اآلداب يف جمـال السـياحة الـيت اعتمدـا املنظم
اسـتفادة السـكان واتمعـات املضيفـة مـن مـوارد السـياحة مـع احملافظـة يف الوقـــت ذاتــه علــى 
سالمة ثقافة تلك اتمعات وبيئتها، وتعزيـز محايـة مواقـع الـتراث الطبيعـي واملنـاطق احلساسـة 
بيئيا. وتشجيع تنمية السـياحة املسـتدامة وبنـاء القـدرات بقصـد املسـامهة يف تدعيـم اتمعـات 

احمللية والريفية. وميكن أن يشمل ذلك اختاذ إجراءات على مجيع األصعدة من أجل: 
تعزيز التعاون الدويل واالسـتثمار املباشـر األجنـيب والشـراكات مـع القطـاعني  (أ)

العام واخلاص على كافة املستويات؛ 
وضـع برامـج تعليميـة وتدريبيـة لتشـجيع السـكان علـى املشـــاركة يف ختطيــط  (ب)
السـياحة البيئيـة ومتكـني اتمعـــات احملليــة األصليــة مــن االســتفادة مــن الســياحة االقتصاديــة 
ومساعدة أصحاب املصـاحل احلقيقيـني علـى التعـاون يف تنميـة السـياحة واحملافظـة علـى الـتراث 

بغرض حتسني محاية البيئة واملوارد الطبيعية والتراث الثقايف؛ 
تقدمي املساعدة التقنية إىل البلدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر اقتصاداـا مبرحلـة  (ج)
انتقالية لدعم تنمية األعمال التجارية يف جمـال السـياحة املسـتدامة وبرامـج االسـتثمار والتوعيـة 

السياحية وحتسني أنشطة السياحة احمللية وحفز تنمية املشاريع؛ 
ـــها الســياحية  مسـاعدة اتمعـات احملليـة املضيفـة يف إدارة الزيـارات إىل مواقع (د)
لتحقيــق أقصى فائــدة ماليــة مع كفالـــة التقليل إىل أدىن حد من األثـر السـليب واملخـاطر علـى 
عادات تلك اتمعات وثقافتها وبيئتها احلياتية بدعم من املنظمـة العامليـة للسـياحة واملنظمـات 

ذات الصلة األخرى؛ 
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تشجيع تنويع األنشطة االقتصادية بوسائل منها تيسـري الوصـول إىل األسـواق  (هـ)
وتوفـري املعلومـات التجاريـة واملشـاركة يف املشـاريع احملليـة الناشـئة ال سـيما املشـاريع الصغـــرية 

واملتوسطة. 
 *   *   *

وميثـل التنـوع البيولوجـي، الـــذي يـــؤدي دورا حامســـا يف جممـــــل التنميــة املســتدامة،  - ٤٤
عنصرا ال بد منه لكوكبنا، ولرفاه البشـر وألسـباب رزقـهم وسـالمتهم الثقافيـة. إال أن التنـوع 
البيولوجي يضيع حاليا بـمعدالت غري مسـبوقة جـراء أنشـطة اإلنسـان؛ وهـذا االجتـاه ال ميكـن 
عكسه ما مل ينتفع الناس من احملافظة على التنـــوع البيولوجـي واسـتخدامه علـى حنـو مسـتدام، 
ـــة التنــوع البيولوجــي.  ال سـيما يف البلـدان منشـأ املـوارد الوراثيـة، وفقـا للمـادة ١٥ مـن اتفاقي
فاالتفاقية هي الصك األساسي للمحافظة على التنوع البيولوجي واستخدامه املسـتدام وكفالـة 
املشاركة العادلة واملنصفة للمنافع املتأتية من استخدام املوارد الوراثية. ويتطلب تنفيـذ أهـداف 
االتفاقية الثالثة بـمزيد من الفعاليـة واالتسـاق وحتقيـق خفـض هـام يف املعـدل احلـايل السـتنفاد 
التنـوع البيولوجـي توفـري مـوارد ماليـة وتقنيـة جديـدة وإضافيـة للبلـــدان الناميــة، تشــمل اختــاذ 

إجراءات على مجيع املستويات لتحقيق ما يلي: 
إدماج أهداف االتفاقية يف الـربامج والسياسـات العامليـة واإلقليميـة والوطنيـة،  (أ)
ـــات، وال ســيما يف برامــج وسياســات القطاعــات االقتصاديــة  القطاعيـة والشـاملة لعـدة قطاع

للبلدان واملؤسسات املالية الدولية؛ 
تشـجيع العمـل اجلـاري يف إطـار االتفاقيـة علـى االسـتخدام املســـتدام للتنــوع  (ب)
البيولوجـي، مبـا يف ذلـك السـياحة املسـتدامة، باعتبـاره مسـألة مشـــتركة ذات صلــة بـــمختلف 

النظم اإليكولوجية، والقطاعات، وااالت املواضيعية؛ 
تشجيع التالحم الفعلـي بـني االتفاقيـة وغريهـا مـن االتفاقـات البيئيـة املتعـددة  (ج)
األطراف، بطرق منها وضع خطط وبرامج مشتركة، مع مراعاة الواليـات اخلاصـة بكـل منـها 

فيما يتعلق باملسؤوليات واالهتمامات املشتركة؛ 
تنفيــذ االتفاقيــة وأحكامــها، مبــا يف ذلــك املتابعــة النشــــطة لـــربامج عملـــها  (د)
ومقرراا عن طريق برامج العمل الوطنية واإلقليمية، وال سيما االستراتيجيات وخطط العمـل 
الوطنية اخلاصة بالتنوع البيولوجي، وتعزيز إدراجـها يف االسـتراتيجيات والـربامج والسياسـات 
ذات الصلة اليت تشمل عـدة قطاعـات، مبـا فيـها برامـج وسياسـات التنميـة املسـتدامة والقضـاء 

على الفقر واملبادرات اليت تشجع االستخدام اتمعي املستدام للتنوع البيولوجي؛ 



02-6369145

 

A/CONF.199/20

تشجيع التنفيذ الواسع النطاق للنهج القائم علــى النظـام اإليكولوجـي وزيـادة  (هـ)
تطويره، على النحو الذي جيري وضعه يف سياق عمل االتفاقية اجلاري؛ 

تشـجيع تقـدمي دعـم دويل ملمـوس وإقامـة شـراكات للمحافظـة علـى التنـــوع  (و)
البيولوجـي واسـتخدامه املسـتدام، مبـا يف ذلـك التنـوع البيولوجـي يف النظـم اإليكولوجيــة، ويف 
مواقع التراث العاملي، ومحاية األنــواع املـهددة بـاالنقراض، ال سـيما مـن خـالل التوفـري املالئـم 

للموارد املالية والتكنولوجيا إىل البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية؛ 
حفــظ التنــوع البيولوجــي بشــكل فعــال واســتخدامه اســتخداما مســـتداما،  (ز)
وتشجيع ودعم املبادرات بشأن منـاطق البـؤر السـاخنة وغريهـا مـن املنـاطق الضروريـة للتنـوع 

البيولوجي وتشجيع إنشاء الشبكات واملمرات اإليكولوجية الوطنية واإلقليمية؛ 
تقدمي الدعم املايل والتقين للبلدان النامية، مبا يف ذلك يف جمال بنـاء القـدرات،  (ح)

من أجل تعزيز جهود احملافظة على التنوع البيولوجي املستندة إىل السكان األصليني؛ 
تدعيم اجلهود الوطنيــة واإلقليميـة والدوليـة لضبـط األنـواع املتطفلـة الـيت تعـد  (ط)
من أهم أسـباب فقـدان التنـوع البيولوجـي، والتشـجيع علـى وضـع برنـامج عمـل فعـال بشـأن 

األنواع املتطفلة على مجيع املستويات؛ 
ــــة وجمتمعـــات  رهنــا بالتشــريعات الوطنيــة، اإلقــرار حبقــوق اتمعــات احمللي (ي)
ـــرات وممارســات تقليديــة، والعمــل، بـــموافقة  السـكان األصليـني الـيت أوتيـت معـارف ومبتك
ومشاركة حائزيها على وضـع وتنفيـذ آليـات بشـروط متفـق عليـها، مـن أجـل اسـتخدام هـذه 

املعارف واملبتكرات واملمارسات؛ 
تشـجيع مجيـع أصحـــاب املصــاحل ومتكينــهم مــن املســامهة يف تنفيــذ أهــداف  (ك)
ـــات الســكان األصليــني  االتفاقيـة، وال سـيما اإلقـرار بـالدور اخلـاص للشـباب والنسـاء وجمتمع

واتمعات احمللية يف احملافظة على التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام؛ 
تشـجيع املشـاركة الفعالـة تمعـات السـكان األصليـني واتمعـات احملليـــة يف  (ل)

اختاذ القرارات ورسم السياسات بشأن استخدام معارفهم التقليدية؛ 
ـــايل للبلــدان الناميــة والبلــدان الــيت متــر اقتصاداــا  تشـجيع الدعـم التقـين وامل (م)
بـمرحلة انتقالية يف جهودها الرامية، يف مجلة أمـور، إىل القيـام، عنـد االقتضـاء، بوضـع وتنفيـذ 
نظم وطنية فريدة ونظم تقليدية وفق األولويات والتشريعات الوطنية بغية احملافظة علـى التنـوع 

البيولوجي واستخدامه املستدام؛ 
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تشـجيع التنفيـذ الواسـع النطـــاق والعمــل املســتمر فيمــا يتعلــق مببــادئ بــون  (ن)
التوجيهيـة بشـأن الوصـول إىل املـوارد الوراثيـة والتقاسـم العـادل واملنصـف للفوائـد املتأتيـة مــن 
اسـتخدامها، كمدخـــل ملســاعدة األطــراف لــدى وضعــهم وصياغتــهم مشــاريع التشــريعات 
والتدابري اإلدارية أو السياسية، املتعلقة بالوصول إىل املوارد وتقاسـم الفوائـد، فضـال عـن إبـرام 

العقود وغريها من الترتيبات يف إطار شروط متفق عليها بشأن الوصول وتقاسم الفوائد؛ 
ـــار اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي، ومــع مراعــاة مبــادئ بــون  التفـاوض، يف إط (س)
التوجيهية، على إنشاء نظام دويل لتشجيع املشاركة العادلـة واملنصفـة بشـكل فعـال يف الفوائـد 

املتأتية من استخدام املوارد الوراثية؛ 
تشجع االختتام الناجح للعمليات احلالية اليت ترعاها اللجنة احلكومية الدوليـة  (ع)
املعنية بامللكية الفكرية واملـوارد الوراثيـة واملعـارف التقليديـة والفنـون الشـعبية التابعـة للمنظمـة 
العامليــة للملكيــة الفكريــة والفريــق املخصــص املفتــوح بــاب العضويــة املعــين باملـــادة ٨ (ي) 

واألحكام ذات الصلة من االتفاقية؛ 
ـــالوصول إىل النتــائج واملنــافع املترتبــة علــى  تشـجع التدابـري العمليـة املتعلقـة ب (ف)
التكنولوجيــات األحيائيــة الــيت تســتند إىل املــوارد الوراثيــة، وفقــا للمــــادتني ١٥ و ١٩ مـــن 
االتفاقيـة، بطـرق تتضمـن االضطـالع بالتعـاون العلمـــي والتقــين املعــزز يف جمــال التكنولوجيــا 
واألمن األحيائيني، مبا يف ذلك تبـادل اخلـرباء وتدريـب املـوارد البشـرية واسـتحداث القـدرات 

املؤسسية ذات الوجهة البحثية؛ 
القيام، بغية تعزيز التعاون والدعـم املتبـادل، مـع مراعـاة القـرارات املتخـذة يف  (ص)
إطــار االتفاقــات ذات الصلــة، بتشــجيع املناقشــــات، دون اســـتباق احلكـــم علـــى نتائجـــها، 
فيمـا يتصـل بالعالقـات بـني التزامـات االتفاقيـة واالتفاقـات اخلاصـة بالتجـارة الدوليـة وحقــوق 

امللكية الفكرية، كما ورد يف إعالن الدوحة الوزاري(٣٢)؛ 
تشجيع تنفيذ برنامج عمل مبادرة التصنيف العاملية؛  (ق)

دعـوة مجيـع الـدول الـيت مل تصـــدق حــىت اآلن علــى االتفاقيــة، وبروتوكــول  (ر)
قرطاجنة لألمن األحيائي امللحق باالتفاقية(٣٣)، وسـائر االتفاقـات املتصلـة بـالتنوع البيولوجـي، 
إىل القيـام بذلـك، ودعـوة الـدول الـيت قـامت بذلـك إىل تشـجيع تنفيذهـا علـى الصعـد الوطــين 

 __________
 .A/C.2/56/7 انظر (٣٢)

 .http://www.biodiv.org/biosafty/protocol.asp. (٣٣)
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واإلقليمي والدويل ودعم البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية تقنيـا وماليـا 
يف هذا الشأن. 

 *   *   *
وتغطـي الغابـات واألشـجار قرابـة ثلـث مسـاحة كوكـب األرض. واإلدارة املســـتدامة  - ٤٥
للغابات الطبيعية واملغروسة، على السـواء، واملنتجـات اخلشـبية وغـري اخلشـبية، أمـر ال بـد منـه 
لتحقيق التنمية املستدامة كمـا أـا وسـيلة هامـة للغايـة يف القضـاء علـى الفقـر، والقيـام بـالقدر 
األقصى املمكن بالتقليل من إزالة الغابات ووقف فقدان التنـوع البيولوجـي واحلـد مـن تدهـور 
التربة واملوارد وحتسني األمن الغذائي والوصول إىل مياه الشرب النقيـة واحلصـول علـى الطاقـة 
بأسعار معقولة؛ فضال عن أا تـربز الفوائـد املتعـددة للغابـات واألشـجار الطبيعيـة واملغروسـة؛ 
ـــدان  وتسـهم يف سـالمة الكوكـب والبشـر. وحتقيـق اإلدارة املسـتدامة للغابـات علـى نطـاق البل
والعامل بطرق تتضمـن الشـراكات فيمـا بـني مـن يعنيـه األمـر مـن حكومـات وأطـراف مؤثـرة، 
مبا يف ذلك القطاع اخلاص واتمعات األصلية واحملليــة واملنظمـات غـري احلكوميـة، هـو هـدف 
أساسي للتنمية املستدامـــــة. ويقتضي ذلـك اختـــــــاذ إجـراءات علـى مجيـع املسـتويات لتحقيـق 

ما يلي: 
تعزيـز االلـتزام السياسـي لبلـوغ اإلدارة املسـتدامة للغابـات مـــن خــالل تــأييد  (أ)
إدراجها كأولوية يف جدول األعمال العاملي، مـع املراعـاة التامـة للصـالت بـني قطـاع الغابـات 

وغريه من القطاعات عن طريق اتباع نهج متكاملة؛ 
دعـم منتـدى األمـم املتحـــدة للغابــات مبســاعدة الشــراكة التعاونيــة يف جمــال  (ب)
الغابـات بوصفـهما مـن اآلليـــات احلكوميــة الدوليــة األساســية لتيســري وتنســيق تنفيــذ اإلدارة 
املستدامة للغابات علـى الصعـد الوطـين واإلقليمـي والعـاملي، ممـا يسـهم بالتـايل، مـن بـني مجلـة 

أمور، يف حفظ التنوع البيولوجي للغابات واستخدامه على حنو مستدام؛ 
اختاذ إجراءات فورية بشأن إنفاذ القوانني احملليـة املتعلقـة بالغابـات وبالتجـارة  (ج)
الدولية غري املشروعة باملنتجات احلرجيـة، بــما فيـها املـوارد اإلحيائيـة احلرجيـة، وذلـك بدعـم 
من اتمع الدويل من أجل بناء القدرات البشرية واملؤسسية املتصلة بإنفاذ التشريعات الوطنيـة 

يف تلك ااالت؛ 
اختاذ إجراءات فورية على الصعيدين الوطـين والـدويل لتعزيـز وتيسـري وسـائل  (د)
االسـتغالل املسـتدام لألخشـاب، وتيسـري توفـري املـوارد املاليـة، ونقـــل وتطويــر التكنولوجيــات 

السليمة بيئيا، بـما يتصدى ملمارسات االستغالل غري املستدام لألخشاب؛ 
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وضع وتنفيذ مبادرات لتلبية احتياجـات منـاطق العـامل الـيت تشـكو حاليـا مـن  (هـ)
الفقر واليت توجد ـا أعلـى املعـدالت لقطـع الغابـات ويلقـى فيـها التعـاون الـدويل ترحيبـا مـن 

حكومات البلدان املتأثرة؛ 
إقامـة وتوطيـد الشـراكات والتعـاون الـدويل ليتسـىن توفـري املزيـد مـــن املــوارد  (و)
املاليـة ونقـل التكنولوجيـات السـليمة بيئيـا، وبنـاء القـــدرات وإنفــاذ القوانــني، وحتقيــق اإلدارة 
السـليمة يف جمـال الغابـات علـى كافـة املسـتويات، واإلدارة املتكاملـة لألراضـي واملـوارد، بغيــة 
تنفيـذ اإلدارة املسـتدامة للغابـات، مبـا يف ذلـك مقترحـات العمـل الـيت قدمـها الفريـق احلكومـي 

الدويل املعين بالغابات/املنتدى احلكومي الدويل املعين بالغابات؛ 
تعجيل تنفيذ البلـدان ملقترحـات العمـل الـيت قدمـها الفريـق احلكومـي الـدويل  (ز)
املعين بالغابات/املنتدى احلكومي الدويل املعين بالغابات والشـراكة التعاونيـة يف جمـال الغابـات، 
وتكثيف اجلهود املتصلة بتقدمي التقارير إىل منتدى األمـم املتحـدة املعـين بالغابـات لإلسـهام يف 

التقييم الذي سيجري يف عام ٢٠٠٥ ملا جرى إحرازه من تقدم؛ 
اإلقرار بنظم إدارة الغابات اليت تقوم على أساس حملي أو جمتمعي ودعم هـذه  (ح)

النظم، لكفالة املشاركة الكاملة والفعالة يف إدارة الغابات على حنو مستدام؛ 
تنفيــذ برنــامج العمــل املوســع ذي الوجهــة العمليــة التــابع التفاقيــة التنـــوع  (ط)
البيولوجـي علـى كافـة فئـات التنـوع البيولوجـي للغابـات، وذلـك يف تعـاون وثيـق مـع املنتــدى 
وأعضاء الشراكة وسائر العمليات واالتفاقيات املتصلـة بالغابـات، مـع إشـراك كافـة األطـراف 

املؤثرة ذات الصلة. 
 *   *   *

وينطـوي التعديـن واملعـادن والفلـزات علـى أمهيـة يف التنميـة االقتصاديـــة واالجتماعيــة  - ٤٦
لكثـري مـن البلـدان، بـالنظر إىل مـا متثلـه املعـادن مـن ضـرورة للحيـاة احلديثـة. ويتضمـــن تعزيــز 
ـــدة  إسـهام التعديـن واملعـادن والفلـزات يف التنميـة املسـتدامة اختـاذ إجـراءات علـى مجيـع األصع

لتحقيق ما يلي: 
دعـم اجلـهود املبذولـة مـن أجـل معاجلـة اآلثـــار والفوائــد البيئيــة واالقتصاديــة  (أ)
والصحيـة واالجتماعيـة للتعديـن واملعـادن والفلـزات طـوال دورة حياـــا، مبــا يف ذلــك صحــة 
العمـال وسـالمتهم، واســـتخدام جمموعــة مــن الشــراكات، وتشــجيع األنشــطة القائمــة علــى 
الصعيدين الوطين والدويل فيما بني من يعنيه األمـر مـن حكومـات ومنظمـات حكوميـة دوليـة 
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وشـركات تعديـن وعمـال، مـن أجـل زيـــادة الشــفافية واملســاءلة لكفالــة االســتدامة يف تنميــة 
التعدين واملعادن؛ 

تعزيـز مشـاركة أصحـاب املصـاحل، مبـا يف ذلـــك اتمعــات احملليــة واألصليــة  (ب)
والنسـاء، يف أداء دور نشـط يف تنميـة التعديـن واملعـادن والفلـزات علـــى امتــداد عمــر العمليــة 
التعدينية، مبا يف ذلك فترة ما بعد اإلغـالق ألغـراض إعـادة التـأهيل، وفقـا للتنظيمـات الوطنيـة 

ويف إطار مراعاة اآلثار اهلامة العابرة للحدود؛ 
ـــايل والتقــين  تشـجيع ممارسـات التعديـن املسـتدامة مـن خـالل توفـري الدعـم امل (ج)
وبناء القدرات للبلـدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر اقتصاداـا بــمرحلة انتقاليـة يف جمـال التعديـن 
وجتهيز املعادن، مبا يف ذلك التعدين الصغري النطاق، والقيام، حيثما كان ذلك ممكنـا ومالئمـا، 
ـــــة والتكنولوجيــــة،  بتحســـني التجـــهيز ذي القيمـــة املضافـــة، واســـتكمال املعلومـــات العلمي

واستصالح املواقع املتدهورة وإعادة تأهيلها. 
 

التنمية املستدامة يف عامل يتحول إىل العوملة  خامسا -
تتيح العوملة للتنميـة املسـتدامة فرصـا وتفـرض عليـها حتديـات. فنحـن نقـر بـأن العوملـة  - ٤٧
والترابط يتيحان فرصـا جديـدة يف جمـاالت التجـارة واالسـتثمار وتدفقـات رأس املـال والتقـدم 
ـــق النمــو لالقتصــاد العــاملي والتنميــة  التكنولوجـي، مبـا يف ذلـك تكنولوجيـا املعلومـات، لتحقي
وحتسني مستويات املعيشة يف أرجاء العامل. ويف الوقت نفسـه، ال تـزال هنـاك حتديـات خطـرية 
قائمة تشمل األزمات املاليـة الشـديدة وعـدم األمـن والفقـر واالسـتبعاد وعـدم املسـاواة داخـل 
اتمعـات وفيمـا بينـها. وتواجـه البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر اقتصاداـا بــمرحلة انتقاليـــة 
عوبـات خاصـة يف االسـتجابة لتلـك التحديـات والفـــرص. وينبغــي أن تكــون العوملــة منصفــة 
وشاملة متاماً، وتدعو احلاجة بشدة إىل وضـع سياسـات واختـاذ تدابـري علـى الصعيديـن الوطـين 
والدويل تتم صياغتها وتنفيذها مبشاركة كاملة وفعالة من جانب البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت 
متـر اقتصاداـا مبرحلـة انتقاليـة، مـن أجـل مسـاعدا علـى االسـتجابة الفعالـة لتلـك التحديـــات 

والفرص. ويقتضي ذلك اختاذ إجراءات على مجيع األصعدة لتحقيق ما يلي: 
االســتمرار يف تعزيــز النظــم التجاريــة واملاليــة املتعــددة األطــراف املفتوحـــة،  (أ)
واملنصفة، والقائمة على القواعد، والقابلة للتنبؤ، وغري التمييزية، اليت تعود بالفائدة علـى مجيـع 
البلدان حىت يتسىن حتقيق التنمية املستدامة. واالستمرار يف دعم اإلجناز النــاجح لربنـامج العمـل 
الوارد يف إعالن الدوحة الوزاري وتنفيذ توافق آراء مونتريي. والترحيب بــما تقـرر يف إعـالن 
الدوحة الوزاري من وضع احتياجات ومصاحل البلدان النامية يف قلـب برنـامج عمـل اإلعـالن، 
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مبـا يف ذلـك عـن طريـق تعزيـز إمكانيـة الوصـول إىل األسـواق بالنسـبة للمنتجـات ذات األمهيــة 
للبلدان النامية؛ 

تشجيع اجلهود اجلارية اليت تبذهلا املؤسسات املالية والتجارية الدولية لضمـان  (ب)
علنية وشفافية عمليات اختاذ القرارات واهلياكل املؤسسية؛ 

تعزيز قدرات البلدان النامية، مبا يف ذلك أقل البلدان منوًا والبلدان النامية غـري  (ج)
الساحلية والدول اجلزريـة الصغـرية الناميـة لكـي تسـتفيد مـن فـرص حتريـر التجـارة عـن طريـق 
التعاون الدويل، والتدابري الرامية إىل حتسني اإلنتاجية، وتنويع السـلع، وزيـادة القـدرة التنافسـية 

وقدرة اتمعات احمللية على تنظيم املشاريع وتطوير اهلياكل األساسية للنقل واالتصاالت؛ 
دعـم منظمـة العمـل الدوليـة وتشـجيعها فيمـا تبذلـه مـن عمـل مسـتمر بشـــأن  (د)

البعد االجتماعي للعوملة، على النحو املنصوص عليه يف الفقرة ٦٤ من توافق آراء مونتريي؛ 
تعزيز وضع برامج منسقة وفعالة وحمددة اهلدف لتقدمي املساعدة التقنية وبنـاء  (هـ)
القدرات فيما يتصل بالتجارة، يستفاد فيها من الفـرص احلاليـة واملقبلـة للوصـول إىل األسـواق 

وتبحث يف سياقها الصلة بني التجارة والبيئة والتنمية. 
قيـام أعضـاء منظمـة التجـارة العامليـة بتنفيـذ نتـائج مؤمتـر الدوحـة الـوزاري، ومواصلـــة  - ٤٨
ـــة والفعالــة  تعزيـز املسـاعدة التقنيـة وبنـاء القـدرات املتصلـة بالتجـارة، وضمـان املشـاركة القوي
والكاملة للبلدان النامية يف املفاوضات التجارية املتعددة األطراف عن طريـق وضـع احتياجاـا 

ومصاحلها يف قلب برنامج عمل منظمة التجارة العاملية. 
القيام بشكل فعال بتشجيع مسـؤولية الشـركات ومسـاءلتها اسـتنادًا إىل مبـادئ ريـو،  - ٤٩
بوســائل منــها اإلعــداد الكــامل والتنفيــذ الفعــال لالتفاقــــات والتدابـــري احلكوميـــة الدوليـــة، 
واملبادرات الدولية، والشراكات بني القطاع العام واخلاص، واألنظمة الوطنيـة املناسـبة، ودعـم 

التحسني املستمر ملمارسات الشركات يف مجيع البلدان. 
دعم قدرات البلدان النامية على تشجيع املبـادرات العامـة واخلاصـة الـيت تعـزز سـهولة  - ٥٠
احلصـول علـى املعلومـــات املتعلقــة بــالبلدان واألســواق املاليــة وكفالــة دقــة تلــك املعلومــات 
وتوافرها يف حينها ومشوليتها. وميكن للمؤسسات املالية املتعددة األطراف واإلقليميـة أن تقـدم 

املزيد من املساعدة يف هذه األغراض. 
تعزيـز االتفاقـات اإلقليميـة للتجـارة والتعـاون، الـيت تتفـق مـع النظـام التجـاري املتعــدد  - ٥١
األطـراف بـني البلـدان املتقدمـة والبلـدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر اقتصاداـا مبرحلـــة انتقاليــة، 
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وفيمـا بـني البلـدان الناميـة، بدعـم مـن املؤسسـات املاليـة الدوليـة ومصـارف التنميـة اإلقليميـــة، 
حسب االقتضاء، بغية حتقيق أهداف التنمية املستدامة. 

ــــمرحلة انتقاليــة علــى تضييــق  مسـاعدة البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر اقتصاداـا ب - ٥٢
الفجوة الرقمية، ويئة فرص رقمية وتسـخري إمكانـات تكنولوجيـات املعلومـات واالتصـاالت 
ألغراض التنمية، عـن طريـق نقـل التكنولوجيـا بشـروط يتفـق عليـها علـى حنـو متبـادل وتقـدمي 
دعم مايل وتقين، والقيام، يف هذا السياق، بدعم مؤمتر القمة العاملي املعين مبجتمع املعلومات. 

 
الصحة والتنمية املستدامة  سادسا -

ورد يف إعالن ريو بشـأن البيئـة والتنميـة أن البشـر هـم صميـم التنميـة املسـتدامة، وأن  - ٥٣
من جقهم أن حييوا حياة صحية ومنتجة يف وئام مع الطبيعة. وال ميكـن حتقيـق أهـداف التنميـة 
ـــة الــيت تنتشــر بكــثرة، ومت حتقيــق مكاســب  املسـتدامة إال إذا مت القضـاء علـى األمـراض املوهن
صحية للبشر كافـة وهـو مـا ال يتـأتى إال بالقضـاء علـى الفقـر. وهنـاك حاجـة ماسـة للتصـدي 
ألسباب االعتالل، مبا فيها األسـباب البيئيـة، وألثرهـا علـى التنميـة، مـع التشـديد خاصـة علـى 

املرأة والطفل وعلى فئات اتمع الضعيفة مثل املعوقني واملسنني والسكان األصليني. 
ويتعـني تعزيـز قـدرة أنظمـة الرعايـة الصحيـة علـى توفـري اخلدمـات الصحيـة األساســـية  - ٥٤
للجميع على أسس الكفاءة وسـهولة املنـال ويسـرة التكلفـة للوقايـة مـن األمـراض ومكافحتـها 
ومعاجلتها والتقليل من األخطـار الصحيـة البيئيـة، مبـا يتماشـى مـع حقـوق اإلنسـان واحلريـات 
األساسية ويتفق مع القوانني احمللية والقيم الثقافية والدينية، ويراعي تقارير مؤمترات ومؤمتـرات 
القمة ذات الصلة اليت تعقدها األمـم املتحـدة والـدورات االسـتثنائية للجمعيـة العامـة. ويشـمل 

ذلك اختاذ تدابري، على مجيع املستويات، لتحقيق ما يلي: 
دمـــج الشـــواغل الصحيـــة، مبـــا فيـــها شـــواغل أشـــد الســـكان ضعفـــــا، يف  (أ)

االستراتيجيات والسياسات والربامج املتعلقة بالقضاء على الفقر وحتقيق التنمية املستدامة؛ 
تعزيز إمكانية احلصول بصورة منصفة وحمسنة، علـى خدمـات رعايـة صحيـة  (ب)
كفؤة ورخيصة، تشمل، الوقاية على كافة مستويات النظام الصحي، واحلصول علـى العقاقـري 
ــا  الضروريـة املأمونـة بأسـعار ميسـورة، وخدمـات التحصـني واللقاحـات املأمونـة، والتكنولوجي

الطبية؛ 
تقـدمي مسـاعدة تقنيـة وماليـة إىل البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر اقتصاداـــا  (ج)
مبرحلـة انتقاليـة لتنفيـذ اسـتراتيجية الصحـة للجميـع، مبـــا يف ذلــك أنظمــة املعلومــات الصحيــة 

وقواعد البيانات املتكاملة عن أخطار التنمية؛ 
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حتسني تطوير وإدارة املوارد البشرية العاملة يف خدمات الرعاية الصحية؛  (د)
العمـل علـــى إقامــة شــراكات لتحســني التثقيــف الصحــي، ــدف االرتقــاء  (هـ)
بـــمستوى اإلملــام بالشــؤون الصحيــة علــى النطــاق العــاملي، حبلــول عــام ٢٠١٠، مبشـــاركة 

وكاالت األمم املتحدة، حسب االقتضاء، 
وضـع برامـج واختـاذ مبـادرات لتخفيـض معـــدالت وفيــات األطفــال الرضــع  (و)
واألطفال دون اخلامسة من العمر إىل الثلثني حبلول عـام ٢٠١٥، وختفيـض معـدالت الوفيـات 
النفاسية بنسبة ثالثة أرباع معدل عام ٢٠٠٠، وتقليل نسبة التفاوت فيما بني البلدان املتقدمـة 
النمو والبلدان النامية ويف داخلها، يف أقرب وقت ممكـن، مـع االهتمـام خاصـة، بالقضـاء علـى 

منط الوفيات غري التناسبية اليت ميكن تفاديها، بني الرضيعات واألطفال؛ 
توجيــــه اجلهــود البحثية حنو القضايا الصحية ذات األولوية - وتطبيـق نتـائج  (ز)
البحـوث عليـها - خاصـة القضايـا الـيت متـــس الفئــات الســكانية الضعيفــة واملعرضــة لإلصابــة 
بــاألمراض، وذلــك باســتحداث لقاحــات جديــدة، والتقليــل مــن نســبة التعــرض لألخطــــار 
الصحية، وتعزيز تكافؤ الفرص يف احلصول على خدمات الرعاية الصحيـة والتعليـم والتدريـب 

واملعاجلة والتكنولوجيا الطبية، واالهتمام باآلثار اجلانبية لسوء الصحة؛ 
التشجيع على صون وتطوير واستخدام معـارف وممارسـات الطـب التقليـدي  (ح)
الفعالة، حيثما كان ذلك مالئما، يف توالف مع الطـب احلديـث، مـع مراعـاة كـون اتمعـات 
احمللية وجمتمعات السكان األصليني هي احلامية للمعارف واملمارسات التقليدية، وتعزيـز محايـة 

املعارف التقليدية، بصورة فعالة، حسب االقتضاء، مبا يتفق والقانون الدويل؛ 
كفالة القدرة على توفري اخلدمات والرعاية الصحية للنساء على حنـو متسـاو،  (ط)

مع إيالء اهتمام خاص للحاالت النفاسية وحاالت الوالدة الطارئة؛ 
العمل بفعالية، لدى مجيع األفراد الذين بلغـوا سـنا مناسـبة، مـن أجـل حتسـني  (ي)
معيشتهم الصحية، مبا فيها الصحة اإلجنابيـة والصحـة اجلنسـية، مبـا يتفـق مـع التزامـات ونتـائج 
آخر مؤمترات ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة، شاملة مؤمتر القمة العـاملي مـن أجـل 
الطفل، ومؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، واملؤمتـر الـدويل للسـكان والتنميـة، ومؤمتـر 
القمة العاملي للتنمية االجتماعية، واملؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، واستعراضاا وتقاريرها؛ 

ـــم  إطـالق مبـادرات دوليـة لبنـاء القـدرات، حسـب االقتضـاء، تسـاعد يف تقيي (ك)
الروابط بني الصحة والبيئة، وتسـتفيد مـن املعـارف املكتسـبة مـن أجـل يئـة اسـتجابات أكـثر 
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فعاليـة، علـى صعيـد السياســـات الوطنيــة واإلقليميــة، إزاء األخطــار البيئيــة الــيت ــدد صحــة 
اإلنسان؛ 

– بشـروط متفـق عليـها، تشـمل إقامـة شـــراكات  نقـل ونشـر التكنولوجيـات  (ل)
متعـددة اـاالت مـع القطـاعني العـام واخلـاص – لتـأمني حصـول املنـاطق الريفيـة واحلضريـة يف 
البلدان النامية، فضال عن البلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية، على املياه الصاحلة ومرافـق 
الصرف الصحي والتخلص من النفايات، بدعم مايل دويل، مع مراعاة الظـروف اخلاصـة بكـل 

بلد والشواغل املتعلقة باجلنسني؛ مبا يف ذلك احتياجات املرأة احملددة من التكنولوجيا؛ 
تعزيز وترويج برامج منظمة العمل الدولية ومنظمـة الصحـة العامليـة لتخفيـض  (م)
ـــة  نسـبة الوفيـات واإلصابـات واألمـراض املهنيـة، وربـط الصحـة املهنيـة بتحسـني الصحـة العام

كوسيلة لتعزيز الصحة العامة والتوعية الصحية؛ 
حتسني الصحة عن طريق حصــول اجلميـع علـى غـذاء كـاف وسـليم ومقبـول  (ن)
ثقافيا ومالئم مـن الناحيـة الغذائيـة، وزيـادة محايـة صحـة املسـتهلك، ومعاجلـة املسـائل املتعلقـة 
بنقـص املغذيـات الدقيقـة، وتنفيـذ االلتزامـــات احلاليــة املتفــق عليــها دوليــا واملعايــري واملبــادئ 

التوجيهية ذات الصلة؛ 
وضع برامج وقائية وتروجيية وعالجيـة، أو تعزيـز القـائم منـها، حيثمـا ينطبـق  (س)
ذلك، ملعاجلة األمراض واحلاالت غـري املعديـة، كـأمراض القلـب واألوعيـة الدمويـة والسـرطان 
والســـكر واألمـــراض الصدريـــة املزمنـــة واإلصابـــات واالضطرابـــات النامجـــة عـــن العنـــــف 
ـــاطي اخلمــر، والتدخــني،  واالضطرابـات النفسـية وعوامـل اخلطـر املرتبطـة ـا، مبـا يف ذلـك تع

وتناول األغذية غري الصحية، وانعدام النشاط البدين؛ 
الوفـاء، ضمـن األطـر الزمنيـة املتفـق عليـها، جبميـع االلتزامـات املتفـق عليـها يف إعــالن  - ٥٥
االلتزام بشأن فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز(٣٤) الذي اعتمدته اجلمعية العامـة يف دورـا 
االسـتثنائية السادسـة والعشـرين، مـع االهتمـام بوجـه خـاص، بـاحلد مـن انتشـار فـريوس نقــص 
املناعة البشرية بني الشبان والشابات الذيـن تـتراوح أعمـارهم بـني ١٥ و ٢٤ سـنة بنسـبة ١٥ 
يف املائة يف أشد البلدان تضررا حبلول عام ٢٠٠٥، ويف العامل، حبلول عام ٢٠١٠، فضـال عـن 

مكافحة املالريا والسل وغريمها من األمراض بوسائل منها: 

 __________
– ٢/٢٦، املرفق.  قرار اجلمعية العامة د إ  (٣٤)
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تنفيذ استراتيجيات وطنية عالجية ووقائية، وتدابري للتعاون اإلقليمي والدويل  (أ)
ووضع مبادرات دولية لتقدمي مساعدة خاصة لألطفال الذين يتيتمـون نتيجـة اإلصابـة بفـريوس 

نقص املناعة البشرية/اإليدز؛ 
الوفــاء بااللتزامــات املتعلقــة بتقــدمي مــوارد كافيــة لدعــم الصنــدوق العــاملي  (ب)
ملكافحة اإليدز والسل واملالريـا، واحلـرص يف الوقـت ذاتـه علـى كفالـة اسـتفادة أكـثر البلـدان 

احتياجا من الصندوق؛ 
محاية صحة العمال وحتسني السالمة املهنية بوسائل من بينـها القيـام، حسـب  (ج)
االقتضاء، باتباع املدونة االختيارية لقواعد منظمة العمل الدولية للممارسات املتعلقـة بفـريوس 

نقص املناعة البشرية/اإليدز وعامل العمل وحتسني ظروف مكان العمل؛ 
حشد املوارد املالية الكافيـة مـن القطـاع العـام، وحـض القطـاع اخلـاص علـى  (د)
تقدمي املوارد ألنشطة البحث والتطوير املتعلقة باألمراض اليت تنتشر بني الفقراء، ومنها فـريوس 
نقص املناعة البشرية واإليدز واملالريا والسل، وتوجيه هذه املوارد للبحوث الطبيـة البيولوجيـة 

والصحية، فضال عن استنباط لقاحات وعقاقري جديدة. 
ختفيض نسبة اإلصابة بأمراض اجلـهاز التنفسـي واآلثـار الصحيـة األخـرى النامجـة عـن  - ٥٦

تلوث اهلواء، مع إيالء اهتمام خاص للنساء واألطفال، وذلك عن طريق ما يلي: 
تعزيز الربامج اإلقليمية والوطنية، مبا فيها برامـج الشـراكات العامـة واخلاصـة،  (أ)

عن طريق تقدمي املساعدات التقنية واملالية إىل البلدان النامية؛ 
دعم التخفيض التدرجيي يف استخدام البرتين الذي حيتوي على الرصاص؛  (ب)

ــة  تعزيـز ودعـم جـهود ختفيـض االنبعاثـات باسـتعمال أنـواع وقـود أكـثر نظاف (ج)
وأساليب حديثة ملكافحة التلوث؛ 

مساعدة البلدان النامية يف توفري الطاقة للمجتمعات الريفية بأسـعار ميسـورة،  (د)
وخاصة من أجل تقليل االعتماد على مصادر الطاقة التقليديـة املسـتخدمة يف الطـهي والتدفئـة، 

اليت تضر بصحة املرأة والطفل. 
التخفيض التدرجيــي للرصـاص يف الطـالءات احملتويـة عليـه، ويف املصـادر األخـرى الـيت  - ٥٧
يتعـرض هلـا اإلنسـان، والعمـل بشـكل خـاص علـى عـدم تعـرض األطفـــال للرصــاص، وتعزيــز 

جهود الرصد واملراقبة، ومعاجلة حاالت التسمم بالرصاص. 
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التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية  سابعا -
تعد الدول اجلزرية الصغرية النامية حالة خاصـة مـن نـاحييت البيئـة والتنميـة. ورغـم أن  - ٥٨
هـذه الـدول متسـك بنفسـها زمـام القيـادة يف مسـريا حنـو حتقيـق التنميـة املسـتدامة يف بلداــا، 
إال أـا تعـوق علـى حنـو مـتزايد جـراء تفـاعل العوامـل السـلبية الـيت يشـرحها بوضـوح جـــدول 
أعمــال القــرن ٢١، وبرنــامج العمــل مــن أجــل التنميــة املســتدامة للــدول اجلزريــة الصغـــرية 
الناميـة(٣٥)، والقـرارات الصـادرة عـن الـــدورة االســتثنائية الثانيــة والعشــرين للجمعيــة العامــة. 

ويتعني اختاذ إجراءات على مجيع املستويات لتحقيق ما يلي: 
التعجيل بتنفيذ برنامج العمل على الصعيديـن الوطـين واإلقليمـي مبـوارد ماليـة  (أ)
كافية، عن طريق سـبل منـها، نقـاط التنسـيق التابعـة ملرفـق البيئـة العامليـة ونقـل التكنولوجيـات 

السليمة بيئيا، واملساعدة على بناء القدرات من جانب اتمع الدويل؛ 
زيـادة تطبيـق اإلدارة املسـتدامة ملصـائد األمسـاك وزيـادة العـائدات املاليـة منــها  (ب)
بدعم وتعزيز منظمات إدارة مصائد األمساك اإلقليمية ذات الصلة، حسب االقتضاء، مثل آليـة 
مصـائد األمسـاك اإلقليميـة ملنطقـة البحـر الكـارييب املنشـأة حديثـا، ودعـم اتفاقـات مثـل اتفاقيـــة 

حفظ وإدارة األرصدة السمكية الكثرية االرحتال يف غرب ووسط احمليط اهلادئ؛ 
ـــدول اجلزريــة الصغــرية الناميــة، مبــا يف ذلــك مــن خــالل وضــع  مسـاعدة ال (ج)
مبادرات حمددة للتخطيط واإلدارة املستدامني ملناطقها الساحلية ومناطقها االقتصادية اخلالصـة 
وجرفها القاري، مبا يف ذلك وحيثما يكون ذلك مالئما، مناطق اجلـرف القـاري الـيت تتجـاوز 
مسافة ٢٠٠ ميل من خطـوط األسـاس السـاحلية، فضـال عـن مبـادرات اإلدارة اإلقليميـة ذات 
الصلة يف سياق اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحـار وبرامـج البحـار اإلقليميـة اخلاصـة بربنـامج 

األمم املتحدة للبيئة؛ 
توفري الدعم، بسبل منها بناء القدرات، لتطوير ومواصلة تنفيذ ما يلي:  (د)

ـــالدول اجلزريــة الصغــرية الناميــة يف برامــج العمــل  العنـاصر املتصلـة حتديـدا ب �١�
املتعلقة بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي؛ 

برامج توفري املياه العذبـة للـدول اجلزريـة الصغـرية الناميـة، عـن طريـق وسـائل  �٢�
منها نقاط التنسيق التابعة ملرفق البيئة العاملية؛ 

 __________
تقريــر املؤمتــــر العـــاملي للتنميـــة املســـتدامة للـــدول اجلزريـــة الصغـــرية الناميـــة، بريدجتـــاون، بربـــادوس،  (٣٥)
 ،A. 4 – ١٦ أيـــار/مـــايو ١٩٩٤، (منشـــورات األمـــم املتحـــدة، رقـــم املبيـــع 9.1.18 ٢٥ نيســان/أبريــل 

والتصويبات الفصل األول، القرار ١، املرفق الثاين). 
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العمل، بصورة فعالـة، علـى ختفيـض النفايـات والتلـوث ومنعـهما ومراقبتـهما  (هـ)
والتقليل من آثارمها الصحية، عن طريق القيام حبلـول عـام ٢٠٠٤ باختـاذ مبـادرات تسـتهدف 
تنفيذ برنامج العمل العاملي حلماية البيئة البحرية من األنشطة الربية يف الـدول اجلزريـة الصغـرية 

النامية؛ 
ـــل منظمــة التجــارة  العمـل، يف سـياق املفاوضـات اجلاريـة لوضـع برنـامج عم (و)
العامليـة بشـأن التجـارة يف االقتصـادات الصغـرية، علـى إيـالء االهتمـام الواجـب يف إطـار خطــة 
الدوحة للتنمية للدول اجلزرية الصغرية النامية الـيت تواجـه عوائـق هيكليـة شـديدة يف االندمـاج 

يف االقتصاد العاملي؛ 
وضــع مبــادرات جمتمعيــة للســياحة املســتدامة حبلــــول عـــام ٢٠٠٤، وبنـــاء  (ز)
القـدرات الضروريـة لتنويـع املنتجـات السـياحية، مـع محايـة اهلويـات الثقافيـة والتقـاليد وحفــظ 

وإدارة املوارد الطبيعية بشكل فعال؛ 
تقدمي املساعدة إىل الدول اجلزريـة الصغـرية الناميـة دعمـا للمجتمعـات احملليـة  (ح)
واملنظمات الوطنية واإلقليمية املعنية فيها، من أجل إدارة املخاطر والتهديدات بصـورة شـاملة، 
ومنع الكوارث والتخفيف من حدا والتأهب هلا واملساعدة يف التخفيف من نتــائج الكـوارث 

واألحوال املناخية الشديدة وحاالت الطوارئ األخرى؛ 
دعـم اإلجنـــاز، مث التنفيــذ املبكــر بشــروط متفــق عليــها، ملؤشــرات الضعــف  (ط)
االقتصادية واالجتماعية والبيئيـة واملؤشـرات ذات الصلـة، كـأدوات لتحقيـق التنميـة املسـتدامة 

للدول اجلزرية الصغرية النامية؛ 
ـــرية الناميــة يف تعبئــة املــوارد الالزمــة، وإقامــة  مسـاعدة الـدول اجلزريـة الصغ (ي)
الشراكات املالئمة، لتلبية احتياجاا يف جمال التكيف مع اآلثـار الضـارة لتغـري املنـاخ وارتفـاع 
منسوب البحر والتقلبات اجلوية ، مبا يتفق وااللتزامات املقـررة مبوجـب اتفاقيـة األمـم املتحـدة 

اإلطارية بشأن تغري املناخ، حيثما تنطبق؛ 
مساندة جهود الدول اجلزرية الصغرية النامية مـن أجـل بنـاء القـدرات واختـاذ  (ك)

الترتيبات املؤسسية الالزمة لتنفيذ نظم محاية امللكية الفكرية. 
دعم توافر خدمات الطاقة املالئمة وامليسورة والسـليمة بيئيـا، الالزمـة لتحقيـق التنميـة  - ٥٩

املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية، عن طريق سبل منها: 
تعزيـز اجلـهود اجلاريـة ومسـاندة اجلـهود اجلديـدة املبذولـة يف جمـــال إمــدادات  (أ)
وخدمــات الطاقــة حبلــول عــام ٢٠٠٤، بســــبل منـــها منظومـــة األمـــم املتحـــدة ومبـــادرات 

الشراكات؛ 
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تطويـر وتعزيـز االسـتخدام الفعـال ملصـادر الطاقـــة، مبــا فيــها املصــادر احملليــة  (ب)
ومصادر الطاقة املتجددة، وبناء قدرات الـدول اجلزريـة الصغـرية الناميـة يف جمـاالت التدريـب، 

والدراية الفنية وتعزيز املؤسسات الوطنية يف جمال إدارة الطاقة. 
توفري الدعم للدول اجلزرية الصغرية النامية يف تنمية القدرات وتعزيز:  - ٦٠

خدمات الرعاية الصحية الرامية إىل زيادة تكافؤ فرص احلصول علـى الرعايـة  (أ)
الصحية؛ 

املؤسسات الطبية اليت تسهم يف توافر العقاقري والتكنولوجيا الالزمـة، بصـورة  (ب)
دائمة وميســورة مـن أجـل حماربـة ومكافحـة األمـراض املعديـة واألمـراض غـري املعديـة، خاصـة 

فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز والسل والسكر واملالريا ومحى الدنغ؛ 
ــدرات  اجلـهود الراميـة إىل تصريـف النفايـات والسـيطرة علـى التلـوث وبنـاء ق (ج)
نظم الصيانة واإلدارة من حيث توفري امليـاه وخدمـات الصـرف الصحـي يف املنـاطق الريفيـة أو 

احلضرية؛ 
اجلـهود املبذولـة لتنفيـذ املبـادرات الراميـة إىل القضـاء علـى الفقـــر، واملبينــة يف  (د)

الفرع الثاين من هذه الوثيقة. 
إجـراء اسـتعراض كـــامل وشــامل لتنفيــذ برنــامج عمــل بربــادوس للتنميــة املســتدامة  - ٦١
للدول اجلزرية الصغرية النامية يف عام ٢٠٠٤، وفقا لألحكـام الـواردة يف قـرار اجلمعيـة العامـة 
دإ - ٢/٢٢، ويف هـــذا الســـياق نطلـــب إىل اجلمعيـــة العامـــة أن تنظـــر يف دورـــا الســــابعة 

واخلمسني يف عقد اجتماع دويل بشأن التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية. 
 

التنمية املستدامة ألفريقيا  ثامنا -
منـذ انعقـاد مؤمتـر األمـم املتحـدة للبيئـة والتنميـة ظـل هـدف حتقيـق التنميـــة املســتدامة  - ٦٢
بالنسبة للعديد من البلدان األفريقية هدفا بعيد املنال. فال يزال الفقر يشـكل حتديـا كبـريا كمـا 
أن معظم البلدان يف القارة األفريقية مل تسـتفد االسـتفادة الكاملـة مـن فـرص العوملـة، ممـا فـاقم 
ميش القارة. وأسفرت الصراعات، وعـدم كفايـة االسـتثمار والفـرص احملـدودة للوصـول إىل 
األسواق، والقيود على العرض وأعباء الديون غري املقدور عليها، وتدهور مستويات املسـاعدة 
اإلمنائية الرمسية بشكل مل يسبق له مثيل، وتأثري فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، عـن إعاقـة 
اجلهود اليت تبذهلا أفريقيا من أجل حتقيق التنمية املستدامة. وينبغي ملؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة 
املستدامة أن حييي التزام اتمـع الـدويل مبعاجلـة هـذه التحديـات اخلاصـة وتنفيـذ رؤيـة جديـدة 
ـــراكة  علـى أسـاس إجـراءات ملموسـة لتنفيـذ جـدول أعمـال القـرن ٢١ يف أفريقيـا. ومتثـل الش
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اجلديدة من أجل تنميـة أفريقيـا التزامـا مـن الزعمـاء األفريقيـني إزاء شـعوب أفريقيـا، وتنطـوي 
ـــني اتمــع  علـى االعـتراف بـأن إقامـة شـراكات فيمـا بـني البلـدان األفريقيـة نفسـها وبينـها وب
الدويل عناصر أساسـية يف رؤيـة مشـتركة للقضـاء علـى الفقـر، وـدف عـالوة علـى ذلـك إىل 
وضع البلدان األفريقية، فرادى وجمتمعة، يف مسار النمو االقتصادي املطرد والتنميـة املسـتدامة، 
ومع املشاركة بفعالية، يف الوقت نفسه، يف االقتصاد العاملي والسياسة العاملية. وتتيـح الشـراكة 
اجلديدة إطارا للتنمية املستدامة يف القارة تسـتفيد منـه مجيـع شـعوب أفريقيـا. ويرحـب اتمـع 
الدويل بالشراكة اجلديدة من أجل التنميـة يف أفريقيـا ويتعـهد بدعـم تنفيـذ هـذه الرؤيـة، مبـا يف 
ذلك من خالل االستفادة مـن منـافع التعـاون بـني بلـدان اجلنـوب الـيت أيدهـا، يف مجلـة أمـور، 
مؤمتر طوكيو الدويل املعين بالتنمية يف أفريقيا. ويتعهد أيضا بدعم أطر التنمية األخرى القائمـة 
اليت متلكها وتوجهها البلدان األفريقية على الصعيد الوطين، وتشمل اسـتراتيجية ختفيـف وطـأة 
الفقـر، مبــا يف ذلــك الورقــات االســتراتيجية لتخفيــف وطــأة الفقــر. ويشــمل حتقيــق التنميــة 

املستدامة اختاذ إجراءات يف مجيع املستويات من أجل حتقيق ما يلي: 
يئـة بيئـة مالئمـة علـى األصعـدة اإلقليميـة ودون اإلقليميـة والوطنيـة واحملليـــة  (أ)
ـدف حتقيـق النمـو االقتصـادي املطـرد والتنميـة املسـتدامة ودعـم اجلـهود األفريقيـة مـــن أجــل 
ـــن، وتســوية الصراعــات ومنــع نشــوا، وبنــاء الدميقراطيــة،  حتقيـق السـالم واالسـتقرار واألم
واإلدارة الرشيدة، واحترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، مبـا يف ذلـك احلـق يف التنميـة، 

وكفالة املساواة بني اجلنسني؛ 
ـــة الشــراكة اجلديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا واحملــاوالت  دعـم وتنفيـذ رؤي (ب)
األخرى اليت تبذل على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي، مبـا يف ذلـك مـن خـالل التمويـل، 
والتعاون التقين والتعاون املؤسسي، وبناء القدرات البشرية واملؤسسية على األصعــدة اإلقليمـي 
ودون اإلقليمي والوطين، متشيا والسياسات والربامج الوطنية واستراتيجية ختفيـف وطـأة الفقـر 
والتنمية املستدامة اململوكة واملوجهة وطنيا، مثل الورقات االستراتيجية لتخفيف وطـأة الفقـر، 

حسب االقتضاء؛ 
تشجيع تطوير التكنولوجيا ونقلها إىل أفريقيا ونشرها فيها، ومواصلـة تطويـر  (ج)

التكنولوجيا وتنمية املعارف املتاحة يف مراكز االمتياز األفريقية؛ 
دعم البلدان األفريقيـة مـن أجـل إنشـاء مؤسسـات فعالـة للعلـم والتكنولوجيـا  (د)

وأنشطة البحث القابلة للتطوير ومواءمتها مع التكنولوجيات العاملية؛ 
دعم وضع برامج واستراتيجيات وطنية لتعزيز التعليم يف سياق اسـتراتيجيات  (هـ)
ختفيـف وطـأة الفقـر اململوكـة واملوجهـة وطنيـا، وتعزيـز مؤسســـات البحــث يف جمــال التعليــم 
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دف تعزيز القدرة على الدعم الكامل لتحقيق األهداف اإلمنائية املتعلقة بالتعليم املتفـق عليـها 
ـــان،  دوليـا، مبـا فيـها األهـداف الـواردة يف إعـالن األلفيـة، وكفالـة متكـني األطفـال يف كـل مك
فتيـان وفتيـات، مـن إـاء التعليـم االبتدائـي ومتكـني الفتيـات والفتيـان مـــن الوصــول إىل مجيــع 

مستويات التعليم ذات الصلة باالحتياجات الوطنية، وذلك حبلول عام ٢٠١٥؛ 
ــدان  تعزيـز اإلنتاجيـة والتنـوع والقـدرة علـى املنافسـة يف جمـال الصناعـة يف البل (و)
األفريقيـة مـن خـالل اجلمـع بـني الدعـم املـايل والتكنولوجـي الـالزم لتنميــة اهليــاكل األساســية 
ـــا، وربــط مراكــز البحــث شــبكيا إلضفــاء القيمــة علــى  الرئيسـية، والوصـول إىل التكنولوجي
منتجات الصادرات، وتنمية املهارات وتعزيز القدرة على الوصول إىل األسـواق دعمـا للتنميـة 

املستدامة؛ 
تعزيز مشاركة القطاع الصناعي، ال سيما قطاع التعدين واملعادن والفلـزات،  (ز)
يف حتقيق التنمية املستدامة يف أفريقيا عن طريق دعم وضع أطر تنظيمية وإدارية فعالـة وشـفافة، 
وإضفـاء القيمـة، واملشـاركة الواسـعة النطـاق، واملسـؤولية االجتماعيـة والبيئيـة وتعزيــز القــدرة 

على الوصول إىل األسواق، ودف يئة بيئة جذابة ومالئمة لالستثمار؛ 
ــــة علـــى إجـــراء  تقــدمي الدعــم املــايل والتقــين لتعزيــز قــدرة البلــدان األفريقي (ح)
إصالحات يف جمال السياسة التشريعية البيئية، وإجراء اإلصالحـات املؤسسـية ألغـراض التنميـة 
املستدامة، وإجراء تقييمات لألثر البيئي، والتفــاوض، عنـد االقتضـاء، علـى االتفاقـات املتعـددة 

األطراف بشأن البيئة، وتنفيذ هذه االتفاقات؛ 
استحداث مشاريع وبرامج وشـراكات مـع أصحـاب املصـاحل املعنيـني وتعبئـة  (ط)
املـوارد لتحقيـق الفعاليـة يف تنفيـذ نتـائج العمليـــة األفريقيــة حلمايــة البيئــة البحريــة والســاحلية 

وتنميتها؛ 
املعاجلـة الفعالـة ملشـاكل الطاقـة يف أفريقيـا، مبـا يف ذلـك مـن خـالل مبــادرات  (ي)

دف إىل: 
إنشاء وتعزيز برامج وشراكات ومبادرات لدعم اجلهود األفريقيـة الراميـة إىل  �١�
تنفيـذ أهـداف الشـراكة اجلديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا بشـأن الطاقـة، الـــيت 
تسعى إىل كفالة وصول مـا ال يقـل عـن ٣٥ يف املائـة مـن سـكان أفريقيـا إىل 

الطاقة يف غضون ٢٠ سنة، ال سيما يف املناطق الريفية؛ 
تقديـــم الدعم الدويل لتنفيذ املبـادرات األخـرى بشـأن الطاقـة، بــما يف ذلـك  �٢�
تشجيع االستخدام األنظف واألكـثر فعاليـة للغـاز الطبيعـي وزيـادة اسـتخدام 
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الطاقـــة املتجـــددة، وحتســـني كفايـــة الطاقـــة والوصـــول إىل تكنولوجيـــــات 
الطاقــــــــة املتقدمـــة، مبا يف ذلك تكنولوجيـات الوقـود األحفـوري األنظـف، 

ال سيما يف املناطق الريفية ويف ضواحي املدن؛ 
مسـاعدة البلـدان األفريقيـــة يف تعبئــة املــوارد الكافيــة الحتياجاــا مــن أجــل  (ك)
التكيف مع اآلثار الضارة لتغـري املنـاخ، وحـاالت الطقـس القاسـية، وارتفـاع منسـوب البحـر، 
ـــة تغــري املنــاخ وبرامــج  والتقلبـات اجلويـة ، ومسـاعدا يف وضـع اسـتراتيجيات وطنيـة ملواجه
للتخفيف من وطأته، ومواصلة اختاذ تدابري للتخفيف من اآلثار الضارة لتغري املناخ يف أفريقيـا، 

مبا يتماشى واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؛ 
دعم اجلهود األفريقية من أجل إنشاء شبكات نقل وهياكل أساسـية ميسـورة  (ل)

التكلفة لتعزيز التنمية واملوصلية املستدامتني يف أفريقيا؛ 
باإلضافة إىل ما ورد يف الفقرة ٤٢ أعاله، التخفيف من معاناة سكان اجلبـال  (م)

الفقراء يف أفريقيا؛ 
تقــدمي الدعــم املــايل والتقــين للحراجــة وإعــادة التحريــج يف أفريقيــا، وبنــــاء  (ن)
القدرات الالزمة إلدارة الغابات املستدامة، مبا يف ذلك مكافحة إزالـة األحـراج واختـاذ التدابـري 

الالزمة لتحسني اإلطار السياسي والقانوين لقطاع الغابات. 
تقـدمي الدعـم املـايل والتقـين للجـهود األفريقيـة مـن أجـل تنفيـذ اتفاقيـة مكافحـــة إزالــة  - ٦٣
األحراج على الصعيـد الوطـين، وإدمـاج املعـارف احملليـة يف ممارسـات إدارة األراضـي واملـوارد 
ــــات الريفيـــة،  الطبيعيــة، حســب االقتضــاء، وحتســني اخلدمــات اإلرشــادية املقدمــة للمجتمع
وتشـجيع املمارسـات األفضـل يف جمـال إدارة األراضـي ومسـتجمعات امليـاه، مبـا يف ذلـــك مــن 
خالل حتسني املمارسات الزراعية ومعاجلة تدهور األراضي دف تنميـة القـدرات علـى تنفيـذ 

الربامج الوطنية. 
تعبئـة الدعـم املـايل وأشـكال الدعـم األخـرى لتطويـر النظـم الصحيـة وتعزيزهـا ــدف  - ٦٤

حتقيق ما يلي: 
تعزيز الوصول العادل خلدمات الرعاية الصحية؛  (أ)

إتاحة األدوية والتكنولوجيات الضرورية بطريقة مسـتدامة وميسـورة التكلفـة  (ب)
ملكافحـة األمـراض املعديـة والتحكـم فيـها مبـا يف ذلـك فـريوس نقـص املناعـة البشـــرية/اإليــدز، 
واملالريا والسل وداء املثقبيات، فضال عن األمراض غري املعدية مبـا فيـها األمـراض الناشـئة عـن 

الفقر؛ 
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بناء القدرات لدى املوظفني الطبيني واملساعدين الطبيني؛  (ج)
تشــجيع املعــارف الطبيــة احملليــة، حســـب االقتضـــاء، مبـــا يف ذلـــك الطـــب  (د)

التقليدي؛ 
إجراء حبوث تتعلق بفريوس إيبوال ومكافحته.  (هـ)

التصدي بفعالية للكـوارث الطبيعيـة والصراعـات، مبـا يف ذلـك آلثارهـا علـى اإلنسـان  - ٦٥
والبيئة، مع االعتراف بأن الصراعات يف أفريقيا أعاقت، بـل وأزالـت يف العديـد مـن احلـاالت، 
املكاسـب واجلـهود الراميـة إىل حتقيـق التنميـة املسـتدامة، والتصـدي لتأثـري ذلـك علـــى أضعــف 
أفـراد اتمـع، ال سـيما النسـاء واألطفـال، مـن خـالل بـذل اجلـهود واختـاذ املبـادرات يف مجيــع 

املستويات من أجل: 
تقدمي املساعدة املاليـة والتقنيـة لتعزيـز قـدرات البلـدان األفريقيـة، مبـا يف ذلـك  (أ)
تعزيـز القـدرات املؤسسـية والبشريــــــة علـى الصعيـد احمللـي مـن أجـل إدارة الكـوارث بفعاليــة، 

ومنها نظم الرصد واإلنذار املبكر، وإجراء التقييمات، والتأهب، واالستجابة واإلنعاش؛ 
تقدمي الدعم للبلدان األفريقية لتعزيز إمكانية تصديها لتشريد السكان الناشـئ  (ب)

عن الكوارث الطبيعية والصراعات، وإنشاء آليات لالستجابة السريعة؛ 
دعم اجلهود األفريقيـة مـن أجـل منـع نشـوب الصراعـات وتسـويتها وإدارـا  (ج)
والتخفيـف مـن حدـا، والتـأهب يف وقــت مبكــر حلــاالت الصــراع الناشــئة لتفــادي آثارهــا 

اإلنسانية الوخيمة؛ 
تقـدمي الدعـم للبلـدان املسـتقبلة لالجئـني يف جمـال إصـالح اهليـــاكل األساســية  (د)

والبيئة والنظم اإليكولوجية واملوئل اليت تضررت من عملية استقبال الالجئني وتوطينهم. 
العمل من أجل حتقيق تنمية متكاملة ملوارد امليـاه وحتقيـق أفضـل املكاسـب مـن ذلـك،  - ٦٦
ـــة يف مجيــع جمــاالت  سـواء يف أعـايل األـار أو يف مصاـا؛ وتنميـة مـوارد امليـاه وإدارـا بفعالي
اسـتعماهلا، ومحايـة نوعيـة امليـاه والنظـم اإليكولوجيـة املائيـة، وبوجـه خـاص مـن خـالل القيـــام 

مببادرات على مجيع املستويات لتحقيق ما يلي: 
توصيل مياه الشـرب إىل املنـازل، وتوفـري التثقيـف يف جمـال النظافـة، وحتسـني  (أ)
املرافق الصحية وإدارة النفايـات علـى مسـتوى األسـر املعيشـية مـن خـالل مبـادرات ترمـي إىل 
تشجيع استثمار القطاعني العام واخلاص يف توفـري إمـدادات امليـاه واملرافـق الصحيـة مـع إعطـاء 
األولويـة الحتياجـات الفقـراء ضمـن أطـر تنظيميـة وطنيـة تتسـم باالسـتقرار والشـفافية تقدمــها 
احلكومـات، مـع احـترام الظـروف احملليـة الـيت حتيـط جبميـع أصحـاب املصـاحل املعنيـني، ورصــد 
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األداء وحتسـني مسـاءلة املؤسســـات العامــة والشــركات اخلاصــة؛ وزيــادة إمــدادات امليــاه إىل 
مستويات كافية ومد شبكات وبناء هياكل أساسية ملعاجلة امليـاه، وبنـاء القـدرات علـى صيانـة 

نظم اإلمداد باملياه وخدمات الصرف الصحي وإدارا يف املناطق الريفية واملناطق احلضرية؛ 
وضـع وتنفيـذ اسـتراتيجيات وخطـــط متكاملــة إلدارة أحــواض ميــاه األــار  (ب)

وجممعات املياه بالنسبة جلميع مسطحات املياه الرئيسية، مبا يتسق مع الفقرة ٢٥ أعاله؛ 
ــــى مجـــع البيانـــات  تعزيــز القــدرات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة والوطنيــة عل (ج)
ـــة  وجتـهيزها، والتخطيـط والبحـث والرصـد والتقييـم واإلنفـاذ، وعلـى القيـام بالترتيبـات الالزم

فيما يتعلق بإدارة موارد املياه؛ 
ـــها امليــاه اجلوفيــة والنظــم اإليكولوجيــة لألراضــي  محايـة مـوارد امليـاه، مبـا في (د)
الرطبة، من التلوث والقيام، يف حاالت شحة املياه القصوى، بدعـم اجلـهود املبذولـة مـن أجـل 
تنميـة مـوارد امليـاه غـري التقليديـة مبـا يف ذلـك حتليـة ميـاه البحـر وجتميـع ميـاه األمطـار وإعـــادة 
معاجلة املياه بطرق تتسم بالكفاية من حيث الطاقة، والفعالية من حيث التكلفة وباالستدامة. 

إجـراء حتسـينات كبـرية يف اإلنتـاج الزراعـي وتوفـري األمـن الغذائـــي مبواصلــة أهــداف  - ٦٧
األلفية اإلمنائية املتفق عليـها، مبـا يف ذلـك األهـداف الـواردة يف إعـالن األلفيـة، وبوجـه خـاص 
خفض نسبة الناس الذين يعانون اجلوع إىل النصف حبلول عام ٢٠١٥، علـى أن يشـمل ذلـك 

القيام مببادرات على مجيع املستويات لتحقيق ما يلي: 
تقدمي الدعم لوضع وتنفيذ سياسات وبرامج وطنية، مبا يف ذلـك برامـج حبثيـة  (أ)
وخطط إمنائيــة، للبلـدان األفريقيـة ترمـي إىل إنعـاش قطاعاـا الزراعيـة وتنميـة مصـائد أمساكـها 
بصورة مستدامة، وزيـادة االسـتثمار يف اهليـاكل األساسـية والتكنولوجيـا وخدمـات اإلرشـاد، 
وفقــا الحتياجــــات البلـــدان. وينبغـــي أن تكـــون البلـــدان األفريقيـــة بصـــدد وضـــع وتنفيـــذ 
اسـتراتيجيات يف جمـال األمـن الغذائـي يف سـياق برامـج وطنيـة للقضـاء علـى الفقـر حبلـول عــام 

٢٠٠٥؛ 
تشـجيع ودعـم اجلـهود واملبـادرات الراميـة إىل تـأمني االسـتفادة املنصفـــة مــن  (ب)
حيازة األرض، وتوضيح احلقوق واملسؤوليات فيما يتعلق باالسـتفادة مـن املـوارد، مـن خـالل 
عمليـات إلصـالح األراضـي وحيازـا حتـترم سـيادة القـانون وتـدون يف القـانون الوطــين، وإىل 
تأمني أسباب حصول اجلميع على االئتمانات، وخاصة النساء، والتمكني من حتقيـق االنتعـاش 
االقتصادي واالجتماعي والقضـاء علـى الفقـر وحتقيـق االسـتغالل الفعـال والسـليم إيكولوجيـا 
لألرض، ومتكني املرأة املنتجة من أن تصبح صانعة قرار وصاحبة أمالك يف هـذا القطـاع مبـا يف 

ذلك متكينها من احلق يف وراثة األرض؛ 
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حتسـني وصـول الســـلع إىل األســواق، مبــا فيــها الســلع الــيت منشــؤها بلــدان  (ج)
أفريقية، وخاصة أقل البلدان منوا وذلك يف إطار إعالن الدوحة الوزاري، دومنـا إخـالل بنتـائج 

مفاوضات منظمة التجارة العاملية، ويف إطار االتفاقات التفضيلية؛ 
تقدمي الدعم للبلدان األفريقية من أجل حتسني التكامل التجاري واالقتصـادي  (د)
ـــذاب االســتثمارات وزيادــا يف اهليــاكل  علـى الصعيـد اإلقليمـي بـني البلـدان األفريقيـة، واجت

األساسية اإلقليمية للسوق؛ 
تقدمي الدعم لـربامج تربيـة املاشـية الـيت ترمـي إىل املكافحـة التدرجييـة والفعالـة  (هـ)

ألمراض احليوان.  
ـــواد  حتقيــق اإلدارة الســليمة للمــواد الكيميائيــة، مــع التركــيز بوجــه خــاص علــى امل - ٦٨
الكيميائية والنفايات اخلطرة، مـن خـالل مجلـة أمـور، منـها، القيـام مببـادرات ملسـاعدة البلـدان 
األفريقيـة يف إعـداد موجـــزات كيميائيــة وأطــر واســتراتيجيات إقليميــة ووطنيــة إلدارة املــواد 

الكيميائية وإنشاء مراكز تنسيق يف اال الكيميائي. 
ـــة مــن حيــث اهليــاكل  سـد الفجـوة الرقميـة ويئـة الفـرص يف جمـال املعلومـات الرقمي - ٦٩
األساسية للوصول إىل املعلومات، ونقل التكنولوجيا وتطبيقـها، عـن طريـق مبـادرات متكاملـة 
لصـاحل أفريقيـا. ويئـة بيئـة مالئمـة الجتـذاب االسـتثمارات وتسـريع تنفيـذ الـربامج واملشــاريع 
املوجـودة واجلديـدة مـن أجـل الربـط فيمـا بـني املؤسسـات األساســـية والتحفــيز علــى اعتمــاد 
ـــب  تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت يف الـربامج احلكوميـة والتجاريـة وغـري ذلـك مـن جوان

احلياة االقتصادية واالجتماعية على الصعيد الوطين. 
دعم ما تبذله أفريقيا من جهود لتحقيق سياحة مستدامة تسهم يف التنميـة االجتماعيـة  - ٧٠

واالقتصادية وتنمية اهلياكل األساسية من خالل التدابري التالية: 
تنفيذ مشاريع على الصعد احمللي والوطين ودون اإلقليمي، مع التركـيز بوجـه  (أ)
خـاص علـــى تســويق منتجــات الســياحة األفريقيــة، مــن قبيــل ســياحة املغــامرات والســياحة 

اإليكولوجية والسياحة الثقافية؛ 
إنشاء ودعم حمميات وطنيـة وحمميـات عـابرة للحـدود لتشـجيع حفـظ النظـم  (ب)

اإليكولوجية وفقا لنهج مراعاة النظم اإليكولوجية ولتشجيع السياحة املستدامة؛ 
احترام التقاليد والثقافات احمللية، وتشـجيع اسـتخدام املعـارف احملليـة يف إدارة  (ج)

املوارد الطبيعية والسياحة اإليكولوجية؛ 
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مسـاعدة البلـدان املضيفـة علـى إدارة مشـــاريعها الســياحية مــن أجــل حتقيــق  (د)
الفـائدة القصـوى منـها، واحلـد، يف الوقـت ذاتـه، مـن تأثريهـا السـليب علـــى تقاليدهــا وثقافتــها 

وبيئتها؛ 
تقدمي الدعم يف جمال حفظ التنوع البيولوجي ألفريقيا، واالسـتخدام املسـتدام  (هـ)
ملكوناته والتقاسم العادل واملنصف للفوائد املتأتية من استغالل املوارد الوراثية وفقا اللتزامـات 
البلدان بـمقتضى االتفاقـات املتصلـة بـالتنوع البيولوجـي الـيت تكـون أطرافـا فيـها، مبـا يف ذلـك 
اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية االجتـار الـدويل بـأنواع احليوانـات والنباتـات الربيـة املعرضـة 

لالنقراض فضال عن االتفاقات اإلقليمية املتعلقة بالتنوع البيولوجي. 
دعـم جـهود البلـدان األفريقيـة لتنفيـذ جـدول أعمـال املوئـل وإعـــالن اســطنبول، مــن  - ٧١
خالل مبادرات دف إىل تعزيز القدرات املؤسسية الوطنية واحمللية يف جمـال التحضـر املسـتدام 
ـــأوى املالئــم واخلدمــات األساســية للســكان  واملسـتوطنات البشـرية، وتقـدمي الدعـم لتوفـري امل
واسـتحداث نظـم اإلدارة تتسـم بالكفـاءة والفعاليـة يف املـدن واملســـتوطنات البشــرية األخــرى 
وتعزيز برامج أخـرى منـها الربنـامج املشـترك املعـين بـإدارة توفـري امليـاه للمـدن األفريقيـة التـابع 

لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة.   
مبادرات إقليمية أخرى  تاسعا -

ــــائر املنتديـــات اإلقليميـــة ودون  اختــذت يف املنــاطق األخــرى لألمــم املتحــدة ويف س - ٧٢
اإلقليمية وعرب اإلقليميـة مبـادرات مهمـة تسـتهدف تعزيـز التنميـة املسـتدامة. ويرحـب اتمـع 
الـدويل ـذه اجلـهود وبالنتـائج الـيت مت حتقيقـها بـالفعل، ويطلـب اختـــاذ إجــراءات علــى مجيــع 
املستويات من أجل زيادة تطويرهـا، كمـا يشـجع التعـاون األقـاليمي والتعـاون داخـل األقـاليم 
ـــادة تطويــر هــذه املبــادرات وتعزيــز  والتعـاون الـدويل يف هـذا الشـأن، ويعـرب عـن دعمـه لزي

تنفيذها من جانب بلدان تلك املناطق. 
 

مبادرة التنمية املستدامة ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  ألف -
تعكس مبادرة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب بشـأن التنميـة املسـتدامة تعـهدا  - ٧٣
من قبل قـادة تلـك املنطقـة يسـتند إىل منـهاج عمـل الطريـق إىل جوهانسـربغ لعـام ٢٠٠٢(٣٦) 
املعتمـد يف ريـو دي جانـــريو يف تشــرين األول/أكتوبــر ٢٠٠١، ومتثــل إدراكــا ألمهيــة القيــام 
بإجراءات على الصعيد اإلقليمي مـن أجـل حتقيـق التنميـة املسـتدامة، وتـأخذ يف اعتبـاره املزايـا 
الفرديـة والـــرؤى املشــتركة والتنــوع الثقــايف للمنطقــة. وــدف املبــادرة إىل اختــاذ إجــراءات 
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ملموسة يف جماالت خمتلفة للتنمية املستدامة، مثـل التنـوع البيولوجـي، ومـوارد امليـاه، ومواطـن 
ــــر) واجلوانـــب  الضعــف، واملــدن املســتدامة واجلوانــب االجتماعيــة (مبــا فيــها الصحــة والفق
االقتصادية (مبا فيها الطاقة) والترتيبات املؤسسية (مبا فيها بناء القدرات واملؤشــرات ومشـاركة 

اتمع املدين)، مع مراعاة أخالقيات التنمية املستدامة. 
وتتوخى املبادرة القيام بإجراءات فيما بـني بلـدان املنطقـة ميكـن أن تعـزز التعـاون بـني  - ٧٤
بلـدان اجلنـوب معتمـدة أيضـا علـى الدعـم املقـدم مـن جمموعـات البلـدان واملنظمـــات املتعــددة 
األطراف واإلقليمية، مبا فيها املؤسسات املالية. وباعتبـار أن املبـادرة متثـل إطـارا للتعـاون، فـإن 

أبواا مفتوحة من مث إلقامة شراكات مع احلكومات ومجيع اموعات الرئيسية. 
 

التنمية املستدامة يف آسيا واحمليط اهلادئ  باء -
مبراعاة هدف ختفيض عدد السـكان الذيـن يعيشـون يف الفقـر إىل النصـف حبلـول عـام  - ٧٥
٢٠١٥ كما جاء يف إعالن األلفيـة، يسـلم منـهاج بنـوم بنـه اإلقليمـي للتنميـة املسـتدامة آلسـيا 
واحمليط اهلادئ(٣٧) بأن املنطقة تضم أكثر مـن نصـف سـكان العـامل ومـن بينـهم القسـم األكـرب 
من سكان العامل الذين يعيشون يف حالة فقر. ولذلك، فإن حتقيـق التنميـة املسـتدامة يف املنطقـة 

مسألة بالغة األمهية بالنسبة لتحقيق التنمية املستدامة على الصعيد العاملي. 
وحيدد املنهاج اإلقليمي سبع مبادرات إلجراءات تتعلق مبسائل املتابعة وبنـاء القـدرات  - ٧٦
لتحقيق التنمية املستدامة؛ واحلد من الفقر من أجل حتقيق التنمية املستدامة؛ واإلنتـاج األنظـف 
والطاقـة املسـتدامة؛ وإدارة األراضـي وحفـظ التنـوع البيولوجـي، ومحايـــة مــوارد امليــاه العذبــة 
وإدارا وتأمني سبل الوصـول إليـها؛ ومـوارد احمليطـات واملـوارد السـاحلية والبحريـة؛ وحتقيـق 
التنمية املستدامة يف الدول اجلزرية الصغـرية الناميـة؛ والقيـام بـإجراءات بشـأن الغـالف اجلـوي 
وتغـري املنـاخ. وسـتتخذ إحـراءات ملتابعـة هـذه املبـادرات مـن خـــالل االســتراتيجيات الوطنيــة 
واملبادرات اإلقليمية ودون اإلقليمية املناسبة، ومنها برنـامج العمـل اإلقليمـي للتنميـة املسـتدامة 
والسليمة بيئيا، ومبادرة كيتاكيوشو للبيئة النظيفـة، املعتمديـن يف املؤمتـر الـوزاري الرابـع املعـين 
ـــة آلســيا  بالبيئـة والتنميـة يف آسـيا واحمليـط اهلـادئ الـذي نظمتـه اللجنـة االقتصاديـة واالجتماعي

واحمليط اهلادئ. 
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التنمية املستدامة يف منطقة غرب آسيا  جيم -
تعـرف منطقـة غـرب آسـيا بشـحة مياهـها وقلـة مواردهـا مـن األراضـي اخلصبـة. وقــد  - ٧٧
أحرزت هذه املنطقة تقدما حنو حتقيق إنتاج السلع األكـثر اسـتنادا إىل املعرفـة والـيت يكـون هلـا 

قيمة مضافة عالية. 
وقد أيد االجتماع التحضريي اإلقليمي أولويات للمنطقة تشمل: التخفيف مـن حـدة  - ٧٨
الفقر وختفيف أعباء الديون؛ واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية، مبا يف ذلـك، يف مجلـة أمـور، 
اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه وتنفيذ برامج ملكافحة التصحـر وحتقيـق اإلدارة املتكاملـة للمنـاطق 

الساحلية ومكافحة تلوث األراضي واملياه. 
 

التنمية املستدامة يف منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا  دال -
سلم االجتماع الـوزاري اإلقليمـي املعـين مبؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة التـابع  - ٧٩
للجنـة االقتصاديـة ألوروبـا بـأن لإلقليـم دور ومسـؤوليات رئيسـية يف اجلـهود العامليــة لتحقيــق 
التنمية املستدامة عن طريق اختاذ اإلجراءات املتضـافرة. ويقـر اإلقليـم بـأن اختـالف مسـتويات 
التنمية االقتصادية يف بلـدان املنطقـة يتطلـب تطبيـق ـج وآليـات خمتلفـة لتنفيـذ جـدول أعمـال 
القـرن ٢١. وبغيـة تنـاول الركـائز الثـالث للتنميـة املســـتدامة بطريقــة تتســم بالتعــاضد، حــدد 
اإلقليم جماالت أولوياته لتحقيق التنميـة املسـتدامة ملنطقـة اللجنـة االقتصاديـة ألوروبـا يف البيـان 

الوزاري الذي قدمه إىل القمة(٣٨). 
تبذل جهود متواصلة على األصعدة اإلقليمي ودون اإلقليمي وعرب اإلقليمي مـن أجـل  - ٨٠
تعزيـز الـتزام اإلقليـم بالتنميـة املسـتدامة تشـمل العمليـة املسـماة يئـة البيئـة مـن أجـــل أوروبــا، 
واملؤمتـر الـوزاري اخلـامس للجنـة االقتصاديـة ألوروبـا، الـذي سـيعقد يف كييـف يف أيـــار/مــايو 
٢٠٠٣، ووضــع اســتراتيجية بيئيــة للبلــدان اإلثــين عشــر يف شــرق أوروبــا والقوقــاز وآســـيا 
الوسطى؛ وجدول أعمال القرن ٢١ آلسيا الوسطى؛ والعمل الذي تضطلع به منظمـة التعـاون 
والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي بشـأن التنميـة املسـتدامة، واسـتراتيجية االحتـاد األورويب بشـــأن 
التنميــة املســتدامة؛ واالتفاقــات والعمليــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة فيمــا يتصــــل بالتنميـــة 
املستدامة، مبا فيها االتفاقية املتعلقـة بإتاحـة سـبل االطـالع علـى املعلومـات، وكفالـة املشـاركة 
العامـة يف صنـع القـرار، وحتقيـق العدالـة يف املسـائل البيئيـة (اتفاقيـة آرهـوس)، واتفاقيـة األلــب، 
وجلنـة أمريكـا الشـمالية للتعـاون البيئـي، وقـانون معـاهدة ميـاه احلـدود، وإعـالن إقليـت لــس 
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احمليــط املتجمــد الشــمايل، وجــدول أعمــال القــرن ٢١ ملنطقـــة البلطيـــق، وجـــدول أعمـــال 
القرن ٢١ للبحر األبيض املتوسط. 

 
وسائل التنفيذ  عاشرا -

يتطلب تنفيذ جـدول أعمـال القـرن ٢١ وحتقيـق أهـداف التنميـة املتفـق عليـها دوليـا،  - ٨١
مبا يف ذلك األهداف الواردة يف إعالن األلفية ويف خطة التنفيـذ احلاليـة، بـذل جـهود مضاعفـة 
من جانب البلدان وبقية أعضـاء اتمـع الـدويل، علـى أسـاس االعـتراف بأنــه تقـع علـى عـاتق 
كـل بلـد املسـؤولية الرئيسـية عـن حتقيـق تنميتـه الذاتيـة، وأنـه ينبغـي التـأكيد بشـــدة علــى دور 
السياسات الوطنية واستراتيجيات التنمية، مع املراعاة التامـة ملبـادئ ريـو مبـا فيـها، علـى وجــه 

اخلصوص، مبدأ املسؤوليات املشتركة املتباينة الذي ينص على أن: 
�تتعاون الدول بروح من املشاركة العاملية، يف حفظ ومحاية واستعادة صحــة 
وسالمة النظام اإليكولوجي لألرض، وأنـه بالنظر إىل املسـامهات املختلفـة يف التدهـور 
العاملي للبيئة، يقع على عاتق الدول مسؤوليات مشتركة وإن كانت متباينـة. وتسلـِّــم 
البلدان املتقدمة النمو باملسؤولية الـيت تتحملـها يف السعــي، علـى الصعيـد الـدويل، إىل 
حتقيـق التنميـة املسـتدامة بـالنظر إىل الضغـوط الـيت تلقيـها جمتمعاـا علـى كـاهل البيئـــة 

العاملية وإىل التكنولوجيات واملوارد املالية اليت تستأثر ا�. 
وتتطلب أهداف التنميـة املتفـق عليـها دوليـا، مبـا يف ذلـك األهـداف الـواردة يف إعـالن األلفيـة 
وجدول أعمال القرن ٢١ ويف خطة العمل احلاليـة، زيـادة كبـرية يف تدفـق املـوارد املاليـة علـى 
ـــدة  النحـو املفصـل يف توافــق آراء مونتـريي، مبـا يف ذلـك عـن طريـق زيـادة املـوارد املاليـة اجلدي
واإلضافية، ال سيما إىل البلدان النامية، من أجل دعم تنفيـذ السياسـات والـربامج الوطنيـة الـيت 
وضعتها، وحتسني الفرص التجارية، وفرص الوصـول إىل التكنولوجيـات السـليمة بيئيـا ونقلـها 
علـى أسـاس تسـاهلي أو تفضيلـي، وفقـا ملـا يتـم االتفـاق عليـه بصـورة متبادلـة، وعلـى أســـاس 
ــادة  التوعيــة وتوسـيع املـدارك، وبنـاء القـدرات، وتوفـري املعلومـات ألغـراض صنـع القـرار، وزي
ـــق تلــك الغايــات واملبــادرات.  القـدرات العلميـة، يف حـدود اإلطـار الزمـين املتفـق عليـه لتحقي
ويقتضـي حتقيـق تقـدم صـوب هـذه الغايـات قيـام اتمـع الـدويل بتنفيـذ نتـائج مؤمتـرات األمــم 
املتحـدة الرئيسـية، مثـل برامـج العمـل الـيت اعتمدهـا مؤمتـر األمـم املتحـدة الثـــالث املعــين بــأقل 
البلـدان منـوا(٣٩)، واملؤمتـر العـاملي املعـــين بالتنميــة املســتدامة للــدول اجلزريــة الصغــرية الناميــة، 
واالتفاقـات الدوليـة ذات الصلـة منـذ عـام ١٩٩٢، وال ســـيما االتفاقــات املنبثقــة عــن املؤمتــر 

 __________
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الدويل املعين بتمويل التنمية واملؤمتر الوزاري الرابع ملنظمة التجـارة العامليـة مبـا يف ذلـك اإلفـادة 
منها بوصفها جزءا من عملية لتحقيق التنمية املستدامة. 

إن تعبئة املوارد املالية وزيادة استخدامها استخداما فعاال وتأمني األوضاع االقتصاديـة  - ٨٢
الوطنية والدولية الالزمة لتحقيق األهـداف اإلمنائيـة الـيت اتفـق عليـها اتمـع الـدويل، وضمنـها 
األهداف الواردة يف إعالن األلفية، من أجل القضاء على الفقر وحتســني األوضـاع االجتماعيـة 
ورفع مستويات املعيشة ومحاية البيئـة، متثــل أول خطوة خنطوها لكفالـة حتويــل القـرن احلـادي 

والعشريـن إلـى قرن التنمية املستدامة للجميع. 
ويف إطار مساعينا املشتركة لتحقيق النمو والقضاء على الفقر والتنمية املستدامة، فـإن  - ٨٣
إحـدى التحديات احلامسة الـيت تواجـهنا هـي ضمـان يئـة الظـروف الداخليـة الضروريـة لتعبئـة 
املدخرات احمللية العامة واخلاصة، للمحافظـة علـى مسـتويات مناسـبة لالسـتثمار املنتـج وزيـادة 
ـــهام األساســية يف هــذا الســياق هـــي تعزيــز كفــاءة سياســات  الطاقـات البشـرية. وإحـدى امل
ـــة الداخليــة املواتيــة دورا حيويــا يف تعبئــة  االقتصـاد الكلـي ومتاسـكها وتناسـقها. وتـؤدي البيئ
املوارد احمللية، وزيادة اإلنتاجية، واحلد من هروب رؤوس األموال، وتشـجيع القطـاع اخلـاص، 
واجتـذاب االسـتثمارات واملسـاعدات الدوليـة واسـتخدامها اســـتخداما فعــاال. وعلــى اتمــع 

الدويل أن يؤازر اجلهود املبذولة لتهيئـة مثل هذه البيئة. 
وينبغــي تيسـري التدفقـات األكـرب لالسـتثمار األجنـيب املباشـر مـــن أجــل دعــم أنشــطة  - ٨٤
التنمية املستدامة، مبا يف ذلك تنمية اهلياكل األساسية للبلدان النامية، وزيادة الفوائد الـيت ميكـن 

هلذه البلدان أن جتنيهـا من االستثمار األجنيب املباشر، مع التركيز على ما يلي: 
يئة األوضاع احمللية والدولية الالزمة لتيسري حتقيـق زيـادة كبـرية يف تدفقـات  (أ)
االستثمار األجنيب املباشر إىل البلدان النامية، وخباصة إىل أقل البلدان منوا، وهي التدفقات الـيت 
تتسـم بأمهيـة حامسـة للتنميـة املسـتدامة، وخاصـة التدفقـــات املوجهــة ألغــراض تنميــة اهليــاكل 
األساسية وإىل ااالت األخرى ذات األولوية يف البلدان النامية واليت تعـزز املـوارد احملليـة الـيت 

تعبئها هذه البلدان؛ 
تشــجيع االســتثمار األجنــيب املباشــر يف البلــدان الناميــة والبلــدان الــــيت متـــر  (ب)
اقتصاداا مبرحلة انتقال، عن طريق اعتمادات التصدير اليت ميكن أن تكـون ذات فـائدة كبـرية 

يف حتقيق التنمية املستدامة. 
وحنن نسلـِّـم بأنه ال بد من إحداث زيادة كبـرية يف املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة وغريهـا  - ٨٥
من املوارد لتمكني البلدان النامية من حتقيق أهداف التنمية اليت اتفق عليها اتمـع الـدويل، مبـا 
يف ذلك األهداف الواردة يف إعـالن األلفيـة. وبغيــة تـأمني الدعـم للمسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة، 
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سنتعاون من جانبنا من أجل زيادة حتسـني السياسـات واسـتراتيجيات التنميـة علـى الصعيديـن 
الوطين والدويل وتعزيزا لفعالية املعونات، وسنقوم باختاذ إجراءات من أجل: 

إتاحة ما تعهد بـه العديـد مـن البلـدان املتقدمـة النمـو يف املؤمتـر الـدويل املعـين  (أ)
بتمويـل التنميـة مـن زيـادة يف املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة، وحـث البلـدان الـيت مل تبـذل جـــهودا 
ملموسة من أجل بلوغ اهلدف املتمثل يف ختصيـص ٠,٧ يف املائـة مـن النـاتج القومـي اإلمجـايل 
للمساعدة اإلمنائية الرمسية للبلدان النامية على أن تفعل ذلــك، وأن تنفِّــذ فعليـا التزاماـا بشـأن 
تقـدمي املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة إىل أقـل البلـدان منـوا، علـى النحـو الـوارد يف الفقـــرة ٨٣ مــن 
برنـامج عمـل العقـد ٢٠٠١-٢٠١٠ لصـــاحل أقــل البلــدان منــوا(٤٠)، املعتمــد يف بروكســل يف 
٢٠ أيـار/مـايو ٢٠٠١. ونشـجع أيضـا البلـدان الناميـة علـى االسـتفادة ممـا حتقـق مـن تقــدم يف 
كفالـة اسـتخدام املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة اسـتخداما فعـاال حـىت تكـــون معينـــا هلــا يف حتقيــق 
أهـداف التنميـة وفقـا لنتـائج املؤمتـر الـدويل املعـين بتمويـل التنميـة. ونسـلم باجلـهود الـيت تبذهلــا 
مجيع اجلهات املاحنة، ونثين على املاحنني الذين تتجاوز إسهامام من املساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة 
األهداف احملددة أو تبلغها أو يقومون بزيادا لتصــل إىل تلـك األهـداف؛ ونؤكـد أمهيـة القيـام 

بدراسة للوسائل واألطـُـر الزمنية الالزمة لتحقيق هذه األهداف؛ 
تشـجيع البلـدان املتلقيـة والبلـدان املاحنـة، واملؤسســـات الدوليــة، علــى زيــادة  (ب)
كفـاءة وفعاليـة املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة يف القضـاء علـــى الفقــر، وحتقيــق النمــو االقتصــادي 
املطـّـــرد والتنميــة املســتدامة. ويف هــذا الصــدد، يلــزم تكثيــف اجلــهود املبذولــة مــن جـــانب 
ـــة املتعــددة األطــراف والثنائيــة، وفقــا للفقــرة ٤٣ مــن توافــق آراء  املؤسسـات املاليـة واإلمنائي
ـــى املســتويات للحــد مــن تكــاليف  مونتـريي، وال سـيما مواءمـة إجراءاـا التشـغيلية علـى أعل
املعـامالت وجعـل عمليـة صـرف املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة وإيصاهلـــا أكــثر مرونــة واســتجابة 
الحتياجات البلدان الناميـة، مـع مراعـاة احتياجـات التنميـة الوطنيـة وأهدافـها يف إطـار امتـالك 
البلد املتلقي لزمام األمر، واالستعانة باألطر اإلمنائية الـيت تقـوم البلـدان الناميـة بإدارـا وتكـون 
متضمنـة اسـتراتيجيات احلـد مـن الفقـر، مبـا يف ذلـك ورقـات اسـتراتيجيات احلـــد مــن الفقــر، 

بوصفها سبال لتوصيل املساعدة، عند الطلب. 
وينبغي حتقيق االستفادة التامة والفعالة من آليات ومؤسسات التمويــل القائمـة، مبـا يف  - ٨٦

ذلك اختاذ إجراءات على مجيع املستويات من أجل القيام مبا يلي: 

 __________
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تعزيز اجلهود اجلارية جلعل اهليكل املايل الـدويل القـائم أكـثر شـفافية وإنصافـا  (أ)
ــــة يف العمليـــات  ومشــوال، حبيـــث يتيــح املشــاركة التامــة والفعالــة مــن جــانب البلــدان النامي
واملؤسسات الدولية املعنية باختاذ القرارات االقتصادية، واملشاركة الفعالـة واملنصفـة يف صياغـة 

املعايري والقوانني املالية؛ 
التشــجيع، يف مجلــة أمــور، علــى اختــاذ تدابــري يف بلــدان املصــــدر والبلـــدان  (ب)
املستفيدة من أجل حتسني الشفافية وحتسـني املعلومـات عـن التدفقـات املاليـة بغيــة املسـامهة يف 
ـــة إىل  حتقيـق االسـتقرار يف البيئـة املاليـة الدوليـة. وجيـب أن تؤخــذ بعـني االعتبـار التدابـري الرامي
ختفيف حدة األثـر النـاجم عـن التقلــب الشـديد يف تدفقـات رأس املـال فــي املـدى القصـري ملـا 

تنطوي عليه من أمهيــة؛ 
ـــوال للمنظمــات والوكــاالت الدوليــة، حســب  السـعي إىل كفالـة توفـري األم (ج)
االقتضاء، يف الوقت املناسب وعلى أسـاس مؤكـــد ميكـن التنبـؤ بـه، لتمكينـها مـن االضطـالع 

بأنشطتها وبراجمها ومشاريعها املتعلقة بالتنمية املستدامة؛ 
تشـجيع القطـاع اخلـاص، مبـا يف ذلـك الشـركات عـرب الوطنيـة، واملؤسســـات  (د)

اخلاصة، ومؤسسات اتمع املدين، على تقدمي املساعدة املالية والتقنية إىل البلدان النامية؛ 
دعم آليات التمويل اجلديدة والقائمـة يف القطـاعني العـام واخلـاص الـيت تقـدم  (هـ)
التمويل للبلدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر اقتصاداـا مبرحلـة انتقـال مـن أجـل أن يسـتفيد منـها 
بوجــه خــاص أصحــاب املشــاريع الصغــرية، واملشــاريع الصغــرية احلجــم واملتوســطة احلجـــم 

واملشاريع اتمعية، وحتسني هياكلها األساسية، مع ضمان شفافية ومساءلة هذه اآلليات. 
وحنن نرحب بالنجاح الذي حتقق يف التغذية الثالثة الكبرية ملوارد مرفـق البيئـة العامليـة،  - ٨٧
اليت ستمكنه من معاجلـة االحتياجـات التمويليـة ـاالت التركـيز اجلديـدة والقائمـة، ومواصلـة 
االستجابة الحتياجات وشواغل البلدان املتلقية، وال سيما أقـل البلـدان منـوا ومواصلـة تشـجيع 
ـــى مجــع أمــوال إضافيــة مــن املؤسســات الرئيســية يف القطــاعني العــام  مرفـق البيئـة العامليـة عل
ـــا وتبســيط إجــراءات  واخلـاص، وحتسـني إدارة األمـوال بتنفيـذ إجـراءات أكـثر سـرعة وانتظام

دورة املوافقة على املشاريع. 
وينبغـي اسـتحداث سـبل إلجيـــاد مصــادر جديــدة ومبتكــرة للتمويــل العــام واخلــاص  - ٨٨
ألغراض التنمية، مـع مراعـاة أال تثقـل تلـك املصـادر كـاهل البلـدان الناميـة دون موجـب، مـع 
األخذ يف االعتبار املقترح الداعي إىل استخدام حقوق السحب اخلاصة ألغراض التنمية، علـى 

النحو املبني يف الفقرة ٤٤ من توافق آراء مونتريي. 
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وال بد من ختفيف عبء الديون غري املقدور عليها عن طريق إجراءات منـها، ختفيـف  - ٨٩
عبء الديون وإلغائها حسب االقتضاء، وغري ذلك من اآلليات املبتكــرة املـهيأة للتصـدي علـى 
حنو شامل ملشاكل ديون البلدان النامية، وال سيما أفقرها وأكثرها ديونا. وتبعا لذلـك، ينبغـي 
تنفيذ تدابري ختفيف عبء الديون بشكل فعال وسريع، حسب االقتضاء، مبا يف ذلـك يف إطـار 
نادي باريس ونادي لندن وغريمها من احملافل ذات الصلة، من أجل املساعدة يف كفالة القـدرة 
على حتمــل الديـون وتيسـري التنميـة املسـتدامة، مـع االعـتراف بضـرورة تقاسـم اجلـهات املدينـة 
والدائنة مسؤولية منع حدوث حاالت االستدانة غري املقدور عليـها وتسـويتها، وإمكانيـة قيـام 
ختفيف عبء الديون اخلارجية بدور هـام يف إطـالق املـوارد حبيـث ميكـن تسـخريها يف أنشـطة 
ترمي إىل حتقيق النمو والتنمية املستدامني. ومـن مث نؤيـد الفقـرات مـن ٤٧ إىل ٥١ مـن توافـق 
آراء مونتريي اليت تتناول الديون اخلارجية. وينبغي أن نتفــادى ترتيبـات ختفيـف عـبء الديـون 
اليت تؤدي إىل إثقال كاهل بلـدان ناميـة أخـرى بأعبـاء جمحفـة. وزيـادة اسـتخدام املنـح لفـائدة 
أفقـر البلـدان وأشـدها ضعفـا إزاء الديـون. ونشـجع البلـدان علـى وضـع اســـتراتيجيات وطنيــة 
شـاملة لرصـد وإدارة ديوـا اخلارجيـة كعنصـر أساسـي يف التقليـل مـن مواطـن ضعفـها. وــذا 

اخلصوص، ينبغي اختاذ إجراءات لتحقيق ما يلي: 
التنفيذ العاجل والفعال والتام للمبادرة املعززة املتعلقة بـالبلدان الفقـرية املثقلـة  (أ)
بـالديون، الـيت ينبغـي أن متـول بالكـامل بواسـطة مـوارد إضافيـة، علـى أن يؤخـــذ يف االعتبــار، 
حسب االقتضاء، التدابري املتخذة ملعاجلة أية تغيـريات أساسـية يف األحـوال االقتصاديـة للبلـدان 
ـــس مبقدورهــا حتملــه بســبب الكــوارث الطبيعيــة، أو التقلبــات  الناميـة املثقلـة بعـبء ديـون لي
الشديدة يف معدالت التبادل التجاري، أو املتأثرة بالصراع، ومـع أخـذ املبـادرات املضطلـع ـا 

لتخفيض الديون غري املسددة يف االعتبار؛ 
تشجيع مجيع الدائنني الذين ال يشاركون حىت اآلن يف املبادرة املعززة املتعلقــة  (ب)

بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون إىل القيام بذلك؛ 
إشـراك املدينـــني والدائنــني الدوليــني يف احملــافل الدوليــة ذات الصلــة إلعــادة  (ج)
هيكلة الديون غري املقدور عليها بطريقـة تتسـم حبسـن التوقيـت والكفـاءة، مـع مراعـاة احلاجـة 

إىل إشراك القطاع اخلاص يف حل األزمات الناشئة عن املديونية، عند االقتضاء؛ 
االعتراف مبشاكل عدم القدرة على حتمل الديون اليت تواجهها بعض البلـدان  (د)
ـــززة، وال ســيما البلــدان الــيت تواجــه ظروفــا  املنخفضـة الدخــل غـري املشـاركة يف املبـادرة املع

خاصة؛ 
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تشجيع استكشاف آليات مبتكـرة للتصـدي علـى حنـو شـامل ملشـاكل ديـون  (هـ)
البلـدان الناميـة، مبـا فيـها البلـدان ذات الدخـل املتوسـط والبلـــدان الــيت متــر اقتصاداــا مبرحلــة 

انتقال. وجيوز أن تشمل تلك اآلليات عمليات مبادلة بني الديون والتنمية املستدامة؛ 
تشـجيع البلـدان الدائنـة علـى اختـاذ خطـوات تكفـل أال يؤثـر مـــا تقدمــه مــن  (و)
مـوارد لتخفيـف عـبء الديـون علـى مـوارد املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة املعـتزم توفريهـا للبلــدان 

النامية. 
ـــة املســتدامة  واعترافـا بـالدور الرئيسـي الـذي ميكـن أن تؤديـه التجـارة يف حتقيـق التنمي - ٩٠
والقضاء على الفقر، نشجع أعضـاء منظمـة التجـارة العامليـة علـى متابعـة برنـامج العمـل الـذي 
أقـره مؤمترهـم الـوزاري الرابـع، وحـىت يكـون مبقـدور البلـدان الناميـة، ال سـيما األقـل منـوا مــن 
بينها، ضمان نصيب من منو التجارة العاملية يتناسب مع احتياجات تنميتـها االقتصاديـة، حنـث 

أعضاء منظمة التجارة العاملية على اختاذ اإلجراءات التالية: 
تيسـري انضمـــام مجيــع البلــدان الناميــة إىل عضويــة منظمــة التجــارة العامليــة،  (أ)
وخاصة أقل البلدان منوا، والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال، الـيت تتقـدم بطلـب يف هـذا 

الشأن طبقا لتوافق آراء مونتريي؛ 
دعم برنامج العمل املعتمد يف مؤمتر الدوحة الوزاري بوصفه التزاما هامـا مـن  (ب)
جانب البلدان املتقدمة النمو والبلـدان الناميـة لدمـج السياسـات التجاريـة املالئمـة يف سياسـاا 

وبراجمها اإلمنائية الوطنية؛ 
تنفيذ تدابري أساسية تتعلق باملساعدة التقنية وبناء القدرات يف جمـال التجـارة،  (ج)
ودعـم الصنـدوق االسـتئماين العـاملي خلطـة الدوحـة للتنميـة الـذي أنشـئ عقـب مؤمتـر الدوحــة 
الوزاري، باعتبار ذلك خطوة مهمـة إىل األمـام يف سـبيل ضمـان أسـاس سـليم ميكـن التنبـؤ بـه 

للمساعدة التقنية وبناء القدرات املتصلني مبنظمة التجارة العاملية؛ 
تنفيذ االستراتيجية اجلديدة املتعلقة بالتعاون التقـين ملنظمـة التجـارة العامليـة يف  (د)

جمال بناء القدرات والنمو والتكامل، اليت أيدها إعالن الدوحة؛ 
تقدمي الدعم الكـامل لتنفيـذ اإلطـار املتكـامل لتقـدمي املسـاعدة التقنيـة املتصلـة  (هـ)
بالتجارة إىل أقل البلدان منوا، وحث شركاء التنمية علـى أن يزيـدوا بدرجـة كبـرية مسـامهام 

يف الصندوق االستئماين لإلطار املتكامل، وفقا إلعالن الدوحة الوزاري. 
وقـد عقدنـا العـزم، وفقـا إلعـالن الدوحـة والقـــرارات ذات الصلــة املتخــذة يف مؤمتــر  - ٩١
ـــيت أثارــا البلــدان الناميــة  الدوحـة، علـى اختـاذ إجـراءات عمليـة ملعاجلـة املسـائل والشـواغل ال



02-6369173

 

A/CONF.199/20

خبصوص تنفيــذ بعـض االتفاقـات املربمـة والقـرارات املتخـذة يف إطـار منظمـة التجـارة العامليـة، 
مبا يف ذلك املصاعب وحمدودية املوارد اليت تواجهها تلك البلدان يف الوفاء ـذه االتفاقات. 

ـــا يف إعــالن   ونــدعو أعضـاء منظمـة التجـارة العامليـة إىل الوفـاء بااللتزامـات املتعـهد - ٩٢
الدوحـة الـوزاري، وبصفـة خاصـة فيمـا يتعلـق بإتاحـة الوصـول إلــى األسـواق وال سـيما أمــام 
صادرات البلدان النامية، خاصة صادرات أقل البلدان منوا، مـع مراعـاة الفقـرة ٤٥ مـن إعـالن 

الدوحة الوزاري مبا يف ذلك: 
مراجعة مجيع أحكام املعاملة اخلاصـة والتفضيليـة بغيـة تعزيزهـا وجعلـها أكـثر  (أ)

دقة وفعالية وعملية، وفقا للفقرة ٤٤ من إعالن الدوحة الوزاري؛ 
السعي إىل ختفيض التعريفات اجلمركية املفروضة على املنتجات غري الزراعيـة  (ب)
أو إزالـة تلـك التعريفـات، حسـب االقتضـاء، مبـــا يف ذلــك تقليــل أو إزالــة احلــدود القصــوى 
للتعريفـات اجلمركيـــة، والتعريفــات اجلمركيــة املرتفعــة، والتعريفــات اجلمركيــة التصاعديــة، 
ـــم البلــدان الناميــة يف جمــال   واحلواجـز غـري التعريفيـة، خاصـة املفروضـة علـى املنتجـات الـيت
التصدير. وينبغي أن تكون تغطية املنتجات شاملة وغري مستبعـِــدة ألي منـها مسـبقا. وينبغــي 
أن تولــي املفاوضـات االعتبـار الكـامل لالحتياجـات واملصـــاحل اخلاصــة للبلــدان الناميــة وأقــل 
البلدان منوا، مبا يف ذلك عـن طريـق عـدم التقيـد باملعاملـة بـاملثل متامـا يف االلتزامـات بتخفيـض 

التعريفات وفقا إلعالن الدوحة الوزاري؛ 
الوفـاء، دون حكـم مسـبق علـى نتـائج املفاوضـات، بـااللتزام املتعلـــق بــإجراء  (ج)
مفاوضات شاملة يشرع فيها مبوجب املادة ٢٠ من االتفاق الزراعي، علـى النحـو املشـار إليـه 
يف إعـالن الدوحـة الـــوزاري(٤١) ســعيا إىل إدخــال حتســينات كبــرية يف إمكانيــة الوصــول إىل 
األسواق، واحلد من مجيع أشكال إعانات التصدير متهيدا إللغائها تدرجييـا، والتخفيـض الكبـري 
للدعم احمللي الذي يشوه التجارة، مع إقـرار كـون شروط املعاملـة اخلاصـة والتفضيليـة للبلـدان 
الناميـة جـــزءا ال يتجــزأ مــن مجيــع عنــاصر املفاوضــات، وأن تــدرج يف جــداول االمتيــازات 
وااللتزامـات، وإذا اقتضـى األمـر، يف القواعـد والضوابـط الـيت جيـــري التفــاوض بشــأا، حــىت 
تدخـل تلـك الشـروط حـيز النفـــاذ ومتكــن البلــدان الناميــة مــن اإلحاطــة الفعليــة باحتياجاــا 
اإلمنائية، مبا يف ذلك األمن الغذائـي والتنميـة الريفيـة. ومراعـاة الشـواغل غـري املتعلقـة بالتجـارة 
اليت تثار يف املقترحات التفاوضية املقدمة من أعضاء منظمـة التجـارة العامليـة والتـأكيد علـى أن 

 __________
A/C.2/56/2، املرفق، الفقرتان ١٣ و ١٤.  (٤١)
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املفاوضات ستضع تلك الشواغل يف االعتبار كمـا ينـص علـى ذلـك االتفـاق الزراعـي، ووفقـا 
إلعالن الدوحة الوزاري. 

وندعــو البلــدان املتقدمــة النمــــو الـــيت مل تقـــم بعـــد بذلـــك، بـــالعمل علـــى حتقيـــق  - ٩٣
اهلــدف املتمثــل يف تــــأمني وصـــول كافـــــة صـــادرات أقـــل البلـــدان منـــوا إىل أســـواقها دون 
فرض رسوم أو حصص عليها، وفق مـا هـو متوخـى يف برنـامج عمـل أقـل البلـدان منـوا للعقـد 

 .٢٠٠١-٢٠١٠
وينبغي االلتزام بالعمل النشـِـط مـن أجـل تنفيـذ برنـامج عمـل منظمـة التجـارة العامليـة  - ٩٤
ملعاجلــة القضايــا والشــواغل املتعلقــة بالتجــــارة الـــيت تؤثـــر يف قـــدرة االقتصـــادات الصغـــرية 
واالقتصـادات الضعيفـة علـى االندمـاج الكـامل يف نظـام التجـارة املتعـدد األطــراف علــى حنــو 
يتناسـب مـــع ظروفــها اخلاصــة ويدعــم جــهودها مــن أجــل حتقيــق التنميــة املســتدامة، وفقــا 

للفقرة ٣٥ من إعالن الدوحة. 
ويتعـني بنـاء قـدرة البلـدان املعتمـدة علـى السـلع األساسـية علـى تنويـع صادراـــا مــن  - ٩٥
خـالل طـرق منـها، تقـدمي املسـاعدة املاليـة والتقنيـة، وتوفـري املسـاعدة الدوليـة مـن أجـل تنويــع 
اقتصاداـا، وإدارة مواردهـا بصـورة مســـتدامة، والتصــدي لتقلبــات أســعار الســلع األساســية 
وتدهـور معـدالت التبـادل التجـاري، فضـال عـن تعزيـز األنشـطة الـيت يغطيـها احلســـاب الثــاين 

للصندوق املشترك للسلع األساسية لدعم التنمية املستدامة. 
وال بد من تعزيز الفوائد اليت جتنيها البلدان النامية والبلدان اليت متـر اقتصاداـا مبرحلـة  - ٩٦
انتقال من حترير التجارة، عن طريق تدابري منها إقامة الشراكات بني القطاعني العام واخلـاص، 
ال سيما من خالل اختاذ اإلجراءات على مجيع األصعدة، مبا يف ذلـك عـن طريـق توفـري الدعـم 

املايل للمساعدة التقنية، وتطوير التكنولوجيا، وبناء القدرات للبلدان النامية لتحقيق ما يلي: 
تعزيز اهلياكل األساسية للتجارة وتقوية املؤسسات؛  (أ)

زيـادة قـدرة البلـدان الناميـة علـى تنويـع صادراـا وزيادـــا ملواجهــة تقلبــات  (ب)
أسعار السلع األساسية وتدهور معدالت التبادل التجاري؛ 

زيادة القيمة املضافة لصادرات البلدان النامية.  (ج)
ويتعني مواصلة تعزيز التعاضد فيمـا بـني التجـارة والبيئـة والتنميـة، بغيـة حتقيـق التنميـة  - ٩٧

املستدامة، عن طريق اختاذ إجراءات على مجيع األصعدة لتحقيق ما يلي: 
تشجيع جلنة التجارة والبيئة وجلنة التجـارة والتنميـة التـابعتني ملنظمـة التجـارة  (أ)
العاملية على العمل، يف نطاق والية كـل منـهما، بوصفـهما حمفلـني لتحديـد ومناقشـة اجلوانـب 
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ـــة  اإلمنائيــة والبيئيــة يف املفاوضــات، مــن أجــل املســاعدة يف الوصــول إىل حمصلــة تفيــد التنمي
املستدامة وفقا لاللتزامات املقطوعة مبوجب إعالن الدوحة الوزاري؛ 

دعم إكمال برنامج عمل إعالن الدوحة الوزاري املتعلق باإلعانات من أجـل  (ب)
تعزيـز التنميـة املسـتدامة وتعزيـز البيئـة وتشـجيع إصـالح اإلعانـات الـيت يكـون هلـا آثـار ســـلبية 

كبرية على البيئة واليت ال تتماشى مع التنمية املستدامة؛ 
تشجيع اجلهود الرامية إىل تعزيز التعاون بني أمانات منظمـة التجـارة العامليـة،  (ج)
واألونكتاد وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة العمل الدوليـة 
وغريها من املنظمات البيئية واإلمنائية املختصة يف جماالت التجارة والبيئة والتنمية، مبـا يف ذلـك 

يف جمال املساعدة التقنية املقدمة للبلدان النامية؛ 
تشجيع استخدام تقييمـات األثـر البيئـي بصـورة طوعيـة، بوصفـها أداة مهمـة  (د)
على الصعيد الوطين لكشف الروابط القائمة بني التجـارة والبيئـة والتنميـة علـى وجـــه أفضـل. 
ـــها خــربة يف هــذا امليــدان علــى توفــري  ومواصلـة تشـجيع البلـدان واملنظمـات الدوليـة الـيت لدي

املساعدة التقنية للبلدان النامية هلذه األغراض. 
وينبغـي تعزيـز التعـــاضد بــني النظــام التجــاري املتعــدد األطــراف واالتفاقــات البيئيــة  - ٩٨
املتعددة األطراف املتماشية مع أهداف التنمية املسـتدامة، لدعـم برنـامج العمـل املتفـق عليـه يف 
إطار منظمة التجارة العاملية. واالعتراف، يف الوقـت نفســه، بأمهيـة احلفـاظ علـى تكـامل كلتـا 

اموعتني من الصكوك. 
ويتعني إكمال ودعم إعالن الدوحة الوزاري وتوافـق آراء مونتيــري مـن خـالل اختـاذ  - ٩٩
مزيد من اإلجراءات على األصعدة الوطنية واإلقليمية والدوليـة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل إقامـة 
ـــها البلــدان الناميــة  شـراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص، مـن أجـل تعزيـز الفوائـد الـيت جتني
والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال وعلى وجه اخلصوص اليت جتنيها مـن حتريـر التجـارة، 

عن طريق اختاذ مجلة من اإلجراءات على مجيع األصعدة بغيــة: 
تكريس وتعزيز ترتيبات التجارة والتعاون القائمة، املتماشية مع نظم التجـارة  (أ)

املتعددة األطراف، ابتغاء حتقيق التنمية املستدامة؛ 
تأييد مبادرات السوق املتسقة والطوعية اليت تتخذهـا منظمـة التجـارة العامليـة  (ب)
إلنشـاء وتوسـيع أسـواق حمليـة ودوليـة لتصريـف السـلع واخلدمـات املواتيـة للبيئـة، مبـا يف ذلـك 
املنتجات العضوية، الــيت تزيـد مـن الفوائـد البيئيـة واإلمنائيـة إىل احلـد األقصـى مـن خـالل مجلـة 

أمور، منها، بناء القدرات وتقدمي املساعدة التقنية للبلدان النامية؛ 
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ــة  دعـم التدابـري الراميـة إىل تبسـيط وزيـادة شـفافية األنظمـة واإلجـراءات احمللي (ج)
اليت تؤثر يف التجارة من أجل مساعدة املصدرين، ال سيما من البلدان النامية. 

١٠٠ -وال بد من معاجلة مشاكل الصحـة العامـة الـيت متـس العديـد مـن البلـدان الناميـة وأقـل 
البلدان منوا، ال سيما املشاكل الناشئة عن فريوس نقص املناعـة البشـرية/متالزمـة نقـص املناعـة 
املكتسب (اإليدز)، والسل، واملالريا وغريهـا مـن األوبئـة، مـع مالحظـة أمهيـة إعـالن الدوحـة 
بشأن اتفاق حقوق امللكية الفكرية املرتبطة بالتجارة والصحة العامة(٤٢) الذي سـُـلـِّــم فيـه بـأن 
االتفاق ال مينع وال ينبغي أن مينع أعضاء املنظمة من اختاذ تدابـري حلمايـة الصحـة العامـة. وبنـاء 
عليه، ومع التأكيد جمددا على التزامنا باتفاق حقوق امللكية الفكريـة املرتبطـة بالتجـارة، نؤكـد 
مرة أخرى أن االتفاق ميكن، بل ينبغي أن جيـري تفسريه وتنفيذه على حنو يدعـم حـق أعضـاء 

املنظمة يف محاية الصحة العامة وخاصة فــي تعزيز حصول اجلميع على الدواء. 
١٠١ -وينبغي أن تتعاون الدول على تشجيع قيام نظام اقتصادي دويل داعم ومنفتـح يفضـي 
إىل حتقيـق النمـو االقتصـادي والتنميـة املسـتدامة يف مجيـــع البلــدان، وحتســني معاجلــة مشــاكل 
تدهور البيئة، وينبغي أال تكون تدابري السياسة التجارية املوجهة ألغراض بيئية وسيلة ملمارسـة 
متييز تعسفي أو ال مربر له أو تكـون تقييدا مقنعا يفرض علـى التجـارة الدوليـة. وينبغـي تـاليف 
اإلجـراءات الـيت تتخـذ مـن جـانب واحـد ملعاجلـة التحديـات البيئيـة خـارج نطـاق واليـة البلـــد 
املستورد. وينبغي أن تكون التدابري البيئية اليت تعاجل مشـاكل بيئيـة عـرب احلـدود أو علـى نطـاق 

العامل مستندة، قدر املستطاع، إىل توافق دويل يف اآلراء. 
١٠٢ -ويتعـني اختـاذ خطـوات ـدف إىل جتنــب، واالمتنـــاع عــن، اختــاذ أي تدابــري أحاديــة 
ال تتفق مع القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة وتعرقـل التحقيـق الكـامل للتنميـة االقتصاديـة 
واالجتماعيـة مـن جـانب سـكان البلـدان املتـأثرة، وبصفـة خاصـة النســـاء واألطفــال، وتعرقــل 
رفاهـهم، وختلـق عقبـات أمـام متتعـهم الكـامل حبقـوق اإلنسـان مبـا يف ذلـك حـق كـــل فــرد يف 
ــــة الطبيـــة واخلدمـــات  مســتوى معيشـــي مالئــم لصحتــه ورفاهــه وحقـــه يف الغــذاء، والرعاي

االجتماعية الالزمة. وكفالة عدم استخدام الغذاء والدواء كأدوات للضغط السياسي. 
١٠٣ -وال بد من اختاذ املزيد من التدابـري الفعالـة إلزالـة العقبـات الـيت تعـترض سـبيل إعمـال 
حـق الشـعوب يف تقريـر املصـري، وخباصـة الشـعوب الـيت تعيـش حتـــت االحتــالل االســتعماري 
واألجنيب، واليت ال تـزال تؤثـر تأثـريا معاكسـا يف تنميتـها االقتصاديـة واالجتماعيـة وتتنـاىف مـع 

 __________
املرجع نفسه، الفقرات ١٧ إىل ١٩.  (٤٢)
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كرامة اإلنسان وقدره، ومكافحة هذه العقبـات وإزالتـها، والعمـل علـى محايـة السـكان الذيـن 
يعيشون يف ظل االحتالل األجنيب حسبما تقضـي بذلك أحكام القانون اإلنساين الدويل. 

١٠٤ -ووفقا إلعالن مبادئ القـانون الـدويل املتصلـة بالعالقـات الوديـة والتعـاون بـني الـدول 
مبوجـب ميثـاق األمـم املتحـدة(٤٣)، ينبغـي أال يـؤول ذلـك باعتبـاره يبيـح أو يشـــجع أي عمــل 
يـؤدي، كليـا أو جزئيـا، إىل تفتيـت أو إعاقـة التكـــامل اإلقليمــي أو الوحــدة السياســية لــدول 
مستقلة وذات سيادة متتثل ملبدأ احلقوق املتساوية وحق تقرير املصري للشعوب، وبالتايل تكـون 

هلا حكومة متثل شعب اإلقليم بأكمله دون متييز من أي نوع. 
 *  *  *

١٠٥ -ويتعني تعزيز وتيسري، وعند االقتضاء، متويل الوصول إىل التكنولوجيات السليمة بيئيـا 
ومـا يقابلـها مـن معـارف، وتطويـر هـذه التكنولوجيـات ونقلـها ونشـرها، الســـيما يف البلــدان 
الناميـة والبلـدان الـيت متـر اقتصاداـا مبرحلـة انتقـال متويـال جيـري بشـروط إجيابيـة، مبـا يف ذلـــك 
الشروط التساهلية والتفضيلية، على النحو املتفـق عليـه، وعلـى حنـو مـا نـص عليـه الفصـل ٣٤ 
ـــك مــن خــالل اختــاذ إجــراءات عاجلــة علــى مجيــع  مـن جـدول أعمـال القـرن ٢١ مبـا يف ذل

املستويات للقيام مبا يلي: 
تقدمي املعلومات بشكل أكثر فعالية؛  (أ)

حتسني القدرة املؤسسية الوطنيـة املوجـودة حاليـا يف البلـدان الناميـة مـن أجـل  (ب)
حتسـني الوصـول إىل التكنولوجيـات السـليمة بيئيـا ومـا يقابلـها مـن معـارف وتطويرهـا، ونقــل 

هذه التكنولوجيات ونشرها؛ 
تيسري عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية حسب البلدان؛  (ج)

إنشاء أطر قانونية وتنظيمية يف كل من البلدان املزودة واملتلقيـة، تعجـل بنقـل  (د)
التكنولوجيات السليمة بيئيا بطريقة مقتصدة مــن قبـل القطـاعني العـام واخلـاص وتدعـم تطبيـق 

هذه التكنولوجيات؛ 
تعزيز وصول البلدان املتضررة من الكوارث الطبيعية إىل التكنولوجيا املرتبطــة  (هـ)
بنظم اإلنذار املبكـر وبـربامج التخفيـف مـن حـدة الكـوارث ونقـل هـذه التكنولوجيـا إىل هـذه 

البلدان. 

 __________
– ٢٥)، املرفق.  قرار اجلمعية العامة ٢٦٢٥ (د  (٤٣)
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١٠٦ -ويتعني حتسني عملية نقل التكنولوجيات إىل البلدان الناميـة، وخباصـة علـى الصعيديـن 
الثنائي واإلقليمي مبا يف ذلك مـن خـالل اختـاذ إجـراءات عاجلـة علـى مجيـع املسـتويات للقيـام 

مبا يلي: 
حتسـني التواصـــل والتعــاون، والعالقــات مــع أصحــاب املصــاحل والشــبكات  (أ)

الرابطة بني اجلامعات، ومؤسسات البحث، والوكاالت احلكومية والقطاع اخلاص؛ 
إنشـاء وتعزيـز االتصـال الشـبكي بـني هيـاكل الدعـم املؤسســـية املعنيــة، مثــل  (ب)
ـــز الوطنيــة  مراكـز التكنولوجيـا واإلنتاجيـة، ومؤسسـات البحـث والتدريـب والتطويـر، واملراك

واإلقليمية لإلنتاج النظيف؛ 
إقامــة عالقــــات شـــراكة تـــؤدي إىل نقـــل االســـتثمارات والتكنولوجيـــات،  (ج)
وتطويرهـا ونشـرها، ملسـاعدة البلـدان الناميـة، والبلـدان الـيت متـر اقتصاداـا مبرحلـة انتقــال، يف 
االسـتفادة مـن أفضـل املمارسـات وتعزيـز برامـج املسـاعدة، وتشـجيع التعـاون بـني الشـــركات 
ومعـاهد البحـث لتحسـني الكفايـة الصناعيـة، والقـــدرة علــى اإلنتــاج الزراعــي، وإدارة البيئــة 

والقدرة على املنافسة؛ 
تقدمي املساعدة إىل البلدان النامية، والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلـة انتقـال،  (د)
يف جمـال الوصـول إىل التكنولوجيـات السـليمة بيئيـا اململوكـــة للعمــوم أو الــيت تعــود ملكيتــها 
للدولــة، وإىل املعرفــة املتاحــة يف القطــاع العــام بشــأن العلــم والتكنولوجيــــا، ومســـاعدا يف 
الوصول إىل املهارة واخلربة املطلوبـة لكـي تسـتفيد بشـكل مسـتقل مـن هـذه املعرفـة يف سـعيها 

لتحقيق أهدافها اإلمنائية؛ 
ــر  دعـم اآلليـات احلاليـة والقيـام، عنـد االقتضـاء، بإنشـاء آليـات جديـدة لتطوي (هـ)
التكنولوجيـات السـليمة بيئيـا، ونقلـها ونشـرها يف البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر اقتصاداــا 

مبرحلة انتقال. 
 *   *   *

١٠٧ -وينبغي مساعدة البلدان النامية يف بناء قدرا على الوصول إىل حصة أوفر مـن برامـج 
البحث والتطوير املتعددة األطــراف والعامليـة. ويف هـذا الصـدد، ينبغـي تعزيـز وعنـد االقتضـاء، 

إنشاء مراكز للتنمية املستدامة يف البلدان النامية. 
١٠٨ -ويتعني بناء قدرة أكرب على تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية املستدامة، مـع 
اختاذ إجراءات لتحسني التعاون والشراكات يف جمال البحث والتطوير وتطبيقـهما علـى نطـاق 
واسع بني مؤسسات البحث واجلامعات والقطاع اخلـاص واحلكومـات والشـبكات، وكذلـك 



02-6369179

 

A/CONF.199/20

فيمـا بـني العلمـاء واألكـادمييني يف البلـدان الناميـة والبلـدان املتقدمـة، ويف هـذا الصـــدد، ينبغــي 
تشجيع االتصال الشبكي مع املراكز العلمية املرموقة وفيما بني هذه املراكز يف البلدان النامية. 
١٠٩ -وال بد من حتسني تقرير السياسات وصنع القـرارات علـى مجيـع األصعـدة عـن طريـق 
ـــة والعلــوم االجتماعيــة، وبــني العلمــاء  أمـور منـها، حتسـني التعـاون بـني علمـاء العلـوم الطبيعي

ومقرري السياسات، مبا يف ذلك اختاذ إجراءات عاجلة على مجيع املستويات للقيام مبا يلي: 
زيادة استخدام املعرفة العلمية والتكنولوجيـا، وزيـادة االسـتفادة مـن معـارف  (أ)

السكان احملليني واألصليني على حنو حيترم أصحاب هذه املعرفة ويتالءم مع القانون الوطين؛ 
زيادة استخدام التقييمات العلمية املتكاملة، وعمليات تقييم املخاطر، والنهج  (ب)

املتعددة التخصصات والقطاعات؛ 
مواصلة الدعم والتعاون مع اجلهات العلمية الدوليـة املعنيـة بـالتقييم والداعمـة  (ج)
لصنع القرار، مبا يف ذلـك الفريـق احلكومـي الـدويل املعـين بتغـري املنـاخ، مـع املشـاركة الواسـعة 

للخرباء من البلدان النامية؛ 
مساعدة البلدان النامية يف وضع وتنفيذ السياسات العلمية والتكنولوجية؛  (د)

إقامـة شـراكات بـني املؤسسـات العلميـة والعامـة واخلاصـة، مبـا يف ذلـك عـــن  (هـ)
طريـق إدمـاج مشـــورة العلمــاء يف هيئــات صنــع القــرار لضمــان أن يكــون هنــاك دور أكــرب 

لقطاعات العلم والتطوير التكنولوجي واهلندسة؛ 
تعزيز وحتسني صنع القرار استنادا إىل العلـم، وإعـادة تـأكيد مبـدأ االحتيـاط،  (و)

على النحو الوارد يف املبدأ ١٥ من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية الذي ينص على أنه: 
�بغيـة محايـة البيئـة، تطبـق الـدول مبـــدأ االحتيــاط علــى نطــاق واســع وفقــا 
لقدراا. وحيثما تكون هناك ديدات بوقـوع أضـرار جسـيمة أو ال ميكـن مداواـا، 
ال يستخدم التذرع باليقني العلمي التام كسبب لتأجيل اختـاذ تدابـري فعالـة مـن حيـث 

التكلفة ملنع التدهور البيئي�. 
١١٠ -ويتعـني مسـاعدة البلـدان الناميـة، مـن خـالل التعـاون الـدويل، علـى حتسـني قدرــا يف 
إطار اجلهود اليت تبذهلا من أجل معاجلة القضايا املتعلقة حبماية البيئة، مبا يف ذلك مسـاعدا يف 
وضع وتنفيذ السياسات املتعلقة بإدارة البيئة ومحايتها شاملة اختاذ إجراءات عاجلـة علـى مجيـع 

املستويات للقيام مبا يلي: 
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حتسني استخدام تلك البلدان للعلم والتكنولوجيـا يف الرصـد البيئـي ولنمـاذج  (أ)
التقييم وقواعد البيانات الصحيحة ونظم املعلومات املتكاملة؛ 

تعزيز، وعند االقتضاء، حتسني استخدام تلك البلدان لتكنولوجيـات السـواتل  (ب)
جلمـع البيانـات اجليـدة، والتحقـق منـــها وحتديثــها ومواصلــة حتســني عمليــات املراقبــة اجلويــة 
واألرضيـة، دعمـا جلـهودها يف مجـع البيانـات اجليـدة، والصحيحـة، وطويلـة األجــل، واملتســقة 

واملوثوقة؛ 
ـــة وطنيــة قــــــادرة  إنشـاء، وعنـد االقتضـاء، مواصلـة تطويـر خدمـات إحصائي (ج)
علـــى توفري ما حيتاجه تقرير السياسة العلميـة والتكنولوجيـة بصـورة فعالـة مـن بيانـات سـليمة 

عن تدريس العلوم وأنشطة البحث والتطوير. 
١١١ -وال بـد مـن إقامـة قنـوات منتظمـة بـني مقـرري السياسـات واألوسـاط العلميـة لطلــب 
وتلقــي املشــورة العلميــة والتكنولوجيــة لتنفيــذ جــدول أعمــال القــرن ٢١، وإنشــاء وتعزيـــز 
شـبكات السـتخدام العلـم والتعليـم ألغـراض التنميـة املسـتدامة، علـى مجيـع األصعـدة، ـــدف 
تبادل املعرفة واخلربات وأفضل املمارسات وبناء القدرات العلمية، ال سيما يف البلدان النامية. 
١١٢ -ويتعــني اســتخدام تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــــاالت، حيثمـــا اقتضـــى األمـــر، 
كأدوات لزيادة وترية االتصال وتبادل اخلربات واملعرفة، وحتسني جودة تكنولوجيا املعلومـات 
واالتصاالت يف مجيع البلدان وإمكانية الوصـول إليـها، علـى أن يسـتند ذلـك إىل العمـل الـذي 
يسـرته فرقـة العمـل املعنيـــة بتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت التابعــة لألمــم املتحــدة وإىل 

اجلهود اليت بذلتها املنتديات الدولية واإلقليمية املعنية األخرى. 
١١٣ -وال بد من تقدمي الدعم هليئات البحـث والتطويـر املمولـة متويـال عامـا لكـي تدخـل يف 
حتالفـات اسـتراتيجية، ـدف تعزيـز البحـث والتطويـر الراميـني إىل التوصـــل إىل تكنولوجيــات 
أنظف لإلنتاج واملنتجات عن طريق أمـور منـها تعبئـة مـوارد ماليـة وتقنيـة مـن مجيـع املصـادر، 
مبا يف ذلك موارد جديدة وإضافية، والتشجيع على نقـل ونشـر هـذه التكنولوجيـات، وخباصـة 

إىل البلدان النامية. 
١١٤ -وينبغي دراسة املسائل موضـع االهتمـام اجلماهـريي، علـى الصعيـد العـاملي عـن طريـق 

حلقات عمل مفتوحة وشفافة وشاملة بغية تعزيز الفهم اجلماهريي األفضل هلذه املسائل. 
١١٥ -وال بد من زيـادة االلـتزام باختـاذ خطـوات متضـافرة ملكافحـة اإلرهـاب الـدويل الـذي 

يضع عقبات جسيمة بوجه التنمية. 
 *   *   *
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١١٦ -وميثل التعليم عنصرا حامسا يف تعزيز التنمية املسـتدامة. ولذلـك فإنـه مـن األساسـي أن 
جترى تعبئة املوارد الالزمة له، مبا فيها املوارد املالية على مجيع املستويات، اليت يقدمها املـاحنون 
الثنائيون واملتعددو األطراف، ومنهم البنك الدويل ومصارف التنمية اإلقليمية، واتمـع املـدين 
ـــق األهــداف  واملؤسسـات، مـن أجـل اسـتكمال اجلـهود الـيت تبذهلـا احلكومـات الوطنيـة لتحقي

واإلجراءات التالية: 
تلبية اهلدف اإلمنائي لأللفية املتمثل يف حتقيق التعليم االبتدائي الشامل بضمان  (أ)
إكمـال األطفـال مـن األوالد والبنـات علـى السـواء، وأينمـا كـانوا، مرحلـة كاملـة مـن التعليــم 

االبتدائي حبلول عام ٢٠١٥؛ 
ـــن  توفـري الفـرص لألطفـال وال سـيما الذيـن يعيشـون يف املنـاطق الريفيـة والذي (ب)

يعيشون يف حالة الفقر وخباصة البنات، من أجل إمتام مرحلة كاملة من التعليم االبتدائي. 
١١٧ -وال بـد مـن تقـدمي املسـاعدة املاليـة والدعـم لـربامج التعليـم والبحـــث والتوعيــة العامــة 

واملؤسسات اإلمنائية يف البلدان النامية ويف البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية لتحقيق ما يلي: 
مواصلة براجمها وهياكلها األساسية التعليمية، مبـا فيـها مـا يتصـل منـها بالبيئـة  (أ)

والصحة العامة؛ 
ــها  النظـر يف إجيـاد سـبل لتفـادي القيـود املاليـة الشـديدة واملتكـررة الـيت تواجه (ب)
ـــامل، وال ســيما يف  كثـري مـن مؤسسـات التعليـم العـايل، مبـا فيـها اجلامعـات، يف مجيـع أحنـاء الع

البلدان النامية والبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية. 
١١٨ -ويتعني معاجلة أثر فريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة البشـرية (اإليـدز) 

على النظام التعليمي يف البلدان األشد تضررا من الوباء. 
١١٩ -ويتعني ختصيص موارد علـى الصعيديـن الوطـين والـدويل مـن أجـل التعليـم األساسـي، 
على النحو املقترح يف أهداف إطار عمل داكار بشأن إتاحة التعليــم للجميـع، وحتسـني إدمـاج 
التنميـة املسـتدامة يف املنـاهج التعليميـة والـربامج اإلمنائيـة الثنائيـة واملتعـددة األطـراف، وحتســـني 

الدمج بني برامج البحث والتطوير والتنمية املمولة من القطاع العام. 
١٢٠ -وال بد من القضاء على الفوارق بني اجلنسني يف مرحلـيت التعليـم األويل والثـانوي حبلـول 
عام ٢٠٠٥، على النحو الوارد يف أهداف إطار عمل داكار بشأن إتاحة التعليـم للجميـع، ويف 
مجيع املراحل التعليمية يف وقت ال يتجاوز عام ٢٠١٥، من أجـل تلبيـة األهـداف اإلمنائيـة الـواردة 
يف إعالن األلفية، واختاذ إجراءات لضمان الفرص املتساوية، ضمن أمور أخـرى، لاللتحـاق جبميـع 
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مستويات وأشكال التعليم والتدريب، وبناء القدرات من خالل دمج منظـور نـوع اجلنـس وإقامـة 
نظام تعليمي يراعي الفوارق بني اجلنسني. 

١٢١ -وينبغـي إدمـاج التنميـة املسـتدامة يف نظـم التعليـم يف مجيـع مسـتوياته مـن أجـــل تعزيــز 
دوره كأداة رئيسية للتغيري. 

١٢٢ -وينبغي وضع وتنفيذ ورصد واسـتعراض خطـط وبرامـج عمـل للتعليـم علـى األصعـدة 
الوطنية ودون الوطنية واحمللية، حسب االقتضاء، تعكس إطار عمل داكار بشأن إتاحة التعليـم 
للجميع، وتتفق مع األوضاع واالحتياجات احملليـة مبـا يـؤدي إىل حتقيـق التنميـة احملليـة، وجعـل 

التعليم من أجل التنمية املستدامة جزءا من هذه اخلطط. 
١٢٣ -وال بد من توفري جمموعة كبرية من فرص التعليم املستمر الرمسـي وغـري الرمسـي جلميـع 
أفراد اتمع احمللي، مبا يف ذلك برامج اخلدمة احمللية التطوعيـة، مـن أجـل القضـاء علـى األميـة، 

وتأكيد أمهية التعليم مدى احلياة، وتعزيز التنمية املستدامة. 
١٢٤ -وينبغي تقدمي الدعم السـتخدام التعليـم ألغـراض تعزيـز التنميـة املسـتدامة مبـا يف ذلـك 

من خالل اختاذ إجراءات عاجلة على كافة املستويات من أجل حتقيق ما يلي: 
إدخال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف وضع املنـاهج املدرسـية لضمـان  (أ)
وصول اتمعات احمللية واحلضرية إليها، وتقدمي املساعدة وال سيما إىل البلـدان الناميـة، بتهيئـة 

البيئة املواتية الضرورية هلذه التكنولوجيا، ضمن مجلة أمور؛ 
ــد إىل  القيـام حسـب االقتضـاء بتشـجيع زيـادة توفـري فـرص الوصـول غـري املقي (ب)
الربامج للطلبة والباحثني واملهندسني مـن البلـدان الناميـة يف اجلامعـات واملؤسسـات البحثيـة يف 

البلدان املتقدمة النمو لتشجيع تبادل اخلربات والقدرات اليت تفيد مجيع الشركاء؛ 
مواصلة تنفيذ برنامج العمل املتعلق بالتعليم من أجـل التنميـة املسـتدامة الـذي  (ج)

وضعته جلنة التنمية املستدامة؛ 
توصية اجلمعية العامة لألمم املتحدة بالنظر يف اعتمـاد عقـد للتعليـم مـن أجـل  (د)

التنمية املستدامة يبدأ يف عام ٢٠٠٥. 
 *   *   *

ـــة والتعجيــل ــا،  ١٢٥ -ويتعـني تعزيـز مبـادرات بنـاء القـدرات البشـرية واملؤسسـية واهليكلي
وتشجيع الشراكات يف هذا الصدد مبا حيقق االستجابة لالحتياجات احملـددة للبلـدان الناميـة يف 

سياق التنمية املستدامة. 
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١٢٦ -وال بـد مـن تقـدمي الدعـم للمبـادرات احملليـة والوطنيـة ودون اإلقليميـة واإلقليميـة، مــع 
اختـاذ إجـراءات لتطويـر املعـارف والتقنيـات واسـتخدامها وتطويعـها، وتعزيـز مراكـــز االمتيــاز 
احمللية والوطنية وشبه اإلقليمية واإلقليمية للتعليم والبحث والتدريب من أجـل تعزيـز القـدرات 
املعرفية للبلدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر اقتصاداـا مبرحلـة انتقـال عـن طريـق أمـور يف مجلتـها 
تعبئة املوارد املالية الكافية وغريهـا مـن املـوارد مـن مجيـع املصـادر، مبـا يف ذلـك مـوارد جديـدة 

وإضافية. 
١٢٧ -ويتعني تقدمي املساعدة التقنية واملالية إىل البلدان النامية، مبا يف ذلـك مـن خـالل تعزيـز 
جهود بناء القدرات، مثل برنامج بناء القدرات للقرن ٢١ الذي وضعه برنامج األمـم املتحـدة 

اإلمنائي، وذلك لتحقيق ما يلي: 
ـــرص علــى  تقييـم االحتياجـات اخلاصـة بـالبلدان الناميـة لتعزيـز القـدرات والف (أ)

مستوى األفراد واملؤسسات واتمعات؛ 
وضـع برامـج لبنـاء القـدرات وتقـدمي الدعـم للـربامج علـى الصعيديــن الوطــين  (ب)
واحمللـي الـيت تركـز علـى مواجهـة التحديـات الـيت أفرزـا العوملـة بطريقـة أكـثر فعاليـة وحتقيـــق 

األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف الواردة يف إعالن األلفية؛ 
تطوير قدرات اتمع املدين، مبا يف ذلك قطـاع الشـباب، لالشـتراك، حسـب  (ج)
االقتضاء، يف وضع وتنفيذ واسـتعراض سياسـات واسـتراتيجيات التنميـة املسـتدامة علـى مجيـع 

األصعدة؛ 
بنـاء القـدرات الوطنيـة مـن أجـل التنفيـذ الفعـال جلـــدول أعمــال القــرن ٢١،  (د)

وتعزيز هذه القدرات حسب االقتضاء. 
 *   *   *

١٢٨ -وال بـد مـن كفالـة احلصـول، علـى الصعيـــد الوطــين، علــى املعلومــات البيئيــة واختــاذ 
اإلجراءات القضائية واإلدارية يف املسـائل البيئيـة، وكذلـك كفالـة مشـاركة اجلمـهور يف صنـع 
ـــة  القـرار مـن أجـل تعزيـز املبـدأ ١٠ مـن إعـالن ريـو بشـأن البيئـة والتنميـة، مـع املراعـاة الكامل

للمبادئ ٥ و ٧ و ١١ من اإلعالن. 
١٢٩ -ويتعني تعزيز اخلدمات اإلعالمية الوطنية واإلقليمية واخلدمـات اإلحصائيـة والتحليليـة 
ــوع  ذات الصلـة بسياسـات وبرامـج التنميـة املسـتدامة، مبـا يف ذلـك البيانـات املصنفـة حسـب ن
اجلنس والسن والعوامل األخرى، وتشجيع املاحنني على تقدمي الدعم املايل والتقـين إىل البلـدان 

النامية من أجل تعزيز قدرا على صياغة السياسات املتعلقة بالتنمية املستدامة. 
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١٣٠ -وينبغـي تشـجيع زيـادة جـهود البلـدان علـى الصعيـد الوطـين بشـأن مؤشـــرات التنميــة 
املستدامة، مبا يف ذلــك دمـج املؤشـرات املتعلقـة بنـوع اجلنـس بشـكل طوعـي، وفقـا لألوضـاع 

واألولويات الوطنية. 
١٣١ -وينبغي تعزيـــز األعمال األخرى املتعلقة باملؤشـرات، وفقـا للفقـرة ٣ مـن املقـرر ٤/٩ 

للجنة التنمية املستدامة(٤٤). 
١٣٢ -وال بد من تشجيع تطوير واستخدام تكنولوجيات مراقبة األرض علـى نطـاق أوسـع، 
ـــات  مبـا يف ذلـك االستشـعار عـن بعـد بواسـطة السـواتل ووضـع اخلرائـط العامليـة ونظـم املعلوم
اجلغرافيـة، جلمـع البيانـــات الدقيقــة عــن اآلثــار البيئيــة واســتخدام األراضــي وتغــري اســتخدام 
األراضي، مبا يف ذلك من خالل اختاذ إجراءات عاجلـة على مجيع املستويات لتحقيق ما يلي: 
تعزيـز التعـاون والتنسـيق فيمـــا بــني نظــم املراقبــة يف العــامل وبرامــج البحــث  (أ)
للمراقبة العاملية املتكاملة، مـع مراعـاة احلاجـة إىل بنـاء القـدرات واقتسـام البيانـات املسـتخلصة 
من عمليات الرقابـة األرضيـة واالستشـعار عـن بعـد بواسـطة السـواتل واملصـادر األخـرى بـني 

مجيع البلدان؛ 
وضـع نظـم معلومـات تتيـح إمكانيـة تقاســـم البيانــات، مبــا يف ذلــك التبــادل  (ب)

النشط لبيانات املراقبة األرضية؛ 
تشجيع املبادرات والشراكات من أجل وضع اخلرائط العاملية.  (ج)

١٣٣ -وال بد من دعم البلدان، وال سيما البلدان النامية، يف جهودها الوطنية الرامية إىل: 
مجع بيانات دقيقة وطويلة األجل ومنسجمة وموثوق ا؛  (أ)

اسـتخدام تكنولوجيـا السـواتل واالستشـعار مـن بعـد جلمـع البيانـــات وزيــادة  (ب)
تطوير عمليات املراقبة األرضية؛ 

احلصـول علـى املعلومـــات اجلغرافيــة واستكشــافها واســتخدامها عــن طريــق  (ج)
استغالل تكنولوجيات السواتل واالستشعار من بعد وحتديد املواقع ووضـع اخلرائـط بالسـواتل 

يف العامل ونظم املعلومات اجلغرافية. 
١٣٤ -ويتعني دعم اجلهود الرامية إىل منع آثار الكوارث الطبيعيـة وختفيفـها مبـا يف ذلـك مـن 

خالل اختاذ إجراءات عاجلة على مجيع املستويات لتحقيق ما يلي: 
توفري فرص احلصـول دون قيـد علـى املعلومـات املتعلقـة بـالكوارث ألغـراض  (أ)

اإلنذار املبكر؛ 

 __________
E)، الفصـــل  / ـــم ٩ (2001/29 الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي، ٢٠٠١، امللحــق رق (٤٤)

األول، باء. 
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ترمجة البيانات املتاحة وال سيما مـن نظـم مراقبـة األرصـاد اجلويـة العامليـة إىل  (ب)
نواتج مفيدة يف الوقت املناسب. 

١٣٥ -ويتعني وضع وتعزيز تطبيقات أكثر اتساعا لتقييمات األثر البيئي، كأداة وطنية ضمـن 
مجلـة أمـور، وحسـب االقتضـاء، مـن أجـل توفـــري املعلومــات األساســية لدعــم القــرار املتعلــق 

باملشاريع اليت قد تنشأ عنها آثار سلبية كبرية على البيئة. 
١٣٦ -وينبغـي تعزيـز وزيـادة تطويـر منـهجيات علـى مســـتوى السياســات واالســتراتيجيات 
واملشاريع من أجل صانعي قرارات التنمية املستدامة على الصعيدين احمللـي والوطـين، وحسـب 
االقتضـاء علـى الصعيـد اإلقليمـي. وينبغـي يف هـذا اخلصـوص التـأكيد علـى أن تكـون املنهجيـة 
املناسـبة املختـارة السـتخدامها يف بلـدان معينـة مالئمـة ألحـوال وظـــروف تلــك البلــدان، وأن 
جيري اختيارها على أسـاس طوعـي، وأن تتفـق مـع االحتياجـات اإلمنائيـة ذات األولويـة لتلـك 

البلدان. 
 

حادي عشر – اإلطار املؤسسي للتنمية املستدامة  
١٣٧ -يشكل وضع اإلطار املؤسسي الفعال للتنميـة املسـتدامة علـى مجيـع املسـتويات ركـيزة 
التنفيذ الكامل جلدول أعمال القـرن ٢١ ومتابعـة نتـائج مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة 
ومواجهة التحديات الناشئة أمام هذه التنمية. وينبغي أن تستند التدابـري الراميـة إىل تعزيـز هـذا 
اإلطار إىل أحكام جـدول أعمـال القـرن ٢١ وبرنـامج مواصلـة تنفيـذه لعـام ١٩٩٧، ومبـادئ 
إعالن ريو بشـأن البيئـة والتنميـة. وينبغـي أن تعـزز هـذه التدابـري حتقيـق أهـداف التنميـة املتفـق 
عليها دوليا، مبا يف ذلك الواردة يف إعـالن األلفيـة، مـع مراعـاة توافـق آراء مونتـريي، والنتـائج 
ذات الصلـة ملؤمتـرات األمـم املتحـدة الرئيسـية األخـرى واالتفاقـات الدوليـة منـذ عــام ١٩٩٢. 
وال بـد أن تسـتجيب الحتياجـــات مجيــع البلــدان، مــع مراعــاة االحتياجــات احملــددة للبلــدان 
النامية، مبا فيها وسائل التنفيذ. وينبغي أن تؤدي التدابري إىل تعزيز اهليئـات واملنظمـات الدوليـة 
الـيت تعـاجل التنميـة املسـتدامة، بينمـا تسـتجيب لوالياـا القائمـة، فضـال عـن تعزيـز املؤسســـات 

اإلقليمية والوطنية واحمللية ذات الصلة. 
١٣٨ -ويعـد اتبـاع أصـول احلكـم الرشـــيد عنصــرا أساســيا مــن عنــاصر التنميــة املســتدامة. 
فالسياسـات االقتصاديـة الســـليمة، واملؤسســات الدميقراطيــة الثابتــة القــادرة علــى االســتجابة 
الحتياجات الناس، والبنية األساسية احملسنة، هي األساس للنمـو االقتصـادي املسـتمر والقضـاء 
على الفقر وتوليد فرص العمالة. كمـا أن احلريـة والسـالم واألمـن واالسـتقرار احمللـي واحـترام 
حقوق اإلنسان، مبا فيها احلق يف التنمية، وسيادة القانون واملسـاواة بـني اجلنسـني والسياسـات 
ذات املنحى السوقي وااللتزام العـام بإقامـة جمتمعـات عادلـة ودميقراطيـة كلـها عنـاصر أساسـية 

يعزز بعضها بعضا. 
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األهداف  ألف -
١٣٩ -ينبغي أن تكون التدابري الالزمة لتعزيز الترتيبـات املؤسسـية للتنميـة املسـتدامة يف مجيـع 
املســتويات متخــذة يف إطــار جــدول أعمــال القــرن ٢١(٤٥)، وينبغــي أيضــا االســتفادة مــــن 
التطورات اليت حدثت منذ مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنميـة، وكفالـة أن يـؤدي ذلـك 

إىل حتقيق ما يلي، ضمن األهداف األخرى: 
تعزيز االلتزامات بالتنمية املستدامة؛   (أ)

ـــة للتنميــة املســتدامة بشــكل  تكـامل العنـاصر االقتصاديـة واالجتماعيـة والبيئي (ب)
متوازن؛ 

تعزيز وتنفيذ جدول أعمال القرن ٢١، مبـا يف ذلـك مـن خـالل تعبئـة املـوارد  (ج)
املالية والتكنولوجية، فضال عن برامج بناء القدرات، وخاصة لصاحل البلدان النامية؛ 

تعزيز االتساق والتنسيق والرصد؛  (د)
تعزيز سيادة القانون؛  (هـ)

زيادة الفعالية والكفاءة من خالل احلـد مـن التداخـل واالزدواجيـة يف أنشـطة  (و)
املنظمـات الدوليـة داخـل منظومـة األمـــم املتحــدة وخارجــها، علــى أســاس والياــا وميزاــا 

النسبية؛ 
تعزيــز مشــاركة وإشــراك اتمــع املــدين وأصحــاب املصلحــة ذوي الصلــــة  (ز)
إشراكا فعاال يف تنفيذ جدول أعمال القرن ٢١، فضال عـن تعزيـز الشـفافية واملشـاركة العامـة 

على نطاق واسع؛ 
تعزيز القدرات الالزمة ألغراض حتقيق التنميـة املسـتدامة علـى مجيـع الصعـد،  (ح)

مبا يف ذلك على الصعيد احمللي، ال سيما قدرات البلدان النامية؛ 
تعزيز التعاون الدويل الرامي إىل تعزيز تنفيذ جدول أعمال القرن ٢١ ونتـائج  (ط)

مؤمتر القمة. 
 

تعزيز اإلطار املؤسسي للتنمية املستدامة على املستوى الدويل  باء -
١٤٠ -ينبغي للمجتمع الدويل أن يقوم مبا يلي: 

 __________
اإلحــاالت الــواردة يف هــذا الفصــل إىل جــدول أعمــال القــرن ٢١ تشــمل: جــدول أعمــال القـــرن ٢١،  (٤٥)

وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن ٢١، ونتائج مؤمتر القمة. 
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ـــرن  تعزيـز دمـج أهـداف التنميـة املسـتدامة كمـا وردت يف جـدول أعمـال الق (أ)
٢١ ودعم تنفيذ جدول أعمـال القـرن ٢١ ونتـائج مؤمتـر القمـة يف السياسـات وبرامـج العمـل 
واملبادئ التوجيهية التنفيذية للوكاالت والربامج والصناديق ذات الصلة التابعة لألمـم املتحـدة، 
ــل يف  ومرفـق البيئـة العامليـة واملؤسسـات املاليـة والتجاريـة الدوليـة، كـل يف إطـار واليتـه، والعم
ـــج  الوقــت نفســه علــى أن تراعــي يف أنشــطتها الــربامج واألولويــات الوطنيــة، ال ســيما برام
وأولويات البلدان النامية فضال عن البلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال، حسب االقتضـاء، 

وذلك لتحقيق التنمية املستدامة؛ 
تعزيـز التعـاون داخـل منظومـة األمـم املتحـدة، وفيمـا بينـها وبـني املؤسســـات  (ب) 
املاليـة الدوليـة، ومرفـق البيئـة العامليـــة، ومنظمــة التجــارة العامليــة، مــع االســتفادة مــن الــس 
التنسـيقي للرؤسـاء التنفيذيـني يف منظومـة األمـم املتحـــدة، وجمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة، 
وفريق إدارة شؤون البيئة، وهيئات التنسيق األخرى املشتركة بني الوكـاالت. وتعزيـز التعـاون 
املشـترك بـني الوكـاالت يف مجيـع الســـياقات ذات الصلــة، مــع إيــالء تشــديد حــافل للصعيــد 
التنفيـذي، والعمـل بترتيبـات للشـراكة تتعلـق مبسـائل معينـة لدعـم اجلـهود الـيت تبذهلـــا البلــدان 

النامية بصورة خاصة يف تنفيذ جدول أعمال القرن ٢١؛ 
تعزيـز وزيـادة إدمـاج األبعـاد الثالثـــة لسياســات وبرامــج التنميــة املســتدامة،  (ج)
وتعزيز إدماج أهداف التنمية املسـتدامة إدماجـا تامـا يف برامـج وسياسـات اهليئـات الـيت تركـز 
أساسا على قضايا التنمية االجتماعية. وينبغي، بوجه خـاص، تعزيـز البعـد االجتمـاعي للتنميـة 
املستدامة بوسائل منها التشديد على متابعة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنميـة االجتماعيـة 

واالستعراض اخلمسي له ومراعاة تقاريرمها، ودعم نظم احلماية االجتماعية. 
ـــاإلدارة الدوليــة لشــؤون البيئــة الــذي  التنفيـذ الكـامل لنتـائج املقـرر املتعلـق ب (د)
اعتمـده جملـس إدارة برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة يف دورتـــه االســتثنائية الســابعة(٤٦)، ودعــوة 
اجلمعية العامة إىل النظر يف دورا السابعة واخلمسني يف املسألة اهلامة، املتسمة أيضــا بتعقدهـا، 

املتعلقة بإنشاء عضوية عاملية لس إدارة املنتدى البيئي الوزاري العاملي؛ 
االهتمام النشط والبناء من أجـل االنتـهاء يف الوقـت املناسـب مـن مفاوضـات  (هـ)
وضع اتفاقية شاملة يف إطار األمم املتحدة ملكافحة الفساد، مبـا يف ذلـك مسـألة إعـادة األمـوال 

املكتسبة بصورة غري مشروعة إىل بلداا األصل؛ 

 __________
UNEP/GCSS.V11/6، املرفق األول.  (٤٦)
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تعزيـز مســؤولية ومســاءلة الشــركات وتبــادل أفضــل املمارســات يف ســياق  (و)
التنميـة املسـتدامة، مبـا يف ذلـك، حسـب االقتضـاء، عـن طريـق احلـــوار بــني أصحــاب املصــاحل 

املتعددة، مثل جلنة التنمية املستدامة، واملبادرات األخرى؛ 
اختاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ توافق آراء مونتريي على مجيع املستويات.  (ز) 

١٤١ -يعد احلكم الرشيد على الصعيد الــدويل أمـرا أساسـيا لتحقيـق التنميـة املسـتدامة. ومـن 
أجـل كفالـــة يئــة بيئــة اقتصاديــة دوليــة ديناميــة ومتكينيــة، مــن املــهم تعزيــز إدارة الشــؤون 
ــــة للتمويـــل والتجـــارة والتكنولوجيـــا  االقتصاديــة العامليــة عــن طريــق معاجلــة األمنــاط الدولي
واالسـتثمار الـيت يكـون هلـا تأثـري علـى احتمـاالت تنميـة البلـدان الناميـة. ولبلـوغ هـذه الغايــة، 
ينبغـي للمجتمـع الـدويل أن يتخـذ مجيـع التدابـري الالزمـة واملناسـبة، مبـا يف ذلـك كفالـة الدعـــم 
لإلصالح اهليكلي وإصالح االقتصاد الكلي والتوصل إىل حـل شـامل ملشـكلة الديـن اخلـارجي 
وزيادة إمكانية الوصول إىل األسواق بالنسبة للبلدان النامية. ويتعـني تعزيـز اجلـهود الراميـة إىل 
إصالح اهليكل املايل الدويل مبزيد من الشـفافية ومبشـاركة فعالـة مـن جـانب البلـدان الناميـة يف 
عمليات اختاذ القرارات. وميكن أن يؤدي وجود نظام جتاري متعدد األطراف شـامل وحمكـوم 
بالقواعد ومفتوح وغري متييزي ومنصف، فضال عن التحرير الفعلي للتجارة، إىل تنشـيط كبـري 

للتنمية على نطاق العامل، وأن يفيد البلدان يف مجيع مراحل التنمية. 
١٤٢ -ويشـكل وجـود منظومـة لألمـم املتحـدة نشـطة وفعالــة أمــرا أساســيا لتعزيــز التعــاون 
الدويل من أجل بلوغ التنمية املستدامة وإقامة نظـام اقتصـادي عـاملي يصلـح للجميـع. ولبلـوغ 
هذه الغاية، من الضروري االلتزام على حنو ثابت باملثل العليـا لألمـم املتحـدة ومبـادئ القـانون 
الدويل واملبادئ املتجسدة يف ميثـاق األمـم املتحـدة، فضـال عـن االلـتزام بتعزيـز منظومـة األمـم 
املتحدة وسائر املؤسسات املتعددة األطراف والتشـجيع علـى حتسـني عملياـا. وينبغـي للـدول 
أن تفي بالتزاماا بالتفاوض بشـأن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد مـن مجيـع جوانبـه، 
واالنتهاء منها يف أقرب وقت ممكن، مبا يف ذلـك مسـألة إعـادة األمـوال املكتسـبة بصـورة غـري 

مشروعة إىل بلداا األصلية، فضال عن تعزيز إقامة تعاون أقوى ملنع غسل األموال. 
 

دور اجلمعية العامة  جيم -
١٤٣ -ينبغـي للجمعيـة العامـة لألمـم املتحـــدة أن تعتمــد التنميــة املســتدامة بوصفــها عنصــرا 
أساسيا يف اإلطار العام ألنشطة األمم املتحدة، وال سيما من أجل حتقيق أهداف التنميـة املتفـق 
عليها دوليا، مبا يف ذلـك األهـداف الـواردة يف إعـالن األلفيـة، وحتديـد االجتـاه السياسـي العـام 

لتنفيذ جدول أعمال القرن ٢١ واستعراضه. 
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دور الس االقتصادي واالجتماعي  دال -
عمال باألحكام ذات الصلة من ميثاق األمم املتحـدة وأحكـام جـدول أعمـال القـرن  - ١٤٤
٢١ املتعلقة بقراري الس االقتصادي واالجتمـاعي واجلمعيـة العامـة ١٦٢/٤٨ و ٢٢٧/٥٠ 
ـــار الــس اآلليــة املركزيــة للتنســيق يف منظومــة األمــم املتحــدة  اللذيـن أكـدا مـن جديـد اعتب
ووكاالا املتخصصة ولإلشراف على اهليئـات الفرعيـة، وبوجـه خـاص جلاـا الفنيـة، ولتعزيـز 
ـــن طريــق تعزيــز التنســيق علــى نطــاق املنظومــة، ينبغــي  تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن ٢١ وع

للمجلس اختاذ اإلجراءات التالية:  
زيادة دوره يف اإلشراف على التنسيق علـى نطـاق املنظومـة والتكـامل املتـوازن  (أ)
للجوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية يف سياسـات وبرامـج األمـم املتحـدة الـيت ـدف إىل 

تعزيز التنمية املستدامة. 
ـــذ جــدول  تنظيـم النظـر دوريـا يف مواضيـع التنميـة املسـتدامة يف مـا يتعلـق بتنفي (ب)
ـــة التنميــة املســتدامة  أعمـال القـرن ٢١، مبـا يف ذلـك وسـائل التنفيـذ. وباإلمكـان أن تقـدم جلن

توصيات بشأن هذه املواضيع. 
ينبغي للمجلس أن يستفيد بصورة وافية من أجزائـه الرفيـع املسـتوى واملتعلـق  (ج)
بالتنسـيق واملتعلـق باألنشـطة التنفيذيـة واألجـزاء العامـة ليـأخذ يف االعتبـار مـن الناحيـة الفعليـــة 
مجيـع اجلوانـب ذات الصلـة مـن أعمـال األمـم املتحـــدة املتعلقــة بالتنميــة املســتدامة. ويف هــذا 
السياق، ينبغي للمجلس أن يشجع إشراك اموعـات الرئيسـية فعليـا يف جزئـه رفيـع املسـتوى 

ويف أعمال جلانه الفنية ذات الصلة، وفقا للقواعد ذات الصلة من النظام الداخلي؛ 
ينبغــي أن يعــزز الــس االقتصــادي واالجتمــــاعي زيـــادة أنشـــطة التنســـيق  (د)
والتكامل والفعالية والكفاءة يف أنشطة جلانه الفنية وهيئاته الفرعية األخرى ذات الصلـة بتنفيـذ 

جدول أعمال القرن ٢١؛ 
إاء أعمال اللجنـة املعنيـة بتسـخري الطاقـة واملـوارد الطبيعيـة ألغـراض التنميـة  (هـ)

ونقل أعماهلا إىل جلنة التنمية املستدامة؛ 
كفالة إقامة صلة وثيقــة بـني دور الـس يف متابعـة نتـائج مؤمتـر القمـة ودوره  (و)
يف متابعة توافق آراء مونتريي بطريقة مستمرة ومنسقة؛ وهلذه الغاية يستكشف الـس السـبل 
الكفيلة بوضع الترتيبات اليت تربط اجتماعاته مبؤسسات بريتون وودز وبتوافق آراء مونتريي. 
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ـــة إىل كفالــة جعــل إدمــاج قضايــا املــرأة يف األنشــطة  تكثيـف جـهوده الرامي (ز)
الرئيســية جــزءا ال يتجــزأ مــن أنشــطته املتصلــة بتحقيــق التنســيق يف تنفيــذ جــــدول أعمـــال 

القرن ٢١. 
 

دور ومهام جلنة التنمية املستدامة  هاء -
ـــة املســتدامة هــي اللجنــة رفيعــة املســتوى املعنيــة بالتنميــة  ١٤٥ -ينبغـي أن تظـل جلنـة التنمي
املسـتدامة داخـل منظومـة األمـم املتحـدة، وأن تكـون مبثابـة منتـدى للنظـر يف املســـائل املتصلــة 
بتكامل األبعاد الثالثة للتنميـة املسـتدامة. وعلـى الرغـم مـن أن دور اللجنـة ومهامـها وواليتـها 
كما وردت يف األجزاء ذات الصلة من جدول أعمـال القـرن ٢١ واعتمـدت يف قـرار اجلمعيـة 
العامة ١٩١/٤٧، ال تزال حتظى باألمهية، فـإن مثـة حاجـة إىل تعزيـز هـذه اللجنـة، مـع مراعـاة 
ـــة. وينبغــي أن يتضمــن تعزيــز دور اللجنــة اســتعراض  دور املؤسسـات واملنظمـات ذات الصل
ورصـد مـا يحـرز مـن تقـدم يف تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن ٢١ وتشـجيع االتسـاق يف التنفيـذ 

واملبادرات والشراكات. 
١٤٦ -ويف هذا السياق، ينبغي أن توجه اللجنة مزيدا من التركيز على اإلجراءات الــيت متكِّـن 
ــــني  مــن التنفيــذ علــى مجيــع املســتويات، وأن يشــمل ذلــك تشــجيع وتســهيل الشــراكات ب

احلكومات واملنظمات الدولية وأصحاب املصاحل املعنيني، وتنفيذ جدول أعمال القرن ٢١. 
١٤٧ -يتعني على اللجنة ما يلي: 

استعراض وتقييم ما يحرز من تقـدم وتشـجيع مواصلـة تنفيـذ جـدول أعمـال  (أ)
القرن ٢١؛ 

التركـيز علـى اجلوانـب احملوريـــة مــن مســائل قطاعيــة حمــددة، وتوفــري حمفــل  (ب)
لتحقيق تكامل أفضل يف جمال السياسات، من خالل مجلة أمور منها التفاعل فيما بني الـوزراء 

الذين يعاجلون خمتلف أبعاد التنمية املستدامة وقطاعاا من خالل األجزاء رفيعة املستوى؛ 
معاجلة التحديات والفرص اجلديدة املتصلة بتنفيذ جدول أعمال القرن ٢١؛  (ج)

التركـيز علـى األعمـال املتصلـة بتنفيـذ جـدول أعمـــال القــرن ٢١ باالقتصــار  (د)
فيما يتعلق باملفاوضات يف دورات اللجنة، على عقدها كل سنتني؛ 

حتديد عدد املواضيع اليت تعاجل يف كل دورة.  (هـ)
١٤٨ -فيما يتصل بدور اللجنة يف تيسري التنفيذ، ينبغي هلا أن تركز على ما يلي: 
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ــــال  اســتعراض مــا يحــرز مــن تقــدم وتشــجيع مواصلــة تنفيــذ جــدول أعم (أ)
القرن ٢١ ويف هذا السياق ينبغي للجنة أن حتدد العقبات اليت تعترض سبيل التنفيـذ وأن تقـدم 

توصيات دف إىل التغلب على هذه العقبات؛ 
العمل مبثابة مركز تنسيق ملناقشة الشراكات الـيت تعـزز التنميـة املسـتدامة، مبـا  (ب)

يف ذلك مشاطرة الدروس املكتسبة، والتقدم احملرز وأفضل املمارسات؛ 
اســتعراض املســائل املتصلــة بتقــدمي املســاعدات املاليــــة ونقـــل التكنولوجيـــا  (ج)
ألغراض التنمية املستدامة، ولبناء القـدرات، مـع حتقيـق اسـتفادة تامـة مـن املعلومـات املتوفـرة. 
ويف هذا الصدد، بإمكـان جلنـة التنميـة املسـتدامة أن تضـع يف اعتبارهـا االسـتفادة مـن التقـارير 

الوطنية واخلربات اإلقليمية مبزيد من الفعالية واختاذ توصيات مالئمة حتقيقا هلذه الغاية؛ 
العمل مبثابة منتدى لتحليل وتبادل اخلــربات بشـأن اختـاذ التدابـري الـيت تسـاعد  (د)
يف التخطيــط وصنــع القــرارات املتعلقــة بالتنميــة املســــتدامة، وتنفيـــذ اســـتراتيجيات التنميـــة 
املستدامة. ويف هذا الصدد، ميكن أن تضع اللجنـة يف اعتبارهـا االسـتفادة مـن التقـارير الوطنيـة 

واإلقليمية مبزيد من الفاعلية؛  
مراعاة التطورات امللحوظة يف جمال القـانون والـيت تتصـل بالتنميـة املسـتدامة،  (هـ)
مع إيالء االعتبار الواجب لدور اهليئات احلكومية الدوليـة ذات الصلـة يف تعزيـز تنفيـذ جـدول 

أعمال القرن ٢١ فيما يتصل بالصكوك واآلليات القانونية الدولية. 
ـــة للجنــة وبربنــامج عملــها، ينبغــي أن تتخــذ اللجنــة  ١٤٩ -وفيمـا يتصـل باألسـاليب العملي
قـرارات حمـددة بشـأن هـذه املسـائل يف دورـا املقبلـة، عندمـا سـيجري إعـداد برنـامج عملـــها 

املواضيعي. وينبغي، بوجه خاص، النظر يف املسائل التالية: 
إعطاء االهتمام املتوازن لتنفيذ مجيع واليات اللجنـة الـواردة يف قـرار اجلمعيـة  (أ)

العامة ١٩١/٤٧؛ 
مواصلـة القيـام بالترتيبـات الالزمـــة إلشــراك املنظمــات الدوليــة واموعــات  (ب)

الرئيسية بصورة مباشرة وفعلية يف أعمال اللجنة؛ 
زيادة النظر يف اإلسـهام العلمـي يف التنميـة املسـتدامة، عـن طريـق االسـتفادة،  (ج)
مثـال، مـن الوســـط العلمــي وتشــجيع الشــبكات العلميــة الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة علــى 

املشاركة يف اللجنة؛  
تعزيز مسامهة املربني يف التنمية املستدامة، مبا يف ذلـك، حسـب االقتضـاء، يف  (د)

أنشطة اللجنة؛ 
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جدول ومدة عقد اجتماعات فيما بني الدورات.  (هـ)
١٥٠ -اختـاذ مزيـد مـــن التدابــري الراميــة إىل تشــجيع العمــل بــأفضل املمارســات والــدروس 
املكتسـبة يف جمـال التنميـة املسـتدامة وكذلــك التشــجيع علــى اتبــاع الطــرق احلديثــة يف مجــع 

البيانات ونشرها، مبا يف ذلك توسيع نطاق االستفادة من تكنولوجيا املعلومات. 
 

دور املؤسسات الدولية  واو -
١٥١ -تأكيد ضرورة أن تقوم املؤسسات الدولية، سواء كانت داخل منظومة األمم املتحـدة 
أو خارجـها مبـا يف ذلـك املؤسسـات املاليـة الدوليـة و/ منظمـــة التجــارة العامليــة ومرفــق البيئــة 

العاملية، ضمن والياا، بتكثيف جهودها التعاونية املستمرة من أجل: 
تعزيز تقدمي الدعــم الفعـال واجلمـاعي لتنفيـذ جـدول أعمـال القـرن ٢١ علـى  (أ)

مجيع املستويات؛ 
تعزيز الفعالية والتنسيق بـني املؤسسـات الدوليـة لتنفيـذ جـدول أعمـال القـرن  (ب)
٢١، ونتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة املتصلة جبوانـب التنميـة املسـتدامة مـن إعـالن 
األلفية، وتوافق آراء مونتريي، ونتائج االجتماع الوزاري الرابع ملنظمة التجارة العامليـة املعقـود 

يف الدوحة يف تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠١؛ 
١٥٢ -تطلب إىل األمني العام لألمم املتحـدة، أن يقـوم باسـتخدام جملـس الرؤسـاء التنفيذيـني 
يف منظومة األمم املتحدة للتنسيق، مبا يف ذلك عـن طريـق جـهود التعـاون غـري الرمسيـة، بزيـادة 
تعزيـز التعـاون والتنسـيق فيمـا بـني الوكـاالت علـى نطـاق املنظومـة بشـــأن التنميــة املســتدامة، 
واختاذ التدابري املناسبة لتيسري تبادل املعلومات، ومواصلة إبقاء الس االقتصادي واالجتمـاعي 

واللجنة على علم باإلجراءات اليت تتخذ لتنفيذ جدول أعمال القرن ٢١. 
١٥٣ -تقـدمي دعـم كبـري إىل مـا يضطلـع بـه برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي مـــن برامــج بنــاء 
القدرات من أجل التنمية املسـتدامة، علـى أسـاس اخلـربة املكتسـبة مـن برنـامج القـدرات ٢١، 
بوصفها آلية مهمة لدعم اجلهود املبذولة لبنـاء القـدرات اإلمنائيـة احملليـة والوطنيـة، ال سـيما يف 

البلدان النامية. 
١٥٤ -تعزيـز التعـاون بـني برنـــامج األمــم املتحــدة للبيئــة وهيئــات األمــم املتحــدة األخــرى 

والوكاالت املتخصصة ومؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العاملية، يف إطار واليتها. 
١٥٥ -ينبغـي لربنـامج األمـم املتحـــدة للبيئــة ومركــز األمــم املتحــدة للمســتوطنات البشــرية 
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي ومؤمتـر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة، يف نطـاق واليـة كـل 
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منهم، تعزيز مسامهتهم يف برامج التنمية املستدامة وتنفيذ جدول أعمال القرن ٢١ علـى مجيـع 
املستويات، ال سيما يف جمال تعزيز بناء القدرات. 

١٥٦ -وعمال على التنفيذ الفعال جلدول أعمال القرن ٢١ على الصعيد الـدويل ينبغـي أيضـا 
القيام مبا يلي: 

تبسيط جدول اجتماعات التنمية املستدامة على الصعيد الـدويل واحلـد، عنـد  (أ)
االقتضاء، من عدد االجتماعـات؛ ومـن مـدة االجتماعـات؛ واحلـد مـن الوقـت الـذي ختصصـه 
االجتماعات للتوصل إىل نتائج بطريق التفاوض من أجل ختصيص مزيـد مـن الوقـت للمسـائل 

العملية ذات الصلة بالتنفيذ؛ 
تشجيع مبادرات الشراكة للتنفيذ من قبل مجيـع اجلـهات الفاعلـة ذات الصلـة  (ب)
من أجل دعم نتائج مؤمتر القمة العـاملي للتنميـة املسـتدامة. ويف هـذا السـياق، ينبغـي أن جتـري 

اإلحاطة عند إقامة شراكات أخرى ومتابعة الشراكات باألعمال التحضريية ملؤمتر القمة؛ 
االسـتفادة التامـة مـن التطـورات احلاصلـة يف ميـدان تكنولوجيـات املعلومـــات  (ج)

واالتصاالت. 
١٥٧ -تعزيـز اإلطـار املؤسسـي الـدويل للتنميـة املسـتدامة عمليـة متطـورة. ومـن الـالزم إبقـــاء 
ــــد االســـتعراض؛ وحتديـــد الثغـــرات؛ والقضـــاء علـــى االزدواج يف  الترتيبــات ذات الصلــة قي
االختصاصات؛ ومواصلة السـعي لتحقيـق املزيـد مـن التكـامل والكفـاءة والتنسـيق بـني األبعـاد 

االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية املستدامة دف تنفيذ جدول أعمال القرن ٢١. 
 

تعزيز الترتيبات املؤسسية للتنمية املستدامة على الصعيد اإلقليمي  زاي -
١٥٨ -العمل بصورة فعالـة علـى تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن ٢١ ونتـائج مؤمتـر القمـة علـى 
الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي عن طريق اللجان اإلقليمية واملؤسسات واهليئات اإلقليميـة 

ودون اإلقليمية األخرى. 
١٥٩ -ينبغي حتسني التنسيق والتعاون داخل األقاليم فيمـا يتعلـق بالتنميـة املسـتدامة فيمـا بـني 
اللجـان اإلقليميـة وصنـاديق األمـم املتحـدة وبراجمـها ووكاالـا، ومصـارف التنميـــة اإلقليميــة، 
وغريهـا مـن املؤسسـات واهليئـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة. وينبغـي أن يشـمل هـذا، حســـب 
االقتضاء، تقدمي الدعم لوضع وتعزيز وتنفيذ اسـتراتيجيات وخطـط عمـل متفـق عليـها للتنميـة 

املستدامة اإلقليمية، وتعكس األولويات الوطنية واإلقليمية. 
١٦٠ -وبوجـه خـاص ينبغـي للجـان اإلقليميـة أن تقـوم مبـا يلـي، بالتعـاون مـع سـائر اهليئـــات 
اإلقليميــــة ودون اإلقليمية، مراعية يف ذلك البنود ذات الصلة من جدول أعمال القرن ٢١: 
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العمل، على إدماج أبعاد التنمية املستدامة الثالثة يف أعماهلا بصـورة متوازنـة،   (أ)
مبـا يف ذلـك مـن خـالل تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن٢١. وحتقيقـا هلـذه الغايـة، ينبغـي أن تعــزز 
ـــى، عنــد االقتضــاء، الدعــم  اللجـان اإلقليميـة قدرـا مـن خـالل اختـاذ تدابـري داخليـة وأن تتلق

اخلارجي؛ 
تيسري وتعزيز إدماج األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية املسـتدامة  (ب)
بصـورة متوازنـة يف أعمـال اهليئـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة واهليئـات األخـرى، علـــى ســبيل 
املثــال، تيســري وتعزيــز تبــادل اخلــربات وأفضــل املمارســات ودراســات احلــــاالت وخـــربات 

الشراكات ذات الصلة بتنفيذ جدول أعمال القرن ٢١؛ 
العمـل علـى تعبئـة املسـاعدات التقنيـة واملاليـة وتيسـري توفـــري التمويــل الــالزم  (ج)
لتنفيذ برامج ومشاريع التنمية املستدامة املتفق عليها إقليميــا وعلـى الصعيـد دون اإلقليمـي، مبـا 

يف ذلك معاجلة هدف القضاء على الفقر؛ 
مواصلـة تشـجيع مشـاركة أصحـاب املصـاحل املتعـددة وقيـام شـراكات لدعـــم  (د)

تنفيذ جدول أعمال القرن ٢١ على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي. 
١٦١ -ينبغي تقدمي الدعم لربامج ومبادرات التنمية املسـتدامة الـيت يتفـق عليـها إقليميـا وعلـى 
الصعيد دون اإلقليمي، مثل الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيـا، واجلوانـب األقاليميـة مـن 

برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية – املتفق عليه عامليا. 
 

تعزيز اإلطار املؤسسي للتنمية املستدامة على الصعيد الوطين  حاء -
١٦٢ -ينبغي للدول أن تقوم مبا يلي: 

ـــز اعتمــاد ــج متســقة ومنســقة إزاء األطــر املؤسســية للتنميــة  مواصلـة تعزي (أ)
املستدامة على مجيع املستويات الوطنية، مبا يف ذلك، عند االقتضاء، إنشاء أو تعزيز مـا يوجـد 

من السلطات واآلليات الالزمة ألغراض رسم السياسات والتنسيق وإنفاذ القوانني؛ 
اختاذ خطوات مباشرة إلحراز التقدم يف صياغـة ووضـع اسـتراتيجيات وطنيـة  (ب)
ـــا هلــذه الغايــة، ينبغــي، حســب  للتنميـة املسـتدامة وبـدء تنفيذهـا حبلـول عـام ٢٠٠٥. وحتقيق
االقتضـاء، دعـم اسـتراتيجيات عـن طريـق التعـاون الـدويل، مـع مراعـاة االحتياجـــات اخلاصــة 
للبلدان النامية، وبصفة خاصة، أقـل البلـدان منـوا. وينبغـي أن تتبـع هـذه االسـتراتيجيات وفقـا 
لألولويـات الوطنيـة لكـل بلـد، وميكـــن صياغــة هــذه االســتراتيجيات، حيثمــا انطبــق ذلــك، 
كاستراتيجيات للحد من الفقر حتقق التكـامل بـني اجلوانـب االقتصاديـة واالجتماعيـة والبيئيـة 

للتنمية املستدامة. 
١٦٣ -يتحمـل كـل بلـد املســـؤولية األوىل عــن تنميتــه االقتصاديــة واالجتماعيــة، وال ميكــن 
التأكيد مبا يكفي على أمهية دور السياسات واالستراتيجيات اإلمنائيـة الوطنيـة. وينبغـي جلميـع 
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البلدان أن تعزز التنمية املستدامة على الصعيد الوطين عـن طريـق القيـام، يف مجلـة أمـور، بسـن 
قوانني فعالة تدعم التنمية املستدامة. وينبغي جلميع البلدان أن تعـزز املؤسسـات احلكوميـة، مبـا 
ـــري البنيــة األساســية الالزمــة وعــن طريــق تعزيــز الشــفافية واملســاءلة  يف ذلـك عـن طريـق توف

واملؤسسات اإلدارية والقضائية العادلة. 
١٦٤ -ينبغي جلميع البلدان أن تعزز أيضا املشاركة العامة عن طريـق سـبل منـها اختـاذ تدابـري 
تتيح الوصول إىل املعلومات املتعلقـة بالتشـريعات واألنظمـة واألنشـطة والسياسـات والـربامج. 
ـــا.  وينبغـي أن تعـزز أيضـا املشـاركة العامـة التامـة يف صياغـة سياسـة التنميـة املسـتدامة وتنفيذه
وينبغي أن تتمكن النساء من املشاركة بشـكل تـام وعلـى قـدم املسـاواة يف صياغـة السياسـات 

واختاذ القرارات. 
١٦٥ -زيـادة تشـجيع إنشـاء أو تعزيـز جمـالس التنميـة املســـتدامة و/أو هيــاكل التنســيق علــى 
الصعيـد الوطـين، مبـا يف ذلـك الصعيـد احمللـي، مـن أجـــل توفــري التركــيز رفيــع املســتوى علــى 
سياسـات التنميـة املســـتدامة. ويف هــذا الســياق، ينبغــي تشــجيع مشــاركة أصحــاب املصــاحل 

املتعددة. 
١٦٦ -دعم جهود مجيع البلدان، ال سيما البلدان الناميـة، وأيضـا البلـدان الـيت متـر اقتصاداـا 
مبرحلة انتقالية من أجل تعزيز الترتيبـات املؤسسـية الوطنيـة مـن أجـل التنميـة املسـتدامة، مبـا يف 
ذلك على املستوى احمللي. وميكن أن يشمل ذلك تشـجيع اعتمـاد نـهج شـاملة لعـدة قطاعـات 
لوضع استراتيجيات وخطط التنمية املستدامة تشمل، حيثما ينطبـق ذلـك، اسـتراتيجيات احلـد 
من الفقر وتنسيق املعونات وتشجيع ج قائمة على املشــاركة وتعزيـز قـدرة حتليـل السياسـات 
والقدرة اإلدارية [والقدرة التنفيذية]، مبا يف ذلك تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع هـذه 

األنشطة. 
١٦٧ -تعزيز دور وقدرات السلطات احمللية وأصحاب املصاحل يف تنفيذ جدول أعمـال القـرن 
٢١ ونتـائج مؤمتـر القمـة ويف تعزيـز الدعـم املسـتمر لـربامج جـدول أعمـــال القــرن ٢١ احملليــة 
واملبادرات والشراكات ذات الصلة، وبوجه خاص، تشجيع الشـراكات بـني السـلطات احملليـة 
واملستويات األخرى من احلكومة وأصحاب املصلحة لتعزيز التنمية املستدامة على حنو ما دعـا 

إليه، ضمن أمور أخرى، جدول أعمال املوئل(٤٧). 
 

اشتراك اموعات الرئيسية  طاء -
١٦٨ -تعزيز الشراكات بني األطراف الفاعلـة احلكوميـة وغـري احلكوميـة، مبـا يف ذلـك كافـة 
ـــة  اموعـات الرئيسـية واموعـات الطوعيـة، بشـأن الـربامج واألنشـطة املتعلقـة بتحقيـق التنمي

املستدامة على مجيع املستويات. 
 __________

A/CONF.165/14؛ الفصل األول، القرار ١، املرفق الثاين.  (٤٧)
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١٦٩ -التسليم بضرورة إيالء نظر الحتمال وجود عالقة بني البيئة وحقـوق اإلنسـان، مبـا يف 
ذلـك احلـق يف التنميـة، مبشـاركة تامـة وشـفافة مـن جـانب الـدول األعضـاء يف األمـــم املتحــدة 

والدول املراقبة. 
١٧٠ -تشـجيع ودعـم مشـاركة الشـباب يف برامـــج وأنشــطة تتعلــق بالتنميــة املســتدامة مــن 
خـالل، مثـال، دعـم جمـالس الشـباب احملليـة أو مـا يناظرهـا، وتشـجيع إنشـاء هـذه اــالس، إذا 

مل تكن موجودة. 
 

القرار ٣* 
 اإلعراب عن الشكر جلنوب أفريقيا شعبا وحكومة 

إن مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، 
وقـــد اجتمـــع يف جوهانســـربغ، جنـــوب أفريقيـــا، مـــــن ٢٦ آب/أغســــطس إىل ٤ 

أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ بدعوة من حكومة جنوب أفريقيا، 
يعرب عن عميق تقديره لفخامة ثـابو مبيكـي، رئيـس جنـوب أفريقيـا، علـى  - ١

مسامهته املمتازة بوصفه رئيسا ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، يف جناح حمصلة القمة؛ 
يعرب عن امتنانه العميق حلكومة جنوب أفريقيا على مـا أتاحتـه مـن انعقـاد  - ٢
مؤمتر القمة يف جنوب أفريقيا وعلى هيئـة املوظفـني واخلدمـات الـيت تكرمـت بوضعـها بسـخاء 

حتت تصرفه؛ 
يطلــب إىل حكومــة جنــوب أفريقيــا أن تنقــل إىل مدينــة جوهانســـربغ وإىل  - ٣
شـعب جنـوب أفريقيــا امتنــان مؤمتــر القمــة علــى احلفــاوة والــترحيب احلــار اللذيــن لقيــهما 

املشاركون فيه. 
 

القرار ٤** 
 وثائق تفويض املمثلني لدى مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة  

إن مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، 
وقد نظر يف تقرير جلنة وثائق التفويض(١) والتوصيات الواردة فيه،  

يوافق على تقرير جلنة وثائق التفويض. 

 
 

مت اختاذه يف اجللسة العامة ١٧، املعقودة يف ٤ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢. ولالطالع علـى املناقشـة انظـر الفصـل  *
الثاين عشر. 

مت اختاذه يف اجللسة العامة ١٧، املعقودة يف ٤ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢، ولالطالع علـى املناقشـة انظـر الفصـل  **
العاشر. 

 .A/CONF.199/15 (١)
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 الفصل الثاين 
 احلضور وتنظيم األعمال 

تاريخ مؤمتر القمة ومكان انعقاده  ألف -
عقـد مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة يف جوهانسـربغ، جبنـوب أفريقيـا، خـــالل  - ١
الفـترة مـن ٢٦ آب/أغســـطس إىل ٤ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٢، وفقــا لقــراري اجلمعيــة العامــة 

١٩٩/٥٥ و ٢٢٦/٥٦. وخالل هذه الفترة، عقد مؤمتر القمة ١٧ جلسة عامة. 
 

احلضور   باء -
كـانت الـدول ومنظمـات التكـامل االقتصـادي اإلقليمـي التاليـة ممثلـة يف مؤمتـر القمــة:  - ٢

االحتاد األورويب 
االحتاد الروسي 

إثيوبيا 
أذربيجان 
األرجنتني 

األردن 
أرمينيا 
إريتريا 

إسرائيل 
أفغانستان 
إكوادور 

ألبانيا 
اإلمارات العربية املتحدة 

أنتيغوا وبربودا 
أندورا 

إندونيسيا 
أنغوال 

أوروغواي 
أوزبكستان 

أوغندا 
أوكرانيا 

إيران (مجهورية _ اإلسالمية) 
أيسلندا 
إيطاليا 

اسبانيا 
استراليا 
استونيا 
ايرلندا 

بابوا غينيا اجلديدة 
باراغواي 
باكستان 

باالو 
البحرين 
الربازيل 

بربادوس 
الربتغال 

بروين دار السالم 
بلجيكا 
بلغاريا 

بليز 
بنغالديش 

بنما 
بنن 

بوتان 
بوتسوانا 

بوركينا فاسو 
بوروندي 

البوسنة واهلرسك 
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بولندا 
بوليفيا 

بريو 
بيالروس 

تايلند 
تركيا 

ترينيداد وتوباغو 
تشاد 
توغو 
توفالو 
تونس 
تونغا 

جامايكا 
اجلزائر 

جزر البهاما 
جزر القمر 

جزر سليمان 
جزر كوك 

جزر مارشال 
اجلماهريية العربية الليبية 

مجهورية أفريقيا الوسطى 
اجلمهورية التشيكية 

اجلمهورية الدومينيكية 
اجلمهورية العربية السورية 

مجهورية الكونغو الدميقراطية 
مجهورية ترتانيا املتحدة 

مجهورية كوريا 
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 

مجهورية الو الدميقراطية الشعبية 
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

مجهورية مولدوفا 
جنوب أفريقيا 

جورجيا 
جيبويت 
الدامنرك 

دومينيكا 

الرأس األخضر 
رواندا 
رومانيا 
زامبيا 

زمبابوي 
ساموا 

سان تومي وبرينسييب 
سانت فنسنت وجزر غرينادين 

سانت كيتس ونيفيس 
سانت لوسيا 
سري النكا 
السلفادور 
سلوفاكيا 
سلوفينيا 

سنغافورة 
السنغال 

سوازيلند 
السودان 
سورينام 
السويد 
سويسرا 
سرياليون 
سيشيل 
شيلي 

الصومال 
الصني 

طاجيكستان 
العراق 
عمان 
غابون 
غامبيا 
غانا 

غرينادا 
غواتيماال 

غيانا 
غينيا 
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غينيا - بيساو 
غينيا االستوائية 

فانواتو 
فرنسا 
الفلبني 
فرتويال 
فنلندا 
فيجي 

فييت نام 
قربص 

قطر 
قريغيزستان 
كازاخستان 
الكامريون 

الكرسي الرسويل 
كرواتيا 
كمبوديا 

كندا 
كوبا 

كوت ديفوار 
كوستاريكا 

كولومبيا 
الكونغو 
الكويت 
كرييبايت 

كينيا 
التفيا 
لبنان 

لكسمربغ 
ليربيا 

ليتوانيا 
ليختنشتاين 

ليسوتو 
مالطة 
مايل 

ماليزيا 

املانيا 
مدغشقر 

مصر 
املغرب 

املكسيك 
مالوي 
ملديف 

اململكة العربية السعودية 
الشمالية اململكـة املتحـدة لربيطانيـــا العظمــى وأيرلنــدا 

منغوليا 
موريتانيا 

موريشيوس 
موزامبيق 
موناكو 
ميامنار 

ميكرونيزيا (واليات - املوحدة) 
ناميبيا 

النرويج 
النمسا 
نيبال 

النيجر 
نيجرييا 

نيكاراغوا 
نيوزيلندا 

نيوي 
هاييت 
اهلند 

هندوراس 
هنغاريا 
هولندا 

الواليات املتحدة األمريكية 
اليابان 
اليمن 

يوغوسالفيا 
اليونان.  
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ومثَّل األعضاء املنتسبون يف اللجان اإلقليمية التالية أمساؤهم مبراقبني:  - ٣
ساموا األمريكية 

جزر فرجن الربيطانية 
جزر أنغيل اهلولندية 

بورتوريكو 
جزر فرجن التابعة للواليات املتحدة 

ومثلت الدولة التالية بعد تلقيها دعوة للمشاركة يف مؤمتر القمة بصفة مراقب:  - ٤
تيمور ليشيت 

ومثل الكيان التايل بعد تلقيه دعوة للمشاركة كمراقب يف مؤمتر القمة العاملي للتنميـة  - ٥
املستدامة ويف أعمال مؤمتر القمة: 

فلسطني 
ومثلت أمانات اللجان اإلقليمية التالية:  - ٦

اللجنة االقتصادية ألوروبا 
اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ 

اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
اللجنة االقتصادية ألفريقيا 

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا 
ومثلت هيئات وبرامج األمم املتحدة التالية:  - ٧

مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان 
مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني – جنوب أفريقيا 

برنامج األمم املتحدة للبيئة 
منظمة األمم املتحدة للطفولة 

معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث 
مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
مركز األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 

صندوق األمم املتحدة للسكان 
جامعة األمم املتحدة 
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برنـامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/متالزمــة نقــص 
املناعة املكتسب (اإليدز) 

مكتب املنسق اخلاص ألقل البلدان منوا والبلدان النامية غري الساحلية واجلزرية 
مكتب مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية 

ومثلت أمانات االتفاقيات التالية:  - ٨
اتفاقية التنوع البيولوجي 

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفـاف الشـديد و/أو 

من التصحر، وخباصة يف أفريقيا 
اتفاقية بازل املتعلقة مبراقبة حركة النفايات اخلطرة عرب احلدود وبالتخلص منها 

ومثلت وكاالت األمم املتحدة املتخصصة واملنظمات ذات الصلة التالية أمساؤها:  - ٩
منظمة العمل الدولية 

منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة 
منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة 

منظمة الصحة العاملية 
البنك الدويل 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
منظمة الطريان املدين الدويل 

الصندوق الدويل للتنمية الزراعية 
املنظمة البحرية الدولية 
صندوق النقد الدويل 

االحتاد الربيدي العاملي 
االحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية 

منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 
املنظمة العاملية للملكية الفكرية 
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية 

املنظمة العاملية للسياحة 
منظمة التجارة العاملية 

ومثلت املنظمات احلكومية الدولية التالية:  - ١٠
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جمموعة دول أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ 
مصرف التنمية األفريقي 

املنظمة األفريقية لرسم اخلرائط واالستشعار من بعد 
االحتاد األفريقي 

مجاعة األنديز 
هيئة تنمية األنديز 

املؤمتر السنوي لوزارات املناجم لبلدان األمريكيتني 
املصرف العريب للتنمية االقتصادية يف أفريقيا 
اهليئة االستشارية القانونية اآلسيوية األفريقية 

مصرف التنمية اآلسيوي 
املنظمة اآلسيوية لإلنتاجية 

رابطة دول منطقة البحر الكارييب 
رابطة أمم جنوب شرق آسيا 

جدول أعمال القرن ٢١ ملنطقة حبر البلطيق 
أمانة اجلماعة الكاريبية 

الوكالة الكاريبية حلفظ البيئة 
مصرف التنمية الكارييب 

الوكالة الكاريبية لالستجابة الطارئة يف حاالت الكوارث 
املركز الدويل للعلوم األحيائية التطبيقية 

جلنة تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية املستدامة يف اجلنوب 
جلنة سواتل رصد األرض/وكالة الفضاء األوروبية 

الصندوق املشترك للسلع األساسية 
رابطة الدول املستقلة 

أمانة الكمنولث 
الفريق االستشاري املعين بالبحوث الزراعية الدولية 

اتفاقية حفظ األنواع املهاجرة 
اتفاقية األراضي الرطبة 

جملس أوروبا 
جملس مصرف التنمية األورويب 

جملس دول حبر البلطيق 
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املصرف األورويب لإلنشاء والتعمري 
وكالة الفضاء األوروبية 

مرفق البيئة العاملي 
مصرف التنمية للبلدان األمريكية 

احملفل احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائية 
الرابطة الدولية للمجالس االقتصادية واالجتماعية واملؤسسات املماثلة 

املركز الدويل للهندسة الوراثية والتكنولوجيا األحيائية 
املعهد الدويل لقانون التنمية 

الوكالة الدولية للطاقة 
املنظمة اهليدروغرافية الدولية 

املعهد الدويل للتربيد 
اللجنة املشتركة الدولية 

املنظمة الدولية للفرانكوفونية 
املنظمة الدولية للهجرة 

املنظمة الدولية للتوحيد القياسي 
املنظمة الدولية لألخشاب املدارية 

االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية 
املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية 

االحتاد الربملاين الدويل 
البنك اإلسالمي للتنمية 

مشروع إيووكراما الدويل للغابات املطرية 
النظام االقتصادي ألمريكا الالتينية 

برملان أمريكا الالتينية 
جامعة الدول العربية 

مشروع مياه مرتفعات ليسوتو 
جملس دول الشمال 

جملس وزراء دول الشمال 
مركز جملس أوروبا للتعاون بني الشمال واجلنوب 

منظمة دول شرق الكارييب 
منظمة البلدان املصدرة للنفط 
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منظمة املؤمتر اإلسالمي 
مركز احمليط اهلادئ للبيئة والتنمية املستدامة 

أمانة منتدى جزر احمليط اهلادئ 
الشركاء يف السكان والتنمية 

اللجنة الدائمة جلنوب احمليط اهلادئ 
حمكمة التحكيم الدائمة 

املنظمة اإلقليمية حلفظ البيئة يف البحر األمحر وخليج عدن 
التكامل التجاري واالقتصادي اإلقليمي 

مرصد الصحراء والساحل 
برنامج جنوب آسيا للتعاون البيئي 

جلنة جنوب احمليط اهلادئ للعلوم اجلغرافية التطبيقية 
برنامج البيئة اإلقليمي جلنوب احمليط اهلادئ 
اللجنة الدائمة للربملانيني يف املنطقة القطبية 

صندوق منظمة البلدان املصدرة للنفط للتنمية الدولية 
االحتاد العاملي حلفظ الطبيعة 

ـــة التنميــة  وحضـر مؤمتـر القمـة عـدد كبـري مـن املنظمـات غـري احلكوميـة. وقـامت جلن - ١١
املستدامة بوصفها اللجنة التحضريية ملؤمتر القمة باعتماد ممثلي املنظمات غري احلكومية(١). 

وفيما يلي الكيانات األخرى الـيت تلقـت دعـوة والـيت تشـارك بصفـة مراقـب: االحتـاد  - ١٢
الدويل لرابطات الصليب األمحر واهلالل األمحر ومنظمة فرسان مالطة العسكرية املستقلة. 

 
افتتاح مؤمتر القمة  جيم -

افتتـــح األميــــن العام ملؤمتـــــر القمـة مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة املنعقـد يف  - ١٣
٢٦  آب/أغسطس ٢٠٠٢. وأدىل رئيس مؤمتر القمة ببيان افتتاحي. كما أدىل ببيان كـل مـن 
األمني العام لألمم املتحدة واألمني العام ملؤمتـر القمـة واملديـر التنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة 

للبيئة ورئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة (انظر املرفق الثاين). 
 

انتخاب الرئيس واألعضاء اآلخرين ملكتب مؤمتر القمة  دال -
يف جلســاته العامــة األوىل والســابعة والتاســــعة، املعقـــودة يف ٢٦ و ٢٨ و ٢٩ آب/  - ١٤

أغسطس ٢٠٠٢، انتخب مؤمتر القمة أعضاء املكتب التالني: 
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رئيس مؤمتر القمة 
انتخب ثابو مبيكي، رئيس جنوب أفريقيا، رئيسا ملؤمتر القمة بالتزكية. 

نواب الرئيس 
الدول األفريقية: أوغندا، غانا، الكامريون، كينيا، نيجرييا. 

دول أوروبــا الشــرقية: االحتـاد الروســـي، مجهوريــة مقدونيــا اليوغوســالفية الســابقة، 
رومانيا، سلوفينيا، هنغاريا. 

دول أمريكــا الالتينيــة والبحــر الكــــارييب: أنتيغــوا وبربــودا، الــربازيل، بــريو، كوبــا، 
املكسيك. 

دول أوروبا الغربية ودول أخرى: أملانيا، بلجيكا، الدامنرك، النرويج، نيوزيلندا. 
الدول اآلسيوية: إيران، باكستان، جزر ملديف، ساموا، العراق. 

نائب للرئيس حبكم املنصب 
انتخبت بالتزكية نكوسازانا كالريس دال ميين زوما، وزيرة خارجية جنوب أفريقيـا، 

نائبة لرئيس مؤمتر القمة حبكم املنصب. 
املقرر العام 

انتخبـت ماريـا سيسـيليا روزاس، مديـر البيئـة والتنميـة املســـتدامة يف بــريو، بالتزكيــة، 
مقررا عاما ملؤمتر القمة. 
رئيس اللجنة الرئيسية 

انتخب إميل سليم (إندونيسيا)، بالتزكية، رئيسا للجنة الرئيسية ملؤمتر القمة. 
 

اعتماد النظام الداخلي  هاء -
يف اجللسة العامة األوىل، املعقودة يف ٢٦ آب/أغسـطس ٢٠٠٢، اعتمـد مؤمتـر القمـة  - ١٥

 .(Corr.1 و A/CONF.199/2) النظام الداخلي
 

إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى  واو -
يف اجللسة العامة األوىل، املعقودة يف ٢٦ آب/أغسـطس ٢٠٠٢، اعتمـد مؤمتـر القمـة  - ١٦

جدول األعمال بصيغته الواردة يف الوثيقة A/CONF.199/1 وهي على النحو التايل: 
 

افتتاح مؤمتر القمة.  - ١
انتخاب الرئيس.  - ٢
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اعتماد النظام الداخلي.  - ٣
إقرار جدول أعمال مؤمتر القمة وتنظيم أعماله:  - ٤

اعتماد املنظمات احلكومية الدولية 
انتخاب أعضاء املكتب خبالف الرئيس.  - ٥

تنظيم األعمال، مبا يف ذلك إنشاء اللجنة الرئيسية.  - ٦
وثائق تفويض املمثلني لدى مؤمتر القمة:  - ٧

تعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض؛  (أ)
تقرير جلنة وثائق التفويض.  (ب)

األحداث التشاركية.  - ٨
املناقشة العامة.  - ٩

احلدث اجلامع لألطراف املؤثرة.  - ١٠
اجتماعات املائدة املستديرة.  - ١١

مشروع خطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة.  - ١٢
الوثيقة السياسية.  - ١٣

اعتماد تقرير مؤمتر القمة.  - ١٤
اختتام مؤمتر القمة.  - ١٥

 
اعتماد املنظمات احلكومية الدولية  زاي -

ـــني يف ٢٦ و ٣٠ آب/  اعتمــد مؤمتــر القمــة يف جلســتيه العــامتني ١ و ١١، املعقودت - ١٧
أغســطس و ٣ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٢ الـــ ٢٢ منظمــة حكوميــة دوليــة املدرجــة يف الوثيقـــة 
A/CONF.199/13، إضافــة إىل املنظمــات احلكوميــة الدوليــة األربــــع التاليـــة: مركـــز العلـــوم 

البيولوجيــة التطبيقيــة، واللجنــة الدائمــة املشــتركة بــني الــدول ملكافحــة اجلفــاف يف منطقــــة 
الساحل، ومنظمة التعاون اإلقليمي لوسط آسيا ومنظمة استغالل ر السنغال. 

 
تنظيم األعمال، مبا يف ذلك إنشاء اللجنة الرئيسية  حاء -

ــــم  اعتمــد مؤمتــر القمــة يف جلســته العامــة ١، املعقــودة يف ٢٦ آب/أغســطس، تنظي - ١٨
 .A/CONF.199/3 األعمال بصيغته املطروحة يف الوثيقة
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ويف اجللسة نفسها، اعتمد مؤمتر القمة اجلدول الزمين املقترح ألعمال املؤمتـر واللجنـة  - ١٩
 .A/ CONF.199/3 الرئيسية بصيغتهما الواردة يف املرفقني األول والثاين من الوثيقة

 
وثائق تفويض املمثلني لدى مؤمتر القمة  طاء -

عمـال بـالفقرتني ١٦ و ١٧ مـن النظـام الداخلـي ملؤمتـر القمـة، عـني املؤمتـر يف جلسـته  - ٢٠
العامة األوىل، املعقودة يف ٢٦ آب/أغسطس، األعضاء التـالني للجنـة وثـائق التفويـض اسـتنادا 
إىل تشـكيل جلنـة وثـائق التفويـض للـدورة السادسـة واخلمسـني للجمعيـة العامـة وهـم: االحتــاد 
ـــات  الروسـي، أوروغـواي، جامايكـا، الدامنـرك، سـنغافورة، السـنغال، الصـني، ليسـوتو، الوالي

املتحدة األمريكية. 
 

الوثائق  ياء -
ترد قائمة الوثائق املعروضة على مؤمتر القمة يف املرفق األول هلذا التقرير.  - ٢١
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 الفصل الثالث 
 األحداث التشاركية 

اجللســات العامــة التشــاركية املتعلقــة مبســائل امليــاه والصــرف الصحــي والطاقــة والصحــة 
 والزراعة والتنوع البيولوجي واملسائل الشاملة لعدة قطاعات 

ـــــا للمقــــرر  يف جلســـتها العامـــة ١، املعقـــودة يف ٢٦ آب/أغســـطس ٢٠٠٢، وطبق - ١
٢٠٠٢/ل ت/٦ الصـادر عـن جلنـة التنميـة املسـتدامة بوصفـها اللجنـة التحضرييـة ملؤمتـر القمــة 
العاملي للتنمية املستدامة (A/CONF.199/4، الفصل العاشر)، وافق املؤمتر علـى تنظيـم األعمـال 
علـى النحـو املبـني يف الوثيقـة A/CONF.199/3، وقـــرر أن يتــم يف إطــار البنــد ٨ مــن جــدول 
األعمـال �األحـداث التشـاركية�، عقـــد ٦ جلســات عامــة تشــاركية حــول مواضيــع امليــاه 
والصـرف الصحـي والطاقـة والصحـة والزراعـة والتنـــوع البيولوجــي واملســائل الشــاملة لعــدة 
قطاعـات. وعليـه، اسـتمع مؤمتـر القمـة إىل بيانـات عامـــة يف جلســاته مــن الثانيــة إىل الســابعة 

املعقودة من ٢٦ إىل ٢٨ آب/أغسطس ٢٠٠٢. 
وكــان موضوعــا اجللســــتني العـــامتني التشـــاركيتني الثانيـــة والثالثـــة، املعقودتـــني يف  - ٢
٢٦ آب/أغسطس مها �الصحة والبيئة� و �التنوع البيولوجي وإدارة النظـام اإليكولوجـي�، 
بينمـا كـان موضوعـا اجللســـتني العــامتني التشــاركيتني الرابعــة واخلامســة، املعقودتــني يف ٢٧ 
ـــل/التجــارة ونقــل  آب/أغسـطس مهـا �الزراعـة� و �املسـائل الشـاملة لعـدة قطاعـات (التموي
ــــا  التكنولوجيــا واملعلومــات/التعليــم/العلــم وأمنــاط االســتهالك، وبنــاء القــدرات)؛ وموضوع
اجللســتني العــامتني التشــاركيتني السادســة والســابعة، املعقودتــني يف ٢٨ آب/أغســطس مهـــا 
�امليـــاه والصـــرف الصحـــي� و �الطاقـــة�. ويـــرد يف الفقـــرات ٤ إىل ٤٣ أدنـــاه عـــــرض 

للجلسات. 
ــس  ويف اجللسـة العامـة ١٧، املعقـودة يف ٤ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢، عرضـت نائبـة رئي - ٣
مؤمتر القمة حبكم املنصب، نكوسازانا كالريس دالميين زوما، وزيرة خارجية جنـوب أفريقيـا 
 A/ CONF.199/16) ـــــة الــــيت وردت يف الوثيقــــة ملخصـــات لالجتماعـــات التشـــاركية العام

 .(Add.123 و
 

الصحة والبيئة  -١
افتتحـــت نائبـــة رئيـــس املؤمتـــر، حبكـــم املنصـــب، اجللســـــة العامــــة الثانيــــة يف ٢٦  ٤
آب/أغسـطس ٢٠٠٢ وبـدأ مؤمتـر القمـة نظـره يف البنـد ٨ مـن جـدول األعمـــال �األحــداث 

التشاركية� وناقش موضوع الصحة والبيئة. وأدىل األمني العام ملؤمتر القمة ببيان استهاليل. 
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ويف اجللسـة املذكـورة، أدىل ببيانـات كـل مـن املبعـوث اخلـــاص لألمــني العــام لألمــم  - ٥
املتحـدة إىل مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة، بوصفـه ميسـرا للمناقشـة واملديـر التنفيــذي 
للتنميـة املسـتدامة والبيئـات الصحيـة يف منظمـة الصحـــة العامليــة بوصفــه عارضــا ملوضوعاــا. 

 .UNHHSF/3(1987)

وأدلـى ببيان كل من اخلرباء التالني: املدير التنفيذي لصندوق األمم املتحدة للسـكان،  - ٦
ـــم املتحــدة للطفولــة (اليونيســيف)، وممثــل للبنــك  ومديـر امليـاه واملرافـق الصحيـة مبنظمـة األم

الدويل، ومستشار البحوث الطبية جبنوب أفريقيا. 
وأدلـــى ببيــان ممثــل كــل مــن الــدول التاليــــة: الســـنغال، والنــــرويج، وبنغالديـــش،  - ٧
وإندونيسـيا، وسـوازيلند، والدامنـرك (باسـم االحتـــاد األورويب)، ورومانيــا، وكوبــا، وجنــوب 

أفريقيا، وكندا، وفنلندا. 
وأدلــت ببيان أيضا ممثلة املنظمة النسائية للبيئة والتنمية، وهي منظمة غري حكومية.  - ٨

 
التنوع البيولوجي وإدارة النظام اإليكولوجي  - ٢

افتتحـت نائبة رئيس املؤمتر حبكم املنصب، اجللسة املتعلقة مبوضوع التنوع البيولوجـي  - ٩
وإدارة النظام اإليكولوجي، املعقودة يف ٢٦ آب/أغسطس ٢٠٠٢. 

وأدلـى ببيان كل من املستشار الرفيع املستوى لربنـامج األمـم املتحـدة للبيئــة، واملديـر  - ١٠
التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي، بوصفهمـا مستعرضني لتقارير، واملبعـوث اخلـاص لألمـني 

العام، بوصفـه ميسـِّـرا. 
وكجـزء من مناقشة أجراها فريق خبـراء، أدلـى ببيـان ممثـل كـل مـن الفئـات الرئيسـية  - ١١
التالية: قطاع األعمال، واملزارعون، والسكان األصليـون، والسـلطات احملليـة، واملنظمـات غـري 

احلكومية، والدوائر العلمية والتكنولوجية، والنقابات، والنســاء. 
وكجـزء أيضا من مناقشة أجراها فريق خرباء، أدلـى ببيان ممثل كل من منظمـة األمـم  - ١٢
املتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسـكو)، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وبرنـامج األمـم 
املتحدة للبيئة، واتفاقيـة رامســار، ومؤسسة م. س. سواميناثان، ومرفق البيئة العاملية، واالحتـاد 

الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية. 
وأدىل ببيـان ممثـل كـــل مــن اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وآيرلنــدا الشــمالية،  - ١٣
وإكـوادور، واهلنــد، وأوغنــدا، واليابــان، واجلمهوريـة التشـــيكية، وبنــــن، وأرمينيــا، ونيبــال، 
والدامنـرك (باسـم االحتـــاد األورويب)، والنيجـــر، وسيشيـــل، والنـــرويج، وغابـــون، وهولنــدا، 

ومصـر، واملكسيك، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وكذلك املراقـب عن فلسطني. 
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وأدلـى ببيان أيضا ممثل كل من الفئـات الرئيسـية التاليـة: القطـاع اخلـاص، والشـباب،  - ١٤
والسكان األصليون. 

 
الزراعـــة  - ٣

افتتحـت نائبـة رئيـس املؤمتـر حبكـم املنصـب، اجللسـة العامـة التشـاركية الرابعـة بشـــأن  - ١٥
موضوع الزراعة يف ٢٧ آب/أغسطس ٢٠٠٢. 

وأدلــى ببيــان كــل مــن س. ســواميناثان مــن مؤسســة م. س. ســواميناثان، وبيــدرو  - ١٦
سانشيــز املديـر التنفيـذي للمركـز الــدويل لبحــوث زراعــة الغابــات، بوصفـــهما مســتعرضني 

لتقارير، واملبعوث اخلاص لألمني العام، بوصفه ميسـِّـرا. 
وكجـزء من مناقشة لفريق خرباء، أدلـى ببيان ممثـل كـل مـن الفئـات الرئيسـية التاليـة:  - ١٧
الشـباب، والنسـاء، والنقابـات، والدوائـر العلميـة والتكنولوجيـة، واملنظمـــات غــري احلكوميــة، 

والسلطات احمللية، والسكان األصليون، واملزارعون، وقطاع األعمال. 
ـــل كــل مــن البنــك  وكجــزء أيضـا مـن مناقشـة أجراهـا فريـق خـرباء، أدلــى ببيـان ممث - ١٨
الدويل، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة (الفاو)، والصندوق الــدويل للتنميـة الزراعيـة، 
ومؤمتر األمم املتحدة للتجـارة والتنميـة (األونكتـاد)، ومنظمـة العمـل الدوليـة، وبرنـامج األمـم 

املتحدة اإلمنائي. 
وأدلـى ببيان ممثل كل من الـرأس األخضـر، والواليـات املتحـدة األمريكيـة، والنمسـا،  - ١٩
والعراق، وأوروغواي، وليســوتو، ومجهوريـة تنــزانيا املتحـدة، وكـوت ديفـوار، وبنغالديـش، 
وإثيوبيا، ومالوي، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمــى وآيرلنـدا الشـمالية، وغينيـا االسـتوائية، 

وأستـراليا، واجلمهورية العربية السورية، ورومانيا، والسنغال، وجنوب أفريقيا، وفنـزويال. 
وأدلـى ببيان ممثل الفريق االستشاري املعـين بـالبحوث الزراعيـة الدوليـة، وهـو منظمـة  - ٢٠

حكومية دولية. 
وأدلـى ببيان ممثل اللجنة األوروبية، باسم االحتاد األورويب.  - ٢١

وأدلـى ببيان أيضا ممثل كل من الفئـات الرئيسـية التاليـة: السـكان األصليـون، وقطـاع  - ٢٢
األعمال، والصناعة. 
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املســائل الشــاملة لعــدة قطاعــات (التمويــل/التجــارة، ونقــل التكنولوجيــا، واملعلومــــات/  - ٤
التعليم/العلـم، وأمناط االستهالك، وبناء القدرات) 

يف ٢٧ آب/أغسطس ٢٠٠٢ افتتح اجللسة العامـة اخلامسـة املتعلقـة باملسـائل الشـاملة  - ٢٣
لعـدة قطاعـات نـائب رئيـس مؤمتـر القمـة، سـِــرجيان كـِــنم (مجهوريـة مقدونيـا اليوغوســالفية 

السابقة)، بالنيابة عن نائبة رئيس املؤمتر حبكم املنصب. 
وأدلـى ببيان كل من األمني العام ملؤمتر القمة، واملبعوث اخلاص لألمني العام، بوصفـه  - ٢٤

ميسـِّـرا. 
وكجـزء من مناقشة لفريق خـرباء، أدىل ببيـان ممثـل كـل مـن الفئـات الرئيسـية التاليـة:  - ٢٥
الشـباب، والنسـاء، والنقابـات، والدوائـر العلميـة والتكنولوجيـة، واملنظمـــات غــري احلكوميــة، 

والسلطات احمللية، والسكان األصليون، واملزارعون، وقطاع األعمال. 
وكجـزء أيضا من مناقشة لفريق خرباء، أدلـى ببيان ممثل كل من اليونسكو، وبرنـامج  - ٢٦
األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئــة، ومنظمة األمم املتحــدة للتنميـة الصناعيـة 
(اليونيدو)، ومعهـد األمم املتحدة للتدريـب والبحـث، واألونكتـاد، ومنظمـة التجـارة العامليـة، 
والبنك الدويل، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، واجلمعيـة العامليـة للتكنولوجيـا 

املتطورة، وفرقـة العمل املعنية بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت التابعة لألمم املتحدة. 
وأدلــى ببيـان ممثـل كـل مـن اململكـة العربيـــة الســعودية، وبوركينــا فاســـو، وفنلنــدا،  - ٢٧
وزامبيـا، ويوغوسـالفيا، وباكســـتان، وغانـــا، وبنــــن، وبنغالديــش، وأوروغــواي، والســويد، 
وغينيا االستوائية، والنـرويج، وكوت ديفوار، واليابـان، وكوبـا، ونيبــال، والواليـات املتحـدة 

األمريكية، وبوتسوانا. 
وأدلـــى ببيــان ممثــل اللجنــة املعنيــة بسواتـــل رصـــد األرض التابعــة لوكالــة الفضــــاء  - ٢٨

األوروبية. 
وأدلـى ببيان أيضـا ممثـل كـل مـن الفئـات الرئيسـية التاليـة: النسـاء، وقطـاع األعمـال،  - ٢٩

والصناعة. 
 

امليــاه والصرف الصحي  - ٥
يف ٢٨ آب/أغسـطس ٢٠٠٢ افتتحـت نائبـة رئيـس املؤمتـــر حبكــم املنصــب، اجللســة  - ٣٠

العامة التشاركية السادسة بشأن موضوع امليـاه والصرف الصحي. 
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ــة  وأدلــى ببيـان كـل مـن مـارغريت كاتلــي – كارلسـون، نائبـة رئيـس الشـراكة العاملي - ٣١
بشأن املياه، وغوريسانكار غـوش، املدير التنفيـذي للمجلـس التعـاوين لإلمـداد بامليـاه واملرافـق 

الصحية، بوصفهما مستعرضني لتقارير، واملبعوث اخلاص لألمني العام، بوصفه ميسـِّـرا. 
وكجـزء من مناقشة أجراها فريق خرباء، أدلــى ببيـان ممثـل كـل مـن الفئـات الرئيسـية  - ٣٢
ــــري  التاليــة: الشــباب، والنســاء، والنقابــات، والدوائــر العلميــة والتكنولوجيــة، واملنظمــات غ

احلكومية، والسلطات احمللية، والسكان األصليون، واملزارعون، وقطاع األعمال. 
وكجــزء أيضـا مـن مناقشـة أجراهـا فريـق خـرباء، أدلــى ببيـان ممثـل كـــل مــن الفــاو،  - ٣٣
ومنظمة الصحة العاملية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحـدة للمسـتوطنات 
البشـرية (املوئــل)، واليونيسـيف، وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـــة، وإدارة الشــؤون االقتصاديــة 
ـــداد بامليــاه  واالجتماعيـة باألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة، وكذلـك رئيـس الـس التعـاوين لإلم

واملرافق الصحية، واملقرر اخلاص للجنة حقوق اإلنسان املعين باحلق يف املأوى املناسب. 
وأدلـى ببيان ممثل كل من سويسرا، وموريتانيا، واليمـن، واهلنــد، والواليـات املتحـدة  - ٣٤
ــــا،  األمريكيــة، وأوروغــواي، وأوكرانيــا، وإريتـــريا، وبلجيكــا، ومصـــر، وباكســتان، وكيني
وإسـرائيل، والدامنـرك (باسـم االحتـــاد األورويب)، ومدغشقـــر، وكنــدا، والنيـــجر، وفنـــزويال، 

وجنوب أفريقيا، واليونان، وبوركينا فاسو، وكذلك مراقب فلسطني. 
وأدىل ببيـان املقرر اخلاص للجنة حقوق اإلنساىن املعين باحلق يف املأوى املناسب.  - ٣٥

وأدىل ببيـان ممثـل االحتـاد الـدويل حلفـظ الطبيعـة واملـوارد الوطنيـة، وهـــو منظمــة غــري  - ٣٦
حكومية. 

وأدىل ببيان أيضا األمني العام التفاقية رامسار.  - ٣٧
 

الطاقــــة  - ٦
يف ٢٨ آب/أغسـطس ٢٠٠٢ افتتحــت نائبـة رئيـس املؤمتـر حبكــم املنصـــب، اجللســة  - ٣٨

العامة التشاركية السابعة املتعلقة مبوضوع الطاقة. 
وأدلـى ببيان كل من توماس ب. جوهانسـون، مديـر املعـهد الـدويل لالقتصـاد البيئــي  - ٣٩
ــــد، وستيفيــــن كــاريكيزي، ممثــل الشــبكة األفريقيــة لبحــوث  الصنـاعي جبامعـة لونــد بالسوي
سياسـات الطاقـة بكينيــا، بوصفـــهما مســتعرضني لتقــارير، واملبعــوث اخلــاص لألمــني العــام، 

بوصفه ميسـِّـرا. 
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وكجـزء من مناقشة أجراها فريق خرباء، أدلــى ببيـان ممثـل كـل مـن الفئـات الرئيسـية  - ٤٠
ــــري  التاليــة: الشــباب، والنســاء، والنقابــات، والدوائــر العلميــة والتكنولوجيــة، واملنظمــات غ

احلكومية، والسلطات احمللية، والسكان األصليون، واملزارعون، وقطاع األعمال. 
وكجـزء أيضا من مناقشة أجراها فريق خرباء، أدلـى ببيان ممثل كل من برنامج األمـم  - ٤١
املتحــدة اإلمنــائي، وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئـــة، واليونيــدو، وإدارة الشــؤون االقتصاديــــة 

واالجتماعية. 
وأدلــى ببيـان ممثـل كـــل مــن نيجيـــريا، ونيوزيلنـــدا، والــربازيل، وتوفالـــو، وزامبيــا،  - ٤٢
وكوستاريكا، وليسوتو، والدامنـرك (باسـم االحتـاد األورويب)، واليابـان، وسـلوفينيا، واململكـة 
ـــوادور، وناميبيــا، ونيبــال،  العربيـة السـعودية، والسـنغال، والواليـات املتحـدة األمريكيـة، وإك
ـــا، وأوغنـــدا، واملكســيك، واهلنـــد، واجلزائــر، وبوتــان، واملغــرب، وشــيلي،  وبلغاريـا، وأملاني

والسويد، واألرجنتيـن. 
ـــن الفئــات الرئيســية التاليــة: قطــاع األعمــال، والصناعــة،  وأدلــى ببيـان ممثـل كـل م - ٤٣

واملنظمات غري احلكومية. 
وفيما يلي نص التعليقات اليت أدلت ا نائبة رئيس مؤمتر القمة حبكم املنصب، بشـأن  - ٤٤
اجللســات العامــة التشــاركية املتعلقــة مبواضيــع امليــاه والصــرف الصحــي والطاقــة والصحــــة 

والزراعة، والتنوع البيولوجي: 
كانت املهمة الرئيسية ملداوالتنا يف مؤمتر القمة العـاملي للتنميـة املسـتدامة هـي  - ١�
ــاق  حصـر أوجــه النجـاح وأوجـه الفشـل علـى امتـداد السـنوات العشـر املاضيـة واالتف
على تدابري واضحة وعملية لتحقيق التنمية املستدامة. ويف جهودنا اجلماعيـة لالنتقـال 
من االلتزام إىل الفعل من أجل كفالة سبل عيش أكثر استدامة للجميـع، تشـكل امليـاه 
والصـرف الصحـي والطاقـة والصحـــة والزراعــة والتنــوع البيولوجــي مخســة جمــاالت 
حمددة من الضروري، ومن املمكن، أن تتحقـق فيـها نتـائج ملموسـة. وهـذه اـاالت 
وغريها من جماالت التنفيذ اهلامة جيب أن ينظر إليها مـن منطلـق احلاجـة املاسـة لتعبئـة 

ما يلزم من وسائل التنفيذ الشاملة لعدة قطاعات. 
وأود أن أعـرب عن عميق امتنـاين للخـرباء الذيـن شـاركوا يف إعـداد ورقـات  - ٢�
إطـار التنفيـذ علـــى مــا قدمــوه مــن إســهامات عاليــة اجلــودة، شــأا يف ذلــك شــأن 
إسهامات اموعات الرئيســية، الـيت أثـــرت نقاشـاتنا أثنـاء جلسـاتنا التحاوريـة. وأود 
أيضا أن أشكر السيد جان برونك، املبعـوث اخلـاص لألمـني العـام لألمـم املتحـدة إىل 
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ـــذا احلــوار الثـــري بكــل براعــة، وأن أشــكر أيضــا كافــة  مؤمتـر القمـة، الـذي أدار ه
املشاركني. 

إن الطابع املبتكر هلذه املناقشـات حيتـاج للتشـجيع كنمـوذج لزيـادة مشـاركة  - ٣�
سائر األطراف املؤثرة وقيامها بدور داخل منظومــة األمـم املتحـدة. وهـذا هـو الوقـت 
املناسب الختاذ إجراءات ملموسة. وال بد من متكني مجيـع مـَـــن باسـتطاعتهم، ومـِــن 
واجبهم القيام بدور ما، من املشاركة التامـة وعلـى كافـة املسـتويات يف متابعـة مؤمتـر 

قمة جوهانسربغ من خالل التعاون فيما بينهم واإلسهام يف طرائق التنفيذ. 
وينبغــي أن تكفــل العمليــــة الـــيت بـــدأت بأطـُــــر التنفيـــذ يف تعزيـــز املـــوارد  - ٤�
والتكنولوجيـات املتاحـة لنـا، أي لـدى احلكومـات وكافـة اموعـات الرئيســـية، مــن 
أجـل متابعـة التنفيـذ الفعلـي يف ظـل روح مـن الشـــراكة واملشــاركة العادلــة والفــائدة 
املتبادلة. كما أن املبـادرات والشـراكات امللموسـة الـيت أعلنتـها بعـض الوفـود جديـرة 
بالترحيب وسوف نتيح جلميع املندوبني قائمة منتظمة بكافة املبادرات الـيت اقتـُــرحت 
خالل مؤمتر القمة. وإننا نتطلــع مجيعـا إىل مزيـد مـن اإلعالنـات احملـددة خـالل الفـترة 

املتبقية من مؤمتر القمة. 
ــــــا يف شـــــكل موجـــــز صـــــادر عـــــن الرئيـــــس  وســــتتاح نتــــائج مداوالتن - ٥�
(A/CONF.199/16/Add.2). ومن املأمول فيه أن يساعد توفريها الوفود علـى مواصلـة 

تنفيذ التنمية املستدامة ومتابعة النتائج املتفق عليها يف جوهانسربغ. 
وقد مشلت أبــرز النقاط اليت حتددت يف كل جلسـة تشـاركية عامـة املواضيـع  - ٦�

املشتركة التالية: 
ضـرورة القيـام عنـد وضـع السياسـات العامـة واختـاذ القـرارات بشـأن التنميـــة  �
املســتدامة، بضمــان وجــود سياســات واســتراتيجيات ســــليمة، والتشـــاور، 
حسـب األصـول، مـع كافـة أفـراد اتمعـات احملليـة الذيــن تؤثــر فيــهم تلــك 

السياسات؛ 
ضرورة إقامة شراكات وتعزيزها ليس فقط فيمـا بـني احلكومـات وإمنـا أيضـا  �
مع النساء والشباب والسكان األصليني واملنظمات غري احلكومية والسلطات 
احملليـة والعمـال والنقابـات وأوسـاط األعمـال التجاريـة والصناعـة واألوســـاط 

العلمية والتكنولوجية واملزارعني؛ 
ضرورة بناء القدرات وتبادل التكنولوجيا؛  �
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ضرورة تعبئة موارد إضافية لكفالة التمويل املنتظم القابل للتنبؤ بــه؛  �
ضرورة وضع برامج وإجـراءات عمليـة تتضمـن أهدافـا واضحـة ذات آجــال  �
وأطـُــر زمنيـة حمـددة، فضـال عـن وضـع نظـام جيـد التنسـيق ألغـراض القيــاس 

والرصد واإلبالغ؛ 
ضرورة تطوير اهلياكل األساسية؛  �

ضـرورة تعزيـز األطـُــر املؤسسـية قصـد حتسـني التنفيـذ واملشـاركة، وال ســيما  �
من جانب اموعات الضعيفة. 

وينبغـي أن يكـون هنـاك تركـــيز قــوي علــى مســألة املتابعــة مــن قبــل مجيــع  - ٧�
ـــادرة املتعلقــة بامليــاه والصــرف الصحــي والطاقــة  األطـراف املعنيـة مـع مراعـاة أن املب
والصحـة والزراعـة والتنـوع البيولوجـي (ويـهاب) هـي إحـدى مبـادرات األمـني العــام 
لألمم املتحدة. وسوف تكون أطـُـر هذه املبادرة جزءا من عملية تطبيـق خطـة التنفيـذ 
املقترحة للمؤمتر. وبالتايل يـُـقترح أن يدعـو مؤمتـر القمـة األمـني العـام إىل الشـروع يف 
إجـراء مشـاورات مـع مجيـع احلكومـات واألطـراف املهتمـة ذات الصلـة لترمجـــة هــذه 

األطـُـر إىل عمل ملموس عن طريق عملية مرنــة وذات منحى عملي. 
وفيما يلي أيضا نص ملخـص اجللسـات العامـة التشـاركية، الـذي أعدتـه نائبـة رئيـس  - ٤٥

 :(A/CONF.199/16/Add.2) مؤمتر القمة حبكم املنصب
�مقدمة 

ـــة والتنــوع  جـرت املناقشـات املتعلقـة مببـادرة امليـاه والطاقـة والصحـة والزراع - ١�
 ،A/CONF/199/4 2002 (انظــر/PC/6 ـــة عمــال بــاملقرر البيولوجـي يف اجللسـات العام
الفصل العاشر) الصادر يف الدورة الرابعة للجنة التحضرييـة. واقـترح أمـني عـام األمـم 
ـــة رئيســية - وهــي امليــاه  املتحـدة كـويف عنـان التركـيز علـى مخسـة جمـاالت مواضيعي
والطاقـة والصحـة والزراعـة والتنـوع البيولوجـــي، كمســامهة يف مؤمتــر القمــة العــاملي 
للتنمية املستدامة. وتسعى مبادرة املياه والطاقة والصحة والزراعـة والتنـوع البيولوجـي 
(WEHAB) (ويهاب) إىل يئة قوة الدفع للعمل يف هذه ااالت املواضيعيـة الرئيسـية 
اخلمسة ذات األمهية احلساسة على النطاق العاملي، وخاصـة بالنسـبة للفقـراء يف مجيـع 

أحناء العامل النامي. 
ويف جـهد لضـم مجيـع أصحـــاب املصلحــة الرئيســيني إىل املناقشــات، دعــت  - ٢�
اجللسة العامة إىل اشتراك ممثلني عن اموعات الرئيسية وعن منظومة األمـم املتحـدة، 
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مبـا يف ذلـك البنـك الـدويل، وذلـك يف حـوار جيـرى مـع احلكومـات بشـكل متفـــاعل. 
ولكل موضوع من مواضيـع مبـادرة �ويـهاب� اجتمـاع يكـرس لـه ويتضمـن نقاشـا 
للمسائل والتحديات. وقد استخدمت وثـائق اإلطـار التنفيـذي الـيت أعدهـا فريـق مـن 
ـــان هنــاك أيضــا اجتمــاع  خـرباء منظومـة األمـم املتحـدة أساسـا هلـذه املناقشـات. وك
مكــرس ملناقشــة املســائل الشــاملة للقطاعــات. وقــد أتــاح هــــذا الشـــكل التجريـــيب 
لالجتماعات العامة لألمم املتحدة اإلعـراب عـن جمموعـة مـن اآلراء واملواقـف القيمـة 
بالنسبة لتنفيذ مؤمتر القمة العاملي للتنمية املسـتدامة ومتابعتـه. وقـد أشـرف علـى إدارة 
ــام  احلـوار املتفـاعل مـع اموعـات الرئيسـية يـان برونـك، املبعـوث اخلـاص لألمـني الع

لألمم املتحدة إىل مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة. 
والغـرض مـن إعـداد األطـر التنفيذيـة واملناقشـات يف مؤمتـر القمـة هـو تســهيل  - ٣�
أعمال املتابعة والتنفيذ بعد جوهانسربغ من جانب مجيع األطراف املعنية. ولـذا ميكـن 

أن تكون أطر مبادرة �ويهاب� جزءا من تنفيذ خطة جوهانسربغ التنفيذية. 
�بعض املواضيع املشتركة 

فيما يلي بعض املواضيع املشتركة اليت ختللت املناقشات اخلمس.  - ٤�
املسائل:  - ٥�

الدور اهلام الذي ميكن أن تتسم بـه مواضيـع مبـادرة �ويـهاب� يف بلـوغ  �
أهداف التنمية لأللفية واألهداف اليت اتفق بشأا حديثا يف جوهانسربغ 

أمهيـة مواضيـع مبـادرة �ويـهاب� يف اجلـهود الـــيت تبذهلــا البلــدان الناميــة  �
للقضاء على الفقر من خالل نهج إمنائية حمورها أفراد الشعب 

احلاجـة إىل نـهج مشـتركة بـني القطاعـات، والـترابط بـني كـــل جمــال مــن  �
جماالت �ويهاب� والقطاعات األخرى، واحلاجة إىل توطيد التنسيق بـني 

القطاعات وبني وكاالت منظومات األمم املتحدة 
املسـألة اجلنسـانية وأمهيـة التركـيز أكـثر علـى متكـني املـرأة وكذلـك اآلثـــار  �

السلبية بالنسبة للمرأة يف كل من هذه ااالت 
حاجات الفقراء املتباينـة وضـرورة التركـيز علـى حتسـني املعـارف والعلـوم  �
والبحــوث والعمــل فيمــا يتعلــــق باالحتياجـــات األساســـية التكنولوجيـــة 

واالقتصادية اخلاصة م 
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أمهية دور اتمع املدين وإمكانية إسهامه يف السياسـات وصنـع القـرارات،  �
وكذلك تنفيذها 

دور الشباب كأصحاب مصلحة هلم أمهيتهم يف مداوالت مؤمتر القمة  �
ـــري،  أمهيـة دور القطـاع اخلـاص، لكـن مـع شـفافية ووضـوح األدوار واملعاي �

ومسؤولية الشركات واملسامهة االجتماعية 
الـدور الرئيسـي ألمنـاط اإلنتـاج واالسـتهالك وآثارهـا علـى كـل جمـال مــن  �

جماالت مبادرة �ويهاب�. 
التحديات:  - ٦�

كل جمال من جماالت �ويهاب� يشكل نقطة انطـالق حنـو حتقيـق التنميـة  �
املستدامة، واختاذ اإلجراءات يف أي منـها يعـزز األهـداف الشـاملة للتنميـة 

املستدامة 
غيـاب العمـل يف معظـم جمـاالت مبـادرة �ويـــهاب� ال يرجــع إىل غيــاب  �
ـــها يوجــد جمموعــة كبــرية مــن االتفاقــات  االتفاقـات. ففـي كـل جمـال من

واالتفاقيات والربوتوكوالت اليت تقدم األساس الختاذ إجراءات عملية 
هناك حاجة إىل التحول مـن معاجلـة عـالج املشـاكل إىل معاجلـة األسـباب  �

الكامنة وراءها - فالوقاية والتخفيف مها األجدى من ناحية التكلفة 
ومن املهم جعل امليدان سهال بالنسبة للفقراء يف بلداـم وبالنسـبة للبلـدان  �

النامية يف النظام الدويل 
ينبغي إدراك أمهية اتمعات احمللية كما ينبغي متكـني اتمـع املـدين حبيـث  �
يكون يف وسع الذين هم أكثر معرفة حباجـام، املشـاركة يف عمليـة اختـاذ 

القرار يف ااالت اليت يتأثرون ا 
هناك حاجة إىل نهج ال مركزية تليب حاجات اتمعات احمللية  �

هنـاك حاجـة إىل سياســـات واســتراتيجيات ســليمة تنطــوي علــى خطــط  �
عملية على املستوى الوطين 

ــال  متثـل الشـراكات، وال سـيما تلـك الـيت تضـم احلكومـات ودوائـر األعم �
وغريها من اموعات الرئيسية، مسة هامة من مسات التنفيذ 
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هناك حاجة إىل بناء القدرات وإىل املوارد املالية  �
ــــام  اســتخدمت الوســائل االقتصاديــة، مبــا فيــها اإلعانــات، كحواجــز أم �
الدخول إىل األسواق والتجارة بوجه عام. فينبغي بذل اجلهود إلزالة هـذه 
احلواجــز واســتخدام هــذه الوســائل، بــدال مــــن ذلـــك، لتعزيـــز التنميـــة 

املستدامة. 
�اجتماعات مبادرة �ويهاب�   

�الصحة 
الصحة اجليدة ضرورية للقضاء على الفقر وحتقيق التنمية املستدامة. فالصحـة  - ٧�
ال تعـين انعـدام املـرض فحسـب بـل تعـين أيضـــا حقــوق اإلنســان األساســية يف امليــاه 
النظيفـة، واملرافـق الصحيـة، واخلدمـات الصحيـة العاليـة اجلـــودة واحملتملــة ماديــا الــيت 
يراعى فيها املساواة. وهكذا تدعو احلاجة إىل وضع املسائل الصحية يف قلب مشـاغل 
التنمية املستدامة. وهناك شعور متزايد باإلحلاح بالنسبة إىل كسر هذه احللقـة املفرغـة 
من املشاكل الـمحكمة الوصل واملتمثلـة يف تدهـور البيئـة، واعتـالل الصحـة، والفقـر. 
فتعرض الفقراء للمرض هو أكثر احتماال؛ ووقـوع املرضـى يف براثـن الفقـر هـو أكـثر 
احتماال. ولذا تدعو احلاجة إىل إيالء الصالت القائمـة بـني الصحـة والبيئـة مزيـدا مـن 

االعتراف. 
فالصلة القوية بني الصحة واإلنتاجيـة والتنميـة ال تـربر اعتمـاد نـهج مشـتركة  - ٨�
بني القطاعات إزاء الصحة أكـثر تكـامال فحسـب بـل تتطلبـها أيضـا. واحلاجـة تدعـو 
إىل معاجلة املسائل الصحية ال من جانب وزارات الصحة وقطاعات الصحـة فحسـب 
بـــل أيضـــا، ورمبـــا كـــان هـــذا أكـــثر أمهيـــة، مـــن جـــانب قطاعـــات مثـــل النقــــل 
والطاقة والزراعة. بيـد أن هـذا العمـل يتطلـب مـوارد، وقـد ُوضعـت تقديـرات كثـرية 
للمبالغ الالزمة لبلوغ أهداف التنمية لأللفية بالنسـبة للصحـة حـىت عـام ٢٠١٥. فقـد 
أوصت جلنة االقتصاد الكلي والصحـة بزيـادة مـوارد امليزانيـة احملليـة بنسـبة ١ يف املائـة 
ـــام  حــىت عــام ٢٠١٥، وهبــات املــاحنني مبقــدار ٢٧ بليــون دوالر يف الســنة حــىت ع

٢٠٠٧، و ٣٨ بليون دوالر حىت عام ٢٠١٥، وذلك ملعاجلة أمراض الفقراء. 
وقـد اتفـق معظـم املتكلمـني علـى احلاجـة إىل اختـاذ إجـراء عـاجل علـى مجيــع  - ٩�

املستويات ملعاجلة مسائل األولوية الصحية التالية: 
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مكافحــة واســتئصال األمــراض الــيت تنتقــل بــالعدوى، وال ســيما الســــل  �
وفريوس نقص املناعة البشــري/متالزمـة نقـص املناعـة املكتسـب (اإليـدز)، 

وكذلك األمراض املهمة بالنسبة للبلدان النامية، مثل املالريا 
التشخيص واملعاجلة الفوريـان لألمـراض الشـائعة، مثـل اإلسـهال وأمـراض  �
اجلـهاز التنفسـي، مبـا يف ذلـك األمـراض النامجـة عـن تلـــوث اهلــواء داخــل 

البيوت نتيجة الطهي على نار احلطب 
الوقاية من األمراض الصحية واحلوادث املهنية ومعاجلتها  �
وضع تدابري وقائية والتركيز أكثر على الوقاية بوجه عام  �

حتسني سبل احلصول على مياه نظيفة وصرف صحي أفضل  �
معاجلة مسائل وفيات األم والصحة اإلجنابية، ومسـائل صحـة املـرأة بوجـه  �

عام 
محايـة صحـة القطاعـات السـكانية املسـتضعفة، مبـا فيـها األطفـال والنســـاء  �

وكبار السن 
محايـة واســـتخدام املعــارف واألدويــة التقليديــة لــدى الســكان األصليــني  �

واالعتراف بفوائدها واملكافأة عليها 
التمكني املتعلق بنوع اجلنس.  �

�١٠ -وللنجاح يف معاجلة املسائل الصحية، َأقر كثريون باحلاجة إىل ما يلي: 
إرادة سياسية قوية والتزامات طويلة األجل على مستوى رفيع  �

سياسات واستراتيجيات سليمة  �
برامج وإجراءات عملية على أرض الواقع، بـأهداف واضحـة وأطـر زمنيـة  �

حمددة 
تنسـيق وإجـراءات متوائمـة وشـاملة للقطاعـات وفيمـا بينـــها (بــني الطاقــة  �

والصحة والتعليم والبيئة) على سبيل املثال على خمتلف املستويات 
تعميق التنسيق بني الوكاالت والربامج يف منظومة األمم املتحدة  �

إجراءات ال مركزية إليصال املساعدة الصحية إىل األفراد واتمعات ممـن  �
هم يف حاجة إليها 
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التزامات مشتركة بني الشركاء  �
شــراكات قائمــة علــى أســاس البحــوث والبيانــات واملعلومــات املوثوقـــة  �

العلمية املتاحة 
مشـاركة اتمـع املـدين الواسـع النطـاق علـى أسـاس تطوعـي، مـن خـــالل  �

التعليم ورفع الوعي واحلوار واملشاركة والتمكني 
حشد موارد إضافية لتحقيق التمويل بشكل منتظم وقابل للتنبؤ.  �

�١١ -ويف الوقــت ذاتــه، الحــظ املشــتركون أن احلاجــة تدعــو إىل بنــاء القـــدرات 
وإجراء البحوث لتحقيق ما يلي: 

تقييم األخطار بالنسبة إىل الصحة وإدارا  �
القيـام يف الوقـت املناسـب بتحديـد التـهديدات الصحيـة اجلديـدة والناشـــئة  �

الختاذ تدابري وقائية، (مثل املسائل الصحية املتعلقة بالتبغ والتدخني) 
ختطيط االحتياجات الصحية وإدارا ورصدها  �

تدريب مقدمي الرعاية الصحية واالحتفاظ بايدين منهم.  �
�١٢ -ومن األمور اليت اعتربها كثريون جوهرية أيضا ما يلي: 

التعلم من دروس املاضي، ومن أفضل املمارسات ودراسات احلالة  �
تقدمي األدلة البينة على الشراكات الناجحة  �

ـــي الصحــة مــن  وضـع مدونـة قواعـد سـلوك دوليـة مـن أجـل تعيـني موظف �
البلدان النامية (واحلد من هجرة الكفاءات من اجلنوب إىل الشمال) 

ـــة علــى اجلــهود الــيت تبذهلــا  التخفيـف مـن اآلثـار الصحيـة السـلبية، املترتب �
البلدان حنو االستقرار، مثل برامج التكيف اهليكلي 

إحـراز التقـدم يف األحبـاث املتعلقـة باللقاحـات واألدويـة الوقائيـة مـن أجــل  �
أمـراض الفقـراء، واألطفـال علـى وجـه اخلصـوص، وضمـان توفـر األدويـــة 
احملتملة ماديا وحتسني فرص احلصول عليها (الصالت بالنسـبة إىل التجـارة 

وحقوق امللكية الفكرية) 
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ــــن التمويـــل العـــاملي مـــن أجـــل فـــريوس نقـــص املناعـــة  رصــد املزيــد م �
البشــري/اإليــدز، واملالريــا والســل، كــــي تكـــون أكـــثر انســـجاما مـــع 

االحتياجات 
رصد املزيد من املوارد لصحة الطفل  �

زيـادة إدراك الصـالت القائمـة بـني أمنـــاط اإلنتــاج واالســتهالك واملســائل  �
الصحية، واحلاجة إىل حتويل املعايري 

زيـادة التركـيز علـى املرافـق الصحيـة والفـائدة مـن األهـداف احملـددة زمنيــا  �
بالنسـبة هلـذا اـال اهلـام (تتضمـن أهـداف التنميـة لأللفيـة أهدافـا بالنســـبة 

للمياه لكنها ال تتضمن أهدافا بالنسبة للمرافق الصحية) 
حتسن أساليب الرصد واختاذ إجراءات أكثر حزما بشأن األمـراض الناشـئة  �

واألمناط السلوكية اليت تؤثر على الصحة، مثل تعاطي التبغ 
تفـهم أفضـــل ميكــن أن يــؤدي إىل إجــراءات أكــثر تركــيزا علــى معاجلــة  �
أمـراض الفقـراء يف القطـاع الريفـي، واملسـائل الصحيـة النامجـة عـــن أمنــاط 

املعيشة والعمل اليومي 
حتسني اخلدمات الصحية واملرافق األساسية الصحية يف املناطق الريفية.  �

�التنوع البيولوجي 
�١٣ -التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية اليت تدعمه مهـا األسـاس احلـي للتنميـة 
ـــن الســلع واخلدمــات الــيت يعتمــد عليــها  املسـتدامة. فـهما يولـدان جمموعـة واسـعة م
االقتصــاد العــاملي. وحــوايل ٤٠ باملائــة مــن االقتصــاد العــاملي قــائم علــى املنتجـــات 
والعمليـات البيولوجيـــة. وتقــدر القيمــة االقتصاديــة للتنــوع البيولوجــي حبــوايل ٢,٩ 
تريليون دوالر سنويا، يف حني تقدر خدمـات النظـم اإليكولوجيـة مببلـغ ٣٣ تريليـون 
دوالر يف السـنة. ولـذا فـإن األنشـطة الـيت تقلـل مـن التنـــوع البيولوجــي، إمنــا تعــرض 
التنمية االقتصادية للخطر وغالبا ما تعرض للخطـر بقـاء الكثـريين ممـن يعتمـدون علـى 
التنوع البيولوجي لكسب معيشتهم، مثل الفقراء يف املناطق الريفية يف البلدان الناميـة. 
ومع ذلك، فقلما يتسىن إدراك أو فهم الصالت القوية القائمة بـني التنـوع البيولوجـي 

واحملافظة على البيئة والتخفيف من حدة الفقر. 
�١٤ -لذا تتطلب التهديدات الـيت يتعـرض هلـا التنـوع البيولوجـي مـن قبـل اإلنسـان 
اهتماما فوريا. وينبغي اتباع نهج النظم اإليكولوجية، علـى النحـو املنصـوص عليـه يف 
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القرارات املتخذة مبوجب اتفاقية التنـوع البيولوجـي، إلحـراز التقـدم يف احملافظـة علـى 
البيئة واستخدام التنوع البيولوجي بشكل مستدام. كما تدعو احلاجـة إىل إيـالء مزيـد 
مـن االهتمـام للصـالت القائمـة بـني الفقـر والتنـوع البيولوجـي، بـالنظر إىل ارتباطــهما 
الوثيـق. فالكثـري مـن الفقـراء يف القطاعـات الريفيـة مـن البلـدان الناميـة يعتمـدون علــى 

التنوع البيولوجي من أجل بقائهم على قيد احلياة. 
�١٥ -وقـد ُوضـع الكثـري مـن الصكـوك واتخـذ الكثـري مـن القـــرارات اهلامــة بشــأن 
التنــوع البيولوجــي. بيــد أن كــثرة االتفاقــات واالتفاقيــات ال تنســجم مــــع انعـــدام 
اإلجـراءات والتنفيـذ. فالكثـري مـن املناقشـات ركَّـز علـى العقبـات الـيت تعــوق التنفيــذ 
وعلى احلاجة ال إىل مزيد من االتفاقات بل إىل إجراءات عملية على املسـتويني احمللـي 

والوطين. 
�١٦ -ورغم احلاجة إىل معرفة املزيد عـن التنـوع البيولوجـي ودوره يف عمـل النظـم 
اإليكولوجية، فهناك ما يكفي من املعرفة لتربير القيام بــالعمل. بيـد أن هـذه املعرفـة ال 
تتـاح عـادة أمـام صـانعي القـرارات. ومـن مث يتعـني علـى العلمـاء أن يصوغـوا مســـائل 
التنوع البيولوجي بلغة مفهومة للسياسيني كي يتصرفـوا بشـأا. وهنـاك حاجـة ماسـة 
ــــتراتيجيات القطاعيـــة واإلمنائيـــة  أيضــا إىل تعميــم التنــوع البيولوجــي يف مجيــع االس
الشـاملة، ولكـن ذلـك، يقتضـي معاجلـة أفضـل ملسـألة سـد الثغـرة القائمـة مـــن حيــث 
التأثري املتبادل بني العلم وصانعي القرارات بشكل أفضـل. وعـدم توفـر املعرفـة ينطبـق 
على اجلمهور بوجه عام. فال يوجد دائما إدراك عام لقيم التنوع البيولوجـي وصالتـه 
بالقطاعـات األخـرى. فتعزيـز الصـالت املشـتركة بـــني القطاعــات هــو شــرط مســبق 

أساسي ملعاجلة نواحي التنوع البيولوجي املثرية للقلق يف مجيع أحناء العامل. 
�١٧ -وتشمل التحديات اليت يواجهها التنوع البيولوجي ما يلي: 

ضمان املساواة يف املنافع النامجة عن استخدام التنوع البيولوجي  �
متكني األفراد واتمعات الذيـن يعتمـدون علـى التنـوع البيولوجـي وعمـل  �
ـــة لكســب معيشــتهم، ودعــم الذيــن يتــأثرون بفقــدان  النظـم اإليكولوجي

التنوع البيولوجي أو بالتغريات السلبية يف النظم اإليكولوجية 
محايـة املعـارف املتوفـرة لـدى السـكان األصليـني واسـتخدامها واالعــتراف  �

بفوائدها واملكافأة عليها 
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دمـج شـواغل التنـوع البيولوجـي وأمهيـة التنـوع البيولوجـي يف كـل نشــاط  �
اقتصـادي، مبـا يف ذلـك الزراعـة، والغابـات، واسـتخدام األراضـــي، وإدارة 

موارد املياه، وتطوير اهلياكل األساسية 
االعـتراف ال بالقيمـة االقتصاديـة للتنـوع البيولوجـــي فحســب، بــل أيضــا  �

بالقيمة الثقافية والروحية له 
حتويل التركيز من معاجلة األسباب التقريبية لفقدان التنـوع البيولوجـي إىل  �

استراتيجية تعاجل األسباب الكامنة (أي معاجلة املرض ال األعراض) 
تلبيـة احلاجـة إىل حتويـل املعايـري املتبعـــة (أمنــاط اإلنتــاج واالســتهالك هــي  �

السبب يف تدهور التنوع البيولوجي وفقدانه) 
ــــة اجلماهـــري وإدراكـــها أمهيـــة التنـــوع البيولوجـــي لصـــاحل  حتســني معرف �
االحتياجـات األساسـية اليوميـة للجمـهور بوجـه عـام، وهـذا مـا ميكـــن أن 
يؤدي بدوره إىل ازدياد الطلب على مزيـد مـن اإلجـراءات احلازمـة بشـأن 

التنوع البيولوجي من جانب صانعي القرارات 
حتسـني املعرفـة بشـأن الصـــالت القائمــة بــني أمنــاط اإلنتــاج واالســتهالك  �

والتنوع البيولوجي 
تلبية احلاجات اخلاصة باحملافظة على الطبيعة يف جماالت التنـوع البيولوجـي  �
اهلامة، والنظم اإليكولوجية اهلشة، مثل النظم القائمـة يف كثـري مـن الـدول 

اجلزرية الصغرية النامية. 
�١٨ -ومن اإلجراءات الكثـرية الضروريـة للتصـدي للتحديـات، الحـظ املشـتركون 

ما يلي: 
إجياد عمليات وآليات أفضل من أجل اإلجراءات والتنفيذ بشكل عملي  �

ـــة واســتخدامها بشــكل أوســع نطاقــا بالنســبة  إدخـال األدوات االقتصادي �
للتنوع البيولوجي (احلوافز االقتصادية ونظرة أكثر متحيصا يف العالقـة بـني 

استمرار معونات الدعم وبني فقدان التنوع البيولوجي وتدهور البيئة) 
العمل بشكل أكثر عالنيـة علـى تقاسـم نتـائج األحبـاث العامليـة واإلقليميـة  �
بشـأن عمـل النظـم اإليكولوجيـة وإنشـاء شـبكات إيكولوجيـة، وال ســـيما 
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الشــبكات الــيت تــؤدي إىل منوعــات إيكولوجيــة أكــثر اســتدامة لصــــاحل 
استخدام األراضي وإدارة النظم اإليكولوجية بشكل أفضل 

ــــة البـــارزة ألفضـــل  بنــاء القــدرات، وتقاســم التكنولوجيــا وطــرح األمثل �
ممارسات اتمعات الريفية يف مجيع أحناء العامل النامي 

إجياد تضافر أفضل بني خمتلف االتفاقيات املتصلة بالتنوع البيولوجي  �
حتسني إدراك الصالت القائمة بـني التجـارة والبيئـة، وخاصـة بـني التجـارة  �
والتنـوع البيولوجـي، واحلاجـة إىل إجيـاد تعـاون لتحقيــق التضــافر والدعــم 

املتبادل بني االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ومنظمة التجارة العاملية 
التصـدي لتحديـات الفقـر وضــرورة القضــاء عليــه، كعقبــة رئيســية أمــام  �
التنــوع البيـولوجي واحلفاظ على الطبــيعة واستخدامها بشـــكل مسـتدام، 
وال سيما الفقر يف األريــاف، وإجيـاد خيـارات جديـدة مسـتدامة مـن أجـل 

العمالة 
بنـاء القـدرات علـى املسـتوى احمللـي ومتكـــني اتمعــات احملليــة مــن اختــاذ  �
اإلجـراءات، كمـا هـو احلـال علـى املسـتوى احمللـي، حيـث يصـاب التنــوع 

البيولوجي باإلجهاد 
ـــة، واملزارعــني،  بنـاء الشـراكات بـني احلكومـات ودوائـر األعمـال التجاري �
واتمعات احمللية، وهـي أفضـل طريقـة لتعميـم نواحـي التنـوع البيولوجـي 

اليت تثري القلق يف األنشطة االقتصادية واالجتماعية 
معاجلـــة مســـائل حقـــوق امللكيـــة الفكريـــة لدعـــــم املســــاواة يف املنــــافع  �

واالستخدام عن طريق بناء القدرات ووضع تشريعات مناسبة. 
�الزراعة 

ـــتدامة. فحــوايل ٧٠ يف املائــة مــن الفقــراء يف  �١٩ -الزراعـة هـي حمـور التنميـة املس
البلدان النامية يعيشون يف املنـاطق الريفيـة ويعتمـدون بطريقـة أو أخـرى علـى الزراعـة 
للبقاء على قيـد احليـاة. ولذلـك فـإن التقـدم يف الزراعـة يقـدم أفضـل شـبكة أمـان مـن 
الفقر واجلوع يف بلدان كثرية من العامل. وبسبب دور الزراعة اهلـام يف اقتصـاد معظـم 
البلدان النامية، تعترب الزراعة أيضا احملرك بالنسـبة للنمـو. لـذا تدعـو احلاجـة إىل ميثـاق 
لكي (أ) يدافع عن املكاسب اليت حتققت فعال؛ (ب) ويوسـع هـذه املكاسـب لتشـمل 
اــاالت اهلامشــية، (ج) وحتقيــق مكاســب جديــدة مــن خــــالل التنويـــع يف النظـــم 
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واملنتجات الزراعية عن طريـق إنشـاء هيـاكل مؤسسـية إلدارة التغـريات الطارئـة علـى 
اإليكولوجيا، واالقتصاد، والتجارة. 

�٢٠ -وحتـدث أحـد املتكلمـني عـن اســـتقطاب الزراعــة: (أ) الزراعــة الــيت حتركــها 
ـــيت  التكنولوجيــا ورؤوس األمــوال واإلعانــات (اإلنتــاج باجلملــة)؛ (ب) والزراعــة ال
حيركـها الفالحـون واملزارعـون احملليـون (إنتـاج اجلماهـري). وتدعـو احلاجـة إىل وجــود 
الزراعة التجارية وزراعة الفالحني كلتيهما، حيث تقدمان مسـامهات هامـة يف إطعـام 
سـكان العـامل. بيـد أن كلتيـــهما حتتاجــان إىل إصالحــات رئيســية لتحقيــق دوريــهما 
احملتملني لتدارك االجتاه احلايل املتمثل يف االخنفاض البطيء يف عدد الذيـن يعـانون مـن 

اجلوع ومن سوء التغذية، وال سيما يف أفريقيا. 
�٢١ -كما تدعو احلاجة إىل النظر بصـورة جديـة يف الصـورة السـيئة الـيت تظـهر ـا 
ـــني،  الزراعـة كقطـاع ينتـج أكـثر مـن املطلـوب يف ذات الوقـت الـذي جيـوع فيـه املالي
والقطـاع الـذي يتلقـى اإلعانـات يف ذات الوقـت الـذي تغلـق فيـــه األســواق يف وجــه 
الذيـن يسـتطيعون اإلنتـاج بأسـعار أقـل، والـذي يضـر بالبيئـة مبـا يســـتعمله مــن املــواد 
الكيميائيـة، وتـدارك األمـر. وتغيـري صـورة هـذا القطـاع وزيـادة اإلنتاجيـة الزراعيــة يف 
العامل النامي يتطلبان معاجلة األسباب الكامنة وراء ذلـك وعكـس االجتـاه املتنـاقص يف 
املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة خـالل العقــد املــاضي. وتدعــو احلاجــة إىل وضــع الزراعــة 
ـــا يف جــدول األعمــال العــاملي، يف  واحلاجـة إىل زيـادة اإلنتاجيـة الزراعيـة، حيـث كان
ــدار  ) أن خفـض اجلـوع مبق FAO) مرتبـة األولويـة. وأفـادت منظمـة األغذيـة والزراعـة
النصـف حـىت عـام ٢٠١٥، اســـتنادا إىل برناجمــها املقــترح ملكافحــة اجلــوع، يتطلــب 
استثمارات عامة إضافية مببلغ ٢٤ بليون دوالر سنويا طوال السنوات الـ ١٣ التالية. 

�٢٢ -وركز مشتركون كثريون على مسائل التجــارة وإعانـات الدعـم واحلاجـة إىل 
إلغاء املعونات واحلواجـز التجاريـة يف البلـدان املتقدمـة الـيت تشـوه التجـارة. وقيـل أنـه 
بدون إجياد حلـول يف هـذه اـاالت، فمـا سـتحققه اجلـهود املبذولـة لزيـادة اإلنتاجيـة 
الزراعيـة وخفـض أعـداد الذيـن يشـكون مـن اجلـوع وســـوء التغذيــة يف مجيــع أرجــاء 
العـامل، سـيكون ضئيـال. وركـز كثـريون علـــى �حكــم الزراعــة يف البلــدان الغنيــة�، 
باعتبارهـا جمـــاال يتطلــب إجــراءات جديــة حازمــة إن كــان لنــا أن حنقــق التقــدم يف 
اإلنتاجية الزراعية يف البلدان الناميــة. وأشـري إىل أنـه رمبـا اقتضـى األمـر ختصيـص جـزء 
صغري من اإلعانة الـيت تقدمـها البلـدان الغنيـة لقطاعـها الزراعـي والبالغـة بليـون دوالر 
كـل يـوم، ملسـاعدة البلـدان الناميـة علـــى معاجلــة مشــاكلها املتعلقــة خبصوبــة التربــة، 
وتطويـر السـوق الداخليـة (وخاصـة اهليـاكل األساسـية الريفيـة) والوصـول إىل أســواق 

البلدان الغنية. 
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�٢٣ -وتتسـم التحديـات يف جمـال الزراعـة بأـا ذات طـابع قصـري األجـل ومتوســط 
األجل وطويل األجل. وبغية بلوغ هدف خفض معدالت اجلـوع إىل النصـف حبلـول 
عام ٢٠١٥، يتعني معاجلـة مشـكلة الفقـر يف مجيـع املراحـل. علـى أن املشـكلة امللحـة 
واحلرجـة يف األجـل القصـري واملتعلقـة بتكـرر حـــدوث حــاالت الطــوارئ الغذائيــة يف 
بعض أجزاء العامل ال تتطلب فقط توفري املوارد ولكن تتطلـب أيضـا حلـوال ابتكاريـة. 
وقـد أشـري إىل إنشـاء شـبكات مصـارف األغذيـة اتمعيـة ذات الطـابع غـري املركــزي 
بوصفها صيغة ممكنة تتيح للمجتمع الدويل أن يدعم املنـاطق الـيت تعـاين مـن نقـص يف 
األغذية على تلبية احتياجاا منها. وبالنسـبة لألجلـني املتوسـط والطويـل، يلـزم توفـري 
ـــات اإلنتــاج املســتدامة وقــدرة  املؤسسـات وبنـاء القـدرات مـن أجـل دعـم تكنولوجي

الزراعة على املنافسة يف جمال التجارة (على الصعيدين احمللي والدويل). 
�٢٤ -ومشلـت القضايـا الرئيسـية الـيت ورد ذكرهـا فيمـا يتعلـق بالزراعــة، وال ســيما 

بالنسبة للبلدان النامية، ما يلي: 
ضـرورة العمـل علـى مواجهـة املشـــكلة اخلطــرية املتعلقــة خبصوبــة التربــة يف  �

البلدان النامية الواقعة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
احلاجة إىل زيادة اإلنتاجية فيما يتعلق باستخدام املياه  �

ـــة،  إمكانيــة تنويــع احملــاصيل، وكذلــك األنشــطة غــري القائمــة علــى الزراع �
كمصادر بديلة للدخل والعمالة يف املناطق الريفية 

احلاجة إىل إشراك املزارعني يف عمليات رسم السياسات واختاذ القرارات  �
إلغاء إعانات الدعم والعوائق التجارية الـيت تشـوه عمليـة التجـارة يف البلـدان  �
الناميـة لكـي تتـاح هلـا سـاحة عادلـة للتعـامل ولكـي حتظـى بفـرص الوصـــول 

العادلة إىل األسواق 
بناء وتعزيز اهليـاكل األساسـية يف املنـاطق الريفيـة (الطـرق، وكهربـة املنـاطق  �
الريفية، واهلياكل األساسية االجتماعية مثل املـدارس واملستشـفيات) وتعزيـز 

االقتصاد الريفي 
معاجلـة القضايـا املتصلـة حبيـازة األراضـــي وحقــوق اســتغالهلا، مبــا يف ذلــك  �

ما يتصل منها باملرأة والسكان األصليني 
األخـذ بأسـاليب البحـث والتطويـر لزيـادة إنتاجيـة احملـاصيل واملاشـية لصـــاحل  �

الفقراء يف املناطق الريفية 
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توفـري حوافـز ماليـة خمتـارة يف جمـاالت رئيسـية لتيسـري االعتمـاد علـى الـــذات  �
ومتكني اتمعات احمللية 

تعزيز قدرات اإلشعار املبكر فيما يتعلق بالكوارث الطبيعية  �
املسـاعدة علـى االرتقـاء باملمارسـات الناجحـة يف جمـال الزراعـــة واألســاليب  �

الزراعية يف كثري من أرجاء العامل النامي 
دعم املمارسات الزراعية املستدامة وجهود الزراعـة العضويـة يف أحنـاء العـامل  �
النامي، مبا يف ذلك احملاصيل املنتجـة عضويـا وبصـورة مسـتدامة، الـيت يـتزايد 

الطلب عليها يف البلدان املتقدمة النمو 
حتسني الروابط مع قطاعـات االقتصـاد األخـرى، وال سـيما امليـاه (تسـتخدم  �
نسبة ٧٠ يف املائة من املياه يف العامل يف عمليات الزراعـة، ومـن شـأن حتقيـق 
الكفــاءة بــأي شــكل مــن األشــكال يف هــذا اــال أن يوفــر مــوارد امليــــاه 
لقطاعـات أخـرى) والطاقـة (ومـن شـأن حتقيـق الكفـاءة يف هـــذا القطــاع أن 
يساعد على حترير خدمات الطاقة السـتخدامها يف أغـراض أخـرى؛ بيـد أنـه 
ميكـن أيضـا للزراعـة أن تقـــوم بــدور رئيســي يف إنتــاج الطاقــة مبــا هلــا مــن 

إمكانات ضخمة يف جمال طاقة الكتلة األحيائية) 
دعم التدابري الوقائية للحد من اجلوع وزيادة اإلنتاجية الزراعية  �

�٢٥ -فيمـا يسـهم االسـتخدام التجـاري للزراعـة علـى نطـاق واسـع بـالفعل إســهاما 
هامـا يف توفـري األغذيـة للعـامل، فـإن صغـار املزارعـني وسـبل عيشـهم يشـكلون عـــامال 
رئيسيا يف حتقيق التنمية املستدامة ويف احلد من أعداد الذين يعانون من اجلـوع وسـوء 
التغذية يف مجيع أحناء العـامل. ولكـن صغـار املزارعـني حيتـاجون إىل املسـاعدات التقنيـة 
ـــة  واملاليـة يف أشـكال مـن قبيـل اإلئتمانـات الصغـرية مـن أجـل زيـادة اإلنتاجيـة الزراعي
وإنتاج حماصيل عالية القيمـة والـيت ميكـن زراعتـها علـى نطـاق صغـري. وطـرح اقـتراح 
مـؤداه أنـه ينبغـي أن يكـون هنـاك متيـيز أفضـل، مـن حيـث السياســـات والدعــم، بــني 
املنتجـات املنخفضـة القيمـة والعاليـة احلجـم (مثـل الـذرة والفـــول) واملنتجــات العاليــة 
القيمة واملنخفضة احلجــم (مثـل الفاكهـة واخلضـر)، الـيت تكـون أكـثر قابليـة للتسـويق 

حمليا ودوليا بالنسبة ملن يتمتعون بقوة شرائية أكرب. 
�٢٦ -وقد حتققت الثورة اخلضراء يف املاضي بقوة التكنولوجيا وقـامت علـى كثافـة 
املدخـالت. وينبغـــي أن تقــوم الثــورة الزراعيــة يف املســتقبل علــى صغــار املزارعــني، 
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والزراعـة املسـتدامة، واخنفـاض املدخـالت. ولدينـا دروس كثـرية مسـتفادة مـن الثــورة 
اخلضراء ساعدت العامل على أن حيقق قفزة هائلة يف اإلنتاجية الزراعيـة. ولكنـها أدت 
أيضا إىل أعباء ترتبت على كاهل البيئة وميكـن جتنبـها عـن طريـق األخـذ باملمارسـات 

الزراعية اجلديدة املستدامة. 
�٢٧ -ومن أجل حتقيق التنمية الزراعية املستدامة، يلزم إجراء تغيريات من أجل: 

– على سبيل املثال، استخدام التكنولوجيا احليويـة  تعزيز التنمية التكنولوجية  �
ــــاءلة، التكنولوجيـــا اجلديـــدة واملتجـــددة،  بصــورة مأمونــة وخاضعــة للمس

تكنولوجيا املعلومات 
إقامـة مؤسسـات إيكولوجيـة يف جمـال امليـاه، والتنـــوع البيولوجــي، واملنــاخ،  �

واألراضي 
تطوير املنتجات القابلة للتسويق واالستفادة من فائض تلك املنتجات  �

تطبيق النهج املتكاملة بالنظر إىل الـترابط الوثيـق بـني الزراعـة وامليـاه والطاقـة  �
واألراضي والتنوع البيولوجي وغريها من العوامل 

زيادة االستثمارات العامة يف جمال الزراعة وإنشاء األسواق احمللية   �
بنــاء القــدرات وإنشــاء آليــات لتيســري نشــر التكنولوجيــات بــني صفـــوف  �

املزارعني، وتقاسم هذه التكنولوجيات 
�٢٨ -وفيما يتعلق باملوارد البشرية، ينبغي إيالء اهتمام خاص إىل:  

متكـني املـرأة – فـاملرأة تقـوم بـدور هـام يف القضـاء علـــى اجلــوع ألن النســاء  �
يشكلن األغلبية بني املزارعني األكثر تضررا من اجلـوع، ويعتـربن يف مقدمـة 

عناصر التغيري 
اسـتبقاء الشـباب للعمـل يف جمـال الزراعـة - فالشـباب هـم مفتـاح املسـتقبل؛  �

وينبغي أن تكون الزراعة حمل اقتناعهم فكريا وأن تكون مغرية اقتصاديا 
التعرف على أحول واحتياجات العمال الزراعيني  �

اإلقرار مبعرفة السكان األصليني وتقديرها فضال عن احترام حقـوق السـكان  �
األصليني وثقافتهم 
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متكـني اتمعـات احملليـة مـن االنضمـام إىل احلملـة العامليـة للحـــد مــن أعــداد  �
الذين يعانون يوميا من اجلوع وسوء التغذية يف مجيع أحناء العامل.  

�املياه واملرافق الصحية 
�٢٩ -ال تشكل املياه أهم االحتياجات األساسية فحسب لكنـها حتتـل أيضـا صلـب 
التنمية املستدامة وتعد عنصرا أساسيا للقضاء على الفقر. وترتبـط امليـاه ارتباطـا وثيقـا 
ـــاه،  بالصحـة والزراعـة والطاقـة والتنـوع البيولوجـي. وبـدون حتقيـق تقـدم يف جمـال املي
سيكون من الصعوبة مبكان، إن مل يتعذر كليـة، الوصـول إىل أهـداف منتصـف العقـد 
األخرى. وعلى الرغم من ذلك، فإن مجيع البلدان تعطي أولوية دنيا للمياه، على حنـو 
مـا يشـهد بـه اخنفـاض املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة هلـذا القطـاع، واخنفـاض اســتثمارات 
املؤسسات املالية الدولية، وما حتظى به من أولويـة دنيـا يف امليزانيـات الوطنيـة، وعـدم 
وجود املياه كسمة رئيسية يف الربامج اإلقليميـة الكـربى. وحـىت اآلن هنـاك حنـو ١,٢ 

بليون نسمة ال يتمتعون باحلصول على مياه الشرب املأمونة.  
�٣٠ -وترتبـط املرافـق الصحيـة ارتباطـا وثيقـا بسـالمة الصحـة، بـل وبالبقـاء أساســا 
بالنسـبة للكثـريين. وليـس هنـاك مـربر وراء وفـاة ٠٠٠ ٦ طفـل يوميـا نتيجـة لقصـــور 
ــل  املرافـق الصحيـة أو نقصـها. وقـد أدرجـت ضـرورة وضـع خطـط عمـل حمـددة لتقلي
عدد الذين ال يتمتعون مبرافق صحية كافيـة إىل ٢,٤ بليـون كـإحدى األولويـات الـيت 
حددها العقد الدويل إلمدادات املياه واملرافق الصحية. وجرى التشـديد علـى جـدوى 

وضع أهداف حمددة زمنيا لبلوغ هذه الغاية يف األجلني املتوسط والطويل.  
�٣١ -وال يعزى عدم اختاذ إجراءات بشأن املياه أو ما جيري إيـالؤه هلـا مـن أولويـة 
دنيا يف كثري من البلدان، إىل عدم غياب اتفاق بشأن احلاجـة امللحـة الختـاذ إجـراءات 
حمددة. وعلى العكس من ذلك، هناك اتفاق وطيد بشأن الكثري من القضايـا الرئيسـية 
ـــدر مــن  الـيت تكتنـف موضـوع امليـاه واملرافـق الصحيـة. بيـد أنـه ليـس هنـاك نفـس الق
االتفاق على قضايا مـن قبيـل اسـتعادة التكـاليف، ووضـع النظـم املاليـة لضمـان توفـري 
فرص احلصول على املياه واملرافق الصحيـة وإتاحـة توفرهـا، ودور القطـاع اخلـاص يف 
هذا اال. ومـن شـأن زيـادة تنسـيق اإلجـراءات علـى الصعيـد العـاملي وإعطـاء األمـر 
ــــى زيـــادة تيســـري تســـوية هـــذه  أولويــة عليــا علــى الصعيــد الوطــين أن يســاعدا عل
االختالفات. وأشار أحد مقدمي البيانات إىل أن هناك تقديرات متعددة بشأن حجـم 
ـــوغ أهــداف منتصــف العقــد بشــأن امليــاه. وعلــى أســاس هــذه  األمـوال الالزمـة لبل
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التقديـرات يتطلـب األمـر مـا بـني ١٤ و ٣٠ بليـون دوالر سـنويا باإلضافـــة إىل قرابــة 
٣٠ بليون دوالر يف السنة جرى إنفاقها بالفعل.  

�٣٢ -ومـن املوضوعـات املشـتركة يف جمـال امليـاه واملرافـق الصحيـة ضـرورة إشـــراك 
مجيع أصحاب املصلحة يف ج ينطوي على تعدد أصحاب املصاحل إزاء املياه واملرافـق 
الصحيـة. وممـا لـه أمهيتـه أيضـا ضـرورة دراسـة األطـر املؤسسـية الـيت تضـع األولويـات 
والسياسات املتعلقة باملياه واملرافق الصحية، إال أن الكثري من القرارات املتعلقـة بامليـاه 
واملرافق الصحية وآثارها على النـاس جيـري اختاذهـا يف طائفـة متنوعـة مـن القطاعـات 

والوزارات. 
�٣٣ -وتدور موضوعات املياه واملرافق الصحية حول ما يلي: 
إتاحة فرص الوصول إليها، وتوافرها، وسعرها املعقول  �

قضايا التخصيص  �
بناء القدرات واالحتياجات التكنولوجية  �

القضايا االجتماعية.  �
�٣٤ -وجـرى إبـراز القضايـا التاليـة بوصفـها قضايـا هامـة يتعـني تناوهلـا يف كـل مــن 

تلك ااالت: 
�٣٥ -إتاحة فرص الوصول والتوافر: 

إن أعداد الناس الذيــن يتعـني الوصـول إليـهم ومشوهلـم بصـورة كافيـة وعاليـة  �
النوعية هي أعداد هائلة، وهم إمـا يعيشـون يف املنـاطق الريفيـة أو يف املنـاطق 
احلضرية اهلامشية أو بالقرب من املناطق احلضرية حيـث تكـون القـدرة علـى 

دفع تكاليف اخلدمات حمدودة بصورة أكرب 
احلاجة إىل وضع سياسـات، مبـا يف ذلـك خطـط إعانـات شـاملة، للمسـاعدة  �

على سداد تكاليف اخلدمات املقدمة ألفقر قطاعات السكان 
دور القطــاع اخلــــاص كجهـــة لتوفـــري التكنولوجيـــا، واإلدارة، والتمويـــل.  �
ويكون هذا الدور أشد فعالية حينما يكـون هنـاك قطـاع خـاص قـوي يقـوم 
بتحديد أولويات التخصيص، وحيــث تتوافـر معايـري املسـاءلة بالنسـبة جلميـع 

القطاعات 
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احلاجة إىل حلول تتسم بالالمركزية حبيث تتـواءم مـع احتياجـات اتمعـات  �
ـــة، مبــا يف ذلــك األخــذ بالتكنولوجيــات األقــل تكلفــة والــيت  احملليـة والريفي

تستعني باملدخالت احمللية من املوارد البشرية ورأس املال 
الصعوبات اليت تواجه البلدان األفقر، اليت تعـاين مـن شـحة امليـاه، إزاء توفـري  �
فـرص احلصـول علـى امليـاه واملرافـق الصحيـة، وخاصـــة حينمــا ختضــع هــذه 

البلدان لقيود املديونية. 
�٣٦ -قضايا التخصيص: 

للمياه استخدامات كثرية وهي موضع للكثري من الطلبات املتنافسة. ال تـأيت  �
هـذه الطلبـات فقـط مـن خمتلـف قطاعـات السـكان ولكـن أيضـا مـن خمتلــف 
قطاعات االقتصاد. ويعد وضع ج متكـامل إلدارة املـوارد املائيـة علـى كـل 
ـــف  مـن الصعيـد القطـري واإلقليمـي واحمللـي عـامال رئيسـيا للتوفيـق بـني خمتل

املطالب بأسلوب رشيد. 
بالنظر إىل أن هناك قطاعات مـن السـكان تقـل قدرـا علـى سـداد تكـاليف  �
اخلدمـات، تدعـو احلاجـة إىل وضـع السياسـات واالسـتراتيجيات الـيت تكفــل 
وجود خطط متفاوتة لسداد التكـاليف حبيـث حتـل حمـل النظـام احلـايل الـذي 

يؤدي غالبا إىل حتمل أشد الناس فقرا أعلى التكاليف مقابل اخلدمات. 
يتعني إعطــاء االعتبـارات العـابرة للحـدود اهتمامـا أكـرب، وحلـها عـن طريـق  �
ـــة بــالصراع املــدين الــذي  التعـاون اإلقليمـي (مبـا يف ذلـك االعتبـارات املتصل

ميكن أن يؤدي إىل تدمري النظام البيئي). 
حتتاج الزراعة، وهي املستخدم األكرب ملوارد املياه، إىل حتسني أوجه الكفـاءة  �

يف استخدام املياه (�حمصول أكرب مقابل نقطة أوفر�). 
يفتقر الكثري من النظم اإليكولوجية ذات األمهيـة احلامسـة بالنسـبة إلمـدادات  �
املياه إىل فئات املنـاصرين. ونتيجـة لذلـك، غالبـا مـا يـؤدي النشـاط البشـري 
إىل تدهور هذه النظم. ويتعني االعتراف على حنو أفضـل بالصلـة بـني حفـظ 

النظم اإليكولوجية واملياه. 
�٣٧ -بناء القدرات واالحتياجات التكنولوجية: 

هناك حاجة إىل بناء القدرات، وال سيما يف جمال إدخال واستخدام وصيانـة  �
التكنولوجيات اليت توائم احتياجات الفئات السكانية احمللية الفقرية. 
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هنـاك حاجـة إىل بنـاء القـدرات والتوعيـة يف جمـال إدارة امليـاه وحفظــها، ويف  �
جمال املرافق الصحية والصحة العامة. 

يلزم بناء القـدرات يف جمـال دعـم التكـامل والتنسـيق بـني خمتلـف القطاعـات  �
واتمعات احمللية. 

التعليم واإلعالم وتوعية اجلمـهور مـن األمـور األساسـية يف جمـال دعـم إدارة  �
املياه وحفظها. 

�٣٨ -القضايا االجتماعية:  
املاء حق من حقوق اإلنسان. وتتفق معظم البلدان يف إقرار هذا احلق لكنـها  �

أقل اتفاقا على كيفية وضعه موضع املمارسة 
يتحمـل النسـاء واألطفـال والفئـات السـكانية املسـتضعفة بوجـه عـام العـــبء  �
األكـرب لآلثـار السـلبية النامجــة عــن غيــاب إجــراءات بشــأن امليــاه واملرافــق 
ــد أو  الصحيـة - وحينمـا تكـون هنـاك نـدرة يف امليـاه واملرافـق الصحيـة يف بل

منطقة، فإن الفقراء، وليس األغنياء، هم الذي يتضررون من جراء ذلك 
ـــيد، والقضــاء علــى  يلـزم توفـري ُأطـر مؤسسـية أفضـل مـن أجـل احلكـم الرش �
املركزية، ووضع ترتيبات تتعلق بتعددية أصحاب املصـاحل، وإىل وضـع إطـار 
شـامل يسـاعد علـى الربـط بـني املسـتويات الوطنيـة واإلقليميـــة واحملليــة (أي 

ربط االستراتيجيات والسياسات باإلجراءات املتخذة على الصعيد احمللي) 
ينبغي أال يكون ختصيص املياه فيما بني قطاعـات السـكان قائمـا علـى قـدرة  �
الدفع ولكن على مدى االحتياج، ويف حالـة الفقـراء املدقعـني، ممـن ال تتوفـر 
هلم بالكامل قدرة شرائية، ينبغي اختاذ تدابري لضمان إمدادهم بامليـاه حسـب 

احلاجة 
�الطاقة 

�٣٩ -تعد الطاقة عامال رئيسيا يف حيـاة الفقـراء وتؤثـر عليـهم مـن حيـث األغذيـة، 
واملياه، والصحة، والدخـل، والوظـائف. وتشـكل إتاحـة فرصـة احلصـول علـى الطاقـة 
ـــإن نســبة ٥٠ يف  عـامال رئيسـيا يف التخفيـف مـن حـدة الفقـر. ويف الوقـت الراهـن، ف
املائة من السكان املوجودين يف أقل البلــدان منـوا يعيشـون علـى أقـل مـن دوالر واحـد 
يوميا، ونسبة ٧٠ يف املائة يعيشون على أقل من دوالرين يوميـا، وقرابـة ٥٠ يف املائـة 
بال عمل. وتعترب إتاحـة فرصـة احلصـول علـى خدمـات الطاقـة بسـعر معقـول أمـرا لـه 
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أمهيته البالغة من أجل زيادة اإلنتاجية الزراعية، وتشجيع النشاط االقتصـادي، وتوليـد 
العمالـة وفـرص الدخـل، وحتسـني نوعيـة احليـاة، وال سـيما بالنســـبة للمــرأة والطفــل. 
والسـاعات الكثـرية الـيت تنفـق يوميـا يف جلـب حطـب الوقـود ويف الطـهي باســـتخدام 
الوسائل البدائية ميكن االستفادة منها يف أنشطة إنتاجية وأسرية أخـرى جيـري التخلـي 

عنها اآلن بسبب هذه األعمال املرتلية. 
�٤٠ -ووفقـا ملـا ذكـره أحـد مقدمـي البيانـات، فـإن األنشـطة املضطلـع ـا يف جمــال 
ـــاءة. وتعــد التكنولوجيــات الصغــرية، الــيت تــتراوح  الطاقـة يف املـاضي مل تتسـم بالكف
أسعارها ما بني ٥٠ دوالرا و ٣٠٠ دوالر، وسائل ممكنـة لتوفـري خدمـات الطاقـة إىل 
ـــض التكنولوجيــات الــيت  أشـد النـاس فقـرا، وال سـيما يف املنـاطق الريفيـة. ومشلـت بع
جرت التوصية ا مضخات املياه امليكانيكية، وأجهزة التجفيـف الشمسـية، واألفـران 
اليت تعمل بالوقود األحيــائي. كمـا أوصـى مقـدم هـذا البيـان نفسـه بضـرورة أن تنظـر 
البلدان النامية، وال سيما يف أفريقيا، يف ختصيص ما بني ربــع وثلـث ميزانياـا اخلاصـة 
بالطاقـة لصـاحل تكنولوجيـات الطاقـة الصغـرية. وينبغـي هلـذه التكنولوجيـات أن تقـــوم 
قـدر اإلمكـان علـى االعتمـاد علـى الـذات مـــن حيــث املدخــالت، وتصنيــع وصيانــة 

املعدات حمليا. 
�٤١ -وباإلضافـة إىل تلبيـة احتياجـات الفقـراء، خلدمـات الطاقـة أمهيتـها احلامســـة يف 
حتقيق النمو االقتصادي، وتعد مبثابة نقطة انطالق حنو مرحلة التنميـة املسـتدامة بوجـه 
ـــة جمــاالت تركــيز رئيســية علــى اعتبــار أــا تتطلــب اختــاذ  عـام. وقـد أشـري إىل ثالث
إجراءات، وهي: احلاجة إىل إتاحة فرص احلصول على خدمات الطاقة ملـا يقـرب مـن 
بليـوين نسـمة، يعيـــش معظمــهم يف املنــاطق الريفيــة، دون كــهرباء؛ وإىل احلاجــة إىل 
زيـادة التـأكيد علـى الطاقـة املتجـددة؛ واحلاجـة إىل اســتحداث تكنولوجيــات الوقــود 
األحفـوري النظيفـة واحملســـنة. بيــد أن التحــول إىل دروب الطاقــة األنظــف واألكــثر 
اسـتدامة يتطلـب وضـع سياسـات واسـتراتيجيات. ولـن يكـون هـذا التحـول مدفوعـــا 
بندرة الطاقة، على األقل يف املستقبل املنظور. وقد شدد عديدون على وضـع أهـداف 
حمددة زمنيا بشأن الطاقة املتجددة باعتبارها وسيلة مفيدة لتعزيز موارد الطاقـة األكـثر 

استدامة. 
�٤٢ -مـن شـأن أي برنـامج شـامل للسياسـات املتعلقـة بالتنميـة املسـتدامة أن يضـــم 
برامـج لبنـاء القـدرات، وإيـالء االهتمـام الحتياجـات الفقـراء يف املنـاطق الريفيــة، وإىل 
الذين ال تتاح هلـم فـرص احلصـول علـى خدمـات الطاقـة الكافيـة وعلـى أي خدمـات 
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للطاقـة، ودعـم تنميـة الطاقـة املتجـددة. ويعتـرب احلـــد مــن مبــالغ الدعــم واالســتيعاب 
الداخلـي الفعـال للتكـاليف البيئيـة املرتبطـة بالطاقـة مـن بـني العنـاصر الالزمـــة لفاعليــة 
األسواق. وينبغي العمـل علـى حتريـر أسـواق الكـهرباء مـن القيـود اإلداريـة، وهـو مـا 
تقوم به اآلن بلدان كثرية، على حنو يكفل تلبية احتياجات الفقـراء يف املنـاطق الريفيـة 

واحلضرية. 
�٤٣ -ينبغـي للسياسـات بوجـه عـــام أن تكــون متكاملــة ومتســقة علــى حنــو يلــيب 
احتياجات الفقراء يف املناطق الريفية واحلضرية علـى السـواء. واالسـتثمارات املطلوبـة 
لزيـادة توفـري خدمـــات الطاقــة اســتثمارات هائلــة ويتعــني أن يضطلــع ــا كــل مــن 
القطاعني العام واخلاص على السواء. ويتطلب األمر اآلن اختـاذ إجـراءات بشـأن يئـة 
بيئة مواتية لالســتثمارات يف معظـم مسـارات الطاقـة املالئمـة بالنسـبة لكـل بلـد دعمـا 
ـــذ ١٠ ســنوات، مل تكــن الطاقــة مدرجــة يف جــدول  لتحقيـق التنميـة املسـتدامة. ومن
األعمال، على األقــل بصـورة مباشـرة (وكـان جيـري تناوهلـا بصـورة غـري مباشـرة مـن 
خالل إحدى االتفاقيـات الصـادرة عـن ريـو (اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة 
بتغري املناخ). أمـا يف جوهانسـربغ اآلن، وبعـد ١٠ سـنوات، فالطاقـة ليسـت مدرجـة 
فقـط علـى جـدول األعمـال لكنـها متثـل أحـد جمـاالت التركـــيز بالنســبة ملؤمتــر القمــة 

العاملي للتنمية املستدامة وهي تتطلب اختاذ وتنفيذ إجراءات بشأا. 
�٤٤ -ولقد مت إبراز النقاط التالية باعتبارها مسائل مهمة يف ااالت املختلفة: 

أمهيـة احلفـاظ علـى الطاقـة وكفـــاءة اســتخدامها، واحلاجــة إىل دمــج هذيــن  �
املفهومني يف السياسات القائمة وأمناط االستهالك 

أمهية الطاقة النظيفة وربط ذلك مبجال الصحة  �
أمهية مصادر الطاقة النظيفة واحلاجـة إىل تطويـر تكنولوجيـات لتسـخري هـذه  �

املصادر 
احلاجة إىل وضع أهداف واضحة فيما يتعلق بالطاقة املتجـددة لتشـكل نسـبة  �

مئوية من إمجايل الطاقة 
ـــى  احلاجـة إىل إقامـة تـوازن بـني التـأكيد الشـديد القـائم يف الوقـت احلـايل عل �
االسـتخدام املركـزي التقليـدي ذي التكلفـــة الرأمساليــة العاليــة للطاقــة وبــني 
االستثمار يف التكنولوجيــات ذات الطـابع األقـل مركزيـة والصغـرية النطـاق، 

الستخدام فقراء الريف 
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احلاجة إىل التعاون يف مجيع اـاالت املتعلقـة بالطاقـة، مبـا يف ذلـك التغـريات  �
ـــو  املناخيـة، وضـرورة إحـراز تقـدم يف جمـال التصديـق علـى بروتوكـول كيوت

حىت يدخل حيز النفاذ 
قـــدرة البلـــدان علـــى اختـــاذ قراراـــا اخلاصـــة يف جمـــال اســـتخدام الطاقــــة  �
والسياسات املتعلقة ا، على أن يتم ذلـك يف نطـاق سياسـات عامليـة أفضـل 

الستخدام الطاقة واحلصول عليها 
ضـرورة إشـراك اتمـــع املــدين يف حتديــد السياســات وتنفيذهــا، مــع إيــالء  �

االهتمام لدور املرأة والسكان احملليني، مبا يف ذلك السكان األصليني 
ضـرورة إىل التخلـص مـن إعانـات الدعـم الـيت ال تسـاعد علـى احلفـاظ علــى  �

طاقة مستدامة 
ـــال املتضرريــن مــن جــراء عمليــات  احلاجـة إىل توفـري شـبكات سـالمة للعم �

التحول إىل استخدامات أنظف للطاقة 
احلاجـة إىل إعـادة هيكلـة األسـواق حـىت يتسـىن التشـجيع علـى التحـول حنــو  �
مسارات حتقق استخداما أكـثر اسـتدامة للطاقـة، وتدعـم ذلـك وتيسـر سـبل 

تنفيذه 
أمهيــة دور العلــم وقطــاع األعمــال التجاريــة الســــتحداث التكنولوجيـــات  �

وحتسينها 
احلاجـة إىل الشـروع يف برامـج واسـعة النطـاق لتعميـم تكنولوجيـــات الطاقــة  �

ذات النطاق الصغري واألكثر نظافة 
أمهيــة إقامــة الشــراكات لتطويــر وإدخــال تكنولوجيــات الطاقــة املســـتدامة  �

وخدمات الطاقة يف البلدان النامية 
أمهيـة التكـامل والتعـاون علـى املســـتوى اإلقليمــي، وفــائدة ذلــك يف حتقيــق  �

أهداف الطاقة على الصعد اإلقليمية. 
�٤٥ -وكان من األهداف الرئيسية للطاقة اليت ُأبرزت يف املناقشات ما يلي: 

اسـتخدام الطاقـة ألجـل ختفيـف حـدة الفقـر - ينبغـي أن يكـون حمـور تركــيز 
التمكني من احلصول علــى خدمـات الطاقـة ألجـل ختفيـف حـدة الفقـر توفـري 
إمكانية الوصول إىل هذه اخلدمات يف املناطق الريفية، وتيسـري حصـول املـرأة 
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عليـــها. وينبغـــي أن تشـــمل ميزانيـــات الطاقـــة الوطنيـــة خمصصـــات قيمـــــة 
لالستثمارات يف جمال استخدام الطاقة الصغرية احلجم ألجـل توفـري خدمـات 
طاقـة بأســـعار يف متنــاول الفقــراء. بيــد أن مشــاريع الطاقــة الكبــرية احلجــم 
ضرورية بدورها لتوفري الطاقة الالزمـة للصناعـة، ومـن مث إجيـاد فـرص للعمـل 

وزيادة الدخل. 
احلفـاظ علـى الطاقــة وكفــاءة اســتخدامها - ميكــن أن تتحقــق مســامهة هلــا 
أمهيتها يف هذا اـال مـن خـالل إدخـال حتسـينات علـى نظـم تصميـم املبـاين 
وإدارا، وتوفري وسـائل نقـل عامـة أفضـل، وتبـين تكنولوجيـات أكـثر تقدمـا 
وابتكارا ونظافة، واتباع نظام امللصقات الـيت حتـدد مـدى اسـتهالك األجـهزة 
للطاقة، واملعايري املتعلقة بالطاقة، وانتهاج سياسات للمشتريات عامـة أفضـل. 
ـــاظ  وعلـى سـبيل املثـال، ميكـن لنقابـات العمـال أن تـؤدي دورا يف جمـال احلف
علـى الطاقـة يف أمـاكن العمـل. وقـد أشـري إىل األهــداف اإلرشــادية يف جمــال 

كفاءة الطاقة باعتبارها أدوات مهمة لتحقيق كفاءة الطاقة. 
التشجيع على استخدام الطاقة املتجددة - أعربت بلـدان عديـدة عـن اتفاقـها 
بأن وضع هدف يتمثل يف زيـادة مصـادر الطاقـة املتجـددة احلديثـة إىل معـدل 
١٠ يف املائة من إمجايل مصـادر الطاقـة، حبلـول سـنة ٢٠١٠ أو ٢٠١٥، هـو 
هدف جمد وقابل للتحقيق. بيد أن بعض البلدان، يف الوقت الـذي أبـدت فيـه 
اتفاقها مع مفهوم حتديد األهداف يف شكله العام، أعربت عن اعتقادهـا بـأن 
كل بلد على حـدة ينبغـي أن تـترك لـه حريـة تقريـر سياسـاته يف جمـال الطاقـة 

وجمموع مصادر الطاقة، وفقا الحتياجاته وقدراته. 
اســتخدام السياســات واألدوات االقتصاديــة - أعربــت بلــدان عديــدة عـــن 
احلاجـــة إىل احلـــد مـــن إعانـــات الدعـــم الـــيت ال تشـــجع علـــى اســـــتخدام 
تكنولوجيات الطاقة النظيفة أو الطاقة املتجـددة. واقـترحت بلـدان أخـرى أن 
بعض هذه اإلعانـات ينبغـي أن متنـح لنفـس الشـركات القائمـة بزيـادة حجـم 
عمليات البحث والتطوير يف ااالت املتعلقة بالطاقة املتجـددة. وأشـري أيضـا 
إىل السياسات اليت تدعو إىل استيعاب التكاليف البيئيـة، مـع التسـليم كذلـك 
بأن انتهاج مثل هذه السياسات من شأنه زيادة تكلفـة اإلمـداد بالطاقـة. فـإذا 
ـــي معاجلــة تلــك اآلثــار الســلبية مــن خــالل  مـا طـرأت هـذه الزيـادات، ينبغ

سياسات دف إىل محاية الفقراء. 
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تلبيــة احتياجــات املــرأة - مثــة حاجــة إىل وضــع سياســات للطاقــــة تراعـــي 
احتياجات املرأة. وينبغي أن تعاجل هذه السياسات األعباء اليت تواجهها املـرأة 
يف ما يتعلق بتلوث اهلواء املـرتيل ومجـع احلطـب، واحلصـول علـى االئتمانـات 

الالزمة خلدمات الطاقة، مع إشراك املرأة يف عملية صنع القرار. 
اختاذ إجراءات بشأن التغريات املناخية - دعت بلدان عديـدة احلكومـات إىل 
اختاذ إجراءات دف إىل معاجلة التغريات املناخيـة. وأهـابت بـالبلدان الـيت مل 
تصــدق علــى بروتوكــول كيوتــو حــىت اآلن أن تقــوم بذلــك حــىت يدخــــل 
الربوتوكول حيز النفاذ يف أقرب موعـد ممكـن. بيـد أن بلدانـا أخـرى ارتـأت 

أن هذا املوضوع ينبغي مناقشته يف حمافل أخرى. 
�املسائل الشاملة لعدة قطاعات 

�٤٦ -خالفا لالجتماعات األخرى املعقودة ملناقشة امليـاه واملرافـق الصحيـة والطاقـة 
والصحـة والزراعـة والتنـوع البيولوجـي، فـإن االجتمـاع املخصـص للمسـائل الشـــاملة 
لعـدة قطاعـات مل تتوفـر لـه وثيقـة إطاريـة، وإن توفـرت لـــه عوضــا عــن ذلــك ورقــة 
باملسائل األساسية ليسترشد ـا يف أعمالـه. وتركـزت املناقشـة حـول مواضيـع ثالثـة: 
(أ) املعلومـات والتعليـم والعلـوم؛ (ب) أمنـاط االسـتهالك واإلنتـاج؛ و (ج) التجـــارة، 
ونقل التكنولوجيا، والتنمية. ومن بني التحديـات املشـتركة الـيت حتـول دون التشـجيع 

على التنمية املستدامة يف هذه ااالت الثالثة ما يلي: 
احلاجة إىل اتباع ج جديـدة تؤكـد علـى التمكـني، وامللكيـة، وـج التوجـه  �

من أدىن إىل أعلى، ومراعاة األبعاد اجلنسانية 
احلاجة إىل بناء القدرات وتقاسم املعلومات  �

احلاجة إىل توفري املوارد  �
توجيه التعاون الدويل والعوملة إىل مسارات أكثر جدوى للتنمية املستدامة  �

ضرورة إشراك الفئات الرئيسية يف جمال صنع القرارات العامة املتعلقة جبميـع  �
املسائل السابقة 

املعلومات والتعليم والعلوم 
�٤٧ -يوجد كم كبري من اخلربات لدى األوساط العلميـة والتكنولوجيـة ميكنـها أن 
تساهم به يف جمال تقاسم املعلومـات، ونقـل التكنولوجيـا، وبنـاء القـدرات. وتكتسـي 
املعلومات القائمة على األدلة العلمية أمهيـة حيويـة أيضـا لسـالمة عمليـة صنـع القـرار. 
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ـــدة ملعاجلــة الروابــط بــني العلــوم الطبيعيــة والعلــوم  ومثـة حاجـة ملنطلقـات حبثيـة جدي
االجتماعيـة، حبيـث يتسـىن للعلـم والبحـوث املسـاعدة بشـكل مباشـر يف القضـاء علــى 

الفقر وتشجيع أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة، ضمن أهداف أخرى. 
�٤٨ -وميثل التعليم عامال رئيسيا يف حتقيق التنمية املستدامة. وال ميكن القضاء علـى 
ـــام. ويكتســي  الفقـر دون االسـتثمار يف التعليـم االبتدائـي ورفـع مسـتويات الوعـي الع

تعليم اإلناث أمهية حيوية لتحقيق املساواة بني اجلنسني. 
ـــى  �٤٩ -واملبـادرات املتعلقـة بعمليـة بنـاء القـدرات بشـكل جيـد ينبغـي أن تقـوم عل

مخسة مبادئ: 
امللكية اليت تشرك منذ البداية أصحاب املصلحة  �

العمل على إدراج ما يتم القيام به من إجراءات، وأخذها بكامل االعتبار  �
التنسيق الشامل لعدة قطاعات فيما بني املاحنني واملستفيدين  �

زيادة استخدامات سبل التكنولوجيا واالتصاالت احلديثة  �
استحداث أشكال جديدة مـن التعـاون، مثـل التعـاون الالمركـزي فيمـا بـني  �

السلطات احمللية 
�٥٠ -واملعلومات ذات أمهية حيوية لعمليـة صنـع القـرار. ويعتـرب تقاسـم املعلومـات 
شكال من أشكال بناء القدرات. ومتثل سواتل مراقبـة األرض ورسـم اخلرائـط العامليـة 
أدوات بالغة األمهية لرصد التغـريات الواقعـة فـوق سـطح األرض. وينبغـي تعزيـز مجـع 

البيانات وتوزيعها. 
�٥١ -ومن املسائل األخرى اليت ميكن النظر فيها يف إطار هذه اموعة ما يلي: 

مسألة احتكار املعرفة، من خالل براءات االختراع على سبيل املثال  �
عدم اقتصار التـأكيد علـى املعرفـة النظريـة فحسـب بـل علـى املعرفـة العمليـة  �

أيضا 
إجياد بيئات متكينية لتشجيع التعليم والعلوم والبحوث  �

تقاسم مثار البحوث  �
إشراك الشباب يف بناء القدرات  �

اإلفادة من املعرفة التقليدية، وغريها من ضروب املعرفة املتاحة  �
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انتهاج أخالقيات جديدة للتنمية املستدامة  �
ـــه هــذه  أمهيـة التكنولوجيـات اجلديـدة، مثـل االستشـعار عـن بعـد، ومـا حتمل �
التكنولوجيـات مـن إمكانيـات للتطبيـق علـى نطـــاق واســع بالنســبة للبلــدان 

النامية 
التوجـــهات والتكنولوجيـــــات الناشــــئة، مثــــل تكنولوجيــــات املعلومــــات  �

واالتصاالت، ودورها الرئيسي املتزايد يف جمال التنمية. 
�أمناط االستهالك واإلنتاج 

�٥٢ -مـن الفـروق امللحوظـة بـني مؤمتـري ريـو وجوهانسـربغ ومـا مت مـــن حضــور 
واضح لقطاع األعمال التجارية يف مؤمتـر جوهانسـربغ. ولقـد أبـدى قطـاع األعمـال 
التجاريــة اهتمامــا أكــرب مبســائل التنميــة املســتدامة؛ إذ أدركـــت بعـــض القطاعـــات 
الصناعية يف عدد من البلدان أن اتباعها ألمناط إنتاج أكثر استدامة قد يعود مبزيـد مـن 
األربـاح. ويف الوقـت نفسـه، عملـت احلكومـات علـى تشـجيع تبـين قطـــاع األعمــال 
التجارية ممارسات تراعي جانب االستدامة، وذلك مـن خـالل اإلعفـاء مـن الضرائـب 
وتقدمي احلوافز. وركزت اجلهود الرامية إىل حتقيق اإلنتـاج املسـتدام يف البلـدان الناميـة 
ـــع التقليــل مــن حجــم اإلهــدار، وإن كــان  علـى مراعـاة كفـاءة املـوارد يف اإلنتـاج م

جدوى هذه النتائج ال يزال موضع نظر. 
�٥٣ -وتتوفر لدى الشركات عرب الوطنية إمكانيات للمسامهة يف التنمية املسـتدامة، 
ويف توجيـه املمارسـات اجليـدة للبلـدان الـــيت تســتثمر فيــها. وتــويل تلــك الشــركات 
اهتمامـا للتكنولوجيـا اجلديـدة، ويعـي معظمـها احلاجـة إىل بنــاء القــدرات يف البلــدان 
النامية. وميكن أن متارس ضغـوط علـى هـذه الشـركات لتبـين ممارسـات مسـتدامة مـن 
جانب البلدان املستضيفة، واملنظمات غري احلكوميـة، وذلـك مـن خـالل وسـائل شـىت 
مثـل املسـاءلة البيئيـة والشـروط املتعلقـة بــاإلبالغ. وميكــن للســلطات احملليــة تشــجيع 
انتهاج سياسات شراء مراعية للبيئة، من خالل حث القطاعات الصناعيـة علـى اتبـاع 

أمناط إنتاجية مراعية للبيئة وعادلة يف التعامل معها. 
�٥٤ -وميكـن جلماعـات املسـتهلكني أن تـؤدي أيضـا دورا مـهما يف تشـــجيع أمنــاط 
االســتهالك املســتدام، ومــن مث تشــجيع اإلنتــاج املســتدام أيضــا. وتعتــرب املــرأة مـــن 
املســتهلكني املــهمني، ومــن مث ينبغــي أن تشــارك يف عمليــات صنــع القــرار املتعلقـــة 

باإلنتاج. 
�٥٥ -ومن بني املسائل األخرى اليت مت إبرازها ما يلي: 
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األوجـه املتعلقـة مبنظـور املؤسسـات الصغـرية واملتوسـطة احلجـــم الــيت ينبغــي  �
حبثها 

السعي لتحقيق حتلي املؤسسات بروح املسؤولية واملساءلة االجتماعية  �
قـد تقـود الضوابـط احلكوميـة إىل أن تعمـل املؤسسـات علـى االقتصـار علــى  �

احلد األدىن املشترك فيما بينها، وبالتايل فإن احلكم الرشيد أمر ذو أمهية 
ضرورة تويل البلـدان املتقدمـة زمـام القيـادة يف جمـال تغيـري أمنـاط االسـتهالك  �

واإلنتاج، وذلك يف ضوء سجالا املاضية. 
�التجارة، ونقل التكنولوجيا، والتنمية 

�٥٦ -مثة حاجة إىل سد الثغرات الواسعة اليت تفصـل بـني البلـدان املتقدمـة والبلـدان 
النامية (�األبارثيد العاملي�). ولقد جاء اجتماعا الدوحة ومونتريي ليشكال عالمـات 
بارزة على طريق حتقيق تعهد البلدان املاحنة بااللتزام بزيـادة املسـاعدات. ومثـة روابـط 

قوية بني هذه العملية ومؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة. 
�٥٧ -ومـن نقـاط التحـول الرئيسـية يف جمـال املسـاعدة اإلمنائيـة، ومــن وجهــة نظــر 
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـادي، توصـل املـاحنني إىل اتفـاق علـى العمـل 
انطالقـا مـن إطـار إمنـائي موحـد يقـوم كـل بلـد نـام بتحديـده مبعرفتـه. وهنـاك حاجـــة 
للمسـاعدة الثنائيـة واملتعـددة األطـراف علـى حـد سـواء ملعاجلـة املســـائل العامليــة مثــل 
الفقر، فضال عن احلاجة للتوصل إىل نتائج ملموسة لتحقيـق هـدف ختصيـص ٠,٧ يف 
املائـة مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل ألغـراض املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة، وختفيـــف أعبــاء 

الديون، لتحرير املوارد كي تستخدم يف تنمية البلدان املعنية. 
�٥٨ -ومن املسائل األخرى اليت أشري إليها ما يلي: 

إمكانية أن تسبب النماذج اإلمنائية غري املناسبة ضررا يفوق نفعها، ال سـيما  �
بالنسبة للمجتمعات احمللية 

احلاجة إىل مزيد من التأكيد على نوعية التكنولوجيا املناسبة   �
توجيـه دعـوة قويـة لإلعفـاء مـن الديـــون لتحريــر البلــدان املعنيــة مــن وطــأة  �

املديونية اليت ترزح حتتها 
إلغاء التعريفات املفروضة على املنتجات غري الزراعية   �

إلغاء إعانات الدعم اليت تسبب تشوهات لألمناط التجارية  �
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توفري التمويل يف األجل الطويل لبناء اهلياكل األساسية والقدرات  �
توفري مساعدة إمنائية شاملة للقطاعات بشكل متكامل  �

بناء السالم باعتباره جزءا أساسيا يف االستراتيجيات اإلمنائية  �
– دعـوة إىل إدخـال بروتوكـــول كيوتــو حــيز  �ال مبـاالة اليـوم حمنـة الغـد�  �

النفاذ 
اسـتحالة فـرض ثقافـــة التنميــة املســتدامة مــن اخلــارج؛ ومــن مث احلاجــة إىل  �

انتهاج أمناط إمنائية حمورها أفراد الشعب 
الشراكة باعتبارها وسيلة أساسية لتشجيع التنمية املستدامة  �

�استنتاجات 
احلاجة امللحة للتنفيذ – تدعو الضرورة لتطبيق خطة العمل ومجيع األهـداف  – ٥٩�
والسياسـات املتعلقـــة بامليــاه واملرافــق الصحيــة والطاقــة والصحــة والزراعــة والتنــوع 
ــة  البيولوجـي، فضـال عـن احلاجـة إىل اختـاذ إجـراءات علـى مجيـع املسـتويات: احلكومي

الدولية، واإلقليمية، واحمللية، مبشاركة فعالة من جانب مجيع الفئات الرئيسية. 
�٦٠ -إقامة شراكات من أجل حتقيـق األهـداف - هنـاك حاجـة إلقامـة شـراكات 
بني احلكومات وقطاع األعمال التجارية واتمعات احمللية واملنظمــات غـري احلكوميـة 
للقيام بالبحوث، ولوضع املعايري، وإجناز األعمال. وحىت يتسـىن للشـراكات أن تتسـم 
بالفعالية، جيب أن تقوم هذه الشراكات على مبادئ الشفافية، وامللكيــة، واالسـتدامة، 
ومشـاركة اموعـات الرئيســـية، مــع تعزيــز هــذه الشــراكات مبــوارد ماليــة جديــدة 

موجهة بشكل أفضل. 
عملية املتابعة - مثة حاجة للمتابعة حـىت يتسـىن ترسـيخ الشـراكات اجلديـدة  - ٦١�
وغريهـا مـن املبـادرات يف كـل مـن اـاالت املتعلقـة بامليـاه واملرافـق الصحيـة والطاقـــة 
والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي. وهنـاك ضـرورة إلجـراء مشـاورات بـني األمـم 
املتحدة واحلكومات واموعات الرئيسية بشأن أساليب عملية املتابعة. وميكـن دعـوة 
األمني العام لألمم املتحدة، الذي كان له زمام املبادرة يف التركـيز علـى جمـاالت امليـاه 
واملرافق الصحية والطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي يف العمليـة املفضيـة إىل 

مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، للشروع يف إجراء هذه املشاورات�.   
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 اجللسة العامة التشاركية املعنية بالتنفيذ اإلقليمي 
يف جلســته العامــة األوىل، املعقــودة يــوم ٢٦ آب/أغســــطس ٢٠٠٢،وفقـــا للمقـــرر  - ٤٦
٢٠٠٢/ل ت/٦ الذي اختذته جلنـة التنميـة املسـتدامة بوصفـها اللجنـة التحضرييـة ملؤمتـر القمـة 
العاملي للتنمية املستدامة، وافق مؤمتـر القمة على تنظيـم األعمـال علـى النحـو املبيـن يف الوثيقـة 
A/CONF.199/3 وقرر أن يعقد يف إطار البند ٨ جلسة عامة تشـاركية بشـأن التنفيـذ اإلقليمـي 

نظمـت يف سـياق جلسـته الثامنـة املعقـودة يـوم ٢٩ آب/أغسـطس ٢٠٠٢. وفيمـا يلـي ســــرد 
لوقائع تلك اجللسة. 

وافتتحت اجللسة نائبة رئيس مؤمتر القمة حبكم املنصب.  - ٤٧
مث أدلـى ببيان السيد غوستاف سبـيـث، األستاذ جبامعة يـيـــل واملديـر األسـبق لربنـامج  - ٤٨

األمم املتحدة اإلمنائي، الذي توىل إدارة النقاش. 
وأدلــى ببيانـات األمنـاء التنفيذيـون للجنـة االقتصاديــة ألوروبــا، واللجنــة االقتصاديــة  - ٤٩
ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب، واللجنـة االقتصاديــة واالجتماعيــة آلســيا واحمليــط 
ــــة ألفريقيـــا، واللجنـــة االقتصاديـــة واالجتماعيـــة لغـــريب آســـيا،  اهلــادئ، واللجنــة االقتصادي

كمتحدثني عن جلام. 
وكجـزء من جلسة النقاش، أدلـى ببيانات كل من ممثلـة منظمة املرأة والبيئة والتنميـة؛  - ٥٠
ووزير البيئة يف كرواتيا؛ وممثلـو املؤمتر الوزاري األفريقـي املعـين بالبيئـة، واملركـز الـدويل للبيئـة 
والتنمية، وجملس أوروبا، واملكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ التابع لربنامج األمـم املتحـدة 
اإلمنـائي، ورابطـة الصنـاديق البيئيـة األمازونيـة، واملركـز الـدويل للبحـــوث الزراعيــة يف املنــاطق 
اجلافـة؛ ووزير البيئة يف جورجيا، وممثلـو مصرف التنميـة األفريقـي واهليئـة الوطنيـة الفلسـطينية 
ـــائي  للبيئـة، واملكتـب اإلقليمـي ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب التـابع للربنـامج اإلمن
ومنتــدى جـزر احمليـط اهلـادئ، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، ومصـرف التنميـة اآلســيوي، 

وبرنامج البيئة التعاوين جلنوب آسيا، ومبادرة البيانات البيئية. 
وأدلـــى ببيانــات أيضــا ممثلــو الــربازيل وجنــوب أفريقيــا والدامنــرك (باســــم االحتـــاد  - ٥١
ـــــو وأذربيجـــان  األورويب) وإســرائيل وسويســرا وإندونيســيا ورومانيــا وطاجيكســتان وتوفال

واألرجنتني. 
وأدلـــى ببيانيـــن كذلــك ممثـــال املنظمتــني احلكوميتــني الدوليتــني التــاليتني: مؤسســـة  - ٥٢

األنـديـز اإلمنائية وجامعة الدول العربية. 
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وفيما يلي نص املوجز الذي أعدته نائبة رئيس املؤمتر حبكم املنصب للجلسات العامـة  - ٥٣
 :(A/CONF.199/16/Add.3) التشاركية املعنية بالتنفيذ اإلقليمي

افتتحت اجللسة العامة التشاركية ملؤمتر القمة العــاملي للتنميـة املسـتدامة املعنيـة  - ١�
بالتنفيذ اإلقليمي ببيانات موجـزة أدىل ـا األمنـاء التنفيذيـون للجـان اإلقليميـة طرقـوا 
فيها مواضيع القضاء على الفقر والتنمية املستدامة، ومتويل التنمية املسـتدامة، واملـوارد 
الطبيعية والتنميــة املسـتدامة، وإدراج البيئـة والتنميـة املسـتدامة يف عمليـة صنـع القـرار، 

والتجارة واالستثمار والعوملة يف سياق التنمية املستدامة. 
مث أدىل ببيانات أعضاء فريق مناقشة مؤلف مـن ممثلـني للمركـز الـدويل للبيئـة  - ٢�
والتنمية، وصندوق البيئة األمازوين، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وجملـس أوروبـا، 
واملركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة. وأجرى بعـد ذلـك حـوار تفـاعلي 
فيما بني ممثلــي احلكومـات واملستشـارين مـن املؤمتـر الـوزاري األفريقـي املعـين بالبيئـة؛ 
ومصـرف التنميـة األفريقـي؛ ومنظمـة املـرأة والبيئـة والتنميـة؛ وبرنـامج األمـم املتحـــدة 
للبيئة؛ ومصرف التنمية اآلسيوي؛ والربنامج البيئي التعاوين جبنوب آسيا؛ وهيئة البيئـة 
الفلســطينية؛ ومبــادرة البيانــات البيئيــــة ألبوظـــيب؛ ووزراء مـــن بلجيكـــا وجورجيـــا 
وكرواتيـا مثّـل كـل منـــهم منطقتــه دون اإلقليميــة. وأدار املناقشــة غوســتاف ســبيث 

األستاذ جبامعة ييل واملدير السابق لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي.  
�النقاط البارزة يف اجللسة 

مل ينفك التنفيذ اإلقليمي يـزداد أمهيـة منـذ انعقـاد مؤمتـر األمـم املتحـدة للبيئـة  - ٣�
والتنميـة. وبـاتت عـدة قضايـا اقتصاديـة واجتماعيـة وبيئيـة، مبـا فيـها التجـارة واملاليــة، 
والتخفيـف مـن أثـر الكـوارث الطبيعيـة، واإلدارة املتكاملـة ألحـــواض األــار، وإدارة 
النفايات، تكتسي طابعا عابرا للحدود حبكـم طبيعتـها وأصبـح مـن الصعـب معاجلتـها 
على الصعيد الوطـين وحـده. وتقيـم اإلجـراءات املتخـذة علـى الصعيديـن اإلقليمـي أو 
دون اإلقليمـي صلـة بـني احلقـائق الوطنيـــة واألولويــات العامليــة يف حــني تعــاجل أيضــا 
ـــام ومصــاحل مشــتركة مرتبطــة بــالقرب اجلغــرايف، والتجــانس النســيب،  جمـاالت اهتم
والتاريخ املشترك. ومتنـح اموعـات اإلقليميـة صوتـا مجاعيـا للبلـدان األصغـر حجمـا 
كما متكنها من اكتساب قدر أكرب من التكافؤ يف النظام العاملي عن طريـق الشـبكات 

اإلقليمية. 
وتتمتــع اللجــان اإلقليميــة لألمــم املتحــدة واملؤسســات اإلقليميــة األخــــرى  - ٤�

بامتيازات استراتيجية يف أداء عدد من الوظائف، منها:  
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تعزيز الشراكات اإلقليمية والتعاون اإلقليمي من خـالل الشـراكات الشـاملة  �
للتخصصات واملشتركة بني القطاعات. 

توفــري منــابر للحــوار الشــامل للقطاعــات وفيمــا بــني أصحــــاب املصلحـــة  �
املتعددين على الصعيــد اإلقليمـي، وال سـيما يف إطـار التحضـري للمفاوضـات 

واالتفاقيات العاملية. 
ـــز للفكــر وإجــراء حتليــالت للمشــاكل العــابرة للحــدود  العمـل مبثابـة مراك �

املتصلة بالبيئة والتنمية املستدامة. 
دعم جهود بناء القدرات وتبادل املعلومات على الصعيد اإلقليمي.  �

رصد وتقييم التقـدم احملـرز مبـا يف ذلـك التقـدم يف متابعـة نتـائج مؤمتـر القمـة  �
العاملي. 

وبالرغم من هذه األدوار احملتملة للمؤسسات اإلقليمية، فإنه مـن املـهم تذكّـر  - ٥�
أن فعاليـة املؤسسـات اإلقليميـة تتوقـف علـى الدعـم املتواصـل مـن الـدول األعضــاء يف 

كل منها. 
وأثريت يف اجللسة القضايا الـواردة أدنـاه فيمـا يتصـل بـاملواضيع اخلمسـة الـيت  - ٦�

قدمتها اللجان اإلقليمية: 
أنه بالرغم من أمهية تعزيز اتبـاع النـهج اإلقليمـي، مـن الواجـب أيضـا وضـع  �
إطار واضح للتأكد من أن فوائـده سـتصل إىل النـاس عامـة. ومـن األساسـي 
يف هـذا الصـدد العمـل مـن أجـل متكـني املـرأة والسـكان األصليـــني والفئــات 
الضعيفـة األخـرى مـن املشـاركة يف عمليـات احلـــوار بشــأن السياســات ويف 
اختـاذ القـرار. وعلـى سـبيل املثـال، فـإن خطـة العمـل مـــن أجــل املــرأة، الــيت 
وضعـت حديثـا، متشـيا مـع األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، متكّـــن املــرأة يف كــل 

منطقة من رصد اإلجراءات املتخذة للتنفيذ. 
ــــرح حتديـــات عـــابرة  أن إدارة املــوارد الطبيعيــة واســتخدامها بإنصــاف تط �
للحدود ال ميكن التصدي هلا إال على الصعيدين اإلقليمي أو دون اإلقليمـي، 
مــن خــالل اســتراتيجيات مشــتركة ومتكاملــة، ومــن خــالل إدارة النظــــم 
اإليكولوجيـة اإلقليميـة، وأحـواض األـار، ونظـم امليـاه املشـــتركة، والبحــار 

اإلقليمية، وحتركات املواد اخلطرة. 
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أن صنع القرار السـليم يتطلـب مجـع قـدر أكـرب مـن البيانـات الصحيحـة مـن  �
املصادر احمللية والوطنية واإلقليمة. ومتثل مبادرة البيانات اإلقليميـة ألبـو ظـيب 
مثاال لبناء القدرات على الصعيد اإلقليمي يف جماالت مجع البيانـات وحتليلـها 
ونشــرها. ومــن األساســي إقامــة شــبكات معرفــة للبحــوث واالبتكــــارات 

العلمية. 
أن وعي القطاع اخلاص بأمهية قضايا التنمية املسـتدامة آخـذ يف الـتزايد. بيـد  �
أنـه يتعـني معاجلـة مفـهوم األربـاح لكـي تصبـح األعمـال التجاريـة والصناعــة 
ملتزمـة عـــن حــق بــاالضطالع مببــادرات خاصــة مــن أجــل حتقيــق التنميــة 
ـــف مــن  املسـتدامة. وينبغـي توجيـه األسـواق واألربـاح بصـورة فعالـة للتخفي

الفقر وبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية عن طريق حوافز السوق. 
وأديل أيضا ببيانات متعلقة بقضايا خاصة بكل منطقة مشلت ما يلي:  - ٧�

يف أفريقيا، تبدو احلاجة واضحة لوجود مساعدة وشراكات مستقرة وجيــدة  �
من أجل مكافحة الفقر، وفريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعـة 
ـــل  املكتســب، وانعــدام األمــن الغذائــي، وقضايــا أخــرى ذات أولويــة. ومتث
الشراكة اجلديدة من أجل تنميـة أفريقيـا مبـادرة ديناميـة وواعـدة تتمـيز بأـا 
مبادرة لألفريقيني ذام وحتظى بااللتزام السياسـي والتمويـل املقـدم مـن ١٥ 
بلدا أطرافا يف الشراكة مع بقية أحناء العامل. وميكـن أن تتخـذ تلـك الشـراكة 

منوذجا إمنائيا ملناطق أخرى. 
مثة حاجة لوجـود اسـتراتيجية متكاملـة للتصـدي لالحتياجـات احملـددة جلـزر  �
احمليـط اهلـادئ الـيت تضيـع يف خضـم احتياجـات املنطقـــة اآلســيوية الكــربى. 
وينبغي بالتايل التشديد على النهج دون اإلقليمية اليت يتم من خالهلـا إشـراك 
أصحاب املصلحة ذوي الصلة من أجـل زيـادة مشـاركة السـكان األصليـني. 
ــا يتصـل ـذا الضعـف مـن مسـائل يف جمـال  وميثل ضعف األنظمة اجلزرية وم
السيطرة على املخاطر، مبا يف ذلك الوقاية من الكوارث الطبيعيـة والتخفيـف 
من آثارها، قضايا هامة بالنسبة جلزر احمليـط اهلـادئ وملنطقـة البحـر الكـارييب 

واملناطق اجلزرية األخرى. 
ويكتسـي احـترام حقـوق اإلنســـان، وســيادة القــانون، والشــفافية، وتكــافؤ  �
الفرص، وحصول اجلميع على اخلدمات االجتماعية، أمهية خاصـة يف حتقيـق 
التماســك االجتمــاعي يف أوروبــا. وجيــب أن يؤيــــد املؤمتـــر املعـــين بالبيئـــة 
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ألوروبا، املقرر عقده يف كييـف يف عـام ٢٠٠٣، االسـتراتيجيات املوضوعـة 
لتعزيــز الشــراكات اإليكولوجيــة يف جمــاالت مثــــل إدارة النفايـــات، وإدارة 
امليـاه، واإلنتـاج األقـل تلويثـا، والشـراكات مـن أجـل إنشـاء آليـــات جديــدة 

للتمويل. 
ـــز التنميــة  وـدف مبـادرة أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب إىل تعزي �
املستدامة، واعتماد إجراءات فعالة فيما يتعلق بنتائج مؤمترات القمة، وزيـادة 
ـــة حبلــول عــام ٢٠١٠.  معـدل اسـتخدام الطاقـة املتجـددة بنسـبة ١٠ يف املائ
وتوجـد حاليـا شـبكة شـاملة للمؤسسـات املاليـة يف أمريكـا الالتينيـة ومنطقــة 
البحر الكارييب لتيسـري توزيـع املـوارد الضروريـة للوفـاء بااللتزامـات العامليـة. 
ومت بالفعل االضطالع مببـادرات ناجحـة للتنميـة املسـتدامة دون اإلقليميـة يف 

ميداين حفظ التنوع البيولوجي وشراء �أرصدة الكربون الدائنة�. 
إن مفهوم النهج اإلقليمي يعترب نسبيا مفهوما جديدا يف غرب آسيا. ويتمثل  �
االهتمـام ذو األولويـة يف عمليـة التنميـة املسـتدامة، والـيت تعـد شـرطا مســـبقا 
لتحقيق تلك التنميـة، يف قضيـة السـالم واألمـن وتسـوية الصراعـات. ورغـم 
اجلهود اإلجيابية املبذولة، فإن انعدام السالم وازدياد حجـم الديـن اخلـارجي، 
والقـدرة احملـدودة للمراكـــز األكادمييــة ومراكــز البحــوث، مل تنفــك تعــوق 
حتقيق التقدم على الصعيد اإلقليمي. بيد أنه مت اختاذ خطـوات هامـة يف اجتـاه 
التعـاون والتنسـيق اإلقليميـني يف جمـــايل تقاســم املعلومــات والبيانــات وإدارة 
املياه. ويتوقع أن تبذل جهود كبرية من أجـل التعـاون اإلقليمـي يف املسـتقبل 
وذلك يف ااالت اليت تتناول بناء القدرات، ومــوارد امليـاه والتربـة ألغـراض 
الزراعة، والتلوث البحري يف البحر املتوسـط؛ ومحايـة الشـعاب املرجانيـة يف 
دول اخلليج، والدراسات املقارنة للقوانني واملخططـات التنظيميـة اإلقليميـة؛ 
ونظم املعلومات والبيانات املشتركة مبا فيها وضـع اخلرائـط بواسـطة التوابـع 

االصطناعية، وتدمري أسلحة الدمار الشامل. 
وينبغي أن تركز املتابعة الشاملة للقمة على الصعيد اإلقليمي، يف مجلـة أمـور،  - ٨�
علـى القضايـا العـابرة للحـدود واجلوانـب اخلارجيـة لتلـك القضايـا، والدعـوة وتقاســم 
املعلومـات علـى الصعيـد اإلقليمـي، وتعزيـز ورصـــد االســتراتيجيات املتصلــة بالتنميــة 

املستدامة اإلقليمية، وقضايا الدعوة والتوعية وبناء القدرات. 
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 الفصل الرابع 
 املناقشة العامة 

البيانات العامة املدىل ا من الكيانات من غري الدول  ألف -
ــــا للمقـــرر  يف جلســته العامــة األوىل، املعقــودة يف ٢٦ آب/أغســطس ٢٠٠٢، وطبق - ١
٢٠٠٢/ل ت/٦ الذي اختذته جلنـة التنميـة املسـتدامة بوصفـها اللجنـة التحضرييـة ملؤمتـر القمـة 
العـاملي للتنميـة املسـتدامة (انظـر A/CONF.199/4، الفصـل العاشـر)، وافـق مؤمتـــر القمــة علــى 
تنظيم األعمال على النحو املبين يف الوثيقة A/CONF.199/3، وقرر مساع البيانـات العامـة الـيت 
تذكي ا الكيانات من غـري الـدول يف إطـار البنـد ٩ مـن جـدول األعمـال، يومـي ٢٩ و ٣٠ 
آب/أغسطس ٢٠٠٢. وعليه، استمع املؤمتر إىل البيانـات العامـة املـدىل ـا مـن الكيانـات مـن 
غــري الــدول يف جلســاته التاســــعة والعاشـــرة واحلاديـــة عشـــرة، املعقـــودة يومـــي ٢٩ و ٣٠ 

آب/أغسطس ٢٠٠٢. 
ويف اجللسة التاسعة املعقودة يف ٢٩ آب/أغسطس، بـدأ مؤمتر القمــة نظـره يف البنـد ٨  - ٢

بإجراء مناقشة عامة للكيانات من غري الدول. 
وأدلــى ببيانـات ممثلــو مفوضيـة األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان؛ ورئيـس جملــس إدارة  - ٣
برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، واملديـر العـام ملنظمـة الصحـــة العامليــة ورئيــس شــبكة األعمــال 
التجارية من أجل التنمية املستدامة، واملدير العام ملنظمة العمل الدولية، واملدير التنفيذي ملعـهد 
األمـم املتحـدة للتدريـب والبحـث، واألمـني العـام للمنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـــة، ورئيــس 
مرفق البيئة العاملية ونائب رئيس جلنـة الصليـب األمحـر الدوليـة، ونـائب رئيـس البنـك الـدويل، 
ـــة العــامل الثــالث للعلــوم،  واألمـني العـام للمنظمـة العامليـة للسـياحة، واملديـر التنفيـذي ألكادميي
ورئيس جلنة االحتاد األفريقي، ووكيل األمني العام، املمثل السامي ألقـل البلـدان منـوا والبلـدان 
الناميـة غـري السـاحلية والـدول اجلزريـة الصغـرية الناميـة باألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة، وممثـــل 
األمني العام للمنظمـة الدوليـة للفرانكوفونيـة، وممثـل مركـز االحتـاد الوطـين النــروجيي، واملديـر 
العـام لـس أوروبـا، ومديـر شـعبة البيئـة البحريـة باملنظمـة البحريـة الدوليـــة، ورئيــس االحتــاد 
الـدويل جلمعيـات الصليـب األمحـر واهلـالل األمحـر، ورئيـس جلنـة األمـــم املتحــدة االستشــارية 
ــــة والتكنولوجيـــا  املعنيــة بالســلطات احملليــة، واملديــر العــام للمركــز الــدويل للهندســة الوراثي
األحيائيـة، واملديـر العـام لصنـدوق منظمـة البلـدان املصـدرة للنفـــط، ورئيــس الرابطــة الدوليــة 
للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي واملؤسسـات املماثلـة، ورئيـس مؤمتـر األطـــراف يف اتفاقيــة 
األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعـاين مـن اجلفـاف الشـديد و/أو مـن التصحـر، 
وخاصـة يف أفريقيـا، ورئيـس شــبكة بيئــة الســكان األصليــني، وممثــل جمموعــة بلــدان أفريقيــا 
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ومنطقة البحر الكارييب واحمليط اهلادئ، ومساعد املستشار القـانوين حملكمـة التحكيـم الدائمـة، 
وممثـل املنظمـة اهليدروغرافيـة الدوليـة، واألمـني التنفيـــذي للجنــة االقتصاديــة ألوروبــا، وممثلــة 
ـــر العــام للربنــامج البيئـــي التعــاوين  منظمـة املـرأة األوروبيـة مـن أجـل مسـتقبل مشـترك، واملدي

جلنوب آسيا. 
ويف اجللسة العاشرة املعقودة يف ٣٠ آب/أغسطس، واصـل مؤمتر القمة نظره يف البنـد  - ٤
٨. وأدىل ببيانات ممثلو الكيانات التالية من غري الدول: املدير التنفيـذي ملنظمـة األمـم املتحـدة 
للطفولـة، ورئيـس الصنـدوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة، ومديـر برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنــائي، 
واملدير التنفيذي ملركز األمم املتحدة للمستوطنات البشـرية، ورئيـس االحتـاد الربملـاين الـدويل، 
ـــذي التفاقيــة التنــوع البيولوجــي، واألمــني  ورئيـس رابطـة املزارعـني اهلولنديـة، واألمـني التنفي
التنفيذي التفاقية مكافحة التصحر، واألمني التنفيذي التفاقية األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة 
ـــا،  بتغيـُّــر املنـاخ، وممثــل رابطـة الشـباب مـن أجـل املوئـل وجـدول أعمـال القـرن ٢١ يف تركي
ـــة االقتصاديــة ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب واللجنــة  واألمنـاء التنفيذيـون للجن
االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ واللجنة االقتصادية ألفريقيـا واللجنـة االقتصاديـة 
واالجتماعيـة لغربــي آسـيا، وممثــل رابطـة اإلنــــذار البيئـــي، واملديــر التنفيــذي لربنــامج األمــم 
املتحدة املشترك املعين بفيـروس نقص املناعة البشــرية/اإليــدز، ونـائب مديـر إدارة البيئـة التابعـة 
ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـــادي، وممثــل مؤسســة النــهوض مبعــارف الســكان 
األصليني، ونائـب املديرة التنفيذية لصندوق األمم املتحـدة للسـكان، واملديـر اإلقليمـي ملكتـب 
شـرق أفريقيـا واجلنـوب األفريقـي التـابع ملنظمـة الطـريان املـدين الـدويل، واملديـر العـــام للفريــق 
االستشــاري املعــين بــالبحوث الزراعيــة الدوليــة، واملديــر التنفيــذي الحتــاد نقـــابات العمـــال 
األوروبيـة، واألمـني العـام للمجلـس الـوزاري لبلـدان الشـمال األورويب، واملديـر العـام لالحتــاد 
ــــة لكومنولـــث  الــدويل للمحافظــة علــى الطبيعــة واملــوارد الطبيعيــة، ووزيــر اخلارجيــة بالنياب
بورتوريكو، ورئيس جلنة محاية البيئـة البحرية يف حبـر البلطيــق، وممثـل رابطـة الـدول املسـتقلة، 
وممثـل اللجنـة الدائمـة جلنـوب احمليـط اهلـادئ، ووزيـر الدولـة للشـؤون اخلارجيـة جبــزر فرجــــن 
ـــة بـــازل، وممثــل وزارات املنــاجم مبؤمتــر  التابعـة للواليـات املتحـدة، واألمـني التنفيـذي التفاقي
األميـــريكتني، واملديـر العـام املسـاعد للعلـوم الطبيعيـــة مبنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم 

والثقافة. 
ويف اجللسة احلادية عشرة املعقـودة يف ٣٠ آب/أغسـطس، واصــل مؤمتـر القمـة نظـره  - ٥
يف البند ٨. وأدلـى ببيانات ممثلـو الكيانـات التاليـة مـن غـري الـدول: املديـر العـام ملنظمـة األمـم 
املتحدة للتنمية الصناعية، واملدير العام ملنظمة األمم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة، ونـائب املديـر 
العـام للمنظمـة الدوليـة للـهجرة، ونـائب املديــر العـام للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، ورئيــس 
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جامعــة األمــم املتحــدة، واملديــر التنفيــذي لرابطــة األنشــــطة االجتماعيـــة والبيئيــــة الســـليمة 
واملتكاملة، واألمني العام ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، ونـائب رئيـس مصـرف التنميـة 
األفريقي، ونائب املدير العام ألمانـة الكومنولـث، وممثـل جملـس الشـباب املكسـيكي مـن أجـل 
التنمية املستدامة، واألمني العام ملنظمة البلـدان املصـدرة للنفـط، ومديـر إدارة البيئــة بـاملصرف 
ـــوب شــرقي آســيا،  األورويب لإلنشـاء والتعمـري، ومسـاعد مديـر شـؤون البيئـة برابطـة أمـم جن
ــــة والتنميـــة املســـتدامة جبامعـــة الـــدول العربيـــة، ومديـــر مركـــز ويـلتــــرن  ومديــر إدارة البيئ
الستراتيجيات العمل واتمع، واملدير التنفيذي ملركز مراقبة املخدرات ومنع اجلرميـة، واملديـر 
التنفيـذي للوكالـة الدوليـــة للطاقــة، ومديــر إدارة التنميــة املســتدامة مبصــرف التنميــة للبلــدان 
األمريكية، ورئيس مؤسسة إسكــوم، واألمني العام بالنيابة للمنظمة الدولية لتوحيـد املقـاييس، 
ـــام ملنظمــة املؤمتــر  وممثـل منظمـة فرسـان مالطـة العسـكرية املسـتقلة، ومديـر مكتـب األمـني الع
اإلسـالمي، ومديـر الصنـدوق املشـترك للسـلع األساسـية، ورئيـس االحتـــاد العــاملي للمنظمــات 
ــــة، ونــائب  اهلندسـية، ومديـر التوثيــق واالتصـاالت لرابطـة الشـركاء يف جمـال السـكان والتنمي
األمني العام ملنتـدى جزر احمليط اهلادئ، وممثل الفريق الذي أنشأه األمني العام من أجـل مؤمتـر 
القمة العاملي للتنمية املستدامة، وممثل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني جبنـوب أفريقيـا، 
والرئيس التنفيذي لالحتاد الوطين للمزارعـني يف كينيـا، ورئيـس اللجنـة املعنيـة بسواتــل مراقبـة 
ـــة  األرض التابعـة لوكالـة الفضـاء األوروبيـة، واملقـرر اخلـاص املعـين باملـأوى املالئـم التـابع للجن
حقوق اإلنسان، ونائب رئيس مركـز احمليـط اهلـادئ للبيئـة والتنميـة املسـتدامة، ونـائب األمـني 
التنفيـذي التفاقيـة حفــظ أنـــواع احليوانــات املــهاجرة، ونــائب املديــر العــام ملصــرف التنميــة 
اآلسـيوي، ومديـر قسـم أفريقيـا بـاملركز الـدويل للعلـوم البيولوجيـة التطبيقيـة، ورئيـس الرابطـــة 

العاملية لتنسيق سلطات املـدن والسلطات احمللية، ورئيس املنظمة األفريقية لألخشاب. 
 

البيانات العامة اليت أدىل ا املسؤولون الرفيعو املستوى  باء -
يف جلســته العامــة األوىل، املعقــودة يف ٢٦ آب/أغســطس، وطبقــا لتوصيــــات جلنـــة  - ٦
التنميـة املسـتدامة بوصفـها اللجنـــة التحضرييــة ملؤمتــر القمــة العــاملي للتنميــة املســتدامة (انظــر 
A/CONF.199/4، الفصل العاشر، املقرر ٢٠٠٢/ل ت/٦)، وافق املؤمتـر علـى تنظيـم األعمـال 

على النحو املبني يف الوثيقة A/CONF.199/3 وقرر إجـراء املناقشـة العامـة للمسـؤولني الرفيعـي 
املستوى، يف إطار البند ٩ من جدول األعمال، يف الفترة من ٢ إىل ٤ أيلــول/سـبتمرب ٢٠٠٢. 
وعليه، عقد مؤمتـر القمـة مناقشـته العامـة يف جلسـاته مـن ١٢ إىل ١٦ يف الفـترة مـن ٢ إىل ٤ 

أيلول/سبتمرب. 
ويف اجللسـة ١٢، املعقـودة يف ٢ أيلـول/سـبتمرب، افتتــح املناقشــة العامــة ثــابو مبيكــي  - ٧

رئيس جنوب أفريقيا رئيس مؤمتر القمة حيث ألقى خطابا. 
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ويف اجللسة نفسها، ألقى كويف عنان األمني العام لألمم املتحدة خطابا يف املؤمتر.  - ٨
ـــة العامــة يف  ويف اجللسـة ١٢، ألقـى خطابـا يف املؤمتـر هـان سـونغ سـو، رئيـس اجلمعي - ٩

دورا السادسة واخلمسني. 
ويف اجللسـة نفسـها قـدم عروضـا أيضـا ورسـائل باسـم أطفـال العـامل كـل مـن أنــاليس  - ١٠
فريغارا (إكوادور)، جوستني فريسني (كندا)، ليـاو غيـو (الصـني)، تيسـيالين منغـاين (جنـوب 

أفريقيا) وجوليوس ندلفينا (جنوب أفريقيا). 
ويف اجللسـة ١٢ أيضــا أدىل ببيانــات كــل مــن ميغــاوايت ســوكارنو بوتــري، رئيســة  - ١١
ـــس فــرتويال (باســم جمموعــة الـــ ٧٧ والصــني)، انديــرز فــوغ  إندونيسـيا، هوغـو شـافيز، رئي
رامسوسني، رئيس وزراء الدامنرك (باسم االحتاد األوريب)، كيساي هــ. رئيـس جـزر مارشـال، 
رومانو برودي، رئيـس هيئـة اجلماعـة األوروبيـة، ـارات جـاغ ديـو، رئيـس غيانـا، جريهـارد 
شـرويدر مستشـار أملانيـا، سـام جنومـا رئيـس ناميبيـا، باكاليكـا ب. موسوسـيلي رئيـــس وزراء 
ليسـوتو، تـوين بلـري رئيـس وزراء اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، جـــان 
كريتيـان رئيـس وزراء كنـدا، يـوري كاكوتـا موسـيوفيين رئيـس أوغنـدا، أمحـد جنـدت ســيزير 
رئيـس تركيـا، خوسـيه مـانيويل دورايـو باروسـو رئيـس وزراء الربتغـال، عبـد العزيـز بوتفليقــة 
رئيـس اجلزائـر، جـــاك شــرياك رئيــس فرنســا، فرنــاندو هــنريك كاردوســو رئيــس الــربازيل، 
ـــا، أمحــد  اندرانيـك مارغـاران رئيـس وزراء أرمينيـا، دانييـل توروتيـش آرب مـوي رئيـس كيني
حممد أغ هاماين رئيس وزراء مايل، امللك حممـد السـادس رئيـس دولـة املغـرب، ليفـي بـاتريك 
مواناواسا رئيس زامبيا، دوماتيني نيديزي نائب رئيــس بورونـدي، سرييسـيت خامـا إيـان خامـا 
نـائب رئيـس بوتسـوانا،  فرانشيسـكو سـانتوس كـالديرون نـــائب رئيــس كولومبيــا، خوســيه 
جريميو خوستنيانو ساندوفال رئيـس الـس االقتصـادي واالجتمـاعي الـوزاري ووزيـر التنميـة 

املستدامة والتخطيط يف بوليفيا. 
ويف اجللسـة ١٣، املعقـودة يـوم ٢ أيلـول/سـبتمرب، أدىل ببيانـات كـــل مــن جيورجــي  - ١٢
ــــس  بارفــانوف رئيــس بلغاريــا، هيلــني كــالرك رئيســة وزراء نيوزيلنــدا، عبــد اهللا وادي رئي
السـنغال، السـيد سـتجبان ميسـي رئيـس كرواتيـا، دينيـــس ساســو نغويســو رئيــس الكونغــو، 
سيلفيو برلوسكوين رئيس وزراء إيطاليا، تارجا هالونني رئيس فنلندا، جـوين كـريو كوسـومي 
رئيس وزراء اليابان، غـي بريهوفاسـتاد رئيـس وزراء بلجيكـا، ديفيـد أودوسـون رئيـس وزراء 
أيرلندا، فوجيسالف كوستونيكا رئيس يوغوسالفيا، سـوفاتو سـوبونغا رئيـس الـوزراء ووزيـر 
الشـؤون اخلارجيـة وشـؤون اهلجـــرة والعمــل يف توفــالو، آبيــل بشــيكو دي ال اســربيا رئيــس 
ـــابون، بوريــس تــراج كوبســكي رئيــس مجهوريــة  كوسـتاريكا، احلـاج عمـر بونغـو رئيـس غ
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، امللك مسوايت الثالث رئيس دولة سوازيلند، كويف سانا رئيـس 
وزراء توغو، باقيلي مولوسي رئيس مالوي، اليسـيغون باسـاجنو رئيـس نيجرييـا، روبـرت ج. 
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موغايب رئيس زمبابوي، إيون إليسكو رئيس رومانيـا، معصومـة إبتكـار نائبـة رئيـس مجهوريـة 
إيران اإلسالمية، ألربتو ديـاز لوبـو نـائب رئيـس هنـدوراس، احلـاج عليـو ماهامـا نـائب رئيـس 
غانا، األمري الربت ويل عهد موناكو، داتوك عبد اهللا أمحد بدوي نـائب رئيـس وزراء ماليزيـا، 
ريالوث سريجي سـوهور نـائب رئيـس الـوزراء ووزيـر الشـؤون اخلارجيـة والتجـارة اخلارجيـة 
ـــراق، سوماســافات لينغيســافاد  واالتصـاالت يف فـانواتو، طـارق عزيـز نـائب رئيـس وزراء الع
نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية جبمهوريـة الو الدميقراطيـة الشـعيية، ألـوا أوسـبيلت وزيـر 
البيئـة والزراعـة والغابـات يف ليختنشـتاين، جـواد سـامل العريـض وزيـر الدولـة للشـــؤون احملليــة 
ـــو  والبيئيــة يف البحريــن، جوزيــف ديــس املستشــار االحتــادي وزيــر خارجيــة سويســرا، فاس
بابـاندريو وزيـر البيئـة باليونـان، حممـد أمحـد اجلـار اهللا وزيـر الصحـة بـــالكويت، التيجــاين آدم 
ـــاألردن،  الطـاهر وزيـر البيئـة والتنميـة العمرانيـة بالسـودان، بسـام عـوض اهللا وزيـر التخطيـط ب
الشيخ عبد اهللا بن حممد بن سعود آل ثـاين رئيـس الديـوان األمـريي بقطـر، شـوا سـونغ هونـغ 
وزير الشؤون اخلارجية والتجارة جبمهورية كوريا، سالف دياللو وزير الدولـة ووزيـر الزراعـة 
واملياه واملوارد السمكية يف بوركينا فاسو، آالن فاجنر تيسون وزيـر خارجيـة بـريو، كـارلوس 
كـات وزيـر اإلسـكان االجتمـاعي وختطيـط األراضـي والشـؤون البيئيـة بـــأوروغواي، ميشــيل 
موسى وزير البيئة يف لبنان، فريدريـك أ. ميتشـيل وزيـر الشـؤون اخلارجيـة واخلدمـة العامـة يف 
البهاما، رايب ل. ناماليو وزير الشؤون اخلارجية واهلجرة يف بـابوا غينيـا اجلديـدة، جـانيز كوبـا 
وزير البيئة والتخطيـط املكـاين والطاقـة يف سـلوفينيا واألسـقف رونـاتو رافـاييل مـارتينو رئيـس 

وفد الكرسي الرسويل. 
ويف اجللسة ١٤، املعقودة يف ٣ أيلـول/سـبتمرب، أديل ببيانـات كـل مـن ليـو أ. فالكـام  - ١٣
ـــم باغابــاندي رئيــس منغوليــا ونــور ســلطان  رئيـس واليـات ميكرونيزيـا املوحـدة ونكسـا غي
نازارباييف، رئيس كازاخستان وجان بيتري بلكينندي رئيس وزراء هولنـدا وزورونغـي رئيـس 
ـــد القيــوم رئيــس  جملـس الدولـة يف الصـني، الكسـندر كواسنفسـكي رئيـس بولنـدا، مـأمون عب
ملديف، ليونيد داين لوبيتش كشما رئيس أوكرانيـا، مـاثيو كـريوكو، رئيـس بنـن (باسـم أقـل 
ـــرتانغ دورجــي رئيــس وزراء بوتــان، غــوران بريســون رئيــس وزراء  البلـدان منـوا)، ليونبـو ك
السويد، ميخائيل م. كاسـيانوف رئيـس حكومـة االحتـاد الروسـي، فـاتوس نـانو رئيـس وزراء 
ألبانيـا، جـان برتـران أريسـتيد رئيـس هــاييت، ليســينيا كاراســي رئيــس وزراء فيجــي، برنــارد 
مـاكوزا رئيـس وزراء روانـدا، بيـدرو بريونـا رودريغـيز بـرييز رئيـس الـرأس األخضـر، إســـياس 
ـــم ألــربتو شيســانو رئيــس  أفويرقـي رئيـس إريتريـا، فنسـنت فوكـس رئيـس املكسـيك، جواكي
موزامبيق، معاوية ولـد سـيد أمحـد طـايع رئيـس موريتانيـا، غوسـتافو نوبويـا بيجـارانو الرئيـس 
الدستوري إلكوادور، خوسيه ريسو كستيون نائب رئيس نيكاراغوا، أرتورو فـاالرينو نـائب 
ـــة  رئيـس بنمـا، خـوان كـارلوس مـاكيدا نـائب رئيـس األرجنتـني، تشـارلس غويرنـز وزيـر البيئ
ووزيـر التعـاون واإلجـراءات اإلنسـانية يف لكسـمربغ، شـاهدة مجيـل وزيـر البيئـة واحلكومــات 
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احمللية والتنمية الريفية يف باكستان، شيفاجي ركمان سيناياكا وزير البيئة واملـوارد الطبيعيـة يف 
سري النكا، إيراكلي ميناغاريشيفلي وزيـر الشـؤون اخلارجيـة يف جورجيـا، السـيد أسـعد بـن 
طارق آل سعيد ممثل سلطان عمان، دينيس كالومي نوميب وزير التخطيط والتعمـري جبمهوريـة 
الكونغـو الدميقراطيـــة، تيموثــي هــاريس وزيــر الشــؤون اخلارجيــة والتعليــم يف ســان كيتــس 
ونيفـس، عبـد اهللا عبـد الـاله ميغيـــل وزيــر اإلســكان والشــؤون احلضريــة والبيئــة والتخطيــط 

القطري يف جيبويت وعباس يوسف رئيس وفد الصومال. 
ويف اجللسة ١٥، املعقودة يف ٣ أيلول/سبتمرب، أدىل ببيانـات كـل مـن توليبـا سـايليلي  - ١٤
ماليليغو رئيس الوزراء ووزير اخلارجية يف ساموا، تيبورو تيتو رئيـس كرييبـايت، كيغيـل مـاغين 
بوندفيك رئيس الوزراء يف الـنرويج، بنجـامني ويليـام ماكابـا رئيـس مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة، 
برييت أهرين رئيس وزراء أيرلندا، دراغان ميكرييفي رئيس وزراء البوسنة واهلرسـك، نيغيسـان 
آيف رئيس وزراء كوت ديفوار، أنريود جوغنوث رئيس وزراء موريشــيوس، تيـودورو أوبيـانغ 
ميغوميا موبوسوغو رئيس غينيا االستوائية، مارك رافالومانانا رئيس مدغشـقر، األمـني سـيدميي 
رئيس وزراء غينيا، بيري تشارلس رئيس وزراء دومينيكا، جريميا ولد غيورغيس رئيس إثيوبيـا، 
يـانغ هيونـغ ســـوب نــائب رئيــس جملــس الرئاســة جلمعيــة الشــعب العليــا جبمهوريــة كوريــا 
الدميقراطيـة الشـعبية، الشـيخ محـد بـن حممـد الشـرقي عضـو الـس األعلـى باإلمـارات العربيـــة 
املتحدة حاكم إمارة الفجرية عثموناكون إبرميوف نائب رئيس قريغيزسـتان، كاتـالني سـيزيلي 
رئيس برملان هنغاريا، شيمون برييز نائب رئيس الوزراء وزيـر اخلارجيـة يف إسـرائيل، لورانـس 
غونزي نائب رئيس الوزراء ووزير السياسات االجتماعية ي مالطـة، جيمـس سيسـيل كوكـر 
نائب رئيس الوزراء يف تونغا، فامغياخيم نـائب رئيـس الـوزراء يف فييـت نـام، جـون بريسـينيو 
نـائب رئيـس الـوزراء يف بلـيز، األمـرية شـولبهورن مـهيدول أمـرية تـايلند، سـنيدر ريـــين نــائب 
رئيس وزراء جزر سليمان، كوستاس ثيمستو كليوس وزيـر الزراعـة واملـوارد الطبيعيـة والبيئـة 
يف قــربص، ماريــــا يوجينيـــا بريـــزوال دي أفيـــال وزيـــرة اخلارجيـــة يف الســـلفادور، أرونـــاس 
كوندروتاس وزير البيئة يف ليتوانيا، هــ. إلـيزابيث تومسـون وزيـرة التنميـة العمرانيـة والبيئـة يف 
بربادوس، سوليداد الفيار فاليـرتويال وزيـر خارجيـة شـيلي، عبـد الرمحـن حممـد شـلغم الوزيـر، 
أمني اللجنة الشعبية العامـة لالتصـال اخلـارجي والتعـاون الـدويل يف اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة، 
ليم سوي ساي وزير البيئة يف سنغافورة، لويس ألربتو ماير الوزير واألمني التنفيذي للتخطيـط 
ـــة الوطنيــة للشــؤون البيئيــة يف  يف بـاراغواي، ون أونـغ وزيـر الشـؤون اخلارجيـة، رئيـس اللجن
ميامنار، بوبسون سيساي وزيـر األراضـي والتخطيـط القطـري والغابـات والبيئـة يف سـرياليون، 
كليفـورد ب. ماريكـا وزيـر العمـل والتنميـة التكنولوجيــة والبيئــة يف ســورينام، فيليــب بــرييز 
روكي وزير الشؤون اخلارجية يف كوبا، ريين تومـاس وزيـر الدولـة مبكتـب رئيـس الـوزراء يف 
ترينيداد وتوباغو، م. سيف الرمحن وزير املالية والتخطيـط يف بنغالديـش، بينيتـا فـرييو فـالدينر 
الوزيـر االحتـادي للشـؤون اخلارجيـة بالنمسـا، كـارلوس كاثـرييس رويـز وزيـر البيئـــة واملــوارد 
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الطبيعيـة يف غواتيمـاال، أسـامة جعفـر فقيـه وزيـر التجـارة باململكـة العربيـة الســـعودية، عدنــان 
خزام وزير الدولة للشؤون البيئية باجلمهورية العربيـة السـورية، السـلوميكلوس وزيـر البيئـة يف 
سلوفاكيا، عبد امللك أ. اإليرياين وزير السياحة والبيئة يف اليمن، والية خمتـار أوغلـي غولييـف 
وزير الشؤون اخلارجية يف أذربيجان، فايزة أبو النجا وزيـرة الدولـة للشـؤون اخلارجيـة مبصـر، 
برم الل سينغ وزير السكان والبيئة يف نيبال، دجيمر أنغـار دادنـاجي وزيـر التخطيـط والتنميـة 

والتعاون يف تشاد هريسون الفاريز أمني البيئة واملوارد الطبيعية يف الفلبني.  
ويف اجللسة ١٦، املعقودة يف ٤ أيلول/ســبتمرب، أدىل ببيانـات كـل مـن آزايل أسـوماين  - ١٥
رئيـس جـزر القمـر، فراديـك بـانديرا ميلـو دميينـيزس رئيـس سـان تومـي وبرينســـييب، تومــي أ. 
رميينغيسـاو االبـن رئيـس بـاالو، روبـرت غونتـون رئيـس وزراء جـزر كـــوك، آالمــارا أنتيشــيا 
– بيسـاو، هدايـة أمـني أرسـاال نـائب رئيـس أفغانسـتان، سـار خينـغ  اسي رئيس وزراء غينيا 
نائب رئيس وزراء كمبوديا، كوزي دولة قيـم دودف نـائب رئيـس وزرء طاجيكسـتان، بيـتر 
مــاريس نــائب رئيــس وزراء اجلمهوريــة التشــيكية، فالدميــــري درازيـــن نـــائب رئيـــس وزراء 
بيالروس، توكي تالغي نائب رئيس الوزراء وزير البيئة يف نيوي، لينا توين سـون وزيـر النقـل 
واالتصـاالت يف إسـتونيا، يشـوانت سـينها وزيـر الشـؤون اخلارجيـة بـاهلند، أ. ج. نيكولســون 
وزير العدل واملدعي العام يف جامايكا، رافائيل ف. دميويا بونس وزير املوارد الطبيعيـة والبيئـة 
باجلمهوريـة الدومينيكيـة، يوسـف أبـو صفيـة وزيـر البيئـــة لفلســطني، دوغــالس ســالتر وزيــر 
ـــادين، كولــني بــاول وزيــر اخلارجيــة للواليــات  الصحـة والبيئـة يف سـان فنسـنت وجـزر غرين
املتحدة األمريكية، جاو برناردو دي مرياندا وزير خارجية أنغــوال، حممـد العنـابلي وزيـر البيئـة 
وإدارة األراضي يف تونس، غيورغـي دوكـا وزيـر البيئـة والتعمـري والتنميـة اإلقليميـة جبمهوريـة 
مولدوفـا، كالركسـون أ. تـانيي مبيـانور وزيـر البيئـة والغابـات يف الكامـــريون، جيــوم ماتــاس 
وزير البيئة يف اسبانيا، روين جوميو وزير البيئة يف سيشيل، عيشاتو ميندا ودو وزيـرة خارجيـة 
النيجـر، أولغـا أديـالش وزيـرة الزراعـة والبيئـة يف أنـــدورا، جوليــان ر. هــوين وزيــر اخلارجيــة 
والتجارة اخلارجية يف سانت لوسيا، ديفيد كمب وزير البيئة والــتراث يف اسـتراليا، فالدميـريس 
مكروفس وزير محاية البيئة والتنمية اإلقليمية يف التفيا، أغبا أوتيكبـو ميسـودي وزيـر الشـؤون 
اخلارجيـة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، كالريـس موديسـيت كرويـن وزيـر الصحـة والبيئــة يف 
غرينادا، بابوكار بليسي إمسـاعيال جـاغين وزيـر الدولـة للشـؤون اخلارجيـة يف غامبيـا، خوسـيه 

لويس غوترييز نائب وزير اخلارجية والتعاون يف مجهورية تيمور - ليشيت الدميقراطية. 
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 الفصل اخلامس 
احلدث اجلامع ألصحاب املصلحة 

وافق مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، خالل اجللسة العامة األوىل الـيت عقدهـا يف  - ١
٢٦ آب/أغسـطس ٢٠٠٢، عمـال بتوصيـة جلنـة التنميـة املسـتدامة بوصفـها اللجنـة التحضرييــة 
ملؤمتر القمة (انظر A/CONF.199/4، الفصـل العاشـر، املقـرر PC/6/2002) علـى برنـامج تنظيـم 
العمل كما ورد يف الوثيقة A/CONF.199/3 وقرر أن يعقــد احلـدث القصـري اجلـامع ألصحـاب 
ـــب مشــاركة علــى أرفــع  املصلحـة الـذي ورد يف البنـد ١٠ مـن جـدول األعمـال، الـذي يتطل
ــول/سـبتمرب ٢٠٠٢،  مستوى من جانب اموعات الرئيسية واحلكومات، يوم األربعاء، ٤ أيل
بعد اختتام املناقشة العامة يف جلسات املؤمتر بكامل هيئته وقبل اعتماد الوثائق اخلتامية وانتـهاء 
أعمال املؤمتر، على أن يكون اهلـدف مـن هـذا احلـدث مبثابـة حمفـل جتـدد فيـه كـل اموعـات 

الرئيسية التزامها بالتنمية املستدامة وبتنفيذ جدول أعمال القرن ٢١ ونتائج مؤمتر القمة. 
ويف اجللسـة العامـة السـابعة عشـرة املعقـودة يف ٤ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢، نظـر مؤمتــر  - ٢
القمة يف هذا البند واستمع إىل بيانات أدىل ـا ممثلـو اموعـات الرئيسـية وهـم: األمـني العـام 
ملنظمة الشباب من أجل مجعية للتنمية املستدامة (الشـباب)؛ والرئيـس املنـاوب لفريـق السـكان 
األصليني (السكان األصليون)؛ وممثل شبكة العامل الثالث (املنظمات غـري احلكوميـة)؛ ورئيـس 
احتاد مدن أمريكا الالتينية ورابطة البلديات (السلطات احملليـة)؛ واألمـني العـام لالحتـاد الـدويل 
لنقابات العمال احلرة (النقابات)؛ ورئيس جملس األعمال التجارية مـن أجـل التنميـة املسـتدامة 
(األعمـال التجاريـة والصناعـة)؛ ورئيـس الـــس الــدويل للعلــوم (الدوائــر العلميــة)؛ ورئيــس 
ـــذي لربنــامج الشــعاع األمحــر  االحتـاد الـدويل للمنتجـني الزراعيـني (املزارعـون)؛ واملديـر التنفي

اإلمنائي للمرأة (النساء). 
وخالل اجللسة ذاا، أدىل رئيس مؤمتر القمة ببيان.  - ٣

كما أدىل ممثل الدامنرك، (باسم االحتاد األورويب) ببيان خالل هذه اجللسة،   - ٤
وكـان نـص املوجـز الـذي أدىل بـه الرئيـس بشـأن احلـدث اجلـامع ألصحـاب املصلحــة  - ٥

على النحو التايل: 
تضمنت اجللسة العامة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، املعقـودة  - ١�
يف ٤ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢، حدثا جامعـا ألصحـاب املصلحـة أدىل خاللـه ممثلـو كـل 
جمموعـة مـن اموعـات الرئيسـية ببيانـات أعربـوا فيـها عـن التزامـهم املسـتمر مببـــادئ 

ريو، ومدى استجابتهم لنتائج مؤمتر القمة. 
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وقد أعربت جمموعة الشباب عـن مشـاعر اإلحبـاط إزاء قلـة التقـدم احملـرز يف  - ٢�
تنفيـذ التنميـة املسـتدامة. ودعـت إىل إلغـاء مديونيـات البلـدان الفقـرية، وتغيـــري منــاذج 
التنمية غري املستدامة يف مؤسسات التمويل لدوليـة، وإعـادة تشـكيل األسـواق العامليـة 
لتصحيح أوجه عدم اإلنصاف بني الشمال واجلنوب، ووضـع حـد لسياسـة اإلعانـات 
الزراعيـة الـيت تتسـبب يف تشـويه التجـارة. والحظـت أن الصراعـات تدمـر االســـتدامة 
البيئيـة واالجتماعيـة، وأن مشـــروع خطــة التنفيــذ جــاء خاليــا مــن أي إشــارة لــرتع 
الســالح، واقــترحت إعــادة توجيــه األمــوال مــن األغــــراض العســـكرية إىل التنميـــة 
املستدامة. كما اعترضت على عدم وجود آليات واضحة وأهداف وأطر زمنيـة بينـة، 
وال سيما فيما يتعلق بتغري املناخ، ودعت مجيع البلدان إىل التصديـق علـى بروتوكـول 
كيوتو. وأعادت تـأكيد الـتزام الشـباب بتحقيـق التنميـة املسـتدامة، وطلبـت إىل مجيـع 

املشاركني الوقوف تعبريا عن تضامنهم يف السعي إىل حتقيق مستقبل مستدام. 
ونبهت جمموعة السكان األصليني إىل اجلهود الـيت يبذلوـا يف خمتلـف احملـافل  - ٣�
ـــة يف تقريــر  الدوليـة مـن أجـل إظـهار احلاجـة املاسـة للتسـليم حبقـوق الشـعوب األصلي
املصري، والتحكم يف أراضيها ومواردها، واحملافظة على معارضـها الثقافيـة والتقليديـة. 
وقدمت رمسيا إىل مؤمتر القمة �إعـالن كيمـربيل� و �خطـة العمـل التنفيذيـة املتعلقـة 
ـــة  بالسـكان األصليـني�، ونتـائج مؤمتـر القمـة الـدويل للسـكان األصليـني املعـين بالتنمي
املستدامة املعقود يف اآلونة األخرية، الـذي جيسـد آمـاهلم والتزامـام بتحقيـق مسـتقبل 
قـائم علـى التنميـة املســـتدامة. وأعربــت جمموعــة الســكان األصليــني عــن القلــق إزاء 
جـداول األعمـال غـري املسـتدامة للبنــك الــدويل، وصنــدوق النقــد الــدويل، ومنظمــة 
التجارة العاملية، وحثت األمم املتحدة على االستمساك مببادئ ميثـاق األمـم املتحـدة، 
ومحاية حقوق الفقـراء واملظلومـني. وأعربـت عـن أمانيـهم يف أن يعـترف حبقوقـهم يف 
املسـتقبل، وأن يتمكنـوا مـن االنتفـاع مبعارفـهم التقليديـة وممارسـام يف جمـال احملافظـة 

على البيئة، ومن تكوين حتالفات تقوم إىل االحترام املتبادل والتنوع. 
ـــة أن املؤمتــر ميثــل جتربــة عظيمــة  والحظـت جمموعـة املنظمـات غـري احلكومي - ٤�
للتعـاون مـع كثـري مـن املنظمـات غـري احلكوميـة واملواطنـني العـاديني ذوي التوجــهات 
املشتركة، الذين يضمون صفوفهم معا لصاحل حتقيق التنمية املستدامة. ورغـم أن هـذه 
املنظمات ال ترى أن املؤمتر ميثل فرصة ضائعة، إال أا الحظـت أنـه كـان ممكنـا عمـل 
الكثري فيه من أجـل تعزيـز األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة. وأكـدت اموعـة علـى قضايـا 
استدامة املديونيات، وإصالح املؤسسات املالية الدوليــة، وضـرورة كفالـة الشـفافية يف 
منظمة التجارة العاملية. وأهابت باألمم املتحدة أن تتبـوأ الريـادة يف مجيـع احملـافل ذات 
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الصلـة مـن أجـل احملافظـة علـى روح التضـــامن والتعــاون، وأعربــت عمــا حتملــه مــن 
مشـاعر التكـرمي للكثـري مـن النـاس ممـن مل يتمكنـوا مـــن حضــور القمــة النشــغاهلم يف 

معارك مكافحة الفقر واحملافظة على البقاء. 
وقدمت جمموعة السلطات احمللية بيانا باسم عدد كبــري مـن العمـد والبلديـات  - ٥�
الذين اجتمعوا على هامش املؤمتر مـن أجـل توحيـد أصواـم فيمـا يتعلـق بتوفـري امليـاه 
والصحة وسوامها مـن اخلدمـات األساسـية، الـيت تتصـدى هلـا هـذه احلكومـات احملليـة 
يوما بيوم. وأوضحت أمهية التماس حلول متسـقة يف سـياق عمليـات مترابطـة، وبنـاء 
حتالفـات، والتـأكيد علـى التنـوع، وحتمـل املسـؤوليات املشـتركة يف كافـــة مســتويات 
احلكم. كما أكدت احلاجة إىل تعزيز قـدرات احلكومـات احملليـة علـى يئـة الظـروف 
الالزمـة إلحـالل الالمركزيـة والقضـــاء علــى الفقــر. كمــا ذكــرت أن العمــل الــذي 
ـــد احمللــي مــن خــالل الشــبكات وعمليــات التنســيق األفقــي  يضطلـع بـه علـى الصعي
ضروري أيضا من أجـل بنـاء واقـع عـاملي جديـد، والتصـدي للتحديـات الـيت ينطـوي 

عليها الفقر، ومن أجل تنفيذ التنمية املستدامة. 
ـــب الركــيزة االجتماعيــة  والحظـت جمموعـة النقابـات أن العمـال ميثلـون صل - ٦�
للتنمية املستدامة، وأن بوسعهم املشاركة يف بناء املسؤولية االجتماعيــة إذا مـا أتيحـت 
هلم فرص جيـدة للعمـل وتـأمني املعـاش، وحظيـت بـاالحترام، وإذا مـا جـرى التسـليم 
حبقوقهم األساسية كعمال. وحثوا على التخلي عن العقلية احلكومية االنفصاليـة أمـال 
يف إحـداث تغيـــريات جوهريــة، وأفــادوا بــأن الســبيل إىل حتقيــق النجــاح هــو إقامــة 
الشراكات، وكفالة اإلنتاج املستدام، وضمان مشاركة جلنة البعد االجتمـاعي للعوملـة 
التابعة ملنظمة العمل الدوليـة، وبـذل جـهود حكوميـة نشـطة مـن أجـل االسـتفادة مـن 

الصكوك الدولية احلالية اليت تتصدى لسلوكيات الشركات املتعددة اجلنسية. 
وأعربت جمموعة األعمـال التجاريـة والصناعيـة عـن تقديرهـا للحكومـات ملـا  - ٧�
أبدته من ثقة يف قدرة هذه األعمال على القيام بـدور يف التنميـة املسـتدامة مـن خـالل 
آليات السوق، والحظت أمهية التعاون يف جمال نقل التكنولوجيا والـدور الـذي يقـوم 
به املستهلكون وخاصـة الشـباب. والحظـت أيضـا الوعـي باملعايـري العاليـة الـيت حيكـم 
مبوجبها على األعمال التجارية فيما يتعلـق بتنفيـذ مبـادرات الشـراكة واملشـاريع ذات 
القاعدة اجلماهريية، كما أبدت تأييدهـا للنظـم الـيت تتيـح مشـاركة األعمـال التجاريـة 
مبدخـالت يف املؤسسـات الدوليـة مـن أجـــل يئــة منــاخ للتعــاون. وأقــرت اموعــة 
بضرورة قيام املساءلة، ووجود مبادرات لإلبالغ العلين مـن أجـل حشـد الدعـم وبنـاء 
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الثقـة، وأعربـت يف هـذا السـياق عـــن اســتعدادها جمــددا للعمــل يف هــذا الصــدد مــع 
اموعات الرئيسية األخرى وسائر احلكومات. 

وأفصحت جمموعة الدوائر العلمية والتكنولوجيـة عـن رؤيـة ملسـتقبل مسـتدام  - ٨�
يرتكز إىل اتمعات املعرفية اليت يكون للعلم والتكنولوجيا فيها دور رائـد. وسـلّطت 
ـــى مــدى الســنوات  الضـوء علـى املنجـزات املتحققـة يف جمـايل العلـم والتكنولوجيـا عل
العشـر املاضيـة، واحلاجـة املسـتمرة لوجـود بيانـات علميـة دقيقـة. والحظـت وجـــوب 
االسـتعانة يف صنـع القـرار بسياسـة ذات منحـــى علمــي، وأوضحــت يف هــذا الصــدد 
اخللـل القـائم بـني البلـدان املتقدمـة النمـــو والبلــدان الناميــة يف اإلنفــاق علــى البحــث 
والتطوير، وتعهدت بالتصدي هلذا اخللل عن طريق مبادرات تركـز علـى مجلـة أمـور، 
منها، كفالة الترابط والتفاعل بني النظم اإليكولوجية والنظم االجتماعية، مبا يف ذلـك 
املسامهات والسياقات احمللية واإلقليمية. واقترحت إنشاء فريق استشاري معـين بـالعلم 

والتكنولوجيا ليكون مبثابة رابطة رمسية بني جلنة التنمية املستدامة والعلماء. 
وأفادت جمموعة املزارعني بأمهية أن يكـون للزراعـة مكـان حمـوري يف عمليـة  - ٩�
متابعـة مؤمتـر القمـة. وأعربـت عـن التزامـهم بتعزيـــز بنــاء القــدرات عــن طريــق قيــام 
منظمات املزارعني يف بلدان الشمال باملساعدة يف تعزيز منظمـات زمالئـهم املزارعـني 
يف بلـدان اجلنـــوب؛ وتعزيــز الشــراكات مــع العــاملني اآلخريــن يف اــال الزراعــي، 
وخاصة على الصعيد اإلقليمي والقطري، ومواصلـة بـذل اجلـهود مـن أجـل املشـاركة 
يف الربامج الزراعية احلكومية املستدامة. وحضت جمموعـة املزارعـني احلكومـات علـى 
أن تفـي بالتزاماـا بشـأن دعـم هـذه اجلـهود، وأن تضـــع الزراعــة املســتدامة يف قلــب 

استراتيجياا الوطنية. 
�١٠ -والحظـت جمموعـة النسـاء أن املـرأة تجـرب باسـتمرار علـى النضـال مـــن أجــل 
إعـادة تـأكيد نفـس احلقـوق اإلنسـانية الـيت سـبق أن وافقـــت عليــها احلكومــات منــذ 
سنوات. وطلبت أن يكون التفاوض يف قضايـا الصحـة وحقـوق اإلنسـان قائمـا علـى 
ـــة أن مؤمتــر القمــة مل  أسـاس املوضـوع، وأال يسـتند إىل اإلجـراءات. وأفـادت اموع
يوفـق يف إنشـاء املؤسســـات املتعــددة األطــراف الضروريــة لتمكــني أعمــال التنفيــذ؛ 
وحددت اموعة فريوس نقص املناعة البشـرية/اإليـدز، والفقـر، والديـون، واحلـرب، 
والعسكرة باعتبارها عقبات بوجه التقـدم؛ وذكـرت أن النسـاء ملتزمـات بـالعمل مـن 
أجل إحراز النجاح يف عـامل عمـاده تضـامن النسـاء والرجـال مـن أجـل حتقيـق التنميـة 

املستدامة�. 
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 الفصل السادس 
  املوائد املستديرة 

عقد مؤمتر القمـة، وفقـا ملقـرر جلنتـه التحضرييـة PC/6/2002، يف إطـار البنـد ١١ مـن  - ١
جدول األعمال، أربع موائد مستديرة حول موضوع �حتقيـــق الغايــــة� يف الفـترة مـن ٢ إىل 
٤ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢. ولبحـث هـذا البنـد، كـان معروضـا علـى مؤمتـر القمـة مذكـرة مـــن 
ـــــس املؤمتــــر  األمانـــة العامـــة حتيـــل ـــا ورقـــة مناقشـــة عـــن املوائـــد املســـتديرة أعدهـــا رئي

(A/CONF.199/L.5). وفيما يلي عرض لوقائع املوائد املستديرة. 
 

 املائدة املستديرة ١ 
يف ٢ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢، افتتح رئيـس املـائدة املسـتديرة ١، رئيـس بولنـدا، السـيد  - ٢

ألكسندر كواسنيوسكي، أعمال املائدة املستديرة وأدىل ببيان. 
ـــا، وباكســتان، وبــريو،  وأدىل ببيانـات ممثلـو كـل مـن إندونيسـيا، وأوغنـدا، وأوكراني - ٣
وتايلند، وتونغا، واجلزائر، وجـزر كـوك، والسـلفادور، وفيـت نـام، والتفيـا، ومـايل، ومصـر، 

وموريشيوس، والنرويج، والنمسا. 
وأدىل املراقب عن فلسطني ببيان.  - ٤

وأدىل ممثل اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ببيان.  - ٥
كما أدىل ببيان ممثل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر.  - ٦

ـــاملي ملنظمــات اهلندســة؛  وأدىل ببيانـات ممثلـو اموعـات الرئيسـية التاليـة: االحتـاد الع - ٧
ومنظمـة البدائـل اإلمنائيـة للمـرأة مـن أجـل عـهد جديـد، بولنـدا؛ وحركـة الشـــباب والطــالب 
الدولية من أجل األمم املتحدة؛ وغرفة التجارة الدولية؛ وغرفة الزراعة يف مـايل؛ واملؤمتـر العـام 
لنقابات العمال باململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشـمالية (الـذي تكلـم أيضـا باسـم 
االحتاد الدويل لنقابات العمال احلرة)؛ ورابطة جنــوب أفريقيـا ألجـهزة احلكـم احمللـي؛ وشـبكة 

البيئة الدولية؛ واملنظمة العاملية لتعزيز القدرات. 
وفيما يلي نص املوجز الذي أعده الرئيس وعممـت نسـخة مسـبقة منـه يف ورقـة غـري  - ٨

رمسية: 
أشار الرئيس يف مقدمته إىل االلتزامات اليت مت التعـهد ـا يف ريـو ومونتـريي،  - ١�
ويف مؤمتر قمة األلفية ومؤمتر القمة العاملي املعين بالطفل. والحظ أنه علـى الرغـم مـن 



02-63691159

 

A/CONF.199/20

أن كـال منـها قـد أسـهم بعنـاصر جديـدة، فـإن مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املســـتدامة 
ينتظر منه توفــري مزيـد مـن الزخـم ملواجهـة املشـاكل الكـربى مـن قبيـل الفقـر وااعـة 
واجلوع وتدهور البيئة وأمناط اإلنتاج واالستهالك غـري املسـتدامة. وأشـار الرئيـس إىل 
أن املشاركني أعربوا عن قناعتهم بأن اخلطة التنفيذية اليت ستعتمد خالل مؤمتـر القمـة 

سوف توفر بعض اإلجابات عن الكيفية اليت ميكن ا إجياد احللول لتلك املشاكل. 
 

�حنو جتديد وتعزيز االلتزام بالتضامن العاملي 
يعد األمن واالستقرار والسالم واحترام حقوق اإلنسان واحلكـم الرشـيد مـن  -٢�
املستلزمـــات األساسيـــة لتحقيق التنمية املستدامة. وحـىت يتسـىن القضـاء علـى الفقـر، 
ـــوم علــى  ال بـد مـن كفالـة العـدل لفقـراء العـامل. وينبغـي إقامـة شـراكات مسـؤولة تق
احلقوق دون تفكيك القاعدة االجتماعية للتنمية املستدامة. فالشراكات اجلديدة علـى 
الصعيدين العاملي واإلقليمي، والتحالفات بني اتمع املـدين واحلكومـات، واملشـاركة 
القوية من جانب اتمعات احمللية تعطي األمل يف حتقيق التقدم. لكن جيـب أن يرسـخ 
هذا االلتزام بالتضامن العاملي يف اإلرادة السياسية للحكومات وأن تكون هنـاك خطـة 

تنفيذية قوية ومبادرات شراكة متكاملة. 
 

�تعبئــة املــوارد لدعــم األهــداف اإلمنائيــة لأللفيـــة واـــاالت ذات األولويـــة الـــيت 
حددها مؤمتر القمة 

اخنفضـت النسـبة املئويـة مـن النـــاتج القومــي اإلمجــايل املخصصــة للمســاعدة  - ٣�
اإلمنائية الرمسية يف السنوات العشر املاضية، وأقر املشـاركون كافـة أنـه ال جيـب الوفـاء 
باألهداف املتفق عليـها يف جمـال املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة فحسـب، بـل ينبغـي أيضـا 
تعزيزها لكفالة ما يكفي من املوارد للبلدان النامية للقضاء علـى الفقـر. والحـظ عـدة 
مشاركني أن املساعدة اإلمنائية الرمسية ال ينبغي أن تكون شـكال مـن أشـكال الصدقـة 
غري املستدامة مؤكدين أن على البلدان املتقدمة النمو أن تقـوم بـدال مـن ذلـك بإعـادة 
توجيـه املـوارد وإنشـاء صنـــاديق رؤوس األمــوال االســتثمارية يف أفقــر البلــدان حلفــز 
االستثمار يف بلدان اجلنوب. وميكن االسترشاد لدى ترتيب مـوارد املسـاعدة اإلمنائيـة 
الرمسيـة حسـب سـلم األولويـــات بقضايــا امليــاه واملرافــق الصحيــة والطاقــة والصحــة 

والزراعة والتنوع البيولوجي (ويهاب). 
وأكد املشاركون على أن وضوح األهداف، وتوخي املسـاءلة، واالسـتعراض  - ٤�
الذي جيريه األقران، والثقـة يف الشـراكات، ومكافحـة الفسـاد علـى صعيـدي القطـاع 
ـــية لكفالــة النجــاح يف جــذب االســتثمارات  اخلـاص واحلكومـات تعـد عنـاصر أساس
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الالزمة للتخفيف من حدة الفقر. ومن املمكن أن يكون القطاع اخلاص عامال إجيابيـا 
ـــه بــأن األطــر القانونيــة والسياســية  مـن عوامـل التغيـري، لكنـه حيتـاج إىل إعـادة تطمين

ستعزز االستقرار الالزم لالستثمارات فضال عن الدعم املقدم من القطاع العام. 
وجيب أن تكون العوملـة مقننـة وأن يكـون النظـام التجـاري املتعـدد األطـراف  - ٥�
عادال ومنصفا للجميع. فلكي تتاح فرص جتارية جديدة للبلدان الناميـة والبلـدان الـيت 
متـر اقتصاداـا مبرحلـة انتقاليـة، ال بـد أن تقـوم البلـدان املتقدمـة النمـو بإزالـة احلواجــز 
التجارية وحترير التجارة بشكل ملموس، ولكن رأى البعـض أن حتريـر التجـارة كثـريا 
ما ُأشــري إليـه كحـل للتنميـة املسـتدامة بينمـا  يتحـول النقـاش إىل مـن يسـيطرون علـى 

حترير التجارة وال حتظى حقوق اتمعات احمللية سوى بالنذر اليسري من النقاش. 
وأكد عدة مشاركني أن البلدان اليت متر اقتصاداـا مبرحلـة انتقاليـة ينبغـي هلـا  - ٦�
أن تنخـرط يف جـهود التنميـــة واالندمــاج يف النظــم االقتصاديــة العامليــة. وإضافــة إىل 
ذلـك، ينبغـي رصـد األمـوال الالزمـة خللـق فـرص العمـل يف املنــاطق الريفيــة، ووضــع 

مشاريع ممكنة التنفيذ ماليا وتيسري احلصول على االئتمان. 
وال تقتصر عملية تعبئة املوارد على املوارد املالية والتقنية فحسب، بل تشـمل  - ٧�
أيضا املوارد البشرية. وينبغي أن يتيــح مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة االجتماعيـة حلـوال 
لتعبئـة املـوارد البشـرية. وأكـد عـدة مشـاركني علـى أمهيـة خلـق فـرص العمـــل لتوليــد 
الدخـل مـن أجـل التخفيـف مـن حـدة الفقـر. وأشـار أحـد املشـــاركني إىل أن توســيع 
نطاق العمالة جيـب أن يرتبـط بتحسـني نوعيتـها، مبـا يف ذلـك احـترام معايـري السـالمة 
والصحة اجليدة. وأكد املشاركون على املساواة بني اجلنسني، وال سيما على حقـوق 

املرأة، فيما أكد عدد آخر على أمهية توعية املواطنني ومتكينهم. 
وينبغـــي أن تراعــــي مبــــادرات التنميــــة املســــتدامة الظــــروف االقتصاديــــة  - ٨�
واالجتماعية واهلوية الثقافية اخلاصة للسكان األصليني. ويف هذا الصدد، أكـد العديـد 
من املشاركني على ضرورة تنفيذ الربامج بالتشاور مع اتمعـات احملليـة، مبـا يف ذلـك 
النساء والشباب والسكان األصليني. وأفادوا بأن االعتراف بـاحلق يف األرض وبـاحلق 
يف تقرير املصري وتبين ج يقوم على احلقوق لدى معاجلة الفقر، بوصفـها عنـاصر مـن 
شـأا اإلسـهام يف حتسـني السياســـات علــى الصعيــد الوطــين، أمــور أساســية لتعزيــز 

اتمعات احمللية وجمتمعات السكان األصليني. 
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�حتســني التجــانس والتناســق بــني املؤسســـات الوطنيـــة والدوليـــة، وقدرـــا علـــى 
إدماج مكونات التنمية املستدامة الثالثة 

من أوجه التقدم احملرز منذ انعقاد مؤمتر ريو، حتسـني النظـم القانونيـة وحتقيـق  - ٩�
التنمية املستدامة علـى الصعيـد اإلقليمـي وعلـى مسـتوى اتمـع املـدين. وتشـهد عـدة 
مناطق من العامل تقدما يف بناء املؤسسات. ويف هذا الصدد، أكد عدد من املشـاركني 
ــــق وزراء املاليـــة  ضــرورة دمــج االعتبــارات البيئيــة يف الــربامج االقتصاديــة عــن طري
والتجـارة والصناعـة والـثروة املعدنيـة والزراعـة. وينبغـي إعطـــاء أولويــة عظمــى هلــذه 
املهمة يف العقد املقبـل. وأشـري إىل أن االسـتراتيجيات الوطنيـة للتنميـة املسـتدامة تتيـح 
سبيال لتحقيق التكامل والتعاون الوطين. وأكد املشاركون أنه ال بـد مـن إجيـاد شـبكة 
متكاملة من املؤسسات على مجيع األصعدة لكفالـة تنفيـذ سياسـات التنميـة املسـتدامة 

تنفيذا متجانسا ومتناسقا. 
�١٠ -واالستراتيجيات اإلقليمية للتنمية املستدامة مفيدة لتحقيـق التعـاون والتكـامل 
علـى الصعيـد اإلقليمـي. ومـن أمثلـة املبـــادرات اإلقليميــة املتكاملــة ذكــر املشــاركون 
مبـادرة االحتـاد األورويب بشـأن امليـاه؛ واتفاقيـة األلـب، ومبـــادرة الشــراكة مــن أجــل 
التنمية يف أفريقيا، وإطار املبادرات اإلقليمية املتعلقة باحمليطـات. وأشـاروا إىل أن نظـام 
ـــات يف  املصـارف اإلمنائيـة نظـام راسـخ للغايـة ويسـاعد بصـورة فعالـة يف تنفيـذ االتفاق

منطقة اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب. 
�١١ -وشدد عدة مشاركني على مدى تأثر اتمعـات احملليـة بعواقـب تغـري املنـاخ، 
وال سيما من الكوارث الطبيعية، وأكدوا أن هناك إمكانية كبـرية لظـهور انعكاسـات 
اقتصادية واجتماعية خطرية يف هذا اال، مؤكديـن يف ذلـك أن علـى اتمـع الـدويل 
أن يسـاعد علـى احلـد مـن هـذه السـلبيات مـن خـالل دعـم اإلجـراءات املتخـذة علـــى 

الصعيد اإلقليمي والتصديق على بروتوكول كيوتو على الصعيد الدويل. 
�١٢ -وفيمــا يتعلــق بتحســني املؤسســات، أشــــار بعـــض املشـــاركني إىل تعدديـــة 
الوكــاالت الدوليــة وتنظيمــها اهلرمــي، واقــترح أحــد املشــاركني اســتخدام الـــس 
االقتصـادي واالجتمـاعي كمنتـدى لكفالـة جتـانس وتنسـيق سياسـات منظومــة األمــم 
املتحدة املتعلقة بالتنمية املستدامة. وقالوا إن جلنة التنمية املسـتدامة ينبغـي هلـا أن تتـابع 
مؤمتر القمة ومبادرات الشراكة. وأقر العديد منهم بـأن احلكومـات الوطنيـة ينبغـي أن 

تعترف أكثر باحلكومات احمللية. 
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�تعزيـــز التعـــاون يف اـــاالت اخلمســـة ذات األولويـــة: امليـــاه واملرافـــق الصحيـــة 
والطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي 

�١٣ -سلط املشاركون الضوء على ضـرورة إتاحـة وتيسـري املشـاريع يف جمـايل امليـاه 
ـــى احلاجــة إىل وضــع  واملرافـق الصحيـة. وفيمـا يتعلـق بـالتنوع البيولوجـي، أكـدوا عل
شــبكات إيكولوجيــة خاصــة وإتاحــة خيــارات للموازنــــة بـــني التنـــوع البيولوجـــي 
واالحتياجـات يف جمـال الطاقـة. وملـا كـانت التنميـة املسـتدامة ـم املنتجـني الزراعيـــني 
ـــاطق  بشـكل مباشـر، فقـد الحـظ عـدة مشـاركني أن إتـالف األراضـي الزراعيـة يف من
الصراع أدى إىل اخنفاض اإلنتاج بسبب إهدار املوارد املائية. وأعرب املشاركون عـن 
ـــن الطاقــة املتجــددة  تـأييد األنشـطة املضطلـع ـا إلتاحـة اإلفـادة مـن امليـاه واإلفـادة م
واملساعدة على استهالك الطاقة بصورة حتافظ على املوارد. ودعا عـدة مشـاركني إىل 
إجيـاد حلـول عاجلـة وعادلـة ومنصفـة إلعانـات الدعـــم الزراعيــة. وأشــار مشــاركون 

آخرون إىل ضرورة تغيري أمناط اإلنتاج واالستهالك غري املستدامة. 
 

�االستفادة من املعارف العلمية لدى صنــع القــرار وكفالــة تيســري احلصــول علــى 
املعارف التكنولوجية والعملية ذات األمهية احلامسة 

�١٤ -جيب أن تقوم عملية صنع القرار على حتليـل علمـي سـليم. ويف هـذا اإلطـار، 
أكــد عــدة مشــاركني أن مثــة نقصــا يف البيانــات املوثوقــة، ال ســيما علــــى الصعيـــد 
ـــة  اإلقليمـي. وفيمـا يتعلـق مبجـاالت امليـاه واملرافـق الصحيـة والطاقـة والصحـة والزراع
والتنوع البيولوجي، أشاروا إىل أن املعارف والتكنولوجيات  متاحـة مبـا فيـه الكفايـة، 
لكن ال ميكن احلصول عليها بسـهولة. كمـا أن التكنولوجيـا احلديثـة الالزمـة للتحـول 
إىل عمليات التنمية املستدامة باهظة التكاليف، فمن لديهم طاقة شـرائية ضعيفـة تتـاح 
ـــها. ومثــة  هلـم فـرص أقـل الكتسـاب املعلومـات والتكنولوجيـات اجلديـدة واإلفـادة من
حاجة إىل بناء القدرات لتطبيق املعارف العلمية املتاحة وما يقابلها مـن معـارف فنيـة. 
وأشار عدة مشاركني إىل وجود كم ال يســتهان بـه مـن التكنولوجيـا واملعرفـة املقابلـة 

يف القطاع العام بالدول املتقدمة النمو ميكن إتاحتها للبلدان النامية بأسعار معقولة. 
 

�توصيات املشاركني 
�١٥ -تتضمن التوصيات ما يلي: 

الوفاء بااللتزامات اليت مت التعهد ا يف جمال املساعدة اإلمنائية الرمسيـة وتيسـري  �
ــــي أن  تدفقــات االســتثمارات األجنبيــة املباشــرة  إىل البلــدان الناميــة. وينبغ
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تستهدف املساعدة اإلمنائية الرمسية على وجه اخلصوص أقل البلدان منـوا الـيت 
ال تستطيع اإلفادة بصورة تامة من االستثمارات األجنبية املباشرة. 

وضـع مشـاريع ممكنـة التنفيـذ ماليـا وتوفـري سـبل احلصـول علـى االئتمانـــات،  �
وضمان التعاون اإلقليمـي والعـاملي، وإقـرار السـالم واألمـن، وبنـاء القـدرات 

وحتقيق االستقرار االقتصادي. 
إنشاء أسواق للخدمات البيئية بدعم قوي من القطاع اخلاص.  �

ـــة بشــأنه وزيــادة  زيـادة متويـل مرفـق البيئـة العامليـة وتبسـيط اإلجـراءات املتبع �
شفافيتها. 

التصديـق علـى بروتوكـول كيوتـو لكـي يدخـل حـيز النفــاذ يف أقــرب وقــت  �
ممكن. 

ــــني يف  االعــتراف بــاحلق يف تقريــر املصــري وحبــق جمتمعــات الســكان األصلي �
األراضي.� 

 
 املائدة املستديرة ٢ 

ـــائدة  يف ٣ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢، افتتحـت املـائدة املسـتديرة وأدلـت ببيـان رئيسـة امل - ٩
املستديرة ٢، نائبة الرئيس ورئيسة دائرة البيئة جبمهورية إيران اإلسالمية، معصومة ابتكار. 

ـــا، والــربازيل، ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى، وســلوفاكيا،  وأدىل ببيانـات ممثلـو أرميني - ١٠
ــــف،  والصــني، وغــابون، وغانــا، وفــرتويال، وفنلنــدا، وكوبــا، وكرييبــاس، وماليزيــا، وملدي

ومنغوليا، وناميبيا، ونيبال، ونيوزيلندا، واهلند، وهنغاريا، واليابان، ويوغوسالفيا. 
وأجاب وكيل األمني العام للشؤون االقتصادية واالجتماعية علـى النقـاط الـيت أثـريت  - ١١

خالل املناقشة. 
وأدىل ببيانات كل من ممثلي منظمة الصحـة العامليـة واللجنـة االقتصاديـة واالجتماعيـة  - ١٢

لغريب آسيا. 
وأدىل ببيان ممثل االتفاقية اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ.  - ١٣

وأدىل ببيان ممثل الس الدويل للعلوم.  - ١٤
مث أدلت الرئيسة مبالحظات ختامية.  - ١٥
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وفيما يلي نص املوجز الذي أعدته الرئيسة وعممت نسخة مسـبقة منـه يف ورقـة غـري  - ١٦
رمسية: 

أشـارت الرئيسـة إىل أن املشـاركني تنـاولوا مشـاكل الفقـر واملديونيـة ونقـــص  - ١�
املوارد الضرورية وخدمات الرعاية الصحية، واملرافق الصحية واإلمداد بامليـاه العذبـة، 
والقضايـا املتعلقـة بالتجـارة، مبـا يف ذلـك إعانـات الدعـم والتعريفـات وأســـعار الســلع 

األساسية، والفجوة الرقمية واآلثار املترتبة على البيئة. 
ورأى عدد من املشاركني يف االحترار العاملي مشكلة عظمـى تواجهـها علـى  - ٢�
وجه اخلصوص الدول اجلزرية الصغرية النامية وغريهـا مـن البلـدان الضعيفـة. وأعـرب 
املشاركون من الدول اجلزرية الصغرية النامية عن قلقـهم إزاء ارتفـاع مسـتوى سـطح 
مياه البحر يف أجزاء من بلدام ال تعلو إال مترا أو مترين عن سطح البحــر. وناقشـت 
البلدان األخرى األحوال اجلوية اليت تزداد قسوة مما كان له آثـار ضـارة علـى الزراعـة 
وتربية املاشية فيها، وتلك مشكلة تواجهها علـى وجـه اخلصـوص البلـدان الـيت تعتمـد 
اعتمادا كبريا على هذه املوارد. وأشار مشاركون إىل أن بناء قدرات السكان احملليـني 

من شأنه أن يكون وسيلة هامة تساعد على التكيف مع األحوال اجلوية املتغرية. 
 

�حنو جتديد وتعزيز االلتزام بالتضامن العاملي 
كثـريا مـا يتـم التـأكيد علـى أمهيـة اإلرادة السياسـية لـــدى تقييــم التنفيــذ مــن  - ٣�
منظور عام. وقد رئي أن توعية الرأي العام تشكل عامال فعاال حيفـز علـى جتلِّـي هـذه 
اإلرادة واحلفاظ عليها. وأكد املشاركون أن تنفيـذ أهـداف التنميـة املسـتدامة يتوقـف 

على تطبيق مبدأ املسؤولية املشتركة وإن كانت متباينة. 
وأبرز عدد من املشـاركني أن السـلم واألمـن يعتـربان شـرطني مسـبقني ال بـد  - ٤�
من توفرمها لتحقيـق النمـو االقتصـادي والتنميـة وكـذا محايـة البيئـة. ويسـتحيل حتقيـق 
التنمية املستدامة يف املناطق والبلدان املوسومة بالصراعات واالضطرابات واحلروب. 

 
�تعبئــة املــوارد لدعــم األهــداف اإلمنائيــة لأللفيـــة واـــاالت ذات األولويـــة الـــيت 

حددها مؤمتر القمة 
�تنمية املوارد البشرية 

أكد عدد من املشاركني يف املائدة املستديرة أمهية التعليم والصحة باعتبارمهـا  - ٥�
عنصريـن أساسـيني لتحقيـق التنميـة املسـتدامة، وخاصـــة للقضــاء علــى الفقــر. وأكــد 
املشـاركون أنـه مـن الضـروري تنميـة املـوارد البشـرية لبنـاء دعامـة يقـوم عليـها النمـــو 
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ــــة. ومـــن بـــني  االقتصــادي يف املســتقبل، وكذلــك التنميــة االجتماعيــة ومحايــة البيئ
األولويـات الـيت مت تسـليط الضـــوء عليــها تعميــم التعليــم األساســي، ال ســيما تعليــم 
البنات. وحبث املشاركون العالقة بني الصحة والتعليـم ورأوا أن توفـري ميـاه الشـرب، 
واملرافـق الصحيـة السـليمة والقضـاء علـى األمـراض عنـاصر أساســية لتهيئــة الظــروف 

الداعمة للتنمية. 
ونـاقش املشـاركون بنـاء القـدرات باعتبـــاره حجــر الزاويــة يف تنميــة املــوارد  - ٦�
ـــأن تنميــة  البشـرية ويف غـريه مـن جوانـب التنميـة املسـتدامة. وأفـاد أحـد املشـاركني ب
الثقافة وبناء اهلوية يعتربان يف بلده عنصريـن أساسـيني لكفالـة الكرامـة اإلنسـانية. ألن 

شعور االنتماء للجماعة عنصر هام للحفاظ على جمتمع سليم ومستدام. 
 

�املوارد املالية 
مثة تركيز خاص وقوي على احلاجة إىل توفري التمويـل وتعبئـة مـوارد جديـدة  - ٧�
وإضافية لتيسري تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن ٢١ واتفاقـات والتزامـات جوهانسـربغ. 
ويف هـذا الصـدد، أعـرب عـدد مـن املشـاركني عـن القلـق إزاء صعوبـة إجيـــاد جــهات 
ماحنة تتكفل باملشاريع املقترحة، وذكروا أن جزءا كبريا للغاية مـن األمـوال املرصـودة 
للمشـاريع جيـري اسـتهالكه خـالل عمليـة املوافقـة علـــى املشــاريع وإدارــا. وينبغــي 

حتسني هذا الترتيب مبا يكفل تكريس جزء أكرب من التمويل للمشاريع ذاا. 
ـــة النظيفــة باعتبارهــا مصــدر متويــل جديــد يــهدف إىل  وحـددت آليـة التنمي - ٨�
ـــري املنــاخ. وتتســم هــذه اآلليــة بالشــفافية ويشــترك فيــها مجيــع  التصـدي لظـاهرة تغ

األطراف املؤثرة، مبا فيها القطاع اخلاص. 
وقد حظي االقتراح بإنشـاء صنـدوق دويل للشـؤون اإلنسـانية يفـي بـأهداف  - ٩�
القضـاء علـى الفقـر وتوفـري الرعايـة الصحيـة واملرافـق الصحيـة والتعليـم للفقـراء بدعــم 
واسـع. وسـيمول هـذا الصنـدوق بنسـبة مئويـة مـن الديـن اخلـارجي تســـددها البلــدان 
الناميــة ونســبة مئويــة مــن األمــوال املصــادرة مــن أربــاح االجتــار غــري املشـــروع يف 
املخـدرات ومـن األمـــوال املودعــة يف اخلــارج املكتســبة عــن طريــق الفســاد وفــرض 
الضرائب على املعامالت املالية الكربى. وطُرح اقتراح يدعو إىل حبـث إمكانيـة فـرض 

ضريبة على الصعيد العاملي لتطوير املنافع العاملية العامة. 
�١٠ -وأكـد املشـاركون مـرارا علـى ضـرورة وفـاء البلـدان املتقدمـة النمـو بالتزامــها 
بتخصيـص نسـبة  ٠,٧ يف املائـة مـن ناجتـها القومـي اإلمجـــايل لصــاحل البلــدان الناميــة 
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كمســاعدة إمنائيــة رمسيــة. وأشــار املشــاركون إىل املدخــرات احملليــة واالســـتثمارات 
اخلاصة باعتبارها موارد هامة أخرى من موارد التمويل. 

�١١ -وحـدد املشـاركون مشـروع مارشـال الـذي ظـهر بعـد احلـرب العامليـة الثانيــة 
بوصفه منوذجا ممكنا لتوفري املساعدة من أجل حتقيق التنمية املستدامة. 

�١٢ -واعترب املشاركون عبء الدين الذي يثقـل كـاهل العديـد مـن البلـدان الناميـة 
عائقا كبريا حيول دون تعبئة املوارد احمللية الالزمـة لتحقيـق التنميـة املسـتدامة. واقـترح 
العديد من املشاركني إلغاء الديون أو إعادة هيكلتـها. كمـا أقـترح أال تتجـاوز خدمـة 

الدين نسبة ١٠ يف املائة من موارد امليزانية. 
�١٣ -ومــن بــــني الوســـائل اهلامـــة لتعبئـــة املـــوارد املاليـــة، أشـــار املشـــاركون إىل 
االستثمارات التجارية واالستثمارات األجنبية املباشرة. ولذلك، وجـهت دعـوات إىل 
إلغـاء إعانـات الدعـم واحلواجــــز التجاريــــة الـيت تـؤدي إىل تشـويه عمليـات الســوق. 

كما وجهت دعوات لتوسيع سبل وصول البلدان النامية إىل األسواق. 
ـــريا حيــول  �١٤ -ورأى املشـاركون أن عـدم اسـتقرار األسـواق املاليـة يعـد عائقـا كب
دون حتقيق التنمية. وأعـرب عـدد منـهم عـن قلقـهم إزاء عجـز االقتصـادات الضعيفـة 
عـن مواجهـة التقلبـات الكبـرية الـــيت تشــهدها األســواق وعــن حتمــل آثــار األزمــات 
األخرية. وأكدوا أن املؤسسات املاليـة الدوليـة القائمـة ال تسـتطيع حاليـا معاجلـة هـذه 

املشاكل. مما ينبغي معه تعزيز هذه املؤسسات وإصالحها. 
�حتسني االتساق والتناسق بني املؤسسات الوطنية والدولية، وقدرا على إدماج 

عناصر التنمية املستدامة الثالثة 
�١٥ -سـلط الضـوء علـى أمهيـة اختـاذ ـــج متــوازن وكلــي لتنــاول عنــاصر التنميــة 
املستدامة الثالثة. وُأشري إىل أن النهج املتكامل، رغم أنه ال ميثل فكرة جديـدة، حيتـاج 
إىل مزيـد مـن التطويـر. وحاليـا ليسـت هنـاك أداة متفـق عليـها دوليـا الســـتخدام ــج 
متكـامل يف ختطيـط السياسـات والـربامج ووضعـها. وينبغـي بـذل جـهود ملعاجلـة هـــذا 

النقص. 
�١٦ -وسـلط الضـوء علـــى أمهيــة التعــاون والتنســيق فيمــا بــني املنظمــات الدوليــة 
واإلقليميـة وغريهـا مـن اجلـهات الفاعلـة يف حتقيـق التنميـة املســـتدامة. وعلــى الصعيــد 

الوطين، هناك حاجة إىل حتسني التنسيق فيما بني الوزارات. 



02-63691167

 

A/CONF.199/20

ـــة  �١٧ -وُأشـري إىل الشـراكة اجلديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا بوصفـها شـراكة ممكن
النجاح وصدرت دعوة عامة من أجل مزيد من التعاون والشراكة فيمـا بـني البلـدان. 
وينبغي تقاسم املعلومات واخلربات فيما بني البلدان النامية وأيضا بني البلدان املتقدمـة 

النمو والنامية. 
 

�تعزيز التعاون يف ااالت اخلمسة ذات األولوية وهي: املياه واملرافــق الصحيــة، 
والطاقة، والصحة، والزراعة، والتنوع األحيائي 

�١٨ -تنميـة املـوارد البشـرية جـزء هـام مـن عمليـة معاجلـة املســـائل املتصلــة بامليــاه، 
والطاقة، والصحة، والزراعة، والتنوع األحيـائي. وُذكـر تيسـري حصـول الفقـراء علـى 
الطاقـة بوصفـه متطلبـا رئيسـيا مـن أجـل التنميـة املسـتدامة. ومت تنـاول مشـاكل كفالــة 
السالمة يف توليد الطاقة، خاصة عند العمل بالطاقة النووية. وُذكـر أن البلـدان الناميـة 
حتتاج إىل مزيد من املساعدة املالية والتقنية لتلبية هذه الشواغل وأيضا لتطوير مصـادر 
بديلة للطاقة. وُأعرب عن القلق إزاء أمناط االستهالك احلالية غري املسـتدامة الـيت تؤثـر 

على املوارد الطبيعية. 
 

�االستفادة من املعارف العلمية لدى صنــع القــرار وكفالــة تيســري احلصــول علــى 
املعارف التكنولوجية والعلمية ذات األمهية احلامسة  

�١٩ -أكد املشاركون أمهية بناء القـدرات الوطنيـة يف جمـال العلـم والتكنولوجيـا يف 
البلـدان الناميـة والتعـاون الـــدويل لتيســري حصــول البلــدان الناميــة علــى التكنولوجيــا 

واملعرفة املرتبطة ا. 
�٢٠ -وجرى التأكيد أيضا علـى أمهيـة االقتسـام املنصـف لفوائـد النمـو االقتصـادي 
والتنميـة فضـال عـن التقـدم العلمـي والتقـين. وأشـــار بعــض املشــاركني إىل أن أنظمــة 
حقـوق امللكيـة الفكريـة ينبغـي أن تكفـل حتقيـق قـدر أكـرب مـــن اإلنصــاف يف اقتســام 

فوائد استخدام املوارد الوراثية واملعرفة التقليدية مع بلد املنشأ. 
�٢١ -ومن الضروري زيـادة مسـتوى نقـل التكنولوجيـا، وهنـاك حاجـة إىل تضييـق 
الفجوة الرقمية. وينبغي إنشاء مراكز التفوق ومعاهد التعليم العايل لبنـاء القـدرة علـى 
التطور التكنولوجي على الصعيد الوطين. وينبغي أن تكون هـذه التكنولوجيـا مالئمـة 
ـــة. وعلــى ســبيل املثــال، متثــل تكنولوجيــات املعلومــات  للحـاالت والظـروف الوطني
ــة  واالتصـاالت حاليـا حمركـا قويـا للنمـو يف مجيـع منـاطق العـامل، بيـد أن البلـدان النامي

تتخلف عن الركب يف هذا اال. 
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�٢٢ -ورغم أن هدف البلدان النامية هو بلوغ مستوى مـن التنميـة يقـارن مبسـتوى 
البلدان الصناعية، فإن مـن املـهم تيسـري عمليـات نقـل التكنولوجيـا إىل البلـدان الناميـة 

لتمكينها من التطور وجتنب تدهور البيئة يف الوقت نفسه. 
�٢٣ -وُأشـري إىل إدراج العلـم السـليم يف عمليـات تقريـر السياسـات واختـــاذ القــرار 
بوصفه متطلبا ضروريـا مـن أجـل معاجلـة املسـائل املتصلـة بامليـاه، والطاقـة، والصحـة، 
والزراعة، والتنوع األحيائي. وال ميكن استخدام التكنولوجيـا بفعاليـة لتحقيـق التنميـة 
املسـتدامة مـا مل تكـن هنـاك صلــة قويــة بــني الدوائــر العلميــة ومقــرري السياســات. 
ووردت اإلشارة إىل الفريق احلكومي الدويل املعين بتغـري املنـاخ كمثـال علـى النجـاح 

يف هذا الصدد. 
 

�التوصيات اليت تقدم ا املشاركون   
�٢٤ -مشلت التوصيات ما يلي: 

إنشـاء صنـــدوق إنســاين دويل لبلــوغ أهــداف القضــاء علــى الفقــر، وتوفــري  �
الرعاية الصحية واملرافق الصحية والتعليم للفقراء 

إنشاء نظام لالستعراض عـن طريـق األنـداد فيمـا بـني البلـدان لكفالـة االلـتزام  �
والتنفيذ طويل األجل للخطة التنفيذيـة ملؤمتـر جوهانسـربغ. وسـيتطلب ذلـك 
إنشـاء آليـة متابعـة مؤسسـية هلـذا االسـتعراض، وقـد حـــددت األمــم املتحــدة 

بوصفها احملفل املمكن للقيام بذلك 
ـــر وحتقيــق  االسـتثمار يف التعليـم بوصفـه عنصـرا رئيسـيا يف القضـاء علـى الفق �

التنمية املستدامة 
زيادة مستويات االستهالك لـدى بعـض قطاعـات اتمـع بغيـة ختفيـف حـدة  �
ـــدان  الفقـر ويف الوقـت نفسـه احلـد مـن مسـتويات االسـتهالك املرتفعـة يف البل

املتقدمة النمو لبلوغ معدل مستدام من االستهالك 
حتديد الســقف األعلـى خلدمـة الديـون اخلارجيـة عنـد نسـبة ١٠ يف املائـة مـن  �

املوارد الوطنية للميزانية بالنسبة للبلدان النامية املثقلة بالديون 
ــــر والتكنولوجيـــا  تطويــر العلــم والتكنولوجيــا ملعاجلــة مســائل إعــادة التدوي �

األنظف 
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النظـر يف إمكانيـــة فــرض ضرائــب علــى الصعيــد العــاملي لتطويــر اخلدمــات  �
العامة�. 

 
 املائدة املستديرة رقم ٣ 

يف ٣ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢، قـــام رئيــس املــائدة املســتديرة رقــم ٣، الســيد غــوران  - ١٧
بريسون، رئيس وزراء السويد، بافتتاح املائدة املستديرة وأدىل ببيان. 

وأدىل ببيانات ممثلو كـل مـن أيرلنـدا، وموزامبيـق، وإسـرائيل، والسـودان، والواليـات  - ١٨
املتحـدة األمريكيـة، وتونـس، ولكسـمربغ، وغواتيمـاال، واألرجنتـــني، وهولنــدا، وســوازيلند، 

والنيجر، وموريتانيا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة. 
وأدىل ببيانــــات ممثلــــو اموعــــات الرئيسيــــة التاليــــة: اجلمعيـــة التشــاورية لشــباب  - ١٩
إيكونـو - إيـين؛ واللجـان العماليـة، إسـبانيا؛ ومؤسسـة إسـكوم/شـبكة األعمـال التجاريـة مـــن 

أجل التنمية املستدامة؛ واحتاد املزارعني السويدي؛ والس الدويل للعلم. 
ـــه بوصفــها ورقــة غــري  واملوجـز الـذي أعـده الرئيـس والـذي عممـت نسـخة أوليـة من - ٢٠

رمسية، هو على النحو التايل: 
 

�حنو التزام جمدد وأقوى بالتضامن العاملي 
ُأشري إىل االفتقار إىل اإلرادة السياسية بوصفه سببا رئيسـيا يف بـطء التقـدم يف  - ١�
تنفيذ جدول أعمال القرن ٢١. وينبغي القيام بتجديد االلتزام بإدماج العنـاصر البيئيـة 
واالقتصادية واالجتماعية للتنميـة املسـتدامة مـن خـالل حتـالف عـاملي مـن احلكومـات 
واملنظمـات الدوليـة واتمـع املـدين عـن طريـق زيـادة الشـراكات والتعـاون فيمـــا بــني 
القطاعات ذات الصلة. وبصفة عامة، عكس النقاش اتفاقـا علـى أن اختـاذ ـج شـامل 
يتضمـن التشـاور مـع اتمعـات احملليـة وأصحـاب املصلحـة مـن شـأنه توفـــري األســاس 

الستمرار اجلهود الرامية إىل حتديد تدابري ملموسة وتنفيذها. 
وسـلط بعـض املشـاركني الضـوء علـى الروابـط فيمــا بــني البيئــة، والتجــارة،  - ٢�
واتفاقات السالم، واحلد من التسلح العسكري، وتنفيـذ اتفـاق مونتـريي، وتنميـة قيـم 
الدميقراطية، يف إطار من التنمية املستدامة. وأعـرب املشـاركون عـن تـأييدهم لاللـتزام 
مببـادئ احلريـة، واملسـاواة، والتسـامح، واحـــترام الطبيعــة، واقــترحوا إنشــاء شــبكات 
ـــم تتجــاوز احلواجــز السياســية والدينيــة واالجتماعيــة كأســاس للتضــامن  دوليـة للعل

العاملي. 
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ميكن حتقيق التنمية املستدامة عـن طريـق حتـالف للتنميـة املسـتدامة بـالنظر إىل  - ٣�
املسـؤوليات املشـتركة ولكنـها متباينـة للـدول. ويتطلـــب ذلــك التعبئــة إلشــراك كــل 
شـخص يف تفـهم التنميـة املسـتدامة وتنفيذهـا. وينبغـي تعزيـز جلنـــة التنميــة املســتدامة 

ملتابعة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة. 
 

�تعبئة املوارد لدعم األهداف اإلمنائية لأللفية وأولويات مؤمتر القمة 
ـــة احملليــة  تعتمـد التنميـة املسـتدامة علـى قـدرة البلـدان علـى تعبئـة املـوارد املالي - ٤�
ـــدان يف مؤمتــر مونتــريي بزيــادة مســتويات مواردهــا  والدوليـة. والـتزام عـدد مـن البل
للمساعدة اإلمنائية الرمسيـة خـالل فـترة مـن الزمـن ميثـل خطـوة ملموسـة صـوب تعبئـة 
املـوارد مـن أجـل احلـد مـن الفقـر. وقـــال املشــاركون إن االســتثمار املباشــر األجنــيب 
واملسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة ينبغــي أن يكونــا متكــاملني واقــترحوا إلغــاء ديــون أشــد 
البلدان فقرا وأشاروا إىل موافقة تلـك البلـدان علـى زيـادة مسـاعداا اإلمنائيـة الرمسيـة 
إىل ١ يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل. وذكـرت مسـامهة التجـارة، كمـا نوقشـت 

يف الدوحة، بوصفها أحد أهم املوارد من أجل التنمية املستدامة. 
وشدد عدد من األعضاء على أمهية إزالـة اإلعانـات غـري املسـتدامة واملشـوهة  - ٥�
للتجارة، مبا يف ذلك اإلعانات الزراعيـة الضـارة. وُأشـري إىل أن املبلـغ الـذي يصـل إىل 
ـــدان املتقدمــة النمــو علــى اإلعانــات الزراعيــة  بليـون دوالر يوميـا الـذي ينفـق يف البل
يتسـبب يف اشـتداد حـدة الفقـر املدقـع يف البلـدان الناميـة حبرمـان صغـار املزارعـني مـن 
فرص التصدير ومن أسـباب الـرزق املسـتدامة، يف الوقـت الـذي يـؤدي فيـه إىل زيـادة 
التفاوتات العامة يف الثروة بني الشمال واجلنوب. ورغم أنـه حـدث هنـاك اتفـاق عـام 
على ضرورة اختاذ قادة العامل إجراءات إلزالة اإلعانـات الزراعيـة الضـارة، أقـر أغلـب 
املشاركني أيضا بأن ذلك سيمثل مهمة عسرية. وقال أحد املشاركني إن مـن املمكـن 
التخفيض التدرجيي لإلعانات املشوهة للتجارة بطريقة تكون منصفة أيضـا للمزارعـني 

يف البلدان املتقدمة النمو. 
يتطلـب وبـاء فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/متالزمـة نقـص املناعـة املكتســـب  - ٦�
(اإليـدز) واجلـوع يف أفريقيـا سـبال مبتكـرة أكـثر لتعبئـة املـوارد. وينبغـي تقـــدمي دعــم 
مـتزايد مـن مرفـق البيئـة العامليـة والبنـك الـدويل ملؤسسـات التعليـم والبحـــث، وميكــن 
للصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والتنمية الصحية أن يكمل بصندوق عاملي لتخفيـف 
حـــدة الفقـــر، وميكـن لصنـدوق تضامـــن عـاملي أن يعبـئ اجلـهود عـن طريـــق اتمــع 
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املـدين - علـى سـبيل املثـال، عقـب وقـوع كـــوارث طبيعيــة يف بلــدان ناميــة تقتضــي 
مساعدة غوثية. 

وسـاد اتفـاق عـام علـى ضـــرورة قيــام احلكومــات بزيــادة الدعــم املقــدم إىل  - ٧�
املؤسسات القادرة على بنـاء القـدرات األساسـية للمـوارد البشـرية ومتكـني املنظمـات 
اتمعية األساس من املسامهة يف التنمية املستدامة. وينبغـي للقطـاع اخلـاص بـدوره أن 
حيفــز علــى األعمــال اتمعيــــة عـــن طريـــق ختطيـــط اجلـــهود اإلمنائيـــة االجتماعيـــة 
واالقتصادية. وينبغي لصغـار املزارعـني احلصـول علـى التعليـم ووسـائل بنـاء القـدرات 
للمشـاركة يف األسـواق. وينبغـــي أن توفــر املؤسســات الدوليــة دعمــا مســتمرا هلــذه 

اجلهود. 
واقـترح توخـي احلـذر لتجنـب فـرض جـدول أعمـال مدفـوع مـن املـــاحنني يف  - ٨�
التنفيذ ولتجنب إنشاء بريوقراطيات جديـدة. وإقـرارا بـأن الـدول متثـل مصـاحل وطنيـة 
وأن مسؤولية املؤسسات اخلاصة هي بالدرجـة األوىل إزاء املسـامهني فيـها، بـرز تـأييد 
إلنشاء منظمة عامليـة غـري حكوميـة تعـىن بصـورة براغماتيـة بـالفقر والصحـة والتعليـم 
ـــوارد  ومسـائل أخـرى علـى أسـاس طوعـي، مبسـامهات مـن القطـاع اخلـاص تشـمل امل

والتكنولوجيا ودعم من أجل قيام جتارة حرة وعادلة. 
 

�تعبئة املوارد لدعم األهداف اإلمنائية لأللفية وأولويات مؤمتر القمة 
ُأعـرب عـن الـرأي بأمهيـة كفالـــة متابعــة متســقة ومنســقة ملؤمتــرات الدوحــة  - ٩�
ومونتــريي وجوهانســربغ، ودعــا عــدد مــن املشــاركني األمــــم املتحـــدة إىل جتنـــب 
االزدواجية وتعزيز االتساق داخل منظومة األمم املتحدة وإنشاء صالت واضحـة بـني 
اخلطـة التنفيذيـة ومبـادرات الشـراكة. إضافـة إىل ذلـك، ينبغـي هليئـات األمـم املتحـــدة 
ـــة املنحــى واملدجمــة حمليــا الــيت تضيــف قيمــة إىل  التركـيز علـى االسـتراتيجيات العملي

املوارد. 
�١٠ -أثبـت التشـاور مـع اتمعـــات احملليــة أمهيتــه احليويــة لوضــع االســتراتيجيات 
اإلقليميــة والوطنيــة للحــد مــن الفقــر. واالفتقــار إىل املــــوارد ميثـــل مشـــكلة، إال أن 
املصارف اإلمنائية لديها إمكانات املسـاعدة يف قطـاعي التعليـم والتكنولوجيـا، وميكـن 
للصناعة أن تشرك العديد من أصحـاب املصلحـة يف عمليـات التشـاور. وميكـن تنفيـذ 
خطط العمل البيئية، وخطط التنمية االقتصادية، والصحة، والزراعة، وكفـاءة الطاقـة، 
بأموال من القطـاع اخلـاص، وقـروض مـن املصـارف اإلمنائيـة، ومسـتويات أعلـى مـن 

العمالة. وتعزيز التعاون اإلقليمي من أجل التنفيذ ضروري يف هذا الصدد. 
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�١١ -وبالنسبة للعمل على الصعيد الوطـين، اقـترح إنشـاء آليـة لكفالـة االسـتمرارية 
ــــات وااللتزامـــات  حــىت ال تؤثــر التغيــريات يف احلكومــات الوطنيــة يف تنفيــذ االتفاق
الدولية. وينبغي للحكم الرشيد أن يوفر إطارا، وينبغـي دعـم الشـراكات لكـي ختلـف 
آثـارا يف سـياق مـن التعـاون واجلـهد املتسـق. ووضـع االسـتراتيجيات الوطنيـة للتنميـــة 
املستدامة واستراتيجيات احلد من الفقر ميكن تكملته بآليات دائمة مـن أجـل التنفيـذ. 
وسيحدث تقدم حقيقي مع مرور الوقـت، وذلـك مـع نشـأة صـالت أقـوى فيمـا بـني 

القطاعات. 
 

�تعزيــز التعــاون يف اـــاالت اخلمســـة ذات األولويـــة: امليـــاه واملرافـــق الصحيـــة، 
والطاقة، والصحة، والزراعة، والتنوع األحيائي 

�١٢ -توفـر الشـراكات أساسـا جديـدا للتنميـة املسـتدامة. ويتمثـل أحـد االلتزامـــات 
األساسـية للتنميـة املسـتدامة يف تعزيـز احلـوار ومتكـني اتمـــع املــدين. وتفــهم التنــوع 
الثقـايف أساسـي أيضـا جلعـل التنميـة املسـتدامة حتـدث بطريقـة ليسـت فعالـة وحســب، 
وإمنا مالئمة أيضا ملـن سيسـتفيدون منـها. وينبغـي أن تدمـج الشـراكات تفـهما ثقافيـا 
ـــق النجــاح يف بلــوغ األهــداف املتصلــة  للمجتمعـات احملليـة وأنظمـة قيمـها بغيـة حتقي

بالطاقة، والتنوع األحيائي، واملياه النظيفة واملرافق الصحية. 
�١٣ -وُأعرب عن الرأي بأمهية االستثمارات يف املبادرات مـن أجـل صحـة الطفـل، 
مبا يف ذلك العمل يف جمـال اإلبـالغ ووضـع املؤشـرات املتعلقـة بصحـة الطفـل، وامليـاه 
واملرافـق الصحيـة، وتلـوث اهلـواء. وينبغـي لإلجـراءات الواضحـــة الراميــة إىل توصيــل 
املياه واملرافق الصحية إىل فقراء الريف أن تنطـوي علـى االسـتثمار يف البنيـة األساسـية 
الريفية، وإشراك املنظمـات غـري احلكوميـة، ومتكـني املـرأة والشـباب، ورصـد التنفيـذ. 

وال بد من القضاء على االعتقاد بأن املياه متثل موردا غري حمدود. 
ـــن البلــدان األفريقيــة الضــوء علــى مشــاكل اجلفــاف،  �١٤ -وسـلط املشـاركون م
والتصحـر، والصحـة. وتتطلـــب مشــكلة التصحــر يف منطقــة الســاحل أمــواال كثــرية 
لصيانة الطرق، واآلبار، والبنية األساسية االجتماعية والظروف املعيشـية للمجتمعـات 
الريفيـة واحلضريـة. ويف تلـك املنطقـة، ُأشـري إىل إدمـاج املزارعـني ونقابـات العمــال يف 
جـهود تنـاول اـاالت املتصلـة بامليـاه واملرافـــق الصحيــة والطاقــة والصحــة والزراعــة 
والتنوع األحيائي كمثال على التعامل مع هذه التحديات بطريقـة شـاملة، ممـا يوضـح 

العالقة بني تنفيذ التنمية املستدامة وكفالة ظروف العمل الكرمية. 
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�االستفادة من املعارف العلمية لدى صنــع القــرار وكفالــة تيســري احلصــول علــى 
املعارف التكنولوجية والعلمية ذات األمهية احلامسة 

�١٥ -يتنـاول إعـالن األلفيـة عامليـة التعليـم ويشـــري إىل احلاجــة إىل زيــادة معــدالت 
االلتحاق باملدارس. وجرى تسليط الضوء على مشكلة نـزوح األدمغـة، وُأعـرب عـن 
آراء تتعلــق باســتحداث تكنولوجيــات جديــدة يف الــربامج اإلمنائيــة والتكــــامل بـــني 
القطاعات ذات الصلة من أجل تقاسم املعلومات. وينبغي استخدام املساعدة اإلمنائيـة 

الرمسية من أجل حتقيق أقصى فائدة يف البلدان النامية. 
�١٦ -واالسـتثمارات يف جمـال العلـم والتكنولوجيـا ضروريـة لزيـــادة قــاعدة املعرفــة 
العلمية والتكنولوجية يف البلدان النامية. واالسـتثمار يف الـربامج التعليميـة بـالغ األمهيـة 
لعكـس مسـار االحنـدار يف جمـال البحـــث يف العلــم والتكنولوجيــا يف البلــدان الناميــة. 
وهنـاك شـبكات ومؤسسـات قائمـة، إال أـا ينبغـي أن تسـتخدم جلعـل العلــم عنصــرا 
هامـا يف تكـامل األركـان الثالثـة للتنميـة املسـتدامة. ودعـا أحـد املشـــاركني إىل إقامــة 
تعاون ثالثي فيما بني اجلهات اليت توفر التمويل، والبلـدان الناميـة الـيت حققـت أوجـه 
تقدم يف تطوير التكنولوجيا، والبلدان املتلقية للعون الـيت تشـارك يف نقـل التكنولوجيـا 

بني بلدان اجلنوب. 
 

�التوصيات اليت تقدم ا املشاركون   
�١٧ -مشلت التوصيات ما يلي: 

إنشاء صندوق عاملي لتخفيف حدة الفقـر، ممـاثل للصنـدوق العـاملي ملكافحـة  �
اإليدز والتنمية الصحية 

إنشاء آلية لكفالة االستمرارية حىت ال تؤدي التغيريات يف احلكومات الوطنيــة  �
إىل تغيري االتفاقات وااللتزامات الوطنية السابقة 

االستثمار يف العلم والتكنولوجيا لزيـادة قـاعدة املعرفـة العلميـة والتكنولوجيـة  �
يف البلدان النامية 

تعزيـز االتسـاق داخـل األمـم املتحـــدة وإنشــاء صــالت واضحــة بــني اخلطــة  �
التنفيذية ومبادرات الشراكة 

النظـر يف إمكانيـة إنشـاء منظمـة عامليـة غـري حكوميـة تعـىن بصـورة براغماتيــة  �
بالفقر والصحة والتعليم ومسائل أخرى�. 
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 املائدة املستديرة رقم ٤ 
يف ٤ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢، قـام رئيـس املـائدة املسـتديرة رقـم ٤، ـارات جـاغديو،  - ٢١

رئيس غيانا، بافتتاح املائدة املستديرة وأدىل ببيان. 
وأدىل ببيانات ممثلو كل مـن املغـرب، وبلـيز، والـرأس األخضـر، وبـاراغواي، وكنـدا،  - ٢٢
وسويسرا، وجزر سليمان، واجلماهريية العربية الليبية، وغامبيا، والعـراق، ومجهوريـة الكونغـو 

الدميقراطية. 
وأدىل ببيانات ممثلو الوكاالت املتخصصـة والصنـاديق والـربامج التاليـة: منظمـة األمـم  - ٢٣
املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة، وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة، وبرنــامج األمــم املتحـــدة 

للمستوطنات البشرية. 
وأدىل ببيانـات املراقبـان عـن منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي وبرنـــامج  - ٢٤

البيئة اإلقليمي جلنوب احمليط اهلادئ. 
وأدىل ببيانات أيضا ممثلـو اموعـات الرئيسـية التاليـة: جمموعـة شـركات شـل امللكيـة  - ٢٥
اهلولنديـة والـس العـاملي لألعمـــال التجاريــة مــن أجــل التنميــة املســتدامة؛ واالحتــاد الــدويل 
للمنتجني الزراعيني؛ وأكادمييــة العـامل الثـالث للعلـوم؛ والشـبكة النسـائية مـن أجـل االسـتدامة؛ 
واجلمعيــة الوطنيــة للســكان األصليــني مــن أجــل احلكــم الــذايت؛ واالحتــــاد الـــدويل للمـــدن 
والسـلطات احملليـة؛ وشـبكة القـرى اإليكولوجيـة العامليـة؛ وجلنـة الشـــباب الوطنيــة يف جنــوب 

أفريقيا. 
وأبدى الرئيس مالحظات ختامية.  - ٢٦

ـــه بوصفــها ورقــة غــري  واملوجـز الـذي أعـده الرئيـس والـذي عممـت نسـخة أوليـة من - ٢٧
رمسية، هو على النحو التايل: 

 
�حنو جتديد وتعزيز االلتزام بالتضامن العاملي 

أعـرب املشـاركون عـن الـــرأي بأمهيــة العمليــات الــيت تعــدد فيــها أصحــاب  - ١�
ـــة لتحديــد األولويــات  املصلحـة. وقـدم أحـد املشـاركني وصفـا لعمليـة وضـع مصفوف
إلعـادة تشـكيل السياسـات الوطنيـة، حبيـث تشـمل مجيـع أصحـاب املصلحـة. وينبغــي 
االضطالع باخلطة التنفيذية يف كل من البلدان املتقدمة النمـو والناميـة وهـي ميكـن أن 
تشكل أداة هامة يف صياغة أساس منطقي جديد ملعاجلة املسائل العاملية، حبيـث تـؤدي 
إىل إنشاء التحالفات وتكتسب تأييد اجلمهور. وقد أكد مؤمتر القمة أمهيـة اختـاذ ـج 
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متعدد األطراف، وسيوفر دافعا جديدا إلشراك جمموعات رئيسية، فضال عن وسـائط 
اإلعالم، على حنو مستمر من أجل مسألة التنفيذ. 

ينبغي للنهج النظمية املتبعة على الصعيد احمللي أن تــويل أولويـة ملسـائل الطاقـة  - ٢�
املتجـددة، وإمـدادات امليـاه واملرافـــق الصحيــة، ولــربامج الدعــم االجتمــاعي لألســر، 
والتنوع الثقايف واملعاملة باملثل، والتعاون. وأيد أحـد املشـتركني النمـوذج اجلديـد مـن 
 تمعـات احملليـة والعدالـــة االقتصاديــة واحلنــوالتنميـة االجتماعيـة القـائم علـى متكـني ا

اإليكولوجي. واقترح مشترك آخر إنشاء جمالس وطنية وإقليمية وعاملية للشباب. 
 

�تعبئة املوارد من أجل دعم األهداف اإلمنائية لأللفية وأولويات مؤمتر القمة 
تطرقـت املناقشـات الـيت دارت حـول تعبئـة املـوارد املاليـة إىل مسـائل اســتيفاء  - ٣�
أهداف املساعدة اإلمنائية الرمسيـة، وربـط امليزانيـات الوطنيـة خبدمـة الديـون األجنبيـة، 
وإمكانيـة اسـتخدام االسـتثمار األجنـيب املباشـر يف تنفيـذ مبـادرات التنميـــة املســتدامة، 
ويئــة بيئــة مالئمــة لالســتثمار، واحلاجــة إىل وجــود تعــاون دويل بشــــأن مشـــاكل 

التهريب والتهرب الضرييب. 
ونوقشـت أيضـا التصـورات املتعلقـة بسـوء إدارة املســـاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة.  - ٤�
وارتـأى عـدة مشـتركني أن احلاجـة تدعـــو إىل تغيــري النظــرة الســائدة بــأن املســاعدة 
اإلمنائيـة الرمسيـة تـهدر، وذلـك بإقامـة الدليـل علـى اسـتخدامها الفعـــال. ورد آخــرون 
ـــة الرمسيــة املخصصــة  علـى ذلـك بـالقول إن ٧٠ يف املائـة مـن أمـوال املسـاعدة اإلمنائي
لبلـدان حمـــددة ال تصــرف يف ايــة املطــاف بــالفعل يف تلــك البلــدان. وعوضــا عــن 
االعتمـاد علـى املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـــة، ينبغــي التشــجيع علــى يئــة بيئــة مالئمــة 
لالستثمار. وأعرب مشتركون من البلدان الصغرية عن شعورهم أن املؤسسات املاليـة 
الدولية ال تسمع أصوام وأن االستجابة ملبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون كـانت 
بطيئة للغاية. وطلبوا إىل تلك املؤسسات التعجيـل بالعمليـة. بيـد أن بعـض املشـتركني 
الحـظ أن البلـدان الصغـرية ليسـت يف وضـع ميكِّنـها مـن اجتـذاب االسـتثمار األجنــيب 
املباشر بسبب عدم وجود وفورات احلجم لديها. وتعمل احلواجـز التجاريـة يف بعـض 
األحيان على إبطال مفعول تطبيقات املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة. واقـترح اختـاذ بعـض 
التدابري منها فرض ضريبـة قدرهـا نصـف يف املائـة علـى التجـارة اإلقليميـة وذلـك مـن 
أجل إدرار األموال الالزمة لتحسني اهليـاكل األساسـية، وكذلـك فـرض ضريبـة توبـن 

على املعامالت املالية الدولية. 
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ومن النتائج اإلجيابية ملؤمتر القمة االعـتراف بـأن األعمـال التجاريـة ميكـن بـل  - ٥�
ينبغي أن تكون جزءا من احلل. وقد نوقشت هذه املسألة بالتفصيل من قبل عـدد مـن 
املشتركني. ولوحظت بعض أوجه القصـور الـيت تعـاين منـها املنظمـات غـري احلكوميـة 
من قبيل صعوبة احلصول على متويل طويل األجل. وفيما يتعلق باحلراجة، على سـبيل 
املثال، فإن القطاع اخلاص يستطيع معاجلة مسألة إعادة التحريج على حنو أكثر فعاليـة 
عن طريق العمل مع صغار املزارعني، ومن خالل اإلدارة اجليدة لألراضـي والغابـات، 
وتوفري حوافز من أجل حفظ الطبيعة. وتعترب الشـركات مـن الشـركاء املمكنـني ليـس 

ألغراض التمويل فحسب وإمنا كوسيلة لتنفيذ املشاريع البيئية أيضا. 
ويود العديد مـن الشـركات اخلاصـة أن يـربهن علـى أنـه يتصـرف بـروح مـن  - ٦�
املسؤولية من الناحيتني البيئية واالجتماعية. وتواجه تلك الشـركات تسـاؤالت حـول 
شـرعيتها وحتـرص بصـورة مـتزايدة علـى إقامـة صـــالت مــع األنشــطة البيئيــة، وعلــى 
البلدان النامية أن حتاول االستفادة مـن هـذا االجتـاه. وبـاتت األعمـال التجاريـة تسـلّم 
بأن الثقة واملسؤولية عنصران أساسيان يف اجلهود الصادقة املبذولة بأي شراكة مفيـدة 
من قبيل مبادرة االتفاق العاملي. والحظ ممثـل دوائـر األعمـال التجاريـة أن االسـتدامة 
متثل فرصة بالنسبة لألعمـال التجاريـة؛ وأن التمتـع بـروح املسـؤولية هـو املعيـار الـذي 
جيب أن يحكم عليها به؛ وأن املساءلة هي التزام يتوجب عليها حتملـه؛ وأن الشـراكة 

هي الطريق الذي ستسري فيه يف املستقبل. 
ــــى يـــد  ينبغــي لبنــاء القــدرات أن يبــدأ علــى الصعيــد احمللــي وأن يتعــزز عل - ٧�
احلكومـات واملنظمـات غـري احلكوميـة باسـتخدام التعليـــم كوســيلة ملواصلــة التنميــة. 
وينبغي الربط بني التعليم وبنـاء القـدرات عـن طريـق العمـل اجلـاري يف امليـدان الـذي 
يتيح إمكانية حدوث نقـل عملـي للمـوارد واملـهارات البشـرية. واقـترح جعـل التعليـم 
أولوية سادسة تضاف إىل جماالت األولوية اخلمسة املتمثلة يف �مبـادرة امليـاه واملرافـق 
الصحيـة، والطاقـــة، والصحــة، والزراعــة، والتنــوع البيولوجــي� (مبــادرة ويــهاب). 

وينبغي للتعليم أن يستهدف املرأة والطفلة على وجه التحديد. 
ـــرية ومتوســطة  هنـاك حاجـة إىل يئـة أصحـاب مشـاريع وإجيـاد وظـائف صغ - ٨�
احلجم، وال سيما يف أقل البلدان النامية يف جماالت من قبيل إمدادات الطاقة املتجـددة 
على الصعيد احمللي. ومن شأن توظيـف اسـتثمارات يف صيانـة شـبكات امليـاه والطاقـة 
الصغرية النطاق أن ينشئ فرصـا للعمـل ويسـهم يف ختفيـف وطـأة الفقـر. وتلـزم تعبئـة 

املوارد الالزمة للمدن لتحسني ظروف اإلسكان ومعاجلة مسألة التحضر السريع. 
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والحظ عدد من املشتركني أنه بالرغم مما بذلوه من جهد لتدريـب أشـخاص  - ٩�
على اكتساب مهارات، هاجر كثـري مـن الشـباب واألشـخاص املتعلمـني بلداـم حبثـا 
عن وظائف أفضل. وينبغي منح نوع من التعويض عندما تســتقدم الشـركات الدوليـة 

بصورة فعالة األشخاص املزودين باملهارات من تلك البلدان. 
�١٠ -ويلـزم وضـع ميزانيـة منـاصرة للفقـريات لرفـــع مسـتوى معارفـهن وقدراـــن. 
ـــار حــق كــل مــن اتمعــات احملليــة  كمـا ينبغـي ملبـادرات الشـراكة أن تـأخذ باالعتب
وجمتمعـات الســـكان األصليــني يف استشــارا واالعــتراف حبقوقــها يف تقريــر املصــري 

ومبوافقتها املستنرية املسبقة. 
 

�حتسني التماسك واالتساق يف املؤسسات الوطنية والدولية وحتسني قدرا علــى 
إدماج املكونات الثالثة للتنمية املستدامة 

�١١ -على الصعيد الدويل، ينبغي لوكاالت وبرامج األمم املتحدة أن تبسـط عمليـة 
تقدمي التقارير القطرية دف تاليف االزدواجية، وذلـك باسـتخدام شـكل واحـد منـها 
فقط. والحظ أحـد املشـتركني أن جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة تعمـل علـى تيسـري 
إقامــة تنســيق أفضــل علــى املســتوى القطــري فيمــا بــني وكــاالت األمــــم املتحـــدة 
وصناديقـها وبراجمـها. وأشـار أيضـا إىل ضـرورة حتسـني التنسـيق مــع منظمــة التعــاون 
والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي والبنـك الـدويل واملنظمـات األخـرى غـــري الداخلــة يف 

املنظومة. 
�١٢ -ونـاقش العديـد مـن املشـتركني آثــار التصحــر واجلفــاف يف معــرض مناقشــة 
العمل املتعلق بإدارة املياه. وُذكـر أن أفضـل وسـيلة ملعاجلـة التصحـر هـي معاجلتـه مـن 
خـالل اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التصحـر الـيت تتضمـن أحكامـا تربـط مكافحـــة 
التصحر بالتنمية املستدامة. ودعا عـدة مشـتركني إىل تنسـيق تنفيـذ االتفاقيـة اإلطاريـة 

املتعلقة بتغري املناخ واتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية مكافحة التصحر. 
�١٣ -ومن الضروري إقامة تعاون على الصعيدين اإلقليمي والوطين، لكـن التنسـيق 
الدويل مطلوب أيضـا لتـاليف االزدواجيـة وهـدر املـوارد. والحـظ أحـد املشـتركني أن 
املنتدى احلضري العاملي ميكـن أن يشـجع علـى إقامـة صـالت علـى مجيـع الصعـد مـن 
أجـل اختـاذ عمـل علـى الصعيـد احمللـي. وميكـن أن يتخـــذ التكــامل اإلقليمــي كحفّــاز 

للتنمية املستدامة. 
ـــدى يكــون فيــه للبلــدان الفقــرية جــدا  �١٤ -ودعـا بعـض املشـتركني إىل إقامـة منت
صوت يف املؤسسات الدولية للترويج إلقامـة شـراكات عريضـة القـاعدة؛ وأبـرز أحـد 
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املشتركني اجلهود اإلقليمية املبذولة بالنيابـة عـن الـدول اجلزريـة الصغـرية الناميـة لكنـه 
ـــة الصــادرة عــن برنــاجمي عمــل ريــو  أشـار إىل ضـرورة ترمجـة بيانـات السياسـة العام
وبربـادوس إىل واقـع ملمـوس. واقـترح إنشـاء آليـة للدفـاع عـن قضايـا الـدول اجلزريــة 
الصغـرية الناميـة يف املؤسسـات املتعـددة األطـراف، تشـمل فتـح خـط اعتمـاد حلــاالت 
ــروج  الطـوارئ ملسـاعدة الـدول الصغـرية املنكوبـة بـالكوارث. وينبغـي للـهيئات الـيت ت
للتعاون اإلقليمي أن ترتبط باملبادرات الدولية وأن تشجع التعاون بـني بلـدان اجلنـوب 
عن طريق مراكز االمتياز البحثية اليت تعمل يف جماالت املياه واملرافق الصحيـة والطاقـة 
والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي (مبادرة ويهاب) وذلـك بغـرض تبـادل األفكـار 

واملعارف ودعم بناء القدرات يف البلدان النامية. 
�١٥ -وهنـاك حاجـة إىل اسـتخدام التكنولوجيـــا واآلليــات املؤسســية للحفــز علــى 
إحداث أثر مضاعف. وينبغـي تعزيـز وزارات التخطيـط علـى حنـو ميكنـها مـن إدمـاج 
القضايا القطاعية على حنو أفضل. ويف استطاعة املراكز املعنيـة برصـد امليـاه والبيئـة أن 

تقيس اضمحالل التربة ومستجمعات املياه وأن متنع التصحر قبل فوات األوان. 
 

�تعزيز التعاون يف ااالت اخلمسة ذات األولوية وهي: املياه واملرافــق الصحيــة، 
والطاقة، والصحة، والزراعة، والتنوع البيولوجي (مبادرة ويهاب) 

�١٦ -هناك حاجة إىل تعزيز التعاون اإلقليمي والعاملي يف جماالت (مبــادرة ويـهاب) 
للوفـاء بـاألهداف املتعلقـة مبجـال امليـاه واملرافـق الصحيـة. وينبغـــي أن جيــري بانتظــام 
تنســيق التنفيــذ أو املشــاورات املتعلقــة بــالتعليم علــى الصعيــد اإلقليمــي يف جمـــاالت 
(مبـادرة ويـهاب) لكفالـة املتابعـة املسـتمرة. وميثـل تطبيـق العلـم والتكنولوجيـا عنصــرا 

أساسيا يف إنشاء شبكات ملعاجلة املياه يف املناطق الريفية. 
�١٧ -والحظ عدة مشتركني أن مشروع خطة التنفيذ يتضمـن عـددا مـن األحكـام 
املتعلقـة بالزراعـــة والتنميــة املســتدامة والــيت مــن شــأا تنشــيط أي إجــراء يتخــذ يف 
املسـتقبل. وينبغـي بنـاء قـدرات منظمـات املزارعـني علـــى الصعيــد الوطــين ويتوجــب 
معاجلة الفقر يف املناطق الريفية يف شكل ما من خالل ملكيـة األراضـي ومـوارد امليـاه. 
وتتمتع منظمات املعونة العاملــة مـع منظمـات املزارعـني مـن خـالل املبـادالت القائمـة 

بني املزارعني بقدرة أكرب على توزيع املساعدة التقنية واملالية. 
�١٨ -وأوصى أحد املشتركني بأن يعـد التنـوع البيولوجـي يف مجلـة األشـياء الثمينـة 
اليت متلكها البلدان العاليـة التنـوع البيولوجـي حـىت يصبـح باإلمكـان تقييمـه علـى حنـو 
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أدق. وارتأت جمتمعات السكان األصليني ضـرورة االعـتراف بإداراـا اجليـدة للتنـوع 
البيولوجي وبوصفها مسامهة يف ثروة العامل. 

 
�االستفادة من املعارف العلمية لدى صنــع القــرار وكفالــة تيســري احلصــول علــى 

املعارف التكنولوجية والعلمية ذات األمهية احلامسة 
ـــرارات السياســية إىل أســاس  �١٩ -شـدد أحـد املشـتركني علـى وجـوب اسـتناد الق
علمـي سـليم. وأشـار مشـترك آخـر إىل أن احلـرص ميثـل عنصـرا ضروريـا مـن عنــاصر 
صنع القرار ألن اجلنس البشري سيتخذ حتما قرارات دون االستناد إىل معرفـة علميـة 
كاملـة. والحـظ مشـترك آخـر ضـرورة التمـــاس احلكومــات مشــورة علميــة مســتقلة 
وموضوعية، ووجوب االعتراف بالعلماء كمستشارين هامني للحكومــات، وضـرورة 

احترام اآلراء اليت تقدم هلا. 
�٢٠ -ينبغي نشر تكنولوجيات ميـاه الشـرب املأمونـة علـى أوسـع نطـاق ممكـن مـن 

خالل العمل مع دوائر األعمال التجارية على توزيعها وحتديثها وصيانتها. 
�توصيات مقدمة من املشتركني 

�٢١ -كان يف مجلة التوصيات ما يلي: 
تعزيـز املشـــاركة العريضــة القــاعدة مــن خــالل التنســيق مــع هيئــات األمــم  �

املتحدة، على أن يكون التعليم األولوية العليا 
مواصلة التكامل اإلقليمي من خـالل إقامـة مشـاريع حمـددة يف كـل بلـد علـى  �

حدة لتاليف العمل االنفرادي يف معاجلة التنمية املستدامة 
ـــة الحتياجــات البلــدان  احلصـول علـى اسـتجابة مـن املؤسسـات املاليـة الدولي �

الصغرية والتعجيل باالستجابة ملبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون 
تطوير القدرة على تنظيم املشاريع الصغـرية واملتوسـطة احلجـم، وال سـيما يف  �

أقل البلدان منوا كوسيلة إلجياد فرص عمل واملسامهة يف ختفيف حدة الفقر 
تشـجيع منظمـات املعونـة علـى العمـل بصـورة أوثـق مـع منظمـات املزارعـــني  �

لتسهيل نشر املساعدة املالية والتقنية من خالل املبادالت بني املزارعني 
تأسيس عملية صنع القرار على علم سليم مع القيـام يف الوقـت نفسـه باتبـاع  �
ـج احلـرص عنـــد عــدم توفــر املعلومــات. وينبغــي للحكومــات أن تلتمــس 

املشورة العلمية املوضوعية واملستقلة.� 
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 الفصل السابع 
  تقرير اللجنة الرئيسية 

قــرر مؤمتــر القمــة العــاملي للتنميــة املســتدامة يف جلســــته العامـــة األوىل املعقـــودة يف  - ١
٢٦ آب/أغسـطس ٢٠٠٢ أن حييـل البنـد ١٢ مـن جـدول األعمـال املعنـون �مشـروع خطـــة 
تنفيـذ نتـائج مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة� إىل اللجنـة الرئيسـية الـيت عليـها أن تقـــدم 

توصياا إىل مؤمتر القمة. 
 

تنظيم العمل   ألف -
عقدت اللجنة الرئيسية اجتماعني يف ٢٦ آب/أغسـطس و ٣ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢.  - ٢

كما عقدت عددا من االجتماعات غري الرمسية. 
وكان معروضا أمام اللجنة الرئيسية الوثائق التالية:  - ٣

A)؛  /CONF.199/3) مذكرة من األمانة عن املسائل التنظيمية واإلجرائية (أ)
ـــــة العــــاملي للتنميــــة املســــتدامة  مشـــروع خطـــة تنفيـــذ نتـــائج مؤمتـــر القم (ب)

(A/CONF.199/L.1)؛ 
تقرير اللجنة الرئيسية (A/CONF.199/L.3)؛  (ج)

اقتبـاس مـن مشـروع تقريـر اللجنـة الرئيسـية املقبـل يتضمـن املشـــروع املنقــح  (د)
 .(A/CONF.199/CRP.7) خلطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة

وقد ترأس اللجنة الرئيسية إميل سليم (إندونيسيا) الذي كان قـد انتخـب بالتزكيـة يف  - ٤
اجللسة العامة األوىل ملؤمتر القمة املعقودة يف ٢٦ آب/أغسطس. 

ويف اجللسـة األوىل للجنـة، أدىل رئيـس املشـاورات غـري الرمسيـــة، دوميســاين شــادراك  - ٥
كومالو، ببيان أمام اللجنة بشأن حالة املفاوضات اجلارية بشأن مشروع خطة التنفيذ. 

ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان ممثل كل من األرجنتني واستراليا.  - ٦
ويف اجللسة الثانية، املعقودة يف ٣ أيلول/سبتمرب، أدىل وزير خارجيـة جنـوب أفريقيـا،  - ٧

نائب رئيس مؤمتر القمة حبكم منصبه، نكوزانا كالريس دالميين زوما، ببيان. 
ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات ممثلو مالطة واألرجنتني وشيلي وهنغاريا.  - ٨

ويف اجللسة نفسها أيضا، أدىل األمني العام ملؤمتر القمة ببيان.  - ٩
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اإلجراء الذي اختذته اللجنة الرئيسية   باء -
مشروع خطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة 

يف اجللسـة الثانيـة، كـان معروضـا أمـام اللجنـة الرئيسـية املشـروع املنقـح خلطـــة تنفيــذ  - ١٠
نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة (A/CONF.199/CRP.7)؛ الـذي مت إصـداره وإحالتـه 
فيما بعد إىل اجللسة العامة بوصفه الوثيقة (A/CONF.199/L.3 و Add.1-13) الـذي قُـدم علـى 

أساس مشاورات غري رمسية. 
ـــن نتــائج  ويف اجللسـة نفسـها، قـدم نـائب رئيـس مؤمتـر القمـة حبكـم منصبـه تقريـرا ع - ١١

املشاورات غري الرمسية اليت أجريت بشأن مشروع خطط التنفيذ. 
ويف اجللسة نفسها أيضا، أدىل ممثل الواليات املتحدة األمريكية ببيان.  - ١٢

ويف اجللسـة نفسـها، أدىل املديـر املسـاعد لشـــعبة التنميــة املســتدامة يف إدارة الشــؤون  - ١٣
االقتصادية واالجتماعية، ببيان. 

ويف اجللسة نفسها، قرأ أحد كبـار مسـؤويل شـعبة التنميـة املسـتدامة التصويبـات الـيت  - ١٤
أدخلت على مشروع خطة التنفيذ املنقح. 

ـــات ممثلــو تركيــا وتونــس وأســتراليا وإكــوادور  ويف اجللسـة نفسـها أيضـا، أدىل ببيان - ١٥
والربازيل والدامنرك ونيوزيلندا واملكسيك واألرجنتني والنرويج وسويسـرا والواليـات املتحـدة 
األمريكية واململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية ومجهوريـة كوريـا والكرسـي 

الرسويل ومالطة وغيانا. 
ويف اجللسة نفسها، أدىل املدير املساعد لشعبة التنمية املستدامة ببيان.  - ١٦

ويف اجللسـة نفسـها أيضـا، أدىل ممثـل إثيوبيـــا ببيــان وأدىل ممثــل الــنرويج ببيــان ثــان.  - ١٧
وطلب ممثل النرويج أن يدرج بيانه يف تقرير اللجنة الرئيسية. وقد جاء يف البيان ما يلي:  

�لديَّ قلق أود أثارته خبصوص البيان الذي أدىل بـه السـفري جـون آش باسـم 
جمموعة االتصال والذي أشار فيه إىل الرأي الذي تتمسك به جمموعة االتصـال بشـأن 
املفاوضات اليت جرت بشأن الفقرة ٤٩ من مشـروع خطـة تنفيـذ نتـائج مؤمتـر القمـة 

املتعلقة مبسؤولية ومساءلة الشركات. 
�تود النرويج اإلعراب عما يلي:  

أن جمموعــة االتصــال مل تنشــأ مبوجـــب إجـــراءات األمـــم املتحـــدة  �(أ)
وبالتايل ينبغي أال يشار إليها يف الوثيقة الرمسية هلذا املؤمتر، 
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نتمسـك مبوقفنـا بـأن بيانـــات التفســري املتصلــة بــالفقرات املتفــاوض  �(ب)
عليها ينبغي أن تديل ا البلدان أو اهليئات الرمسية لألمم املتحدة، 

وبناء عليه نرتاب بدواعي اإلدالء ببيان باسم جمموعة االتصال�.  �(ج)
ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل أنتيغوا وبربودا ببيان.  - ١٨

ويف اجللسة نفسها، وافقت اللجنة، بناء على اقتراح من الرئيـس، علـى نـص مشـروع  - ١٩
خطة التنفيــذ كمـا ورد يف الوثيقـة (A/CONF.199/CRP.7)، بالصيغـة املعدلـة واملصوبـة شـفويا 
 A/ CONF.199/L.3/Add.1-13 الذي صدر وأحيل فيما بعد إىل اجللسة العامة بوصفـه الوثيقـة)
و Add.1-13/Corr.1 و 2)، وأوصت مؤمتر القمة باعتماده (لالطالع على النص، انظر الفصـل 

األول، القرار الثاين، املرفق). 
ويف اجللســــة نفســــها أيضــــا، اعتمــــــدت اللجنـــــة الرئيســـــية مشـــــروع تقريرهـــــا  - ٢٠

 .(A/CONF.199/L.3)
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 الفصل الثامن 
 اعتماد اإلعالن السياسي 

ـــر القمــة، يف  يف اجللسـة العامـة ١٧، املعقـودة يف ٤ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢، نظـر مؤمت - ١
إطار البند ١٣ من جدول األعمال، يف مشروع اإلعالن السياسـي بصيغتـه الـواردة يف الوثيقـة 
(A/CONF.199/L.6/Rev.2 و Corr.1) املعنونة �إعالن جوهانسربغ بشـأن التنميـة املسـتدامة� 
وأدىل رئيـس مؤمتـر القمـة، ثـابومبيكي، رئيـس مجهوريـة جنـوب أفريقيـــا، ببعــض املالحظــات 

وعرض مشروع اإلعالن السياسي. 
ـــى توصيــة رئيــس مؤمتــر  ويف اجللسـة نفسـها، اعتمـد مؤمتـر القمـة باإلمجـاع، بنـاء عل - ٢
القمة، إعالن جوهانسربغ بشأن التنميـة املسـتدامة وأوصـى اجلمعيـة العامـة بـإقراره (لالطـالع 

على النص انظر الفصل األول، القرار األول، املرفق). 
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 الفصل التاسع 
 اعتماد خطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة 

نظـر مؤمتـر القمـة يف جلسـته العامـة ١٧ الـيت عقـدت يف ٤ أيلـول/ســبتمرب ٢٠٠٢ يف  - ١
ـــال)،  خطـــة تنفيـذ نتـائج مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة (املـادة ١٢ مـن جـدول األعم
 Add.1-13/Corr.1 و Add.1-13 و A/CONF.199/L.3) ــــر اللجنـــة الرئيســـية الـــــواردة يف تقري

و 2). 
وأدىل رئيــس اللجنــة الرئيســية ببيــان عــرض فيــه مشــروع التقريــر وأوصــــى القمـــة  - ٢

باعتماده. واعتمدت القمة خطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة. 
ويف االجتماع نفسه، عرض ممثل فرتويال، نيابة عن الدول األعضاء يف األمـم املتحـدة  - ٣
A الذي من شأنه تعتمد  /CONF.199/L.7 األعضاء يف جمموعة الـ ٧٧ والصني، مشروع القرار
به القمة خطـة تنفيـذ نتـائج مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة وأن توصـي اجلمعيـة العامـة 
باعتماده. مث اعتمدت القمة مشروع القرار (لالطالع على النص النهائي، انظـر الفصـل األول 

القرار ٢، املرفق). 
وبعد إقرار خطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املسـتدامة، أدىل ببيانـات ممثلـو  - ٤
سويسـرا، والكرسـي الرسـويل وفـرتويال (نيابـــة عــن جمموعــة الـــ ٧٧ والصــني)، واملكســيك، 
ـــني، وســانت لوســيا، والــربازيل،  وتونـس، والدامنـرك (نيابـة عـن االحتـاد األورويب)، واألرجنت
واستراليا، وتركيا، وساموا (نيابـة عـن ائتـالف الـدول اجلزريـة الصغـرية)، وإكـوادور، وبـريو، 
والـنرويج، وفرنسـا، وأوغنـدا، وشـيلي، ومالطـة (نيابـة أيضـا عـن هنغاريـا)، وتوفـالو، واهلنـــد، 

والسلفادور والواليات املتحدة األمريكية. 
 

بيانات تفسريية بشأن خطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة 
قدم ممثلو عدد من البلدان بيانات طلبوا إىل أمانة القمة تسجيلها. وترد هـذه البيانـات  - ٥

أدناه. 
قدم ممثل األرجنتني البيان الكتايب التايل:  - ٦

ترمي السياسة األرجنتينية املتعلقة بالطاقة إىل تنويـع مصـادر الـتزويد بالطاقـة، 
وحتتل مصادر الطاقة املتجددة مكانـة ذات أفضليـة فيـها. وبالتـايل، فـإن صـورة إنتـاج 
الطاقـة يف األرجنتـني تضمـن علـى الـدوام عنصـــرا هامــا مــن عنــاصر مصــادر الطاقــة 

املتجددة. 
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ويف هـذا السـياق، مت اعتمـــاد معايـري تشـــجع علــى اســتخدام مصــادر طاقــة 
الرياح والطاقة الشمسية، مع مراعاة اإلمكانات الضخمة ملنطقة باتاغونيـا األرجنتينيـة 

على وجه اخلصوص. 
ومتشيا مع هذا املوقف، انضمت األرجنتني إىل مبادرة بلدان أمريكـا الالتينيـة 
والبحر الكارييب املتعلقة بالتنمية املستدامة، واليت حتدد أهدافـا يف جمـال مصـادر الطاقـة 

املتجددة. 
كذلــك، ضمــت اجلمهوريــة األرجنتينيــة صوــا إىل البيــان املتعلــق بالطاقـــة 

املتجددة الذي أدىل به االحتاد األورويب يف هذه الدورة. 
وتدرك مجهورية األرجنتني أن حمتوى خطة التنفيذ مستلهمة من احترام حياة 
اإلنسان وكرامته (املبدأ ١ من إعالن ريـو). لـذا، ال ميكـن تفسـري أي جـزء مـن هـذه 
الوثيقة على حنو يربر اختاذ إجراء من اإلجراءات ميس بصورة مباشـرة أو غـري مباشـرة 

حبرمة وقدسية حياة اإلنسان منذ نشأا. 
ويف ما يتعلق بالفقرة ٣١ (هـ) من خطـة التنفيـذ، تفسـر مجهوريـة األرجنتـني 
إشارة الفقرة إىل حتديد حصـص صيـد األرصـدة السـمكية املتداخلـة املنـاطق والكثـرية 

االرحتال على أا إشارة استثنائية إىل حتديد حصص الصيد يف أعايل البحار. 
وقدم ممثل استراليا البيان الكتايب التايل:  - ٧

تضم استراليا صوا إىل االتفاق العام بشأن اإلعـالن السياسـي وخطـة تنفيـذ 
نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة استنادا إىل الفهم التايل: 

تشكل الفقرة ٤٤ (س) من خطة التنفيذ دعوة إىل مؤمتر األطراف يف اتفاقيـة 
التنـوع البيولوجـي مـن أجـل النظـر يف كيفيـة تعزيـز وصـون نتـائج املقـرر سادســا/٢٤ 
الــذي اختــذه املؤمتــر يف اجتماعــه الســادس الــــذي عقـــد يف الهـــاي مـــن ٧ إىل ١٩ 

نيسان/أبريل ٢٠٠٢. 
ويف مـا يتعلـق بـالفقرة ١٠٦ (د) مـن خطـة التنفيـذ، يعـين تقـدمي املســاعدة يف 
الوصول إىل التكنولوجيات واملعارف والدراية تقـدمي معلومـات بشـأن مـا هـو متـاح، 
ـــــاوض بشــــأن شــــروط الوصــــول إىل  ويتعـــني علـــى املؤسســـات املشـــاركة أن تتف
تكنولوجيـات اسـتراليا اململوكـــة مــن القطــاع العــام. أمــا التكنولوجيــات واملعــارف 
والدراية املوجودة لدى اجلامعات االسترالية فليست �مملوكة من القطـاع العـام�، إذ 
أن التمويل الذي حتصــل عليـه البحـوث اجلامعيـة مـن هيئـات التمويـل التابعـة للقطـاع 
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اخلاص حبقوق امللكية الفكرية تقدمه هـذه اهليئـات دون لبـس علـى حنـو جمـرد مـن أي 
مطالبة الحقة. 

وال يشـكل اإلعـالن السياسـي وخطـة التنفيـذ مساسـا بـاحلقوق وااللتزامـــات 
الدولية الستراليا، مبا يف ذلك مـا ينـدرج يف إطـار منظمـة التجـارة العامليـة، أو بتفسـري 

تلك احلقوق وااللتزامات. 
وقدم ممثل الربازيل البيان الكتايب التايل:  - ٨

تود الربازيل أن تشدد على انضمامـها إىل توافـق اآلراء املتعلـق خبطـة التنفيـذ. 
ومثة جمال لتوخي صيغة أفضل للخطة، لكـن االتفـاق الـذي تسـىن التوصـل إليـه قـد مت 
بعـد مفاوضـات بالغـة الكثافـة والدقـة اسـتغرقت مـدة طويلـة. ورغـم هـذه الظـــروف، 
ال ميكن أحدا أن ينكر أنه مت إحراز تقدم يف جماالت عـدة، مـن بينـها املرافـق الصحيـة 
واملواد الكيمياوية، واملصائد، ووسائل التنفيذ واحلكم. ونالحظ أيضا إنشاء صنـدوق 
التضامن من أجل القضاء علـى الفقـر والقـرار بالتفـاوض مـن أجـل وضـع صـك دويل 
بشأن تقاسم فوائد استخدام التنـوع البيولوجـي. وهـذا يشـكل خطـوة كـربى، وحنـن 
بصدد العمل على استصدار جيل ثان من االتفاقات الدولية يستند إىل االتفاقــات الـيت 

اعتمدت يف ريو يف عام ١٩٩٨، مثل اتفاقية التنوع البيولوجي. 
وقد انضمت الربازيل إىل توافق اآلراء املتعلق بالفقرات املعنية بالطاقة الــواردة 
يف مشروع خطة التنفيذ الذي اعتمده املؤمتر بعدما أدركت لألسف، أن هـذا التوافـق 

هو القاسم املشترك األدىن املمكن حاليا. 
وعلى حنو ما ذكره رئيس الربازيل فرناندو انريكو كاردوسـو يـوم االثنـني يف 
اجللسة العامة، وعلى حنو ما شـدد عليـه وزيـر البيئـة يف املناقشـة الـيت عقـدت يف إطـار 
ـــاقش مســألة الطاقــة، أتينــا إىل جوهانســربغ حيدونــا تصميــم  فريـق االتصـال الـذي ن
للترويج هلدف يتمثـل يف جعـل الطاقـة املتجـددة مصـدرا لعشـرة يف املائـة مـن جممـوع 

الطاقة اليت ستستهلك حبلول ٢٠١٠، ومحل املؤمتر على االعتراف ذا اهلدف. 
هـذا وقـد أقـرت بلـدان أمريكـا الالتينيـة والبحـر الكـارييب ـذا اهلـــدف وهــو 
حاليـا يشـكل أحـد العنـاصر املركزيـة ملبـادرة أمريكـا الالتينيـة والبحـــر الكــارييب الــيت 
ـــيت ينتهجــها قطاعنــا العــام والقطــاع  اختذهـا وزراء البيئـة يف منطقتنـا. والسياسـات ال

اخلاص مستلهمة من روح هذا اهلدف.  
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ومل تـأت النتـائج الـيت حققناهـا مجاعيـا علـى مسـتوى توقعاتنـا. لكننـا إذا مـــا 
قارنا النص املتفق عليه يف خطة التنفيذ بـالنصني اللذيـن مت االتفـاق عليـهما يف جـدول 
أعمال القرن ٢١ والدورة التاسعة للجنة التنمية املستدامة ألمكننا أن نرى خطـوة إىل 
األمام. فقد اتفقنا مجيعا على زيادة احلصة العاملية مـن مصـادر الطاقـة املتجـددة زيـادة 
كربى وإجراء تقييم منتظــم للتقـدم احملـرز حتقيقـا هلـذه الغايـة. وقـد مت بوضـوح إدراج 

مفهوم حتديد األهداف يف جدول األعمال الدويل للتنمية املستدامة. 
وسوف نواصل السعي من أجل الترويج للطاقة املتجـددة علـى نطـاق العـامل. 
وحنن مستعدون للتعاون مع أفريقيا وأوروبا، ومهـا املنطقتـان اللتـان سـبق هلمـا حتديـد 
أهـداف لزيـادة نصيـب الطاقـة املتجـددة مـن مـوارد طاقامـا اإلمجاليـــة. وحنــن نعــتزم 
البحث عن ترتيبـات تـروج هلـذه األهـداف وتنفذهـا تنفيـذا فعـاال. ونعتقـد أن مسـألة 
الطاقة املتجددة جيب أن تصبح حمورا الهتمـام جلنـة التنميـة املسـتدامة، بوصفـها اهليئـة 
اليت ينبغي أن تناط ا متابعة جدول أعمال الـ ٢١ ونتائج مؤمتر القمة العـاملي للتنميـة 

املستدامة. ويف هذا السياق، تؤيد الربازيل اإلعالن الصادر عن االحتاد األورويب. 
وقدم ممثل الدامنرك البيان الكتايب التايل:  - ٩

إن النظر يف العالقة احملتملة بني حقوق اإلنسان والبيئة املشــار إليـها يف الفقـرة 
١٦٩ من خطة التنفيذ املنبثقة عن مؤمتـر جوهانسـربغ ينبغـي، علـى حـد فـهم االحتـاد 
األورويب، أن يأخذ يف االعتبار ما يقوم به برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وجلنـة األمـم 
املتحدة حلقوق اإلنسـان واهليئـات احلكوميـة وغـري احلكوميـة األخـرى مـن أعمـال يف 

هذا امليدان. 
 

وقدم ممثل إكوادور البيان الكتايب التايل:  - ١٠
يف مـا يتعلـق بـالفقرة ٤٠ مـن خطـــة التنفيــذ، يــود وفــد إكــوادور اإلعــراب 

عما يلي: 
يشدد بلدنا على أمهية الفقرة ٤٠ اليت حتـث علـى تعزيـز التعـاون الـدويل مـن 
أجـل مكافحـة الزراعـة غـري املشـروعة للنباتـات املخـدرة، يف ضـوء مـا تتسـم ـا هــذه 

الزراعة من آثار اجتماعية واقتصادية وبيئية ضارة. 
ـــى هــذه الزراعــات غــري  وإننـا نـرى مـن األمهيـة املطلقـة واملناسـبة القضـاء عل
املشروعة. بيد أننا نشدد على ضرورة أن تتم عملية االسـتئصال هـذه بوسـائل مؤاتيـة 
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للبيئة ال تشكل ضررا بالصحة البشرية وتقلـل مـن اآلثـار السـلبية االجتماعيـة والبيئيـة 
احمللية. 

ويسجل وفدي ضرورة أن يتماشـى تطبيـق هـذه الفقـرة ومبـادئ إعـالن ريـو 
بشأن البيئة والتنمية، وال سيما املبدأ ٢ الذي حيدد مسؤولية الدول عن كفالـة التمتـع 
مبواردها وفقا لسياساا البيئيـة والتنمويـة اخلاصـة ـا، ومسـؤولية كفالـة عـدم تسـبب 
األنشطة اليت جتري ضمن سلطة هذه الدولة وحتت سيطرا بأضرار لبيئة دول أخـرى 

أو مناطق تقع خارج حدود سلطتها الوطنية. 
وال تواجـه اإلكـوادور مشـــاكل تتعلــق بالزراعــات غــري املشــروعة للنباتــات 

املخدرة، وهي تعيش ضمن مناخ من السالم الداخلي. 
وقدم ممثل الكرسي الرسويل البيان الكتايب التايل:  - ١١

يسر الكرسي الرسويل، وفقـا لطبيعتـه ورسـالته اخلاصـة، أن ينضـم إىل توافـق 
اآلراء املتعلـق خبطـة تنفيـذ نتـائج مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة، ويعـرب عـــن 
ــذي  شـكره حلكومـة مجهوريـة جنـوب أفريقيـا وشـعبها ولكـل مـن سـاهم يف العمـل ال

تكللت به اية هذه القمة. 
ويعيـد الكرسـي الرسـويل تـأكيد موقفـه مـن أن أي مناقشـة ملوضـــوع التنميــة 
جيب أن تركز على كرامة اإلنسان، وهوجيدد التزامه مببادئ ريـو الـيت يشـري أوهلـا إىل 
أن �الكائنات البشرية هي حمور هواجس التنميـة املسـتدامة. وحيـق هلـا العيـش بصحـة 

وإنتاج يف وئام مع الطبيعة�. 
وال يأسف الكرسي الرسويل إال لكون هذا املبدأ األول مل جيـد صـدى لـه يف 
مقدمة كل جزء من الوثيقة، مبا يذكرنا ويوجه عملنا هنا ويف كل ميـدان مـن ميـادين 

التنمية املستدامة. 
ويسر وفدي اإلشارة إىل أنه ينضم إىل توافـق اآلراء دون حتفـظ. ويف الوقـت 
ـــام  نفسـه، يعيـد الكرسـي الرسـويل تـأكيد كافـة التحفظـات الـيت أعـرب عنـها يف اختت
ــة  خمتلـف مؤمتـرات األمـم املتحـدة وقممـها، وكذلـك يف الـدورات االسـتثنائية للجمعي

العامة من أجل استعراض هذه االجتماعات. 
وقدم ممثل اهلند البيان الكتايب التايل:  - ١٢
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يف اجللسة العامة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي للتنميـة املسسـتدامة الـيت عقـدت 
يف ٤ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢، أدلـت اهلنـد ببيـان تفسـريي بشـأن الفقـرة ٢٠ (هــ) مـن 

خطة التنفيذ. 
وذكر ممثــل اهلنـد أن لـدى بلـده جـا شـامال إزاء الـتزويد بالطاقـة وأنـه يـويل 
أولوية عليا للطاقة املتجـددة، فضـال عـن كونـه أحـد البلـدان القليلـة الـيت لديـها وزارة 
مسـتقلة تعـىن مبصـادر الطاقـة املتجـددة. بيـد أن بلـدا حبجــم اهلنــد وتنوعــه حيتــاج إىل 
االعتماد على مصادر طاقة متنوعة، وتتسم تكنولوجيـات الوقـود األحفـوري والطاقـة 
النووية يف هذا السياق بأمهية مماثلة. وبذلك، تشمل تكنولوجيات الطاقة املشـار إليـها 

يف الفقرة ٢٠ (هـ)، من زاوية تفسري اهلند، الطاقة النووية. 
وقدم ممثل نيوزيلندا البيان الكتايب التايل:  - ١٣

إن تـأييد نيوزيلنـدا للفقرتـني ٢٠ (هــ) و ٢٠ (ق) مـن خطـة التنفيـذ مرهــون 
بعـدم تفسـري اإلشـارات إىل تكنولوجيـات الطاقـة يف هـاتني الفقرتـني علـى أـا تشــمل 

تكنولوجيات الطاقة النووية. 
وقدم ممثل النرويج البيان الكتايب التايل:  - ١٤

تؤيـد الـنرويج بشـدة خطـة تنفيـذ نتـائج مؤمتـر جوهانســـربغ، لكنــها تأســف 
لكون صيغة الفقرة ٢٠ (هـ) اليت تعهد إىل الـدول بتطويـر تكنولوجيـات أكـثر تقدمـا 
وفعالية وتيسرا للوقود األحفوري ومصادر الطاقــة املتجـددة قـد ختضـع لسـوء تفسـري. 
وتوافــق الــنرويج علــى حمتــوى الفقــرة ٢٠ (هـــ) علــى أن يكــون مفــهوما بوضـــوح 

أال تشمل أحكامها الطاقة النووية. 
وقدم ممثل بريو البيان الكتايب التايل:  - ١٥

يشكر وفد بريو حكومة جنـوب أفريقيـا وشـعبها علـى مـا أبديـاه مـن حسـن 
ضيافة وعلى ما قدماه من مسامهة هامة يف نتائج هذه القمة. 

لقد شارك وفد بريو يف إقرار خطة تنفيذ القمة بتوافق اآلراء. بيد أنـه يشـاطر 
رئيس فرتويال ما أعــرب عنـه باسـم جمموعـة الــ ٧٧ والصـني مـن قلـق، ويؤيـد إعـالن 
الكرسي الرسويل ويضم صوته إىل التحفظات اليت أبداها وفد املكسـيك يف مـا يتعلـق 
شاشة التغري البيئي، والتمتع على حنو منصف بفوائد املوارد اجلينية واحترام املعـارف 
التقليدية املرتبطة ا، وكذلك بالدور احلاسم الذي تؤديـه املـرأة يف التنميـة املسـتدامة، 

وال سيما املرأة األصلية. 
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ويف هـذا الصـدد، يعيـد وفـد بـريو تـأكيد موقفـه مـن وجـوب مبـادرة اتمــع 
ـــل  الـدويل إىل تعميـق اإلجـراءات الراميـة إىل معاجلـة آثـار معينـة للتغـري البيئـي، مـن قبي
ظاهرة النينيو اليت يتعاظم حجم وتواتر تأثريها يف كل مرة علـى بـريو وبلـدان حـوض 
احمليط اهلادئ وكذلك ظـاهرة ذوبـان الكتـل اجلليديـة الـيت سـجلت يف الفـترة األخـرية 
على حنو مثري للقلق يف سلسلة جبال األنديـز، وبصـورة تشـكل خطـرا علـى إمـدادات 
ـــال األنديــز  امليـاه والطاقـة الكهربائيـة يف بلدنـا وعلـى اسـتدامة النظـام البيئـي ال يف جب

فحسب بل ويف الغابة األمازونية نفسها. 
إن بـريو حتـث اتمـع الـدويل علـى املبـادرة يف أقـرب وقــت ممكــن إىل إنفــاذ 

بروتوكول كيوتو، مبا يف ذلك تطبيق آلية التنمية النقية وتنمية سوق الكربون. 
ويسـر بـريو أيضـا أن تشـــارك يف فريــق العمــل التــابع موعــة البلــدان ذات 
التنوع البيولوجي الشديد املتقاربة التفكري هلـا، إىل جـانب أربعـة عشـر بلـدا آخـر مـن 
هذه الفئة، ويسـجل اهتمامـه بالشـروع مباشـرة يف مفاوضـات مـن أجـل وضـع نظـام 
دويل، يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، ينظم مشاركة بلدان املنشـأ يف التمتـع بعـدل 
وإنصاف بفوائد املوارد اجلينية، وكذلك اإلقرار حبقوق السـكان األصليـني مبـا لديـهم 

من معارف تقليدية. 
ــه  وختامـا، يسـجل وفـد بيـور مشـاركته يف اهلـدف اإلقليمـي الـذي تسـعى إلي
أمريكا الالتينية، والذي أعرب عنـه وفـد الـربازيل، بـأن يتـأتى مـا ال يقـل عـن ١٠ يف 
املائة من الطاقة، حبلول العام ٢٠١٠، من مصادر متجـددة وأكـثر نقـاوة، وهـو يضـم 
صوته إىل ما أعلنه االحتاد األورويب ذا الشأن معربا يف الوقت نفسه عـن أسـفه لعـدم 
متكن اتمع الدويل خالل هذه القمة من التوصــل بكاملـه إىل هـدف مشـترك يف هـذا 

الصدد. 
وقدم ممثل سويسرا البيان الكتايب التايل:  - ١٦

رغم إعراب سويسرا عن ارتياحـها للتوصـل إىل تسـوية بشـأن مقدمـة الفقـرة 
٤٧ من خطة تنفيذ نتائج مؤمتر جوهانسربغ، يود بلدنا هنـا أن يعيـد بوضـوح تـأكيد 
التزامه بالقرارات اليت اختذت خالل مؤمتري القاهرة وبيجـني، وال سـيما يف مـا يتعلـق 
بالصحـة الوقائيـــة والصحــة االجنابيــة. وتــرى احلكومــة السويســرية أن نتــائج هذيــن 
املؤمترين تتسم بأمهية أساسية وهي سوف تواصل الدفاع عن صياغة هذه املنجزات. 

ففي ما يتعلق بالوقاية، الحظـت سويسـرا بارتيـاح عـدم تشـكيك أي بلـد يف 
تطور مفهوم الوقاية تطورا هامـا منـذ مؤمتـر ريـو، وكـون هـذا املفـهوم جتسـد بشـكل 
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ملموس على املستوى الدويل يف العديد من امليـادين اهلامـة، مثـل املنتجـات الكيماويـة 
واألمن البيولوجي. من هنا، فإن إعادة تـأكيد املبـدأ ١٥ مـن إعـالن ريـو بشـأن البيئـة 
والتنمية يف خطة تنفيذ نتائج القمة العاملية للتنمية املستدامة ال ميكن أن ينظر إليه علـى 
أنه إنكار هلذا التطور اهلام، بل اعـتراف بكـون املبـدأ ١٥ يشـكل أساسـا لتعزيـز مبـدأ 

الوقاية يف القانون الدويل. 
وقدم ممثل تونس البيان الكتايب التايل:  - ١٧

تعـرب تونـس عـن ارتياحـها العتمـاد مؤمتـر القمـة العـــاملي للتنميــة املســتدامة 
الفقـرة ٧ (ب) مـن خطـة التنفيـذ واملتعلقـة بإنشـاء صنـدوق للتضـامن العـاملي وتعـرب 
عن اقتناعها الراسخ بأن هذا القـرار يشـكل اجنـازا هامـا وأداة قيمـة مـن شـأن اتمـع 

الدويل أن يستخدمها يف مكافحة الفقر. 
وتناشــد تونــس اتمــع الــدويل وكافــة أصحــــاب املصلحـــة، مبـــا يف ذلـــك 
احلكومـات، املشـاركة يف إنشـاء هـذا الصنـدوق، علـى حنـو مـا هـو مذكـــور يف تلــك 

الفقرة. 
وتدعـو تونـس مجيـع البلـدان إىل العمـل سـوية بغيـة االنتـهاء، خـــالل الــدورة 
السـابعة واخلمسـني للجمعيـة العامـة، مـن طرائـــق تشــغيل صنــدوق التضــامن العــاملي 

وحشد املوارد الالزمة له. 
وقدم ممثل تركيا البيان الكتايب التايل:  - ١٨

إن موافقة تركيا على خطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة 
ال تشكل مساسا مبوقف تركيا من اتفاقية األمم املتحـدة لقـانون البحـار لعـام ١٩٨٢ 

وال تؤثر فيه. 
وقدم ممثل توفالو البيان الكتايب التايل:  - ١٩

ـــود  ترحـب توفـالو، مـع بعـض التحفظـات، خبطـة التنفيـذ، وتشـاطر رأي الوف
األخرى اليت أعربت عن خيبة أملها من عدم تضمن خطة التنفيذ أهدافا وأطـرا زمنيـة 
ــن أن أي  تتعلـق بالطاقـة املتجـددة. ويشـاطر بلدنـا التفسـري الـذي أدلـت بـه الـنرويج م

إشارة إىل الطاقة يف الفقرة ٢٠ ال ينطوي على إشارة إىل الطاقة النووية. 
وحنـن نشـاطر اآلراء الـيت أعربـت عنـها ســـانت لوســيا يف مــا يتعلــق مبنظمــة 
التجارة العاملية. وتوفالو طرف يف اتفاق منظمـة التجـارة العامليـة، ومـن هنـا فإننـا نـود 
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أن نسجل بأن أي إشارة إىل منظمة التجارة العاملية يف خطة التنفيـذ ال يسـتتبع التزامـا 
من جانب حكومة توفالو. 

وقدم ممثل الواليات املتحدة األمريكية البيان الكتايب التايل:  - ٢٠
 

 املبدأ ٧ من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية 
على حنو ما سجلته الواليات املتحدة األمريكيـة يف مؤمتـر األمـم املتحـدة املعـين بالبيئـة 
والتنمية لعام ١٩٩٢، فإن مبلغ فهم بلدنا أن املبـدأ ٧ مـن إعـالن ريـو املتعلـق بالبيئـة والتنميـة 
يركز على الدور القيادي اخلاص املنوط بالبلدان املتقدمـة، بفعـل تطورهـا الصنـاعي، وجتربتـها 
يف جمال السياسات واإلجراءات املتعلقة بالوقاية البيئية، وخرباا وإمكاناا التقنية، والواليـات 
املتحدة تقبل هـذا املبـدأ. بيـد أن الواليـات املتحـدة ال تقبـل أي تفسـري للمبـدأ ٧ يسـتدل منـه 
اعتراف الواليات املتحـدة أو قبوهلـا بـأي التزامـات أو مسـؤوليات دوليـة، أو أي انتقـاص مـن 

مسؤوليات البلدان النامية يف إطار القانون الدويل. 
ــو ٧  وتـرد عبـارة �مسـؤوليات مشـتركة لكنـها ممـيزة� يف اجلملـة الثانيـة مـن مبـدأ ري
الذي ينص على أنه �نظرا الختالف درجات اإلسـهام يف تدهـور البيئـة العامليـة، علـى الـدول 
مسـؤوليات مشـتركة لكنـها ممـيزة�. وتفســـري الواليــات املتحــدة اإلشــارات إىل املســؤوليات 

املشتركة ولكن املميزة يف خطة التنفيذ على هذا النحو. 
 

مسؤولية الشركات 
ذكر رئيس اللجنة الرئيسية خالل املؤمتر أن مبلغ �الفـهم اجلمـاعي� لفريـق االتصـال 
ـــو أن الفقــرة ٤٩ مــن خطــة التنفيــذ، املتعلقــة مبســؤولية الشــركات  املعـين بوسـائل التنفيـذ ه
ومساءلتها، تشري إىل االتفاقات احلكومية الدولية واملبادرات الدوليـة القائمـة، وأن هـذا الفـهم 
ينبغي أن ينعكس يف التقرير اخلتامي للمؤمتر. وتضم الواليات املتحـدة صوـا إىل هـذا البيـان، 

وتالحظ أن هذا الفهم يتسم بأمهية حامسة يف فهم الفقرة ٤٩ وتنفيذها بشكل مالئم. 
 

التنوع البيولوجي 
إن الواليـات املتحـدة، رغـم انضمامـها إىل توافـق اآلراء بشـأن خطـة التنفيـذ، تتحفــظ 
على موقفها بشأن الفقرة ٤٤ (س). فهذه الفقـرة تتوخـى التفـاوض �يف إطـار اتفاقيـة التنـوع 
البيولوجـي، مـع مراعـاة مبـادئ بـون التوجيهيـة، ووضـع نظـام دويل لتشـــجيع وصــون عمليــة 
تقاسـم الفوائـد املتأتيـة مـــن اســتخدام املــوارد اجلينيــة بصــورة عادلــة ومنصفــة�. ويف ســياق 
املفاوضات اخلتامية بشأن هــذه الفقـرة، حذفـت عبـارة �ملـزم قانونيـا� قبـل كلمـة �نظـام�، 
بنـاء علـى طلـب وفـود عـدة. ويف ضـوء هـذه اخللفيـة التفاوضيـة، تفـهم الواليـــات املتحــدة أن 
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التعهد املتوخى يف هذه الفقرة ليس من شأنه أن ينطوي على وضع صك ملزم قانونيـا. وتـرى 
األمم املتحدة كذلك أن هذه الفقرة تشكل دعوة إىل الدول من أجل استكشـاف أدوات غـري 
ملزمة لتحسني تنفيذ اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي ومبـادئ بـون التوجيهيـة، وقـد اعتمـدت هـذه 
األخرية يف نيسان/أبريل من هذه السنة. ويف رأي الواليات املتحدة أن أي مبـادرات تتخـذ يف 
هذا امليدان جيب أن تتيح الوصول بالكامل إىل املوارد اجلينيـة وأن حتـترم احلقـوق وااللتزامـات 

املنصوص عليها مبوجب القانون الدويل. 
 

الصحة 
إن مبلغ فهم الواليـات املتحـدة أنـه ال ميكـن بـأي وجـه مـن الوجـوه تفسـري أي تعبـري 
وارد يف خطـة التنفيـذ، مبـا يف ذلـك اإلشـــارات إىل الصحــة و �الصحــة اإلجنابيــة واجلنســية� 
و �اخلدمات الصحية األساسية� و �خدمـات الرعايـا الصحيـة�، أو اإلشـارات إىل احلقـوق 
أو احلريات، على أا تنطـوي أو تشـجع علـى اإلجـهاض أو علـى اسـتخدام احملفـزات املتصلـة 
ـــة إىل مؤمتــرات األمــم  بـه. كذلـك، ال تـرى الواليـات املتحـدة أن وجـود أي إشـارة يف الوثيق
املتحدة أو قممها، مبا يف ذلك مؤمتر القمة املعـين بـالطفل، ومؤمتـر األمـم املتحـدة املعـين بالبيئـة 
والتنمية، واملؤمتر الـدويل املعـين بالسـكان والتنميـة، ومؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة االجتماعيـة، 
واملؤمتر العاملي الرابـع املعـين بـاملرأة واالجتماعـات الـيت عقـدت الحقـا ملتابعـة هـذه املؤمتـرات، 
يشـكل تـأييدا لإلجـهاض أو تروجيـا لـه. لكـن الواليـات املتحـــدة تؤيــد معاجلــة اإلصابــات أو 
األمراض اليت يعود سـببها إىل اإلجـهاض غـري الشـرعي أو الشـرعي، مبـا يف ذلـك، علـى سـبيل 

املثال، الرعاية اليت تقدم يف الفترة الالحقة لعملية اإلجهاض بدافع الرأفة. 
 

املساعدة اإلمنائية الرمسية 
تعيـد الواليـات املتحـدة تـأكيد عـدم قبوهلـــا أهــداف املعونــة الدوليــة الــيت تســتند إىل 
النسب املئوية للناتج القومي اإلمجايل للبلدان املاحنـة. وتعتقـد الواليـات املتحـدة إزاء ذلـك أنـه 
ينبغي زيادة املعونة املقدمة للبلدان الناميـة الـيت تبـدي التزامـا جليـا بالتمـاس العـدل يف احلكـم، 

واالستثمار يف شعبها، وبتشجيع املؤسسات اخلاصة واألعمال. 
 

طبيعة خطة التنفيذ وإعالن جوهانسربغ 
تشـدد الواليـات املتحـدة علـى أمهيـة خطـة التنفيـذ وإعـالن جوهانسـربغ وتالحــظ أن 
ـــا يف هــذا املؤمتــر تتضمنــان، علــى غــرار اإلعالنــات والوثــائق  هـاتني الوثيقتـني اللتـني اعتمدت
األخرى ذات الصلة، مقاصد سياسية هامة وخططـا منسـقة للعمـل، لكنـهما ال تفرضـان علـى 

الدول تعهدات ملزمة مبوجب القانون الدويل. 
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 الفصل العاشر 
 تقرير جلنة وثائق التفويض 

يف اجللسـة العامـة األوىل، املعقـودة يف ٢٦ آب/أغسـطس ٢٠٠٢، قـــام املؤمتــر، وفقــا  - ١
ـــا نفــس تكويــن جلنــة وثــائق  للمـادة ٤ مـن نظامـه الداخلـي، بتعيـني جلنـة لوثـائق التفويـض هل
التفويض يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورا السادسـة واخلمسـني، أي االحتـاد الروسـي 
وأوروغواي وجامايكا والدامنارك وسنغافورة والسنغال والصـني وليسـوتو والواليـات املتحـدة 

األمريكية. 
وعقدت جلنة وثائق التفويض اجتماعا واحدا يوم ٢٩ آب/أغسطس ٢٠٠٢.  - ٢

وانتخبت ماريا غابرييال شيفليت (أوروغواي) رئيسا باإلمجاع.  - ٣
ـــن أمــني املؤمتــر، مؤرخــة ٢٩ آب/أغســطس  وكـان معروضـا علـى اللجنـة مذكـرة م - ٤
٢٠٠٢، تتعلق بوثائق ممثلي الدول واجلماعـة األوروبيـة لـدى املؤمتـر. وأدىل ممثـل عـن مكتـب 
الشؤون القانونية باألمانة العامة لألمـم املتحـدة ببيـان يتصـل بـاملذكرة كـان ممـا قـام بـه فيـه أن 
أضاف ما استجد إىل مذكـرة أمـني املؤمتـر، مبينـا وثـائق التفويـض والرسـائل الـيت وردت بعـد 

االنتهاء من إعدادها. 
وكما هو مبني يف الفقرة ١ مـن املذكـرة ويف البيـان املتصـل ـا، وردت، حـىت وقـت  - ٥
اجتماع جلنة وثائق التفويض، وثائق تفويض رمسيـة للممثلـني لـدى املؤمتـر، بالشـكل املطلـوب 
ـــدول الـــ ٧٧ التاليــة أمساؤهــا ومــن اجلماعــة  يف املـادة ٣ مـن النظـام الداخلـي للمؤمتـر، مـن ال
األوروبيــة: االحتــاد الروســي، أذربيجــان، األرجنتــني، األردن، إريتريــــا، إســـبانيا، أســـتراليا، 
ـــة املتحــدة، أنتيغــوا وبربــودا، أوروغــواي، أوغنــدا،  إسـرائيل، ألبانيـا، أملانيـا، اإلمـارات العربي
أوكرانيـا، أيسـلندا، البحريـن، الربتغـال، بـروين دار السـالم، بلجيكـا، بوتـان، بوركينـا فاســـو، 
تـايلند، تركيـا، ترينيـداد وتوبـاغو، تونغـا، جامايكـا، جـزر سـليمان، اجلمهوريـة الدومينيكيـــة، 
اجلمهورية العربية السورية، مجهورية كوريـا، مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة، مجهوريـة 
الو الدميقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبويت، الدامنرك، رومانيا، سـانت لوسـيا، 
سري النكا، سنغافورة، سورينام، السويد، الصني، غانـا، فنلنـدا، فيجـي، فييـت نـام، قـربص، 
ـــا، كرييبــاس، لبنــان، لكســمربغ،  كازاخسـتان، الكرسـي الرسـويل، كرواتيـا، كمبوديـا، كوب
ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، ماليزيـا، مدغشـقر، املكسـيك، ملديـف، منغوليـا، موريشـيوس، 
موناكو، ميامنار، ناميبيا، النرويج، نيبال، النيجر، نيجرييا، هنغاريا، هولندا، الواليـات املتحـدة 

األمريكية، اليابان. 
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ـــني  وكمـا هـو مبـني يف الفقـرة ٢ مـن املذكـرة ويف البيـان املتصـل ـا، وردت إىل األم - ٦
العام لألمم املتحدة، حىت وقت اجتماع جلنـة وثـائق التفويـض، معلومـات تتعلـق بتعيـني ممثلـي 
الـدول لـدى املؤمتـر، وذلـك بالـــربق والفــاكس، مــن رؤســاء الــدول واحلكومــات، أو وزراء 
اخلارجية، أو عن طريق رسائل أو مذكرات شـفوية مـن البعثـات املعنيـة، مـن الـدول الــ ١١٢ 
التاليــة: إثيوبيــــا، أرمينيـــا، أســـتونيا، أفغانســـتان، إكـــوادور، أنـــدورا، إندونيســـيا، أنغـــوال، 
ـــا، بــابوا غينيــا اجلديــدة، بــاراغواي،  أوزبكسـتان، مجهوريـة إيـران اإلسـالمية، أيرلنـدا، إيطالي
باكســتان، بــاالو، الــربازيل، بربــادوس، بلغاريــا، بلــيز، بنغالديــش، بنمــا، بنــن، بوتســـوانا، 
بورونـدي، البوسـنة واهلرســـك، بولنــدا، بوليفيــا، بــريو، بيــالروس، توغــو، توفــالو، تونــس، 
اجلزائـر، جـزر البـهاما، جـزر القمـر، جـزر كـوك، جـزر مارشـال، اجلماهرييـة العربيـــة الليبيــة، 
مجهورية أفريقيا الوسطى، اجلمهوريـة التشـيكية، مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة، مجهوريـة الكونغـو 
الدميقراطيـة، مجهوريـة مقدونيـا اليوغوسـالفية السـابقة، مجهوريـة مولدوفـا، دومينيكـــا، الــرأس 
األخضـر، روانـدا، زامبيـا، زمبـابوي، سـاموا، سـان تومـي وبرينسـييب، سـانت فنسـنت وجــزر 
غرينـادين، سـانت كيتـس ونيفيـس، السـلفادور، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، الســنغال، ســوازيلند، 
ـــال، طاجيكســتان، العــراق، عمــان،  السـودان، سويسـرا، سـرياليون، سيشـيل، شـيلي، الصوم
غابون، غامبيا، غرينادا، غواتيمـاال، غيانـا، غينيـا، غينيـا االسـتوائية، غينيـا - بيسـاو، فـانواتو، 
فرنسا، الفلبني، فرتويال، قطر، قريغيزســتان، الكامـريون، كنـدا، كـوت ديفـوار، كوسـتاريكا، 
الكونغو، كولومبيا، الكويـت، كينيـا، التفيـا، ليربيـا، مالطـة، مـايل، مصـر، املغـرب، مـالوي، 
ـــدا الشــمالية، موريتانيــا،  اململكـة العربيـة السـعودية، اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلن
موزامبيق، واليات ميكرونيزيا املوحدة، النمسـا، نيكـاراغوا، نيوزيلنـدا، نيـوي، هـاييت، اهلنـد، 

هندوراس، اليمن، يوغوسالفيا، اليونان. 
وكما هو مبني يف الفقرة ٣ من املذكرة ويف البيان املتصل ا، مل ترسل الدولـة التاليـة  - ٧
املشاركة يف املؤمتر، حىت وقت اجتماع جلنـة وثـائق التفويـض، أي معلومـات إىل األمـني العـام 

لألمم املتحدة عن ممثليها لدى املؤمتر: تشاد. 
وقررت اللجنة قبـول وثـائق تفويـض ممثلـي مجيـع الـدول املذكـورة يف املذكـرة املشـار  - ٨
إليها آنفا ويف البيان املتصل ا، وكذا وثائق تفويض ممثلي اجلماعة األوروبية، علـى أسـاس أن 
وثـائق التفويـض الرمسيـة ملمثلـي الـــدول املشــار إليــها يف الفقرتــني ٦ و ٧ أعــاله سترســل إىل 

األمني العام يف أقرب وقت ممكن. 
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واعتمدت اللجنة مشروع القرار التايل دون تصويت:  - ٩
�إن جلنة وثائق جلنة وثائق التفويض، 

�وقد نظرت يف وثائق تفويض املمثلـني املشـاركني يف املؤمتـر الـدويل للتنميـة 
املستدامة، املشار إليها يف مذكرة أمني املؤمتر املؤرخة ٢٩ آب/أغسطس ٢٠٠٢. 

�تقبـل وثـــائق تفويــض ممثلــي الــدول واجلماعــة األوروبيــة املشــار إليــها يف 
املذكرة املشار إليها آنفا�. 

وقررت اللجنة، دون تصويت، أن توصي املؤمتر باعتماد مشروع قـرار باملوافقـة علـى  - ١٠
تقرير اللجنة. 

 
 اإلجراءات اليت اختذها مؤمتر القمة 

يف اجللسة العامة السابعة عشرة، املعقودة يف ٤ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢، نظـر املؤمتـر يف  - ١١
 .(A/CONF.199/15) تقرير جلنة وثائق التفويض

واعتمـد املؤمتـر مشـروع القـرار الـذي أوصـت بـه اللجنـة يف تقريرهـا (لالطـالع علــى  – ١٢
النص، انظر الفصل األول، القرار ٤) 
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 الفصل احلادي عشر 
 اعتماد تقرير املؤمتر 

يف اجللسـة العامـة السـابعة عشـرة، املعقـودة يف ٤ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢، قـدم املقـــرر  - ١
 .(Add.1-4 و A/CONF.199/L.2) العام تقرير املؤمتر

ويف اجللسة ذاا، اعتمد املؤمتر مشروع التقريــر وأذن للمقـرر العـام بوضـع التقريـر يف  - ٢
صيغته النهائية، جريا على ما درجت عليه األمم املتحدة، متهيدا لتقدميـه إىل اجلمعيـة العامـة يف 

دورا السابعة واخلمسني. 
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 الفصل الثاين عشر 
 اختتام املؤمتر 

يف اجللسة العامة السادسة للمؤمتر، املعقودة يف ٤ أيلول/ســبتمرب ٢٠٠٢، عـرض ممثـل  - ١
فرتويال، باسم الدول األعضاء يف األمم املتحدة الــيت هـي أعضـاء يف جمموعـة الــ ٧٧ والصـني، 

مشروع قرار (A/CONF.199/L.8) يعرب عن امتنان املؤمتر للبلد املضيف. 

ويف اجللسة ذاا، اعتمد املؤمتر مشـروع القـرار (لالطـالع علـى النـص، انظـر الفصـل  - ٢
األول، القرار ٣). 

ويف اجللسة ذاا أيضا، أدىل ببيانات ممثلـو الدامنـرك (باسـم الـدول األعضـاء يف األمـم  - ٣
املتحدة األعضاء يف االحتاد األورويب)، واليابان والواليات املتحدة األمريكية. 

ويف اجللسة ذاا أدىل مراقب فلسطني ببيـان باسـم الـدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة  - ٤
األعضاء يف اموعة العربية. 

ويف اجللســـة ذاـــا أيضـــا، أدىل رئيـــس القمـــة ببيـــان، وبــــإعالن يتصــــل بالوثيقــــة  - ٥
 .A/CONF.199/CRP.6/Rev.1

ويف اجللسة ذاا، أدىل األمني العام للقمة ببيان.  - ٦

ويف اجللسـة ذاـا، أيضـا، أدىل ممثـل فـرتويال ببيـان، باسـم الـــدول األعضــاء يف األمــم  - ٧
املتحدة األعضاء يف جمموعة الـ ٧٧ والصني. 

ويف اجللسة ذاا، أدىل رئيس املؤمتر ببيان وأعلن اختتام املؤمتر.  - ٨
  

احلواشي 
 ،(A / 5 انظــر الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة السادســة واخلمســون، امللحــق رقــــم ١٩ (6/19 (١)
2؛ A/CONF.199/PC/14، الفقـــــــرة ١٣، و  001/PC/3 ــــــرع بــــــــاء، املقـــــــرر ــــــامن، الف الفصــــــل الث

A/CONF.199/4، الفقرة ٢٤. 
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 املرفق األول 
 قائمة الوثائق 

العنوان أو الوصف  بند جدول األعمال الرمز 
 A/CONF.199/1 جدول األعمال املؤقت ٤

 Corr.1 و A/CONF.199/2 النظام الداخلي املؤقت ٣
 A/CONF.199/3 املسائل التنظيمية واإلجرائية ٦
 A/CONF.199/4  تقريـــر جلنـــة التنميـــة املســـتدامة بوصفـــــها اللجنــــة

التحضريية ملؤمتر القمة العاملي للتنميـة املسـتدامة عـن 
دورا الرابعة 

 A/CONF.199/5 رسـالة مؤرخـة ٢٨ آذار/مـارس ٢٠٠٢ موجهــة إىل ٩
وكيل األمني العام للشؤون االقتصادية واالجتماعيـة 

من املمثل الدائم لألردن لدى األمم املتحدة 
 A/CONF.199/6 رسـالة مؤرخـة ١٧ متـوز/يوليـــه ٢٠٠٢ موجهــة إىل ٩

ـــم لكنــدا لــدى األمــم  األمـني العـام مـن املمثـل الدائ
املتحدة 

 A/CONF.199/7 رسـالة مؤرخـة ٢٤ متـوز/يوليـــه ٢٠٠٢ موجهــة إىل ٩
األمني العام ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املسـتدامة مـن 
القـائم باألعمـال يف البعثـة الدائمـة لبـريو لـدى األمـم 

املتحدة 
 A/CONF.199/8 رسالة مؤرخة ٦ آب/أغسـطس ٢٠٠٢ موجهـة إىل ٩

األمني العام من املمثل الدائم لبنغالديش لـدى األمـم 
املتحــدة والقــائم باألعمــال بالنيابــة للبعثــة الدائمــــة 

هلولندا لدى األمم املتحدة 
 A/CONF.199/9 رسالة مؤرخة ٥ آب/أغسـطس ٢٠٠٢ موجهـة إىل ٩

وكيل األمني العام للشؤون االقتصادية واالجتماعيـة 
من املمثل الدائم لعمان لـدى األمـم املتحـدة بوصفـه 

رئيسا للمجموعة العربية 
 Corr.1 و A/CONF.199/10 رئاسـة مؤرخـة ١٢ آب/أغســـطس ٢٠٠٢ موجهــة ٩

ــة  إىل األمـني العـام مـن القـائم باألعمـال بالنيابـة للبعث
الدائمة لليونان لدى األمم املتحدة  

 A/CONF.199/11 رسـالة مؤرخــة ١٣ آب/أغســطس ٢٠٠٢ موجهــة ٩
من األمني العام لرابطــة أمـم جنـوب شـرق آسـيا إىل 

األمني العام ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة 
 A/CONF.199/12 رسـالة مؤرخــة ١٦ آب/أغســطس ٢٠٠٢ موجهــة ٩

إىل األمني العام مـن املمثـل الدائـم للكسـمربغ لـدى 
األمم املتحدة 

 A/CONF.199/13 مشاركة املنظمة احلكوميـة الدوليـة يف أعمـال مؤمتـر ٤
القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة: مذكـرة مـن األمانــة 

العامة 
 A/CONF.199/14 رسـالة مؤرخــة ٢٢ آب/أغســطس ٢٠٠٢ موجهــة ٩

إىل األمني العام من املمثل الدائم لألردن لدى األمـم 
املتحدة 



20002-63691

A/CONF.199/20

العنوان أو الوصف  بند جدول األعمال الرمز 
 A/CONF.199/15 (ب) تقرير جلنة وثائق التفويض ٧

 Add.1-3 و A/CONF.199/16 ملخصات األحداث التشاركية ٨
 Add.1 و A/CONF.199/17 ملخصات اجتماعات املائدة املستديرة ١١

 A/CONF.199/18 رسالة مؤرخة ٤ أيلــول/سـبتمرب ٢٠٠٢ موجهـة إىل ٩
األمني العام ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املسـتدامة مـن 
رئيس مؤمتر القمـة الرابـع لرؤسـاء دول وحكومـات 

حتالف الدول اجلزرية الصغرية 
 A/CONF.199/19 رسالة مؤرخة ٤ أيلــول/سـبتمرب ٢٠٠٢ موجهـة إىل ١٢

رئيس مؤمتر القمة الرابع للتنمية املستدامة مـن وزارة 
خارجية الدامنرك باسـم الـدول األعضـاء املنتميـة إىل 

عضوية االحتاد األورويب 
 A/CONF.199/L.1 مشروع خطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية ١٢

املستدامة 
 Add.1-4 و A/CONF.199/L.2 مشروع تقرير مؤمتر القمة ١٤
 Add.1-13 و A/CONF.199/L.3

و Add.1-13/Corr.1 و 2 
مشروع تقرير اللجنة الرئيسية ١٢ و ١٣ 

 A/CONF.199/L.4 املياه والطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجـي: ٨
حمصلة الورقات اإلطارية للفريق العامل املعـين بامليـاه 
والطاقــة والصحــــة والزراعـــة والتنـــوع البيولوجـــي 

(ويهاب) 
 A/CONF.199/L.5 ورقة مناقشة الجتماعات املائدة املستديرة ١١

A/CONF.199/L.6 و Rev.1 و 2 
 Rev.2/Corr.1 و

مشروع اإلعالن السياسي ١٣ 

 A/CONF.199/L.7 مشــروع قــرار مقــدم مــــن فـــرتويال باســـم الـــدول ١٢
األعضــاء يف األمــم املتحــــدة األعضـــاء يف جمموعـــة 
الــ ٧٧ والصـني معنـون �خطـة تنفيـــذ نتــائج مؤمتــر 

القمة العاملي للتنمية املستدامة� 
 A/CONF.199/L.8 مشــروع قــرار مقــدم مــــن فـــرتويال باســـم الـــدول ١٤

األعضــاء يف األمــم املتحــــدة األعضـــاء يف جمموعـــة 
الـ ٧٧ والصني، معنون �إعراب عن الشكر لشعب 

وحكومة جنوب أفريقيا� 
 A/CONF.199/CRP.1 تعليقات على مشروع خطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة ١٢

العاملي للتنمية املستدامة: مذكرة من األمانة العامة 
 A/CONF.199/CRP.2  برنامج االجتماعات واألنشطة
 A/CONF.199/CRP.3  :االت الشـاملة لعـدة قطاعـاتجلسة عامة بشأن ا

مسائل للنظر فيها 
 A/CONF.199/CRP.4 االت الشاملة ٨قائمة الشراكات/املبادرات املتعلقة با

لعدة قطاعات 
 Add.1 و A/CONF.199/CRP.5 مبادرات الشراكات من النوع ٢ ٨
 Rev.1 و A/CONF.199/CRP.6  حالة األحداث املتعلقة باملعاهدات

 A/CONF.199/CRP.7 مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة: خطة التنفيذ ١٢
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العنوان أو الوصف  بند جدول األعمال الرمز 
البيان اخلتامي للرئيسني املشاركني يف املؤمتـر: املؤمتـر  ورقة معلومات أساسية رقم ١ 

الدويل السادس املعين بتطبيق املعايري البيئية وإنفاذها 
 ورقة معلومات أساسية رقم ٢ 

 
إعالن مونتيفيديو: تقرير اللجنة البيئية لربملان أمريكا 

الالتينية إىل مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة 
ــــد القـــدرات  ورقة معلومات أساسية رقم ٣  االتصــاالت والتنميــة املســتدامة: حتدي

احمللية، وبناء األولويات والدعم املتاح 
إعـالن االجتمـاع الســـنوي الســادس عشــر جلمعيــة  ورقة معلومات أساسية رقم ٤  

بيولوجيا احلفظ 
إطــار عــام للربنــامج اإلســالمي للتنميــة املســـتدامة.  ورقة معلومات أساسية رقم ٥ 

اإلعالن اإلسالمي املتعلق بالتنمية املستدامة 
التنمية املستدامة يف قلب الكمنولث  ورقة معلومات أساسية رقم ٦ 

بيان اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري  ورقة معلومات أساسية رقم ٧  
بيان عن املكتبات والتنمية املستدامة  ورقة معلومات أساسية رقم ٨ 

الدول الصغرية والتنمية املستدامة: سد الفجوة   ورقة معلومات أساسية رقم ٩  
 A/CONF.199/INF.1  معلومات للمشاركني

 A/CONF.199/INF.2 (Parts I
 and II)

قائمة املشاركني  
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 املرفق الثاين 
 البيانات االفتتاحية 

 بيان كوفــي عنان، األمني العام لألمم املتحدة 
يف منـاطق ليسـت بعيـدة عـن غرفـة االجتمـاع هـذه، يف ليسـوتو ومـالوي وموزامبيـــق 
وسوازيلند وزامبيا وزمبابـوي، هناك ١٣ مليـون شـخص تتهــددهم ااعـات. فـإذا كـان مثـــة 
من حاجـة إىل شـيء يذكـِّرنا مبا حيدث عندما نتخاذل عن التخطيط ملسـتقبل كوكبنـا ومحايتـه 
على املدى البعيد، فبـإمكاننا أن نصغــي إىل ذلـك الشــيء يف صرخـات االسـتغاثة القادمـة مـن 

املاليني الثالثة عشر هؤالء. 
وإذا كانت هناك كلمة واحدة ينبغي أن تكون على فــم كـل منـا يف هـذه القمــة، أو 
مفهـوم واحد جيسد كل شيء تتجـه آمالنا حنوه لتحقيقـه هنـا يف جوهانسـربغ، فتلـك الكلمـة 
أو ذلك املفهوم هي املسؤولية. مسؤولية كل منـا جتـاه اآلخريـن، وبوجــه خـاص جتـاه الفقـراء 
واملسـتضعفني واملضطـهدين ألـم أفـراد أسـرة إنسـانية واحـــدة. إــا املســؤولية عــن كوكبنــا 
األرض الذي تشكل ثرواتـه مصدرا لرفاه البشرية وتقدمـها. إا، فـوق ذلـك كلــه، املسـؤولية 

عن أبنائنا وأبناء أبنائنا. 
على مدى العقد املنصرم، ويف مؤمترات ولقاءات قمـة، كـهذا الـذي حنـن فيــه، وضـع 
العـامل خمططـا لعـامل ينعـم باالسـتقرار واالزدهـار يف القـرن احلـادي والعشـرين. إن مؤمتـر القمــة 
ـــة الرئيســية املعقــودة يف ستـــوكهومل وريــو دي  هـذا، شأنــه شـأن سـابقاته مـن مؤمتـرات القم
جانريو، يركز على عنصر أساسي يف ذلك املخطط، أال وهو العالقة بني بنـــي البشـر وبيئتـهم 

الطبيعيـة. 
إننا نلتفت إىل البيئـة لنسـتمد منـها الغـذاء والوقـود والـدواء واملـواد الـيت تعتمـد عليـها 

جمتمعاتنا، إننا ننظر إليها بوصفها موطنا للجمال وغذاء الروح. 
ولكن علينا أال ننـزلق، وحنن ننظر إىل مساء صافية زرقاء، إىل االعتقاد بأن كـل شــيء 
علـى مـا يـرام. فليـس كـل شــيء علـى مـا يـرام. والعلـم يقـول لنـــا إننــا إن مل نتخـــذ اإلجــراء 
الصحيح اآلن، فإن املناخ املتغـري سـيجلب معــه الدمـار، حـىت وحنـن مـا زلنـا نـدّب علـى هـذه 
األرض. علينا أال ننـزلق، وحنن حنـدق يف األرض الفسيحة املمتدة، إىل االعتقاد بـأن الصحـراء 
ـــر إىل ســطح  ال تزحــف حنونـا أو أن املـواد الكيميائيـة الضـارة ال تسمـــم التــربة. وعندمـا ننظ
حبرية أو حميط متأللــئ، علينا أال ننســـى مـا حتـت السـطح مـن ميـاه ملوثــة وثـروات مسكيـة يف 

طريقها إىل النضوب. 
مل يعـد هناك متسع إلخفاء احلالـة اخلطـرية الـيت وصلـت إليـها األرض، أو للزعـم بـأن 
احلفاظ عليها باهظ الثمـن، وحنـن نعلـم أن مثــن التخـاذل عـن القيـام بـأي عمـل أفـدح كثـريا. 
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علينا أن نتوقف عن اختاذ مواقف دفاعية، لـدواٍع اقتصاديـة، وأن نبـدأ باختـاذ مواقـف سياسـية 
شجاعة. 

علينـا أن نواجــه احلقيقـة املــرة وهـي: أن منـوذج التنميـة الـذي عـهدناه مل يعـد باخلـــري 
ـــالثغرات. والطريــق الــذي نســلكه حنــو  إال علـى القلـَّــة غـري أنــه بالنسـبة للكـثرة كـان مليئـا ب
الرخاء، والذي يدمـر البيئـة وخيلـِّـف وراءه الغالبية العظمى من بنـي البشر يف بـؤس، ال بــد أن 
ــــه طريقــا مســدودا أمــام اجلميــع. هنــاك ممارســات تعــوق التنميــة  يتكشـف سـريعا عـن كون
املستدامة حمبوكة بـعـُـرى متينـة يف نسيج احلياة احلديثة. وبعضهم يقول إن علينا أن منـزق هـذا 
ـــا نســتطيع ذلــك وإن علينــا أن حنبـــك فيـــه خيوطــا جديــدة مــن املعرفــة  النسـيج. وأقـول إنن

والتعاون. 
لقـد اختذنـا بـالفعل خطـوات أوىل يف هـذا االجتـاه. وهنــا، يف جوهانســربغ، علينــا أن 
حنقق املزيـد. وال بـد، مـن اآلن فصـاعدا، أن ينصــب التركيــز علـى تنفيـذ االتفاقـات العديـدة 
الـيت مت التوصـل إليـها. ويشـمل ذلـك األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة. واالسـتدامة هـي أحـــد تلــك 

األهداف. ولكنها أيضا شرط سابق لتحقيق مجيع األهداف األخرى. 
العمـل يبــدأ مـن احلكومـات. وعلـى أغنــى البلـدان أن تقـود املسيــرة. فلديـها الـثروة. 
ولديها التكنولوجيا. وهـي تسهم بصورة غري تناسبـيــة يف خلـق املشـاكل البيئيـة علـى الصعيـد 

العاملي. 
ولكن احلكومات ال تستطيع القيام بذلك وحدها. فهناك دور بالغ األمهيـة يقـع علـى 
عـاتق جمموعـات اتمـــع الوطــين بوصفــها شــريكا ومنبـــرا للدعــوة ورقيبــا يف هــذا الصــدد. 
وكذلـك األمـــر بالنســبة للمؤسســات التجاريــة. فمــن دون القطــاع اخلــاص، تبقـــى التنميــة 
املستدامة حلما بعيد املنال. وحنن ال نطلـب مـن الشـركات أن متـارس نشـاطا مغـايرا لنشـاطها 

املعتاد: إننا نطلب منها أن متارس نشاطها املعتاد بطريقة مغايرة. 
وال ينبغـي للتنميـة املسـتدامة، إن أريــد هلـا أن تتحقــق، أن تظــل يف انتظــار فتوحــات 
تكنولوجية يف املستقبل. فالسياسات والعلوم والتكنولوجيا اخلضراء اليت بني أيدينا اليوم قـادرة 
على أن تبدأ املهمـة. وجبهود متضافرة يف جماالت مخسة هي: املياه والطاقـة والصحـة والزراعـة 

والتنوع البيولوجي، ميكـن أن يكون التقدم أسرع خطـى مما يـعتقد بوجــه عام. 
يقـال إن لكل شـيء مومسـه. والعـامل اليـوم حباجـة إىل أن يبـدأ مومسـا للتحـول، مومسـا 
للتدبـري. فليكـن مومسـا نوظــف فيــه اسـتثمارا كـان ال بــد أن يتـم منـذ أمـــد بعيـــد، اســتثمارا 

يضمن لألجيال املقبلة بقاءها وأمنهــا. 
ـــــه وشـــعب جنـــوب أفريقيـــا  ويف اخلتــام، أود أن أشــكر الرئيــس مبيكــــي وحكومت
إذ فتحـوا قلوم وأبواب منازهلم للعامل. وإنـي على أمل يف أن يكون مؤمتر القمة هـذا مفتاحـا 

لفصل جديد لنا مجيعا، فصل مساتـه املسؤولية والشراكة والتنفيذ. 
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ـــوب أفريقيـــا ورئيـــس مؤمتـــر القمـــة العـــاملي  بيــان مــن تابـــو مبيكــــي، رئيــس مجهوريــة جن
 للتنمية املستدامة 

باســم شــعبنا وشــعوب أفريقيــا قاطبـــة، أود أن أعــرب لكــم عــن خــالص شــــكري 
ملا أوليتمونا إيــاه مـن شـرف بانتخابنـا رئيسـا ملؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة. وسـوف 
نسعى جاهدين إىل االضطالع باملسؤوليات املنوطـة ذا املنصب الرفيـع واعتمادنـا إمنـا يكـون 

على ما ستقدمونه لنا من دعم وتعاون يف هذا الصدد. 
ويسرنـي أن أنضم إىل نيتيــن ديسـاي يف الـترحيب بقدومكـم مجيعـا إىل جوهانسـربغ 
وإىل جنوب أفريقيا وإىل أفريقيا. وإنـي على ثقـة يف أنكم ستنعمون بإقامـة سـعيدة ومثمـرة يف 
مدينة الذهب هذه اليت ما زالت منذ ما يربـو على قرن مـن الزمــن موطنـا ألنـاس جـاءوا إليـها 

من مناطق شتـى يف أفريقيا وبقية العامل. 
يف السنوات الثالثني األخرية، انتقلت شـعلة التنميـة املسـتدامة مـن أوروبـا إىل أمريكـا 
وعبـر آسيا. وهـي اآلن تتوهـج يف أفريقيا. فبعد رحلة تأخر موعدهـا، وصلـت إىل القـارة الـيت 

كانت مهـد البشريـة. 
إن قيامنا بعقد هذا املؤمتر يف مهـد البشرية هذا يؤكد الواجب الذي علينا وفاءه وهـو 
أن نستجيب بكل جدية وسرعة وأن نعتمـد خطـة تنفيذيـة جلوهانسـربغ تكـون هادفـة وتعـود 

باملصلحة على اإلنسانية مجعاء وعلى كوكبنا املشترك. 
وإنــي علـى قناعـة بأننـا متفقـون يف الـرأي بـأن علينـا أن منـارس نشــاطنا ــذه الــروح 
خـالل األيـام القليلـة املقبلـة. وإنــــي أيضــا علــى يقــني بأننــا نتفــق يف الــرأي علــى أن الفقــــر 
والتخلــف والالمساواة داخـل بلداننـا وفيمـا بينـها وتفـاقم األزمــة اإليكولوجيـة علـى الصعيـد 

العاملي، كل هذه تلقـِــي بتلك الظالل القامتة اليت يعيش فيها معظم سكان العامل. 
وإنـي على يقني أيضا من أننـا متفقـون علـى أن واجـب التضـامن اإلنسـاين، وكذلـك 
اخلربات الفعلية املكتسبة، تستوجب منا أن نعمل معا جاهدين من أجــل حتقيـق رخـاء مشـترك 
للجميع. فتحقيق جمتمع إنساين عاملي يكـون فيــه الفقـــر للكـثرة والرخـاء للقلـّــة، وتعــوم فيــه 

جزر من الرخاء يف حبار من الفقر، أمـر ال ميكــن قبولــه. 
كلنا يعرف أن هـدف الرخـاء املشـترك ممكــن حتقيقـه، ألن اتمـع اإلنسـاين ميتلـــك، 
ألول مرة يف تاريخ البشرية، القـدرة واملعرفة واملوارد الكفيلـة بالقضـاء علـى الفقـر والتخلـف. 
وتوظيف هذه اإلمكانيات بنجـاح يتطلب أن نتفق أيضا علـى مفـهوم تقاسـم املسـؤولية، كـل 

حسب طاقتــه. 
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مجيعنا ندرك ونقبــل أيضـا تلـك املواقـف الـيت مت االتفـاق عليـها يف ستــوكهومل وريـو 
دي جانريو إزاء احلاجة إىل أن نعمل معا من أجل محاية البيئــة العاملية. ومجيعنــا متفقــون علـى 
أن أمناط اإلنتاج واالستهالك غري املستدامة حتدث دمارا بيئيـــا يـهدد احليـاة بوجــه عـام وحيـاة 

البشر بوجـه خاص. 
وقد متخض مؤمتر قمة األرض لعام ١٩٩٢ املعقود يف ريـــو عـن عـدد مـن االتفاقـات 
الـيت متثـل نقـاط حتـول والـيت ـدف إىل وقــف الدمـار البيئــي والفقـر وعـدم املسـاواة وعكـــس 
مسارها. وكان من شأن جدول أعمال القـرن ٢١ أن وضـع اإلطـار املالئـم للتنميـة املسـتدامة 
يف وسط التحديات اليت تواجـه البشرية. فنحـن، إذ قبلنا جبدول أعمال القرن ٢١، إمنـا نكـون 
قـد قبلنـا إدمـاج التنميـة االجتماعيـة واالقتصاديـة مـع احلمايـة البيئيـــة، بطريقـة تكفـل اســتدامة 

كوكبنا واستدامة الرخـاء للبشرية قاطبـة. 
وقد تعززت هذه القرارات اهلامة بفضل النتائج الـيت مت التوصـل إليـها يف جمموعـة مـن 
املؤمتـرات الدوليـة تغطــي قضايـا هامـة مـن قبيـل املسـاواة بـني اجلنسـني، والتنميــة االجتماعيـة، 
ــــة، واألمـــن الغذائـــي، والصحـــــة، واملوئـــــل،  والســكان، وحقــوق الطفــل، والتجــارة العاملي

والعنصرية، والتمييز العنصري، ومتويل التنمية، والبيئــة. 
ــها،  وتتجلـى قمـة األلفيـة لألمـم املتحـدة بـارزة بـني هـذه اللقـاءات العامليـة، ألن نتيجت
أال وهـي إعالن األلفية، تشكل عهـدا موحدا قطعـه القادة السياسيون يف العامل على أنفسـهم، 
ـــاألهداف اإلمنائيــة لأللفيــة، وهــي  علـى أعلـى املسـتويات. وقـد التــزم هـؤالء القـادة بالوفـاء ب

أهداف جيب أن تشكل نتائج مؤمتر القمة هــذا. 
وبصرف النظر عن تفاصيل االتفاقات اليت مت التوصل إليها يف سـياق املفاوضـات الـيت 
جـرت علـى الصعيـد العـاملي خـالل العقـد املنصـرم، أصبـح مسلـَّــما بـــه بصـورة متعاظمـة بــأن 
العامل أصبح قريــة عامليـة. فبقـاء كـل واحــد منـا يف هـذه القريـة يتطلـب منـا أن ننشــئ توافقـا 
ـــى ضمــان أال يعــود هنــاك أي خـــط يشطـــر موئلنــا  عامليـا يف اآلراء، علـى أن نعمـل معــا عل

املشترك إىل أجزاء فقيـرة وأخرى غنيــة. 
ويـدل ذلك على أن املفهوم النبيل للتضامن اإلنساين استعاد مرة أخرى قيمته بوصفـه 
قوة دافعة يف عملية إعمار عاملنا املشترك وإمنائـه. ويؤكـد هذا قدرتنا اجلماعية علــى أن نتغلـب 
علـى األنانيـة وأن نسمـــو علـى األصوليـة الســـوقية وأن نقبــل واجــب حتقيــق تنميــة مركزهــا 
اإلنسان. ومن بني اإلجنازات األخرى، فـإن ميثاق األرض ميثل تطورا صحيا يف هذا االجتاه. 

ــــة  بإمكاننــا إذن أن نقــول بشــجاعة إن هنــاك جــدول أعمــال عامليــا تفصيليــا للتنمي
املستدامة ميثل قاعــدة صلبـة يتعني علـى مؤمتـر قمــة جوهانسـربغ للتنميـة املسـتدامة أن ينطلــق 
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منها. وتوفـر لنا املبادرات اإلقليمية، مـن قبيـل الشـراكة اجلديـدة مـن أجـل التنميـة يف أفريقيـا، 
اإلطار واملؤسسات الكفيلة بترمجة جدول األعمال العاملي إىل حقيقة. 

مما يبعث على األســى أننا مل حنرز تقدما ذا شأن يف حتقيق الرؤيــا الكـربى الـواردة يف 
جدول أعمال القرن ٢١ وغريه من االتفاقات الدولية. وليس ســرا أن اتمع العاملي مل يظـهر 

بعـد اإلرادة الالزمة لتنفيذ القرارات اليت اختذها مبحـض إرادتــه. 
وتتمثـل النتيجة املأساوية لذلك يف حدوث زيادة ال ميكن جتنبـها يف البـــؤس اإلنسـاين 
ويف التدهور اإليكولوجي، مبـا يف ذلك تعاظم الفجـــوة بـني الشـمال واجلنـوب. ويبــدو األمـر 
وكأننـا عـازمون علـى االحنطــاط إىل أدنــى الظـروف البدائيــة للوجـود يف عـامل احليـوان، عــامل 
البقـاء لألصلـح. ويبــدو األمـر وكأننـا قررنـا أن نـزدري بعيــدا مـا يقولــه لنـــا العقــل اإلنســاين 

ومؤداه أن عامل البقاء لألصلح ال يفضـي إال إلـى دمار اإلنسانية مجعاء. 
فعلينـا، وحنـن نتـداول مسـألة الطريـق الـذي نسلكــه للمضـي قدمـا، ونعمـل مـن أجــل 
حتديده، أن نقيـِّـم حالة اجلمود اليت اتسـم ـا العقد املنصرم وأن نتفق على اختاذ تدابـري تكـون 
واضحة وعملية جدا تساعدنا على التصدي بصورة ائية للتحديات الـيت تواجـهنا. هـذه هـي 

املهمــة احملوريــة للقمــة. 
لسنــا بصـدد اكتشاف جدول أعمال جديد. ولسنــا ملزمني أن نتعلم جمددا مـا سـبق 
أن عرفناه عن احلالة احملفوفة باملخاطر اليت تكتنـف اتمع اإلنساين والبيئــة. وال حاجة بنـا إىل 

بــدء معارك سبق أن خضناها وسويــنا أمرها. 
إننا حباجة ماســة إىل أن نثبـت للباليني من الناس الذين نتولــى شـؤوم أننـا ملـتزمون 
بتضامن اإلنسانية فكــرا وعمـال، وأننـا ال نقبـل أن يشيـَّــد اتمـع اإلنسـاين علـى أسـاس مبـدأ 

الغاب القائم على أن البقاء لألصلح. 
إن مؤمتـر القمـة هـذا جيتمـع يف إطـار موضـوع �النـاس وكوكـب األرض والرخــاء�. 
وينصب تركيزه على حتسني حياة الناس يف كل مكان بتحقيق التنمية املستدامة. املطلوب منـا 
هو أن نتفق على اختاذ تدابري عملية تساعد اإلنسانية على حتقيق هذه النتائج. أمـا خطـة تنفيـذ 
جوهانسـربغ الـيت يتعـني علينـا أن نناقشـها ونتفـاوض بشـأا، فيجـب أن تكـــون خطــة تنفيــذ 
حقيقيـة، خطـة عمـل عامليـة موثوقـة وهادفـة مـن أجـل حتقيـق األهـداف الـيت سـبق أن حددـــا 

اإلنسانية ذاا. 
كذلـك، جيـب أن يشـكل اإلعـالن السياسـي ملؤمتـر القمـة، تعـهدا صادقـا مـن جـــانب 
حكومات العامل بتنفيـذ الربنـامج الـوارد يف خطـة التنفيـذ. والعمـل جــاٍر يف سـبيل إعـداد هـذا 
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اإلعالن الذي ال ميكن إجنازه خارج سـياق خطـة التنفيـذ. وسـوف جتـري املشـاورات الالزمـة 
لضمان أن يكون اإلعالن حقا ملكا لنا مجيعا وأن يشكل التزاما صادقا بالعمل. 

وينــص برنامــج مواصلــة تنفيــذ جــدول أعمــال القــرن ٢١ (قــرار اجلمعيـــة العامـــة 
د إ – ٢/١٩، املرفـق)، يف الفقـرة ٢٣، علـى أن الدميقراطيـة واحـــترام مجيــع حقــوق اإلنســان 
واحلريات األساسية، مبا يف ذلـك احلـق يف التنميـة، والشـفافية واملسـاءلة يف احلكـم واإلدارة يف 
قطاعات اتمع كافة، واملشاركة الفعليـة للمجتمـع املـدين إمنـا متثـل أيضـا جـزءا ال غنــى عنــه 
ــى  مـن األسـس الالزمـة لتحقيـق التنميـة االجتماعيـة املسـتدامة الـيت حمورهـا الشـعوب. بنــاء عل
ذلك، جيب أن تأخذ إجراءاتنا يف احلسـبان مشـاركة اتمـع املـدين الفعليـة سـواء يف تقريـر مـا 

ينبغي عمله ويف تنفيذ ما اتــفق عليــه. 
إن مؤمتـر القمــة هــذا يـأيت بعـد عمليـة طويلـة ومكثفـة مـن التفـاعل العـاملي. ويف هــذا 
الصـدد، يسـعدين أن أشـكر األمـني العـام لألمـم املتحـدة، كوفــي عنـان، واألمـني العـــام ملؤمتــر 
القمة نيتيـن ديســـاي وفريقــه، ومكتـب العمليـة التحضرييـة ملؤمتـر القمـــة، والرئيسـة ميغـاوايت 
سوكارنوبوتري، وحكومة إندونيسيا، وإمــيل سـليم، وكثـريين آخريـن، ملـا أجنـزوه مـن عمـل 

رائع كيما نصل إىل ما وصلنا إليــه. 
إن شعوب العامل تنتظر من مؤمتر القمة هذا أن يفـي بوعـده بـأن يكـون ذروة مالئمـة 
لعقد من الزمن كان مفعمـا باآلمال، وذلك بأن يعتمـد برناجمـا يـترجم حلـم التنميـة املسـتدامة 
إىل حقيقـة ويـؤدي إىل نشــوء جمتمـع عـاملي جديـد قوامــه التعـاطف واإلنسـانية. سـوف حنقــق 
ذلك لو توفرت لنا عوامل التغيري يف قريتنا العاملية. هـذه العوامـل هـي أولئـك الرجـال والنسـاء 
الذيـن سـينهضون بـالعمل اجلـاد لتحقيـق األهـداف املتفـق عليـها. ويتطلــب هــذا األمــر أناســا 
يتحلون بالشجاعة واجلـرأة والضمائر احليــة. إننــي مؤمـن بأننــي اآلن أخـاطب تلـك اموعـة 

من الناس. 
أمتنـى لكم التوفيق يف مداوالتكم البالغة األمهية. 

 
 بيان السيد نيتني ديساي األمني العام ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة 

بادي ذي بدء نشكركم، سيدي الرئيس وشكرا لكم مـين إىل شـعب جنـوب أفريقيـا 
وسـكان مقاطعـة أوغوتنـج وســـكان جوهانســربغ الذيــن بذلــوا جــهودا جبــارة لتدبــري هــذه 
الترتيبـات اخلارقـــة والرائعــة لعقــد اجتماعاتنــا هنــا. وأغتنــم أيضــا هــذه الفرصــة ألشــكر يف 
شخصكم مجيعا أعضاء فريقكم – الوزير دلليميين زوما والوزير فايل موسى ومجيــع املسـؤولني 
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يف وزارتيهما ويف الوزارات األخرى الذين عملوا على امتـداد عـام ونصـف جـاهدين لضمـان 
جناح القمة جناحا عظيما. 

إن هذه القمة هي يف وجوه عديدة آخر قمة ختتتــم دورة كبـرية مـن املؤمتـرات العامليـة 
الـيت شـرعت فيـها األمـم املتحـدة يف التسـعينات. قـد بـدأت هـذه الـدورة مبؤمتـر القمـة العـــاملي 
للطفـل وبقمـة األرض يف ريـو وتواصلـت مبجموعـة مـن املؤمتـرات الـيت عـاجلت مجيــع األبعــاد 
الرئيسـية للتنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة. وإن هـذه املؤمتـرات مل حتـدد لنـا يف جمملـها وللعــامل 
جمرد إطار للسياسات اإلمنائية والتعاون اإلمنائي وإمنا وضعت لنا أيضا رؤيـة شـاملة عـن ماهيـة 
التقدم اإلنساين. ولرمبا كان مؤمتر ريو أكثر هـذه املؤمتـرات طموحـا حيـث أن جـدول أعمالـه 
ينطوي على أوسـع طائفـة مـن املسـائل. وتشـمل نتـائج مؤمتـر ريـو جـدول أعمـال القـرن ٢١ 
وإعـالن ريـو وإعـالن املبـادئ بشـأن الغابـات واسـتهالل عـدد مـــن االتفاقيــات الرئيســية الــيت 
ــــة  وضعــت مجيعــها أمــام العــامل جــدول أعمــال طمــوح حبــق جيمــع بــني األبعــاد االجتماعي
واالقتصاديـة والبيئيـة للتنميـة ويركـز علـى مـا يواجهـه مـن حتديـات يف ثالثـة جمـاالت رئيســية: 
القضاء على الفقر، االنتقال بنا إىل منط لالستهالك واإلنتاج أكثر استدامة إيكولوجيا ويسـمح 

لنا مبعاجلة النظم اإليكولوجية احليوية كالغابات واحمليطات على حنو أكثر مشوال وتكامال. 
وقد أجريت العديد من التقييمات استعدادا هلذا املؤمتر بشأن ما أحرز من تقـدم علـى 
ــــارير  ســبيل التصــدي لتحديــات ريــو. وكــانت هــذه التحديــات موضــوع العديــد مــن التق
ومناقشات مستفيضة خالل العام املاضي. حنن نعرف أنه قد حققت بعض أوجـه النجـاح وأن 
الوعـي قـد تزايـد وأن العديـد مـن املنجـزات حققـت وال سـيما لـدى اجلماعـات الـيت وضعــت 
جدول أعمال حملي للقرن احلادي والعشرين. وقد متكنت املنظمـات غـري احلكوميـة مـن إجنـاز 
بعض األشياء االبتكارية جدا وال سيما على املستوى احمللي. ولكـن وبـالرغم مـن التحسـينات 
يف األوضاع االجتماعية والتقدم يف سن التشريعات حلماية البيئـة، تظـل النتـائج العامـة ضعيفـة 
جدا. فالفقر املدقع واألمراض اليت ميكن جتنبها ال تزال قائمة وتدهور التربـة وامليـاه واحمليطـات 
والغابات ال يزال متواصال. وتتراكم املخاطر كمـا هـو احلـال فيمـا يتعلـق بتغـري املنـاخ العـاملي 
ومبا يتعلق كذلك مبجاالت أخرى. بيد أنه جيب علينا بدل اللف والدوران حـول املشـاكل أن 
نسأل أنفسنا عن سبب استمرارها. فاهلدف من هذه القمة التصدي للعقبـات الـيت حتـول دون 

حتقيق التقدم وحتديد ما ميكن أن نقوم به الختاذ إجراءات وحتقيق نتائج. 
ومن العوامل األساسية يف هذا اال أن العـامل ال ينفـك يتغـري بسـرعة يف هـذا العقـد. 
وحنن نتحدث اآلن كل يوم ويف كل مكان عن العوملة، هذه الكلمة اليت قلمـا اسـتخدمناها يف 
ريو. واألكيد أن التنمية االقتصادية قد أصبحت مرهونة اآلن على حنو متزايد بتحرير التجـارة 
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والشؤون املالية األمر الـذي زاد مـن صعوبـة حتقيـق البعـض مـن األهـداف االجتماعيـة والبيئيـة 
الـيت حـددت يف الـدورة الكبـرية ملؤمتـرات األمـم املتحـــدة الــيت بــدأت مبؤمتــر ريــو. وتصديقــا 
لقولكـم، سـيدي الرئيـس، فـإن العوملـة مل حتقـق املزيـد مـن التكـافؤ. وقـد وســـعت يف حــاالت 
كثـرية مـن الفجـوة الفاصلـة بـني األغنيـاء والفقـراء سـواء فيمـا بـني بلـد وآخـر أو داخـل نفــس 

البلد. 
وهذه التغيريات ال متثل الشيء الوحيد الذي ينبغي لنـا االهتمـام بـه. ففـي ريـو، قليـال 
مـا حتدثنـا عـن جائحـة اإليـدز. ويف البلـدان املتـأثرة علـــى حنــو خطــري بفــريوس نقــص املناعــة 
البشريـــــة/اإليـــــدز، فإنه ببساطة ال ميكن التفكيـــر يف تنفيـذ أهـداف مؤمتـرات األمـم املتحـدة 

ما مل نتصد مباشرة هلذه اجلائحة وجند سبال للسيطرة عليها ووقفها. 
وهناك تغيريات أخرى ذات طابع آخر حصلت خالل هذا العقد تضعنا أمـام جمموعـة 
من الظروف ختتلف كثريا عما كان عليه احلال عندما عقد مؤمتر ريو. ومن األمثلة على ذلـك 
ـــا كثــرية ازدهــرت بفضلــها. وقــد  أن هـذا العقـد كـان عقـد تكنولوجيـا املعلومـات وأن بلدان
 أصبحنا اليوم نعترب ذلك يف أماكن كثرية من العامل حتصيال حـاصال. وأجـد أحيانـا لزامـا علـي
أن أذكَّـر النـاس أنـه عندمـا عقـد مؤمتـر ريـو مل تكـن هنـاك شـبكة إنـــترنت. والشــبكة كــانت 
موجـودة ولكـن مل تكـن موجـودة يف مجيـع أحنـاء العـامل. وحـىت اآلن مل نربـــط بعــد إمكانــات 

تكنولوجيا املعلومات جبدول أعمال التنمية املستدامة. 
وهكذا فإن من األسباب اليت حالت دون جناحنا علـى حنـو كـامل يف تنفيـذ مـا اتفقنـا 
عليـه يف ريـو أننـا مل نسـتطع أن نكيـف وسـائل تنفيـذ جـــدول أعمــال ريــو وجــداول أعمــال 
املؤمترات اليت تلته، مع ما يتماشى مع التغيريات الرئيسية اليت جدت خالل هذا العقـد. ولكـن 

هناك أسبابا أساسية أخرى ال تقل أمهية. 
فلقد كان من املسلم بـه يف اتفاقـات ريـو أن التنميـة ستسـتفيد مـن التحسـن يف منـاخ 
االقتصـاد الكلـي. وهـذا مـا مل يشـهده هـذا العقـد. لقـــد كــان هــذا العقــد عقــدا تراجــع فيــه 
االقتصــاد. ومجيــع التدابــري احملتمــل أن حتــدث حتســــينات يف فـــرص الوصـــول إىل األســـواق 
والتخفيف من عبء الديون مل تظهر سوى يف آخر العقد وال تزال نتائجها متواضعـة. وجيـب 
علينا بالتايل أن نسلم بأن اآلمال اليت عقدناها يف ريو بشأن آفاق حتسن االقتصاد الكلـي أبعـد 
من أن تكون قد حتققت. وهذا بالتأكيد سبب هام جدا يفسر ملاذا مل حنقق التقـدم الـذي كنـا 
ننشده. بيد أن غياب الدعم املناسب يف جمـال االقتصـاد الكلـي ال يفسـر وحـده ملـاذا مل حنقـق 

النتائج اليت كنا نريد حتقيقها على أرض الواقع يف جماالت الفقر والبيئة وإدارة املخاطر. 
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ومن القيود الرئيسية أننا مل نفهم حقا كيف جنمـع هـذه األشـياء. فالكثـريون سـألونين 
عن سبب اتساع نطـاق جـدول أعمـال القمـة، وملـاذا نتنـاول هـذا العـدد الكبـري مـن املسـائل. 
واجلـواب أننـا بقينـا نعمـل حـىت اآلن كـل قطـاع علـى حـدة، هـذه طريقـة هـي، ببســـاطة غــري 
ـــي مبثــل واحــد صــارخ: جلــب البنــات إىل  صاحلـة. وميكـن إعطـاء أمثلـة كثـرية ولكنـين أكتف
املدرسة وتعليم البنات. ففي أماكن كثرية من العامل، يشكل توريد امليـاه أحـد األشـياء املفيـدة 
جدا لتحقيق هـذا الغـرض. فـاألمر بسـيط جـدا، فـإذا طـرأ حتسـن يف توريـد امليـاه يقـل الوقـت 
الـذي تقضيـه البنـات يف توريـده ومحلـه إىل منـــازهلن ممــا حيســن دوامــهن يف املدرســة. واآلن، 
تصوروا وزارة تعليم وهي تذهب إىل وزير املالية وتقول لـه إن برنـامج التعليـم يتطلـب أمـواال 
لتوريـد امليـاه. وبطبيعـة احلـال فـإن وزيـر املاليـة إذا كـان جريئـــا وبصــريا مثلكــم فســريد علــى 
األرجح �بنعم�. ولكين أشك يف أن الكثريين من وزراء املالية سيسرهم عرض كـهذا. وهـذا 
جمرد مثال واحد. إن الربط هــو مـا حنتاجـه. ولكننـا مل نضـع املسـارات الـيت تسـمح لنـا بذلـك 

على املستوى الوطين أو املستوى العاملي. 
ومـن العوامـل األخـرى أن ريـو كـانت رؤيـة كبـرية وخارطـة طريـق. ولكـــن خارطــة 
الطريق ال تكفي للبـدء يف رحلـة. فـأنت حباجـة أيضـا إىل خطـة للطريـق. وأنـت حباجـة إىل أن 
تقول سأبدأ من هنا وأنتهي هناك وهذه هـي املـوارد الـيت أسـتخدمها. إن مثـة حاجـة إىل إطـار 

متوسط املدى. 
وأعتقــد أن هــذا اإلطــار قــد أصبــح متوفــرا لدينــــا اآلن الســـتخدامه يف أعمالنـــا يف 

جوهانسربغ اليت تتصدى لبعض هذه احلواجز. 
وفيما يتعلق باالقتصـاد الكلـي، شـهدنا تطـورات هامـة إجيابيـة يف االتفاقـات املتوصـل 
إليها يف جولة الدوحة. ولدينا النتائج اإلجيابيـة ملؤمتـر مونتـريي لتمويـل التنميـة حيـث اتخـذت 
التزامات كبرية لتقدمي مساعدة إمنائية إضافية. ولدينا االتفاقات اليت مت التوصل إليـها يف اآلونـة 
األخرية بشأن املرفق العاملي للبيئة. كمـا أن قمـة األلفيـة أعطتنـا أهدافـا شـاملة متوسـطة املـدى 
ـــى مســائل الفقــر والتعليــم والصحــة والتنميــة املســتدامة. وعلــى حنــو  لعـام ٢٠١٥ تركـز عل
ما ذكرت آنفا، لدينا العديد والعديد مـن األمثلـة الرائعـة علـى التجـارب احملليـة الناجحــــــــــة. 
وعلينا أن جنمع مجيع هذه األشياء ليتسىن لنا حتقيق هـذه النجاحـات علـى نطـاق واسـع حبيـث 
أن مـا حيـدث يف بضعـة أمـاكن حيصـل علـى نطـاق أوسـع بكثـري. وإذا ربطنـا اإلطـار املتوســط 
املــــدى الــــــذي قبلناه مجيعــــــا يف قمة األلفية مـع الرؤيـــــــــة األوسـع للتنميـة املسـتدامة، وإذا 
ما استخدمنا ما يتيح جناح تنفيذ نتائج مؤمتري الدوحة ومونتريي يف اجلـانب املـايل، فسـنحقق 
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عندئـذ نتـائج. وهـذا هـو املنحـى الـذي اختـــذه عملنــا حــىت اآلن: خطــة تنفيذيــة تركــز علــى 
األهداف وجداول باملواعيد وأهداف وأنشطة بإمكاا أن تؤدي إىل حتقيق نتائج ملموسة.  

ومـن األمهيـة مبكـان أن نركـز هنـا علـى التحديـات الرئيسـية احلاليـة يف جمــاالت امليــاه 
ــالتزام  واملرافـق الصحيـة والطاقـة والصحـة والزراعـة والتنـوع اإلحيـائي، بطـرق متنحنـا شـعور ب
ملمـوس يعطينـا شـيئا ميكـن حتقيقـه ورصـده يف آن. وباإلضافـة إىل ذلـــك، حنــن حباجــة إىل أن 
نربط بني ما تتوافق عليه احلكومات مع ما ميكن القيام به بتوسيع نطاق املبادرات الرائعـة الـيت 
حتققت على املستوى احمللي وحققتها املنظمات غري احلكومية وحتققـت يف حـاالت عديـدة يف 
قطاع األعمال. وهنـا يـأيت دور الشـراكات. فالشـراكات تفيـد أساسـا يف ربـط الديناميـة الـيت 
نراها على املستوى احمللي بااللتزامات اليت ينبغي للحكومات أن تقطعـها علـى نفسـها. فنحـن 
حباجة إىل هذا وذاك معا وليس أليهما على حـدة. فالشـراكة بـدون التزامـات مـن احلكومـات 
لن تنجح. فالتزامات احلكومات مسألة هامة. ولكـن الشـراكات تضيـف مصداقيـة علـى تلـك 

االلتزامات وتعزز قدرتنا على تنفيذها على مستوى املمارسة. 
وسـتمثل هـذه الشـراكات أيضـا مرحلـــة جديــدة يف إشــراك اتمــع املــدين يف األمــم 
املتحـدة. فمؤمتـر ريـو كـان مرحلـة حامسـة إلشـراك اتمـع املـدين مـع األمـم املتحـدة يف جمــايل 
الدعوة ووضع السياسات، فلنعمـل مـن أجـل أن متثـل هـذه القمـة مرحلـة تسـتكمل فيـها هـذا 
املسـعى إلشـراك اتمـع املـدين حبيـث ال يقصـر علـى عمليـيت الدعـوة ووضـع السياسـات وإمنــا 
يشمل أيضا عملية التنفيذ الفعلي. وهلذا فإن املهم يف هذه القمة ال يتمثل فقط فيمـا حصـل يف 
سانتون وإمنا أيضا فيما حصل يف أماكن كثرية أخرى من هذه املدينة الـيت جيتمـع فيـها أعضـاء 

اتمع املدين. 
ولكن ينبغي أال يغيب عن أذهاننا أن األمر يتعلق هنا بإطـار متوسـط املـدة. وسـأذكر 
النـاس دائمـا بأنـه مـا دام هنـاك عـدد مـن السـكان ال حيصلـون علـى امليـــاه املأمونــة حــىت عــام 
٢٠١٥، فإننا سنظل يف منتصف الطريـق إىل حتقيـق االسـتدامة. وعندمـا خنـرج نصـف الفقـراء 
من خط الفقر، فإن ذلك نصـف الطريـق فقـط حنـو حتقيـق االسـتدامة. فـال يـزال أمامنـا طريـق 

طويل. 
حنن نركز علــى املسـتوى املتوسـط ألننـا نريـد أن نـرى عمـال. ولكـن هنـاك يف طبيعـة 
جـدول أعمـال التنميـة املسـتدامة مـا يشــري إىل أننــا لــن نغفــل املــدى الطويــل، ال يف أفكارنــا 
فحسب وإمنا يف قراراتنا أيضا. وعندما نطلب من السكان أال يركزوا فقــط علـى عـام ٢٠١٥ 
بــــل على عام ٢٠٥٠ أيضا، فإم يقولون أحيانا أليـس هـذا بعيـدا جـدا؟�. ولكـن ينبغـي أن 
ال يغيب عن أذهاننا أن أكثر من نصـف السـكان الذيـن سـيكونون أحيـاء يف عـام ٢٠٥٠ قـد 
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ولدوا فعال، ولـذا فـإن التركـيز فقـط علـى عـام ٢٠١٥ بـل والتركـيز أيضـا علـى عـام ٢٠٥٠ 
ليس ضربا من النظريات احملضة. فنحن نتحدث عن حياة أكثر من نصف السكان املوجوديـن 
حاليا يف العامل: أطفالنا وأحفادنا. وهناك جمـاالت كثـرية لالسـتهالك املسـتدام كالطاقـة وإدارة 

النظم اإليكولوجية حيث جيب علينا أن نعمل يف إطار طويل املدى. 
وال بد أن يكون هناك أوال وقبل كل شيء شعور بــأن األمـور مل تعـد حتتمـل التأخـري 
وأن ندرك أنه مل يعد لدينا وقت دره. ويف كل سنة، ميوت ثالثة ماليني من السكان بسـبب 
تلوث اجلو وميوت مخسة ماليني بسبب األمـراض املنقولـة عـن طريـق امليـاه. فـإذا كـانت هـذه 
األمــــراض مرضــــا واحــــدا وكان هلا اسم واحد، أفال حيق أن نعلـن حالـة الطـوارئ؟ ولكننـا 
ال نفعـل ذلـك ونـترك األمـر يتواصـل. وإذا مـا مجعنـا بـني الشـعور بضـــرورة التحــرك ســريعا، 
ـــدى للعمــل وإقامــة الشــراكات وتوفــرت لنــا رؤيــة حتقــق لنــا  والدقـة يف اإلطـار املتوسـط امل
االسـتدامة علـى املسـتوى الطويـل، نتمكـــن إذن مــن حتقيــق نتــائج. وعندمــا نلتقــي بعــد ١٠ 
سنوات من اآلن وقد يكون ذلك يف جوهانسربغ، فسأمتكن من أن أحتدث ال عمـا مل يتحقـق 

وإمنا عما حتقق واملزيد الذي ميكن حتقيقه. 
ويف اخلتام، امسحوا يل سـيادة الرئيـس بـأن أذكِّـر بشـيء ورد علـى لسـانكم بـاألمس. 
لقد وصفتم العامل بأنه أصبح اآلن شكال �لنظام عنصري عاملي�، وقـد وجـدت هـذه العبـارة 
صـدى كبـريا لـدى الكثـريين: عـامل منقسـم بـني أغنيـاء وفقـراء، بـني مـن حيصلـون علـــى امليــاه 
املأمونة ومن ال حيصلون عليها، بني باليني الناس الذين حيصلـون علـى الطاقـة وباليـني آخريـن 
ال حيصلون عليها. وقد طلبتـم وكنتـم حمقـني يف طلبكـم أن نتصـدى هلـذا الشـكل مـن الفصـل 
العنصري بنفس الصرامة اليت يبديها العامل يف مكافحة الفصل العنصري الذي وجد يف بلدكـم 

الرائع حىت ماض قريب. 
وكيف مت ذلك، سيدي الرئيس؟ لقد كـان هنـاك شـيئان مـهمان. أوال أن بقيـة العـامل 
مل يقـل �هـذه ليسـت مشـكليت� وإمنـا قـال �إـا مشـكلتنا أيضـا�. وثانيـا تضـامن اآلخـــرون 
معكـم وقبلـوا مسـؤولية دعمكـم يف كفـاحكم لتغيـري هـذا النظـــام. وهــذا هــو نفــس الشــعور 
بالتضامن واملسؤولية الـذي حنتاجـه اليـوم ملعاجلـة املسـائل الكامنـة وراء هـذا الفصـل العنصـري 

العاملي. 
أشكركم مرة أخرى سيدي الرئيس وأتطلع إىل نتائج تشكل انعطافا يف هـذا الصـراع 
للقضاء ائيا على هذا الفصل العنصري العاملي القائم بني األغنياء والفقراء والـذي أصبـح ميـيز 

عاملنا اليوم. 
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 بيان كالوس توبفر، املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة 
إن مؤمتر القمة للتنمية املستدامة املعقـود يف مدينـة جوهانسـربغ ميثـل حلظـة حامسـة يف 
اجلهود اليت يبذهلا اتمع الـدويل لوضـع عاملنـا علـى طريـق التنميـة املسـتدامة يف املسـتقبل. إنـه 
حلظة حامسة ألسباب عديدة أوهلا، كما ذكَّرنا بعضــهم منـذ عشـر سـنوات عندمـا اجتمعنـا يف 
ريو لبدء رحلتنا كمجتمع دويل على طريق التنمية املستدامة، أن جنوب أفريقيا مل تكن معنـا. 
ففي ذلك الوقت كانت فكرة إقامة جنوب أفريقيــا حـرة ال تـزال حلمـا. وبعـد عشـر سـنوات 
ها حنن جنتمع لنخط مسلكا جديدا حتت قيـادة رئيـس منتخـب جلنـوب أفريقيـا، يف هـذا البلـد 

العظيم الذي برز عضوا قويا ومفعما باحليوية يف اتمع الدويل.  
سيدي الرئيس، لقد أمسيتم ما حتقق مـن نصـر علـى الفصـل العنصـري وبـروز جنـوب 
أفريقيـا حـرة ودميقراطيـة حتضـن اجلميـع �انتصـارا للـروح اإلنسـانية�، وهـو حقـا كذلــك. إن 
أعني العامل ترقبنا هنا، منتظـرة دالئـل تقـول هلـم إننـا قـادرون علـى رأب اخلالفـات، وقـادرون 
علـى إجيـاد اإلرادة السياسـية الكفيلـة بتحقيـق اتفـاق ذي معـىن. إن حتويـل جمتمعاتنـا علـى حنــو 
حيقق التنمية املستدامة سيكون هو انتصار الروح اإلنسانية ذاتـه الـذي جيـب أن يكـون الشـعلة 
اليت نسترشد ا. لقـد حققنـا الكثـري منـذ ريـو. فقـد وضعـت صكـوك قانونيـة دوليـة جديـدة. 
وازداد الوعـي، وأحـرز تقـدم علـى الصعيديـن الوطـين والـدويل يف مواجهـــة التحديــات البيئيــة 
وحتقيـق التنميـة املسـتدامة. ويف الوقـت ذاتـه، كـان مـن شـأن الدالئـل العلميـة اجلديـــدة ألبعــاد 
التغري البيئي العاملي على كوكب األرض أن أبـرزت احلاجـة إىل زيـادة كبـرية يف مـا نبذلـه مـن 
جهود. لقد اتفقنا مجيعا على أن تكون هذه القمة قمـة للتنفيـذ، وقمـة للمسـؤولية وللشـراكة. 
واتفقنا مجيعا على وجوب أن يكون التنفيذ امللموس هو حمط اهتمام عملنا. لقد حـان الوقـت 
لترمجة االلتزامات السياسية إىل أعمال. فيجب أن يكون التنفيــذ هـو هدفنـا إن أردنـا مكافحـة 

الفقر من أجل حتقيق رخاء مسؤول جلميع بين البشر. 
لقد حددت توقعات البيئة العاملية لربنامج األمم املتحدة للبيئة، اليت مت جتميعـها بفضـل 
األعمال اليت قام ا عدة مئات من العلماء حول العـامل، األسـباب اجلذريـة للتدهـور البيئـي يف 
العــامل. وترجــع هــذه األســباب إىل مشــاكل اجتماعيــة واقتصاديــة كــــالفقر املدقـــع وأمنـــاط 
االسـتهالك واإلنتـاج غـري املســـتدامة وحــاالت عــدم املســاواة املنتشــرة واملتعاظمــة يف توزيــع 
الـثروة. مـن السـمات الـيت متـيز عاملنـا تلـك املـدن املقسـمة واحملتلـة يف أداء وظائفـها، وتنـــاقص 
مـوارد امليـاه، والصراعـات احملتملـة علـى املـوارد الشـــحيحة، وتســارع اخلســائر يف رأس املــال 
البيئي الذي ترتكز عليه احليـــــاة علـى األرض. إننـا نعانــــي مـن مشـاكل عامليـة. ومـن مث فـإن 
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هـذه املشـاكل تتطلـب اسـتجابة عامليـــة. فاالسـتثمار يف التنميـة املسـتدامة معنـاه االســـتثمار يف 
حتقيق األمن لنا مجيعا يف املستقبل.  

ـــري املســتدامة إىل تدهــور البيئــة، فــإن أقســى آثــار  وكمـا تـؤدي أمنـاط االسـتهالك غ
التوجهات البيئية السلبية إمنا يعاين منها الفقراء أي أولئك الذين هم أقلنا قـدرة علـى التصـدي 
هلا والذين هم يف كثري مـن احلـاالت أقلنـا مسـؤولية عـن هـذه التوجـهات السـلبية. إننـا نـدرك 
العالقـة التكامليـة بـني البيئـة والتنميـة. ومـن مث، فإننـــا نتــوىل التحضــري ملؤمتــر القمــة يف نطــاق 
موضوع واضح وهو �البيئة والتنمية�. ويف هذا الصدد، جيـب أن نـدرك أن املنظومـة الدوليـة 
ال يزال أمامها شوط بعيد لتحقـق التكـامل بـني أعمـدة التنميـة املسـتدامة الثالثـة يف أنشـطتها. 
ـــد االجتمــاعي ودور املــرأة يف اتمــع. فــاتمع الــذي  وعلينـا، بوجـه خـاص، أن نراعـي البع
ال يســتطيع أن حييــا ولديــه أمــل يف أن توفــر فيــه اخلدمــات االجتماعيــة األساســــية والعمـــل 
واخلدمات الصحية ال ميكن أن يكون جمتمعا مستداما. وعلينا أن نسـعى إىل مواصلـة مـا سـبق 
أن أحرزناه من تقدم يف إشراك منظمات اتمع الدويل، على مجيع الصعد، فيما سـنضطلع بـه 
من أعمال يف املستقبل. وعلينـا أن نسـتنهض القطـاع اخلـاص مـن أجـل تغيـري ذاتـه. وعلينـا أن 

نوجد السبل الكفيلة بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض أكثر إبداعا. 
لقد شهدنا مؤخرا ظواهر مناخية قصوى، ما فتئت تتكرر بصورة متعاظمة، كظـاهرة 
اجلفـاف الـذي حلـق بـاجلنوب األفريقـي وأدى إىل أسـوأ أزمـة غذائيـــة منــذ عقــد مــن الزمــن، 
والذي يهدد ١٣ مليون شخص من الفقراء. ودمرت الفيضانات اليت اجتاحت أوروبـا وآسـيا 
مؤخرا حياة مئات اآلالف. هذا األمـر يدعـو اآلن أكـثر منـه يف أي وقـت مضـى إىل اسـتجابة 
عاملية يف االجتاه الصحيح. فال ميكن أن خنيـب آمـال أولئـك املاليـني مـن ضحايـا أمنـاط التنميـة 
غري املستدامة. وليس بإمكاننا أن نترك هذه القمة العظيمة وحنن نشعر أن خالفاتنـا مل تتـح لنـا 
مواجهة التحدي الذي يتسم به عصرنا هذا. إا مسؤولية كل واحد فينا هنا بأن يعمـل حتـت 
قيادتكم، سيدي الرئيس. ففي ظرف أسبوعني، يتوجب علينا أن نترك هذه املدينة وهذا البلـد 
اجلميلني واملضيافني بنتيجة تكون جديرة بانتصار الروح اإلنسانية الذي حققـه شـعب جنـوب 
أفريقيـا. وهـذه هـي فرصتنـا ألن نثبـت أن إحيـاء التضـامن الـــدويل والشــراكة الدوليــة اللذيــن 
نتكلـم عنـهما مجيعـا ليـس جمـرد أمنيـة كاذبـة. وسـيكون ذلـك إعرابـا عـن شكرنــا علـى هـــذه 

الضيافة والصداقة العظيمتني اللتني وجدنامها يف هذه املدينة ويف هذه القمة.  
لقد حققت جنوب أفريقيا حلمها يف احلرية. وعلينـا أن حنقـق حلـم التنميـة املسـتدامة 
بيئيا واجتماعيا واقتصاديا، وحلم الرخــاء املسـؤول للجميـع. ومجيعنـا يعلـق أمهيـة كـربى علـى 
جناح هذا املؤمتر. دعنا سيدي الرئيس نعلن تعهدنا بأن نقدم كامل دعمنا لكـم ولألمـني العـام 
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ملؤمتر القمة، صديقـي وزميلـي نيتـني ديسـاي، وللبلـد املضيـف، وملؤمتـر القمـة ذاتـه، مـن أجـل 
حتقيق ذلك النجاح. 

 
 بيان هان سونغ – سو رئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

يسـعدين ويشـرفين كثـريا أن أخـاطب هـذه القمـة العامليـة التارخييـة للتنميـــة املســتدامة. 
فباسم اجلمعية العامة لألمم املتحدة، أود أن أعرب عن عميق امتنـاين جلنـوب أفريقيـا حكومـة 
وشـعبا السـتضافتها هـذا االجتمـــاع. وإين علــى أمــل يف أن يفضــي مؤمتــر القمــة هــذا حتــت 
قيادتكم، سيدي الرئيس، إىل نتائج مثمرة، لتحقيق عالمة هامة أخرى يف مسعانا املشترك مـن 

أجل حتقيق الرفاه واالزدهار للبشرية مجعاء. 
رحب اتمع الدويل، بكل صدق، منذ عشر سنوات، باعتمـاد مبـادئ ريـو وجـدول 
أعمال القرن ٢١ يف قمة ريو، اللذين مثـال خريطـة الطريـق لتحقيـق التنميـة املسـتدامة. واليـوم 
جنتمع هنا يف جوهانسربغ لنؤكد من جديد التزامنا الذي قطعناه على أنفسـنا يف ريـو ولنتخـذ 
مزيدا من اخلطوات حنو ضمان تنفيذها. وعلى الرغم من التقـدم امللحـوظ الـذي أحـرز خـالل 

السنوات العشر املاضية، علينا أن نقر بأننا ما زلنا بعيدين عن حتقيق ما اتفقنا على حتقيقه. 
ـــدد  بـل إن األمـر، علـى النقيـض مـن ذلـك، زاد سـوءا يف بعـض احلـاالت. فقـد زاد ع
الناس الذين يعيشون يف فقر مدقع على مدى العقد املنصرم. وال يـزال التدهـور البيئـي يشـكل 
ديدات خطرية ومرعبة بالنسبة لسالمة كوكبنا. وإين مؤمن بأن ما حيظى بنفس األمهيـة الـيت 
حيظى ا تعزيز التنمية املستدامة هو معرفة كيف نزيل األسباب اليت تعمل علـى عكـس مسـار 
عملية التنمية، وهو ما ميكن أن نلقي عليه مصطلح �الالتنمية�. قد تكون هناك عدة أسـباب 
خمتلفـة وراء عمليـة �الالتنميـة�، ولكـن مـهما كـانت هـذه األسـباب، فـــإن علينــا أن نتعــاون 

تعاونا وثيقا على الصعيد الدويل لوقف ذلك.  
ويف هذا السياق، فإن امليادين اخلمسة، وهي املياه والطاقة والصحة والزراعـة والتنـوع 
البيولوجي، اليت اقترحها األمني العام كويف عنان، بوصفها ميـادين ميكـن إحـراز تقـدم فيـها يف 
مؤمتر القمة العاملي هذا، تستحق كـل الدعـم والتعـاون الفعلـي مـن جانبنـا مجيعـا. هنـاك أيضـا 

بعض التحديات اهلائلة يف ميدان التنمية تدعونا إىل أن نواجهها على الصعيد الدويل. 
ــــة إىل حتقيـــق التنميـــة  حيتــل القضــاء علــى الفقــر مكــان الصــدارة يف جــهودنا الرامي
املستدامة. وال تقل عنه أمهية محاية بيئتنا. فعلى مـدى العـامني املـاضيني، بذلـت األمـم املتحـدة 

بوجه خاص جهودا جادة لتوفري الزخم الالزم يف هذه امليادين.  
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وكانت قمة األلفية التارخيية مفيدة يف توجيـه مزيـد مـن التركـيز واالهتمـام حنـو عـدد 
من األهداف اإلمنائية الدولية. ومما يبعث على الرضا أن نشري إىل أن الزخـم الـذي ولدتـه قمـة 
األلفية أسهم بشكل ملحوظ يف جناح اجلهود الكبرية اليت بذهلا اتمع الدويل، وخاصـة املؤمتـر 
الوزاري ملنظمة التجارة العاملية املعقود يف الدوحة يف نوفمـرب املـاضي، واملؤمتـر الـدويل لتمويـل 

التنمية، املعقود يف مونتريي، باملكسيك، يف آذار/مارس من هذا العام.  
واآلن يتيح لنا مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة فرصة مناسبة الستكشـاف الطـرق 
الالزمـة للبنـاء علـى أسـاس مـا سـيحرز مـن تقـدم يف تنفيـذ جـدول أعمـــال الدوحــة اإلمنــائي، 
وتوافق آراء مونتريي. ويكتسب مؤمتر القمة هذا أمهيته أيضا فيما يتعلق بضمان إشـراك مجيـع 
أصحـاب املصـاحل واجلـهات الفاعلـة، وال يشـمل ذلـك الـــدول فحســب بــل واملنظمــات غــري 

احلكومية أيضا مشاركة فعالة يف عملية التنفيذ بإقامة شراكة حقة. 
وحيدوين أمل صـادق يف أن تكـون خطـة التنفيـذ الـيت نعتمدهـا ملموسـة وعمليـة وهلـا 
إطـار زمـين ووسـائل مناسـبة لتسـهيل التنفيـذ. وفيمـا يتعلـق مبتابعـة هـذه القمــة، لــدي اعتقــاد 
راسخ، إذ أتكلم باسـم اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة، بـأن ملنظومـة األمـم املتحـدة دورا بـالغ 

األمهية تضطلع به يف هذا اال. 
وإين أرى أيضا أن هناك حاجة ماسة إىل تكامل أعمال متابعة إعالن األلفيـة وجـدول 
أعمـال الدوحـة اإلمنـائي وتوافـق آراء مونتـريي ونتـائج هـذا االجتمـاع. وتوفـر اجلمعيـة العامــة 
أنسب منتدى هلذا الغرض. وأقـترح بشـدة اللجـوء إىل احلـوار علـى مسـتوى رفيـع يف اجلمعيـة 
العامة للتداول بشأن السبل والوسائل الفعالة الالزمة لتحقيق خمتلف األهداف اإلمنائيـة الدوليـة 

والتنمية املستدامة على حنو أكثر تآزرا. 
إن العامل يواجه حتديات هائلة ورهيبة. وحنن حناول أن حندد أهدافـا طموحـة. لذلـك، 
فال مفر أمامنا مــن التعـاون وتوحيـد جـهودنا لتحديـد الطريقـة الـيت ـا حنقـق هـذه األهـداف. 

وينبغي خلطة التنفيذ أن ترشدنا حنو جعل حتقيق جمتمع عاملي مستدام حقيقة واقعة.  
دعـوين أشـدد علـى أن املـهام الـيت أمامنـا ليسـت لنـا وحدنـا فحسـب ولكـن لألجيــال 
املقبلة. فلنعمل معا من أجل احملافظـة علـى موطننـا، هـذه األرض. ولنعمـل علـى إقامـة شـراكة 

عاملية للمضي بالتنمية املستدامة قدما. 
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 املرفق الثالث 
 األنشطة املصاحبة للمؤمتر واملرتبطة به 

اتسـم مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة بارتفـــاع مســتوى مشــاركة اموعــات  - ١
الرئيســية، وفقــــــا لقــرار اجلمعيــــــة العامــــة ١٩٩/٥٥ الــذي حــثَّ علــى املســــامهة الفعالـــة 
واملشـاركة النشـطة مـن جـانب مجيـع اموعـات الرئيسـية علـى حنـو مـا هـو حمـدد يف جـــدول 
أعمال القرن ٢١. وطلب القرار أيضا من جلنة التنميـة املسـتدامة، بوصفـها اللجنـة التحضرييـة 
ملؤمتر القمة، اعتماد املنظمات غري احلكومية اليت ليست بعد يف مركز استشـاري لـدى الـس 
االقتصـــــادي واالجتمـاعي لعمليـــــة القمـة. بنـاء علـى ذلـك، اعتمـدت ٧٣٧ منظمـة جديـــدة 
ملؤمتـر القمـة (إىل جـانب مـــا يربــو علــى ٥٠٠ ٢ منظمــة معتمــدة لــدى الــس االقتصــادي 
واالجتماعي ومدرجة يف قائمة جلنة التنمية املستدامة). وفــــي اإلمجال، حضر اجلـزء الرمســـــي 
للقمة ٠٤٦ ٨ ممثال عــن اموعـات الرئيسـية. وقـد شـاركت اموعـات الرئيسـية بنشـاط يف 
أحــداث القمــة الرمسيــة، مبــا فيــها حــدث أصحــاب املصــاحل املتعدديــن (٤ أيلــول/ســــبتمرب) 
واجتماعـات املائـــــدة املسـتديرة الرفيعـة املسـتوى (٢-٤ أيلـول/سـبتمرب)؛ واجللســـات العامــة 
املواضيعيـة (٢٦-٢٨ آب/أغسـطس). وأطلقـت ٢٢٠ مبـادرة يف القمـة، شـاركت جمموعــات 
رئيســية يف عــدد كبــــري منـــها. (لالطـــالع علـــى قائمـــة كاملـــة ـــذه الشـــراكات، انظـــر: 

(http://www.johannesburgsummit.org/html/sustainable_dev/partnership_initiatives.html

. ونظمت اموعات الرئيسية أيضا نفسها يف ٤٠ جمموعة علـى أسـاس جغـرايف وموضوعـي. 
وكانت مثانية إىل عشرة اجتماعات تعقد يوميا هلذه اموعات. 

إىل جانب ذلك، عقـد بصـورة موازيـــــة للقمـــــة مـا يزيـــــد علـى ١٥٠ حدثـا، نظـم  - ٢
عـــــددا منـها منظمـات اتمـع املـدين واموعـات الرئيسـية. ويف مركـــــز اكســـبو ناســريك، 
عقـــــد فـــــي الفـترة مـن ١٩ آب/أغسـطس إىل ٤ أيلـول/سـبتمرب منتـدى عـــاملي للمجتمعــات 
املدنيـة نظمتـه أمانـة اتمـع املـدين جلنـوب أفريقيـا. ومشـــل هــــــذا املؤمتــــــر �خيمــة للمــرأة� 
وحضـره مـا يزيـــــد علـــــــى ٠٠٠ ٢٥ شــخص. وكــان مــن نتائجــه إعــالن وبرنــامج عمــل 
للمجتمـع املـدين (انظـر http://www.worldsummit.org.za). وشـــاركت اموعــات الرئيســية 
أيضــا يف عــدد مــن األحــداث األخــــــرى املوازيــة للقمــة، منــــها �ليكغوتـــال: يـــوم للعمـــل 
ــــذي اســـتضافته منظمـــة العمـــل التجـــاري مـــن أجـــل التنميـــة املســـتدامة يف  التجــاري�، ال
ـــال يف العــامل مــع جمموعــات رئيســية أخــرى  ١ أيلـول/سـبتمرب. وقـد ضـم قـادة رجـال األعم
ـــر  ومسـؤولني حكوميـني ملناقشـة إنشـاء مبـادرات وشـراكات مـن أجـل التنميـة املسـتدامة (انظ
http://www.basd-action.net/activities/business.shtml). وعقــد يف الفــــترة مـــن ٢٧ إىل ٣٠ 
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آب/أغسطس، حدث احلكم احمللي �اإلجراءات احمللية تدفـع بالعـامل إىل األمـام� الـذي نظمـه 
الس الدويل للمبادرات الدولية احمللية وشركاء آخرون. وقد متخض هذا احلــدث عـن إعـالن 

 .(http://www.iclei.org/lgs/ انظر) احلكم احمللي إىل مؤمتر القمة
وجسـد حـدث �قريـة أوبونتـو� املعـرض الـدويل ألفضـــل املمارســات. وكــان مبثابــة 
ملتقى فريدا ألناس جاءوا من خلفيات متنوعة لتحقيق التفاعل فيمـا بينـهم وملشـاطرة بعضـهم 
البعض مواريثهم الثقافية الفريدة وأثرها على التنميـة املسـتدامة، مـن خـالل األنشـطة الترفيهيـة 

 .(www.joburgsummit2002.com انظر) وأنشطة املعارض
وعقـدت يف الفـترة مـن ٢٨ آب/أغسـطس إىل ٣ أيلـول/ســـبتمرب، يف قبــة امليــاه عــدة 
أحداث تتصل باملياه ومشلت مؤمترات وحلقـات عمـل ومؤمتـرات صحفيـة وأحداثـا ومعـارض 
جانبية. وكان اهلدف مـن هـذا املعنـون �ال مـاء، ال مسـتقبل� هـو زيـادة الوعـي بأمهيـة امليـاه 

 .(w ww.waterdome.net بوصفها عنصرا أساسيا يف التنمية املستدامة (انظر
وعقـد منتـدى تسـخري العلـــــم والتكنولوجيـا واالبتكـار ألغـراض التنميـــــة املســـتدامة  - ٣
فـــــي الفـترة مـن ٢٦ آب/أغسـطس إىل ٣ أيلـول/ســـبتمرب. وكــان بــني اموعــات الرئيســية 
التـــــي أقـامت شـراكة لتنظيـم املنتـدى الـس الـدويل للعلـم وأكادمييـة العـامل الثـــالث للعلــوم، 
واالحتاد العاملي ملنظمات اهلندسـة. وقـد كـان املنتـدى منصـة لتسـليط الضـوء علـى املسـامهات 
البالغـة األمهيـة الـيت يقدمـها العلـم والتكنولوجيـــا و االبتكــار لصــاحل التنميــة املســتدامة (انظــر 

 .(http://www.scienceforum.co.za/

وعقــــد مؤمتــــر قمــــة السكـــان األصلييــــــن للتنميـــــة املستدامـــــة فـــــي كيمربلـــــي، 
ــــاء الــيت  جبنـــــوب أفريقيـا، فـــــي الفتـــــرة مـــــن ٢٠ إىل ٢٣ آب/أغسطـــــس. ومـــــن األشيـــ
متخـــــــض عنـــــــها إعـــــــالن كيمـــــــربيل املـــــــؤرخ ٢٨ آب/أغســـــــــطس ٢٠٠٢ (انظــــــــر 
http://www.tebtebba.org.ltebtebba_files/wssd/indexa.html). واســـتضاف جملـــــس شــــباب 

ــــا يف الفـــترة مـــن ١٥ إىل ١٩  جنــوب أفريقيــا القمــة الدوليــة للشــباب وقمــة شــباب أفريقي
آب/أغســطس ومــن ١٩ إىل ٢٣ آب/أغســطس، علــى التــوايل، يف موغواســــي، يف احملافظـــة 
الشمالية الغربية جلنوب أفريقيا (لالطالع على مزيـد مـن املعلومـات يرجـى االتصـال بـالعنوان 

 .(philmusekwa@union.org.za :التايل
وعقد، خالل القمة، ما يبلغ جمموعه ٤٨ حدثا جانبيا يف مركز ساندتون كوفيتشـن.  - ٤
ونظمت مجيع األحداث اجلانبية على هامش االجتماعات الرمسية، خالل فترات تنـاول الغـداء 

وفترات االستراحة املسائية. 
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وكـانت األحـداث اجلانبيـة متوازنـة مـــن حيــث جــهات تنظيمــها واإلشــراف عليــها  - ٥
(احلكومات، املنظمات احلكومية الدولية، اموعات الرئيسية)؛ ومن الناحيـة اجلغرافيـة، ومـن 
حيث تغطية املواضيـع الرئيسـية (ومنـها امليـاه والتصحـاح والطاقـة والصحـة والزراعـة والتنـوع 
ـــع  البيولوجــي). أمــا مــن الناحيــة العمليــة، فقــد شــارك رؤســاء الــدول واحلكومــات يف مجي

األحداث اجلانبية، خالل األسبوع الثاين من القمة. بوصفهم مشاركني. 
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