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ال وميا  ،باسم الدول األعضاء األمـم املتحـدة أعضـاء عموعـة الــ  33والصـني ،موـ و
ضــ ار بعنـــوان ”ذنجيــ جـــدول أعمـــال ال ــ ن  19وب نـــامم مواةــ ة ذنجيــ جــدول أعمـــال
ال ــ ن  19ونتـــا م مـــال ال مـــة العـــاملة ل تنميـــة املســـتدامة ومـــال األمـــم املتحـــدة ل تنميـــة
املستدامة“ ( ،)A/C.2/69/L.31ما ي ة نصهف
”إن اجلمعية العامة،
”إذ تشري إىل ض اراهتا  911 55املـار  11كـانون األول يفيسـم 1111
و  115 55املـــار  12كـــانون األول يفيســـم  1119و  151 53و 131 53
ألــــف املــــار ني  11كــــانون األول يفيســــم  1111و  131 53بـــــاء املــــار
 11حةي ان يونيــه  1111و  115 52املــار  12كــانون األول يفيســم 1111
و  951 55املــــــار  11كــــــانون األول يفيســــــم  1191و  913 55املــــــار
 11كــــانون األول يفيســــم  1199و  133 55املــــار  13لوز يوليــــه ،1191
و  111 53املـــــار  19كـــــانون األول يفيســـــم  1191و  191 53املـــــار
 11كــانون األول يفيســم  1191و  111 53املــار  91أي ول ســبتم ،1192
وسا ال ارا ا الص ة املتخ ة بوـ ن ذنجيـ جـدول أعمـال ال ـ ن  19وب نـامم
مواة ة ذنجي جدول أعمال ال ـ ن  19ونتـا م مـال ال مـة العـاملة ل تنميـة املسـتدامة
ومال األمم املتحدة ل تنمية املستدامة،
”وإذ تشري أيضا إىل ض اريها  111 53املـار  1لوز يوليـه  1191بوـ ن
شـ ل املنتــدا السياســة ال فيــو املســتوا املعـ بالتنميـة املســتدامة وجوانبــه التنظيميــة
و  9 53املــار  11كــانون األول يفيســم  1191بوــ ن اســتع اض ذنجيــ ضــ ار
اجلمعيــة العامــة  59 95املــار  11ذوــ ين الثــاب نوفم  1115واملتع ــب بتعةيــة
اجمل س االضتصايفي واالجتماعة،
”وإذ ت شريريري ل ري ل إىل إع ـ ن ريـــو بو ـ ن البيتــة والتنميــة وجــدول أعمــال
ال ــــــ ن  19وب نــــــامم مواة ــــــة ذنجيــ ـ جــــدول أعمــــــال ال ــــــ ن  19وإعــــــ ن
جوهانس غ بوـــ ن التنمية املســــتدامة و طة ذنجي نتا م مال ال مـة العـاملة ل تنميـة
املســتدامة ( طة جوهانس غ ل تنجيـ ) والوثي ـة ااتاميـة ملـال األمـم املتحـدة ل تنميـة
املستدامة املعنونة ”املست بل ال ي نصبو إليـه“ ،وذوافـب رراء مـونت ي ل مـال الـدو
لتمويـل التنميــة وإع ـ ن الدوحــة بو ـ ن لويــل التنميــةف الوثي ــة ااتاميــة ملــال املتابعــة
الــدو لتمويــل التنميــة املع ـ باســتع اض ذنجي ـ ذوافــب رراء مــونت ي وب نــامم عمــل
املــال الــدو ل س ـ ان والتنميــة واإلج ـ اءا األساســية ملواة ـ ة ذنجي ـ ب نــامم عمــل
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املــال الــدو ل ســ ان والتنميــة وإعــ ن ومنــهاب عمــل بــيجني والوثي ــة ااتاميــة
ل جتما اااص ملتابعة اجلهويف املب ولة ةوب حت يب األهداف اإلمنا ية لأللجية،
”وإذ تشري إىل ب نامم عمل الع د  1111-1199لصـا أضـل الب ـدان منـوا
( طة عمل اسطنبول)،
”وإذ ت شري أيضا إىل نتا م مال األمـم املتحـدة الثـاب املعـ بالب ـدان الناميـة
غ الساح ية املع ويف فيينا من  1إىل  5ذو ين الثاب نوفم ،1192
”وإذ ت شريريري ل ري ل إىل ب نــامم العمــل مــن أجــل التنميــة املســتدامة ل ــدول
اجلةريــة الصــغ ة الناميــة واإلعـ ن املتع ــب ب نــامم العمــل مــن أجــل التنميــة املســتدامة
ل دول اجلةرية الصغ ة النامية والت دم احمل ز ذنجيـ واملبـايفرا املتخـ ة لتنجيـ
املســت بل واســت اذيجية موريوــيول ملواة ـ ة ذنجي ـ ب نــامم العمــل مــن أجــل التنميــة
املستدامة ل دول اجلةرية الصـغ ة الناميـة والوثي ـة ااتاميـة ل جتمـا ال فيـو املسـتوا
الستع اض ذنجي است اذيجية موريويول ملواة ة ذنجي ب نامم العمل من أجـل التنميـة
املســتدامة ل ــدول اجلةريــة الصــغ ة الناميــة وإج ـ اءا العمــل املعجــل ل ــدول اجلةريــة
الصغ ة النامية (مسار ساموا)،
”وإذ تعيد تأليد االلتةام بتنجي جدول أعمـال ال ـ ن  19وب نـامم مواةـ ة
ذنجيـ جـدول أعمـال ال ـ ن  19و طــة جوهانسـ غ ل تنجيـ  ،اـا لـأل األهــداف
والغايــا احملــديفة املــدة وغ هــا مــن األهــداف اإلمنا يــة املتجــب ع يهــا يفوليــا ،اــا فيهــا
األهداف اإلمنا ية لأللجية ،وإ ذعيد أيضا ذ كيد األهداف األ ـ ا املتجـب ع يهـا يفوليـا
امليايفين االضتصـايفية واالجتماعيـة والبيتيـة منـ عـام  9111والوثي ـة ااتاميـة ملـال
األمم املتحدة ل تنمية املستدامة،
”وإذ ت شريريري إىل ض ارهــا  191 53ال ـ ي أحا ــا فيــه ع مــا بــاملوجة ال ـ ي
أعد ر يس اجلمعية العامة يفورهتا الثامنة والسـتني عـن املناضوـا والتوةـيا الـ
انبث ا عن احلوارا املنظمة األربعة ال ع د كل منها ع ى مدا يوم واحد ،ـ ل
يفورة اجلمعيــة الثامنــة والســتني ،ل نظـ الت ذيبــا املم نــة إلنوــاء رليــة ذيسـ ذعــةز
الت نولوجيا النظيجة والس يمة بيتيا،
”وإذ تس لّم ب ن ال ضاء ع ـى الج ـ أعظـم حتـد يواجهـه العـال اليـوم وشـ
ال غىن عنه لتح يب التنمية املستدامة ،وخباةة بالنسبة ل ب دان النامية ،وأنه ع ـى الـ غم
من أن كل ب د مساول امل ام األول عن حت يب ذنميته املستدامة وعـن ال ضـاء ع ـى
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هــ ا الصــديف ع ــى أ يــة يفور
الج ــ فيــه وأنــه ال مي ــن التوــديد بال ــدر ال ــا
السياسا واالست اذيجيا اإلمنا ية الو نية ،فإن اختا ذداب حمديفة ع ـى وـو متضـاف
ع ى مجيو الصعد أم الزم لتم ني الب دان النامية مـن حت يـب أهـدافها عـال التنميـة
املستدامة اا يتسب مو الغايا واألهداف املتجب ع يهـا يفوليـا املتصـ ة بـالج  ،اـا فيهـا
الغايـــا واألهـــداف الـــواريفة جـــدول أعمـــال ال ـ ـ ن  19والنتـــا م ا الصـ ـ ة
باملونو ملال ا األمم املتحدة األ ا وإع ن األمم املتحدة لأللجية،
”وإذ تعيد تأليد ن ورة مواة ة ذعميم م اعاة التنمية املسـتدامة ع ـى مجيـو
املستويا  ،عن يـب حت يـب الت امـل بـني اجلوانـت االضتصـايفية واالجتماعيـة والبيتيـة
واإلض ار بالص ة ال ذ بط بينـها ،وةـوال إىل حت يـب التنميـة املسـتدامة جبميـو أبعايفهـا،
وإ ذ ر ذ كيد أن التنمية املستدامة عنصـ أساسـة اإل ـار الوـامل لألنوـطة الـ
ذضط و هبا األمم املتحدة،
”وإذ تس لّم بـ ن ال ضـاء ع ـى الج ـ وذغـي أمنـا االسـته ا واإلنتـاب غـ
املستدامة وذوجيو أمنا االسته ا واإلنتاب املستدامة ومحاية ضاعـدة املـواريف الطبيعيـة
ال زمــة ل تنميــة االضتصــايفية واالجتماعيــة وإيفارهتــا هــة منتــهى الغايــا املنوــويفة مــن
التنمية املستدامة والو و األساسية لتح ي ها،
”وإذ تعيريريد تأليريريريد أ يــة احل يـــة والســ م واألمـــن واحتــ ام مجيـــو ح ـــو
اإلنسان ،اا لأل احلب التنمية واحلب مستوا معيوـة ال ـب ،اـا يوـمل احلـب
الغ اء وسيايفة ال انون واملساواة بني اجلنسني ول ني امل أة ،وااللتةام عمومـا بإضامـة
عتمعا عايفلة ويفمي ا ية من أجل حت يب التنمية،
” - 9تعيريريد تأليريريد الوثي ــة ااتاميــة ملــال األمــم املتحــدة ل تنميــة املســتدامة
املعنونة ”املست بل ال ي نصبو إليه“ ،وحتث ع ى التعجيل بتنجي ما جاء فيها؛
” - 1تعيد أيضا تأليد ض ارها  111 53ال ي رحبـا فيـه بت يـ الج يـب
العامــل املجتــوب بــاب العضــوية املع ـ ب هــداف التنميــة املســتدامة ،وض ـ ر أن ي ــون
ذ ي الج يب العامل املجتوب بـاب العضـوية األسـال ال يسـة إليفمـاب أهـداف التنميـة
طة التنمية ملا بعد عام 1195؛
املستدامة
” - 1حتريرييع ملمريريا بت ي ـ جلنــة اا ـ اء احل وميــة الدوليــة املعنيــة بتمويــل
التنميــة املســتدامة ال ـ ي سيو ـ ل إســهاما عم يــة لويــل التنميــة ،و طــة التنميــة
ملا بعد عام  1195أيضا؛
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” - 2حتيع ملما أيضا بت ي األمني العام؛
” - 5تشري إىل ع د املـال الـدو الثالـث املعـ بالـدول اجلةريـة الصـغ ة
النامية ربيا ،ساموا ،مـن  9إىل  2أي ول سـبتم  ،1192وذ حـت باعتمـايف الوثي ـة
ااتاميــــة ل مــــال  ،إجــ ـ اءا العمــــل املعجــــل ل ــــدول اجلةريــــة الصــــغ ة الناميــــة
(مســار ســاموا) ،الـ ذو ـ ل االلتــةام السياســة املتجــديف مــن اجملتمــو الــدو بتح يــب
التنميــة املســتدامة الــدول اجلةريــة الصــغ ة الناميــة ،والـ أكــد فيهــا راســاء الــدول
واحل وما واملمث ون ال فيعو املستوا مـن جديـد أن الـدول اجلةريـة الصـغ ة الناميـة
ما زالا ذوـ ل حالـة اةـة مـن منظـور التنميـة املسـتدامة بـالنظ إىل أوجـه نـعجها
الوــديد ،وذــدعو إىل التنجي ـ ال امــل ملســار ســام وا ،وذوــديف ع ــى نــ ورة إيــ ء
طــة التنميــة ملــا بعــد عــام  1195ألولويــا الــدول اجلةريــة
االعتبــار الواجــت
الصغ ة النامية والتحديا ال ذواجهها؛
” - 5ت شريريريري أي ضريريريا إىل االلتـــةام املع ـــن مـــال األمـــم املتحـــدة ل تنميـــة
املستدامة بتعةية اجمل ـس االضتصـايفي واالجتمـاعة إ ـار الواليـة املنو ـة بـه اوجـت
ميثــا األمــم املتحــدة ،باعتبــار هيتــة ر يســية املتابعــة املت ام ــة واملنس ـ ة ل وثــا ب
ااتاميــة جلميــو املــال ا ال يســية ومــال ا ال مــة ال ـ ذع ــدها األمــم املتحــدة
امليــايفين االضتصــايفية واالجتماعيــة والبيتيــة ومــا يتصــل هبــا مــن ميــايفين ،وذسـ م بــدور
ال يسة حت يب الت امل بني أبعايف التنمية املستدامة الث ثة ع ى وو متوازن؛
” - 3تعيد تأليد ض ارها  111 53بو ن شـ ل املنتـدا السياسـة ال فيـو
املســتوا املع ـ بالتنميــة املســتدامة وجوانبــه التنظيميــة ،وذ حــت باجل ســة االفتتاحيــة
ل منتدا الـ ع ـد ب عايـة اجلمعيـة العامـة  12أي ول سـبتم  ،1191وكـ لأل
باجتمــــا املنتــــدا الــ ـ ي ع ــــد ب عايــــة اجمل ــــس االضتصــــايفي واالجتمــــاعة مــــن
 11حةي ان يونيه إىل  1لوز يوليه 1192؛
” - 3حتيع ملما بت يـ اجتمـا املنتـدا السياسـة ال فيـو املسـتوا املعـ
بالتنميــة املســتدامة املع ــويف ب عايــة اجمل ــس االضتصــايفي واالجتمــاعة ،وذــدعو املنتــدا
أن ي وم اجتماعه لعام  ،1195ال ي سيع د ب عايـة اجمل ـس ،اناضوـة ودـث يفور
متابعة طة التنمية ملا بعد عام  ،1195اا لأل أساليت عم ه هـ ا الصـديف،
وذط ت إىل األمني العام أن يعد ذ ي ا يوا بـه املنتـدا عـن هـ ا املونـو  ،ر ـ ا
االعتبار رراء الدول األعضاء واجملموعا ال يسية واجلها املعنية األ ا؛
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” - 1تطلب إىل ر يس اجلمعية العامة يفورهتا التاسعة والسـتني أن يـدعو
إىل مواورا جت ا مو الدول األعضاء هبدف ع د املنتدا السياسة ال فيـو املسـتوا
املع ـ بالتنميــة املســتدامة ـ ل الــدورة الســبعني ل جمعيــة العامــة ،عــام ،1195
فيما يتع ب بتنجي طة التنمية ملـا بعـد عـام  ،1195وف ـا ل واعـد اإلج ا يـة املعمـول
هبــا ،وذ ـ ر هـ ا الصــديف أن يع ــد عــام  ،1191بدايــة يفورة اجلمعيــة العامــة،
اجتما من االجتماعا ال يع دها املنتدا حتا رعاية اجلمعية العامة ،و لـأل ع ـى
مدا يومني ،يفون أن ي ون ه ا مانعا من ع د اجتما مـن هـ ا ال بيـل مناسـبا
أ ا ،بصجة استثنا ية ،ب ار ذتخ اجلمعية العامة؛
” - 91تط لريريريب إىل ر ـــيس اجلمعيـــة العامـــة ور ـــيس اجمل ـــس االضتصـــايفي
واالجتماعة أن يواة التنسيب مو م اذت ال جان املعنية التابعة ل جمعية العامة ومـو
م تت اجمل س لتنظيم أنوطة املنتدا السياسة ال فيو املستوا املع بالتنميـة املسـتدامة
ذنظيمـا ق ـب االســتجايفة مـن إســهاما وموـورة منظومـة األمــم املتحـدة واجملموعــا
ال يسية واجلها املعنية األ ا ،حست االضتضاء ،وذوـجو ع ـى إجـ اء موـاورا
موسعة بو ن ذنظيم اجتما املنتدا حتا رعاية اجمل س عام 1195؛
” - 99حتريرييع ملمريريا بــاملوجة الـ ي أعــد ر ــيس اجلمعيــة العامــة يفورهتــا
الثامنة والستني عن املناضوا والتوةيا املنبث ـة عـن احلـوارا املنظمـة األربعـة الـ
ع د كل منها ع ى مدا يوم واحد بو ن الت ذيبا املم نـة إلنوـاء رليـة ذيسـ ذعـةز
استحداث الت نولوجيا النظيجة والس يمة بيتيا ون ـها ونوـ ها ،وذط ـت إىل األمـني
العام ه ا الصـديف أن يعـد ضبـل ةايـة ر ار مـارل  1195منو جـا أوليـا يليـة ذيسـ
الت نولوجيــا ،اســتنايفا إىل ااي ـارا األربعــة ل ت ذيبــا املم نــة بصــيغتها الــواريفة
موجة احلوارا املنظمة ،حىت يتسىن النظـ النمـو ب ـ ل املجاونـا احل وميـة
الدولية املتع ة بإعدايف طة التنمية ملا بعد عام  ،1195و لأل هبدف إنواء ايلية؛
” - 91ت شريريري إىل الج ــ ة  5مــن ض ارهــا  ،111 53اــا لــأل ض ارهــا
استع اض الت ذيت املتع ب باعتبار اجمل س االضتصايفي واالجتمـاعة اييتـة املاضتـة ل ـدول
األعضاء امل جة بت ة الت اري من ع س وأمانـة إ ـار عمـل السـنوا العوـ ل ـ امم
املتع ــة ب منــا االســته ا واإلنتــاب املســتدامة ،ع ــى النحــو املــبني بالتجصــيل إ ــار
العمـــل ،وكـ ـ لأل إىل ض ارهـــا  191 53املتخـ ـ هـ ـ ا الصـــديف ،وذوـ ـ أيضـــا إىل
املناضوـــا التحاوريـــة بوــ ن االســـته ا واإلنتـــاب املســـتدامني اجتمـــا املنتـــدا
السياســـة ال فيـــو املســـتوا الــ ي ع ـــد لوز يوليـــه  1192حتـــا رعايـــة اجمل ـــس
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االضتصــايفي واالجتمــاعة ،وذط ــت إىل ع ــس وأمانــة إ ــار عمــل الســنوا العوــ
أن يب غا املنتدا ،حني اجتماعه حتا رعاية اجمل ـس االضتصـايفي واالجتمـاعة ،ونـمن
ش و الوجافية والومول وحسن التوضيا ،بالت دم احمل ز إجناز أعمايما كمـا ذـ يف
مجصـ ة إ ــار السـنوا العوـ  ،اــا لـأل عــن الصـندو االســتتماب ل ت عــا ،
و لــأل ع ــى أســال ســنوي ،وذط ــت أن ذــدرب ه ـ الت ــاري  ،وك ـ لأل امل ـ را
والتوةيا ال يصدرها املنتدا السياسة ه ا الصديف ،ذ ي املنتدا؛
” - 91تقريريريرر ،وهـــة ذضـــو اعتبارهـــا ال ـ ـ ار  ،111 53فيمـــا يتع ـــب
بت شــيع عضــوين مــن كــل عموعــة مــن عموعــا األمــم املتحــدة اإلض يميــة لعضــوية
ع ــس إ ــار عم ـل الســنوا العو ـ  ،أن يســمع جملموعــا األمــم املتحــدة اإلض يميــة،
استثنا ياً ،بإعايفة ذ شيع أحد عضويها احلاليني اجمل س لجت ة إنافية أ ـ ا ،م اعـاة
أل ية نـمان االسـتم ارية عمـل اجمل ـس ،ع ـى أنـه ال ـوز ألي يفولـة مـن الـدول
األعضاء أن حتتجظ بالعضوية ألكث من فت ذني متتاليتني؛
” - 92تشري إىل ض ارها أن يعـةز املنتـدا السياسـة ال فيـو املسـتوا املعـ
بالتنمية املستدامة الص ة بني الع وم والسياسا  ،وذو أيضا إىل املناضوا التحاوريـة
املنتـــدا حتـــا رعايـــة اجمل ـــس االضتصـــايفي واالجتمـــاعة لـــوز
الـ ـ جـ ـ
يوليه  1192بوـ ن نطـا الت يـ امل ـ ر إعـدايف عـن التنميـة املسـتدامة ع ـى الصـعيد
العـــاملة ومنهجيـــة إعـــدايف  ،وذوـــيد بـــاجلهويف املتواةـ ـ ة الـ ـ ذبـ ـ يا إيفارة الوـــاون
االضتصايفية واالجتماعية التابعة لألمانة العامة لتنسيب عم ية إعـدايف موـ و ذ يـ عـن
التنمية املستدامة ع ى الصعيد العاملة ،وذاكد ما ي ةف
”(أ) ينبغــة أن ي ــون النطــا اجلغــ ا ل ت يــ عامليــا ،وينبغــة ل ت يــ
أن ي اعـــة ا ـــت ف الظــ وف وال ـــدرا ومســـتويا التنميـــة الو نيـــة ،وأن قتــ م
السياسا واألولويا الو نية؛
”(ب) ينبغة أن قيط حمتوا الت يـ بالت ـدم احملـ ز ال ضـاء ع ـى الج ـ ،
وذعةيــة التنميــة املســتدامة ،والوفــاء بااللتةامــا املتع ــة بوســا ل التنجي ـ  ،مــو إيفمــاب
األبعــايف الث ثــة ل تنميــة املســتدامة ،وم اعــاة االجتاهــا املانــية واملســت ب ية ،والنتــا م
الع مية الـ ذوـمل الع ـوم الطبيعيـة واالجتماعيـة وذـبني اجملـاال الـ مي ـن أن ذتخـ
فيهــا إج ـ اءا ع ــى مســتوا السياســة العامــة وذصــدر بو ـ ةا ذوةــيا  ،والــدرول
املستجايفة ،والج ص املتاحة ،والتحديا ال ذواجه التنجي ؛
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”(ب) ينبغة ل ت ي أن يومل ذ ييما األمم املتحدة املتاحـة حاليـا وحت يـل
اجلهـويف ال اميــة إىل حت يــب التنميــة املســتدامة جبميــو أبعايفهــا الث ثــة؛ وذ ـ ر أن يواةــل
املنتـــدا النظـ ـ  ،اجتماعـــه امل بـــل الـ ـ ي يع ـــد حتـــا رعايـــة اجمل ـــس االضتصـــايفي
واالجتمــاعة ،نطــا مو ـ و الت ي ـ امل ـ ر إعــدايف عــن التنميــة املســتدامة ع ــى
الصــعيد العــاملة ومنهجيــة إعــدايف  ،مســتندا لــأل إىل النمــو ب األو ال ـ ي ذعــد
إيفارة الواون االضتصايفية واالجتماعية؛
” - 95حتريرييع ملمريريا بت ي ـ األمــني العــام عــن ذعمــيم م اعــاة أبعــايف التنميــة
املستدامة الث ثة منظومة األمم املتحدة ،وذ ر يفعوهتا مال األمـم املتحـدة ل تنميـة
املستدامة إىل مواة ة ذعميم م اعاة األبعـايف الث ثـة منظومـة األمـم املتحـدة ،وهتيـت
ااسسا منظومة األمـم املتحـدة أن ذسـاعد الب ـدان ذعمـيم م اعـاة األبعـايف الث ثـة
ططهـــا االســـت اذيجية وأنوـــطتها التنجي يـــة وأنوـــطتها األ ــ ا ،وذوـــجو كـــل
ماسسة من ماسسا منظومة األمم املتحدة ع ى بـ ل جهـويف متجـديفة واست وـاف
ةم جديدة لتعميم م اعاة األبعايف الث ثة ل تنمية املسـتدامة ،وموافـاة املنتـدا السياسـة
ال فيـو املســتوا املعـ بالتنميــة املســتدامة ،عـام  ،1195بت ــاري عــن ذ ــأل اجلهــويف
اجلمعية العامـة،
وعن التحديا ال ذعت نها ،وذدعو األمني العام إىل مواة ة إ
عن يب اجمل س االضتصايفي واالجتمـاعة ،ع ـى مـا قـ ز مـن ذ ـدم هـ ا الصـديف،
و لأل ألغ اض من بينها نظ املنتدا ه ا األم ؛
” - 95تط لريريب إىل األمـــني العـــام أن ي ـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة
السبعني ذ ي ا عن ذنجي ه ا ال ار؛

يفورهتـــا

” - 93تقرر أن ذدرب جـدول األعمـال املاضـا لـدورهتا السـبعني البنـد
الج عة املعنون ’ذنجي جدول أعمال ال ن  19وب نامم مواة ة ذنجي جدول أعمـال
ال ن  19ونتا م مال ال مة العـاملة ل تنميـة املسـتدامة ومـال األمـم املتحـدة ل تنميـة
املستدامة‘ إ ار البند املعنون ’التنمية املستدام‘ “.
 - 1و اجل سـة  13املع ـويفة  99كـانون األول يفيسـم  ،كـان مع ونـا ع ـى ال جنـة
مو و ض ار بعنوان ”ذنجي جدول أعمال ال ن  19وب نـامم مواةـ ة ذنجيـ جـدول أعمـال
ال ــ ن  19ونتـــا م مـــال ال مـــة العـــاملة ل تنميـــة املســـتدامة ومـــال األمـــم املتحـــدة ل تنميـــة
املســتدامة“ ( ،)A/C.2/69/L.64ضدمتــه نا بــة ر ــيس ال جنــة ،ذيوـ ا ف انســيس (جــةر البــهاما)،
بناء ع ى مواورا غ رمسية ع د بو ن مو و ال ار .A/C.2/69/L.31
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 - 2و اجل سة نجسها ،أُب غا ال جنة ب ن مو و ال ار  A/C.2/69/L.64ال ذت ذـت ع يـه
رثار امليةانية ال ناعية.
 - 5و اجل ســـة  13أيضـــا ،اعتمـــد ال جنـــة موـ ـ و ال ـ ـ ار ( A/C.2/69/L.64انظـ ـ
الج ة  ،92مو و ال ار األول).
-5

وع ت اعتمايف مو و ال ار ،أيفىل ممثل باكستان ببيان (انظ .)A/C.2/69/SR.38

 - 3و نـــوء اعتمـــايف موـ ـ و ال ـ ـ ار  ،A/C.2/69/L.64ضـــام م ـــدمو موـ ـ و ال ـ ـ ار
 A/C.2/69/L.31بسحبه.

باء  -مو و ال ار

A/C.2/69/L.12/Rev.1

اجل سة  13املع ـويفة  5كـانون األول يفيسـم  ،أيفىل ممثـل اجي سـتان ،باسـم
-3
االحتــــايف ال وســــة ،وأ ربيجــــان ،واألرجنــــتني ،وأرمينيــــا ،وإريت يــــا ،وإســــبانيا ،وأســــت اليا،
وأفغانســــتان ،وإندونيســــيا ،وأوك انيــــا ،وإيــ ـ ان (مجهوريــــة  -اإلســ ـ مية) ،وبــــاراغواي،
وباكستان ،وبنغ يفيش ،والبوسنة واي سأل ،وبولندا ،وبوليجيـا (يفولـة  -املتعـديفة ال وميـا )،
وبــي رول ،وذاي نــد ،وذ كمانســتان ،وذوغــو ،وذيمــور  -ليو ـ  ،واجلبــل األســويف ،واجلةا ـ ،
واجلمهورية الع بية السـورية ،ومجهوريـة كوريـا ،ومجهوريـة مولـدوفا ،وجورجيـا ،والـدامن ا،
وســ ـ ي الن ــــا ،وســــنغافورة ،والســــنغال ،والســــويفان ،وسويســ ـ ا ،وسيوــــيل ،والصــــني،
و اجي ســـتان ،والعــ ا  ،والج ـــبني ،وفزنويــ (مجهوريـــة  -البوليجاريـــة) ،وفن نـــدا ،وضطــ ،
وض غيةســتان ،وكازا ســتان ،وك واذيــا ،وكوبــا ،وال ويــا ،وماليةيــا ،واملغ ـ ب ،ومنغوليــا،
والنمسـا ،ونيوزي نـدا ،وهـاي  ،واينـد ،وهنغاريـا ،وهولنـدا ،واليابـان ،والـيمن ،موـ و ضـ ار
بعنــوان ”الع ــد الــدو ل عمــل’ ،املــاء مــن أجــل احليــاة‘ ،1195-1115 ،ومواةـ ة اجلهــويف
ال اميــة إىل حت يــب التنميــة املســتدامة ملــواريف امليــا “ وة ـوهبه شــجويا (.)A/C.2/69/L.12/Rev.1
و وضــا الحــب ،انضــما اإلمــارا الع بيــة املتحــدة ،وبوركينــا فاســو ،وشــي ة ،وة ـ بيا،
ومدغو  ،والنيج  ،ونيج يا ،وني اراغوا إىل م دمِّة مو و ال ار بصـيغته املصـوهبة شـجويا
(انظ .)A/C.2/69/SR.37
 - 1و اجل ســة نجســها ،وبنــاء ع ــى اضت ـ اب ال ـ يس ،واف ــا ال جنــة ع ــى عــدم ذطبيــب
األح ام ا الص ة من املايفة  911من النظـام الـدا ة ل جمعيـة العامـة ،وع ـى الوـ و
الباه مو و ال ار.
 - 91و اجل سة نجسـها أيضـا ،أُب غـا ال جنـة بـ ن موـ و ال ـ ار
ال ذت ذت ع يه رثار امليةانية ال ناعية.
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 - 99و اجل سة  13أيضا ،اعتمد ال جنة مو و ال ار  A/C.2/69/L.12/Rev.1بصيغته
املصوهبة شجويا (انظ الج ة  ،92مو و ال ار الثاب).
 - 91وضبل اعتمايف مو و ال ار ،أيفىل ممثل أوزب ستان ببيان (انظ .)A/C.2/69/SR.37

جيم  -مو و م ر م ت ب من ال يس
 - 91اجل ســة  13املع ــويفة  99كــانون األول يفيســم  ،وبنــا عء ع ــى اضت ـ اب ال ـ يس،
ض ر ال جنة أن ذوةة اجلمعية العامة ب ن حتيط ع مـا اـ ك ة األمـني العـام عـن واليـة ع ـس
إ ــار الســنوا العو ـ ل ـ امم املتع ــة ب منــا االســته ا واإلنتــاب املســتدامة ()A/69/379
(انظ الج ة .)95
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ثالثا  -ذوةيا

ال جنة الثانية

 - 92ذوةة ال جنة الثانية اجلمعية العامة باعتمايف مو وعة ال ارين التالينيف

مو و ال ار األول
ذنجيـ ـ جـــدول أعمـــال ال ـ ـ ن  19وب نـــامم موا ةـ ـ ة ذنجيـ ـ جـــدول أعمـــال
ال ن  19ونتا م مـال ال مـة العـاملة ل تنميـة املسـتدامة ومـال األمـم املتحـدة
ل تنمية املستدامة
إن اجلمعية العامة،
إذ ت شريريريريريري إىل ض اراهتـــــا  911 55املـــــار  11كـــــانون األول يفيســـــم 1111
و  115 55املــــار  12كــــانون األول يفيســــم  1119و  151 53و  131 53ألــــف
املـــار ني  11كـــانون األول يفيســـم  1111و  131 53بــــاء املـــار  11حةي ان يونيـــه
 1111و  115 52املـــــار  12كـــــانون األول يفيســـــم  1111و  951 55املـــــار
 11كــانون األول يفيســم  1191و  913 55املــار  11كــانون األول يفيســم 1199
و  133 55املار  13لوز يوليـه  ،1191و  111 53املـار  19كـانون األول يفيسـم
 1191و  191 53املـــــار  11كـــــانون األول يفيســـــم  1191و  111 53املـــــار
 91أي ول ســـــبتم  1192و  191 53املـــــار  95أي ول ســـــبتم  1192و 913 51
املار  3كـانون األول يفيسـم  ،1192وسـا ال ـ ارا ا الصـ ة املتخـ ة بوـ ن ذنجيـ
جدول أعمال ال ن  19وب نامم مواة ة ذنجي جدول أعمال ال ن  19ونتا م مـال ال مـة
العاملة ل تنمية املستدامة ومال األمم املتحدة ل تنمية املستدامة،
وإذ ت شريريري أي ضريريا إىل ض اريهــا  111 53املــار  1لوز يوليــه  1191بو ـ ن ش ـ ل
املنتدا السياسة ال فيو املستوا املعـ بالتنميـة املسـتدامة وجوانبـه التنظيميـة و  9 53املـار
 11كانون األول يفيسم  1191بو ن استع اض ذنجي ض ار اجلمعية العامـة  59 95املـار
 11ذو ين الثاب نوفم  1115واملتع ب بتعةية اجمل س االضتصايفي واالجتماعة،
وإذ ت شريريريريري لريريري ل إىل إعـــ ن ريـــــو بوـــ ن البيتــــة والتنميــــة( )9وجــــدول أعمــــال
ال ــ ن  )1(19وب نــامم مواة ــة ذنجيـ جـدول أعمـــال ال ـــ ن  )1(19وإعـــ ن جوهانسـ غ

__________
( )9تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية ،ريو دي جانريو 41-3 ،حزيران/يونيري  ،4991اجمل ـد األول،
القريريراراا الريريذ ا ريري متا املؤمتريريريرير (منوــــورا األمــم املتحــدة ،رضـــم املبيــو  A.93.I.8والتصــويت) ،ال ــ ار ،9
امل فب األول.

( )1امل جو نجسه ،امل فب الثاب.
( )1ال ار يفإ ،1 91-امل فب.
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بوـــ ن التنمية املســــتدامة( )2و طة ذنجي نتا م مـال ال مـة العـاملة ل تنميـة املســـتدامة ( طـة
جوهانســ غ ل تنجيــ )( )5والوثي ــة ااتاميــة ملــال األمــم املتحــدة ل تنميــة املســتدامة املعنونــة
”املست بل ال ي نصبو إليه“( )5وذوافب رراء مونت ي ل مال الدو لتمويل التنميـة( )3وإعـ ن
الدوحــة بو ـ ن لويــل التنميــةف الوثي ــة ااتاميــة ملــال املتابعــة الــدو لتمويــل التنميــة املع ـ
()1
باســتع اض ذنجي ـ ذوافــب رراء مــونت ي( )3وب نــامم عمــل املــال الــدو ل س ـ ان والتنميــة
واإلج اءا األساسية ملواة ة ذنجي ب نامم عمل املال الـدو ل سـ ان والتنميـة( )91وإعـ ن
ومنــهاب عمــل بــيجني( )99والوثي ــة ااتاميــة ل جتمــا ااــاص ملتابعــة اجلهــويف املب ولــة ةــوب
حت يب األهداف اإلمنا ية لأللجية(،)91
وإذ ت شريريريريري إىل ب نــــامم عمــــل الع ــــد  1111-1199لصــــا أضــــل الب ــــدان منــــوا
( طة عمل اسطنبول)(،)91
وإذ ت شريريريري أي ضريريريا إىل نتـــا م مـــال األمـــم املتحـــدة الثـــاب املعـ ـ بالب ـــدان الناميـــة
غـ الســاح ية املع ــويف فيينــا مــن  1إىل  5ذوـ ين الثــاب نوفم  1192وإىل ب نــامم عمــل
فيينا لصا الب دان النامية غ الساح ية ل ع د  )92(1112-1192وإع ن فيينا(،)95
__________
( )2تقريريريريرير مريريريريؤمتر القمريريريرية العريريريرياملم للتنميريريريرية املسريريريريتدامة ،جومتانسريريري  ،جنريريريريو أ ريقيريريريريا 12 ،آ /أغسريريريريط -
 1أيلول/سريريبتم ( 1001منوــورا األمــم املتحــدة ،رضــم املبيــو  A.03.II.A.1والتصــويت) ،الجصــل األول،
ال ار  ،9امل فب.
( )5امل جو نجسه ،ال ار  ،1امل فب.
( )5ال ار  ،133 55امل فب.
( )3تقريريرير املريريؤمتر الريريدوي لتمويريرية التنميريرية ،مريريونتريي ،امل سريريي  11-41 ،آذار/مريريار ( 1001منوــورا األمــم
املتحدة ،رضم املبيو  ،)A.02.II.A.7الجصل األول ،ال ار  ،9امل فب.
( )3ال ار  ،111 51امل فب.
( )1تقريريرير املريريؤمتر الريريدوي للس ري ان والتنميريرية ،القريريامترة 43-5 ،أيلول/سريريبتم ( 4991منوــورا األمــم املتحــدة،
رضم املبيو  ،)A.95.XIII.18الجصل األول ،ال ار  ،9امل فب.
( )91ال ار يفإ ،1 19-امل فب.
( )99تقريريرير املريريؤمتر العريرياملم الرابريريا املعريريين بريرياملرأة ،بريريي  45-1 ،أيلول/سريريبتم ( 4995منوــورا األمــم املتحــدة،
رضم املبيو  ،)A.96.IV.13الجصل األول ،ال ار  ،9امل فب األول.
( )91ال ار .5 53
( )91تقريريرير مريريؤمتر األمريريم املتحريريدة الرابريريا املعريريين بأوريرية البلريريدان كريريوا ،اسريريطنبول ،ترليريريا 91-1 ،أيار مــايو 1199
( ،)A/CONF.219/7الجصل الثاب.
( )92تقريريريرير مريريريؤمتر األمريريريم املتحريريريدة البريريريا املعريريريين بالبلريريريدان الناميريريرية غريريريري السريريرياحلية ،يينريريريا 5-3 ،تشريريريريل البريريريا /
نو م .1041
( )95امل جو نجسه.
12/24

14-67169

A/69/468/Add.1

وإذ تشري ل ل إىل ب نامم العمل من أجل التنمية املستدامة ل دول اجلةرية الصـغ ة
النامية( )95واإلع ن املتع ب ب نامم العمل من أجـل التنميـة املسـتدامة ل ـدول اجلةريـة الصـغ ة
املســت بل( )93واســت اذيجية
الناميــة والت ــدم احملــ ز ذنجيــ واملبــايفرا املتخــ ة لتنجيــ
موريويول ملواة ة ذنجيـ ب نـامم العمـل مـن أجـل التنميـة املسـتدامة ل ـدول اجلةريـة الصـغ ة
الناميـــة( )93والوثي ـــة ااتاميـــة ل جتمـــا ال فيـــو املســـتوا الســـتع اض ذنجيـــ اســـت اذيجية
موريويول ملواة ة ذنجيـ ب نـامم العمـل مـن أجـل التنميـة املسـتدامة ل ـدول اجلةريـة الصـغ ة
النامية( )91والوثي ة ااتامية لت ي املال الدو الثالث املعـ بالـدول اجلةريـة الصـغ ة الناميـة،
املع ــويف ربيــا الجتـ ة مــن  9إىل  2أي ول ســبتم  ،1192الصــايفرة عــن إجـ اءا العمــل
املعجَّل ل دول اجلةرية الصغ ة النامية (مسار ساموا)(،)11
وإذ تعيريريد تأليريريد االلتــةام بتنجي ـ جــدول أعمــال ال ـ ن  19وب نــامم مواة ـ ة ذنجي ـ
جدول أعمال ال ن  19و طة جوهانس غ ل تنجي  ،اا لـأل األهـداف والغايـا احملـديفة
املــدة وغ هــا مــن األهــداف اإلمنا يــة املتجــب ع يهــا يفوليــا ،اــا فيهــا األهــداف اإلمنا يــة لأللجيــة،
وإ ذعيد أيضا ذ كيد األهداف األ ا املتجب ع يها يفوليا امليـايفين االضتصـايفية واالجتماعيـة
والبيتية من عام  9111والوثي ة ااتامية ملال األمم املتحدة ل تنمية املستدامة،
وإذ تس لّم ب ن ال ضاء ع ى الج أعظم حتد يواجهـه العـال اليـوم وشـ ال غـىن عنـه
لتح يب التنمية املستدامة  ،وخباةـة بالنسـبة ل ب ـدان الناميـة ،وأنـه ع ـى الـ غم مـن أن كـل ب ـد
مساول امل ام األول عن حت يب ذنميته املستدامة وعن ال ضـاء ع ـى الج ـ فيـه وأنـه ال مي ـن
هـ ا الصــديف ع ــى أ يــة يفور السياســا واالســت اذيجيا اإلمنا يــة
التوــديد بال ــدر ال ــا
الو نية ،فإن اختا ذداب حمديفة ع ى وو متضاف ع ـى مجيـو الصـعد أمـ الزم لـتم ني الب ـدان
النامية من حت يـب أهـدافها عـال التنميـة املسـتدامة اـا يتسـب مـو الغايـا واألهـداف املتجـب
ع يها يفوليا املتص ة بالج  ،اا فيهـا الغايـا واألهـداف الـواريفة جـدول أعمـال ال ـ ن 19
__________
( )95تقريريريرير املريريريؤمتر العريريرياملم املعريريريين بالتنميريريرية املسريريريتدامة للريريريدول اجلزريريريرية المريري رية الناميريريرية ،بريريريريدجتاون ،بربريريريادو ،
 15نيسريريان/أبرية  2 -أيار/مريريريايو ( 4991منوــورا األمـــم املتحـــدة ،رضــم املبيـــو  A.94.I.18والتصـــويبان)،
الجصل األول ،ال ار  ،9امل فب الثاب.

( )93ال ار يفإ ،1 11-امل فب.
( )93تقرير االجتمريا الريدوي السريتعران تن يري برنرياما العمرية مريل أجرية التنميرية املسريتدامة للريدول اجلزريرية المري رية
النامية ،بورا لوي  ،موريشيو  41-40 ،لانون البا /يناير ( 1005منوورا األمم املتحـدة ،رضـم املبيـو
 A.05.II.A.4والتصويت) ،الجصل األول ،ال ار  ،9امل فب الثاب.
( )91ال ار .1 55
( )11ال ار  ،95 51امل فب.
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والنتــا م ا الصــ ة بامل ونــو ملــال ا األمــم املتحــدة األ ــ ا وإعــ ن األمــم املتحــدة
لأللجية(،)19
وإذ تعيريريريد تأليريريريد نـ ـ ورة مواةـ ـ ة ذعمـــيم م اعـــاة التنميـــة املســـتدامة ع ـــى مجيـــو
املستويا  ،عن يب حت يب الت امـل بـني اجلوانـت االضتصـايفية واالجتماعيـة والبيتيـة واإلضـ ار
بالص ة ال ذ بط بينها ،وةوال إىل حت يـب التنميـة املسـتدامة جبميـو أبعايفهـا ،وإ ذ ـ ر ذ كيـد
أن التنمية املستدامة عنص أساسة اإل ار الوامل لألنوطة ال ذضط و هبا األمم املتحدة،
وإذ ت سري لّم بـ ن ال ضــاء ع ــى الج ـ وذغــي أمنــا االســته ا واإلنتــاب غـ املســتدامة
وذوجيو أمنا االسـته ا واإلنتـاب املسـتدامة ومحايـة ضاعـدة املـواريف الطبيعيـة ال زمـة ل تنميـة
االضتصايفية واالجتماعية وإيفارهتا هة منتهى الغايا املنوـويفة مـن التنميـة املسـتدامة والوـ و
األساسية لتح ي ها،
وإذ تعيريريد تأليريريد أ يــة احل يــة والســ م واألمــن واحتــ ام مجيــو ح ــو اإلنســان،
اا لأل احلب التنمية واحلب مستوا معيوة ال ـب ،اـا يوـمل احلـب الغـ اء وسـيايفة
ال ـــانون واملســـاواة بـــني اجلنســـني ول ـــني املــ أة ،وااللتـــةام عمومـــا بإضامـــة عتمعـــا عايفلـــة
ويفمي ا ية من أجل حت يب التنمية،
 - 9تعيريريد تأليريريد الوثي ــة ااتاميــة ملــال األمــم املتحــدة ل تنميــة املســتدامة املعنونــة
”املست بل ال ي نصبو إليه“( )5وحتث ع ى التعجيل بتنجي ما جاء فيها؛
 - 1ت شري إىل ض ارها  111 53الـ ي رحبـا فيـه بت يـ الج يـب العامـل املجتـوب
باب العضوية املعـ ب هـداف التنميـة املسـتدامة( ،)11وضـ ر أن ي ـون م تـ ب الج يـب العامـل
املجتوب باب العضوية املع ب هداف التنمية املسـتدامة الـواريف الت يـ هـو األسـال ال يسـة
طـة التنميـة ملـا بعـد عـام  ،1195مـو
ال ي يسـتند إليـه إيفمـاب أهـداف التنميـة املسـتدامة
أ ـ ا عم يــة التجــاوض احل وميــة الدوليــة الــدورة
التس ـ يم ب نــه ســينظ مــد
التاسعة والستني ل جمعية العامة؛
 - 1ت شري أي ضرياً إىل ض ارهـا  913 51عـن ذ يـ جلنـة ااـ اء احل وميـة الدوليـة
املعنية بتمويل التنمية املستدامة واملو ّ ة عم ب ار اجلمعية العامة 133 55؛
__________
( )19ال ار .1 55

( .A/68/970 )11ذ يف التحجظا ال أبدهتا الدول األعضاء ع ى الت ي
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 - 2حتيع ملما بت ي األمني العام عن ذنجيـ جـدول أعمـال ال ـ ن  19وب نـامم
مواة ة ذنجي جدول أعمـال ال ـ ن  19ونتـا م مـال ال مـة العـاملة ل تنميـة املسـتدامة ومـال
األمم املتحدة ل تنمية املستدامة()11؛
 - 5ت رحب باعتمايف املـال الـدو الثالـث املعـ بالـدول اجلةريـة الصـغ ة الناميـة
الـ ي كــان مونــوعه ’’إضامــة شـ اكا ح ي يــة ومســتم ة“ ،وثي تــه ااتاميــة عــن إج ـ اءا
العمل املعجَّل ل دول اجلةرية الصغ ة النامية (مسار ساموا)( )11الـ ذوـ ل االلتـةام السياسـة
املتجــديف مــن اجملتمــو الــدو ب ـدعم جهــويف الــدول اجلةريــة الصــغ ة الناميــة لتح يــب التنمي ـة
املستدامة ،وال جاء فيها أن راساء الدول واحل وما واملمـث ني ال فيعـة املسـتوا ياكـدون
من جديد ،مج ـة أمـور أ ـ ا ،أن الـدول اجلةريـة الصـغ ة الناميـة مـا زالـا ذوـ ل حالـ ًة
اةة بالنسبة ل تنمية املستدامة نظ ا ألوجه الضعف الج يدة واااةة ال ذنج يف هبـا ،وذ حـت
أيضا بالو اكا ال نوضوا املال وهة ش اكا شديدة األ ية بالنسبة لتح يـب التنميـة
املستدامة الدول اجلةريـة الصـغ ة الناميـة ،وذـدعو هـ ا الصـديف إىل ذنجيـ مسـار سـاموا،
وذوديف ع ى ن ورة االستم ار إيـ ء االعتبـار الواجـت ألولويـا الـدول اجلةريـة الصـغ ة
النامية عند إعدايف طة التنمية ملا بعد عام 1195؛
 - 5تعيد تأليد ض ارها  9 53وذوـ إىل االلتـةام املع ـن مـال األمـم املتحـدة
ل تنمية املسـتدامة بتعةيـة اجمل ـس االضتصـايفي واالجتمـاعة إ ـار الواليـة املنو ـة بـه اوجـت
ميثا األمم املتحدة ،باعتبار هيتة ر يسية املتابعة املت ام ة واملنس ة ل وثا ب ااتاميـة جلميـو
املـــال ا ال يســـية ومـــال ا ال مـــة الـ ـ ذع ـــدها األمـــم املتحـــدة امليـــايفين االضتصـــايفية
واالجتماعية والبيتية وما يتصل هبا من ميايفين ،وذس م بـدور ال يسـة حت يـب الت امـل بـني
أبعايف التنمية املستدامة الث ثة ع ى وو متوازن؛
 - 3تعيريريد أي ضريريا تأليريريد ض ارهــا  111 53بوـ ن شـ ل املنتــدا السياســة ال فيــو
املستوا املع بالتنمية املستدامة وجوانبه التنظيمية ،وذ حت باجل سة االفتتاحيـة ل منتـدا الـ
ع د ب عاية اجلمعية العامة  12أي ول سبتم  ،1191وكـ لأل باجتمـا املنتـدا الـ ي
ع د ب عاية اجمل س االضتصايفي واالجتماعة من  11حةي ان يونيه إىل  1لوز يوليه 1192؛
 - 3حتيع ملما بت يـ اجتمـا املنتـدا السياسـة ال فيـو املسـتوا املعـ بالتنميـة
املســتدامة املع ــويف ب عايــة اجمل ــس االضتصــايفي واالجتمــاعة ،وذاكــد أن املنتــدا ســي وم،
اجتماعــه املع ــويف عــام  1195ب عايــة اجمل ــس ،اناضوــة يفور وســبل أيفاء املهــام املنو ــة بــه
__________
(.A/69/312 )11
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فيما يتع ب اتابعة واستع اض ذنجي طة التنميـة ملـا بعـد عـام  ،1195وف ـا ل ـ ارا اجلمعيـة
العامـــة  95 59و  111 53و  ،9 53ر ـ ـ اً االعتبـــار املجاونـــا احل وميـــة الدوليـــة
اجلارية بو ن طة التنمية ملا بعد عام  1195وضاةداً املسا ة ذ أل املجاونا ؛
 - 1تسلم ب ية البعد اإلض يمة ل تنمية املستدامة ،وذدعو ال جـان اإلض يميـة لألمـم
املتحــدة إىل مواةــ ة اإلســهام أعمــال املنتــدا السياســة ال فيــو املســتوا املعــ بالتنميــة
املستدامة اا لـأل مـن ـ ل ع ـد اجتماعـا إض يميـة سـنوية ،باالشـت اا مـىت كـان لـأل
مناســبًا مــو اجلهــا املعنيــة األ ـ ا مــن كيانــا إض يميــة وعموعــا ر يســية وغ هــا مــن
أةحاب املص حة؛
 - 91تقر بض ورة النظ ربط الدورة احلالية ل منتدا السياسـة ال فيـو املسـتوا
املعـ بالتنميــة املســتدامة ،املع ــويف ب عايــة اجلمعيــة العامــة ،بعم يــة إعــدايف طــة التنميــة ملــا بعــد
عــام  1195هبــدف نــمان الت امــل والتجــانس متابعــة واســتع اض الت ــدم احملـ ز ذنجيـ
التةامــا التن ميــة املســتدامة ،مــو ونــو مجيــو العم يــا ا الصــ ة احلســبان اــا فيهــا
استع اض السياسا الوامل ال ي ي كل أربو سنوا ؛
 - 99تط لريريب إىل ر ــيس اجلمعيــة العامــة ور ــيس اجمل ــس االضتصــايفي واالجتمــاعة
أن يواة ـ التنســيب مــو م اذــت ال جــان املعنيــة التابعــة ل جمعيــة العامــة ومــو م ت ـت اجمل ــس
لتنظيم أنوطة املنتدا السياسة ال فيو املستوا املع بالتنمية املستدامة ذنظيماً ق ـب االسـتجايفة
من إسهاما وموورة منظومة األمم املتحدة واجملموعا ال يسية وغ ها من اجلهـا املعنيـة
ةــاحبة املص ـ حة ،حســت االضتضــاء ،وذوــجو ع ــى إج ـ اء موــاورا موســعة بو ـ ن ذنظــيم
اجتما املنتدا ب عاية اجمل س عام 1195؛
 - 91ت شري إىل ض ارها  191 53ال ي أحا ا اوجبه ع مـا بـاملوجة الـ ي أعـد
ر ــيس اجلمعيــة العامــة يفورهتــا الثامنــة والســتني بو ـ ن املناضوــا والتوةــيا املنبث ــة عــن
احلوارا املنظّمة األربعة الـ ع ـد كـل منـها ع ـى مـدا يـوم واحـد يفورة اجلمعيـة الثامنـة
والستني ل نظ الت ذيبا املم نة إلنواء رليـة ذيسـ ذعـةز الت نولوجيـا النظيجـة والسـ يمة
بيتيا ،وذاكد ه ا الصديف عةمها ع ـى مواةـ ة املوـاورا اسـتنايفاً إىل التوةـيا املـ كورة
أعـ الـ أعــدها ر ـيس اجلمعيــة العامـة يفورهتـا الثامنــة والسـتني ،و لــأل بغيـة التوةــل إىل
نتا م سيا الدورة التاسعة والستني فيما يتع ب بونو طة التنمية ملا بعد عام 1195؛
 - 91ت شريريري إىل الج ـ ة  5مــن ض ارهــا  ،111 53اــا لــأل ض ارهــا اســتع اض
الت ذيت املتع ـب بتعـيني اجمل ـس االضتصـايفي واالجتمـاعة اييتـة املاضتـة ل ـدول األعضـاء امل جـة
بت ة الت اري من اجمل س واألمانة ،كما هو مـبني بالتجصـيل إ ـار السـنوا العوـ ل ـ امم
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املتع ــة ب منـــا االســته ا واإلنتـــاب املســـتدامة( ،)12وكــ لأل إىل ض ارهـــا  191 53املتخــ
ه ا الصديف ،وذوـ أيضـا إىل املناضوـا التحاوريـة بوـ ن االسـته ا واإلنتـاب املسـتدامني
اجتمــا املنتــدا السياســة ال فيــو املســتوا املعـ بالتنميــة املســتدامة ال ـ ي ع ــد لــوز
يوليه  1192ب عاية اجمل س االضتصايفي واالجتماعة ،وذط ت إىل ع س إ ار السنوا العوـ
وأمانته أن ي ـدما ذ ـاري مسـت م ة ،عـن يـب اجمل ـس االضتصـايفي واالجتمـاعة ،ل ـة ينظـ
فيها املنتدا عام  ،1195وذ ر أن يتم الدورة السبعني ل جمعيـة العامـة اسـتع اض هـ ا
التدب املاضا بغية إرساء ذ ذيت يفا م؛
 - 92تؤلريريريد اريريريددا ض ارهـــا  ،111 53وذ ــ ر أن ذظـــل فيمـــا بعـــد مـــد ُة دمـــة
األعضاء ع س إ ار السنوا العو ل امم املتع ة ب منـا االسـته ا واإلنتـاب املسـتدامة
عاميْن اثنني ع ى أن ذبدأ  95أي ول سبتم كل سنتني وأنه وز جملموعـا األمـم املتحـدة
اإلض يمية أن ذعيـد ذ شـيع أحـد عضـويها اجمل ـس لجتـ ة إنـافية واحـدة ذ ـة عضـويته ذ ـأل،
ع مــا ب نــه ال ــوز ألي يفولــة مــن الــدول األعضــاء أن حتــتجظ بالعضــوية ألكث ـ مــن فت ـ ذني
متتاليتني ومو م اعاة أ ية كجالة استم ارية أعمال اجمل س وذناوب األعضاء فيه؛
 - 95ت شريريري إىل ض ارهــا أن يعــةز املنتــدا السياســة ال فيــو املســتوا املع ـ بالتنميــة
املســتدامة الصـ ة بــني الع ــوم والسياســا  ،وذوـ أيضــا إىل املناضوــا التحاوريــة الـ جـ
املنتدا ب عاية اجمل ـس االضتصـايفي واالجتمـاعة لوز يوليـه  1192بوـ ن نطـا الت يـ
املتو ى ذ دميه عن التنمية املستدامة ع ى الصعيد العاملة ومنهجية إعدايف  ،وحتيط ع مـا بت يـ
األمني العام عن اايارا املتع ة بنطا و ا ب إعدايف الت ي املتع ـب بالتنميـة املسـتدامة ع ـى
الصــعيد العــاملة ،وذاكــد أن املنتــدا السياســة ال فيــو املســتوا سيواةــل ،اجتماعــه امل بــل
املع ـويف ب عايـة اجمل ــس االضتصـايفي واالجتمــاعة ،النظـ نطــا ِ الت يـ املتــو ى ذ دميـه عــن
التنمية املستدامة ع ى الصعيد العاملة ومنهجيـة إعـدايف  ،وانـعاً احلسـبان العم يـة احل وميـة
الدولية اجلارية بو ن طة التنمية ملا بعد عام  1195وضاةداً املسا ة فيها؛
 - 95حتريرييع ملمريريا بت يـ األمــني العــام عــن ذعمــيم م اعــاة أبعــايف التنميــة املســتدامة
الث ثــة منظومــة األمــم املتحــدة( ،)15وذ ـ ر يفعوهتــا مــال األمــم املتحــدة ل تنميــة املســتدامة
إىل مواة ة ذعميم م اعاة األبعايف الث ثـة نطـا منظومـة األمـم املتحـدة ب سـ ها ،وذـدعو
هـ ا الصــديف األمــني العــام إىل مواةـ ة إ ـ اجلمعيــة العامــة ،عــن يــب اجمل ــس االضتصــايفي
__________
( ،A/CONF.216/5 )12امل فب.
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واالجتماعة ،ع ى ما يح ز من ذ دم ه ا اجملـال ،و لـأل ألغـ اض مـن بينـها ع نـها ع ـى
املنتدا السياسة ال فيو املستوا املع بالتنمية املستدامة ل ة ينظ فيها؛
 - 93تطلب إىل األمني العام أن ي دم إىل اجلمعية العامـة
عن ذنجي ه ا ال ار؛

يفورهتـا السـبعني ذ يـ ا

 - 93تقريريرر أن ذــدرب جــدول األعمــال املاضــا لــدورهتا الســبعني البنــد الج عــة
املعنون ”ذنجيـ جـدول أعمـال ال ـ ن  19وب نـامم مواةـ ة ذنجيـ جـدول أعمـال ال ـ ن 19
ونتا م مال ال مة العاملة ل تنمية املستدامة ومال األمـم املتحـدة ل تنميـة املسـتدامة“ إ ـار
البند املعنون ”التنمية املستدامة“.
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مو و ال ار الثاب
الع ــد الــدو ل عمــل ” ،املــاء مــن أجــل احليــاة“ ،1195 - 1115 ،ومواة ـ ة
اجلهويف ال امية إىل حت يب التنمية املستدامة ملواريف امليا
إن اجلمعية العامة،
إذ ت شريريري إىل ض اراهتــا  911 23املــار  11كــانون األول يفيســم  9111املتع ــب
باالحتجال باليوم العاملة ل ميا و  915 55املـار  11كـانون األول يفيسـم  1111الـ ي
أع نــا اوجب ـه ســنة  1111الســنة الدوليــة ل ميــا الع بــة و  193 53املــار  11كــانون
األول يفيسم  1111ال ي أع نا اوجبه بدء الع د الدو ل عمل” ،املاء من أجل احليـاة“،
 ،1195-1115اليوم العاملة ل ميا املوافـب  11ر ار مـارل  1115و  113 51املـار
 11كــانون األول يفيســم  1112و  911 59املــار  11كــانون األول يفيســم 1115
الــ ي أع نـــا اوجبــه ســـنة  1113الســـنة الدوليـــة ل صــ ف الصـــحة و  913 52املـــار
 19كــانون األول يفيســم  1111املتع ــب باســتع اض منتصــف املــدة الوــامل لتنجي ـ أنوــطة
الع ــــد و  952 55املــــار  11كــــانون األول يفيســــم  1191الــ ـ ي أع نــــا اوجبــــه
ســــنة  1191الســــنة الدوليــــة ل تعــــاون عــــال امليــــا و  112 53املــــار  19كــــانون
األول يفيسم  1191املتع ب بتنجي أنوطة السنة الدولية ل تعاون عال امليا ،1191 ،
وإذ ت شريريريري أي ضريريريا إىل ض ارهـــا  111 53املـــار  91أي ول ســـبتم  1192الـ ـ ي
رحبــا فيــه بت ي ـ الج يــب العامــل املجتــوب بــاب العضــوية املع ـ ب هــداف التنميــة املســتدامة
وض ر أن ي ون اضت اب الج يب العامل املجتـوب بـاب العضـوية الـواريف الت يـ هـو األسـال
طـة التنميـة ملـا بعـد عـام  ،1195مـو التسـ يم
ال يسة إليفماب أهداف التنميـة املسـتدامة
ب نــه ســينظ أيضــا إســهاما أ ـ ا أثنــاء عم يــة التجــاوض احل وميــة الدوليــة الــدورة
التاسعة والستني ل جمعية العامة،
وإذ تالحظ أن الج يب العامل ي ت ب
الصحة ل جميو وإيفارهتما بو ل مستدام،

ذ ي هدفا هو نمان ذـواف امليـا والصـ ف

وإذ ت شريريري إىل ض ارهــا  953 53املــار  93كــانون األول يفيســم  1191بو ـ ن
حب اإلنسان احلصول ع ى ميا الو ب امل مونة و دما الص ف الصـحة وإىل ال ـ ارا
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ا الصـ ـ ة الصـــايفرة عـــن ع ـــس ح ـــو اإلنســـان ،اـ ـا فيهـــا ال ـ ـ اران  93 12املـــار
 13أي ول سبتم  )9(1191و  3 13املار  15أي ول سبتم ،)1(1192
وإذ ت شريريريري أي ضريريريا إىل ضـ ـ ار اجمل ـــس االضتصـــايفي واالجتمـــاعة  53 9131املـــار
 15لوز يوليه  9131املتع ب بالسنوا الدوليـة واحتجـاال الـ ك ا السـنوية الـ ي يتضـمن
م ف ه املبايفئ التوجيهية واملعـاي املتجـب ع يهـا فيمـا يتع ـب بـإع ن سـنوا يفوليـة وإىل ضـ اري
اجلمعيــة العامــة  911 51املــار  95كــانون األول يفيســم  9113و  935 59املــار
 11كانون األول يفيسم  1115املتع ني بإع ن سنوا يفولية،
وإذ تشري ل ل إىل إعـ ن ريـو بوـ ن البيتـة والتنميـة( )1ومجيـو املبـايفئ الـواريفة فيـه
وإىل جدول أعمال ال ن  )2(19وب نامم مواة ة ذنجي جـدول أعمـال ال ـ ن  )5(19وإعـ ن
جوهانس غ بو ن التنمية املستدامة( )5و طة ذنجي نتا م مال ال مة العاملة ل تنميـة املسـتدامة
( طــة جوهانس ـ غ ل تنجي ـ )( )3والوثي ــة ااتاميــة ل جتمــا العــام ال فيــو املســتوا ل جمعيــة
العامة املع باألهداف اإلمنا ية لأللجية( )3وااللتةاما املع نة فيها والوثي ة ااتاميـة ملـال األمـم
املتحدة ل تنمية املستدامة املعنونة ”املست بل ال ي نصبو إليه“(،)1
وإذ تقر ب ن املاء ي و ة ت التنمية املستدامة وأن له أ ية بالغة ل ضاء ع ى الج ـ
واجلو وأنه ال غىن عنه لصحة اإلنسان ورفاهه وله أ ية أساسية حت يـب األهـداف اإلمنا يـة
__________
( )9انظ ـ الوثريريا ا الرةيريرية لل معيريرية العامريرية ،الريريدورة البامنريرية والسريريتون ،امللحريريا روريريم  53أل ري
الجصل الثالث.
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( )1انظ الوثريا ا الرةيرية لل معيرية العامرية ،الريدورة التاسريعة والسريتون ،امللحريا روريم  53ألري
الجصل ال ابو.
( )1تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية ،ريو دي جانريو 41-3 ،حزيران/يونيري  ،4991اجمللريد األول،
القريريريراراا الريريريذ ا ري ري متا املريريريؤمتر (منوـــورا األمـــم املتحـــدة ،رضـــم املبيـــو  A.93.I.8والتصـــويت) ،ال ـ ـ ار ،9
امل فب األول.
( )2امل جو نجسه ،امل فب الثاب.
( )5ال ار يفإ ،1 91-امل فب.
( )5تقريريريريرير مريريريريؤمتر القمريريريرية العريريريرياملم للتنميريريريرية املسريريريريتدامة ،جومتانسريريري  ،جنريريريريو أ ريقيريريريريا 12 ،آ /أغسريريريريط -
 1أيلول/سريريبتم ( 1001منوــورا األمــم املتحــدة ،رضــم املبيــو  A.03.II.A.1والتصــويت) ،الجصــل األول،
ال ار  ،9امل فب.
( )3امل جو نجسه ،ال ار  ،1امل فب.
( )3ال ار .9 55
( )1ال ار  ،133 55امل فب.
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لأللجيــــة واألهــــداف األ ــ ـ ا ا الصــ ـ ة املتجــــب ع يهــــا يفوليــــا
واالجتماعية والبيتية،

امليــــايفين االضتصــــايفية

وإذ تؤلريريد مريريل جديريريد األهــداف اإلمنا يــة املتجــب ع يهــا يفوليــا بو ـ ن امليــا والص ـ ف
جض نسـبة
الصحة ،اا لأل األهداف اإلمنا ية لأللجية ،وإ ذ حظ أنه ضد أح ز ذ دم
الس ان احمل ومني من إم انية احلصول بو ل مستدام ع ـى ميـا الوـ ب امل مونـة إىل النصـف
د ول عام ،1195
وإذ تالحريريظ أن هنــاا حاجــة إىل بــ ل جهــويف حثيثــة لت يــل عــديف الســ ان الــ ين
ال مي نهم احلصول ع ى دما الص ف الصحة األساسية إىل النصـف د ـول عـام ،1195
وإىل ونو طط ع ـى مجيـو املسـتويا لـةيفارة املت ام ـة ملـواريف امليـا واسـتخدامها ب جـاءة،
وإ ذعت ـ ف ه ـ ا الصــديف ب يــة التعــاون ع ــى مجيــو املســتويا لتح يــب ه ـ األهــداف،
اا لأل ذ دمي الدعم إىل الب دان النامية،
وإذ تالحظ أيضا اجلهويف املب ولـة ع ـى كـل مـن الصـعيد الـو واإلض يمـة والـدو
لتنجي أنوطة السنة الدولية ل ص ف الصحة ،1113 ،والسنة الدولية ل تعـاون عـال امليـا ،
 ،1191والع ــد الــدو ل عمــل” ،املــاء مــن أجــل احليــاة“ ،1195-1115 ،والتوةــيا
العديــدة املنبث ــة عــن املناســبا الدوليــة واإلض يميــة املعنيــة بامليــا واملتص ـ ة هبــا ،هبــدف اختــا
إج اءا حمديفة لتس يو طى الت دم ع ى مجيو الصعد ةوب حت يـب األهـداف املتع ـة بامليـا
جـدول أعمـال ال ـ ن  19وب نـامم مواةـ ة ذنجيـ جـدول
املتجب ع يها يفوليا والـ وريف
()91
أعمال ال ن  19وإع ن األمم املتحدة بو ن األلجية و طة جوهانسـ غ ل تنجيـ والوثي ـة
املعنونة ”املست بل ال ي نصبو إليه“،
وإذ تالحظ ل ل ع د املنتدا العاملة السايفل ل ميا م سي يا ،ف نسا ،الجتـ ة
مــن  91إىل  93ر ار مــارل  ،1191وإ ذ حــظ أنــه ســيج ي ع ــد املنتــدا العــاملة الســابو
ل ميــــــــا يفاغــــــــو وغــــــــايونغبوا ،مجهوريــــــــة كوريــــــــا ،الجتــــــــ ة مــــــــن  91إىل
 93نيسان أب يل ،1195
وإذ تالحريريظ أن املــال العــاملة الثالــث املعـ باحلــد مــن أ طــار ال ــوارث ســيع د
ســينداي ،اليابــان ،الجتــ ة مــن  92إىل  93ر ار مــارل  1195حيــث ســتج ي مناضوــة
مس لة اإليفارة املت ام ة ملواريف امليا بني مج ة مسا ل أ ا،
__________
( )91ال ار .1 55
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وإذ تالحظ أيضا الت ـاري املتع ـة بتنميـة امليـا
الوكاال وال يانا التابعة لألمم املتحدة،

العـال ،وهـو موـ و موـت ا بـني

 - 9حتيع ملما بت ي ي األمني العام()99؛
 - 1ترحريريب باألنوــطة الـ ذضــط و هبــا عــال امليــا كــل مــن الــدول األعضــاء
واألمانة العامة لألمم املتحدة وماسسـا منظومـة األمـم املتحـدة بطـ منـها العمـل املوـت ا
بني الوكاال واملسا ا ال ذ دمها اجملموعا ال يسية ل حتجـال بالسـنة الدوليـة ل صـ ف
الصــحة ،1113 ،والســنة الدوليــة ل تعــاون عــال امليــا  ،1191 ،والع ــد الــدو ل عمــل،
”املاء من أجل احلياة“1195-1115 ،؛
 - 1ت شري ا الــدول األعضــاء واألمانــة العامــة وماسســا منظومــة األمــم املتحــدة
ع ــى أن ذعجــل ،مــن ـ ل رليــة ذنســيب أعمايــا اــا فيهــا رليــة األمــم املتحــدة ل ميــا  ،هــة
واجملموعا ال يسية ،اا ذب له من جهويف لتح يب األهـداف املتجـب ع يهـا يفوليـا عـال امليـا
()5
والواريفة جدول أعمال ال ن  )2(19وب نـامم مواةـ ة ذنجيـ جـدول أعمـال ال ـ ن 19
وإعــ ن األمــم املتحــدة بوــ ن األلجيــة( )91و طــة جوهانســ غ ل تنجيــ ( )3والوثي ــة املعنونــة
”املست بل ال ي نصبو إليه“()1؛
 - 2تريريريريدمو ر ــــيس اجلمعيــــة العامــــة إىل أن يع ــــد األســــبو التــــا ل يــــوم
العاملة ل ميا  11أ ار مارل  1195ج سة حتاور رفيعة املسـتوا ملـدة يـوم واحـد ل ـدورة
التاسعة والسـتني ل جمعيـة العامـة نيويـورا بوـ ن إجـ اء اسـتع اض شـامل ل ت ـدم احملـ ز
ذنجي أنوطة الع د ،اا لأل أفضـل املمارسـا والـدرول املسـتجايفة الـ يـا أ يـة لتح يـب
التنمية املستدامة؛
 - 5ترحريريب بعــ ض ح ومــة اجي ســتان استضــافة ولويــل مــال يفو رفيــو
املســـتوا معـ ـ بتنجيـ ـ أنوـــطة الع ـــد ،حةي ان يونيـــه  ،1195كإســـهام االســـتع اض
الوامل ل ع د؛
 - 5تشدد ع ى أ ية مواركة مجيو أةحاب املص حة املعنـيني ،اـن فـيهم النسـاء
واأل جــال وكبــار الســن واألشــخاص وو اإلعاضــة والوــعوب األةــ ية واجملتمعــا احمل يــة،
موـــاركة كام ـــة ذنجيـ ـ أنوـــطة الع ـــد ع ـــى مجيـــو املســـتويا و استع انـــه الوـــامل،
حست االضتضاء؛
__________
( A/65/297 )99و .A/69/326
22/24
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 - 3تدمو األمني العام إىل أن يوـارا حسـت االضتضـاء ،بالتعـاون مـو رليـة األمـم
املتحــدة ل ميــا والوكــاال املتخصصــة وال جــان اإلض يميــة واملاسســا األ ـ ا منظومــة
األمــم املتحــدة ،االســتع اض الوــامل ل ع ــد وأن يتخــ إجــ اءا مناســبة لــدعم الــدول
األعضاء ذنجي أنوطة الع د ل الجت ة املتب ية منه؛
 - 3تط لريريريب إىل األمـــني العـــام أن ي ـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يفورهتـــا احلايفيـــة
والسبعني ذ ي ا عن ذنجي ه ا ال ار يتناول فيه بالتجصيل أمورا منها ذ ييم الع ـد ،وف ـا ل ـ ار
اجمل س االضتصايفي واالجتماعة  53 9131املار  15لوز يوليه .9131
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 - 95وذوةة ال جنة الثانية أيضا اجلمعية العامة باعتمايف مو و امل ر التا ف

م ك ة من األمني العام عن والية ع س إ ـار السـنوا العوـ ل ـ امم
املتع ة ب منا االسته ا واإلنتاب املستدامة
ذ ـ ر اجلمعيــة العامــة أن حتــيط ع مــا ا ـ ك ة األمــني العــام عــن واليــة ع ــس إ ــار
السنوا العو ل امم املتع ة ب منا االسته ا واإلنتاب املستدامة(.)9

__________
(.A/69/379 )9
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