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قرار اختذته اجلمعية العامة 
 

 [(A/57/532/Add.1) بناء على تقرير اللجنة الثانية]

 

عقـد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامة  - ٢٥٤/٥٧

إن اجلمعية العامة، 

إذ تشـري إىل الفصـل ٣٦ مـن جـدول أعمـال القـرن ٢١ املتعلـق بتشـجيع التعليـم والوعـي العــام والتدريـب، الذي اعتمـد يف مؤمتــر 

األمم املتحدة املعنـي بالبيئة والتنمية الذي عقد يف ريو دي جانريو، الربازيل، يف عام ١٩٩٢(١)، 

وإذ تؤكد من جديد اهلدف اإلمنائي املتفق عليه دوليا واملتمثل يف إجنـاز التعليـم االبتدائـي للجميـع، وال سـيما متكيــن األطفـال مـن 

البنني والبنات على السواء، أينما كانوا، من إمتام مرحلة كاملة من التعليم االبتدائي حبلول عام ٢٠١٥، 

وإذ تـقـدر املسامهة اليت تقدمـها جلنـة التنميـة املسـتدامة ملسـألة التعليـم مـن أجـل التنميـة املسـتدامة منـذ انعقـاد مؤمتـر األمـم املتحـدة 

املعنـي بالبيئة والتنمية، 

وإذ ترحب بـأن خطة التنفيذ ملؤمتر القمة العـاملي للتنميـة املسـتدامة (��خطـة تنفيـذ جوهانسـربغ��) أكـدت أمهيـة التعليـم مـن أجـل 

التنمية املستدامة وأوصت بأن تنظـر اجلمعية العامة يف اعتماد عقد للتعليم من أجل التنمية املستدامة، يبـدأ مـن عام ٢٠٠٥(٢)، 

وإذ تشدد على أن التعليم يشكل عنصرا ال غىن عنه يف حتقيق التنمية املستدامة، 

ـــل  تقـرر إعـالن فـترة السـنوات العشـر الـيت تبـدأ يف ١ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٥ عقـد األمـم املتحـدة للتعليـم مـن أج - ١

التنمية املستدامة؛ 

ـــدة للــترويج لعقــد األمــم املتحــدة مــن أجــل التنميــة  تعـيــِّن منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة وكالـة رائ - ٢

املستدامة، وتطلب إليها وضع مشروع خطـة تنفيـذ دوليـة توضـح عالقــة العقــد بالعمليـات اجلاريـة بشــأن التعليـم، وخباصــة إطـار عمـل داكـار 

                                                                       
انظــر تقريــر مؤمتــر األمــم املتحــدة املعــين بالبيئــة والتنميــة، ريــو دي جانــريو، ٣–١٤ حزيــران/يونيــه ١٩٩٢ (منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع  (١)

 A.93.I.8والتصويبان)، الد األول: القرارات اليت اعتمدها املؤمتر، القرار ١، املرفق الثاين. 

انظر تقرير مؤمتــر القمــة العــاملي للتنميــة املســتدامة، جوهانســربغ، جنــوب أفريقيــا، ٢٦ آب/أغســطس – ٤ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٢ (منشــورات األمــم  (٢)
املتحدة، رقم املبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل األول، القرار ٢، املرفق. 
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املعتمـد يف املنتـدى العـاملي للتعليـم(٣) وعقـد األمـم املتحـدة حملـو األميـة(٤)، وذلـك بالتشـاور مـع األمـم املتحـــدة وغريهــا مــن املنظــمات الدوليــة 

واحلكومات واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة واألطـراف األخـرى صاحبـة املصلحـة، ــدف تقديــم توصيـات إىل احلكومـات بشـأن كيفيـة 

تعزيز وحتسني دمج التعليم من أجل التنمية املستدامة يف استراتيجياا وخطط عملها التعليمية على املستوى املناسب؛ 

تدعـــو احلكـــومات إىل النظــر يف إدراج تدابــري لتنفيــذ عقــد األمــم املتحــدة للتعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة يف  - ٣

استراتيجياا وخطط عملها التعليمـيـة حبلول عام ٢٠٠٥، آخــذة يف اعتبارهـا خطـة التنفيـذ الدوليـة الـيت ستعــدها منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة 

والعلم والثقافة؛ 

تقــرر أن تـدرج فـي جدول األعمال املؤقت لدورا الثامنـة واخلمسني بنـدا معنونـا �عقـد األمـم املتحـدة للتعليـم مـن  - ٤

أجل التنمية املستدامة�. 

اجللسة العامة ٧٨ 

٢٠ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢ 

                                                                       
انظر منظمة األمم املتحدة للتربية والعلــم والثقافــــــــة، التقريـــر اخلتامـــي للمنتــدى العــاملي للتعليــم، داكــار، الســنغال، ٢٦-٢٨ نيســان/أبريــل ٢٠٠٠  (٣)

(باريس، ٢٠٠٠). 

انظر القرار ١١٦/٥٦.  (٤)


