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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/59/483/Add.1( بناء على تقرير اللجنة الثانية[
 

 وبرنـامج مواصـلة تنفيـذ جـدول         ٢١ جـدول أعمـال القـرن        تنفيذ - ٥٩/٢٢٧
  ونتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة٢١ أعمال القرن

 ، اجلمعية العامةإن 
 ،٢٠٠٠ديســـــمرب / كـــــانون األول٢٠رخ  املــــــؤ٥٥/١٩٩اهتـــــا إىل قرار إذ تشـــــري 

 كـــانون ٢٠ املـــؤرخ ٥٧/٢٥٣  و،٢٠٠١ديســـمرب / كـــانون األول٢٤املـــؤرخ  ٥٦/٢٢٦ و
 ٢٠٠٢ديسـمرب   / كـانون األول   ٢٠ني  املـؤرخ  وبـاء     ألف ٥٧/٢٧٠  و ،٢٠٠٢ديسمرب  /األول

ــه / حزيــران٢٣ و ــوايل٢٠٠٣يوني كــانون  ٢٣ املــؤرخ ٥٨/٢١٨ قرارهــا وكــذلك،  علــى الت
 ،٢٠٠٣ ديسمرب/األول

ــا   ــري أيضـ ــة     وإذ تشـ ــة والتنميـ ــأن البيئـ ــو بشـ ــالن ريـ ـــى إعـ ــال  )١(إلــ ــدول أعمـ ، وجـ
 الن جوهانسـربغ  ــوإع،  )٣(٢١رن  ــال الق ــة تنفيذ جدول أعم   ــامج مواصل ــ، وبرن )٢(٢١ رنــالق

ــة املســتدام   ــة ، و)٤(ةبشــأن التنمي ــذ الخط ــتنفي ــة املســتدامة    مل ــاملي للتنمي ــة الع ــة ”(ؤمتر القم خط
 ،)٥()“غ للتنفيذجوهانسرب

_______________ 
يونيـه  / حزيران ١٤-٣ــر األمــم املتحـــدة املعــين بالبيئــة والتنميـة، ريـــو دي جانريو،          تقريـــر مؤمت  )١(

القـرارات الـيت    : ، اجمللـد األول   ) والتصـويبان  A.93.I.8منشورات األمــم املتحــدة، رقـــم املبيـع         (١٩٩٢
 .، املرفق األول١، القرار اختذها املؤمتر

 .املرجع نفسه، املرفق الثاين )٢(
 .، املرفـق١٩/٢ -  دإالقـرار )٣(
ـــ   )٤( ــاملي للتنـ ـــة العــ ــؤمتر القمــ ــر مــ ـــــــمية املسـتقريــ ـــتدامــ ـــة، جوهــ ــا،ـانسربغ، جنــ  ٢٦ وب أفريقيــ

ــ/آب ــول ٤ - طسـأغسـ ــبتمرب /أيلـ ــع    (٢٠٠٢سـ ــم املبيـ ــدة، رقـ ــم املتحـ ــورات األمـ  A.03.II.A.1 منشـ
 .، املرفق١ ، الفصل األول، القرار)والتصويب

 .، املرفق٢، القرار املرجع نفسه )٥(
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، وبرنــامج مواصــلة ٢١ االلتــزام بتنفيـــذ جــدول أعمــال القــرن وإذ تؤكــد مــن جديــد 
 غـراض واألهـداف  األ جوهانسربغ للتنفيذ، مبا يف ذلك      ، وخطة ٢١تنفيذ جدول أعمال القرن     

 عليهـا دوليـا، مبـا فيهـا األهـداف الـواردة يف            احملددة زمنيا، وغريها من األهداف اإلمنائية املتفـق         
 ،)٦(إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية

ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمـم املتحـدة، مبـا     الرئيسية املؤمترات إىل نتائج تشريوإذ  
 ،)٧(لمؤمتر الدويل لتمويل التنميةليف ذلك توافق آراء مونتريي 

ادية حتقيـق تـوازن بـني التنميـة االقتصـ         كفالة  احلاجة إىل   استمرار   وإذ تؤكد من جديد    
 ومتداعمـة للتنميـة   يعتمد بعضها على بعـض  ومحاية البيئة باعتبارها ركائز  ،والتنمية االجتماعية 

 املستدامة،
 وتغـيري أمنـاط اإلنتـاج واالسـتهالك         ، أن القضاء على الفقـر     أيضا وإذ تؤكد من جديد    

تماعيـة أهـداف     ومحاية وإدارة قاعـدة املـوارد الطبيعيـة للتنميـة االقتصـادية واالج             ،غري املستدامة 
 شاملة ومتطلبات أساسية للتنمية املستدامة،

 ضـرورية لتحقيـق     الصعيد الدويل على   داخل كل بلد و     بأن اإلدارة الرشيدة   وإذ تسلم  
 التنمية املستدامة،

 أن جلنـة التنميـة املسـتدامة أجـرت يف دورهتـا الثانيـة عشـرة                  مـع االرتيـاح    الحظوإذ ت  
، وبرنامج مواصلة تنفيـذ جـدول   ٢١تنفيـذ جدول أعمال القرن    تقييما متعمقا للتقدم احملرز يف      

املواضـيعية للمسـائل     ةموعـ اجمل، مع التركيز على      جوهانسربغ للتنفيذ  ، وخطة ٢١ أعمال القرن 
ــة ــرية، و  ب املتعلقـ ــتوطنات البشـ ــاه والصـــرف الصـــحي واملسـ حـــددت أفضـــل املمارســـات،  امليـ

 ،)٨( اليت تعترض عملية التنفيذقباتاملعوقات والعو
 عشرة للجنة تضمن عقـد جلسـات عامـة،          الثانية أن تنظيم أعمال الدورة      الحظوإذ ت  

 إقامـة معـرض للشـراكات،       وكـذلك ، وعقـد اجتماعـات إقليميـة،         للحوار املباشر   عامة ةلسجو
 ومراكز للتعلم، وفعاليات على هامش الدورة،

لــس االقتصــادي أيــده اجمل الــذي لجنــة يف دورهتــا احلاديــة عشــرةالقــرر  م إىلوإذ تشــري 
 يفاللجنــة أن تتخــذ بــ، ٢٠٠٣يوليــه / متــوز٢٥ املــؤرخ ٢٠٠٣/٦١واالجتمــاعي يف قــراره  

_______________ 
 .٥٥/٢انظر القرار  )٦(
منشــورات األمــم  (٢٠٠٢مــارس / آذار٢٢-١٨تقريــر املــؤمتر الــدويل لتمويــل التنميــة، مــونتريي، املكســيك،  )٧(

 .، املرفق١، الفصل األول، القرار A.02.II.A.7)املتحدة، رقم املبيع 
 .(E/2004/29) ٩ امللحق رقم ،٢٠٠٤ الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، :انظر )٨(
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مايو من السـنة الثانيـة للـدورة،    /أيار - أبريل/شهري نيسان يف  تعقد  سدورات السياسات، اليت    
يف لإلســراع بالتنفيــذ الالزمــة مليــة عاليــارات اخلتــدابري والسياســات املتصــلة بالبشــأن ررات مقــ

املناقشــات الــيت جتــرى يف االجتمــاع ، مــع مراعــاة املختــارةللمســائل  يةعيضــاموعــة املواجملجمــال 
 ،)٩( األخرى ذات الصلةسهاماتالتحضريي احلكومي الدويل وتقارير األمني العام واإل

 تسـتند املناقشـات     لجنة يف دورهتا احلادية عشرة مـن أن       القررته    ما  إىل وإذ تشري أيضا   
 دورة االســتعراض وتقــارير ةجــيالجتمــاع التحضــريي احلكــومي الــدويل إىل نت الــيت جتــرى يف ا

 تلـــكعلـــى أســـاس رئيس، الـــ، وأن يقـــوم  األخـــرى ذات الصـــلةســـهاماتاألمـــني العـــام واإل
 ،)٩(املناقشات، بإعداد مشروع وثيقة تفاوض للنظر فيها يف دورة السياسات

كما اعتمـدهتا يف دورهتـا احلاديـة    ، اللجنةامج عمل  ن إىل الدورات املقبلة لرب    وإذ تتطلع  
 وبرنــامج مواصــلة تنفيــذ ،٢١ جــدول أعمــال القــرن تنفيــذعشــرة، وإىل مســامهاهتا يف مواصــلة 

 ، ونتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة،٢١ جدول أعمال القرن
تنفيـذ جـدول    يف  عـن األنشـطة املضـطلع هبـا          ماألمـني العـا   بتقريـر    حتيط علمـا   - ١ 
ـــرن   ، ٢١لقــرن أعمــال ا ـــال القـ ـــدول أعمـ ـــذ جـ ـــر ، ٢١وبرنــامج مواصــلة تنفيـ ـــائج مؤمتـ ونتـ

 ؛)١٠(القمــة العـــاملي للتنمية املستدامة
أن التنميـة املسـتدامة عنصـر رئيسـي مـن عناصـر اإلطـار الشـامل                  تأكيد ررتك - ٢ 

 يف ذلــكوليــا، مبــا اصــة لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوخبألنشــطة األمــم املتحــدة، 
 ؛)٥(خطة جوهانسربغ للتنفيذ و)٦(إعالن األمم املتحدة بشأن األلفيةاألهداف الواردة يف 

 واجمللـس   ، ومجيع املنظمات الدولية واإلقليميـة ذات الصـلة        ،احلكوماتب يبهت - ٣ 
 واللجــان اإلقليميــة والوكــاالت ، وصــناديق األمــم املتحــدة وبراجمهــا،االقتصــادي واالجتمــاعي

دوليــة الكوميــة احلنظمــات امل و، ومرفــق البيئــة العامليــة ،ملتخصصــة واملؤسســات املاليــة الدوليــة ا
تنفيـذ  فعاليــة   لكفالـة    إجراءات   اختاذ،  وكذلك اجملموعات الرئيسية   ،كل وفقا لواليته  ،  خرىاأل

لتنميـة  مـؤمتر القمـة العـاملي ل    والربامج واألهداف احملـددة زمنيـا املعتمـدة يف    ،ومتابعة االلتزامات 
  عن التقدم امللموس احملرز يف هذا الصدد؛تقدمي تقارير على تشجعها، واملستدامة
 إىل تنفيــذ االلتزامــات والــربامج واألهــداف احملــددة زمنيــا املعتمــدة يف  تدعــــو - ٤ 

هلـذا الغـرض، إىل إعمـال األحكـام املتصـلة بوسـائل التنفيـذ، علـى النحـو           تدعو،  ، و مؤمتر القمة 
  جوهانسربغ للتنفيذ؛الوارد يف خطة

_______________ 
 .، الفصل األول، الفرع ألف(E/2003/29) ٩، امللحق رقم ٢٠٠٣املرجع نفسه،  )٩(
)١٠( A/59/220. 
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ــى املســتوى املناســب    تشــجع - ٥  ــى املشــاركة، عل ــات عل ــن   احلكوم ، مبمــثلني م
امليـــاه والصـــرف الصـــحي واملســـتوطنات العاملـــة يف جمـــاالت  املختصـــة الوكـــاالتاإلدارات و

ويف الـدورة الثالثـة    يف االجتماع التحضريي احلكـومي الـدويل      ، كذلك البشرية والشؤون املالية  
 ؛التنمية املستدامةة للجنعشرة 

أن تدعو اللجـان  بيف دورهتا احلادية عشرة    الذي اختذته   لجنة  القرر   م  إىل شريت - ٦ 
تنظـيم اجتماعـات إقليميـة للتنفيـذ مـن      اإلقليمية إىل القيام، بالتعاون مع أمانة اللجنة، بالنظر يف          

 علـى أن تأخـذ يف    اللجـان اإلقليميـة  ،يف هـذا الصـدد   ،حتـث  و ،)٩(لجنةالأجل اإلسهام يف عمل     
 الواردة يف برنامج عمـل اللجنـة، وأن تقـدم إسـهامات بالصـورة               يةموعات املواضيع اجمل االعتبار

 ؛ةاليت حددهتا اللجنة يف دورهتا احلادية عشر
تيسـر   أنبـ يف دورهتـا احلاديـة عشـرة        الذي اختذته   لجنة  القرر   م  إىل شري أيضا ت - ٧ 

ملشـاركة املتوازنـة للمشـتركني مـن مجيـع املنـاطق            اة  األنشطة اليت تنظم خالل اجتماعات اللجنـ      
 ؛)٩(وحتقيق التوازن بني اجلنسني

 باملسامهات اليت قدمتها اللجان اإلقليمية إىل أعمـال اللجنـة يف دورهتـا              ترحب - ٨ 
ملسـائل   يةواضـيع املموعـة   اجملالثانية عشرة، مبا يف ذلـك االجتماعـات اإلقليميـة الـيت تركـز علـى                 

 واملسـتوطنات البشـرية، واإلسـهامات الـيت قدمتـها يف تقـارير األمـني                ،املياه، والصرف الصحي  
 العام؛

دعم مشـاركة خـرباء مـن البلـدان الناميـة يف            النظر يف   البلدان املاحنة إىل     تدعـو - ٩ 
 ؛للجنةالدورة الثالثة عشرة  يف ة البشريواملستوطناتالصحي صرف جماالت املياه وال

جمللـس االستشـاري    من إنشاء ا  األمني العام   ا قام به    مب  علما مع االهتمام   حتيط - ١٠ 
 الصحي، وتتطلع إىل إسهامه يف حشـد اجلهـود واملـوارد مـن أجـل تنفيـذ                  صرفاملعين باملياه وال  

 ؛ني اجملالينااللتزامات واألهداف والغايات املتفق عليها يف هذ
لجنـة يف   الالتقارير اليت يقـدمها إىل      يقوم، يف سياق     إىل األمني العام أن      تطلب - ١١ 

 وبرنـامج مواصـلة تنفيـذ      ،)٢(٢١تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن         دورهتا الثالثة عشـرة بشـأن حالـة         
، وعلى أساس اإلسـهامات املناسـبة       )٥( وخطة جوهانسربغ للتنفيذ   ،)٣(٢١جدول أعمال القرن    

سـائل الـثالث الـواردة يف     عـن كـل مـن امل   مواضـعية املقدمة من مجيع املستويات، بتقدمي تقـارير        
املياه والصرف الصحي واملستوطنات البشرية، مع مراعـاة الصـالت          ملسائل   يةموعة املواضيع اجمل

مع القيام يف الوقت نفسـه بتنـاول املسـائل الشـاملة الـيت حـددهتا اللجنـة                  واليت تربط فيما بينها،     
 يف دورهتا احلادية عشرة؛



A/RES/59/227 
 

5 

املــؤرخ  ٤٧/١٩١قــا لقــرار اجلمعيــة العامــة  ، وف أن تنظــرلجنــةالإىل تطلـــب  - ١٢ 
 وعلى النحو الذي حددته اللجنة يف دورهتا احلاديـة عشـرة،       ١٩٩٢ديسمرب  /كانون األول  ٢٢
امليـاه والصـرف الصـحي واملسـتوطنات     ملسـائل    يةموعة املواضـيع  اجملباملسائل الشاملة املتعلقة    يف  

 البشرية؛
 :ثالثة عشرة فيما يليالاللجنة يف دورهتا  أمهية جناح ؤكدت - ١٣ 
لتـدابري واخليـارات العمليـة الالزمــة    با املتصـلة السياسـات  بشـأن  رات اقـر اختـاذ   )أ( 

امليـاه والصـرف الصـحي واملسـتوطنات        ملسـائل    يةعيضـ اموعـة املو  اجمليف جمـال    لإلسراع بالتنفيـذ    
 البشرية؛
ات حشــد املزيــد مــن اجلهــود مــن قبــل جهــات التنفيــذ الفاعلــة لتــذليل العقبــ     )ب( 

 وبرنـامج مواصـلة تنفيـذ جـدول       ،٢١تنفيذ جدول أعمال القـرن      واملعوقات اليت تعترض سبيل     
 ؛ وخطة جوهانسربغ للتنفيذ،٢١أعمال القرن 

، وتطلـب   )١١(بتقرير األمني العام عن التعاون فيمـا بـني الوكـاالت          حتيط علما    - ١٤ 
 بــني الوكــاالت علــى صــعيد إليــه أن يواصــل جهــوده الراميــة إىل تعزيــز التعــاون والتنســيق فيمــا

 وبرنــامج مواصــلة تنفيــذ جــدول ،٢١تنفيــذ جــدول أعمــال القــرن املنظومــة برمتــها مــن أجــل 
 يف هذا الصدد، تقريـرا عـن أنشـطة          ،، وأن يقدم   وخطة جوهانسربغ للتنفيذ   ،٢١أعمال القرن   

ــاهت     ــن اختصاصـ ــاالت وعـ ــا بـــني الوكـ ــيق فيمـ ــاون والتنسـ ــذا التعـ ــادي   إىل اهـ اجمللـــس االقتصـ
 ؛٢٠٠٥الجتماعي يف عام وا

ــا إىل  شــريت - ١٥  ــؤرخ  ٥٨/٢٩١قراره ــار٦امل ــايو / أي ــس   ٢٠٠٤م ــراري اجملل وق
 املــؤرخ ٢٠٠٤/٦٣  و٢٠٠٤يوليــه / متــوز٢٢املــؤرخ  ٢٠٠٤/٤٤االقتصــادي واالجتمــاعي 

، اجمللـس  أن تسـاهم عـن طريـق         لجنـة ال إىل   ،يف هـذا الصـدد    تطلـب،   ، و ٢٠٠٤يوليـه   / متوز ٢٣
 يف دورهتــا احلاديـة عشــرة، يف اجللسـة العامــة الرفيعـة املســتوى    املتخـذة هتــا ودون املسـاس مبقررا 

حددها اجلمعيــة يف دورهتــا التاســعة ســت، وفقــا لألســاليب الــيت ٢٠٠٥للجمعيــة العامــة يف عــام 
 واخلمسني؛

املتــوازن   التمثيــلتيســريلجنــة أن تتخــذ الترتيبــات الالزمــة لالأمانــة إىل  تطلــب - ١٦ 
  من البلدان املتقدمة النمو والنامية يف دورات اللجنة؛للمجموعات الرئيسية

_______________ 
)١١( E/2004/12-E/CN.17/2004/3. 
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ــدعوة إىل الحــظت - ١٧  ــاع  االال ــجتم ــار  للخــرباءالثــاين دويل ال ــين بإط عشــر ال املع
 سـبتمرب /أيلـول  يف كوستاريكا، يف   ، املقرر عقده  لربامج االستهالك واإلنتاج املستدامني   سنوات  
االعتـراف مبـا تقدمـه مـن دعـم مسـتمر،             الدول األعضاء، مع     ،يف هذا الصدد  حتث،   و ،٢٠٠٥

 دعم لتلك األنشطة؛المواصلة النظر يف على 
 اجملموعــات وكــذلك مجيــع املســتويات، علــىاحلكومــات واملنظمــات  شــجعت - ١٨ 

 علـى النتـائج     تركـز  األوساط العلمية والتربوية، على اختاذ مبـادرات وأنشـطة           فيهاالرئيسية، مبا   
 وبرنـامج مواصـلة تنفيـذ      ،٢١تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن         ري  لدعم أعمال اللجنة وتعزيز وتيسـ     

أسـاليب منـها    مـن خـالل     ذلـك   مبـا يف    ،   وخطة جوهانسربغ للتنفيـذ    ،٢١جدول أعمال القرن    
 ؛أصحاب املصلحةالعديد من اختاذ مبادرات شراكة طوعية فيما بني 

ـــرر - ١٩  نــون  البنــد املعالســتني أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا  تقـ
 ونتـائج  ،٢١ وبرنـامج مواصـلة تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن          ،٢١تنفيذ جدول أعمال القرن     ”

، وتطلــب إىل األمــني العــام أن يقــدم يف تلــك الــدورة  “مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املســتدامة 
 .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

 ٧٥اجللسة العامة 
 ٢٠٠٤ ديسمرب/ كانون األول٢٢

 


