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البند ( 19أ) من جدول األعمال
التنميةةة ادسة ة ة ة ة ةتةةدامةةة تنفيةةد لةةدول المةةال ال رن  21وبرانمج
مواصلة تنفيد لدول المال ال رن  21ونتائج مؤمتر ال مة العادي
للتنمية ادستدامة ومؤمتر األمم ادتحدة للتنمية ادستدامة
دولة فلسطني* مشروع قرار من ح

تنفيد لدول المال ال رن  21وبرانمج مواصة ةةلة تنفيد لدول المال ال رن  21ونتائج
مؤمتر ال مة العادي للتنمية ادستدامة ومؤمتر األمم ادتحدة للتنمية ادستدامة
إن اجلمعية العامة،
إذ تشري إىل إعالن ريـو بشأن البيئة والتنمية( ،)1وجدول أعمال القــرن  ،)2(21وبرنــامج مواصلــة
تنفيذ جدول أعمـ ـال القـ ـرن  ،)3(21وإعــالن جوهانسربغ بش ــأن التنمية املسـ ــتدامة( ،)4وخطة تنفيذ نتائج
مؤمتر القمة العاملي للتنمية املسـ ـ ـ ـ ــتدامة (خطة جوهانسربغ للتنفيذ)( ،)5والوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة
__________
* ابسم الدول األعضاء يف جمموعة الـ ـ ـ ـ ـ ـ  77والصني ،ومع مراعاة أحكام قرار اجلمعية العامة  5/73املؤرخ  16تشرين األول/
أكتوبر .2018
( )1تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين ابلبيئة والتنمية ،ريو دي جانريو 14-3 ،حزيران/يونيه  ،1992اجمللد األول ،القرارات اليت
اختذها املؤمتر (منشورات األمم املتحدة ،رقم املبيع  A.93.I.8والتصويب) ،القرار  ،1املرفق األول.
( )2املرجع نفسه ،املرفق الثاين.
( )3القرار دإ ،2/19-املرفق.
( )4تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املسـ ــتدامة ،جوهانسـ ــربغ ،جنو أفريقيا 26 ،آ /أغسـ ــط  4 -أيلول/سـ ــبتمرب 2002
(منشورات األمم املتحدة ،رقم املبيع  A.03.II.A.1والتصويب) ،الفصل األول ،القرار  ،1املرفق.
( )5املرجع نفسه ،القرار  ،2املرفق.
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للتنمية املسـتدامة املعنونة ”املسـتقبل الذي نصـبو إليه“( ،)6وكذلك إىل سـائر القرارات اات الصـلة املتةذة
بش ــأن تنفيذ جدول أعمال القرن  21وبرانمج مواص ــلة تنفيذ جدول أعمال القرن  21ونتائج مؤمتر القمة
العاملي للتنمية املستدامة ومؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة،
وإذ تؤكد من لديد قرارها  1/70املؤرخ  25أيلول/سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبتمرب  ،2015املعنون ”حتويل عاملنا:
خطة التنمية املستدامة لعام  ،“2030الذي اعتمدت فيه جمموعة من األهداف والغاايت العاملية الشاملة
والبعيدة املدى املتعلقة ابلتنمية املسـ ــتدامة ،اليت تركز علا الناض وتفضـ ــي إىل التحول ،وإا تؤكد من جديد
التزامها ابلعمل دون كلل من أجل تنفيذ هذه اخلطة ابلكامل حبلول عام  ،2030وإدراكها أن القضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
علا الفقر جبميع صـ ــوره وأبعاده ،ذا يف الك الفقر املدقع ،هو أكرب حتد يواجهه العاط و ـ ــر غ عنه
لتحقيق التنمية املس ــتدامة ،والتزامها بتحقيق التنمية املس ــتدامة ابعادها الثالثة  -ا قتص ــادي وا جتماعي
والبيئي  -علا حنو متوازن ومتكامل ،واب سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتناد إىل ا يفازات اليت حتقق يف إئار األهداف ا ائية
لأللفية والسعي إىل استكمال ما ط ين ّفذ من تلك األهداف،

وإذ تسةلمم امهية مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املســتدامة ومؤمتر األمم املتحدة املعين ابلبيئة والتنمية
والعمليات اليت أفضـ ـ ــيا إليها يف إعداد خطة التنمية املسـ ـ ــتدامة لعام  2030ويف حتقيق التنمية املسـ ـ ــتدامة،
وإا تس ـ ــلم كذلك بتفاوت التقدم ا رز يف حتقيق أهداف التنمية املس ـ ــتدامة وس ـ ــائر األهداف املتفق عليها
دوليا ويف الوفاء اب لتزامات الضرورية لتحقيق التنمية املستدامة،
وإذ تؤكد من لديد ضــرورة ا ســتمرار يف تعميم مراعاة التنمية املســتدامة علا سيع املســتوايت،
عن ئريق حتقيق التكامل بني اجلوانب ا قتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية وا جتماعية والبيئية ،وإا تقر ابلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالت اليت ترب
بينها ،حبيث يتس ـ ـ حتقيق التنمية املس ــتدامة جبميع أبعادها ،وإا تكرر أتكيد أن التنمية املس ــتدامة عنص ــر
أساسي يف ا ئار الشامل لألنشطة اليت تضطلع هبا األمم املتحدة،
وإذ ترحب ابنعقاد املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة حت رعاية اجلمعية
العامة (قمة أهداف التنمية املســتدامة) يف  24و  25أيلول/ســبتمرب  ،2019وابعتماد ا عالن الســياسـي
الصــادر عنه( ،)7وإا حتي علما بتقرير التنمية املســتدامة علا الصــعيد العاملي لعام  2019ابعتباره إســهاما
مهما يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى املنعقد حت رعاية اجلمعية العامة،
وإذ تسة ة ة ةلمم ان التكنولوجيات الرقمية ،وما تولّد عنها من تغيري غري مس ـ ـ ـ ــبوحل من حيث ا
وا نتشار والسرعة ،ميكن تسةريها لدعم تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام ،2030

م

وإذ تؤكد ضرورة ا ستفادة ،يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  ،2030من اخلربات وقصص
الن اح وأفضل املمارسات والتحدايت والدروض املستفادة من ا تفاقات السابقة بشأن التنمية املستدامة،
والبناء عليها،
وإذ تؤكد ايض ةةا أمهية التغلب علا النزعات ا نعزالية والسـ ــعي إىل اتبا ج مبتكرة ومن ّس ـ ـقة يف
حتقيق تكامل األبعاد الثالثة للتنمية املس ـ ـ ــتدامة ،وإا حتي علما ،يف هذا الص ـ ـ ـ ـدد ،اب جراءات واملبادرات
اليت نفذهتا كياانت األمم املتحدة،
__________
( )6القرار  ،288/66املرفق.
( )7القرار .4/74
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وإذ تؤكد كدلك ض ـ ــرورة حتديد الف وات والعراقيل وأوجه التض ـ ــافر والتحدايت القائمة يف تنفيذ
ا لتزامات والصـ ــكوا يف جمال التنمية املسـ ــتدامة بطريقة متّسـ ــقة ومتكاملة ،بغية التماض وحتقيق ا تسـ ــاحل
الســياســا إىل جانب حتديد الفرص اجلديدة والتحدايت النا ــئة يف جمال التعاون الدول علا الطريق حنو
التنمية املستدامة،
وإذ تعيد أتكيد خطة التنمية املسـ ـ ــتدامة لعام  ،2030وخطة عمل أدي أاباب الصـ ـ ــادرة عن املؤمتر
الدول الثالث لتمويل التنمية( ،)8واتفاحل ابري املعتمد يف إئار اتفاقية األمم املتحدة ا ئارية بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن تغري
املناخ( ،)9واخلطة ا ضـرية اجلديدة( ،)10وإئار نسـنداي للحد من اائر الكوار للفةة ،)11(2030-2015
وكذلك الواثئق اخلتامية الرئيسية املتعلقة ابلبلدان اليت تواجه أوضاعا خاصة،
 - 1حتيط للما بتقرير األمني العام عن تنفيذ جدول أعمال القرن  21وبرانمج مواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة
تنفيــذ جــدول أعمــال القرن  21ونتــائج مؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــدامــة ومؤمتر األمم املتحــدة
للتنمية املستدامة()12؛
 - 2حتيط للما ايضا بتقرير األمني العام عن تعميم مراعاة أبعاد التنمية املستدامة الثالثة يف
منظومة األمم املتحدة()13؛
 - 3تؤكةةد من لةةديةةد الوثيقــة اخلتــاميــة ملؤمتر األمم املتحــدة للتنميــة املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــدامــة املعقود يف
ريو دي جانريو ،الربازيل ،يف الفةة من  20إىل  22حزيران/يونيه  ،2012املعنونة ”املستقبل الذي نصبو
إليه“()6؛ وتؤكد من جديد أيضـ ــا ،علا حنو ما تنص عليه خطة التنمية املسـ ــتدامة لعام  ،)14(2030سيع
مبادئ إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية()1؛
 - 4تسة ةلمم ان مؤمتر األمم املتحدة املعين ابلبيئة والتنمية ـ ــكل َمعلما نشـ ــأت عنه صـ ــكوا
والتزامات دولية رئيسية يسة د هبا يف إحراز التقدم يف سبيل سد الف وات ا ائية داخل البلدان املتقدمة
النمو والبلــدان النــاميــة وفيمــا بينهــا ،ذــا فيهــا اتفــاقيــة التنو البيولوجي( ،)15واتفــاقيــة األمم املتحــدة ا ئــاريــة
بش ـ ــأن تغري املناخ( ،)16واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التص ـ ــحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الش ـ ــديد
و/أو من التصحر ،وخباصة يف أفريقيا(( )17اتفاقيات ريو) ،إىل جانب خطة التنمية املستدامة لعام 2030؛
__________
( )8القرار  ،313/69املرفق الثاين.
( )9انظر  ،FCCC/CP/2015/10/Add.1املقرر /1م أ ،21-املرفق.
( )10القرار  ،256/71املرفق.
( )11القرار  ،283/69املرفق الثاين.
(.A/74/204 )12
(.A/74/72-E/2019/13 )13
( )14القرار .1/70
(.United Nations, Treaty Series, vol. 1760, No. 30619 )15
( )16املرجع نفسه ،اجمللد  ،1771الرقم .30822
( )17املرجع نفسه ،اجمللد  ،1954الرقم .33480
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 - 5حتث علا التنفيــذ الكــامــل والفعــال ألهــداف التنميــة املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــدامــة وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائر األهــداف
وا لتزامات ا ائية املتفق عليها دوليا يف امليادين ا قتصـ ـ ــادي وا جتماعي والبيئي ،ذا يف الك األهداف
ا ائية لأللفية وا لتزامات املتعهد هبا ذوجب اتفاقيات ريو الثال  ،مع ا ستفادة من املسامهات وأفضل
املمارس ــات والتحدايت والدروض املس ــتفادة يف إئارها ،والك من أجل دعم التنفيذ الكامل والفعال خلطة
التنمية املستدامة لعام 2030؛
 - 6تس ةةلم ان خطة التنمية املس ــتدامة لعام  2030تس ــتند إىل املس ــائل املدرجة يف جدول
أعمال القرن  ،21وتشـ ـ ع علا مواص ــلة بذل اجلهود الرامية إىل تعزيز التعاون الدول لس ــد الف وات اليت
تعتور تنفيذ خطة عام 2030؛
 - 7ت ر يف هذا الصـ ـ ــدد ان اارسـ ـ ــات ا سـ ـ ــتهالا وا نتا املسـ ـ ــتدامة ميكن أن تشـ ـ ــكل
وســائل فعالة وكفؤة من حيث التكلفة لتحقيق التنمية ا قتصــادية ،وا د من ا اثر البيئية ،والنهور برفاه
ا نسـ ـ ـ ــان ،وحتث علا ضـ ـ ـ ــرورة الدفع قدما بتحقيق ا دف  12من أهداف التنمية املسـ ـ ـ ــتدامة ،من أجل
املسامهة يف حتقيق سيع األهداف؛
 - 8تس ة ة ةةلم ان مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املس ـ ـ ـ ــتدامة قد اعتمد ،يف سلة التزامات أخرى
بش ــأن ا س ــتهالا وا نتا املس ــتدامني ،إئار العمل العش ــري للربامج املتعلقة ا ا ا س ــتهالا وا نتا
املســتدامة( ،)18وأن ا ئار وصــندوقه ا ســتئماين املتعدد الشــركاء مها من أدوات العمل بشــأن ا ســتهالا
وا نتا املس ــتدامني ،وتالح إعالن اس ـةاتي ية ”خطة واحدة لكوكب واحد“ للفةة ،2022-2018
وتكرر يف هذا الصدد أتكيد ضرورة أن تواصل مثل هذه املبادرات تبادل أفضل املمارسات وتوفري أ كال
أخرى من املس ــاعدة التقنية ،يف مس ــار ا نتقال إىل أ ا ا س ــتهالا وا نتا املس ــتدامة ،ذا يف الك عن
ئريق توفري األدوات وا لول لتصميم السياسات وتنفيذها؛
 - 9تسةةلم ايضةةا امهية اجلهود اجلديدة واجلارية من أجل وضــع ســياســات وأئر و ـراكات
وصــكوا تكفل حتســني الكفاءة يف اســتةدام املوارد ،وتقلل ا در ،وتعمم مراعاة اارســات ا ســتدامة عرب
سيع قطاعات ا قتصاد ومتكن املستهلكني من القيام ابختيارات مستدامة؛
 - 10تس ة ة ةةلم كدلك امهية دور القطا اخلاص يف ا س ـ ـ ـ ــتفادة من املمارس ـ ـ ـ ــات املس ـ ـ ـ ــتدامة،
ذا يف الك ابلنســبة للشــركات املتعددة اجلنســيات واملؤسـســات املتناهية الصــغر والصــغرية واملتوســطة اليت قد
تواجه حتدايت أكرب يف تعزيز الكفاءة يف استةدام املوارد؛
 - 11ت ر ابلصـ ــلة القائمة بني النفاايت البالسـ ــتيكية وأ ا ا سـ ــتهالا وا نتا املسـ ــتدامة،
وتش ـ ـ ع علا بذل مزيد من اجلهود علا سيع املسـ ــتوايت من أجل تقليص النفاايت البالسـ ــتيكية وإعادة
اسـ ـ ـ ـ ــتةدامها وإعادة تدويرها ،واتبا ج مبتكرة ملعاجلة اتلف أنوا النفاايت البالسـ ـ ـ ـ ــتيكية ،ذا يف الك
النفاايت البالستيكية البحرية؛
 - 12حتةةث اجملتمع ال ــدول علا مواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ــة دعم البل ــدان الن ــامي ــة يف تعزيز ق ــدراهت ــا العلمي ــة
والتكنولوجية من أجل أن تنتقل يف استهالكها وإنتاجها إىل أ ا أكثر استدامة؛
__________
( ،A/CONF.216/5 )18املرفق.
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 - 13تشةةج علا مواص ــلة تعزيز التفاعل بني العلوم والس ــياس ــات وتعزيز وس ــائل التنفيذ من
سيع املصــادر وعلا سيع املســتوايت ،ذا يف الك تنشــي وتعزيز الشـراكة العاملية ،وكذلك من خالل دعم
التةصصات؛
اتبا النهج ا بتكارية جتاه علم ا ستدامة والةكيز علا الشراكات املتعددة
ّ
 - 14تطلةةب إىل منظوم ــة األمم املتح ــدة مواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ــة تعميم وإدم ــا األبع ــاد الثالث ــة للتنميــة
املستدامة يف سيع أعما ا ،ومواصلة تبادل اخلربات والدروض املستفادة يف هذا الصدد ،وتكثيف جهودها
علا سيع املستوايت لكفالة مواصلة تقدمي الدعم الفعال لتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 2030؛

 - 15تشة ة ة ة ةةج املنظمات ا قليمية ودون ا قليمية علا مواص ـ ـ ـ ـ ـ ــلة تعزيز التنمية املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة
يف منطقة كل منها ،بوس ــائل منها تشـ ـ يع التعلّم من األقران والتعاون معهم ،ذا يف الك التعاون فيما بني
بلــدان اجلنو والتعــاون الثالثي ،وكــذلــك الرواب الفعليــة ،حس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ا قتض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،بني العمليــات العــامليــة
وا قليمية ودون ا قليمية والوئنية اليت هتدف إىل النهور ابلتنمية املستدامة؛
 - 16تطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا اخلامسـ ــة والسـ ــبعني تقريرا
عن تنفيذ هذا القرار ،يركز بوجه خاص علا ا الة فيما يتعلق اب ستهالا وا نتا املستدامني وتطبيقهما
وتعزيزمها ويوصي إبجراءات حمددة لتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  2030يف هذا الصدد؛
 - 17ت رر أن تدر يف جدول األعمال املؤق لدورهتا اخلامس ـ ـ ـ ـ ـ ــة والس ـ ـ ـ ـ ـ ــبعني يف إئار البند
املعنون ”التنمية املس ـ ـ ـ ـ ــتدامة“ ،بندا فرعيا عنوانه ”ص ـ ـ ـ ـ ــو حتقيق التنمية املس ـ ـ ـ ـ ــتدامة :تنفيذ خطة التنمية
املس ـ ـ ــتدامة لعام  ،2030ذا يف الك عن ئريق ا س ـ ـ ــتهالا وا نتا املس ـ ـ ــتدامني ،اب س ـ ـ ــتناد إىل جدول
أعمال القرن .“21
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