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 ٦١/٢٠٠٣

 برنامج العمل املقبل للجنة التنمية املستدامة وتنظيم وطرائق عملها 
إن الس االقتصادي واالجتماعي،  

إذ يشري إىل إعالن ريـو بشـأن البيئـة والتنميـة(١٩٦)، وجـدول أعمـال القـرن ٢١(١٩٧)، 
وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن ٢١(١٩٨)، 

وإذ يشري أيضا إىل إعالن جوهانسربغ بشأن التنمية(١٩٩)، وخطـة تنفيـذ نتـائج مؤمتـر 
القمة العاملي للتنمية املستدامة (خطة جوهانسربغ)، الــيت اعتمدهـا مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة 

املستدامة(٢٠٠)، 

 __________
ـــه ١٩٩٢  تقريــر مؤمتــر األمــم املتحــدة املعــين بالبيئــة والتنميــة، ريــو دي جانــريو، ٣-١٤ حزيــران/يوني (١٩٦)
(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع A.93.I.8 والتصويبات)، الد األول؛ القرارات اليت اعتمدهـا املؤمتـر، 

القرار ١، املرفق األول. 
نفس املرجع السابق، املرفق الثاين.  (١٩٧)

قرار اجلمعية العامة دإ-٢/١٩، املرفق.  (١٩٨)
تقريــر مؤمتــر القمــة العــاملي للتنميــة املســــتدامة، جوهانســـربغ، جنـــوب أفريقيـــا، ٢٦ آب/أغســـطس –  (١٩٩)
٤ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ (منشورات األمم املتحدة، رقم املبيـع A.03.II.A.1 والتصويبـات)، الفصـل األول، 

القرار ١، املرفق. 
نفس املرجع السابق، القرار ٢، املرفق.  (٢٠٠)
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وإذ يؤكد من جديد يف هذا الصدد االلتزام بتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليـها 
دوليا، مبا فيها األهداف الواردة يف إعالن األمم املتحدة لأللفية(٢٠١) ويف نتائج مؤمتـرات األمـم 

املتحدة الرئيسية واالتفاقات الدولية منذ عام ١٩٩٢، 
وإذ يشري إىل أن خطة تنفيذ نتائج مؤمتر جوهانسربغ سـتمضي يف البنـاء علـى أسـاس 
مـن املنجـزات الـيت حتققـت منـذ مؤمتـر األمـم املتحـدة املعـين بالبيئـة والتنميـة وتعجـــل بتحقيــق 
األهداف املتبقية؛ وأنه حتقيقا هلذه الغاية، فإننـا نلـزم أنفسـنا باختـاذ إجـراءات وتدابـري ملموسـة 
ـــع املســتويات وبتعزيــز التعــاون الــدويل، مــع مراعــاة مبــادئ ريــو، مبــا فيــها مبــدأ  علـى مجي
ـــن إعــالن ريــو بشــأن البيئــة  املسـؤوليات املشـتركة ولكنـها خمتلفـة كمـا وردت يف املبـدأ ٧ م
والتنمية، وهي جهود تساعد أيضا على حتقيق التكامل بني العناصر الثالثة للتنميـة املسـتدامة – 
وهـي التنميـة االقتصاديـة والتنميـة االجتماعيـة ومحايـة البيئـة – باعتبارهـا دعـائم مترابطـة يعــزز 
بعضـها بعضـا؛ وإذ يشـري إىل أن القضـاء علـى الفقـر، وتغيــري األمنــاط غــري املســتدامة لإلنتــاج 
ـــة االقتصاديــة واالجتماعيــة وإدارــا هــي  واالسـتهالك، ومحايـة قـاعدة املـوارد الطبيعيـة للتنمي

أهداف عامة وشروط أساسية للتنمية املستدامة،  
ـــة التنميــة املســتدامة أن تظــل اللجنــة الرفيعــة  وإذا يؤكـد مـن جديـد أنـه ينبغـي للجن

املستوى املسؤولة عن التنمية املستدامة يف منظومة األمم املتحدة، 
وإذ يؤكد من جديد أيضا واليـة جلنـة التنميـة املسـتدامة كمـا نـص عليـها يف جـدول 
ـــة العامــة ١٩١/٤٧ املــؤرخ ٢٢ كــانون األول/ديســمرب  أعمـال القـرن ٢١، ويف قـرار اجلمعي

١٩٩٢، ويف خطة جوهانسربغ للتنفيذ، 
وإذ يــأخذ يف اعتبــاره قــرار اجلمعيــة العامــة ٢٥٣/٥٧ املــؤرخ ٢٠ كــــانون األول/ 

ديسمرب ٢٠٠٢،  
وقد نظر يف تقرير جلنة التنمية املستدامة عن دورا احلادية عشرة(٢٠٢)، 

 
 تنظيم أعمال اللجنة يف املستقبل 

يقـرر أن تنظيـم أعمـال جلنـة التنميـة املسـتدامة ينبغـي أن يســـهم يف اإلســراع  - ١
بتنفيذ جدول أعمال القرن ٢١(١٩٧)، وبرنامج مواصلة تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن ٢١(١٩٨)، 

وخطة جوهانسربغ(٢٠٠) للتنفيذ على مجيع املستويات؛ 
 __________

قرار اجلمعية العامة ٢/٥٥.  (٢٠١)
 .(E/2003/29) الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، امللحق رقم ٩ (٢٠٢)
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يقرر أيضا أنه من أجل وض اللجنة بواليتها سيتم تنظيـم أعماهلـا كسلسـلة  - ٢
مـن دورات التنفيـذ ذات الوجهـة العمليـة حبيـث تكـون مـدة كـل منـها ســـنتني وتشــمل دورة 

استعراض ودورة سياسات. وسيكون نظام الدورات كما يلي: 
دورات لالستعراض تعقدها اللجنة يف نيسان/أبريل - أيار/مايو ملـدة تـتراوح  (أ)
بـني أسـبوعني وثالثـة أسـابيع يف السـنة األوىل مـن الـدورة وتقـوم فيـها بتقييـم التقـدم احملــرز يف 
تنفيذ جدول أعمال القرن ٢١ وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القـرن ٢١ وخطـة تنفيـذ 
نتائج مؤمتر جوهانسربغ، يف الوقت الذي تركز فيه علـى حتديـد القيـود والعقبـات الـيت تواجـه 

عملية التنفيذ فيما يتعلق مبجموعة املوضوعات اليت مت اختيارها للدورة؛ 
تشـمل دورات االسـتعراض جـزءا رفيـع املســتوى لتبــادل اخلــربات اإلقليميــة  (ب)
وإجراء احلوارات مع اخلـرباء ومنـهم اخلـرباء العلميـون، وتقاسـم أفضـل املمارسـات والـدروس 
املستفادة، بغرض تيسري التنفيذ، وكذلـك أنشـطة بنـاء القـدرات مثـل مراكـز التعلـم ومعـارض 

الشركات؛ 
تضطلع دورات االستعراض بالتقييم املذكور أعاله على أساس:  (ج)

تقارير األمني العام عن حالة التنفيذ اليت ينبغي أن تعكـس التقـدم العـام الـذي  �١�
مت إحرازه يف تنفيذ جدول أعمال القرن ٢١ وبرنـامج مواصلـة تنفيـذ جـدول 
أعمــال القــرن ٢١ وخطــة تنفيــذ نتــائج مؤمتــر جوهانســربغ، علــى أســـاس 
املعلومــات املقدمــة علــى وجــه اخلصــــوص يف تقـــارير البلـــدان ويف تقـــارير 
مؤسسـات األمـم املتحـدة وهيئاـا كمـا ورد شــرحه يف الفقــرة ��٢ (أ) ��٢ 
أدنـاه، وعلـى أسـاس املعلومـات الـواردة مـن املنـاطق الفرعيـة، حسـبما يكــون 
مناسـبا، وكذلـــك تقــارير اموعــات الرئيســية. وباإلضافــة إىل ذلــك، فــإن 
تقـارير األمـني العـام عـن حالـة التنفيـذ ينبغـي أن تتضمـــن اســتعراضا مفصــال 
للتقدم احملرز يف جمموعة املوضوعات املختارة للدورة علـى مجيـع املسـتويات، 
وأن تعكس أيضا التحديات والفرص اجلديـدة املتصلـة بتنفيـذ جـدول أعمـال 

القرن ٢١؛ 
مسامهات وكاالت األمم املتحـدة وبراجمـها وصناديقـها ومرفـق البيئـة العامليـة  �٢�

واملؤسسات املالية والتجارية الدولية؛ 
ــــون  نتــائج االجتماعــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة وأنشــطتها، حســبما يك �٣�

مناسبا؛ 
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مســامهات اموعــات الرئيســــية، مبـــا فيـــها مســـامهات اخلـــرباء العلميـــني،  �٤�
والــتربويني، علــى أن تؤخــذ يف االعتبــــار الفقرتـــان ١٣٩ (ز) و ١٤٩ (ج) 
و (د) مـن خطـة تنفيـــذ نتــائج مؤمتــر جوهانســربغ، عــن أنشــطتها املتوخيــة 
للنتائج فيما يتعلــق بتنفيـذ جـدول أعمـال القـرن ٢١ وبرنـامج مواصلـة تنفيـذ 

جدول أعمال القرن ٢١ وخطة تنفيذ نتائج مؤمتر جوهانسربغ؛ 
ينبغـي أن يسـاعد التقييـم الـذي يتـــم يف دورة االســتعراض علــى زيــادة فــهم  (د)
الشواغل ذات األولوية يف تنفيذ جمموعة املوضوعات املختارة وتيسري إجراء مناقشة فعالة فيمـا 

يتعلق بالسياسات خالل سنة السياسات، وذلك بغرض تعزيز التنفيذ يف هذه ااالت؛ 
ستكون نتيجة دورة االستعراض تقريرا يتضمن ملخصا للرئيس، حيدد القيود  (هـ)
والعقبات والنهج املمكنة وأفضل املمارسات بالنسبة لتنفيذ جدول أعمال القرن ٢١ وبرنـامج 

مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن ٢١ وخطة تنفيذ نتائج مؤمتر جوهانسربغ؛ 
ويف ســنة السياســات ســتعقد اللجنــة اجتماعــا حتضرييــا حكوميــا دوليـــا يف  (و)
نيويورك ملدة أسبوع يف شباط/فرباير – آذار/مارس ملناقشة اخليـارات املتعلقـة بالسياسـات ومـا 
ميكن اختاذه من إجراءات للتصدي للقيود والعقبات اليت تواجه عملية التنفيذ كمـا مت حتديدهـا 

خالل سنة االستعراض؛ 
سوف تستند املناقشات اليت جترى يف االجتماع التحضريي احلكومي الـدويل  (ز)
إىل نتيجـة دورة االسـتعراض وتقـارير األمـني العـام واملدخـالت األخـــرى ذات الصلــة. وعلــى 
أسـاس هـذه املناقشـات، سـيقوم الرئيـس بـإعداد مشـروع وثيقـة تفـاوض للنظــر فيــها يف دورة 

السياسات؛ 
ستقوم اللجنة يف دورات السياسات الـيت تعقـد يف نيسـان/أبريـل – أيـار/مـايو  (ح)
ـــري واخليــارات  مـن السـنة الثانيـة مـن الـدورة باختـاذ مقـررات تتعلـق بالسياسـات بالنسـبة للتداب
العملية الالزمة لإلسراع بالتنفيذ بالنسبة موعة املوضوعات املختـارة، مـع مراعـاة املناقشـات 
ــن  الـيت جـرت يف االجتمـاع التحضـريي احلكومـي الـدويل وتقـارير األمـني العـام وغـري ذلـك م

املدخالت ذات الصلة؛ 
ينبغي لدورات االستعراض ودورات السياسات أن حتفز إىل مزيد مـن العمـل  (ط)
من جانب مجيع املشتغلني بالتنفيذ للتغلب على العقبات والقيـود الـيت تواجـه يف تنفيـذ جـدول 
أعمال القرن ٢١ وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمـال القـرن ٢١ وخطـة تنفيـذ نتـائج مؤمتـر 
جوهانسـربغ، والتصـدي للتحديـات والفـرص اجلديـدة، وتقاسـم الـــدروس املســتفادة وأفضــل 

املمارسات؛ 
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يوصـي مكتـب اللجنـة باألسـاليب التنظيميـة احملـددة الجتماعـات اللجنـة مـــن  (ي)
خالل مشاورات مفتوحة وشـفافة جتـرى يف املواعيـد املناسـبة، حسـب النظـام الداخلـي املقـرر 
لألمــم املتحــدة. وينبغــي أن تتيــح األنشــطة الــيت تنظــم خــالل اجتماعــات اللجنــة الفرصــــة 

للمشاركة املتوازنة للمشتركني من مجيع املناطق والفرصة لتحقيق التوازن بني اجلنسني؛ 
يقـرر، إلتاحـة الفرصـــة للنظــر بطريقــة فعالــة يف املدخــالت اإلقليميــة ودون  - ٣

اإلقليمية خالل دورة التنفيذ ولضمان أقصى قدر من املرونة: 
ـــة للتنفيــذ مــن  دعـوة اللجـان اإلقليميـة إىل النظـر يف تنظيـم اجتماعـات إقليمي (أ)
أجل اإلسهام يف عمل جلنة التنمية املستدامة، وفقا لألحكام ذات الصلة من خطـة تنفيـذ نتـائج 
مؤمتـر جوهانسـربغ، وذلـك بالتعـاون مـع أمانـة اللجنـة، ومـع املؤسســـات واهليئــات اإلقليميــة 
ودون اإلقليمية األخرى، حسـبما يكـون مناسـبا، ومـع املكـاتب اإلقليميـة للصنـاديق والـربامج 
واملؤسسات املالية والتجارية الدولية، ومع مؤسسات منظومة األمم املتحدة وهيئاا األخـرى. 
ويفضل أن تعقد هذه االجتماعات قبل دورة االستعراض اليت تعقدهـا جلنـة التنميـة املسـتدامة، 

كما ينبغي هلا: 
أن تسـهم يف اإلسـراع بتنفيـذ جـــدول أعمــال القــرن ٢١ وبرنــامج مواصلــة  �١�

تنفيذ جدول أعمال القرن ٢١ وخطة تنفيذ نتائج مؤمتر جوهانسربغ؛ 
أن تركز على جمموعة املوضوعات اليت تتناوهلا دورة التنفيذ اجلارية؛  �٢�

تقدمي مدخالت لتقارير األمني العام ودورات جلنـة التنميـة املسـتدامة. وميكـن  �٣�
أن تشـمل تلـك املدخـــالت حتديــد العقبــات والقيــود والتحديــات والفــرص 
اجلديـدة املتصلـة بتنفيـذ جـدول أعمـــال القــرن ٢١ وبرنــامج مواصلــة تنفيــذ 
جـدول األعمـال رقـم ٢١ وخطـة تنفيـذ نتـائج مؤمتـر جوهانسـربغ، وتقاســـم 

الدروس املستفادة وأفضل املمارسات؛ 
تقدمي مسامهات من اموعات الرئيسية، على أن تؤخذ يف االعتبار الفقرتـان  �٤�

١٣٩ (ز) و ١٤٩ (ج) و (د) من خطة تنفيذ نتائج مؤمتر جوهانسربغ؛ 
دعوة اجلمعية العامة إىل النظر يف استخدام املوارد اليت سبق ختصيصها ألفرقـة  (ب)
العمل املخصصة ملا بني الدورات اليت كـانت تابعـة للجنـة التنميـة املسـتدامة يف دعـم مشـاركة 
ـــدول يف كــل  ممثلـني للـدول األعضـاء باللجنـة يف اجتمـاع مـن االجتماعـات اإلقليميـة لتلـك ال

دورة من دورات التنفيذ؛ 
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دعـوة اللجـان اإلقليميـــة إىل تقــدمي مدخــالت أخــرى لــدورات االســتعراض  (ج)
ودورات السياسات اليت تعقدها اللجنة ولالجتماع التحضريي احلكومي الدويل؛ 

دعـوة اهليئـات واملؤسســـات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة األخــرى يف منظومــة  (د)
األمـم املتحـدة وخارجـها إىل اإلسـهام يف األعمـال التحضرييـة لـدورات االســـتعراض ودورات 

السياسات اليت تعقدها اللجنة ولالجتماع التحضريي احلكومي الدويل؛ 
يوصـي اجلمعيـة العامـة بإمكانيـة اسـتخدام املـوارد الــيت توفــرت بإــاء عمــل  - ٤
اللجنة املعنية بتسخري الطاقة واملوارد الطبيعية ألغراض التنمية، واليت مت حتويـل عملـها إىل جلنـة 

التنمية املستدامة، يف دعم عمل هذه اللجنة؛ 
يدعـو احلكومـات واملؤسسـات علـى مجيـع املسـتويات واموعـات الرئيســية  - ٥
للقيـام مببـادرات وأنشـطة تتوخـى حتقيـق النتـائج لدعـم برنـامج عمـل اللجنـة وتشـجيع وتيســري 
تنفيذ جدول أعمال القرن ٢١ وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القـرن ٢١ وخطـة تنفيـذ 
نتائج مؤمتر جوهانسربغ. وينبغي أن تكـون نتـائج هـذه املبـادرات واألنشـطة مدخـالت تقـدم 

إىل اللجنة حسبما يكون مناسبا؛ 
يقـرر أنـه ميكـن أيضـا أن تتضمـن نتـــائج عمــل اللجنــة أيضــا تقاســم أفضــل  - ٦
املمارسـات والـدروس املسـتفادة، وأنشـــطة بنــاء القــدرات، وتبــادل اخلــربات املتعلقــة بتنفيــذ 
استراتيجيات التنمية املستدامة، حسبما يكـون مناسـبا، والشـراكات الـيت تدعـم تنفيـذ جـدول 
أعمال القرن ٢١ وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمـال القـرن ٢١ وخطـة تنفيـذ نتـائج مؤمتـر 

جوهانسربغ؛ 
يقـرر أيضـا أن تشـمل دورات اللجنـــة أجــزاء رفيعــة املســتوى يشــترك فيــها  - ٧
الـوزراء أو ممثلـو الـوزراء الذيـن تتصـــل مســؤوليام مبجموعــة املوضوعــات الــيت تكــون قيــد 
املناقشـة. وينبغـي تنظيـم هـذه القطاعـات حبيـث تعـزز القيــادة والرقابــة والتوجيــه مــن جــانب 
الـوزراء فيمـا يتعلـق باختـاذ القـرارات املتصلـة بنتـائج الـدورات. وينبغـي أن تشــمل القطاعــات 
الرفيعـة املسـتوى حـوارا مركـزا مبشـاركة إجيابيـة مـن جـانب الوكـــاالت والصنــاديق والــربامج 
واملؤسســات األخــرى يف منظومــة األمــم املتحــدة، واملؤسســات املاليــة والتجاريــة الدوليــــة، 
واموعات الرئيسية على املسـتوى املناسـب، علـى أن تؤخـذ يف االعتبـار الفقرتـان ١٣٩ (ز) 

و ١٤٩ (ج) و (د) من خطة تنفيذ نتائج مؤمتر جوهانسربغ؛ 
ـــر دوريــا يف موضوعــات مــن موضوعــات التنميــة  يقـرر كذلـك تنظيـم النظ - ٨
املستدامة اليت تتعلق بتنفيـذ جـدول أعمـال القـرن ٢١ وبرنـامج مواصلـة تنفيـذ جـدول أعمـال 
القرن ٢١ وخطة تنفيذ نتائج مؤمتر جوهانسربغ، مبــا يف ذلـك وسـائل التنفيـذ، ويدعـو اللجنـة 
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إىل تقـدمي توصيـات إىل الـس بشـأن هـذه املوضوعـات. وميكـــن أن تشــمل هــذه التوصيــات 
توصيات تتعلق مبساعدة الس االقتصادي واالجتماعي فيما يقوم به عمال بـالفقرة ١٤٤ مـن 
خطة تنفيذ نتائج مؤمتر جوهانسربغ، مبا يف ذلك دوره يف زيادة التنسيق على نطاق املنظومة. 

برنامج عمل اللجنة املتعدد السنوات للفترة التالية لعام ٢٠٠٣ 
يقرر اعتماد برنـامج العمـل املتعـدد السـنوات للجنـة التنميـة املسـتدامة للفـترة  - ٩

التالية لعام ٢٠٠٣ كما ورد يف مرفق هذا القرار؛ 
يقرر أيضا أن يسترشد يف تنفيذ برنامج العمل هذا باالعتبارات التالية:  - ١٠

يتــم اســتعراض وتقييــم تنفيــذ اإلجــــراءات وااللتزامـــات واألهـــداف وفقـــا  (أ)
للنصـوص ذات الصلـة مـن جـدول أعمـال القـرن ٢١ وبرنـامج مواصلـة تنفيـذ جـدول أعمـــال 
القـرن ٢١ وخطـة تنفيـذ نتـائج مؤمتـر جوهانسـربغ ومقـررات دورات اللجنـة. وينبغـي تنـــاول 
ـــار األبعــاد االقتصاديــة واالجتماعيــة  جمموعـات املوضوعـات بطريقـة متكاملـة تـأخذ يف االعتب
والبيئيـة للتنميـة املسـتدامة. وإزاء مـا هـو مسـلم بـه مـن أمهيـة مجيـع املسـائل احملـددة يف جــدول 
أعمال القرن ٢١ وخطة تنفيذ نتائج مؤمتر جوهانسربغ فينبغي أن تشــمل عمليـة التنفيـذ مجيـع 
هذه املسائل على قدم املساواة، وهلذا فإن اختيار بعـض املسـائل أثنـاء أيـة دورة معينـة ال يقلـل 

من أمهية االلتزامات املتعهد ا فيما يتعلق باملسائل اليت ينظر فيها أثناء الدورات املقبلة؛ 
ينبغـي أن تبحـث يف كـل دورة وسـائل التنفيـذ كمـــا هــي حمــددة يف جــدول  (ب)
أعمال القرن ٢١ والفصل العاشر مـن خطـة تنفيـذ نتـائج مؤمتـر جوهانسـربغ، وذلـك بالنسـبة 

لكل مسألة أو إجراء أو التزام يتعلق ا؛ 
ينبغي أيضا أن تبحث يف كل دورة املسائل املشتركة األخرى املشار إليـها يف  (ج)

مرفق هذا القرار؛ 
تبحـث يف كـل دورة مبـادرة أفريقيـا واملبـادرات اإلقليميـة األخـرى وكذلـــك  (د)
املبـادرات املتعلقـة بـالدول اجلزريـة الصغـرية الناميـة وأقـل البلـدان منـوا، وذلـك بالنسـبة جلميـــع 

املسائل واإلجراءات واألهداف ذات الصلة؛ 
ينبغـي للجنـة أن تركـز علـى املسـائل الـيت تسـتطيع فيـها أن تضيـف إىل قيمـــة  (هـ)
املداوالت املشتركة بني احلكومات بشأن املسائل القطاعية واملسـائل املشـتركة بـني القطاعـات 
وفقا ألحكام قرار اجلمعية العامة ١٩١/٤٧، وخاصـة الفقـرات ٣ (ح) و ٢١ و ٢٣ والفقـرة 

١٣٩ (و) من خطة تنفيذ نتائج مؤمتر جوهانسربغ؛ 
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ينبغي للجنة أن تأخذ يف االعتبار ما انتهت إليه أعمال فريق العمل املخصـص  (و)
التـابع للجمعيـة العامـة واملعـين بـالتنفيذ املتكـامل واملنســـق لنتــائج املؤمتــرات ومؤمتــرات القمــة 

الرئيسية اليت تعقدها األمم املتحدة يف االني االقتصادي واالجتماعي ومتابعة هذه النتائج؛ 
للجنة أن تقرر إدراج التحديات والفرص اجلديدة املتصلة بـالتنفيذ يف برنـامج  (ز)

عملها املتعدد السنوات؛ 
 * * *

يشـدد علـى أنـه مـن الضـروري، بغيـة متكـني اللجنـة مـن أداء املتطلبــات ذات  - ١١
الصلـة املنصـوص عليـها يف الفصـل ١١ مـن خطـة جوهانســـربغ للتنفيــذ، وال ســيما الفقــرات 
١٤٥ و ١٤٧ و ١٤٨، إقامـة نظـام إبـالغ فعـال مـن أجـل اسـتعراض وتقييـم ورصـــد التقــدم 
احملرز يف تنفيذ جـدول أعمـال القـرن ٢١ وبرنـامج مواصلـة تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن ٢١، 
وخطة جوهانسربغ للتنفيذ، وتشارك الدروس املستفادة وأفضـل املمارسـات، وكذلـك حتديـد 

اإلجراءات املتخذة، والفرص املتاحة للتنفيذ، والعقبات والقيود احلائلة دون ذلك؛ 
يشجع البلدان على تقدمي تقارير وطنية على أساس طوعي، وال سيما لـدورة  - ١٢
االسـتعراض للجنـة، تركـز علـى التقـدم العملـــي يف التنفيــذ، مبــا يف ذلــك اإلجنــازات والقيــود 

والتحديات والفرص؛ 
يشـجع أيضـا لغـرض تنفيـذ الفقرتـني ١٣٠ و ١٣١ مـن خطـة جوهانســـربغ  - ١٣
ـــى وضــع مؤشــرات  للتنفيـذ والفقـرة ٣ مـن مقـرر اللجنـة ٤/٩، أن تواصـل البلـدان العمـل عل
للتنميـة املسـتدامة علـى املسـتوى الوطـين، مبـا يف ذلـك دمـج اجلوانـب اجلنسـانية، علـــى أســاس 
ـــب إىل األمــني العــام النظــر يف  طوعـي، مبـا يتمشـى مـع األوضـاع واألولويـات الوطنيـة، ويطل
التقدم احملرز يف هذا الشـأن، مبـا يف ذلـك مواصلـة العمـل بشـأن املؤشـرات املذكـورة أعـاله يف 

تقرير اللجنة، حسب االقتضاء. 
يشدد على أن اإلبالغ للجنة ينبغي أن يسترشد باالعتبارات التالية:  - ١٤

أن يبني اإلبالغ التقدم اإلمجايل احملرز بشأن األبعاد الثالثـة للتنميـة املسـتدامة،  (أ)
مع التركيز على جمموعة املسائل املواضيعية لـدورة العمـل، وأن يتضمـن مدخـالت علـى مجيـع 
ــــة واإلقليميـــة  املســتويات، حســب االقتضــاء، مبــا يف ذلــك األصعــدة الوطنيــة ودون اإلقليمي

والعاملية، واالستعانة باملصادر املدرجة يف الفقرة ٢ (ج) (��٢ – ��٤) أعاله؛ 
ينبغي أن تستخدم نظم اإلبالغ احلالية إىل أقصى حـد ممكـن ويتوقـع منـها أن  (ب)

توفر جل املعلومات املطلوبة؛ 
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ينبغي أن يركز اإلبالغ علـى التقـدم امللمـوس يف التنفيـذ، مـع مراعـاة األبعـاد  (ج)
الثالثـة للتنميـة املســـتدامة وتكاملــها، مبــا يف ذلــك تقاســم املعلومــات، والــدروس املســتفادة، 
والتقـدم احملـرز وأفضـل املمارسـات، وحتديـد اإلجـــراءات املتخــذة، واملعوقــات، والتحديــات، 

والفرص؛ 
(د ) استخدام املؤشرات بشكل فعال، على النحو املذكور يف الفقرة ١٣ أعاله؛ 

ينبغي أن يقدم اإلبالغ القطري معلومـات عـن حالـة االسـتراتيجيات الوطنيـة  (هـ)
للتنمية املستدامة؛ 

يطلـب مـن أمانـة اللجنـة أن تقـوم، بتعـاون وثيـق مـع املؤسسـات األخـرى يف  - ١٥
منظومة األمم املتحدة، مبا يلي: 

اختاذ تدابري لتبسيط اإلبالغ بقصد تفـادي االزدواجيـة وجتنـب حتميـل الـدول  (أ)
أعباء غري ضرورية، مبا يف ذلك ما يتفق مع تقرير األمني العام عن إصالح األمم املتحدة؛ 

ـــات واملعوقــات والتحديــات واملســائل  تقـدمي معلومـات مركـزة تـربز االجتاه (ب)
الناشئة ذات الصلة؛ 

تقدمي املساعدة التقنية إىل البلدان، بناء على طلبها، يف جمال اإلبـالغ الوطـين،  (ج)
باستخدام مصادر امليزانية العادية واخلارجة عن امليزانية؛ 

ــــتبيانات املتعلقـــة  يدعــو أمانــة اللجنــة إىل حتســني املبــادئ التوجيهيــة واالس - ١٦
باإلبالغ الوطين، وذلك بقصد جعل اإلبالغ أكثر كفاءة وأخف وطأة على البلـدان، ومركـزا 
على التنفيذ، مراعية يف ذلك أحكام هذا القرار، وعاملة بالتشاور مـع احلكومـات، ومنظمـات 
األمم املتحدة وأمانـات اتفاقـات البيئـة املتعـددة األطـراف، وأن تقـدم تقريـرا إىل اللجنـة للنظـر 

فيه؛ 
 * * *

يدعو كذلك، إعماال بالفقرة ١٤٠ من خطة جوهانسربغ للتنفيذ، وكاالت  - ١٧
ـــة، ومرفــق البيئــة العامليــة، واملؤسســات املاليــة  األمـم املتحـدة وبراجمـها وصناديقـها ذات الصل
والتجارية اإلقليمية والدولية إىل املشاركة الفعلية يف حـدود والياـا، يف أعمـال اللجنـة بقصـد 
إبالغها بأنشطتها الرامية إىل مواصلة تنفيذ جدول أعمال القـرن ٢١، وبرنـامج مواصلـة تنفيـذ 
جدول أعمال القرن ٢١، وخطة جوهانسربغ للتنفيـذ. وحتقيقـا هلـذا الغـرض، مـن الضـروري 

اختاذ تدابري أخرى من أجل ما يلي: 
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ـــوى بــني تدابــري التنفيــذ علــى األصعــدة العامليــة واإلقليميــة  تعزيـز روابـط أق (أ)
والقطرية؛ 

تعزيز التماسك والتعاون ضمن املنظمات وفيما بينها؛  (ب)
حتديد ااالت اليت قد تدعو احلاجة فيها إىل اختاذ تدابري تنفيذ أخـرى بقصـد  (ج)

حتسني التقدم؛ 
تعبئة وزيادة االستخدام الفعال للموارد من مجيع املصادر من أجل التنفيذ؛  (د)

زيـادة التعـاون والتنسـيق يف مجيـــع اــاالت، مبــا يف ذلــك تبــادل املعلومــات  (هـ)
ومشـاطرة املعـارف بشـأن مجيـع اجلوانـب املتعلقـة بتنفيـذ جـدول أعمـال القـرن ٢١، وبرنـامج 

مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن ٢١، وخطة جوهانسربغ للتنفيذ؛ 
يطلـب إىل األمـني العـام، املضـــي يف تعزيــز التعــاون والتنســيق املشــترك بــني  - ١٨
الوكـاالت علـــى نطــاق املنظومــة، مــع مراعــاة عمليــة اإلصــالح اجلاريــة يف األمــم املتحــدة، 
واستخدام جملس للرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسـيق مبـا يف ذلـك عـن 
طريق اجلهود التعاونيـة غـري الرمسيـة، وذلـك لتعزيـز تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن ٢١ وبرنـامج 
مواصلـة تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن ٢١ وخطـة جوهانسـربغ للتنفيـذ، وأن يقـدم تقريـرا عــن 

أنشطتها إىل الس االقتصادي واالجتماعي واللجنة؛ 
يطلب إىل األمني العام، عمال بقرار اجلمعيـة العامـة ٢٥٣/٥٧، أن يـدرج يف  - ١٩
تقريره اقتراحات حتدد استجابة شاملة متكاملة مـن منظومـة األمـم املتحـدة للتنميـة املسـتدامة، 
مع مراعاة أعمال فريق اجلمعية العامة العامل املفتوح باب العضوية املخصص للتنفيـذ واملتابعـة 
املتكـاملني واملنسـقني لنتـائج مؤمتـرات واجتماعـات قمـة األمـــم املتحــدة الرئيســية يف امليدانــني 

االقتصادي واالجتماعي؛ 
 * * *

يقرر أنه ينبغي مواصلة زيادة املسامهات يف اللجنـة مـن اموعـات الرئيسـية،  - ٢٠
ــن  مبـا فيـها األوسـاط العلميـة واملربـون، مـع مراعـاة الفقـرات ١٣٩ (ز) و ١٤٩ (ج) و (د) م
خطة جوهانسربغ للتنفيذ، يف الوقت الذي تتبع فيـه قواعـد اإلجـراءات واملمارسـات الراسـخة 
للجنـة، وذلـك مـع مراعـاة الفصـل احلـادي عشـر مـن خطـة جوهانسـربغ للتنفيـذ، مـن خـــالل 

تدابري كالتالية: 
تعزيز اشتراك اموعات الرئيسية يف أنشـطة اللجنـة، مبـا يف ذلـك عـن طريـق  (أ)
مشاركة املمثلني عن اموعات الرئيسية باملستوى املناسـب يف حـوار تفـاعلي خـالل األجـزاء 
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الرفيعـة املسـتوى مـن الـدورة، مـع مراعـاة الفقـرات ١٣٩ (ز) و ١٤٩ (ج) و (د) مــن خطــة 
جوهانسربغ للتنفيذ؛ 

جعل عمليات احلوار مع أصحاب املصلحة املتعددين أكثر توجها حنو العمـل  (ب)
والتنفيذ؛ 

ـــن اتمــع املــدين وأصحــاب املصلحــة  تعزيـز املشـاركة واالشـتراك الفعـال م (ج)
املعنيني اآلخرين يف تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن ٢١، وبرنـامج مواصلـة تنفيـذ جـدول أعمـال 
القرن ٢١، وخطة جوهانسربغ للتنفيذ، وكذلـك تعزيـز الشـفافية واملشـاركة الواسـعة النطـاق 

من اجلمهور؛ 
العمل الدؤوب على حتقيق درجة أفضـل مـن التـوازن والتمثيـل للمجموعـات  (د)

الرئيسية من مجيع املناطق اإلقليمية يف اللجنة؛ 
ـــى مجيــع  االشـتراك الفعلـي يف األنشـطة املتصلـة بالشـراكة وبنـاء القـدرات عل (هـ)
املستويات، مبا يف ذلك معارض للشراكات ومراكز التعلم، اليت تنظَّـم كجـزء مـن اجتماعـات 

اللجنة؛ 
 * * *

يشـري إىل أن خطـة عمـل جوهانسـربغ قـد عينـت اللجنـة كـي تكـــون مركــز  - ٢١
تنسيق للنقاش بشأن الشـراكات الـيت تعـزز التنميـة املسـتدامة ويكـرر أن الشـراكات، بوصفـها 
مبادرات طوعية ألصحاب املصلحة املتعدديـن، تسـهم يف تنفيـذ االلتزامـات احلكوميـة الدوليـة 
يف جــدول أعمــال القــرن ٢١، وبرنــامج متابعــة تنفيــذ جــدول أعمــال القــرن ٢١، وخطـــة 

جوهانسربغ للتنفيذ، فهي تكملة هلذه االلتزامات وال يقصد ا أن تكون عوضا عنها؛ 
ــــاملي للتنميـــة  يشــدد علــى أن الشــراكات يف إطــار عمليــة مؤمتــر القمــة الع - ٢٢
املستدامة ومتابعتها جيب أن تنشأ وتنفذ وفقا للمعايري واملبادئ التوجيهية التاليـة، مـع اإلحاطـة 
علمـا، يف هـذا اخلصـوص، باألعمـال األوليـة املضطلـع ـــا بشــأن الشــراكات خــالل العمليــة 
ـــايل التوجيهيــة، وقــرار اجلمعيــة العامــة  التحضرييـة ملؤمتـر القمـة العـاملي، مبـا يف ذلـك مبـادئ ب

٧٦/٥٦ املؤرخ ١١ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١: 
الشـراكات مبـادرات طوعيـــة يضطلــع ــا احلكومــات وأصحــاب املصلحــة  (أ)

املعنيون، مثل اموعات الرئيسية وأصحاب املصلحة من املؤسسات؛ 
وينبغـي أن تسـهم الشـراكات يف تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن ٢١، وبرنـــامج  (ب)
مواصلـة تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن ٢١ وخطـة جوهانسـربغ للتنفيـذ، وينبغـي أال تــؤدي إىل 

حتويل املوارد عن االلتزامات الواردة يف تلك االتفاقات؛ 
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وليس مقصودا بالشركات أن حتـل حمـل االلتزامـات الـيت قطعتـها احلكومـات  (ج)
على نفسها أن تكون مكملة لتنفيذ جدول أعمال القرن ٢١، وبرنامج مواصلة تنفيـذ جـدول 

أعمال القرن ٢١ وخطة جوهانسربغ للتنفيذ؛ 
وينبغي أن يكون يف الشراكات ما يضيف قيمة ملموسة لعمليـة التنفيـذ كمـا  (د)

ينبغي أن تكون جديدة - أي أا ينبغي أال تكون جمرد انعكاس للترتيبات القائمة؛ 
وينبغي أن تراعي الشراكات األبعاد االقتصاديـة واالجتماعيـة والبيئيـة للتنميـة  (هـ)

املستدامة لدى تصميمها وتنفيذها؛ 
وينبغـي أن تسـتند الشـراكات إىل مـوارد مسـتدامة ميكـن التنبـؤ ـا مـن أجـــل  (و)
تنفيذها، وأن تتضمن تعبئة موارد جديدة، وأن تسفر، حيث يكون ذلـك ذا صلـة بـاملوضوع، 

عن نقل التكنولوجيا إىل البلدان النامية وعن بناء القدرات فيها؛ 
ومن املستحسن أن يتوفر يف الشراكات توازن قطاعي وجغرايف؛  (ز)

وينبغي أن تصمم الشـراكات وتنفـذ بطريقـة شـفافة تتصـف باملسـؤولية. ويف  (ح)
هـذا الصـدد، ينبغـي أن تتبـادل املعلومـــات ذات الصلــة مــع احلكومــات وأصحــاب املصلحــة 

املعنيني اآلخرين؛ 
وينبغي أن يعلن عن قيام الشراكات علنا بنية تشـاطر املسـامهات احملـددة الـيت  (ط)
تقدمـها لتنفيـذ جـدول أعمـال القـرن ٢١، وبرنـامج مواصلـة تنفيـذ جـدول أعمـال القــرن ٢١ 

وخطة جوهانسربغ للتنفيذ؛ 
وينبغي أن تكون الشراكات منسجمة مـع القوانـني الوطنيـة واالسـتراتيجيات  (ي)
الوطنية من أجل تنفيذ جدول أعمال القرن ٢١، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمـال القـرن 

٢١ وخطة جوهانسربغ للتنفيذ، وكذلك مع أولويات البلدان اليت جيري التنفيذ فيها؛ 
وينبغـي للشـريك القيـادي يف مبـادرة الشـراكة إبـالغ مركـز التنسـيق الوطـــين  (ك)
للتنميـة املسـتدامة للبلـد املعـين/البلـدان املعنيـة عـن بـــدء وتقــدم الشــراكة، كمــا ينبغــي جلميــع 

الشركاء أن يضعوا يف اعتبارهم التوجيه الذي تقدمه احلكومات؛ 
وينبغـي أن تنسـجم مشـــاركة املؤسســات الدوليــة وصنــاديق األمــم املتحــدة  (ل)
وبراجمها ووكاالا يف الشراكات مع الواليات احلكوميـة – الدوليـة املتفـق عليـها، كمـا ينبغـي 
أال تـؤدي إىل أن حتـول إىل الشـراكات مـوارد خمصصـة لـــوال ذلــك، لرباجمــها املقــررة حســب 

والياا؛ 
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يقرر أنــه ينبغـي أن يتسـم تقـدمي املعلومـات واإلبـالغ مـن جـانب الشـراكات  - ٢٣
املسجلة لدى اللجنة بالشفافية والتشاركية واملصداقية، مع مراعاة العناصر التالية: 

ـــوم علــى أســاس إبــالغ  ينبغـي أن يكـون تسـجيل الشـراكات طوعيـا وأن يق (أ)
كتايب إىل اللجنة، مع مراعاة األحكام احملددة أعاله. كما ينبغي أن يركـز اإلبـالغ مـن جـانب 
الشـراكات علـى مسـامهتها يف تنفيـذ أهـداف جـدول أعمـال القـــرن ٢١ ومقــاصده وغاياتــه، 

وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن ٢١ وخطة جوهانسربغ للتنفيذ؛ 
ينبغي أن تقدم الشراكات تقارير منتظمة، واألفضل أن يكون ذلك مـرة كـل  (ب)

سنتني على األقل؛ 
يطلـب مـن األمانـة العامـة إتاحـــة املعلومــات املتعلقــة بالشــراكات، مبــا فيــها  (ج)
تقاريرها، وذلك من خالل قـاعدة بيانـات متاحـة جلميـع األطـراف املعنيـة، وأيضـا عـن طريـق 

موقع اللجنة على الشبكة العاملية ووسائل أخرى؛ 
يطلـب مـن األمانـة العامـة تقـدمي تقريـر موجـز يتضمـن معلومـات مركبـة عـن  (د)
الشراكات كي تنظر فيه اللجنـة وفقـا لربناجمـها وتنظيـم أعماهلـا، مـع مالحظـة األمهيـة اخلاصـة 

هلذه التقارير يف سنة االستعراض؛ 
ينبغي أن تبحث اللجنة خالل سنة االستعراض، مسـامهة الشـراكات يف دعـم  (هـ)
تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن ٢١ وبرنـامج مواصلـة تنفيـــذ جــدول أعمــال القــرن ٢١ وخطــة 
ـــد ومعاجلــة  جوهانسـربغ للتنفيـذ، بغيـة تشـارك الـدروس املسـتفادة وأفضـل املمارسـات لتحدي
املشاكل، والثغرات واملعوقـات، وتقـدمي مزيـد مـن اإلرشـاد، مبـا يف ذلـك مـا يتعلـق بـاإلبالغ، 

خالل عام السياسة العامة، وذلك حسب احلاجة؛ 
يطالب باالضطالع بأنشطة ترمي إىل تعزيز الشراكات يف إطار عمليـة مؤمتـر  - ٢٤
القمة العاملي ومتابعتها وتسهيل إقامة شراكات جديدة، مبا يف ذلك عـن طريـق مبـادرات مثـل 
معارض الشراكات ومراكز التعلم، مع إيالء االنتباه ألمهية تشـارك املعلومـات بشـأن األنشـطة 

القائمة، وال سيما على نطاق منظومة األمم املتحدة؛ 
اجللسة العامة ٤٩ 
٢٥ متوز/يوليه ٢٠٠٣ 
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املرفق 
 برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة التنمية املستدامة 

املسائل الشاملة للقطاعات اموعة املواضيعية الدورة 
املياه ٢٠٠٥/٢٠٠٤  �

املرافق الصحية  �
املستوطنات البشرية  �

القضاء على الفقر؛ وتغيـري أمنـاط االسـتهالك واإلنتـاج غـري املسـتدامة؛ ومحايـة وإدارة 
قـاعدة املـوارد الطبيعيـة للتنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة؛ والتنميـة املســـتدامة يف عــامل 
يتجـه إىل العوملـة؛ والصحـة والتنميـة املسـتدامة؛ والتنميـــة املســتدامة والــدول اجلزريــة 
الصغرية النامية؛ والتنمية املستدامة ألفريقيـا؛ واملبـادرات اإلقليميـة األخـرى؛ ووسـائل 

التنفيذ؛ وإطار العمل املؤسسي للتنمية املستدامة؛ واملساواة بني اجلنسني؛ والتعليم 
الطاقة من أجل التنمية املستدامة ٢٠٠٧/٢٠٠٦  �

التنمية الصناعية  �
تلوث اهلواء/الغالف اجلوي  �

تغري املناخ  �

القضاء على الفقر؛ وتغيـري أمنـاط االسـتهالك واإلنتـاج غـري املسـتدامة؛ ومحايـة وإدارة 
قـاعدة املـوارد الطبيعيـة للتنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة؛ والتنميـة املســـتدامة يف عــامل 
يتجـه إىل العوملـة؛ والصحـة والتنميـة املسـتدامة؛ والتنميـــة املســتدامة والــدول اجلزريــة 
الصغرية النامية؛ والتنمية املستدامة ألفريقيـا؛ واملبـادرات اإلقليميـة األخـرى؛ ووسـائل 

التنفيذ؛ وإطار العمل املؤسسي للتنمية املستدامة؛ واملساواة بني اجلنسني؛ والتعليم 
الزراعة ٢٠٠٩/٢٠٠٨  �

التنمية الريفية  �
األراضي  �
اجلفاف  �
التصحر  �
أفريقيا  �

القضاء على الفقر؛ وتغيـري أمنـاط االسـتهالك واإلنتـاج غـري املسـتدامة؛ ومحايـة وإدارة 
قـاعدة املـوارد الطبيعيـة للتنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة؛ والتنميـة املســـتدامة يف عــامل 
يتجـه إىل العوملـة؛ والصحـة والتنميـة املسـتدامة؛ والتنميـــة املســتدامة والــدول اجلزريــة 
الصغرية النامية؛ والتنمية املستدامة ألفريقيـا؛ واملبـادرات اإلقليميـة األخـرى؛ ووسـائل 

التنفيذ؛ وإطار العمل املؤسسي للتنمية املستدامة؛ واملساواة بني اجلنسني؛ والتعليم 

النقل ٢٠١١/٢٠١٠(أ)  �
املواد الكيميائية  �
إدارة النفايات  �

التعدين  �
إطـار عمـل العشـر ســـنوات للــربامج  �
ـــــاج  املتعلقـــة بأمنـــاط االســـتهالك واإلنت

املستدامة 

القضاء على الفقر؛ وتغيـري أمنـاط االسـتهالك واإلنتـاج غـري املسـتدامة؛ ومحايـة وإدارة 
قـاعدة املـوارد الطبيعيـة للتنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة؛ والتنميـة املســـتدامة يف عــامل 
يتجـه إىل العوملـة؛ والصحـة والتنميـة املسـتدامة؛ والتنميـــة املســتدامة والــدول اجلزريــة 
الصغرية النامية؛ والتنمية املستدامة ألفريقيـا؛ واملبـادرات اإلقليميـة األخـرى؛ ووسـائل 

التنفيذ؛ وإطار العمل املؤسسي للتنمية املستدامة؛ واملساواة بني اجلنسني؛ والتعليم 

الغابات ٢٠١٣/٢٠١٢(أ)  �
التنوع البيولوجي  �

التكنولوجيا احليوية  �
السياحة  �
اجلبال  �

القضاء على الفقر؛ وتغيـري أمنـاط االسـتهالك واإلنتـاج غـري املسـتدامة؛ ومحايـة وإدارة 
قـاعدة املـوارد الطبيعيـة للتنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة؛ والتنميـة املســـتدامة يف عــامل 
يتجـه إىل العوملـة؛ والصحـة والتنميـة املسـتدامة؛ والتنميـــة املســتدامة والــدول اجلزريــة 
الصغرية النامية؛ والتنمية املستدامة ألفريقيـا؛ واملبـادرات اإلقليميـة األخـرى؛ ووسـائل 

التنفيذ؛ وإطار العمل املؤسسي للتنمية املستدامة؛ واملساواة بني اجلنسني؛ والتعليم 
البحار واحمليطات ٢٠١٥/٢٠١٤(أ)  �

املوارد البحرية  �
الدول اجلزرية الصغرية النامية  �

إدارة الكوارث والضعف إزائها  �

القضاء على الفقر؛ وتغيـري أمنـاط االسـتهالك واإلنتـاج غـري املسـتدامة؛ ومحايـة وإدارة 
قـاعدة املـوارد الطبيعيـة للتنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة؛ والتنميـة املســـتدامة يف عــامل 
يتجـه إىل العوملـة؛ والصحـة والتنميـة املسـتدامة؛ والتنميـــة املســتدامة والــدول اجلزريــة 
الصغرية النامية؛ والتنمية املستدامة ألفريقيـا؛ واملبـادرات اإلقليميـة األخـرى؛ ووسـائل 

التنفيذ؛ وإطار العمل املؤسسي للتنمية املستدامة؛ واملساواة بني اجلنسني؛ والتعليم 
التقديـر الشـــامل لتنفيــذ جــدول أعمــال ٢٠١٧/٢٠١٦ 

القـــرن ٢١، وبرنـــامج مواصلـــة تنفيــــذ 
جـــدول أعمـــــال القــــرن ٢١، وخطــــة 

 جوهانسربغ للتنفيذ 
  

تبقى هذه اموعة املواضيعية جزءا من برنامج العمل املتعدد السنوات على النحو املقرر ما مل تتفق اللجنة على خالف ذلك (وينطبق  (أ)
هذا على اموعات ٢٠١١/٢٠١٠، و ٢٠١٣/٢٠١٢، و ٢٠١٥/٢٠١٤). 


