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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/63/414/Add.1( على تقرير اللجنة الثانيةبناء[
 

 وبرنـامج مواصــلة تنفيـذ جــدول٢١تنفيـذ جـدول أعمــال القـرن - ٦٣/٢١٢
  ونتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة٢١ أعمال 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 األول٢٠ ألــف وبــاء املــؤرخني٥٧/٢٧٠  و٢٠٠٢ديــسمرب/األول
 ديــسمرب/ كــانون األول٢٠ املــؤرخ٦١/١٩٥و علــى التــوايل،،٢٠٠٣يونيــه/ حزيــران٢٣ و

، وســائر القــرارات الــسابقة٢٠٠٧ديــسمرب/ كــانون األول١٩ املــؤرخ٦٢/١٨٩  و٢٠٠٦
 ٢١  وبرنــامج مواصــلة تنفيــذ جــدول أعمــال القــرن٢١تنفيــذ جــدول أعمــال القــرنب املتعلقــة

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

أن التنميـةـــوإعـــالن جوهانـسربغ بـش )٣(٢١وبرنــامج مواصلــة تنفيذ جدول أعمــال القــرن

_______________

ــ )١( ــانريو، املتحـــدة املعـــينمتقريـــر مـــؤمتر األمـ ــة، ريـــو دي جـ ـــة والتنميـ ــه/ حزيـــران١٤-٣ بالبيئـ يونيـ
 A.93.I.8منــشورات األمـــم املتحــــدة، رقــــم املبيــع ( القــرارات الــيت اختـذها املــؤمتر، الـد األول،١٩٩٢

 .، املرفق األول١القرار،)والتصويب
 .الثايناملرجع نفسه، املرفق )٢(
 .املرفـق ،١٩/٢ - دإ لقـرارا )٣(
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خطـة جوهانـسربغ”(تدامةــمؤمتر القمة العـاملي للتنميـة املـسنتائج وخطة تنفيذ)٤(تدامةــــاملس
 ،)٦(لمؤمتر الدويل لتمويل التنميةل وكذلك توافق آراء مونتريي،)٥()“للتنفيذ

 وبرنامج مواصلة تنفيـذ٢١ االلتزام بتنفيـذ جدول أعمال القرنوإذ تؤكد من جديد
 وخطة جوهانسربغ للتنفيذ، مبا يف ذلك األهـداف والغايـات احملـددة٢١جدول أعمال القرن

 لأللفية، زمنيا وغريها من األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية
 ،)٧(٢٠٠٥ؤمتر القمة العاملي لعاممل الوثيقة اخلتاميةإىلريوإذ تش

ــة التنميــةوإذ تؤكــد مــن جديــد ــشرة للجن ــة ع القــرارات املتخــذة يف الــدورة احلادي
 ،)٨(املستدامة

وانبها االقتـصادية واالجتماعيـة والبيئيـةجبأن التنمية املستدامةعلىتأكيدالوإذ تكرر
الـشامل ألنـشطة األمـم املتحـدة، وإذ تعيـد تأكيـد اسـتمرارعنصر أساسي مـن عناصـر اإلطـار

ــة حتقيــق ــةالاحلاجــة إىل كفال ــة البيئ ــة االجتماعيــة ومحاي ــة االقتــصادية والتنمي تــوازن بــني التنمي
 ا ركائز مترابطة ومتداعمة للتنمية املستدامة،وصفهب
ثالثهناك حتـديات تعتـرض سـبيل بلـوغ أهـداف الركـائز الـال تزال أنهوإذ تالحظ 

  يف سياق األزمات العاملية الراهنة،خباصةللتنمية املستدامة، و
 ،٢٠١٢باقتراح عقد مؤمتر قمة عاملي للتنمية املستدامة يف عاموإذ حتيط علما 
ضرورة إجراء مزيد من املشاورات ـذا الـشأن يف ضـوء تنـوعوإذ تضع يف اعتبارها 

 احتديـد العمليـة التحـضريية هلـذضرورةا منـها لـإدراكاآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء،
وطرائقهـاتلـك العمليـةمضمونوبشأن التنمية املستدامة الرفيع املستوى املمكن عقدهاحلدث

_______________

 -أغــسطس/ آب٢٦تقريــر مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامة، جوهانــسربغ، جنــوب أفريقيــا، )٤(
ــم (٢٠٠٢ ســـبتمرب/أيلـــول ٤  الفـــصل،) والتـــصويبA.03.II.A.1 املبيـــعمنـــشورات األمـــم املتحـــدة، رقـ

 .، املرفق١ األول، القرار
 .، املرفق٢ملرجع نفسه، القرارا )٥(
ــسيك، )٦( ــونتريي، املكــ ــة، مــ ــل التنميــ ــدويل لتمويــ ــؤمتر الــ ــر املــ ــارس/ آذار٢٢-١٨تقريــ  ٢٠٠٢مــ
 .، املرفق١، الفصل األول، القرار)A.02.II.A.7منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع(
 .٦٠/١انظر القرار )٧(
ــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،:انظــر )٨( ــم، امل٢٠٠٣ الوثــائق الرمسي ،)E/2003/29 (٩لحــق رق

 .األول الفصل
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 املتعــددهابرنــامج عملــعلــى النحــو املقــرر يف خباصــةلجنــة، والأعمــالمــع مراعــاة ،وتوقيتــها
 عمل،ال زدواجية يفتفادي اال رضبغ،)٩(السنوات

إلسـهاما أعد ـدفاملتعدد السنوات الذياللجنةإىل اعتماد برنامج عملذ تشريوإ 
 وبرنــامج مواصــلة تنفيــذ جــدول أعمــال٢١جــدول أعمــال القــرنيف الــدفع قــدما بتنفيــذ

  على مجيع الصعد،خطة جوهانسربغ للتنفيذو ٢١ القرن
االسـتهالك غـري أن القـضاء علـى الفقـر وتغـيري أمنـاط اإلنتـاج ووإذ تؤكد مـن جديـد

لتنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة متثــل أهــدافالاملــستدامة ومحايــة وإدارة قاعــدة املــوارد الطبيعيــة
 لتنمية املستدامة،تحقيق اشاملة ومتطلبات أساسية ل

أمــر أساســي الرشــيدة داخــل كــل بلـد وعلــى الــصعيد الــدويلإلدارةا بــأنوإذ تـسلم
 لتنمية املستدامة،لتحقيق ا

مركـز تنـسيقك لتعمـل قد عينـت اللجنـةخطة جوهانسربغ للتنفيذإىل أن ريتشوإذ
 يف تنفيـذ االلتزامـات احلكوميـةتـسهملتنميـة املـستدامة وا الـيت تعـززالـشراكاتبـشأن نقاشلل

 ٢١  وبرنامج مواصلة تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن٢١جدول أعمال القرن يفواردةالدولية ال
 ،خطة جوهانسربغ للتنفيذو

غـىن  يواجه العـامل اليـوم وشـرط الشامل بأن القضاء على الفقر أعظم حتدذ تسلموإ
عنه لتحقيق التنمية املستدامة، وخباصة بالنسبة للبلدان النامية، وأنه على الرغم من أن كل بلد

وأنه ليس مـن قبيـل املغـاالةالقضاء على الفقرعنمسؤول أساسا عن حتقيق تنميته املستدامة و
ــد ــة،دوتأكي ــة الوطني ــسياسات واالســتراتيجيات اإلمنائي ــزمر ال ــه يل ــدابري متــضافرةفإن اختــاذ ت

وملموسة على مجيع الصعد لتمكني البلدان النامية من حتقيق أهدافها يف جمال التنمية املستدامة
ها الغايـاتفي من حيث عالقتها بالغايات واألهداف املتفق عليها دوليا فيما يتصـــل بالفقر، مبا

املتحـدة  والنتـائج ذات الـصلة ملـؤمترات األمـم٢١ يف جدول أعمـال القـرناألهداف الواردةو
 ،)١٠(أللفيةلاألخرى وإعالن األمم املتحدة

إىل أنه ينبغي للمجلس االقتصادي واالجتمـاعي االضـطالع بـدور أكـرب يف وإذ تشري 
كـل مـن متوازنـة بـنيبـصورةيف حتقيـق التكامـلاإلشراف على التنسيق على نطاق املنظومة و

 االقتصادي واالجتماعي والبيئي لسياسات وبرامج األمم املتحدة اليت دف إىل تعزيـزاجلانب
لجنــة أن تظــل اللجنــة الرفيعــة املــستوىينبغــي ل هالتنميــة املــستدامة، وإذ تؤكــد مــن جديــد أنــ

_______________

 .املرجع نفسه، الفرع ألف، مشروع القرار األول، املرفق )٩(
 .٥٥/٢انظر القرار )١٠(
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 للنظـرمنتـدى كتعمـلداخل منظومـة األمـم املتحـدة وأنالتنمية املستدامةعن حتقيقاملسؤولة
 يف املسائل املتصلة بتكامل أبعاد التنمية املستدامة الثالثة،

إىل أن الزراعة والتنمية الريفية واألراضي واجلفاف والتـصحر عناصـروإذ تشري أيضا 
مترابطــة ينبغــي تناوهلــا بطريقــة متكاملــة يراعــى فيهــا كــل مــن البعــد االقتــصادي واالجتمــاعي

ة، والـسياسات القطاعيـة ذات الـصلة، والقـضايا الـشاملة، مبـا يف ذلـكوالبيئي للتنمية املستدام
  كما حددا اللجنة يف دورا احلادية عشرة،،وسائل التنفيذ

 يف جمـاالت الزراعـة والتنميـةقيـوداكل وا بـأن البلـدان األفريقيـة تواجـه مـشوإذ تسلم 
ــي ال ــه ينبغ ــى أن ــشدد عل ــصحر، وإذ ت ــة واألراضــي واجلفــاف والت ــشكل وافالريفي ــصدي ب ت

جيـري فيهـا يف أثناء الـدورة الـسابعة عـشرة للجنـة، الـيت سـتكون دورةقيودكل والااملش لتلك
 السياسات، إقرار

 االقتـصاديالـسأيـدهالـذي )١١( إىل قرار اللجنة يف دورا احلادية عشرةوإذ تشري 
 الجنـة يف دوراـ أن تتخـذ ال٢٠٠٣يوليـه/ متوز٢٥ املؤرخ٢٠٠٣/٦١يف قرارهواالجتماعي

مـايو مـن الـسنة الثانيـة/ أيـار-أبريـل/اليت جيري فيها إقـرار الـسياسات الـيت سـتعقد يف نيـسان
الالزمـةمليةالعياراتاخلتدابري وبشأن السياسة املتعلقة بالرراتلدورة برنامج عمل اللجنة مق

املناقـشات الـيتع مراعـاةية املختـارة، مـعيضااملواملسائلجموعةمب يتعلق مافيلإلسراع بالتنفيذ
 األخـرىسـهاماتاالجتماع التحضريي احلكـومي الـدويل وتقـارير األمـني العـام واإل جترى يف

 ،الصلة ذات
 تستند املناقـشات الـيت أن)١٢( إىل قرار اللجنة يف دورا احلادية عشرةوإذ تشري أيضا 

ــومي الـــدويل إىل ــاع التحـــضريي احلكـ ــالجتـــرى يف االجتمـ ــالـــيت خت ائجنتـ ــا الـ دورةلـــص إليهـ
ــاميةاالستعراضــ ــني الع ــارير األم ــصلةســهاماتاإلكــذلك و، وتق ، وأن يقــوم األخــرى ذات ال

الـيتدورةال املناقشات، بإعداد مشروع وثيقة تفاوض للنظر فيها يفتلكعلى أساسالرئيس،
 ات،السياسجيري فيها إقرار

علــق مبناقــشة خيــاراتبأمهيــة االجتمــاع التحــضريي احلكــومي الــدويل املتوإذ تــسلم 
 والعقبـات الـيت تعتـرض عمليـة التنفيـذقيـودالسياسة وما ميكن اختاذه من إجراءات للتصدي لل

  االستعراضية،ة اليت تعقد فيها الدورةواليت يتم حتديدها خالل السن

_______________

 ،)E/2003/29 (٩، امللحـق رقـم٢٠٠٣ الوثـائق الرمسيـة للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي،:انظر )١١(
 ).ح (٢الفصل األول، الفرع ألف، مشروع القرار األول، الفقرة

 ).ز (٢املرجع نفسه، الفقرة )١٢(
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أن اللجنة أجرت يف دورا الـسادسة عـشرة تقييمـا متعمقـاوإذ تالحظ مع االرتياح 
ــدم احملــرز يف ــال القــرنللتق ــذ جــدول أعم ــذ جــدول أعمــال٢١ تنفي ــامج مواصــلة تنفي  وبرن

 صلة وخطة جوهانسربغ للتنفيـذ، مـع التركيـز علـى جمموعـة املـسائل املواضـيعية املتـ٢١ القرن
 أوجــهآخــذة يف االعتبــاربالزراعــة والتنميــة الريفيــة واألراضــي واجلفــاف والتــصحر وأفريقيــا،

عمليـةيف وحـددت أفـضل املمارسـات، للمسائل الشاملةبينها وكذلك التصدي الترابط فيما
 ،)١٣( وعقباتقيودما يعترضها منوالتنفيذ

ــاح أيــضا  ــة يف دورــاوإذ تالحــظ مــع االرتي ــيت أجرــا اللجن ــة االســتعراض ال عملي
 السادسة عشرة لتنفيذ قرارات اللجنة بشأن مسألة املياه،

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

 هـاالشامل ألنشطة األمم املتحدة، وخباصة لتحقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليهـا دوليـا، مبـا في
 ؛)٥(خطة جوهانسربغ للتنفيذ األهـداف اإلمنائية لأللفية واألهداف الواردة يف

ــة والـــس باحلكومـــات ومجيـــع ايـــب- ٣ ــة املعنيـ ــة واإلقليميـ ــات الدوليـ ملنظمـ
ــاعي وصــناديق األمــم املتحــدة وبراجمهــا واللجــان اإلقليميــة والوكــاالت ــصادي واالجتم االقت
ــة الدوليــة ــات احلكومي املتخصــصة واملؤســسات املاليــة الدوليــة ومرفــق البيئــة العامليــة واملنظم

واليـة كـل منـها، إجـراءات لكفالـة أن تتخـذ، وفقـا ل،األخرى، وكذلك اموعـات الرئيـسية
 مـؤمتر القمـةالـيت أقرهـااللتزامات والربامج واألهـداف احملـددة زمنيـاالفعليني لتابعةاملتنفيذ وال

 العاملي للتنمية املستدامة، وتشجعها على اإلبالغ عن التقدم امللموس احملرز يف هذا الصدد؛
الــيت لاللتزامـات والـربامج واألهـداف احملـددة زمنيـالا إىل التنفيـذ الفعـتـدعو- ٤

 مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة وإىل إعمال األحكام املتـصلة بوسـائل التنفيـذ، علـىأقرها
 النحو الوارد يف خطة جوهانسربغ للتنفيذ؛

 حـدثالـدول األعـضاء إىل اإلعـراب عـن آرائهـا بـشأن إمكانيـة عقـدتـدعو - ٥ 
وى عـن التنميـة املـستدامة، وتطلـب إىل األمـني العـام إدراج اآلراء املعـرب عنـها يفرفيع املـست

 ٢١وبرنامج مواصلة تنفيـذ جـدول أعمـال القـــرن ٢١تقريره عن تنفيذ جدول أعمال القرن
، وتقـرر مواصـلة النظـر يف هـذه املـسألة يف الـدورةمؤمتر القمة العاملي للتنمية املـستدامة ونتائج

 ستني للجمعية العامة؛الرابعة وال
_______________

 .، الفصل الثاين)E/2008/29 (٩، امللحق رقم٢٠٠٨املرجع نفسه، )١٣(
)١٤( A/63/304. 
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ــة املــستدامة هــي اهليئــة الرفيعــة املــستوىعلــى تأكيــدالتكــرر- ٦ ــة التنمي أن جلن
 يف املـسائلللنظـرمنتـدىتعمـل كاملـسؤولة عـن التنميـة املـستدامة يف منظومـة األمـم املتحـدة و

 ؛ الثالثةلتنمية املستدامةا أبعادبتكاملاملتصلة
ىل نتائج حتظى بتوافق اآلراء وعقـد دورات عمليـةالتوصل إ على أمهيةتشدد- ٧ 

 ؛املنحى إلقرار السياسات
عـشرةبعةيف الـدورة الـساباملستوى الالئـقشاركةامل احلكومات علىتشجع- ٨ 

ن اإلدارات، مـن بينـهم وزراء، مـممـثلني واجتماعها التحضريي احلكومي الـدويل بإيفـادللجنة
جمــاالت الزراعــة والتنميــة الريفيــة واألراضــي واجلفــافالــيت تعمــل يفذات الــصلةواملنظمــات

 ل؛ويمتالوكذلك يف جمال  وأفريقيا،والتصحر
 تتـــيحأن  إىل القــرار الـــذي اختذتــه اللجنــة يف دورـــا احلاديــة عــشرةتــشري- ٩

 ، اجتماعـات اللجنـة املـشاركة املتوازنـة مـن مجيـع املنـاطقجيري تنظيمها يف أثنـاءاألنشطة اليت
 ؛)١٥(قيق التوازن بني اجلنسنيوكذلك حت

البلـدان الناميـة يفمـن  البلدان املاحنة إىل النظر يف دعـم مـشاركة ممـثلنيتدعو- ١٠
، بوسـائل منـها تقـدمي الـدويلاجتماعها التحضريي احلكـومييف وعشرة للجنةبعةالدورة السا

 ؛ إىل صندوق اللجنة االستئماينمسامهات
، بوسـائل)٢(٢١تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن هـدف تعزيـزتؤكد من جديـد- ١١

ــاء القــدرات، و،منــها تعبئــة املــوارد املاليــة والتكنولوجيــة مــن أجــلاصــةخب وكــذلك بــرامج بن
 النامية؛ لبلدانا
 احلكومات املاحنة واملؤسسات املالية الدولية إىل دعم اجلهود اليت تبـذهلاتدعو - ١٢ 

الـيت تعقـد فيهـاسنةالـ خـاللجرى حتديدهايود اليتقات والقوعالبلدان النامية للتغلب على امل
الزراعـة والتنميـة الريفيـةاملتـصلة باملواضـيعيةاملـسائلجموعةفيما يتعلق مب يةاالستعراضالدورة

 ؛وأفريقيا واألراضي واجلفاف والتصحر
أصـحاب املــصلحةهــدف تعزيـز مـشاركة اتمــع املـدين وتؤكـد مـن جديـد - ١٣ 

، وكــذلك التــشجيع٢١ الفعلــي يف تنفيــذ جــدول أعمــال القــرنموإشــراكهاآلخــرين نياملعنـي
 على توخي الشفافية ومشاركة عامة اجلمهور يف ذلك؛

_______________

،(E/2003/29) ٩، امللحـق رقـم٢٠٠٣الوثـائق الرمسيـة للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي، :انظـر )١٥(
 ).ي (٢الفصل األول، الفرع ألف، مشروع القرار األول، الفقرة
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 تنـــسيق مـــشاركة اموعـــات الرئيـــسية املعنيـــة يف اللجنـــة إىل أمانـــةتطلـــب- ١٤
،لـدويل واجتماعها التحضريي احلكومي اعشرة للجنةالسابعةالدورةيف ية املواضيعاتناقشامل

املـسائل مبجموعـةيتعلقفيما الوفاء مبساءلة املؤسسات ومسؤوليتهاتقارير عنالوتنسيق تقدمي
 ؛ية، وفقا ألحكام خطة جوهانسربغ للتنفيذاملواضيع

 علـى النحـوتها،مـساءلو الـشركاتمسؤوليةضرورة تعزيزتؤكد من جديد- ١٥
 املتوخى يف خطة جوهانسربغ للتنفيذ؛

ــ- ١٦ ــضاتؤكـــد مـ ــد أيـ ــرورةن جديـ ــة املـــشاريعضـ ــز تنميـ ــصغرتعزيـ البالغـــة الـ
واملتوسطة احلجم، بوسائل منها التدريب والتعليم وتعزيـز املهـارات، مـع الصغريةواملؤسسات

 لمجتمعــاتمــصدرا للــرزق بالنــسبة ليز بوجــه خــاص علــى الــصناعة الزراعيــة بوصــفهاـالتركــ
 الريفية؛

ــتطلــــب- ١٧ ــة أن تتخــ ــة اللجنــ ــوازن إىل أمانــ ــل املتــ ــسري التمثيــ ذ ترتيبــــات لتيــ
 وتـدعو،الناميـة يف دورات اللجنـةالبلـدانللمجموعات الرئيسية مـن البلـدان املتقدمـة النمـو و

 إىل النظـر يف دعـم مـشاركة اموعـات الرئيـسية مـن البلـدان، يف هـذا الـصدد،البلدان املاحنـة
 االستئماين؛ إىل صندوق اللجنةمسامهات بوسائل منها تقدمي،النامية

، مبا فيها منظمة األمـم املتحـدة املتخصصة ذات الصلةوكاالتال تكرر دعوة- ١٨
ألغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وصناديق األمـم املتحـدة وبراجمهـا ومرفـقل

األمــم اتفاقيــةأمانــة  وكــذلكالبيئــة العامليــة واملؤســسات املاليــة والتجاريــة الدوليــة واإلقليميــة،
وخباصـة  التـصحر،أو من/ واملتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد

ــةأن تــشارك إىلاملعنيــة مــن اهليئــاتهــاوغري )١٦(يف أفريقيــا ــه، بفعالي  يف، كــل يف نطــاق واليت
 عشرة؛  دورا السابعةيف اجتماعها التحضريي احلكومي الدويل،يف وأعمال اللجنة
 احلكومـات واملنظمـات علـى مجيـع املـستويات، وكـذلك اموعــاتتـشجع- ١٩

 ،دعـم أعمـال اللجنـةتتـوخى حتقيـق النتـائج مـن أجـلالرئيسية، على القيام مببادرات وأنشطة
 وبرنــامج مواصــلة تنفيــذ جــدول أعمــال٢١وتعزيــز وتيــسري تنفيــذ جــدول أعمــال القــرن

ل منـها القيـام مببـادرات شـراكة طوعيـة بـني وخطة جوهانـسربغ للتنفيـذ، بوسـائ)٣(٢١ القرن
 ؛أصحاب املصلحة املتعددين

ــتطلــب- ٢٠ ــام أن يق ــاريرهم،د إىل األمــني الع ــةإىل يف ســياق تق ــا اللجن يف دور
، تقارير مواضـيعيةاملستوياتاإلسهامات املناسبة املقدمة من مجيعأساسعلى،عشرةبعةالسا

_______________

 .٣٣٤٨٠، الرقم١٩٥٤، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١٦(
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 املتعلقــة بالزراعــة املواضــيعية املــسائلدة يف جمموعــةالــوارالــست مــسألة مــن املــسائلعــن كــل
 مـع مراعـاة أوجـه التـرابط فيمـا بينـها،والتنمية الريفية واألراضي واجلفاف والتـصحر وأفريقيـا

 الـشاملة، مبـا يف ذلـك وسـائل التنفيـذ الـيت حـددا اللجنـة يف دورـائلامـستـصدي لللدى ال
 مــن١٥  و١٤  و١٠ذات الــصلة مــن الفقــرات، وأيــضا مــع مراعــاة األحكــاماحلاديـة عــشرة

 ؛)٨(مشروع القرار األول الذي اختذته اللجنة يف دورا احلادية عشرة
أمهيـة ختـصيص وقـت كـاف جلميـع األنـشطة املتوخـاة يف الـدورةعلى شددت - ٢١ 

 الــيت جيــري فيهــا إقــرار الــسياسات، مبــا يف ذلــك إلجــراء مفاوضــات بــشأن خيــارات الــسياسة
 اختاذه من إجراءات يف الدورة السابعة عـشــرة للجنــــة، وتالحـظ، يف هـذا الـصدد،وما ميكن

للنظـر ،مشروع وثيقة التفاوض اليت أعـدها الـرئيسأمهية إتاحة مجيع الوثائق املطلوبة، مبا فيها
 الدورة؛ فيها قبل بداية
البنــدوالــستنيرابعــة أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورا التقــــرر- ٢٢

ــون ــذ جــدول أعمــال القــرن”الفرعــي املعن ــذ جــدول أعمــال ٢١تنفي ــامج مواصــلة تنفي وبرن
، وتطلـب إىل األمـني العـام أن يقـدم“ونتائج مؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـستدامة ٢١ القرن

 .إليها يف تلك الدورة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
 ٧٢اجللسة العامة

 ٢٠٠٨ديسمرب/ كانون األول١٩


