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 ])A/65/436/Add.8( على تقرير اللجنة الثانيةبناء[
 

ــستدامة - ٦٥/١٦٣ ــة املــ ــل التنميــ ــن أجــ ــيم مــ ــدة للتعلــ ــم املتحــ ــد األمــ  عقــ
)٢٠١٤-٢٠٠٥( 

 
 ،إن اجلمعية العامة 
 وإىل مجيـع٢٠٠٤ديـسمرب/ كـانون األول٢٢ املـؤرخ٥٩/٢٣٧ إىل قرارهاإذ تشري 

بعقــد األمــم املتحــدة للتعلــيم مــن أجــل التنميــة الــيت هلــا أمهيتــها فيمــا يتعلــقسابقةالقــرارات الــ
 املستدامة،

بأمهيــة التعلــيم يف حتقيــق التنميــة املــستدامة، مبــا يف ذلــك يف ســياق األهــداف تقـروإذ 
 وخطـة تنفيـذ نتـائج مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة)١(٢١اإلمنائية لأللفية وجدول أعمـال القـرن

 ومــؤمتر األمـم املتحـدة القـادم للتنميـة املــستدامة)٢()‘‘ للتنفيـذخطـة جوهانـسربغ’’ (ستدامةاملـ
 للجميع، التعليمتوفريومبادرة

أمهيـة التـشجيع علـى اتبـاع ـج شـامل يف جمـال التعلـيم مـن أجـل التنميـةب تسلموإذ 
ــز ــستدامة وضــرورة تعزي ــصالتامل ــستدامةال ــثالث للتنميــة امل ــدعائم ال ــد مــن  بــني ال يف العدي

 ، مبا يشمل خمتلف فروع املعرفة،ااالت

_______________

الـد ،١٩٩٢يونيـه/ حزيـران١٤-٣تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعـين بالبيئـة والتنميـة، ريـو دي جـانريو، )١(
،١، القــرار) والتــصويبA.93.I.8منــشورات األمـم املتحــدة، رقــم املبيـع(متر املــؤاختـذها القـرارات الــيتاألول،
 .الثاين املرفق

ــوب أفريقيـــا، )٢( ــة املـــستدامة، جوهانـــسربغ، جنـ ــة العـــاملي للتنميـ  -أغـــسطس/ آب٢٦تقريـــر مـــؤمتر القمـ
األول،، الفــصل) والتــصويبA.03.II.A.1منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع( ٢٠٠٢ســبتمرب/أيلــول ٤

 .، املرفق٢ القرار
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ــيم مــن أجــل التنميــة املــستدامة يفب أيــضا تــسلموإذ  ــه التعل ــدور الــذي يؤدي ــزال  تعزي
 يف سـياق الـدورةوخباصـة إنتـاج أكثـر اسـتدامة،و اسـتهالك اعتمـاد أمنـاطوالقضاء على الفقر

 ،٢٠١١مايو/ها يف نيويورك يف أيار املقرر عقدالتاسعة عشرة للجنة التنمية املستدامة
بتقرير املديرة العامة ملنظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـةحتيط علما - ١ 

ــيم مــن أجــل التاســتعراض منتــصف عقــد األمــم املتحــدة للت عــن ــة املــستدامةعل -٢٠٠٥،نمي
خـالل النـصف املتبقـياأبش التدابري مزيد مناليت تقرر اختاذ، مبا يف ذلك ااالت)٣(٢٠١٤

 من العقد؛
 بـإعالن بـون الـصادر عـن املـؤمتر العـاملي للتعلـيم مـن أجـلأيـضا حتيط علمـا - ٢ 

 ٣١التنمية املستدامة الذي عقدته منظمة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة يف الفتـرة مـن
 مزيــد مــنرر اختــاذالــيت تقــ، مبــا يف ذلــك اــاالت)٤(٢٠٠٩ أبريــل/ نيــسان٢مــارس إىل/آذار

 خالل النصف املتبقي من العقد؛ التدابري بشأا
 إحراز تقدم يف التوعية بأمهية التعليم من أجل التنميـة منرغمعلى ال بأنهتقر - ٣ 

 املستدامة، فإن مستويات هذا التقدم تظل متفاوتة؛
لتعلـيم مـن اتمع الدويل على تعزيز التزامه اجلماعي بالتوعية بأمهيـة اتشجع - ٤ 

عمليات تستمر وإرساءأجل التنمية املستدامة، بسبل منها حشد املوارد ودعم اجلهود الوطنية
 العقد؛اية بعد

د الـدويليالـصعكـل مـن تنفيـذ العقـد علـىمواصـلة احلكومات علىتشجع - ٥ 
ميــعوالــوطين واحمللــي، بــسبل منــها العمــل مــع مجيــع اجلهــات املعنيــة، وخباصــة نظــم التعلــيم جب

االقتـضاء، والتعـاون حـسبمستوياا، وإدراج مفهوم التنمية املـستدامة يف املنـاهج التعليميـة،
مـا كانـاإىلوإعادمـامن أجل حفظ صحة وسالمة النظام اإليكولـوجي لـألرض ومحايتـهما

 ؛عليه سابقا
ــدعو - ٦  ــات إىل مواصــلةت ــام احلكوم ــوعي الع ــز ال ــد وتوســيع نطــاقتعزي  بالعق

األخــرىاجلهــات املعنيــةواملــشاركة فيــه بعــدة وســائل، مــن بينــها التعــاون مــع اتمــع املــدين
 مبادرات؛ وإشراكهما فيما يتخذ من

الوكالــة بوصــفهاإىل منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة،تطلــب - ٧ 
لعقـد، بالتعـاونللتـرويجيف ادورها التنـسيقي يف االضطالع باالستمرارالرائدة يف هذا اال،

 ؛ األخرى املعنيةهابراجمو هاصناديقوألمم املتحدةا مؤسساتمع
_______________

 .A/65/279انظر )٣(
 .www.esd-world-conference-2009.org:متاح على )٤(

www.esd-world-conference-2009.org
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ــة والعلــم والثقافــةالحــظت - ٨   أن حكومــة اليابــان ومنظمــة األمــم املتحــدة للتربي
 ؛٢٠١٤  لنهاية العقد يف عام املستدامةاملؤمتر العاملي للتعليم من أجل التنمية معا ستستضيفان

 إىل األمني العام أن يـدعو املـديرة العامـة ملنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـةتطلب - ٩ 
 املعنيـةهـابراجمو هاصـناديقوألمـم املتحـدةا مؤسسات، بالتعاون مععدتأنإىلوالعلم والثقافة

ار البنـد يف إطـ، لتنفيذ العقد، لتقدميه إىل اجلمعية العامة يف دورا السبعنيا، استعراضاألخرى
 .“عقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامة”الفرعي املعنون

 ٦٩اجللسة العامة
 ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول٢٠

 




