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 ])A/64/420/Add.1( على تقرير اللجنة الثانيةبناء[
 

 وبرنـامج مواصـلة تنفيـذ جـدول٢١تنفيذ جـدول أعمـال القـرن - ٦٤/٢٣٦
  ونتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة٢١أعمال القرن

 
 ،إن اجلمعية العامة 

 ٢٠٠٠ديــــــسمرب/ كــــــانون األول٢٠رخ املــــــؤ٥٥/١٩٩ا إىل قراراــــــإذ تــــــشري
ــسمرب/ كـــانون األول٢٤ املـــؤرخ٥٦/٢٢٦ و كـــانون ٢٠ املـــؤرخ٥٧/٢٥٣  و٢٠٠١ديـ

 ٢٠٠٢ديــسمرب/ كــانون األول٢٠اء املــؤرخنيـ ألــف وبــ٥٧/٢٧٠  و٢٠٠٢ديــسمرب/األول
ديــسمرب/ كــانون األول١٩ املــؤرخ٦٢/١٨٩  و علــى التــوايل،،٢٠٠٣يونيــه/ حزيــران٢٣ و

 وســـائر القـــرارات الـــسابقة٢٠٠٨ديـــسمرب/ كـــانون األول١٩ املـــؤرخ٦٣/٢١٢  و٢٠٠٧
 ٢١  وبرنــامج مواصــلة تنفيــذ جــدول أعمــال القــرن٢١تنفيــذ جــدول أعمــال القــرناملتعلقــة ب

 ،ونتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة
 )٢(٢١ رنوجدول أعمـال القـــ )١( إىل إعالن ريـو بشأن البيئة والتنميةوإذ تشري أيضا

أن التنميـةـــوإعـــالن جوهانـسربغ بـش )٣(٢١وبرنــامج مواصلــة تنفيذ جدول أعمــال القـــرن
خطـة جوهانـسربغ”(تدامةــمؤمتر القمة العـاملي للتنميـة املـسنتائجوخطة تنفيذ )٤(تدامةــــاملس

_______________

، الـد١٩٩٢يونيـه/ حزيـران١٤-٣ بالبيئــة والتنميـة، ريـو دي جـانريو، املتحدة املعينمتقرير مؤمتر األم )١(
،١ القـرار،) والتـصويبA.93.I.8مــم املتحـــدة، رقـــم املبيـعمنشورات األ ( القرارات اليت اختذها املؤمتراألول،

 .املرفق األول
 .الثايناملرجع نفسه، املرفق )٢(
 .املرفـق ،١٩/٢ - دإ لقـرارا )٣(
ــوب أفريقيـــا، )٤( ــة املـــستدامة، جوهانـــسربغ، جنـ ــة العـــاملي للتنميـ  -أغـــسطس/ آب٢٦تقريـــر مـــؤمتر القمـ
 الفــصل األول،،) والتــصويبA.03.II.A.1 املبيــعمــم املتحــدة، رقــممنــشورات األ (٢٠٠٢ ســبتمرب/أيلــول ٤

 .، املرفق١ القرار
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 وإعـالن الدوحـة )٦(لمـؤمتر الـدويل لتمويـل التنميـةل، وكذلك توافق آراء مونتريي)٥()“للتنفيذ
الوثيقة اخلتامية ملؤمتر املتابعة الدويل لتمويل التنمية املعين باستعراض تنفيـذ:بشأن متويل التنمية
 ،)٧(توافق آراء مونتريي

من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الـصغريةعملال إىل برنامجتشري كذلكوإذ 
برنـامج العمــل مـن أجــل التنميـة املــستدامة تنفيــذيفالتقــدم احملـرز ومـدىعــالناإل و)٨(الناميـة

 اسـتراتيجيةإىلو واملبادرات املتخذة بشأن تنفيذه يف املـستقبل)٩(للدول اجلزرية الصغرية النامية
 موريشيوس ملواصلة تنفيذ برنـامج العمـل مـن أجـل التنميـة املـستدامة للـدول اجلزريـة الـصغرية

 ،)١٠(النامية
 وبرنامج مواصلة تنفيـذ٢١ام بتنفيـذ جدول أعمال القرن االلتزوإذ تؤكد من جديد

، مبا يف ذلك األهـداف والغايـات احملـددةللتنفيذ وخطة جوهانسربغ٢١جدول أعمال القرن
 لأللفية، زمنيا وغريها من األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية

 ،)١١(٢٠٠٥متر القمة العاملي لعامؤالوثيقة اخلتامية ملإىلوإذ تشري
ــة التنميــةوإذ تؤكــد مــن جديــد ــشرة للجن ــة ع القــرارات املتخــذة يف الــدورة احلادي

 ،)١٢(املستدامة
املـسامهة يف  يهـدف إىل)١٢(سنواتمتعدد الـلجنة برنامج عملال إىل اعتمادتشريوإذ 

 ٢١أعمـال القـرنتنفيـذ جـدول وبرنـامج مواصـلة٢١تنفيـذ جـدول أعمـال القـرنب النهوض
 على مجيع املستويات، للتنفيذوخطة جوهانسربغ

_______________

 .، املرفق٢ملرجع نفسه، القرارا )٥(
منـشورات األمـم (٢٠٠٢مـارس/ آذار٢٢-١٨تقرير املؤمتر الدويل لتمويل التنمية، مونتريي، املكـسيك، )٦(

 .، املرفق١لقرار، الفصل األول، ا)A.02.II.A.7املتحدة، رقم املبيع
 .، املرفق٦٣/٢٣٩ القرار )٧(
ــؤمتر )٨( ــصغريةالعــامليتقريــر امل ــة ال ــادوس، املعــين بالتنميــة املــستدامة للــدول اجلزري الناميــة، بريــدجتاون، برب

ـــأبري/انــنيــس ٢٥ ،) والتــصويبانA.94.I.18منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع (١٩٩٤مــايو/ أيــار٦ -لـ
 .، املرفق الثاين١القرارالفصل األول،

 .، املرفق٢٢/٢ - القرار دإ )٩(
لتنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية الستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل ا الدويلاالجتماعتقرير )١٠(

منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم( ٢٠٠٥ينــاير/ كــانون الثــاين١٤-١٠الناميــة، بــورت لــويس، موريــشيوس،
 . الثاين، املرفق١، الفصل األول، القرار) والتصويبA.II.05.A.4 املبيع

.٦٠/١انظر القرار )١١(
ــاعي،:انظـــر )١٢( ــة للمجلـــس االقتـــصادي واالجتمـ ــم٢٠٠٣ الوثـــائق الرمسيـ ،)E/2003/29 (٩، امللحـــق رقـ

 .األول الفصل
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تنـاقش يف الـسنواتأن احلادية عـشرةادوريفقررت اللجنةأن إىلأيضاتشريوإذ 
 ٢١القـرناالستعراض مسامهة الشراكات يف دعم تنفيذ جدول أعمالدوراتاليت تعقد فيها

تبــادلبغيــة للتنفيــذ،وخطــة جوهانــسربغ ٢١وبرنــامج مواصــلة تنفيــذ جــدول أعمــال القــرن
 والتــصدي هلــااملــستفادة وأفــضل املمارســات وحتديــد املــشاكل والثغــرات واملعوقــات الــدروس

الـيت تعقـد فيهـا سنواتالـتقـدمي التقـارير، خـاللأمـور منـهاوتقدمي مزيـد مـن التوجيـه بـشأن
 ،)١٣(، حسب االقتضاءإقرار السياساتدورات

وانبها االقتـصادية واالجتماعيـة والبيئيـةجبأن التنمية املستدامة علىتأكيدالوإذ تكرر 
علـى أنتأكيـدالعنصر أساسي من عناصر اإلطـار الـشامل ألنـشطة األمـم املتحـدة، وإذ تعيـد

ا ركـائزوصـفهتوازن بني التنمية االقتصادية والتنميـة االجتماعيـة ومحايـة البيئـة بالكفالة حتقيق
 ،يزال ضروريا  أمر الة املستدامةلتنميل مترابطة ومتداعمة

تزال هناك حتـديات تعتـرض سـبيل بلـوغ أهـداف الركـائز الـثالث  ال أنهوإذ تالحظ 
 للتنمية املستدامة، وخباصة يف سياق األزمات العاملية الراهنة،

 بـالعرض الـذي تقـدمت بـه حكومـة الربازيـل الستـضافةيط علما مـع التقـديرحتإذو 
 ،٢٠١٢لتنمية املستدامة يف عاممؤمتر األمم املتحدة ل

 أن القـضاء علـى الفقـر وتغـيري أمنـاط اإلنتـاج واالسـتهالك غـريوإذ تؤكد مـن جديـد
لتنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة متثــل أهــدافالاملــستدامة ومحايــة وإدارة قاعــدة املــوارد الطبيعيــة

 لتنمية املستدامة،تحقيق اشاملة ومتطلبات أساسية ل
أساســي أمــراإلدارة الرشــيدة داخــل كــل بلـد وعلــى الــصعيد الــدويل بــأنوإذ تـسلم

 لتحقيق التنمية املستدامة،
قد عينـت اللجنـة لتعمـل كمركـز تنـسيق للتنفيذخطة جوهانسربغإىل أن تشريوإذ

االلتزامـات احلكوميـةب الوفـاءللنقاش بشأن الشراكات اليت تشجع التنمية املستدامة وتسهم يف
 ٢١  وبرنامج مواصلة تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن٢١جدول أعمال القرن يفالدولية الواردة

 ،للتنفيذخطة جوهانسربغو
غـىن  الشرطوالعامل اليوميواجهه شامل بأن القضاء على الفقر أعظم حتدوإذ تسلم

عنه لتحقيق التنمية املستدامة، وخباصة بالنسبة للبلدان النامية، وأنه على الرغم من أن كل بلد
وأنه ليس مـن قبيـلالقضاء على الفقرعنعن حتقيق تنميته املستدامة و يف املقام األولمسؤول

_______________

 ).هـ (٢٣املرجع نفسه، مشروع القرار األول، الفقرة )١٣(
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اختاذ تدابري متـضافرةفإنه يلزمدور السياسات واالستراتيجيات اإلمنائية الوطنية،املغاالة تأكيد
ة املستدامةوملموسة على مجيع الصعد لتمكني البلدان النامية من حتقيق أهدافها يف جمال التنمي

هـا الغايــاتفي الغايـات واألهـداف املتفــق عليهـا دوليـا فيمــا يتـصـــل بـالفقر، مبــامبـا يتـسق مــع
املتحـدة  والنتـائج ذات الـصلة ملـؤمترات األمـم٢١ يف جدول أعمـال القـرنواألهداف الواردة

 ،)١٤(أللفيةلاألخرى وإعالن األمم املتحدة
ــشري  ــضطلع الــسإىل وإذ ت ــدور أكــرب يف ضــرورة أن ي ــاعي ب ــصادي واالجتم االقت

يف حتقيـق التكامـل املتـوازن للجوانـب االقتـصاديةاإلشراف على التنسيق على نطاق املنظومة و
سياسات وبرامج األمم املتحدة الـيت ـدف إىل تعزيـز التنميـة املـستدامة،لواالجتماعية والبيئية

عـن حتقيـقرفيعـة املـستوى املـسؤولةلجنـة أن تظـل اللجنـة الينبغـي ل هوإذ تؤكد مـن جديـد أنـ
 يف املـسائل املتـصلةللنظـرمنتـدىتعمـل كالتنمية املستدامة داخل منظومـة األمـم املتحـدة وأن

 لتنمية املستدامة،الثالثة لبعاداألبتكامل
ــائج الــدورة الــسابعة عــشرة للجنــةوإذ ترحــب  املتعلقــةاملــسائل املواضــيعيةبــشأنبنت
 ،)١٥(يفية واألراضي واجلفاف والتصحر وأفريقيالزراعة والتنمية الربا
الثامنـة عـشرة والتاسـعةيف دورتيهـااللجنةاملواضيع اليت ستنظر فيهاإىل أنوإذ تشري 

إطـار عمـل مدتـه عـشر أي النقل واملواد الكيميائيـة وإدارة النفايـات والتعـدين ووضـع،عشرة
مترابطـة ينبغـي تناوهلـا مواضـيع ،املـستدامةسنوات للربامج املتعلقة بأمناط االستهالك واإلنتـاج

ــاد االقتـــصادية واالجتماعيـــة والبيئيـــة للتنميـــة املـــستدامةتبطريقـــة متكاملـــة راعـــى فيهـــا األبعـ
والسياسات القطاعية ذات الصلة والقضايا الشاملة، مبا يف ذلك وسائل التنفيـذ، كمـا حـددا

 اللجنة يف دورا احلادية عشرة،
يف اتمعاتتتبعها تغيريات جذرية يف الطريقة اليت إجراءأنعلى وإذ تكرر التأكيد 

وعلى ضـرورة أن،على الصعيد العاملياملستدامةتحقيق التنميةاإلنتاج واالستهالك ضروري ل
 البلـدان املتقدمـة النمـو تتـوىلعلـى أن،ةاإلنتاج املـستدامواالستهالكأمناطمجيع البلدانتعزز

، مبـا يف)١(ريـو مبـادئ آخـذة يف اعتبارهـامجيع البلدان مـن العمليـة،تستفيد وأنزمام املبادرة
 مــن٧ املنــصوص عليــه يف الفقــرة يف نفــس الوقــتاملتباينــةوذلـك مبــدأ املــسؤوليات املــشتركة
 ضـرورة أن تـضطلع احلكومـات وتكـرر التأكيـد أيـضا علـىإعالن ريو بـشأن البيئـة والتنميـة،

_______________

 .٥٥/٢انظر القرار )١٤(
ــر )١٥( ــاعي، :انظـ ــة للمجلـــس االقتـــصادي واالجتمـ ــائق الرمسيـ ــم٢٠٠٩الوثـ ــق رقـ ،(E/2009/29) ٩، امللحـ

 .١٧/١األول، القرار الفصل
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دور فاعل يف تغيري أمنـاطب الرئيسيةوكل اموعاتالقطاع اخلاصو املعنيةواملنظمات الدولية
  غري املستدامة،واإلنتاجالستهالكا

 ؛)١٦( بتقرير األمني العامحتيط علما- ١
أن التنميـة املـستدامة عنـصر أساسـي مـن عناصـر اإلطـارعلـى تأكيـدالتكرر- ٢

 هـااإلمنائية املتفق عليهـا دوليـا، مبـا فيالشامل ألنشطة األمم املتحدة، وخباصة لتحقيق األهداف
 ؛)٥(للتنفيذخطة جوهانسربغ األهـداف اإلمنائية لأللفية واألهداف الواردة يف

ــة والـــسيـــب- ٣ ــة املعنيـ ــة واإلقليميـ ــات الدوليـ ــع املنظمـ  باحلكومـــات ومجيـ
ــاعي وصــناديق األمــم املتحــدة وبراجمهــا واللجــان اإلقليميــة والو ــصادي واالجتم كــاالتاالقت

ــة الدوليــة ــات احلكومي املتخصــصة واملؤســسات املاليــة الدوليــة ومرفــق البيئــة العامليــة واملنظم
  أن تتخـذ، وفقـا لواليـة كـل منـها، إجـراءات لكفالـة،األخرى، وكذلك اموعـات الرئيـسية

القمـة مـؤمترالـيت أقرهـااللتزامات والربامج واألهـداف احملـددة زمنيـاالفعليني لتابعةاملتنفيذ وال
 عـــن التقـــدم امللمـــوس احملـــرز يفريراتقـــدمي تقـــالعـــاملي للتنميـــة املـــستدامة، وتـــشجعها علـــى

 الصدد؛ هذا
الــيتل لاللتزامـات والـربامج واألهـداف احملـددة زمنيـاا إىل التنفيـذ الفعـتـدعو- ٤

فيـذ، علـى مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة وإىل إعمال األحكام املتـصلة بوسـائل التنأقرها
 ؛للتنفيذالنحو الوارد يف خطة جوهانسربغ

ــة املــستدامة هــي اهليئــة الرفيعــة املــستوىعلــى تأكيــدالتكــرر- ٥ ــة التنمي أن جلن
 يف املـسائلللنظـرمنتـدىتعمـل كاملـسؤولة عـن التنميـة املـستدامة يف منظومـة األمـم املتحـدة و

ضــرورة مواصــلة دعــم أعمــال شدد علــىوتــ الثالثــة،لتنميــة املــستدامةا أبعــادبتكامــلاملتــصلة
  واليتها احلالية والقرارات اليت اختذا يف دورا احلادية عشرة؛آخذة يف االعتباراللجنة،

ــشجع - ٦   علــى أســاس طــوعي، وخباصــة يف دورات، البلــدان علــى أن تقــدمت
 يف التنفيذ، مبـااالســتعراض اليت تعقدها اللجنة، تقارير وطنية تركز على التقدم امللموس احملرز

 يف ذلك اإلجنازات والعقبات والتحديات والفرص املتاحة؛
التوصل إىل نتائج حتظى بتوافق اآلراء وعقـد دورات عمليـة على أمهيةتشدد- ٧ 

 ؛املنحى إلقرار السياسات
عـشرةثامنـةيف الدورة الاملستوى املناسببشاركةامل احلكومات علىتشجع- ٨ 

النقـليف جمـاالت العاملةاملعنيةن اإلدارات واملنظمات، من بينهم وزراء، مممثلني بإيفادللجنة

_______________

)١٦( A/64/275. 
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ــة وإدارة النفايــات والتعــدين واالســتهالك ــاجواملــواد الكيميائي  وكــذلك يف،املــستدامني واإلنت
 ؛جمال املالية
 األنـشطة الــيتتتـيحأن يف دورـا احلاديـة عــشرةقــررت اللجنـةأن إىلتـشري- ٩

 ، على حنو متـوازنمن مجيع املناطق مشاركة املمثلني اجتماعات اللجنةا يف أثناءجيري تنظيمه
 ؛)١٧(وكذلك حتقيق التوازن بني اجلنسني

 البلـدان الناميـة يفمـن  البلدان املاحنة إىل النظر يف دعـم مـشاركة ممـثلنيتدعو- ١٠
ق تقــــدمي مــــسامهات إىل صــــندومنــــها  بعــــدة وســــائل،عــــشرة للجنــــةثامنــــةالــــدورة ال

 ؛االستئماين اللجنة
، بوسـائل)٢(٢١ هـدف تعزيـز تنفيـذ جـدول أعمـال القـرنتؤكد من جديـد- ١١

ــاء القــدرات، و،منــها تعبئــة املــوارد املاليــة والتكنولوجيــة مــن أجــلاصــةخب وكــذلك بــرامج بن
 النامية؛ لبلدانا
ــضا - ١٢  ــد أي ــن جدي ــشاركة اتمــع املــدين وأصــحابتؤكــد م ــز م ــدف تعزي ه

، وكــذلك٢١املعنــيني اآلخــرين وإشــراكهم الفعلــي يف تنفيــذ جــدول أعمــال القــرناملــصلحة
 التشجيع على توخي الشفافية ومشاركة عامة اجلمهور يف ذلك؛

 تنـــسيق مـــشاركة اموعـــات الرئيـــسية املعنيـــة يف اللجنـــة إىل أمانـــةتطلـــب- ١٣
ــةالــدورةيف ية املواضــيعاتناقــشامل  اضــطالع تقــارير عــنال تقــدميتنــسيقعــشرة للجنــة والثامن

ية، وفقـا ألحكـاماملواضـيعاملـسائل مبجموعـةيتعلـقفيماوعن مساءلتهاااسؤوليمبالشركات
 ؛للتنفيذخطة جوهانسربغ

ضرورة تعزيز املسؤولية االجتماعيـة للـشركات ومـساءلتها،تؤكد من جديد- ١٤
 ؛للتنفيذعلى النحو املتوخى يف خطة جوهانسربغ

ــوازنتطلــــب- ١٥ ــل املتــ ــسري التمثيــ ــة أن تتخــــذ ترتيبــــات لتيــ ــة اللجنــ  إىل أمانــ
،، وتـدعوالناميـة يف دورات اللجنـةالبلـدانللمجموعات الرئيسية من البلدان املتقدمـة النمـو و

إىل النظــر يف دعــم مــشاركة اموعــات الرئيــسية مــن البلــدانالبلــدان املاحنــةيف هــذا الــصدد،
 مي مسامهات إىل صندوق اللجنة االستئماين؛تقدمنها  بعدة وسائل،النامية

 اإلقليميـةاملناسـباتوغريهـا مـناملعنية بالتنفيذجتماعات اإلقليميةالا تشجع- ١٦ 
 ؛على تقدمي مسامهات للجنة يف دورا الثامنة عشرة

_______________

، الفـصل(E/2003/29) ٩، امللحـق رقـم٢٠٠٣الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتمـاعي، :انظر )١٧(
 ).ي (٢لفقرةاألول، الفرع ألف، مشروع القرار األول، ا
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واللجــان اإلقليميــة املعنيــةصــناديق األمــم املتحــدة وبراجمهــا ــادعوتكــرر- ١٧
،ومرفـق البيئـة العامليـة ريـة الدوليـة واإلقليميـةواملؤسسات املاليـة والتجاصصةوالوكاالت املتخ

 أن تـشاركإىل ،األخـرى املعنيـةاهليئـاتواالتفاقات البيئية املتعـددة األطـرافأمانات وكذلك
 عشرة؛  يف دورا الثامنة يف أعمال اللجنة، كل يف نطاق واليته،بفعالية

ت علـى مجيـع املـستويات، وكـذلك اموعــات احلكومـات واملنظمـاتـشجع- ١٨
دعـم أعمـال اللجنـةنتـائج مـن أجـلالتتـوخى حتقيـقالرئيسية، على القيـام مببـادرات وأنـشطة

 وبرنــامج مواصــلة تنفيــذ جــدول أعمــال٢١وتعزيــز وتيــسري تنفيــذ جــدول أعمــال القــرن
ــرن ــسربغ)٣(٢١ الق ــذ وخطــة جوهان ــادرات،للتنفي ــها مب ــ بوســائل من ــنيلاشراكةال ــة ب طوعي

 ؛أصحاب املصلحة املتعددين
ــتطلــب- ١٩ ــام أن يق ــاريرهم،د إىل األمــني الع ــةإىل يف ســياق تق ــا اللجن يف دور

 ا مواضـيعيا، تقريـراملـستوياتاإلسهامات املناسبة املقدمة مـن مجيـعأساسعلى،عشرةثامنةال
ليت سـينظر فيهـا يف الـدورة، ااملواضيعية موعةاالواردة يفاخلمس من املسائلمسألة كلعن
إطار عمل مدته عـشر سـنوات للـربامجالنقل واملواد الكيميائية وإدارة النفايات والتعدين و أي

بينـها وكـذلك  مـع مراعـاة أوجـه التـرابط فيمـا،املتعلقة بأمناط االسـتهالك واإلنتـاج املـستدامة
،نــة يف دورــا احلاديــة عــشرة الــشاملة، مبــا يف ذلــك وســائل التنفيــذ الــيت حــددا اللجئلاسملــا

 مـن مـشروع القـرار١٥  و١٤  و١٠األحكـام ذات الـصلة مـن الفقـرات وتأخذ يف اعتبارها
 ؛)١٢(يف دورا احلادية عشرةاللجنة اعتمدتهاألول الذي

  مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة علــى٢٠١٢أن تــنظم يف عــامتقــرر - ٢٠ 
املمـثلني، احلكومـات أو غريهـم مـن وك مستوى رؤسـاء الـدولأرفع مستوى ممكن، مبا يف ذل

 السخي الذي تقـدمت بـه حكومـة الربازيـل الستـضافةالعرض ،يف هذا الصدد ،تقبل بامتنانو
 :يلي  ماوتقرر أيضا ،املؤمتر

ــسياسيأن يكــون )أ(  ــزام ال ــأمني االلت ــةتحقيــقباملتجــددهــدف املــؤمتر ت  التنمي
ــيم التقــدم احملــ ــؤمترات القمــةيفوالثغــرات املتبقيــة رز حــىت اآلناملــستدامة وتقي ــائج م ــذ نت تنفي

  املـؤمتريركـزأن و،تحـديات اجلديـدة والناشـئةوالتـصدي للالتنمية املـستدامةاملتعلقة بالرئيسية
املراعـياالقتـصاد: خـالل العمليـة التحـضرييةبغـرض مناقـشتها وبلورـااملواضـيع التاليـةعلى
 اإلطار املؤسسي للتنمية املستدامة؛وة املستدامة والقضاء على الفقر يف سياق التنميللبيئة

 ؛ركزةمسياسيةاملؤمتر وثيقةأن تصدر عن )ب( 
 لجنـة يفال اختذتـهالـذيالقرارالتحضريية يف االعتبار وعمليتهؤمترامليأخذأن )ج( 

نـامج مواصـلةبر و٢١تقيـيم شـامل لتنفيـذ جـدول أعمـال القـرنإجـراءاحلادية عـشرةادور
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ــرن ــال القـ ــدول أعمـ ــذ جـ ــسربغ ٢١تنفيـ ــة جوهانـ ــذوخطـ ــاميف للتنفيـ ــلختـ ــامج العمـ  برنـ
 ؛السنوات املتعدد

املتــوازن للتنميــة التكامــلأن يكفــل املــؤمتر، مبــا يف ذلــك عمليتــه التحــضريية، )د( 
 داعمــةومتمتثــل عناصــر مترابطــة إىل أــااالقتــصادية والتنميــة االجتماعيــة ومحايــة البيئــة نظــرا

 لتنمية املستدامة؛ل
بكفـاءة وفعاليـةاحلكومـات ومنظومـة األمـم املتحـدة تضطلعأن من املهم أن )هـ( 

إسـهامات ريتـوف على الصعد احمللي والوطين واإلقليمي والدويل مـن أجـلباألعمال التحضريية
 لزوم هلا على عاتق الدول األعضاء؛  ال دون إلقاء أعباءقيمة للمؤمتر

ب كفالــة عــدم تــأثري املــؤمتر وأعمالــه التحــضريية ســلبا يف األنــشطةأنــه جيــ )و( 
 األخرى؛ اجلارية

 اموعات الرئيسية كافـة علـى املـشاركة بنـشاط، كمـا هـو مـبني يفتشجع - ٢١ 
والقـرارات للتنفيـذ ووارد مبزيد مـن التفـصيل يف خطـة جوهانـسربغ٢١جدول أعمال القرن

 لقواعــد للجنـة، يف مجيــع مراحـل العمليــة التحـضريية، وفقــااملتخـذة يف الــدورة احلاديـة عــشرة
 الرئيسية؛ اموعات، وكذلك ممارساا الراسخة املتعلقة مبشاركةوإجراءاا للجنةا
 املؤسسات واهليئات التابعـة لألمـممبن فيهم أصحاب املصلحة املعنيني،تدعو - ٢٢ 

 إىل تقـدمي،التنميـة املـستدامةاملعنيـة بئيـسيةاملتحدة واملؤسسات املاليـة الدوليـة واموعـات الر
  يف العملية التحضريية؛م املستفادة إسهاما منهخربم ودروسهم جتسدأفكار ومقترحات

للتحضري ملؤمتر األمـمالتنمية املستدامة  إنشاء جلنة حتضريية يف إطار جلنةتقرر - ٢٣ 
الكاملــة والفعالــةشاركةاملــالزمــة لكفالــةاملتحــدة للتنميــة املــستدامة، تتــوىل اختــاذ الترتيبــات ال

وكـــذلكميـــع الـــدول األعـــضاء يف األمـــم املتحـــدة واألعـــضاء يف الوكـــاالت املتخصـــصة،جل
ــةاآلخــريناملــشاركني ــة املــستدامةيف جلن ــة التنمي ــة التابع ــداخلي للجــان الفني ــا للنظــام ال ، وفق

ــات التكميليــة الــيت وضــع ــةها الــس للجنــةللمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي والترتيب التنمي
 املـؤرخ١٩٩٥/٢٠١  و١٩٩٣فربايـر/شـباط ١٢ املـؤرخ١٩٩٣/٢١٥يف مقرريـهاملستدامة

 ؛١٩٩٥فرباير/ شباط٨
ــدعو - ٢٤  ــة إىلت ــات اإلقليمي  تــسمية مرشــحيها لعــضوية مكتــب اللجنــة اموع

يتمكنـواحـىت،٢٠١٠فربايـر/شباط ٢٨أقصاهيف موعد عشرة أعضاء املكون منالتحضريية
 التحضريية؛  انعقاد الدورة األوىل للجنةقبلأعماله التحضرييةيفمن املشاركة

 :تقرر - ٢٥ 
 أيام مباشرةثالثة ملدة٢٠١٠التحضريية يف عامللجنةاالجتماع األولعقد )أ( 

 مةالتنميـة املـستدا  واجللسة األوىل للدورة التاسعة عشرة للجنةالدورة الثامنة عشرةاختتامبعد
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املـسائلتنجـزمبوجـب هـذا القـرار وريثمـااحملـدد علـى النحـو،ناقشة املواضيع الفنية للمـؤمترمل
 كتب؛املنتخاب أعضاءالوكذلك،اإلجرائية

ملـدة يـومني مباشـرة ٢٠١١التحـضريية يف عـامللجنـة الثـايناالجتمـاععقد )ب( 
ــام بعــد ــدورة التاســ التحــضريياالجتمــاعاختت ــدويل لل ــة احلكــومي ال ــةعة عــشرة للجن التنمي

 ملواصلة مناقشة املواضيع الفنية للمؤمتر؛املستدامة
 ٢٠١٢التحـضريية يف الربازيـل يف عـامالثالث واألخري للجنـةاالجتماععقد )ج( 

انعقاد مؤمتر األمم املتحدة للتنميـة املـستدامة الـذي سـينعقد أيـضا ة أيام تسبق مباشرملدة ثالثة
لجنـة ملـدة سـنةال سـترجئيف هـذا الـصدد،و ،الوثيقـة اخلتاميـة للمـؤمترشةملناقـملدة ثالثـة أيـام

 ؛تتعدد السنواها املبرنامج عمل
إقليميـةحتـضرييةإىل اجتماعـاتاملعنيـة بالتنفيـذ ةجتماعات اإلقليميالاحتويل )د( 

 ؛٢٠١١عام للمؤمتر يف
والثغـراتاآلنىتن التقدم احملـرز حـعأن يقدم تقريرا إىل األمني العامتطلب - ٢٦ 

لمواضـيعل حتلـيالو  التنميـة املـستدامة ميـدانتنفيذ نتائج مـؤمترات القمـة الرئيـسية يفيفاملتبقية
 ؛يف اجتماعها األولالتحضرييةاللجنةاحملددة أعاله إىل

الـيتألعمـالل يلـزم مـن دعـم  مـاأن يقـدم كـل األمني العـامإىل أيضاتطلب - ٢٧ 
 واالتـساق فيمـاالوكـاالت مـشاركةمبا يكفـلاملؤمتر،ولية التحضرييةالعميضطلع ا يف إطار

 ؛ بكفاءةملواردا وكذلك استخدامبينها
 أنالــيت بإمكاــا والبلــدان األخــرىاجلهــات املاحنــة الدوليــة والثنائيــة تــشجع - ٢٨ 

قصندوالـ تقدمي التربعات إىلعلى أن تفعل ذلك عن طريقتدعم األعمال التحضريية للمؤمتر
وأن تدعم مشاركة ممثلي البلدان الناميـة، وتـدعو إىل تقـدمي التنمية املستدامةللجنةاالستئماين

ــات التحــضريية ــة يف العملي ــدان النامي ــن البل ــسية م ــات الرئي ــشاركة اموع ــدعم م تربعــات ل
 نفسه؛ اإلقليمية والدولية ويف املؤمتر

والـستني البنـدامـسةا اخلأن تدرج يف جـدول األعمـال املؤقـت لـدور تقــرر- ٢٩ 
ــذ جــدول أعمــال القــرن”الفرعــي املعنــون ــذ جــدول أعمــال ٢١تنفي ــامج مواصــلة تنفي وبرن

، وتطلب إىل األمني العـام أن يقـدم يف“ونتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة ٢١ القرن
 يف األعمـال التحـضريية، مبا يف ذلك عن التقدم احملـرزتلك الدورة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

 .لتنمية املستدامةاألمم املتحدة لملؤمتر
 ٦٨اجللسة العامة

 ٢٠٠٩ ديسمرب/ كانون األول٢٤


