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  ٢٠١٣يوليه / متوز٩ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])A/67/L.72( اإلحالة إىل جلنة رئيسية وند[

  

شكل املنتدى السياسي الرفيـع املـستوى املعـين بالتنميـة املـستدامة               - ٦٧/٢٩٠
  التنظيمية هوجوانب

  
 ،إن اجلمعية العامة  

 الــذي أقــرت مبوجبــه ٢٠١٢يوليــه / متــوز٢٧ املــؤرخ ٦٦/٢٨٨ إىل قرارهــا إذ تــشري  
  ،”املستقبل الذي نصبو إليه“الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة املعنونة 

 على ضرورة وجود إطـار مؤسـسي أفـضل وأكثـر فعاليـة للتنميـة املـستدامة          وإذ تشدد   
اجل أوجـه   يسترشد باملهـام احملـددة املطلـوب أداؤهـا وبالتكليفـات الـصادرة يف هـذا الـصدد ويعـ                   

القــصور يف النظــام الــراهن ويأخــذ مجيــع اآلثــار املترتبــة علــى ذلــك يف االعتبــار وحيقــق التــآزر    
واالتساق ويسعى إىل جتنب االزدواجيـة وإزالـة أوجـه التـداخل الـذي ال داعـي لـه يف منظومـة                       

 ،ة ويستند إىل الترتيبات القائمةاألمم املتحدة ويقلل من األعباء اإلداري

إنــشاء منتــدى  )١(لمــؤمترل مــن الوثيقــة اخلتاميــة ٨٤ يف الفقــرة أنــه تقــرر  إىلوإذ تــشري  
جلنـة التنميـة   لـدى   قـوة   السياسي حكومي دويل عاملي رفيـع املـستوى، باالسـتفادة مـن مـواطن               

املــستدامة ومــن جتارــا ومواردهــا وطرائــق مــشاركتها الــشاملة، ليحــل حمــل اللجنــة يف وقــت    
التنميــة املــستدامة  تطبيــق مفهــومي الرفيــع املــستوى متابعــة الحــق، وأن يتــوىل املنتــدى الــسياس

 ،وجتنب التداخل مع اهلياكل واهليئات والكيانات القائمة بطريقة فعالة من حيث التكلفة

 دور اجلمعيـة العامـة وسـلطتها يف التـصدي للمـسائل الـيت ـم اتمـع           وإذ تعيد تأكيد    
، واملكانـة املركزيـة الـيت        األمـم املتحـدة    يف ميثاق  احملدد، على النحو     على الصعيد العاملي   الدويل

إذ  و،تتبوؤها باعتبارها اجلهاز الرئيسي للتـداول ورسـم الـسياسات والتمثيـل يف األمـم املتحـدة            

_______________ 

 .، املرفق٦٦/٢٨٨القرار  )١(
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ــضرورة   ــسلم ب ــج ت ــز دم ــصرا   تعزي ــا عن ــستدامة باعتباره ــة امل ــشامل يف اإلطــ أساســيا التنمي ار ال
  ،ألنشطة األمم املتحدة

 االلتزام بتعزيز الس االقتـصادي واالجتمـاعي يف إطـار الواليـة         تعيد أيضا تأكيد  وإذ    
يثـاق، باعتبـاره هيئـة رئيـسية للمتابعـة املتكاملـة واملنـسقة للوثـائق اخلتاميـة                 املاملنوطة به مبوجب    

جلميع مـؤمترات األمـم املتحـدة الرئيـسية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدها يف امليـادين االقتـصادية                      
 الرئيــسي يف حتقيــق  الــستــسلم بــدورإذ يئيــة ومــا يتــصل ــا مــن ميـادين، و واالجتماعيـة والب 

  ،التكامل بني أبعاد التنمية املستدامة الثالثة على حنو متوازن

 وبرنـامج  )٣(٢١ وجدول أعمـال القـرن   )٢( بشأن البيئة والتنمية    إىل إعالن ريو   وإذ تشري   
ــرن    ــذ جــدول أعمــال الق ــذ نتــ  وخطــة تنف)٤(٢١مواصــلة تنفي ــاملي ي ــة  ائج مــؤمتر القمــة الع للتنمي

  ،)٦(املستدامة وإعالن جوهانسربغ بشأن التنمية )٥()خطة جوهانسربغ للتنفيذ(املستدامة 

 إىل برنامج العمل من أجل التنميـة املـستدامة للـدول اجلزريـة الـصغرية               وإذ تشري أيضا    
يـذ برنـامج العمـل مـن        واستراتيجية موريـشيوس ملواصـلة تنف      )٧()برنامج عمل بربادوس  (النامية  

  ،)٨(أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية

لــصاحل أقــل البلــدان منــوا  ٢٠٢٠-٢٠١١لعقــد ابرنــامج عمــل   إىلوإذ تــشري كــذلك  
تلبية االحتياجات اخلاصة للبلدان الناميـة غـري        :  وبرنامج عمل أملايت   )٩()برنامج عمل اسطنبول  (

_______________ 

ــم املتحــدة     )٢( ــؤمتر األم ــر م ــة  تقري ــة والتنمي ــين بالبيئ ــانريو،  املع ــو دي ج ــران١٤-٣، ري ، ١٩٩٢نيــه يو/ حزي
، ١ر ، القرا) والتصويبA.93.I.8 األمم املتحدة، رقم املبيع  اتمنشور(األول، القرارات اليت اختذها املؤمتر       الد
 .األول املرفق

 .املرجع نفسه، املرفق الثاين )٣(

 .، املرفق١٩/٢ -دإ القرار  )٤(

ــة املـــستدامة، جوهانـــسربغ  تقريـــر  )٥( ــاملي للتنميـ ــة العـ ــمـــؤمتر القمـ ــا، ، جنـ  -أغـــسطس / آب٢٦وب أفريقيـ
ــول ٤ ــبتمرب /أيل ــع     (٢٠٠٢س ــم املبي ــم املتحــدة، رق ــشورات األم ــصويبA.03.II.A.1من ــصل األول، ،) والت  الف

 .، املرفق٢ القرار

 .، املرفق١املرجع نفسه، القرار  )٦(

ــر  )٧( ــة، بريــ     تقري ــصغرية النامي ــة ال ــدول اجلزري ــة املــستدامة لل ــادوس، املــؤمتر العــاملي املعــين بالتنمي دجتاون، برب
ــسان ٢٥ ــل /ني ــار٦ -أبري ــايو / أي ــع     (١٩٩٤م ــم املبي ــم املتحــدة، رق ــشورات األم ــصويبA.94.I.18من ، )ان والت

 .، املرفق الثاين١األول، القرار  الفصل

تقرير االجتماع الدويل الستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املـستدامة للـدول اجلزريـة الـصغرية               )٨(
منشورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع      (٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٤-١٠ بورت لويس، موريشيوس،   النامية،

A.05.II.A.4املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار ) والتصويب ،. 

 ٢٠١١مــايو / أيـار ١٣-٩تقريـر مـؤمتر األمـم املتحـدة الرابـع املعـين بأقــل البلـدان منـوا، اسـطنبول، تركيـا،            )٩(
)A/CONF.219/7( الثاين، الفصل. 
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جديد للتعاون يف جمـال النقـل العـابر مـن أجـل البلـدان الناميـة غـري                   إطار عاملي    ضمنالساحلية  
االحتياجــات اإلمنائيــة ب املتعلــق واإلعــالن الــسياسي )١٠(الــساحلية وبلــدان املــرور العــابر الناميــة 

  ،)١٢(والشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا )١١(ألفريقيا

ــواردة يف  إىل وإذ تـــشري   ــة االلتزامـــات الـ ــائق اخلتاميـ ــع املـــؤمترات الرئيـــسية  الوثـ جلميـ
ومؤمترات القمة اليت عقدا األمم املتحدة يف امليادين االقتصادية واالجتماعية والبيئية، مبـا فيهـا       

 وتوافـق  )١٤(٢٠٠٥والوثيقة اخلتاميـة ملـؤمتر القمـة العـاملي لعـام             )١٣(إعالن األمم املتحدة لأللفية   
:  وإعالن الدوحة بـشأن متويـل التنميـة        )١٥(التنميةملؤمتر الدويل لتمويل    املنبثق من ا  آراء مونتريي   

الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر املتابعــة الــدويل لتمويــل التنميــة املعــين باســتعراض تنفيــذ توافــق آراء           
 والوثيقة اخلتامية لالجتماع العام الرفيع املستوى للجمعية العامـة املعـين باألهـداف             )١٦(مونتريي

 واإلجـراءات األساسـية     )١٨(املـؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة        وبرنـامج عمـل      )١٧(اإلمنائية لأللفية 
وإعــــالن ومنــــهاج  )١٩(ملواصــــلة تنفيــــذ برنــــامج عمــــل املــــؤمتر الــــدويل للــــسكان والتنميــــة  

 ،)٢٠(بيجني عمل

  ،٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٢١ املؤرخ ٦٧/٢٠٣ إىل قرارها وإذ تشري أيضا  

ستفادة مــــن جلنــــة  املــــ بتقريــــر األمــــني العــــام عــــن الــــدروس حتــــيط علمــــا  - ١  
  ؛)٢١(املستدامة التنمية

_______________ 

 للبلــدان الناميــة غــري الــساحلية وبلــدان املــرور العــابر الناميــة والبلــدان       تقريــر املــؤمتر الــوزاري الــدويل     )١٠(
  واملؤســـسات املاليـــة واإلمنائيـــة الدوليـــة املعـــين بالتعـــاون يف جمـــال النقـــل العـــابر، أملـــايت، كازاخـــستان،   املاحنـــة

 .، املرفق األول)A/CONF.202/3 (٢٠٠٣أغسطس / آب٢٩ و ٢٨

 .٦٣/١القرار  )١١(

)١٢( A/57/304املرفق ،. 

 .٥٥/٢القرار  )١٣(

 .٦٠/١القرار  )١٤(

منشورات األمم   (٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٢-١٨لتمويل التنمية، مونتريي، املكسيك،     تقرير املؤمتر الدويل     )١٥(
 .، املرفق١، الفصل األول، القرار )A.02.II.A.7املتحدة، رقم املبيع 

 .، املرفق٦٣/٢٣٩القرار  )١٦(

 .٦٥/١القرار  )١٧(

منشورات األمم املتحـدة،   (١٩٩٤سبتمرب / أيلول١٣-٥للسكان والتنمية، القاهرة،    تقرير املؤمتر الدويل     )١٨(
 .، املرفق١، الفصل األول، القرار )A.95.XIII.18رقم املبيع 

 .، املرفق٢١/٢ -دإ القرار  )١٩(

منشورات األمم املتحدة،    (١٩٩٥سبتمرب  / أيلول ١٥-٤ع املعين باملرأة، بيجني،     الرابتقرير املؤمتر العاملي     )٢٠(
 .، املرفقان األول والثاين١، الفصل األول، القرار )A.96.IV.13رقم املبيع 

)٢١( A/67/757.  
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شـيا مـع طابعـه احلكـومي        ااملنتدى السياسي الرفيع املـستوى، مت      يتوىل أن   تقرر  - ٢  
 التنميـة املـستدامة   يف جمـال التوصـيات  إصـدار  التوجيـه و  تقـدمي    و الـسياسية  الدويل، توفري القيادة  

 هواستعراضـ  التنميـة املـستدامة  يـق مفهـوم   تطبب املتعلقـة ومتابعة التقدم احملرز يف تنفيذ االلتزامات      
كليـة شـاملة لعـدة قطاعـات علـى       بـصورة وتعزيز التكامـل بـني أبعـاد التنميـة املـستدامة الثالثـة              

ديــدة التحــديات اجلأخـذ  مجيـع املــستويات ووضــع خطـة حيويــة مركــزة عمليـة املنحــى تكفــل    
  ؛الئم املستدامة يف االعتبار على النحو املواملستجدة يف جمال التنمية

اجتماعـات املنتـدى حتـت رعايـة اجلمعيـة العامـة والـس        تعقد   أن   تقرر أيضا   - ٣  
  االقتصادي واالجتماعي؛

ــذلك   - ٤   ــرر ك ــاح  أن تق ــدول     تت ــم املتحــدة وال ــضاء يف األم ــدول األع ــع ال جلمي
  اجتماعات املنتدى؛مجيع على حنو تام فعال يف املشاركة  األعضاء يف الوكاالت املتخصصة

 توافـــــق اآلراء يف مجيـــــع  للتوصـــــل إىلقـــــصارى اجلهـــــدأن يبـــــذل  قـــــررت  - ٥  
  املنتدى؛ اجتماعات

رعايــة اجلمعيــة الــيت تعقــد حتــت اجتماعــات املنتــدى  فيمــا خيــص تقــرر أيــضا  - ٦  
  : ما يليالعامة

  تعقد على مستوى رؤساء الدول واحلكومات؛أن   )أ(  

نوات ملـدة يـومني يف      كـل أربـع سـ     إىل عقـدها    رئيس اجلمعيـة العامـة       أن يدعو   )ب(  
  اجلمعية؛ من مبوجب قرار ، على أساس استثنائي، أخرىيف مناسباتوبداية دورة اجلمعية 

  يرأسها رئيس اجلمعية؛أن   )ج(  

يقــدم إىل اجلمعيــة  متفــاوض بــشأنهعنــها إعــالن سياســي مقتــضب  أن يــصدر  )د(  
  فيه؛ لتنظر

رعايـة الــس  ت الـيت تعقـد حتـ   اجتماعـات املنتـدى    فيمـا خيـص   تقـرر كـذلك    - ٧  
  : ما يلياالقتصادي واالجتماعي

يعقـد  ثالثة أيـام     منهاملدة مثانية أيام،    سنويا  إىل عقدها   رئيس الس    أن يدعو   )أ(  
ــوزاري باالســتناد إىل جــزء وزاري يف إطــار الــدورة املوضــوعية للمجلــس   فيهــا  االســتعراض ال

  ؛٢٠١٦بعد اعتبارا من عام حمله فيما حيل   على أنالسنوي

   رئيس الس؛أن يرأسها  )ب(  

مـع   متاشـيا الثالثـة  لتنميـة املـستدامة   ابعـاد  أتركز على موضوع يبني تكامل   أن    )ج(  

  ؛٢٠١٥املوضوع الذي تركز عليه أنشطة الس واتساقا مع خطة التنمية ملا بعد عام 
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رات ميـع املــؤمترات الرئيـسية ومــؤمت  جل الوثـائق اخلتاميــة  تنفيــذ أن تتـوىل متابعـة    )د(  
 وسـائل ومتابعـة  القمة الـيت عقـدا األمـم املتحـدة يف امليـادين االقتـصادية واالجتماعيـة والبيئيـة          

التعــاون والتنــسيق  وزيــادة واســتعراض التقــدم احملــرز يف هــذا الــصدد، علــى حــدةكــل  هاتنفيــذ
ع يج، وتـش والـسياسات املتعلقـة ـا   داخل منظومة األمم املتحدة بشأن برامج التنمية املـستدامة         

تبــادل  ري التنميــة املــستدامة، وتيــساملتــصلة بتطبيــق مفهــومتبــادل أفــضل املمارســات واخلــربات 
ز اتـساق   يوتعز،  والتحديات والدروس املستفادة   التجارب الناجحة ، مبا يف ذلك     طوعا اخلربات

  ؛على نطاق املنظومة  وتنسيقهاالتنمية املستدامةاملتعلقة بسياسات ال

املتعلقــة األخــرى لــس انتــدى التعــاون اإلمنــائي وأنــشطة  تأخــذ أعمــال مأن   )هـ(  
  يف االعتبار؛ وتطبيق مفهومهاالتنمية املستدامة بكفالة تكامل 

  اإلقليمي؛على الصعيد  من العمليات التحضريية تستفيدأن   )و(  

إلدراجــه يف تقريــر الــس إىل متفــاوض عليــه عنــها إعــالن وزاري  أن يــصدر  )ز(  
  اجلمعية العامة؛

ابتـداء  ، رعايـة الـس االقتـصادي واالجتمـاعي    حتـت   أن جيري املنتدى،  تقرر  - ٨  
 التنميـة    املتعلقـة بتطبيـق مفهـوم      لتزامـات ال، استعراضات دوريـة بـشأن متابعـة ا        ٢٠١٦من عام   

املتـصلة بوسـائل     االلتزامـات فيهـا    ، مبـا  تنفيذ تلك االلتزامـات   بشأن   و أهدافهاحتقيق  املستدامة و 
تلـــك  فيمـــا خيـــص، وتقـــرر كـــذلك ٢٠١٥ خطـــة التنميـــة ملـــا بعـــد عـــام  اقيف ســـيالتنفيـــذ، 

  :يلي  مااالستعراضات

ــة  أن   )أ(   ــشجع وتكــون طوعي ــه  ت ــت ذات ــدان    يف الوق ــشمل البل ــالغ وت ــى اإلب عل
  ؛املعنية املتحدة املتقدمة النمو والبلدان النامية وكيانات األمم

لـــى املـــستوى  عفيهـــا مـــسؤولون ويـــشارك حتـــت إشـــراف الدولـــة ىجتـــرأن   )ب(  
  ؛وغريهم من املسؤولني الرفيعي املستوىالوزاري 

منـها مـشاركة اموعـات الرئيـسية وغريهـا           بـسبل توفر منـربا للـشراكات      أن    )ج(  
  املعنية؛ اجلهاتمن 

االستعراضــات  ســياق العــروض الطوعيــة الوطنيــة الــيت تــنظم يف  أن حتــل حمــل  )د(  
  ــة الــسنوية الــيت جيريهــا ا ــاء علــى األحكــام ذات الــصلة مــن قــرار    املوضــوعية الوزاري لــس، بن

خلــربات والــدروس ا وعلــى ٢٠٠٦نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٠ املــؤرخ ٦١/١٦اجلمعيــة العامــة 
  السياق؛ املستفادة يف هذا

ــضا   - ٩   ــد   جيــري العمــل يف   أن تقــرر أي ــيت تعق ــة حتــت كــل االجتماعــات ال رعاي

 الرئيسية للجمعية، حيثمـا انطبقـت، مـا مل    مبوجب قواعد النظام الداخلي للجان    العامة  اجلمعية  
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حتـت   كـل االجتماعـات الـيت تعقـد          جيـري العمـل يف     على خـالف ذلـك، وأن      ينص هذا القرار  

 الــس االقتــصادي واالجتمــاعي مبوجــب قواعــد النظــام الــداخلي للجــان الفنيــة التابعــة  رعايــة

  مل ينص هذا القرار على خالف ذلك؛ما  ، حيثما انطبقت،للمجلس

 أن الترتيب الذي وضعه الس االقتصادي واالجتمـاعي للجنـة التنميـة            تؤكد  - ١٠  

ــر / شــباط٨ املــؤرخ ١٩٩٥/٢٠١املــستدامة يف مقــرره   ــق علــى اجتماعــات  ١٩٩٥فرباي  ينطب

وضــعتها اجلمعيــة العامــة يف مرفــق  يتالــرعايــة الــس وأن الترتيبــات حتــت املنتــدى الــيت تعقــد 

حتـت  نتـدى الـيت تعقـد       طبق على اجتماعـات امل    ن ت ٢٠١١مايو  / أيار ٣ املؤرخ   ٦٥/٢٧٦القرار  

  رعاية اجلمعية؛

ــرر  - ١١   ــدى وقتــ   تق ــات املنت ــا أن ختــصص اجتماع ــشة ا كافي الــيت تحــديات ال ملناق

، وال ســيما أقــل البلــدان منــوا والــدول  أكثــر البلــدان ضــعفا هــاتواجههــا البلــدان الناميــة، مبــا في 

ــدان ال   ــة والبل ــصغرية النامي ــة ال ــساحلية و اجلزري ــة غــري ال ــدان النامي ــة يف جمــال بل ــة  األفريقي التنمي

تنفـرد  التحديات اليت    وأن تأخذ يف االعتبار   املستدامة دف تعزيز املشاركة وتنفيذ االلتزامات       

أن ضـرورة    وتكـرر تأكيـد   البلدان املتوسـطة الـدخل يف حتقيـق التنميـة املـستدامة،              يف مواجهتها 

البلـدان املتوسـطة الـدخل    اجلهود الـيت تبـذهلا       وبالقدر الكايف    بأشكال شىت   اتمع الدويل  يدعم

  ؛ا الداخليةهموارد احتياجات تلك البلدان وقدرا على تعبئة مبا يراعي

مـــشاركتها يف اجتماعـــات املنتـــدى  جتـــسد الـــدول علـــى ضـــمان أن تـــشجع  - ١٢  

ستدامة مـن وجهـات     ة املـ  التكامل املتوازن بـني األبعـاد االجتماعيـة واالقتـصادية والبيئيـة للتنميـ             

  نظرها الوطنية؛

 بأمهية البعد اإلقليمي للتنمية املـستدامة وتـدعو اللجـان اإلقليميـة لألمـم               تسلم  - ١٣  

تــشارك اجتماعـات إقليميـة سـنوية    عقـد  ملـسامهة يف أعمـال املنتـدى، بطـرق منـها      إىل ااملتحـدة  

ــسية وغريهــا مــن اجلهــات املع     فيهــا ــة األخــرى واموعــات الرئي ــة املعني ــات اإلقليمي ــة الكيان ني

  االقتضاء؛ عند

 الـدور  تقويـة بالـشفافية والتنفيـذ    تعزيـز  املنتدى علـى   ضرورة أن يشجع   تؤكد  - ١٤  

 وزيـــادةموعـــات الرئيـــسية وغريهـــا مـــن اجلهـــات املعنيـــة  ااالستـــشاري الـــذي تـــضطلع بـــه 

ملستوى الدويل لالستفادة من خرباا على حنو أفضل، مع اإلبقاء على الطـابع             مشاركتها على ا  

 املنتــدى بــاب املــشاركة أمــام  يفــتح احلكــومي الــدويل للمناقــشات، وتقــرر يف هــذا الــصدد أن 

 والكيانـات الـيت تلقـت دعـوة دائمـة للمـشاركة             املعنية اموعات الرئيسية وغريها من اجلهات    

ــة   ــب يف اجلمعي ــصفة مراق ــى  ب ــاء عل ــة، بن ــات الالعام ــيت أرســتها  ترتيب ــستدامة ال ــة امل ــة التنمي  جلن

 ١٩٩٣/٢١٥  االقتــصادي واالجتمــاعيالــس مقــرر، مبــا يف ذلــك تتبعهــاالــيت مارســات املو
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 ١٩٩٦يوليــه / متــوز٢٥ املــؤرخ ١٩٩٦/٣١وقــرار الــس  ١٩٩٣فربايــر / شــباط١٢املــؤرخ 

   يسريان على املنتدى؛اللذان

ــرر  - ١٥   ــتق ــصدد، ، يف ه ــسماح ذا ال ــن     ال ــا م ــسية وغريه ــات الرئي ــي اموع ملمثل

  :يلي  مبامع اإلبقاء على الطابع احلكومي الدويل للمنتدى، ،اجلهات املعنية

  الرمسية للمنتدى؛ االجتماعاتر مجيع حضو  )أ(  

  يع املعلومات والوثائق الرمسية؛االطالع على مج  )ب(  

  مسية؛الر االجتماعاتيف  داخالتمب اإلدالء  )ج(  

  تقدمي الوثائق وعرض املسامهات اخلطية والشفوية؛  )د(  

  تقدمي توصيات؛  )هـ(  

ــدول       )و(   ــدة مــستديرة بالتعــاون مــع ال ــة واجتماعــات مائ تنظــيم مناســبات جانبي

  ؛األعضاء واألمانة العامة

ــشجع  - ١٦   ــرن      ت ــال الق ــا يف جــدول أعم ــوارد بيا ــسية ال ــات الرئي  )٣(٢١ اموع

ــة   املعنيــةوغريهــا مــن اجلهــات   ــة واألكادميي ــة اخلاصــة واهليئــات التعليمي ، مثــل املنظمــات اخلريي

 الناشـطة يف جمـاالت      اجلهات املعنية واموعات الطوعية وغريها من     واألشخاص ذوي اإلعاقة    

تنسيق فعالة للمـشاركة يف املنتـدى    إقامة آليات   بنفسهاتتعلق بالتنمية املستدامة، على أن تتوىل       

تلك املشاركة على الصعد العاملية واإلقليميـة        منالسياسي الرفيع املستوى ويف األعمال املنبثقة       

 واسـع متـوازن  فعـال  علـى حنـو   ، علـى حنـو يكفـل املـشاركة           وتوفري مقومات البقاء هلا    يةوطنوال

  ظمة؛ حبسب املنطقة ونوع املنالنطاق

ــدعو   - ١٧   ــون وودز     مؤســساتت ــها مؤســسات بريت ــم املتحــدة، ومن ــة األم  منظوم

إلسـهام،  إىل ا األخـرى، مبـا فيهـا منظمـة التجـارة العامليـة،              املعنيـة  واملنظمات احلكوميـة الدوليـة    

  كل يف نطاق واليته، يف مناقشات املنتدى؛

 أن املنتدى سيوفر منربا نشطا إلجراء احلـوارات بـشكل منـتظم وتقيـيم                تؤكد  - ١٨  

 ووضــع اخلطــط للنــهوض بالتنميــة املــستدامة، وأن جــداول أعمــال كــل اجتماعــات   األوضــاع

ــستوى    ــع املـ ــسياسي الرفيـ ــدى الـ ــتركزاملنتـ ــة، ، سـ ــوخي املرونـ ــع تـ ــى  مـ ــضايا  معلـ ــة القـ عاجلـ

  ؛واملستجدة اجلديدة

لتنميــة ا أبعــاد التكامــل بــني املنتــدى يف تعزيــز يــسهم أنضــرورة  تعيــد تأكيــد  - ١٩  

كلية شاملة لعـدة قطاعـات علـى مجيـع املـستويات، ويف هـذا الـصدد،                  ةبصورالثالثة  املستدامة  
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ــة      تــدعو ــاره مــسامهات وأعمــال هيئــات األمــم املتحــدة احلكومي املنتــدى إىل أن يأخــذ يف اعتب

  االجتماعية واالقتصادية والبيئية؛ امليادينالدولية املعنية يف 

 ومجــعراســة الوثــائق بــني العلــم والــسياسات بد الــربط أن يعــزز املنتــدى تقــرر  - ٢٠  

 علـى الـصعيد   لتنميـة املـستدامة  ا عـن  تقريـر  بطـرق منـها إعـداد   ، املتفرقـة املعلومات والتقييمـات   

قائمـة علـى األدلـة علـى     ال عمليـات صـنع القـرار    اليـة، وتعزيـز     احلتقييمات  ال استنادا إىل ،  العاملي

يف جمـال  بنـاء القـدرات   يـة ل توطيد اجلهود اجلارية يف البلدان الناممجيع املستويات، واإلسهام يف    

املقـرر  ، يف نطـاق التقريـر    ٢٠١٤ يف عـام     ،وحتليلها، وتطلب إىل املنتدى أن ينظر      البيانات مجع

 ، بناء علـى اقتـراح      على الصعيد العاملي واألسلوب املتبع يف إعداده       لتنمية املستدامة عن ا  إعداده

ة ة وكياناـا املعنيـة، مبـا فيهـا جلنـ       آراء الـدول األعـضاء يف األمـم املتحـد          جيـسد  األمني العام    من

  ؛اوتوصيا ،السياسات اإلمنائية

أنه ميكن للمنتـدى أن يقـدم التوصـيات إىل جملـس إطـار الـسنوات                 أيضاتقرر    - ٢١  

إىل برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة     و املـستدامة االسـتهالك واإلنتـاج   املتعلقة بأمناط ربامج لالعشر ل 

  ؛ يف االعتبارتقاريرمها أخذت العشر، مع واباعتباره أمانة إطار السن

 إىل رئيس اجلمعية العامـة ورئـيس الـس االقتـصادي واالجتمـاعي أن               تطلب  - ٢٢  

الـس ومـع مكاتـب اللجـان املعنيـة التابعـة للجمعيـة العامـة لتنظـيم أنــشطة          مكتـب   مـع  اينـسق 

موعـات الرئيـسية واجلهـات     منظومـة األمـم املتحـدة وا     هممـا تقدمـ    مبا يكفل االستفادة  املنتدى  

   عند االقتضاء؛املعنية األخرى من مدخالت وما تسديه من مشورة

دعم إدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة التابعـة لألمانـة العامـة          تـ  أن   تقرر  - ٢٣  

 يف منظومة األمم املتحـدة، مبـا فيهـا الـصناديق     املعنيةبالتعاون الوثيق مع مجيع الكيانات   املنتدى  

ــات ريــو    والــرب ــة املتعــددة األطــراف، وأمانــات اتفاقي ــة والتجاري ــثالث امج واملؤســسات املالي ال

   يف إطار والية كل منها؛،وغريها من هيئات املعاهدات واملنظمات الدولية املعنية

 إىل األمـــني العـــام أن يرحـــل مجيـــع األمـــوال املتبقيـــة مـــن الـــصندوق  تطلـــب  - ٢٤  

املستدامة إىل صندوق استئماين للتربعات تابع للمنتدى مـن         االستئماين لدعم عمل جلنة التنمية      

اجلهـات  وأجل تيـسري مـشاركة البلـدان الناميـة وأقـل البلـدان منـوا وممثلـي اموعـات الرئيـسية                

األخـرى، حـسب االقتـضاء، يف أعمـال املنتـدى، ودعـم األعمـال التحـضريية للمنتــدى،         املعنيـة  

ملـسامهة  إىل املؤسـسات املاليـة واملنظمـات األخـرى     وتدعو، يف هذا الصدد، الـدول األعـضاء وا     

  يف صندوق املنتدى االستئماين للتربعات؛

نفقات سفر ممثل واحد من كل بلـد مـن أقـل البلـدان منـوا مـن                  تدفع   أن   تقرر  - ٢٥  

   اليت يعقدها املنتدى؛ الرمسيةامليزانية العادية لألمم املتحدة للمشاركة يف كل االجتماعات
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ــة املــستدامة     اتوصــي  - ٢٦   ــة التنمي  بعــدلــس االقتــصادي واالجتمــاعي بإلغــاء جلن

ن املقرر عقدها قبـل انعقـاد أول اجتمـاع للمنتـدى، عمـال بقـرار اجلمعيـة         يدورا العشر  اختتام

  ؛٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٢١ املؤرخ ٦٧/٢٠٣العامة 

 اجلمعيـة  رعايـة حتـت  االجتماع األول للمنتـدى الـذي سـيعقد     يكون أن  تقرر  - ٢٧  

 يف بدايـة   هـذا االجتمـاع  ، وتطلـب إىل رئـيس اجلمعيـة أن يعقـد        للمنتدى ةافتتاحي جلسةالعامة  

ــتثنائي          ــاس اس ــرر، علــى أس ــوم واحــد، وتق ــستني ملــدة ي ــة وال ــدورة الثامن ــراضال  ذلــك وألغ

  الجتماع موجزا من الرئيس؛ل تتضمن الوثيقة اخلتامية، أن فقطاالجتماع 

عقـد يف عـام   أن ي ضـرورة  يف دورـا التاسـعة والـستني يف        أن تنظـر   أيضاتقرر    - ٢٨  

رعاية اجلمعيـة العامـة يتعلـق ببـدء العمـل خبطـة التنميـة ملـا بعـد                   حتت   اجتماع للمنتدى    ٢٠١٥

  ؛٢٠١٥ عام

شـكل املنتـدى وجوانبـه      الثالثة والسبعني    ايف دور ستعرض  ت أن    كذلك تقرر  - ٢٩  

  التنظيمية، ما مل يتقرر خالف ذلك؛

قـرار  تنفيذ  استعراض    يف سياق  هذا القرار  يتم استعراض تنفيذ   على أن    تشدد  - ٣٠  

  . تفاديا لالزدواجية٦١/١٦اجلمعية العامة 

  ٩١اجللسة العامة 

  ٢٠١٣ يوليه/ متوز٩

  


