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 قرار اختذته اجلمعية العامة 
 [(A/58/486) بناء على تقرير اللجنة الثانية]

 
عقـد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامة  - ٢١٩/٥٨

 
إن اجلمعية العامة، 

إذ تشري إىل الفصل ٣٦ من جدول أعمال القرن ٢١ املتعلـق بتعزيـز التعليـم والتوعيـة 
والتدريب، املعتمد يف مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنميـة، املعقـود يف ريـو دي جانـريو، 

الربازيل، يف الفترة من ٣ إىل ١٤ حزيران/يونيه ١٩٩٢(١)، 
وإذ تشري أيضا إىل األحكام ذات الصلة مـن خطـة التنفيـذ الصـادرة عـن مؤمتـر القمـة 
العـاملي للتنميـة املسـتدامة (��خطـة جوهانسـربغ للتنفيـذ��) املتعلقـة بـالتعليم، وال سـيما الفقــرة 

١٢٤ (د) منها املتصلة بعقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامة(٢)، 
وإذ تشري كذلك إىل قرارها ٢٥٤/٥٧ املؤرخ ٢٠ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢، 

وإذ تؤكـد مـن جديـد اهلـدف اإلمنــائي املتفــق عليــه دوليــا بتوفــري التعليــم األساســي 
للجميع، وعلى وجه اخلصـوص أن يتمكـن األطفـال، ذكـورا وإناثـا علـى حـد سـواء، يف كـل 

مكان حبلول عام ٢٠١٥، من إكمال دورة كاملة من التعليم االبتدائي، 
 

                                                           
(١) انظر: تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعــين بالبيئــة والتنميــة، ريــو دي جانــريو، ٣-١٤ حزيــران/يونيــه 
ـــرارات الـــيت  A والتصويبــان)، الــد األول، الق . 93.I.8 ١٩٩٢ (منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع

اعتمدها املؤمتر، القرار ١، املرفق الثاين. 
(٢) تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنميــة املســتدامة، جوهانســربغ، جنــوب أفريقيــا، ٢٦ آب/أغســطس – 
A والتصويــب)، الفصــل  . .03.II.A.1 ٤ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٢ (منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع

األول، القرار ٢، املرفق. 
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وإذ حتيط علما بتقرير املدير العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلــم والثقافـة املتعلـق 
بعقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامة، 

وإذ ترحب بقرار جلنة التنمية املستدامة يف دورا احلادية عشرة اعتبار التعليم إحـدى 
املسائل الشاملة يف برنامج عملها املتعدد السنوات(٣)، 

وإذ تشدد على أن التعليم يشكل عنصرا ال غىن عنه يف حتقيق التنمية املستدامة، 
حتيـط علمـا بإطـار العمـل اخلـاص مبشـروع خطـة تنفيـذ دوليـة أعدتـه منظمـــة  - ١
األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، وتطلب إىل منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة، 
بوصفها الوكالة الرائدة املعينـة هلـذا الغـرض، أن تـروج لعقـد األمـم املتحـدة للتعليـم مـن أجـل 
التنمية املستدامة، وذلك بالتنسيق مع وكــاالت األمـم املتحـدة وبراجمـها األخـرى ذات الصلـة، 
وتطلـب إليـها كذلـك االنتـهاء مـن وضـع خطـة التنفيـذ الدوليـة، مـع القيـــام يف الوقــت نفســه 
بتوضيح عالقة اخلطة بالعمليات التعليمية القائمة، وال سـيما إطـار عمـل داكـار الـذي اعتمـده 
املنتدى العاملي للتعليم(٤)، وعقد األمم املتحدة حملو األميـة(٥)، وذلـك بالتشـاور مـع احلكومـات 
واألمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية ذات الصلـة واألطـراف 

األخرى صاحبة املصلحة؛ 
تؤكد من جديد أن التعليم من أجل التنمية املستدامة يعتـرب عنصـرا حامسـا يف  - ٢
تعزيز التنمية املستدامة، وتشجع احلكومات يف هذا السياق على النظر يف إدراج تدابـري لتنفيـذ 
عقـد األمـم املتحـدة للتعليـم مـن أجـل التنميـة املســتدامة يف اســتراتيجياا التعليميــة وخططــها 

اإلمنائية الوطنية حبلول عام ٢٠٠٥؛ 
تدعو احلكومات إىل زيادة توعيـة اجلمـهور بعقـد األمـم املتحـدة للتعليـم مـن  - ٣
أجل التنمية املستدامة وكفالـة االشتـراك يف أنشطتـه على نطاق واسع، وذلك بعـدة طـرق مـن 
بينها التعاون واالضطالع مببادرات يشارك فيها اتمـع املدنــي وغـريه مـن أصحـاب املصلحـة 

املعنيني؛ 

                                                           
 ،(E/ 2 0 (٣) انظر: الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ٢٠٠٣، امللحق رقــم ٩ (03/29

الفصل األول، الفرع ألف.  
(٤) انظــر: منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة، التقريــر النــهائي للمنتــدى العــاملي للتعليــــم، 

داكار، السنغال، ٢٦-٢٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ (باريس، ٢٠٠٠). 
(٥) انظر القرار ١١٦/٥٦. 
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تقـرر أن تـدرج يف جـدول األعمـال املؤقـت لدورـــا التاســعة واخلمســني يف  - ٤
إطار البند املعنون �البيئة والتنمية املستدامة�، بندا فرعيا معنونا �عقـد األمـم املتحـدة للتعليـم 

من أجل التنمية املستدامة�. 
اجللسة العامة ٧٨ 
٢٣ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣ 


