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  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٩ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  

  ])A/69/468/Add.1(على تقرير اللجنة الثانية  بناء[

  

وبرنـامج مواصـلة تنفيـذ جـدول      ٢١تنفيذ جـدول أعمـال القـرن      - ٦٩/٢١٤
ونتــائج مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املســتدامة  ٢١ أعمــال القــرن

  نمية املستدامةومؤمتر األمم املتحدة للت
  

  ،إن اجلمعية العامة  
 ٢٠٠٠كــــــانون األول/ديســــــمرب  ٢٠املــــــؤرخ  ٥٥/١٩٩إىل قراراــــــا  إذ تشــــــري 

ــؤرخ  ٥٦/٢٢٦ و ــمرب   ٢٤املــ ــانون األول/ديســ ــف  ٥٧/٢٧٠ و ٥٧/٢٥٣ و ٢٠٠١كــ ألــ
حزيران/يونيـــه  ٢٣بــــاء املـــؤرخ  ٥٧/٢٧٠ و ٢٠٠٢كـــانون األول/ديســـمرب  ٢٠املـــؤرخني 

املــــــؤرخ  ٦٥/١٥٢ و ٢٠٠٩كــــــانون األول/ديســــــمرب  ٢٤خ راملـــــؤ  ٦٤/٢٣٦ و ٢٠٠٣
ــؤرخ  ٦٦/١٩٧ و ٢٠١٠كــانون األول/ديســمرب   ٢٠  ٢٠١١كــانون األول/ديســمرب   ٢٢امل

كـانون األول/ديسـمرب    ٢١املـؤرخ   ٦٧/٢٠٣ و ،٢٠١٢متوز/يوليه  ٢٧املؤرخ  ٦٦/٢٨٨ و
املــــــؤرخ  ٦٨/٣٠٩ و ٢٠١٣كــــــانون األول/ديســــــمرب  ٢٠املـــــؤرخ   ٦٨/٢١٠ و ٢٠١٢

ــبتمرب  ١٠ ــؤرخ  ٦٨/٣١٠ و ٢٠١٤أيلول/ســـ ــبتمرب  ١٥املـــ  ٦٩/١٠٨ و ٢٠١٤أيلول/ســـ
، وسـائر القـرارات ذات الصــلة املتخـذة بشـأن تنفيــذ     ٢٠١٤كـانون األول/ديســمرب   ٨املـؤرخ  

ونتائج مـؤمتر القمـة    ٢١وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن  ٢١جدول أعمال القرن 
  ألمم املتحدة للتنمية املستدامة،العاملي للتنمية املستدامة ومؤمتر ا

ــا  وإذ تشــري أيضــا   ــؤرخ  ٦٧/٢٩٠إىل قراريه ــه  ٩امل  بشــأن شــكل  ٢٠١٣متوز/يولي

املـؤرخ   ٦٨/١ و وجوانبـه التنظيميـة  املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعـين بالتنميـة املسـتدامة    
املـؤرخ   ١٦/٦١بشأن استعراض تنفيذ قرار اجلمعية العامـة   ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٢٠
  املتعلق بتعزيز الس االقتصادي واالجتماعي،و ٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب   ٢٠
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 وجــــدول أعمــــال )١(إىل إعــــالن ريـــــو بشــــأن البيئــــة والتنميــــة وإذ تشــــري كــــذلك  

٢١ القــرن
٢١وبرنــامج مواصلــة تنفيـذ جـدول أعمـــال القـــرن      )٢(

وإعـــالن جوهانسـربغ    )٣(
وخطة تنفيذ نتائج مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املســـتدامة (خطـة        )٤(ــــتدامةبشـــأن التنمية املس

والوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة املعنونــة         )٥(جوهانســربغ للتنفيــذ) 
“املستقبل الذي نصبو إليه”

وإعـالن   )٧(وتوافق آراء مونتريي للمؤمتر الدويل لتمويـل التنميـة   )٦(
ــين         الدو ــة املع ــل التنمي ــدويل لتموي ــة ال ــؤمتر املتابع ــة مل ــة اخلتامي ــة: الوثيق ــل التنمي حــة بشــأن متوي

ــة   )٨(باســتعراض تنفيــذ توافــق آراء مــونتريي  ــامج عمــل املــؤمتر الــدويل للســكان والتنمي  )٩(وبرن
وإعـالن   )١٠(واإلجراءات األساسية ملواصلة تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الـدويل للسـكان والتنميـة   

 والوثيقـة اخلتاميــة لالجتمــاع اخلــاص ملتابعـة اجلهــود املبذولــة صــوب   )١١(نـهاج عمــل بــيجني وم

  ،)١٢(لأللفية  حتقيق األهداف اإلمنائية

_______________ 

، الـد  ١٩٩٢حزيران/يونيـه   ١٤-٣تقرير مؤمتر األمم املتحـدة املعـين بالبيئـة والتنميـة، ريـو دي جـانريو،        )١(
، ١والتصـويب)، القـرار    A.93.I.8(منشــورات األمـم املتحـدة، رقــم املبيـع      القرارات اليت اختذها املؤمتــراألول، 

 األول. املرفق

  املرجع نفسه، املرفق الثاين.  )٢(

  ، املرفق.١٩/٢-القرار دإ  )٣(

ــا،     )٤( ــة املســـتدامة، جوهانســـربغ، جنـــوب أفريقيـ ــاملي للتنميـ ــة العـ  -آب/أغســـطس  ٢٦تقريـــر مـــؤمتر القمـ

والتصــويب)، الفصــل األول،    A.03.II.A.1رات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع    (منشــو  ٢٠٠٢أيلول/ســبتمرب  ٤
  ، املرفق.١ القرار

  ، املرفق.٢املرجع نفسه، القرار   )٥(

  ، املرفق.٦٦/٢٨٨القرار   )٦(

(منشـورات األمـم    ٢٠٠٢آذار/مـارس   ٢٢-١٨تقرير املؤمتر الدويل لتمويل التنمية، مونتريي، املكسـيك،   )٧(
  ، املرفق.١)، الفصل األول، القرار A.02.II.A.7بيع املتحدة، رقم امل

  ، املرفق.٦٣/٢٣٩القرار   )٨(

(منشـورات األمـم املتحـدة،     ١٩٩٤/سـبتمرب  أيلول ١٣-٥تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، القاهرة،  )٩(
  ، املرفق.١)، الفصل األول، القرار A.95.XIII.18املبيع  رقم

  فق.، املر٢١/٢-القرار دإ  )١٠(

(منشورات األمم املتحدة،  ١٩٩٥/سبتمرب أيلول ١٥-٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،  )١١(
  .والثاين األول ان، املرفق١)، الفصل األول، القرار A.96.IV.13املبيع  رقم

  .٦٨/٦القرار   )١٢(
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ــوا لصــــاحل أقــــل البلــــدان ٢٠٢٠-٢٠١١لعقــــد اإىل برنــــامج عمــــل وإذ تشــــري    منــ
  ،)١٣(عمل اسطنبول)  (خطة

ــا  وإذ ت   ــري أيضـ ــاين امل    شـ ــدة الثـ ــؤمتر األمـــم املتحـ ــائج مـ ــين إىل نتـ ــدانعـ الناميـــة  بالبلـ
وإىل برنـامج   ٢٠١٤تشرين الثـاين/نوفمرب   ٥إىل  ٣من يف الفترة يف فيينا املعقود الساحلية  غري

٢٠٢٤-٢٠١٤عمل فيينا لصاحل البلدان النامية غري الساحلية للعقد 
  ،)١٥(فيينا  وإعالن )١٤(

زرية الصـغرية  إىل برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة للدول اجل كذلكوإذ تشري  
واإلعالن املتعلق بربنامج العمل من أجـل التنميـة املسـتدامة للـدول اجلزريـة الصـغرية        )١٦(النامية

واســـتراتيجية  )١٧(الناميــة والتقــدم احملــرز يف تنفيــذه واملبــادرات املتخــذة لتنفيــذه يف املســتقبل        
اجلزريـة الصـغرية   موريشيوس ملواصلة تنفيذ برنـامج العمـل مـن أجـل التنميـة املسـتدامة للـدول        

ــة ــتعراض تنفيـــذ اســـتراتيجية        )١٨(الناميـ ــع املســـتوى السـ ــة لالجتمـــاع الرفيـ والوثيقـــة اخلتاميـ
موريشيوس ملواصلة تنفيذ برنـامج العمـل مـن أجـل التنميـة املسـتدامة للـدول اجلزريـة الصـغرية          

)١٩(النامية
 ،ة الصـغرية الناميـة  تقرير املؤمتر الدويل الثالث املعين بالـدول اجلزريـ  الوثيقة اخلتامية لو 

ــن    ــرة م ــا يف الفت ــود يف آبي ل إجــراءات العمــل املعجــ  أي، ٢٠١٤أيلول/ســبتمرب  ٤إىل  ١املعق
  ،)٢٠((مسار ساموا) للدول اجلزرية الصغرية النامية

ــزام بتنفيــذ جــدول أعمــال القــرن    وإذ تعيــد تأكيــد  ــامج مواصــلة تنفيــذ   ٢١االلت وبرن
للتنفيذ، مبا يف ذلـك األهـداف والغايـات احملـددة     وخطة جوهانسربغ  ٢١جدول أعمال القرن 

املــدة وغريهــا مــن األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا، مبــا فيهــا األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة،  

_______________ 

 ٢٠١١أيار/مـايو   ١٣-٩، ، اسـطنبول، تركيـا  تقرير مؤمتر األمم املتحـدة الرابـع املعـين بأقـل البلـدان منـوا       )١٣(

)A/CONF.219/7.الفصل الثاين ،( 

 ، املرفق الثاين.  ٦٩/١٣٧القرار   )١٤(

 .، املرفق األولاملرجع نفسه  )١٥(

ة الناميــة، بريــدجتاون، بربــادوس، تقريــر املــؤمتر العــاملي املعــين بالتنميــة املســتدامة للــدول اجلزريــة الصــغري  )١٦(
والتصـــويبان)،  A.94.I.18(منشـــورات األمـــم املتحـــدة، رقـــم املبيـــع  ١٩٩٤أيار/مـــايو  ٦ -نيســـان/أبريل  ٢٥

  .، املرفق الثاين١األول، القرار   الفصل

  .، املرفق٢٢/٢-القرار دإ  )١٧(

ية املستدامة للدول اجلزرية الصـغرية  تقرير االجتماع الدويل الستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنم )١٨(
(منشورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع      ٢٠٠٥كانون الثاين/يناير  ١٤-١٠النامية، بورت لويس، موريشيوس، 

A.05.II.A.4  املرفق الثاين.١والتصويب)، الفصل األول، القرار ،  

 .٦٥/٢القرار   )١٩(

 ، املرفق.٦٩/١٥القرار   )٢٠(
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تعيد أيضا تأكيد األهداف األخرى املتفق عليها دوليا يف امليـادين االقتصـادية واالجتماعيـة     وإذ
  خلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة،والوثيقة ا ١٩٩٢والبيئية منذ عام 

غـىن عنـه    ال بأن القضاء على الفقر أعظم حتـد يواجهـه العـامل اليـوم وشـرط     م وإذ تسلّ 
لتحقيق التنمية املستدامة، وخباصـة بالنسـبة للبلـدان الناميـة، وأنـه علـى الـرغم مـن أن كـل بلـد           

ميكـن   ال مة وعن القضـاء علـى الفقـر فيـه وأنـه     مسؤول يف املقام األول عن حتقيق تنميته املستدا
التشــديد بالقــدر الكــايف يف هــذا الصــدد علــى أمهيــة دور السياســات واالســتراتيجيات اإلمنائيــة  
الوطنية، فإن اختاذ تدابري حمددة على حنو متضافر علـى مجيـع الصـعد أمـر الزم لـتمكني البلـدان       

الغايـات واألهـداف املتفـق عليهـا     املرتبطـة ب دامة النامية من حتقيق أهدافها يف جمال التنميـة املسـت  
 ٢١ تصـل بـالفقر، مبـا فيهـا الغايـات واألهـداف الـواردة يف جـدول أعمـال القـرن          يف ما يدوليا 

  ،)٢١(لأللفية والنتائج ذات الصلة باملوضوع ملؤمترات األمم املتحدة وإعالن األمم املتحدة

ــد   ــد تأكيـ ــاة الت  وإذ تعيـ ــيم مراعـ ــلة تعمـ ــرورة مواصـ ــع   ضـ ــى مجيـ ــتدامة علـ ــة املسـ نميـ
املستويات، عن طريق حتقيق التكامـل بـني اجلوانـب االقتصـادية واالجتماعيـة والبيئيـة واإلقـرار        
بالصلة اليت تربط بينها، وصوال إىل حتقيـق التنميـة املسـتدامة جبميـع أبعادهـا، وإذ تكـرر تأكيـد        

  ليت تضطلع ا األمم املتحدة،أن التنمية املستدامة عنصر أساسي يف اإلطار الشامل لألنشطة ا

بــأن القضــاء علــى الفقــر وتغــيري أمنــاط االســتهالك واإلنتــاج غــري املســتدامة م وإذ تســلّ 
وتشجيع أمنـاط االسـتهالك واإلنتـاج املسـتدامة ومحايـة قاعـدة املـوارد الطبيعيـة الالزمـة للتنميـة           

التنميـة املسـتدامة والشـروط    االقتصادية واالجتماعية وإدارا هي منتهى الغايات املنشـودة مـن   
  األساسية لتحقيقها،

احلريـــة والســالم واألمــن واحتـــرام مجيــع حقــوق اإلنســـان،      أمهيــة وإذ تعيــد تأكيــد    
احلـق يف الغـذاء وسـيادة     وكـذلك ذلك احلق يف التنمية واحلـق يف مسـتوى معيشـة الئـق،      يف مبا

مـــا بإقامـــة جمتمعـــات عادلـــة القـــانون واملســـاواة بـــني اجلنســـني ومتكـــني املـــرأة، وااللتـــزام عمو
  دميقراطية من أجل حتقيق التنمية،و

الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة املعنونــة  تعيــد تأكيــد  - ١ 
“املستقبل الذي نصبو إليه”

)٦(
  جاء فيها؛  ما وحتث على التعجيل بتنفيذ 

الـذي رحبـت فيـه بتقريـر الفريـق العامـل املفتـوح         ٦٨/٣٠٩ هاقرارإىل شري ت  - ٢  
الفريـق العامـل    يكـون مقتـرح  وقـررت أن   ،)٢٢(باب العضـوية املعـين بأهـداف التنميـة املسـتدامة     

_______________ 

 .٥٥/٢ القرار  )٢١(

)٢٢(  A/68/970  وCorr.1 . 
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دماج أهـداف التنميـة املسـتدامة    إلالرئيسي ساس األالتقرير هو الوارد يف املفتوح باب العضوية 
مـدخالت أخـرى    يف أيضـا  سـينظر بأنه ع التسليم م، ٢٠١٥خطة التنمية ملا بعد عام صلب يف 

  يف عملية التفاوض احلكومية الدولية يف الدورة التاسعة والستني للجمعية العامة؛

تقريــر جلنــة اخلــرباء احلكوميــة الدوليــة عــن  ٦٩/١٠٨قرارهــا  إىلشـري أيضــاً  ت  - ٣  
  ؛٦٦/٢٨٨مة عمال بقرار اجلمعية العا املنشأةو املعنية بتمويل التنمية املستدامة

  ؛)٢٣(العام  بتقرير األمنيا حتيط علم - ٤ 

املـؤمتر الـدويل الثالـث املعـين بالـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة         باعتماد  رحبت  - ٥  
إقامـة  حتقيق التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية من خـالل   ’’الذي كان موضوعه 

ل للــدول اجلزريــة إجــراءات العمــل املعجــعــن  اخلتاميــةتــه وثيق، “ومســتمرةشــراكات حقيقيــة 
تمـع الـدويل   مـن ا االلتـزام السياسـي املتجـدد     تشـكل الـيت   )٢٠(الصغرية الناميـة (مسـار سـاموا)   

، والــيت جــاء فيهــا أن املســتدامةة تنميــالتحقيــق لالــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة دعم جهــود بــ
، يف مجلــة أمــور جديــد مــنكومــات واملمــثلني الرفيعــي املســتوى يؤكــدون رؤســاء الــدول واحل

ــة   أخــرى، ــة الصــغرية النامي ــدول اجلزري ــا أن ال ــةً  م ــت تشــكل حال ــة ل بالنســبةخاصــة  زال لتنمي
أيضـا بالشـراكات    ، وترحـب هامنـ  عـاين الفريـدة واخلاصـة الـيت ت    ضعفال ألوجه ااملستدامة نظر

نســبة لتحقيــق التنميــة املســتدامة يف الديدة األمهيــة بالــيت نوقشــت يف املــؤمتر وهــي شــراكات شــ
 تشـدد علـى  إىل تنفيـذ مسـار سـاموا، و   يف هـذا الصـدد   وتـدعو  ، الدول اجلزرية الصغرية الناميـة 

عنـد   إيـالء االعتبـار الواجـب ألولويـات الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة        االسـتمرار يف  ضرورة 
    ؛٢٠١٥خطة التنمية ملا بعد عام إعداد 

إىل االلتـزام املعلـن يف مـؤمتر األمـم املتحـدة      وتشـري   ٦٨/١قرارهـا   عيد تأكيدت - ٦ 
للتنمية املسـتدامة بتعزيـز الـس االقتصـادي واالجتمـاعي يف إطـار الواليـة املنوطـة بـه مبوجـب           
ميثاق األمم املتحدة، باعتباره هيئة رئيسية يف املتابعة املتكاملة واملنسقة للوثائق اخلتاميـة جلميـع   

ــادية    ا ــادين االقتصـ ــم املتحـــدة يف امليـ ــة الـــيت تعقـــدها األمـ ــية ومـــؤمترات القمـ ملـــؤمترات الرئيسـ
يتصل ا من ميادين، وتسلم بـدوره الرئيسـي يف حتقيـق التكامـل بـني       واالجتماعية والبيئية وما

  أبعاد التنمية املستدامة الثالثة على حنو متوازن؛

شــكل املنتــدى السياســي الرفيــع بشــأن  ٦٧/٢٩٠قرارهــا تأكيــد  أيضــا تعيــد - ٧ 
املستوى املعين بالتنمية املستدامة وجوانبه التنظيمية، وترحب باجللسة االفتتاحيـة للمنتـدى الـيت    

، وكـذلك باجتمـاع املنتـدى الـذي     ٢٠١٣أيلول/سبتمرب  ٢٤عقدت برعاية اجلمعية العامة يف 
_______________ 

)٢٣(  A/69/312. 



٢١ وبرنــامج مواصــلة تنفيــذ جــدول أعمــال القــرن ٢١تنفيــذ جــدول أعمــال القــرن 

  A/RES/69/214  ونتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة ومؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة
 

6/8 

 ٩ران/يونيــــه إىل حزي ٣٠مــــن  يف الفتــــرة برعايــــة الــــس االقتصــــادي واالجتمــــاعي عقــــد
  ؛٢٠١٤  متوز/يوليه

املنتـدى السياسـي الرفيـع املسـتوى املعـين بالتنميـة        اجتمـاع  تقريـر ب يط علماحت  - ٨  
 سـيقوم، يف املنتـدى  ؤكـد أن  ، وت)٢٤(املستدامة املعقود برعايـة الـس االقتصـادي واالجتمـاعي    

وسبل أداء املهـام املنوطـة بـه    برعاية الس، مبناقشة دوره  ٢٠١٥عام يف  املقرر عقدهاجتماعه 
، وفقـا لقـرارات اجلمعيـة    ٢٠١٥عـام   بعـد  خطة التنمية ملـا واستعراض تنفيذ تابعة مب يتعلق مافي

ــة  ــذا٦٨/١ً و ٦٧/٢٩٠ و ٦١/١٦العامـ ــار  ، آخـ ــة   يف االعتبـ ــة الدوليـ ــات احلكوميـ املفاوضـ
  فاوضات؛  وقاصداً املسامهة يف تلك امل ٢٠١٥اجلارية بشأن خطة التنمية ملا بعد عام 

بأمهية البعد اإلقليمي للتنمية املستدامة، وتدعو اللجـان اإلقليميـة لألمـم    تسلم   - ٩  
املنتــدى السياســي الرفيــع املســتوى املعــين بالتنميــة      مواصــلة اإلســهام يف أعمــال   إىل املتحــدة 
عقد اجتماعات إقليمية سـنوية، باالشـتراك مـىت كـان ذلـك مناسـباً مـع         بوسائل منهااملستدامة 

  اجلهات املعنية األخرى من كيانات إقليمية وجمموعات رئيسية وغريها من أصحاب املصلحة؛  

بضرورة النظر يف ربط الدورة احلالية للمنتـدى السياسـي الرفيـع املسـتوى      تقر  - ١٠  
، املعقــود برعايــة اجلمعيــة العامـة، بعمليــة إعــداد خطــة التنميــة ملــا بعــد  املعـين بالتنميــة املســتدامة 

ــدف ضــمان التكامــل والتجــانس يف متابعــة واســتعراض التقــدم احملــرز يف تنفيــذ    ٢٠١٥ عــام
التزامــات التنميــة املســتدامة، مــع وضــع مجيـــع العمليــات ذات الصــلة يف احلســبان مبــا فيهـــا          

  ؛استعراض السياسات الشامل الذي جيري كل أربع سنوات

ــيس الــس االقتصــادي    تطلــب  - ١١   ــة العامــة ورئ ــيس اجلمعي واالجتمــاعي  إىل رئ
يواصال التنسيق مع مكاتب اللجان املعنية التابعة للجمعية العامة ومع مكتب الس لتنظـيم   أن

ــة املســتدامة تنظيمــاً     ــع املســتوى املعــين بالتنمي حيقــق االســتفادة   أنشــطة املنتــدى السياســي الرفي
جلهـات املعنيـة   اغريها من إسهامات ومشورة منظومة األمم املتحدة واموعات الرئيسية و من

، حســب االقتضــاء، وتشــجع علــى إجــراء مشــاورات موســعة بشــأن تنظــيم    صــاحبة املصــلحة
  ؛٢٠١٥رعاية الس يف عام باجتماع املنتدى 

املوجز الـذي أعـده   الذي أحاطت مبوجبـه علمـا بـ    ٦٨/٣١٠إىل قرارها شري ت  - ١٢  
مـة األربعـة الـيت    وارات املنظّاملناقشات والتوصـيات املنبثقـة عـن احلـ     بشأنجلمعية العامة ارئيس 

الترتيبـات   للنظـر يف  والسـتني  دورة اجلمعيـة الثامنـة   خـالل  قد كل منها على مدى يوم واحدع
ؤكـد يف هـذا الصـدد    وت ،املمكنة إلنشاء آلية تيسري تعزز التكنولوجيات النظيفة والسـليمة بيئيـا  

_______________ 

)٢٤(  E/HLPF/2014/2.  
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ي ذالـ  الـواردة يف املـوجز   أعالهعزمها على مواصلة املشاورات استناداً إىل التوصيات املذكورة 
 التاسـعة والسـتني يف   ـا دورخـالل  وذلك بغيـة التوصـل إىل نتـائج     ،جلمعية العامةأعده رئيس ا

  ؛  ٢٠١٥  وضع خطة التنمية ملا بعد عامسياق 

اسـتعراض   الـذي قـررت فيـه   ، ٦٧/٢٠٣من قرارهـا   ٥إىل الفقرة  أيضا تشري  - ١٣  
ة لـدول األعضـاء املكلفـ   ة لاملؤقتـ ة تصـادي واالجتمـاعي اهليئـ   الـس االق بتعـيني  الترتيب املتعلـق  

إطــار كمــا هــو مــبني بالتفصــيل يف   ،إطــار الســنوات العشــر بتلقــي التقــارير مــن جملــس وأمانــة 
وكـذلك إىل قرارهـا    ،)٢٥(السنوات العشر للربامج املتعلقة بأمناط االستهالك واإلنتـاج املسـتدامة  

ــة بشــأن االســتهالك   هــذا الصــدد، وتشــري أ  املتخــذ يف ٦٨/٢١٠ يضــا إىل املناقشــات التحاوري
الـذي  املعين بالتنمية املستدامة اجتماع املنتدى السياسي الرفيع املستوى  واإلنتاج املستدامني يف

ــوز ع ــد يف مت ــه/ق ــب إىل   ب ٢٠١٤ يولي ــس، وتطل ــة ال ــس ارعاي ــة ل ــارير  أن يواألمان ــدما تق ق
ــتم يف ٢٠١٥ملنتــدى يف عــام لكــي ينظــر فيهــا ا الــس، مســتكملة، عــن طريــق   ، وتقــرر أن ي

  الدورة السبعني للجمعية العامة استعراض هذا التدبري املؤقت بغية إرساء ترتيب دائم؛  

وتقـــرر أن تظـــل فيمـــا بعـــد مـــدةُ خدمـــة  ، ٦٧/٢٠٣ هـــاقرارؤكـــد جمـــددا ت  - ١٤  
 اج املسـتدامة للربامج املتعلقة بأمنـاط االسـتهالك واإلنتـ   األعضاء يف جملس إطار السنوات العشر 

موعـات األمـم املتحـدة    أيلول/سبتمرب كل سنتني وأنه جيوز  ١٦عامين اثنني على أن تبدأ يف 
فتـرة إضـافية واحـدة تلـي عضـويته تلـك،       ترشـيح أحـد عضـويها يف الـس ل     أن تعيـد اإلقليمية 

ــه  ــرتني      ال علمــا بأن ــر مــن فت ــدول األعضــاء أن حتــتفظ بالعضــوية ألكث ــة مــن ال  جيــوز ألي دول
  ؛ومع مراعاة أمهية كفالة استمرارية أعمال الس وتناوب األعضاء فيه متتاليتني

إىل قرارهــا أن يعــزز املنتــدى السياســي الرفيــع املســتوى املعــين بالتنميــة    تشــري  - ١٥  
بــني العلــوم والسياســات، وتشــري أيضــا إىل املناقشــات التحاوريــة الــيت جــرت   املســتدامة الصــلةَ

بشـأن نطـاق التقريـر     ٢٠١٤الـس االقتصـادي واالجتمـاعي يف متوز/يوليـه     رعاية باملنتدى  يف
يط علمـا بتقريـر   عن التنمية املستدامة على الصعيد العاملي ومنهجية إعداده، وحت توخى تقدميهامل

ــة ب   ــارات املتعلق ــام عــن اخلي ــر، وتؤكــد  الهــذا إعــداد األمــني الع ــدى أن تقري يف سيواصــل، املنت
عــن التنميــة تقدميــه  املتــوخىالتقريــر  يف نطــاقِ النظــر رعايــة الــس،ود بعقــاجتماعــه املقبــل امل

، واضـعاً يف احلسـبان العمليـة احلكوميـة الدوليـة      املستدامة على الصعيد العاملي ومنهجية إعـداده 
  وقاصداً املسامهة فيها؛   ٢٠١٥اجلارية بشأن خطة التنمية ملا بعد عام 

_______________ 

)٢٥(  A/CONF.216/5.املرفق ، 



٢١ وبرنــامج مواصــلة تنفيــذ جــدول أعمــال القــرن ٢١تنفيــذ جــدول أعمــال القــرن 

  A/RES/69/214  ونتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة ومؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة
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عــن تعمــيم مراعــاة أبعــاد التنميــة املســتدامة   بتقريــر األمــني العــام حتــيط علمــا  - ١٦  
وتكــرر دعوــا مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة   ،)٢٦(الثالثــة يف منظومــة األمــم املتحــدة

يف ، وتـدعو  بأسـرها  منظومة األمم املتحـدة  نطاق علىمواصلة تعميم مراعاة األبعاد الثالثة  إىل
جلمعيــة العامــة، عــن طريــق الــس االقتصــادي األمــني العــام إىل مواصــلة إطــالع اهــذا الصــدد 

ا ذهـ  عـرض وذلـك ألغـراض مـن بينـها     يف هـذا اـال،   حـرز مـن تقـدم    ي ما واالجتماعي، على
  السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة لكي ينظر فيه؛  املنتدى  علىالتقدم احملرز 

لعامـة يف دورـا السـبعني تقريـرا     إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية ا تطلب  - ١٧  
  عن تنفيذ هذا القرار؛

أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورا الســبعني البنــد الفرعــي    تقــرر  - ١٨  
 ٢١ وبرنـامج مواصـلة تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن       ٢١ تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن    ”املعنون 

يف إطـار  “ املتحـدة للتنميـة املسـتدامة    ونتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة ومـؤمتر األمـم  
  “.التنمية املستدامة”البند املعنون 

  

  ٧٥اجللسة العامة 

  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٩

 

_______________ 

)٢٦(  A/69/79-E/2014/66.  


