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الدورة التاسعة والستون
البندان ( 13أ) و  115من جدول األعمال
التنفيذ واملتابعة املتكـامنن واملنسـنان لنتـاامل املـت ا
ال ايسية ومت ا النمة اليت تعندها األمم املتحـدة
امليدانني االقتصادي وا الجتماعي وامليادين املتصلة هبما
متابعة نتاامل مت قمة األلفية
مش وع ق ار مندم من رايس اجلمعية العامة

مش وع الوثينة اخلتامية ملت قمة األمـم املتحـدة العتمـاد اـة التنميـة ملـا بعـد
عام 2015
إن اجلمعية العامة،
إذ تشيير إىل ق ارهــا  244/69املــتر  29كــانون األول/ديســم  ،2014الــذي
ق ر مبوجبه مجلة أمور منها أن يُعند مت قمة األمم املتحـدة العتمـاد اـة التنميـة ملـا بعـد
عام  2015الفت ة من  25إىل  27أيلول/سـبتم  ،2015نيويـور ،،وأن يأ ـذ شـك
اجتماع عام رفيع املستوى للجمعية العامة،
وإذ تشر أيضا إىل من رها  555/69املـتر  16كـانون الثـا /ينـاي  2015بشـأن
ط ااق تنفيذ عملية املفاوضا احلكومية الدولية بشأن اة التنمية ملا بعد عام ،2015
 - 1ترح ي باال تتــام النــاجم للمفاوضــا املتعلنــة اــة التنميــة ملــا بعــد عــام
 ،2015وبالوثينــة اخلتاميــة املعنونــة ”حتوي ـ عاملنــاة اــة التنميــة املســتدامة لعــام ،“2030
الـــيت مت االتفـــال عليهـــا بتوافـــق الرا اجللســـة العامـــة ـ ـ ال مسيـــة املعنـــودة  2آب/
أ ساس 2015؛
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 - 2تقرر أن حتي الوثينة اخلتامية املعنونة ”حتويـ عاملنـاة اـة التنميـة املسـتدامة
لعام  ، “2030وامل فنة هبذا النـ ار ،إىل اجلمعيـة العامـة دوراـا السـبعني كـي تتاـذ إجـ ا
بشأهنا نل مت قمة األمم املتحدة العتماد اة التنميـة ملـا بعـد عـام  2015املنـ ر عنـده
الفت ة من  25إىل  27أيلول/سبتم .2015
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امل فق

حتوي عاملناة اة التنمية املستدامة لعام 2030
الديباجة
ث هذه اخلاة ب نـاممل عمـ ألجـ النـاأل واألرج وألجـ اال.دهـار .وهـي اـد
أيضا إىل تعزيز السـنم العـاملي جـو مـن احل يـة أفسـم .وكـن نـدر ،أن النضـا علـا الفنـ
جبميع صوره وأبعاده ،مبا ذلك الفن املدقع ،هو أك حتد يواجه العامل ،وهـو شـ ال ال ـ
عنه لتحنيق التنمية املستدامة.
وستعم مجيع البلدان واجلها صاحبة املصلحة علا تنفيـذ هـذه اخلاـة إطـار مـن
الش اكة التعاونية .وكن عاقدون العـزم علـا حت يـ اجلـنس البشـ ي مـن طنيـان الفنـ والعـو.
وعلا تضميد جـ ا كوكبنـا وحف.ـه .ومصـممون علـا اخلـاذ اخلاـوا اجل ييـة املفضـية إىل
التحــول الــيت تلــزم بصــورة ملحــة لننتنــال بالعــامل كــو مســار قوامــه االســتدامة والنــدرة علــا
الصمود .ونتعهد ،وكن منبلون علا هذه ال حلة اجلماعية ،بأال خيلف ال كب أحدا ورا ه.
وتـ هن أهـدا التنميــة املسـتدامة ،البــال عـددها  17هـدفا ،و ايااــا ،البـال عــددها
 169اية ،اليت سنعلن عنها اليـوم علـا اتسـاع ناـال هـذه اخلاـة العامليـة ومـدى طموحهـا.
فاملنشــود مــن هــذه األهــدا والنايــا هــو مواصــلة مسـ ة األهـدا اإلمناايــة لفلفيــة وإ ــا.
ما مل يتحنق إطارهـا .كـذلك ينصـد هبـا إعمـال حنـول اإلنسـان الواجبـة للجميـع وحتنيـق
املساواة بني اجلنسني و كني النسا والفتيا كافة .وهي أهدا و ايا متكاملـة ـ قابلـة
للتجزاة حتنق التوا.ن بني األبعاد الثنثة للتنمية املستدامةة البعد االقتصادي والبعد االجتمـاعي
والبُعد البييي.
وستحفز تلك األهدا والنايا العم الذي سيج ي علا مـدى السـنوا اخلمـس
عش ة املنبلة جماال ذا أمهية جوه ية للبش ية ولكوكب األرج.
الناس
لند عندنا العزم علا إهنا الفن واجلوع ،جبميع صورمها وأبعادمها ،وكفالـة أن ككـن
جلميع البش تفعي طاقاام الكامنة إطار من الك امة واملساواة و ظ منا صحي.
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الكوك
كن مصممون علا محاية كوكب األرج من التدهور ،با ل منها تو ي االسـتدامة
االستهن ،واإلنتاج ،وإدارة موارد الكوكـب الابيعيـة بصـورة مسـتدامة ،واخلـاذ إجـ ا ا
عاجلة بشأن تن املنا  ،حىت ككن له دعم احتياجا األجيال احلالية واملنبلة.
االزدهار
لنـــد عنـــدنا العـــزم علـــا كفالـــة أن يتمتـــع مجيـــع النـــاأل يـــاة ي.لـــها ال ـــا تلـ ـ
طموحاام ،وأن يتحنق التندم االقتصادي واالجتماعي والتكنولوجي انسجام مع الابيعة.
السالم
كن مصممون علا أن نشجع علا قيام جمتمعا يسودها السنم والعـدل ودـد فيهـا
اجلميــع متســعا جمــم ،جمتمعــا خللــو مــن اخلــو ومــن العنــف .فــن ســبي إىل حتنيــق التنميــة
املستدامة دون سنم ،وال إىل إرسا السنم دون تنمية مستدامة.
الشراكة
لند عندنا العـزم علـا حشـد الوسـاا الن.مـة لتنفيـذ هـذه اخلاـة مـن ـنل تنشـي
الش اكة العاملية من أج التنمية املستدامة ،علا أسـاأل رو مـن التضـامن العـاملي املعـز ،.مـع
الت كيز بوجه اص علا احتياجا الفيا األشد فن ا واألكث ضـعفا ،ومبشـاركة مـن مجيـع
البلدان ومجيع أصحاب املصلحة ومجيع الشعوب.
وألوجــه الت ـ اب بــني أهــدا التنميــة املســتدامة وطابعهــا املتكام ـ أمهيــة حامســة
ضــمان حتنيــق النـ ج مــن هــذه اخلاــة اجلديــدة .وإذا حنننــا مــا نامــم إليــه مــن هــذه اخلاــة
بكام جوانبها ،ستتحسن بشدة حياة اجلميع وسيتحول عاملنا إىل األفض .
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إعنن
مندمة
 - 1كن ،رؤسا الدول واحلكومـا واملمـثلني السـامني ،اعـتمعني منـ األمـم املتحـدة
نيويور ،الفت ة من  25إىل  27أيلول/سبتم  ،2015وقت احتفـال املن.مـة بالـذك ى
السنوية السبعني إلنشااها ،قد ق رنا أن نعتمد اليوم أهدافا عاملية جديدة للتنمية املستدامة.
دمتها ،اخلذنا ق ارا تارخييا بشأن جمموعة من األهـدا
 - 2وباسم الشعوب اليت كن
والنايـا العامليـة الشـاملة والبعيـدة املـدى الـيت ت كـز علـا النـاأل وتفضـي إىل التحـول .وكـن
ملتزمـون بالعمـ دون كلـ مـن أجـ تنفيــذ هـذه اخلاـة بالكامـ لـول عـام  .2030وكــن
ندر ،أن النضا علـا الفنـ جبميـع صـوره وأبعـاده ،مبـا ذلـك الفنـ املـدقع ،هـو أكـ حتـد
يواجــه العــامل وشـ ال ال ـ عنــه لتحنيــق التنميــة املســتدامة .وكــن ملتزمــون بتحنيــق التنميــة
املستدامة بأبعادها الثنثة  -االقتصـادي واالجتمـاعي والبييـي  -علـا كـو متـوا.ن ومتكامـ .
وسنتاذ أيضا من اإل ا.ا اليت حتننت إطار األهدا اإلمنااية لفلفية منالنا لنـا ونسـعا
إىل النهوج مبا مل يكتم من أعماجما.
 - 3ونعتزم العم من الن وحىت عام  ،2030للنضا علا الفن واجلوع كـ مكـان؛
ومكافحــة أشــكال عــدم املســاواة دا ـ البلــدان وفيمــا بينــها؛ وبنــا جمتمعــا مســاملة وعادلــة
وشاملة للجميع؛ ومحايـة حنـول اإلنسـان والعمـ علـا حتنيـق املسـاواة بـني اجلنسـني و كـني
النسا والفتيا ؛ وكفالة احلماية الداامة لفرج ومواردها الابيعيـة .ونعنـد العـزم أيضـا علـا
اييـة ال.ـ و املناســبة للنمــو االقتصــادي املسـتدام واملاـ د الــذي يشــم اجلميــع ،ولن.دهــار
العمــــيم وتــــواف فـــ ص العمـــ الكـــ خم للكافــــة ،مــــع م اعــــاة تلــــف مســــتويا التنميــــة
والندرا الوطنية.
 - 4وكن ،إذ ننب علا هذه ال حلـة اجلماعيـة الع.يمـة ،نتعهـد بـأال خيلـف ال كـب أحـدا
ورا ه .وانانقــا مــن تســليمنا بــأن ك امــة اإلنســان أم ـ أساســي ،نأم ـ أن نشــهد األهــدا
والنايــا وقــد حتننــت جلميــع األمــم والشــعوب وجلميــع شــ اام اعتمــع .وســو نســعا
جاهدين إىل الوصول أوال إىل من هم أشد خللفا عن ال كب.
 - 5وهذه اخلاة مل يسبق جما مثيـ مـن حيـل الناـال واألمهيـة .فهـي حت.ـا بنبـول مجيـع
البلدان وتس ي علا اجلميع ،مع م اعاة ا تن الواقع املعاش ك بلـد وا ـتن قـدرا
البلــدان ومســتويا تنميتــها ،ومــع احت ـ ام السياســا واألولويــا الوطنيــة .فهــذه أهــدا
و ايــا عامليــة تشــم العــامل أمجــع ،ببلدانــه املتندمــة النمــو والناميــة علــا حــد ســوا  .وهــي
متكاملة قابلة للتجزاة حتنق التوا.ن بني أبعاد التنمية املستدامة الثنثة.
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 - 6وهذه األهدا والنايا هي مثـ ة مشـاورا عامـة واتصـاال مكثفـة أج يـت علـا
مــدى أكث ـ مــن ســنتني شــىت أكــا العــامل مــع اعتمــع املــد واجلهــا األ ـ ى صــاحبة
املصلحة ،وأويل فيها اهتمام اص ألصوا أفن الفيا وأضـعفها .وللـت هـذه املشـاورا
أعماال قيمة اضالع هبا الف يق العام املفتـو بـاب العضـوية املعـه بأهـدا التنميـة املسـتدامة
التابع للجمعية العامة ،كما اضالعت هبا األمم املتحـدة ،الـيت قـدم أمينـها العـام تن يـ ا ميعيـا
كانون األول/ديسم .2014
رؤيتنا
 - 7لند ضمَّنا األهدا والنايـا الـيت اتفننـا عليهـا رؤيـة منتـها الامـو تنـوم علـا
إحــداا التحــول .فــنحن نصــبو إىل عــامل ــال مــن الفنـ واجلــوع واملـ ج والعــو ،.ككــن أن
تنتعش فيه مجيع أشكال احلياة .ونصبو إىل عامل ال مـن اخلـو ومـن العنـف .عـامل يلـم فيـه
اجلميع بالن ا ة والكتابة .وتتا فيه للجميـع سـب متكافيـة للحصـول علـا التعلـيم اجليـد علـا
مجيــع املســتويا  ،وعلــا ال عايــة الصــحية واحلمايــة االجتماعيــة ،وتكفـ فيــه الســنمة البدنيــة
والعنلية وال فاه االجتماعي .عامل نتكد فيـه مـن جديـد التزاماتنـا فيمـا يتعلـق ـق اإلنسـان
احلصــول علــا ميــاه الش ـ ب املأمونــة و ــدما الص ـ الصــحي ،وتتــواف فيــه ســب ســنة
للن.افة الصحية؛ وتتا فيه األ ذية الكافية واملأمونة وامليسـورة التكلفـة واملنذيـة .عـامل تكـون
فيه املوااـ البشـ ية آمنـة وقـادرة علـا الصـمود ومسـتدامة وككـن فيـه للجميـع احلصـول علـا
طاقة ميسورة وموثوقة ومستدامة.
 - ٨وكــن نصــبو إىل عــامل يســود كافــة أرجااــه احتـ ام حنــول اإلنســان وك امــة اإلنســان
وسيادة النانون والعدالة واملساواة وعدم التمييز؛ عامل حيت م األع ال واالنتمـا اإلثـه والتنـوع
الثنا ؛ به تكافت للف ص يتـيم حتنيـق كامـ اإلمكانـا البشـ ية ويسـاهم حتنيـق اال.دهـار
العمــيم .عــامل يســتثم أطفالــه وينمــو فيــه ك ـ طف ـ بعيــدا عــن أس ـ العنــف واالســتننل.
عامل يتا فيه لك النسا والفتيا التمتـع باملسـاواة الكاملـة بـني اجلنسـني ،وتـزا عنـه مجيـع
العوااق اليت حتول دون كينهن .عامل قوامه العدل واإلنصا والتسـامم واالنفتـا واإلشـ ا،
االجتماعي للجميع ،وتلىب فيه احتياجا أشد الفيا ضعفا.
 - 9وكـن نصــبو إىل عـامل يتمتــع فيـه كـ بلـد بــالنمو االقتصـادي املاـ د واملسـتدام الــذي
يشــم اجلميــع ،وتتــواف فيــه فـ ص العمـ الكـ خم للكافــة .عــامل تكــون فيــه أمنــاال االســتهن،
واإلنتاج وأوجه استعمال ك املوارد الابيعية  -من اجموا إىل األرج ومن األهنـار والـبح ا
وطبنا املياه اجلوفية إىل احملياا والبحار  -أمناطـا وأوجـه اسـتعمال مسـتدامة .عـامل تكـون
فيــه الدكن اطيــة واحلكــم ال شــيد وســيادة النــانون وتــواف بييــة مواتيــة علــا الصــعيدين الــوطه
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والــدويل أمــورا أساســية لتحنيــق التنميــة املســتدامة ،مبــا ذلــك النمــو االقتصــادي املاــ د
والشام  ،والتنمية االجتماعية ،ومحايـة البييـة ،والنضـا علـا الفنـ واجلـوع .عـامل تكـون فيـه
التكنولوجيــا تاوي هــا وتابينهــا م اعيــة للمنــا و ت مــة للتنــوع البيولــوجي وقــادرة علــا
الصــمود .عــامل تعــيش فيــه اإلنســانية واــام مــع الابيعــة وحتمــا فيــه احليــاة ال يــة وأنــواع
الكاانا احلية.
مبادانا والتزاماتنا املشت كة
 - 10يُست شد اخلاـة اجلديـدة مبناصـد ميثـال األمـم املتحـدة ومباداـه ،مبـا فيهـا االحتـ ام
التام للنانون الدويل .وت تكز اخلاة علا اإلعنن العاملي حلنـول اإلنسـان واملعاهـدا الدوليـة
حلنول اإلنسان ،وإعنن األلفيـة والوثينـة اخلتاميـة ملـت النمـة العـاملي لعـام  .2005واتـدي
اخلاة بصكو ،أ ى مث إعنن احلق التنمية.
 - 11وكن نتكد مـن جديـد نتـاامل مجيـع املـت ا ال ايسـية ومـت ا النمـة الـيت عنـداا
األمم املتحدة واليت أرست أساسا متينا للتنمية املستدامة وأسهمت تشكي اخلاـة اجلديـدة.
وهي تشم إعنن ريو بشأن البييـة والتنميـة؛ ومـت النمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة؛ ومـت
النمة العاملي للتنمية االجتماعية؛ وب ناممل عم املت الدويل للسكان والتنمية ،ومنـهاج عمـ
بيجني؛ ومت األمم املتحدة للتنمية املستدامة .ونتكد من جديـد أيضـا مـا مت إطـار متابعـة
هذه املت ا  ،مبا ذلك نتاامل مت األمم املتحـدة ال ابـع املعـه بأقـ البلـدان منـوا ،واملـت
الدويل الثالل املعه بالدول اجلزرية الصن ة النامية؛ ومت األمم املتحدة الثا املعـه بالبلـدان
النامية الساحلية ،ومت األمم املتحدة العاملي الثالل املعه باحلد من أ اار الكوارا.
 - 12ونعيد تأكيد مجيع مبادئ إعنن ريو بشأن البيية والتنمية ،مبا ذلك مبادئ منها مبـدأ
املستوليا املشت كة واملتباينة آن واحد ،علا النحو املنصوص عليه املبدأ  7من اإلعنن.
 - 13والتحديا وااللتزاما اليت مت حتديدها هـذه املـت ا ال ايسـية ومـت ا النمـة
مت اباة وتتالب حلوال متكاملة .وال بد سبي التصدي جما بفعاليـة مـن اتبـاع هنـمل جديـد.
جمــال التنميــة املســتدامة بــأن النضــا علــا الفنــ جبميــع صــوره وأبعــاده،
فثمــة اعتــ ا
ومكافحة انعدام املساواة دا البلـدان وفيمـا بينـها ،وحفـك كوكـب األرج ،وحتنيـق النمـو
االقتصــادي املا ـ د والشــام واملســتدام ،وتعزيــز اإلدمــاج االجتمــاعي ،أمــور متص ـ بعضــها
ببعض ومت اباة.
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عاملنا اليوم
 - 14إننــا تمــع وقــت ث ـ فيــه أمــام التنميــة املســتدامة حتــديا هاالــة .فــالبنيني مــن
مواطنينا ال يزالون يعيشون فن و ومني مـن احليـاة الك كـة .وأوجـه عـدم املسـاواة دا ـ
الــدول وفيمــا بينــها آ ــذة التزايــد .وهنــا ،فــوارل هاالــة الف ـ ص والث ـ وة والســلاة.
وال يــزال انعــدام املســاواة بــني اجلنســني يشــك حتــديا رايســيا .و ث ـ الباالــة ،وال ســيما
صفو الشباب ،مصدر قلق كب  .وتشك األ اار الصحية اليت ادد العـامل ،وا.ديـاد تـوات
الكوارا الابيعية وشداا ،وتصاعد الزناع ،والتا العنيف ،واإلرهاب ،ومـا يتصـ بـذلك
من أ.ما إنسانية ومن ت ش يد قسـ ي للبشـ  ،أمـورا اـدد بتنـويض الكـث مـن التنـدم الـذي
أح  .علا صعيد التنمية العنود األ ة .ويضيف اسـتنفاد املـوارد الابيعيـة والثـار الضـارة
للتدهور البييي ،مبا ذلك التصح واجلفـا وتـدهور األراضـي ونـدرة امليـاه العذبـة وفنـدان
التنوع البيولوجي ،إىل قاامـة التحـديا الـيت تواجههـا البشـ ية ويـتدي إىل تفاقمهـا .ويشـك
عصـ نا وتنـوج آثـاره الضـارة قـدرة كافـة البلـدان
تن املنا واحـدا مـن أكـ التحـديا
درجــة احلـ ارة العامليــة وارتفــاع مســتوى ســام
علــا حتنيــق التنميــة املســتدامة .فالزيــادا
البح وحتمض احملياا و ها من الثـار املت تبـة علـا تنـ املنـا خللـف آثـارا اـ ة علـا
املناطق الساحلية والبلدان الساحلية املنافضة ،مبا ذلك الكث من أق البلـدان منـوا والـدول
اجلزرية الصن ة النامية .واخلا يهدد بنا الكـث مـن اعتمعـا وبنـا الـن.م البيولوجيـة الـيت
تدعم كوكب األرج.
مواجهـة الكـث مـن
 - 15بيد أنه أيضا وقت .ا بالف ص اجماالة .فند أح  .تندم كب
التحديا اإلمنااية .و ج ميا املنيني من األشـااص علـا مـدى اجليـ املاضـي مـن دااـ ة
الفنـ املــدقع .وطـ أ .يــادة كــب ة الســب املتاحــة للحصــول علــا التعلــيم ،ســوا بالنســبة
لفوالد أو البنا  .ويعد انتشار تكنولوجيا املعلوما واالتصاال والت اب العاملي بإمكانـا
كب ة تتيم التعجي بالتندم البش ي وسد الفجوة ال قمية وإداد جمتمعـا تنـوم علـا املع فـة،
وهو ما يعد به أيضا االبتكار العلمي والتكنولوجي جماال شىت من قبي الاب والااقة.
 - 16وقد م حوايل  15عاما علا االتفال علـا األهـدا اإلمناايـة لفلفيـة .وهـي أهـدا
عـدد مـن اعـاال  .لكـن وتـ ة
وف إطارا هاما للتنميـة ،وأحـ  .مـن نجمـا تنـدم كـب
التندم كانت متفاوتة ،وال سـيما أف ينيـا وأقـ البلـدان منـوا والبلـدان الناميـة ـ السـاحلية
والدول اجلزرية الصن ة الناميـة ،وال يـزال بعـض تلـك األهـدا بعيـدا عـن املسـار الصـحيم،
ال سيما األهدا املتعلنة بصحة األمها واملواليد واألطفال والصحة اإل ابيـة .وكـن نعـ ب
من جديد عن التزامنا بأن كنق بالكام مجيع األهدا اإلمنااية لفلفية ،مبا ذلك األهـدا
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البعيدة عن مسارها الصحيم ،و صوصا من نل تزويد أق البلدان منوا و ها من البلـدان
اليت تواجه أوضاعا اصة مبزيد من املساعدا اليت ت كـز علـا أمـور ـددة ،مبـا يتماشـا مـع
بـ اممل الــدعم ذا الصــلة .وتتاــذ اخلاــة اجلديــدة مــن األهــدا اإلمناايــة لفلفيــة منالنــا جمــا،
وتسعا إىل إ ام ما مل يتحنق إطارها ،وال سيما فيما يتعلق بالوصول إىل أشد الفيا ضعفا.
 - 17ـ أن اإلطــار الــذي نعلــن اليــوم عــن إرســااه يتجــاو .نااقــه بكــث ناــال األهــدا
اإلمناايــة لفلفيــة .فــإىل جانــب األولويــا اإلمناايــة الناامــة مثـ النضــا علــا الفنـ واالهتمــام
بالصــحة والتعلــيم واألمــن النــذااي والتنذيــة ،حيــدد ذلــك اإلطــار طاافــة واســعة مــن األهــدا
االقتصــادية واالجتماعيــة والبيييــة .وهــو يعــد أيضــا بإرســا جمتمعــا أكث ـ ســنما واحتضــانا
للجميع .ومن املهم للناية أيضا أنه حيدد وساا تنفيذ ذلك .وت تب مجيع األهدا والنايـا
اجلديـدة بـ واب عمينــة وتشــت  ،كلــها عناصـ عديــدة ،ــا يعكــس النــهمل املتكامـ الــذي
ق رنا اتباعه.
اخلاة اجلديدة
 - 1٨إننــا نعلــن اليــوم عــن إرســا  17هــدفا مــن أهــدا التنميــة املســتدامة و  169ايــة
م تباة هبا ،وهي أهدا و ايا متكاملة و قابلـة للتجزاـة .ومل يسـبق قـ لزعمـا العـامل
أن تعهدوا بالعم معا وبذل املساعي املشت كة بشأن اة سياساتية هبذا الندر مـن االتسـاع.
فنحن نشد ال حال معا للس كو التنمية املستدامة ،مك سني أنفسنا مجاعيـا للسـعي إىل حتنيـق
التنمية العاملية وإىل حتنيـق تعـاون مثمـ للجميـع ككـن أن دلـب مكاسـب هاالـة لكـ البلـدان
وجلميع املناطق العامل .ونتكد من جديد أن لك دولـة سـيادة داامـة كاملـة ارسـها يـة
علا ك ث وااا ومواردها الابيعية وأنشاتها االقتصادية .وسو ننفـذ اخلاـة مبـا حينـق اخلـ
كله للجميع ،ألج اجلي احلاض واألجيال املنبلة .ونتكد من جديد ،سعينا هـذا ،التزامنـا
بالنانون الدويل ،ونشدد علا أن اخلاـة سـو تنفـذ علـا كـو متسـق مـع حنـول والتزامـا
الدول مبوجب النانون الدويل.
 - 19ونعيــد تأكيــد أمهيــة اإلعــنن العــاملي حلنــول اإلنســان و ـ ه مــن الصــكو ،الدوليــة
املتعلنة نول اإلنسان والنانون الدويل .ونشـدد علـا أن مجيـع الـدول مسـتولة ،طبنـا مليثـال
األمم املتحدة ،عن احت ام حنـول اإلنسـان واحل يـا األساسـية للجميـع ومحايتـها وتعزيزهـا،
دومنــا ييــز مــن أي نــوع علــا أســاأل العـ ل أو اللــون أو اجلــنس أو اللنــة أو الــدين أو الـ أي
السياســـي أو ـ ـ ه أو األصـ ـ النـــومي أو االجتمـــاعي ،أو علـــا أســـاأل امللكيـــة أو املـــيند
أو اإلعاقة ،أو علا أي أساأل آ .
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 - 20وسـو يسـهم حتنيــق املسـاواة بـني اجلنســني و كـني املـ أة والفتــاة إسـهاما حامســا
إح ـ ا .تنــدم كــو حتنيــق مجيــع األهــدا والنايــا  .فــن ســبي إىل حتنيــق كام ـ اإلمكانــا
البشـ ية وحتنيــق التنميــة املســتدامة إذا ظـ نصــف البشـ ية ومــا مــن التمتــع بكامـ حنــول
اإلنسان والف ص الواجبة له .إذ دب أن تتمتـع النسـا والفتيـا باملسـاواة فـ ص احلصـول
علــا التعلــيم اجليــد واملــوارد االقتصــادية وفـ ص املشــاركة السياســية ،فضــن عــن املســاواة مــع
ال جال والفتيان ف ص العم وتـويل النيـادة وصـنع النـ ار علـا مجيـع املسـتويا  .وسـو
نعم من أج إحداا .يادة كب ة االستثمارا اليت اد إىل سـد الفجـوة بـني اجلنسـني
جمــال املســاواة بــني اجلنســني و كــني امل ـ أة علــا الصــعد العــاملي
وتعزيــز دعــم املتسســا
واإلقليمي والوطه .وسيتم النضا علا مجيع أشـكال التمييـز والعنـف ضـد النسـا والفتيـا ،
تنفيـذ
عن ط يق أمـور منـها إشـ ا ،ال جـال والفتيـان .فـالتعميم املنـت.م للمن.ـور اجلنسـا
اخلاة أم بال األمهية.
 - 21وســـيبدأ سـ ـ يان األهـــدا والنايـــا اجلديـــدة  1كـــانون الثا /ينـــاي ،2016
وسيست شد هبا اخلاذ الن ارا علا مـدى السـنوا اخلمـس عشـ ة املنبلـة .وسـو نعمـ
مجيعا علا تنفيذ اخلاة بلداننا وعلا الصعيدين اإلقليمي والعاملي ،مع م اعاة الواقـع املعـاش
ك بلد وقدراته ومستوى تنميته واحت ام السياسـا واألولويـا الوطنيـة .وسـو كتـ م
احليــز الــذي تشــنله السياســا الوطنيــة ال اميــة إىل حتنيــق النمــو االقتصــادي املاـ د واملســتدام
الــذي يشــم اجلميــع ،ال ســيما الــدول الناميــة ،مــع احلفــا علــا االتســال مــع النواعــد
وااللتزاما الدولية ذا الصلة .ونسلم أيضا بأمهية البعـدين اإلقليمـي ودون اإلقليمـي وأمهيـة
جمــال التنميــة املســتدامة .فــاألط اإلقليميــة ودون
التكام ـ االقتصــادي اإلقليمــي والت ـ اب
اإلقليميـة ككــن أن تيسـ ســيد سياســا التنميـة املســتدامة بفعاليــة إجـ ا ا ــددة علــا
الصعيد الوطه.
 - 22ويواجه ك بلد حتديا اصة سعيه إىل حتنيـق التنميـة املسـتدامة .وتسـتحق أشـد
البلدان ضعفا ،وبلدان منها علا وجه اخلصوص البلـدان األف ينيـة وأقـ البلـدان منـوا والبلـدان
النامية ـ السـاحلية والـدول اجلزريـة الصـن ة الناميـة ،اهتمامـا اصـا ،شـأهنا ذلـك شـأن
البلدان اليت تشهد حاال نزاع واليت مب حلة ما بعد الـزناع .وهنـا ،أيضـا حتـديا اـ ة
دا العديد من البلدان املتوساة الد .
 - 23وال بد من كني الضـعفا  .ويشـم مـن ت اعـا احتياجـاام اخلاـة مجيـع األطفـال
والشــباب واألشــااص ذوي اإلعاقــة (الــذين يعــيش أكثــ مــن  ٨0املااــة منــهم فنــ )
واألشااص املصابني بف وأل ننص املناعـة البشـ ية/اإليد .واملسـنني وأفـ اد الشـعوب األصـلية
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والنجــيني واملش ـ دين دا ليــا واملهــاج ين .وقــد عنــدنا العــزم علــا اخلــاذ مزيــد مــن التــداب
واإلج ا ا الفعالة ،وفنـا للنـانون الـدويل ،إل.الـة العنبـا واملعوقـا ولتعزيـز الـدعم وتلبيـة
االحتياجا اخلاصة ملن يعيشون مناطق متض رة من حاال طـوارئ إنسـانية معنـدة أو
مناطق متض رة من اإلرهاب.
 - 24وكــن ملتزمــون بالنضــا علــا الفنـ جبميــع صــوره وأبعــاده ،مبــا ذلــك مــن ــنل
النضــا علــا الفن ـ املــدقع لــول عــام  .2030فــن بــد أن يتمتــع اجلميــع مبســتويا املعيشــة
األساسية ،عن ط يق وساا منها ن.م احلماية االجتماعية .وكن مصممون أيضا علا النضـا
علا اجلوع وحتنيق األمن النذااي علا سبي األولوية ،وعلا وضـع حـد جلميـع أشـكال سـو
التنذية .و هذا الصدد ،نتكد من جديد الدور املهـم والاـابع الشـام للجنـة األمـن النـذااي
العــاملي ون حــب بــإعنن رومــا بشــأن التنذيــة وبإطــار العمـ  .وســو نكـ أل املــوارد لتنميــة
املنــاطق ال يفيــة والزراعــة ومصــااد األمســا ،املســتدامة ،ولــدعم صــنار املــزارعني ،وال ســيما
املزارعا  ،وال عاة والصيادين البلدان النامية ،و اصة أق البلدان منوا.
 - 25ونلتزم بتوف تعليم جيد مجيـع املسـتويا  -الافولـة املبكـ ة ،والتعلـيم االبتـدااي،
والتعليم الثانوي ،والتعليم اجلامعي ،والتعليم التنه ،والتدريب املهه  -علا كـو يشـم مجيـع
األشــااص وينصــفهم .فالنــاألُ بصـ الن.ـ عــن هويتــهم مــن حيــل نــوع اجلــنس أو العمـ
أو االنتما الع قي أو اإلثه ،واألشااص ذوو اإلعاقة ،واملهاج ون ،وأبنا الشـعوب األصـلية،
واألطفال والشباب ،وال سيما الذين يعيشون أوضاع هشة ،كلُّهم ينبني أن يسـتفيدوا مـن
ف ص التعلم مدى احلياة ،مبا يساعدهم علا حتصـي املعـار واملهـارا الضـ ورية النتفـاعهم
بال ف ص املتاحة جمم ومشاركتهم احلياة االجتماعية مشاركة كاملة .وسنسـعا جاهـدين إىل
ايية بيية ينشأ فيها األطفال والشباب فتنـذيهم مبـا يلـزمهم إلعمـال حنـوقهم وحتنيـق قـدراام
علــا وجــه تــام ،فيصــبحون بــذلك لمــددا يعــني بلــداننا علــا جــه مثــار املكاســب الدكن افيــة،
ويشم ذلك إقامة مدارأل آمنة وتوثيق وشاامل اعتمعا احمللية واألس .
 - 26ولكفالــة تــع اجلميــع بالصــحة والعافيــة البدنيــة والعنليــة و.يــادة العم ـ املتوقــع لــدى
الوالدة ،دب علينا أن نوف التنايـة الصـحية وال عايـة الصـحية اجليـدة للجميـع ،ال يُحـ ل ُم مـن
ذلــك أحــد .ونلتــزم باإلسـ اع وتـ ة التنــدم احملـ  .حــىت الن صــوب فــض عــدد وفيــا
املواليد واألطفال واألمهـا بوضـع حـد جلميـع تلـك الوفيـا الـيت ككـن تفاديهـا قبـ حلـول
العــام  .2030وإننــا ملتزمــون بكفالــة اســتفادة اجلميــع مــن ــدما ال عايــة املتعلنــة بالصــحة
اجلنسية واإل ابية ،مبا ذلـك أل ـ اج تن.ـيم األسـ ة واإلعـنم والتثنيـف .وسـنبذل كـذلك
جهــودا مــن أج ـ اإلس ـ اع بــوت ة التنــدم احمل ـ  .مكافحــة املنريــا ،وف ـ وأل ننــص املناعــة
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البشــ ية/متن.مة ننــص املناعــة املكتســب (اإليــد ،).ودا الســ  ،والتــهاب الكبــد ،وإيبــوال
و ذلـك مـن األوبيـة واألمـ اج املعديـة ،بوسـاا مـن مجلتـها التصـدي ملناومـة امليك وبـا
لفدوية وملشكلة األم اج املهمللة اليت تعا منها البلدان النامية .ونلتزم بالوقايـة مـن األمـ اج
املعدية ومعاجلتها ،مبا ذلك االضـا ابا السـلوكية والعصـبية واضـا ابا النمـو ،الـيت
تشك حتديا كب ا وجه التنمية املستدامة.
 - 27وسنسعا إىل إقامة أسس اقتصادية متينة لصاحل بلداننا مجيعا .إن من ش وال اال.دهـار
األساســية اطــ ا ُد النمــو االقتصــادي واســتدامته ومشــاركة اجلميــع فيــه .ولــن يتحنــق ذلــك
الـد  .وسـنعم مـن أجـ أن نـبه
إال بتعميم االنتفاع بالث وة والتصدي ملشكلة التفاو
اقتصادا دينامية أساسها االستدامة واالبتكـار و ورهـا النـاأل ،تعمـ علـا النـهوج بفـ ص
العمـ املتاحــة للشــباب والــتمكني االقتصــادي للمـ أة اصــة ،وتــوف العمـ الناــق للجميــع.
وسننضي علا السا ة واال ار بالبشـ ونضـع حـدا لعمـ األطفـال جبميـع أشـكاله .فالبلـدان
قاطبــة تســتعد لنســتفادة مــن قــوة عاملــة متعلمــة تــنعم بالعافيــة و لــك مــا يلــزم مــن املعــار
واملهارا للنيام بعم منتمل حينق ماا ها وللمشاركة الكاملة احلياة االجتماعية .وسـنعز.
الندرا اإلنتاجية للبلدان األق منوا النااعا مجيعا ،بوساا مـن بينـها التحـول اجميكلـي.
وسنعتمد سياسا تعز .الندرا اإلنتاجية ،والعمالة املنتجة ،وتعميم االستفادة من اخلـدما
املاليــة ،واإلنتاجيــة ،والزراعــة املســتدامة ،والتنميــة ال عويــة وتنميــة املصــايد ،والتنميــة الصــناعية
املستدامة ،واسـتفادة اجلميـع مـن ـدما الااقـة احلديثـة املسـتدامة الـيت ككـن التعويـ عليهـا
بتكلفة ميسورة ،ون.م النن املستدامة ،وجودة البنيا التحتية وقدراا علا الصمود.
 - 2٨ونلتزم بإج ا التني ا األساسـية الا ااـق الـيت تنـهجها جمتمعاتنـا إنتـاج السـلع
واخلــدما واســتهنكها .ودــب أن تســاهم احلكومــا واملن.مــا الدوليــة وقاــاع األعمــال
و ذلك من اجلها الفاعلة احلكومية واألف اد تني أمنـاال االسـتهن ،واإلنتـاج ـ
املستدامة ،مبا ذلك تسا مجيع املصـادر حشـد املسـاعدة املاليـة والتننيـة الن.مـة لتعزيـز
قدرا البلدان العلمية والتكنولوجية واالبتكاريـة لننتنـال صـوب أمنـاال اسـتهنكية وإنتاجيـة
أكثـ اســتدامة .ونشــجع علــا تنفيــذ اإلطــار العشـ ي ألمنــاال االســتهن ،واإلنتــاج املســتدامة.
هـذا الصـدد ،علـا أن تتـوىل البلـدان املتندمـة النمـو
وك البلدان ينبني أن تتاذ إجـ ا ا
ريادة اجلهد املبذول ،م اعية ذلك تنمية البلدان النامية وقدرااا.
 - 29ونعت ـ باملســامهة اإلدابيــة للمهــاج ين حتنيــق النمــو الشــام للجميــع والتنميــة
املستدامة .ونعت أيضا بأن اجمج ة الدوليـة هـي واقـع متعـدد األبعـاد يتسـم بأمهيـة كـ ى
تنميــة بلــدان املنشــأ وبلــدان العبــور وبلــدان املنصــد ويتالــب اخلــاذ تــداب متســنة وشــاملة.
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وسنتعاون دوليـا مـن أجـ كفالـة أن تـتم اجمجـ ة با ينـة ن.اميـة وأن ـ ي ظـ و تـوف
األمــان ويســودها الن.ــام مــع االحت ـ ام الكام ـ حلنــول اإلنســان وضــمان املعاملــة اإلنســانية
للمهاج ين ،بص الن .عن وضعهم مـن حيـل اجمجـ ة ،ولنجـيني واملشـ دين .وينبنـي أن
يســعا ذلــك التعــاون أيضــا إىل تعزيــز قــدرة اعتمعــا احملليــة علــا حتم ـ مــن تــتويهم مــن
النجـيني ،وال سـيما البلـدان ال ناميـة .ونشـدد علـا حـق املهـاج ين العـودة إىل البلـدان الــيت
حيملون جنسيتها ،ونذك بأن من واجب الدول أن تكف م اعـاة األصـول املتبعـة اسـتنبال
رعاياها العاادين.
 - 30وكــل الــدول بنــوة علــا االمتنــاع عــن ســن وتابيــق أي تــداب اقتصــادية أو ماليــة
أو اريــة أحاديــة اجلانــب تتنــام مــع النــانون الــدويل وميثــال األمــم املتحــدة وتع ق ـ التنميــة
االقتصادية واالجتماعية الكاملة ،وال سيما البلدان النامية.
 - 31ونن بأن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تن املنا هي احملفـ احلكـومي الـدويل
ال ايسي الذي يتوىل دوليا مناقشة التداب العاملية ملواجهـة تنـ املنـا  .وقـد عنـدنا العـزم علـا
التصدي زم خلا تن املنا وتدهور البيية .إن الاابع العاملي لـتن املنـا يسـتوجب تعاونـا
دوليا علا أوسع ناال كن ي مي إىل اإلس اع فض انبعاثا ـا.ا الدفييـة علـا الصـعيد
العاملي ومعاجلة مسألة التكيف مع الثار السلبية لتن املنا  .وإننـا ننحـك بنلـق بـال الفجـوة
الكب ة بني األث اإلمجايل لوعود التافيف الـيت تلتـزم األطـ ا بتحنينهـا لـول عـام 2020
فيما يتص باالنبعاثا السنوية العاملية من ا.ا الدفيية ومسـارا االنبعاثـا اإلمجاليـة الـيت
تــ جم احتمــال اإلبنــا علــا ارتفــاع معــدل درجــة احلــ ارة العامليــة دون درجــتني ميــويتني
أو  1.5درجة ميوية فول مستويا ما قب الثورة الصناعية.
كـــانون األول/
 - 32واستشــ افا النعنـــاد الـــدورة احلاديـــة والعشــ ين ملـــت األطــ ا
ديسم  2015بباريس ،نتكد التزام مجيع الدول بالعمـ مـن أجـ التوصـ إىل اتفـال عـاملي
طمو بشأن املنا  .ونتكد من جديد أن ال وتوكول ،أو صكا قانونيا آ أو وثينة تاميـة
متفــق عليهــا حت.ــا بنــوة النفــاذ مبوجــب االتفاقيــة وتس ـ ي علــا مجيــع األط ـ ا  ،دــب أن
يتصدى با ينة متوا.نة ألمور من مجلتها التافيـف والتكيـف والتمويـ وتاـوي التكنولوجيـا
وننلها وبنا الندرا وشفافية اإلج ا ا والدعم.
 - 33وننـ بــأن حتنيــق التنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية مـ ان بــاإلدارة املســتدامة للمــوارد
الابيعية لكوكب األرج .ومن مث فإننا عا.مون علـا حفـك احملياـا والبحـار ،ومـوارد ميـاه
الش ب ،وكذلك النابا واجلبال واألراضي اجلافة واستادامها اسـتاداما مسـتداما ،ومحايـة
التنوع البيولـوجي والـن.م اإليكولوجيـة واحليـاة ال يـة .وقـد عنـدنا العـزم أيضـا علـا تشـجيع
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السـياحة املسـتدامة ،والتصـ دي لنـدرة امليـاه وتلوثهـا ،وتـدعيم التعـاون علـا مكافحـة التصـح
والعواصف ال ملية وتدهور األراضي واجلفا  ،وتعزيز الندرة علا التحم واحلـد مـن ـاط
اتفاقيـة التنـوع
الكوارا .ونتالع هذا الصدد إىل االجتماع الثالل عش ملت األط ا
البيولوجي ،املن ر أن ينعند باملكسيك العام .2016
 - 34ونن ـ بــأن تنميــة املنــاطق احلض ـ ية وإداراــا با ينــة مســتدامة ش ـ ال حاســم لنرتنــا
بنوعيــة حيـــاة النـــاأل .وســـنعم مـــع الســـلاا واعتمعــا احملليـــة مـــن أجــ ديـــد مـــدننا
ومستوطناتنا البشـ ية وخلاياهـا علـا كـو يعـز .الـتنحم اعتمعـي واألمـن الشاصـي ،وحيفـز
عل ـا االبتكــار وإدــاد ف ـ ص العم ـ  .وســننوم بتنلــيص الثــار الســلبية النامجــة عــن األنشــاة
احلض ية وعن املواد الكيميااية اليت تناوي علا أ اار ادد الصحة البش ية والسـنمة البيييـة،
مبا ذلك من نل إدارة املواد الكيميااية إدارة سليمة من الناحيـة البيييـة واسـتادامها علـا
ك ـ و مــأمون ،و فــض النفايــا وإعــادة تــدوي ها ،و.يــادة فعاليــة اســتادام امليــاه والااقــة.
وســنعم مــن أج ـ تنلــيص تــأث املــدن ن.ــام املنــا العــاملي .وســن اعي أيضــا اال اهــا
والتوقعا السكانية است اتيجياتنا وسياساتنا الوطنية وال يفية واحلض ية .ونتالع إىل انعنـاد
مت األمم املتحدة املنب املعه باإلسكان والتنمية احلض ية املستدامة كيتو.
 - 35وال ككن أن تتحنق التنميـة املسـتدامة منـأى عـن السـنم واألمـن؛ كمـا أن انعـدام
التنمية املستدامة يع ج للااـ اسـتتباب السـنم واألمـن .وتنـ اخلاـة اجلديـدة بضـ ورة بنـا
جمتمعا سلمية عادلة حاضنة للجميع تساوي بني الناأل النـدرة علـا اللجـو إىل العدالـة،
وتنوم علا احت ام حنول اإلنسان (مبا ذلك احلق التنمية) ،وعلـا فعاليـة سـيادة النـانون
واإلدارة ال شــيدة املســتويا كافــة ،وعلــا متسســا تتســم بالشــفافية والفعاليــة وخلضــع
للمســا لة .وتتا ـ ل اخلاــة للعوام ـ الــيت تنــود إىل نشــوب العنــف وانعــدام األمــن واستش ـ ا
ال.لم ،كانعدام املساواة والفساد وسـو اإلدارة والتـدفنا املاليـة ـ املشـ وعة والتـدفق ـ
املش وع لفسلحة .ودب علينا أن نضاعف جهودنا من أج تسوية الزناعا أو منـع نشـوهبا
ومتا.رة البلدان اليت مب اح ما بعد الزناع ،بوسـاا منـها كفالـة إشـ ا ،املـ أة عمليـا
بنا السنم وإرسـا دعـاام الدولـة .ونـدعو إىل اخلـاذ املزيـد مـن التـداب واإلجـ ا ا الفعالـة،
طبنا للنانون الدويل ،مـن أجـ إ.الـة العنبـا الـيت حتـول دون ـام إعمـال حـق تن يـ املصـ
بالنسبة للشعوب ال ا.حة حتت ن االستعمار أو االحتنل األجن  ،واليت مـا .الـت تـتث سـلبا
تنميتها االقتصادية واالجتماعية و بييتها أيضا.
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 - 36ونتعهد بتعزيز التفاهم الثنا والتسامم واالحت ام املتبادل ودعم رو املواطنة العامليـة
واملستولية املشت كة .ونعت بالتنوع الابيعي والثنا للعامل ونن بأن الثنافـا واحلضـارا
مجيعها ككن أن تساهم حتنيق التنمية املستدامة ألهنا من عناص ها التمكينية األساسية.
 - 37وال ياضة هي أيضا من العناص التمكينية املهمة للتنمية املسـتدامة .ونعتـ باملسـامهة
املتعاظمــة الــيت تضــالع هبــا ال ياضــة حتنيــق التنميــة والســنم بــالن .إىل دورهــا تشــجيع
التســامم واالحتــ ام ومســامهتها كــني املــ أة والشــباب واألفــ اد واعتمعــا و بلــو
األهدا املنشودة جماال الصحة والتعليم واالندماج االجتماعي.
 - 3٨ونتكد من جديد ض ورة احت ام السنمة اإلقليمية للـدول واسـتننجما السياسـي وفنـا
مليثال األمم املتحدة.
وساا التنفيذ
 - 39إن اتساع ناـال اخلاـة اجلديـدة وطموحهـا ينتضـيان إنعـاش الشـ اكة العامليـة لكفالـة
تنفيــذها ،وهــو أم ـ نلتــزم بــه التزامــا تامــا .وســتعم هــذه الش ـ اكة ب ـ و التضــامن العــاملي،
وال سيما التضامن مع الفيا األشـد فنـ ا ومـع األشـااص الـذين يعيشـون أوضـاع هشـة.
وسُتيلس اخن اطا عامليـا مكثفـا دعـم تنفيـذ مجيـع األهـدا والنايـا  ،مبشـاركة احلكومـا
والنااع اخلاص واعتمع املد ومن.ومـة األمـم املتحـدة و هـا مـن اجلهـا الفاعلـة ،وتعبيـة
مجيع املوارد املتاحة.
 - 40وتتسم النايا املتعلنة بوسـاا التنفيـذ املندرجـة إطـار اجمـد  17و إطـار كـ
هد من أهدا التنمية املسـتدامة بأمهيـة وريـة إ ـا .اتنـا ،كمـا تتسـاوى مـن حيـل
األمهيــة مــع األهــدا والنايــا األ ــ ى .وككــن إ ــا .اخلاــة ،مبــا فيهــا أهــدا التنميــة
املســـتدامة ،ضـــمن إطـــار إنعـــاش الشـ ـ اكة العامليـــة مـــن أجـ ـ التنميـــة املســـتدامة وتعضـــيدها
بالسياســا واإلج ـ ا ا احملــددة اعملــة الوثينــة اخلتاميــة للمــت الــدويل الثالــل لتموي ـ
التنمية ،املنعند بأديس أبابا نل الفت ة مـن  13إىل  16و/.يوليـه  .2015ون حـب بـإق ار
اجلمعية العامة ا َة عم أديس أبابا ،الـيت هـي جـز صـميم مـن اـة التنميـة املسـتدامة لعـام
 .2030ونن بأن التنفيذ الكام خلاة عم أديس أبابـا أمـ أساسـي لتحنيـق أهـدا التنميـة
املستدامة و ايااا.
 - 41وننـ ـ بـــأن كـ ـ بلـــد يتحمـ ـ املســـتولية ال ايســـية عـــن حتنيـــق تنميتـــه االقتصـــادية
واالجتماعية .وتتناول اخلاة اجلديدة الوساا املالوبـة لبلـو األهـدا والنايـا  .وننـ بـأن
تلك الوساا تشم حشد املوارد املالية وبنا الندرا ونن التكنولوجيا السـليمة بيييـا إىل
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البلدان النامية بنا علا ش وال مواتيـة ،مبـا فيهـا الشـ وال امليسـ ة والتفضـيلية ،ووفـق مـا يتفـق
عليه .وسيضـالع التمويـ العـام ،علـا املسـتويني احمللـي والـدويل معـا ،بـدور حيـوي تـوف
اخلدما والسلع العامة األساسية و حتفيز مصادر التموي األ ى .ونعتـ بـدور الناـاع
اخلــاص ،علــا تنــوع متسســاته املمتــدة مــن املتسســا البالنــة الصــن إىل الشـ كا املتعــددة
اجلنســيا م ـ ورا بالتعاونيــا  ،وبــدور من.مــا اعتمــع املــد واملن.مــا اخل يــة تنفيــذ
اخلاة اجلديدة.
 - 42ونــدعم تنفيــذ االســت اتيجيا وب ـ اممل العم ـ ذا الصــلة ،مبــا فيهــا إعــنن وب نــاممل
عمـ إســانبول ،وإجـ ا ا العمـ املعجلـ للــدول اجلزريــة الصــن ة الناميــة (مســار ســاموا)،
وب ناممل عم فيينا للبلدان الناميـة ـ السـاحلية للعنـد  ،2024-2014ونعيـد تأكيـد أمهيـة
دعم اة االحتاد األف ينـي لعـام  2063وب نـاممل الشـ اكة اجلديـدة مـن أجـ تنميـة أف ينيـا،
وكلُّها يشك جز ا ال يتجزأ مـن اخل اـة اجلديـدة .وننـ بالتحـدي الكـب الـذي ينتصـب أمـام
حتنيق السنم الداام والتنمية املستدامة البلـدان الـيت تشـهد نزاعـا والبلـدان الـيت توجـد
م حلة ما بعد الزناع.
 - 43ونشدد علا أن التموي العام الدويل ينوم بدور مهم دعم جهود البلدان مـن أجـ
تعبية املوارد الع امة علا الصعيد احمللي ،وال سـيما البلـدان األفنـ واألشـد ضـعفا الـيت تعـا
من ندرة املوارد احمللية .ومن النايـا املهمـة للتمويـ العـام الـدويل ،مبـا فيـه املسـاعدة اإلمناايـة
ال مسية ،حتفيز حشد موارد إضافية من املصادر األ ى ،عامة و اصة .وتعيـد اجلهـا املاكـة
للمسـاعدة اإلمناايــة ال مسيـة تأكيــد التزامـا كـ واحـدة منــها علـا حــدة ،مبـا ذلــك التــزام
العديد من البلدان املتندمة النمو ببلو هد خلصيص نسبة  0.7املااة من الـد النـومي
اإلمجايل للمساعدة اإلمنااية ال مسية للبلدان النامية وخلصيص نسبة تتـ او بـني  0.15املااـة
و  0.2املااة من الد النومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنااية ال مسية ألق البلدان منوا.
 - 44ونعتـ بأمهيــة دعــم املتسســا املاليــة الدوليــة ،وفنــا لواليااــا ،للــهامش السياســا
للبلدان ك واحد منها علا حـدة ،وال سـيما البلـدان الناميـة .و ـدد االلتـزام بتوسـيع وتعزيـز
مســامهة البلــدان الناميــة ومشــاركتها ،مبــا فيهــا البلــدان األف ينيــة ،وأقـ البلــدان منــوا ،والبلــدان
النامية الساحلية ،والدول اجلزرية الصن ة النامية ،والبلدان املتوسـاة الـد  ،عمليـا
اخلاذ الن ارا االقتصادية الدولية ووضع املعاي واإلدارة االقتصادية العاملية.
 - 45ونعت أيضا بالدور األساسـي الـذي تضـالع بـه ال ملانـا الوطنيـة مـن ـنل سـن
التش يعا واعتماد امليزانيا ودورها كفالة املسا لة عن فعاليـة تنفيـذ التزاماتنـا .وسـتعم
احلكومــا واملتسســا العامــة أيضــا عــن كثــب املســاا املتعلنــة بالتنفيــذ مــع الســلاا
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اإلقليمية واحملليـة ،واملتسسـا دون اإلقليميـة ،واملتسسـا الدوليـة ،واملتسسـا األكادكيـة،
واملن.ما اخل ية ،واجمييا التاوعية و ها.
 - 46ونتكد الدور اجمام ملن.ومة األمم املتحدة وما حت.ا به من ميـزة نسـبية دعـم بلـو
أهدا التنمية املستدامة وحتنيق التنمية املستدامة مبا ينبني أن يتواف جما مـن مـوارد كافيـة وأن
تتحلا به من اعـة وانسـجام وكفـا ة وفعاليـة .وإذ نشـدد علـا أمهيـة تعزيـز امللكيـة والنيـادة
الوطنيــة علــا الصــعيد الناــ ي ،نعــ ب عــن دعمنــا للحــوار اجلــاري للمجلــس االقتصــادي
واالجتماعي بشأن موقع ن.ام األمم املتحدة اإلمنااي إطار هذه اخلاة األج الاوي .
املتابعة واالستع اج
 - 47تتحم حكوماتنا املستولية ال ايسية عن أنشاة املتابعـة واالسـتع اج ،علـا كـ مـن
الصـعيد الــوطه واإلقليمــي والعــاملي ،فيمــا يتعلـق بالتنــدم احملـ  .حتنيــق األهــدا والنايــا
ـــنل الســـنوا اخلمـــس عشــ ة املنبلـــة .ولـــدعم رو املســـتولية لـــدى مواطنينـــا ،ســـنتاذ
تلــف املســتويا  ،علــا
الت تيبــا الن.مــة إلج ـ ا أنشــاة املتابعــة واالســتع اج بانت.ــام
النحو املبني اخلاة و اة عم أديس أبابا .وسيضالع املنتدى السياسي ال فيع املسـتوى
ب عايــة اجلمعيــة العامــة واعلــس االقتصــادي واالجتمــاعي بالــدور امل كــزي رصــد أنشــاة
املتابعة واالستع اج علا الصعيد العاملي.
 - 4٨ود ي إعداد متش ا تعني علا النيام هبذا العم  .وسـتكون هنالـك حاجـة لوجـود
بيانا جيدة موثوقة مصنفة ككن احلصول عليها الوقـت املناسـب تسـاعد قيـاأل التنـدم
احمل ـ  .وتكف ـ اســتفادة شــاملة ال يســتث منــها أحــد .وهــذه البيانــا أساســية لعمليــة اخلــاذ
الن ارا  .وينبني اسـتادام البيانـا واملعلومـا املسـتناة مـن آليـا اإلبـن الناامـة حيثمـا
أمكــن .وقــد اتفننــا علــا تكثيــف جهودنــا مــن أج ـ تــدعيم النــدرا اإلحصــااية البلــدان
النامية ،وال سيما منـها البلـدان األف ينيـة ،وأقـ البلـدان منـوا ،والبلـدان الناميـة ـ السـاحلية،
والــدول اجلزريــة الصــن ة الناميــة ،والبلــدان املتوســاة الــد  .ونلتــزم بوضــع منــاييس أوســع
للتندم احمل  .تكم الناتمل احمللي اإلمجايل.
ندا للعم من أج تني عاملنا
 - 49قب سبعني سنة لت ،اجتمع جي سابق من قادة العامل من أج إنشا األمم املتحدة.
فبنوا هذه املن.مة علا أنناج احل ب واالننسـام وأرسـوا قـيم السـنم واحلـوار والتعـاون الـدويل
اليت تستند إليها .وكث ميثال األمم املتحدة أمسا سيد لتلك النيم.
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 - 50وها كن اليوم نتاذ أيضا ق ارا ذا أمهيـة تارخييـة ع.يمـة .فنـد عنـدنا العـزم علـا بنـا
مستنب أفض جلميع به البش  ،مبن فيهم املنيني ن ح مـوا ف صـة عـيش حيـاة الانـة ك كـة
موفورة ،ومن حتنيق كام إمكاناام البش ية .وككننا أن نكون أول جي يـنجم استيصـال
شأفة الفن  ،كما قد نكون آ جيـ أتيحـت لـه الف صـة إلننـاذ كوكـب األرج .وسـيكون
العامل أفض حاال عام  2030إن كن أفلحنا بلو أهدافنا.
 - 51إن اخلاــة الــيت نعلــن عنــها اليــوم مــن أج ـ العم ـ علــا الصــعيد العــاملي الســنوا
اخلمــس عش ـ ة املنبلــة ،هــي ميثــال للنــاأل واألرج الن ـ ن احلــادي والعش ـ ين .وملــا كــان
األطفال والشباب إناثا وذكورا هم عوام التني احلامسة ،فإهنم سيجدون األهـدا اجلديـدة
جماال يوجهون من نله قدراام النمتناهية إطار سعيهم الدؤوب إىل إداد عامل أفض .
 - 52وإذا كانـــت العبـــارة الشـــه ة ”كـــن الشـــعوب“ هـــي فاحتـــة امليثـــال ،فإننـــا ”كـــن
الشــعوب“ نبــدأ اليــوم مس ـ تنا كــو عــام  .2030وس ـ افننا رحلتنــا ك ـ مــن احلكومــا
وال ملانـــا ومن.ومـــة األمـــم املتحـــدة واملتسســـا الدوليـــة األ ـ ـ ى ،والســـلاا احملليـــة،
والشعوب األصلية ،واعتمـع املـد  ،واألعمـال التجاريـة والناـاع اخلـاص واألوسـاال العلميـة
واألكادكية والنـاأل قاطبـة .وقـد تفاعـ مـع هـذه اخلاـة منيـني النـاأل الـذين سـيجعلون منـها
اــة جمــم .فهــي اــة النــاأل وضــعت علــا أيــدي النــاأل لصــاحل النــاأل ،وهــذا اعتنادنــا
ما سيكف جما النجا .
 - 53إن مســتنب البش ـ ية ومســتنب كوكبنــا ملــك أيــدينا .وهــو أيضــا ملــك أيــدي جي ـ
الشــباب ال ـ اهن الــذي سيســلم الشــعلة إىل األجيــال املنبلــة .ولنــد رمسنــا الا يــق كــو التنميــة
املســتدامة؛ وســيكون علينــا مجيعــا أن ك ـ ص علــا ــا ســعينا فيــه وعلــا عــدم االنتكــاأل
فيما كنق من مكاسب.
أهدا

التنمية املستدامة و ايااا

 - 54علا إث عملية مفاوضـا حكوميـة دوليـة شـاملة ،وبنـا علـا اقتـ ا الف يـق العامـ
املفتــو بــاب العضــوية املعــه بأهــدا التنميــة املســتدامة( ،)1الــذي جــا يتضــمن مندمــة تــبني
سيال تلك األهدا  ،نورد فيما يلي األهدا والنايا اليت اتفننا بشأهنا.

__________
( )1ي د تن ي الف يـق العامـ املفتـو بـاب العضـوية التـابع للجمعيـة العامـة واملعـه بأهـدا
( A/68/970و Corr.1؛ وان .أيضا .)A/68/970/Add.1
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 - 55وأهدا التنمية املستدامة و ايااا متكاملة و قابلة للتجزاـة ،وهـي عامليـة بابيعتـها
وشاملة من حيل تابينها ،ت اعي ا تن الواقع املعيش ك بلد وقدراته ومستوى تنميتـه
وحتتـ م السياسـا واألولويــا الوطنيـة .وتعتـ النايـا م امـي ذا طــابع عـاملي يُامــم إىل
بلو هــا ،حيــل حتــدد ك ـ حكومــة ايااــا الوطنيــة اخلاصــة هبــا مست شــدة مبســتوى الامــو
العـاملي ولكــن مـع م اعــاة ال.ـ و الوطنيــة .وعلـا كـ حكومـة أن تنـ ر سـب إدمــاج هــذه
النايــا العامليــة الاموحــة ضــمن عمليــا التااــي والسياســا واالســت اتيجيا الوطنيــة.
واملهــم م اعــاة الصــلة بــني التنميــة املســتدامة وبــني ســاا العمليــا اجلاريــة الــيت تتص ـ هبــا
امليادين االقتصادية واالجتماعية والبييية.
 - 56إننا إذ نضع هذه األهدا والنايـا نعتـ بـأن كـ بلـد يواجـه حتـديا ـددة
سعيه إىل حتنيـق التنميـة املسـتدامة ،ونشـدد علـا التحـديا اخلاصـة الـيت تواجـه أكثـ البلـدان
ضعفا ،وال سـيما البلـدان األف ينيـة وأقـ البلـدان منـوا والبلـدان الناميـة ـ السـاحلية والـدول
اجلزريــة الصــن ة الناميــة ،وكــذلك التحــديا احملــددة الــيت تواجــه البلــدان املتوســاة الــد .
اال نزاع اهتماما اصا أيضا.
وتتالب البلدان اليت
 - 57ونعت بأن البيانا األساسـية املتعلنـة بالعديـد مـن النايـا مـا .الـت ـ متـوف ة،
الــدول األعضــا  ،مــن أجـ
ونــدعو إىل .يــادة الــدعم لتعزيــز مجــع البيانــا وبنــا النـدرا
وضع أسس البيانـا حيثمـا مل تكـن موجـودة ،وطنيـا وعامليـا .ونلتـزم مبـ الثنـ ة الناامـة
جمال مجع البيانا مبـا يسـاعد علـا قيـاأل التنـدم احملـ  .بشـك أفضـ  ،وال سـيما بالنسـبة إىل
النايا اليت ليس جما معامل رقمية واضحة.
 - 5٨ونشجع اجلهود ا جلاريـة الـيت تبـذجما الـدول األعضـا إطـار افـ أ ـ ى مـن أجـ
التصدي ملساا رايسية قـد تع قـ تنفيـذ اتنـا ،وكتـ م الواليـا املسـتنلة لتلـك العمليـا .
ونعتــزم أن ع ـ مــن اخلاــة ومــن تنفيــذها أداة تســاعد علــا دعــم تلــك العمليــا األ ـ ى
والن ارا املتاذة إطارها ،وال تتدي إىل اإل نل هبا.
 - 59ونعت با تن النُهمل وال ؤى والنماذج واألدوا املتاحة لكـ بلـد ،وفـق ظ وفـه
وأولوياته الوطنية ،سعيه إىل حتنيق التنمية املستدامة ،ونتكد من جديـد أن كوكـب األرج
ون.مـــه اإليكولوجيـــة هـــي بيتنـــا املشـــت  ،وأن ”أمنـــا األرج“ تعـــب شـــااع عـــدد مـــن
البلدان واملناطق.
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أهدا

20/51

التنمية املستدامة
ك مكان

اجمد

 - 1النضا علا الفن جبميع أشكاله

اجمد

 - 2النضــا علــا اجلــوع وتــوف األمــن النــذااي والتنذيــة احملســنة وتعزيــز
الزراعة املستدامة
مجيع األعمار

اجمد

 - 3ضمان تع اجلميع بأمناال عيش صحية وبال فاهية

اجمد

 - 4ضــمان التعلــيم اجليــد املنصــف والشــام للجميــع وتعزيــز ف ـ ص الــتعلم
مدى احلياة للجميع

اجمد

 - 5حتنيق املساواة بني اجلنسني و كني ك النسا والفتيا
الصحي للجميع وإداراا إدارة مستدامة

اجمد

 - 6ضمان تواف املياه و دما الص

اجمد

 - 7ضــمان حصــول اجلميــع بتكلفــة ميســورة علــا ــدما الااقــة احلديثــة
املوثوقة واملستدامة

اجمد

 - ٨تعزيــز النمــو االقتصــادي املاـ د والشــام للجميــع واملســتدام ،والعمالــة
الكاملة واملنتجة ،وتوف العم الناق للجميع

اجمد

 - 9إقامة ُب حتتية قـادرة علـا الصـمود ،وحتفيـز التصـنيع الشـام للجميـع،
وتشجيع االبتكار
البلدان وفيما بينها

اجمد

 -10احلد من انعدام املساواة دا

اجمد

 - 11ج ْعـ املــدن واملســتوطنا البشـ ية شــاملة للجميــع وآمنــة وقــادرة علــا
الصمود ومستدامة

اجمد

 -12ضمان وجود أمناال استهن ،وإنتاج مستدامة

اجمد

 - 13اخلاذ إج ا ا عاجلة للتصدي لتني املنا وآثاره*

اجمد

 - 14حفك احملياا والبحار واملوارد البح ية واستادامها علا كو مسـتدام
لتحنيق التنمية املستدامة

اجمد

 - 15محاية الن.م اإليكولوجية ال ية وت ميمهـا وتعزيـز اسـتادامها علـا كـو
مستدام ،وإدارة النابا علا كو مستدام ،ومكافحـة التصـح  ،ووقـف
تدهور األراضي وعكس مساره ،ووقف فندان التنوع البيولوجي
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اجمد

 - 16التشجيع علا إقامة جمتمعا مساملة ال يُهمش فيها أحد من أجـ حتنيـق
التنميــة املســتدامة ،وإتاحــة إمكانيــة وصــول اجلميــع إىل العدالــة ،وبنــا
متسسا فعالة و اضعة للمسا لة وشاملة للجميع علا مجيع املستويا

اجمد

 - 17تعزيـــز وســـاا التنفيـــذ وتنشـــي الشـ ـ اكة العامليـــة مـــن أجـ ـ حتنيـــق
التنمية املستدامة
* مــع التســليم بــأن اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تن ـ املنــا هــي املنتــدى الــدويل
واحلكومي الدويل ال ايسي للتفاوج بشأن التصدي لتن املنا علا الصعيد العاملي.

اجمد

 - 1النضا علا الفن جبميع أشكاله

ك مكان

 1-1النضا علا الفن املدقع للناأل أمجعـني أينمـا كـانوا لـول عـام  ،2030وهـو يُنـاأل
حاليا بعدد األشااص الذين يعيشون بأق من  1.25دوالر اليوم
 2-1خلفيض نسبة ال جال والنسا واألطفال من مجيع األعمـار الـذين يعـانون الفنـ جبميـع
أبعاده وفنا للتعاريف الوطنية مبندار النصف علا األق لول عام 2030
 3-1استحداا ن.م وتداب محاية اجتماعية منامـة علـا الصـعيد الـوطه للجميـع ووضـع
حدود دنيا جما ،وحتنيق تناية صحية واسعة للفن ا والضعفا لول عام 2030
 4-1ضمان تع مجيع ال جال والنسا  ،وال سيما الفنـ ا والضـعفا منـهم ،بـنفس احلنـول
احلصــول علــا املــوارد االقتصــادية ،وكــذلك حصــوجمم علــا اخلــدما األساســية،
وعلا حق ملكية األراضي والتص فيها و ه من احلنول املتعلنة بأشـكال امللكيـة
األ ى ،وبامل اا ،وباحلصول علا املوارد الابيعية ،والتكنولوجيا اجلديـدة املنامـة،
واخلدما املالية ،مبا ذلك التموي املتناهي الصن  ،لول عام 2030
 5-1بنا قدرة الفن ا والفيا الضعيفة علا الصمود واحلد من تع ضها وتأث ها بـال.واه
املتا فة املتصلة باملنا و ها من اجمزا والكوارا االقتصادية واالجتماعية والبيييـة
لول عام 2030
-1أ
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كفالة حشد موارد كب ة من مصادر متنوعة ،مبا ذلك عـن ط يـق التعـاون اإلمنـااي
املعز ،.مـن أجـ تزويـد البلـدان الناميـة ،وال سـيما أقـ البلـدان منـوا ،مبـا يكفيهـا مـن
الوساا اليت ككن التنبـت هبـا مـن أجـ تنفيـذ الـ اممل والسياسـا ال اميـة إىل النضـا
علا الفن جبميع أبعاده
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-1ب وضع أط سياساتية سليمة علا ك من الصـعيد الـوطه واإلقليمـي والـدويل ،اسـتنادا
إىل است اتيجيا إمنااية م اعية ملصـاحل الفنـ ا وم اعيـة للمن.ـور اجلنسـا  ،مـن أجـ
تس يع وت ة االستثمار اإلج ا ا ال امية إىل النضا علا الفن
اجمـــد  - 2النضـــا علـــا اجلـــوع وتـــوف األمـــن النـــذااي والتنذيـــة احملســ نة وتعزيـــز
الزراعة املستدامة
 1-2النضـا علـا اجلـوع وضـمان حصـول اجلميـع ،وال سـيما الفنـ ا والفيـا الضــعيفة،
مبــن فــيهم ال ضــع ،علــا مــا يكفــيهم مــن النــذا املــأمون واملنــذي طــوال العــام لــول
عام 2030
 2-2وضــع هنايــة جلميــع أشــكال ســو التنذيــة ،لــول عــام  ،2030مبــا ذلــك حتنيــق
األهــدا املتفــق عليهــا دوليــا بشــأن توقــف النمــو واجمــزال لــدى األطفــال دون ســن
اخلامســة ،ومعاجلــة االحتياجــا التنذويــة للم اهنــا والنســا احلوام ـ وامل ضــعا
وكبار السن لول عام 2025
 3-2مضاعفة اإلنتاجيـة الزراعيـة ود ـ صـنار منتجـي األ ذيـة ،وال سـيما النسـا وأفـ اد
الشــعوب األصــلية واملــزارعني األسـ يني وال عــاة والصــيادين ،مبــا ذلــك مــن ــنل
ضمان املساواة حصوجمم علا األراضي وعلا موارد اإلنتـاج األ ـ ى واملـد ن
واملعار واخلـدما املاليـة وإمكانيـة وصـوجمم إىل األسـوال وحصـوجمم علـا الفـ ص
.راعية ،لول عام 2030
لتحنيق قيمة مضافة وحصوجمم علا ف ص عم
 4-2ضمان وجود ن.م إنتاج ـذااي مسـتدامة ،وتنفيـذ ارسـا .راعيـة متينـة تـتدي إىل
.يــادة اإلنتاجيــة واحملاصــي  ،وتســاعد علــا احلفــا علــا الــن.م اإليكولوجيــة ،وتعــز.
الندرة علا التكيف مع تن املنا وعلا مواجهـة أحـوال الانـس املتا فـة وحـاال
اجلفا والفيضانا و ها من الكوارا ،وحتسِّن تـدرديا نوعيـة األراضـي والت بـة،
لول عام 2030
 5-2احلفا علا التنوع اجليه للبـذور والنباتـا املزروعـة واحليوانـا األليفـة ومـا يتصـ
هبا من األنواع ال ية ،مبا ذلك من نل بنو ،البذور والنباتا املتنوعـة الـيت تُـدار
إدارة سليمة علا ك من الصعيد الوطه واإلقليمي والدويل ،وضـمان الوصـول إليهـا
وتناسم املنافع الناشية عن استادام املوارد اجلينية وما يتص هبـا مـن معـار تنليديـة
بعدل وإنصا علا النحو املتفق عليه دوليا ،لول عام 2020
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-2أ

.يــادة االســتثمار ،مبــا ذلــك عــن ط يــق التعــاون الــدويل املعــز ،.الــب التحتيــة
ال يفية ،و البحوا الزراعيـة و ـدما اإلرشـاد الزراعـي ،و تاـوي التكنولوجيـا
وبنو ،اجلينا احليوانية والنباتية من أج تعزيز النـدرة اإلنتاجيـة الزراعيـة البلـدان
النامية ،وال سيما أق البلدان منوا

األسـوال الزراعيـة العامليـة،
-2ب منع النيود املف وضة علا التجارة وتصحيم التشوها
مبـا ذلـك عــن ط يـق اإللنـا املــوا.ي جلميـع أشـكال إعانــا الصـادرا الزراعيــة،
ومجيع تداب التصدي ذا األث املماث  ،وفنا لتكليف جولة الدوحة اإلمنااية
-2ج اعتماد تداب لضمان سنمة أدا أسوال السلع األساسـية ومشـتنااا وتيسـ احلصـول
علا املعلوما عن األسـوال الوقـت املناسـب ،مبـا ذلـك عـن االحتياطيـا مـن
األ ذية ،وذلك للمساعدة علا احلد من شدة تنلب أسعارها
اجمد

 - 3ضمان ت ع اجلميع بأمناال عيش صحية وبال فاهية مجيع األعمار

 1-3فض النسبة العاملية للوفيا النفاسية إىل أقـ مـن  70حالـة وفـاة لكـ 100 000
مولود حي لول عام 2030
 2-3وضــع هنايــة لوفيــا املواليــد واألطفــال دون ســن اخلامســة الــيت ككــن تفاديهــا لــول
فـض وفيـا املواليـد علـا األقـ
عام  ،2030بسعي مجيع البلدان إىل بلو هـد
إىل  12حالة وفاة ك  1 000مولـود حـي ،و فـض وفيـا األطفـال دون سـن
اخلامسة علا األق إىل  25حالة وفاة ك  1 000مولود حي
 3-3وضع هناية ألوبية اإليد .والس واملنريا واألم اج املدارية املهملة ومكافحـة االلتـهاب
الكبدي الوبااي واألم اج املننولة باملياه واألم اج املعدية األ ى لول عام 2030
 4-3خلفـيض الوفيــا املبكـ ة النامجــة عـن األمـ اج ـ املعديـة مبنــدار الثلـل مــن ــنل
الوقاية والعنج وتعزيز الصحة والسنمة العنليتني لول عام 2030
 5-3تعزيز الوقاية من إسا ة استعمال املواد ،مبا يشم تعاطي املاـدرا وتنـاول الكحـول
علا كو يض بالصحة ،وعنج ذلك
6-3

فض عدد الوفيا واإلصابا النامجة عن حوادا امل ور إىل النصف لول عام 2020

 7-3ضمان حصول اجلميع علـا ـدما رعايـة الصـحة اجلنسـية واإل ابيـة ،مبـا ذلـك
دما ومعلوما تن.يم األسـ ة والتوعيـة اخلاصـة بـه ،وإدمـاج الصـحة اإل ابيـة
االست اتيجيا وال اممل الوطنية لول عام 2030
15-13689
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 ٨-3حتنيــق التنايــة الصــحية الشــاملة ،مبــا ذلــك احلمايــة مــن املاــاط املاليــة ،وإمكانيــة
احلصــول علــا ــدما ال عايــة الصــحية األساســية اجليــدة وإمكانيــة حصــول اجلميــع
علا األدوية واللناحا اجليدة والفعالة وامليسورة التكلفة
 9-3احلد بدرجة كب ة من عدد الوفيا واألم اج النامجة عن التع ج للمـواد الكيمياايـة
اخلا ة وتلويل وتلوا اجموا واملا والت بة لول عام 2030
-3أ

تعزيز تنفيذ االتفاقية اإلطارية ملن.مـة الصـحة العامليـة ملكافحـة التبـ
حسب االقتضا

مجيـع البلـدان،

-3ب دعم البحل والتاوي جمال اللناحا واألدوية لفم اج املعديـة و ـ املعديـة الـيت
تتع ـ ج جمــا البلــدان الناميــة املنــام األول ،وتــوف إمكانيــة احلصــول علــا األدويــة
واللناحــا األساســية بأســعار معنولــة ،وفنــا إلعــنن الدوحــة بشــأن االتفــال املتعلــق
باجلوانب املتصلة بالتجارة من حنول امللكية الفك يـة وبالصـحة العامـة ،الـذي يتكـد
حــق البلــدان الناميــة االســتفادة بالكام ـ مــن األحكــام الــواردة االتف ـال بشــأن
اجلوانب املتصلة بالتجارة مـن حنـول امللكيـة الفك يـة املتعلنـة بأوجـه امل ونـة الن.مـة
حلماية الصحة العامة ،وال سيما العم من أج إمكانية حصول اجلميع علا األدوية
قاـاع الصـحة وتوظيـف النـوى العاملـة هـذا الناـاع وتاوي هـا
-3ج .يادة التمويـ
وتدريبها واستبنا اها البلدان الناميـة ،و اصـة أقـ البلـدان منـوا والـدول اجلزريـة
الصن ة النامية. ،يادة كب ة
-3د تعزيز قدرا مجيع البلـدان ،وال سـيما البلـدان الناميـة،
من املااط وإدارة املااط الصحية الوطنية والعاملية

جمـال اإلنـذار املبكـ واحلـد

اجمد  - 4ضمان التعل يم اجليد املنصف والشـام للجميـع وتعزيـز فـ ص الـتعل م مـدى
احلياة للجميع
 1-4ضمان أن يتمتع مجيع البنا والبنني والفتيا والفتيـان بتعلـيم ابتـدااي وثـانوي جمـا
ومنصف وجيد ،ا يتدي إىل حتنيق نتاامل تعليمية منامة وفعالة لول عام 2030
 2-4ضـمان أن تتـا جلميـع البنــا والبـنني فـ ص احلصـول علــا نوعيـة جيـدة مـن النمــا
وال عايــة م حلــة الافولــة املبك ـ ة والتعلــيم قب ـ االبتــدااي حــىت يكونــوا جــاهزين
للتعليم االبتدااي لول عام 2030
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 3-4ضـمان تكـافت فـ ص مجيـع النسـا وال جــال احلصـول علـا التعلــيم املهـه والتعلــيم
العايل اجليد وامليسور التكلفة ،مبا ذلك التعليم اجلامعي ،لول عام 2030
 4-4الزيادة بنسبة كب ة عدد الشـباب والكبـار الـذين تتـواف لـديهم املهـارا املناسـبة،
مبا ذلك املهارا الت ننية واملهنيـة ،للعمـ وشـن وظـااف الانـة وملباشـ ة األعمـال
احل ة لول عام 2030
 5-4النضا علا التفاو بني اجلنسني التعليم وضمان تكافت فـ ص الوصـول إىل مجيـع
مســتويا التعلــيم والتــدريب املهــه للفيــا الضــعيفة ،مبــا ذلــك لفشــااص ذوي
اإلعاقــة والشــعوب األصــلية واألطفـال الــذين يعيشــون ظـ أوضــاع هشــة ،لــول
عام 2030
 6-4ضمان أن تلم نسبة كب ة مجيع الشباب مـن الكبـار ،رجـا اال ونسـا علـا حـد سـوا ،
بالن ا ة والكتابة واحلساب لول عام 2030
 7-4ضمان أن يكتسب مجيع املتعلمني املعار واملهارا الن.مة لدعم التنمية املسـتدامة،
مبا ذلك جبملة من السُبُ من بينها التعليم لتحنيق التنمية املستدامة واتبـاع أسـاليب
العيش املستدامة ،وحنول اإلنسان ،واملساواة بـني اجلنسـني ،والتـ ويمل لثنافـة السـنم
والنعنف وامل واطنـة العامليـة وتنـدي التنـوع الثنـا وتنـدي مسـامهة الثنافـة التنميـة
املستدامة ،لول عام 2030
-4أ

بنـا امل افــق التعليميـة الــيت ت اعــي الفـ ول بــني اجلنســني ،واإلعاقـة ،واألطفــال ،ورفــع
مســتوى امل افــق التعليميــة الناامــة واييــة بييــة تعليميــة فعالــة ومأمونــة و اليــة مــن
العنف للجميع

-4ب الزيادة بنسبة كب ة عدد املنم املدرسية املتاحة للبلدان الناميـة علـا الصـعيد العـاملي
للبلدان الناميـة ،و اصـة ألقـ البلـدان منـوا والـدول اجلزريـة الصـن ة الناميـة والبلـدان
األف ينيــة ،لنلتحــال بــالتعليم العــايل ،مبــا ذلــك مــنم التــدريب املهــه وتكنولوجيــا
املعلوما واالتصاال  ،وال اممل التننية واجمندسية والعلمية البلـدان املتندمـة النمـو
والبلدان النامية األ ى ،لول عام 2020
-4ج الزيادة بنسبة كب ة عدد املعلمني املتهلني ،مبا ذلـك مـن ـنل التعـاون الـدويل
لتــدريب املعلمــني البلــدان الناميــة ،و اصــة أق ـ البلــدان منــوا والــدول اجلزريــة
الصن ة النامية ،لول عام 2030
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اجمد

 - 5حتنيق املساواة بني اجلنسني و كني ك النسا والفتيا

 1-5النضا علا مجيع أشكال التمييز ضد النسا والفتيا

ك مكان

اعــالني العــام
 2-5النضــا علــا مجيــع أشــكال العنــف ضــد مجيــع النســا والفتيــا
واخلـــاص ،مبـــا ذلـــك اال ـــار بالبشـــ واالســـتننل اجلنســـي و ـــ ذلـــك مـــن
أنواع االستننل
 3-5النضــا علــا مجيــع املمارســا الضــارة ،مــن قبي ـ .واج األطفــال والــزواج املبك ـ
والزواج النس ي ،وتشويه األعضا التناسلية لإلناا ( تان اإلناا)
 4-5االعتـ ا بأعمــال ال عايــة ـ مدفوعــة األجـ والعمـ املــزنيل وتنــدي ها مــن ــنل
تــوف اخلــدما العامــة والــب التحتيــة ووضــع سياســا احلمايــة االجتماعيــة وتعزيــز
تناسـم املسـتولية دا ـ األسـ ة املعيشـية والعاالـة ،حسـبما يكـون ذلـك مناسـبا علـا
الصعيد الوطه
 5-5كفالة مشاركة امل أة مشارك ة كاملة وفعالـة وتكـافت الفـ ص املتاحـة جمـا للنيـادة علـا
قــدم املســاواة مــع ال جــ علــا مجيــع مســتويا صــنع النــ ار احليــاة السياســية
واالقتصادية والعامة
 6-5ضــمان حصــول اجلميــع علــا ــدما الصــحة اجلنســية واإل ابيــة وعلــا احلنــول
اإل ابية ،علا النحو املتفق عليـه وفنـا ل نـاممل عمـ املـت الـدويل للسـكان والتنميـة
ومنهاج عم بيجني والوثااق اخلتامية ملت ا استع اضهما
-5أ

النيــام بإصــنحا لتاوي ـ امل ـ أة حنوقــا متســاوية املــوارد االقتصــادية ،وكــذلك
األراضــي و هــا مــن املمتلكــا ،
إمكانيــة حصــوجما علــا حــق امللكيــة والتصـ
وعلا اخلدما املالية ،وامل اا واملوارد الابيعية ،وفناا للنوانني الوطنية

-5ب تعزيز استادام التكنولوجيـا التمكينيـة ،و اصـة تكنولوجيـا املعلومـا واالتصـاال ،
من أج تعزيز كني امل أة
-5ج اعتمــاد سياســا ســليمة وتش ـ يعا قابلــة لإلنفــاذ وتعزيــز السياســا والتش ـ يعا
الناامة من هذا ال نبي للنهوج باملسـاواة بـني اجلنسـني و كـني كـ النسـا والفتيـا
علا مجيع املستويا
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اجمد

 - 6ضمان تواف املياه و دما الص

الصحي للجميع وإداراا إدارة مستدامة

 1-6حتنيـق هــد حصــول اجلميـع بشــك منصــف علــا ميـاه الشـ ب املأمونــة وامليســورة
التكلفة لول عام 2030
 2-6حتنيق هد حصول اجلميع علا دما الص الصحي والن.افة الصـحية ووضـع
هنايــة للتنــوال الع ـ ا  ،وإيــن اهتمــام ــاص الحتياجــا النســا والفتيــا ومــن
يعيشون ظ أوضاع هشة ،لول عام 2030
 3-6حتسني نوعية املياه عن ط يق احلد من التلوا ووقف إلنا النفايا واملواد الكيمياايـة
اخلا ـ ة وتنلي ـ تس ـ هبا إىل أدو حــد ،و فــض نســبة ميــاه اعــاري ـ املعاجلــة إىل
النصف ،و.يادة إعادة التدوي وإعادة االسـتادام املأمونـة بنسـبة كـب ة علـا الصـعيد
العاملي ،لول عام 2030
. 4-6يـادة كفـا ة اسـتادام امليـاه مجيـع النااعـا .يـادة كـب ة وضـمان سـحب امليــاه
العذبة وإمدادااا علا كو مستدام مـن أجـ معاجلـة شـم امليـاه ،واحلـد بدرجـة كـب ة
من عدد األشااص الذين يعانون من ندرة املياه ،لول عام 2030
 5-6تنفيــذ اإلدارة املتكاملــة ملــوارد امليــاه علــا مجيــع املســتويا  ،مبــا
التعاون العاب للحدود حسب االقتضا  ،لول عام 2030

ذلــك مــن ــنل

 6-6محايـــة وتــ ميم الـــن.م اإليكولوجيـــة املتصـــلة بامليـــاه ،مبـــا ذلـــك اجلبـــال والنابـــا
واألراضي ال طبة واألهنار ومستودعا املياه اجلوفية والبح ا  ،لول عام 2020
-6أ

البلـدان الناميـة جمـال األنشـاة
تعزيز ناال التعاون الدويل ودعـم بنـا النـدرا
وال اممل املتعلنة باملياه والصـ الصـحي ،مبـا ذلـك مجـع امليـاه ،وإ.الـة ملوحتـها،
وكفــا ة اســتادامها ،ومعاجلــة امليــاه العادمــة ،وتكنولوجيــا إعــادة التــدوي وإعــادة
االستعمال ،لول عام 2030

-6ب دعم وتعزيز مشاركة اعتمعا احمللية
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اجمـــد  - 7ضـــمان حصـــول اجلميـــع بتكلفـــة ميســـورة علـــا ـــدما الااقـــة احلديثـــة
املوثوقة واملستدامة
 1-7ضمان حصول اجلميع بتكلفـة ميسـورة علـا ـدما الااقـة احلديثـة املوثوقـة لـول
عام 2030
 2-7حتنيق .يادة كب ة
عام 2030

حصة الااقة املتجددة

 3-7مضاعفة املعدل العاملي للتحسن
-7أ

جمموعـة مصـادر الااقـة العامليـة لـول

كفا ة استادام الااقة لول عام 2030

تعزيز التعاون الدويل من أج تيس الوصول إىل وا وتكنولوجيـا الااقـة الن.يفـة،
مبا ذلك تلك املتعلنة بالااقة املتجـددة ،والكفـا ة اسـتادام الااقـة وتكنولوجيـا
الوقــود األحفــوري املتندمــة واألن.ــف ،وتشــجيع االســتثمار الــب التحتيــة للااقــة
وتكنولوجيا الااقة الن.يفة ،لول عام 2030

-7ب توســيع ناــال الـبُ التحتيــة وحتســني مســتوى التكنولوجيــا مــن أجـ تنــدخم ــدما
الااقــة احلديثــة واملســتدامة للجميــع البلــدان الناميــة ،و اصــة أق ـ البلــدان منــوا
والدول اجلزرية الصن ة الناميـة ،والبلـدان الناميـة ـ السـاحلية ،وفنـا لـ اممل الـدعم
اخلاصة بك منها علا حدة ،لول عام 2030
اجمــد  - ٨تعزيــز النمــو االقتصــادي املا ـ د والشــام ل لجميــع واملســتدام ،والعمالــة
الكاملة واملنتجة ،وتوف العم الناق للجميع
 1-٨احلفا علا النمو االقتصادي الف دي وفنا لل .و الوطنية ،و اصة علا منو النـاتمل
احمللي اإلمجايل بنسبة  7املااة علا األق سنويا أق البلدان منوا
 2-٨حتنيق مستويا أعلا من اإلنتاجية االقتصادية من نل التنويـع ،واالرتنـا مبسـتوى
التكنولوجيــا ،واالبتكــار ،مبــا ذلــك مــن ــنل الت كيــز علــا النااعــا املتســمة
بالنيمة املضافة العالية والنااعا الكثيفة العمالة
 3-٨تعزيز السياسا املوجهة كو التنميـة والـيت تـدعم األنشـاة اإلنتاجيـة ،وفـ ص العمـ
الناــق ،ومباش ـ ة األعمــال احل ـ ة ،والنــدرة علــا اإلبــداع واالبتكــار ،وتشــجع علــا
إضــفا الاــابع ال مســي علــا املشــاريع املتناهيــة الصــن والصــن ة واملتوســاة احلجــم،
ومنوها ،مبا ذلك من نل احلصول علا اخلدما املالية
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 4-٨حتســني الكفــا ة اســتادام امل ـوارد العامليــة جمــال االســتهن ،واإلنتــاج ،تــدرديا،
حــىت عــام  ،2030والســعي إىل فص ـ النمــو االقتصــادي عــن التــدهور البييــي ،وفنــا
لإلطار العش ي لل اممل بشأن االستهن ،واإلنتـاج املسـتدامني ،مـع اضـانع البلـدان
املتندمة النمو بدور ال يادة
 5-٨حتنيـــق العمالـــة الكاملـــة واملنتجـــة وتـــوف العمـ ـ الناـــق جلميـــع النســـا وال جـــال،
مبــا ذلــك الشــباب واألشــااص ذوو اإلعاقــة ،وتكــافت األجـ لنــا العمـ املتكــاف
النيمة ،لول عام 2030
 6-٨احلد بدرجة كـب ة مـن نسـبة الشـباب ـ امللـتحنني بالعمالـة أو التعلـيم أو التـدريب
لول عام 2020
 7-٨اخلاذ تداب فورية وفعالة للنضـا علـا السـا ة وإهنـا الـ ل املعاصـ واال ـار بالبشـ
لضـــمان ح.ـ ـ واستيصـــال أســـوأ أشـــكال عمـ ـ األطفـــال ،مبـــا ذلـــك نيـــدهم
واستادامهم كجنود ،وإهنا عم األطفال جبميع أشكاله لول عام 2025
 ٨-٨محاية حنول العم وتعزيز بييـة عمـ سـاملة وآمنـة جلميـع العمـال ،مبـن فـيهم العمـال
املهاج ون ،و اصة املهاج ا  ،والعاملون الوظااف املستن ة
 9-٨وضــع وتنفيــذ سياســا اــد إىل تعزيــز الســياحة املســتدامة الــيت تــوف فـ ص العمـ
وتعز .الثنافة واملنتجا احمللية لول عام 2030
 10-٨تعزيــز قــدرة املتسســا املاليــة احملليــة علــا تشــجيع إمكانيــة احلصــول علــا اخلــدما
املص فية والتأمني واخلدما املالية للجميع ،وتوسيع نااقها
-٨أ

.يادة دعم املعونة من أج التجارة للبلـدان الناميـة ،و اصـة أقـ البلـدان منـوا ،مبـا
ذلــك مــن ــنل اإلطــار املتكامـ املعــز .للمســاعدة التننيــة املتصــلة بالتجــارة إىل أقـ
البلدان منوا

-٨ب وضع وتفعي اسـت اتيجية عامليـة لتشـني الشـباب وتنفيـذ امليثـال العـاملي لتـوف فـ ص
العم الصادر عن من.مة العم الدولية لول عام 2020
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اجمــد  - 9إقامــة بــ حتتيــة قــادرة علــا الصــمود ،وحتفيــز التصــنيع الشــام للجميــع
واملستدام ،وتشجيع االبتكار
 1-9إقامة ب حت تية جيدة النوعيـة وموثوقـة ومسـتدامة وقـادرة علـا الصـمود ،مبـا ذلـك
الب التحتية اإلقليمية والعاب ة للحدود ،لدعم التنمية االقتصـادية ورفـاه اإلنسـان ،مـع
الت كيز علا تيس سُبُ وصول اجلميع إليها بتكلفة ميسورة وعلا قدم املساواة
 2-9تعزيـز التصــنيع الشــام للجميـع واملســتدام ،وحتنيــق .يـادة كــب ة لــول عــام 2030
حصــة الصــناعة العمالــة و النــاتمل احمللــي اإلمجــايل ،مبــا يتماشــا مــع ال .ـ و
الوطنية ،ومضاعفة حصتها أق البلدان منوا
. 3-9يادة فـ ص حصـول املشـاريع الصـناعية الصـن ة احلجـم وسـاا املشـاريع ،وال سـيما
البلــدان الناميــة ،علــا اخلــدما املاليــة ،مبــا ذلــك االاتمانــا ميســورة التكلفــة،
وإدماجها سنس النيمة واألسوال
 4-9حتســـني الـــب التحتيـــة وحتـــديل الصـــناعا لـــول عـــام  2030مـــن أجـ ـ حتنيـــق
اســـتدامتها ،مـــع .يـــادة كفـــا ة اســـتادام املـــوارد و.يـــادة اعتمـــاد التكنولوجيـــا
والعمليا الصناعية الن.ي فة والسليمة بيييـا ،ومـع قيـام مجيـع البلـدان باخلـاذ إجـ ا ا
وفنا لندرااا
 5-9تعزيز البحل العلمي وحتسني الندرا التكنولوجيـة النااعـا الصـناعية مجيـع
البلدان ،وال سيما البلدان النامية ،مبا ذلك ،لـول عـام  ،2030تشـجيع االبتكـار
والزيادة بنسبة كب ة عدد العاملني جمال البحل والتاوي لك مليـون شـاص،
و.يادة إنفال النااعني العام واخلاص علا البحل والتاوي
-9أ

تيس ـ تاــوي الــب التحتيــة املســتدامة والنــادرة علــا الصــمود البلــدان الناميــة مــن
نل حتسني الدعم املايل والتكنولوجي والتنه املندم للبلدان األف ينية ،وأق البلـدان
منوا ،والبلدان النامية الساحلية ،والدول اجلزرية الصن ة النامية

-9ب دعم تاوي التكنولوجيا احمللية والبحل واالبتكار البلدان الناميـة ،مبـا ذلـك عـن
ط يق كفالة وجود بيية متاتية مـن حيـل السياسـا للتنويـع الصـناعي وإضـافة قيمـة
للسلع األساسية بني أمور أ ى
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-9ج حتنيــق .يــادة كــب ة فــ ص احلصــول علــا تكنولوجيــا املعلومــا واالتصــاال ،
والسعي إىل توف ف ص الوصول الشام وامليسور إىل شبكة اإلنت نت أقـ البلـدان
منوا لول عام 2020
اجمد

 - 10احلد من انعدام املساواة دا

البلدان وفيما بينها

 1-10التوص تدرديا إىل حتنيق منو الد ودعم اسـتم ار ذلـك النمـو ألدو 40
من السكان مبعدل أعلا من املعدل املتوس الوطه لول عام 2030

املااـة

 2-10كني وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي للجميع ،بنض الن.ـ عـن
الســـن أو اجلـــنس أو اإلعاقـــة أو العـ ـ ل أو اإلثنيـــة أو األصـ ـ أو الـــدين أو الوضـــع
االقتصادي أو ذلك ،لول عام 2030
 3-10ضمان تكافت الفـ ص واحلـد مـن أوجـه انعـدام املسـاواة النتـاامل ،مبـا ذلـك مـن
ـــنل إ.الـــة النـــوانني والسياســـا واملمارســـا التمييزيـــة ،وتعزيـــز التشـ ـ يعا
والسياسا واإلج ا ا املنامة هذا الصدد
 4-10اعتمـــاد سياســـا  ،وال ســـيما السياســـا املاليـــة وسياســـا األجـــور واحلمايــــة
االجتماعية ،وحتنيق قدر أك من املساواة تدرديا
 5-10حتســـني تن.ـــيم ورصـــد األســـوال واملتسســـا املاليـــة العامليـــة وتعزيـــز تنفيـــذ تلـــك
التن.يما
 6-10ضمان تعزيز ثي البلدان النامية وإمساع صواا عملية صـنع النـ ار املتسسـا
االقتصــادية واملاليــة الدوليــة العامليــة ،مــن أج ـ حتنيــق املزيــد مــن الفعاليــة واملصــداقية
واملسا لة والش عية للمتسسا
 7-10تيس اجمج ة وتنن األشـااص علـا كـو مـن.م وآمـن ومنـت.م ومتسـم باملسـتولية،
مبا ذلك من نل تنفيذ سياسا اجمج ة املاا جما واليت تتسم سن اإلدارة
-10أ تنفيــذ مبــدأ املعاملــة اخلاصــة والتفضــيلية للبلــدان الناميــة ،و اصــة أق ـ البلــدان منــوا،
مبا يتماشا مع اتفاقا من.مة التجارة العاملية
-10ب تشجيع املساعدة اإلمناايـة ال مسيـة والتـدفنا املاليـة ،مبـا ذلـك االسـتثمار األجـن
املباش  ،إىل الدول اليت تشتد احلاجة فيها إليها ،وال سيما أق البلـدان منـوا ،والبلـدان
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األف ينيــة ،والــدول اجلزريــة الصــن ة الناميــة ،والبلــدان الناميــة ـ الســاحلية ،وفنــا
خلااها وب اجمها الوطنية
-10ج فض تكاليف معامن حتوين املهاج ين إىل أق من  3املااة ،وإلنـا قنـوا
التحوين املالية اليت ت بو تكاليفها علا  5املااة ،لول عام 2030
اجمــد  - 11جع ـ املــدن واملســتوطنا
الصمود ومستدامة

البش ـ ية شــاملة للجميــع وآمنــة وقــادرة علــا

 1-11ضــمان حصــول اجلميــع علــا مســاكن و ــدما أساســية منامــة وآمنــة وميســورة
التكلفة ،ورفع مستوى األحيا الفن ة ،لول عام 2030
 2-11توف إمكانية وصول اجلميـع إىل ن.ـم ننـ مأمونـة وميسـورة التكلفـة ويسـه الوصـول
إليها ومستدامة ،وحتسني السنمة علا الا ل ،وال سيما من نل توسيع ناـال الننـ
العام ،مع إين اهتمام اص الحتياجـا األشـااص الـذين يعيشـون ظـ ظـ و
هشة والنسا واألطفال واألشااص ذوي اإلعاقة وكبار السن ،لول عام 2030
 3-11تعزيــز التوســع احلض ـ ي الشــام للجميــع واملســتدام ،والنــدرة علــا خلاــي وإدارة
املســتوطنا البشــ ية مجيــع البلــدان علــا كــو قــاام علــا املشــاركة ومتكامــ
ومستدام ،لول عام 2030
 4-11تعزيز اجلهود ال امية إىل محاية وصون الت اا الثنا والابيعي العاملي
 5-11التنلي ـ إىل درجــة كــب ة مــن عــدد الوفيــا وعــدد األشــااص املتض ـ رين ،وحتنيــق
اخلساا االقتصـادية املباشـ ة املتصـلة بالنـاتمل احمللـي اإلمجـايل العـاملي
اخنفاج كب
اليت حتدا بسبب الكوارا ،مبا ذلك الكوارا املتصـلة بامليـاه ،مـع الت كيـز علـا
محاية الفن ا واألشااص الذين يعيشون ظ أوضاع هشة ،لول عام 2030
 6-11احلـد مـن األثـ البييـي السـل الفـ دي للمـدن ،مبــا ذلـك عـن ط يــق إيـن اهتمــام
اص لنوعية اجموا وإدارة نفايا البلديا و ها ،لول عام 2030
 7-11تــوف ســب اســتفادة اجلميــع مــن مســاحا ض ـ ا وأمــاكن عامــة ،آمنــة وشــاملة
للجميــع وككــن الوصــول إليهــا ،وال ســيما بالنســبة للنســا واألطفــال وكبــار الســن
واألشااص ذوي اإلعاقة ،لول عام 2030
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-11أ دعم ال واب اإلدابية االقتصادية واالجتماعية والبييية بني املنـاطق احلضـ ية واملنـاطق
احملياة باملناط ق احلضـ ية واملنـاطق ال يفيـة ،مـن ـنل تعزيـز خلاـي التنميـة الوطنيـة
واإلقليمية
-11ب العمـ لــول عــام  ،2020علــا الزيــادة بنســبة كــب ة عــدد املــدن واملســتوطنا
البش ية اليت تعتمد وتنفذ سياسا و ااا متكاملة من أج لول اجلميـع ،وحتنيـق
الكفا ة استادام املوارد ،والتافيف من تن املنا والتكيف معه ،والنـدرة علـا
الصمود مواجهة الكوارا ،ووضع وتنفيذ اإلدارة الكليـة ملاـاط الكـوارا علـا
مجيع املسـتويا  ،مبـا يتماشـا مـع إطـار سـينداي للحـد مـن ـاط الكـوارا للفتـ ة
2030-2015
-11ج دعم أق البلدان منوا ،مبا ذلك من نل املساعدة املالية والتننيـة،
املستدامة والنادرة علا الصمود باستادام املواد احمللية
اجمد

إقامـة املبـا

 - 12ضمان وجود أمناال استهن ،وإنتاج مستدامة

 1-12تنفيذ اإلطار العش ي ل اممل االستهن ،واإلنتاج املسـتدامني ،مـع قيـام مجيـع البلـدان
باخلاذ إج ا ا وتويل البلدان املتندمة النمو دور ال يادة ،مع م اعاة مسـتوى التنميـة
البلدان النامية وقدرااا
 2-12حتنيق اإلدارة املستدامة واالستادام الكفت للموارد الابيعية ،لول عام 2030
 3-12خلفيض نصيب الف د من النفايا النذااية العاملية علـا صـعيد أمـاكن البيـع بالتجزاـة
واملستهلكني مبندار النصف ،واحلد من ساا األ ذية م اح اإلنتـاج وسنسـ
اإلمداد ،مبا ذلك ساا ما بعد احلصاد ،لول عام 2030
 4-12حتنيق اإلدارة السليمة بيييا للمواد الكيميااية والنفايا طوال دورة عم ها ،وفنـا لفطـ
الدولية املتفق عليها ،واحلد بدرجة كب ة من إطنقها اجموا واملا والت بـة مـن أجـ
التنلي إىل أدو حد من آثارها الضارة علا صحة اإلنسان والبيية ،لول عام 2020
 5-12احلد بدرجة كب ة من إنتاج النفايـا  ،مـن ـنل املنـع والتافـيض وإعـادة التـدوي
وإعادة االستعمال ،لول عام 2030
 6-12تشـــجيع الشـ ـ كا  ،وال ســـيما الشـ ـ كا الكـــب ة وعـ ـ الوطنيـــة ،علـــا اعتمـــاد
ارسا مستدامة ،وإدراج معلوما االستدامة دورة تندخم تناري ها
 7-12تعزيز ارسا الش ا العام املستدامة ،وفنا للسياسا واألولويا الوطنية
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 ٨-12ضــمان أن تتــواف للنـــاأل كــ مكـــان املعلومــا ذا الصـــلة والــوعي بالتنميـــة
املستدامة وأمناال العيش واام مع الابيعة لول عام 2030
-12أ دعــم البلــدان الناميــة لتعزيــز قــدرااا العلميــة والتكنولوجيــة للمضــي قــدما كــو حتنيــق
أمناال االستهن ،واإلنتاج األكث استدامة
-12ب وضع وتنفيـذ أدوا ل صـد تـأث ا التنميـة املسـتدامة علـا السـياحة املسـتدامة الـيت
توف ف ص العم وتعز .الثنافة واملنتجا احمللية
-12ج ت شيد إعانا الوقود األحفوري املتسمة بالكفا ة واليت تشجع علا االسـتهن،
املس ـ  ،عــن ط يــق النضــا علــا تشــوها األســوال ،وفنــا لل .ـ و الوطنيــة،
مبــا ذلــك عــن ط يــق إعــادة هيكلــة الض ـ ااب والــتالص بالتــدريمل مــن اإلعانــا
الضارة ،حيثما وجد  ،إلظهار آثارهـا البيييـة ،علـا أن ت اعـا تلـك السياسـا
علــا كــو كامـ االحتياجــا وال.ـ و اخلاصــة للبلــدان الناميــة ،والتنليـ إىل أدو
حــد مــن الثــار الضــارة الــيت قــد تنــال مــن تنميتــها ،وعلــا كــو يكفـ محايــة الفنـ ا
واعتمعا احمللية املتض رة.
اجمد

 - 13اخلاذ إج ا ا عاجلة للتصدي لتن املنا وآثاره*

 1-13تعزيز امل ونة والندرة علا الصمود مواجهة األ اـار امل تباـة باملنـا والكـوارا
الابيعية مجيع البلدان ،وتعزيز الندرة علا التكيف مع تلك األ اار
 2-13إدماج التـداب املتعلنـة بـتن املنـا
الصعيد الوطه

السياسـا واالسـت اتيجيا والتااـي علـا

 3-13حتســني التعلــيم وإذكــا الــوعي والنــدرا البش ـ ية واملتسســية للتافيــف مــن تن ـ
املنا  ،والتكيف معه ،واحلد من أث ه واإلنذار املبك به
-13أ تنفيـذ مـا تعهــد بـه األطـ ا مـن البلـدان املتندمــة النمـو اتفاقيــة األمـم املتحــدة
اإلطارية بشأن تن املنا من التزام هبـد التعبيـة املشـت كة ملبلـ قـدره  100بليـون
دوالر سنويا لول عام  2020من مجيع املصـادر لتلبيـة احتياجـا البلـدان الناميـة،
ســيال إج ـ ا ا التافيــف اعديــة وشــفافية التنفيــذ ،وجع ـ الصــندول األ ض ـ
حالة تشني كام عن ط يق تزويده ب أأل املال أق ب وقت كن
للمنا
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-13ب تعزيز آليا حتسني مستوى قدرا التااي واإلدارة الفعالني املتعلنني بـتن املنـا
أق البلدان منوا ،والدول اجلزرية الصن ة النامية ،مبا ذلك الت كيز علـا النسـا
والشباب واعتمعا احمللية واملهمشة
* مع التسليم بأن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تن املنـا هـي املنتـدى الـدويل واحلكـومي الـدويل
ال ايسي للتفاوج بشأن التصدي لتن املنا علا الصعيد العاملي.

اجمد  - 14حفك احملياا
لتحنيق التنمية املستدامة

والبحار واملوارد البح يـة واسـتادامها علـا كـو مسـتدام

 1-14منع التلوا البح ي جبميع أنواعه واحلد منه بدرجـة كـب ة ،وال سـيما مـن األنشـاة
ال ية ،مبا ذلك احلاام البح ي ،وتلوا املنذيا  ،لول عام 2025
 2-14إدارة الن.م اإليكولوجية البح يـة والسـاحلية علـا كـو مسـتدام ومحايتـها ،مـن أجـ
نب حدوا آثار سلبية كب ة ،مبا ذلك عن ط يق تعزيـز قـدراا علـا الصـمود،
واخلـاذ اإلجـ ا ا الن.مــة مـن أجـ حتنيــق الصـحة واإلنتاجيــة للمحياــا  ،لــول
عام 2020
 3-14تنلي حتمـض احملياـا إىل أدو حـد ومعاجلـة آثـاره ،مبـا
التعاون العلمي علا مجيع املستويا

ذلـك مـن ـنل تعزيـز

 4-14تن.يم الصيد علا كو فعال ،وإهنا الصـيد املفـ ال والصـيد ـ النـانو و ـ املبلـ
عنه و املـن.م و ارسـا الصـيد املـدم ة ،وتنفيـذ اـ إدارة قاامـة علـا العلـم،
من أج إعادة األرصدة السمكية إىل ما كانـت عليـه أقـ ب وقـت كـن ،لتصـ
علــا األق ـ إىل املســتويا الــيت ككــن أن تتــيم إنتــاج أقصــا لــة مســتدامة وفنــا
ملا حتدده صااصها البيولوجية ،لول عام 2020
 5-14حفك  10املااة علا األق من املناطق الساحلية والبح يـة ،مبـا يتسـق مـع النـانون
الوطه والدويل واستنادا إىل أفض املعلوما العلمية املتاحة ،لول عام 2020
 6-14ح.ـ أشــكال اإلعانــا املندمــة ملصــااد األمســا ،الــيت تســهم اإلفـ اال قــدرا
الصيد و صيد األمسا ،،وإلنا اإلعانا اليت تساهم صيد األمسا ،املشـ وع
و ـ املبلـ عنــه و ـ املــن.م ،واإلحجــام عــن اســتحداا إعانــا جديــدة مــن هــذا
النبي  ،مع التسليم بـأن املعاملـة اخلاصـة والتفضـيلية املنامـة والفعالـة للبلـدان الناميـة
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وأقـ البلــدان منــوا ينبنــي أن تكــون جــز ا ال يتجــزأ مــن مفاوضــا من.مــة التجــارة
العاملية بشأن اإلعانا ملصااد األمسا ،)2(،لول عام 2020
. 7-14يادة الفوااد االقتصادية اليت تتحنق للدول اجلزرية الصن ة النامية وأق البلـدان منـوا
من االسـتادام املسـتدام للمـوارد البح يـة ،مبـا ذلـك مـن ـنل اإلدارة املسـتدامة
ملصااد األمسا ،،وت بية األحيا املااية ،والسياحة ،لول عام 2030
-14أ .يــادة املعــار العلميــة ،وتاــوي قــدرا البحــل ،وننـ التكنولوجيــا البح يــة ،مــع
م اعــاة معــاي اللجنــة األوقيانو افيــة احلكوميــة الدوليــة ومباداهــا التوجيهيــة املتعلنــة
بنن التكنولوجيا البح ية ،من أجـ حتسـني صـحة احملياـا  ،وتعزيـز إسـهام التنـوع
البيولوجي البح ي تنمية البلدان النامية ،وال سيما الدول اجلزريـة الصـن ة الناميـة
وأق البلدان منوا
-14ب توف إمكانية وصول صنار الصيادين احل فيني إىل املوارد البح ية واألسوال
-14ج تعزيز حفك احملياـا ومواردهـا واسـتادامها اسـتاداما مسـتداما عـن ط يـق تنفيـذ
النــانون الــدويل بصــينته الــواردة اتفاقيــة األمـم املتحــدة لنــانون البحــار الــيت تضــع
اإلطار النانو حلفك احملياا ومواردها واستادامها علا كو مستدام ،كمـا تشـ
إىل ذلك الفن ة  15٨من وثينة ”املستنب الذي نصبو إليه“
اجمـد  - 15محايـة الـن.م اإليكولوجيـة ال يـة وت ميمهـا وتعزيـز اسـتادامها علـا كــو
مستدام ،وإدارة النابا علا كو مستدام ،ومكافحة التصح  ،ووقف تـدهور األراضـي
وعكس مساره ،ووقف فندان التنوع البيولوجي
 1-15ضمان حفـك وتـ ميم الـن.م اإليكولوجيـة ال يـة والـن.م اإليكولوجيـة للميـاه العذبـة
الدا لية و دمااا ،وال سيما النابا واألراضـي ال طبـة واجلبـال واألراضـي اجلافـة،
و ضمان استادامها علـا كـو مسـتدام ،وذلـك وفنـا لنلتزامـا مبوجـب االتفاقـا
الدولية ،لول عام 2020
 2-15تعزيز تنفيذ اإلدارة املستدامة جلميـع أنـواع النابـا  ،ووقـف إ.الـة النابـا  ،وتـ ميم
النابا املتدهورة وحتنيق .يادة كـب ة نسـبة .رع النابـا وإعـادة .رع النابـا
علا الصعيد العاملي ،لول عام 2020
__________
( )2مع م اعاة ما د ي حاليا مـن مفاوضـا
هون كون الو.ارية.
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 3-15مكافحة التصح  ،وت ميم األراضي والت بة املتدهورة ،مبا ذلك األراضي املتضـ رة
من التصح واجلفا والفيضانا  ،والسعي إىل حتنيق عاملٍ الٍ من ظـاه ة تـدهور
األراضي ،لول عام 2030
 4-15ضمان حفك الن.م اإليكولوجية اجلبلية ،مبا ذلك تنوعها البيولوجي ،من أجـ تعزيـز
قدراا علا توف املنافع اليت ال عنها لتحنيق التنمية املستدامة ،لول عام 2030
 5-15اخلاذ إج ا ا عاجلة وهامة للحد من تدهور املواا الابيعية ،ووقف فنـدان التنـوع
البيولوجي ،والنيام ،لول عام  ،2020ماية األنواع املهدَّدة ومنع انن اضها
 6-15تعزيز التناسم العادل واملنصف للمنافع الناشية عن اسـتادام املـوارد اجلينيـة ،وتعزيـز
سب الوصول إىل تلك املوارد ،علا النحو املتفق عليه دوليا
 7-15اخلــاذ إج ـ ا ا عاجلــة لوقــف الصــيد ـ املش ـ وع لفنــواع احملميــة مــن النباتــا
واحليوانــا واال ــار فيهــا ،والتصــدي ملنتجــا األحيــا ال يــة ـ املشـ وعة ،علــا
مستويي الع ج والالب علا السوا
 ٨-15اخلــاذ تــداب ملنــع إد ــال األنــواع الن يبــة النا.يــة إىل الــن.م اإليكولوجيــة لفراضــي
وامليــاه وتنلي ـ أث ـ ذلــك إىل حــد كــب  ،وم اقبــة األنــواع ذا األولويــة أو النضــا
عليها ،لول عام 2020
 9-15إدمــاج قــيم الــن.م اإليكولوجيــة والتنــوع البيولــوجي عمليــا التااــي الــوطه
واحمللــي ،والعمليــا اإلمناايــة ،واســت اتيجيا احلــد مــن الفنـ  ،واحلســابا  ،لــول
عام 2020
-15أ حشــد املــوارد املاليــة مــن مجيــع املصــادر و.ياداــا .يــادة كــب ة بنـ ج حفــك التنــوع
البيولوجي والن.م اإليكولوجية واستادامها استاداما مستداما
-15ب حشد موارد كب ة مـن مجيـع املصـادر وعلـا مجيـع املسـتويا بنـ ج ويـ اإلدارة
املستدامة للنابا وتوف ما يكفـي مـن احلـوافز للبلـدان الناميـة لتعزيـز تلـك اإلدارة،
مبا ذلك حفك النابا وإعادة .رع النابا
-15ج تعزيز الدعم العاملي للجهود ال امية إىل مكافحة الصيد املشـ وع لفنـواع احملميـة
واال ار هبا ،وذلك بوساا تشـم .يـادة قـدرا اعتمعـا احملليـة علـا السـعي إىل
احلصول علا ف ص سب كسب ال .ل املستدامة
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اجمد  - 16التشجيع علا إقامة جمتمعا مساملة ال يُهمَّش فيها أحـد مـن أجـ حتنيـق
التنميــة املســتدامة ،وإتاحــة إمكانيــة وصــول اجلميــع إىل العدالــة ،وبنــا متسســا فعالــة
و اضعة للمسا لة وشاملة للجميع علا مجيع املستويا
 1-16احلد بدرجة كب ة من مجيع أشكال العنف ومـا يتصـ بـه مـن معـدال الوفيـا
ك مكان
 2-16إهنـــا إســـا ة املعاملـــة واالســـتننل واال ـــار بالبشـ ـ ومجيـــع أشـــكال العنـــف ضـــد
األطفال وتعذيبهم
 3-16تعزيز سيادة النانون علـا الصـعيدين الـوطه والـدويل وضـمان تكـافت فـ ص وصـول
اجلميع إىل العدالة
 4-16احلــد بنــدر كــب مــن التــدفنا ـ املش ـ وعة لفمــوال واألســلحة ،وتعزيــز اســت داد
األصول املس وقة وإعاداا ومكافحة مجيع أشكال اجل كة املن.مة ،لول عام 2030
 5-16احلد بدرجة كب ة من الفساد وال شوة جبميع أشكاجمما
 6-16إنشا متسسا فعالة وشفافة و اضعة للمسا لة علا مجيع املستويا
 7-16ضمان اخلاذ الن ارا علا كو مسـتجيب لنحتياجـا وشـام للجميـع وتشـاركي
و ثيلي علا مجيع املستويا
 ٨-16توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية
 9-16توف هوية قانونية للجميع ،مبا

متسسا احلوكمة العاملية

ذلك تسجي املواليد ،لول عام 2030

 10-16كفالة وصول اجلمهور إىل املعلومـا ومحايـة احل يـا األساسـية ،وفنـا للتشـ يعا
الوطنية واالتفاقا الدولية
-16أ تعزيـــز املتسســـا الوطنيـــة ذا الصـــلة ،بوســـاا منـــها التعـــاون الـــدويل ،ســـعيا
لبنــا النــدرا علــا مجيــع املســتويا  ،وال ســيما البلــدان الناميــة ،ملنــع العنــف
ومكافحة اإلرهاب واجل كة
-16ب تعزيز النوانني والسياسا
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اجمد

 - 17تعزيز وساا التنفيذ وتنشي الش اكة العاملية من أج التنمية املستدامة

الشتون املالية
 1-17تعزيــز تعبيــة املــوارد احملليــة ،بوســاا تشــم تنــدخم الــدعم الــدويل إىل البلــدان الناميــة،
لتحسني الندرا احمللية جمال حتصي الض ااب و ها من اإلي ادا
 2-17قيام البلـدان املتندمـة النمـو بتنفيـذ التزامااـا جمـال املسـاعدة اإلمناايـة ال مسيـة تنفيـذا
كــامنا ،مبــا ذلــك التــزام العديــد مــن تلــك البلــدان ببلــو هــد خلصــيص نســبة
 0.7املااة من د لها النومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنااية ال مسية املندمـة إىل البلـدان
الناميــة ،وخلصــيص نســبة تت ـ او بــني  0.15و  0.20املااــة مــن الــد النــومي
اإلمجايل للمساعدة اإلمنااية ال مسية ألق البلدان منواا؛ ويشجَّع منـدمو املسـاعدة اإلمناايـة
ال مسية علا الن .إمكانية رسم هد يتمث خلصيص  0.20املااة علا األقـ
من الناتمل النومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنااية ال مسية ألق البلدان منوا
 3-17حشد موارد مالية إضافية من مصادر متعددة من أج البلدان النامية
 4-17مساعدة البلدان النامية حتنيـق النـدرة علـا حتمـ الـديون علـا املـدى الاويـ مـن
ــنل تنســيق السياســا ال اميــة إىل تعزيــز التموي ـ بــديون وخلفيــف أعبــا الــديون
وإعادة هيكلتها ،حسب االقتضـا  ،ومعاجلـة مسـألة الـديون اخلارجيـة للبلـدان الفنـ ة
املثنلة هبا إل اجها من حالة املديونية احل جة
 5-17اعتماد ن.م لتشجيع االستثمار ألق البلدان منوا وتنفيذها
التكنولوجيا
 6-17تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل بني الشـمال واجلنـوب وفيمـا بـني بلـدان اجلنـوب والتعـاون
الثنثي فيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار والوصول إليهـا ،وتعزيـز تبـادل املعـار
وفــق ش ـ وال متفــق عليهــا ،بوســاا تشــم حتســني التنســيق فيمــا بــني الليــا الناامــة،
وال سيما علا مستوى األمم املتحدة ،ومن نل آلية عاملية لتيس التكنولوجيا
 7-17تعزيز تاوي تكنولوجيا سـليمة بيييـا وننلـها وتعميمهـا ونشـ ها إىل البلـدان الناميـة
بش ـ وال مواتيــة ،مبــا ذلــك الشــ وال التســاهلية والتفضــيلية ،وذلــك علــا النحــو
املتفق عليه
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جمـاال العلـم والتكنولوجيـا
 ٨-17التفعي الكام لبنك التكنولوجيا وآلية بنا النـدرا
واالبتكار لصاحل أق البلدان منوا لول عام  ،2017وتعزيز استادام التكنولوجيـا
التمكينية ،وال سيما تكنولوجيا املعلوما واالتصاال
بنا الندرا
البلــدان الناميــة تنفيــذا فعــا اال و ــدد
 9-17تعزيــز الــدعم الــدويل لتنفيــذ بنــا النــدرا
األهــدا مــن أج ـ دعــم اخلا ـ الوطنيــة ال اميــة إىل تنفيــذ مجيــع أهــدا التنميــة
املستدامة ،بوسـاا تشـم التعـاون بـني الشـمال واجلنـوب وفيمـا بـني بلـدان اجلنـوب
والتعاون الثنثي
التجارة
 10-17تعزيز ن.ام اري متعدد األط ا عاملي وقاام علا النواعد ومفتـو و ـ ييـزي
ومنصف إطار من.مة التجارة العامليـة ،بوسـاا منـها ا تتـام املفاوضـا اجلاريـة
إطار اة الدوحة اإلمنااية اليت وضعتها تلك املن.مة
. 11-17يادة صادرا البلدان النامية .يـادةا كـب ةا ،وال سـيما بنـ ج مضـاعفة حصـة أقـ
البلدان منوا من الصادرا العاملية لول عام 2020
 12-17حتنيق التنفيذ املناسب التوقيت لوصول منتجا مجيع أق البلدان منـوا إىل األسـوال
بــدون رســوم مج كيــة أو حصــص مف وضــة ،اشــيا مــع ق ـ ارا من.مــة التجــارة
العاملية ،بوساا منها كفالة جع قواعد املنشأ التفضيلية املنابنة علـا واردا أقـ
البلــدان منــوا شــفاف اة وبســياةا ،وكفالــة مســامهة تلــك النواعــد تيس ـ الوصــول
إىل األسوال
املساا العامة
اتساق السياسات واملؤسسات
 13-17تعزيــز اســـتن ار االقتصـــاد الكلـــي علـــا الصــعيد العـــاملي ،بوســـاا تشـــم تنســـيق
السياسا وحتنيق اتساقها
 14-17تعزيز اتسال السياسا من أج حتنيق التنمية املستدامة
 15-17احت ام احليز السياسا والنيادة اخلاصني بك بلد لوضـع وتنفيـذ سياسـا للنضـا
علا الفن وحتنيق التنمية املستدامة
40/51

15-13689

A/69/L.85

شراكات أصحاب املصلحة املتعددين
 16-17تعزيز الش اكة العاملية من أج حتنيق التنمية املستدامة ،واسـتكماجما بشـ اكا بـني
أصحاب املصلحة املتعددين جلمـع املعـار واخلـ ا والتكنولوجيـا واملـوارد املاليـة
وتنامسها ،وذلك هبد حتنيق أهدا التنمية املستدامة مجيع البلـدان ،وال سـيما
البلدان النامية
 17-17تشج يع وتعزيز الش اكا العامـة وبـني الناـاع العـام والناـاع اخلـاص وشـ اكا
اعتمــع املــد الفعالــة ،باالســتفادة مــن اخلــ ا املكتســبة مــن الشــ اكا ومــن
است اتيجيااا لتعبية املوارد
البيانات والرصد واملساءلة
 1٨-17تعزيز تندخم الدعم لبنا قدرا البلدان النامية ،مبا ذلك أق البلدان منـوا والـدول
اجلزرية الصن ة النامية ،لتحنيق .يادة كب ة تواف بيانا عالية اجلـودة ومناسـبة
التوقيــت وموثوقــة ومفصــلة حســب الــد  ،ونــوع اجلــنس ،والســن ،والعــ ل،
واالنتمــا الع قــي ،والوضــع كمهــاج  ،واإلعاقــة ،واملوقــع اجلنــ ا و هــا مــن
اخلصااص ذا الصلة السياقا الوطنية ،لول عام 2020
 19-17االســتفادة مــن املبــادرا الناامــة لوضــع منــاييس للتنــدم احمل ـ  .حتنيــق التنميــة
املستدامة تكمِّ الناتمل احمللي اإلمجـايل ،ودعـم بنـا النـدرا اإلحصـااية البلـدان
النامية ،لول عام 2030
وساا التنفيذ والش اكة العاملية
 - 60نعيد تأكيد التزامنا النوي بتنفيذ هذه اخلاة اجلديدة تنفيذا تاما .ونـدر ،أنـه ال سـبي إىل
حتنيق أهدافنا و اياتنا الاموحة ما مل يتم تنشي الشـ اكة العامليـة وتعزيزهـا وتـوف وسـاا تنفيـذ
تكون بالندر نفسه مـن الامـو  .فبتنشـي الشـ اكة العامليـة ،سيتيسـ االخنـ اال مسـعا عـاملي
حثيل لدعم تنفيذ مجيع األهدا والنايا  ،تلتيم إطـاره احلكومـا واعتمـع املـد والناـاع
اخلاص ومن.ومة األمم املتحدة وساا اجلها الفاعلة ،وحتتشد ظله كافة املوارد املتاحة.
 - 61وتتنــاول أهــدا اخلاــة و ايااــا الوســاا الن.مــة لتحنيــق طموحاتنــا اجلماعيــة .و
هــذا الصــدد ،تشــك النايــا املتعلنــة بوســاا التنفيــذ املبينــة ضــمن كـ هــد مــن أهــدا
التنميــة املســتدامة وضــمن اجمــد  ،17علــا النحــو املــذكور أعــنه ،عنص ـ ا أساســيا إل ــا.
اتنا ،ب وتتساوى من حيل أمهيتها مع األهدا والنايـا األ ـ ى .وسـنمنحها األولويـة
علــا قــدم املســاواة جهــود التنفيــذ الــيت ســنبذجما وضــمن إطــار املتش ـ ا العامليــة ل صــد
األشواال املناوعة.
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 - 62ومن املمكن تنفيذ هذه اخلاة ،مبا فيها أهدا التنمية املسـتدامة ،ضـمن إطـار تنشـي
الش اكة العاملية من أج التنمية املستدامة ،مدعومـةا بالسياسـا واإلجـ ا ا امللموسـة املبينـة
اــة عم ـ أديــس أبابــا( ،)3الــيت تشــك جــز ا ال يتجــزأ مــن اــة التنميــة املســتدامة لعــام
 .2030فااــة عمـ أديــس أبابــا تــدعم النايــا املتعلنــة بوســاا التنفيــذ خلاــة عــام 2030
وتكملــها وتســاعد علــا اســتجن ســياقها .وهــي تتعلــق بــاملوارد العامــة احملليــة ،واملتسســا
التجارية واملالية اخلاصة احمللية والدولية ،والتعـاون اإلمنـااي الـدويل ،والتجـارة الدوليـة بوصـفها
كــا للتنميــة ،والــديون والنــدرة علــا حتمــ الــديون ،ومعاجلــة املســاا الن.ميــة ،والعلــم
والتكنولوجيا واالبتكار وبنا الندرا  ،والبيانا  ،وال صد واملتابعة.
 - 63وستنصب جهودنا بشـك رايسـي علـا وضـع اسـت اتيجيا للتنميـة املسـتدامة تتسـم
باالتسال و سك الدول بزمامها ،تسندها أط وي وطنية متكاملة .ونكـ ر التأكيـد علـا أن
املنام األول املستولية عن حتنيق تنميته االقتصادية واالجتماعية ،وأنه لـيس
ك بلد يتحم
مــن قبي ـ املنــاالة التشــديد علــا دور السياســا الوطنيــة واالســت اتيجيا اإلمناايــة الوطنيــة.
وسـنحت م احليــز السياسـا اخلــاص بكـ بلــد وقيادتـه ســيال تنفيـذ سياســا النضـا علــا
الفن وحتنيق التنمية املسـتدامة ،مـع التمسـك بالنواعـد وااللتزامـا الدوليـة ذا الصـلة .و
الوقت نفسه ،يتعني دعم جهود التنميـة الوطنيـة عـن ط يـق اييـة بييـة اقتصـادية دوليـة متاتيـة،
بوساا منها تشجيع ن.امٍ للتجارة العاملية ونُ.مٍ نندية ومالية تتسم بالتجـانس ويـدعم بعضـها
بعضاا ،وتعزيز تدب شتون االقتصاد وحتسينه علا الصعيد العاملي .وتكتسي العمليـا ال اميـة
إىل تاوي املعار والتكنولوجيا املنامـة وتيسـ توف هـا علـا الصـعيد العـاملي ،إضـافة إىل
بنا الندرا  ،أمهية بالنـة أيضـا .ونلتـزم بالعمـ لكفالـة اتسـال السياسـا واييـة بييـة متاتيـة
للتنمية املستدامة علا مجيع املستويا ومن جانب كافـة اجلهـا الفاعلـة ،وبتنشـي الشـ اكة
العاملية من أج التنمية املستدامة.
 - 64وكن نتيد تنفيذ االست اتيجيا وب اممل العم ذا الصلة ،مبـا فيهـا إعـنن وب نـاممل
عمـ إســانبول ،وإجـ ا ا العمـ املعجلـ للــدول اجلزريــة الصــن ة الناميــة (مســار ســاموا)،
وب ناممل عم فيينا للبلدان الناميـة ـ السـاحلية للعنـد  ،2024-2014ونعيـد تأكيـد أمهيـة
دعم اة االحتاد األف يني لعام  ، 2063وب نـاممل الشـ اكة اجلديـدة مـن أجـ تنميـة أف ينيـا،
باعتبار ك ذلـك جـز ا ال يتجـزأ مـن اخلاـة اجلديـدة .ونـدر ،التحـدي ال ايسـي الـذي يعيـق
إحنل السنم الداام وحتنيق التنمية املستدامة البلدان اليت مب حلة نزاع وم حلـة مـا بعـد
انتها النـزاع.
__________
( )3اة عم أديس أبابا الصادرة عن املت الدويل الثالل لتموي التنمية ( اة عم أديس أبابـا) ،الـيت اعتمـداا
اجلمعية العامة  27و/.يوليه ( 2015الن ار .)313/69
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 - 65ونــدر ،أن البلــدان املتوســاة الــد ال تــزال تواجــه حتــديا هاالــة جمــال حتنيــق
التنميــة املســتدامة .ولضــمان احلفــا علــا اإل ــا.ا احملننــة حــىت الن ،ينبنــي تعزيــز اجلهــود
ال امية إىل معاجلة التحديا املستم ة مـن ـنل تبـادل التجـارب وحتسـني التنسـيق واالرتنـا
بالــدعم املنــدم مــن من.ومــة األمــم املتحــدة اإلمناايــة واملتسســا املاليــة الدوليــة واملن.مــا
اإلقليمية و ها من اجلها صاحبة املصلحة وت كيزه.
 - 66ونشدد علا أنه بالنسبة لكافة البلدان ،تتبوأ السياسـا العامـة وتعبيـة املـوارد الوطنيـة
واستادامها بصورة فعالة ،علا أساأل مبدأ السيا ة الوطنية ،موقع الصدارة مسعانا املشت ،
كو حتنيق التنمية املستدامة ،مبا يشـم تنفيـذ أهـدا التنميـة املسـتدامة .وكـن نـدر ،أن املـوارد
الوطنية إمنا يولدها النمو االقتصادي املنام األول ،مدعوما ببيية متاتية علا مجيع املستويا .
كــا رايســية
 - 67وتشــك األعمــال التجاريــة اخلاصــة واالســتثمارا واالبتكــارا
لإلنتاجيــة والنمــو االقتصــادي الشــام وف ـ ص العم ـ  .وننـــ بتنــوع الناــاع اخلــاص ،بــد ا
باملشاريع املتناهية الصـن والتعاونيـا وانتـها بالشـ كا املتعـددة اجلنسـيا  .وهنيـب جبميـع
املتسسا التجارية إىل تسا قـدرااا اإلبداعيـة واالبتكاريـة إلدـاد حلـول لتحـديا التنميـة
املستدامة .وسـنتعهد قاـاع األعمـال التجاريـة جلعلـه نشـاا وحسـن األدا  ،مـع محايـة حنـول
العمال واملعاي البييية والصحية وفنا للمعاي واالتفاقا الدولية ذا الصلة وسـاا املبـادرا
اجلارية هـذا الصـدد ،مثـ املبـادئ التوجيهيـة املتعلنـة باألعمـال التجاريـة وحنـول اإلنسـان
ومعاي العم ملن.مة العم الدولية واتفاقية حنول الاف واالتفاقا البييية ال ايسـية املتعـددة
هذه االتفاقا .
األط ا  ،مبا خيدم مصلحة األط ا
 - 6٨وتشـــك التجـــارة الدوليـــة كـــا للنمـــو االقتصـــادي الشـــام واحلـــد مـــن الفنـ ـ ،
كمــا تســهم تعزيــز التنميــة املســتدامة .وسنواصـ التـ ويمل لف ــذ بن.ــام ــاري ،كنــف
من.مة التجارة العامليـة ،يكـون متعـدد األطـ ا وذا طـابع عـاملي ويسـتند إىل قواعـد ومنفتحـا
وشفافا وككن التنبت به ويتسم بالشمول وعـدم التمييـز واإلنصـا  ،إضـافة إىل حت يـ التجـارة
بشك بنا  .وندعو مجيع أعضا من.مة التجارة العاملية إىل مضـاعفة اجلهـود للتعجيـ با تتـام
املفاوضا بشأن اة الدوحـة للتنميـة .وكـن نعلـق أمهيـة كـب ة علـا بنـا النـدرا املتصـلة
بالتجارة البلدان النامية ،مبا فيهـا البلـدان األف ينيـة وأقـ البلـدان منـوا ،والبلـدان الناميـة ـ
الساحلية ،والدول اجلزرية الصـن ة الناميـة ،والبلـدان املتوسـاة الـد  ،أل ـ اج منـها تعزيـز
التكام االقتصادي والت اب علا الصعيد اإلقليمي.
 - 69وننـــ بضـ ورة مســاعدة البلــدان الناميــة علــا اكتســاب النــدرة علــا حتمـ الــدين
األج الاوي باعتماد سياسا منسنة اد إىل تعزيز وي الديون ،وخلفيف عـب الـدين،
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وإعادة هيكلـة الـديون ،وإدارة الـديون بشـك سـليم ،حسـب االقتضـا  .فالعديـد مـن البلـدان
ضم األ.ما  ،مبا ذلـك
ال يزال قلي املنعة أمام أ.ما الديون ،وبعض البلدان يتاب
عدد من أق البلدان منوا والدول اجلزرية الصن ة النامية وبعض البلدان املتندمة النمو .ونكـ ر
التأكيد علـا وجـوب أن يعمـ املـدينون والـداانون سـويا لـدر حـدوا حـاال الـديون الـيت
ال ككـن حتملـها وإلدـاد احللـول الن.مـة .وتنـع مسـتولية احلفـا علـا مسـتويا مـن الــدين
ككـن حتملـها علـا عـاتق البلــدان املنت ضـة؛ بيـد أننـا ننــ بــأن علـا املن ضـني أيضـا مسـتولية
إق اج البلدان علا كوٍ ال ينوج قدراا علا حتم الـدين .وسـو نـدعم اسـتم ار
تتمث
النــدرة علــا حتمــ الــديون البلــدان الــيت اســتفاد مــن خلفيــف عــب الــدين وحننــت
مستويا من الدين ككن حتملها.
 - 70ونعلن هذا املنام إنشا آلية تيس التكنولوجيا اليت نصت عليها اـة عمـ أديـس
أبابا من أج دعم أهدا التنمية املستدامة .وستستند آلية تيس التكنولوجيا إىل التعـاون بـني
طاافة متنوعة من أصحاب املصلحة ،تشم الـدول األعضـا واعتمـع املـد والناـاع اخلـاص
واألوساال العلمية وكيانا األمم املتحدة وساا أصحاب املصلحة ،وستتألف من ف يق عمـ
مشــت  ،بــني وكــاال األمــم املتحــدة معــه بتســا العلــم والتكنولوجيــا واالبتكــار أل ـ اج
أهــدا التنميــة املســتدامة ،ومنتــدى تعــاو متعــدد أصــحاب املصــلحة معــه بتســا العلــم
والتكنولوجيا واالبتكار أل اج أهدا التنمية املستدامة ،و ف إلكت و .
• سيضــالع ف يــق العم ـ املشــت  ،بــني وكــاال األمــم املتحــدة املعــه بتســا العلــم
والتكنولوجيا واالبتكار أل اج أهدا التنميـة املسـتدامة بتعزيـز التنسـيق واالتسـال
والتعـــاون دا ـ ـ من.ومـــة األمـــم املتحـــدة األمـــور املتعلنـــة بـــالعلم والتكنولوجيـــا
واالبتكار ،علا كو يزيد من التآ.ر والكفا ة ،ال سيما مـن أجـ دعـم مبـادرا بنـا
الندرا  .وسيستفيد ف يق العم من املوارد املتاحة ،وسـيعم ضـمن إطـاره  10مـن
ثلي اعتمع املد والنااع اخلاص واألوساال العلمية للتحضـ الجتماعـا املنتـدى
املتعــدد أصــحاب املصــلحة املعــه بتســا العلــم والتكنولوجيــا واالبتكــار أل ـ اج
أهــدا التنميــة املســتدامة ،وكــذلك إلنشــا املنتــدى اإللكتـ و وتفعيلــه ،مبــا يشــم
إعــداد منت حــا لا ااــق عم ـ املنتــدى واحملف ـ اإللكت ـ و  .وســيعين األمــني العــام
املمثلني العش ة لفت ا من سنتني .وسيكون ف يق العم مفتوحا أمام مشـاركة مجيـع
وكـــاال األمـــم املتحـــدة وصـــنادينها وب اجمهـ ـا ،واللجـــان الفنيـــة التابعـــة للمجلـــس
االقتصادي واالجتماعي ،وسيتألف البداية من الكيانا الـيت تشـك حاليـا الف يـق
العامــ ـ ـ ال مســـي املعـــه بتيسـ ـ التكنولوجيـــا ،وهـــي إدارة الشـــتون االقتصـــادية
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واالجتماعيــة التابعــة لفمــم املتحــدة ،وب نــاممل األمــم املتحــدة للبييــة ،ومن.مــة األمــم
املتحدة للتنمية الصناعية ،ومن.مة األمم املتحدة للت بية والعلم والثنافة ،ومـت األمـم
املتحــدة للتجــارة والتنميــة ،واالحتــاد الــدويل لنتصــاال  ،واملن.مــة العامليــة للملكيــة
الفك ية ،والبنك الدويل.
• سيُستادم احملف اإللكتـ و ل سـم صـورة شـاملة عـن املعلومـا املتعلنـة باملبـادرا
والليــا وال ـ اممل الناامــة الــيت تع ـ بــالعلم والتكنولوجيــا واالبتكــار دا ـ األمــم
املتحــدة و ارجهــا ،وســيوف بوابــة للحصــول علــا هــذه املعلومــا  .وسييسـ احملفـ
اإللكتـــ و احلصــــول علــــا املعلومــــا واملعــــار واخلـــ ا  ،إضــــافة إىل أفضـــ
املمارسا والدروأل املستفادة ،بشأن املبادرا والسياسـا ال اميـة إىل تيسـ العلـم
والتكنولوجيا واالبتكار .وسييس احملف اإللكت و أيضا نشـ مـا ينـتمل علـا الصـعيد
العــاملي مــن منشــورا علميــة مفتوحــة لنســتادام .وسينشــأ احملفـ اإللكتـ و علــا
أساأل تنييم تنه مستن يأ ذ احلسـبان أفضـ املمارسـا والـدروأل املستالصـة
من املبادرا األ ى ،دا األمم املتحـدة و ارجهـا ،حـىت يكـون مكمـن للـ اممل
الناامــة اخلاصـــة بـــالعلم والتكنولوجيـــا واالبتكـــار ،وميســ ا للوصـــول إليهـــا ومـــوف ا
ملعلوما كافية عنها ،مع تفادي اال.دواجية وتعزيز التضاف .
• سيُعند املنتدى املتعدد أصحاب املصلحة املعه بتسا العلـم والتكنولوجيـا واالبتكـار
أل اج أهدا التنمية املستدامة م ة السنة علا مدى يـومني ،ملناقشـة التعـاون
ميادين العلم والتكنولوجيا واالبتكـار ضـمن جمـاال مواضـيعية تتعلـق بتنفيـذ أهـدا
التنميــة املســتدامة ،وتلتــيم إطــاره مجيــع اجلهــا صــاحبة املصــلحة املعنيــة مــن أجـ
تنـــدخم إســـهاما فعليـــة جمـــال اـــا .وســـيتيم املنتـــدى فضـــا لتيســ التفاعــ
واملوا مــة ،ونســمل شــبكا مــع بــني أصــحاب املصــلحة املعنــيني ،وإقامــة ش ـ اكا
متعــددة اجلهــا صــاحبة املصــلحة هبــد حتديــد ودراســة االحتياجــا والثن ـ ا
جمال التكنولوجيا ،مبا ذ لك مـا يتعلـق بالتعـاون العلمـي واالبتكـار وبنـا النـدرا ،
وأيضــا هبــد املســاعدة تيس ـ تاــوي ونن ـ ونش ـ التكنولوجيــا ذا األمهيــة
بالنسبة ألهدا التنمية املستدامة .ويدعو رايس اعلـس االقتصـادي واالجتمـاعي إىل
عنــد اجتماعــا املنتــدى قب ـ اجتماعــا املنتــدى السياســي ال فيــع املســتوى املعــه
بالتنمية املستدامة ،حتت رعاية اعلـس االقتصـادي واالجتمـاعي ،أو ،بـدال مـن ذلـك،
باالقت ان مع ه من احملاف أو املـت ا  ،حسـب االقتضـا  ،وفنـا للموضـوع الـذي
سيُن .فيه ،وعلا أساأل التعاون مع من.مي املنتديا أو املـت ا األ ـ ى .ويـ أأل
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اجتماعـا املنتــدى دولتــان مــن الــدول األعضــا  ،ويــتماض عنــه مــوجز للمناقشــا
يعــده ال ايســان املشــاركان ويشــك مســامهة اجتماعــا املنتــدى السياســي ال فيــع
املستوى ،سيال متابعة واستع اج تنفيذ اة التنمية ملا بعد عام .2015
• سيست شد املنتدى السياسي ال فيع املستوى اجتماعاتـه بـاملوجز املنـدم مـن املنتـدى
املتعدد أصحاب املصـلحة .وسـين .املنتـدى السياسـي ال فيـع املسـتوى املعـه بالتنميـة
املســتدامة املواضــيع الــيت س ـتُا علــا املنتــدى املتعــدد أصــحاب املصــلحة املعــه
بتسا العلم والتكنولوجيا واالبتكـار أل ـ اج أهـدا التنميـة املسـتدامة ،م اعيـا
ذلك مسامها اخل ا اليت يندمها ف يق العم .
 - 71ونك ـ ر التأكيــد بــأن هــذه اخلاــة وأهــدا التنميــة املســتدامة و ايااــا ،مبــا
وساا التنفيذ ،هي عاملية و قابلة للتجزاة ومت اباة.

ذلــك

املتابعة واالستع اج
 - 72نلتــزم باملشــاركة بشــك منــت.م متابعــة واســتع اج تنفيــذ هــذه اخلاــة علــا مــدى
السنوا اخلمس عش ة املنبلة .وسيسهم اعتماد إطار كم للمتابعة واالسـتع اج ،ذي طـابع
طوعي وفعـال وتشـاركي وشـفا ومتكامـ  ،إسـهاما أساسـيا التنفيـذ ،وسيسـاعد البلـدان
علــا حتنيــق أقصــا قــدر مــن التنــدم تنفيــذ هــذه اخلاــة ورصــد األشــواال املناوعــة لكفالــة
أال يتالف أحد عن ال كب.
 - 73وسيعم اإلطار علا ك مـن الصـعيد الـوطه واإلقليمـي والعـاملي ،مبـا يعـز .املسـا لة
أمام مواطنينا ،ويدعم التعاون الدويل بشك فعـال إل ـا .هـذه اخلاـة ،ويشـجع تبـادل أفضـ
املمارسا والتعلم املتبادل .وسيحشد اإلطار الدعم بنيـة تـذلي التحـديا املشـت كة وحتديـد
النضايا اجلديدة والناشية .ون .ا إىل ما تتسم به اخلاة من طابع عاملي ،فمن املهم كفالة الثنـة
املتبادلة والتفاهم بني مجيع األمم.
 - 74وستست شد عمليا املتابعة واالستع اج علا مجيع املستويا باملبادئ التاليةة
(أ) ســـتكون طوعيـــة ،ســـك بزمامهـــا البلـــدان وتأ ـ ـذ احلســـبان ا ـــتن
ال .ـ و والنــدرا ومســتويا التنميــة الوطنيــة ،وســتحت م احليــز السياســا واألولويــا .
وملا كانت السيا ة الوطنية علا .مام األمور عـامن أساسـيا حتنيـق التنميـة املسـتدامة ،فـإن
حصيلة العمليا املنفذة علا الصعيد الوطه ستشك ال كيزة اليت تسند عمليا االسـتع اج
علا الصعيدين اإلقليمـي والعـاملي ،مـا دام االسـتع اج العـاملي سـ تكز علـا مصـادر البيانـا
ال مسية الوطنية املنام األول؛
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(ب) ست صد التندم احمل  .تنفيذ األهدا والنايا العامليـة ،مبـا يشـم وسـاا
التنفيــذ ،البلــدان كافـةا وعلــا كـوٍ حيتـ م طابعهــا العــاملي املتكامـ املتـ اب وي اعــي األبعــاد
الثنثة للتنمية املستدامة؛
(ج) ســيكون تلوجههــا أطــول أج ـنا ،وســتحدِّد اإل ــا.ا والتحــديا والثن ـ ا
وعوام النجا احلامسة ،وستساعد البلدان اخلاذ يارا سياساتية مستن ة .وستسـاعد
تعبية وساا التنفيذ والش اكا الن.مة ،وستندم الدعم لتحديد احللول وأفضـ املمارسـا ،
وستعز .عنص ي التنسيق والفعالية علا صعيد املن.ومة اإلمنااية الدولية؛
(د) ستكون مفتوحة وجامعة وتشاركية وشفافة أمام مجيع النـاأل ،وسـتدعم قيـام
مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة باإلبن ؛
(هـ) سـيكون ورهـا النـاأل ،وسـت اعي االعتبـارا اجلنسـانية ،وسـتحت م حنـول
اإلنسان ،وست كز بوجه اص علا الفيا األشد فن ا واألكث ضعفا وخللفا عن ال كب؛
(و) ستســــتند إىل األطــ ـ والعمليــــا الناامــــة ،حيثمــــا وُجــــد  ،وســــتتفادى
اال.دواجيــة وت اعــي ال.ـ و والنــدرا واالحتياجــا واألولويــا الوطنيــة .وســتتاور مــع
مـ ور الوقــت ،آ ــذة احلســبان النضــايا الناشــية واملنــهجيا اجلديــدة ،وســتافف إىل أدو
حد من عب اإلبن امللنا علا عاتق اإلدارا الوطنية؛
( ).ستتو ا الدقة وتستند إىل األدلة وتست شد بتنييمـا وبيانـا قا يـة رفيعـة
اجلودة وسـهلة املنـال وحسـنة التوقيـت وموثوقـة ومصـنفة حسـب الـد  ،واجلـنس ،والسـن،
والع ل ،واالنتما اإلثه ،والوضع من حيل اجمج ة ،واإلعاقة ،واملوقـع اجلنـ ا  ،و هـا مـن
اخلصااص ذا األمهية السياقا الوطنية؛
( ) ستنتضي تعزيز الدعم املوجه لبنا قـدرا البلـدان الناميـة ،مبـا يشـم حتسـني
ن.م البيانا وب اممل التنييم الوطنية ،ال سيما البلـدان األف ينيـة وأقـ البلـدان منـوا والـدول
اجلزرية الصن ة النامية والبلدان النامية الساحلية والبلدان املتوساة الد ؛
(ال) ستســتفيد مــن تعزيــز الــدعم املنــدم مــن من.ومــة األمــم املتحــدة و هــا مــن
املتسسا املتعددة األط ا .
 - 75وستج ي متابعة األهـدا والنايـا واستع اضـها باسـتادام جمموعـة مـن املتشـ ا
العاملية .وستُستكم هذه املتش ا العاملية مبتش ا تضـعها الـدول األعضـا علـا الصـعيدين
اإلقليمــي والــوطه ،إضــافة إىل نتــاامل األعمــال املنفــذة لوضــع اــوال أســاأل للنايــا الــيت
ما .الت تفتن إىل بيانا أساسية وطنية وعاملية حىت الن .أما إطار املتشـ ا العامليـة ،الـذي
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سيصــو ه ف يــق اخل ـ ا املشــت  ،بــني الوكــاال املعــه مبتش ـ ا أهــدا التنميــة املســتدامة،
فستوافق عليه اللجنة اإلحصـااية لفمـم املتحـدة لـول آذار/مـارأل  ،2016مث يعتمـده بعداـذ
اعلس االقتصادي واالجتمـاعي واجلمعيـة العامـة ،وفنـا لواليتيهمـا هـذا الصـدد .وسـيكون
هذا اإلطار بسياا و كما آن واحـد ،وسـيتناول مجيـع أهـدا التنميـة املسـتدامة و ايااـا،
مبا ذلك وساا التنفيذ ،وسيحافك علا ما سده من توا.ن سياسي وتكام وطمو .
 - 76وسنبذل الدعم للبلدان الناميـة ،ال سـيما البلـدان األف ينيـة وأقـ البلـدان منـوا والـدول
اجلزريــة الصــن ة الناميــة والبلــدان الناميــة ــ الســاحلية ،مــن أجــ تعزيــز قــدرة مكاتبــها
اإلحصااية الوطنية ونُ.ـم بيانااـا علـا تـوف بيانـا رفيعـة اجلـودة وحسـنة التوقيـت وموثوقـة
ومصنفة .وسنشجع تكثيف التعـاون املناسـب بـني الناـاعني العـام واخلـاص علـا كـو شـفا
و اضــع للمســا لة بنيــة اســتننل مــا يتيحــه هــذا الض ـ ب مــن التعــاون مــن بيانــا واســعة
ومتنوعــة ،مبــا يشــم معلومــا عــن رصــد األرج ومعلومــا جن افيــة مكانيــة ،مــع ضــمان
السيا ة الوطنية علا .مام األمور سيال دعم حتنيق التندم ورصده.
 - 77وكن نلتزم باملشـاركة بصـورة كاملـة إجـ ا استع اضـا منت.مـة وشـاملة للتنـدم
احمل  .علا ك من الصعيد دون الوطه والوطه واإلقليمـي والعـاملي .وسـنعتمد قـدر اإلمكـان
علا الشبكة الناامة من املتسسـا والليـا املعنيـة باملتابعـة واالسـتع اج .وسـتتيم التنـاري
الوطنيــة تنيــيم التنــدم احمل ـ  .وحتديــد التحــديا املاثلــة علــا الصــعيدين اإلقليمــي والعــاملي.
وسيستفاد من هذه التناري  ،إىل جانب احلوارا اإلقليميـة واالستع اضـا العامليـة ،وضـع
التوصيا املتعلنة باملتابعة علا شىت املستويا .
علا الصعيد الوطه
 - 7٨نشجع مجيع الدول األعضا علا النيام ،أق ب وقت كن من الناحية العملية ،باخلـاذ
إج ا ا طموحـة علـا الصـعيد الـوطه لتلبيـة متالبـا تنفيـذ هـذه اخلاـة بشـك عـام .وهـذه
اإلجـ ا ا ككــن أن تـدعم االنتنــال إىل م حلــة أهـدا التنميــة املسـتدامة وتســتفيد مــن أدوا
التااي الناامة ،من قبي است اتيجيا التنمية الوطنية والتنمية املستدامة ،حسب االقتضا .
 - 79ونشجع أيضا الدول األعضا علا إج ا استع اضـا منت.مـة وشـاملة للتنـدم احملـ .
علــا الصــعيدين الــوطه ودون الــوطه ،علــا أن تنودهــا وتــتحكم مســارها البلــدان ذااــا.
وككــن أن تســتفيد هــذه االستع اضـــا مــن مســامها الشـــعوب األصــلية واعتمــع املـــد
والناـاع اخلـاص وسـاا اجلهـا صـاحبة املصـلحة ،وفنـا لل.ـ و والسياسـا واألولويـا
الوطنية .وككن لل ملانا الوطنية وأيضا املتسسا األ ى أن تدعم كذلك هذه العمليا .
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علا الصعيد اإلقليمي
 - ٨0مــن شــأن املتابعــة واالســتع اج علــا الصــعيدين اإلقليمــي ودون اإلقليمــي أن يتيحــا،
حسب االقتضا  ،ف صا ساكة للتعلم من األق ان ،با ل منـها االستع اضـا الاوعيـة وتبـادل
أفض املمارسـا وإجـ ا مناقشـا بشـأن األهـدا املشـت كة .وكـن ن حـب ،هـذا الصـدد،
بتعاون اللجان واملن.ما اإلقليميـة ودون اإلقليميـة .وستسـتفيد االستع اضـا اإلقليميـة الشـاملة
من االستع اضا اليت ى علا الصعيد الوطه ،وستسهم املتابعة واالستع اج علـا الصـعيد
العاملي ،مبا ذلك علا مستوى املنتدى السياسي ال فيع املستوى املعه بالتنمية املستدامة.
 - ٨1وإدراك ـا ألمهيــة االســتفادة مــن آليــا املتابعــة واالســتع اج الناامــة علــا الصــعيد
اإلقليمــي وإتاحــة حيــز سياســا كــا  ،نشــجع مجيــع الــدول األعضــا علــا حتديــد املنتــدى
اإلقليمي األنسب للعم ضـمن إطـاره .ونشـجع اللجـان اإلقليميـة التابعـة لفمـم املتحـدة علـا
مواصلة دعمها للدول األعضا هذا املضمار.
علا الصعيد العاملي
 - ٨2سيضالع املنتدى السياسـي ال فيـع املسـتوى بـدور م كـزي اإلشـ ا علـا شـبكة
عمليا املتابعة واالستع اج علا الصعيد العاملي ،وسيعم بشك متسـق مـع اجلمعيـة العامـة
واعلــس االقتصــادي واالجتمــاعي وســاا اجمييــا واملنتــديا ذا الصــلة ،وفنــا لواليااــا
الناامة .وسييس تبادل التجارب ،مبـا يشـم النجاحـا احملننـة والتحـديا املاثلـة والـدروأل
املستالص ة ،وسيوف النيادة السياسية والتوجيه والتوصـيا املتعلنـة باملتابعـة .وسـيعز .اتسـال
سياسا التنمية املستدامة وتنسينها علا ناال املن.ومة ب متها .ويتعني أن يكفـ بنـا اخلاـة
صـــاحلة وطموحـــة علـــا الـــدوام ،وأن ي كـــز علـــا تنيـــيم التنـــدم احملــ  .واإل ـــا.ا احملننـــة
والتحــديا الــيت تواجههــا البلــدان املتندمــة النمــو والبلــدان الناميــة ،وأيضــا النضــايا اجلديــدة
والناشــية .وســتنام عنقــا فعالــة مــع ت تيبــا املتابعــة واالســتع اج املتعلنــة جبميــع مــت ا
األمــم املتحــدة وعمليااــا ذا الصــلة ،مبــا فيهــا الت تيبــا املتصــلة بأق ـ البلــدان منــوا والــدول
اجلزرية الصن ة النامية والبلدان النامية الساحلية.
 - ٨3وستست شــد عمليــا املتابعــة واالســتع اج علــا مســتوى املنتــدى السياســي ال فيــع
املسـتوى بــالتن ي امل حلـي الســنوي عـن أهــدا التنميــة املسـتدامة الــذي سـيعده األمــني العــام
بالتعاون مع من.ومة األمم املتحدة ،باالسـتناد إىل إطـار املتشـ ا العامليـة والبيانـا املسـتمدة
من الن.م اإلحصااية الوطنية واملعلوما اعمعـة علـا الصـعيد اإلقليمـي .وسيست شـد املنتـدى
السياســي ال فيــع املســتوى أيضــا بتن يـ التنميــة املســتدامة علــا الصــعيد العــاملي ،الــذي ســيعز.
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تضاف عنص ي العلم والسياسة ،ب ومـن شـأنه أن يشـك أداة قويـة قاامـة علـا األدلـة تـدعم
سعيهم إىل النهوج بالنضا علا الفن وحتنيق التنميـة املسـتدامة .وكـن
صانعي السياسا
ندعو رايس اعلـس االقتصـادي واالجتمـاعي إىل إجـ ا عمليـة تشـاورية بشـأن ناـال التن يـ
ج نتـاامل العمليـة
العاملي ومنهجيته وتوات ه وأيضا حول عنقته بـالتن ي امل حلـي ،علـا أن تُـ ْد لر ل
ضمن اإلعنن الو.اري للمنتدى السياسي ال فيع املستوى دورته لعام .2016
 - ٨4وسـ ـيُج ي املنتـــدى السياســـي ال فيـــع املســـتوى ،حتـــت رعايـــة اعلـــس االقتصـــادي
واالجتمـــاعي ،استع اضـــا منت.مـــة وفنـــا لنـــ ار اجلمعيـــة العامـــة  .290/67وســـتج ى
الوقــت ذاتــه ،وستشــم
االستع اضــا علــا أســاأل طــوعي ،مــع التشــجيع علــا اإلبــن
االستع اضــا البلــدان املتندمــة النمــو والبلــدان الناميــة وكــذلك كيانــا األمــم املتحــدة ذا
الصلة وساا اجلهـا صـاحبة املصـلحة ،مبـا فيهـا اعتمـع املـد والناـاع اخلـاص .وسـتنودها
الــدول ويشــار ،فيهــا مســتولون علــا املســتوى الــو.اري و هــم مــن املســتولني ال فيعــي
املستوى .وستوف من ا إلقامة الش اكا  ،باـ ل منـها مشـاركة اعموعـا ال ايسـية و هـا
من اجلها صاحبة املصلحة املعنية.
 - ٨5وسيحتضــن املنتــدى السياســي ال فيــع املســتوى أيضــا استع اضــا مواضــيعية للتنــدم
احملــ  .علـــا صــعيد أهـــدا التنميــة املســـتدامة ،مبــا ذلـــك املســاا الشـــاملة .وســـتدعمها
يها اللجان الفنية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي و ها من اجمييـا
استع اضا
واملنتديا احلكومية الدوليـة ،مبـا دسـد الاـابع املتكامـ لفهـدا ومـا ي باهـا مـن صـن .
وستنا ال فيها مجيع اجلها صاحبة املصلحة املعنية ،وسـتندرج ،حيثمـا أمكـن ذلـك ،ضـمن
دورة املنتدى السياسي ال فيع املستوى وتتوا م معها.
اـة عمـ أديـس أبابـا ،بالعمليـة املك سـة ملتابعـة
 - ٨6وكن ن حب ،علا النحو املـبني
نتاامل وي التنمية واستع اضها وأيضا مجيع وساا التنفيذ املتعلنة بأهدا التنميـة املسـتدامة،
اليت تتكام مع إطـار املتابعـة واالسـتع اج جمـذه اخلاـة .أمـا االسـتنتاجا والتوصـيا املتفـق
عليها علا الصعيد احلكومي الدويل الـيت اـض عنـها املنتـدى السـنوي املعـه بتمويـ التنميـة
التــابع للمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي ،فســتدرج ضــمن عمليــة متابعــة تنفيــذ هــذه اخلاــة
واستع اضها بشك عام إطار املنتدى السياسي ال فيع املستوى.
 - ٨7وســيوف املنتــدى السياســي ال فيــع املســتوى ،الــذي ســيجتمع مـ ة كـ أربــع ســنوا
حتت رعايـة اجلمعيـة العامـة ،التوجيـه السياسـي ال فيـع املسـتوى بشـأن اخلاـة وتنفيـذها ،كمـا
ســيحدد التنــدم احمل ـ  .والتحــديا الناشــية ويتاــذ املزيــد مــن اإلج ـ ا ا للتعجي ـ بالتنفيــذ.
وسيُعند االجتماع املنبـ للمنتـدى السياسـي ال فيـع املسـتوى حتـت رعايـة اجلمعيـة العامـة،
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عام  ،2019وبذلك يسته دورة جديدة الجتماعاته ،حتنينـا ألقصـا قـدر مـن االتسـال مـع
عملية االستع اضا الشاملة للسياسا اليت ي ك أربع سنوا .
 - ٨٨ونشدد أيضا علا أمهيـة التااـي والتنفيـذ واإلبـن بشـك اسـت اتيجي علـا ناـال
املن.ومة لضمان تـوف دعـم متسـق ومتكامـ جلهـود من.ومـة األمـم املتحـدة اإلمناايـة جمـال
تنفيــذ اخلاــة اجلديــدة .ويــتعني علــا جمــالس اإلدارة ذا الصــلة أن تتاــذ اإلجـ ا ا الن.مــة
الستع اج ذلك الدعم املندم للتنفيذ ،وأن تبل عن التندم احملـ  .ومعوقـا التنفيـذ .ون حـب
باحلوار اجلاري علا صعيد اعلس االقتصادي واالجتماعي بشأن حتديد املوقع الـذي يـتعني أن
تتبوأه من.ومة األمـم املتحـدة اإلمناايـة علـا املـدى الاويـ  ،ونتالـع إىل اخلـاذ إجـ ا ا بشـأن
هذه املساا  ،حسب االقتضا .
 - ٨9وســيدعم املنتــدى السياســي ال فيــع املســتوى مشــاركة اعموعــا ال ايســية وســاا
اجلهــا صــاحبة املصــلحة املعنيــة عمليــا املتابعــة واالســتع اج وفنــا للن ـ ار .290/67
وندعو تلك األط ا الفاعلة إىل اإلبن عن مسامهتها تنفيذ اخلاة.
 - 90ونالب إىل األمني العام أن يعد ،بالتشاور مع الدول األعضا  ،تن ي ا حيدد فيـه املعـامل
ال ايسية لعملية املتابعـة واالسـتع اج علـا الصـعيد العـاملي بشـك متسـق نـاجع شـام  ،لكـي
تن .فيه اجلمعية العامة ـنل دوراـا السـبعني إطـار التحضـ الجتمـاع املنتـدى السياسـي
ال فيــع املســتوى لعــام  .2016وينبنــي أن يتضــمن التن يـ اقت احــا بشــأن الت تيبــا التن.يميــة
لنستع اضا اليت يهـا الـدول ضـمن إطـار املنتـدى السياسـي ال فيـع املسـتوى حتـت رعايـة
اعلــس االقتصــادي واالجتمــاعي ،مبــا ذلــك توصــيا بشــأن املبــادئ التوجيهيــة الاوعيــة
املشت كة .وينبني أن يوضم املستوليا املتسسية ويندم توجيها بشـأن املواضـيع السـنوية،
وبشــأن سلســلة مــن االستع اضــا املواضـــيعية واخليــارا املتاحــة لنستع اضــا الدوريـــة
للمنتدى السياسي ال فيع املستوى.
 - 91وكــن نعيــد تأكيــد التزامنــا ال اســذ بتنفيــذ هــذه اخلاــة وتســا ها كامل ـةا إلحــداا
حتوال ضي بعاملنا كو األفض لول عام .2030
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