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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])A/67/437/Add.1( على تقرير اللجنة الثانية ناءب[

  

 وبرنـامج مواصـلة تنفيـذ جـدول         ٢١تنفيذ جـدول أعمـال القـرن          - ٦٧/٢٠٣
 ونتــائج مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامة ٢١ أعمــال القــرن

  املستدامة للتنمية املتحدة األممومؤمتر 
  

  ،عامةإن اجلمعية ال  

 ٢٠٠٠ديــــــسمرب / كـــــانون األول ٢٠ املــــــؤرخ ٥٥/١٩٩ إىل قراراـــــا  إذ تـــــشري  

ــؤرخ ٥٦/٢٢٦ و ــانون األول٢٤ املــ ــسمرب / كــ  ألــــف ٥٧/٢٧٠  و٥٧/٢٥٣  و٢٠٠١ديــ

يونيــه / حزيــران٢٣ بـــاء املــؤرخ  ٥٧/٢٧٠  و٢٠٠٢ديــسمرب / كــانون األول٢٠املــؤرخني 

ــؤرخ ٦٤/٢٣٦  و٢٠٠٣ ــانون األول٢٤ املـ ــسمرب / كـ ــؤرخ ٦٥/١٥٢  و٢٠٠٩ديـ  ٢٠ املـ

ــانون األول ــؤرخ ٦٦/١٩٧ و ٢٠١٠ديــــسمرب /كــ ــانون األول٢٢ املــ  ٢٠١١ديــــسمرب / كــ

الــصلة بتنفيــذ جـــدول     وســائر القــرارات ذات  ٢٠١٢يوليــه  / متــوز ٢٧ املــؤرخ  ٦٦/٢٨٨ و

 ونتائج مـؤمتر القمـة العـاملي        ٢١ وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن        ٢١أعمال القرن   

  مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، وةاملستدام للتنمية

 )٢(٢١ وجـدول أعمـال القـــرن      )١( إىل إعالن ريـو بشأن البيئة والتنمية      اوإذ تشري أيض   

وإعـــالن جوهانـسربغ بـشـــأن التنميـة       )٣(٢١وبرنــامج مواصلــة تنفيذ جدول أعمــال القـــرن        

_______________ 

الـد   ،١٩٩٢يونيـه  / حزيـران ١٤-٣تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئــة والتنميـة، ريـو دي جـانريو،            )١(
، ١ ، القـرار ) والتـصويب  A.93.I.8منشورات األمــم املتحـــدة، رقـــم املبيـع          (ا املؤمتر  القرارات اليت اختذه   ،األول
 .األول املرفق

 .الثاين املرجع نفسه، املرفق )٢(

 .، املرفـق١٩/٢ - القرار دإ )٣(
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خطـة جوهانـسربغ    (لعـاملي للتنميـة املـســتدامة       وخطة تنفيـذ نتـائج مـؤمتر القمـة ا          )٤(املســــتدامة

املــستقبل الــذي ”املعنونــة الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة  و)٥()للتنفيــذ

وإعـالن الدوحـة بـشأن       )٧(وتوافق آراء مونتريي للمـؤمتر الـدويل لتمويـل التنميـة           )٦(“نصبو إليه 

متر املتابعة الدويل لتمويل التنمية املعين باستعراض تنفيـذ توافـق    الوثيقة اخلتامية ملؤ  : متويل التنمية 

ــونتريي ــين         )٨(آراء م ــة املع ــة العام ــستوى للجمعي ــع امل ــام الرفي ــاع الع ــة لالجتم ــة اخلتامي والوثيق

  ،)٩(باألهداف اإلمنائية لأللفية

ة عمل من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الـصغري   الإىل برنامج   وإذ تشري كذلك      

ربنامج العمل من أجـل التنميـة املـستدامة للـدول اجلزريـة الـصغرية               املتعلق ب واإلعالن   )١٠(النامية

واســـتراتيجية  )١١(واملبــادرات املتخــذة لتنفيــذه يف املــستقبل     هوالتقــدم احملــرز يف تنفيــذ   الناميــة  

 صغريةموريشيوس ملواصلة تنفيذ برنـامج العمـل مـن أجـل التنميـة املـستدامة للـدول اجلزريـة الـ                     

ــة ــتعراض تنفيـــذ اســـتراتيجية       )١٢(الناميـ ــع املـــستوى السـ ــة لالجتمـــاع الرفيـ  والوثيقـــة اخلتاميـ

ــة     ــل التنميـ ــن أجـ ــل مـ ــامج العمـ ــذ برنـ ــلة تنفيـ ــشيوس ملواصـ ــة  موريـ ــدول اجلزريـ ــستدامة للـ املـ

  ،)١٣(النامية الصغرية

_______________ 

ــا،     )٤( ــة املـــستدامة، جوهانـــسربغ، جنـــوب أفريقيـ ــاملي للتنميـ ــة العـ  -أغـــسطس / آب٢٦تقريـــر مـــؤمتر القمـ
ــول ٤ ــب/أيل ــع     (٢٠٠٢تمرب س ــم املبي ــم املتحــدة، رق ــشورات األم ــصويبA.03.II.A.1من ــصل األول، ) والت ، الف

 .املرفق ،١ القرار

 .، املرفق٢املرجع نفسه، القرار  )٥(

 .، املرفق٦٦/٢٨٨القرار  )٦(

منـشورات األمـم    (٢٠٠٢مـارس  / آذار٢٢-١٨تقرير املؤمتر الدويل لتمويل التنمية، مونتريي، املكـسيك،         )٧(
 .، املرفق١، الفصل األول، القرار )A.02.II.A.7املتحدة، رقم املبيع 

 .، املرفق٦٣/٢٣٩القرار  )٨(

 .٦٥/١القرار  )٩(

 ٢٥تقرير املؤمتر العاملي املعين بالتنمية املستدامة للدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة، بريـدجتاون، بربـادوس،              )١٠(
، الفــصل ) والتــصويبانA.94.I.18ألمــم املتحـدة، رقــم املبيـع   منـشورات ا  (١٩٩٤مــايو / أيـار ٦ -أبريــل /نيـسان 

 .، املرفق الثاين١األول، القرار 

 .، املرفق٢٢/٢ - القرار دإ )١١(

تقرير االجتماع الدويل الستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الـصغرية    )١٢(
منشورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع      (٢٠٠٥يناير /ون الثاين كان١٤-١٠النامية، بورت لويس، موريشيوس،   

A.05.II.A.4املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار ) والتصويب ،. 

 .٦٥/٢القرار  )١٣(
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 بأن القضاء على الفقر أعظم حتـد يواجهـه العـامل اليـوم وشـرط ال غـىن عنـه         وإذ تسلم   

لتحقيق التنمية املستدامة، وخباصـة بالنـسبة للبلـدان الناميـة، وأنـه علـى الـرغم مـن أن كـل بلـد                        

ال بـد يف  مسؤول يف املقام األول عن حتقيق تنميته املستدامة وعن القضاء علـى الفقـر فيـه وأنـه            

 فــإن أمهيــة دور الــسياسات واالســتراتيجيات اإلمنائيــة الوطنيــة، هــذا الــصدد مــن التــشديد علــى

 لـتمكني البلـدان الناميـة مـن          أمـر الزم   علـى مجيـع الـصعد     علـى حنـو متـضافر        حمددة ختاذ تدابري ا

حتقيق أهدافها يف جمال التنمية املـستدامة مبـا يتـسق مـع الغايـات واألهـداف املتفـق عليهـا دوليـا               

  والنتـائج ذات   ٢١فيها الغايات واألهداف الواردة يف جدول أعمـال القـرن             بالفقر، مبا  املتصلة

  ،)١٤(ملؤمترات األمم املتحدة األخرى وإعالن األمم املتحدة لأللفيةباملوضوع الصلة 

 املـستويات    مجيـع  يف التنميـة املـستدامة      تعمـيم مراعـاة   مواصلة  ضرورة   تعيد تأكيد وإذ    

عن طريق حتقيق التكامل بني اجلوانـب االقتـصادية واالجتماعيـة والبيئيـة واإلقـرار بالـصلة الـيت                    

وإذ تكـرر تأكيـد أن التنميـة    ، وصـوال إىل حتقيـق التنميـة املـستدامة جبميـع أبعادهـا            تربط بينـها،    

  املستدامة عنصر أساسي يف اإلطار الشامل لألنشطة اليت تضطلع ا األمم املتحدة،

بــأن القــضاء علــى الفقــر وتغــيري أمنــاط االســتهالك واإلنتــاج غــري املــستدامة سلم إذ تــو  

تـاج املـستدامة ومحايـة قاعـدة املـوارد الطبيعيـة الالزمـة للتنميـة         وتشجيع أمنـاط االسـتهالك واإلن   

االقتصادية واالجتماعية وإدارا هي منتهى الغايات املنـشودة مـن التنميـة املـستدامة والـشروط               

  ،األساسية لتحقيقها

 وبرنــامج مواصــلة تنفيــذ  ٢١تــزام بتنفيــذ جــدول أعمــال القــرن    االلوإذ تعيــد تأكيــد  

 األهـداف والغايـات احملـددة     مبا يف ذلـك    وخطة جوهانسربغ للتنفيذ،     ٢١ول أعمال القرن    جد

إذ و  األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،      مبـا فيهـا   فق عليها دوليا،    ت من األهداف اإلمنائية امل    ملدة وغريها ا

 ة واالجتماعيــة االقتــصاديامليــادين يف ا املتفــق عليهــا دوليــ األخــرى تأكيــد األهــدافتعيــد أيــضا

  الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، و١٩٩٢ام  منذ عةوالبيئي

 أمهيـة احلريـة والـسالم واألمـن واحتـرام مجيـع حقـوق اإلنـسان،            تأكيد  أيضا عيدإذ ت و  

ومن ضمنها احلق يف التنمية واحلق يف مستوى معيشة الئق، مبا يشمل احلـق يف الغـذاء وسـيادة              

ومتكني املرأة وااللتزام عموما بإقامـة جمتمعـات دميقراطيـة عادلـة            القانون واملساواة بني اجلنسني     

  ،من أجل حتقيق التنمية

 أن الس االقتـصادي واالجتمـاعي هيئـة رئيـسية السـتعراض             تعيد كذلك تأكيد  إذ  و  

ــة      الــسياسات وإجــراء احلــوار بــشأن الــسياسات وتقــدمي التوصــيات فيمــا يتعلــق بقــضايا التنمي

_______________ 

 .٥٥/٢القرار  )١٤(
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ــ ة وملتابعــة األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، وميثــل آليــة مركزيــة للتنــسيق يف   االقتــصادية واالجتماعي

منظومــة األمــم املتحــدة واإلشــراف علــى اهليئــات الفرعيــة التابعــة لــه، وال ســيما جلانــه الفنيــة،   

،  بتعزيــز االتــساق والتنــسيق علــى نطــاق املنظومــة ٢١ولتــشجيع تنفيــذ جــدول أعمــال القــرن  

ي الــذي يؤديــه الــس يف التنــسيق بــني الــصناديق والــربامج       عيــد تأكيــد الــدور الرئيــس   ت إذو

  ،والوكاالت املتخصصة عموما، مبا يكفل االتساق بينها وجتنب ازدواجية املهام واألنشطة

 اهليئـة الرفيعـة املـستوى املـسؤولة     ال تـزال هـي    إىل أن جلنة التنميـة املـستدامة         وإذ تشري   

 املـسائل يعـىن بـالنظر يف      الـذي   نتـدى   امل و مـم املتحـدة    منظومـة األ   يفعن حتقيق التنمية املستدامة     

إنـشاء منتـدى     ترحـب بقـرار   إذ  و،   بتحقيق التكامل بـني أبعـاد التنميـة املـستدامة الثالثـة            املتعلقة

إطـار اجلمعيـة العامـة    يف  والـشروع سياسي حكومي دويل عاملي رفيع املستوى حيل حمل اللجنة        

سم بالشفافية تشمل اجلميع لتحديد شـكل املنتـدى    تتمنفتحةعملية تفاوض حكومية دولية     يف  

  الرفيع املستوى وجوانبه التنظيمية،

املعنونــة  الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة  د تأكيــديــعت  - ١  

  ؛ وحتث على التعجيل بتنفيذ ما جاء فيها)٦(“املستقبل الذي نصبو إليه”

ــشري  - ٢   ــن يف إىل  ت ــزام املعل ــز     االلت ــستدامة بتعزي ــة امل ــم املتحــدة للتنمي ــؤمتر األم  م

 ه مبوجــب ميثــاق األمــم املتحــدة، ة املنوطــة بــواليــال يف إطــار االقتــصادي واالجتمــاعي الــس

ؤمترات الرئيــسية املــه هيئــة رئيــسية للمتابعــة املتكاملــة واملنــسقة للوثــائق اخلتاميــة جلميــع اعتبــارب

 ة والبيئيــة واالجتماعيــة االقتــصاديامليــادينيف تحــدة األمــم املومــؤمترات القمــة الــيت تعقــدها    

املـستدامة   بني أبعاد التنمية    يف حتقيق التكامل   الرئيسي بدوره   تسلم و ،يتصل ا من ميادين    وما

املـؤرخ   ٦١/١٦ هـا تطلـع يف هـذا الـصدد إىل اسـتعراض تنفيـذ قرار     تو،  متوازن ى حنو لعالثالثة  

  تعزيز الس؛باملتعلق  ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين ٢٠

 من الوثيقة اخلتامية ملـؤمتر األمـم املتحـدة    ٨٦ إىل ٨٤ الفقراتإىل   أيضا تشري  - ٣  

فــاوض يف إطــار اجلمعيــة العامــة لتحديــد  ت عمليــة ال الــشروع يف وتــدعو إىل،للتنميــة املــستدامة

ينـاير  /كـانون الثـاين  موعـد أقـصاه   شكل املنتدى السياسي الرفيع املستوى وجوانبه التنظيمية يف    

رفيـع  المنتـدى  للإلعـداد  ل وقـت كـاف    إلتاحـة  ٢٠١٣مـايو   /أيار حبلول   واالنتهاء منها  ٢٠١٣

 للجمعيــة، وتطلــب إىل األمــني الثامنــة والــستني الــدورة بدايــة يفول الــذي ســيعقد األاملــستوى 

م يـض ،  جلنـة التنميـة املـستدامة    مـن  فادةاملـست  عـن الـدروس      ا خمتـصر  االعام أن يقدم تقريرا مركز    

 مـن   يف إعـداده داستفيـ  بالتشاور مع الدول األعـضاء و باملوضوعذات الصلة القائمة علومات  امل

   املفاوضات؛واجلهات املعنية األخرى، لالسترشاد به يف إجراءت اموعات الرئيسية مهااسم
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 أن تكـون    غـي بن الـيت ي    األخـرية  اعقد جلنة التنمية املـستدامة دورـ      أن ت  ب توصي  - ٤  

بعد اختتام املفاوضات بشأن شكل املنتدى السياسي الرفيع املـستوى وجوانبـه       قصرية وإجرائية 

ضـمان انتقـال   مـن أجـل   ،  مباشـرة  الرفيع املـستوى األول  السياسي املنتدى انعقاد التنظيمية قبل 

  ؛ بينهمامؤسسي سلس

العـشر  سنوات  الـ مؤمتر األمم املتحـدة للتنميـة املـستدامة إطـار            اعتماد ب ترحب  - ٥  

أن برنـامج األمـم املتحـدة       وتـشري إىل    ،  )١٥( بأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة    املتعلقةللربامج  

آخـذة يف   وتقـرر،    ،العـشر سنوات  الـ إطـار   أمانـة    بوصـفه للبيئة يعمـل، يف إطـار واليتـه احلاليـة،           

 أن تعــني،  التنميــة املــستدامةيحل حمــل جلنــةســالرفيــع املــستوى الــسياسي  أن املنتــدى االعتبــار

تقـارير  ال يتلقـ املكلفـة ب   اءعـض األدول  للـ  ةؤقتـ امل اهليئـة س االقتصادي واالجتماعي باعتبـاره      ال

 هـذا  وأن تـستعرض  ،  العـشر سنوات  الـ إطـار   ل يف   يفـص بني بالت  كمـا هـو مـ      ،مانـة األمن الس و  

 عــشرة مــن ا مؤلفــا جملــسأن تنــشئتقــرر أيــضا و ،ؤقــت يف دورــا الثامنــة والــستنياملالترتيــب 

قــرر ت اإلقليميــة يف األمــم املتحــدة، واتاموعــكــل جمموعــة مــن ين مــن وعــضم يــضأعــضاء 

الــس هــذا ، أعــضاء ٢٠١٣ينــاير /كــانون الثــاين ٣١يتجــاوز  عــني، يف موعــد التكــذلك أن 

بـشأن مـدة   أن تـضع مقترحـا    العـشر سنوات الـ إطار   أمانةىلإ، وتطلب ن سنتالفترة أولية مدا 

إىل برنـامج    تطلـب و التاسـعة والـستني،    ـا  دور  يف عيـة العامـة    اجلم  فيه نظرلتالحقة،  ال اتواليال

 ةبـرامج االسـتهالك واإلنتـاج املـستدام     عدةسا ملااستئماني  صندوقائنشأن ياألمم املتحدة للبيئة  

املقدمـة  سامهات  املـ  و حشد التربعات من مـصادر متعـددة، مبـا يف ذلـك املـسامهات العامـة               ى  لع

دعو الـدول  تـ  املؤسـسات، و   مبـا فيهـا   ،   أخـرى  صادرمـ من   و املاحنة والقطاع اخلاص  اجلهات  من  

ــة األخـــرى األعـــضاء  ــة  إ واجلهـــات املعنيـ ــتهالك بـــربامجىل تعـــيني جهـــات تنـــسيـق معنيـ  االسـ

  ؛ةاملستدام واإلنتاج

مـن الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر األمـم املتحـدة          ٢٥١ إىل   ٢٤٥ الفقـرات إىل   تشري  - ٦  

فتــوح املعــين بأهــداف التنميــة املــستدامة املريــق العامــل تأكيــد أن الفتكــرر  و،للتنميــة املــستدامة

التقـدم احملـرز    ب لقـة عاملتالتقـارير   أن   و الثامنة والستني  ادوريف  جلمعية العامة   اقدم تقريره إىل    يس

د اعقـ ان آخـذة يف االعتبـار  ،  بصورة منتظمة إىل اجلمعيـة ستقدماملفتوح لفريق العامل   ال  اعمأيف  

ــسياسي  امل ــدى ال ــع النت ــاملــستوى األول، دون املــساس  رفي ــة، هملنتــدى وجوانبــ اشكل ب  التنظيمي

 حتقيـق األهـداف     حنـو  بذولـة هـود امل  اجل ملتابعـة    ٢٠١٣ يف عـام     ا املقـرر تنظيمهـ    املناسبة اخلاصة و

  اإلمنائية لأللفية؛

_______________ 

)١٥( A/CONF.216/5املرفق ،. 
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ــة ملــؤمتر األمــم    ٢٥٧ إىل ٢٥٥ الفقــراتإىل   أيــضاتــشري  - ٧   مــن الوثيقــة اخلتامي

 ـدف   املنـشأة  اللجنـة احلكوميـة الدوليـة     البـدء يف أعمـال     إىل   دعوت و ،دامةاملتحدة للتنمية املست  

 وضع اسـتراتيجية فعالـة لتمويـل التنميـة املـستدامة يف أقـرب وقـت             شروع يف اقتراح خيارات لل  

اللجنـة احلكوميـة   تطلـب إىل     و ،٢٠١٣ينـاير   /كـانون الثـاين    يف    أن يكـون ذلـك     ممكن، ويفضل 

 الثامنـة والـستني  ة دورالـ هلـا قبـل بدايـة     اعمأ  يف  التقـدم احملـرز    على ع اجلمعية العامة  الدولية إطال 

 يف هــذا الــصدد ضــرورة تعزيــز االتــساق والتنــسيق وجتنــب االزدواجيــة يف    وتؤكــد، للجمعيــة

  ؛متويل التنميةعملية باجلهود فيما يتعلق 

عد اخليارات املتاحة إلنشاء آلية تيسري تـسا  بتقرير األمني العام عن   حتيط علما   - ٨  

، وتقـرر عقـد سلـسلة مـن     )١٦(بيئيا ونقلها ونشرها على تطوير التكنولوجيات النظيفة والسليمة

 التكنولوجيـات النظيفـة والـسليمة بيئيـا         تطوير عن يوم واحد     مدة كل منها   أربع حلقات عمل  

 مراعـاة التنميـة املـستدامة، مـع       ب وعالقة التكنولوجيـات النظيفـة والـسليمة بيئيـا           ها ونشر هاونقل

 ىلإتـدعو رئـيس اجلمعيـة العامـة     و ،واالتـساق ورة جتنـب االزدواجيـة وتعزيـز أوجـه التـآزر         ضر

  منـها  مجلة أمور  حلقات العمل    قرر أن تناقش  وت ،بدعم من األمانة العامة    عملالحلقات   تنظيم

 لتلبيــة تلــك االحتياجــات وبنــاء   املتاحــةاالحتياجــات التكنولوجيــة للبلــدان الناميــة واخليــارات 

 يف   اآلليـات القائمـة    أخـذ التكنولوجيـا، مـع      نقل سريي آلية لت  املتاحة إلنشاء واخليارات  القدرات  

ــار ــرر وت ،االعتب ــضاق ــدعم ظــى حت أن أي ــات العمــل ب ــم املتحــدة و حلق ــة األم ــسىنأن  منظوم  يت

 ناألمــني العـــام أن يقــدم تقريــرا عـــ    تطلــب إىل و ،ملـــشاركة فيهــا ا لجهــات املعنيــة األخــرى   ل

ذلـك  ، مبـا يف    اليت طرحت فيهـا   والتوصيات    واخليارات حلقات العمل   اليت دارت يف   ناقشاتامل

 الـدول األعـضاء ومنظومـة    اليت تقـدمها ضافية اإلت مهااسامل ن، وعسبل املضي قدما يف تنفيذها   

  ؛ يف دورا الثامنة والستنيجلمعية العامةا لتنظر فيه ،األمم املتحدة

  األخــرىعمليــات والعمليــاتالتــآزر بــني مجيــع هــذه الضــرورة حتقيــق  تؤكــد  - ٩  

  ؛ وتكافلهاوضروة اتساقها، ٢٠١٥ خبطة التنمية ملا بعد عام  أيضاوثيقة الصلة

 األمم املتحدة للتنمية املـستدامة    اخلتامية ملؤمتر  ثيقةالو يف    الوارد قرارالبب  رحت  - ١٠  

ــة الــصغرية الناميــة يف عــام   ب ، ٢٠١٤ الــدعوة إىل عقــد مــؤمتر دويل ثالــث معــين بالــدول اجلزري

املنظمـات  وة يف منظومـة األمـم املتحـدة     عنيـ يف هذا الصدد اتمع الدويل والكيانات امل      تشجع  و

تـوفري الـدعم الـالزم لـضمان جنـاح          ى  لـ ع واجلهـات املعنيـة األخـرى       األخـرى  الدولية واإلقليمية 

  املؤمتر وعمليته التحضريية؛

_______________ 

)١٦( A/67/348. 
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 ة والـستني  منـ اث يف دورـا ال     إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة        تطلب  - ١١  

  ؛تنفيذ هذا القرارتقريرا عن 

ــدورا ال  تقــرر  - ١٢   ــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت ل ــاث أن ت ــد  من ــستني البن ة وال

وبرنامج مواصلة تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن      ٢١ تنفيذ جدول أعمال القرن ”الفرعي املعنون   

 يف  “مـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املـستدامة          و املـستدامة   ونتائج مؤمتر القمة العاملي للتنميـة      ٢١

  .“التنمية املستدامة”البند املعنون  إطار

  ٦١اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول٢١

  


