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ة الريو + 20”: التنفيذ هو املفتاح “قمَّ

تيش يوك لينغ

شبكة العامل الثالث، ماليزيا

وثيقة  من  املتوقَّعة  اآلمال  فصل  ميكن  ال 
التعهُّدات  عن  الريو20+«  ة  »قمَّ ُمخررَجات 
مؤمتر  يف  اتُّخذت  التي  قة  املتحقِّ غري  والوعود 
والتنمية  بالبيئة  يتعلق  ما  يف   1992 عام  الريو 
واالتفاقيات وخطط العمل املتتالية ذات الصلة. 
النمو  مناذج  من  فكرية  نقلة  بإحداث  فالتعهُّد 
التنمية  إىل  وصيغها  املستدام  غري  االقتصادي 
املستويات  أعىل  عىل  اتُّخذ  قد  املستدامة 
السياسية، إال أنها حتَّى اآلن مل ترَررَ نور التطبيق.

وتعمُّ يف الوقت الراهن المساواة الدخل ضمن 
الصادرات  ازدادت  فقد  بينها.  ما  ويف  الدول 
تضاعف  فيام  أضعاف،  خمسة  نحو  العاملية 
ولكنَّ  العامل.  صعيد  عىل  الفرد  دخل  تقريبًا 
رشيحة الـ %20 األوىل من السكان تتمتَّع بأكرث 
يحصل  ال  فيام  الدخل،  إجاميل  من   705 من 
 2% إال عىل  الدنيا  الرشيحة  السكان يف  ُخْمُس 

منه.
ه للرثوات  وقد أصبح سعر هذا التوزيع املشوَّ
عن  والضبط  الرقابة  إزالة  إىل  اتُِّجهرَ  إذ  مكلًفا 
االستقرار،  بعدم  ليُصاب  الدويل  املايل  النظام 
قواعد  العاملية  التجارة  نظام  طبعت  وقت  يف 
مصلحة  ضد  تعمل  متوازنة،  وغري  مختلة 
املالية  األزمة  رضبت  وعندما  النامية.  البلدان 
تبعاتِها وآثاررَها غري  لت  العامل، تحمَّ االقتصادية 

املتناسبة األغلبية الساحقة، والسيَّام الفقراء.
»الريو«  يف  مة  املتقدِّ البلدان  وافقت  كام 
عن  التحول  طليعة  تكون يف  أن  )1992( عىل 
أنساق االستهالك غري املستدام؛ بيد أنَّها بقيت 
انترشت  ذلك  من  وبدالً  تغيري،  كبري  دون  من 
للتك  مامثلة  حياة  أساليب  النامية  البلدان  يف 
يستمر  فيام  املتقدمة،  البلدان  يف  السائدة 
ًا  محريِّ أمرًا  يكون  أن  يف  الفقر  عىل  القضاء 
ة المساواة  وموضوًعا للمراوغة. فمع تنامي حدَّ

الدخل يف كل البلدان، تهيمن أنساق االستهالك 
اإلنتاج  خيارات  عىل  املستدام  وغري  املفرط 
الطبيعية  املوارد  استخدام  عىل  )وبالتايل 
الفقراء  يُحررَُم  فيام  املالية(،  املوارد  وتخصيص 

شون من مستوى معيشة الئق وكريم. واملهمَّ

الريو  مبادئ  عىل  التوكيد  تجديد 
1992

وأطر  املستدامة  التنمية  مبادئ  تبنِّي  جرى 
عىل  بعد  وفيام   ،1992 الريو  يف  أوالً  عملها، 
التتايل يف خطط عمل وبرامج وإجراءات اتُّفق 
عليها خالل الجلسات السنوية لـ »لجنة التنمية 

 Commission Sustainable( املستدامة« 
يف  عليها  اتُّفق  كام   .)Development, CSD

كل االتفاقيات واملعاهدات ذات الصلة.
هذا، وقد ُشملت كلُّ عنارص األجندة املستدامة، 
أيًضا، يف ُمخررَجات قمم األم املتحدة ومؤمتراتها 
التي انعقدت منذ عام 1992. كام أنَّ لحقوق 
التنمية  أبعاد  من  مهامًّ  بُعًدا  بوصفها  اإلنسان 
إذا ما عدنا إىل  أيًضا، سابقة وافرة  املستدامة، 
تبّنته  الذي  اإلنسان”  لحقوق  العاملي  “اإلعالن 
عام 1948.  املتحدة يف  لألمم  ة  العامَّ الجمعية 
التنفيذ  تركِّز عىل  أن  إذن،  “الريو20+”،  وعىل 

وحسب.

ميكن  الذي  األول  املنتدى  املتحدة  األمم  تعُدُ 
للتنمية  يس  مؤسَّ عمل  إطار  عىل  التوافق  فيه 
 Institutional Framework for( املستدامة 
Sustainable Development, IFSD( لتكامل 
دعائم التنمية املستدامة الثالث وتنفيذ أجندة 
مثَّة حاجة  السياق،  املستدامة. يف هذا  التنمية 
سية  املؤسَّ واإلجراءات  التدابري  لتقوية  ة  ُملِحَّ
املتعلقة بالتنمية املستدامة عىل كل املستويات 
وخصوًصا  “الريو”،  ومبادئ  يتوافق  مبا 

املسؤوليات املشرتكة ولكن املتاميزة.
وإلنجاز ذلك التكامل يف ما بني الدعائم الثالث 
وتحقيق التنمية املستدامة، ينبغي عىل “إطار 
يس للتنمية املستدامة” أن تنطوي  العمل املؤسَّ

عىل األقل عىل الوظائف التالية:
• أجندة 	 لتحقيق  الخاصة  األعامل  تحديد 

التنمية املستدامة؛
• والوطنية 	 اإلقليمية  واآلليات  البُنى  دعم 

املتعلقة  الوطنية  اسرتاتيجياتها  تطوير  يف 
بالتنمية املستدامة وتنفيذها؛

• عىل 	 للمشاركة  النامية  البلدان  دعم 
الدولية  املستويات  كل  عىل  ُمجٍد  نحٍو 

واإلقليمية لصنع القرار؛
• حيال 	 العاملي  واإلرشاد  التوجيه  توفري 

تحقيق  بغية  الخاصة  واإلجراءات  األعامل 

أجندة التنمية املستدامة؛
• التنفيذ، 	 عملية  يف  املحقَّق  التقدم  مراقبة 

للخربات  توفريًا  التعهدات  ذلك  يف  مبا 
والتقانة الالزمة للتنفيذ واإليصاء باألعامل 

تصحيًحا ومعالجة للتحديات؛
• الثالث 	 للدعائم  املتوازن  التكامل  تقويم 

الالزمة  اآلليات  وإنشاء  الدويل،  النظام  يف 
ملتابعة تنفيذ التعهدات وتحديد الفجوات 
التنمية  أجندة  تنفيذ  يف  تؤثِّر  التي 

املستدامة؛
• أجندة 	 يف  املدين  املجتمع  مشاركة  تعزيز 

التنمية املستدامة.
للتنمية  يس  املؤسَّ العمل  “إطار  ويتطلَّب  هذا، 
املستدامة” أمانة عامة ابتغاًء ملا ييل: )أ( توفري 
والتوصيات  والتقارير  والتحليالت  البحوث 
االتجاهات  حيال  والعامة  الحكومات  لتحذير 
التقنية  املساعدة  توفري  )ب(  واملشكالت؛ 
والنصح بوجه عام؛ )ج( تشكيل التدابري وتنظيم 
ومتابعة  وتعميمها  التقارير  ونرش  االجتامعات 
املُخررَجات. ومن املهم لكل ذلك، أن تأخذ بعني 
االعتبار تداعيات الدعائم الثالث، بحيث تتطوَّر 
يف  متكافئ  نحو  عىل  منها  واحدة  كل  وتنمو 

املفاهيم واملُخررَجات واألعامل.

يس للتنمية املستدامة إطار العمل املؤسَّ

يتزايد التَّهميش االجتامعي، بل وحتَّى اإلقصاء، عرب العامل. ويثِّل تحرير الشباب والنساء والسكان األصليني وفقراء الريف والحرض وغريهم من 
ًيا غري مسبوق بالنسبة للحكومات واألمم املتحدة. وقد تفاقمت األزمة  شة األخرى، فضاًل عن طبقة وسطى تقبع تحت الخطر، تحدِّ الفئات املهمَّ
اإليكولوجية –من استنزاٍف للموارد إىل التلوُّث وتغريُّ املناخ- سوًءا منذ عام 1992. وتوفر حقوق اإلنسان بمُعًدا مهامًّ تتقاطع معه التنمية املستدامة: 
سية مبا يتوافق ومبادئ »الريو«. ًة لتقوية التدابري املؤسَّ ِلحَّ ز عىل تنفيذ التنمية املستدامة. كام أنَّ مثَّة حاجًة ممُ ة الريو + 20«، إذن، أن تركِّ فعىل »قمَّ
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يف الوقت الراهن، نالت الفجوات التي اعتورت 
التنمية املستدامة اعرتافًا واسًعا.  تنفيذ أجندة 
ة الريو20+«،  ومن بالغ األهمية بالنسبة إىل »قمَّ
إذن، أن تعرتف باألسباب األساسية الكامنة وراء 

فشل التنفيذ. وهذه تشمل ما ييل:
• بالتحرير 	 اتَّسمت  التي  العوملة  إنَّ هيمنة 

االقتصادي عىل أجندة التنمية املستدامة، 
إيكولوجية واجتامعية وتركُّز  أنشأت أزمة 
كال  يف  الكربى  الرشكات  أيدي  يف  الرثوات 
ذاتية  لتقوِّض  واملال،  الصناعة  قطاعي 
ومثل  الدول.  يف  وفسحاتها  السياسة 
أزمات  عن  نفسها  متخَّضت  العوملة  هذه 
االجتامعية  التوترات  وفاقمت  اقتصادية 
وعدم  االضطراب  وأحلَّت  والنزاعات 

االستقرار السياسيني.
• بالغ 	 عنرص  وهي  ديَّة،  التعدُّ إضعاف 

األهمية بالنسبة إىل التنمية املستدامة.
• التأثري غري املتناسب واملتفاوت للمؤسسات 	

االقتصادية العاملية وافتقارها إىل املساءلة 
ة، مبا فيها األمم املتحدة. العامَّ

• التقانة، 	 التنفيذ )املال،  االفتقار إىل وسائل 
 1992 عام  يف  كانت  التي  القدرات(،  بناء 
التنمية  رشاكة  من  جزًءا  عام  بوجه 
املتقدمة  البلدان  تعهُّد  مع  املستدامة 

بتوفريها.
• التنمية 	 دعائم  تكامل  إىل  االفتقار 

املستدامة الثالث )أي التنمية االقتصادية، 
البيئية(،  والحامية  االجتامعية،  والتنمية 
والحاكمية،  السياسة  مستويات  كل  عىل 
بالرغم من الجهود البدئية األولية املتَّخذة 

يف التسعينيَّات.
ة إىل ما ييل: ولذا، فإنَّ مثَّة حاجة ُملِحَّ

التوكيد عىل املبادئ املتفق عليها  أوالً، تجديد 
جانريو”  دي  ريو  “إعالن  يف  نة  واملضمَّ دوليًّا، 
 ،1992 عام  يف  والتنمية  بالبيئة  املتعلق 
باملسؤوليات  القائل  األسايس  املبدأ  وخصوًصا 
عمٍل  إطاررَ  باعتباره  املتاميزة،  ولكن  املشرتكة 

سياسيًّا للتنمية املستدامة.
أجندة  بتنفيذ  السيايس  التعهد  تجديد  ثانيًّا، 
عىل  والبناء  عليها،  املتفق  املستدامة  التنمية 
عىل  املرتاكمة  والتجارب  والخربات  املعارف 

مدى السنوات العرشين املاضية.
ة  شرَ منعرَ عاملية  “رشاكة  بتنفيذ  التعهد  ثالثًا، 
الدول  مبارشة  أساس  عىل  املستدامة”  للتنمية 
سياستها  ذاتية  عىل  والتأكيد  املسؤول  دورها 
املستقلة يف مواجهة قوى السوق املتفلِّتة التي 
كل  عىل  واالختالالت  االستقرار  بعدم  تتسبَّب 

املستويات.
العام  القطاعني  بني  يقوم  تعاون  أيِّ  يف  رابًعا، 
ة  العامَّ السياسة  استقاللية  ضامن  والخاص، 
والحكم عن أيِّ تأثري غري مناسب يحاول القطاع 
واملؤسسات  الرشكات  والسيَّام  تركه،  الخاص 

الكربى العابرة للحدود.
التقانة  بأهمية  واإلقرار  االعرتاف  خامًسا، 
املالمئة للتنمية املستدامة، مبا يؤدِّي إىل إنشاء 
هيئة حكومية )تضم عدة وزارات( من شأنها 
)وأن  واالبتكار  التقانة  نقل  عملية  تسهِّل  أن 
تتعامل مع الحواجز كحقوق امللكية الفكرية( 
وقد  التقانة.  تقويم  أجل  من  القدرات  وبناء 
دت “لجنة التنمية املستدامة” يف جلساتها  شدَّ
التِّقانات  تقيم  إىل  ة  املُلِحَّ الحاجة  عىل  األوىل 
والبيئية  واألمنية  الصحية  آثارها  حيث  من 

واالقتصادية واالجتامعية.

إعادُة بناِء الثِّقة
إنَّ بناء الثقة أمر رضوري نظرًا لرتاجع معظم 
ما  يف  الدولية  تعهداتها  عن  املتقدمة  البلدان 
يعني التنمية املستدامة، حتى أنَّ بعضها رفض 
املتاميزة.  ولكن  املشرتكة  املسؤوليات  مبدأ 
والنقاشات  التحضريية  العملية  من  والواضح 
العديدة ذات الصلة أنه ما يزال هناك تحديد 
مقبول عامليًّا أو يحظى بفهم مشرتك، أال وهو 
ساعدت  وفيام  األخرض”.  “االقتصاد  مصطلح 
منظومة األمم املتحدة )مثل: ESCAP( الدول 
للنمو  مشرتك  فهم  إىل  ل  التوصُّ يف  األعضاء 
تزال  ما  ووظائفيته  تفاصيله  أنَّ  إال  األخرض، 

غامضة بالنسبة إىل معظم الدول.
واملنجمعات  الحكومات  مستوى  عىل  ا  أمَّ
واملؤسسات الوطنية واملحلية، وكذلك منظامت 
يجري  واسٌع  عمٌل  يجري  املدين،  املجتمع 
لتطوير مروحة عريضة من السياسات والربامج 
وكلها  وتنفيذها،  واإلجراءات  واملرشوعات 
مع  متوافق  “أخرض”  هو  مبا  باالهتامم  تتعلق 

تأويالتها وتفسرياتها وتوصيفاتها.
العملية  من  أيًضا  بقوة  واضًحا  بدا  ما  أنَّ  بيد 
التحضريية وجود إجامع متنام عىل تجديد التوكيد 
عىل مبادئ “الريو” املتعلقة بإطار عمل للتنمية 
يسمح  ومبا  الدويل،  املستوى  عىل  املستدامة 
شأنها  من  التي  الوطنية  االسرتاتيجيات  بصياغة 
ترهيف دعائم التنمية املستدامة الثالث وترشيقها، 
يف موازاة املبادئ واملقاربات واملامرسات الفضىل، 
والسيَّام يف االجتامعات اإلقليمية، مبا يف ذلك اللقاء 
األخري رفيع املستوى حول “ريو20+” املنعقد يف 
نيودلهي،  يف  املنعقد  الوزاري  والحوار  بيجينغ، 
ُمول  الشَّ والنمو  األخرض  باالقتصاد  يتعلق  فيام 

.)Inclusive Growth(


