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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/62/419/Add.1( على تقرير اللجنة الثانيةبناء[

 وبرنــامج مواصــلة تنفيــذ جــدول٢١تنفيــذ جــدول أعمــال القــرن - ٦٢/١٨٩
  ونتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة٢١ أعمال القرن

 
 ،إن اجلمعية العامة 

 ٥٦/٢٢٦و ٢٠٠٠ديـسمرب/ األول كـانون٢٠رخ املـؤ٥٥/١٩٩اقراراـ إىلإذ تشري
ــسمرب/ كــانون األول٢٤املــؤرخ ديــسمرب/كــانون األول ٢٠ املــؤرخ٥٧/٢٥٣ و٢٠٠١دي
 ٢٣ و٢٠٠٢ديـــــسمرب/ كـــــانون األول٢٠ ألـــــف وبـــــاء املـــــؤرخني٥٧/٢٧٠ و٢٠٠٢
ــوايل، و٢٠٠٣يونيــه/حزيــران ديــسمرب/ كــانون األول٢٣ املــؤرخ٥٨/٢١٨قراراــا علــى الت
 ٢٢ املــــؤرخ٦٠/١٩٣  و٢٠٠٤ديـــسمرب/ كــــانون األول٢٢ املـــؤرخ٥٩/٢٢٧  و٢٠٠٣

 ،٢٠٠٦ ديسمرب/ كانون األول٢٠ املؤرخ٦١/١٩٥  و٢٠٠٥ديسمرب/كانون األول
 )٢(٢١  وجدول أعمـال القـــرن)١( إىل إعالن ريـو بشأن البيئة والتنميةوإذ تشري أيضا

أن التنميـةـــ وإعـــالن جوهانـسربغ بـش)٣(٢١ وبرنــامج مواصلــة تنفيذ جدول أعمــال القــرن

_______________

 ١٤-٣تقريـــــــر مؤمتــــــر األمــــــم املتحـــــــدة املعــــــين بالبيئــــــة والتنميـــــة، ريـــــــو دي جــــانريو، )١(
ـــم ( القــرارات الــيت اختــذها املــؤمتر، الــد األول،١٩٩٢ يونيــه/حزيــران منــشورات األمــــم املتحــــدة، رقـ

 .، املرفق األول١القرار،) والتصويبA.93.I.8املبيع
 .الثايناملرجع نفسه، املرفق )٢(
 .املرفـق ،١٩/٢ - دإ لقـرارا )٣(
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خطــــة”(تدامةــمــــؤمتر القمــــة العــــاملي للتنميــــة املــــسنتــــائج وخطــــة تنفيــــذ)٤(تدامةــــاملــــس
 ،)٦(لمؤمتر الدويل لتمويل التنميةل، وكذلك توافق آراء مونتريي)٥()“ربغ للتنفيذــــــجوهانس

 وبرنامج مواصلة تنفيـذ٢١ القرن االلتزام بتنفيـذ جدول أعمالوإذ تؤكد من جديد
 وخطة جوهانسربغ للتنفيذ، مبا يف ذلك األهـداف والغايـات احملـددة٢١جدول أعمال القرن

 لأللفية، زمنيا وغريها من األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية
 ،)٧(٢٠٠٥مؤمتر القمة العاملي لعامنتائجإىلوإذ تشري

ــة التنميــةوإذ تؤكــد مــن جديــد ــشرة للجن ــة ع القــرارات املتخــذة يف الــدورة احلادي
 ،)٨(املستدامة

وانبها االقتـصادية واالجتماعيـة والبيئيـةجبأن التنمية املستدامةعلىتأكيدالوإذ تكرر
عنصر أساسي مـن عناصـر اإلطـار الـشامل ألنـشطة األمـم املتحـدة، وإذ تعيـد تأكيـد اسـتمرار

ــة حتقيــقاحلاجــة إ ــةالىل كفال ــة البيئ ــة االجتماعيــة ومحاي ــة االقتــصادية والتنمي تــوازن بــني التنمي
 ا ركائز مترابطة ومتداعمة للتنمية املستدامة،وصفهب
الــثالثركــائزال ســبيل بلــوغ أهــدافاســتمرار وجــود حتــديات تعتــرض وإذ تالحــظ 
 لتنمية املستدامة،ل

غـيري أمنـاط اإلنتـاج واالسـتهالك غـري أن القـضاء علـى الفقـر وتوإذ تؤكد مـن جديـد
لتنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة متثــل أهــدافالاملــستدامة ومحايــة وإدارة قاعــدة املــوارد الطبيعيــة

 لتنمية املستدامة،تحقيق اشاملة ومتطلبات أساسية ل
 يواجه العـامل اليـوم وشـرط ال غـىنشامل بأن القضاء على الفقر أعظم حتدوإذ تسلم

يق التنمية املستدامة، وخباصة بالنسبة للبلدان النامية، وأنه على الرغم من أن كل بلدعنه لتحق
القضاء على الفقر وأنه ليس مـن قبيـل املغـاالةعنمسؤول أساسا عن حتقيق تنميته املستدامة و

_______________

ــسربتقريــر )٤( ــاملي للتنميــة املــستدامة، جوهان ــؤمتر القمــة الع ــا،م  ٤ - أغــسطس/ أب٢٦غ، جنــوب أفريقي
 الفــصل األول،،) والتــصويبA.03.II.A.1منــشورات األمــم املتحـدة، رقــم املبيــع (٢٠٠٢ ســبتمرب/أيلـول
 .، املرفق١القرار

 .، املرفق٢ملرجع نفسه، القرارا )٥(
ــسيك، )٦( ــونتريي، املكــ ــة، مــ ــل التنميــ ــدويل لتمويــ ــؤمتر الــ ــر املــ ــارس/ آذار٢٢-١٨تقريــ  ٢٠٠٢مــ
 .، املرفق١، الفصل األول، القرار)A.02.II.A.7منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع(
 .٦٠/١انظر القرار )٧(
ــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي، :انظــر )٨( ــم٢٠٠٣الوثــائق الرمسي ،)E/2003/29 (٩، امللحــق رق

 .الفصل األول
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ــدابري متــضافرة ــزم اختــاذ ت ــه يل ــة، فإن ــة الوطني ــسياسات واالســتراتيجيات اإلمنائي ــد دور ال تأكي
سة على مجيع الصعد لتمكني البلدان النامية من حتقيق أهدافها يف جمال التنمية املستدامةوملمو

ها الغايـاتمن حيث عالقتها بالغايات واألهداف املتفق عليها دوليا فيما يتصـــل بالفقر، مبا في
املتحـدة  والنتـائج ذات الـصلة ملـؤمترات األمـم٢١ يف جدول أعمـال القـرنواألهداف الواردة

 ،)٩(أللفيةلاألخرى وإعالن األمم املتحدة
 فـرصويئـةاملنتجـة الكاملـة و الدور الـذي تـضطلع بـه العمالـةوإذ تؤكد من جديد

،لقــضاء علــى الفقــرضمان الــعنــصرا مــن العناصــر األساســيةهوصــفالعمــل الكــرمي للجميــع ب
طــرداملتــصاديقالنمــو اال وحتقيــقوحتــسني مــستوى الرفــاه االقتــصادي واالجتمــاعي للجميــع،

 ، لكل الدولوالتنمية املستدامة
 بأن ج احلكم الرشيد داخل كل بلد وعلى املستوى الـدويل أمـر أساسـيوإذ تسلم 

 لتحقيق التنمية املستدامة،
ــة لتعمــلوإذ تــشري ــسربغ للتنفيــذ عينــت اللجن ــسيقك إىل أن خطــة جوهان مركــز تن

امة وتـسهم يف تنفيـذ االلتزامـات احلكوميـةللنقاش بـشأن الـشراكات الـيت تعـزز التنميـة املـستد
 ٢١  وبرنامج مواصلة تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن٢١الدولية الواردة يف جدول أعمال القرن

 وخطة جوهانسربغ للتنفيذ،
 إىل أنــه ينبغـي للمجلــس االقتــصادي واالجتمـاعي االضــطالع بــدور أيــضاوإذ تـشري 

بـصورة متوازنـة بـنييف حتقيـق التكامـلومـة وأكرب يف اإلشراف على التنسيق علـى نطـاق املنظ
 االقتصادي واالجتماعي والبيئي لسياسات وبرامج األمـم املتحـدة الـيت ـدفكل من اجلانب

إىل تعزيــز التنميــة املــستدامة، وإذ تؤكــد مــن جديــد أن جلنــة التنميــة املــستدامة ينبغــي أن تظــل
تعمـلاملتحدة عـن التنميـة املـستدامة وأناللجنة الرفيعة املستوى املسؤولة داخل منظومة األمم

  يف املسائل املتصلة بتكامل أبعاد التنمية املستدامة الثالثة،نظرللمنتدىك
بـأن تقـوم  إىل القرار الـذي اختذتـه اللجنـة يف دورـا احلاديـة عـشرةكذلكوإذ تشري

ة الـشراكات يفاللجنة، خالل السنوات اليت تعقد فيها الدورات االستعراضية، مبناقـشة مـسامه
 وخطـة٢١ وبرنامج مواصلة تنفيذ جـدول أعمـال القـرن٢١دعم تنفيذ جدول أعمال القرن

جوهانــسربغ للتنفيــذ، بغيــة تقاســم الــدروس املــستفادة وأفــضل املمارســات وحتديــد املــشاكل
ــها ــات والتــصدي حلل ــد مــن اإلرشــاد بــشأن والثغــرات والعقب ــها،أمــوروتــوفري املزي تقــدمي من

_______________

 .٥٥/٢انظر القرار )٩(
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، يف أثناء السنوات اليت تعقد فيها الدورات اليت جيري فيهـا إقـرار الـسياسات، حـسبالتقارير
 ،)١٠(االقتضاء

ــشري   إىل أن الزراعــة والتنميــة الريفيــة واألراضــي واجلفــاف والتــصحر عناصــروإذ ت
البعــد االقتــصادي واالجتمــاعيكــل مــنراعــى فيهــاي متكاملــةطريقــةمترابطــة ينبغــي تناوهلــا ب

مية املستدامة، والـسياسات القطاعيـة ذات الـصلة، والقـضايا الـشاملة، مبـا يف ذلـكوالبيئي للتن
  احلادية عشرة،ادوراللجنة يفوسائل التنفيذ كما حددا

 الزراعـة والتنميـةيف جمـاالت بأن البلدان األفريقية تواجه مشاكل وعقبـاتوإذ تسلم 
نه ينبغـي التـصدي بـشكل واف لتلـكالريفية واألراضي واجلفاف والتصحر، وإذ تشدد على أ

  الدورة السادسة عشرة للجنة،يف أثناءاملشاكل والعقبات
 ؛)١١( بتقرير األمني العامحتيط علما- ١
أن التنميـة املـستدامة عنـصر أساسـي مـن عناصـر اإلطـارعلـى تأكيـدالتكرر- ٢

تفـق عليهـا دوليـا، مبـا يفالشامل ألنشطة األمم املتحدة، وخباصـة لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة امل
 ؛)٥(ذلك األهـداف اإلمنائية لأللفية واألهداف الواردة يف خطة جوهانسربغ للتنفيذ

ــة والـــسيـــب- ٣ ــة املعنيـ ــة واإلقليميـ ــات الدوليـ ــع املنظمـ  باحلكومـــات ومجيـ
ــاعي وصــناديق األمــم املتحــدة وبراجمهــا واللجــان اإلقليميــة والوكــاالت ــصادي واالجتم االقت

ــة الدوليــةاملتخ ــات احلكومي صــصة واملؤســسات املاليــة الدوليــة ومرفــق البيئــة العامليــة واملنظم
 أن تتخـذ، وفقـا لواليـة كـل منـها، إجـراءات لكفالـة،األخرى، وكذلك اموعـات الرئيـسية

 مــؤمتر القمــةالــيت أقرهــافعاليـــة تنفيــذ ومتابعــة االلتزامــات والــربامج واألهــداف احملــددة زمنيــا
 تنمية املستدامة، وتشجعها على اإلبالغ عن التقدم امللموس احملرز يف هذا الصدد؛العاملي لل

الـيت لاللتزامـات والـربامج واألهـداف احملـددة زمنيـاي إىل التنفيـذ الفعلـتدعو- ٤
 مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة وإىل إعمال األحكام املتـصلة بوسـائل التنفيـذ، علـىأقرها

  يف خطة جوهانسربغ للتنفيذ؛النحو الوارد
ــة املــستدامة هــي اهليئــة الرفيعــة املــستوىعلــى تأكيــدالتكــرر- ٥ ــة التنمي أن جلن

 يف املـسائلنظـرللمنتـدىتعمـل كاملـسؤولة عـن التنميـة املـستدامة يف منظومـة األمـم املتحـدة و
 ؛ الثالثةلتنمية املستدامةا أبعادبتكاملاملتصلة

_______________

،)E/2003/29 (٩، امللحـق رقـم٢٠٠٣ االقتـصادي واالجتمـاعي،الوثـائق الرمسيـة للمجلـس :انظر )١٠(
 ).هـ (٢٣الفصل األول، الفرع ألف، مشروع القرار األول، الفقرة

)١١( A/62/262. 
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ــى أســاس طــوعيتــشجع - ٦  ــى أن تقــدم عل ــدان عل ــدوراتيفوخباصــة ، البل  ال
تقارير وطنية تركز علـى التقـدم امللمـوس احملـرز يف التنفيـذ،االســتعراضية اليت تعقدها اللجنة،

 اإلجنازات والعقبات والتحديات والفرص املتاحة؛مبا يف ذلك
عمليـةوعقـد دوراتالتوصل إىل نتائج حتظى بتوافق اآلراء على أمهيةتشدد- ٧

 ؛ إلقرار السياساتاملنحى
يف الدورة السادسة عـشرةباملستوى الالئقشاركةامل احلكومات علىتشجع- ٨

الــيت تعمــل يفذات الــصلةن اإلدارات واملنظمــاتمــ، مــن بينــهم وزراء،ممــثلني بإيفــادللجنــة
يف جمــال وكــذلك قيــا، وأفريجمــاالت الزراعــة والتنميــة الريفيــة واألراضــي واجلفــاف والتــصحر

 ل؛ويمتال
ــشري- ٩ ــة عــشرةت ــا احلادي ــة يف دور ــه اللجن ــذي اختذت ــرار ال ــأن  إىل الق ــيحب  تت

ركني مـن مجيـع املنـاطقا اجتماعات اللجنة املشاركة املتوازنة للمـشيف أثناءاألنشطة اليت تنظم
 ؛)١٢(وكذلك حتقيق التوازن بني اجلنسني

ــدعو- ١٠ ــة إىل ات ــدان املاحن ــة يف البل ــدان النامي ــي البل ــشاركة ممثل ــم م لنظــر يف دع
 الدورة السادسة عشرة للجنة؛

، بوسـائل)٢(٢١ هـدف تعزيـز تنفيـذ جـدول أعمـال القـرنتؤكد من جديـد- ١١
ــدرات، و ــاء الق ــرامج بن ــة وكــذلك ب ــة والتكنولوجي ــوارد املالي ــة امل ــها تعبئ  مــن أجــلاصــةخبمن

 النامية؛ لبلدانا
أصـحابسـائر هدف تعزيز مـشاركة اتمـع املـدين واتؤكد من جديد أيض - ١٢ 

علىتشجيعال وكذلك،٢١املصلحة املعنيني وإشراكهم الفعلي يف تنفيذ جدول أعمال القرن
 توخي الشفافية ومشاركة عامة اجلمهور يف ذلك؛

 تنـــسيق مـــشاركة اموعـــات الرئيـــسية املعنيـــة يفلجنـــةال  إىل أمانـــةتطلـــب- ١٣
 الوفــاءتقــارير عــنال عــشرة للجنــة، وتنــسيق تقــدميالــسادسةالــدورةيف يةضــيع املوااتناقــشامل

ية، وفقـا ألحكـام خطـةاملواضـيعاملـسائل مبجموعـةيتعلقفيما تهاومسؤولياملؤسساتمبساءلة
 ؛جوهانسربغ للتنفيذ

_______________

،(E/2003/29) ٩، امللحـق رقـم٢٠٠٣الوثـائق الرمسيـة للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي، :انظـر )١٢(
 ).ي (٢ول، الفقرةالفصل األول، الفرع ألف، مشروع القرار األ



A/RES/62/189

6

، علـى النحـوتهاومـساءلاملؤسسات ضرورة تعزيز مسؤوليةتؤكد من جديد- ١٤
 وهانسربغ للتنفيذ؛ خطة جاملتوخى يف

ــضا- ١٥ ــد أيـ ــن جديـ ــد مـ ــة املـــشاريعتؤكـ ــز تنميـ ــرورة تعزيـ ــة ضـ ــصغرالبالغـ الـ
الصغرية واملتوسطة احلجم، بوسائل منها التدريب والتعليم وتعزيـز املهـارات، مـعاملؤسساتو

لمجتمعـاتمـصدرا ألسـباب املعيـشة لالتركيز بوجـه خـاص علـى الـصناعة الزراعيـة بوصـفها
 الريفية؛

ــوازنتطلــــب- ١٦ ــل املتــ ــسري التمثيــ ــة أن تتخــــذ ترتيبــــات لتيــ ــة اللجنــ  إىل أمانــ
 النامية يف دورات اللجنة؛البلدانللمجموعات الرئيسية من البلدان املتقدمة النمو و

ــشجع- ١٧   املناســباتاجتماعــات التنفيــذ اإلقليميــة وغريهــا مــنمــا تقــوم بــه ت
 لجنة؛ليف الدورة السادسة عشرةمن إسهاماتاإلقليمية

ــدعو- ١٨ ــصلةوكــاالتال ت ، مبــا فيهــا منظمــة األمــم املتحــدة املتخصــصة ذات ال
ألغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وصناديق األمـم املتحـدة وبراجمهـا ومرفـقل

األمــم اتفاقيــةأمانــة وكــذلك البيئــة العامليــة واملؤســسات املاليــة والتجاريــة الدوليــة واإلقليميــة،
وخباصـة  التـصحر،أو من/ وتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديدامل

كـل إىل املشاركة بفعالية يف أعمال اللجنـة،ذات الصلةوغري ذلك من اهليئات،)١٣(يف أفريقيا
  واليته؛يف نطاق

 احلكومـات واملنظمـات علـى مجيـع املـستويات، وكـذلك اموعــاتتـشجع- ١٩
 ،دعـم أعمـال اللجنـةتتـوخى حتقيـق النتـائج مـن أجـليسية، على القيام مببادرات وأنشطةالرئ

 وبرنــامج مواصــلة تنفيــذ جــدول أعمــال٢١وتعزيــز وتيــسري تنفيــذ جــدول أعمــال القــرن
 وخطة جوهانـسربغ للتنفيـذ، بوسـائل منـها القيـام مببـادرات شـراكة طوعيـة بـني)٣(٢١ القرن

 ؛ املتعددينأصحاب املصلحة
القــرارات الــيت اختــذت يف الــدورة الثالثــةأمهيــة اســتعراض تنفيــذعلــى شددتــ- ٢٠

 ؛)١٤(والصرف الصحياملياهعشرة للجنة بشأن
ــتطلــب- ٢١ ــام أن يق ــاريرهم،د إىل األمــني الع ــةإىل يف ســياق تق ــا اللجن يف دور

ــستوياتاإلســهامات املناســبة املقدمــة مــن مجيــعأســاسعلــى،الــسادسة عــشرة قــارير، تامل
_______________

 .٣٣٤٨٠رقمال،١٩٥٤، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١٣(
،(E/2005/29) ٩، امللحـق رقـم٢٠٠٥الوثـائق الرمسيـة للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي، :انظـر )١٤(

 .١٣/١، القرارجيمالفصل األول، الفرع
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 املتعلقـة املواضـيعية املـسائلالـواردة يف جمموعـةالـست مـسألة مـن املـسائلمواضيعية عـن كـل
 مع مراعاة أوجه الترابط فيما،بالزراعة والتنمية الريفية واألراضي واجلفاف والتصحر وأفريقيا

يف دورا الشاملة، مبا يف ذلك وسائل التنفيذ اليت حددا اللجنةئلامستصدي للبينها لدى ال
 مــن١٥ و١٤ و١٠، وأيــضا مــع مراعــاة األحكــام ذات الــصلة مــن الفقــراتاحلاديـة عــشرة

 ؛)٨(القرار األول الذي اختذته اللجنة يف دورا احلادية عشرةمشروع
 عقــد اجتمــاع اخلــرباء الــدويل الثالــث املعــين بإطــار الــسنوات العــشرظحــالت - ٢٢ 

مـنيف الفتـرةكهوملو يف إطار عمليـة مـراكش، يف سـت،نيلربامج االستهالك واإلنتاج املستدام
 ؛٢٠٠٧يونيه/ حزيران٢٩إىل ٢٦

ــدورا الثالثــة والــستني البنــدتقــــرر- ٢٣  أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت ل
ــذ جــدول أعمــال القــرن”الفرعــي املعنــون ــذ جــدول أعمــال ٢١تنفي ــامج مواصــلة تنفي وبرن

، وتطلـب إىل األمـني العـام أن يقـدم“لعـاملي للتنميـة املـستدامةونتائج مؤمتر القمـة ا ٢١ القرن
 .إليها يف تلك الدورة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

 ٧٨اجللسة العامة
 ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٩

 


