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حتويل عاملنا :خطة التنمية املستدامة لعام 2030
الديباجة

ثل هذه اخلطة رنامج عمل ألجل الناس وكوكـ األرض وألجـل االددهـارو وهـ
هتدف أيضا إىل تعزيز السالم العـامل يف جـو مـن اةريـة أ سـنو ورـن نـدرق أن القضـاء علـ
الفقر جبميع صوره وأ عاده ،مبا يف ذلك الفقر املدقع ،هو أكـرب حتـد يواجـه العـا  ،وهـو رـر
ال غىن عنه لتحقيق التنمية املستدامةو
وستعمل مجيع البلدان واجلهات صاحبة املصلحة عل تنفيـذ هـذه اخلطـة يف إ ـار مـن
الشــراكة التعاونيــةو ولقــد عقــدنا العــزم علـ حتريــر اجلــن البشــر مــن ايــان الفقــر والعــود
وعل تضميد جراح كوكبنا وحفظهو ورـن مصـممون علـ اختـاذ اخلطـوات اجلري ـة املفضـية
إىل التحول اليت تلزم صورة ملحة لالنتقال العـا رـو مسـار قوامـه االسـتدامة والقـدرة علـ
الصمودو ونتعهد ،ورن مقبلون عل هذه الرحلة اجلماعية ،أال خيلف الرك أحدا وراءهو
وتربهن أهداف التنمية املستدامة ،البالغ عددها  17هد ا ،وغاياهتا ،البالغ عددها 169
غاية ،اليت سنعلن عنها اليوم عل اتساع نطاق هذه اخلطة العاملية ومدى موحهاو املنشود من
هذه األهداف والاايـات هـو مواصـلة مسـألة األهـداف اة األيـة لولفيـة وإ ـاد مـا يتحقـق يف
إ ارهاو كذلك يقصد هبا إعمال حقوق اةنسان الواجبة للجميع وحتقيق املسـاواة ـ اجلنسـ
و ك النساء والفتيات كا ةو وه أهداف وغايات متكاملـة غـأل قا لـة للتجزألـة حتقـق التـوادن
األ عاد الثالثة للتنمية املستدامة :البعد االقتصاد والبعد االجتماع والبعد البي و
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وستحفز تلك األهداف والاايات العمل الذ سيجر عل مدى السنوات اخلم
عشرة املقبلة يف جماالت ذات أمهية جوهرية للبشرية ولكوك األرضو
الناس

رن مصممون عل إهناء الفقر واجلوع ،جبميـع صـورمها وأ عادمهـا ،وكفالـة أن ميكـن
جلميع البشر تفعيل اقاهتم الكامنة يف إ ار من الكرامة واملساواة ويف ظل مناخ صح و
الكوكب
رـــن مصـــممون علـ ـ محايـــة كوكـ ـ األرض مـــن التـــدهور ،طـــرق منـــها تـــوخ
االســـتدامة يف االســـتهالق واةنتـــاا ،وإدارة مـــوارد الكوكـ ـ الطبيعيـــة صـــورة مســـتدامة،
واختـــاذ إجـــراءات عاجلـــة شـــأن تاـــأل املنـــاخ ،حـــك ميكـــن لـــه دعـــم احتياجـــات األجيـــال
اةالية واملقبلةو
االزدهار
رن مصممون عل كفالة أن يتمتع مجيع الناس حبياة يظلـها الرخـاء تلـط موحـاهتم،
وأن يتحقق التقدم االقتصاد واالجتماع والتكنولوج يف انسجام مع الطبيعةو
السالم

رن مصممون عل أن نشجع عل قيام جمتمعات يسودها السالم والعـدل ودـد يهـا
اجلميــع متســعا هلــم ،جمتمعــات ختلــو مــن اخلــوف ومــن العنــفو ــال ســبيل إىل حتقيــق التنميــة
املستدامة دون سالم ،وال إىل إرساء السالم دون تنمية مستدامةو
الشراكة
رـــــن مصـــــممون علـــ ـ حشـــــد الوســـ ـاألل الالدمـــــة لتنفيـــــذ هـــــذه اخلطـــــة مـــــن
خـــــالل تنشـــــي الشـــــراكة العامليـــــة مـــــن أجـــــل التنميـــــة املســـــتدامة ،علــــ أســـــاس روح
مــــن التضــــامن العــــامل املعــــزد ،مــــع التركيــــز وجــــه خــــا علــ ـ احتياجــــات الف ــــات
األرـــد قـــرا واألكثـــر اـــعفا ،ومبشـــاركة مـــن مجيـــع البلـــدان ومجيـــع أصـــحاب املصـــلحة
ومجيع الشعوبو
أهداف التنمية املستدامة و ا عها املتكامل أمهية حامسة يف اـمان
وألوجه الترا
حتقيــق الاــرض مــن هــذه اخلطــة اجلديــدةو وإذا حققنــا مــا نطمــن إليــه مــن هــذه اخلطــة كامــل
جوانبها ،ستتحسن شدة حياة اجلميع وسيتحول عاملنا إىل األ ضلو
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إعالن
مقدمة
 - 1رن ،رؤساء الدول واةكومـات واملمـثل السـام  ،اعـتمع يف مقـر األمـم املتحـدة
يف نيويورق يف الفترة من  25إىل  27أيلول/سبتمرب  ،2015وقت احتفـال املنظمـة الـذكرى
السنوية السبع ةنشاألها ،قد قررنا أن نعتمد اليوم أهدا ا عاملية جديدة للتنمية املستدامةو
 - 2و اسم الشعوب اليت رن يف خدمتها ،اختذنا قرارا تارخييا شأن جمموعة من األهـداف
والاايـات العامليـة الشـاملة والبعيـدة املـدى الــيت تركـز علـ النـاس وتفضـ إىل التحـولو ورــن
ملتزمـون العمــل دون كلـل مــن أجـل تنفيــذ هـذه اخلطــة الكامـل حبلــول عـام 2030و ورــن
ندرق أن القضاء علـ الفقـر جبميـع صـوره وأ عـاده ،مبـا يف ذلـك الفقـر املـدقع ،هـو أكـرب حتـد
يواجــه العــا ورــر ال غــىن عنــه لتحقيــق التنميــة املســتدامةو ورــن ملتزمــون تحقيــق التنميــة
املستدامة أ عادها الثالثة  -االقتصـاد واالجتمـاع والبي ـ  -علـ رـو متـوادن ومتكامـلو
وسنتخذ أيضا من اة ادات اليت حتققت يف إ ار األهداف اة األية لولفية منطلقا لنـا ونسـع
إىل النهوض مبا يكتمل من أعماهلاو
 - 3ونعتزم العمل من اآلن وحك عام  ،2030للقضاء عل الفقر واجلوع يف كـل مكـان
ومكا حــة أرــكال عــدم املســاواة داخــل البلــدان و يمــا ينــها و نــاء جمتمعــات مســاملة وعادلــة
وراملة للجميع ومحايـة حقـوق اةنسـان والعمـل علـ حتقيـق املسـاواة ـ اجلنسـ و كـ
النســاء والفتيــات وكفالــة اةمايــة الداألمــة لكوكـ األرض ومــوارده الطبيعيــةو ونعتــزم أيضــا
هتي ــة الظــروف املناســبة للنمــو االقتصــاد املســتدام واملطــرد الــذ يشــمل اجلميــع ،ولالددهــار
العمــــيم وتــــوا ر ــــر العمــــل الكــــرخم للكا ــــة ،مــــع مراعــــاة تلــــف مســــتويات التنميــــة
والقدرات الو نيةو
 - 4ورن ،إذ نقبل عل هذه الرحلـة اجلماعيـة العظيمـة ،نتعهـد ـأال خيلـف الركـ أحـدا
وراءهو وانطالقــا مــن تســليمنا ــأن كرامــة اةنســان أمــر أساس ـ  ،نأمــل أن نشــهد األهــداف
والاايــات وقــد حتققــت جلميــع األمــم والشــعوب وجلميــع رــراألن اعتمــعو وســوف نســع
جاهدين إىل الوصول أوال إىل من هم أرد ختلفا عن الرك و
 - 5وهذه اخلطة يسبق هلا مثيـل مـن حيـل النطـاق واألمهيـةو هـ حتظـ قبـول مجيـع
البلدان وتسر عل اجلميع ،مع مراعاة اختالف الواقع املعيش يف كل لد واخـتالف قـدرات
البلــدان ومســتويات تنميتــها ،ومــع احتــرام السياســات واألولويــات الو نيــةو هــذه أهــداف
وغايــات عامليــة تشــمل العــا أمجــع ،بلدانــه املتقدمــة النمــو والناميــة عل ـ حــد ســواءو وه ـ
متكاملة غأل قا لة للتجزألة حتقق التوادن أ عاد التنمية املستدامة الثالثةو
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 - 6وهذه األهداف والاايات ه مثـرة مشـاورات عامـة واتصـاالت مكثفـة أجريـت علـ
مــدى أكثــر مــن ســنت يف رــك أرــاء العــا مــع اعتمــع املــد واجلهــات األخــرى صــاحبة
املصلحة ،وأويل يها اهتمام خا ألصوات أ قر الف ات وأاـعفهاو وللـت هـذه املشـاورات
أعماال قيمة ااطلع هبا الفريق العامل املفتـوح ـاب العضـوية املعـه أهـداف التنميـة املسـتدامة
التا ع للجمعية العامة ،كما ااطلعت هبا األمم املتحـدة ،الـيت قـدم أمينـها العـام تقريـرا ميعيـا
يف كانون األول/ديسمرب 2014و
رؤيتنا
 - 7لقد امَّنا األهداف والاايـات الـيت اتفقنـا عليهـا رؤيـة يف منتـه الطمـوح تقـوم علـ
إحــداا التحــولو ــنحن نصــبو إىل عــا خــال مــن الفقــر واجلــوع واملــرض والعــود ،ميكــن أن
تنتعش يه مجيع أركال اةياةو ونصبو إىل عا خال مـن اخلـوف ومـن العنـفو عـا يلـم يـه
اجلميع الق راءة والكتا ةو وتتاح يه للجميـع سـبل متكا ـة للحصـول علـ التعلـيم اجليـد علـ
مجيــع املســتويات ،وعلـ الرعايــة الصــحية واةمايــة االجتماعيــة ،وتكفــل يــه الســالمة البدنيــة
والعقلية والر اه االجتماع و عا نركد يـه مـن جديـد التزاماتنـا يمـا يتعلـق حبـق اةنسـان يف
اةصــول عل ـ مي ـاه الشــرب املأمونــة وخــدمات الصــرف الصــح  ،وتتــوا ر يــه ســبل ســنة
للنظا ة الصحية وتتاح يه األغذية الكا ية واملأمونة وامليسـورة التكلفـة واملاذيـةو عـا تكـون
يه املواألـل البشـرية نمنـة وقـادرة علـ الصـمود ومسـتدامة وميكـن يـه للجميـع اةصـول علـ
اقة ميسورة وموثوقة ومستدامةو
 - ٨ورــن نصــبو إىل عــا يســود كا ــة أرجاألــه احتــرام حقــوق اةنســان وكرامــة اةنســان
وسيادة القانون والعدالة واملساواة وعدم التمييز عا حيترم األعـراق واالنتمـاء اةثـه والتنـوع
الثقايف عا يتـين تكـا ر الفـر ويتـين حتقيـق كامـل اةمكانـات البشـرية ويسـاهم يف حتقيـق
االددهــار العمــيمو عــا يســتثمر يف أ فالــه وينمــو يــه كــل فــل عيــدا عــن إســار العنــف
واالستااللو عا يتاح يه لكل النساء والفتيات التمتع املساواة الكاملة اجلنس  ،وتـزاح
عنــه مجيــع العواألــق القانونيــة واالجتماعيــة واالقتصــادية الــيت حتــول دون كينــهنو عــا قوامــه
العدل واةنصاف والتسامن واالنفتـاح واةرـراق االجتمـاع للجميـع ،وتلـ يـه احتياجـات
أرد الف ات اعفاو
 - 9ورـن نصــبو إىل عــا يتمتــع يـه كــل لــد ــالنمو االقتصـاد املطــرد واملســتدام الــذ
يشــمل اجلميــع ،وتتــوا ر يــه ــر العمــل الكــرخم للكا ــةو عــا تكــون يــه أ ــا االســتهالق
واةنتاا وأوجه استعمال كل املوارد الطبيعية  -من اهلواء إىل األرض ومن األهنـار والـبحألات
و بقات املياه اجلو ية إىل احمليطات والبحار  -أ ا ـا وأوجـه اسـتعمال مسـتدامةو عـا تكـون
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يــه الدميقرا يــة واةكــم الررــيد وســيادة القــانون وتــوا ر ي ــة مواتيــة علـ الصــعيدين الــو ه
والــدويل أمــورا أساســية لتحقيــق التنميــة املســتدامة ،مبــا يف ذلــك النمــو االقتصــاد املطــرد
والشامل ،والتنمية االجتماعية ،ومحايـة البي ـة ،والقضـاء علـ الفقـر واجلـوعو عـا تكـون يـه
التكنولوجيــا يف تطويرهــا وتطبيقهــا مراعيــة للمنــاخ و ترممــة للتنــوع البيولــوج وقــادرة عل ـ
الصــمودو عــا تعــيش يــه اةنســانية يف وألــام مــع الطبيعــة وحتم ـ يــه اةيــاة الربيــة وس ـاألر
الكاألنات اةيةو
مبا دألنا والتزاماتنا املشتركة
 - 10يُستررد يف اخلطـة اجلديـدة مبقاصـد ميثـاق األمـم املتحـدة ومبادألـه ،مبـا يهـا االحتـرام
التــام للقــانون الــدويلو وترتكــز اخلطــة عل ـ اةعــالن العــامل ةقــوق اةنســان( )1واملعاهــدات
الدوليـــة ةقـــوق اةنســـان ،وإعـــالن األلفيـــة( )2والوثيقـــة اخلتاميـــة ملـــر ر القمـــة العـــامل لعـــام
)3(2005و وهتتد اخلطة صكوق أخرى مثل إعالن اةق يف التنمية()4و
 - 11ورن نركد مـن جديـد نتـاألج مجيـع املـر رات الرأليسـية ومـر رات القمـة الـيت عقـدهتا
األمم املتحدة واليت أرست أساسا متينا للتنمية املستدامة وأسهمت يف تشكيل اخلطـة اجلديـدةو
وه تشمل إعالن ريو شأن البي ة والتنمية( ،)5ومر ر القمة العامل للتنميـة املسـتدامة ،ومـر ر
القمة العامل للتنمية االجتماعيـة ،و رنـامج عمـل املـر ر الـدويل للسـكان والتنميـة( ،)6ومنـهاا
عمل يج ( ،)7ومر ر األمم املتحدة للتنمية املستدامةو ونركد من جديد أيضـا مـا مت يف إ ـار
متا عة هذه املر رات ،مبا يف ذلـك نتـاألج مـر ر األمـم املتحـدة الرا ـع املعـه أقـل البلـدان ـوا،
واملر ر الدويل الثالل املعه الدول اجلزرية الصاألة النامية ،ومر ر األمم املتحـدة الثـا املعـه
_______________

( )1القرار  217ألف (د – )3و
( )2القرار 2/55و
( )3القرار 1/60و
( )4القرار  ،12٨/41املر قو
( )5تقرير مؤمتر األمم املتحدد املعدب لالئي دة والتنميدةو ريدو دري ،دا وو  14-3حزيران/يو يده  ،1992اعلـد
األول ،القرارات اليت اعتمددها املدؤمتر (منشـورات األمـم املتحـدة ،رقـم املبيـع  A.93.I.8والتصـوي ) ،القـرار ،1
املر ق األولو
( )6تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنميةو القاهر و  13-5أيلول/سدئتم ( 1994منشـورات األمـم املتحـدة،
رقم املبيع  ،)A.95.XIII.18الفصل األول ،القرار  ،1املر قو
( )7تقرير املؤمتر العاملي الرالع املعب لاملرأ و ليجنيو  15-4أيلول/سدئتم ( 1995منشـورات األمـم املتحـدة،
رقم املبيع  ،(A.96.IV.13الفصل األول ،القرار  ،1املر ق الثا و
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البلـــدان الناميـــة غـــأل الســـاحلية ،ومـــر ر األمـــم املتحـــدة العـــامل الثالـــل املعـــه اةـــد مـــن
أخطار الكواراو
 - 12ونعيد تأكيد مجيع مبادئ إعالن ريـو شـأن البي ـة والتنميـة ،مبـا يف ذلـك مبـادئ منـها
مبــدأ املســروليات املشــتركة واملتباينــة يف نن واحــد ،عل ـ النحــو املنصــو عليــه يف املبــدأ 7
من اةعالنو
 - 13والتحديات وااللتزامات اليت مت حتديدها يف هـذه املـر رات الرأليسـية ومـر رات القمـة
مترا طة وتتطل حلوال متكاملةو وال د يف سبيل التصد هلا فعاليـة مـن اتبـاع هنـج جديـدو
ثمــة اعتــراف يف جمــال التنميــة املســتدامة ــأن القضــاء علــ الفقــر جبميــع صــوره وأ عــاده،
ومكا حة انعدام املساواة داخل البلـدان و يمـا ينـها ،وحفـك كوكـ األرض ،وحتقيـق النمـو
االقتصــاد املطــرد والشــامل واملســتدام ،وتعزيــز اةدمــاا االجتمــاع  ،أمــور مترا طــة متصــل
عضها بعضو
عاملنا اليوم
 - 14إننــا تمــع يف وقــت تَمث ـل يــه أمــام التنميــة املســتدامة حتــديات هاأللــةو ــالبالي مــن
موا نينــا ال يزالــون يعــانون الفقــر واةرمــان مــن اةيــاة الكرميــةو وأوجــه عــدم املســاواة داخــل
الــدول و يمــا ينــها نخــذة يف التزايــدو وهنــاق ــوارق هاأللــة يف الفــر والثــروة والســلطةو
وال يــزال انعــدام املســاواة ـ اجلنس ـ يشــكل حتــديا رأليســياو و ثــل البطالــة ،وال ســيما يف
صفوف الشباب ،مصدر قلق كبألو وتشكل األخطار الصحية اليت هتدد العـا  ،وادديـاد تـواتر
الكــوارا الطبيعيــة ورــدهتا ،وتصــاعد ال اعـات ،والتطــرف العنيــف ،واةرهــاب ،ومــا يتصــل
ذلك من أدمات إنسانية ومن تشريد قسـر للبشـر ،أمـورا تنـذر تقـويض الكـثأل مـن التقـدم
الذ أحرد عل صعيد التنمية يف العقـود األخـألةو وينضـاف اسـتنفاد املـوارد الطبيعيـة واآلثـار
الضارة للتدهور البي  ،مبا يف ذلـك التصـحر واجلفـاف وتـدهور األرااـ ونـدرة امليـاه العذ ـة
و قدان التنـوع البيولـوج  ،إىل قاألمـة التحـديات الـيت تواجههـا البشـرية ويـرد إىل تفاقمهـاو
ويشكل تاأل املناخ واحدا من أكـرب التحـديات يف عصـرنا وتقـوض نثـاره الضـارة قـدرة كا ـة
البلـدان علـ حتقيــق التنميـة املســتدامةو الزيــادات يف درجــة اةـرارة العامليــة وارتفــاع مســتوى
سطن البحر وحتمض احمليطات وغألها من اآلثار املترتبة علـ تاـأل املنـاخ ختلـف نثـارا خطـألة
عل املنا ق الساحلية والبلـدان السـاحلية املنخفضـة ،مبـا يف ذلـك الكـثأل مـن أقـل البلـدان ـوا
والــدول اجلزريــة الصــاألة الناميــةو واخلطــر يهــدد قــاء الكــثأل مــن اعتمعــات و قــاء الــنظم
البيولوجية اليت تدعم كوك األرضو
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 - 15يد أنه أيضا وقت داخر الفر اهلاأللةو قد أحرد تقدم كبأل يف مواجهـة الكـثأل مـن
التحديات اة األيةو وخرا م ات املالي مـن األرـخا علـ مـدى اجليـل املااـ مـن داألـرة
الفقــر املــدقعو و ــرأت ديــادة كــبألة يف الســبل املتاحــة للحصــول علـ التعلــيم ،ســواء النســبة
للفتيـــان أو الفتيـــاتو ويَعـ ـد انتشـــار تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت والتـــرا العـــامل
إمكانات كبألة تتين التعجيـل التقـدم البشـر وسـد الفجـوة الرقميـة وإدـاد جمتمعـات تقـوم
عل املعر ة ،وهو مـا يعـد ـه أيضـا اال تكـار العلمـ والتكنولـوج يف جمـاالت رـك مـن قبيـل
الط والطاقةو
 - 16وقد مر حوايل  15عاما عل االتفاق علـ األهـداف اة األيـة لولفيـةو وهـ أهـداف
و رت إ ارا هاما للتنميـة ،وأحـرد مـن خالهلـا تقـدم كـبأل يف عـدد مـن اعـاالتو لكـن وتـألة
التقدم كانت متفاوتة ،وال سـيما يف أ ريقيـا وأقـل البلـدان ـوا والبلـدان الناميـة غـأل السـاحلية
والدول اجلزرية الصاألة الناميـة ،وال يـزال عـض تلـك األهـداف عيـدا عـن املسـار الصـحين،
ال سيما األهداف املتعلقة صحة األمهات واملواليد واأل فال والصحة اة ا يـةو ورـن نعـرب
من جديد عن التزامنا أن رقق الكامل مجيع األهداف اة األية لولفية ،مبا يف ذلك األهـداف
البعيدة عن مسارها الصحين ،وخصوصا من خالل تزويد أقل البلدان وا وغألها مـن البلـدان
اليت تواجه أوااعا خاصة مبزيد من املساعدات اليت تركـز علـ أمـور ـددة ،مبـا يتمارـ مـع
رامج الـدعم ذات الصـلةو وتتخـذ اخلطـة اجلديـدة مـن األهـداف اة األيـة لولفيـة منطلقـا هلـا،
وتســـع إىل إ ـــام مـــا يتحقـــق يف إ ارهـــا ،وال ســـيما يمـــا يتعلـــق الوصـــول إىل أرـــد
الف ات اعفاو
 - 17غــأل أن اة ــار الــذ نعلــن اليــوم عــن إرسـاأله يتجــاود نطاقــه كــثأل نطــاق األهــداف
اة األيــة لولفيــةو ــإىل جانـ األولويــات اة األيــة القاألمــة مثــل القضــاء علـ الفقــر واالهتمــام
الصــحة والتعلــيم واألمــن الاــذاأل والتاذيــة ،حيــدد هــذا اة ــار األفــة واســعة مــن األهــداف
االقتصــادية واالجتماعيــة والبي يــةو وهــو يعــد أيضــا إرســاء جمتمعــات أكثــر ســالما واحتضــانا
للجميعو ومـن غايـة األمهيـة أيضـا أنـه حيـدد وسـاألل تنفيـذ ذلـكو وتـرتب األهـداف والاايـات
اجلديدة روا عميقة يما ينها وتشترق يف عناصر عديدة ،مما يعك النـهج املتكامـل الـذ
قررنا اتباعهو
اخلطة اجلديدة
 - 1٨إننــا نعلــن اليــوم عــن إرســاء  17هــد ا مــن أهــداف التنميــة املســتدامة و  169غايــة
مرتبطة هبا ،وه أهداف وغايات متكاملة وغـأل قا لـة للتجزألـةو و يسـبق قـ لزعمـاء العـا
أن تعهدوا العمل معا و ذل املساع املشتركة شأن خطة سياساتية هبـذا القـدر مـن االتسـاع
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وعلـ هــذا النطــاق العــامل و ــنحن نشــد الرحــال معــا للســأل رــو التنميــة املســتدامة ،مكرسـ
أنفسنا مجاعيا للسع إىل حتقيق التنمية العاملية وإىل حتقيق تعاون مثمر للجميع ميكـن أن دلـ
مكاس هاأللة لكل البلدان وجلميع املنا ق يف العا و ونركد من جديـد أن لكـل دولـة سـيادة
داألمة كاملة ارسها حبرية عل كل ثرواهتا ومواردها الطبيعية وأنشطتها االقتصـاديةو وسـوف
ننفذ اخلطة مبا يعود النفع التام عل اجلميـع ،لصـا اجليـل اةااـر واألجيـال املقبلـةو ونركـد
من جديد ،يف سعينا هذا ،التزامنا القانون الـدويل ،ونشـدد علـ أن اخلطـة سـوف تنفـذ علـ
رو متسق مع حقوق الدول والتزاماهتا مبوج القانون الدويلو
 - 19ونعيد تأكيد أمهية اةعالن العامل ةقوق اةنسان وغأله من الصكوق الدولية املتعلقـة
حبقوق اةنسان والقـانون الـدويلو ونشـدد علـ أن مجيـع الـدول مسـرولة ،بقـا مليثـاق األمـم
املتحدة ،عن احترام حقـوق اةنسـان واةريـات األساسـية للجميـع ومحايتـها وتعزيزهـا ،دو ـا
ييز من أ نوع عل أساس العرق أو اللـون أو اجلـن أو اللاـة أو الـدين أو الـرأ السياسـ
أو غأله أو األصل القوم أو االجتماع  ،أو عل أساس امللكية أو امليالد أو اةعاقـة ،أو علـ
أ أساس نخرو
 - 20وسـوف يســهم حتقيـق املســاواة ـ اجلنسـ و كـ املــرأة والفتـاة إســهاما حامســا يف
إحــراد تقــدم رــو حتقيــق مجيــع األهــداف والاايــاتو ــال ســبيل إىل حتقيــق كامــل اةمكانــات
البشــرية وحتقيــق التنميــة املســتدامة إذا ظــل نصــف البشــرية رومــا مــن التمتــع كامــل حقــوق
اةنسان والفر الواجبة لهو إذ د أن تتمتـع النسـاء والفتيـات املسـاواة يف ـر اةصـول
علـ التعلــيم اجليــد واملــوارد االقتصــادية و ــر املشــاركة السياســية ،ضــال عــن املســاواة مــع
الرجال والفتيان يف ر العمل وتـويل القيـادة وصـنع القـرار علـ مجيـع املسـتوياتو وسـوف
نعمل من أجل إحداا ديادة كبألة يف االستثمارات اليت هتدف إىل سـد الفجـوة ـ اجلنسـ
وتعزيــز دعــم املرسســات يف جمــال املســاواة ـ اجلنس ـ و ك ـ املــرأة عل ـ الصــعد العــامل
واةقليم والو هو وسيتم القضاء عل مجيع أرـكال التمييـز والعنـف اـد النسـاء والفتيـات،
عن ريق أمور منها إرراق الرجال والفتيان يف هذا املسـع و ـالتعميم املنـتظم ملراعـاة املنظـور
اجلنسا يف تنفيذ اخلطة أمر الغ األمهيةو
 - 21وســـيبدأ ســـريان األهـــداف والاايـــات اجلديـــدة يف  1كـــانون الثا /ينـــاير ،2016
وسيستررد هبا يف اختاذ القرارات عل مـدى السـنوات اخلمـ عشـرة املقبلـةو وسـوف نعمـل
مجيعا عل تنفيذ اخلطة يف لداننا وعل الصعيدين اةقليم والعامل  ،مع مراعاة الواقـع املعـيش
يف كل لد وقدراته ومستوى تنميته واحتـرام السياسـات واألولويـات الو نيـةو وسـوف رتـرم
اةيــز الــذ تشــاله السياســات الو نيــة الراميــة إىل حتقيــق النمــو االقتصــاد املطــرد واملســتدام
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الــذ يشــمل اجلميــع ،ال ســيما يف الــدول الناميــة ،مــع اةفــاا عل ـ االتســاق مــع القواعــد
وااللتزامات الدولية ذات الصلةو ونسلم أيضا أمهية البعـدين اةقليمـ ودون اةقليمـ وأمهيـة
التكامــل االقتصــاد اةقليم ـ والتــرا يف جمــال التنميــة املســتدامةو ــاأل ر اةقليميــة ودون
اةقليميـة ميكــن أن تيســر ســيد سياســات التنميـة املســتدامة فعاليــة يف إجــراءات ـددة علـ
الصعيد الو هو
 - 22ويواجه كل لد حتديات خاصة يف سعيه إىل حتقيـق التنميـة املسـتدامةو وتسـتحق أرـد
البلدان اعفا ،و لدان منها عل وجه اخلصـو البلـدان األ ريقيـة وأقـل البلـدان ـوا والبلـدان
الناميـة غـأل السـاحلية والـدول اجلزريـة الصـاألة الناميـة ،اهتمامـا خاصـا ،رـأهنا يف ذلـك رــأن
البلدان اليت تشهد حاالت نزاع واليت ر مبرحلة ما عد الـ اعو وهنـاق أيضـا حتـديات خطـألة
داخل العديد من البلدان املتوسطة الدخلو
 - 23وال د من ك الضـعفاءو ويشـمل مـن تراعـ احتياجـاهتم يف اخلطـة مجيـع األ فـال
والشــباب واألرــخا ذو اةعاقــة (الــذين يعــيش أكثــر مــن  ٨0يف املاألــة منــهم يف قــر)
واألرخا املصا فألوس نقص املناعـة البشـرية/اةيدد واملسـن وأ ـراد الشـعوب األصـلية
والالج ـ واملشــردين داخليــا واملهــاجرينو وقــد عقــدنا العــزم عل ـ اختــاذ مزيــد مــن التــدا أل
واةجراءات الفعالـة ،و قـا للقـانون الـدويل ،ةدالـة العقبـات واملعوقـات ولتعزيـز الـدعم وتلبيـة
االحتياجات اخلاصة ملن يعيشون يف منا ق متضـررة مـن حـاالت ـوارئ إنسـانية معقـدة ويف
منا ق متضررة من اةرهابو
 - 24ورــن ملتزمــون القضــاء عل ـ الفقــر جبميــع صــوره وأ عــاده ،مبــا يف ذلــك مــن خــالل
القضــاء عل ـ الفقــر املــدقع حبلــول عــام 2030و ــال ـد أن يتمتــع اجلميــع مبســتويات املعيشــة
األساسية ،عن ريق وساألل منها نظم اةماية االجتماعيةو ورن مصممون أيضا عل القضـاء
عل اجلوع وحتقيق األمن الاذاأل عل سبيل األولوية ،وعل واـع حـد جلميـع أرـكال سـوء
التاذيةو ويف هذا الصدد ،نركد من جديد الدور املهـم والطـا ع الشـامل للجنـة األمـن الاـذاأل
العامل ونرح إعالن رومـا شـأن التاذيـة و إ ـار العمـل()٨و وسـوف نكـرس املـوارد لتنميـة
املنــا ق الريفيــة والزراعــة ومص ـاألد األمســاق املســتدامة ،ولــدعم صــاار املــزارع  ،وال ســيما
املزارعات ،والرعاة والصيادين يف البلدان النامية ،وخباصة أقل البلدان واو
 - 25ونلتزم تو أل تعليم جيد يف مجيـع املسـتويات  -الطفولـة املبكـرة ،والتعلـيم اال تـداأل ،
والتعليم الثانو  ،والتعليم اجلامع  ،والتعليم التقه ،والتدري املهه  -عل رـو يشـمل مجيـع
_______________

( )٨منظمة الصحة العاملية ،الوثيقة  ،EB 136/8املر قان األول والثا و
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األرــخا وينصــفهمو النــاسُ صــرف النظــر عــن هويتــهم مــن حيــل نــوع اجلــن أو العمــر
أو االنتماء العرق أو اةثه ،واألرخا ذوو اةعاقة ،واملهاجرون ،وأ ناء الشـعوب األصـلية،
واأل فال والشباب ،وال سيما الذين يعيشون يف أوااع هشة ،كلُّهم ينبا أن يسـتفيدوا مـن
ر التعلم مدى اةياة ،مبا يساعدهم عل حتصـيل املعـارف واملهـارات الضـرورية النتفـاعهم
الفر املتاحة هلم ومشاركتهم يف اةياة االجتماعية مشاركة كاملةو وسنسـع جاهـدين إىل
هتي ة ي ة ينشأ يها األ فال والشباب تاـذيهم مبـا يلـزمهم ةعمـال حقـوقهم وحتقيـق قـدراهتم
عل ـ وجــه تــام ،يصــبحون ــذلك َمــددا يع ـ لــداننا عل ـ جــه مثــار املكاس ـ الدميارا يــة،
ويشمل ذلك إقامة مدارس نمنة وتوثيق وراألج اعتمعات احمللية واألسرو
 - 26ولكفالــة تــع اجلميــع الصــحة والعا يــة البدنيــة والعقليــة وديــادة العمــر املتوقــع لــدى
الوالدة ،د علينا أن نو ر التاطيـة الصـحية والرعايـة الصـحية اجليـدة للجميـع ،ال يُحـرَ ُم مـن
ذلــك أحــدو ونلتــزم اةســراع يف وتــألة التقــدم احملــرد حــك اآلن صــوب خفــض عــدد و يــات
املواليد واأل فال واألمهات واع حد جلميع تلك الو يات اليت ميكن تفاديها قبل حلـول عـام
2030و وإننا ملتزمون كفالة استفادة اجلميع مـن خـدمات الرعايـة املتعلقـة الصـحة اجلنسـية
واة ا ية ،مبا يف ذلك ألغراض تنظيم األسرة واةعالم والتثقيفو وسنبذل كذلك جهودا مـن
أجل اةسراع وتألة التقدم احملرد يف مكا حة املالريا ،و ـألوس نقـص املناعـة البشـرية/متالدمة
نقص املناعة املكتس (اةيدد) ،وداء السل ،والتهاب الكبـد ،وإيبـوال وغـأل ذلـك مـن األو ـة
واألمراض املعدية ،وساألل من مجلتها التصد ملقاومة امليكرو ات لودوية وملشـكلة األمـراض
املهمَلة اليت تعـا منـها البلـدان الناميـةو ونلتـزم الوقايـة مـن األمـراض غـأل املعديـة ومعاجلتـها،
مبا يف ذلك االاطرا ات السلوكية والعصـبية وااـطرا ات النمـو ،الـيت تشـكل حتـديا كـبألا يف
وجه التنمية املستدامةو
 - 27وسنسع إىل إقامة أس اقتصادية متينة لصا لداننا مجيعاو إن من ررو االددهـار
األساســية ا ــرا ُد النمــو االقتصــاد واســتدامته ومشــاركة اجلميــع يــهو ولــن يتحقــق ذلــك
إال تعميم االنتفاع الثروة والتصد ملشكلة التفاوت يف الـدخلو وسـنعمل مـن أجـل أن نـبه
اقتصادات دينامية أساسها االستدامة واال تكـار و ورهـا النـاس ،تعمـل علـ النـهوض فـر
العمــل املتاحــة للشــباب والــتمك االقتصــاد للمــرأة خاصــة ،وتــو أل العمــل الالألــق للجميــعو
وسنق ض عل السخرة واال ار البشـر ونضـع حـدا لعمـل األ فـال جبميـع أرـكالهو البلـدان
قا بــة ستســتفيد مــن وجــود قــوة عاملــة متعلمــة تــنعم الصــحة و لــك مــا يلــزم مــن املعــارف
واملهارات للقيام عمل منتج حيقق مطا ها وللمشاركة الكاملة يف اةياة االجتماعيةو وسـنعزد
القدرات اةنتاجية للبلدان األقل وا يف القطاعات مجيعا ،وساألل مـن ينـها التحـول اهليكلـ و
وسنعتمد سياسات تعزد القدرات اةنتاجية ،والعمالة املنتجة ،وتعميم االستفادة من اخلـدمات
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املاليــة ،واةنتاجيــة ،والزراعــة املســتدامة ،والتنميــة الرعويــة وتنميــة املصـاألد ،والتنميــة الصــناعية
املستدامة  ،واسـتفادة اجلميـع مـن خـدمات الطاقـة اةديثـة املسـتدامة الـيت ميكـن التعويـل عليهـا
تكلفة ميسورة ،ونظم النقل املستدامة ،وجودة البنيات التحتية وقدرهتا عل الصمودو
 - 2٨ونلتزم إجراء التايألات األساسـية يف الطراألـق الـيت تنـهجها جمتمعاتنـا يف إنتـاا السـلع
واخلــدمات واســتهالكهاو ودـ أن تســاهم اةكومــات واملنظمــات الدوليــة وقطــاع األعمــال
وغأل ذلك من اجلهات الفاعلة غأل اةكومية واأل راد يف تايأل أ ـا االسـتهالق واةنتـاا غـأل
املستدامة ،طرق منها تسخأل مجيع املصـادر يف حشـد املسـاعدة املاليـة والتقنيـة الالدمـة لتعزيـز
قــدرات البلــدان الناميــة العلميــة والتكنولوجيــة واال تكاريــة لالنتقــال صــوب أ ــا اســتهالكية
وإنتاجية أكثر استدامةو ونشجع عل تنفيذ اة ار العشر للربامج املتعلقـة أ ـا االسـتهالق
واةنتــاا املســتدامةو وكــل البلــدان ينباـ أن تتخــذ إجــراءات يف هــذا الصــدد ،علـ أن تتــوىل
البلدان املتقدمة النمو ريادة اجلهد املبذول ،مراعية يف ذلك تنمية البلدان النامية وقدراهتاو
 - 29ونعتــرف املســامهة اةدا يــة للمهــاجرين يف حتقيــق النمــو الشــامل للجميــع والتنميــة
املستدامةو ونعترف أيضا أن اهلجرة الدوليـة هـ واقـع متعـدد األ عـاد يتسـم أمهيـة كـربى يف
تنميــة لــدان املنشــأ و لــدان العبــور و لــدان املقصــد ويتطل ـ اختــاذ تــدا أل متســقة ورــاملةو
وسـنتعاون دوليـا مـن أجـل كفالـة أن تـتم اهلجـرة طريقـة نظاميـة وأن ـر يف ظـروف تــو ر
األمــان ويســودها النظــام مــع االحتــرام الكامــل ةقــوق اةنســان واــمان املعاملــة اةنســانية
للمهاجرين ،صرف النظر عن واعهم مـن حيـل اهلجـرة ،ولالجـ واملشـردينو وينباـ أن
يســع ذلــك التعــاون أيضــا إىل تعزيــز قــدرة اعتمعــات احملليــة عل ـ حتمــل مــن تــرويهم مــن
الالج  ،وال سيما يف البلدان الناميةو ونشدد عل حق املهـاجرين يف العـودة إىل البلـدان الـيت
حيملــون جنســيتها ،ونــذكر ــأن مــن واج ـ الــدول أن تكفــل مراع ـاة األصــول يف اســتقبال
رعاياها العاألدينو
 - 30ورــل الــدول قــوة عل ـ االمتنــاع عــن ســن وتطبيــق أ تــدا أل اقتصــادية أو ماليــة
أو اريــة أحاديــة اجلان ـ تتنــاا مــع القــانون الــدويل وميثــاق األمــم املتحــدة وتعرقــل التنميــة
االقتصادية واالجتماعية الكاملة ،وال سيما يف البلدان الناميةو
 - 31ونقــر ــأن اتفاقيــة األمــم املتحــدة اة اريــة شــأن تاــأل املنــاخ( )9هـ احملفــل اةكــوم
الدويل الرأليس الذ يتوىل دوليا مناقشة التدا أل العاملية ملواجهة تاـأل املنـاخو ورـن مصـممون
عل التصد حبزم خلطر تاأل املنـاخ وتـدهور البي ـةو إن الطـا ع العـامل لـتاأل املنـاخ يسـتوج
_______________

(United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822 )9و
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تعاونا دوليا عل أوسع نطاق ممكن يرمـ إىل اةسـراع خبفـض انبعاثـات غـادات الد ي ـة علـ
الصعيد العامل ومعاجلة مسألة التكيف مع اآلثار السلبية لتاأل املنـاخو وإننـا نالحـك قلـق ـالغ
الفجوة الكبألة األثر اةمجايل لوعود التخفيـف الـيت تلتـزم األ ـراف تحقيقهـا حبلـول عـام
 2020يمــا يتصــل االنبعاثــات الســنوية العامليــة مــن غــادات الد ي ــة ومســارات االنبعاثــات
اةمجالية اليت ترجّن احتمـال اة قـاء علـ ارتفـاع معـدل درجـة اةـرارة العامليـة دون درجـت
م ويت أو  1.5درجة م وية وق مستويات ما قبل الثورة الصناعيةو
 - 32واستشـرا ا النعقـاد الـدورة اةاديـة والعشـرين ملـر ر األ ـراف بـاري  ،نركـد التــزام
مجيع الدول العمل من أجل التوصل إىل اتفاق عامل موح شأن املناخو ونركـد مـن جديـد
أن الربوتوكول ،أ صك قانو نخر أو وثيقة ختامية متفق عليها حتظ قـوة النفـاذ مبوجـ
االتفاقيـــة وتســـر علـ ـ مجيـــع األ ـــراف ،دـ ـ أن يتصـــدى طريقـــة متوادنـــة ألمـــور مـــن
مجلتــها التخفيــف والتكيــف والتمويــل وتطــوير التكنولوجيــا ونقلــها و نــاء القــدرات ورــفا ية
اةجراءات والدعمو
 - 33ونقــر ــأن حتقيــق التنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية مــرهتن ــاةدارة املســتدامة للمــوارد
الطبيعية لكوك األرضو ومن مث رن مصممون عل حفك احمليطـات والبحـار ،ومـوارد ميـاه
الشرب ،وكذلك الاا ات واجلبال واألراا اجلا ة واسـتخدامها اسـتخداما مسـتداما ،ومحايـة
التنــوع البيولــوج والــنظم اةيكولوجيــة واةيــاة الربيــةو ورــن مصــممون أيضــا علـ تشــجيع
السـياحة املسـتدامة ،والتصـد لنـدرة امليـاه وتلوثهــا ،وتـدعيم التعـاون علـ مكا حـة التصــحر
والعواصف الرملية وتدهور األراا واجلفاف ،وتعزيز القدرة عل التحمل واةـد مـن ـا ر
الكواراو ونتطلع يف هذا الصدد إىل االجتماع الثالل عشر ملر ر األ راف يف اتفاقيـة التنـوع
البيولوج  ،املقرر أن ينعقد املكسيكو
 - 34ونقــر ــأن تنميــة املنــا ق اةضــرية وإدارهتــا طريقــة مســتدامة رــر حاســم لالرتقــاء
نوعيـــة حيـــاة النـــاسو وســـنعمل مـــع الســـلطات واعتمعـــات احملليـــة مـــن أجـــل ديـــد مـــدننا
ومسـتو ناتنا البشـرية وختطيطهـا علـ رـو يعـزد الـتالحم اعتمعـ واألمـن الشخصـ  ،وحيفـز
عل ـ اال تكــار وإدــاد ــر العم ـلو وســنقوم تقلــيص اآلثــار الســلبية النامجــة عــن األنشــطة
اةضرية وعن املواد الكيمياألية الـيت تنطـو علـ أخطـار هتـدد الصـحة البشـرية والبي ـة ،مبـا يف
ذلك من خالل إدارة املواد الكيمياأليـة إدارة سـليمة مـن الناحيـة البي يـة واسـتخدامها علـ رـو
مأمون ،وخفض النفايات وإعـادة تـدويرها ،وديـادة عاليـة اسـتخدام امليـاه والطاقـةو وسـنعمل
مــن أجــل تقلــيص تــأثأل املــدن يف نظــام املنــاخ العــامل و وســنراع أيضــا اال اهــات والتوقعــات
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السكانية يف استراتيجياتنا وسياساتنا الو نية اة األية يف املنا ق الريفيـة واةضـريةو ونتطلـع إىل
انعقاد مر ر األمم املتحدة املقبل املعه اةسكان والتنمية اةضرية املستدامة يف كيتوو
 - 35وال ميكن أن تتحقـق التنميـة املسـتدامة يف منـأى عـن السـالم واألمـن كمـا أن انعـدام
التنمية املستدامة يعرض للخطـر اسـتتباب السـالم واألمـنو وتقـر اخلطـة اجلديـدة ضـرورة نـاء
جمتمعات سلمية عادلة حاانة للجميـع تكفـل املسـاواة ـ النـاس يف القـدرة علـ اللجـوء إىل
العدالة ،وتقوم عل احترام حقوق اةنسان (مبا يف ذلك اةق يف التنمية) ،وعلـ عاليـة سـيادة
القــانون واةكــم الررــيد يف املســتويات كا ــة ،وعل ـ مرسســات تتســم الشــفا ية والفعاليــة
وختضــع للمســاءلةو وتتنــاول اخلطــة العوامــل الــيت تقــود إىل نشــوب العنــف وانعــدام األمــن
واستشراء الظلم ،كانعـدام املسـاواة والفسـاد وسـوء اةدارة وتـد ق األمـوال واألسـلحة طـرق
غــأل مشــروعةو ودـ علينــا أن نضــاعف جهودنــا مــن أجــل تســوية ال اعــات أو منــع نشــوهبا
ومرادرة البلدان اليت ر مبراحل ما عد ال اع ،وسـاألل منـها كفالـة إرـراق املـرأة يف عمليـات
ناء السالم وإرسـاء دعـاألم الدولـةو ونـدعو إىل اختـاذ املزيـد مـن التـدا أل واةجـراءات الفعالـة،
بقا للقانون الدويل ،مـن أجـل إدالـة العقبـات الـيت حتـول دون ـام إعمـال حـق تقريـر املصـأل
النسبة للشعوب الرادحة حتت نأل االستعمار واالحـتالل األجـنط ،والـيت مـا دالـت تـرثر سـلبا
يف تنميتها االقتصادية واالجتماعية ويف ي تها أيضاو
 - 36ونتعهد تعزيز التفاهم الثقايف والتسامن واالحترام املتبادل ودعم روح املوا نة العامليـة
واملسرولية املشتركةو ونعترف التنوع الطبيع والثقايف للعا ونقر أن الثقا ـات واةضـارات
مجيعها ميكن أن تساهم يف حتقيق التنمية املستدامة ألهنا من عناصرها التمكينية األساسيةو
 - 37والريااة ه أيضا من العناصر التمكينية املهمة للتنمية املسـتدامةو ونعتـرف املسـامهة
املتعاظمــة الــيت تضــطلع هبــا الريااــة يف حتقيــق التنميــة والســالم ــالنظر إىل دورهــا يف تشــجيع
التســامن واالحتــرام ومســامهتها يف كــ املــرأة والشــباب واأل ــراد واعتمعــات ويف لــوغ
األهداف املنشودة يف جماالت الصحة والتعليم واالندماا االجتماع و
 - 3٨ونركد من جديد ارورة احترام السالمة اةقليمية للـدول واسـتقالهلا السياسـ و قـا
مليثاق األمم املتحدةو
وساألل التنفيذ
 - 39إن اتساع نطـاق اخلطـة اجلديـدة و موحهـا يقتضـيان إنعـاا الشـراكة العامليـة لكفالـة
تنفيــذها ،وهــو أمــر نلتــزم ــه التزامــا تامــاو وســتعمل هــذه الشــراكة ــروح التضــامن العــامل ،
وال سيما التضامن مع الف ات األرـد قـرا ومـع األرـخا الـذين يعيشـون يف أواـاع هشـةو
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وسُتَيسّر اخنرا ا عامليـا مكثفـا يف دعـم تنفيـذ مجيـع األهـداف والاايـات ،مبشـاركة اةكومـات
والقطاع اخلا واعتمع املد ومنظومـة األمـم املتحـدة وغألهـا مـن اجلهـات الفاعلـة ،وتعب ـة
مجيع املوارد املتاحةو
 - 40وتتســم الاايــات املتعلقــة وس ـاألل التنفيــذ املندرجــة يف إ ــار اهلــدف  17ويف إ ــار كــل
هــدف مــن أهــداف التنميــة املســتدامة أمهيــة وريــة يف إ ــاد خطتنــا ،كمــا تتســاوى مــن حيــل
األمهية مع األهداف والاايات األخرىو وميكن إ اد اخلطـة ،مبـا يهـا أهـداف التنميـة املسـتدامة،
اـــمن إ ـــار إنعـــاا الشـــراكة العامليـــة مـــن أجـــل التنميـــة املســـتدامة وتعضـــيدها السياســـات
واةجــراءات احملــددة اعملــة يف الوثيقــة اخلتاميــة للمــر ر الــدويل الثالــل لتمويــل التنميــة ،املنعقــد
ــأدي أ ا ــا خــالل الفتــرة مــن  13إىل  16ود/يوليــه 2015و ونرحـ ــإقرار اجلمعيــة العامــة
خط َة عمل أدي أ ا ا( ،)10اليت ه جزء صميم مـن خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام 2030و ونقـر
أن التنفيذ الكامل خلطة عمل أدي أ ا ا أمر أساس لتحقيق أهداف التنمية املستدامة وغاياهتاو
 - 41ونقـــر ـــأن كـــل لـــد يتحمـــل املســـرولية الرأليســـية عـــن حتقيـــق تنميتـــه االقتصـــادية
واالجتماعيــةو وتتنــاول اخلطــة اجلديــدة الوسـاألل املطلو ــة لبلــوغ األهــداف والاايــاتو ونقــر ــأن
تلك الوساألل تشمل حشد املـوارد املاليـة و نـاء القـدرات ونقـل التكنولوجيـات السـليمة ي يـا إىل
البلدان النامية ناء عل ررو مواتية ،مبا يها الشرو امليسرة والتفضيلية ،وو ق ما يتفـق عليـهو
وسيضطلع التمويل العام ،علـ املسـتوي احمللـ والـدويل معـا ،ـدور حيـو يف تـو أل اخلـدمات
والسلع العامـة األساسـية ويف حتفيـز مصـادر التمويـل األخـرىو ونعتـرف ـدور القطـاع اخلـا ،
عل ـ تنــوع مرسســاته املمتــدة مــن املرسســات البالاــة الصــار إىل الشــركات املتعــددة اجلنســيات
مرورا التعاونيات ،و دور منظمات اعتمع املد واملنظمات اخلألية يف تنفيذ اخلطة اجلديدةو
 - 42ونــدعم تنفيــذ االســتراتيجيات و ــرامج العمــل ذات الصــلة ،مبــا يهــا إعــالن و رنــامج
عمـــل اســـطنبول( ،)11وإجـــراءات العمـــل املعجَّـــل للـــدول اجلزريـــة الصـــاألة الناميـــة (مســـار
ســـاموا)( ،)12و رنـــامج عمـــل يينـــا لصـــا البلـــدان الناميـــة غـــأل الســـاحلية للعقـــد -2014
 ،)13(2024ونعيـد تأكيـد أمهيــة دعـم خطــة االحتـاد األ ريقـ لعــام  2063و رنـامج الشــراكة
اجلديدة من أجل تنميـة أ ريقيـا( ،)14وكلُّهـا يشـكل جـزءا ال يتجـزأ مـن اخلطـة اجلديـدةو ونقـر
_______________

( )10خطة عمل أدي أ ا ا الصادرة عن املر ر الدويل الثالل لتمويـل التنميـة (خطـة عمـل أديـ أ ا ـا) ،الـيت
اعتمدهتا اجلمعية العامة يف  27ود/يوليه ( 2015القرار  ،313/69املر ق)و
( )11تقرير مؤمتر األمم املتحدد الرالدع املعدب ل ادب الئلددان ادواو اسدتنئولو تركيداو  13-9أيار/مدايو 2011
) ،(A/CONF.219/7الفصالن األول والثا و
( )12القرار  ،15/69املر قو
( )13القرار  ،137/69املر ق الثا و
( ،A/57/304 )14املر قو
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التحـد الكــبأل الــذ ينتصـ أمـام حتقيــق الســالم الــداألم والتنميـة املســتدامة يف البلــدان الــيت
تشهد نزاعات والبلدان اليت توجد يف مرحلة ما عد ال اعو
 - 43ونشدد عل أن التمويل العام الدويل يقوم دور مهم يف دعم جهود البلدان مـن أجـل
تعب ة املوارد العامة عل الصعيد احملل  ،وال سـيما يف البلـدان األ قـر واألرـد اـعفا الـيت تعـا
من ندرة املوارد احملليةو ومـن الاايـات املهمـة للتمويـل العـام الـدويل ،مبـا يـه املسـاعدة اة األيـة
الرمسية ،حتفيز حشد موارد إاا ية من املصادر األخرى ،عامة وخاصةو وتعيـد اجلهـات املارـة
للمسـاعدة اة األيــة الرمسيــة تأكيـد التزامــات كــل واحـدة منــها علـ حـدة ،مبــا يف ذلــك التــزام
العديد من البلدان املتقدمة النمو بلوغ هدف ختصيص نسبة  0.7يف املاألة من الـدخل القـوم
اةمجايل للمساعدة اة األية الرمسية للبلدان النامية وختصيص نسـبة تتـراوح ـ  0.15يف املاألـة
و  0.2يف املاألة من الدخل القوم اةمجايل للمساعدة اة األية الرمسية ألقل البلدان واو
 - 44ونعتــرف أمهيــة دعــم املرسســات املاليــة الدوليــة ،و قــا لوالياهتــا ،للــهامش السياســا
للبلدان كل واحد منها عل حـدة ،وال سـيما البلـدان الناميـةو و ـدد االلتـزام توسـيع وتعزيـز
مســامهة البلــدان الناميــة ومشــاركتها ،مبــا يهــا البلــدان األ ريقيــة ،وأقــل البلــدان ــوا ،والبلــدان
النامية غأل الساحلية ،والدول اجلزرية الصاألة النامية ،والبلدان املتوسـطة الـدخل ،يف عمليـات
اختاذ القرارات االقتصادية الدولية وواع املعايأل واةدارة االقتصادية العامليةو
 - 45ونعترف أيضا الدور األساسـ الـذ تضـطلع ـه الربملانـات الو نيـة مـن خـالل سـن
التشريعات واعتماد امليزانيات ودورها يف كفالة املساءلة عـن عاليـة تنفيـذ التزاماتنـاو وسـتعمل
اةكومــات واملرسســات العامــة أيضــا عــن كث ـ يف املس ـاألل املتعلقــة التنفيــذ مــع الســلطات
اةقليمية واحملليـة ،واملرسسـات دون اةقليميـة ،واملرسسـات الدوليـة ،واملرسسـات األكادمييـة،
واملنظمات اخلألية ،واهلي ات التطوعية وغألهاو
 - 46ونركد الدور اهلام ملنظومة األمم املتحـدة ومـا حتظـ ـه مـن ميـزة نسـبية يف دعـم لـوغ
أهداف التنمية املستدامة وحتقيق التنميـة املسـتدامة مبـا ينباـ أن يتـوا ر هلـا مـن مـوارد كا يـة وأن
تتحلـ ــه مــن اعــة وانســجام وكفــاءة و عاليــةو وإذ نشــدد علـ أمهيــة تعزيــز امللكيــة والقيــادة
الو نيـــة علــ الصـــعيد القطـــر  ،نعـــرب عـــن دعمنـــا للحـــوار اجلـــار للمجلــ االقتصـــاد
واالجتماع شأن موقع منظومة األمم املتحدة اة األية يف إ ار هذه اخلطة يف األجل الطويلو
املتا عة واالستعراض
 - 47تتحمل حكوماتنا املسرولية الرأليسية عن أنشطة املتا عـة واالسـتعراض ،علـ كـل مـن
الصــعيد الــو ه واةقليمـ والعــامل  ،يمــا يتعلــق التقــدم احملــرد يف حتقيــق األهــداف والاايــات
خـــالل الســـنوات اخلمــ عشـــرة املقبلـــةو ولـــدعم روح املســـرولية لـــدى موا نينـــا ،ســـنتخذ
الترتيبــات الالدمــة ةجــراء أنشــطة املتا عــة واالســتعراض انتظــام يف تلــف املســتويات ،عل ـ
النحو املب يف هـذه اخلطـة ويف خطـة عمـل أديـ أ ا ـاو وسيضـطلع املنتـدى السياسـ الر يـع
املســتوى رعايــة اجلمعيــة العامــة واعلـ االقتصــاد واالجتمــاع الــدور املركــز يف رصــد
أنشطة املتا عة واالستعراض عل الصعيد العامل و
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 - 4٨ودر إعداد مرررات تع عل القيام هبذا العملو وسـتكون هنالـك حاجـة لوجـود
يانات جيدة موثوقة مصنفة ميكن اةصول عليها يف الوقـت املناسـ تسـاعد يف قيـاس التقـدم
احملــرد وتكفــل اســتفادة رــاملة ال يُســتثىن منــها أحــدو وهــذه البيانــات أساســية لعمليــة اختــاذ
القر اراتو وينبا اسـتخدام البيانـات واملعلومـات املسـتقاة مـن نليـات اة ـالغ القاألمـة حيثمـا
أمكــنو وقــد اتفقنــا عل ـ تكثيــف جهودنــا مــن أجــل تــدعيم القــدرات اةحص ـاألية يف البلــدان
النامية ،وال سيما منـها البلـدان األ ريقيـة ،وأقـل البلـدان ـوا ،والبلـدان الناميـة غـأل السـاحلية،
والــدول اجلزريــة الصــاألة الناميــة ،والبلــدان املتوســطة الــدخلو ونلتــزم واــع مقــايي أوســع
للتقدم احملرد تكمل الناتج احملل اةمجايلو
نداء للعمل من أجل تايأل عاملنا
 - 49قبــل ســبع ســنة خلــت ،اجتمــع جيــل ســا ق مــن قــادة العــا مــن أجــل إنشــاء األمــم
املتحــدةو بنــوا هــذه املنظمــة عل ـ أنقــاض اةــرب واالنقســام وأرســوا قــيم الســالم واةــوار
والتعاون الدويل اليت تستند إليهاو وميثل ميثاق األمم املتحدة أمس سيد لتلك القيمو
 - 50وها رن اليوم نتخذ أيضا قرارا ذا أمهيـة تارخييـة عظيمـةو قـد عقـدنا العـزم علـ نـاء
مستقبل أ ضل جلميع ه البشر ،مبن ـيهم املاليـ ممـن تـتن هلـم الفرصـة ألن يعيشـوا حيـاة
الألقة كرمية مو ورة ،ومن حتقيق كامل إمكاناهتم البشريةو وميكننـا أن نكـون أول جيـل يـنجن
يف است صال رأ ة الفقر ،كما قد نكون نخـر جيـل تتـاح لـه الفرصـة ةنقـاذ كوكـ األرضو
وسيكون العا أ ضل حاال يف عام  2030إن ُو قنا يف لوغ أهدا ناو
 - 51إن اخلطة اليت نعلن عنها اليوم من أجل العمل عل الصعيد العـامل يف السـنوات اخلمـ
عشــرة املقبلــة ،ه ـ ميثــاق للنــاس وكوك ـ األرض يف القــرن اةــاد والعشــرينو وملــا كــان
األ فال والشباب إناثا وذكورا هم عوامل التايأل اةامسة ،إهنم سـيجدون يف األهـداف اجلديـدة
جماال يوجهون من خالله قدراهتم الالمتناهية يف إ ار سعيهم الدؤوب إىل إداد عا أ ضلو
 - 52وإذا كانت العبارة الشـهألة ”رـن الشـعوب“ هـ احتـة ميثـاق األمـم املتحـدة ،إننـا
”رن الشعوب“ نبـدأ اليـوم مسـألنا يف الطريـق الـذ يقودنـا رـو عـام 2030و وسـألا قنا يف
رحلتنا كل من اةكومات والربملانـات ومنظومـة األمـم املتحـدة واملرسسـات الدوليـة األخـرى
والســلطات احملليــة والشــعوب األصــلية واعتمــع املــد واألعمــال التجاريــة والقطــاع اخلــا
واألوسا العلمية واألكادميية والناس قا بةو وقد تفاعـل مـع هـذه اخلطـة ماليـ النـاس الـذين
سيجعلون منها خطة هلمو ه خطة الناس واعت عل أيد النـاس لصـا النـاس ،وهـذا يف
اعتقادنا ما سيكفل هلا النجاحو
 - 53إن مســتقبل البشــرية ومســتقبل كوكبنــا ملــك أيــديناو وهــو أيضــا ملــك أيــد جيــل
الشــباب الــراهن الــذ سيســلم الشــعلة إىل األجيــال املقبلــةو ولقــد رمسنــا الطريــق رــو التنميــة
املســت دامة وســيكون علينــا مجيعــا أن رــر عل ـ ــاح ســعينا يــه وعل ـ عــدم االنتكــاس
يما رقق من مكاس و
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أهداف التنمية املستدامة وغاياهتا
 - 54عل إثر عملية مفاواـات حكوميـة دوليـة رـاملة ،و نـاء علـ اقتـراح الفريـق العامـل
املفتوح ـاب العضـوية املعـه أهـداف التنميـة املسـتدامة( ،)15الـذ جـاء يتضـمن مقدمـة تـب
سياق تلك األهداف ،نورد يما يل األهداف والاايات اليت اتفقنا شأهناو
 - 55وأهداف التنمية املستدامة وغاياهتا متكاملة وغأل قا لة للتجزألـة ،وهـ عامليـة طبيعتـها
وراملة من حيل تطبيقها ،تراع اختالف الواقع املعيش يف كل لد وقدراته ومستوى تنميتـه
وحتتـرم السياســات واألولويـات الو نيــةو وتعتــرب الاايـات مرامـ ذات ـا ع عــامل يُطمــن إىل
لوغهــا ،حيــل حتــدد كــل حكومــة غاياهتــا الو نيــة اخلاصــة هبــا مستررــدة مبســتوى الطمــوح
العامل ولكن مع مراعاة الظروف الو نيةو وعل كل حكومة أن تقرر أيضا سبل إدمـاا هـذه
الاايــات العامليــة الطموحــة اــمن عمليــات التخطــي والسياســات واالســتراتيجيات الو نيــةو
واملهــم مراعــاة الصــلة ـ التنميــة املســتدامة و ـ س ـاألر العمليــات اجلاريــة الــيت تتصــل هبــا يف
امليادين االقتصادية واالجتماعية والبي يةو
 - 56إننا إذ نضع هذه األهداف والاايـات نعتـرف ـأن كـل لـد يواجـه حتـديات ـددة يف
سعيه إىل حتقيـق التنميـة املسـتدامة ،ونشـدد علـ التحـديات اخلاصـة الـيت تواجـه أكثـر البلـدان
اعفا ،وال سـيما البلـدان األ ريقيـة وأقـل البلـدان ـوا والبلـدان الناميـة غـأل السـاحلية والـدول
اجلزريــة الصــاألة الناميــة ،وكــذلك التحــديات احملــددة الــيت تواجــه البل ـدان املتوســطة الــدخلو
وتتطل البلدان اليت ر حباالت نزاع اهتماما خاصا أيضاو
 - 57ونعترف أن البيانات األساسـية املتعلقـة العديـد مـن الاايـات مـا دالـت غـأل متـو رة،
ونــدعو إىل ديــادة الــدعم لتعزيــز مجــع البيانــات و نــاء القــدرات يف الــدول األعضــاء ،مــن أجــل
واع أس البيانـات ح يثمـا تكـن موجـودة ،و نيـا وعامليـاو ونلتـزم مبـلء الثاـرة القاألمـة يف
جمال مجع البيانات مبـا يسـاعد علـ قيـاس التقـدم احملـرد شـكل أ ضـل ،وال سـيما النسـبة إىل
الاايات اليت لي هلا معا رقمية وااحةو
 - 5٨ونشجع اجلهود اجلاريـة الـيت تبـذهلا الـدول األعضـاء يف إ ـار ا ـل أخـرى مـن أجـل
التصد ملساألل رأليسية قـد تعرقـل تنفيـذ خطتنـا ،ورتـرم الواليـات املسـتقلة لتلـك العمليـاتو
ونعتــزم أن عــل مــن اخلطــة ومــن تنفيــذها أداة تســاعد عل ـ دعــم تلــك العمليــات األخــرى
والقرارات املتخذة يف إ ارها ،وال ترد إىل اةخالل هباو
 - 59ونعتــرف ــاختالف ال ـنُهج وال ـرؤى والنمــاذا واألدوات املتاحــة لكــل لــد ،و ــق ظرو ــه
وأولوياتــه الو نيــة ،يف ســعيه إىل حتقيــق التنميــة املســتدامة ،ونركــد مــن جديــد أن كوك ـ األرض
ونظمه اةيكولوجية ه يتنا املشترق وأن ”أمنا األرض“ تعبأل راألع يف عدد من البلدان واملنا قو
_______________

( )15يرد يف تقرير الفريق العامل املفتوح اب العضوية التا ع للجمعية العامة واملعه أهداف التنميـة املسـتدامة
( A/68/970و  Corr.1وانظر أيضا  A/68/970/Add.1إىل )3و
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أهداف التنمية املستدامة
اهلدف  - 1القضاء عل الفقر جبميع أركاله يف كل مكان
اهلدف  - 2القضـــاء علـــ اجلـــوع وتـــو أل األمـــن الاـــذاأل والتاذيـــة احملســـنة وتعزيـــز
الزراعة املستدامة
اهلدف  - 3امان تّع اجلميع أ ا عيش صحية و الر اهية يف مجيع األعمار
اهلدف  - 4اــمان التعلــيم اجليــد املنصــف والشــامل للجميــع وتعزيــز ــر الــتعلم مــدى
اةياة للجميع
اهلدف  - 5حتقيق املساواة اجلنس و ك كل النساء والفتيات
اهلدف  - 6اــــمان تــــوا ر امليــــاه وخــــدمات الصــــرف الصــــح للجميــــع وإدارهتــــا
إدارة مستدامة
اهلدف  - 7اـــمان حصـــول اجلميـــع تكلفـــة ميســـورة علـ ـ خـــدمات الطاقـــة اةديثـــة
املوثوقة واملستدامة
اهلدف  - ٨تعزيز النمو االقتصاد املطرد والشامل للجميـع واملسـتدام ،والعمالـة الكاملـة
واملنتجة ،وتو أل العمل الالألق للجميع
اهلدف  - 9إقامــة ُــىن حتتيــة قــادرة علــ الصــمود ،وحتفيــز التصــنيع املســتدام الشـــامل
للجميع ،وتشجيع اال تكار
اهلدف  -10اةد من انعدام املساواة داخل البلدان و يما ينها
اهلدف  - 11جعْـــل املـــدن واملســـتو نات البشـــرية رـــاملة للجميـــع ونمنـــة وقـــادرة علـ ـ
الصمود ومستدامة
اهلدف  -12امان وجود أ ا استهالق وإنتاا مستدامة
اهلدف  - 13اختاذ إجراءات عاجلة للتصد لتايّر املناخ ونثاره**
اهلدف  - 14حفــك احمليطــات والبحــار واملــوارد البحريــة واســتخدامها عل ـ رــو مســتدام
لتحقيق التنمية املستدامة
اهلدف  - 15محايــة الــنظم اةيكولوجيــة الربّيــة وترميمهــا وتعزيــز اســتخدامها علــ رــو
مســتدام ،وإدارة الاا ــات عل ـ رــو مســتدام ،ومكا حــة التصــحر ،ووقــف
تدهور األراا وعك مساره ،ووقف قدان التنوع البيولوج
اهلدف  - 16التشجيع علـ إقامـة جمتمعـات مسـاملة ال يُهمّـش يهـا أحـد مـن أجـل حتقيـق
التنميـــة املســـتدامة ،وإتاحـــة إمكانيـــة وصـــول اجلميـــع إىل العدالـــة ،و نـــاء
مرسسات عالة وخااعة للمساءلة وراملة للجميع عل مجيع املستويات
اهلدف  - 17تعزيــــز وســ ـاألل التنفيــــذ وتنشــــي الشــــراكة العامليــــة مــــن أجــــل حتقيــــق
التنمية املستدامة
** مع التسليم أن اتفاقية األمم املتحدة اة ارية شأن تاأل املنـاخ هـ املنتـدى الـدويل واةكـوم الـدويل
الرأليس للتفاوض شأن التصد لتاأل املناخ عل الصعيد العامل و
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اهلدف  - 1القضاء عل الفقر جبميع أركاله يف كل مكان
 1-1القضاء عل الفقر املدقع للنـاس أمجعـ أينمـا كـانوا حبلـول عـام  ،2030وهـو يُقـاس
حاليا عدد األرخا الذين يعيشون أقل من  1.25دوالر يف اليوم
 2-1ختفيض نسبة الرجال والنساء واأل فال من مجيع األعمـار الـذين يعـانون الفقـر جبميـع
أ عاده و قا للتعاريف الو نية مبقدار النصف عل األقل حبلول عام 2030
 3-1استحداا نظم وتدا أل محاية اجتماعية مالألمـة علـ الصـعيد الـو ه للجميـع وواـع
حدود دنيا هلا ،وحتقيق تاطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء حبلول عام 2030
 4-1امان تّع مجيع الرجال والنساء ،وال سيما الفقـراء والضـعفاء منـهم ،ـنف اةقـوق
يف اةصول عل املوارد االقتصادية ،وكذلك حصـوهلم علـ اخلـدمات األساسـية ،وعلـ حـق
امــتالق األرااــ والتصــرّف يهــا وغــأله مــن اةقــوق املتعلقــة أرــكال امللكيــة األخــرى،
و املألاا ،و اةصول عل املوارد الطبيعية ،والتكنولوجيا اجلديدة املالألمة ،واخلـدمات املاليـة،
مبا يف ذلك التمويل املتناه الصار ،حبلول عام 2030
 5-1ناء قدرة الفقراء والف ات الضعيفة عل الصمود واةد من تعراها وتأثرها ـالظواهر
املتطر ة املتصلة املناخ وغألها من اهلزات والكـوارا االقتصـادية واالجتماعيـة والبي يـة حبلـول
عام 2030
-1أ كفالة حشد موارد كبألة من مصادر متنوعة ،مبا يف ذلك عـن ريـق التعـاون اة ـاأل
املعزّد ،من أجل تزويد البلدان النامية ،وال سيما أقل البلدان وا ،مبا يكفيها مـن الوسـاألل الـيت
ميكن التنبر هبا من أجل تنفيذ الربامج والسياسات الرامية إىل القضاء عل الفقر جبميع أ عاده
-1ب واع أ ر سياساتية سليمة عل كل من الصـعيد الـو ه واةقليمـ والـدويل ،اسـتنادا
إىل استراتيجيات إ األية مراعيـة ملصـا الفقـراء ومراعيـة للمنظـور اجلنسـا  ،مـن أجـل تسـريع
وتألة االستثمار يف اةجراءات الرامية إىل القضاء عل الفقر
اهلدف  - 2القضـــاء علـ ـ اجلـــوع وتـــو أل األمـــن الاـــذ األ والتاذيـــة احمل سّـــنة وتعزيـــز
الزراعة املستدامة
 1-2القضـاء علـ اجلــوع واـمان حصــول اجلميـع ،وال سـيما الفقــراء والف ـات الضــعيفة،
مبن يهم الراّع ،عل ما يكفيهم من الاذاء املأمون واملاذ وال العام حبلول عام 2030
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 2-2واــع هنايــة جلميــع أرــكال ســوء التاذيــة ،حبلــول عــام  ،2030مبــا يف ذلــك حتقيــق
األهــداف املتّفــق عليهــا دوليــا شــأن توقــف النمــو واهلــزال لــدى األ فــال دون ســن اخلامســة،
ومعاجلــة االحتياجــات التاذويــة للمراهقــات والنســاء اةوامــل واملرااــع وكبــار الســن حبلــول
عام 2025
 3-2مضاعفة اةنتاجيـة الزراعيـة ودخـل صـاار منتجـ األغذيـة ،وال سـيما النسـاء وأ ـراد
الشعوب األصـلية واملزارعـون األسـريون والرعـاة والصـيادون ،مبـا يف ذلـك مـن خـالل اـمان
األمــن واملســاواة يف حصــوهلم علــ األرااــ وعلــ مـــوارد اةنتــاا األخــرى واملـــدخالت
واملعارف واخلـدمات املاليـة وإمكانيـة وصـوهلم إىل األسـواق وحصـوهلم علـ الفـر لتحقيـق
قيمة مضا ة وحصوهلم عل ر عمل غأل دراعية ،حبلول عام 2030
 4-2امان وجود نظم إنتاا غـذاأل مسـتدامة ،وتنفيـذ ممارسـات دراعيـة متينـة تـرد إىل
ديادة اةنتاجية واحملاصيل ،وتساعد عل اةفاا عل النظم اةيكولوجية ،وتعـزد القـدرة علـ
التكيّف مع تاأل املناخ وعل مواجهة أحوال الطق الشديدة وحـاالت اجلفـاف والفيضـانات
وغألها من الكوارا ،وحتسِّن تدرديا نوعية األراا والتر ة ،حبلول عام 2030
 5-2اةفاا عل التنوع اجليه للبذور والنباتات املزروعة واةيوانات الداجنة واألليفة ومـا
يتصل هبا من األنواع الربية ،مبا يف ذلك من خـالل نـوق البـذور والنباتـات املتنوّعـة الـيت تُـدار
إدارة سليمة عل كل من الصعيد الو ه واةقليم والدويل ،وامان الوصـول إليهـا وتقاسـم
املنا ع النار ة عن استخدام املوارد اجلينية وما يتّصل هبـا مـن معـارف تقليديـة عـدل وإنصـاف
عل النحو املتفق عليه دوليا ،حبلول عام 2020
-2أ ديــادة االســتثمار ،مبــا يف ذلــك عــن ريــق التعــاون الــدويل املع ـزّد ،يف الــبىن التحتيــة
الريفيــة ،ويف البحــوا الزراعيــة وخــدمات اةررــاد الزراعـ  ،ويف تطــوير التكنولوجيــا و نــوق
اجلينــات اةيوانيــة والنباتيــة مــن أجــل تعزيــز القــدرة اةنتاجيــة الزراعيــة يف البلــدان الناميــة،
وال سيما يف أقل البلدان وا
-2ب منع القيود املفرواة عل التجارة وتصحين التشوهات يف األسـواق الزراعيـة العامليـة،
مبــا يف ذلــك عــن ريــق اةلاــاء املــواد جلميــع أرــكال إعانــات الصــادرات الزراعيــة ،ومجيــع
تدا أل التصدير ذات األثر املماثل ،و قا لتكليف جولة الدوحة اة األية
-2ا اعتماد تدا أل لضمان سالمة أداء أسواق السلع األساسـية ومشـتقاهتا وتيسـأل اةصـول
عل املعلومات عن األسواق يف الوقت املناس  ،مبـا يف ذلـك عـن االحتيا يـات مـن األغذيـة،
وذلك للمساعدة عل اةد من ردة تقل أسعارها
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اهلدف  - 3امان تّع اجلميع أ ا عيش صحية و الر اهية يف مجيع األعمار
 1-3خفض النسبة العاملية للو يات النفاسية إىل أقـل مـن  70حالـة و ـاة لكـل 100 000
مولود ح حبلول عام 2030
 2-3واــع هنايــة لو يــات املواليــد واأل فــال دون ســن اخلامســة الــيت ميكــن تفاديهــا حبلــول
عــام  ،2030ســع مجيــع البلــدان إىل لــوغ هــدف خفــض و يــات املواليــد عل ـ األقــل إىل
 12حالة و اة يف كل  1 000مولود ح  ،وخفض و يات األ فال دون سـن اخلامسـة علـ
األقل إىل  25حالة و اة يف كل  1 000مولود ح
 3-3واع هناية ألو ة اةيدد والسل واملالريا واألمراض املدارية املهملة ومكا حـة التـهاب
الكبد واألمراض املنقولة املياه واألمراض املعدية األخرى حبلول عام 2030
 4-3ختفـيض الو يــات املبكــرة النامجــة عــن األمــراض غـأل املعديــة مبقــدار الثلــل مــن خــالل
الوقاية والعالا وتعزيز الصحة والسالمة العقليت حبلول عام 2030
 5-3تعزيــز الوقايــة مــن إســاءة اســتعمال املــواد ،مبــا يشــمل تعــا
الكحول عل رو يضر الصحة ،وعالا ذلك

مــواد اةدمــان وتنــاول

 6-3خفض عدد الو يات واةصا ات النامجة عن حـوادا املـرور علـ الصـعيد العـامل إىل
النصف حبلول عام 2020
 7-3امان حصول اجلميع علـ خـدمات رعايـة الصـحة اجلنسـية واة ا يـة ،مبـا يف ذلـك
خـــدمات ومعلومـــات تنظـــيم األســـرة والتوعيـــة اخلاصـــة ـــه ،وإدمـــاا الصـــحة اة ا يـــة يف
االستراتيجيات والربامج الو نية حبلول عام 2030
 ٨-3حتقيــق التاطيــة الصــحية الشــاملة ،مبــا يف ذلــك اةمايــة مــن املخــا ر املاليــة ،وإمكانيــة
اةصول عل خدمات الرعاية الصحية األساسية اجليدة وإمكانية حصول اجلميع عل األدويـة
واللقاحات األساسية املأمونة اجليّدة الفعالة امليسورة التكلفة
 9-3اةد درجة كبألة من عدد الو يات واألمراض النامجة عن التعرّض للمـواد الكيمياأليـة
اخلطرة وتلويل وتلوّا اهلواء واملاء والتر ة حبلول عام 2030
-3أ تعزيــز تنفيــذ اتفاقيــة منظمــة الصــحة العامليــة اة اريــة شــأن مكا حــة التبــغ يف مجيــع
البلدان ،حس االقتضاء
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-3ب دعم البحل والتطوير يف جمال اللقاحات واألدوية لومراض املعديـة وغـأل املعديـة الـيت
تتعرض هلا البلدان الناميـة يف املقـام األول ،وتـو أل إمكانيـة اةصـول علـ األدويـة واللقاحـات
األساســية أســعار معقولــة ،و قــا ةعــالن الدوحــة شــأن االتفــاق املتعلــق اجلوان ـ املتصــلة
التجــارة مــن حقــوق امللكيــة الفكريــة و الصــحة العامــة ،الــذ يركــد حــق البلــدان الناميــة يف
االســتفادة الكامــل مــن األحكــام الــواردة يف االتفــاق املتعلــق اجلوانـ املتصــلة التجــارة مــن
حقوق امللكية الفكرية املتعلقة أوجه املرونـة الالدمـة ةمايـة الصـحة العامـة ،وال سـيما العمـل
من أجل إمكانية حصول اجلميع عل األدوية
-3ا ديادة التمويـل يف قطـاع الصـحة وتوظيـف القـوى العاملـة يف هـذا القطـاع وتطويرهـا
وتدريبها واستبقاألها يف البلدان النامية ،وخباصـة يف أقـل البلـدان ـوا والـدول اجلزريـة الصـاألة
النامية ،ديادة كبألة
-3د تعزيز قدرات مجيع البلـدان ،وال سـيما البلـدان الناميـة ،يف جمـال اةنـذار املبكـر واةـد
من املخا ر وإدارة املخا ر الصحية الو نية والعاملية
اهلدف  - 4امان التعليم اجليـد املنصـف والشـامل للجميـع وتعزيـز ـر
اةياة للجميع

الـتعلم مـدى

 1-4امان أن يتمتّع مجيع الفتيات والفتيان تعليم ا تداأل وثانو جمـا ومنصـف وجيّـد،
مما يرد إىل حتقيق نتاألج تعليمية مالألمة و عالة حبلول عام 2030
 2-4امان أن تتاح جلميع الفتيات والفتيان ـر اةصـول علـ نوعيـة جيـدة مـن النمـاء
والرعايــة يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة والتعلــيم قبــل اال تــداأل حــك يكونــوا جــاهزين للتعلــيم
اال تداأل حبلول عام 2030
 3-4اــمان تكــا ر ــر مجيــع النســاء والرجــال يف اةصــول علـ التعلــيم الــتقه واملهــه
والتعليم العايل اجليّد وامليسور التكلفة ،مبا يف ذلك التعليم اجلامع  ،حبلول عام 2030
 4-4الزيادة نسبة كبألة يف عدد الشـباب والكبـار الـذين تتـوا ر لـديهم املهـارات املناسـبة،
مبــا يف ذلــك املهــارات التقنيــة واملهنيــة ،للعمــل ورــال وظـاألف الألقــة وملبارــرة األعمــال اةــرة
حبلول عام 2030
 5-4القضاء عل التفاوت اجلنس يف التعليم وامان تكا ر ـر الوصـول إىل مجيـع
مســتويات التعلــيم والتــدري املهــه للف ــات الضــعيفة ،مبــا يف ذلــك لورــخا ذو اةعاقــة
والشعوب األصلية واأل فال الذين يعيشون يف ظل أوااع هشة ،حبلول عام 2030
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 6-4امان أن يلمّ مجيع الشباب ونسبة كبألة من الكبار ،رجاالا ونسـاء علـ حـد سـواء،
القراءة والكتا ة واةساب حبلول عام 2030
 7-4امان أن يكتس مجيع املتعلم املعارف واملهارات الالدمة لدعم التنمية املسـتدامة،
مبا يف ذلك جبملة من السبل من ينها التعليم لتحقيق التنميـة املسـتدامة واتّبـاع أسـالي العـيش
املســتدامة ،وحقــوق اةنســان ،واملســاواة ـ اجلنسـ  ،والتــرويج لثقا ــة الســالم ونبــذ العنــف
واملوا نــة العامليــة وتقــدير التنــوع الثقــايف وتقــدير مســامهة الثقا ــة يف التنميــة املســتدامة ،حبلــول
عام 2030
-4أ نـاء املرا ــق التعليميــة الــيت تراعـ الفــروق ـ اجلنسـ  ،واةعاقــة ،واأل فــال ،ور ــع
مستوى املرا ق التعليمية القاألمة وهتي ة ي ة تعليميـة عالـة ومأمونـة وخاليـة مـن العنـف ورـاملة
للجميع
-4ب الزيادة نسبة كبألة يف عدد املنن املدرسية املتاحة للبلدان النامية عل الصـعيد العـامل ،
وخباصة ألقل البلدان وا والدول اجلزرية الصاألة النامية والبلدان األ ريقية ،لاللتحاق ـالتعليم
العايل ،مبا يف ذلك منن التدري املهه وتكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت ،والـربامج التقنيـة
واهلندسية والعلمية يف البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية األخرى ،حبلول عام 2020
-4ا الزيادة نسبة كبألة يف عدد املعلم املرهل  ،مبا يف ذلـك مـن خـالل التعـاون الـدويل
لتــدري املعلم ـ يف البلــدان الناميــة ،وخباصــة يف أقــل البلــدان ــوا والــدول اجلزريــة الصــاألة
النامية ،حبلول عام 2030
اهلدف  - 5حتقيق املساواة

اجلنس و ك كل النساء والفتيات

 1-5القضاء عل مجيع أركال التمييز اد مجيع النساء والفتيات يف كل مكان
 2-5القضــاء علــ مجيــع أرــكال العنــف اــد مجيــع النســاء والفتيــات يف اعــال العــام
واخلا  ،مبا يف ذلك اال ار البشر واالستاالل اجلنس وغأل ذلك من أنواع االستاالل
 3-5القضــاء عل ـ مجيــع املمارســات الضــارة ،مــن قبيــل دواا األ فــال والــزواا املبكــر
والزواا القسر  ،وتشويه األعضاء التناسلية لإلناا
 4-5االعتــراف أعمــال الرعايــة والعمــل املـ يل غــأل مد وعــة األجــر وتقــديرها مــن خــالل
تــو أل اخلــدمات العامــة وال ـبىن التحتيــة وواــع سياســات اةمايــة االجتماعيــة وتعزيــز تقاســم
املسرولية داخل األسرة املعيشية والعاأللة ،حسبما يكون ذلك مناسبا عل الصعيد الو ه
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 5-5كفالة مشاركة املرأة مشاركة كاملة و عالـة وتكـا ر الفـر املتاحـة هلـا للقيـادة علـ
قــــدم املســــاواة مــــع الرجــــل علــ ـ مجيــــع مســــتويات صــــنع القــــرار يف اةيــــاة السياســــية
واالقتصادية والعامة
 6-5اــمان حصــول اجلميــع علــ خــدمات الصــحة اجلنســية واة ا يــة وعل ـ اةقــوق
اة ا ية ،عل النحو املتفق عليه و قـا لربنـامج عمـل املـر ر الـدويل للسـكان والتنميـة ومنـهاا
عمل يج والوثاألق اخلتامية ملر رات استعرااهما
-5أ القيــام إصــالحات لتخويــل املــرأة حقوقــا متســاوية يف املــوارد االقتصــادية ،وكــذلك
إمكانيــة حصــوهلا عل ـ حــق امللكيــة والتص ـرّف يف األراا ـ وغألهــا مــن املمتلكــات ،وعل ـ
اخلدمات املالية ،واملألاا واملوارد الطبيعية ،و قاا للقوان الو نية
-5ب تعزيز استخدام التكنولوجيـا التمكينيـة ،وخباصـة تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت،
من أجل تعزيز ك املرأة
-5ا اعتمــاد سياســات ســليمة وتشــريعات قا لــة لإلنفــاذ وتعزيــز السياســات والتشــريعات
القاألمــة مــن هــذا القبيــل للنــهوض املســاواة ـ اجلنسـ و كـ كــل النســاء والفتيــات علـ
مجيع املستويات
اهلدف  - 6اــــمان تــــوا ر امليــــاه وخــــدمات الصــــرف الصــــح للجميــــع وإدارهتــــا
إدارة مستدامة
 1-6حتقيــق هــدف حصــول اجلميــع شــكل منصــف علـ ميــاه الشــرب املأمونــة وامليســورة
التكلفة حبلول عام 2030
 2-6حتقيق هدف حصول اجلميع عل خدمات الصرف الصح والنظا ة الصـحية وواـع
هناية للتاو يف العـراء ،وإيـالء اهتمـام خـا الحتياجـات النسـاء والفتيـات ومـن يعيشـون يف
ظل أوااع هشة ،حبلول عام 2030
 3-6حتس نوعية املياه عن ريق اةد من التلوا ووقف إلقاء النفايات واملواد الكيمياأليـة
واملــواد اخلطــرة وتقليــل تس ـرّهبا إىل أدىن حــد ،وخفــض نســبة ميــاه اعــار غــأل املعاجلــة إىل
النصف ،وديادة إعادة التدوير وإعادة االسـتخدام املأمونـة نسـبة كـبألة علـ الصـعيد العـامل ،
حبلول عام 2030
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 4-6ديـادة كفـاءة اســتخدام امليـاه يف مجيـع القطاعــات ديـادة كـبألة واــمان سـح امليــاه
العذ ة وإمداداهتا عل رو مستدام من أجل معاجلة رـن امليـاه ،واةـد درجـة كـبألة مـن عـدد
األرخا الذين يعانون من ندرة املياه ،حبلول عام 2030
 5-6تنفيــذ اةدارة املتكاملــة ملــوارد امليــاه عل ـ مجيــع املســتويات ،مبــا يف ذلــك مــن خــالل
التعاون العا ر للحدود حس االقتضاء ،حبلول عام 2030
 6-6محايـــة وتـــرميم الـــنظم اةيكولوجيـــة املتصـــلة امليـــاه ،مبـــا يف ذلـــك اجلبـــال والاا ـــات
واألراا الر بة واألهنار ومستودعات املياه اجلو ية والبحألات ،حبلول عام 2020
-6أ تعزيز نطاق التعاون الدويل ودعـم نـاء القـدرات يف البلـدان الناميـة يف جمـال األنشـطة
والربامج املتعلقة املياه والصـرف الصـح  ،مبـا يف ذلـك مجـع امليـاه ،وإدالـة ملوحتـها ،وكفـاءة
استخدامها ،ومعاجلة املياه العادمـة ،وتكنولوجيـات إعـادة التـدوير وإعـادة االسـتعمال ،حبلـول
عام 2030
-6ب دعم وتعزيز مشاركة اعتمعات احمللية يف حتس إدارة املياه والصرف الصح
اهلدف  - 7اـــمان حصـــول اجلميـــع تكلفـــة ميســـورة علـ ـ خـــدمات الطاقـــة اةديثـــة
املوثوقة واملستدامة
 1-7امان حصول اجلميع تكلفـة ميسـورة علـ خـدمات الطاقـة اةديثـة املوثوقـة حبلـول
عام 2030
 2-7حتقيق ديادة كبألة يف حصة الطاقة املتجددة يف جمموعـة مصـادر الطاقـة العامليـة حبلـول
عام 2030
 3-7مضاعفة املعدل العامل للتحسن يف كفاءة استخدام الطاقة حبلول عام 2030
-7أ تعزيز التعاون الدويل من أجل تيسأل الوصول إىل حبـوا وتكنولوجيـا الطاقـة النظيفـة،
مبا يف ذلك تلك املتعلقـة الطاقـة املتجـددة ،والكفـاءة يف اسـتخدام الطاقـة وتكنولوجيـا الوقـود
األحفور املتقدمة واألنظف ،وتشجيع االستثمار يف البىن التحتيـة للطاقـة وتكنولوجيـا الطاقـة
النظيفة ،حبلول عام 2030
-7ب توســيع نطــاق الـبُىن التحتيــة وحتسـ مســتوى التكنولوجيــا مــن أجــل تقــدخم خــدمات
الطاقــة اةديثــة واملســتدامة للجميــع يف البلــدان الناميــة ،وخباصــة يف أقــل البلــدان ــوا والــدول
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اجل زرية الصاألة النامية والبلدان النامية غأل السـاحلية ،و قـا لـربامج الـدعم اخلاصـة كـل منـها
عل حدة ،حبلول عام 2030
اهلدف  - ٨تعزيـــز النمـــو االقتصـــاد املطـــرد والشـــامل للجميـــع واملســـتدام ،والعمالـــة
الكاملة واملنتجة ،وتو أل العمل الالألق للجميع
 1-٨اةفاا عل النمو االقتصاد الفرد و قا للظروف الو نية ،وخباصة عل
احملل اةمجايل نسبة  7يف املاألة عل األقل سنويا يف أقل البلدان وا

و النـاتج

 2-٨حتقيق مستويات أعل من اةنتاجية االقتصادية من خالل التنويـع ،واالرتقـاء مبسـتوى
التكنولوجيــا ،واال تكــار ،مبــا يف ذلــك مــن خــالل التركيــز عل ـ القطاعــات املتســمة القيمــة
املضا ة العالية والقطاعات الكثيفة العمالة
 3-٨تعزيز السياسات املوجهة رـو التنميـة والـيت تـدعم األنشـطة اةنتاجيـة ،و ـر العمـل
الالألق ،ومباررة األعمال اةرة ،والقدرة عل اة داع واال تكار ،وتشجع عل إاـفاء الطـا ع
الرمس علـ املشـاري ع املتناهيـة الصـار والصـاألة واملتوسـطة اةجـم ،و وهـا ،مبـا يف ذلـك مـن
خالل اةصول عل اخلدمات املالية
 4-٨حتس ـ الكفــاءة يف اســتخدام املــوارد العامليــة يف جمــال االســتهالق واةنتــاا ،تــدرديا،
حــك عــام  ،2030والســع إىل صــل النمــو االقتصــاد عــن التــدهور البي ـ  ،و قــا لإل ــار
العشر للربامج املتعلقة أ ا االسـتهالق واةنتـاا املسـتدامة ،مـع ااـطالع البلـدان املتقدمـة
النمو دور الريادة
 5-٨حتقيق العمالة الكاملة واملنتجة وتو أل العمل الالألق جلميع النسـاء والرجـال ،مبـن ـيهم
الشـــباب واألرـــخا ذوو اةعاقـــة ،وتكـــا ر األجـــر لقـــاء العمـــل املتكـــا القيمـــة ،حبلـــول
عام 2030
 6-٨اةد درجة كـبألة مـن نسـبة الشـباب غـأل امللـتحق
حبلول عام 2020

العمالـة أو التعلـيم أو التـدري

 7-٨اختاذ تدا أل ورية و عالة للقضـاء علـ السـخرة وإهنـاء الـرق املعاصـر واال ـار البشـر
واــمان حظــر واست صــال أســوأ أرــكال عمــل األ فــال ،مبــا يف ذلــك نيــدهم واســتخدامهم
كجنود ،وإهناء عمل األ فال جبميع أركاله حبلول عام 2025
 ٨-٨محاية حقوق العمل وإداد ي ات عمل تو ر السالمة واألمن جلميع العمال ،مبـن ـيهم
العمال املهاجرون ،وخباصة املهاجرات ،والعاملون يف الوظاألف غأل املستقرة
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العمــل

 10-٨تعزيــز قــدرة املرسســات املاليــة احملليــة علـ تشــجيع إمكانيــة اةصــول علـ اخلــدمات
املصر ية والتأم واخلدمات املالية للجميع ،وتوسيع نطاقها
-٨أ ديادة دعم املعونة من أجل التجـارة للبلـدان الناميـة ،وخباصـة أقـل البلـدان ـوا ،مبـا يف
ذلــك مــن خــالل اة ــار املتكامــل املعــزد للمســاعدة التقنيــة املتصــلة التجــارة املقدمــة إىل أقــل
البلدان وا
-٨ب واع وتفعيل اسـتراتيجية عامليـة لتشـايل الشـباب وتنفيـذ امليثـاق العـامل لتـو أل ـر
العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية حبلول عام 2020
اهلدف  - 9إقامــة ــىن حتتيــة قــادرة عل ـ الصــمود ،وحتفيــز التصــنيع املســتدام الشــامل
للجميع ،وتشجيع اال تكار
 1-9إقامة ىن حتتية جيدة النوعيـة وموثوقـة ومسـتدامة وقـادرة علـ الصـمود ،مبـا يف ذلـك
البىن التحتية اةقليمية والعا رة للحدود ،لدعم التنميـة االقتصـادية ور ـاه اةنسـان ،مـع التركيـز
عل تيسأل سبل استفادة اجلميع منها تكلفة ميسورة وعل قدم املساواة
 2-9تعزيز التصنيع الشامل للجميع واملستدام ،وحتقيق ديـادة كـبألة حبلـول عـام  2030يف
حصــة الصــناعة يف العمالــة ويف النــاتج احملل ـ اةمجــايل ،مبــا يتمار ـ مــع الظــروف الو نيــة،
ومضاعفة حصتها يف أقل البلدان وا
 3-9ديادة ر حصول املشاريع الصناعية الصاألة اةجم وسـاألر املشـاريع ،وال سـيما يف
البلدان النامية ،عل اخلدمات املاليـة ،مبـا يف ذلـك االألتمانـات ميسـورة التكلفـة ،وإدماجهـا يف
سالسل القيمة واألسواق
 4-9حتسـ ـ الـــبىن التحتيـــة وحتـــديل الصـــناعات حبلـــول عـــام  2030مـــن أجـــل حتقيـــق
اســتدامتها ،مــع ديــادة كفــاءة اســتخدام املــوارد وديــادة اعتمــاد التكنولوجيــات والعمليــات
الصناعية النظيفة والسليمة ي يا ،ومع قيام مجيع البلدان اختاذ إجراءات و قا لقدراهتا
 5-9تعزيز البحل العلم وحتس القدرات التكنولوجيـة يف القطاعـات الصـناعية يف مجيـع
البلدان ،وال سيما البلدان النامية ،مبا يف ذلك ،حبلول عـام  ،2030تشـجيع اال تكـار والزيـادة
نسبة كبألة يف عدد العـامل يف جمـال البحـل والتطـوير لكـل مليـون رـخص ،وديـادة إنفـاق
القطاع العام واخلا عل البحل والتطوير
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-9أ تيســأل تطــوير الــبىن التحتيــة املســتدامة والقــادرة عل ـ الصــمود يف البلــدان الناميــة مــن
خالل حتس الدعم املايل والتكنولـوج والـتقه املقـدم للبلـدان األ ريقيـة ،وأقـل البلـدان ـوا،
والبلدان النامية غأل الساحلية ،والدول اجلزرية الصاألة النامية
-9ب دعم تطوير التكنولوجيا احمللية والبحل واال تكار يف البلدان الناميـة ،مبـا يف ذلـك عـن
ريق كفالة وجـود ي ـة مراتيـة مـن حيـل السياسـات للتنويـع الصـناع وإاـا ة قيمـة للسـلع
األساسية أمور أخرى
-9ا حتقيــق ديــادة كــبألة يف ــر اةصــول علــ تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت،
والسـع إىل تـو أل ـر الوصـول الشـامل وامليسـور إىل رـبكة اةنترنـت يف أقـل البلـدان ــوا
حبلول عام 2020
اهلدف  - 10اةد من انعدام املساواة داخل البلدان و يما ينها
 1-10التوصل تدرديا إىل حتقيق و الـدخل ودعـم اسـتمرار ذلـك النمـو ألدىن  40يف املاألـة
من السكان مبعدل أعل من املعدل املتوس الو ه حبلول عام 2030
 2-10ك وتعزيز اةدماا االجتماع واالقتصاد والسياسـ للجميـع ،اـض النظـر عـن
الســـن أو اجلـــن أو اةعاقـــة أو االنتمـــاء العرقـ ـ أو اةثـــه أو األصـــل أو الـــدين أو الواـــع
االقتصاد أو غأل ذلك ،حبلول عام 2030
 3-10اــمان تكــا ر الفــر واةــد مــن أوجــه انعــدام املســاواة يف النتـاألج ،مبــا يف ذلــك مــن
خــالل إدالــة القــوان والسياســات واملمارســات التمييزيــة ،وتعزيــز التشــريعات والسياســات
واةجراءات املالألمة يف هذا الصدد
 4-10اعتمــــاد سياســــات ،وال ســــيما السياســــات املاليــــة وسياســــات األجــــور واةمايــــة
االجتماعية ،وحتقيق قدر أكرب من املساواة تدرديا
 5-10حتس تنظيم ورصد األسواق واملرسسات املالية العاملية وتعزيز تنفيذ تلك التنظيمات
 6-10امان تعزيز ثيل البلدان النامية وإمساع صـوهتا يف عمليـة صـنع القـرار يف املرسسـات
االقتصــادية واملاليــة الدوليــة العامليــة ،مــن أجــل حتقيــق املزيــد مــن الفعاليــة واملصــداقية واملســاءلة
والشرعية للمرسسات
 7-10تيسأل اهلجـرة وتنقـل األرـخا علـ رـو مـنظم ونمـن ومنـتظم ومتسـم املسـرولية،
مبا يف ذلك من خالل تنفيذ سياسات اهلجرة املخط هلا واليت تتسم حبسن اةدارة
-10أ تنفيــذ مبــدأ املعاملــة اخلاصــة والتفضــيلية للبلــدان الناميــة ،وخباصــة أقــل البلــدان ــوا،
مبا يتمار مع اتفاقات منظمة التجارة العاملية
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-10ب تشــجيع املســاعدة اة األيــة الرمسيــة والتــد قات املاليــة ،مبــا يف ذلــك االســتثمار األجــنط
املبارر ،إىل الدول اليت تشتد اةاجة يها إليها ،وال سيما أقل البلدان وا ،والبلـدان األ ريقيـة،
والدول اجلزرية الصاألة النامية ،والبلدان النامية غأل الساحلية ،و قا خلططها و راجمها الو نية
-10ا خفض تكاليف معامالت حتويالت املهاجرين إىل أقل مـن  3يف املاألـة ،وإلاـاء قنـوات
التحويالت املالية اليت تر و تكاليفها عل  5يف املاألة ،حبلول عام 2030
اهلدف  - 11جعــل املــدن و املســتو نات البشــرية رــاملة للجميــع ونمنــة وقــادرة عل ـ
الصمود ومستدامة
 1-11اــمان حصــول اجلميــع عل ـ مســاكن وخــدمات أساســية مالألمــة ونمنــة وميســورة
التكلفة ،ور ع مستوى األحياء الفقألة ،حبلول عام 2030
 2-11تو أل إمكانية وصول اجلميع إىل نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفـة ويسـهل الوصـول
إليها ومستدامة ،وحتس السالمة عل الطرق ،وال سيما من خالل توسيع نطاق النقـل العـام،
مع إيالء اهتمام خا الحتياجات األرـخا الـذين يعيشـون يف ظـل ظـروف هشـة والنسـاء
واأل فال واألرخا ذو اةعاقة وكبار السن ،حبلول عام 2030
 3-11تعزيــز التوســع اةضــر الشــامل للجميــع واملســتدام ،والقــدرة عل ـ ختطــي وإدارة
املستو نات البشرية يف مجيع البلدان عل رو قاألم عل املشـاركة ومتكامـل ومسـتدام ،حبلـول
عام 2030
 4-11تعزيز اجلهود الرامية إىل محاية وصون التراا الثقايف والطبيع العامل
 5-11التقليــل إىل درجــة كــبألة مــن عــدد الو يــات وعــدد األرــخا املتضــررين ،وحتقيــق
اخنفاض كبأل يف اخلساألر االقتصادية املباررة املتصلة الناتج احملل اةمجـايل العـامل الـيت حتـدا
ســب الكــوارا ،مبــا يف ذلــك الكــوارا املتصــلة امليــاه ،مــع التركيــز عل ـ محايــة الفقــراء
واألرخا الذين يعيشون يف ظل أوااع هشة ،حبلول عام 2030
 6-11اةد من األثر البي السلط الفرد للمدن ،مبا يف ذلك عن ريق إيالء اهتمام خـا
لنوعية اهلواء وإدارة نفايات البلديات وغألها ،حبلول عام 2030
 7-11تو أل سبل استفادة اجلميع من مساحات خضراء وأماكن عامة ،نمنة وراملة للجميـع
وميكــن الوصــول إليهــا ،وال ســيما النســبة للنســاء واأل فــال وكبــار الســن واألرــخا ذو
اةعاقة ،حبلول عام 2030
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-11أ دعم الروا اةدا ية االقتصادية واالجتماعية والبي يـة ـ املنـا ق اةضـرية واملنـا ق
احمليطة املنا ق اةضرية واملنا ق الريفية ،من خالل تعزيز ختطي التنمية الو نية واةقليمية
-11ب العمــل حبلــول عــام  ،2020عل ـ الزيــادة نســبة كــبألة يف عــدد املــدن واملســتو نات
البشرية اليت تعتمد وتنفذ سياسات وخططا متكاملة من أجـل لـول اجلميـع ،وحتقيـق الكفـاءة
يف اســتخدام املــوارد ،والتخفيــف مــن تاــأل املنــاخ والتكيــف معــه ،والقــدرة عل ـ الصــمود يف
مواجهة الكوارا ،وواع وتنفيذ اةدارة الكلية ملخا ر الكـوارا علـ مجيـع املسـتويات ،مبـا
يتمار مع إ ار سندا للحد من ا ر الكوارا للفترة 2030-2015
-11ا دعم أقل البلدان وا ،مبا يف ذلك من خالل املسـاعدة املاليـة والتقنيـة ،يف إقامـة املبـا
املستدامة والقادرة عل الصمود استخدام املواد احمللية
اهلدف  - 12امان وجود أ ا استهالق وإنتاا مستدامة
 1-12تنفيذ اة ار العشر للربامج املتعلقة أ ا االسـتهالق واةنتـاا املسـتدامة ،مـع قيـام
مجيع البلدان اختـاذ إجـراءات وتـويل البلـدان املتقدمـة النمـو دور الريـادة ،مـع مراعـاة مسـتوى
التنمية يف البلدان النامية وقدراهتا
 2-12حتقيق اةدارة املستدامة واالستخدام الكفر للموارد الطبيعية ،حبلول عام 2030
 3-12ختفيض نصي الفرد من النفايات الاذاأليـة العامليـة علـ صـعيد أمـاكن البيـع التجزألـة
واملستهلك مبقدار النصف ،واةد من خساألر األغذية يف مراحـل اةنتـاا وسالسـل اةمـداد،
مبا يف ذلك خساألر ما عد اةصاد ،حبلول عام 2030
 4-12حتقيــق اةدارة الســليمة ي يــا للمــواد الكيمياأليــة ومجيــع النفايــات ــوال دورة عمرهــا،
و قا لو ر الدولية املتفق عليها ،واةد درجة كبألة مـن إ القهـا يف اهلـواء واملـاء والتر ـة مـن
أجل التقليل إىل أدىن حد من نثارها الضارة عل صحة اةنسان والبي ة ،حبلول عام 2020
 5-12اةد درجة كـبألة مـن إنتـاا النفايـات ،مـن خـالل املنـع والتخفـيض وإعـادة التـدوير
وإعادة االستعمال ،حبلول عام 2030
 6-12تشجيع الشركات ،وال سيما الشركات الكبألة وعرب الو نية ،عل اعتمـاد ممارسـات
مستدامة ،وإدراا معلومات االستدامة يف دورة تقدخم تقاريرها
 7-12تعزيز ممارسات الشراء العموم املستدامة ،و قا للسياسات واألولويات الو نية
 ٨-12اـــمان أن تتـــوا ر للنـــاس يف كـــل مكـــان املعلومـــات ذات الصـــلة والـــوع التنميـــة
املستدامة وأ ا العيش يف وألام مع الطبيعة حبلول عام 2030
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-12أ دعم البلدان النامية لتعزيز قدراهتا العلمية والتكنولوجية للمض قدما رو حتقيـق أ ـا
االستهالق واةنتاا األكثر استدامة
-12ب واع وتنفيذ أدوات لرصد تأثألات السياحة املستدامة ،اليت تو ر ـر
الثقا ة واملنتجات احمللية ،يف التنمية املستدامة

العمـل وتعـزد

-12ا ترريد إعانات الوقود األحفور غأل املتسمة الكفاءة والـيت تشـجع علـ االسـتهالق
املسرف ،عن ريق القضاء عل تشوهات األسواق ،و قا للظروف الو نيـة ،مبـا يف ذلـك عـن
ريــق إعــادة هيكلــة الضــراأل والــتخلص التــدريج مــن اةعانــات الضــارة ،حيثمــا وجــدت،
ةظهــار نثارهــا البي يــة ،عل ـ أن تراع ـ يف تلــك السياســات عل ـ رــو كامــل االحتياجــات
والظروف اخلاصة للبلدان النامية ،والتقليـل إىل أدىن حـد مـن اآلثـار الضـارة الـيت قـد تنـال مـن
تنميتها ،وعل رو يكفل محاية الفقراء واعتمعات احمللية املتضررة
اهلدف  - 13اختاذ إجراءات عاجلة للتصد لتاأل املناخ ونثاره**
 1-13تعزيز القدرة عل الصمود يف مواجهـة األخطـار املرتبطـة املنـاخ والكـوارا الطبيعيـة
يف مجيع البلدان ،وتعزيز القدرة عل التكيف معها
 2-13إدمــاا التــدا أل املتعلقــة ــتاأل املنــاخ يف السياســات واالســتراتيجيات والتخطــي علـ
الصعيد الو ه
 3-13حتس التعليم وإذكاء الوع والقدرات البشرية واملرسسية للتخفيف من تاـأل املنـاخ،
والتكيف معه ،واةد من أثره واةنذار املبكر ه
-13أ تنفيــذ مــا تعهــدت ــه األ ــراف مــن البلــدان املتقدمــة النمــو يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة
اة اريـة شـأن تاـأل املنـاخ مـن التـزام هبـدف التعب ـة املشـتركة ملبلـغ قـدره  100ليــون دوالر
ســنويا حبلــول عــام  2020مــن مجيــع املصــادر لتلبيــة احتياجــات البلــدان الناميــة ،يف ســياق
إجراءات التخفيف اعدية ورفا ية التنفيذ ،وجعل الصندوق األخضر للمنـاخ يف حالـة تشـايل
كامل عن ريق تزويده رأس املال يف أقرب وقت ممكن
-13ب تعزيز نليات حتس مستوى قدرات التخطي واةدارة الفعـال املـتعلق ـتاأل املنـاخ
يف أقل البلدان وا ،والدول اجلزرية الصاألة النامية ،مبا يف ذلك التركيز عل النسـاء والشـباب
واعتمعات احمللية واملهمشة
** مع التسليم أن اتفاقية األمم املتحـدة اة اريـة شـأن تاـأل املنـاخ هـ املنتـدى الـدويل واةكـوم الـدويل
الرأليس للتفاوض شأن التصد لتاأل املناخ عل الصعيد العامل و
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اهلدف  - 14حفك احمليطات والبحـار واملـوارد البحريـة واسـتخدامها علـ رـو مسـتدام
لتحقيق التنمية املستدامة
 1-14منع التلوا البحر جبميع أنواعـه واةـد منـه درجـة كـبألة ،وال سـيما مـن األنشـطة
الربية ،مبا يف ذلك اةطام البحر  ،وتلوا املاذيات ،حبلول عام 2025
 2-14إدارة الـنظم اةيكولوجيــة البحريــة والســاحلية علـ رـو مســتدام ومحايتــها ،مــن أجــل
ن حدوا نثار سلبية كـبألة ،مبـا يف ذلـك عـن ريـق تعزيـز قـدرهتا علـ الصـمود ،واختـاذ
اةجراءات الالدمة ةعادهتا إىل ما كانت عليه من أجل حتقيق الصحة واةنتاجيـة للمحيطـات،
حبلول عام 2020
 3-14تقليــل حتمــض احمليطــات إىل أدىن حــد ومعاجلــة نثــاره ،مبــا يف ذلــك مــن خــالل تعزيــز
التعاون العلم عل مجيع املستويات
 4-14تنظيم الصيد عل رو عال ،وإهناء الصيد املفر والصيد غأل القانو وغأل املبلغ عنـه
وغأل املنظم وممارسات الصيد املدمرة ،وتنفيذ خط إدارة قاألمـة علـ العلـم ،مـن أجـل إعـادة
األرصدة السمكية إىل ما كانت عليه يف أقرب وقت ممكـن ،لتصـل علـ األقـل إىل املسـتويات
اليت ميكن أن تتـين إنتـاا أقصـ غلـة مسـتدامة و قـا ملـا حتـدده خصاألصـها البيولوجيـة ،حبلـول
عام 2020
 5-14حفك  10يف املاألة عل األقل من املنـا ق السـاحلية والبحريـة ،مبـا يتسـق مـع القـانون
الو ه والدويل واستنادا إىل أ ضل املعلومات العلمية املتاحة ،حبلول عام 2020
 6-14حظــر عــض أرــكال اةعانــات املقدمــة ملص ـاألد األمســاق الــيت تســهم يف اة ــرا يف
قدرات الصيد ويف صيد األمساق ،وإلااء اةعانات اليت تسـاهم يف صـيد األمسـاق غـأل املشـروع
وغأل املبلغ عنه وغأل املنظم ،واةحجـام عـن اسـتحداا إعانـات جديـدة مـن هـذا القبيـل ،مـع
التسليم أن املعاملة اخلاصة والتفضيلية املالألمة والفعالة للبلدان النامية وأقل البلـدان ـوا ينباـ
أن تكــون جــزءا ال يتجــزأ مــن مفاواــات منظمــة التجــارة العامليــة شــأن اةعانــات ملص ـاألد
األمساق( ،)16حبلول عام 2020
 7-14ديادة الفواألد االقتصادية اليت تتحقق للدول اجلزرية الصاألة الناميـة وأقـل البلـدان ـوا
مــن االســتخدام املســتدام للمــوارد البحريــة ،مبــا يف ذلــك مــن خــالل اةدارة املســتدامة ملص ـاألد
األمساق ،وتر ية األحياء املاألية ،والسياحة ،حبلول عام 2030
_______________

( )16مع مراعاة ما در حاليا من مفاواات يف إ ار منظمة التجارة العاملية ،وخطة الدوحة اة األية ،وواليـة
هونغ كونغ الوداريةو
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-14أ ديــادة املعــارف العلميــة ،وتطــوير قــدرات البحــل ،ونقــل التكنولوجيــا البحريــة ،مــع
مراعــاة معــايأل اللجنــة األوقيانوغرا يــة اةكوميــة الدوليــة ومبادألهــا التوجيهيــة املتعلقــة نقــل
التكنولوجيــا البحريــة ،مــن أجــل حتس ـ صــحة احمليطــات ،وتعزيــز إســهام التنــوع البيولــوج
البحر يف تنمية البلدان النامية ،وال سيما الدول اجلزرية الصاألة النامية وأقل البلدان وا
-14ب تو أل إمكانية وصول صاار الصيادين اةر ي إىل املوارد البحرية واألسواق
-14ا تعزيــز حفــك احمليطــات ومواردهــا واســتخدامها اســتخداما مســتداما عــن ريــق تنفيــذ
القــانون الــدويل صــياته الــواردة يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار الــيت تضــع اة ــار
القانو ةفك احمليطات ومواردها واستخدامها عل رو مستدام ،كمـا تشـأل إىل ذلـك الفقـرة
 15٨من وثيقة ”املستقبل الذ نصبو إليه“
اهلدف  - 15محايــة الــنظم ا ةيكولوجيــة الربيــة وترميمهــا وتعزيــز اســتخدامها عل ـ رــو
مسـتدام ،وإدارة الاا ــات علـ رــو مســتدام ،ومكا حــة التصــحر ،ووقــف
تدهور األراا وعك مساره ،ووقف قدان التنوع البيولوج
 1-15اــمان حفــك وتــرميم الــنظم اةيكولوجيــة الربيــة والــنظم اةيكولوجيــة للميــاه العذ ــة
الداخلية وخ دماهتا ،وال سيما الاا ـات واألرااـ الر بـة واجلبـال واألرااـ اجلا ـة ،واـمان
اســتخدامها عل ـ رــو مســتدام ،وذلــك و قــا لاللتزامــات مبوج ـ االتفاقــات الدوليــة ،حبلــول
عام 2020
 2-15تعزيز تنفيـذ اةدارة املسـتدامة جلميـع أنـواع الاا ـات ،ووقـف إدالـة الاا ـات ،وتـرميم
الاا ــات املتــدهورة وحتقيــق ديــادة كــبألة يف نســبة درع الاا ــات وإعــادة درع الاا ــات عل ـ
الصعيد العامل  ،حبلول عام 2020
 3-15مكا حة التصحر ،وترميم األراا والتر ة املتدهورة ،مبـا يف ذلـك األرااـ املتضـررة
مــن التصـــحر واجلفــاف والفيضـــانات ،والســـع إىل حتقيــق عـــا ه خـــا هل مــن ظـــاهرة تـــدهور
األراا  ،حبلول عام 2030
 4-15امان حفـك الـنظم اةيكولوجيـة اجلبليـة ،مبـا يف ذلـك تنوعهـا البيولـوج  ،مـن أجـل
تعزيز قدرهتا عل تو أل املنا ع اليت ال غىن عنها لتحقيق التنمية املستدامة ،حبلول عام 2030
 5-15اختاذ إجراءات عاجلة وهامة للحد من تدهور املواألل الطبيعيـة ،ووقـف قـدان التنـوع
البيولوج  ،والقيام ،حبلول عام  ،2020حبماية األنواع املهدَّدة ومنع انقرااها
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 6-15تعزيز التقاسم العادل واملنصف للمنـا ع النارـ ة عـن اسـتخدام املـوارد اجلينيـة ،وتعزيـز
السبل املناسبة للوصول إىل تلك املوارد ،عل النحو املتفق عليه دوليا
 7-15اختــاذ إجــراءات عاجلــة لوقــف الصــيد غــأل املشــروع لونــواع احملميــة مــن النباتــات
واةيوانــات واال ــار يهــا ،والتصــد ملنتجــات األحيــاء الربيــة غــأل املشــروعة ،علـ مســتوي
العرض والطل عل السواء
 ٨-15اختاذ تدا أل ملنع إدخال األنواع الاريبة الاادية إىل النظم اةيكولوجية لورااـ وامليـاه
وتقليــل أثــر ذلــك إىل حــد كــبأل ،ومراقبــة األنــواع ذات األولويــة أو القضــاء عليهــا ،حبلــول
عام 2020
 9-15إدمــاا قــيم الــنظم اةيكولوجيــة والتنــوع البيولــوج يف عمليــات التخطــي الــو ه
واحملل  ،والعمليات اة األية ،واستراتيجيات اةد من الفقر ،واةسا ات ،حبلول عام 2020
-15أ حشــد املــوارد املاليــة مــن مجيــع املصــادر وديادهتــا ديــادة كــبألة اــرض حفــك التنــوع
البيولوج والنظم اةيكولوجية واستخدامها استخداما مستداما
-15ب حشد مـوارد كـبألة مـن مجيـع املصـادر وعلـ مجيـع املسـتويات اـرض ويـل اةدارة
املستدامة للاا ات وتو أل ما يكف من اةوا ز للبلدان النامية لتعزيز تلـك اةدارة ،مبـا يف ذلـك
حفك الاا ات وإعادة درع الاا ات
-15ا تعزيز الدعم العامل للجهود الرامية إىل مكا حـة الصـيد غـأل املشـروع لونـواع احملميـة
واال ار هبا ،وذلك وساألل تشـمل ديـادة قـدرات اعتمعـات احملليـة علـ السـع إىل اةصـول
عل ر سبل كس الردق املستدامة
اهلدف  - 16التشجيع عل إقامة جمتمعات مسـاملة ال يُهمَّـش يهـا أحـد مـن أجـل حتقيـق
التنميـــة املســـتدامة ،وإتاحـــة إمكانيـــة وصـــول اجلميـــع إىل العدالـــة ،و نـــاء
مرسسات عالة وخااعة للمساءلة وراملة للجميع عل مجيع املستويات
 1-16اةد درجة كبألة من مجيع أرـكال العنـف ومـا يتصـل ـه مـن معـدالت الو يـات يف
كل مكان
 2-16إهناء إساءة معاملة األ فال واستاالهلم واال ار هبـم وتعذيبـهم وسـاألر أرـكال العنـف
املرتك ادهم
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 3-16تعزيز سـيادة القـانون علـ الصـعيدين الـو ه والـدويل واـمان تكـا ر ـر
اجلميع إىل العدالة

A/RES/70/1

وصـول

 4-16اةــد قــدر كــبأل مــن التــد قات غــأل املشــروعة لومــوال واألســلحة ،وتعزيــز اســترداد
األصول املسروقة وإعادهتا ومكا حة مجيع أركال اجلرمية املنظمة ،حبلول عام 2030
 5-16اةد درجة كبألة من الفساد والرروة جبميع أركاهلما
 6-16إنشاء مرسسات عالة ورفا ة وخااعة للمساءلة عل مجيع املستويات
 7-16امان اختاذ القرارات علـ رـو مسـتجي لالحتياجـات ورـامل للجميـع وتشـارك
و ثيل عل مجيع املستويات
 ٨-16توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية يف مرسسات اةوكمة العاملية
 9-16تو أل هوية قانونية للجميع ،مبا يف ذلك تسجيل املواليد ،حبلول عام 2030
 10-16كفالة وصول اجلمهور إىل املعلومات ومحايـة اةريـات األساسـية ،و قـا للتشـريعات
الو نية واالتفاقات الدولية
-16أ تعزيـــز املرسســـات الو نيـــة ذات الصـــلة ،وســـاألل منـــها التعـــاون الـــدويل ،ســـعيا
لبنــاء القــدرات عل ـ مجيــع املســتويات ،وال ســيما يف البلــدان الناميــة ،ملنــع العنــف ومكا حــة
اةرهاب واجلرمية
-16ب تعزيز القوان والسياسات غأل التمييزية لتحقيق التنمية املستدامة وإنفاذها
اهلدف  - 17تعزيز وساألل التنفيذ وتنشي الشراكة العاملية من أجل التنمية املستدامة
الشرون املالية
 1-17تعزيــز تعب ــة املــوارد احملليــة ،وسـاألل تشــمل تقــدخم الــدعم الــدويل إىل البلــدان الناميــة،
لتحس القدرات احمللية يف جمال حتصيل الضراأل وغألها من اةيرادات
 2-17قيام البلـدان املتقدمـة النمـو تنفيـذ التزاماهتـا يف جمـال املسـاعدة اة األيـة الرمسيـة تنفيـذا
كامالا ،مبا يف ذلك التزام العديد من تلـك البلـدان بلـوغ هـدف ختصـيص نسـبة  0.7يف املاألـة
من دخلها القوم اةمجـايل للمسـاعدة اة األيـة الرمسيـة املقدمـة إىل البلـدان الناميـة ،وختصـيص
نســبة تتــراوح ـ  0.15و  0.20يف املاألــة مــن الــدخل القــوم اةمجــايل للمســاعدة اة األيــة
الرمسية ألقل البلد ان وا ويشجَّع مقدمو املساعدة اة األية الرمسية عل النظر يف إمكانية رسـم
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هدف يتمثـل يف ختصـيص  0.20يف املاألـة علـ األقـل مـن النـاتج القـوم اةمجـايل للمسـاعدة
اة األية الرمسية ألقل البلدان وا
 3-17حشد موارد مالية إاا ية من مصادر متعددة من أجل البلدان النامية
 4-17مساعدة البلدان النامية يف حتقيـق القـدرة علـ حتمـل الـديون علـ املـدى الطويـل مـن
خــالل تنســيق السياســات الراميــة إىل تعزيــز التمويــل ــديون وختفيــف أعبــاء الــديون وإعــادة
هيكلتــها ،حســ االقتضــاء ،ومعاجلــة مســألة الــديون اخلارجيــة للبلــدان الفقــألة املثقلــة هبــا
ةخراجها من حالة املديونية اةرجة
 5-17اعتماد نظم لتشجيع االستثمار ألقل البلدان وا وتنفيذها
التكنولوجيا
 6-17تعزيــز التعــاون اةقليم ـ والــدويل ـ الشــمال واجلنــوب و يمــا ـ لــدان اجلنــوب
والتعـــاون الثالثـ ـ يمـــا يتعلـــق ـــالعلوم والتكنولوجيـــا واال تكـــار والوصـــول إليهـــا ،وتعزيـــز
تبـ ـادل املعـــارف و ـــق رـــرو متفـــق عليهـــا ،وسـ ـاألل تشـــمل حتسـ ـ التنســـيق يمـــا ـ ـ
اآلليــــات القاألمــــة ،وال ســــيما علـــ مســــتوى األمــــم املتحــــدة ،ومــــن خــــالل نليــــة عامليــــة
لتيسأل التكنولوجيا
 7-17تعزيز تطـوير تكنولوجيـات سـليمة ي يـا ونقلـها ونشـرها وتعميمهـا يف البلـدان الناميـة
شرو مواتية ،مبا يف ذلك الشرو التساهلية والتفضيلية ،وذلك عل النحو املتفق عليه
 ٨-17التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا ونلية ناء القـدرات يف جمـاالت العلـم والتكنولوجيـا
واال تكــار لصــا أقــل البلــدان ــوا حبلــول عــام  ،2017وتعزيــز اســتخدام التكنولوجيــات
التمكينية ،وال سيما تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ناء القدرات
 9-17تعزيــــز الــــدعم الــــدويل لتنفيــــذ نــــاء القــــدرات يف البلــــدان الناميــــة تنفيــــذا عــــا اال
و ــدد األهــداف مــن أجــل دعــم اخلطــ الو نيــة الراميــة إىل تنفيــذ مجيــع أهــداف التنميــة
املســـتدامة ،وسـ ـاألل تشـــمل التعـــاون ـ ـ الشـــمال واجلنـــوب و يمـــا ـ ـ لـــدان اجلنـــوب
والتعاون الثالث
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التجارة
 10-17إدــاد نظــام ــار متعــدد األ ــراف عــامل وق ـاألم عل ـ القواعــد ومفتــوح وغــأل
ييز ومنصف يف إ ار منظمة التجـارة العامليـة ،وسـاألل منـها اختتـام املفاواـات اجلاريـة يف
إ ار خطة الدوحة اة األية اليت واعتها تلك املنظمة
 11-17ديادة صادرات البلدان النامية ديادةا كبألةا ،وال سيما ارض مضاعفة حصـة أقـل
البلدان وا من الصادرات العاملية حبلول عام 2020
 12-17حتقيــق التنفيــذ املناس ـ التوقيــت لوصــول منتجــات مجيــع أقــل البلــدان ــوا إىل
األسواق دون رسوم مجركية أو حصص مفرواة ،اريا مع قرارات منظمة التجارة العامليـة،
وساألل منها كفالة جعـل قواعـد املنشـأ التفضـيلية املنطبقـة علـ املنتجـات املسـتوردة مـن أقـل
البلدان وا رفا ةا و سيطةا ،وكفالة مسامهة تلك القواعد يف تيسأل الوصول إىل األسواق
املساألل العامة
اتساق السياسات واملؤسسات
 13-17تعزيــز اســتقرار االقتصــاد الكل ـ عل ـ الصــعيد العــامل  ،وس ـاألل تشــمل تنســيق
السياسات وحتقيق اتساقها
14-17

تعزيز اتساق السياسات من أجل حتقيق التنمية املستدامة

 15-17احتــرام اهلــامش السياســا والقيــادة اخلاصـ
للقضاء عل الفقر وحتقيق التنمية املستدامة

كــل لــد لواــع وتنفيــذ سياســات

شراكات أصحاب املصلحة املتعددين
 16-17تعزيز الشراكة العاملية من أجـل حتقيـق التنميـة املسـتدامة ،واسـتكماهلا شـراكات
ــ أصــحاب املصــلحة املتعــددين جلمــع املعــارف واخلــربات والتكنولوجيــا واملــوارد املاليــة
وتقامسها ،وذلك هبـدف حتقيـق أهـداف التنميـة املسـتدامة يف مجيـع البلـدان ،وال سـيما البلـدان
النامية
 17-17تشجيع وتعزيز الشراكات العامة و القطاع العام والقطاع اخلـا ورـراكات
اعتمــع املــد الفعالــة ،االســتفادة مــن اخلــربات املكتســبة مــن الشــراكات ومــن اســتراتيجياهتا
لتعب ة املوارد
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الئيا ات والرصد واملساءلة
 1٨-17تعزيــز تقــدخم الــدعم لبنــاء قــدرات البلــدان الناميــة ،مبــا يف ذلــك أقــل البلــدان ــوا
والدول اجلزرية الصاألة النامية ،لتحقيق ديـادة كـبألة يف تـوا ر يانـات عاليـة اجلـودة ومناسـبة
التوقيت وموثوقة ومفصلة حس الدخل ،ونـوع اجلـن  ،والسـن ،واالنتمـاء العرقـ واةثـه،
والواع من حيل اهلجرة ،واةعاقـة ،واملوقـع اجلاـرايف وغألهـا مـن اخلصـاألص ذات الصـلة يف
السياقات الو نية ،حبلول عام 2020
 19-17االســتفادة مــن املبــادرات القاألمــة لواــع مقــايي للتقــدم احملــرد يف حتقيــق التنميــة
تكمــل النــاتج احمللـ اةمجــايل ،ودعــم نــاء القــدرات اةحصـاألية يف البلــدان الناميــة،
املســتدامة ِّ
حبلول عام 2030
وساألل التنفيذ والشراكة العاملية
 - 60نعيد تأكيد التزامنا القو تنفيذ هذه اخلطة اجلديدة تنفيذا تاماو ونـدرق أنـه ال سـبيل
إىل حتقيق أهدا نا وغاياتنا الطموحة ما يتم تنشي الشراكة العاملية وتعزيزها وتـو أل وسـاألل
تنفيذ تكون القدر نفسه من الطموحو بتنشي الشراكة العاملية ،سيتيسّـر االخنـرا يف مسـع
عامل حثيل لدعم تنفيذ مجيع األهداف والاايات ،تلت م يف إ ـاره اةكومـات واعتمـع املـد
والقطــاع اخلــا ومنظومــة األمــم املتحــدة وس ـاألر اجلهــات الفاعلــة ،وحتتشــد يف ظلــه كا ــة
املوارد املتاحةو
 - 61وتتنــاول أهــداف اخلطــة وغاياهتــا الوسـاألل الالدمــة لتحقيــق موحاتنــا اجلماعيــةو ويف
هذا الصدد ،تشكل الاايات املتعلقة وساألل التنفيذ املبينة اـمن كـل هـدف مـن أهـداف التنميـة
املسـتدامة واــمن اهلـدف  ،17علـ النحـو املــذكور أعـاله ،عنصــرا أساسـيا ة ــاد خطتنـا ،ــل
وتتســاوى مــن حيــل أمهيتــها مــع األهــداف والاايــات األخــرىو وســنمنحها األولويــة علـ قــدم
املساواة يف جهود التنفيذ اليت سنبذهلا وامن إ ار املرررات العاملية لرصد األروا املقطوعةو
 - 62ومن املمكن تنفيذ هذه اخلطة ،مبا يها أهداف التنمية املسـتدامة ،اـمن إ ـار تنشـي
الشراكة العاملية من أجل التنمية املسـتدامة ،مدعومـ اة السياسـات واةجـراءات امللموسـة املبينـة
يف خطة عمل أدي أ ا ا ،اليت تشكل جزءا ال يتجزأ من خطة التنمية املسـتدامة لعـام 2030و
خطـة عمـل أديـ أ ا ـا تـدعم الاايـات املتعلقـة وسـاألل التنفيـذ خلطـة عـام  2030وتكمّلــها
وتســاعد عل ـ اســتجالء ســياقهاو وه ـ تتعلــق ــاملوارد العامــة احملليــة ،واملرسســات التجاريــة
واملاليـة اخلاصــة احملليــة والدوليــة ،والتعــاون اة ـاأل الــدويل ،والتجــارة الدوليــة وصــفها ركــا
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للتنمية ،والديون والقدرة عل حتمل الديون ،ومعاجلـة املسـاألل النُظميـة ،والعلـم والتكنولوجيـا
واال تكار و ناء القدرات ،والبيانات ،والرصد واملتا عةو
 - 63وستنص ّ جهودنا شـكل رأليسـ علـ واـع اسـتراتيجيات للتنميـة املسـتدامة تتسـم
االتّساق و سك الدول زمامها ،تسندها أ ر ويل و نية متكاملةو ونكـرر التأكيـد علـ أن
كل لد يتحمل يف املقام األول املسرولية عن حتقيق تنميته االقتصادية واالجتماعية ،وأنه لـي
مــن قبيــل املاــاالة التشــديد عل ـ دور السياســات الو نيــة واالســتراتيجيات اة األيــة الو نيــةو
وسنحترم اهلامش السياسا اخلا كـل لـد وقيادتـه يف سـياق تنفيـذ سياسـات القضـاء علـ
الفقر وحتقيق التنمية املسـتدامة ،مـع التمسـك القواعـد وااللتزامـات الدوليـة ذات الصـلةو ويف
الوقت نفسه ،يتع دعم جهود التنميـة الو نيـة عـن ريـق هتي ـة ي ـة اقتصـادية دوليـة مراتيـة،
وساألل منها تشجيع نظا هم للتجارة العاملية ونُظمه نقدية ومالية تتسـم التجـان ويـدعم عضـها
عضاا ،وتعزيز تد أل ررون االقتصاد وحتسينه عل الصعيد العامل و وتكتسـ العمليـات الراميـة
إىل تطوير املعارف والتكنولوجيات املالألمـة وتيسـأل تو ألهـا علـ الصـعيد العـامل  ،إاـا ة إىل
ناء القدرات ،أمهية الاـة أيضـاو ونلتـزم العمـل لكفالـة اتّسـاق السياسـات وهتي ـة ي ـة مراتيـة
للتنمية املستدامة عل مجيع املستويات ومن جان كا ـة اجلهـات الفاعلـة ،و تنشـي الشـراكة
العاملية من أجل التنمية املستدامةو
 - 64ورن نريّد تنفيذ االستراتيجيات و رامج العمل ذات الصـلة ،مبـا يهـا إعـالن و رنـامج
املعجــل للــدول اجلزريــة الصــاألة الناميــة (مســار ســاموا)،
عمــل إســطنبول ،وإجــراءات العمــل َّ
و رنامج عمل يينا لصا البلدان النامية غـأل السـاحلية للعقـد  ،2024-2014ونعيـد تأكيـد
أمهيــة دعــم خطــة االحتــاد األ ريقـ لعــام  ،2063و رنــامج الشــراكة اجلديــدة مــن أجــل تنميــة
أ ريقيا ،اعتبار كل ذلك جزءا ال يتجزأ من اخلطـة اجلديـدةو ونـدرق التحـد الرأليسـ الـذ
يعيق إحالل السالم الداألم وحتقيق التنمية املسـتدامة يف البلـدان الـيت ـر مبرحلـة نـزاع ومرحلـة
ما عد انتهاء النـزاعو
 - 65ونــدرق أن البلــدان املتوســطة الــدخل ال تــزال تواجــه حتــديات هاأللــة يف جمــال حتقيــق
التنميــة املســتدامةو ولضــمان اةفــاا علـ اة ــادات احملققــة حــك اآلن ،ينباـ تعزيــز اجلهــود
الرامية إىل معاجلة التحديات املستمرة مـن خـالل تبـادل التجـارب وحتسـ التنسـيق واالرتقـاء
الــدعم املقــدم م ـن منظومــة األمــم املتحــدة اة األيــة واملرسســات املاليــة الدوليــة واملنظمــات
اةقليمية وغألها من اجلهات صاحبة املصلحة وتركيزهو
 - 66ونشدد عل أنه النسبة لكا ة البلدان ،تتبوأ السياسـات العامـة وتعب ـة املـوارد الو نيـة
واســتخدامها صــورة عالــة ،عل ـ أســاس مبــدأ الســيطرة الو نيــة ،موقــع الصــدارة يف مســعانا
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املشترق رو حتقيق التنمية املستدامة ،مبـا يشـمل تنفيـذ أهـداف التنميـة املسـتدامةو ورـن نـدرق
أن املــوارد الو نيــة إ ــا يولــدها النمــو االقتصــاد يف املقــام األول ،مــدعوما بي ــة مراتيــة علـ
مجيع املستوياتو
 - 67وتشــكل األعمــال التجاريــة اخلاصــة واالســتثمارات واال تكــارات ركــات رأليســية
لإلنتاجيــة والنمــو االقتصــاد الشــامل و ــر العمــلو ونقـــ ّر تنــوع القطــاع اخلــا  ،ــدءا
املشاريع املتناهية الصـار والتعاونيـات وانتـهاء الشـركات املتعـددة اجلنسـياتو وهنيـ جبميـع
املرسســات التجاريــة تســخأل قــدراهتا اة داعيــة واال تكاريــة ةدــاد حلــول لتحــديات التنميــة
املستدامةو وسـنتعهّد قطـاع األعمـال التجاريـة جلعلـه نشـطا وحسـن األداء ،مـع محايـة حقـوق
العمال واملعايأل البي ية والصحية و قا للمعايأل واالتفاقات الدولية ذات الصلة وسـاألر املبـادرات
()17
اجلارية يف هذا الصدد ،مثل املبادئ التوجيهية املتعلقة األعمال التجاريـة وحقـوق اةنسـان
ومعــايأل العمــل ملنظمــة العمــل الدوليــة واتفاقيــة حقــوق الطفــل( )1٨واالتفاقــات البي يــة الرأليســية
املتعددة األ راف ،مبا خيدم مصلحة األ راف يف هذه االتفاقاتو
 - 6٨وتشكل التجارة الدولية ركا للنمو االقتصاد الشامل واةد من الفقر ،كما تسـهم
يف تعزيز التنمية املستدامةو وسنواصل الترويج لوخذ نظام ـار  ،يف كنـف منظمـة التجـارة
العامليـة ،يكــون متعـدد األ ــراف وذا ـا ع عــامل ويسـتند إىل قواعــد ويكـون منفتحــا ورــفا ا
وميكن التنبر ه ويتسم الشمول وعـدم التمييـز واةنصـاف ،إاـا ة إىل حتريـر التجـارة شـكل
نّاءو وهني جبميع أعضاء منظمة التجارة العاملية مضاعفة اجلهود للتعجيل اختتام املفاواـات
شأن خطة الدوحة للتنمية()19و ورن نعلق أمهية كبألة عل ناء القدرات املتصـلة التجـارة يف
البلدان الناميـة ،مبـا يهـا البلـدان األ ريقيـة وأقـل البلـدان ـوا ،والبلـدان الناميـة غـأل السـاحلية،
والــدول اجلزريــة الصــاألة الناميــة ،والبلــدان املتوســطة الــدخل ،ألغــراض منــها تعزيــز التكامــل
االقتصاد والترا عل الصعيد اةقليم و
 - 69ونقـــرّ ضــرورة مســاعدة البلــدان الناميــة علـ اكتســاب القــدرة علـ حت ّمــل الــدين يف
األجل الطويل اعتماد سياسات منسقة هتدف إىل تعزيز ويل الديون ،وختفيف عـ ء الـدين،
وإعادة هيكلـة الـديون ،وإدارة الـديون شـكل سـليم ،حسـ االقتضـاءو العديـد مـن البلـدان
ال يزال قليل املنعة أمام أدمات الديون ،و عض البلدان يتخب يف خضم األدمات ،مبا يف ذلـك
عدد من أقل البلدان وا والدول اجلزرية الصاألة النامية و عض البلدان املتقدمة النموو ونكـرر
_______________

( ،A/HRC/17/31 )17املر قو
(United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531 )1٨و
( ،A/C.2/56/7 )19املر قو
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التأكيد علـ وجـوب أن يعمـل املـدينون والـداألنون سـويا لـدرء حـدوا حـاالت الـديون الـيت
ال ميكـن حتمّلـها وةدـاد اةلــول الالدمـةو وتقـع مسـرولية اةفــاا علـ مسـتويات مـن الــدين
ميكـن حتملـها علـ عـاتق البلـدان املقتراــة يـد أننـا نقـــ ّر ـأن علـ املقراـ أيضـا مســرولية
تتمثل يف إقراض البلدان عل روه ال يقوّض قدرهتا عل حتمل الـدينو وسـوف نـدعم اسـتمرار
القــدرة علــ حتمّــل الــديون يف البلــدان الــيت اســتفادت مــن ختفيــف عــ ء الــدين وحققــت
مستويات من الدين ميكن حتمّلهاو
 - 70ونعلن يف هذا املقام إنشاء نلية تيسأل التكنولوجيا اليت نصت عليها خطـة عمـل أديـ
أ ا ا من أجل دعم أهداف التنمية املستدامةو وستستند نلية تيسأل التكنولوجيا إىل التعـاون ـ
األفة متنوعة من أصحاب املصلحة ،تشمل الـدول األعضـاء واعتمـع املـد والقطـاع اخلـا
واألوسا العلمية وكيانات األمم املتحدة وساألر أصحاب املصلحة ،وستتألف من ريق عمـل
مشــترق ـ وكــاالت األمــم املتحــدة معــه تســخأل العلــم والتكنولوجيــا واال تكــار ألغــراض
أهــداف التنميــة املســتدامة ،ومنتــدى تعــاو متعــدد أصــحاب املصــلحة معــه تســخأل العلــم
والتكنولوجيا واال تكار ألغراض أهداف التنمية املستدامة ،و فل إلكترو و
• سيضطلع ريق العمـل املشـترق ـ وكـاالت األمـم املتحـدة املعـه تسـخأل العلـم
والتكنولوجيـــا واال تكـــار ألغـــراض أهـــداف التنميـــة املســـتدامة تعزيـــز التنســـيق
واالتســـاق والتعـــاون داخـــل منظومـــة األمـــم املتحـــدة يف األمـــور املتعلقـــة ـــالعلم
والتكنولوجيا واال تكار ،عل رـو يزيـد مـن التـ در والكفـاءة ،ال سـيما مـن أجـل
دعم مبادرات ناء القدراتو وسيستفيد ريق العمل من املـوارد املتاحـة ،وسـيعمل
اــمن إ ــاره  10مــن ممثل ـ اعتمــع املــد والقطــاع اخلــا واألوســا العلميــة
للتحضــأل الجتماعــات املنتــدى املتعــدد أصــحاب املصــلحة املعــه تســخأل العلــم
والتكنولوجيــا واال تكــار ألغــراض أهــداف التنميــة املســتدامة ،وكــذلك ةنشــاء
املنتــدى اةلكتــرو وتفعيلــه ،مبــا يشــمل إعــداد مقترحــات لطراألــق عمــل املنتــدى
واحملفــل اةلكتــرو و وســيعيّن األم ـ العــام املمــثل العشــرة لفتــرات مــن ســنت و
وســيكون ريــق العمــل مفتوحــا أمــام مشــاركة مجيــع وكــاالت األمــم املتحــدة
وصــناديقها و راجمهــا ،واللجــان الفنيــة التا عــة للمجلـ االقتصــاد واالجتمــاع ،
وســيتألف يف البدايــة مــن الكيانــات الــيت تشــكل حاليــا الفريــق العامــل غــأل الرمسـ
املعــه تيســأل التكنولوجيــا ،وه ـ إدارة الشــرون االقتصــادية واالجتماعيــة التا عــة
لومانــة العامــة ،و رنــامج األمــم املتحــدة للبي ــة ،ومنظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة
الصـناعية ،ومنظمــة األمــم املتحــدة للتر يــة والعلـم والثقا ــة ،ومــر ر األمــم املتحــدة
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للتجارة والتنمية ،واالحتاد الدويل لالتصاالت ،واملنظمـة العامليـة للملكيـة الفكريـة،
والبنك الدويلو
• سيُستخدم احملفل اةلكترو لرسم صورة راملة عن املعلومات املتعلقـة املبـادرات
واآلليات والربامج القاألمـة الـيت تعـىن ـالعلم والتكنولوجيـا واال تكـار داخـل األمـم
املتحدة وخارجها ،وسيو ر وا ة للحصول عل هـذه املعلومـاتو وسييسّـر احملفـل
اةلكتـــرو اةصـــول علــ املعلومـــات واملعـــارف واخلـــربات ،إاـــا ة إىل أ ضـــل
املمارســات والــدروس املســتفادة ،شــأن املبــادرات والسياســات الراميــة إىل تيســأل
العلم والتكنولوجيا واال تكارو وسييسّر احملفل اةلكترو أيضا نشر مـا ينـتج علـ
الصـــعيد العـــامل مـــن منشـــورات علميـــة مفتوحـــة لالســـتخدامو وسينشـــأ احملفـــل
اةلكتـرو علـ أسـاس تقيــيم تقـه مسـتقل يأخــذ يف اةسـبان أ ضـل املمارســات
والدروس املستفادة من املبادرات األخرى ،داخل األمـم املتحـدة وخارجهـا ،حـك
ســرا
يكــون مك ّمــال للــربامج القاألمــة اخلاصــة ــالعلم والتكنولوجيــا واال تكــار ،ومي ّ
للوصــول إليهــا ومــو را ملعلومــات كا يــة عنــها ،مــع تفــاد االددواجيــة وتعزيــز
التضا رو
• ســيُعقد املنتــدى املتعــدد أصــحاب املصــلحة املعــه تســخأل العلــم والتكنولوجيــا
واال تكــار ألغــراض أهــداف التنميــة املســتدامة مــرة يف الســنة عل ـ مــدى يــوم ،
ملناقشة التعاون يف ميادين العلم والتكنولوجيـا واال تكـار اـمن جمـاالت موااـيعية
تتعلــق تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة ،وتلت ـ م يف إ ــاره مجيــع اجلهــات صــاحبة
املصلحة املعنية من أجل تقـدخم إسـهامات عليـة يف جمـال خربهتـاو وسـيتين املنتـدى
ضــاء لتيســأل التفاعــل واملواءمــة ،ونســج رــبكات مــع ـ أصــحاب املصــلحة
املعني  ،وإقامة رراكات متعددة اجلهات صـاحبة املصـلحة هبـدف حتديـد ودراسـة
االحتياجات والثارات يف جمال التكنولوجيا ،مبا يف ذلك ما يتعلق التعاون العلمـ
واال تكـار و نـاء القـدرات ،وأيضـا هبـدف املسـاعدة يف تيسـأل تطـوير ونقـل ونشـر
التكنولوجيــات ذات األمهيــة النســبة ألهــداف التنميــة املســتدامةو ويــدعو رألــي
اعلــ االقتصــاد واالجتمــاع إىل عقــد اجتماعــات املنتــدى قبــل اجتماعــات
املنتدى السياس الر يع املستوى املعه التنمية املستدامة ،حتت رعايـة اعلـ  ،أو،
دال من ذلك ،االقتران مع غأله من احملا ل أو املر رات ،حس االقتضـاء ،و قـا
للمواــوع الــذ س ـيُنظر يــه ،وعل ـ أســاس التعــاون مــع منظم ـ املنتــديات أو
املــر رات األخــرىو ويــرأس اجتماعــات املنتــدى دولتــان مــن الــدول األعضــاء،
ويتمخض عنه مـوجز للمناقشـات يعـدّه الرأليسـان املشـاركان ويشـكل مسـامهة يف
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اجتماعات املنتدى السياسـ الر يـع املسـتوى ،يف سـياق متا عـة واسـتعراض تنفيـذ
خطة التنمية ملا عد عام 2015و
• سيستررــد املنتــدى السياس ـ الر يــع املســتوى يف اجتماعاتــه ــاملوجز املقــدم مــن
املنتدى املتعدد أصحاب املصلحةو وسينظر املنتدى السياس الر يع املسـتوى املعـه
التنمية املستدامة يف املواايع اليت ستُطرح عل املنتدى املتعـدد أصـحاب املصـلحة
املعه تسخأل العلـم والتكنولوجيـا واال تكـار ألغـراض أهـداف التنميـة املسـتدامة،
مراعيا يف ذلك مسامهات اخلرباء اليت يقدمها ريق العملو
 - 71ونكــرر التأكيــد ــأن هــذه اخلطــة وأهــداف التنميــة املســتدامة وغاياهتــا ،مبــا يف ذلــك
وساألل التنفيذ ،ه عاملية وغأل قا لة للتجزألة ومترا طةو
املتا عة واالستعراض
 - 72نلتــزم املشــاركة شــكل منــتظم يف متا عــة واســتعراض تنفيــذ هــذه اخلطــة علـ مــدى
السنوات اخلم عشرة املقبلةو وسيسهم اعتماد إ ار كم للمتا عة واالسـتعراض ،ذ ـا ع
وع و عـال وتشـارك ورـفاف ومتكامـل ،إسـهاما أساسـيا يف التنفيـذ ،وسيسـاعد البلـدان
علـ حتقيــق أقصـ قــدر مــن التقــدم يف تنفيــذ هــذه اخلطــة ورصــد األرــوا املقطوعــة لكفالــة
أال يتخلف أحد عن الرك و
 - 73وسيعمل اة ار عل كل مـن الصـعيد الـو ه واةقليمـ والعـامل  ،مبـا يعـزد املسـاءلة
أمام موا نينا ،ويدعم التعاون الدويل شـكل عـال ة ـاد هـذه اخلطـة ،ويشـجع تبـادل أ ضـل
املمارسات والتعلم املتبادلو وسيحشد اة ار الـدعم ايـة تـذليل التحـديات املشـتركة وحتديـد
القضايا اجلديدة والنار ةو ونظرا إىل ما تتسم ه اخلطة من ا ع عامل  ،من املهم كفالـة الثقـة
املتبادلة والتفاهم مجيع األممو
 - 74وستستررد عمليات املتا عة واالستعراض عل مجيع املستويات املبادئ التالية:
(أ) ســـتكون وعيـــة ،ســـك زمامهـــا البلـــدان وتأخـــذ يف اةســـبان اخـــتالف
الظــروف والقــدرات ومســتويات التنميــة الو نيــة ،وســتحترم اهلــامش السياســا واألولويــاتو
وملا كانت السيطرة الو نية عل دمام األمور عـامال أساسـيا يف حتقيـق التنميـة املسـتدامة ،ـإن
حصيلة العمليات املنفذة عل الصعيد الو ه ستشكل الركيزة اليت تسند عمليات االسـتعراض
عل الصعيدين اةقليمـ والعـامل  ،مـا دام االسـتعراض العـامل سـألتكز علـ مصـادر البيانـات
الرمسية الو نية يف املقام األولو
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(ب) سترصد التقدم احملرد يف تنفيذ األهداف والاايات العامليـة ،مبـا يشـمل وسـاألل
التنفيــذ ،يف البلــدان كا ـةا وعلـ رـوه حيتــرم ا عهــا العــامل املتكامــل املتــرا ويراعـ األ عــاد
الثالثة للتنمية املستدامةو
(ا) ســيكون تَوجّههــا أ ــول أج ـالا ،وســتحدِّد اة ــادات والتحــديات والثاــرات
وعوامل النجاح اةامسة ،وستساعد البلدان يف اختاذ خيارات سياساتية مستنألةو وستسـاعد يف
تعب ة وساألل التنفيذ والشراكات الالدمة ،وستقدم الدعم لتحديد اةلول وأ ضـل املمارسـات،
وستعزد عنصر التنسيق والفعالية عل صعيد املنظومة اة األية الدوليةو
(د) ستكون مفتوحة وجامعة وتشاركية ورفا ة أمام مجيع النـاس ،وسـتدعم قيـام
مجيع أصحاب املصلحة ذو الصلة اة الغو
(هـ) سـيكون ورهـا النــاس ،وسـتراع االعتبـارات اجلنســانية ،وسـتحترم حقــوق
اةنسان ،وستركز وجه خا عل الف ات األرد قرا واألكثر اعفا وختلفا عن الرك و
(و) ستســــتند إىل األ ــــر والعمليــــات القاألمــــة ،حيثمــــا وُجــــدت ،وســــتتفادى
االددواجيــة وتراعـ الظــروف والقــدرات واالحتياجــات واألولويــات الو نيــةو وســتتطور مــع
مــرور الوقــت ،نخــذة يف اةســبان القضــايا النارـ ة واملنــهجيات اجلديــدة ،وســتخفف إىل أدىن
حد من ع ء اة الغ امللق عل عاتق اةدارات الو نيةو
(د) ستتوخ الدقة وتستند إىل األدلة وتستررد تقييمـات و يانـات قطريـة ر يعـة
اجلودة وسـهلة امل نـال وحسـنة التوقيـت وموثوقـة ومصـنفة حسـ الـدخل ،واجلـن  ،والسـن،
واالنتماء العرق واةثه ،والواع من حيل اهلجرة ،واةعاقـة ،واملوقـع اجلاـرايف ،وغألهـا مـن
اخلصاألص ذات األمهية يف السياقات الو نيةو
(ح) ستقتض تعزيز الدعم املوجه لبناء قـدرات البلـدان الناميـة ،مبـا يشـمل حتسـ
نظم البيانات و رامج التقييم الو نية ،ال سيما يف البلـدان األ ريقيـة وأقـل البلـدان ـوا والـدول
اجلزرية الصاألة النامية والبلدان النامية غأل الساحلية والبلدان املتوسطة الدخلو
( ) ستســتفيد مــن تعزيــز الــدعم املقــدم مــن منظومــة األمــم املتحــدة وغألهــا مــن
املرسسات املتعددة األ رافو
 - 75وستجر متا عة األهـداف والاايـات واستعرااـها اسـتخدام جمموعـة مـن املررـرات
العامليةو وستُستكمل هذه املرررات العاملية مبرررات تضـعها الـدول األعضـاء علـ الصـعيدين
اةقليم ـ والــو ه ،إاــا ة إىل نت ـاألج األعمــال املنفــذة لواــع خطــو أســاس للاايــات الــيت
ما دالت تفتقر إىل يانات أساسية و نية وعاملية حك اآلنو أما إ ـار املررـرات العامليـة ،الـذ
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سيصــوغه ريــق اخلــرباء املشــترق ـ الوكــاالت املعــه مبررــرات أهــداف التنميــة املســتدامة،
ســـتوا ق عليـــه اللجنـــة اةحصـ ـاألية حبلـــول نذار/مـــارس  ،2016مث يعتمـــده عدألـــذ اعلـ ـ
االقتصــاد واالجتمــاع واجلمعيــة العامــة ،و قــا لواليتيهمــا يف هــذا الصــددو وســيكون هــذا
اة ار سيطا و كما يف نن واحد ،وسيتناول مجيع أهداف التنميـة املسـتدامة وغاياهتـا ،مبـا يف
ذلك وساألل التنفيذ ،وسيحا ك عل ما سده من توادن سياس وتكامل و موحو
 - 76وسنبذل الدعم للبلدان الناميـة ،ال سـيما البلـدان األ ريقيـة وأقـل البلـدان ـوا والـدول
اجلزريــة الصــاألة الناميــة والبلــدان الناميــة غــأل الســاحلية ،مــن أجــل تعزيــز قــدرة مكاتبــها
اةحصاألية الو نية ونُظـم ياناهتـا علـ تـو أل يانـات ر يعـة اجلـودة وحسـنة التوقيـت وموثوقـة
ومصنفةو وسنشجع تكثيف التعـاون املناسـ ـ القطـاع العـام واخلـا علـ رـو رـفاف
وخااــع للمســاءلة ايــة اســتاالل مــا يتيحــه هــذا الضــرب مــن التعــاون مــن يانــات واســعة
ومتنوعــة ،مبــا يشــمل معلومــات عــن رصــد األرض ومعلومــات جارا يــة مكانيــة ،مــع اــمان
السيطرة الو نية عل دمام األمور يف سياق دعم حتقيق التقدم ورصدهو
 - 77ورن نلتزم املشـاركة صـورة كاملـة يف إجـراء استعرااـات منتظمـة ورـاملة للتقـدم
احملرد عل كل من الصعيد دون الو ه والو ه واةقليمـ والعـامل و وسـنعتمد قـدر اةمكـان
عل الشبكة القاألمة من املرسسـات واآلليـات املعنيـة املتا عـة واالسـتعراضو وسـتتين التقـارير
الو نيــة تقيــيم التق ـدم احملــرد وحتديــد التحــديات املاثلــة علــ الصــعيدين اةقليم ـ والعــامل و
وسيستفاد من هذه التقارير ،إىل جان اةوارات اةقليميـة واالستعرااـات العامليـة ،يف واـع
التوصيات املتعلقة املتا عة عل رك املستوياتو
عل الصعيد الو ه
 - 7٨نشجع مجيع الدول األعضاء عل القيـام ،يف أقـرب وقـت ممكـن مـن الناحيـة العمليـة،
اختاذ إجراءات موحة عل الصعيد الـو ه لتلبيـة متطلبـات تنفيـذ هـذه اخلطـة شـكل عـامو
وهذه اةجراءات ميكن أن تـدعم االنتقـال إىل مرحلـة أهـداف التنميـة املسـتدامة وتسـتفيد مـن
أدوات التخطـــي القاألمـــة ،مـــن قبيـــل اســـتراتيجيات التنميـــة الو نيـــة والتنميـــة املســـتدامة،
حس االقتضاءو
 - 79ونشجع أيضا الدول األعضاء عل إجراء استعرااـات منتظمـة ورـاملة للتقـدم احملـرد
عل ـ الصــعيدين الــو ه ودون الــو ه ،عل ـ أن تقودهــا وتــتحكم يف مســارها البلــدان ذاهتــاو
وميكــن أن تســـتفيد هــذه االستعرااـــات مــن مســـامهات الشــعوب األصـــلية واعتمــع املـــد
والقطـاع اخلـا وسـاألر اجلهـات صــاحبة املصـلحة ،و قـا للظـروف والسياسـات واألولويــات
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الو نيــــةو وميكــــن للربملانــــات الو نيــــة وأيضــــا املرسســــات األخــــرى أن تــــدعم كــــذلك
هذه العملياتو
عل الصعيد اةقليم
 - ٨0مــن رــأن املتا عــة واالســتعراض عل ـ الصــعيدين اةقليم ـ ودون اةقليمـ أن يتيحــا،
حس االقتضاء ،رصا سارة للتعلم من األقران ،طرق منـها االستعرااـات الطوعيـة وتبـادل
أ ضل املمارسات وإجراء مناقشات شأن األهداف املشتركةو ورن نرحـ  ،يف هـذا الصـدد،
تعــاون اللجــان واملنظمــات اةقليميــة ودون اةقليميــةو وستســتفيد االستعرااــات اةقليميــة
الشاملة من االستعرااات اليت رى عل الصـعيد الـو ه ،وستسـهم يف املتا عـة واالسـتعراض
عل ـ الصــعيد العــامل  ،مبــا يف ذلــك عل ـ مســتوى املنتــدى السياس ـ الر يــع املســتوى املعــه
التنمية املستدامةو
 - ٨1وإدراكــا ألمهيــة االســتفادة مــن نليــات املتا عــة واالســتعراض القاألمــة علــ الصــعيد
اةقليمـ وإتاحـة هـامش سياسـا كـاف ،نشـجع مجيـع الـدول األعضـاء علـ حتديـد املنتــدى
اةقليم األنس للعمل اـمن إ ـارهو ونشـجع اللجـان اةقليميـة التا عـة لومـم املتحـدة علـ
مواصلة دعمها للدول األعضاء يف هذا املضمارو
عل الصعيد العامل
 - ٨2سيضطلع املنتدى السياسـ الر يـع املسـتوى ـدور مركـز يف اةرـراف علـ رـبكة
عمليات املتا عة واالستعراض عل الصعيد العامل  ،وسيعمل شـكل متّسـق مـع اجلمعيـة العامـة
واعلــ االقتصــاد واالجتمــاع وســاألر اهلي ـــات واملنتــديات ذات الصــلة ،و قــا لوالياهتـــا
القاألمةو وسييسّر تبادل التجارب ،مبـا يشـمل النجاحـات احملققـة والتحـديات املاثلـة والـدروس
املستخلصة ،وسيو ر القيادة السياسية والتوجيه والتوصـيات املتعلقـة املتا عـةو وسـيعزد اتّسـاق
سياسات التنمية املستدامة وتنسيقها عل نطاق املنظومة رمتهاو ويتع أن يكفـل قـاء اخلطـة
صـــاةة و موحـــة علــ الـــدوام ،وأن يركـــز علــ تقيـــيم التقـــدم احملـــرد واة ـــادات احملققـــة
والتحــديات الــيت تواجههــا البلــدان املتقدمــة النمــو والبلــدان الناميــة ،وأيضــا القضــايا اجلديــدة
والنارـ ةو وســتقام عالقــات عالــة مــع ترتيبــات املتا عــة واالســتعراض املتعلقــة جبميــع مــر رات
األمــم املتحــدة وعملياهتــا ذات الصــلة ،مبــا يهــا الترتيبــات املتصــلة أقــل البلــدان ــوا والــدول
اجلزرية الصاألة النامية والبلدان النامية غأل الساحليةو
 - ٨3وستستررــد عمليــات املتا عــة واالســتعراض عل ـ مســتوى املنتــدى السياس ـ الر يــع
املسـتوى ــالتقرير املرحلـ الســنو عـن أهــداف التنميــة املســتدامة الـذ ســيعدّه األمـ العــام
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التعاون مع منظومة األمم املتحدة ،االسـتناد إىل إ ـار املررـرات العامليـة والبيانـات املسـتمدة
من النظم اةحصاألية الو نية واملعلومات اعمّعـة علـ الصـعيد اةقليمـ و وسيستررـد املنتـدى
السياسـ الر يــع املســتوى أيضــا تقريــر التنميددة املسددتدامة علددي الصددعيد العدداملي ،الــذ ســيعزد
تضا ر عنصر العلم والسياسة ،ل ومـن رـأنه أن يشـكل أداة قويـة قاألمـة علـ األدلـة تـدعم
صانع السياسات يف سعيهم إىل النهوض القضاء عل الفقر وحتقيق التنميـة املسـتدامةو ورـن
ندعو رألي اعلـ االقتصـاد واالجتمـاع إىل إجـراء عمليـة تشـاورية شـأن نطـاق التقريـر
ا نتـاألج العمليـة
العامل ومنهجيته وتواتره وأيضا حول عالقته ـالتقرير املرحلـ  ،علـ أن تُـ ْد َر َ
امن اةعالن الودار للمنتدى السياس الر يع املستوى يف دورته لعام 2016و
 - ٨4وسـ ـيُجر املنتـــدى السياسـ ـ الر يـــع املســـتوى ،حتـــت رعايـــة اعلـ ـ االقتصـــاد
واالجتماع  ،استعرااات منتظمة و قا لقرار اجلمعيـة العامـة  290/67املـررخ  9ود/يوليـه
 2013و وستجرى االستعرااات عل أسـاس ـوع  ،مـع التشـجيع علـ اة ـالغ يف الوقـت
ذاته ،وستشمل االستعرااات البلدان املتقدمة النمـو والبلـدان الناميـة وكـذلك كيانـات األمـم
املتحدة ذات الصلة وساألر اجلهات صاحبة املصلحة ،مبا يهـا اعتمـع املـد والقطـاع اخلـا و
وســتقودها الــدول ويشــارق يهــا مســرولون علـ املســتوى الــودار وغألهــم مــن املســرول
الر يع املستوىو وستو ر منربا ةقامة الشراكات ،طـرق منـها مشـاركة اعموعـات الرأليسـية
وغألها من اجلهات صاحبة املصلحة املعنيةو
 - ٨5وسيحتضــن املنتــدى السياس ـ الر يــع املســتوى أيضــا استعرااــات موااــيعية للتقــدم
احملــرد علــ صـــعيد أهــداف التنميـــة املســـتدامة ،مبـــا يف ذلــك املســاألل الشـــاملةو وســـتدعمها
استعرااات ريها اللجان الفنية التا عة للمجل االقتصاد واالجتماع وغألها من اهلي ـات
واملنتديات اةكومية الدوليـة ،مبـا دسّـد الطـا ع املتكامـل لوهـداف ومـا ير طهـا مـن صـالتو
وستنخر يها مجيع اجلهات صاحبة املصلحة املعنية ،وسـتندرا ،حيثمـا أمكـن ذلـك ،اـمن
دورة املنتدى السياس الر يع املستوى وتتواءم معهاو
 - ٨6ورن نرح  ،عل النحو املـب يف خطـة عمـل أديـ أ ا ـا ،العمليـة املكرسـة ملتا عـة
نتاألج ويل التنمية واستعرااها وأيضا مجيع وساألل التنفيذ املتعلقة أهداف التنميـة املسـتدامة،
اليت تتكامل مع إ ـار املتا عـة واالسـتعراض هلـذه اخلطـةو أمـا االسـتنتاجات والتوصـيات املتفـق
عليها عل الصعيد اةكوم الدويل الـيت خـض عنـها املنتـدى السـنو املعـه تمويـل التنميـة
التــا ع للمجل ـ االقتصــاد واالجتم ـاع  ،ســتدرا اــمن عمليــة متا عــة تنفيــذ هــذه اخلطــة
واستعرااها شكل عام يف إ ار املنتدى السياس الر يع املستوىو
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 - ٨7وسيو ر املنتدى السياس الر يع املستوى ،الذ سيجتمع مرة كل أر ع سنوات حتـت
رعاية اجلمعية العامة ،التوجيه السياس الر يع املسـتوى شـأن اخلطـة وتنفيـذها ،كمـا سـيحدد
التقــدم احملــرد والتحــديات النار ـ ة ويتخــذ املزيــد مــن اةجــراءات للتعجيــل التنفيــذو وس ـيُعقد
االجتمــاع املقبــل للمنتــدى السياس ـ الر يــع املســتوى حتــت رعايــة اجلمعيــة العامــة ،يف عــام
 ،2019و ذلك يستهل دورة جديدة الجتماعاته ،حتقيقا ألقص قدر من االتساق مـع عمليـة
االستعرااات الشاملة للسياسات اليت ر كل أر ع سنواتو
 - ٨٨ونشدد أيضا علـ أمهيـة التخطـي والتنفيـذ واة ـالغ شـكل اسـتراتيج علـ نطـاق
املنظومة لضمان تـو أل دعـم متسـق ومتكامـل جلهـود منظومـة األمـم املتحـدة اة األيـة يف جمـال
تنفيــذ اخلطــة اجلديــدةو ويــتع علـ جمــال اةدارة ذات الصــلة أن تتخــذ اةجــراءات الالدمــة
الستعراض ذلك الدعم املقدم للتنفيذ ،وأن تبلغ عن التقدم احملـرد ومعوقـات التنفيـذو ونرحـ
اةوار اجلار عل صعيد اعل االقتصاد واالجتماع شأن حتديد املوقع الـذ يـتع أن
تتبوأه منظومة األمـم املتحـدة اة األيـة علـ املـدى الطويـل ،ونتطلـع إىل اختـاذ إجـراءات شـأن
هذه املساألل ،حس االقتضاءو
 - ٨9وســيدعم املنتــدى السياس ـ الر يــع املســتوى مشــاركة اعموعــات الرأليســية وســاألر
اجلهــات صــاحبة املصــلحة املعنيــة يف عمليــات املتا عــة واالســتعراض و قــا للقــرار 290/67و
وهني تلك األ راف الفاعلة اة الغ عن مسامهتها يف تنفيذ اخلطةو
 - 90ونطل إىل األم العام أن يعدّ ،التشاور مع الدول األعضاء ،تقريرا حيدد يـه املعـا
الرأليسية لعملية املتا عـة واالسـتعراض علـ الصـعيد العـامل شـكل متسـق نـاجع رـامل ،لكـ
تنظر يه اجلمعي ة العامة خـالل دورهتـا السـبع يف إ ـار التحضـأل الجتمـاع املنتـدى السياسـ
الر يــع املســتوى لعــام 2016و وينباـ أن يتضــمن التقريــر اقتراحــا شــأن الترتيبــات التنظيميــة
لالستعرااات اليت ريهـا الـدول اـمن إ ـار املنتـدى السياسـ الر يـع املسـتوى حتـت رعايـة
اعل ـ االقتصــاد واالجتم ـاع  ،مبــا يف ذلــك توصــيات شــأن املبــادئ التوجيهيــة الطوعيــة
املشتركة لإل الغو وينبا أن يوان املسروليات املرسسـية ويقـدم توجيهـات شـأن املوااـيع
الســنوية ،و شــأن سلســلة مــن االستعرااــات املوااــيعية واخليــارات املتاحــة لالستعرااــات
الدورية للمنتدى السياس الر يع املستوىو
 - 91ورــن نعيــد تأكيــد التزامنــا الراســذ تنفيــذ هــذه اخلطــة وتســخألها كامل ـةا ةحــداا
حتوالت ض عاملنا رو األ ضل حبلول عام 2030و
اجللسة العامة 4
 25أيلول/سئتم 2015
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الصكوق املذكورة يف اجلزء املعنون
” أهداف التنمية املستدامة وغاياهتا“
اتفاقيــــــــــة منظمــــــــــة الصــــــــــحة العامليــــــــــة اة اريــــــــــة شــــــــــأن مكا حــــــــــة التبــــــــــغ
)(United Nations, Treaty Series, vol. 2302, No. 41032

إ ار سندا للحد من ا ر الكوارا للفترة ( 2030-2015القرار  ،2٨3/69املر ق
الثا )
اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار

)(United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363

”املستقبل الذ نصبو إليه“ (القرار  ،2٨٨/66املر ق)
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