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251119    251119    19-20212 (A) 

*1920212*  

    الدورة الرابعة والسبعون
   اللجنة الثانية

    )أ( من جدول األعمال 19البند 
وبرانمج  21تنفيةةةد لةةةدول المةةةال ال رن  التنميةةةة ادسةةةةةةةةةةةتةةةدامةةةة 

ونتائج مؤمتر ال مة العادي  21مواصلة تنفيد لدول المال ال رن 
  للتنمية ادستدامة ومؤمتر األمم ادتحدة للتنمية ادستدامة

  

   
 من ح قرار  مشروع *دولة فلسطني  

  
ونتائج  21وبرانمج مواصةةةةةلة تنفيد لدول المال ال رن  21تنفيد لدول المال ال رن   

 مؤمتر ال مة العادي للتنمية ادستدامة ومؤمتر األمم ادتحدة للتنمية ادستدامة
 

 ،إن اجلمعية العامة 
وبرنــامج مواصلــة  ،(2)21وجدول أعمال القــرن  ،(1)إىل إعالن ريـو بشأن البيئة والتنمية إذ تشري 

ــتدامة ،(3)21تنفيذ جدول أعمــال القــرن  ـ ــأن التنمية املسـ وخطة تنفيذ نتائج  ،(4)وإعــالن جوهانسربغ بشـ
، والوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة (5)مؤمتر القمة العاملي للتنمية املســــــــــــتدامة )خطة جوهانسربغ للتنفيذ(

__________ 

ـــــــــــ  *  تشرين األول/  16املؤرخ  73/5والصني، ومع مراعاة أحكام قرار اجلمعية العامة  77ابسم الدول األعضاء يف جمموعة الـ
 .2018أكتوبر 

القرارات اليت  ، اجمللد األول،1992حزيران/يونيه  14-3، تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين ابلبيئة والتنمية، ريو دي جانريو (1) 
 ، املرفق األول.1والتصويب(، القرار  A.93.I.8)منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  اختذها املؤمتر

 املرجع نفسه، املرفق الثاين. (2) 

 ، املرفق.19/2-القرار دإ (3) 

 2002أيلول/ســـــبتمرب  4 -آ /أغســـــط   26تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املســـــتدامة، جوهانســـــربغ، جنو  أفريقيا،  (4) 
 ، املرفق.1والتصويب(، الفصل األول، القرار  A.03.II.A.1)منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع 

 ، املرفق.2املرجع نفسه، القرار  (5) 

https://undocs.org/ar/A/RES/73/5
https://undocs.org/ar/A/RES/73/5
https://undocs.org/ar/A/RES/73/5
https://undocs.org/ar/A/RES/73/5
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وكذلك إىل سـائر القرارات اات الصـلة املتةذة  ،(6)“املسـتقبل الذي نصـبو إليه”للتنمية املسـتدامة املعنونة 
ونتائج مؤمتر القمة  21وبرانمج مواصــــلة تنفيذ جدول أعمال القرن  21بشــــأن تنفيذ جدول أعمال القرن 

 ة ومؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، العاملي للتنمية املستدام
حتويل عاملنا: ”، املعنون 2015أيلول/ســـــــــــــــبتمرب  25املؤرخ  70/1قرارها  وإذ تؤكد من لديد 

مدت فيه جمموعة من األهداف والغاايت العاملية الشاملة ، الذي اعت  “2030خطة التنمية املستدامة لعام 
والبعيدة املدى املتعلقة ابلتنمية املســـــتدامة، اليت تركز علا الناض وتفضـــــي إىل التحول، وإا تؤكد من جديد 

، وإدراكها أن القضـــــــــــــــاء 2030ابلعمل دون كلل من أجل تنفيذ هذه اخلطة ابلكامل حبلول عام التزامها 
علا الفقر جبميع صـــــوره وأبعاده، ذا يف الك الفقر املدقع، هو أكرب حتد يواجهه العاط و ـــــر    غ  عنه 

ا قتصــــادي وا جتماعي  -لتحقيق التنمية املســــتدامة، والتزامها بتحقيق التنمية املســــتدامة ابعادها الثالثة 
علا حنو متوازن ومتكامل، واب ســـــــــــــــتناد إىل ا يفازات اليت حتقق  يف إئار األهداف ا  ائية  -والبيئي 

 لأللفية والسعي إىل استكمال ما ط ي نّفذ من تلك األهداف، 
والتنمية  عين ابلبيئةامهية مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املســتدامة ومؤمتر األمم املتحدة امل وإذ تسةلمم 
، حتقيق التنمية املســـــــتدامةيف و  2030خطة التنمية املســـــــتدامة لعام  اليت أفضـــــــيا إليها يف إعدادوالعمليات 

األهداف املتفق عليها أهداف التنمية املســــــتدامة وســــــائر يف حتقيق تســــــلم كذلك بتفاوت التقدم ا رز  وإا
 املستدامة،  ق التنميةدوليا ويف الوفاء اب لتزامات الضرورية لتحقي

ضــرورة ا ســتمرار يف تعميم مراعاة التنمية املســتدامة علا سيع املســتوايت،  تؤكد من لديدوإذ  
عن ئريق حتقيق التكامل بني اجلوانب ا قتصـــــــــــــــادية وا جتماعية والبيئية، وإا تقر ابلصـــــــــــــــالت اليت ترب  

ها، وإا تكرر أتكيد أن التنمية املســــتدامة عنصــــر بينها، حبيث يتســــ  حتقيق التنمية املســــتدامة جبميع أبعاد
 أساسي يف ا ئار الشامل لألنشطة اليت تضطلع هبا األمم املتحدة، 

املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة حت  رعاية اجلمعية نعقاد اب وإذ ترحب 
ا عالن الســياسـي ابعتماد ، و 2019تمرب أيلول/ســب 25و  24يف  )قمة أهداف التنمية املســتدامة( العامة

ابعتباره إســهاما  2019لعام  بتقرير التنمية املســتدامة علا الصــعيد العامليوإا حتي  علما  ،(7)الصــادر عنه
 ، حت  رعاية اجلمعية العامةاملنعقد املنتدى السياسي الرفيع املستوى مهما يف 
ان التكنولوجيات الرقمية، وما توّلد عنها من تغيري غري مســــــــــبوحل من حيث ا  م  وإذ تسةةةةةةةةلمم 

 ، 2030وا نتشار والسرعة، ميكن تسةريها لدعم تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 
، من اخلربات وقصص 2030ضرورة ا ستفادة، يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  وإذ تؤكد 

ات والتحدايت والدروض املستفادة من ا تفاقات السابقة بشأن التنمية املستدامة، الن اح وأفضل املمارس
 والبناء عليها، 

قة يف أمهية التغلب علا النزعات ا نعزالية والســـــعي إىل اتبا       ايضةةةةا وإذ تؤكد  ج مبتكرة ومنســـــّ
دد، اب جراءات واملبادرات ، وإا حتي  علما، يف هذا الصــــــــحتقيق تكامل األبعاد الثالثة للتنمية املســــــــتدامة

 اليت نفذهتا كياانت األمم املتحدة، 
__________ 

 ، املرفق.66/288القرار  (6) 

 .74/4القرار  (7) 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/66/288
https://undocs.org/ar/A/RES/66/288
https://undocs.org/ar/A/RES/74/4
https://undocs.org/ar/A/RES/74/4
https://undocs.org/ar/A/RES/74/4
https://undocs.org/ar/A/RES/74/4
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ضـــــرورة حتديد الف وات والعراقيل وأوجه التضـــــافر والتحدايت القائمة يف تنفيذ  وإذ تؤكد كدلك 
ا لتزامات والصـــــكوا يف جمال التنمية املســـــتدامة بطريقة مّتســـــقة ومتكاملة، بغية التماض وحتقيق ا تســـــاحل 

جانب حتديد الفرص اجلديدة والتحدايت النا ـــئة يف جمال التعاون الدول علا الطريق حنو  الســـياســـا  إىل
 ،التنمية املستدامة

املؤمتر  ، وخطة عمل أدي  أاباب الصــــــادرة عن2030خطة التنمية املســــــتدامة لعام  تعيد أتكيدوإذ  
اتفاقية األمم املتحدة ا ئارية بشـــــــــــــــأن تغري واتفاحل ابري  املعتمد يف إئار  ،(8)الدول الثالث لتمويل التنمية

نداي للحد من اائر الكوار  للفةة ،(10)واخلطة ا ضـرية اجلديدة ،(9)املناخ  ،(11)2030-2015 وإئار سـن
 وكذلك الواثئق اخلتامية الرئيسية املتعلقة ابلبلدان اليت تواجه أوضاعا خاصة، 

وبرانمج مواصــــــــــــــلة  21ول أعمال القرن بتقرير األمني العام عن تنفيذ جد حتيط للما - 1 
ونتـــائج مؤمتر القمـــة العـــاملي للتنميـــة املســـــــــــــــتـــدامـــة ومؤمتر األمم املتحـــدة  21تنفيـــذ جـــدول أعمـــال القرن 

 ؛ (12)املستدامة للتنمية
تعميم مراعاة أبعاد التنمية املستدامة الثالثة يف  عن بتقرير األمني العام حتيط للما ايضا - 2 

 ؛ (13)حدةمنظومة األمم املت
 الوثيقــة اخلتــاميــة ملؤمتر األمم املتحــدة للتنميــة املســـــــــــــــتــدامــة املعقود يفتؤكةةد من لةةديةةد  - 3 

املستقبل الذي نصبو ”، املعنونة 2012حزيران/يونيه  22إىل  20دي جانريو، الربازيل، يف الفةة من  ريو
سيع  ،(14)2030 علا حنو ما تنص عليه خطة التنمية املســـــتدامة لعام ،تؤكد من جديد أيضـــــا؛ و (6)“إليه

 ؛ (1)مبادئ إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية
ل َمعلما نشـــــأت عنه صـــــكوا ان مؤمتر األمم املتحدة املعين ابلبيئة والتنمية  ـــــك   تسةةةةلمم - 4 

البلدان املتقدمة  داخلات ا  ائية والتزامات دولية رئيسية يسة د هبا يف إحراز التقدم يف سبيل سد الف و 
واتفــاقيــة األمم املتحــدة ا ئــاريــة  ،(15)، ذــا فيهــا اتفــاقيــة التنو  البيولوجيوفيمــا بينهــا النمو والبلــدان النــاميــة

واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصــــــحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشــــــديد  ،(16)بشــــــأن تغري املناخ
 ؛ 2030 )اتفاقيات ريو(، إىل جانب خطة التنمية املستدامة لعام (17)التصحر، وخباصة يف أفريقيامن  و/أو

__________ 

 ، املرفق الثاين.69/313القرار  (8) 

 ، املرفق.21-م أ/1، املقرر FCCC/CP/2015/10/Add.1انظر  (9) 

 ، املرفق.71/256القرار  (10) 

 .الثاين ، املرفق69/283القرار  (11) 

 (12) A/74/204. 

 (13) A/74/72-E/2019/13. 

 .70/1القرار  (14) 

 (15) United Nations, Treaty Series, vol. 1760, No. 30619. 

 .30822، الرقم 1771املرجع نفسه، اجمللد  (16) 

 .33480، الرقم 1954 املرجع نفسه، اجمللد (17) 

https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/FCCC/CP/2015/10/Add.1
https://undocs.org/ar/FCCC/CP/2015/10/Add.1
https://undocs.org/ar/A/RES/71/256
https://undocs.org/ar/A/RES/71/256
https://undocs.org/ar/A/RES/71/256
https://undocs.org/ar/A/RES/71/256
https://undocs.org/ar/A/RES/69/283
https://undocs.org/ar/A/RES/69/283
https://undocs.org/ar/A/RES/69/283
https://undocs.org/ar/A/RES/69/283
https://undocs.org/ar/A/74/204
https://undocs.org/ar/A/74/204
https://undocs.org/ar/A/74/72
https://undocs.org/ar/A/74/72
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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األهــداف  ألهــداف التنميــة املســـــــــــــــتــدامــة وســــــــــــــــائرعلا التنفيــذ الكــامــل والفعــال  حتث - 5 
األهداف  وا لتزامات ا  ائية املتفق عليها دوليا يف امليادين ا قتصـــــــادي وا جتماعي والبيئي، ذا يف الك

ا  ائية لأللفية وا لتزامات املتعهد هبا ذوجب اتفاقيات ريو الثال ، مع ا ستفادة من املسامهات وأفضل 
من أجل دعم التنفيذ الكامل والفعال خلطة يف إئارها، والك  املمارســـات والتحدايت والدروض املســـتفادة

 ؛ 2030التنمية املستدامة لعام 
تســــتند إىل املســــائل املدرجة يف جدول  2030ية املســــتدامة لعام ان خطة التنم تسةةةلم - 6 

، وتشــــ ع علا مواصــــلة بذل اجلهود الرامية إىل تعزيز التعاون الدول لســــد الف وات اليت 21أعمال القرن 
 ؛2030تعتور تنفيذ خطة عام 

ميكن أن تشـــــــكل  ةيف هذا الصـــــــدد ان اارســـــــات ا ســـــــتهالا وا نتا  املســـــــتدام ت ر - 7 
من حيث التكلفة لتحقيق التنمية ا قتصـــادية، وا د من ا اثر البيئية، والنهور برفاه  ئل فعالة وكفؤةوســـا

من أهداف التنمية املســـــــــتدامة، من أجل  12ا نســـــــــان، وحتث علا ضـــــــــرورة الدفع قدما بتحقيق ا دف 
 املسامهة يف حتقيق سيع األهداف؛ 

املســـــــــتدامة قد اعتمد، يف سلة التزامات أخرى  ان مؤمتر األمم املتحدة للتنمية تسةةةةةةةلم - 8 
بشــــأن ا ســــتهالا وا نتا  املســــتدامني، إئار العمل العشــــري للربامج املتعلقة ا ا  ا ســــتهالا وا نتا  

ا ســـتئماين املتعدد الشـــركاء مها من أدوات العمل بشـــأن ا ســـتهالا  هوأن ا ئار وصـــندوق ،(18)املســـتدامة
، 2022-2018للفةة  “خطة واحدة لكوكب واحد”اســـةاتي ية  إعالنوا نتا  املســـتدامني، وتالح  

تبادل أفضل املمارسات وتوفري أ كال مثل هذه املبادرات أن تواصل وتكرر يف هذا الصدد أتكيد ضرورة 
، ذا يف الك عن ة نتقال إىل أ ا  ا ســــتهالا وا نتا  املســــتدامالتقنية، يف مســــار ا أخرى من املســــاعدة

 وتنفيذها؛  ئريق توفري األدوات وا لول لتصميم السياسات
امهية اجلهود اجلديدة واجلارية من أجل وضـــع ســـياســـات وأئر و ـــراكات  سةةلم ايضةةات - 9 

اارســات ا ســتدامة عرب مراعاة وتقلل ا در، وتعمم  حتســني الكفاءة يف اســتةدام املوارد،تكفل صــكوا و 
 ؛ ومتكن املستهلكني من القيام ابختيارات مستدامة سيع قطاعات ا قتصاد

، يف ا ســـــــــتفادة من املمارســـــــــات املســـــــــتدامةالقطا  اخلاص امهية دور  سةةةةةةةلم كدلكت - 10 
ية الصــغر والصــغرية واملتوســطة اليت قد للشــركات املتعددة اجلنســيات واملؤســســات املتناهابلنســبة الك  يف ذا

 تواجه حتدايت أكرب يف تعزيز الكفاءة يف استةدام املوارد؛ 
ابلصـــــلة القائمة بني النفاايت البالســـــتيكية وأ ا  ا ســـــتهالا وا نتا  املســـــتدامة،  ت ر - 11 

وتشـــــ ع علا بذل مزيد من اجلهود علا سيع املســـــتوايت من أجل تقليص النفاايت البالســـــتيكية وإعادة 
يف الك  اســـــــــــتةدامها وإعادة تدويرها، واتبا   ج مبتكرة ملعاجلة اتلف أنوا  النفاايت البالســـــــــــتيكية، ذا

 النفاايت البالستيكية البحرية؛ 
ـــاميـــة يف تعزيز قـــدراهتـــا العلميـــة اجملتمع الـــدول علا  حتةةةث - 12  مواصـــــــــــــــلـــة دعم البلـــدان الن

 والتكنولوجية من أجل أن تنتقل يف استهالكها وإنتاجها إىل أ ا  أكثر استدامة؛

__________ 

 (18) A/CONF.216/5.املرفق ، 
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من علا مواصــــلة تعزيز التفاعل بني العلوم والســــياســــات وتعزيز وســــائل التنفيذ  تشةةةج  - 13 
علا سيع املســتوايت، ذا يف الك تنشــي  وتعزيز الشــراكة العاملية، وكذلك من خالل دعم سيع املصــادر و 

  ؛الةكيز علا الشراكات املتعددة التةّصصاتو  اتبا  النهج ا بتكارية جتاه علم ا ستدامة
إىل منظومـــة األمم املتحـــدة مواصـــــــــــــــلـــة تعميم وإدمـــا  األبعـــاد الثالثـــة للتنميـــة  تطلةةةب - 14 

املستدامة يف سيع أعما ا، ومواصلة تبادل اخلربات والدروض املستفادة يف هذا الصدد، وتكثيف جهودها 
 ؛ 2030تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام لتقدمي الدعم الفعال مواصلة علا سيع املستوايت لكفالة 

املنظمات ا قليمية ودون ا قليمية علا مواصــــــــــــــلة تعزيز التنمية املســــــــــــــتدامة  تشةةةةةةةةةةج  - 15 
م من األقران والتعاون معهم، ذا يف الك التعاون فيما بني منطقة كل منها، بوســــائل منها تشــــ يع التعلّ  يف

العمليــات العــامليــة بلــدان اجلنو  والتعــاون الثالثي، وكــذلــك الرواب  الفعليــة، حســــــــــــــــب ا قتضــــــــــــــــاء، بني 
 وا قليمية ودون ا قليمية والوئنية اليت هتدف إىل النهور ابلتنمية املستدامة؛ 

إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا اخلامســــة والســــبعني تقريرا  تطلب - 16 
نتا  املستدامني وتطبيقهما يركز بوجه خاص علا ا الة فيما يتعلق اب ستهالا وا عن تنفيذ هذا القرار، 

 يف هذا الصدد؛  2030وتعزيزمها ويوصي إبجراءات حمددة لتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 
أن تدر  يف جدول األعمال املؤق  لدورهتا اخلامســـــــــــــة والســـــــــــــبعني يف إئار البند  ت رر - 17 
خطة التنمية تنفيذ ة املســــــــــــتدامة: صــــــــــــو  حتقيق التنمي” ا فرعيا عنوانهبند، “املســــــــــــتدامة التنمية”املعنون 

جدول ، ذا يف الك عن ئريق ا ســــــــتهالا وا نتا  املســــــــتدامني، اب ســــــــتناد إىل 2030املســــــــتدامة لعام 
 .“21أعمال القرن 

 


