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 الدورة التاسعة والستون
 من جدول األعمال املؤقت* 20البند 

تنفيذذذذذذذذم تتذذذذذذذذامت مذذذذذذذذ تم  ا مذذذذذذذذ  المت ذذذذذذذذدة 
للمسذذذذذذتولنار ال)اذذذذذذ لة نالمومذذذذذذ  ال ذذذذذذات   
وتعزلذذذذذذذذذذذذذذز م تذذذذذذذذذذذذذذامت ا مذذذذذذذذذذذذذذ  المت ذذذذذذذذذذذذذذدة 
للمسذذذذذذذذذتولنار ال)اذذذذذذذذذ لة نمومذذذذذذذذذ  ا مذذذذذذذذذ  

    المت دة 
ال)اذ لة نالمومذ  ال ذات    تنفيم تتامت م تم  ا مذ  المت ذدة للمسذتولنار  

وتعزلذذذذذذذذز م تذذذذذذذذامت ا مذذذذذذذذ  المت ذذذذذذذذدة للمسذذذذذذذذتولنار ال)اذذذذذذذذ لة نمومذذذذذذذذ  
 المت دة   ا م 

  
 تق ل  ا مين العام  

 موجز 
، ويتضـمن ل ااـا 68/239مـن قـراا اعمة ـل الةامـل  24يقدم هذا التقريـر عمـب لـالةقرة  

شـــبل لراـــام  األمـــم املتحـــدة لبمرـــتوونا  البشـــريل  موضـــ  األمـــم املتحـــدة  املضـــبب   ـــا منـــذ ألا
  ف مــــــا يتةبــــــ  لتنة ـــــذ اتــــــاض  مــــــؤ ر األمــــــم املتحــــــدة ال ــــــا  A/68/332صـــــدوا التقريــــــر الرــــــال   

 األمم املتحدة. لبمرتوونا  البشريل  املوض  ال ا   وتةزيز موض 

 
 

 * A/69/150. 
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ويتضـــمن التقريـــر مةبومـــا  مرـــتدمبل عـــن التقـــدم اريـــرؤ ر األعمـــال التحضـــ يل ملـــؤ ر  
 األمـــم املتحـــدة املةـــ  لاتنـــداحل والتنم ـــل ا)ضـــريل املرـــتدامل  املوضـــ  ال الـــ  ،  ـــا ر  لـــ  مـــن

 
رـــتةرل التقريـــر خـــبل الـــدواة الرـــالةل لبمنتـــدمل ا)ضـــرة الةـــاملل، وا)مبـــل ا)ضـــريل الةامل ـــل. وي

أيضــــا التقــــدم اريــــرؤ ر تنة ــــذ القضــــايا الرض رــــ ل الــــ ب  الــــ  ألرؤ ــــا اعمة ــــل الةامــــل ر قرااهــــا 
، وهــلن اتـــاض  عمب ــل انـــتةرال أنــال ل ا)وامـــلل والتبــواا  املال ـــل ر موضــ  األمـــم 68/239

 .2015ضرة املرتدام وخبل التنم ل ملا لةد عام املتحدةل والتون  ا)
ويبــا التقريــر اــذل  مشــااال موضــ  األمــم املتحــدة ر اعــزل املتةبــ  لالتدامــ  مــن أعمــال  

اجملبــا اتقتدــااة واتجتمــاعل، الــذة عةقــد لبمــرة األوم، وااــز عبــحل مو ــو  التونــ  ا)ضــرة 
الدـة دين الةـاملل واتقب مـل خـبل الةـ ة  املرتدام، إم جاال أاشبل هامل اةـذها الناـام  عبـحل

 2013التقريـــر الةـــاملل عـــن املرـــتوونا  البشـــريل لةـــام املشـــمولل  ـــذا التقريـــر،  ـــا ر  لـــ  اشـــر 
، وأاشــبل ال ــوم الةــاملل املةنــوحلن التيبــ ل والتدــم م أللــرال التنقــ  املرــتدام ر املنــاو  ا)ضــريل

األول لبمــدحل. وتتـتم التقريــر لةـدا مــن التوصــ ا   ، والتحضـ  لب ــوم الةـاملل2013لبموضـ  لةــام 
 املتةبقل لقضايا ن انا  املوض  ال ال  والتون  ا)ضرة واملرتوونا  البشريل.
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 مقدمة - أوال 
املتةبــ  لتنة ــذ  68/239مــن قــراا اعمة ــل الةامــل  24يةقــد م هــذا التقريــر عمــب لــالةقرة  - ١

اتـــاض  مـــؤ ر األمـــم املتحـــدة لبمرـــتوونا  البشـــريل  املوضـــ  ال ـــا   وتةزيـــز لراـــام  األمـــم املتحـــدة 
 لبمرتوونا  البشريل  موض  األمم املتحدة . 

  
معلومذذذذذذذار مسذذذذذذذت ملة رذذذذذذذن التقذذذذذذذدم الم ذذذذذذذ    ذذذذذذذ  ا رمذذذذذذذا  الت  ذذذذذذذي لة  - ثاتيا 

   ال الث للموم 
يــدا   ، أحل68/239مــن قرااهــا  24ألمــا الةــام، ر الةقــرة وببــت اعمة ــل الةامــل إم ا - ٢

ر تقريــرا املقــدم إل  ــا ر اوا ــا التانــةل والرــتا مــا يرــت د مــن مةبومــا  عــن التقــدم اريــرؤ ر 
ضــــريل املرــــتدامل  املوضــــ  األعمــــال التحضــــ يل ملــــؤ ر األمــــم املتحــــدة لشــــ حل اتنــــداحل والتنم ــــل ا)

 ال ال  .
وخــبل الةــ ة املشــمولل  ــذا التقريــر، ان مــد موضــ  األمــم املتحــدة ر أعمالــ  التحضــ يل  - ٣

ولقـــــراا دبــــــا إاااة املوضــــــ   68/239و  67/216لبموضـــــ  ال الــــــ  لقـــــرااة اعمة ــــــل الةامــــــل 
24/14  . 
 

 ا تاطة الت  ي لة رلى الصعيد العالم   - ألف 
مشبت األاشـبل التحضـ يل املضـبب   ـا عبـحل الدـة د الةـاملل خـبل هـذا الةـ ة مـا يبـلن  - ٤

 حل املوضــــ  ال الــــ ل تقــــدد الــــدعم إم مــــداوت  عنــــل املم بــــا متالةــــل مقــــراا  دبــــا اتاااة لشــــ
ـــداضما لـــدمل موضـــ  األمـــم املتحـــدة لشـــ حل املوضـــ  ال الـــ ل تةبنـــل ا)دومـــا  اريب ـــل ول هـــا مـــن  ال
مــراال جــدول أعمــال املوضــ ل تةبنــل املــوااا لدــاض الةمب ــل التحضــ يل واملــؤ ر اةرــ ل إاشــال أمااــل 

 املوض  ال ال . 
 

 ق ارار مجلس إدارة موم  ا م  المت دة ماأن الموم  ال الث  متامعة  
إم األمــــا الةــــام لبمــــؤ ر  67/216مــــن قرااهــــا  14وببـــت اعمة ــــل الةامــــل ر الةقــــرة  - ٥
ا ل ناـــر ف ـــ  دبـــا إاااة يةــد، لاتنـــتةاال لـــاونا  املتــوافرة ر مناومـــل األمـــم املتحـــدة، مق  ــ أحل

موضـــ  األمـــم املتحـــدة ر اواتـــ  الرالةـــل والةشـــرين لشـــ حل أفضـــ  البـــر  لتـــوف  مـــدخب  لبةمب ـــل 
التحضــــــ يل لبمــــــؤ ر واعم ــــــا عبــــــحل يــــــو أا ــــــر مشــــــوت واةــــــالة وفةال ــــــل، وأحل يشــــــر  ر الةمــــــ  

 لذل .  وفقا

http://undocs.org/ar/A/RES/68/239
http://undocs.org/ar/A/RES/68/239
http://undocs.org/ar/A/RES/67/216
http://undocs.org/ar/A/RES/68/239
http://undocs.org/ar/A/RES/24/14
http://undocs.org/ar/A/RES/67/216
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لةــــام لبمــــؤ ر، املقــــ   وانــــت الل لــــذل  قــــدم املــــدير التنة ــــذة لبموضــــ ، لدــــةت  األمــــا ا - ٦
املببــــو  إم دبــــا اتاااة ر اواتــــ  الرالةــــل والةشــــرين. ووةبــــل إم اجملبــــا أحل يبــــت ر الو ــــاض  
واتجتماعـــا  الـــ  نتةشـــد  مـــدخب  واعمـــا مـــن املوضـــ  ومـــن مناومـــل األمـــم املتحـــدة لبةمب ـــل 

 التحض يل لبموض  ال ال .
تحــدة ملــا تبقــحل مــن أاشــبل املتالةــل خــبل الةــ ة ويبــا هــذا التقريــر تنة ــذ موضــ  األمــم امل - ٧

 املشمولل  ذا التقرير. 
، الـــ  وبـــل ف  ـــا 24/14 أ  مـــن قـــراا دبـــا اتاااة  2أوت، ر إوـــاا متالةـــل الةقـــرة  - ٨

اريتمبـــل مـــن مؤنرـــا  مناومـــل  اجملبـــا إم األمـــا الةـــام لبموضـــ  ال الـــ  أحل يناـــر ر املرـــا ا 
األمــم املتحــدة ومــراال جــدول أعمــال املوضــ  ر الةمب ــل التحضــ يل، أةاشــنت عنــل األمــم املتحــدة 

ــــوم  ــــل لاملوضــــ  ال الــــ  ر جن ــــ  ي ــــ   3املشــــ ال لبتنرــــ   لــــا الواــــات  املةن  ، 2013 وؤ/يول 
 . وخــبل 31و  30، الةقرتــاحل A/68/332وعقــل  لــ  عقــد  الب نــل اجتماع ــا األول  اااــر 

ـــــل اجتماع ـــــا ال ـــــا  ر ا ويـــــوا  يـــــوم  تشـــــرين  27الةـــــ ة املشـــــمولل  ـــــذا التقريـــــر، عقـــــد  الب ن
، 2014ا رــــاحل/ألري   8، واجتماع ــــا ال الــــ  ر م ـــديا لدولومب ــــا يــــوم 2013ال ـــا /اوفمن 

 ا)ضرة الةاملل.  خبل الدواة الرالةل لبمنتدمل
وخـــبل الـــدواة الرـــالةل والةشـــرين لب نـــل الرف ةـــل املرـــتومل املةن ـــل لـــالنام  التالةـــل جملبـــا  - ٩

و  17الرؤنــال التنة ــذيا ر مناومــل األمــم املتحــدة املةــ  لالتنرــ  ، املةقــواة ر نــاات الو يــومل 
ل األعمـــــال عنوااـــــ  ، اقـــــ   موضـــــ  األمـــــم املتحـــــدة إااا  لنـــــد ر جـــــدو 2014آ اا/مـــــاا   18
. ولةـد تبقـل ااوا فةـ  إيال ـل أاشـق فريـ  عامـ  “جدول أعمال  ضرة جديد لألمـم املتحـدة”

 ، ولدأ أعمال . 2014هلذا الغرل ر لدايل  وؤ/يول   
ومــن املتوقــ  انــتنااا إم تقريــر  لــ  الةريــ  الةامــ  أحل تةةــد الب نــل الرف ةــل املرــتومل املةن ــل  - ١٠

وصـــــ ا  متةبقــــل لالر انـــــا  لشــــ حل جـــــدول أعمــــال  ضـــــرة جديــــد لألمـــــم لــــالنام  مشــــرو  ت
. 2014 اــوفمن املتحـدة لدــل يناــر ف ــ  دبــا الرؤنــال التنة ــذيا لدــواة أول ــل ر تشــرين ال ــا /

ــــــ  ر اــــــااوحل  ــــــ  ال ال ــــــل التحضــــــ يل لبموض ــــــل إم الب ن ــــــوخحل أيضــــــا تقــــــدد التوصــــــ ا  الن اض  ويةت
بـــا، لاعتبااهـــا إنـــ اما ا  ـــا ملؤنرـــا  مناومـــل األمـــم ، لةـــد موافقـــل اجمل2015األول/ايرـــمن 

 املتحدة ر الةمب ل التحض يل. 
، واصــ  موضــ  األمــم 24/14    مــن قــراا دبــا اتاااة  2 اا ــا، وفقــا لبةقــرة الةرع ــل  - ١١

 
ة
ةــدة تامــاا الةمب ــل التحضــ يل لبموضــ  ال الــ . وقــد املتحــدة تنقــ و الواقــل التحب ب ــل املرــتدمبل امل

مت إوـب  لــرام  األمــم املتحــدة وصــناايق ا األخــرمل والواــات  املتيددــل والــدول األعضــال عبــحل 
 الو  قل. 

http://undocs.org/ar/A/RES/24/14
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ا الةـام لبموضـ  ال الـ  ، و ـ  األمـ24/14 ا  مـن القـراا  2 ال ا، وفقا لبةقرة الةرع ل  - ١٢
الدـ غل الن اض ـل لبمبـاال التوج   ـل والنمـو   تعـداا التقـااير الوون ـل لبموضـ  ال الـ  ووؤع ـا عبـحل 

. وجــال  املبــاال التوج   ــل ات  ــل لربرــبل مــن 2013الــدول األعضــال ر تشــرين ال ــا /اوفمن 
  مناومــل األمــم املتحــدة، املشــاواا  مــ  الــدول األعضــال ومــراال جــدول أعمــال املوضــ  ومؤنرــا

 .  2013أةجريت خبل الند  ال ا  من عام 
 

 مداوالر لجنة المم لين الداممين لدى موم  ا م  المت دة  
 ،24/14امــــا  ةاــــر أعــــبا، وبــــل دبــــا اتاااة إم األمــــا الةــــام لبمــــؤ ر ر قــــرااا  - ١٣

ملـــــدير التنة ـــــذة، ولالتشـــــاوا مـــــ  عنـــــل املم بـــــا الـــــداضما، أحل يببـــــوا اتنـــــ اما  الـــــ  لدـــــةت  ا
 ن قدم ا ر الةمب ل التحض يل لبموض  ال ال .

أع ـد   وانت الل هلذا الببل، واص  الةريـ  الةامـ  املةـ  لـالتيب ل التـال  لب نـل  الـ  - ١٤
ا املةن ــل لالر انــا  ولراــام  الةمــ   عقــد ترــم ت  ت قــا الب نــل الةرع ــل لب نــل املم بــا الــداضم

اجتماعـــا  لشـــ حل األعمـــال التحضـــ يل لبموضـــ  ال الـــ . وعةقـــد  أالةـــل اجتماعـــا  منـــذ  لـــ  
الوقــت، وقـةـدمت مةبومــا  مرــت دة عــن  الــل األعمــال التحضــ يل لبموضــ  ال الــ ، مــ  ال ا ــز 

تحب ب ـــل وخريبـــل البريـــ  لبةمب ـــل عبـــحل اعوااـــل التنا م ـــل والو ـــاض ،  ـــا ر  لـــ  مشـــرو  الواقـــل ال
التحضــ يل. وقــد أعرلــت الب نــل عــن انــتةدااها لبمشــااال ر األعمــال التحضــ يل لبموضــ  ال الــ  

 اعاايل ر ا ويب. 
 

 تع)ئة ال  ومار الم لية وغي ها من ش كاء جدو  أرما  الموم   
عبـحل تةبنـل ا)دومـا  اريب ـل  عم  موض  األمم املتحـدة خـبل الةـ ة املشـمولل  ـذا التقريـر - ١٥

ول ها من مراال جدول أعمال املوض ، من خبل املنتدمل ا)ضرة الةاملل وا)مبل ا)ضريل الةامل ل 
 . “تةزيز الشرااا  من أج  جدول أعمال  ضرة أفريقل”ومشرو  عنواا  

 
 الدورة السامعة للمنتدى ال   ي العالم   

لوصــة  اريةــ   67/239نتـدمل ا)ضــرة الةــاملل ر قرااهـا اع فـت اعمة ــل الةامــل ر لامل - ١٦
الراضــد لبتةاعــ  لــا وا ــةل الر انــا  وقــااة ا)دومــا  اريب ــل واملنامــا  لــ  ا)دوم ــل صــا بل 

 املدبحل واونال املماانا ر م داحل املرتوونا  البشريل.
ت الـــدواة الرـــالةل لبمنتــدمل ا)ضـــرة الةـــاملل الـــ  عقــدها موضـــ  األمـــم املتحـــدة وقــد تقـــ - ١٧

مـــــي   22 000جنا ـــــا ابـــــ ا مـــــن   ـــــ  األ  ـــــل والنتـــــاض  واملشـــــااال. و ضـــــرها أا ـــــر مـــــن 
لبــدا، اجتمةـــوا مــن أجــ  البحــ  عــن نـــب  تةزيــز التنم ــل ا)ضــريل الشـــامبل  140أا ــر مــن  مــن

http://undocs.org/ar/A/RES/24/14
http://undocs.org/ar/A/RES/24/14
http://undocs.org/ar/A/RES/67/239
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بحل م ـديا، وهـو الو  قـل اوتام ـل الرض رـ ل لبـدواة، فحـومل لب م   ر أاجال الةامل. وقـد وـ  إعـ
املنتــــدمل وتوصــــ ات  الرض رــــ ل. وااــــز اتعــــبحل عبــــحل اتادــــات لاعتبــــااا أنانــــا لبتنم ــــل املرــــتدامل، 
وعبــحل املــدحل لاعتبااهــا فرصــل، وعبــحل ا)اجــل إم الن ــول يــدول أعمــال  ضــرة جديــد، وا)اجــل 

ريــ  املشــااال ر املــداوت  لشــ حل خبــل التنم ــل ملــا لةــد عــام إم املرــا ل ر لنــال املرــتقب  عــن و
 واملوض  ال ال . 2015

واع ت املشاااوحل ر الدواة الرـالةل لبمنتـدمل ا)ضـرة الةـاملل لنمداا ـل مةاعـل املشـاا   - ١٨
اهل دب ــل الةم قــل والتحــديا  الــ  تواج  ــا املــدحل لدــواة أفضــ  عنــدما يشــد  اتادــات جــزلا ت 

اوبــل اتئاض ــل. ولــ حل اتادــات هــو ر الوقــت  اتــ  التــزام أخبقــل وعندــر اض رــل مــن يت ــزأ مــن 
 عناصر الةدالل اتجتماع ل، ول ا  يشد  جزلا من التغ   النوعل. 

ــن  - ١٩ ونــبل املشــاااوحل الضــول عبــحل ا)اجــل إم الن ــول يــدول أعمــال  ضــرة جديــد  د 
وــاا قــااو  و بــ ل مبضمــا، األمــر الــذة مــن التغبــل عبــحل التحــدة النــاجم عــن عــدم وجــوا إ

يـــؤاة تونـــ  املـــدحل لـــدوحل توقـــ ، وإم اتنـــتيدام املد ـــ  ملدـــااا الباقـــل، ويـــ   آ ـــااا خبـــ ة 
ف مــا يتةبــ  لتغــ  املنــا ، وا ــوا أمــدال متةــداة مــن البمرــاواة واتنــتبةاا، وتزايــد صــةولل تــوف  

ل ئو جـــا لبتونـــ  ا)ضـــرة يراـــز عبـــحل الةمــ  البضـــ  لب م ـــ . وينبغـــل أحل يشـــ   جـــدول األعمـــا
 البشر. 

فرصــل نــايل لبت ا ــد دــداا عبــحل األ  ــل  2015واعتةــن إوــاا خبــل التنم ــل ملــا لةــد عــام  - ٢٠
الةامل ـل لبتيبــ ل واتاااة اريدمـا لبمــدحل لاعتبااهـا قراــا   ق ق ـل لبتغ ــ . وقب ـ   ايــل املنتــدمل 

الرض رــ ل ملة ــوم املــدحل واملرــتوونا  البشــريل املرــتدامل  أاــد املشــاااوحل ا)اجــل إم إااا  اعوااــل
، مــن أجــ  ترــي  قــداا  املــدحل عبــحل إ ــدا  التغ ــ  مــن 2015ر خبــل التنم ــل ملــا لةــد عــام 

 أج  حتق   التنم ل املرتدامل والن ول  ا. 
ــــ   - ٢١ ــــدواة الرــــالةل لبمنتــــدمل إنــــ اما هامــــا ر املوض ــــل خــــبل ال ومــــدبت املناقشــــا  اعااي
الـــ . ونـــبم املشـــاااوحل لـــ حل املوضـــ  ال الـــ  أتـــا  فرصـــل فريـــدة لو ـــ  جـــدول أعمـــال  ضـــرة ال 

جديـــد  دنـــ  أحل يةرـــ م ر اتنـــتةااة مـــن التونـــ  ا)ضـــرة اقـــوة إيال ـــل لدـــاض األج ـــال ا)ال ـــل 
 واملقببل، ور تةزيز مرةحل حتق   اتادات والرخال الشام  لب م  . 

ت  - ٢٢ لا)مبـــل ا)ضـــريل الةامل ـــل ر م ـــديا اةمب ـــل قاضمـــل عبـــحل وحتق قـــا لتبـــ  الغايـــل، اعـــ ة
املشااال وا نا  لبنال الشرااا  لا اع ـا  الدافةـل ر التغ ـ  الـ  تةمـ  عبـحل اةالـل اتبـا   ـ  

 مام  وجام  ر اتعداا لبموض  ال ال . 
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 ال ملة ال   لة العالمية  
ل الـــدواة اوامرـــل لبمنتـــدمل ا)ضـــرة تبـــوا  ا)مبـــل ا)ضـــريل الةامل ـــل منـــذ لـــدض ا خـــب - ٢٣

مـــن مـــبدل لتبـــاال املةـــاات إم دمـــ  فدـــرة، وتةـــزؤ  إم  ـــد  2010الةـــاملل ر آ اا/مـــاا  
 لة د من     الشرع ل وعدا الشراال املرا ا عبحل  د نوال. 

مـن اع ـا  الشـريدل واملنضـمل، مـن ل ن ـا فنـا   75ويشاا  ر ا)مبـل  ال ـا أا ـر مـن  - ٢٤
منامــا  جامةــل  ا   ضــوا عــاملل. ويقــوم مــراال ا)مبــل لــدوا أنانــل لةاضــدة موضــ  اض رــ ل و 

جااـــل املوضـــ   األمـــم املتحـــدة ف مـــا يتةبـــ  لالتوع ـــل لقضـــايا التونـــ  ا)ضـــرة و بولـــ  عمومـــا، إم
 الرض ر ل.  ال ال . ويؤاة أعضال ا)مبل أيضا اواا ر املراعدة عبحل تةم م الرناض 

ـــــل  - ٢٥ ـــــ  ال الـــــ  وقـــــد أصـــــبحت ا)مب ـــــل التحضـــــ يل لبموض تشـــــاا  لنشـــــال أيضـــــا ر الةمب 
ــــــــول/ منــــــــذ ــــــــالو  لنيبال ــــــــا ر أيب ــــــــدمل ا)ضــــــــرة الةــــــــاملل ر ا ــــــــدواة الراانــــــــل لبمنت  ااةقــــــــاا ال

. “الب ــــاحل مــــن أجــــ  املــــدحلن املرــــتقب  ا)ضــــرة الــــذة ادــــبو إل ــــ ”، وصــــدوا 2012 نــــبتمن
وضـــ  ال الـــ  ر اتاتقـــال يـــدول األعمـــال أقـــر مـــراال ا)مبـــل لاأل  ـــل اتنـــ ات   ل ملـــؤ ر امل وقـــد

اجتمـ  فريـ  عامـ  مةـ   2013ا)ضرة عبحل الدة د الةـاملل. ور ا رـاحل/ألري  وأيبول/نـبتمن 
، مــن أجــ  الت مــ  ر 2012لاملوضــ  ال الــ ، أاشــ ت  الب نــل التوج   ــل لبحمبــل ر أيبول/نــبتمن 

املدينــــل الــــ  ”وصــــ الل موقــــ  لشــــ حل   دــــ بل املــــؤ را  الرــــالقل والشــــرو  ر و ــــ  انــــ ات   ل
 اؤيـــل املدينـــل ر القـــرحل ا)ـــااة والةشـــرين  لوصـــة ا مرـــا ل لبشـــراال ر مـــؤ ر املوضـــ   “يتاج ـــا
 ال ال . 

وقــــام مــــراال اض رــــ وحل مــــن م مايدــــ  آا. لبــــومن  املبةــــو  اوــــا  لألمــــا الةــــام لألمــــم  - ٢٦
 “املدينــــل الـــ  يتاج ــــا”افــــ  ا اال لشـــ حل املتحـــدة لشـــؤوحل املــــدحل وتغـــ  املنــــا  لنصـــداا و  قـــل تو 

عمب ــل  ، لالتةــاوحل مــ  مؤنرــل فــواا. ونــتتم اوبــوة التال ــل مــن2014ا ويــوا  ر آ اا/مــاا   ر
املؤايــل إم مــؤ ر املوضــ  ال الــ  ر رــ م املةدــرين ر مــؤوحل املــدحل املقــرا  “املدينــل الــ  يتاج ــا”

 .  2014ل/أاتولر تنا م  ر اان تا لنيبال ا ر تشرين األو 
 

 مااركة السلطار الم لية وال  ومار اإلقليمية   
الــــدول األعضــــال إ  ت رــــ   68/239مــــن قرااهــــا  7اعــــت اعمة ــــل الةامــــل ر الةقــــرة  - ٢٧

 ـــل واحتااا ـــا، عبـــحل ابـــا  الةمب ـــا  التشـــااا ل ومشـــااال اع ـــا  املةن ـــل،  ـــا ف  ـــا الرـــببا  اريب
وانـــ ، لـــدمل و ـــ  الر انـــا  ا)ضـــريل الوون ـــل وتنق ح ـــا وتنة ـــذها، واتنـــتةاال لوجـــ  خـــا ، 
   مــــا اــــاحل  لــــ  منانــــبا، لاملنتــــديا  ا)ضــــريل الوون ــــل لاعتبااهــــا أيضــــا مــــن ونــــاض  التحضــــ  

 لبموض  ال ال . 

http://undocs.org/ar/A/RES/68/239
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املرــتقب  الــذة ”املرــتدامل، املةنواــل  وأقــر  الو  قــل اوتام ــل ملــؤ ر األمــم املتحــدة لبتنم ــل - ٢٨
ر  من ـا، ل   ـل اوا اهل نـا  ا)دوم ـل والتشـرية ل لدافـل مرـتويا ا،  ـا 42ر الةقـرة  “ادبو إل ـ 

اة ـد ت ا ـد الـدوا ” ل  ا)دوما  اريب ل، ر الن ول لالتنم ل املرتدامل، إ  ادت عبحل ما يبـل 
 .“فل مرتويا ا ر الن ول لالتنم ل املرتداملالرض رل لب  نا  ا)دوم ل والتشرية ل لدا

 زيراحل/يوا ـــ   وخــبل فــ ة اتعــداا لبمـــؤ ر، الــذة عقــد ر ايـــو اة جــاا و لالناؤيــ  ر - ٢٩
مــن أجــ   2012 ألريــ  ، اجتمةــت دموعــل مــن االبــا  ا)دومــا  اريب ــل ر ا رــاحل/2012

  نـــنغافواة والرـــويد ر اضانـــل هـــذا تقـــدد إنـــ اما  إم فريـــ  أصـــدقال املـــدحل املرـــتدامل. وتشـــ  
ا ويـوا ، وقـد ا ـبب  لـدوا  مم ب ااضمـا لـدمل األمـم املتحـدة ر 29الةري  ل  الر ل املدوحل من 

أنانل ر إااا  البةـد ا)ضـرة ر مـداوت  اعمة ـل الةامـل. و ضـر األمـا الةـام لألمـم املتحـدة 
األمـــم املتحـــدة لةنايـــل مرـــا ل اؤنـــال  ملاتجتمـــا  املةقـــوا ر ا رـــاحل/ألري ، ونـــ   املم بـــوحل لـــد

 الببديا  و دام اريافاا .
ومن النتاض  امل تبل عبحل جنـا  مـؤ ر ايـو ر هـذا الدـدا ا ـا  األمـم املتحـدة وا)دومـا   - ٣٠

فرقــل الةمــ  الةامل ــل لبحدومــا  اريب ــل واتقب م ــل املةن ــل  بــل التنم ــل ملــا ”اريب ــل مبــاااة لتشــد   
، و لـــ  مـــن أجـــ  و ـــ  انـــ ات   ل مشـــ ال “ولاتعـــداا ملـــؤ ر املوضـــ  ال الـــ  2015لةـــد عـــام 

لبمرا ل ر املناقشا  اعاايل عبحل الدـة د الـدو  لشـ حل انـم الر انـا  ر إوـاا خبـل التنم ـل 
 ال ال .  ، ومتالةل مؤ ر ايو واتعداا لبموض 2015ملا لةد عام 

أعمــال املوضــ ، لــدأ موضــ  األمــم املتحــدة مشــروعا  وف مــا يتةبــ  لالشــراال ا خــرين عــدول - ٣١
ا   يـــا  ، لـــدعم مـــا  مـــن“تةزيـــز الشـــرااا  مـــن أجـــ  جـــدول أعمـــال  ضـــرة أفريقـــل”عنوااـــ  
اتتةـــا  اعديـــدن حتق ـــ  أقدـــحل الةاضـــدة مـــن ”مبيـــا اوتا. ويرـــتند هـــذا املشـــرو  إم  3قـــداا 

فااقــــل املةــــ  لاتنــــداحل والتنم ــــل ا)ضــــريل، املنب ــــ  عــــن املــــؤ ر الرالــــ  لبــــوؤاال األ “امل ــــزة ا)ضــــريل
أفريق ـــا، مـــ    وي ـــدت إم إلـــراؤ أ  ـــل التونـــ  ا)ضـــرة لاعتبـــااا  ـــرواة  تم ـــل لتحق ـــ  التنم ـــل ر

اةالــل ت هــل أفريق ــا جنــو  الدــحرال الدــنمل لبموضــ  ال الــ . وقــدا أولويــا  املنبقــل لبرــنوا  
 الةشرين املقببل. 

ل جـدول أعمـال املوضـ  ر   ـ  مرا ـ  و ـ  جـدول األعمـال والغرل من مشااال مـراا - ٣٢
ا)ضــرة األفريقــل، الــذة ن شــد  أيضــا إنــ ام أفريق ــا ر عمب ــل التحضــ  لبموضــ  ال الــ ، هــو  

 اةالل التوص  إم ات  ل ترت  ل  قا ت ت اجا  الشةو  األفريق ل. 
 رــ ا ا خــرين، واةمــ  وقــد  اــل املشــرو  لاهتمــام ابــ  مــن قصبــ  أصــحا  املدــبحل الرض - ٣٣

ر املبــاااة الرضانــ ل لشــ حل جــدول أعمــال  ضــرة أفريقــل لق ــااة الرض رــا الغــا  م امــا والن  ــ ة 
اوتا خـبل املـؤ ر املةقــوا لتدمـا املشــرو   500 000جواا ـاحل. وأعبنـت لااــا عـن تـن   ببــ  



A/69/298 
 

 

14-58601 9/23 

 

يق ــا، ومدــرت التنم ــل . وأعــر  اــ  مــن الب نــل اتقتدــاايل ألفر 2013ر اــااوحل األول/ايرــمن 
األفريقل، وحتال  املـدحل، ومنامـل املـدحل وا)دومـا  اريب ـل املتحـدة، عـن انـتةدااا تقامـل مـراال 

افــ  ع بــل جــدول األعمــال ا)ضــرة  مـ  موضــ  األمــم املتحــدة مــن أجــ  اعــم الـدول األعضــال ر
 األفريقل. 

 
 ال الث ورمليته الت  ي لةتو ي  الموارد المالية وغي ها من الموارد لم تم  الموم    

قــــدم األمــــا الةــــام لبمــــؤ ر مق  ــــا إم دبــــا إاااة موضــــ  األمــــم املتحــــدة خــــبل اواتــــ   - ٣٤
، مدــــحولا 67/216مــــن قــــراا اعمة ــــل الةامــــل  14الرالةــــل والةشــــرين، ر إوــــاا متالةــــل الةقــــرة 

 ا ل مق  تا لبةمب ل التحض يل.  ريبل وري  وم زا
 861 300ور  ل  الوقت ااات تدبةـل الةمب ـل التحضـ يل واملـؤ ر اةرـ  تقـدا  ببـ   - ٣٥
اوتا، لانــــت نال تدــــال   التشــــغ   الــــ  يتحمب ــــا الببــــد املضــــ  . واــــاحل مــــن املتوقــــ  تةبنــــل  12
موضـــ  ال الـــ ، ووةبـــل اوتا مـــن  لـــ  املببـــ  ر إوـــاا الدـــندو  اتنـــتنما  لب 9 073 100
 اوتا من امل زاا ل الةاايل.  3 788 200مبب  
ــــا /اوفمن  - ٣٦ ــــدأ املراقــــل املــــا  لألمــــم املتحــــدة التشــــغ   الةةبــــل  2013ور تشــــرين ال  ل

 لبدندو  اتنتنما  لبموض  ال ال ، وفةتو  را  تيدا  التنعا . 
 2 073 700ةامـــــل مببـــــ  خددـــــت اعمة ـــــل ال 2013ور اـــــااوحل األول/ايرـــــمن  - ٣٧

مــن امل زاا ــل الةاايــل لألمــم املتحــدة  15اوتا لبةمب ــل التحضــ يل لبموضــ  ال الــ  ر إوــاا البــا  
. وخةدـــــــــ  مببـــــــــ  إ ـــــــــار قـــــــــداا 2015-2014 املرـــــــــتوونا  البشـــــــــريل  لةـــــــــ ة الرـــــــــنتا 

بــــا مــــن امل زاا ــــل الةاايــــل  مــــؤوحل اعمة ــــل الةامــــل واجمل 2اوتا ر إوــــاا البــــا   1 063 000
 اتقتدااة واتجتماعل وإاااة املؤ را   من أج  تنا م اتجتماعا األولا لب نل التحض يل.

 
 إتااء أماتة م تم  الموم  ال الث   

. ويــــ أ  2014مــــبال/فناير  4أاشــــ  األمــــا الةــــام لبموضــــ  ال الــــ  أمااــــل املــــؤ ر ر  - ٣٨
. و ـــول امل زاا ـــل الةاايـــل هـــذا الوا ةـــل، 2-مـــداألمااـــل ااضـــل األمـــا الةـــام لبموضـــ  ال الـــ ، لرتبـــل 

. ونــــــ مول الدــــــندو  7-فضــــــب عــــــن  ــــــب  واــــــاض  مــــــن فنــــــل اوــــــدما  الةامــــــل لرتبــــــل    
 اتنتنما  لبموض  ال ال  الوااض  األخرمل من الةنل الةن ل.

 
 ا تاطة الت  ي لة رلى الصعيدلن الولن  واإلقليم  - ماء 

http://undocs.org/ar/A/RES/67/216
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موضــــ  ال الــــ  ااجــــا  متةاوتــــل مــــن التقــــدم عبــــحل عــــدة أ ــــرؤ  األاشــــبل التحضــــ يل لب - ٣٩
جب ــــا  ر   ــــ  املنــــاو ،  ــــا ر  لــــ  املــــداوت  ا)دوم ــــل الدول ــــل، وإاشــــال الب ــــاحل الوون ــــل 

 لبموض  أو تةزيزها، وإعداا التقااير الوون ل لبموض  ال ال . 
 

 أ  لقيا  
املةــــ  لاتنــــداحل والتنم ــــل  مشــــ  جــــدول أعمــــال الــــدواة اوامرــــل ملــــؤ ر الــــوؤاال األفااقــــل - ٤٠

، مناقشـل لبدـبل لـا 2014مـبال/فناير  28إم  25ا)ضريل، املةقـوا ر جنام نـا ر الةـ ة مـن 
. واــــاحل مو ــــو  الــــدواة 2015عمب ــــ  التحضــــ  لبموضــــ  ال الــــ  وخبــــل التنم ــــل ملــــا لةــــد عــــام 

ر التشــــرية ل املنانــــبل ااانــــا  إفراايــــل ر م ــــداحل  ويــــ  املرــــتوونا  البشــــريل ر أفريق ــــان األوــــ”
. وتناولــــت املناقشــــا  مرــــاض  أخــــرمل تشــــم  جــــدول األعمــــال “واتلتدــــااا  ر دــــال التنة ــــذ

ــــ  ترلبــــ   بــــل اتحتــــاا األفريقــــل لةــــام  ــــاض  مــــؤ ر 2063ا)ضــــرة األفريقــــل والدــــب  ال ، وات
 ، والتقــدم اريــرؤ ر“تةزيــز الشــرااا  مــن أجــ  جــدول أعمــال  ضــرة أفريقــل”تدمــا مشــرو  

 التحض  لبدواة الرالةل لبمنتدمل ا)ضرة الةاملل. 
و يضــــت الــــدواة عــــن و  قتــــا ختــــام تا اض رــــ تا  ــــا إعــــبحل جنام نــــا وخبــــل عمب ــــا.  - ٤١

وحتــــدا الو  قتــــاحل األولويــــا  الرض رــــ ل ر أفريق ــــا ر دــــال املــــدحل واملرــــتوونا  البشــــريل األخــــرمل، 
ـــل، ور الةمب ـــل التحضـــ يل لبموضـــ  وتشـــدبحل اتنـــ ام املنرـــ  لبقـــااة ر اوبـــل ا) ضـــريل األفريق 

 .  2015ال ال ، وخبل التنم ل ملا لةد 
ولات ــــافل إم  لــــ  قــــدمت  ــــب  توصــــ ا  عامــــل. أوت اعــــت ا)اجــــل إم أحل يناــــر  - ٤٢

املــــــؤ ر الــــــوؤااة ر ا ة ــــــل تةزيــــــز مشــــــااات  ر الةمب ــــــا  عبــــــحل املرــــــتويا اتقب مــــــل والةــــــاملل، 
، 2015ل تنرـ   اتنـ اما  ر املوضـ  ال الـ ، وخبـل التنم ـل ملـا لةـد عـام  ل  من خب ر  ا

والــدواة الرــالةل لبمنتــدمل ا)ضــرة الةــاملل.  اا ــا، انــتبزم حتق ــ  الةةال ــل ر األعمــال التحضــ يل 
لبموضــــ  ال الــــ  تةزيــــز الب ــــاحل الوون ــــل لبموضــــ  واتلتــــزام لنجنــــاؤ املشــــااي  األوم لبتقــــااير الوون ــــل 

ال الــ  وبــول موعــد اعبرــل األوم لب نــل التحضــ يل.  ال ــا، مةــ   أعضــال املــؤ ر الــوؤااة  لبموضــ 
عبــــحل الناــــر ف مــــا إ ا اــــاحل لونــــة م إعــــبحل اعم ــــم هلــــدت تنم ــــل مرــــتدامل قــــاضم لذاتــــ  يتةبــــ  

 ال ال .  لالتون  ا)ضرة، وحتديد مةامل وا حل لق ا  التقدم اريرؤ ر التحض  لبموض 
ــــ ويقـــدم م - ٤٣ ـــا الـــدعم ل لبـــدا مـــن أقـــ  الببـــداحل ئـــوا ر أفريق ـــا  33وضـــ  األمـــم املتحـــدة  ال 
مـن أجــ  إعــداا  “تةزيــز الشـرااا  مــن أجــ  جـدول أعمــال  ضـرة أفريقــل”خــبل مشـرو   مـن

التقـــااير الوون ـــل لبموضـــ  ال الـــ ، لتمويـــ  مـــن ا   يـــا وفرارـــا. وقـــد لـــدأ  الةمب ـــل لالببـــداحل الـــ  
لبــدا أفريق ــا قــد  20اــاحل   2014ن ــل لبموضــ . ووبــول أواضــ   وؤ/يول ــ  أاشــ   لالةةــ  عااــا وو
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أاشــ   عااــا وون ــل لبموضــ  أو هــل لدــدا إاشــاض ا، ل نمــا مــرعت ترــل لبــداحل ر إعــداا تقــااير 
 وون ل لبموض  ال ال . 

 
 الدو  الع مية  

ـــــ . - ٤٤ ـــــ  ال ال ـــــل اجتماعـــــا  حتضـــــ يل لبموض ـــــدول الةرل ـــــل  ب  أوهلـــــا  عقـــــد  ر منبقـــــل ال
،   ــــــ  عقــــــد املدتـــــل اتقب مــــــل ملوضــــــ  األمــــــم املتحــــــدة 2014أياا/مــــــايو  27لـــــ و  ر  ر
منبقــل الــدول الةرل ــل اجتماعــا مــ  الب نــل اتقتدــاايل واتجتماع ــل لغــريب آنــ ا لشــ حل األعمــال  ر

  واملوضــ  ال الــ . وألــد  الب نــل اهتمامــا 2015التحضــ يل اتقب م ــل وبــل التنم ــل ملــا لةــد عــام 
 اب ا لالتةاوحل لش حل ابتا الةمب تا. 

، عةقــــــد ر مدينــــــل الدويــــــت اجتمــــــا  2014 زيراحل/يوا ــــــ   11إم  9ور الةــــــ ة مــــــن  - ٤٥
ن 2015 بقــل عمــ  إقب م ــل لشــ حل اصــد لايــا  خبــل التنم ــل املرــتدامل ملــا لةــد عــام ”لةنــواحل 

اتجتمـــا  مم بـــوحل مـــن  . و ضـــر“اوا املراصـــد ا)ضـــريل -ال ا ـــز عبـــحل التونـــ  ا)ضـــرة املرـــتدام 
رتبــ  الببــداحل الةرل ــل مــن املشــاااا ر املراصــد ا)ضــريل اريب ــل والوون ــل. واــاق  اتجتمــا  اوا 
املراصــد ا)ضــريل ومؤمــر اؤاهــاا املــدحل ر ق ــا  مــدمل تنة ــذ أهــدات التنم ــل املرــتدامل ر املنبقــل 

أجــ  اةالــل الرــ برة عبــحل  نالةرل ــل. ومــ   املشــاااوحل عبــحل و ــ  املؤمــرا  ر مر بــل مبدــرة مــ
 الةمب ل وانتدامل النتاض . 

، عقـد املدتــل اتقب مـل ملوضــ  األمـم املتحــدة ر منبقـل الــدول 2014 وؤ/يول ـ   2ور  - ٤٦
الةرل ــل اجتماعــا مــ  جامةــل الــدول الةرل ــل ر القــاهرة، ر إوــاا التةــاوحل لــا املوضــ  واعامةــل عبــحل 

لتنم ــل ا)ضـــريل املرــتدامل. واااـــت جامةــل الـــدول الةرل ــل قـــد و ــ  انـــ ات   ل عرل ــل لانـــداحل وا
، ووفـر  الـدعم ف مــا 2015مـااات ر األعمـال التحضـ يل اتقب م ــل وبـل التنم ـل ملـا لةــد عـام 

يتةبــ  لتقــدد إنــ اما  ر التقــااير اتقب م ــل عــن املوضــ  ال الــ . واتةــ  املشــاااوحل عبــحل أحل تةةصــا 
بموضـــ  جامةـــل الـــدول الةرل ـــل عبـــحل إعـــداا التقـــااير اتقب م ـــل الةرل ـــل عـــن الب نـــل الوون ـــل الةراق ـــل ل

 املوض  ال ال .
لبـدا عرل ـا قـد أاشــ   عااـا وون ـل لبموضــ  أو  11اــاحل   2014ووبـول أواضـ   وؤ/يول ـ   - ٤٧

ـــــــ    ةــــــا ر إعــــــداا تقــــــااير وون ــــــل  11هــــــل لدــــــدا إاشــــــاض ا، ل نمــــــا مــــــرعت هــــــذا الببــــــداحل ال
 ال ال .  لبموض 
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 آسيا ومنطقة الم يط الهادئ  
ــــل اتقتدــــاايل  - ٤٨ ــــل التالةــــل لب ن ــــل والتنم  ــــل الب ن ــــل لب ن ــــدواة ال ال  تضــــمن جــــدول أعمــــال ال

، لنــدا 2013واتجتماع ــل  نــ ا واريــ ل اهلــاال، املةقــواة ر لــاادو  ر تشــرين األول/أاتــولر 
لــــدول األعضــــال ر الب نــــل . وأاــــد  ا“األعمــــال التحضــــ يل اتقب م ــــل لبموضــــ  ال الــــ ”عنوااــــ  

اتقتدــاايل واتجتماع ــل  نــ ا واريــ ل اهلــاال مــن جديــد أ  ــل الةمب ــا  التحضــ يل اتقب م ــل، 
 وأيد  اق ا  الب نل لش حل األعمال التحض يل اتقب م ل املزمةل لبموض  ال ال . 

جتماعـــــــا واامـــــــت الب نـــــــل اتقتدـــــــاايل واتجتماع ـــــــل  نـــــــ ا واريـــــــ ل اهلـــــــاال أيضـــــــا ا - ٤٩
ــــاادو  ر تشــــرين األول/أاتــــولر  ر املرــــتقب  الــــذة ”عــــن اوا ا)دومــــا  اريب ــــل ر  2013ل

. وأجــر  الب نــل مناقشــل مشــ ال مــ  موضــ  األمــم املتحــدة لشــ حل األعمــال التحضــ يل “ادـبو إل ــ 
لبموضـــ  ال الـــ  ر الرـــةااة اتادوا رـــ ل ر لـــاادو . وأعقبـــت  لـــ  ؤيـــااة قـــام  ـــا األمـــا الةـــام 

وأةجريــت خبهلــا مناقشــا  إ ــاف ل ااــز   2014ملــؤ ر املوضــ  ال الــ  عااااتــا ر  زيراحل/يوا ــ  
 عبحل اتعداا لبمؤ ر ر املنبقل، واوا إادوا ر ا ر تب  الةمب ل.

ومــــاا  املدتــــل اتقب مــــل ملوضــــ  األمــــم املتحــــدة ر آنــــ ا واريــــ ل اهلــــاال ر عــــدا مــــن  - ٥٠
 ملوض  ال ال  أو اةو  ل .اتجتماعا  ال  اوق  ف  ا ا

وأةااجــت الةمب ــل التحضــ يل الوون ــل لبموضــ  ال الــ  ر املبــاال التوج   ــل جملموعــل األمــم  - ٥١
ال املتةبقـل لـدم  التونـ  ا)ضـرة ر أةوـر عمـ  األمـم املتحـدة املتحدة اتئاض ل  ن ا واري ل اهلا

لبمراعدة اتئاض ل. وأخـ ا أعـد موضـ  األمـم املتحـدة لالتةـاوحل مـ  الب نـل اتقتدـاايل واتجتماع ـل 
، املقـرا 2015التقريـر عـن  الـل املـدحل ر منبقـل آنـ ا واريـ ل اهلـاال لةـام  ن ا واري ل اهلـاال 
 .2015 اشرا ر لدايل عام

ـــــ   وؤ/يول ـــــ   - ٥٢ لبـــــدا تتةبـــــ   14، واا  مةبومـــــا  مرـــــتدمبل مـــــن 2014ووبـــــول أواض
مـــن تبـــ   11لناشـــال عـــاحل وون ـــل لبموضـــ  ولنعـــداا التقـــااير الوون ـــل لبموضـــ  ال الـــ . وأاشـــ   

ــــل لبموضــــ ، ر  ــــا مــــرعت  لبــــداحل أخــــرمل ر إعــــداا تقاايرهــــا الوون ــــل  10الببــــداحل عااــــا وون 
 لبموض  ال ال .

 
 أوروما وأم ل ا الامالية  

ر أواولــا وأمريدــا الشــمال ل، ااببقــت الةمب ــل التحضــ يل لبموضــ  ال الــ  لبــدل املــداوت   - ٥٣
ا)دوم ــل الدول ــل الــ  أةجريــت مــن خــبل الب نــل اتقتدــاايل ألواولــا واتحتــاا األواويب، لات ــافل 

 التقااير الوون ل.إم إاشال الب احل الوون ل لبموض  أو تةزيزها وإعداا 
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، أصـــدا موضـــ  األمـــم املتحـــدة خـــبل األيـــام املةتو ـــل 2013ور تشـــرين األول/أاتـــولر  - ٥٤
 الـل املـدحل األواول ـل الـ   ـر  ر بـل ااتقال ـل ر عــام ”لبحتـاا األواويب ر لروارـ  الو  قـل املةنواـل 

ا عـــن الةمب ـــل . وقـــدم أيضـــا عر ـــ“عامـــا مـــن اتصـــب  20ن تق ـــ م ا)الـــل لةـــد مضـــل 2013
التحضـــ يل لبموضـــ  ال الـــ  خـــبل اتجتمـــا  الـــوؤااة لب نـــل اتقتدـــاايل ألواولـــا لشـــ حل اتنـــداحل 
وإاااة األاا ـــل املةقـــوا ر جن ـــ  ر تشـــرين األول/أاتـــولر. وخـــبل هـــذا اتجتمـــا ، اعتمــــد  

ا قـــداة الب نـــل انـــ ات   ت ا اواصـــل لاتنـــداحل املرـــتدام وإاااة األاا ـــل، والـــ  تضـــمنت أهـــداف
. وتقــوم هــذا اتنــ ات   ل عبــحل ااانــل 2020ينبغــل عبــحل الــدول األعضــال حتق ق ــا وبــول عــام 

ــــــا لشــــــ حل األولويــــــا   58 انتقدــــــاض ل  اال الــــــدول األعضــــــال الـــــــ ــــــل اتقتدــــــاايل ألواول ر الب ن
والتحـــــــديا  ر دـــــــال اتنـــــــداحل وإاااة األاا ـــــــل ر املنبقـــــــل،  ـــــــا ر  لـــــــ  التنم ـــــــل ا)ضـــــــريل 

ــــ  امت ــــال املرــــتد ــــ  األمــــم املتحــــدة لتحق  امل. ور إوــــاا هــــذا اع ــــوا، عمبــــت الب نــــل مــــ  موض
 موجزا ا القبريل لبمباال التوج   ل املتةبقل لنعداا التقااير الوون ل لبموض  ال ال .

، مـــــر  مدتـــــل اتتدـــــال التـــــال  لبموضـــــ  ال الـــــ  ر 2013ور تشـــــرين األول/أاتـــــولر  - ٥٥
  التنم ــل ا)ضــريل، الــذة يضــم وؤااا  اتحتــاا األواويب املرــؤولل عــن لروارــ  ر التواصــ  مــ  فريــ

التنم ــــل ا)ضــــريل والتنم ــــل الةمراا ــــل، و لــــ  ف مــــا يتةبــــ  لالةمب ــــل التحضــــ يل لبموضــــ  ال الــــ  ر 
اتحتـاا األواويب. وخــبل اجتمـا  املــديرين الةـاما لةريــ  التنم ـل ا)ضــريل، الـذة عقــد ر ف بن ــو  

 /اوفمن، اتةقـــت الـــدول األعضـــال ر اتحتـــاا األواويب عبـــحل إمـــرا  موضـــ  األمـــم ر تشـــرين ال ـــا
ـــايف ااضمـــايف ر اجتماعـــا  الةريـــ  ور اتجتماعـــا  املقببـــل لبمـــديرين الةـــاما،  املتحـــدة لوصـــة  مراقب

 واتجتماعا  الوؤاايل.
ل التالةــل ، و ــةت اتاااة الةامــل لبر انــا  اتقب م ــل وا)ضــري2014ور مــبال/فناير  - ٥٦

لبمةو ــ ل األواول ــل   ــر األنــا  لدــ الل جــدول أعمــال  ضــرة لبحتــاا األواويب مــن خــبل 
، الــــذة عقــــد ر لروارــــ . واعتــــن املــــؤ ر ر تقريــــرا “مــــدحل الغــــدن اتنــــت ماا ر أواولــــا”مــــؤ ر 

اا مرـــا ل اتحتـــاا األواويب ر املوضـــ  ال الـــ  فرصـــل لبوقـــوت عبـــحل واقـــ  األولويـــا  ا)ضـــريل لبحتـــ
ــــــل ا)ضــــــريل  ــــــ  اتحتــــــاا األواويب ر التنم  ــــــذة يضــــــبب  ل ــــــد ال ــــــدوا الراض ــــــحل ال األواويب، وأاــــــد عب

 املرتدامل.
، حتــــت 2014وخــــبل اجتمــــا  فريــــ  التنم ــــل ا)ضــــريل املةقــــوا ر اومــــا ر  وؤ/يول ــــ   - ٥٧

 و ــــ  الرضانـــل اتيبال ـــل جملبـــا اتحتـــاا األواويب، أةجريـــت مناقشـــا  لشـــ حل اتقـــ ا  الـــداعل إم
إوـــــاا لبتةـــــاوحل لـــــا اتحتـــــاا األواويب وموضـــــ  األمـــــم املتحـــــدة يرمـــــل إم التةـــــاوحل اتنـــــ ات  ل ر 

 اتعداا لبموض  ال ال .
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 أم ل ا الالتينية ومنطقة ال)   ال ارل)   
املرــــتومل  لعةقــــد اتجتمــــا  ال ــــا  والةشــــروحل لب مة ــــل الةامــــل لبــــوؤاال واملرــــؤولا الرف ةــــ - ٥٨

اتنـداحل والتنم ـل ا)ضـريل ر أمريدـا البت ن ـل ومنبقـل البحـر الدـاايي ر نـاات الو  املةن ا لقبا 
 13، و ضــــرا مم بــــو 2013تشــــرين األول/أاتــــولر  2أيبول/نــــبتمن إم  30خــــبل الةــــ ة مــــن 

 دومــل، ااقشــوا خبلــ  املوضــ  ال الــ . وهــذا اتجتمــا  اتقب مــل هــو املرــؤول عــن تةزيــز التنرــ   
ومل الـــدو  لـــا لبـــداحل أمريدـــا البت ن ـــل ومنبقـــل البحـــر الدـــاايي ر   ـــ  دـــات  والتةـــاوحل ا)دـــ

 التنم ل املرتدامل ر املرتوونا  البشريل.
واااــــت النت  ــــل الرض رــــ ل الــــ  توصــــ  إل  ــــا اتجتمــــا  اتلتــــزام لالتشــــ    عبــــحل و ــــ   - ٥٩

ة مــن البــت التحت ــل ن انــا   ضــريل تشــم  نــداحل املرــتوونا  لــ  الر  ــل، و ــماحل اتنــتةاا
ا)ضــريل واوــدما  اجملتمة ــل واملرافــ  الدــح ل الب ن ــل، ور اةــا الوقــت تةزيــز اأ  املــال البشــرة 

 واتجتماعل.
واــاحل إعــبحل نــاات الو هــو الو  قــل اوتام ــل الرض رــ ل الدــاااة عــن اعمة ــل،   ــ  أعــر   - ٦٠

شــــال ر الــــدواة الرــــالةل لبمنتــــدمل املشــــاااوحل عــــن  بــــل أمــــوا مــــن ل ن ــــا البــــت م ر املشــــااال لن
 ا)ضرة الةاملل والةمب ل التحض يل لبموض  ال ال  ور املؤ ر اةر .

وو ــ  املدتــل اتقب مــل ملوضــ  األمــم املتحــدة ر أمريدــا البت ن ــل ومنبقــل البحــر الدــاايي  - ٦١
،  ــا ر  لــ  خريبــل وريــ  لبةمب ــل التحضــ يل لبموضــ  ال الــ  عبــحل الدــة دين الــوو  واتقب مــل

إعداا التقااير الوون ـل واتقب م ـل ألمريدـا البت ن ـل ومنبقـل البحـر الدـاايي املتةبقـل لاملوضـ  ال الـ . 
وصــا  املدتــل اتقب مــل أيضــا و  قــل مشــرو   ــدت إم  شــد املــوااا املال ــل البؤمــل لتــوف  الــدعم 

 التق  من أج  إعداا التقااير الوون ل لبموض  ال ال .
وعةقــد  اجتماعــا  مــ  حتــال  املــدحل، أعــر  التحــال  خبهلــا عــن البتــ  ر املشـــااال  - ٦٢

 ر  وي  إعداا التقااير الوون ل واتقب م ل لبموض  ال ال .
، أاشــ   نــت اول مــن أمريدــا البت ن ــل ومنبقــل البحــر 2014ووبــول أواضــ   وؤ/يول ــ   - ٦٣

ولـــل وا ـــدة ر إعـــداا تقريرهـــا الـــوو  لبموضـــ  الدـــاايي عااـــايف وون ـــل لبموضـــ ، ر  ـــا مـــرعت ا
 ال ال .

 اإلرالم والدرالة -جي   
، أاشــ  موضــ  األمــم املتحــدة صــةحل مــبد ل خاصــل لاملوضــ  ال الــ . 2013خــبل عــام  - ٦٤

وقـــد لة بـــت عبـــحل الدـــةحل الشـــبد ل   ـــ  قـــرااا  اعمة ـــل الةامـــل وقـــرااا  دبـــا اتاااة لشـــ حل 
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 ـــاض  الرض رـــ ل،  ـــا ر  لـــ  التقـــااير املقدمـــل إم اعمة ـــل ودبـــا اتاااة املوضـــ  ال الـــ ، و  ـــ  الو 
 لش حل املوض  ال ال  وم زاا ت .

وناهم ا  من الدواة الرالةل لبمنتـدمل ا)ضـرة الةـاملل وا)مبـل ا)ضـريل الةامل ـل، الـذين  - ٦٥
الدعايـــل الةامـــل  نــب  وصـــة ما أعـــبا، إنـــ اما ابــ ا ر اشـــر املةبومـــا  لشـــ حل املوضــ  ال الـــ  ور

 لبةمب ل التحض يل لبمؤ ر.
  

 تتامت رملية استع اض أساليب ال وكمة -ثال ا  
، عنـــل املم بــــا الــــداضما 68/239ر قرااهــــا  15مـــ ةت األمااــــل الةامـــل، ر الةقــــرة  - ٦٦

ر  لـــــــــــ  التوصــــــــــ ا  واو ـــــــــــااا  املبرو ـــــــــــل عبــــــــــحل مواصـــــــــــبل الناــــــــــر ر اتق ا ـــــــــــا ،  ــــــــــا 
لاتصـــــــب ،  ـــــــدت التوصـــــــ  إم توافــــــــ  ر ا اال لشـــــــ حل ا ة ـــــــل مبامـــــــرة انــــــــتةرال  املتةبقـــــــل
 ا)وامل. أنال ل

وخــبل الةــ ة املشــمولل  ــذا التقريــر، واصــبت الب نــل مــن خــبل مدتب ــا الناــر ر عمب ــل  - ٦٧
الةمب ـل لـالنار إم النتـاض  املتوخـاة مـن مـؤ ر  انتةرال أنال ل ا)وامل،  ا ر  ل  توق ـت هـذا

 التقرير. املوض  ال ال . ل  أا  مل يتم التوص  إم تواف  ر ا اال  ىت وقت إعداا هذا
  

 معلومار مست ملة رن المستجدار المالية -رامعا  
مب ــــوحل اوتا  62.9مببــــ   2015-2014لبغــــت توقةــــا  اتيــــرااا  لةــــ ة الرــــنتا  - ٦٨
 زيراحل/يوا ــ   30مب ــوحل اوتا لايــرااا  امليددــل. و ــىت  283ااا  لــ  امليددــل، و لايــر 

مب ــوحل اوتا  أو  24.5، لبغــت اتيــرااا  لــ  امليددــل املقبو ــل والتة ــدا  املؤاــدة 2014
ر املاضـــــل مـــــن  19مب ـــــوحل اوتا  أو  57.6ر املاضـــــل مـــــن التوقةـــــا  ، ر  ـــــا واا مببـــــ   39

 اا  امليددل.التوقةا   من اتيرا
وخـــبل الةــــ ة املشـــمولل لــــالتقرير، واصـــ  موضــــ  األمـــم املتحــــدة تنة ـــذ انــــ ات   ل مةــــزؤة  - ٦٩

لتةبنــــل املــــوااا ترمــــل إم تونــــ   قاعــــدة ماي ــــ  لتشــــم  لبــــداحل اتقتدــــااا  النامــــنل، امــــا واصــــ  
اـــــل تونـــــ    افاـــــل مشـــــااية  امليددـــــل. وقـــــد أمدـــــن حتق ـــــ  اتـــــاض  إيال ـــــل ف مـــــا يتةبـــــ  لا)اف

ر املاضـل  27.6لنرـبل  2013امليددل، إ  ااتةةت اتيـرااا  امليددـل املقبو ـل خـبل عـام 
 .2012عما ااات عب   ر عام 

وانـــتمر تبرـــ ل عمب ـــل اتنـــ ااا الدامـــ  لبتدـــال  ،  شـــ ا مـــ  املبـــاال املب نـــل ر قـــراا  - ٧٠
، توخ ـا ملزيــد مــن الدقـل ر توؤيــ  التدــال   عبـحل املشــااي ، مــا أامل إم 67/226اعمة ـل الةامــل 

http://undocs.org/ar/A/RES/68/239
http://undocs.org/ar/A/RES/67/226
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ــــد مــــن الدقــــل ر  دــــ   مببــــ   ، 2013مب ــــوحل اوتا لبمشــــااي  امليددــــل ر عــــام  1.8مزي
ولالتـــا  ا)ـــد مـــن اعـــم املشـــااي  امليددـــل لانـــتيدام املـــوااا األنانـــ ل. ويةتوقـــ  ااتةـــا  مرـــتومل 

، لــالنار إم تبب ــ  انــ ااا التدــال   عبــحل ارــبل متزايــدة 2014ل عــام انــ ااا التدــال   خــب
 من اتتةاقا  اعديدة املتةبقل لاملرا ا .

وأ ــرؤ موضــ  األمــم املتحــدة أيضــا تقــدمايف ابــ ايف ر تنة ــذ املةــاي  اريانــب ل الدول ــل لبقبــا   - ٧١
داتـــل، لات ـــافل إم حتـــدي  الةـــام،  ـــا ر  لـــ  الترـــ    الـــدق   لألصـــول ال التـــل ر   ـــ  امل

اض رــــل لقاعــــدة الب ااــــا  اواصــــل لاملرــــا ا  واتةاقــــا  الشــــراال املنةــــذين وجــــداول اتيــــرااا  
، 2014 والرداا  ا  الدبل، واذل  انـتةرال اتلتزامـا  لـ  املدـةاة. والتـدال مـن  ايـل عـام

 ص  لبمةــاي  اريانــب ل الدول ــل نتدــدا الب ااــا  املال ــل ملوضــ  األمــم املتحــدة لدــواة نــنويل، ونــت مت  
لبقبـا  الةــام. و ال ـايف، يراــز موضـ  األمــم املتحـدة عبــحل تةزيـز اتمت ــال لبمةـاي  اريانــب ل الدول ــل ر 

     مدواا  املنامل.
وأ نـــال الةـــ ة املشـــمولل  ـــذا التقريـــر، انـــتمر موضـــ  األمـــم املتحـــدة ر الـــتحدم لالنةقـــا   - ٧٢

وانــةل مــن التــدال ، تشــم  خةــل تدــال   الرــةر، و دــر التة  نــا  األنانــ ل لوانــبل واضةــل 
اعديـــدة ر الواـــاض  البالغـــل األ  ـــل، وموالمـــل النةقـــا  مـــ  اتيـــرااا  املتوقةـــل عبـــحل يـــو أو ـــ ، 

، قةــد م 2014وإاشــال ه دــ  تنا مــل مدــةور تتا ــل توؤيــ  املــواةا  زيــد مــن املرواــل. ور عــام 
إم ابـاا املـواةا مـن أجـ  التوصـ  إم تـواؤحل أفضـ  لـا املـواةا  عرل لبتقاعد املبدـر البـوعل

ر الرتـــل الةن ـــل امليتبةـــل، لات ـــافل إم موالمـــل مرـــتويا  مـــب  املـــواةا األنانـــل مـــ  املـــوااا 
 املال ل األنان ل وات ت اجا  الوا ة ل لبمنامل.

ا م ـــل األونـــ  اباقـــايف الـــ  ويةتوقـــ  أحل تـــؤاة التـــدال  املـــذاواة أعـــبا، واتصـــب ا  التن - ٧٣
ا ـــبب   ـــا موضـــ  األمـــم املتحـــدة ر ا واـــل األخـــ ة، إم ا)ـــد مـــن الة ـــز األنانـــل خـــبل فـــ ة 

 .2015-2014الرنتا 
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التوسذذذذح ال  ذذذذذ ي المسذذذذتدام والعمليذذذذذار رلذذذذى تطذذذذذا  من ومذذذذة ا مذذذذذ   -خامسا  
 المت دة

عبـحل إيـبل اتعتبـاا الواجـل  68/239مـن قرااهـا  2م ةت اعمة ـل الةامـل ر الةقـرة  - ٧٤
. وخـــبل 2015ملرـــ لل التونـــ  ا)ضـــرة املرـــتدام ر نـــ ا  إعـــداا خبـــل التنم ـــل ملـــا لةـــد عـــام 

الةــ ة املشــمولل لــالتقرير، واصــ  موضــ  األمــم املتحــدة املرــا ل ر مشــاواا  خبــل التنم ــل ملــا لةــد 
 ، والل مرا ت  عن ا ل لالةمب ل التحض يل لبموض  ال ال .2015عام 
  

 2015خطة ا م  المت دة للتنمية لما معد رام  -ألف  
مــاا  موضــ  األمــم املتحــدة ر فريــ  الــدعم التقــ  لبةريــ  الةامــ  املةتــو  الةضــويل املةــ   - ٧٥

اتنـتناا إم مرـا ات  الرـالقل ر ل هدات التنم ـل املرـتدامل خـبل الةـ ة املشـمولل  ـذا التقريـر، ل
. وعبــحل وجــ  2015أعمــال فريــ  عمــ  مناومــل األمــم املتحــدة املةــ   بــل التنم ــل ملــا لةــد عــام 

اودــــو  أنــــ م لشــــد  ابــــ  ر الــــدواة الرــــالةل لبةريــــ  الةامــــ  املةتــــو  الةضــــويل، املةقــــواة ر 
شــااال ر صــ الل مــوجز املرــاض  ،  ــا ر  لــ  امل2014اــااوحل ال ا /ينــاير   10إم  6الةــ ة مــن 

 ا  الدـــبل لاملـــدحل واملرـــتوونا  البشـــريل املرـــتدامل. وامـــ   ر ق ـــااة هـــذا اع ـــد موضـــ  األمـــم 
مـن لـرام  األمـم املتحـدة وصـناايق ا وواات ـا  12املتحدة ولراام  األمم املتحدة لبب نـل،  شـااال 

 وعا ا اتقب م ل األخرمل.
املشــااال ر أاشــبل الةريــ  املوا ــ ةل املةــ  لاملــدحل املرــتدامل التــال  وواصــ  املوضــ  أيضــايف  - ٧٦

لشــبدل  بــول التنم ــل املرــتدامل، لات ــافل إم تةاواــ  مــ  فرقــل الةمــ  الةامل ــل لبحدومــا  اريب ــل 
 رتدامل. املمن أج  املدحل واملناو   “اوموا تا ”واتقب م ل وم  حتال  

ضبـــايف لـــرض ا عنـــل األمـــم املتحـــدة املةن ـــل لـــاملوااا املاض ـــل، ر وأنـــ م املوضـــ  أيضـــايف، لوصـــة  اا - ٧٧
عمب ل التشاوا لش حل أهـدات التنم ـل املرـتدامل، ور املناقشـا  الـ  ااا  لشـ حل خبـل التنم ـل ملـا 

 ر ما ت  امل اا وخدما  الدرت الدحل. 2015لةد عام 
نم ــــل املرــــتدامل. وقــــد أقــــر  وهنــــا  ا حل اعــــ ات متزايــــد  رــــا ل التونــــ  ا)ضــــرة ر الت - ٧٨

  ــــاة ار ــــل لب م ــــ ن التة  ــــ  لالتقــــدم يــــو حتق ــــ  األهــــدات ”األمــــا الةــــام ر تقريــــرا املةنــــوحل 
 ، لــ حل A/68/202  “2015اتئاض ــل لأللة ــل والن ــول  بــل األمــم املتحــدة لبتنم ــل ملــا لةــد عــام 

إجـــراليف حتويب ـــايف اض رـــ ايف متضـــافرايف  14ا  التونـــ  ا)ضـــرة يةةتـــن وا ـــدا مـــن لـــا التدـــدة لتحـــدي
 2015 تنببـ  عبــحل   ــ  الببــداحل، وهــل إجــرالا  مببولــل ل  ــل اؤيــل خبــل التنم ــل ملــا لةــد عــام

 إم واق .

http://undocs.org/ar/A/RES/68/239
http://undocs.org/ar/A/68/202
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ور الـــدواة الرـــالةل لبةريـــ  الةامـــ  املةتـــو ، الـــ  ااـــز  عبـــحل  بـــل موا ـــ   من ـــا املـــدحل  - 79
توونا  البشــــريل املرــــتدامل والنقــــ  املرــــتدام، اــــاحل هنــــا  ت ي ــــد ابــــ  مــــن الــــدول األعضــــال واملرــــ

تااا  التحضــــر ر أهــــدات التنم ــــل املرــــتدامل، امــــا أمــــاا إم  لــــ  الرض رــــاحل ر موجز ــــا عــــن 
، أااجــت مرــ لل املــدحل واملرــتوونا  البشــريل املرــتدامل 2014الــدواة. ور أواخــر مــبال/فناير 

ــــل دــــات 19لــــا  ــــز  ــــداها الرض رــــاحل ا نــــا  لبمناقشــــا  لشــــ حل صــــ الل أهــــدات التنم   لب ا 
 املرتدامل.

ور اعزل املتةب  لالتدام  مـن اواة اجملبـا اتقتدـااة واتجتمـاعل الـذة عقـد ر  ايـل  - 80
، اــاحل هنــا  ت ي ــد اامــ  هلــدت تنم ــل مرــتدامل قــاضم لذاتــ  يتةبــ  لاملــدحل 2014أياا/مــايو عــام 

   البشريل املرتدامل، اما هو مبا  زيد من التةد   ر الةر  التا .واملرتوونا
وصـــــدا املقـــــ   الن ـــــاضل لبةريـــــ  الةامـــــ  املةتـــــو  املةـــــ  ل هـــــدات التنم ـــــل املرـــــتدامل ر  - 81
جةــــــــ  املــــــــدحل ”الــــــــذة اق  ــــــــ  الةريــــــــ  الةامــــــــ  هــــــــو  11. واهلــــــــدت 2014 وؤ/يول ــــــــ   19

. وتضــــمن هــــذا “نــــل وقــــاااة عبــــحل التد ــــ  ومرــــتداملواملرــــتوونا  البشــــريل مــــامبل لب م ــــ  وآم
اتقـــــ ا  الن ـــــاضل أيضـــــا  ب ـــــل أهـــــدات أخـــــرمل  ا  صـــــبل مبامـــــرة، لـــــداجا  متةاوتـــــل، لاوبـــــل 

 ــــماحل ”ن 6، أة اهلــــدت املقــــ   2019-2014اتنــــ ات   ل ملوضــــ  األمــــم املتحــــدة لبةــــ ة 
 ـماحل  دـول ”ن 7ت املقـ   ل واهلـد“توافر امل ـاا والدـرت الدـحل لب م ـ  وإااا ـا املرـتدامل

لنـال ه ااـ  ”ن 9ل واهلـدت املقـ   “اعم   عبحل واقـل مو وقـل ومرـتدامل و دي ـل ل نـةاا مةقولـل
 .“أنان ل مت نل، وتةزيز التدن   الشام  واملرتدام وتش    اتلتداا

 
 الجزء المتعلق مالت ام  من دورة المجلس االقتصادي واالجتمار  -ماء  

املتةبـــ  لالتدامـــ  مـــن اواة اجملبـــا اتقتدـــااة واتجتمـــاعل لبمـــرة األوم ر عةقـــد اعـــزل  - 82
التونـــ  ا)ضـــرة ”. وااـــز عبـــحل مو ـــو  2014أياا/مـــايو  29إم  27ا ويـــوا  ر الةـــ ة مـــن 

، واــاحل ي ــدت إم انتدشــات الد ة ــل الــ   دـن  ــا انــتيدام التونــ  ا)ضــرة اــ ااة “املرـتدام
اتقتدـــاايل واتجتماع ـــل والب ن ـــل لبتنم ـــل املرـــتدامل. واامتـــ  إاااة فةالـــل لتحق ـــ  تدامـــ  األلةـــاا 

الشؤوحل اتقتداايل واتجتماع ل التالةـل لألمااـل الةامـل، لالتةـاوحل مـ  موضـ  األمـم املتحـدة ومدتـل 
املرتشــاا اوـــا  لشـــؤوحل أفريق ـــا، ولـــدعم مـــن منامـــل املـــدحل وا)دومـــا  اريب ـــل املتحـــدة. وا تـــ  

 ال لااؤة ر مناقشا  اعزل املتةب  لالتدام .املوض  ال ال  مدا
وترأ  هذا اعزل الرة  فبا ـ  ااولن ـا  ااضـل اضـ ا اجملبـا اتقتدـااة واتجتمـاعل،  - 83

ــــو  ــــدال وأجن ب ن ــــ ا اواا ــــن من لــــول االــــامل اض و ضــــرا عــــدا مــــن القــــااة اف ةــــل املرــــتومل، مــــن ل 
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مـــوحل  -ضـــ ا اعمة ـــل الةامـــلل ولـــاحل اـــل لاانـــوحل ااضـــل اضـــ ا اولومب ـــال وإيزال ـــ  ل دـــو ااضبـــل ا 
 األما الةام.

ومــ د هــذا ا)ــد   بقــا   ــواا رتبةــل واجتماعــا  جااب ــل اامت ــا الــدول األعضــال  - 84
ومناومل األمـم املتحـدة ولـ   لـ  مـن اع ـا  املةن ـل، أتا ـت اب ـا فرصـا لبمتحـد ا الرض رـ ا 

ؤاال واؤنــال الببــديا  ولــ هم مــن أصــحا  املــدعوين واملشــاااا ر  بقــا  النقــا ، واــذل  لبــو 
 املدبحل، لبتحاوا لش حل مرتقب  التون  ا)ضرة واملدحل.

وخبــ  اعــزل إم أحل التونــ  ا)ضــرة  دــن أحل يدــوحل   الــل قــوة لبتغ ــ  مــن أجــ  حتق ــ   - 85
 التنم ـــل املرـــتدامل وتةزيزهـــا. وحتق قـــا هلـــذا الغايـــل يتةـــا اتبـــا   ـــ  متدامـــ  يدةـــ  إمـــرا    ـــ 
ــــل الرض رــــ ل مــــن أجــــ  إيــــاا  بــــول مبتدــــرة لتةزيــــز اتنــــتدامل اتقتدــــاايل والب ن ــــل  اع ــــا  املةن 

 واتجتماع ل.
وامــا جــال ر تقريــر اعــزل املتةبــ  لالتدامــ ، فــنحل اتاض ــ  لــن تة ــد اعــزل الرف ــ  املرــتومل  - 86

مل املةــ  لالتنم ــل لبم بــا اتقتدــااة واتجتمــاعل،  ــا ر  لــ  املنتــدمل الر انــل الرف ــ  املرــتو 
املرـــــتدامل فحرــــــل، ولدن ــــــا نــــــتدوحل أيضــــــا   الـــــل إنــــــ ام اجملبــــــا ر لراــــــام  املوضــــــ  ال الــــــ  

 .2016 عام
 

 رمليار اتفاقية ا م  المت دة اإللارلة ماأن تغي  المناخ -جي   
 خبل الة ة املشـمولل  ـذا التقريـر، مـاا  موضـ  األمـم املتحـدة ر عمب ـا  اتةاق ـل األمـم - 87

املتحـدة اتواايـل لشـ حل تغـ  املنـا ،  ـا ر  لــ  املـؤ ر التانـ  عشـر لألوـرات، ومـؤ ر تغـ  املنــا  
. ور املــؤ ر التانــ  عشــر لألوــرات، نــاهم 2014الــذة عقــد ر لــوحل ل ملاا ــا ر  زيراحل/يوا ــ  

املـــدير قتةــ  لـــ  ر م ــ  هـــذا املـــؤ ر، وضــوا ااضـــل  “يـــوم لبمـــدحل”موضــ  األمـــم املتحــدة ر أول 
 التنة ذة.

وف مـــا يتةبـــ  لاألاشـــبل املـــذاواة أعـــبا، مـــاا  موضـــ  األمـــم املتحـــدة أيضـــا ر األعمـــال  - 88
. 2014التحضــــ يل ملــــؤ ر القمــــل املةــــ  لاملنــــا  الــــذة نــــ ةقدا األمــــا الةــــام ر أيبول/نــــبتمن 

 “املــدحل”مــ  لشــ حل ووبــل األمــا الةــام إم املــدير التنة ــذة ملوضــ  األمــم املتحــدة ق ــااة مرــاا الة
الــذة يرــب  ااةقــاا مــؤ ر القمــل. ويشــاا  ا حل املبةــو  اوــا  لألمــا الةــام لشــ حل املــدحل وتغــ  

 املنا  املةا  دي ا، مايد  لبومن ، ر ق ااة مراا الةم  املذاوا.
وينبــوة هــذا الــدوا عبــحل املرــاعدة ر تشــد   دموعــل مــن املبــاااا  املتةــداة األوــرات  - 89

اتةــا  اؤنــال ”مــ  املتةبــ  لتغــ  املنــا  ر املنــاو  ا)ضــريل. ومــن لــا النــوات  املتوخــاة لــدعم الة
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ـــ  أاشـــبل مدافحـــل تغـــ  املنـــا  ر املـــدحل”، و “الببـــديا  التنقـــ  ” ، و“حتـــال  الق ـــااا  لتموي
  .“النق ”   من من ا  الةم  املتةب  لـ “لالباقل الد رلاض ل ر ا)ضر

 
 جية الهامة رلى الصعيدلن العالم  واإلقليم ا تاطة ال) تام -سادسا  

إ ـافل إم تناــ م الـدواة الرــالةل لبمنتــدمل ا)ضـرة الةــاملل واملشـااال ر املــؤ را  الوؤاايــل  - 90
اتقب م ــل املةن ــل لاتنــداحل والتنم ــل ا)ضــريل، عبــحل النحــو املبــا أعــبا، اةــذ موضــ  األمــم املتحــدة 

األخــرمل عبــحل الدــة دين الةــاملل واتقب مــل، و ــا اشــر التقريــر لن ــا  ا نتــا مــن األاشــبل اهلامــل 
، وال ــــوم الةــــاملل لبموضــــ  واألعمــــال التحضـــــ يل 2013الةــــاملل عــــن املرــــتوونا  البشــــريل لةـــــام 

 .2014لب تةال لال وم الةاملل لبمدحل عام 
 

 2013التق ل  العالم  رن المستولنار ال)ا لة لعام  -ألف  
ن 2013التقريـــر الةـــاملل عـــن املرـــتوونا  البشـــريل لةـــام ل تصـــداا اةاـــم ا)ـــد  الرض رـــ - 91

تشـــرين األول/أاتـــولر  7، يـــوم التيبـــ ل والتدـــم م أللـــرال التنقـــ  املرـــتدام ر املنـــاو  ا)ضـــريل
ر م ــديا لدولومب ــا. امــا اةامــت  2013، أ نــال ات تةــات  ل ــوم املوضــ  الةــاملل لةــام 2013

اان أخــرمل. وأعــد هــذا التقريــر اعتمــااايف عبــحل مرــا ا  مقدمــل أ ــدا  لــنةا املنانــبل ر عــدة أمــ
 150من دموعل ااانا  إقب م ـل وموا ـ ة ل وإفراايـل  اةشـر مةام ـا إلد وا ـايف  اتب ـا أا ـر مـن 

 أيضايف. خب ايف من     املناو ، انتةرل عدا اب  من م املشااي  األوم لبتقرير
رتة ضـــــل إم أحل الـــــن   التقب ـــــدة لبتدـــــدة ويـــــذهل التقريـــــر الـــــذة يقـــــوم عبـــــحل أالـــــل م - 92

ملشــاا  النقــ  ر املــدحل، أة لنــال املزيــد مــن البــت التحت ــل لبرــ ااا ، لــ ا نــومل  ــ  مؤقــت ر 
أ رــن األ ــوال. ور الواقــ ، فــنحل تشــ  د البــت التحت ــل اعديــدة ت يرــاعد لالضــرواة عبــحل تــذل   

نقـــ  ا)ضـــرة، م ـــ  اابةا ـــا  لـــاؤا  الةديـــد مـــن الدـــةا  ر دـــال النقـــ  الـــ  تواج  ـــا ااـــم ال
 ات تبا  ا)رااة والضو ال وتبو  اهلوال و واا  املروا عبحل البر .

ولــذا يــذهل التقريــر إم أحل إاشــال ااــم النقــ  ا)ضــريل املرــتدامل يتببــل قةــزة مةاه م ــل.  - 93
  هـــو الوصـــول إم الوج ـــا  املقدـــواة واألاشـــبل واوـــدما“ التنقـــ ”و “ النقـــ ”والغـــرل مـــن 

 هو اهلدت الن اضل لبنق .“ الوصول”والرب ، ومةت  ل  أحل 
ولــذل  ينبغــل أحل يراــز التيبــ ل والتدــم م ر املنــاو  ا)ضــريل عبــحل ا ة ــل التقريــل لــا  - 94

النـا  واألمـاان، لناشـال مـدحل تراـز عبـحل إمداا ـل الوصـول، ولـ ا دـرا ؤيـااة امتـداا البـت التحت ـل 
لنــــا  أو البضــــاض . ومــــن ا فــــنحل الشــــد  ا)ضــــرة واودــــاض  لبنقــــ  ا)ضــــرة أو ؤيــــااة  راــــل ا

الوا ة ل لبمدحل هـل مـن اعوااـل الرض رـ ل الـ  يراـز عب  ـا هـذا التقريـر، الـذة يرـبل الضـول عبـحل 
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أ  ـــــل تدامـــــ  انـــــتيدام األاا ـــــل و بـــــ ل ونـــــاضل النقـــــ . ويقـــــدم التقريـــــر أيضـــــا نبرـــــبل مـــــن 
 ب ل والتدم م لنام التنق  ا)ضرة املرتدام.التوص ا  املتةبقل لالر انا  لش حل ا ة ل التي

 
 واليوم العالم  ا و  للمدن 2013لوم الموم  العالم  لعام  -ماء  

ــــــ  عــــــام  - 95 ــــــوم الةــــــاملل لبموض ــــــوم  2013اةامــــــت ات تةــــــات  الرض رــــــ ل لب  ــــــديا ي ر م 
تنقــــ  ، ألحل ال“التنقــــ  ر املنــــاو  ا)ضــــريل”. واــــاحل املو ــــو  2013تشــــرين األول/أاتــــولر  7

وا)دــــول عبــــحل الرــــب  واوــــدما   ــــرواياحل لضــــماحل اةــــالة أاال املــــدحل والببــــدا  ر تونــــة ا. 
فاملـــدحل امل رـــرة هلـــذا األمـــوا تشـــ   التحـــول يـــو ونـــاض  اقـــ  أا ـــر انـــتدامل و ـــذ  املزيـــد مـــن 

 املرافرين لة دا عن الر ااا  وإم القبااا  وا)افب  وممرا  الدااجا  واألاصةل.
ةـــــات  م ـــــديا ر إوـــــاا أنـــــبو  التنقـــــ  ر املدينـــــل، الـــــذة اامتـــــ  الببديـــــل وجـــــر  ا ت - 96

 واملنتدمل الدو  اواما لبتنق ،  شااال موض  األمم املتحدة.
امــــا جــــر  دموعــــل وانــــةل مــــن الةةال ــــا  واألاشــــبل لشــــ حل هــــذا املو ــــو  ر لنــــدحل  - 97

 الةامل. تنوعل ر     أيالوا ويوا  وننغافواة وا ويب ور عدة مدحل ولبدا  وأماان أخرمل م
تشـرين/أاتولر مـن اـ   31لـنعبحل يـوم  68/239وقد قضت اعمة ل الةامـل ر قرااهـا  - 98

، واعــــت الــــدول األعضــــال ومناومــــل األمــــم 2014عـــام ال ــــوم الةــــاملل لبمــــدحل، التــــدال مــــن عــــام 
  األمـم املتحـدة، واملنامـا  الدول ـل املةن ـل واجملتمـ  املـد  ونـاضر اع ـا  املتحدة، وت نـ ما موضـ

 املةن ل لاملو و  أحل حتتة  لال وم الةاملل لبمدحل وأحل تةةر ت ل .
وعمــــب  ــــذا القــــراا، عــــرل دبــــا مدينــــل مــــنغ اة و دومــــل الدــــا تناــــ م ات تةــــال  - 99

أحل يرــاهم ال ــوم الةــاملل لبمــدحل إم  ــد ابــ  ر  الةــاملل لــال وم الةــاملل األول لبمــدحل. ومــن املتوقــ 
تةزيــز اهتمــام اجملتمــ  الــدو  لالتونــ  ا)ضــرة الةــاملل والن ــول لالتةــاوحل لــا الــدول ر مواج ــل 
الةـر  والتحــديا  ر دــال التونـ  ا)ضــرة ور حتق ــ  التنم ــل ا)ضـريل املرــتدامل ر   ــ  أيــال 

 الةامل.
 

http://undocs.org/ar/A/RES/68/239
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 وصياراالستنتاجار والت -سامعا  
مذذالن   إلذذى ا تاذذطة الماذذار إليهذذا أرذذالب والمتعلقذذة ما رمذذا  الت  ذذي لة لمذذ تم   - 100

 نالموم  ال الث، تدرى الدو  ا ر اء إلى
أن تقذذذذذذ ر م ذذذذذذان رقذذذذذذد المذذذذذذ تم  ومواريذذذذذذدب النهاميذذذذذذة وجوات)ذذذذذذه الاذذذذذذ لية   أ  

 ؛67/216من ق ار الجمعية العامة  10والتن يمية، تمايا مح الفق ة 
أن تقذذذ ر أل ذذذا م ذذذذان رقذذذد االجتمذذذذال ال الذذذث وا خيذذذذ  للجنذذذة الت  ذذذذي لة      

 ؛67/216ند  من ق ار الجمعية العامة  9ومدته، تمايا مح الفق ة 
  ومذذار الم ليذذة وسذذام  الجهذذار المعنيذذة أن ت ذذمن الماذذاركة الفعالذذة لل     

    العملية الت  ي لة و   الم تم  ذاته؛
أن تعذذذد التقذذذارل  الولنيذذذة للمومذذذ  ال الذذذث وتقذذذدمها رلذذذى وجذذذه السذذذ رة إلذذذى   ا  

 أماتة الموم  ال الث؛
أن تواصذذ  إدراا ال ذذوار المتعلذذق مالمومذذ  ال الذذث  ذذ  اجتماراتهذذا اإلقليميذذة   ـ ه 

دورار العادلذذذة للمذذذ تم ار الو ارلذذذة اإلقليميذذذة المعنيذذذة ماإلسذذذ ان والتنميذذذة المقذذذ رة، م ذذذ  الذذذ
ال  ذذذذ لة وسذذذذام  االجتمارذذذذار ال  وميذذذذة الدوليذذذذة اإلقليميذذذذة المعنيذذذذة مالمو ذذذذول، تيسذذذذي ا  

 لتقدل  اإلسهامار اإلقليمية    العملية الت  ي لة للم تم ؛
مذذ  ال الذذث إلذذى خطذذة أن ت ذذ ع رلذذى اسذذتناد الوثيقذذة المتاميذذة لمذذ تم  المو   و  

 ؛2015معد رام  التنمية لما
أن تذذذذدر  ا رمذذذذا  الت  ذذذذي لة للمذذذذ تم  رلذذذذى الصذذذذعد الذذذذولن  واإلقليمذذذذ    ؤ  

 والعالم  رن ل لق تقدل  الت) رار إلى الصندو  االستئمات  للموم  ال الث.
و يمذذذا لتعلذذذق مسياسذذذار التوسذذذح ال  ذذذ ي والمسذذذتولنار ال)اذذذ لة، تذذذدرى الذذذدو   - 101
  اء إلى:ا ر

مواصذذذذذذذذذلة إلذذذذذذذذذالء االرت)ذذذذذذذذذار المناسذذذذذذذذذب للتوسذذذذذذذذذح ال  ذذذذذذذذذ ي المسذذذذذذذذذتدام   أ  
 ؛2015والمستولنار ال)ا لة    سيا  إرداد خطة ا م  المت دة للتنمية لما معد رام 

 ذذذمان أن لاذذذ   التوسذذذح ال  ذذذ ي قذذذوة تغييذذذ  مذذذن أجذذذ  ت قيذذذق التنميذذذة      
 ذذ  الوثيقذذة المتاميذذة للجذذزء المتعلذذق الولنيذذة المسذذتدامة وتعزلزهذذا، رلذذى الن ذذو الموصذذى مذذه 

 مالت ام  من دورة المجلس االقتصادي واالجتمار  المعقود للم ة ا ولى؛

http://undocs.org/ar/A/RES/67/216
http://undocs.org/ar/A/RES/67/216


A/69/298 
 

 

14-58601 23/23 

 

ات)ال تهت مت ام   ذ  التوسذح ال  ذ ي والمسذتولنار ال)اذ لة المسذتدامة      
ل فذذذ  ماذذذاركة جميذذذح الجهذذذار المعنيذذذة ال ميسذذذية مذذذن أجذذذ  إلجذذذاد  لذذذو  م)ت ذذذ ة لتعزلذذذز 

 قتصادلة وال)يئية واالجتمارية؛االستدامة اال
م ارذذاة أوجذذه التذذ امط مذذين ا معذذاد االجتمذذار  واالقتصذذادي وال)يئذذ  للتوسذذح   ا  

ال   ي والمسذتولنار ال)اذ لة المسذتدامة  ذ  صذياغة السياسذار والمطذط وال)ذ امت رلذى 
 المستولار الم ل  والولن  والدول ؛

الوصذذو  والتق لذذب مذذين النذذا   تنفيذذم ت ذذ  تقذذ  مسذذتدامة ت كذذز رلذذى إم اتيذذة  ـ ه 
وا مذذذاكن، رو ذذذا رذذذن مجذذذ د  لذذذادة امتذذذداد ال)نذذذى الت تيذذذة للنقذذذ  ال  ذذذ ي أو  لذذذادة   كذذذة 

ال) ذذذذامح، وذلذذذذج ماتتهذذذذاا سياسذذذذار مناسذذذذ)ة للتمطذذذذيط والتصذذذذمي   ذذذذ  المنذذذذالق  النذذذذا  أو
 ال   لة؛
إدراا اإلتصاف    سياسار التوسح ال  ذ ي المسذتدام مذن أجذ  معالجذة   و  
 ؛اك  الهي لية كما لن)غ  وت دلار الفق  وردم المساواة الت  تواجه مدتا ك ي ةالما

مواصذذذلة درذذذ  مومذذذ  ا مذذذ  المت ذذذدة مذذذن خذذذال  تمولذذذ  متعذذذدد السذذذنوار   ؤ  
 لم ن التن)  مه و لادة المساهمار غيذ  الممصصذة لذدر  تنفيذم المطذة االسذت اتيجية للفتذ ة

2014-2019. 
 


