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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/60/488/Add.1( بناء على تقرير اللجنة الثانية[
 

 وبرنـامج مواصـلة تنفيـذ جـدول         ٢١تنفيذ جـدول أعمـال القـرن         - ٦٠/١٩٣
  ونتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة٢١ أعمال القرن

 
 ،إن اجلمعية العامة 
ــري  ـــ إلإذ تشـ ـــى قـراراهتــ ـــؤرخ ٥٥/١٩٩ا ــ ــانون األول٢٠ املـ ــمرب / كـ ، ٢٠٠٠ديسـ

 كـــانون ٢٠ املـــؤرخ ٥٧/٢٥٣، و ٢٠٠١ ديســـمرب/ كـــانون األول٢٤ املـــؤرخ ٥٦/٢٢٦ و
 ٢٠٠٢ديسـمرب    /األول كـانون  ٢٠ ألف وباء املؤرخني     ٥٧/٢٧٠، و   ٢٠٠٢ديسمرب  /األول

ون ــــــــكان ٢٣ املــــؤرخ ٥٨/٢١٨ قراريهــــاعلــــى التــــوايل، و ٢٠٠٣يونيــــه / حزيــــران٢٣و 
 ،٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٢ املؤرخ ٥٩/٢٢٧ و ٢٠٠٣ديسمرب /لاألو

ــا   ــري أيضـ ــة    وإذ تشـ ــة والتنميـ ــأن البيئـ ــو بشـ ــالن ريـ ـــى إعـ ــال  )١( إلــ ــدول أعمـ ، وجـ
، وإعـــالن جوهانسـربغ    )٣(٢١وبرنــامج مواصلــة تنفيذ جدول أعمـــال القـــرن          )٢(٢١ القــرن

 ر القمــــة العــــاملي للتنميــــة املســــتدامة    ؤمتملــــتنفيــــذ الوخطــــة  )٤(املســــتدامةبشــــأن التنميــــة  

_______________ 
ــانريو،      )١( ـــو دي جــ ـــة، ريــــ ـــة والتنميــ ـــين بالبيئـــ ـــدة املعـــ ـــم املتحــــ ـــر األمـــ ـــر مؤمتـــ  ١٤-٣تقريــــ

منشـورات األمـــم املتحـــدة، رقـــم         ( القرارات الـيت اختـذها املـؤمتر       ،لاجمللد األو  ،١٩٩٢ه  يوني/حزيران
 .، املرفق األول١القرار ، ) والتصويبA.93.I.8املبيع 

 .الثاين املرفق نفسه،املرجع  )٢(
 .املرفـق ،١٩/٢ - دإ لقـرارا )٣(
 ٤ -أغســطس  /آب ٢٦ أفريقيا،تقرير مؤمتر القمـة العاملي للتنـمية املســـــتدامـة، جوهـانسربغ، جنـوب    )٤(

ــول ــبتمرب /أيل ــع     (٢٠٠٢س ــم املبي ــم املتحــدة، رق ، الفصــل األول، ) والتصــويبA.03.II.A.1منشــورات األم
 .، املرفق١ القرار
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ملـؤمتر الـدويل    الصـادر عـن ا    ، وكـذلك توافـق آراء مـونتريي         )٥()“خطة جوهانسربغ للتنفيـذ   ”(
 ،)٦(لتمويل التنمية

، وبرنــامج مواصــلة ٢١ االلتــزام بتنفيـــذ جــدول أعمــال القــرن وإذ تؤكــد مــن جديــد 
مبا يف ذلك األهـداف واألغـراض     ، وخطة جوهانسربغ للتنفيذ،     ٢١تنفيذ جدول أعمال القرن     

احملددة زمنيا وغريها مـن األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا، مبـا فيهـا األهـداف الـواردة يف               
مـؤمتر القمـة العـاملي      نتـائج    ادت التأكيـد عليهـا    الـيت أعـ   و،  )٧(إعالن األمم املتحدة بشأن األلفيـة     

 ،)٨(٢٠٠٥لعام 
 ،٢٠٠٥املي لعام  مؤمتر القمة العنتائج إىل وإذ تشري 

ــن   ــدوإذ تؤكــد م ــة       جدي ــة التنمي ــة عشــرة للجن ــدورة احلادي ــرارات املتخــذة يف ال  الق
 املستدامة،
ــة    وإذ تؤكــد مــن جديــد أيضــا   ــوازن بــني التنمي ــة حتقيــق ت  اســتمرار احلاجــة إىل كفال

ــة        ــة للتنمي ــا ركــائز مترابطــة ومتداعم ــة باعتباره ــة البيئ ــة ومحاي ــة االجتماعي  االقتصــادية والتنمي
 املستدامة،
املسـتدامة  لجنة هي اهليئة الرفيعة املسـتوى املسـؤولة عـن التنميـة          الأن   تأكيد وإذ تكرر  

 ذات الصـلة بتحقيـق التكامـل        سـائل للنظـر يف امل    منتـدى وأهنـا مبثابـة     يف منظومة األمم املتحـدة،      
 بني األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة،

 وتغـيري أمنـاط اإلنتـاج واالسـتهالك غـري           ، أن القضـاء علـى الفقـر       من جديد وإذ تؤكد    
 ومحاية وإدارة قاعدة املوارد الطبيعيـة اخلاصـة بالتنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة متثـل           ،املستدامة
  ومتطلبات أساسية للتنمية املستدامة،شاملةأهدافا 

 بأن اإلدارة الرشيدة داخل كل بلد وعلى الصعيد الدويل ضـرورية لتحقيـق              وإذ تسلم  
 نمية املستدامة،الت

القضاء على الفقر هو أعظم حتـد عـاملي يواجـه العـامل اليـوم وأنـه                  بأن   وإذ تسلم أيضا   
علــى ضــرورة ال غــىن عنــها لتحقيــق التنميــة املســتدامة، وخباصــة بالنســبة للبلــدان الناميــة، وأنــه  

_______________ 
 .، املرفق٢املرجع نفسه، القرار  )٥(
 ٢٠٠٢مــــارس / آذار٢٢-١٨تقريـــر املـــؤمتر الـــدويل لتمويـــل التنميـــة، مـــونتريي، املكســـيك،         )٦(
 .، املرفق١، الفصل األول، القرار )A.02.II.A.7 األمم املتحدة، رقم املبيع منشورات(
 .٥٥/٢انظر القرار  )٧(
 .٦٠/١انظر القرار  )٨(
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يس أن كل بلد مسؤول أساسا عـن حتقيـق تنميتـه املسـتدامة والقضـاء علـى الفقـر ولـ        من رغم  ال
نه يلزم اختـاذ تـدابري      فإمن قبيل املغاالة تأكيد دور السياسات واالستراتيجيات اإلمنائية الوطنية،          

متضافرة وملموسة على مجيع الصعد لتمكني البلدان النامية من حتقيق أهدافها يف جمـال التنميـة                
الفقر، مبـا يف    هداف املتفق عليها دوليا فيما يتصل بـ       غراض واأل املستدامة من حيث عالقتها باأل    

ــواردة يف جــدول أعمــال القــرن     ــائج ذات الصــلة  و٢١ذلــك األهــداف ال ــ النت  األمــمؤمترات مل
 األخرى وإعالن األلفية،املتحدة 
، بتكــريس يــوم )٩( إىل القــرار الــذي اختذتــه اللجنــة يف دورهتــا الثالثــة عشــرة وإذ تشــري 

ريشيوس ملواصلة تنفيـذ برنـامج      ض تنفيذ استراتيجية مو   االستعراالستعراضية   هتااواحد من دور  
، مـع التركيـز علـى جمموعـة         )١٠(العمل من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية        

لــدول اجلزريــة ا فيمــا يتعلــق جبهــود جديــدةتطــورات أي علــى كــذلك مواضــيع ذلــك العــام و
 ،املتاحة باستخدام الطرائق  لتحقيق التنمية املستدامةالصغرية النامية

علـى حنـو منـتظم،       ،حتـدث أن   تـها أن تطلـب إىل أمان    بـ  إىل قرار اللجنة     شري أيضا توإذ   
خيــارات السياســة العامــة والتــدابري العمليــة الــواردة يف مــوجز الــرئيس للمناقشــة التفاعليــة الــيت  

ــاع  ــاة، و    التحضــريي دارت يف االجتم ــة نابضــة باحلي ــها وثيق ــدويل جلعل ضــع أن تاحلكــومي ال
 ،)٩(إلنترنت لنشر معلومات عن التنفيذ وأفضل املمارساتأدوات على شبكة ا

ربنامج عمل اللجنة، كمـا اعتمدتـه يف دورهتـا احلاديـة     ل إىل الدورات املقبلة  وإذ تتطلع  
، وبرنـامج  ٢١ يف مواصـلة تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن              هـذه الـدورات    عشرة، وإىل مسامهات  

 القمة العاملي للتنمية املستدامة،، ونتائج مؤمتر ٢١مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 
 بتقرير األمني العام عن األنشطة املضطلع هبا لتنفيذ جدول أعمـال            حتيط علما  - ١ 
، ونتــائج مــؤمتر القمــة العــاملي  ٢١، وبرنــامج مواصــلة تنفيــذ جــدول أعمــال القــرن  ٢١القــرن 

 ؛)١١(للتنمية املستدامة

_______________ 
، )E/2005/29 (٩، امللحـق رقـم   ٢٠٠٥الوثائق الرمسية للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي،        :انظر )٩(

 .١٣/١الفصل األول، اجلزء جيم، القرار 
اع الــدويل الســتعراض تنفيــذ برنــامج العمــل مــن أجــل التنميــة املســتدامة للــدول     تقريــر االجتمــ )١٠(

منشـورات   (٢٠٠٥ينـاير   / كانون الثـاين   ١٤-١٠اجلزرية الصغرية النامية، بورت لويس، موريشيوس،       
 .، املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار ) والتصويبE.05.II.A.4األمم املتحدة، رقم املبيع 

)١١( A/60/261 و Corr.1. 
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دورهتـا الثالثـة عشـرة قـرارات يف      أن جلنة التنمية املسـتدامة اختـذت يف         الحظت - ٢ 
يف التقـدم احملـرز   سـراع   اإلجمال السياسات العامة تتعلق باخليارات والتـدابري العمليـة الراميـة إىل             

 ؛)٩(التنفيذ يف جماالت املياه والصرف الصحي واملستوطنات البشريةيف 
ل  التنميـة املسـتدامة عنصـر رئيسـي مـن عناصـر اإلطـار الشـام                أن تكرر تأكيد  - ٣ 

ــم املتحــدة، و   ــا     خباصــةألنشــطة األم ــا، مب ــا دولي ــق عليه ــة املتف ــداف اإلمنائي ــق األه ــا   لتحقي فيه
ؤمتر القمـة العـاملي   ملتنفيذ ال ويف خطة )٧(األهـداف الواردة يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية     

 ؛)٥()“خطة جوهانسربغ للتنفيذ”(للتنمية املستدامة 
ــب - ٤  ــع امل هتي ــات، ومجي ــة    باحلكوم ــة واإلقليمي ــات الدولي ــةنظم ــس املعني ، واجملل

االقتصــادي واالجتمــاعي، وصــناديق األمــم املتحــدة وبراجمهــا، واللجــان اإلقليميــة والوكــاالت  
 واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة ،املتخصصــة، واملؤسســات املاليــة الدوليــة، ومرفــق البيئــة العامليــة

ية، كــل وفقــا لواليتــه اخلاصــة، إجــراءات  اجملموعــات الرئيســباإلضــافة إىل  أن تتخــذ،األخــرى
املعتمـدة يف مـؤمتر     ولكفالة فعاليـة تنفيذ ومتابعة االلتزامـات والـربامج واألهـداف احملـددة زمنيـا               

وتشــجعها علــى اإلبــالغ عــن التقــدم امللمــوس احملــرز يف هــذا   ،القمــة العــاملي للتنميــة املســتدامة
 الصدد؛

ــ إىلوتـــدع - ٥  ات والـــربامج واألهـــداف احملـــددة زمنيـــا   التنفيـــذ الفعـــال لاللتزامـ
ــاملي   و ــة الع ــؤمتر القم ــدة يف م ــة املســتدامة و املعتم ــائل     للتنمي ــال األحكــام املتصــلة بوس إىل إعم

 التنفيذ، على النحو الوارد يف خطة جوهانسربغ للتنفيذ؛
ــى     تشــجع - ٦  ــة، عل ــة عشــرة للجن ــدورة الرابع ــى املشــاركة يف ال  احلكومــات عل

اإلدارات واملنظمــات املختصــة العاملــة يف   مــن ،، مبــن فــيهم وزراءمــثلنياملســتوى املناســب، مب
اجلــو، / وتلــوث اهلــواء،والتنميــة الصــناعية ،تســخري الطاقــة ألغــراض التنميــة املســتدامة جمــاالت 

 ؛التمويلكذلك ، ووتغري املناخ
ــة عشــرة   قــرار ال إىلتشــري - ٧  ــة يف دورهتــا احلادي ــه اللجن ــدعو   الــذي اختذت ــأن ت  ب
قليمـي بالتعـاون مـع      تنفيذيـة علـى املسـتوى اإل       اإلقليمية إىل النظر يف تنظـيم اجتماعـات          اللجان

 باألنشـطة الـيت   ، يف هـذا الصـدد  ،، وترحـب  )١٢(أمانة اللجنة من أجل اإلسـهام يف عمـل اللجنـة          
 قليمـي تنفيذيـة علـى املسـتوى اإل      ة لتنظـيم اجتماعـات      نـ تضطلع هبا اللجان اإلقليمية وأمانة اللج     

_______________ 
، )E/2003/29 (٩، امللحق رقـم     ٢٠٠٣ ،الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي    : انظر )١٢(

ة ــــ ة التنمي ــــ ج العمـل املقبـل للجن     ـــ برنام”ون  ــــ الفصل األول، اجلزء ألـف، مشـروع القـرار األول املعن          
 لـس االقتصـادي واالجتمـاعي     قـرار اجمل  انظـر أيضـا      ؛)أ (٣، الفقـرة    “ وطرائـق عملـه    هاملستدامة وتنظيمـ  

 .٢٠٠٣يوليه / متوز٢٥ املؤرخ ٢٠٠٣/٦١
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، وتتطلــع إىل مســامهاهتا، بنــاء علــى املناقشــات الــدائرة يف دورة الرابعــة عشــرة للجنــةللــحتضــريا 
لتحضـري للـدورة الرابعـة      يف ا  ، احلكـومي الـدويل    اإلقليمـي التنفيذية علـى املسـتوى      جتماعات  اال

 عشرة؛
 بـأن   )١٣( الـذي اختذتـه اللجنـة يف دورهتـا احلاديـة عشـرة             قـرار  إىل ال  تشري أيضا  - ٨ 

املتوازنـة للمشـتركني مـن مجيـع       اللجنـة املشـاركة     تيسر األنشـطة الـيت تـنظم خـالل اجتماعـات            
 حتقيق التوازن بني اجلنسني؛كذلك املناطق و
النظر يف دعـم مشـاركة خـرباء مـن البلـدان الناميـة يف                البلدان املاحنة إىل     تدعو - ٩ 

اجلــو، /ميــة الصــناعية، وتلــوث اهلــواءجمــاالت تســخري الطاقــة ألغــراض التنميــة املســتدامة، والتن 
 وتغري املناخ، يف الدورة الرابعة عشرة للجنة؛

مبـا يف ذلـك    ،)٢(٢١ تعزيز تنفيذ جدول أعمال القرن   هدف ؤكد من جديد  ت - ١٠ 
اصـة للبلـدان   خبمنها تعبئة املوارد املالية والتكنولوجية وكذلك بـرامج بنـاء القـدرات، و            بوسائل  
 النامية؛

 تعزيـز مسـامهة اجملتمـع املـدين وسـائر اجلهـات             هـدف  ن جديـد أيضـا    تؤكد م  - ١١ 
ــة  ــرن     صــاحبة املصــلحة  املعني ــال الق ــذ جــدول أعم ــل يف تنفي كــذلك ، و٢١وإشــراكهم بالفع

 تعزيز الشفافية ومشاركة اجلمهور على نطاق واسع؛ضرورة 
 علـى  ، ضرورة تعزيز مسؤولية الشركات ومسـاءلتها   كذلك تؤكد من جديد   - ١٢ 

 الذي توخته خطة جوهانسربغ للتنفيذ؛النحو 
 والصــغرية رالصــغالبالغــة  ضــرورة تعزيــز تنميــة املؤسســات تؤكــد مــن جديــد - ١٣ 
التـدريب والتعلـيم وتعزيـز املهـارات، مـع التركيـز            بوسائل منـها    ، مبا يف ذلك      احلجم واملتوسطة

 لريفية؛بوجه خاص على الصناعة الزراعية بوصفها سبيال لكسب العيش يف اجملتمعات ا
ــوازن    تطلــــب - ١٤  ــل املتــ ــري التمثيــ ــات لتيســ ــذ ترتيبــ ــة أن تتخــ ــة اللجنــ  إىل أمانــ

  اللجنة؛اتلمجموعات الرئيسية من البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية يف دورل
 إىل أمانـة اللجنـة أن تنسـق مشـاركة اجملموعـات الرئيسـية املعنيـة                 تطلب أيضا  - ١٥ 

  الدورة الرابعة عشرة للجنة؛يف املناقشات اليت ستجري يف
 اللجنـة يف دورهتـا الرابعـة عشـرة          لدى إبالغ  إىل األمني العام أن يقوم،       تطلب - ١٦ 

، وبرنــامج مواصــلة تنفيــذ جــدول أعمــال القــرن ٢١بشــأن حالــة تنفيــذ جــدول أعمــال القــرن 
_______________ 

 ).ي (٢املرجع نفسه، الفقرة  )١٣(
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ــع      )٣(٢١ ــة مــن مجي ــى أســاس اإلســهامات املناســبة املقدم ــذ، وعل ، وخطــة جوهانســربغ للتنفي
اجملموعـة املواضـيعية للمسـائل الـيت سـتتناوهلا الـدورة            عية عـن    ياملستويات، بتقـدمي تقـارير مواضـ      

 لقرارات اليت اختذهتا اللجنة يف دورهتا احلادية عشرة؛ل وفقاالرابعة عشرة للجنة، 
 ،االستعراضـية  هتـا دوراللجنـة، يف    إىل  أن يقـدم     إىل األمـني العـام       تطلب أيضـا   - ١٧ 

يف جمــال التنميــة املســتدامة يف الــدول اجلزريــة الــيت ظهــرت والعوائــق م احملــرز التقــدتقريــرا عــن 
 اسـتراتيجية موريشـيوس     تنفيـذ هبـا   عـزز   الـيت ي  كيفية  الك توصيات عن    الصغرية النامية، مبا يف ذل    

 مـع   ،)١٠(ملواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة              
 لى اجملموعة املواضيعية لتلك السنة؛التركيز ع
 اجملموعــات وكــذلك احلكومــات واملنظمــات علــى كافــة املســتويات، تشــجع - ١٨ 

واالضــطالع بــادرات مثمــرة مب القيــام، علــى والتربويــةالرئيســية، مبــا يف ذلــك األوســاط العلميــة 
ل القــرن وتيســري تنفيـذ جــدول أعمـا  وتعزيـز  دعم أعمـال اللجنــة  تركـز علــى النتـائج لــ  نشـطة  بأ

، مــن ، وخطــة جوهانســربغ للتنفيــذ ٢١لقــرن ، وبرنــامج مواصــلة تنفيــذ جــدول أعمــال ا  ٢١
اجلهــات العديــدة صــاحبة بــادرات شــراكة طوعيــة فيمــا بــني  مب القيــامدابري منــها تــخــالل مجلــة 

 املصلحة؛
إطـار السـنوات العشـر      ب املعـين  انعقاد االجتماع الدويل الثـاين للخـرباء         تالحظ - ١٩ 

 ٨ إىل   ٥، كوسـتاريكا، يف الفتـرة مـن         هستهالك واإلنتاج املستدامني، يف سان خوزيـ      لربامج اال 
 ؛٢٠٠٥سبتمرب /أيلول

بـني الوكـاالت يف إطـار       والتنسـيق    األعمـال الـيت متـت بالتعـاون          تالحظ أيضا  - ٢٠ 
هتـا   يف دوريهـا ، وتطلب إىل األمـني العـام أن يقـدم إل        للتنمية املستدامة  متابعة مؤمتر القمة العاملي   

يف اجملـــاالت احلاديــة والســـتني تقريـــرا عــن اإلجـــراءات الـــيت اختـــذهتا منظومــة األمـــم املتحـــدة    
، بغيـة تسـهيل النظـر بصـورة         لفتـرة السـنتني   اليت تتناوهلا اللجنة خالل دورهتـا احلاليـة         املواضيعية  

ات ذ املواضـيعية متعمقة يف التعاون والتنسيق بـني الوكـاالت علـى نطـاق املنظومـة يف اجملـاالت                   
  عليها ضمن خطة جوهانسربغ للتنفيذ؛الصلة، وفقا للواليات املتفق

 أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا احلاديــة والســتني البنــد تقــــرر - ٢١ 
 ، ٢١لة تنفيذ جدول أعمال القرن ـــــ، وبرنامج مواص٢١تنفيذ جدول أعمال القرن ”املعنون 
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، وتطلــب إىل األمــني العــام أن يقــدم يف تلــك  “ميــة املســتدامةونتــائج مــؤمتر القمــة العــاملي للتن 
 .الدورة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

 ٦٨اجللسة العامة 
 ٢٠٠٥ ديسمرب/ كانون األول٢٢


