
A/RES/61/195 األمــم املتحـدة 

 

 اجلمعية العامة
Distr.: General 
9 February 2007 

 احلادية والستونالدورة 
 من جدول األعمال)أ (٥٣البند

 

06-50605 

 
  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])Corr.1 و A/61/422/Add.1( على تقرير اللجنة الثانية بناء[
 

 وبرنـامج مواصـلة تنفيـذ جـدول         ٢١دول أعمـال القـرن      تنفيذ جـ   - ٦١/١٩٥
  ونتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة٢١أعمال القرن 

 
 ،إن اجلمعية العامة 
ــشري  ـــ إىل قـراراهتإذ تــ ـــؤرخ ٥٥/١٩٩ اـــ ــانون األول٢٠ املــ ــسمرب / كــ ، ٢٠٠٠ديــ

 كـــانون ٢٠ املـــؤرخ ٥٧/٢٥٣، و ٢٠٠١ديـــسمرب / كـــانون األول٢٤ املـــؤرخ ٥٦/٢٢٦ و
 ٢٠٠٢ديـسمرب   /األول كـانون  ٢٠ ألف وباء املؤرخني     ٥٧/٢٧٠، و   ٢٠٠٢ديسمرب   /األول

ــران٢٣و  ــه / حزيــ ــوايل، و ٢٠٠٣يونيــ ــى التــ ــاقرار علــ ــؤرخ ٥٨/٢١٨ اهتــ ــانون  ٢٣ املــ كــ
ـــ امل٥٩/٢٢٧ و ،٢٠٠٣رب ــــمديــس/األول ـــ ك٢٢ؤرخ ـــ  ،٢٠٠٤مرب ــــــــديــس/انون األولـــــ

 ،٢٠٠٥ديسمرب / األولكانون ٢٢ املؤرخ ٦٠/١٩٣و 
ــضا   ــة ـ إىل إعــالن ريــ وإذ تــشري أي ــة والتنمي ــشأن البيئ ـــرن ، )١(و ب  وجــدول أعمــال القـ

 وإعـــالن جوهانـسربغ بـشأن       ،)٣(٢١ وبرنــامج مواصلــة تنفيذ جدول أعمــال القــرن      ،)٢(٢١

_______________ 
ــانريو،      )١( ـــو دي جــ ـــة، ريــــ ـــة والتنميــ ـــين بالبيئـــ ـــدة املعـــ ـــم املتحــــ ـــر األمـــ ـــر مؤمتـــ  ١٤-٣تقريــــ

منـشورات األمـــم املتحـــدة، رقـــم         ( القرارات الـيت اختـذها املـؤمتر       ،اجمللد األول ،  ١٩٩٢ه  يوني/حزيران
 .، املرفق األول١القرار ، ) والتصويبA.93.I.8املبيع 

 .الثاين املرفق ،نفسهاملرجع  )٢(
 .املرفـق ،١٩/٢ - دإ لقـرارا )٣(
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خطـة جوهانـسربغ    ”( وخطة التنفيذ ملـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـستدامة              )٤(املستدامةالتنمية  
 ،)٦(، وكذلك توافق آراء مونتريي الصادر عن املؤمتر الدويل لتمويل التنمية)٥()“للتنفيذ

، وبرنــامج مواصــلة ٢١ االلتــزام بتنفيـــذ جــدول أعمــال القــرن وإذ تؤكــد مــن جديــد 
 الغايـات ، وخطة جوهانسربغ للتنفيـذ، مبـا يف ذلـك األهـداف و      ٢١تنفيذ جدول أعمال القرن     

ــداف          ــا األهـ ــا فيهـ ــا، مبـ ــا دوليـ ــق عليهـ ــة املتفـ ــداف اإلمنائيـ ــن األهـ ــا مـ ــا وغريهـ ــددة زمنيـ احملـ
 أللفية،ل اإلمنائية

 ،)٧(٢٠٠٥ مؤمتر القمة العاملي لعام نتائجإىل وإذ تشري  

  املتخذة يف الدورة احلادية عشرة للجنة التنمية املستدامة،راتاالقرؤكد من جديد إذ تو 
أن التنميــة املــستدامة يف جوانبــها االقتــصادية واالجتماعيــة والبيئيــة     تأكيــدكــرروإذ ت 

اسـتمرار    تأكيـد عيـد وإذ تألنـشطة األمـم املتحـدة،     شامل  عنصر أساسـي مـن عناصـر اإلطـار الـ          
ــة حتق  ــة       احلاجــة إىل كفال ــة البيئ ــة ومحاي ــة االجتماعي ــصادية والتنمي ــة االقت ــني التنمي ــوازن ب ــق ت ي

 باعتبارها ركائز مترابطة ومتداعمة للتنمية املستدامة،
 أن القـضاء علـى الفقـر، وتغـيري أمنـاط اإلنتـاج واالسـتهالك غـري                  وإذ تؤكد من جديد    

 االقتـصادية واالجتماعيـة متثـل    املستدامة، ومحاية وإدارة قاعدة املوارد الطبيعيـة اخلاصـة بالتنميـة       
 أهدافا شاملة ومتطلبات أساسية للتنمية املستدامة،

القضاء على الفقر أعظم حتد عاملي يواجـه العـامل اليـوم وشـرط ال غـىن                  بأن   وإذ تسلم  
عنه لتحقيق التنمية املستدامة، وخباصة بالنسبة للبلدان النامية، وأنه على الرغم من أن كـل بلـد                 

 غـاالة امللـيس مـن قبيـل       عـن حتقيـق تنميتـه املـستدامة والقـضاء علـى الفقـر وأنـه                 مسؤول أساسا   
ــضافرة        ــدابري مت ــزم اختــاذ ت ــه يل ــة، فإن ــة الوطني ــسياسات واالســتراتيجيات اإلمنائي ــد دور ال تأكي
وملموسة على مجيع الصعد لتمكني البلدان النامية من حتقيق أهدافها يف جمال التنمية املـستدامة               

ي ذلـك   ــــ ل بـالفقر، مبـا ف     ـــ واألهداف املتفق عليها دوليا فيمـا يتـص        بالغاياتا  من حيث عالقته  

_______________ 
ــر  )٤( ــا،    تقريــ ـــوب أفريقيــ ــســـــتدامـة، جوهـانــــسربغ، جنــ ـــمية املــ ــاملي للتنــ ـــة العــ ــؤمتر القمــ  ٢٦مــ
ــسـطس /آب ــول ٤ -أغـ ــب/أيلـ ــع     (٢٠٠٢تمرب سـ ــم املبيـ ــدة، رقـ ــم املتحـ ــشورات األمـ  A.03.II.A.1منـ

 .، املرفق١ ، الفصل األول، القرار)والتصويب
 .، املرفق٢املرجع نفسه، القرار  )٥(
 ٢٠٠٢مــــارس / آذار٢٢-١٨قريـــر املـــؤمتر الـــدويل لتمويـــل التنميـــة، مـــونتريي، املكـــسيك،        ت )٦(
 .، املرفق١، الفصل األول، القرار )A.02.II.A.7منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (
 .٦٠/١انظر القرار  )٧(
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األخـرى  املتحـدة   األمم والنتائج ذات الصلة ملؤمترات  ٢١ يف جدول أعمال القرن       ورد منها  ام
 ،)٨(بشأن األلفية املتحدة األمموإعالن 
يل ضـروري   بأن احلكـم الرشـيد داخـل كـل بلـد وعلـى الـصعيد الـدو                وإذ تسلم أيضا     

 لتحقيق التنمية املستدامة،
مركـز تنـسيق   لتعمـل ك  إىل أن خطة جوهانسربغ للتنفيـذ قـد عينـت اللجنـة        وإذ تشري  

لنقاش بـشأن الـشراكات الـيت تعـزز التنميـة املـستدامة وتـسهم يف تنفيـذ االلتزامـات احلكوميـة                      ل
 أعمــال القــرن  وبرنــامج مواصــلة تنفيــذ جــدول،٢١الدوليــة الــواردة يف جــدول أعمــال القــرن 

  وخطة جوهانسربغ للتنفيذ،،٢١
 بـأن تقـوم     )٩(ر الذي اختذتـه اللجنـة يف دورهتـا احلاديـة عـشرة            ا إىل القر  وإذ تشري أيضا   
، مبناقـشة مـسامهة الـشراكات يف        يةاالستعراضاليت تعقد فيها الدورات      واتسنالخالل  اللجنة،  

 وخطـة  ٢١جـدول أعمـال القـرن     وبرنامج مواصلة تنفيـذ      ٢١دعم تنفيذ جدول أعمال القرن      
 الــدروس املــستفادة وأفــضل املمارســات، وحتديــد املــشاكل قاســم، بغيــة تجوهانــسربغ للتنفيــذ

تقــدمي مبــا يف ذلــك بــشأن  ،وتــوفري املزيــد مــن اإلرشــاد الثغــرات والعقبــات والتــصدي حللــها،و
، حـسب   اتالـسياس اليت تعقد فيها الدورات اليت جيـري فيهـا إقـرار            سنوات  الأثناء  يف   ،قاريرالت

 االقتضاء،
 إىل الــدورات املقبلــة لربنــامج عمــل اللجنــة بــصيغته الــيت أقــرت يف دورهتــا  وإذ تتطلــع 

 مواصـلة    وبرنـامج  ،٢١مواصـلة تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن            يف   ا ومـسامهاهت  )١٠(احلادية عـشرة  
 ونتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة،، ٢١تنفيذ جدول أعمال القرن 

 اجمللــس، وأيــده )١١(ر الــذي اختذتــه اللجنــة يف دورهتــا احلاديــة عــشرةا إىل القــرذ تــشريوإ 
 بأن تتخـذ اللجنـة      ،٢٠٠٣يوليه  / متوز ٢٥ املؤرخ   ٢٠٠٣/٦١يف قراره   االقتصادي واالجتماعي   

مـايو مـن الـسنة      / أيار -أبريل  / اليت ستعقد يف نيسان    اتالسياساليت جيري فيها إقرار     دورات  اليف  
لإلســراع الالزمــة مليــة العيــارات اخلتــدابري و املتــصلة بالةبــشأن الــسياسررات دورة مقــالثانيــة للــ
ــذ  ــة يف جمــال بالتنفي ــسائل اجمموع ــارةيةعيضــااملومل ــاة   املخت ــع مراع ــيت جتــرى يف  ، م ــشات ال  املناق

 ،الصلة  األخرى ذاتسهاماتاالجتماع التحضريي احلكومي الدويل وتقارير األمني العام واإل
_______________ 

 .٥٥/٢انظر القرار  )٨(
 ،(E/2003/29) ٩، امللحـق رقـم   ٢٠٠٣ق الرمسيـة للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي،        الوثائ :انظر )٩(

 ).هـ (٢٣الفصل األول، الفرع ألف، مشروع القرار األول، الفقرة 
 .املرجع نفسه، مشروع القرار األول )١٠(
 ).ح (٢املرجع نفسه، الفقرة  )١١(
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 تـستند    بـأن  )١٢(ر الذي اختذته اللجنة يف دورهتا احلادية عشرة       ا إىل القر  أيضاوإذ تشري    
الـيت ختلـص إليهـا     ائجنتـ الاملناقشات اليت جتـرى يف االجتمـاع التحـضريي احلكـومي الـدويل إىل             

، وأن يقــوم  األخــرى ذات الــصلة ســهامات وتقــارير األمــني العــام واإل  ةيدورة االستعراضــالــ
الـيت  دورة  الـ ناقشات، بإعداد مشروع وثيقة تفاوض للنظر فيها يف          امل تلكعلى أساس   الرئيس،  

 ،اتالسياسجيري فيها إقرار 
بأمهيــة االجتمــاع التحــضريي احلكــومي الــدويل ملناقــشة خيــارات الــسياسة وإذ تــسلم  

وما ميكن اختاذه من إجراءات للتصدي للعوائق والعقبات اليت تعترض عملية التنفيـذ والـيت يـتم                 
 ،يةاالستعراضاليت تعقد فيها الدورات  واتسنالل حتديدها خال

أن اللجنـة أجـرت يف دورهتـا الرابعـة عـشرة تقييمـا متعمقـا            وإذ تالحظ مـع االرتيـاح        
ــذ جــدول أعمــال القــرن     ــام٢١للتقــدم احملــرز يف تنفي ــذ جــدول أعمــال   ، وبرن ج مواصــلة تنفي

سائل املواضـيعية املتعلقـة     ، وخطة جوهانسربغ للتنفيذ، مع التركيـز علـى جمموعـة املـ            ٢١ القرن
الغــالف اجلــوي /بتــسخري الطاقــة ألغــراض التنميــة املــستدامة والتنميــة الــصناعية وتلــوث اهلــواء 

 ،)١٣(التنفيذ وتغري املناخ، وحددت أفضل املمارسات واملعوقات والعقبات اليت تعترض عملية
ذ جـدول   تنفيـ يف   بتقريـر األمـني العـام عـن األنـشطة املـضطلع هبـا                حتيط علمـا   - ١ 

، ونتــائج مــؤمتر القمــة ٢١، وبرنــامج مواصــلة تنفيــذ جــدول أعمــال القــرن  ٢١أعمــال القــرن 
 ؛)١٤(العاملي للتنمية املستدامة

 مـن عناصـر اإلطـار الـشامل         أساسـي أن التنمية املـستدامة عنـصر        تكرر تأكيد  - ٢ 
 ذلــك يف ا، مبــامنائيــة املتفــق عليهــا دوليــ لتحقيــق األهــداف اإلخباصــةألنــشطة األمــم املتحــدة، و

 ؛)٥(خطة جوهانسربغ للتنفيذاألهداف الواردة يف أللفية ول اإلمنائيةاألهـداف 
، واجمللـــس املعنيـــة باحلكومـــات، ومجيـــع املنظمـــات الدوليـــة واإلقليميـــة  هتيـــب - ٣ 

ــة والوكــاالت       ــا، واللجــان اإلقليمي ــصادي واالجتمــاعي، وصــناديق األمــم املتحــدة وبراجمه االقت
ــة   املتخصــصة، واملؤ ــة العاملي ــة، ومرفــق البيئ ــة الدولي ــة  ،ســسات املالي ــة الدولي  واملنظمــات احلكومي

، إجراءات لكفالـة فعاليــة      كل منها  ة وفقا لوالي  أن تتخذ، وكذلك اجملموعات الرئيسية     ،األخرى
القمــة العــاملي املعتمــدة يف مــؤمتر وتنفيــذ ومتابعــة االلتزامــات والــربامج واألهــداف احملــددة زمنيــا  

 الصدد؛ وتشجعها على اإلبالغ عن التقدم امللموس احملرز يف هذاللتنمية املستدامة، 
_______________ 

 ).ز (٢املرجع نفسه، الفقرة  )١٢(
 .، الفصل الثاين)E/2006/29 (٩لحق رقم ، امل٢٠٠٦املرجع نفسه،  )١٣(
)١٤( A/61/258. 
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ــتـــدعو - ٤   الفعـــال لاللتزامـــات والـــربامج واألهـــداف احملـــددة زمنيـــا  ذ إىل التنفيـ
ــاملي   و ــة الع ــؤمتر القم ــدة يف م ــستدامة و املعتم ــة امل ــائل     للتنمي ــصلة بوس ــال األحكــام املت إىل إعم

 ، على النحو الوارد يف خطة جوهانسربغ للتنفيذ؛التنفيذ
 أن جلنة التنمية املستدامة هي اهليئة الرفيعة املستوى املسؤولة عـن            تكرر تأكيد  - ٥ 

 مبثابة منتدى للنظر يف املـسائل املتـصلة بتكامـل           يالتنمية املستدامة يف منظومة األمم املتحدة وه      
  باحلكومات أن تدعم عمل اللجنة؛األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة، وهتيب

ــشجع - ٦  ــدورة ا   ت ــشاركة يف ال ــى امل ــات عل ــسة  احلكوم ــة خلام ــشرة للجن يف  وع
، مبن فـيهم وزراء، مـن       ، على املستوى املناسب، مبمثلني    اجتماعها التحضريي احلكومي الدويل   

تدامة تــسخري الطاقــة ألغــراض التنميــة املــس  اإلدارات واملنظمــات املختــصة العاملــة يف جمــاالت  
 ؛، وكذلك التمويل وتغري املناخياجلوالغالف /والتنمية الصناعية وتلوث اهلواء

 بـأن تيـسر     )١٥( الـذي اختذتـه اللجنـة يف دورهتـا احلاديـة عـشرة             رارقال إىل   تشري - ٧ 
املتوازنـة للمـشتركني مـن مجيـع املنـاطق          اللجنـة املـشاركة     األنشطة اليت تنظم خالل اجتماعات      

 ن بني اجلنسني؛حتقيق التوازكذلك و
النظر يف دعـم مـشاركة ممـثلني مـن البلـدان الناميـة يف                البلدان املاحنة إىل     تدعو - ٨ 

الغــالف /جمــاالت تــسخري الطاقــة ألغــراض التنميــة املــستدامة والتنميــة الــصناعية وتلــوث اهلــواء 
ــشرة للجنــــ       ــدورة اخلامــــسة عــ ــري املنــــاخ يف الــ ــوي وتغــ ــا التحــــضريي  اجلــ ة ويف اجتماعهــ

 لدويل؛ا احلكومي
، بوسـائل   )٢(٢١ هـدف تعزيـز تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن              ؤكد من جديـد   ت - ٩ 

 منها تعبئة املوارد املالية والتكنولوجية وكذلك برامج بناء القدرات، وخباصة للبلدان النامية؛
اجملتمـع املـدين وسـائر      وإشـراك    هـدف تعزيـز مـسامهة        تؤكد من جديـد أيـضا      - ١٠ 
، وكـذلك تعزيـز   ٢١ يف تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن         يـا  فعل اراكإشـ املعنـيني    املـصلحة    أصحاب

 الشفافية ومشاركة اجلمهور على نطاق واسع؛
 ضرورة تعزيز مسؤولية الشركات ومـساءلتها، علـى     كذلك تؤكد من جديد   - ١١ 

 النحو الذي توخته خطة جوهانسربغ للتنفيذ؛

_______________ 
 ،(E/2003/29) ٩، امللحـــق رقـــم ٢٠٠٣الوثـــائق الرمسيـــة للمجلـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي،   )١٥(

 ).ي (٢الفصل األول، الفرع ألف، مشروع القرار األول، الفقرة 
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الـصغرية  املؤسـسات  ر و البالغـة الـصغ   شاريع ضرورة تعزيز تنمية امل     تأكيد عيدت - ١٢ 
التدريب والتعليم وتعزيز املهارات، مـع التركيـز بوجـه خـاص            منها  واملتوسطة احلجم، بوسائل    

 لمجتمعات الريفية؛ل بالنسبةعلى الصناعة الزراعية بوصفها سبيال لكسب العيش 
ــوازن    تطلــــب - ١٣  ــل املتــ ــسري التمثيــ ــات لتيــ ــذ ترتيبــ ــة أن تتخــ ــة اللجنــ  إىل أمانــ

 ئيسية من البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية يف دورات اللجنة؛للمجموعات الر
 إىل أمانـة اللجنـة أن تنـسق مـشاركة اجملموعـات الرئيـسية املعنيـة                 تطلب أيضا  - ١٤ 

ــا يف ذلــك االجتمــاع التحــضريي احلكــومي        ــة، مب ــسة عــشرة للجن ــدورة اخلام ــشات ال يف مناق
 الدويل؛

وبراجمها وصـناديقها ذات الـصلة      األمم املتحدة    دعوهتا لوكاالت    تكرر تأكيد  - ١٥ 
 يف  ،شارك بفعاليـة  إىل أن تـ    واملؤسسات املالية والتجارية الدولية واإلقليميـة        ةمرفق البيئة العاملي  و

 عمل اللجنة؛يف  ،حدود والياهتا
ــوم،  تطلــب - ١٦  ــام أن يق ــالغ  إىل األمــني الع ــدى إب ــا اخل ل ــة يف دورهت امــسة  اللجن

 عية يسهامات املناسبة املقدمـة مـن مجيـع املـستويات، بتقـدمي تقـارير مواضـ               عشرة على أساس اإل   
ة بتــسخري الطاقــة علقــكــل مــن املــسائل األربــع الــواردة يف جمموعــة املــسائل املواضــيعية املت  عــن 

وتغـري املنـاخ، مـع      الغـالف اجلـوي     /والتنميـة الـصناعية وتلـوث اهلـواء       ألغراض التنمية املستدامة    
 بينــها، والقيــام يف الوقــت نفــسه بتنــاول املــسائل الــشاملة، مبــا فيهــا ســبل مراعــاة أوجــه التــرابط

 مراعــاة األحكــام ذات الــصلة أيــضاالتنفيــذ، الــيت حــددهتا اللجنــة يف دورهتــا احلاديــة عــشرة، و  
ــرات   ــواردة يف الفق ــة يف    ١٥  و١٤ و ١٠ال ــه اللجن ــذي اعتمدت ــرار األول ال  مــن مــشروع الق
 ؛)١٦(دورهتا احلادية عشرة

 اجملموعــات وكــذلك املــستويات، مجيــع احلكومــات واملنظمــات علــى تــشجع - ١٧ 
موجهـة حنـو    نـشطة   وأبـادرات   القيـام مب  ، علـى    والتربويـة الرئيسية، مبا يف ذلك األوساط العلميـة        

، وبرنـامج   ٢١وتيـسري تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن           وتعزيـز   دعم أعمـال اللجنـة      نتـائج لـ   حتقيق  
القيـام   هامنـ بوسـائل   ،  ، وخطـة جوهانـسربغ للتنفيـذ      )٣(٢١مواصلة تنفيذ جدول أعمال القـرن       

 ب املصلحة؛اصحمن أبادرات شراكة طوعية فيما بني العديد مب
ــ - ١٨  ــ أمهيــة ختــصيص وقــت كــاف جلميــع األنــشطة املتوخــاة يف   ربزت الــيت دورة ال

 مبا يف ذلك إلجراء املفاوضات بشأن خيارات السياسة ومـا ميكـن   ،اتالسياسجيري فيها إقرار   
 يف هذا الصدد، أمهيـة إتاحـة   ،وتالحظاختاذه من إجراءات يف الدورة اخلامسة عشــرة للجنـــة،    

_______________ 
 .املرجع نفسه، الفصل األول، الفرع ألف )١٦(
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للنظـر فيهـا قبـل      مـشروع وثيقـة التفـاوض الـيت أعـدها الـرئيس             مجيع الوثائق املطلوبـة، مبـا فيهـا         
 بداية الدورة؛

ـــرر - ١٩  بنــد والــستني اللثانيــة  أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا ا تقـ
 وبرنامج مواصلة تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن           ٢١تنفيذ جدول أعمال القرن     ”املعنون  الفرعي  

أن يقـدم إليهـا يف     العـام    األمـني   وتطلـب إىل   ،“ ونتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة      ٢١
 .ورة تقريرا عن تنفيذ هذا القرارتلك الد

 ٨٣اجللسة العامة 
 ٢٠٠٦ ديسمرب/ كانون األول٢٠


