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 - 193 /70الســـنة الدوليـــة لتســـة الســـيامة املســـتدامة مـــن جــ التنميـــة
لعام 2017
إن اجلمعية العامة،
إذ تؤكددم مددي ميددم قراريهــا  199/53املــخر  15كــانون األول/ديســمرب 1998
و  185/61املــخر  20كــانون األول/ديســمرب  2006املــتعني ب عـ علن الســنوال الدوليــة،
وقــرار اسنيــق االقت ــادت واالجتمــاع  67/1980املــخر  25متوز/يوليــه  1980املتعنيــ
عالسنوال الدولية وامتفاالل الذكرى السنوية ،وال سيما الف ـرال مـن  1إىل  10مـن مرق ـه
املتعنيـ عاملعــاي املتفـ عنييهــا العــلن الســنوال الدوليــة ،والف رتــان  13و  14النيتــان تن ــان
عنيى نه ينبغ ال تعنين سنة دولية قب إجراء الترتيبال األساسية اللزمة لتنظيمها ومتوينيها،
وإذ تشددددر إىل الوثي ــــة ايتاميــــة ملــــخمتر األمــــم املتحــــدة لنيتنميــــة املســــتدامة املعنونــــة
”املســت ب الــذت ن ــبو إليــه“ الــأ قر ــا اجلمعيــة العامــة روج ـ قرار ــا  288/66املــخر
 27متوز/يوليه  ،2012والأ تسنيم ،ضمن مجنية مـور ،عـنن مسـن الت ـميم واالدارة يف ميـدان
السيامة ميكن ن يسـهم إسـهاما كـب ا يف األععـاد ال لثـة لنيتنميـة املسـتدامة ،ولـه الـلل وثي ـة
عال طاعال األخرى ،وميكن ن يهيئ قرص العم اللئ ويتيح الفرص التجارية،
وإذ تؤكدددم مدددي ميدددم قرار ـــا  1/70املـــخر  25ينيول/ســـبتمرب  ،2015املعنـــون
”حتويــ عاملنــاة خطــة التنميــة املســتدامة لعــام  ،“2030الــذت اعتمــدل قيــه جمموعــة مــن
األ داف والغايال العاملية الشامنية والبعيدة املـدى املتعني ـة عالتنميـة املسـتدامة ،الـأ تركـع عنيـى
الناس وتفض إىل التحول ،وتعيد تنكيد التعامها عالعم دون كني من ج تنفيذ ـذ ايطـة
عالكامـ ـ لنيـــول عـــام  ،2030وإدراكهـــا ن ال ضـــاء عنيـــى الف ـــر ميـــو الـــور و ععـــاد ،
رــا يف ذلــا الف ــر املــدقو ،ــو كــرب حتــد يواجه ـه العــاو وطــر ال غــع عنــه لتح ي ـ التنميــة
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املســتدامة ،والتعامهــا عتح ي ـ التنميــة املســتدامة عنععاد ــا ال لثــة  -االقت ــادت واالجتمــاع
والبيئــ  -عنيـــى مـــو متـــوازن ومتكامــ  ،وعاالســـتناد إىل االجنـــازال الـــأ حت ــ يف إطـــار
األ داف االمنائية لأللفية والسع إىل استكمال ما و يُنفّذ من تنيا األ داف،
وإذ تؤكم مدي ميدم أيضدا قرار ـا  313/69املـخر  27متوز/يوليـه  2015عشـنن
خطة عم ديق عاعا ال ـادرة عـن املـخمتر الـدوث ال الـ لتمويـ التنميـة ،الـأ تشـك جـعءا
ال يتجع من خطة التنميـة املسـتدامة لعـام  ،2030وتـدعمُها وتكمنيُهـا وتسـاعد عنيـى توضـيح
ســياغ غايا ــا املت ــنية عوســائ التنفيــذ مــن خــلل سياســال وإجــراءال عمنييــة ،وتعيــد تنكيــد
االلتعام السياس ال ـوت عالت ـدت لتحـدت التمويـ و يئـة عيئـة مخاتيـة عنيـى مجيـو املسـتويال
لتح ي التنمية املستدامة ،عروحٍ من الشراكة والتضامن عنيى ال عيد العامل ،
وإذ تشددر إىل ن عرنــامع عم ـ الع ــد  2020-2011ل ــاأ ق ـ البنيــدان منــوا(،)1
الــذت اعتمــد يف مــخمتر األمــم املتحــدة الراعــو املعــل عنق ـ البنيــدان منــوا و قرتــه اجلمعيــة العامــة
روجــ قرار ــا  280/65املــخر  17معيران/يونيــه  ،2011يــدعم قــ البنيــدان منــوا يف
ما تبذلـه مـن جهـود لتطـوير قطـاي لنيسـيامة املسـتدامة ،وال سـيما مـن خـلل تطـوير ااياكـ
األساسية وتنميـة ر س املـال البشـرت ،وزيـادة قـرص اع ـول عنيـى التمويـ  ،وتععيـع إمكانيـة
الوالول إىل طبكال السيامة وقنوال التوزيو العاملية،
وإذ تشر أيضا إىل ن إجراءال العم املعجـ لنيـدول اجلعريـة ال ـغ ة الناميـة (مسـار
ساموا) ،الأ اعتمدل يف املخمتر الدوث ال الـ املعـل عالـدول اجلعريـة ال ـغ ة الناميـة ،ع ـيغتها
الــأ قر ــا اجلمعيــة العامــة روجـ قرار ــا  15/69املــخر  14تشــرين ال ــاف/نوقمرب ،2014
تسنيم عنن السيامة املستدامة مت حمركـا امـا لنينمـو االقت ـادت املسـتدام والدـاد قـرص العمـ
اللئ ،
وإذ تشددر كدد ل إىل ن إعــلن قيينــا وعرنــامع عمــ قيينــا ل ــاأ البنيــدان الناميــة
غ ـ الســامنيية لنيع ــد  ،2024-2014الني ـذين اعتمــدا يف مــخمتر األمــم املتحــدة ال ــاف املعــل
عالبنيــدان الناميــة غ ـ الســامنيية و قر مــا اجلمعيــة العامــة روج ـ قرار ــا  137/69املــخر
 12كانون األول/ديسمرب  ،2014يسـنيمان عـنن السـيامة ميكـن ن تـخدت دورا امـا يف عنـاء
ال طاي االقت ادت وتوق العمالة والعمنية األجنبية،
_______________

( )1تقريددر مددؤألر اامددد االرددم الرابددل ااعددا بمنود ال لددمان د ا إسددبن
( ،)A/CONF.219/7الف ال اف.
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وإذ تؤكدم مــن جديـد مهيــة دعـم عرنــامع عمـ االحتــاد األقري ـ مــا عــام ،2063
وخطــة تنفيــذ لنيســنوال العشــر األوىل ،عاعتبــار إطــارا اســتراتيجيا لضــمان إمــدا حتــول
اجتماع اقت ادت إدايب يف قري يـا يف غضـون السـنوال ايمسـب ال ادمـة ،وعرناجمـه ايـاص
عال ارة الوارد يف قرارال اجلمعية العامة عشنن الشراكة اجلديـدة مـن جـ تنميـة قري يـا الـذت
يُروِّج لنيسيامة املـستدامة،
وإذ تشدددر إىل قرار ـــا ( 2148د  )21 -املـــخر  4تشـــرين ال ـــاف/نوقمرب 1966
املعنــون ”الســنة الدوليــة لنيســيامة“ ،وقرار ــا  200/53املــخر  15كــانون األول/ديســمرب
 1998املعنــون ”إعــلن عــام  2002الســنة الدوليــة لنيســيامة البيئيــة“ ،وقرار ــا 148/65
املخر  20كانون األول/ديسمرب  2010املعنون ”املدونة العاملية آلداب السـيامة“ ،وقرار ـا
 207/68املــخر  20كــانون األول/ديســمرب  2013املعنــون ”الســيامة املســتدامة والتنميــة
املســـتدامة يف مريكـــا الوســـطى‘‘ ،وقرار ـــا  233/69املـــخر  19كـــانون األول/ديســـمرب
 2014املعنون ” تشـجيو السـيامة املسـتدامة ،رـا يف ذلـا السـيامة البيئيـة ،مـن جـ ال ضـاء
عنيى الف ر ومحاية البيئة“،
وإذ حتيط علما عال رار الذت اعتمدته اجلمعية العامة ملنظمـة السـيامة العامليـة يف دور ـا
اعاديــة والعشــرين ،املع ــودة يف ميــدلب ،كولومبيــا ،يف الفتــرة مــن  12إىل  17ينيول/ســبتمرب
 ،2015عشنن ”السنة الدولية لتسة السيامة املستدامة من ج التنمية لعام ،“2017
وإذ ترحب عاجلهود الأ يبذاا ك من منظمة السيامة العاملية وعرنامع األمم املتحـدة
لنيبيئــة ومــخمتر األمــم املتحــدة لنيتجــارة والتنميــة ومنظمــة األمــم املتحــدة لنيترعيــة والعنيــم وال اقــة
و مانة االتفاقية املتعني ة عالتنوي البيولوج  ،وجهال خرى ،يف سـبي تشـجيو السـيامة البيئيـة
والسيامة املستدامة يف مجيو ماء العاو،
وإذ ترحدب أيضدا عاعتمـاد إطـار الســنوال العشـر لنيـربامع املتعني ـة عنمنـا االســتهل
واالنتــاج املســتدامة يف مــخمتر األمــم املتحــدة لنيتنميــة املســتدامة يف عــام  ،2012وعــاالعلن
عــن عــدء عرنــامع الســيامة املســتدامة الطــار الســنوال العشــر ،وإذ تُشــجِّو مواالــنية تنفيــذ
من خلل مشاريو ومبادرال لبناء ال درال من ج دعم السيامة املستدامة،
وإذ تس لد عنمهية السيامة الدولية ،وخاالة االعلن عن سـنة دوليـة لتسـة السـيامة
املستدامة من ج التنمية ،يف إرساء تفا م قض عب الشعوب يف ك مكـان ،وإذكـاء الـوع
عــالترا ال ــرت ملةتنيــر اعضــارال ،وجع ـ ال ــيم املتنالــنية ملةتنيــر ال اقــال حتظــى عت ــدير
قض  ،را يسهم يف تععيع السلم يف العاو،
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وإذ تسد د لد أيضدددا عالـــدور ااـــام لنيســـيامة املســـتدامة ،عوالـــفها داة إداعيـــة تســـعى
إىل ال ضاء عنيى الف ر ومحاية البيئة وحتسب نوعية اعياة ،ومتكـب املـر ة والشـباب ،ورسـامهتها
يف ععاد التنمية املستدامة ال لثة ،وال سيما يف البنيدان النامية،
-1
ج التنمية؛

تقددرر ن تعنيــن عــام  2017الســنة الدوليــة لتســة الســيامة املســتدامة مــن

 - 2تددمع منظمــة الســيامة العامليــة إىل ن ت ــوم ،مــو مراعــاة األمكــام الــواردة
يف مرقــ قــرار اسنيــق االقت ــادت واالجتمــاع  ،67/1980عتيســ تنظــيم الســنة الدوليــة
وإميائها ،عالتعاون مو اعكومال ،واملخسسال املعنيـة يف منظومـة األمـم املتحـدة ،واملنظمـال
الدولية واالقنييمية ،و الحاب امل نيحة اآلخرين ذوت ال نية؛
 - 3تؤكددم نــه ينبغ ـ تغطيــة تكــالير مجيــو األنشــطة الــأ قــد تنشــن عــن تنفيــذ
ــذا ال ــرار ،والــأ تتجــاوز نطــاغ األنشــطة الــأ تنــدرج ماليــا ضــمن واليــة الوكالــة الرائــدة،
من التربعال؛
 - 4تشجل مجيو الدول ومنظومة األمم املتحدة ومجيـو العناالـر الفاعنيـة األخـرى
عنيى االستفادة من السنة الدولية لتشجيو اختاذ االجراءال عنيـى مجيـو املسـتويال ،عسـب منـها
التعــاون الــدوث ،ولنينــهو عــدور الســيامة املســتدامة كوســينية لنينــهو عالتنميــة املســتدامة
وتسريو وت ا ،وال سيما ال ضاء عنيى الف ر؛
 - 5تبلددددب إىل منظمــــة الســــيامة العامليــــة ن ت ــــدم ،مــــو مراعــــاة مكــــام
الف ــرال  23إىل  27مــن مرق ـ قــرار اسنيــق االقت ــادت واالجتمــاع  ،67/1980إقــادة
إىل اجلمعية العامة يف دور ا ال ال ة والسبعب عن تنفيذ ذا ال رار ،مو التطرغ إىل ت يـيم السـنة
الدولية عتف ي .
اجللسة العامة 81
 22كان ن ااو /ديسمرب 2015
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