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قرار اختذته اجلمعية العامة 
 

 [(A/57/532/Add.1) بناء على تقرير اللجنة الثانية]

 

مـؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة  - ٢٥٣/٥٧

إن اجلمعية العامة، 

إذ تشـري إىل قـــراريـها ١٩٩/٥٥ الـــمؤرخ ٢٠ كانـــون األول/ديســـمرب ٢٠٠٠ و ٢٢٦/٥٦ املــؤرخ ٢٤ كــانون األول/ديســمرب 
 ،٢٠٠١

وإذ تشـري أيضـا إىل إعـالن ريـو بشـأن البيئـة والتنميـة(١)، وجـدول أعمـال القـرن ٢١(٢)، وبرنـامج مواصلـة تنفيـذ جـدول أعمـــال 
القرن ٢١(٣)، 

وقـد نظـرت يف تقريـر مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة الـذي عقـد يف جوهـانســـربغ، جــنـوب أفريقــيـا، يف الفــتـرة مــن ٢٦ 
آب/أغسـطس إىل ٤ أيلـول/سبتمرب ٢٠٠٢(٤)، 

وإذ تؤكـد مـن جديـد يف هـذا الصـدد االلـتزام ببلـوغ أهـداف التنميـة الـيت مت االتفـاق عليـها دوليـا، مبـا فيـها األهــداف الـــواردة يف 
إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية(٥)، ويف نتائج مؤمترات األمم املتحدة الرئيسية واالتفاقات الدولية منذ عام ١٩٩٢، 

 

وإذ ترحب باعتماد مؤمتر القمــة يف ٤ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢ إعـالن جوهانسـربغ بشـأن التنميـة املسـتدامة(٦) وخطـة التنفيـذ ملؤمتـر 
القمة العاملي للتنمية املستدامة (خطة تنفيذ جوهانسربغ)(٧)، 

                                                           
تقريـــر مؤمتــر األمــم املتحـــدة املعــين بالبيئــة والتنميـة، ريـــو دي جانريو، ٣-١٤ حزيــران/يونيــه ١٩٩٢ (منشــورات األمــــم املتحــــدة، رقــــم املبيــع  (١)

A.93.I.8 والتصويبان)، الد األول: القرارات اليت اختذها املؤمتر، القرار ١، املرفق األول. 

املرجع نفسه، املرفق الثاين.  (٢)

القـرار دإ – ٢/١٩، املرفـق.  (٣)

(٤) تقريــر مؤمتــر القمـــة العــاملي للتنـميــة املسـتــدامـة، جوهـانســربغ، جــنـوب أفريقيــا، ٢٦ آب/أغســطس – ٤ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٢ (منشـــورات األمـــم 
املتحدة، رقم املبيع A.03.II.A.1 والتصويب). 

انظر القرار ٢/٥٥.  (٥)
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وإذ تعرب عن ارتياحها ألن مؤمتر القمة وجلنتـه التحضرييـة قــد كفــال سـبل املشـاركة النشطـة مـن جـانب مجيـع الـدول األعضـاء 
يف األمـم املتحـدة وأعضـاء الوكـاالت املتخصصـة، ومـن جـانب مراقبـني ومنظمـــات حكوميــة دوليــة خمتلفــة، مبــا يف ذلــك الصنــاديق والــربامج 

والوكاالت املتخصصة التابعة ملنظومة األمم املتحدة، على أرفع املستويات، فضال عن اموعات الرئيسية اليت متثل مجيع مناطق العامل، 

وإذ تؤكد من جديد احلاجـة إىل إقامـة تـوازن بـني التنميـة االقتصاديـة والتنميـة االجتماعيـة ومحايـة البيئـة باعتبارهـا ركـائز مترابطـة 

ومتعاضدة للتنمية املستدامة، 

وإذ تؤكد من جديد أيضـا أن القضـاء علـى الفقـر وتغيـري أمنـاط اإلنتـاج واالسـتهالك غـري املسـتدامة ومحايـة وإدارة قـاعدة املـوارد 

الطبيعية للتنمية االقتصادية واالجتماعية متثل أهدافا عليا ومتطلبات أساسية للتنمية املستدامة، 

وإذ تدرك أن احلكم الرشيد يف كل بلد وعلى الصعيد الدويل أمــر ضروري للتنمية املستدامة، 

وإذ تالحـظ باهتمـام مبـادرات الشـراكة الـيت اضطلعـت ــا طوعـا بعـض احلكومـات واملنظمـات الدوليـــة واموعــات الرئيســية، 

واليت ُأعلن عنها يف مؤمتر القمة، 

وإذ تعرب عن بالغ امتناــا لكـلٍ مـن إندونيسـيا وجنـوب أفريقيـا، حكومـة وشـعبا، السـتضافة األوىل اجتمـاع اللجنـة التحضرييـة 

الرابع، والستضافة الثانية مؤمتر القمة، وملا اختذتــاه مـن ترتيبـات ممتـازة ومـا حـَبـَتــا بـــه املشـاركني مـن كـرم الضيافـة ومـا وفرتـاه هلـم مـن مرافـق 

وموظفني وخدمات، 

حتيط علما مع االرتياح بتقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة(٤)؛  – ١

تـقر إعالن جوهانسربغ بشأن التنمية املستدامة(٦) وخـطة تنفيذ جوهانسربغ(٧)؛  – ٢

تـقـرر اعتمـاد التنمية املستدامة بوصفهـا عنصـرا رئيسـيا مـن عنـاصر اإلطـار اجلـامع ألنشـطة األمـم املتحـدة، وال سـيما  – ٣

لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة الـيت مت االتفـاق عليـها دوليـا، مبـا فيـها األهــداف الـواردة يف إعـالن األمـم املتحـدة بشـأن األلفيـة(٥)، وإعطـاء التوجيــه 

السياسي العام لتنفيذ جدول أعمال القرن ٢١(٢) واستعراضه؛ 

ـــاعي، وصنــاديق  تـحــث احلكومـات، ومجيـع املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة ذات الصلـة، والـس االقتصـادي واالجتم – ٤

ـــة، ومرفــق البيئــة العامليــة، فضــال عــن  األمـم املتحـدة وبراجمـها وجلاـا االقتصاديـة اإلقليميـة، والوكـاالت املتخصصـة، واملؤسسـات املاليـة الدولي

املنظمـات احلكوميـة الدوليـة األخـرى واموعـات الرئيسـية، علـى اختـــاذ إجــراءات عاجلــة جيــدة التوقيــت لضمــان التنفيــذ واملتابعــة الفعــالني 

إلعالن جوهانسربغ بشأن التنمية املستدامة وخطة تنفيذ جوهانسربغ؛ 

تشـجع علـى تنفيـذ مبـادرات الشـراكة الـيت اضطلعـت ــا طوعـا بعـض احلكومـات واملنظمـات الدوليـــة واموعــات  – ٥

الرئيسية، وتدعو إىل مواصلة مناقشة هذه املسألة يف إطار جلنة التنمية املستدامة؛ 

                                                                                                                                                                                                     
تقريــر مؤمتــر القمـــة العــاملي للتنـميــة املسـتــدامـة، جوهـانــسـربغ، جنــــوب أفريقيــا، ٢٦ آب/أغســطس – ٤ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٢ (منشـــورات األمـــم  (٦)

املتحدة، رقم املبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل األول، القرار ١، املرفق. 

املرجع نفسه، القرار ٢، املرفق.  (٧)
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تدعـو إىل تنفيذ االلتزامات والــربامج واألهـداف احملـددة زمنيـا الـيت اعتـمدت يف مؤمتـر القمـة، وتدعـو مـن أجـل ذلـك  - ٦

إىل إجناز التدابري املتعلقة بوسائل التنفيذ املنصوص عليها يف خطة تنفيذ جوهانسربغ؛ 

تطلـب إىل الـس االقتصـادي واالجتمـاعي أن يكفـل قيـام جلنـــة التنميــة املســتدامة بعقــد اجتمــاع تنظيمــي لدورــا  – ٧

التالية اليت ستعقـد يف كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣ ودورا اليت ستعقـد يف نيسان/أبريل – أيار/مايو ٢٠٠٣؛ 

تطلـب إىل األمـني العـام أن يـعــد تقريـرا يتضمـن مقترحـات بشـأن طرائـق عمـل اللجنـة مســـتقبال، آخــذا يف االعتبــار  - ٨

املقررات الواردة يف خطة تنفيذ جوهانسربغ؛ 

تطلب إىل الس االقتصادي واالجتمـاعي أن ينفّـذ أحكـام خطـة تنفيـذ جوهانسـربغ ذات الصلـة بواليتـه، وأن يعــزز  – ٩

بوجـه خـاص تنفيذ جدول أعمال القرن ٢١ بتدعيم التنسيق على نطاق املنظومة؛ 

تطلـب إىل األمـني العـام أن يراعـي علـى الوجـه الكـامل نتـائج مؤمتـر القمـة، وخباصـة املقـررات املتخـذة بشـأن اإلطـــار  – ١٠

املؤسسي للتنمية املسـتدامة والـواردة يف الفصـل احلـادي عشـر مـن خطـة تنفيـذ جوهانسـربغ، وذلـك يف العمليـة اجلاريـة إلصـالح األمـم املتحـدة 

ويف إســهامه يف التنفيــذ واملتابعــة املتكــاملني واملنســقني لنتــائج املؤمتــرات الرئيســية ومؤمتــرات القمــة الــيت عقدــا األمــم املتحــدة يف امليدانـــني 

االقتصادي واالجتماعي وامليادين املتصلة مـا؛ 

تقرر أن تدرج يف جدول األعمـال املؤقـت لدورـا الثامنـة واخلمسـني بنـدا معنونـا �تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن ٢١  - ١١

ـــك  وبرنـامج مواصلـة تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن ٢١ ونتـائج مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة�، وتطلـب إىل األمـني العـام أن يقـدم يف تل

الدورة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار. 

اجللسة العامة ٧٨ 

٢٠ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢ 


