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أعدت هذا التقرير إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة لألمم املتحدة بوصفها مديرة مـهام  *
فيمـا يتعلـق بـالفصول ٨ و ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ مـن جـدول أعمـــال القــرن ٢١، بتعــاون مــع برنــامج األمــم 
املتحدة للبيئة؛ وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي بوصفه مدير مهام فيما يتعلق بالفصل ٣٧ من جـدول أعمـال 
القرن ٢١، ومبسامهة وكاالت األمم املتحدة ومنظمات دوليــة أخـرى. وهـذا التقريـر عـرض وقـائعي موجـز 

يهدف إىل إبالغ جلنة التنمية املستدامة بالتطورات الرئيسية يف هذا اال. 
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مقدمة  
تقتضـي التنميـة املسـتدامة إجيـاد أسـاليب جديـدة الختــاذ القــرارات يف جمــال السياســة  - ١
العامة. وتقتضي اعتمـاد ـج أكـثر تكـامال ومشوليـة لبحـث املشـاكل االقتصاديـة واالجتماعيـة 
والبيئية، واالهتمام الذي يوليه جـدول أعمـال القـرن ٢١(١) لتحسـني اإلطـار الـذي تتخـذ فيـه 
القرارات يربهن على ذلك. وتتضمـن هـذه التدابـري تغيـري األطـر املؤسسـية والقانونيـة، ووضـع 
اسـتراتيجيات وطنيـة متكاملـة يف جمـال التنميـة املســـتدامة، وحتســني نظــم املعلومــات الداعمــة 

لعملية صنع القرارات. وقد سجلت السنوات العشر املاضية تغيريات يف هذه ااالت. 
 

املعلومات الالزمة الختاذ القرارات   أوال -
غــريت تكنولوجيــات املعلومــات اجلديــدة القواعــد األساســية لتدفــق املعلومــــات يف  - ٢
اتمعات. فقد كان توزيع املعلومات فيما مضى مقصورا على قدرات التكنولوجيات املتاحـة 
(كالطباعة، واهلاتف…اخل). وجاءت اإلنترنت ونظم املعلومات احلاسوبية لتنقـل السـيطرة مـن 
أيـدي املورديـن إىل أيـدي املسـتهلكني. ومتكـــن نظــم املعلومــات هــذه املســتعملني مــن اختــاذ 
قرارام بأنفسهم، مبا يسمح بأشكال إدارية أكثر اتصافا بطـابع الالمركزيـة وأكـثر تكيفـا مـع 
الواقع احمللي. ومن النتـائج النامجـة عـن ذلـك سـرعة منـو املنظمـات غـري احلكوميـة وغريهـا مـن 
هياكل اتمع املدين اجلديدة اليت توسع نطاق االشتراك اجلماهريي يف عملية اختاذ القرارات. 

واستهلت مبادرات هامة لتحسني عمليات مراقبة البيئة ومجع البيانات، وهي متتد مـن  - ٣
رصد طبقة األوزون مبوجب بروتوكول مونتريال املعين باملواد املستنفدة لطبقـة األوزون(٢) إىل 
تنفيذ النظم العاملية الثالثة للرصد، ورصد الغابات والشعاب املرجانيـة الـيت تقـوم بـه املنظمـات 
غـري احلكوميـة. كمـا أن هنـاك جـهودا تبـذل مـن أجـل حتسـني التنســـيق والفعاليــة مــن حيــث 
التكلفة وذلك، من خالل استراتيجية الرصد العاملي املتكاملة على سبيل املثـال. غـري أن متويـل 
هـذه اجلـهود نـاقص جـدا باملقارنـة مـع مـا تقتضيـه احلاجـــة إىل بيانــات أفضــل لالســتجابة إىل 

االحتياجات العاملية من البيانات مثل متطلبات االتفاقات املتعددة األطراف بشأن البيئة. 
وميكـن القـول بـإحراز تقـدم يف وضـع تقييمـات متكاملـة وتطلعيـة بقـــدر أكــرب للبيئــة  - ٤
E و Corr.1) املعنــون  /CN.17/1997/3) ـــا يف ذلــك تقريــر األمــني العــام والتنميـة املسـتدامة، مب
�التغري العاملي والتنمية املستدامة: االجتاهات احلامسة� الذي أعـد يف عـام ١٩٩٧ لالسـتعراض 
الذي جيريه كل مخس سنوات مؤمتر األمـم املتحـدة للبيئـة والتنميـة، وتقـارير التوقعـات العامليـة 
للبيئـة الصـادرة عـن برنـامج األمـم املتحـــدة للبيئــة، وتقــارير املــوارد العامليــة (الــيت يشــترك يف 
إصدارها برنامج األمم املتحدة للبيئة واملعهد العـاملي للمـوارد وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي 
والبنك الدويل). غري أن هذه التقارير يف حاجة إىل حتسني جمموعـات البيانـات األساسـية علـى 
الصعيـد الـدويل بالنسـبة ملواضيـع عديـدة، لتعزيـز االسـتنتاجات الـيت ميكـن اخللـوص إليـــها مــن 

املعلومات املتاحة. 
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وقــد مت إحــراز تقــدم هــام علــى الصعيديــن الــــدويل والوطـــين يف وضـــع مؤشـــرات  - ٥
الستخدامها كأدوات لدعم عمليـات اختـاذ القـرارات علـى الصعيـد الوطـين. ومثـة علـى سـبيل 
املثال برنامج عمل اللجنة املتعلق مبؤشرات التنمية املستدامة الذي يعترب حـىت اآلن أعظـم مثـال 
على التعاون على نطاق منظومة األمم املتحدة وعلى املستوى القطـري لوضـع منهجيـة وإطـار 
مؤشرات باالستناد إىل توافق آراء أكثر من ٣٠ من الوكـاالت املشـتركة، واملنظمـات الدوليـة 
ــــرات يف رصـــد تنفيـــذ  واحلكومــات. ومــن املؤمــل أن تســتخدم البلــدان أكــثر فــأكثر املؤش
استراتيجياا يف جمال التنمية املستدامة وتعزيز األسس الوقائعية الـيت تسـتند إليـها التقـارير الـيت 

تقدمها إىل اللجنة. 
ومثـة عـامل آخـر يتمثـل يف اسـتمرار التقـــدم التقــين يف نظــم الرصــد واملراقبــة البيئيــة.  - ٦
فالبيانات العاملية أصبحت يف متناول أكثر ممـا مضـى بفضـل اسـتعمال سـواتل االستشـعار عـن 
بعد املزودة مبعدات مطردة التطور وبدرجة حتليل ونطاق تغطية متزايدين، واألطـواف السـاحبة 
املـزودة مبجموعـات مـن األدوات الذاتيـة التشـغيل والـيت تبـث القياســـات يف الزمــن احلقيقــي، 
واحلواسيب األقوى اليت تسمح بزيادة اندماج البيانات يف النماذج ونظم دعــم القـرار املعقـدة، 
من قبيل نظم املعلومات اجلغرافية. كما تتعزز القدرة املؤسسية على التنسيق بني هـذه العنـاصر 
كلها بفضل مبادرات من قبيل شراكة استراتيجية الرصد العاملي املتكاملة ونظم الرصد العامليـة 

وبرامج البحث العاملية. 
وتتوفـر سـبل جديـدة إلعـداد املعلومـات وتقدميـها يف أشـكال يســـهل علــى أصحــاب  - ٧
القرار وعامة الناس فهمها. وتساعد التكنولوجيـات املتعـددة الوسـائط وجمموعـات الرباجميـات 
واألدوات كاملؤشرات والعروض البيانية املتحركة أصحاب القرار يف اجلهود اليت يبذلوـا مـن 
أجـل التنميـة املســـتدامة. وقــد انتشــر بســرعة يف الســنوات األخــرية تطويــر واســتخدام نظــم 
املعلومـات اجلغرافيـة وأدوات املعلومـات القائمـة علـى اخلرائـط الـــيت تشــكل أدوات مفيــدة يف 
ـــي للتأثــريات واملــوارد املتاحــة بغيــة معاجلــة املشــاكل  التخطيـط ومتكـن مـن إجـراء تقييـم مرئ

والطوارئ البيئية. 
وزاد التقدم السريع من القلق بشأن الفجوة املتعاظمـة، املعروفـة بـالفجوة الرقميـة بـني  - ٨
�املـالكني� و�املعدمـني� يف الثـورة املعلوماتيـة. وتعـــزى الفجــوة األشــد وضوحــا إىل أوجــه 

القصور يف جمال تغطية النظم التكنولوجية واالتصالية املخصصة لبث املعلومات. 
ومثة فجوة معلوماتيـة ثانيـة مسـتمرة منـذ مؤمتـر ريـو تتعلـق باملعلومـات األساسـية عـن  - ٩
بيئتنا وعن الضغوط الناشئة عن األنشطة البشرية. وحىت يف البلدان الصناعيـة ال تـزال البيانـات 
يف الغالب جد حمدودة أو جد متباينة حبيث ال تصلح لالسـتعمال. أمـا يف البلـدان الناميـة، فـإن 
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ــــم أو دعـــم  أبســط اإلحصــاءات معدومــة يف الغــالب. وال ميكــن ألي نظــام، خمصــص للتقيي
القرارات أن يسفر عن نتائج تفوق نوعيـة املدخـالت. وحـىت عندمـا تسـتخدم التكنولوجيـات 
اجلديـدة لتوليـد البيانـات بكميـات ضخمـة تظـل القـدرة علـى حتليلـــها واســتعماهلا متخلفــة يف 

غالب األحيان. 
وهـذا السـيل اجلديـد مـن املعلومـات املتدفقـة مـن أجـهزة االستشـعار عـن بعـــد، ومــن  - ١٠
غريها من األدوات، ال يواكبه استثمار مماثل يف مجـع البيانـات الداعمـة يف املوقـع، أو يف إجيـاد 
القدرة على تقييم تلـك املعلومـات وزيـادة قيمتـها. وبرغـم مجيـع املعجـزات الناجتـة عـن النظـم 
اآللية والذكاء االصطنـاعي، مـا زال هنـاك دور هـام يتعـني أن تؤديـه العقـول اجليـدة التدريـب 
ـــتثمار يف  واخلــربات الناضجــة، األمــر الــذي يتطلــب االســتثمار يف البشــر باإلضافــة إىل االس

التكنولوجيات، باعتبار ذلك جزءا أساسيا إلجياد نظام معلومات فعال. 
وتقتضـي تنميـة إمكانـات منظمـات اتمـع املــدين ومشــاركتها تكنولوجيــات أقــوى  – ١١
وأكــثر تكيفــا، وحتســني عمليــات تكويــن جمموعــات املعلومــات، واســتراتيجيات تســــويقية 
جديدة. كما تلزم سياسات حمددة ملعاجلـة مسـألة القضـاء علـى الفقـر مـن حيـث الـدور الـذي 

ميكن أن تؤديه املعلومات وتكنولوجياا. 
 

اهلياكل واآلليات القانونية واملؤسسية الالزمة الختاذ القرارات  ثانيا -  
على الصعيد الدويل   ألف -

سـامهت الصكـوك العامليـة امللزمـة قانونـا يف جمـال التنميـة املسـتدامة املربمـة بعـد مؤمتـــر  - ١٢
األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنميـة يف الدفـع بـاألهداف الـواردة يف جـدول أعمـال القـرن ٢١ 

وتوسيع اإلطار القانوين الداعم للتنمية املستدامة. وفيما يلي بعض أهم هذه الصكوك: 
ـــاين مــن اجلفــاف  اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التصحـر يف البلـدان الـيت تع (أ)

الشديد/أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا، (١٩٩٤)(٣)؛ 
اتفاقية السالمة النووية (١٩٩٤)(٤)؛  (ب)

اتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية األمم املتحدة لقـانون البحـار املؤرخـة ١٠ كـانون  (ج)
ـــة املنــاطق واألرصــدة  األول/ديسـمرب ١٩٨٢ بشـأن حفـظ وإدارة األرصـدة السـمكية املتداخل

السمكية الكثرية االرحتال (١٩٩٥)(٥)؛ 
االتفاقيـة املتعلقـة باسـتخدام اـاري املائيـة الدوليـة يف األغـراض غـــري املالحيــة  (د)

(١٩٩٧)(٦)؛ 
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االتفاقية املشتركة املتعلقة بأمان تصريـف الوقـود املسـتهلك وبأمـان تصريـف  (هـ)
النفايات املشعة (١٩٩٧)(٧)؛ 

اتفاقيـة روتـردام املتعلقـة بتطبيـق إجـراء املوافقـة املسـبقة عـن علـم علـــى مــواد  (و)
كيماوية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية (١٩٩٨)(٨)؛ 

الربوتوكول املتعلق باملسؤولية عن األضرار النامجة عن نقـل النفايـات اخلطـرة  (ز)
وغريهـا مـن النفايـات والتخلـص منـها عـــرب احلــدود والتعويــض عــن ذلــك (١٩٩٩) امللحــق 

باتفاقية بازل املتعلقة مبراقبة حركة النفايات اخلطرة عرب احلدود والتخلص منها(٩)؛ 
بروتوكول قرطاجنة للسالمة البيولوجية (٢٠٠٠)؛  (ح)

االتفاقية املتعلقة بامللوثات العضوية الثابتة اليت ستعتمد يف أيار/مايو ٢٠٠١.  (ط)
وكان بروتوكول كيوتو(١٠) التفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة بتغـري املنـاخ(١١)  - ١٣
لعام ١٩٩٧ حمط اهتمام خاص لدوره يف تعزيز املواجهة الدولية لظاهرة تغري املناخ. ويتضمـن 
هذا الربوتوكول، الذي اعتمد بتوافق اآلراء خالل الـدورة الثالثـة ملؤمتـر األطـراف يف االتفاقيـة 
ــة  يف ١١ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٧، أهدافـا جديـدة تتعلـق باالنبعاثـات يف البلـدان املتقدم
النمو الواردة يف املرفق األول يف فترة ما بعد عام ٢٠٠٠، وباحلد من انبعاثات غازات الدفيئـة 
الــيت بــدأت تظــهر يف هــذه البلــدان منــذ ١٥٠ عامــا وعكــس اجتاهــها التصــــاعدي، ويعـــد 
الـربوتوكول جبعـل اتمـع الـدويل أقـرب مـا يكـون إىل بلـوغ اهلـدف النـــهائي لالتفاقيــة وهــو 

احليلولة دون �تدخل اإلنسان بصورة خطرية يف النظام املناخي� (املادة ٢). 
ويف تشرين الثاين/نوفمرب عام ٢٠٠٠، مل تصدق علـى بروتوكـول كيوتـو سـوى ٣١  - ١٤
دولة (ومجيعها من البلـدان الناميـة). وقـد تركـت الـدورة السادسـة ملؤمتـر األطـراف يف اتفاقيـة 
األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ طائفة من القضايـا دون حـل. وسـيكون مـن الـالزم 
أن تبت الدورات املقبلـة يف قضايـا مـن قبيـل قواعـد آليـة التنميـة النظيفـة يف إطـار الـربوتوكول 

(املادة ١٢)، وتنفيذها املشترك ونظم االجتار باالنبعاثات وغريها من القضايا األساسية. 
وقد أكدت اجلمعية العامة خالل االستعراض الـذي جيـري كـل مخـس سـنوات ملؤمتـر  - ١٥
األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية احلاجة إىل زيادة التعاون والتداؤب بـني خمتلـف االتفاقيـات 
واالتفاقات الدولية لتعزيز أثرها وفعاليتها بشكل عام. وقد سعى برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة 
وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وجامعـة األمـم املتحـدة إىل تعزيـــز هــذا التنســيق مــن خــالل 
اجتماعات ومناقشات بني األمانات املعنية ووكاالت منظومة األمـم املتحـدة. وتبـني مـن هـذه 
املناقشات أن هناك درجة من التنسـيق مـن خـالل املشـاريع املشـتركة بـني العديـد مـن أمانـات 

االتفاقيات بيد أن هناك حاجة إىل بذل املزيد من اجلهود يف هذا اال. 
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وإضافـة إىل مـا سـبق، مت وضـع طائفـة مـــن الصكــوك واآلليــات الدوليــة غــري امللزمــة  - ١٦
إلكمال الصكوك امللزمة قانونا. وتشمل هذه الصكوك مدونة قواعد السلوك املتعلقـة باالجتـار 
الدويل يف املواد الكيميائية لعـام ١٩٩٤، واملبـادئ التوجيهيـة التقنيـة الدوليـة للسـالمة يف جمـال 
التكنولوجيا احليوية(١٢) اليت وضعها برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة يف عـام ١٩٩٥، وعـددا مـن 
مدونات السلوك االختيارية يف جمال الصناعــة والتجـارة وضعـها برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة. 
ويشكل برنامج العمل العاملي حلمايـة البيئـة البحريـة مـن األنشـطة الربيـة لعـام ١٩٩٥(١٣) آليـة 
دولية تكمل اتفاقية األمـم املتحـدة لقـانون البحـار لعـام ١٩٨٢(١٤) يف تنفيـذ األحكـام املنظمـة 
للتلـوث البحـري مـن جـراء األنشـطة الربيـة. كمـا مت وضـع عـدد مـن الـربوتوكوالت اجلديـــدة 

امللحقة باتفاقيات البحار اإلقليمية منذ انعقاد مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية. 
وأنشأ الس االقتصادي واالجتماعي يف تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٠ منتـدى األمـم  - ١٧
املتحــدة املعــين بالغابــات وهــو ذو عضويــة عامليــة (انظــــر قـــرار الـــس ٣٥/٢٠٠ املـــؤرخ 
١٨ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٠) ويعد هذا املنتدى أول هيئـة فرعيـة جديـدة أنشـأها الـس 
منذ إنشاء جلنة التنمية املستدامة يف عـام ١٩٩٣. ويتمثـل اهلـدف الرئيسـي للمنتـدى يف تعزيـز 
إدارة مجيع أنواع الغابات وحفظها وتنميتها بصورة مستدامة وتدعيـم االلـتزام السياسـي علـى 

املدى الطويل هلذه الغاية. 
وخالل التسعينات، كان للربنامج املخصص لتطوير القانون البيئي واسـتعراضه دوريـا  - ١٨
يف التسعينات الذي يشرف عليه برنامج األمم املتحدة للبيئة (املعروف بربنامج مونتيفيديـو الثـاين) 

دور هام يف تطوير القانون البيئي الذي يعاجل أسباب املشاكل يف جمايل البيئة والتنمية املستدامة. 
 

على الصعيد الوطين  باء -  
الصكوك القانونية  - ١ 

من الالزم لتنفيذ الصكوك القانونية الدولية أن يضطلـع األطـراف فيـها بتدابـري قانونيـة  - ١٩
ـــوك. وميكــن االضطــالع ــذه التدابــري يف شــكل  أو إداريـة وطنيـة وفقـا ألحكـام هـذه الصك

تشريعات وطنية أو ترتيبات مؤسسية أو خطط عمل. 
وغالبا ما حتتاج البلدان النامية إىل املساعدة التقنية لوضع تشريعاا وصكوكـها البيئيـة  - ٢٠
اخلاصة. وتلبيــة هلـذه احلاجـة، قـدم برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، مـن خـالل برناجمـه املعـروف 
بربنـامج مونتيفيديـو، وبشـراكة مـع برنـامج األمـــم املتحــدة اإلمنــائي ومنظمــة األمــم املتحــدة 
لألغذية والزراعة والبنك الدويل واالحتاد الـدويل حلفـظ الطبيعـة واملـوارد الطبيعيـة وغريهـا مـن 
املنظمات ذات الصلة، املساعدة التقنيـة واملشـورة، مبـا يف ذلـك اخلدمـات االستشـارية إلعـداد 

مشاريع قوانني بيئية وتنقيح القوانني القائمة فضال عن أنشطة التدريب والتوعية.  
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وأعد عدد من أمانات االتفاقيات من قبيـل اتفاقيـة بـازل، واتفاقيـة فيينـا حلمايـة طبقـة  - ٢١
ـــة ومبــادئ توجيهيــة  األوزون واتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون البحـار منـاذج تشـريعات وأنظم

وطنية لتنفيذ بعض أحكام هذه االتفاقيات. 
وتعاون برنامج األمم املتحدة للبيئة ومعهد األمـم املتحـدة للتدريـب والبحـث ومركـز  - ٢٢
األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية (املوئـل) مـع عـدد مـن هيئـات األمـم املتحـــدة واهليئــات 
الدولية األخرى لتنظيم برامج تدريبيـة يف جمـال القـانون البيئـي واإلدارة علـى األصعـدة العامليـة 

واإلقليمية والوطنية لإلسهام يف صياغة التشريعات والسياسات. 
وسامهت التعديالت اليت مت إدخاهلا على األطـر التنظيميـة الوطنيـة يف زيـادة دمـج بعـد  - ٢٣
االسـتدامة علـى املسـتوى السياسـي (الدسـاتري والقوانـني واألنظمـة). ومـن بـــني العوامــل الــيت 
سامهت يف هذه التعديالت: زيادة مشاركة احلكومـات احملليـة الـيت أفضـت إىل صياغـة وتنفيـذ 
برامج حملية يف جمال التنمية املستدامة؛ والتقدم احملرز يف التعاون والتنسيق فيمـا بـني القطاعـات 
الذي عزز تكـامل خمتلـف السياسـات العامـة القطاعيـة املتعلقـة بالتنميـة املسـتدامة؛ واملبـادرات 

اإلقليمية يف جمال التنمية املستدامة. 
ومن االحتياجات الكربى يف كافة البلدان استحداث إطار للقوانني واألنظمة الوطنيـة  - ٢٤
واملبـادئ التوجيهيـة للسياسـات واألطـر املؤسسـية ذات الصلـة مـن أجــل دعــم عمليــة التنميــة 
ــــة مـــا لوضـــع  املســتدامة يف مشوليتــها. ويف حــني توجــد بــالفعل لــدى أكثريــة البلــدان عملي
االسـتراتيجيات املتكاملـة ووضـع املخططـات علـى أسـاس منتظـم، فـإن عـدد البلـدان الـــيت هلــا 

عمليات روتينية مماثلة يف جمال القانون أقل بكثري. 
ويتطلـب اإلصـالح التشـريعي إطـارا قويـا مـن األشـــخاص املدربــني يف جمــال القــانون  - ٢٥
ــذا  املدركـني جيـدا ملتطلبـات التنميـة املسـتدامة. وليـس هنـاك مـا يـدل علـى وجـود أطـر مـن ه
القبيل على نطاق واسع يف أكثرية البلدان. فالكثري من جوانب عمليـة وضـع القوانـني يف جمـال 
التنمية املستدامة يبدو مسألة قائمة على أساس خمصص وتدرجيي، ومسألة مل حتـظ بعـد باآلليـة 

والسلطة املؤسسية الضرورية للتنفيذ والتعديل يف الوقت املناسب. 
 

االستراتيجيات الوطنية للتنمية املستدامة  - ٢ 
عرض مفهوم االستراتيجيات الوطنيـة للتنميـة املسـتدامة يف جـدول أعمـال القـرن ٢١  - ٢٦
ونودي إىل وضعها مبزيد من اإلحلاح يف برنامج مواصلة تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن ٢١(١٥)، 
مبا يف ذلك حتديد هدف صياغة هذه االستراتيجيات حبلـول عـام ٢٠٠٢ (الفقـرة ٢٤ (أ) مـن 
الربنـامج). ورغـم أنـه مل يتـم االتفـاق علـى أي منـــوذج، فــإن هــدف االســتراتيجيات الوطنيــة 
للتنميـة املسـتدامة هـو تعزيـز خمتلـف السياسـات واخلطـط املنفـذة يف البلـد املعـين يف القطاعــات 

االقتصادية واالجتماعية والبيئية والتوفيق بينها. 
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ـــج موحــد جتــاه املســائل االقتصاديــة واالجتماعيــة   والفكـرة األساسـية هـي اعتمـاد - ٢٧
والبيئيـة وإدماجـها يف عمليـــة صنــع القــرار حيــث تشــترك يف عمليــة صياغــة االســتراتيجيات 
الـوزارات احلكوميـة وصـانعو القـرار الذيـن ميثلـون وزارات املاليـة والتخطيـط والبيئـة والصحــة 
والوزارات الرئيسية األخرى، فضال عـن قطاعـات اتمـع املـدين الـيت هلـا مصلحـة فيمـا تسـفر 
عنـه السياسـات املوضوعـة مـن نتـائج. وأفـادت التقـارير الوطنيـــة الــيت قدمتــها احلكومــات أن 
حوايل ٨٥ بلدا وضعوا خططا وطنية للقـرن ٢١ أو اسـتراتيجيات وطنيـة للتنميـة املسـتدامة أو 

خطط عمل للبيئة. 
ـــل اــالس الوطنيــة  وكـان إلنشـاء اهليـاكل أو املنتديـات املؤسسـية التشـاركية مـن قبي - ٢٨
للتنميـة املسـتدامة أو اللجـان املشــتركة بــني الــوزارات يف بعــض البلــدان علــى ســبيل الذكــر 
ال احلصر بعض األثر على عملية صنـع القـرار يف املسـتويات العليـا وبنـاء توافـق اآلراء لصياغـة 

وتنفيذ االستراتيجيات الوطنية للتنمية املستدامة. 
واضطلع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، مـن خـالل برنـامج بنـاء القـدرات للقـرن ٢١  - ٢٩
الذي شرع يف تنفيذه يف عام ١٩٩٣، بدور هـام يف بنـاء قـدرات البلـدان الناميـة علـى صياغـة 
ـــرن ٢١،  وتنفيـذ االسـتراتيجيات الوطنيـة للتنميـة املسـتدامة. وعمـل برنـامج بنـاء القـدرات للق
بشراكة وثيقة مع احلكومات واتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص، علـى تطويـر عمليـات متلكـها 

البلدان وحتركها وتؤثر يف العمليات الوطنية للتنمية املستدامة وتدعمها. 
 

االس الوطنية للتنمية املستدامة  - ٣ 
منـذ انعقـاد مؤمتـر قمـة األرض يف عـام ١٩٩٢، أنشـأ حـوايل ٧٠ بلـدا جمـالس وطنيــة  - ٣٠
ـــابع وتكويــن وهيكــل وأغــراض اــالس  للتنميـة املسـتدامة أو هيـاكل مشـاة هلـا. ويتبـاين ط
الوطنية للتنمية املستدامة بشـكل ملحـوظ مـن بلـد إىل آخـر ومـن منطقـة إىل أخـرى ويتفـاوت 
تأثريها على وضع السياسات وإعداد االستراتيجيات الوطنية للتنميـة املسـتدامة. وعـالوة علـى 

ذلك، فإن هذه االس ال زالت غري موجودة يف العديد من البلدان.  
ورغـم هـذه االختالفـات، فـإن اـــالس الوطنيــة تســعى إىل االضطــالع بــأربع مــهام  - ٣١
تيسـري مشـاركة اتمـع املـدين يف عمليـــة اختــاذ القــرارات احلكوميــة؛ (ب) وتشــجيع  أساسية هي: (أ)
اعتماد ج متكامل لدراسة القضايا االقتصاديـة واالجتماعيـة والبيئيـة؛ (ج) وتنفيـذ االتفاقـات 

العاملية حمليا؛ (د) ومساعدة اتمع املدين يف عمليات ومداوالت األمم املتحدة. 
وتواجه االس الوطنية بعض املشاكل والقيود اليت حتد من فعاليتها ومـن هـذه القيـود  - ٣٢
واملشــاكل (أ) تضــارب األولويــات داخــل احلكومــة وفيمــا بــني منظمــات اتمــــع املـــدين؛ 
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و (ب) قلـة القـدرات البشـرية واملاليـة و (ج) صعوبـة التوصـــل إىل توافــق آراء بــني أصحــاب 
املصـاحل املتضاربـة و (د) عـدم متثيـل مجيـع املنظمـات، و (هــ) انعـدام اإلرادة السياسـية الكافيــة 
علـى أعلـى املســـتويات السياســية، و (و) اختــالف أدوار ومســؤوليات احلكومــات واتمــع 
ــــة املســـتدامة،  املــدين، و (ز) نقــص اخلــربة فيمــا يتعلــق جبميــع املواضيــع الــيت تغطيــها التنمي

و (ح) صعوبة دمج األبعاد احمللية واإلقليمية والوطنية والدولية لعملية التنمية املستدامة(١٦). 
 

املسائل اليت تتطلب املزيد من النظر   ثالثا -
يلزم أن يقوم عدد كبري من البلدان مبزيد من العمـل فيمـا يتعلـق بنظـام احملاسـبة البيئيـة  - ٣٣
واالقتصادية املتكاملة الذي وضعته الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحـدة التابعـة إلدارة الشـؤون 

االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة لألمم املتحدة، وأن تعتمده على النحو املناسب. 
وهناك حاجة باسـتمرار ملواءمـة شـروط اإلبـالغ وترشـيدها. وجيـري بـذل اجلـهود يف  - ٣٤
الـس االقتصـادي واالجتمـاعي ويف غـريه مـن اهليئـات لتوحيـد البيانـــات املتعلقــة بالتنميــة يف 
حماولة ملعاجلة العدد املتزايد مـن البيانـات الـيت تتطلبـها األنشـطة الربناجميـة علـى نطـاق منظومـة 
األمـم املتحـدة. وهنـاك أيضـا حاجـة ماســة إىل البيانــات اإلحصائيــة األساســية علــى الصعيــد 

القطري ومثة حاجة ملحة إىل بناء القدرات اإلحصائية الوطنية وتعزيزها. 
ولدمج البيئة والتنمية بصورة فعالة يف سياسات وممارسـات كـل بلـد علـى حـده، مـن  - ٣٥
الالزم وضع وتنفيذ قوانني وأنظمة متكاملة وفعالة وقابلـة اإلنفـاذ تسـتند إىل مبـادئ اجتماعيـة 
وإيكولوجية واقتصادية وعلمية سليمة. ويلزم أيضـا وضـع برامـج السـتعراض وإنفـاذ االمتثـال 

للقوانني واألنظمة واملعايري املعتمدة. 
ويف حـني يبـدو مـن غـري املرجـح أن تتفـق البلـدان علـى هيكـل موحـد وشــامل إلدارة  - ٣٦
الشـؤون العامليـــة يف جمــال االتفاقيــات واالتفاقــات الدوليــة، فإنــه مــن الــالزم زيــادة البحــث 

والتفاعل بني البلدان لبحث إمكانيات تعزيز التنسيق والتعاون بني االتفاقيات. 
وهنـاك حاجـة إىل معاجلـة جوانـب محايـة البيئـة والتنميـة املسـتدامة املتصلـــة بالتجــارة.  - ٣٧
وينبغي االنكباب مة على الترابط بني األحكام املتصلة بالتجارة يف االتفاقات البيئيـة املتعـددة 
ــــاق العـــام بشـــأن التعريفـــات اجلمركيـــة  األطــراف وقواعــد التجــارة الدوليــة مبوجــب االتف
والتجارة/منظمة التجارة العاملية يف املنتديات الدولية، يف سياق وضع وتنفيـذ االتفاقـات البيئيـة 

املتعددة األطراف ويف إطار منظمة التجارة العاملية. 
ويلزم القيام مبزيـد مـن العمـل إلعـداد معايـري ومبـادئ توجيهيـة متفـق عليـها دوليـا يف  - ٣٨

جمال استراتيجيات الوطنية للتنمية املستدامة. 
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وال يـزال هنـاك حتـد هـــام يتمثــل يف بنــاء القــدرة املؤسســية يف الــوزارات واإلدارات  - ٣٩
للتوصل إىل تطبيق ج متكامل على األهداف االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية املستدامة. 

ويطرح التنوع الكبري فيما بني االس الوطنية للتنمية املسـتدامة حتديـات خاصـة فيمـا  - ٤٠
يتعلق بوضع النهج واألهداف املشتركة. وينبغي حسب االقتضاء تعزيـز التواصـل بـني اـالس 

الوطنية على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي. 
ـــانون األول/ديســمرب ٢٠٠٠،  ووفقـا لقـرار اجلمعيـة العامـة ١٩٩/٥٥ املـؤرخ ٢٠ ك - ٤١
فإن األعمال التحضريية ملؤمتر القمة العاملية للتنمية املستدامة يف عام ٢٠٠٢ ينبغي أن تعـاجل يف 
مجلة أمور السبل الكفيلة بتعزيز اإلطـار املؤسسـي للتنميـة املسـتدامة وتقييـم وحتديـد دور جلنـة 
التنمية املستدامة وبرنامج عملها. فالتنمية املسـتدامة توفـر إطـارا واسـعا لألنشـطة املضطلـع ـا 
على نطاق منظومة األمم املتحدة يف اـاالت االقتصاديـة واالجتماعيـة والبيئيـة. كمـا يقتضـي 
حتقيق التنمية املستدامة مشاركة طائفة واسعة من املؤسسـات اإلمنائيـة واملاليـة علـى الصعيديـن 
العاملي واإلقليمي. وهي تتطلـب تعزيـز اهليـاكل املؤسسـية احملليـة والوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة 
اليت تزيد من تعزيز تكامل السياسـات ومـن املشـاركة وتدعـم زيـادة فعاليـة نظـم إدارة شـؤون 
التنمية املستدامة على مجيع األصعدة. وسـترد اقتراحـات بشـأن هـذه القضايـا يف تقريـر األمـني 
العام الذي سيعده لتقدميه خالل الدورة اليت ستعقدها اللجنة بوصفها اللجنة التحضرييـة ملؤمتـر 
القمة. ومن املتوقع أيضا أن تسهم اموعة احلكومية الدولية الـيت أنشـأها جملـس إدارة برنـامج 
األمم املتحدة للبيئة/املنتدى البيئي الوزاري العاملي مسامهة خاصة يف العملية التحضرييـة بتقـدمي 
اخليارات املمكنة لتعزيز اإلدارة البيئية الدولية اليت تشكل عنصرا هاما يف إطـار مؤسسـي أكـثر 

فعالية لتحقيق  التنمية املستدامة. 
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