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    ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢٥ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ] )A/70/L.1( دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية[
  

  ٢٠٣٠حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام   - ٧٠/١
  

  إن اجلمعية العامة  
قمـة األمـم املتحـدة العتمـاد خطـة التنميـة ملـا بعـد          الوثيقة اخلتامية التاليـة ملـؤمتر   تعتمد  

  :٢٠١٥  عام
  

  ٢٠٣٠حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام 
  

  الديباجة
متثل هذه اخلطة برنـامج عمـل ألجـل النـاس واألرض وألجـل االزدهـار. وهـي ـدف           

علـى الفقـر   أيضا إىل تعزيز السـالم العـاملي يف جـو مـن احلريـة أفسـح. وحنـن نـدرك أن القضـاء          
غـىن   جبميع صوره وأبعاده، مبا يف ذلك الفقر املدقع، هو أكرب حتد يواجه العامل، وهـو شـرط ال  

  عنه لتحقيق التنمية املستدامة.
وستعمل مجيع البلدان واجلهات صاحبة املصلحة على تنفيـذ هـذه اخلطـة يف إطـار مـن        

شـري مـن طغيـان الفقـر والعـوز      الشراكة التعاونية. وحنن عاقدون العـزم علـى حتريـر اجلـنس الب    
وعلى تضميد جـراح كوكبنـا وحفظـه. ومصـممون علـى اختـاذ اخلطـوات اجلريئـة املفضـية إىل          
التحــول الــيت تلــزم بصــورة ملحــة لالنتقــال بالعــامل حنــو مســار قوامــه االســتدامة والقــدرة علــى   

  وراءه.  االصمود. ونتعهد، وحنن مقبلون على هذه الرحلة اجلماعية، بأال خيلف الركب أحد
 ١٦٩هدفا، وغاياا، البالغ عددها  ١٧وتربهن أهداف التنمية املستدامة، البالغ عددها   

غاية، اليت سنعلن عنها اليوم على اتساع نطاق هذه اخلطة العاملية ومدى طموحها. فاملنشود من 
حقـق يف  يت مل هذه األهداف والغايـات هـو مواصـلة مسـرية األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وإجنـاز مـا         

إطارها. كذلك يقصد ا إعمال حقوق اإلنسان الواجبة للجميع وحتقيق املسـاواة بـني اجلنسـني    
ومتكني النساء والفتيات كافة. وهي أهداف وغايات متكاملـة غـري قابلـة للتجزئـة حتقـق التـوازن       

البيئي. عدبني األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة: البعد االقتصادي والبعد االجتماعي والب  
  
  .٢٠١٥ ديسمرب/كانون األول ٢٤يف أعيد إصدارها ألسباب فنية  *
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وستحفز تلك األهداف والغايات العمل الذي سيجري على مدى السنوات اخلمس   

   عشرة املقبلة يف جماالت ذات أمهية جوهرية للبشرية ولكوكب األرض.
  

  الناس
  رمها وأبعادمهــا، وكفالــة لقــد عقــدنا العــزم علــى إــاء الفقــر واجلــوع، جبميــع صــو          

ن الكرامـــة واملســـاواة ويف ظـــل أن ميكـــن جلميـــع البشـــر تفعيـــل طاقـــام الكامنـــة يف إطـــار مـــ
  صحي.  مناخ

  
  الكوكب
تـــدهور، بطـــرق منـــها تـــوخي  حنـــن مصـــممون علـــى محايـــة كوكـــب األرض مـــن ال   

ــتدامة ــوارد الكوكـــب  االسـ ــاج، وإدارة مـ ــتهالك واإلنتـ ــتدامة،   يف االسـ ــورة مسـ ــة بصـ الطبيعيـ
ــاذ ــن     واختـ ــاخ، حـــىت ميكـ ــري املنـ ــأن تغـ ــة بشـ ــراءات عاجلـ ــال  إجـ ــات األجيـ ــم احتياجـ ــه دعـ لـ
  واملقبلة.  احلالية

  
  االزدهار
لقد عقدنا العزم على كفالة أن يتمتع مجيع الناس حبياة يظلها الرخاء تليب طموحـام،    

  وأن يتحقق التقدم االقتصادي واالجتماعي والتكنولوجي يف انسجام مع الطبيعة.
  

  سالمال
حنن مصممون على أن نشجع على قيام جمتمعات يسودها السالم والعـدل وجيـد فيهـا      

ــة       اجلميــع متســعا هلــم، جمتمعــات ختلــو مــن اخلــوف ومــن العنــف. فــال ســبيل إىل حتقيــق التنمي
  املستدامة دون سالم، وال إىل إرساء السالم دون تنمية مستدامة.

  
  الشراكة
ــائل      ــد الوســ ــى حشــ ــزم علــ ــدنا العــ ــد عقــ ــة لقــ ــن    الالزمــ ــة مــ ــذه اخلطــ ــذ هــ لتنفيــ
ســـــتدامة، علـــــى أســـــاس روح الشـــــراكة العامليـــــة مـــــن أجـــــل التنميـــــة امل تنشـــــيط خـــــالل

ــن ــامن مــ ــاص    التضــ ــه خــ ــز بوجــ ــع التركيــ ــزز، مــ ــاملي املعــ ــات   العــ ــات الفئــ ــى احتياجــ علــ
ــد ــرا األشـ ــع ال    فقـ ــن مجيـ ــاركة مـ ــعفا، ومبشـ ــر ضـ ــلحة   واألكثـ ــحاب املصـ ــع أصـ ــدان ومجيـ بلـ
  الشعوب.  ومجيع

لترابط بني أهداف التنمية املستدامة وطابعها املتكامل أمهية حامسة يف ضـمان  وألوجه ا  
نطمــح إليــه مــن هــذه اخلطــة بكامــل  حتقيــق الغــرض مــن هــذه اخلطــة اجلديــدة. وإذا حققنــا مــا 

  جوانبها، ستتحسن بشدة حياة اجلميع وسيتحول عاملنا إىل األفضل.
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  إعالن

  مقدمة

مـثلني السـامني، اـتمعني يف مقـر األمـم املتحـدة       حنن، رؤساء الدول واحلكومـات وامل   - ١
، وقت احتفـال املنظمـة بالـذكرى    ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢٧إىل  ٢٥يف نيويورك يف الفترة من 

  املستدامة.  السنوية السبعني إلنشائها، قد قررنا أن نعتمد اليوم أهدافا عاملية جديدة للتنمية
ذنا قرارا تارخييا بشأن جمموعة من األهـداف  وباسم الشعوب اليت حنن يف خدمتها، اخت  - ٢

والغايـات العامليـة الشـاملة والبعيـدة املـدى الــيت تركـز علـى النـاس وتفضـي إىل التحـول. وحنــن           
. وحنــن ٢٠٣٠ملتزمـون بالعمــل دون كلـل مــن أجـل تنفيــذ هـذه اخلطــة بالكامـل حبلــول عـام       

الفقـر املـدقع، هـو أكـرب حتـد      ندرك أن القضاء علـى الفقـر جبميـع صـوره وأبعـاده، مبـا يف ذلـك        
غــىن عنــه لتحقيــق التنميــة املســتدامة. وحنــن ملتزمــون بتحقيــق التنميــة   يواجــه العــامل وشــرط ال

علـى حنـو متـوازن ومتكامـل.      - االقتصـادي واالجتمـاعي والبيئـي    -املستدامة بأبعادها الثالثة 
أللفية منطلقا لنـا ونسـعى   وسنتخذ أيضا من اإلجنازات اليت حتققت يف إطار األهداف اإلمنائية ل

  إىل النهوض مبا مل يكتمل من أعماهلا.
، للقضاء على الفقر واجلوع يف كـل مكـان؛   ٢٠٣٠ونعتزم العمل من اآلن وحىت عام   - ٣

ومكافحــة أشــكال عــدم املســاواة داخــل البلــدان وفيمــا بينــها؛ وبنــاء جمتمعــات مســاملة وعادلــة  
مـل علـى حتقيـق املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني        وشاملة للجميع؛ ومحايـة حقـوق اإلنسـان والع   

النساء والفتيات؛ وكفالة احلماية الدائمة لألرض ومواردها الطبيعيـة. ونعقـد العـزم أيضـا علـى      
يئــة الظــروف املناســبة للنمــو االقتصــادي املســتدام واملطــرد الــذي يشــمل اجلميــع، ولالزدهــار 

اة خمتلــــف مســــتويات التنميــــة العمــــيم وتــــوافر فــــرص العمــــل الكــــرمي للكافــــة، مــــع مراعــــ 
  الوطنية.  والقدرات

وحنن، إذ نقبل على هذه الرحلـة اجلماعيـة العظيمـة، نتعهـد بـأال خيلـف الركـب أحـدا           - ٤
ــأن كرامــة اإلنســان أمــر أساســي، نأمــل أن نشــهد األهــداف       ــا مــن تســليمنا ب وراءه. وانطالق

ــرائح اتمــ        ــع ش ــم والشــعوب وجلمي ــع األم ــت جلمي ــد حتقق ــات وق ع. وســوف نســعى  والغاي
  جاهدين إىل الوصول أوال إىل من هم أشد ختلفا عن الركب.

وهذه اخلطة مل يسبق هلا مثيـل مـن حيـث النطـاق واألمهيـة. فهـي حتظـى بقبـول مجيـع            - ٥
ش يف كل بلد واخـتالف قـدرات   يالبلدان وتسري على اجلميع، مع مراعاة اختالف الواقع املع

ــع احتــ    ــها، وم ــدان ومســتويات تنميت ــداف    البل ــذه أه ــة. فه ــات الوطني رام السياســات واألولوي
ــه املتقدمــة النمــو والناميــة علــى حــد ســواء. وهــي       وغايــات عامليــة تشــمل العــامل أمجــع، ببلدان

  متكاملة غري قابلة للتجزئة حتقق التوازن بني أبعاد التنمية املستدامة الثالثة.
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مكثفـة أجريـت علـى     وهذه األهداف والغايات هي مثـرة مشـاورات عامـة واتصـاالت      - ٦
ــدين واجلهــات األخــرى صــاحبة         ــع اتمــع امل ــامل م ــن ســنتني يف شــىت أحنــاء الع ــر م مــدى أكث

فيها اهتمام خاص ألصوات أفقر الفئات وأضـعفها. ومشلـت هـذه املشـاورات      املصلحة، وأويل
دامة أعماال قيمة اضطلع ا الفريق العامل املفتـوح بـاب العضـوية املعـين بأهـداف التنميـة املسـت       

التابع للجمعية العامة، كما اضطلعت ا األمم املتحـدة، الـيت قـدم أمينـها العـام تقريـرا جتميعيـا        
  .٢٠١٤يف كانون األول/ديسمرب 

  
  رؤيتنا

لقد ضمنا األهداف والغايـات الـيت اتفقنـا عليهـا رؤيـة يف منتـهى الطمـوح تقـوم علـى            - ٧
واجلــوع واملــرض والعــوز، ميكــن أن  إحــداث التحــول. فــنحن نصــبو إىل عــامل خــال مــن الفقــر

تنتعش فيه مجيع أشكال احلياة. ونصبو إىل عامل خال مـن اخلـوف ومـن العنـف. عـامل يلـم فيـه        
اجلميع بالقراءة والكتابة. وتتاح فيه للجميـع سـبل متكافئـة للحصـول علـى التعلـيم اجليـد علـى         

فــل فيــه الســالمة البدنيــة مجيــع املســتويات، وعلــى الرعايــة الصــحية واحلمايــة االجتماعيــة، وتك
والعقلية والرفاه االجتماعي. عامل نؤكد فيـه مـن جديـد التزاماتنـا فيمـا يتعلـق حبـق اإلنسـان يف         
احلصــول علــى ميــاه الشــرب املأمونــة وخــدمات الصــرف الصــحي، وتتــوافر فيــه ســبل حمســنة    

غذيـة. عـامل تكـون    للنظافة الصحية؛ وتتاح فيه األغذية الكافية واملأمونة وامليسـورة التكلفـة وامل  
فيه املوائـل البشـرية آمنـة وقـادرة علـى الصـمود ومسـتدامة وميكـن فيـه للجميـع احلصـول علـى             

  طاقة ميسورة وموثوقة ومستدامة.
وحنــن نصــبو إىل عــامل يســود كافــة أرجائــه احتــرام حقــوق اإلنســان وكرامــة اإلنســان    - ٨

ترم األعـراق واالنتمـاء اإلثـين والتنـوع     وسيادة القانون والعدالة واملساواة وعدم التمييز؛ عامل حي
حتقيـق كامـل اإلمكانـات البشـرية ويسـاهم يف حتقيـق       تكـافؤ الفـرص ويتـيح    يتـيح  عامل الثقايف؛ 

ــن          ــدا ع ــل بعي ــه كــل طف ــو في ــه وينم ــتثمر يف أطفال ــامل يس ــيم. ع ــار العم ــاراالزده ــف  إس العن
اة الكاملة بني اجلنسني، وتـزاح  يتاح فيه لكل النساء والفتيات التمتع باملساو واالستغالل. عامل

الــيت حتــول دون متكينــهن. عــامل قوامــه   القانونيــة واالجتماعيــة واالقتصــادية عنــه مجيــع العوائــق
العدل واإلنصاف والتسامح واالنفتـاح واإلشـراك االجتمـاعي للجميـع، وتلـىب فيـه احتياجـات        

  ضعفا.  أشد الفئات
مو االقتصـادي املطــرد واملســتدام الــذي  وحنـن نصــبو إىل عــامل يتمتــع فيـه كــل بلــد بــالن    - ٩

يشــمل اجلميــع، وتتــوافر فيــه فــرص العمــل الكــرمي للكافــة. عــامل تكــون فيــه أمنــاط االســتهالك   
من اهلواء إىل األرض ومن األـار والـبحريات    -واإلنتاج وأوجه استعمال كل املوارد الطبيعية 

وجـه اسـتعمال مسـتدامة. عـامل تكـون      أمناطـا وأ  - وطبقات املياه اجلوفية إىل احمليطات والبحار
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فيــه الدميقراطيــة واحلكــم الرشــيد وســيادة القــانون وتــوافر بيئــة مواتيــة علــى الصــعيدين الــوطين   
والــدويل أمــوراً أساســية لتحقيــق التنميــة املســتدامة، مبــا يف ذلــك النمــو االقتصــادي املطّــرد           

لفقـر واجلـوع. عـامل تكـون فيـه      والشامل، والتنمية االجتماعية، ومحايـة البيئـة، والقضـاء علـى ا    
التكنولوجيــا يف تطويرهــا وتطبيقهــا مراعيــة للمنــاخ وحمترِمــة للتنــوع البيولــوجي وقــادرة علــى    
ــواع         ــة وأن ــاة الربي ــه احلي ــع الطبيعــة وحتمــى في ــام م ــه اإلنســانية يف وئ ــيش في الصــمود. عــامل تع

  احلية.  الكائنات
  

  مبادئنا والتزاماتنا املشتركة

طـة اجلديـدة مبقاصـد ميثـاق األمـم املتحـدة ومبادئـه، مبـا فيهـا االحتـرام           يسترشد يف اخل  - ١٠
واملعاهــدات  )١(التــام للقــانون الــدويل. وترتكــز اخلطــة علــى اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنســان   

والوثيقـــة اخلتاميـــة ملـــؤمتر القمـــة العـــاملي لعـــام   )٢(الدوليـــة حلقـــوق اإلنســـان، وإعـــالن األلفيـــة 
  .)٤(بصكوك أخرى مثل إعالن احلق يف التنمية. وتدي اخلطة )٣(٢٠٠٥

وحنن نؤكد مـن جديـد نتـائج مجيـع املـؤمترات الرئيسـية ومـؤمترات القمـة الـيت عقـدا             - ١١
األمم املتحدة واليت أرست أساسا متينا للتنمية املستدامة وأسهمت يف تشكيل اخلطـة اجلديـدة.   

ومـؤمتر   ،ر القمة العاملي للتنميـة املسـتدامة  ومؤمت ،)٥(وهي تشمل إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية
، ومنـهاج  )٦(وبرنـامج عمـل املـؤمتر الـدويل للسـكان والتنميـة       ،القمة العاملي للتنمية االجتماعيـة 

مت يف إطـار   ومؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة. ونؤكد من جديد أيضـا مـا   ،)٧(عمل بيجني
مـؤمتر األمـم املتحـدة الرابـع املعـين بأقـل البلـدان منـوا،         متابعة هذه املؤمترات، مبا يف ذلـك نتـائج   

ومؤمتر األمم املتحـدة الثـاين املعـين     ،واملؤمتر الدويل الثالث املعين بالدول اجلزرية الصغرية النامية

_______________ 

  ).٣  –  ألف (د ٢١٧القرار   )١(
  .٥٥/٢القرار   )٢(
  .٦٠/١القرار   )٣(
  ، املرفق.٤١/١٢٨القرار   )٤(
، الـد  ١٩٩٢حزيران/يونيـه   ١٤-٣ؤمتر األمم املتحـدة املعـين بالبيئـة والتنميـة، ريـو دي جـانريو،       تقرير م )٥(

، ١والتصـويب)، القـرار    A.93.I.8 (منشـورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع      القرارات اليت اعتمـدها املـؤمتر  األول، 
  األول.املرفق 

(منشـورات األمـم املتحـدة،     ١٩٩٤أيلول/سـبتمرب   ١٣-٥ تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، القاهرة، )٦(
  .، املرفق١)، الفصل األول، القرار A.95.XIII.18رقم املبيع 

(منشـورات األمـم املتحـدة،     ١٩٩٥أيلول/سـبتمرب   ١٥-٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،  )٧(
  .الثاين ملرفق، ا١فصل األول، القرار ، الA.96.IV.13) رقم املبيع
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بالبلـــدان الناميـــة غـــري الســـاحلية، ومـــؤمتر األمـــم املتحـــدة العـــاملي الثالـــث املعـــين باحلـــد مـــن    
  .الكوارث  أخطار

يد تأكيد مجيع مبادئ إعالن ريـو بشـأن البيئـة والتنميـة، مبـا يف ذلـك مبـادئ منـها         ونع  - ١٢
ــدأ      ــه يف املب ــة يف آن واحــد، علــى النحــو املنصــوص علي  ٧مبــدأ املســؤوليات املشــتركة واملتباين

  اإلعالن.  من
والتحديات وااللتزامات اليت مت حتديدها يف هـذه املـؤمترات الرئيسـية ومـؤمترات القمـة        - ١٣
ابطة وتتطلب حلوال متكاملة. وال بد يف سبيل التصدي هلا بفعاليـة مـن اتبـاع ـج جديـد.      متر

ــر جبميــع صــوره وأبعــاده،            ــة اعتــراف يف جمــال التنميــة املســتدامة بــأن القضــاء علــى الفق فثم
ومكافحة انعدام املساواة داخل البلـدان وفيمـا بينـها، وحفـظ كوكـب األرض، وحتقيـق النمـو        

متصــل  مترابطــة والشــامل واملســتدام، وتعزيــز اإلدمــاج االجتمــاعي، أمــور االقتصــادي املطــرد 
  ومترابطة. بعضها ببعض

  
  عاملنا اليوم

١٤ -  ل فيــه أمــام التنميــة املســتدامة حتــديات هائلــة. فــالباليني مــن   مثُــإننــا جنتمــع يف وقــت ت
اواة داخــل مــن احليــاة الكرميــة. وأوجــه عــدم املســ  يعــانون الفقــر واحلرمــانيزالــون  مواطنينــا ال

ــروة والســلطة.          ــرص والث ــة يف الف ــوارق هائل ــاك ف ــد. وهن ــها آخــذة يف التزاي ــا بين ــدول وفيم ال
ــة، وال ســيما يف        وال ــل البطال ــني اجلنســني يشــكل حتــديا رئيســيا. ومتث ــزال انعــدام املســاواة ب ي

صفوف الشباب، مصدر قلق كبري. وتشكل األخطار الصحية اليت دد العـامل، وازديـاد تـواتر    
، والتطــرف العنيــف، واإلرهــاب، ومــا يتصــل اتوارث الطبيعيــة وشــدا، وتصــاعد الرتاعــالكــ

بتقـويض الكـثري مـن التقـدم      تنـذر بذلك من أزمات إنسانية ومن تشريد قسـري للبشـر، أمـورا    
اسـتنفاد املـوارد الطبيعيـة واآلثـار      وينضـاف الذي أحرز على صعيد التنمية يف العقـود األخـرية.   

بيئي، مبا يف ذلـك التصـحر واجلفـاف وتـدهور األراضـي ونـدرة امليـاه العذبـة         الضارة للتدهور ال
وفقدان التنـوع البيولـوجي، إىل قائمـة التحـديات الـيت تواجههـا البشـرية ويـؤدي إىل تفاقمهـا.          
ويشكل تغري املناخ واحدا من أكـرب التحـديات يف عصـرنا وتقـوض آثـاره الضـارة قـدرة كافـة         

املســتدامة. فالزيــادات يف درجــة احلـرارة العامليــة وارتفــاع مســتوى  البلـدان علــى حتقيــق التنميـة   
سطح البحر وحتمض احمليطات وغريها من اآلثار املترتبة علـى تغـري املنـاخ ختلـف آثـارا خطـرية       
على املناطق الساحلية والبلـدان السـاحلية املنخفضـة، مبـا يف ذلـك الكـثري مـن أقـل البلـدان منـوا           

ــة الصــغرية ال   ــدول اجلزري ــنظم        وال ــاء ال ــات وبق ــن اتمع ــثري م ــاء الك ــدد بق ــر يه ــة. واخلط نامي
  البيولوجية اليت تدعم كوكب األرض.
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بيد أنه أيضا وقت زاخر بالفرص اهلائلة. فقد أحرز تقدم كبري يف مواجهـة الكـثري مـن      - ١٥
التحديات اإلمنائية. وخرج مئات املاليني مـن األشـخاص علـى مـدى اجليـل املاضـي مـن دائـرة         

املــدقع. وطــرأت زيــادة كــبرية يف الســبل املتاحــة للحصــول علــى التعلــيم، ســواء بالنســبة   الفقــر
ــان ــاتأو  للفتيـ ــ. ويالفتيـ ــاملي   عـ ــرابط العـ ــاالت والتـ ــات واالتصـ ــا املعلومـ ــار تكنولوجيـ د انتشـ

بإمكانات كبرية تتيح التعجيـل بالتقـدم البشـري وسـد الفجـوة الرقميـة وإجيـاد جمتمعـات تقـوم          
يعـد بـه أيضـا االبتكـار العلمـي والتكنولـوجي يف جمـاالت شـىت مـن قبيـل            و مـا على املعرفة، وه

  والطاقة.  الطب
عاما على االتفاق علـى األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة. وهـي أهـداف        ١٥وقد مر حوايل   - ١٦

وفرت إطارا هاما للتنميـة، وأحـرز مـن خالهلـا تقـدم كـبري يف عـدد مـن اـاالت. لكـن وتـرية            
اوتة، وال سـيما يف أفريقيـا وأقـل البلـدان منـوا والبلـدان الناميـة غـري السـاحلية          التقدم كانت متف

والدول اجلزرية الصغرية الناميـة، وال يـزال بعـض تلـك األهـداف بعيـدا عـن املسـار الصـحيح،          
سيما األهداف املتعلقة بصحة األمهات واملواليد واألطفال والصحة اإلجنابيـة. وحنـن نعـرب     ال

منا بأن حنقق بالكامل مجيع األهداف اإلمنائية لأللفية، مبا يف ذلك األهـداف  من جديد عن التزا
البعيدة عن مسارها الصحيح، وخصوصا من خالل تزويد أقل البلدان منوا وغريها مـن البلـدان   
اليت تواجه أوضاعا خاصة مبزيد من املساعدات اليت تركـز علـى أمـور حمـددة، مبـا يتماشـى مـع        

ة. وتتخـذ اخلطـة اجلديـدة مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة منطلقـا هلـا،          برامج الـدعم ذات الصـل  
ــا   ــام مـ ــعى إىل إمتـ ــد       وتسـ ــول إىل أشـ ــق بالوصـ ــا يتعلـ ــيما فيمـ ــا، وال سـ ــق يف إطارهـ مل يتحقـ

  ضعفا.  الفئات
غــري أن اإلطــار الــذي نعلــن اليــوم عــن إرســائه يتجــاوز نطاقــه بكــثري نطــاق األهــداف     - ١٧

ب األولويــات اإلمنائيــة القائمــة مثــل القضــاء علــى الفقــر واالهتمــام اإلمنائيــة لأللفيــة. فــإىل جانــ
اإلطــار طائفــة واســعة مــن األهــداف   هــذابالصــحة والتعلــيم واألمــن الغــذائي والتغذيــة، حيــدد  

االقتصــادية واالجتماعيــة والبيئيــة. وهــو يعــد أيضــا بإرســاء جمتمعــات أكثــر ســالما واحتضــانا    
ــة  ــع. ومــن غاي ــة للجمي ــه   األمهي ــع األهــداف     أيضــا أن ــرتبط مجي ــك. وت ــذ ذل حيــدد وســائل تنفي

والغايات اجلديدة بروابط عميقة وتشترك كلها يف عناصر عديـدة، ممـا يعكـس النـهج املتكامـل      
  اتباعه.  الذي قررنا

  
  اخلطة اجلديدة

ــوم عــن إرســاء     - ١٨ ــن الي ــا نعل ــة املســتدامة و   ١٧إنن ــة  ١٦٩ هــدفا مــن أهــداف التنمي غاي
وغايات متكاملة وغـري قابلـة للتجزئـة. ومل يسـبق قـط لزعمـاء العـامل        مرتبطة ا، وهي أهداف 

أن تعهدوا بالعمل معا وبذل املساعي املشتركة بشأن خطة سياساتية ذا القدر مـن االتسـاع.   
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فنحن نشد الرحال معا للسري حنو التنمية املستدامة، مكرسني أنفسنا مجاعيـا للسـعي إىل حتقيـق    
يـق تعـاون مثمـر للجميـع ميكـن أن جيلـب مكاسـب هائلـة لكـل البلـدان           التنمية العاملية وإىل حتق

وجلميع املناطق يف العامل. ونؤكد من جديد أن لكل دولـة سـيادة دائمـة كاملـة متارسـها حبريـة       
يعـود بـالنفع   على كل ثرواا ومواردها الطبيعية وأنشطتها االقتصادية. وسوف ننفذ اخلطة مبـا  

ل احلاضر واألجيـال املقبلـة. ونؤكـد مـن جديـد، يف سـعينا هـذا،        اجلي التام على اجلميع، لصاحل
التزامنا بالقانون الدويل، ونشدد على أن اخلطة سوف تنفذ على حنو متسق مع حقـوق الـدول   

مبوجب القانون الدويل. اوالتزاما  
 ونعيد تأكيد أمهية اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وغريه من الصكوك الدولية املتعلقـة   - ١٩

حبقوق اإلنسان والقـانون الـدويل. ونشـدد علـى أن مجيـع الـدول مسـؤولة، طبقـا مليثـاق األمـم           
املتحدة، عن احترام حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية للجميـع ومحايتـها وتعزيزهـا، دومنـا         
متييز من أي نوع على أساس العرق أو اللـون أو اجلـنس أو اللغـة أو الـدين أو الـرأي السياسـي       

اإلعاقـة، أو علـى    أو األصل القومي أو االجتماعي، أو على أساس امللكية أو امليالد أوأو غريه 
  أي أساس آخر.

وسـوف يســهم حتقيـق املســاواة بــني اجلنسـني ومتكــني املــرأة والفتـاة إســهاما حامســا يف       - ٢٠
إحــراز تقــدم حنــو حتقيــق مجيــع األهــداف والغايــات. فــال ســبيل إىل حتقيــق كامــل اإلمكانــات    

ية وحتقيــق التنميــة املســتدامة إذا ظــل نصــف البشــرية حمرومــا مــن التمتــع بكامــل حقــوق  البشــر
اإلنسان والفرص الواجبة له. إذ جيب أن تتمتـع النسـاء والفتيـات باملسـاواة يف فـرص احلصـول       
علــى التعلــيم اجليــد واملــوارد االقتصــادية وفــرص املشــاركة السياســية، فضــال عــن املســاواة مــع   

القيـادة وصـنع القـرار علـى مجيـع املسـتويات. وسـوف         يف فرص العمل وتـويل الرجال والفتيان 
نعمل من أجل إحداث زيادة كبرية يف االستثمارات اليت دف إىل سـد الفجـوة بـني اجلنسـني     
وتعزيــز دعــم املؤسســات يف جمــال املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة علــى الصــعد العــاملي      

ء على مجيع أشـكال التمييـز والعنـف ضـد النسـاء والفتيـات،       واإلقليمي والوطين. وسيتم القضا
ملنظـور  راعـاة ا . فـالتعميم املنـتظم مل  يف هذا املسـعى  عن طريق أمور منها إشراك الرجال والفتيان

  اجلنساين يف تنفيذ اخلطة أمر بالغ األمهية.
ــدة يف       - ٢١ ــات اجلديـ ــداف والغايـ ــريان األهـ ــيبدأ سـ ــاير   ١وسـ ــانون الثاين/ينـ ، ٢٠١٦كـ

سيسترشد ا يف اختاذ القرارات على مـدى السـنوات اخلمـس عشـرة املقبلـة. وسـوف نعمـل        و
ش يمجيعا على تنفيذ اخلطة يف بلداننا وعلى الصعيدين اإلقليمي والعاملي، مع مراعاة الواقـع املعـ  

يف كل بلد وقدراته ومستوى تنميته واحتـرام السياسـات واألولويـات الوطنيـة. وسـوف حنتـرم       
تشــغله السياســات الوطنيــة الراميــة إىل حتقيــق النمــو االقتصــادي املطــرد واملســتدام   احليــز الــذي
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ــع، ال  ــذي يشــمل اجلمي ــد       ال ــع القواع ــى االتســاق م ــاظ عل ــع احلف ــة، م ــدول النامي ســيما يف ال
وااللتزامات الدولية ذات الصلة. ونسلم أيضا بأمهية البعـدين اإلقليمـي ودون اإلقليمـي وأمهيـة     

ــل االقتصــادي  ــة ودون      التكام ــاألطر اإلقليمي ــة املســتدامة. ف ــرابط يف جمــال التنمي اإلقليمــي والت
اإلقليميـة ميكــن أن تيســر جتســيد سياســات التنميـة املســتدامة بفعاليــة يف إجــراءات حمــددة علــى   

  الوطين.  الصعيد
ويواجه كل بلد حتديات خاصة يف سعيه إىل حتقيـق التنميـة املسـتدامة. وتسـتحق أشـد        - ٢٢

ا، وبلدان منها على وجه اخلصـوص البلـدان األفريقيـة وأقـل البلـدان منـوا والبلـدان        البلدان ضعف
الناميـة غـري السـاحلية والـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة، اهتمامـا خاصـا، شـأا يف ذلـك شــأن            

بعد الـرتاع. وهنـاك أيضـا حتـديات خطـرية       البلدان اليت تشهد حاالت نزاع واليت متر مبرحلة ما
  من البلدان املتوسطة الدخل.داخل العديد 

وال بد من متكني الضـعفاء. ويشـمل مـن تراعـى احتياجـام يف اخلطـة مجيـع األطفـال           - ٢٣
ــن       ــر م ــذين يعــيش أكث ــة (ال ــهم يف فقــر)    ٨٠والشــباب واألشــخاص ذوي اإلعاق ــة من يف املائ

ألصـلية  واألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعـة البشـرية/اإليدز واملسـنني وأفـراد الشـعوب ا     
ــدابري       ــا واملهــاجرين. وقــد عقــدنا العــزم علــى اختــاذ مزيــد مــن الت والالجــئني واملشــردين داخلي
واإلجراءات الفعالـة، وفقـا للقـانون الـدويل، إلزالـة العقبـات واملعوقـات ولتعزيـز الـدعم وتلبيـة           
االحتياجات اخلاصة ملن يعيشون يف مناطق متضـررة مـن حـاالت طـوارئ إنسـانية معقـدة ويف       

  اطق متضررة من اإلرهاب.من
وحنــن ملتزمــون بالقضــاء علــى الفقــر جبميــع صــوره وأبعــاده، مبــا يف ذلــك مــن خــالل     - ٢٤

. فــال بــد أن يتمتــع اجلميــع مبســتويات املعيشــة  ٢٠٣٠القضــاء علــى الفقــر املــدقع حبلــول عــام  
اء األساسية، عن طريق وسائل منها نظم احلماية االجتماعية. وحنن مصممون أيضا على القضـ 

على اجلوع وحتقيق األمن الغذائي على سبيل األولوية، وعلى وضـع حـد جلميـع أشـكال سـوء      
التغذية. ويف هذا الصدد، نؤكد من جديد الدور املهـم والطـابع الشـامل للجنـة األمـن الغـذائي       

. وسـوف نكـرس املـوارد لتنميـة     )٨(العاملي ونرحب بإعالن رومـا بشـأن التغذيـة وبإطـار العمـل     
ــاطق ال ــزارعني، وال ســيما       املن ــدعم صــغار امل ــة ومصــائد األمســاك املســتدامة، ول ــة والزراع ريفي

  املزارعات، والرعاة والصيادين يف البلدان النامية، وخباصة أقل البلدان منوا.
الطفولـة املبكـرة، والتعلـيم االبتـدائي،      -ونلتزم بتوفري تعليم جيد يف مجيـع املسـتويات     - ٢٥

على حنـو يشـمل مجيـع     -يم اجلامعي، والتعليم التقين، والتدريب املهين والتعليم الثانوي، والتعل

_______________ 

  ، املرفقان األول والثاين.EB 136/8منظمة الصحة العاملية، الوثيقة   )٨(



٢٠٣٠حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام  A/RES/70/1  
 

10/49 

األشــخاص وينصــفهم. فالنــاس بصــرف النظــر عــن هويتــهم مــن حيــث نــوع اجلــنس أو العمــر  
االنتماء العرقي أو اإلثين، واألشخاص ذوو اإلعاقة، واملهاجرون، وأبناء الشـعوب األصـلية،    أو

يعيشون يف أوضاع هشة، كلُّهم ينبغي أن يسـتفيدوا مـن    واألطفال والشباب، وال سيما الذين
فرص التعلم مدى احلياة، مبا يساعدهم على حتصـيل املعـارف واملهـارات الضـرورية النتفـاعهم      
بالفرص املتاحة هلم ومشاركتهم يف احلياة االجتماعية مشاركة كاملة. وسنسـعى جاهـدين إىل   

هم مبـا يلـزمهم إلعمـال حقـوقهم وحتقيـق قـدرام       يئة بيئة ينشأ فيها األطفال والشباب فتغـذي 
علــى وجــه تــام، فيصــبحون بــذلك مــددا يعــني بلــداننا علــى جــين مثــار املكاســب الدميغرافيــة،     

  ويشمل ذلك إقامة مدارس آمنة وتوثيق وشائج اتمعات احمللية واألسر.  
ــة والعقليــة وزيــادة ال     - ٢٦ عمــر املتوقــع لــدى  ولكفالــة متتــع اجلميــع بالصــحة والعافيــة البدني

يحـرم مـن    الوالدة، جيب علينا أن نوفر التغطيـة الصـحية والرعايـة الصـحية اجليـدة للجميـع، ال      
ذلــك أحــد. ونلتــزم باإلســراع يف وتــرية التقــدم احملــرز حــىت اآلن صــوب خفــض عــدد وفيــات   

ل املواليد واألطفال واألمهـات بوضـع حـد جلميـع تلـك الوفيـات الـيت ميكـن تفاديهـا قبـل حلـو           
. وإننــا ملتزمــون بكفالــة اســتفادة اجلميــع مــن خــدمات الرعايــة املتعلقــة بالصــحة  ٢٠٣٠العــام 

اجلنسية واإلجنابية، مبا يف ذلـك ألغـراض تنظـيم األسـرة واإلعـالم والتثقيـف. وسـنبذل كـذلك         
جهــودا مــن أجــل اإلســراع بــوترية التقــدم احملــرز يف مكافحــة املالريــا، وفــريوس نقــص املناعــة    

الزمة نقــص املناعــة املكتســب (اإليــدز)، وداء الســل، والتــهاب الكبــد، وإيبــوال        البشــرية/مت
ذلـك مـن األوبئـة واألمـراض املعديـة، بوسـائل مـن مجلتـها التصـدي ملقاومـة امليكروبـات             وغري

لألدوية وملشكلة األمراض املهملة اليت تعاين منها البلدان النامية. ونلتزم بالوقايـة مـن األمـراض    
ومعاجلتها، مبا يف ذلك االضـطرابات السـلوكية والعصـبية واضـطرابات النمـو، الـيت       غري املعدية 

  تشكل حتديا كبريا يف وجه التنمية املستدامة.  
وسنسعى إىل إقامة أسس اقتصادية متينة لصاحل بلداننا مجيعا. إن من شروط االزدهـار    - ٢٧

فيــه. ولــن يتحقــق ذلــك    األساســية اطــراد النمــو االقتصــادي واســتدامته ومشــاركة اجلميــع       
بتعميم االنتفاع بالثروة والتصدي ملشكلة التفاوت يف الـدخل. وسـنعمل مـن أجـل أن نـبين       إال

اقتصادات دينامية أساسها االستدامة واالبتكـار وحمورهـا النـاس، تعمـل علـى النـهوض بفـرص        
لجميــع. العمــل املتاحــة للشــباب والــتمكني االقتصــادي للمــرأة خاصــة، وتــوفري العمــل الالئــق ل

وسنقضي على السخرة واالجتار بالبشـر ونضـع حـدا لعمـل األطفـال جبميـع أشـكاله. فالبلـدان         
يلــزم مــن املعــارف  قاطبــة ستســتفيد مــن وجــود قــوة عاملــة متعلمــة تــنعم بالصــحة ومتلــك مــا   

واملهارات للقيام بعمل منتج حيقق مطاحمها وللمشاركة الكاملة يف احلياة االجتماعية. وسـنعزز  
اإلنتاجية للبلدان األقل منوا يف القطاعات مجيعا، بوسائل مـن بينـها التحـول اهليكلـي.      القدرات

وسنعتمد سياسات تعزز القدرات اإلنتاجية، والعمالة املنتجة، وتعميم االستفادة من اخلـدمات  
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ة املاليــة، واإلنتاجيــة، والزراعــة املســتدامة، والتنميــة الرعويــة وتنميــة املصــائد، والتنميــة الصــناعي 
املستدامة، واسـتفادة اجلميـع مـن خـدمات الطاقـة احلديثـة املسـتدامة الـيت ميكـن التعويـل عليهـا            

  بتكلفة ميسورة، ونظم النقل املستدامة، وجودة البنيات التحتية وقدرا على الصمود.  
ونلتزم بإجراء التغيريات األساسـية يف الطرائـق الـيت تنـهجها جمتمعاتنـا يف إنتـاج السـلع          - ٢٨
دمات واســتهالكها. وجيــب أن تســاهم احلكومــات واملنظمــات الدوليــة وقطــاع األعمــال واخلــ

وغري ذلك من اجلهات الفاعلة غري احلكومية واألفراد يف تغيري أمنـاط االسـتهالك واإلنتـاج غـري     
املستدامة، مبا يف ذلك تسخري مجيع املصـادر يف حشـد املسـاعدة املاليـة والتقنيـة الالزمـة لتعزيـز        

لبلدان العلمية والتكنولوجية واالبتكاريـة لالنتقـال صـوب أمنـاط اسـتهالكية وإنتاجيـة       قدرات ا
أكثــر اســتدامة. ونشــجع علــى تنفيــذ اإلطــار العشــري ألمنــاط االســتهالك واإلنتــاج املســتدامة.  
وكل البلدان ينبغي أن تتخـذ إجـراءات يف هـذا الصـدد، علـى أن تتـوىل البلـدان املتقدمـة النمـو          

  ملبذول، مراعية يف ذلك تنمية البلدان النامية وقدراا.  ريادة اجلهد ا
ــة         - ٢٩ ــع والتنمي ــو الشــامل للجمي ــق النم ــاجرين يف حتقي ــة للمه ــرف باملســامهة اإلجيابي ونعت

املستدامة. ونعترف أيضا بأن اهلجرة الدوليـة هـي واقـع متعـدد األبعـاد يتسـم بأمهيـة كـربى يف         
ــد    ــور وبل ــدان العب ــدان املنشــأ وبل ــة بل ــدابري متســقة وشــاملة.    تنمي ــب اختــاذ ت ان املقصــد ويتطل

وسـنتعاون دوليـا مـن أجـل كفالـة أن تـتم اهلجـرة بطريقـة نظاميـة وأن جتـري يف ظـروف تــوفِّر            
ــة اإلنســانية        ــرام الكامــل حلقــوق اإلنســان وضــمان املعامل ــع االحت ــان ويســودها النظــام م األم

ني واملشـردين. وينبغـي أن   للمهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم مـن حيـث اهلجـرة، ولالجـئ    
ــن          ــؤويهم م ــن ت ــى حتمــل م ــة عل ــدرة اتمعــات احمللي ــز ق ــاون أيضــا إىل تعزي ــك التع يســعى ذل
الالجـئني، وال سـيما البلـدان الناميــة. ونشـدد علـى حـق املهــاجرين يف العـودة إىل البلـدان الــيت         

ــدول أن تكفــل مراعــاة األصــول يف اســت       ــأن مــن واجــب ال ــذكّر ب ــون جنســيتها، ون قبال حيمل
  العائدين.    رعاياها

ــة         - ٣٠ ــدابري اقتصــادية أو مالي ــق أي ت ــاع عــن ســن وتطبي ــى االمتن ــوة عل ــدول بق وحنــث ال
جتاريــة أحاديــة اجلانــب تتنــاىف مــع القــانون الــدويل وميثــاق األمــم املتحــدة وتعرقــل التنميــة      أو

  االقتصادية واالجتماعية الكاملة، وال سيما يف البلدان النامية.  
هــي احملفــل احلكــومي  )٩(بــأن اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــري املنــاخ ونقــر   - ٣١

الدويل الرئيسي الذي يتوىل دوليا مناقشة التدابري العاملية ملواجهة تغري املناخ. وقـد عقـدنا العـزم    
على التصدي حبزم خلطر تغري املنـاخ وتـدهور البيئـة. إن الطـابع العـاملي لـتغري املنـاخ يسـتوجب         

_______________ 

)٩(  United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822.  
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ونا دوليا على أوسع نطاق ممكن يرمـي إىل اإلسـراع خبفـض انبعاثـات غـازات الدفيئـة علـى        تعا
الصعيد العاملي ومعاجلة مسألة التكيف مع اآلثار السلبية لتغري املنـاخ. وإننـا نالحـظ بقلـق بـالغ      

األثر اإلمجايل لوعود التخفيـف الـيت تلتـزم األطـراف بتحقيقهـا حبلـول عـام        الفجوة الكبرية بني 
ــات      ٢٠٢٠ ــة ومســارات االنبعاث ــة مــن غــازات الدفيئ ــات الســنوية العاملي فيمــا يتصــل باالنبعاث

اإلمجالية اليت ترجح احتمـال اإلبقـاء علـى ارتفـاع معـدل درجـة احلـرارة العامليـة دون درجـتني          
  .  قبل الثورة الصناعية  درجة مئوية فوق مستويات ما  ١,٥  مئويتني أو

احلاديـة والعشـرين ملـؤمتر األطـراف ببـاريس، نؤكـد التــزام       واستشـرافا النعقـاد الـدورة      - ٣٢
مجيع الدول بالعمل من أجل التوصل إىل اتفاق عاملي طموح بشأن املناخ. ونؤكـد مـن جديـد    
أن الربوتوكول، أي صك قانوين آخر أو وثيقة ختامية متفق عليها حتظى بقـوة النفـاذ مبوجـب    

تصـــدى بطريقـــة متوازنـــة ألمـــور مـــن  االتفاقيـــة وتســـري علـــى مجيـــع األطـــراف، جيـــب أن ي 
التخفيــف والتكيــف والتمويــل وتطــوير التكنولوجيــا ونقلــها وبنــاء القــدرات وشــفافية    مجلتــها

  والدعم.    اإلجراءات
ونقــر بــأن حتقيــق التنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية مــرن بــاإلدارة املســتدامة للمــوارد    - ٣٣

ى حفـظ احمليطـات والبحـار، ومـوارد ميـاه      الطبيعية لكوكب األرض. ومن مث فإننا عازمون علـ 
الشرب، وكذلك الغابات واجلبال واألراضي اجلافة واسـتخدامها اسـتخداما مسـتداما، ومحايـة     
التنوع البيولـوجي والـنظم اإليكولوجيـة واحليـاة الربيـة. وقـد عقـدنا العـزم أيضـا علـى تشـجيع            

التعـاون علـى مكافحـة التصــحر    السـياحة املسـتدامة، والتصـدي لنـدرة امليـاه وتلوثهــا، وتـدعيم       
والعواصف الرملية وتدهور األراضي واجلفاف، وتعزيز القدرة على التحمل واحلـد مـن خمـاطر    
الكوارث. ونتطلع يف هذا الصدد إىل االجتماع الثالث عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقيـة التنـوع   

  البيولوجي، املقرر أن ينعقد باملكسيك.  
طق احلضــرية وإدارــا بطريقــة مســتدامة شــرط حاســم لالرتقــاء   ونقــر بــأن تنميــة املنــا   - ٣٤

بنوعيـــة حيـــاة النـــاس. وســـنعمل مـــع الســـلطات واتمعـــات احملليـــة مـــن أجـــل جتديـــد مـــدننا 
ومسـتوطناتنا البشـرية وختطيطهـا علـى حنـو يعـزز الـتالحم اتمعـي واألمـن الشخصـي، وحيفـز            

ــار الســلبية النامجــة عــن األنشــطة   علــى االبتكــار وإجيــاد فــرص العمــل. وســنقوم بتقلــيص اآل    ث
احلضرية وعن املواد الكيميائية اليت تنطوي على أخطار دد الصحة البشرية والسـالمة البيئيـة،   
مبا يف ذلك من خالل إدارة املواد الكيميائية إدارة سليمة من الناحيـة البيئيـة واسـتخدامها علـى     

ــادة       ــدويرها، وزي ــادة ت ــات وإع ــض النفاي ــأمون، وخف ــة.    حنــو م ــاه والطاق ــتخدام املي ــة اس فعالي
وســنعمل مــن أجــل تقلــيص تــأثري املــدن يف نظــام املنــاخ العــاملي. وســنراعي أيضــا االجتاهــات      
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والتوقعات السكانية يف استراتيجياتنا وسياساتنا الوطنية والريفية واحلضرية. ونتطلع إىل انعقـاد  
  ضرية املستدامة يف كيتو.  مؤمتر األمم املتحدة املقبل املعين باإلسكان والتنمية احل

وال ميكن أن تتحقـق التنميـة املسـتدامة يف منـأى عـن السـالم واألمـن؛ كمـا أن انعـدام            - ٣٥
التنمية املستدامة يعرض للخطـر اسـتتباب السـالم واألمـن. وتقـر اخلطـة اجلديـدة بضـرورة بنـاء          

علـى اللجـوء إىل   جمتمعات سلمية عادلة حاضنة للجميـع تكفـل املسـاواة بـني النـاس يف القـدرة       
العدالة، وتقوم على احترام حقوق اإلنسان (مبا يف ذلك احلق يف التنمية)، وعلـى فعاليـة سـيادة    
ــة        ــى مؤسســات تتســم بالشــفافية والفعالي ــة، وعل ــانون واحلكــم الرشــيد يف املســتويات كاف الق
 وختضــع للمســاءلة. وتتنــاول اخلطــة العوامــل الــيت تقــود إىل نشــوب العنــف وانعــدام األمــن          
واستشراء الظلم، كانعـدام املسـاواة والفسـاد وسـوء اإلدارة وتـدفق األمـوال واألسـلحة بطـرق         
غــري مشــروعة. وجيــب علينــا أن نضــاعف جهودنــا مــن أجــل تســوية الرتاعــات أو منــع نشــوا  

بعد الرتاع، بوسـائل منـها كفالـة إشـراك املـرأة يف عمليـات        ومؤازرة البلدان اليت متر مبراحل ما
م وإرسـاء دعـائم الدولـة. ونـدعو إىل اختـاذ املزيـد مـن التـدابري واإلجـراءات الفعالـة،           بناء السال

طبقا للقانون الدويل، مـن أجـل إزالـة العقبـات الـيت حتـول دون متـام إعمـال حـق تقريـر املصـري            
زالـت تـؤثر سـلبا     بالنسبة للشعوب الرازحة حتت نري االستعمار أو االحتالل األجنيب، واليت مـا 

  ا االقتصادية واالجتماعية ويف بيئتها أيضا.يف تنميته
ونتعهد بتعزيز التفاهم الثقايف والتسامح واالحترام املتبادل ودعم روح املواطنة العامليـة    - ٣٦

واملسؤولية املشتركة. ونعترف بالتنوع الطبيعي والثقايف للعامل ونقر بأن الثقافـات واحلضـارات   
  ة املستدامة ألا من عناصرها التمكينية األساسية.  مجيعها ميكن أن تساهم يف حتقيق التنمي

والرياضة هي أيضا من العناصر التمكينية املهمة للتنمية املسـتدامة. ونعتـرف باملسـامهة      - ٣٧
املتعاظمــة الــيت تضــطلع ــا الرياضــة يف حتقيــق التنميــة والســالم بــالنظر إىل دورهــا يف تشــجيع    

املــرأة والشــباب واألفــراد واتمعــات ويف بلــوغ      التســامح واالحتــرام ومســامهتها يف متكــني   
  األهداف املنشودة يف جماالت الصحة والتعليم واالندماج االجتماعي.  

ونؤكد من جديد ضرورة احترام السالمة اإلقليمية للـدول واسـتقالهلا السياسـي وفقـا       - ٣٨
  مليثاق األمم املتحدة.  

  
  وسائل التنفيذ

يـدة وطموحهـا يقتضـيان إنعـاش الشـراكة العامليـة لكفالـة        إن اتساع نطـاق اخلطـة اجلد    - ٣٩
ــه التزامــا تامــا. وســتعمل هــذه الشــراكة بــروح التضــامن العــاملي،       تنفيــذها، وهــو أمــر نلتــزم ب

سيما التضامن مع الفئات األشـد فقـرا ومـع األشـخاص الـذين يعيشـون يف أوضـاع هشـة.          وال
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األهـداف والغايـات، مبشـاركة احلكومـات      وستيسر اخنراطا عامليـا مكثفـا يف دعـم تنفيـذ مجيـع     
والقطاع اخلاص واتمع املدين ومنظومـة األمـم املتحـدة وغريهـا مـن اجلهـات الفاعلـة، وتعبئـة         

  مجيع املوارد املتاحة.  
ويف إطـار كـل    ١٧وتتسم الغايات املتعلقة بوسـائل التنفيـذ املندرجـة يف إطـار اهلـدف        - ٤٠

بأمهيـة حموريـة يف إجنـاز خطتنـا، كمـا تتسـاوى مـن حيـث         هدف من أهداف التنمية املسـتدامة  
األمهيــة مــع األهــداف والغايــات األخــرى. وميكــن إجنــاز اخلطــة، مبــا فيهــا أهــداف التنميــة            
املســـتدامة، ضـــمن إطـــار إنعـــاش الشـــراكة العامليـــة مـــن أجـــل التنميـــة املســـتدامة وتعضـــيدها    

ــة يف الوثيقــة اخلتا   ــل   بالسياســات واإلجــراءات احملــددة امل ــدويل الثالــث لتموي ــة للمــؤمتر ال مي
. ونرحـب بـإقرار   ٢٠١٥متوز/يوليـه   ١٦إىل  ١٣التنمية، املنعقد بأديس أبابا خالل الفترة مـن  

، اليت هي جزء صميم من خطة التنمية املسـتدامة لعـام   )١٠(اجلمعية العامة خطةَ عمل أديس أبابا
أساسـي لتحقيـق أهـداف التنميـة      . ونقر بأن التنفيذ الكامل خلطة عمل أديس أبابـا أمـر  ٢٠٣٠

  وغاياا.    املستدامة
ــادية        - ٤١ ــه االقتصـ ــق تنميتـ ــن حتقيـ ــية عـ ــؤولية الرئيسـ ــل املسـ ــد يتحمـ ــل بلـ ــأن كـ ــر بـ ونقـ

واالجتماعية. وتتناول اخلطة اجلديدة الوسائل املطلوبـة لبلـوغ األهـداف والغايـات. ونقـر بـأن       
ت ونقل التكنولوجيات السـليمة بيئيـا إىل   تلك الوسائل تشمل حشد املوارد املالية وبناء القدرا

يتفـق   البلدان النامية بناء على شروط مواتيـة، مبـا فيهـا الشـروط امليسـرة والتفضـيلية، ووفـق مـا        
عليه. وسيضـطلع التمويـل العـام، علـى املسـتويني احمللـي والـدويل معـا، بـدور حيـوي يف تـوفري            

تمويل األخرى. ونعتـرف بـدور القطـاع    اخلدمات والسلع العامة األساسية ويف حتفيز مصادر ال
اخلــاص، علــى تنــوع مؤسســاته املمتــدة مــن املؤسســات البالغــة الصــغر إىل الشــركات املتعــددة   
اجلنســيات مــرورا بالتعاونيــات، وبــدور منظمــات اتمــع املــدين واملنظمــات اخلرييــة يف تنفيــذ    

  اجلديدة.    اخلطة
إعــالن وبرنــامج ات الصــلة، مبــا فيهــا ونــدعم تنفيــذ االســتراتيجيات وبــرامج العمــل ذ   - ٤٢

ــار    )١١(عمـــل إســـطنبول ــة (مسـ ــة الصـــغرية الناميـ ــراءات العمـــل املعجّـــل للـــدول اجلزريـ ، وإجـ
ــة غــري الســاحلية للعقــد    )١٢(ســاموا) ــا للبلــدان النامي ــامج عمــل فيين ، )١٣(٢٠٢٤-٢٠١٤، وبرن

اجلديـدة مـن   وبرنـامج الشـراكة    ٢٠٦٣خطـة االحتـاد األفريقـي لعـام      ونعيد تأكيـد أمهيـة دعـم   

_______________ 

خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويـل التنميـة (خطـة عمـل أديـس أبابـا)، الـيت         )١٠(
  .، املرفق)٦٩/٣١٣(القرار  ٢٠١٥متوز/يوليه  ٢٧عامة يف اعتمدا اجلمعية ال

 ٢٠١١أيار/مـايو   ١٣-٩تقرير مؤمتر األمم املتحـدة الرابـع املعـين بأقـل البلـدان منـوا، اسـطنبول، تركيـا،          )١١(
(A/CONF.219/7) ،الثاينو ن األولالفصال.  

  ، املرفق.٦٩/١٥القرار   )١٢(
  ، املرفق الثاين.٦٩/١٣٧القرار   )١٣(
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يتجزأ من اخلطة اجلديدة. ونقر بالتحدي الكـبري   ، وكلُّها يشكل جزءا ال)١٤(أجل تنمية أفريقيا
الــذي ينتصــب أمــام حتقيــق الســالم الــدائم والتنميــة املســتدامة يف البلــدان الــيت تشــهد نزاعــات    

  بعد الرتاع.    والبلدان اليت توجد يف مرحلة ما
الدويل يقوم بدور مهم يف دعم جهود البلدان مـن أجـل    ونشدد على أن التمويل العام  - ٤٣

تعبئة املوارد العامة على الصعيد احمللي، وال سـيما يف البلـدان األفقـر واألشـد ضـعفا الـيت تعـاين        
من ندرة املوارد احمللية. ومـن الغايـات املهمـة للتمويـل العـام الـدويل، مبـا فيـه املسـاعدة اإلمنائيـة           

إضافية من املصادر األخرى، عامة وخاصة. وتعيـد اجلهـات املاحنـة     الرمسية، حتفيز حشد موارد
للمسـاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة تأكيـد التزامــات كــل واحـدة منــها علــى حـدة، مبــا يف ذلــك التــزام     

يف املائة من الـدخل القـومي    ٠,٧هدف ختصيص نسبة  بلوغبالعديد من البلدان املتقدمة النمو 
يف املائـة   ٠,١٥وختصيص نسـبة تتـراوح بـني    للبلدان النامية لرمسية اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية ا

  .  منوا  يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية ألقل البلدان ٠,٢  و
ونعتــرف بأمهيــة دعــم املؤسســات املاليــة الدوليــة، وفقــا لوالياــا، للــهامش السياســايت    - ٤٤

حـدة، وال سـيما البلـدان الناميـة. وجنـدد االلتـزام بتوسـيع وتعزيـز         للبلدان كل واحد منها على 
مســامهة البلــدان الناميــة ومشــاركتها، مبــا فيهــا البلــدان األفريقيــة، وأقــل البلــدان منــوا، والبلــدان 
النامية غري الساحلية، والدول اجلزرية الصغرية النامية، والبلدان املتوسـطة الـدخل، يف عمليـات    

  قتصادية الدولية ووضع املعايري واإلدارة االقتصادية العاملية.  اختاذ القرارات اال
ونعترف أيضا بالدور األساسـي الـذي تضـطلع بـه الربملانـات الوطنيـة مـن خـالل سـن            - ٤٥

التشريعات واعتماد امليزانيات ودورها يف كفالة املساءلة عـن فعاليـة تنفيـذ التزاماتنـا. وسـتعمل      
ا عــن كثــب يف املســائل املتعلقــة بالتنفيــذ مــع الســلطات    احلكومــات واملؤسســات العامــة أيضــ 

اإلقليمية واحملليـة، واملؤسسـات دون اإلقليميـة، واملؤسسـات الدوليـة، واملؤسسـات األكادمييـة،        
  واملنظمات اخلريية، واهليئات التطوعية وغريها.  

 بلـوغ عـم  يف د وما حتظى به من ميـزة نسـبية  ألمم املتحدة اونؤكد الدور اهلام ملنظومة   - ٤٦
مبا ينبغي أن يتوافر هلا مـن مـوارد كافيـة وأن     أهداف التنمية املستدامة وحتقيق التنمية املستدامة

تتحلى به من جناعـة وانسـجام وكفـاءة وفعاليـة. وإذ نشـدد علـى أمهيـة تعزيـز امللكيـة والقيـادة           
ــس االقتصــادي          ــا للحــوار اجلــاري للمجل ــن دعمن ــرب ع ــري، نع ــى الصــعيد القط ــة عل الوطني
ــار هــــذه اخلطــــة يف     ــة األمــــم املتحــــدة اإلمنائيــــة يف إطــ ــأن موقــــع منظومــ واالجتمــــاعي بشــ

  الطويل.    األجل
  

  املتابعة واالستعراض

تتحمل حكوماتنا املسؤولية الرئيسية عن أنشطة املتابعـة واالسـتعراض، علـى كـل مـن        - ٤٧
األهــداف والغايــات  الصــعيد الــوطين واإلقليمــي والعــاملي، فيمــا يتعلــق بالتقــدم احملــرز يف حتقيــق

خـــالل الســـنوات اخلمـــس عشـــرة املقبلـــة. ولـــدعم روح املســـؤولية لـــدى مواطنينـــا، ســـنتخذ 
_______________ 

)١٤(  A/57/304.املرفق ،  
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الترتيبــات الالزمــة إلجــراء أنشــطة املتابعــة واالســتعراض بانتظــام يف خمتلــف املســتويات، علــى    
النحو املبني يف هـذه اخلطـة ويف خطـة عمـل أديـس أبابـا. وسيضـطلع املنتـدى السياسـي الرفيـع           

ملســتوى برعايــة اجلمعيــة العامــة والــس االقتصــادي واالجتمــاعي بالــدور املركــزي يف رصــد  ا
  أنشطة املتابعة واالستعراض على الصعيد العاملي.  

وجيري إعداد مؤشرات تعني على القيام ذا العمل. وسـتكون هنالـك حاجـة لوجـود       - ٤٨
ملناسـب تسـاعد يف قيـاس التقـدم     بيانات جيدة موثوقة مصنفة ميكن احلصول عليها يف الوقـت ا 

ــة اختــاذ      احملــرز وتكفــل اســتفادة شــاملة ال   ــات أساســية لعملي ــها أحــد. وهــذه البيان يســتثىن من
القرارات. وينبغي اسـتخدام البيانـات واملعلومـات املسـتقاة مـن آليـات اإلبـالغ القائمـة حيثمـا          

ئية يف البلــدان أمكــن. وقــد اتفقنــا علــى تكثيــف جهودنــا مــن أجــل تــدعيم القــدرات اإلحصــا   
النامية، وال سيما منـها البلـدان األفريقيـة، وأقـل البلـدان منـوا، والبلـدان الناميـة غـري السـاحلية،           
والــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة، والبلــدان املتوســطة الــدخل. ونلتــزم بوضــع مقــاييس أوســع   

  للتقدم احملرز تكمل الناتج احمللي اإلمجايل.  
  

  عاملنا نداء للعمل من أجل تغيري

ــامل مــــن أجــــل      - ٤٩ ــادة العــ ــابق مــــن قــ ــنة خلــــت، اجتمــــع جيــــل ســ ــبعني ســ   قبــــل ســ
  إنشـــاء األمـــم املتحـــدة. فبنـــوا هـــذه املنظمـــة علـــى أنقـــاض احلـــرب واالنقســـام وأرســـوا قـــيم 
السالم واحلـوار والتعـاون الـدويل الـيت تسـتند إليهـا. وميثـل ميثـاق األمـم املتحـدة أمسـى جتسـيد             

 القيم.  لتلك

علـى بنـاء    اليوم نتخذ أيضا قرارا ذا أمهيـة تارخييـة عظيمـة. فقـد عقـدنا العـزم      وها حنن   - ٥٠
الفرصـة ألن يعيشـوا حيـاة     مستقبل أفضل جلميع بين البشر، مبن فـيهم املاليـني ممـن مل تـتح هلـم     

الئقة كرمية موفورة، ومن حتقيق كامل إمكانام البشرية. وميكننـا أن نكـون أول جيـل يـنجح     
لفقر، كما قد نكون آخـر جيـل تتـاح لـه الفرصـة إلنقـاذ كوكـب األرض.        يف استئصال شأفة ا

  أهدافنا.  إن وفِّقنا يف بلوغ ٢٠٣٠وسيكون العامل أفضل حاال يف عام 
لعمــل علــى الصــعيد العــاملي يف الســنوات  مــن أجــل ا اليــوم اعنــه اخلطــة الــيت نعلــنإن   - ٥١

ــة،   ــاق اخلمــس عشــرة املقبل ــاس هــي ميث . وملــا كــان  ادي والعشــرينواألرض يف القــرن احلــ  للن
ــا وذكــورا هــم عوامــل التغــيري احلامســة، فــإم ســيجدون يف األهــداف      األطفــال والشــباب إناث

جمــاال يوجهــون مــن خاللــه قــدرام الالمتناهيــة يف إطــار ســعيهم الــدؤوب إىل إجيــاد      اجلديــدة
  أفضل.    عامل
ــهرية    - ٥٢ ــارة الشـ ــعوب”وإذا كانـــت العبـ ــن الشـ ــاق “ حنـ ــة امليثـ ــي فاحتـ ــا  ،هـ ــن ”فإننـ حنـ

وسـريافقنا يف رحلتنـا    .٢٠٣٠نبدأ اليوم مسرينا يف الطريـق الـذي يقودنـا حنـو عـام      “ الشعوب
واملؤسســات الدوليــة األخــرى،    كــل مــن احلكومــات والربملانــات ومنظومــة األمــم املتحــدة      

املـدين، واألعمـال التجاريـة والقطـاع اخلـاص       والسلطات احمللية، والشـعوب األصـلية، واتمـع   
قاطبة. وقد تفاعـل مـع هـذه اخلطـة ماليـني النـاس الـذين         ألوساط العلمية واألكادميية والناسوا
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فهي خطة الناس وضعت على أيدي النـاس لصـاحل النـاس، وهـذا يف      سيجعلون منها خطة هلم.
  النجاح.    سيكفل هلا  اعتقادنا ما

ــا ملــك أيــدينا. وهــو أيضــا ملــك أيــ      - ٥٣ دي جيــل إن مســتقبل البشــرية ومســتقبل كوكبن
الشــباب الــراهن الــذي سيســلم الشــعلة إىل األجيــال املقبلــة. ولقــد رمسنــا الطريــق حنــو التنميــة    
ــى عــدم االنتكــاس          ــه وعل ــى جنــاح ســعينا في ــا أن حنــرص عل ــا مجيع املســتدامة؛ وســيكون علين

 حنقق من مكاسب.    فيما
  

  أهداف التنمية املستدامة وغاياا

ليـة شـاملة، وبنـاء علـى اقتـراح الفريـق العامـل        على إثر عملية مفاوضـات حكوميـة دو    - ٥٤
، الـذي جـاء يتضـمن مقدمـة تـبني      )١٥(املفتوح بـاب العضـوية املعـين بأهـداف التنميـة املسـتدامة      

  سياق تلك األهداف، نورد فيما يلي األهداف والغايات اليت اتفقنا بشأا.  
زئـة، وهـي عامليـة بطبيعتـها     وأهداف التنمية املستدامة وغاياا متكاملة وغري قابلة للتج  - ٥٥

وشاملة من حيث تطبيقها، تراعي اختالف الواقع املعيش يف كل بلد وقدراته ومستوى تنميتـه  
وحتتـرم السياســات واألولويـات الوطنيــة. وتعتــرب الغايـات مرامــي ذات طـابع عــاملي يطمــح إىل     

الطمــوح  بلوغهــا، حيــث حتــدد كــل حكومــة غاياــا الوطنيــة اخلاصــة ــا مسترشــدة مبســتوى  
العـاملي ولكــن مــع مراعـاة الظــروف الوطنيــة. وعلـى كــل حكومــة أن تقـرر ســبل إدمــاج هــذه     
الغايــات العامليــة الطموحــة ضــمن عمليــات التخطــيط والسياســات واالســتراتيجيات الوطنيــة.    
واملهــم مراعــاة الصــلة بــني التنميــة املســتدامة وبــني ســائر العمليــات اجلاريــة الــيت تتصــل ــا يف    

  االقتصادية واالجتماعية والبيئية.  امليادين 
يف  حمـددة كـل بلـد يواجـه حتـديات     إننا إذ نضع هذه األهداف والغايـات نعتـرف بـأن      - ٥٦

علـى التحـديات اخلاصـة الـيت تواجـه أكثـر البلـدان        ، ونشـدد  حتقيـق التنميـة املسـتدامة   سعيه إىل 
لناميـة غـري السـاحلية والـدول     ضعفا، وال سـيما البلـدان األفريقيـة وأقـل البلـدان منـوا والبلـدان ا       

اجلزريــة الصــغرية الناميــة، وكــذلك التحــديات احملــددة الــيت تواجــه البلــدان املتوســطة الــدخل.    
  أيضا. اخاص االبلدان اليت متر حباالت نزاع اهتمام وتتطلب

زالـت غـري متـوفرة،     ونعترف بأن البيانات األساسـية املتعلقـة بالعديـد مـن الغايـات مـا        - ٥٧
زيــادة الــدعم لتعزيــز مجــع البيانــات وبنــاء القــدرات يف الــدول األعضــاء، مــن أجــل   ونــدعو إىل

وضع أسس البيانـات حيثمـا مل تكـن موجـودة، وطنيـا وعامليـا. ونلتـزم مبـلء الثغـرة القائمـة يف           
جمال مجع البيانات مبـا يسـاعد علـى قيـاس التقـدم احملـرز بشـكل أفضـل، وال سـيما بالنسـبة إىل           

  ا معامل رقمية واضحة.الغايات اليت ليس هل

_______________ 

 املعين بأهداف التنميـة املسـتدامة  التابع للجمعية العامة وتقرير الفريق العامل املفتوح باب العضوية يرد يف  )١٥(
)A/68/970  وCorr.1 ؛ وانظر أيضاA/68/970/Add.1  3إىل(.  
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ونشجع اجلهود اجلاريـة الـيت تبـذهلا الـدول األعضـاء يف إطـار حمافـل أخـرى مـن أجـل             - ٥٨
التصدي ملسائل رئيسية قـد تعرقـل تنفيـذ خطتنـا، وحنتـرم الواليـات املسـتقلة لتلـك العمليـات.          

ــات األخــر      ــذها أداة تســاعد علــى دعــم تلــك العملي ى ونعتــزم أن جنعــل مــن اخلطــة ومــن تنفي
  والقرارات املتخذة يف إطارها، وال تؤدي إىل اإلخالل ا.

وفـق ظروفـه    ،تاحة لكـل بلـد  املدوات األنماذج والرؤى والهج ونونعترف باختالف ال  - ٥٩
أن كوكـب األرض   ، ونؤكد من جديـد حتقيق التنمية املستدامةيف سعيه إىل  وأولوياته الوطنية،

ــا    ــي بيتنـ ــة هـ ــه اإليكولوجيـ ــترك ونظمـ ــا األرض”أن واملشـ ــن   “ أمنـ ــدد مـ ــائع يف عـ ــبري شـ تعـ
  واملناطق.  البلدان

 
 أهداف التنمية املستدامة

  القضاء على الفقر جبميع أشكاله يف كل مكان    - ١اهلدف 
القضـــاء علـــى اجلـــوع وتـــوفري األمـــن الغـــذائي والتغذيـــة احملّســـنة وتعزيـــز           - ٢اهلدف 

  املستدامة  الزراعة
  اط عيش صحية وبالرفاهية يف مجيع األعمار  ضمان متتع اجلميع بأمن  - ٣اهلدف 
ضــمان التعلــيم اجليــد املنصــف والشــامل للجميــع وتعزيــز فــرص الــتعلّم مــدى    - ٤اهلدف 

 للجميع    احلياة

  حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات    - ٥اهلدف 
ا صــــرف الصــــحي للجميــــع وإدارــــ   ضــــمان تــــوافر امليــــاه وخــــدمات ال     - ٦اهلدف 

  مستدامة    إدارة
ضـــمان حصـــول اجلميـــع بتكلفـــة ميســـورة علـــى خـــدمات الطاقـــة احلديثـــة     - ٧اهلدف 

  واملستدامة  املوثوقة
تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميـع واملسـتدام، والعمالـة الكاملـة       - ٨اهلدف 

  واملنتجة، وتوفري العمل الالئق للجميع  
ــادرة      - ٩اهلدف  ــة بــىن حتتيــة ق ــز التصــنيع الشــامل للجميــع،      إقام علــى الصــمود، وحتفي

  وتشجيع االبتكار  
  احلد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينها   -١٠اهلدف 
جعـــل املـــدن واملســـتوطنات البشـــرية شـــاملة للجميـــع وآمنـــة وقـــادرة علـــى     - ١١اهلدف 

  ومستدامة  الصمود
  ضمان وجود أمناط استهالك وإنتاج مستدامة    -١٢اهلدف 
  *اختاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير املناخ وآثاره*  - ١٣اهلدف 
حفــظ احمليطــات والبحــار واملــوارد البحريــة واســتخدامها علــى حنــو مســتدام      - ١٤اهلدف 

  لتحقيق التنمية املستدامة  
ــى حنــو          - ١٥اهلدف  ــتخدامها عل ــز اس ــا وتعزي ــة وترميمه ــة الربي ــنظم اإليكولوجي ــة ال محاي

ــف      مســتدام، وإدارة ا ــو مســتدام، ومكافحــة التصــحر، ووق ــى حن ــات عل لغاب
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  تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي  
يهمـش فيهـا أحـد مـن أجـل حتقيـق        التشجيع علـى إقامـة جمتمعـات مسـاملة ال      - ١٦اهلدف 

التنميـــة املســـتدامة، وإتاحـــة إمكانيـــة وصـــول اجلميـــع إىل العدالـــة، وبنـــاء        
  ضعة للمساءلة وشاملة للجميع على مجيع املستوياتمؤسسات فعالة وخا

ــق         - ١٧اهلدف  ــل حتقيــ ــن أجــ ــة مــ ــراكة العامليــ ــيط الشــ ــذ وتنشــ ــائل التنفيــ ــز وســ تعزيــ
  املستدامة  التنمية

  
مع التسليم بأن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املنـاخ هـي املنتـدى الـدويل واحلكـومي الـدويل        **

 .العاملي  لتصدي لتغري املناخ على الصعيدالرئيسي للتفاوض بشأن ا
  

  القضاء على الفقر جبميع أشكاله يف كل مكان - ١اهلدف 

، وهـو يقـاس   ٢٠٣٠القضاء على الفقر املدقع للنـاس أمجعـني أينمـا كـانوا حبلـول عـام         ١-١
  دوالر يف اليوم ١,٢٥حاليا بعدد األشخاص الذين يعيشون بأقل من 

نساء واألطفال من مجيع األعمـار الـذين يعـانون الفقـر جبميـع      ختفيض نسبة الرجال وال  ٢-١
    ٢٠٣٠أبعاده وفقاً للتعاريف الوطنية مبقدار النصف على األقل حبلول عام 

استحداث نظم وتدابري محاية اجتماعية مالئمـة علـى الصـعيد الـوطين للجميـع ووضـع         ٣-١
    ٢٠٣٠حبلول عام حدود دنيا هلا، وحتقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء 

ضمان متتع مجيع الرجال والنساء، وال سيما الفقـراء والضـعفاء منـهم، بـنفس احلقـوق        ٤-١
يف احلصول على املوارد االقتصادية، وكذلك حصـوهلم علـى اخلـدمات األساسـية، وعلـى حـق       
امــتالك األراضــي والتصــرف فيهــا وغــريه مــن احلقــوق املتعلّقــة بأشــكال امللكيــة األخــرى،           

رياث، وباحلصول على املوارد الطبيعية، والتكنولوجيا اجلديدة املالئمة، واخلـدمات املاليـة،   وبامل
    ٢٠٣٠مبا يف ذلك التمويل املتناهي الصغر، حبلول عام 

بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود واحلد من تعرضها وتأثّرها بـالظواهر    ٥-١
هلزات والكـوارث االقتصـادية واالجتماعيـة والبيئيـة حبلـول      املتطرفة املتصلة باملناخ وغريها من ا

  ٢٠٣٠  عام
    

كفالة حشد موارد كبرية من مصادر متنوعة، مبا يف ذلك عـن طريـق التعـاون اإلمنـائي       أ-١
املعزز، من أجل تزويد البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان منوا، مبا يكفيها مـن الوسـائل الـيت    

  أبعاده    جل تنفيذ الربامج والسياسات الرامية إىل القضاء على الفقر جبميعميكن التنبؤ ا من أ
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وضع أطر سياساتية سليمة على كل من الصـعيد الـوطين واإلقليمـي والـدويل، اسـتناداً        ب-١
إىل استراتيجيات إمنائية مراعيـة ملصـاحل الفقـراء ومراعيـة للمنظـور اجلنسـاين، مـن أجـل تسـريع          

  جراءات الرامية إىل القضاء على الفقر  وترية االستثمار يف اإل
  

ــز        - ٢اهلدف  ــنة وتعزيـ ــة احملسـ ــذائي والتغذيـ ــن الغـ ــوفري األمـ ــوع وتـ ــى اجلـ ــاء علـ القضـ
  املستدامة  الزراعة

القضـاء علـى اجلــوع وضـمان حصــول اجلميـع، وال سـيما الفقــراء والفئـات الضــعيفة،         ١-٢
    ٢٠٣٠  غذّي طوال العام حبلول عاميكفيهم من الغذاء املأمون وامل  فيهم الرضع، على ما  مبن
ــول عــام       ٢-٢ ــة، حبل ــع أشــكال ســوء التغذي ــة جلمي ــق  ٢٠٣٠وضــع اي ، مبــا يف ذلــك حتقي

األهــداف املتفــق عليهــا دوليــا بشــأن توقّــف النمــو واهلــزال لــدى األطفــال دون ســن اخلامســة،  
ســن حبلــول ومعاجلــة االحتياجــات التغذويــة للمراهقــات والنســاء احلوامــل واملراضــع وكبــار ال  

    ٢٠٢٥  عام
مضاعفة اإلنتاجيـة الزراعيـة ودخـل صـغار منتجـي األغذيـة، وال سـيما النسـاء وأفـراد            ٣-٢

الشعوب األصـلية واملزارعـون األسـريون والرعـاة والصـيادون، مبـا يف ذلـك مـن خـالل ضـمان           
ــاج األخــرى واملــدخالت واملعــارف       ــى مــوارد اإلنت ــى األراضــي وعل املســاواة يف حصــوهلم عل

مات املالية وإمكانية وصوهلم إىل األسواق وحصوهلم على الفـرص لتحقيـق قيمـة مضـافة     واخلد
    ٢٠٣٠وحصوهلم على فرص عمل غري زراعية، حبلول عام 

ضمان وجود نظم إنتاج غـذائي مسـتدامة، وتنفيـذ ممارسـات زراعيـة متينـة تـؤدي إىل          ٤-٢
إليكولوجية، وتعـزز القـدرة علـى    زيادة اإلنتاجية واحملاصيل، وتساعد على احلفاظ على النظم ا

التكيف مع تغري املناخ وعلى مواجهة أحوال الطقس الشديدة وحـاالت اجلفـاف والفيضـانات    
    ٢٠٣٠وغريها من الكوارث، وحتسن تدرجييا نوعية األراضي والتربة، حبلول عام 

وما يتصل ـا   احلفاظ على التنوع اجليين للبذور والنباتات املزروعة واحليوانات األليفة  ٥-٢
من األنواع الربية، مبا يف ذلك من خالل بنوك البذور والنباتات املتنوعة اليت تدار إدارة سـليمة  
ــافع      علــى كــل مــن الصــعيد الــوطين واإلقليمــي والــدويل، وضــمان الوصــول إليهــا وتقاســم املن

إنصـاف علـى   الناشئة عن استخدام املوارد اجلينية ومـا يتصـل ـا مـن معـارف تقليديـة بعـدل و       
    ٢٠٢٠النحو املتفق عليه دوليا، حبلول عام 

    
ــة         أ-٢ ــبىن التحتي ــزز، يف ال ــدويل املع ــاون ال ــق التع ــك عــن طري ــا يف ذل ــادة االســتثمار، مب زي

الريفيــة، ويف البحــوث الزراعيــة وخــدمات اإلرشــاد الزراعــي، ويف تطــوير التكنولوجيــا وبنــوك  
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القــدرة اإلنتاجيــة الزراعيــة يف البلــدان الناميــة، وال اجلينــات احليوانيــة والنباتيــة مــن أجــل تعزيــز 
  سيما يف أقل البلدان منوا  

منع القيود املفروضة على التجارة وتصحيح التشوهات يف األسـواق الزراعيـة العامليـة،      ب-٢
مبــا يف ذلــك عــن طريــق اإللغــاء املــوازي جلميــع أشــكال إعانــات الصــادرات الزراعيــة، ومجيــع   

  األثر املماثل، وفقا لتكليف جولة الدوحة اإلمنائية  تدابري التصدير ذات 
اعتماد تدابري لضمان سالمة أداء أسواق السلع األساسـية ومشـتقاا وتيسـري احلصـول       ج-٢

على املعلومات عن األسواق يف الوقت املناسب، مبـا يف ذلـك عـن االحتياطيـات مـن األغذيـة،       
  وذلك للمساعدة على احلد من شدة تقلب أسعارها  

  
  ضمان متتع اجلميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف مجيع األعمار - ٣اهلدف 

 ١٠٠ ٠٠٠حالـة وفـاة لكـل     ٧٠خفض النسبة العاملية للوفيات النفاسية إىل أقـل مـن     ١-٣
    ٢٠٣٠مولود حي حبلول عام 

وضــع ايــة لوفيــات املواليــد واألطفــال دون ســن اخلامســة الــيت ميكــن تفاديهــا حبلــول    ٢-٣
ــدان إىل بلــوغ هــدف خفــض   ٢٠٣٠ عــام ــات املواليــد علــى األقــل إىل  ، بســعي مجيــع البل وفي
مولود حي، وخفض وفيات األطفال دون سـن اخلامسـة علـى     ١ ٠٠٠حالة وفاة يف كل  ١٢

  مولود حي   ١  ٠٠٠حالة وفاة يف كل  ٢٥األقل إىل 
ــة         ٣-٣ ــة املهمل ــا واألمــراض املداري ــة اإليــدز والســل واملالري ــة ألوبئ ومكافحــة  وضــع اي

ألمـــراض املعديـــة األخـــرى حبلـــول االلتـــهاب الكبـــدي الوبـــائي واألمـــراض املنقولـــة بامليـــاه وا 
    ٢٠٣٠  عام
ختفـيض الوفيــات املبكــرة النامجــة عــن األمــراض غـري املعديــة مبقــدار الثلــث مــن خــالل     ٤-٣

    ٢٠٣٠الوقاية والعالج وتعزيز الصحة والسالمة العقليتني حبلول عام 
يــة مــن إســاءة اســتعمال املــواد، مبــا يشــمل تعــاطي مــواد اإلدمــان وتنــاول     تعزيــز الوقا  ٥-٣

  الكحول على حنو يضر بالصحة، وعالج ذلك
ــول        ٦-٣ ــرور إىل النصــف حبل ــات واإلصــابات النامجــة عــن حــوادث امل خفــض عــدد الوفي

    ٢٠٢٠  عام
ضمان حصول اجلميع علـى خـدمات رعايـة الصـحة اجلنسـية واإلجنابيـة، مبـا يف ذلـك           ٧-٣

ــة يف     خـــد ــاج الصـــحة اإلجنابيـ ــه، وإدمـ ــة بـ ــة اخلاصـ ــرة والتوعيـ ــيم األسـ ــات تنظـ مات ومعلومـ
    ٢٠٣٠االستراتيجيات والربامج الوطنية حبلول عام 
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حتقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة، مبــا يف ذلــك احلمايــة مــن املخــاطر املاليــة، وإمكانيــة     ٨-٣
ة حصول اجلميع على األدويـة  احلصول على خدمات الرعاية الصحية األساسية اجليدة وإمكاني

  واللقاحات اجليدة والفعالة وامليسورة التكلفة  
احلد بدرجة كبرية من عدد الوفيات واألمراض النامجة عن التعرض للمـواد الكيميائيـة     ٩-٣

  ٢٠٣٠اخلطرة وتلويث وتلوث اهلواء واملاء والتربة حبلول عام 
    

الصـحة العامليـة ملكافحـة التبـغ يف مجيـع البلـدان،       تعزيز تنفيذ االتفاقية اإلطارية ملنظمـة    أ-٣
  االقتضاء    حسب

دعم البحث والتطوير يف جمال اللقاحات واألدوية لألمراض املعديـة وغـري املعديـة الـيت       ب-٣
تتعرض هلا البلدان الناميـة يف املقـام األول، وتـوفري إمكانيـة احلصـول علـى األدويـة واللقاحـات         

ــة، وف  ــب املتصــلة     األساســية بأســعار معقول ــق باجلوان ــا إلعــالن الدوحــة بشــأن االتفــاق املتعل ق
بالتجــارة مــن حقــوق امللكيــة الفكريــة وبالصــحة العامــة، الــذي يؤكــد حــق البلــدان الناميــة يف   
ــواردة يف االتفــاق بشــأن اجلوانــب املتصــلة بالتجــارة مــن       االســتفادة بالكامــل مــن األحكــام ال

رونـة الالزمـة حلمايـة الصـحة العامـة، وال سـيما العمـل        حقوق امللكية الفكرية املتعلقة بأوجه امل
  من أجل إمكانية حصول اجلميع على األدوية  

زيادة التمويـل يف قطـاع الصـحة وتوظيـف القـوى العاملـة يف هـذا القطـاع وتطويرهـا            ج-٣
وتدريبها واستبقائها يف البلدان النامية، وخباصـة يف أقـل البلـدان منـوا والـدول اجلزريـة الصـغرية        

  لنامية، زيادة كبرية  ا
تعزيز قدرات مجيع البلـدان، وال سـيما البلـدان الناميـة، يف جمـال اإلنـذار املبكـر واحلـد           د-٣

  من املخاطر وإدارة املخاطر الصحية الوطنية والعاملية  
  

ضمان التعليم اجليـد املنصـف والشـامل للجميـع وتعزيـز فـرص الـتعلّم مـدى           - ٤اهلدف 
  للجميع  احلياة

أن يتمتع مجيع الفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي جمـاين ومنصـف وجيـد،    ضمان   ١-٤
  ٢٠٣٠مما يؤدي إىل حتقيق نتائج تعليمية مالئمة وفعالة حبلول عام 

فـرص احلصـول علـى نوعيـة جيـدة مـن النمـاء        الفتيات والفتيان ضمان أن تتاح جلميع   ٢-٤
ــيم قبــ    ــة املبكــرة والتعل ــة الطفول ــة يف مرحل ــيم    والرعاي ــوا جــاهزين للتعل ــدائي حــىت يكون ل االبت

  ٢٠٣٠االبتدائي حبلول عام 
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ملهــين لــتقين واضــمان تكــافؤ فــرص مجيــع النســاء والرجــال يف احلصــول علــى التعلــيم ا   ٣-٤
    ٢٠٣٠والتعليم العايل اجليد وامليسور التكلفة، مبا يف ذلك التعليم اجلامعي، حبلول عام 

لشـباب والكبـار الـذين تتـوافر لـديهم املهـارات املناسـبة،        الزيادة بنسبة كبرية يف عدد ا  ٤-٤
يف ذلــك املهــارات التقنيــة واملهنيــة، للعمــل وشــغل وظــائف الئقــة وملباشــرة األعمــال احلــرة  مبــا

    ٢٠٣٠حبلول عام 
القضاء على التفاوت بني اجلنسني يف التعليم وضمان تكافؤ فـرص الوصـول إىل مجيـع      ٥-٤

ملهــين للفئــات الضــعيفة، مبــا يف ذلــك لألشــخاص ذوي اإلعاقــة   مســتويات التعلــيم والتــدريب ا
    ٢٠٣٠  والشعوب األصلية واألطفال الذين يعيشون يف ظل أوضاع هشة، حبلول عام

ضمان أن يلم مجيع الشباب ونسبة كبرية من الكبار، رجاالً ونسـاء علـى حـد سـواء،       ٦-٤
    ٢٠٣٠بالقراءة والكتابة واحلساب حبلول عام 

يكتسب مجيع املتعلّمني املعارف واملهارات الالزمة لدعم التنمية املسـتدامة،  ضمان أن   ٧-٤
مبا يف ذلك جبملة من السبل من بينها التعليم لتحقيق التنميـة املسـتدامة واتبـاع أسـاليب العـيش      
املســتدامة، وحقــوق اإلنســان، واملســاواة بــني اجلنســني، والتــرويج لثقافــة الســالم ونبــذ العنــف  

العامليــة وتقــدير التنــوع الثقــايف وتقــدير مســامهة الثقافــة يف التنميــة املســتدامة، حبلــول  واملواطنــة 
    ٢٠٣٠  عام

    
بنـاء املرافــق التعليميــة الــيت تراعــي الفــروق بــني اجلنســني، واإلعاقــة، واألطفــال، ورفــع    أ-٤

  للجميع    فمستوى املرافق التعليمية القائمة ويئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العن
الزيادة بنسبة كبرية يف عدد املنح املدرسية املتاحة للبلدان النامية على الصـعيد العـاملي،     ب-٤

وخباصة ألقل البلدان منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األفريقية، لاللتحاق بـالتعليم  
تصـاالت، والـربامج التقنيـة    العايل، مبا يف ذلك منح التدريب املهين وتكنولوجيـا املعلومـات واال  

    ٢٠٢٠  واهلندسية والعلمية يف البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية األخرى، حبلول عام
الزيادة بنسبة كبرية يف عدد املعلمني املؤهلني، مبا يف ذلـك مـن خـالل التعـاون الـدويل        ج-٤

وا والــدول اجلزريــة الصــغرية  لتــدريب املعلمــني يف البلــدان الناميــة، وخباصــة يف أقــل البلــدان منــ  
    ٢٠٣٠النامية، حبلول عام 

  
  حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات   - ٥اهلدف 

  القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد مجيع النساء والفتيات يف كل مكان    ١-٥
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العــام  القضــاء علــى مجيــع أشــكال العنــف ضــد مجيــع النســاء والفتيــات يف اــالني            ٢-٥
  االستغالل    واخلاص، مبا يف ذلك االجتار بالبشر واالستغالل اجلنسي وغري ذلك من أنواع

ــزواج املبكــر          ٣-٥ ــال وال ــل زواج األطف ــن قبي ــع املمارســات الضــارة، م ــى مجي القضــاء عل
  والزواج القسري، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث

لعمــل املــرتيل وتقــديرها مــن خــالل االعتــراف بأعمــال الرعايــة غــري مدفوعــة األجــر وا  ٤-٥
ــة وتعزيــز تقاســم      ــبىن التحتيــة ووضــع سياســات احلمايــة االجتماعي تــوفري اخلــدمات العامــة وال

  املسؤولية داخل األسرة املعيشية والعائلة، حسبما يكون ذلك مناسباً على الصعيد الوطين
هلـا للقيـادة علـى     كفالة مشاركة املرأة مشاركة كاملة وفعالـة وتكـافؤ الفـرص املتاحـة      ٥-٥

ــية        ــاة السياســ ــرار يف احليــ ــنع القــ ــتويات صــ ــع مســ ــى مجيــ ــل علــ ــع الرجــ ــاواة مــ ــدم املســ قــ
  والعامة    واالقتصادية

ــوق          ٦-٥ ــى احلق ــة وعل ــية واإلجنابي ــى خــدمات الصــحة اجلنس ــع عل ضــمان حصــول اجلمي
ومنـهاج  اإلجنابية، على النحو املتفق عليه وفقـا لربنـامج عمـل املـؤمتر الـدويل للسـكان والتنميـة        

  عمل بيجني والوثائق اخلتامية ملؤمترات استعراضهما  
    

ــا متســاوية يف املــوارد االقتصــادية، وكــذلك       أ-٥ ــرأة حقوق ــل امل ــام بإصــالحات لتخوي القي
إمكانيــة حصــوهلا علــى حــق امللكيــة والتصــرف يف األراضــي وغريهــا مــن املمتلكــات، وعلــى     

  وفقًا للقوانني الوطنية  اخلدمات املالية، واملرياث واملوارد الطبيعية، 
تعزيز استخدام التكنولوجيـا التمكينيـة، وخباصـة تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت،         ب-٥

  من أجل تعزيز متكني املرأة  
اعتمــاد سياســات ســليمة وتشــريعات قابلــة لإلنفــاذ وتعزيــز السياســات والتشــريعات      ج-٥

ومتكــني كــل النســاء والفتيــات علــى القائمــة مــن هــذا القبيــل للنــهوض باملســاواة بــني اجلنســني 
  املستويات    مجيع

  
ــا        - ٦اهلدف  ــع وإدارــ ــحي للجميــ ــرف الصــ ــدمات الصــ ــاه وخــ ــوافر امليــ ــمان تــ ضــ

  مستدامة  إدارة

حتقيــق هــدف حصــول اجلميــع بشــكل منصــف علــى ميــاه الشــرب املأمونــة وامليســورة   ١-٦
    ٢٠٣٠التكلفة حبلول عام 
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صرف الصحي والنظافة الصـحية ووضـع   حتقيق هدف حصول اجلميع على خدمات ال  ٢-٦
اية للتغوط يف العـراء، وإيـالء اهتمـام خـاص الحتياجـات النسـاء والفتيـات ومـن يعيشـون يف          

    ٢٠٣٠ظل أوضاع هشة، حبلول عام 
حتسني نوعية املياه عن طريق احلد من التلوث ووقف إلقاء النفايات واملواد الكيميائيـة    ٣-٦

ىن حــد، وخفــض نســبة ميــاه اــاري غــري املعاجلــة إىل النصــف،   اخلطــرة وتقليــل تســرا إىل أد
وزيــادة إعــادة التــدوير وإعــادة االســتخدام املأمونــة بنســبة كــبرية علــى الصــعيد العــاملي، حبلــول 

    ٢٠٣٠  عام
زيـادة كفـاءة اســتخدام امليـاه يف مجيـع القطاعــات زيـادة كـبرية وضــمان سـحب امليــاه          ٤-٦

ام من أجل معاجلة شـح امليـاه، واحلـد بدرجـة كـبرية مـن عـدد        العذبة وإمداداا على حنو مستد
    ٢٠٣٠األشخاص الذين يعانون من ندرة املياه، حبلول عام 

تنفيــذ اإلدارة املتكاملــة ملــوارد امليــاه علــى مجيــع املســتويات، مبــا يف ذلــك مــن خــالل       ٥-٦
    ٢٠٣٠التعاون العابر للحدود حسب االقتضاء، حبلول عام 

محايـــة وتـــرميم الـــنظم اإليكولوجيـــة املتصـــلة بامليـــاه، مبـــا يف ذلـــك اجلبـــال والغابـــات   ٦-٦
    ٢٠٢٠واألراضي الرطبة واألار ومستودعات املياه اجلوفية والبحريات، حبلول عام 

    
تعزيز نطاق التعاون الدويل ودعـم بنـاء القـدرات يف البلـدان الناميـة يف جمـال األنشـطة          أ-٦

قة باملياه والصـرف الصـحي، مبـا يف ذلـك مجـع امليـاه، وإزالـة ملوحتـها، وكفـاءة          والربامج املتعل
استخدامها، ومعاجلة املياه العادمـة، وتكنولوجيـات إعـادة التـدوير وإعـادة االسـتعمال، حبلـول        

    ٢٠٣٠  عام
  دعم وتعزيز مشاركة اتمعات احمللية يف حتسني إدارة املياه والصرف الصحي    ب-٦

  
ن حصـــول اجلميـــع بتكلفـــة ميســـورة علـــى خـــدمات الطاقـــة احلديثـــة   ضـــما  - ٧اهلدف 

  واملستدامة  املوثوقة

ضمان حصول اجلميع بتكلفـة ميسـورة علـى خـدمات الطاقـة احلديثـة املوثوقـة حبلـول           ١-٧
    ٢٠٣٠  عام
حتقيق زيادة كبرية يف حصة الطاقة املتجددة يف جمموعـة مصـادر الطاقـة العامليـة حبلـول        ٢-٧

    ٢٠٣٠  عام
    ٢٠٣٠ضاعفة املعدل العاملي للتحسن يف كفاءة استخدام الطاقة حبلول عام م  ٣-٧
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تعزيز التعاون الدويل من أجل تيسري الوصول إىل حبـوث وتكنولوجيـا الطاقـة النظيفـة،       أ-٧
مبا يف ذلك تلك املتعلّقـة بالطاقـة املتجـددة، والكفـاءة يف اسـتخدام الطاقـة وتكنولوجيـا الوقـود         

واألنظف، وتشجيع االستثمار يف البىن التحتيـة للطاقـة وتكنولوجيـا الطاقـة      األحفوري املتقدمة
    ٢٠٣٠النظيفة، حبلول عام 

توســيع نطــاق الــبىن التحتيــة وحتســني مســتوى التكنولوجيــا مــن أجــل تقــدمي خــدمات    ب-٧
الطاقــة احلديثــة واملســتدامة للجميــع يف البلــدان الناميــة، وخباصــة يف أقــل البلــدان منــوا والــدول    

جلزرية الصغرية النامية، والبلدان النامية غري الساحلية، وفقا لـربامج الـدعم اخلاصـة بكـل منـها      ا
  ٢٠٣٠على حدة، حبلول عام 

  
تعزيـــز النمـــو االقتصـــادي املطـــرد والشـــامل للجميـــع واملســـتدام، والعمالـــة   - ٨اهلدف 

  للجميع الكاملة واملنتجة، وتوفري العمل الالئق

قتصادي الفردي وفقا للظروف الوطنية، وخباصة على منو النـاتج  احلفاظ على النمو اال  ١-٨
  يف املائة على األقل سنويا يف أقل البلدان منوا  ٧احمللي اإلمجايل بنسبة 

حتقيق مستويات أعلى من اإلنتاجية االقتصادية من خالل التنويـع، واالرتقـاء مبسـتوى      ٢-٨
ــا، واالبتكــار، مبــا يف ذلــك مــن خــالل التر    ــز علــى القطاعــات املتســمة بالقيمــة   التكنولوجي كي

  املضافة العالية والقطاعات الكثيفة العمالة  
تعزيز السياسات املوجهة حنـو التنميـة والـيت تـدعم األنشـطة اإلنتاجيـة، وفـرص العمـل           ٣-٨

الالئق، ومباشرة األعمال احلرة، والقدرة على اإلبداع واالبتكار، وتشجع على إضـفاء الطـابع   
اريع املتناهيـة الصـغر والصـغرية واملتوسـطة احلجـم، ومنوهـا، مبـا يف ذلـك مـن          الرمسي علـى املشـ  

  خالل احلصول على اخلدمات املالية
حتســني الكفــاءة يف اســتخدام املــوارد العامليــة يف جمــال االســتهالك واإلنتــاج، تــدرجييا،     ٤-٨

طــار ، والســعي إىل فصــل النمــو االقتصــادي عــن التــدهور البيئــي، وفقــا لإل   ٢٠٣٠حــىت عــام 
العشري للربامج بشـأن االسـتهالك واإلنتـاج املسـتدامني، مـع اضـطالع البلـدان املتقدمـة النمـو          

  الريادة  بدور
حتقيق العمالة الكاملة واملنتجة وتوفري العمل الالئق جلميع النسـاء والرجـال، مبـن فـيهم       ٥-٨

حبلـــول  الشـــباب واألشـــخاص ذوو اإلعاقـــة، وتكـــافؤ األجـــر لقـــاء العمـــل املتكـــافئ القيمـــة،  
  ٢٠٣٠  عام
التعلـيم أو التـدريب    احلد بدرجة كـبرية مـن نسـبة الشـباب غـري امللـتحقني بالعمالـة أو         ٦-٨

  ٢٠٢٠  حبلول عام
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اختاذ تدابري فورية وفعالة للقضـاء علـى السـخرة وإـاء الـرق املعاصـر واالجتـار بالبشـر           ٧-٨
م واســتخدامهم لضــمان حظــر واستئصــال أســوأ أشــكال عمــل األطفــال، مبــا يف ذلــك جتنيــده  

  ٢٠٢٥كجنود، وإاء عمل األطفال جبميع أشكاله حبلول عام 
محاية حقوق العمل وإجياد بيئات عمل توفر السالمة واألمن جلميع العمال، مبـن فـيهم     ٨-٨

  املستقرة  العمال املهاجرون، وخباصة املهاجرات، والعاملون يف الوظائف غري
لســياحة املســتدامة الــيت تــوفر فــرص العمــل وضــع وتنفيــذ سياســات ــدف إىل تعزيــز ا  ٩-٨

  ٢٠٣٠  وتعزز الثقافة واملنتجات احمللية حبلول عام
تعزيــز قــدرة املؤسســات املاليــة احملليــة علــى تشــجيع إمكانيــة احلصــول علــى اخلــدمات    ١٠-٨

  املصرفية والتأمني واخلدمات املالية للجميع، وتوسيع نطاقها
    

ة للبلـدان الناميـة، وخباصـة أقـل البلـدان منـوا، مبـا يف        زيادة دعم املعونة من أجل التجـار   أ-٨
  منوا  ذلك من خالل اإلطار املتكامل املعزز للمساعدة التقنية املتصلة بالتجارة إىل أقل البلدان

وضع وتفعيل اسـتراتيجية عامليـة لتشـغيل الشـباب وتنفيـذ امليثـاق العـاملي لتـوفري فـرص            ب-٨
  ٢٠٢٠  ة حبلول عامالعمل الصادر عن منظمة العمل الدولي

  
ــع          - ٩اهلدف  ــز التصــنيع الشــامل للجمي ــى الصــمود، وحتفي ــادرة عل ــة ق ــىن حتتي ــة ب إقام

  واملستدام، وتشجيع االبتكار

ذلـك   يف إقامة بىن حتتية جيدة النوعيـة وموثوقـة ومسـتدامة وقـادرة علـى الصـمود، مبـا         ١-٩
تصـادية ورفـاه اإلنسـان، مـع التركيـز      البىن التحتية اإلقليمية والعابرة للحدود، لدعم التنميـة االق 

  على تيسري سبل استفادة اجلميع منها بتكلفة ميسورة وعلى قدم املساواة  
يف  ٢٠٣٠ ق زيـادة كـبرية حبلـول عـام    تعزيز التصنيع الشامل للجميع واملستدام، وحتقي  ٢-٩

ــع الظــروف ال       ــا يتماشــى م ــي اإلمجــايل، مب ــاتج احملل ــة ويف الن ــة، حصــة الصــناعة يف العمال وطني
  ومضاعفة حصتها يف أقل البلدان منوا

زيادة فرص حصول املشاريع الصناعية الصغرية احلجم وسـائر املشـاريع، وال سـيما يف      ٣-٩
البلدان النامية، على اخلدمات املاليـة، مبـا يف ذلـك االئتمانـات ميسـورة التكلفـة، وإدماجهـا يف        

  سالسل القيمة واألسواق  
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مـــن أجـــل حتقيـــق  ٢٠٣٠ حتـــديث الصـــناعات حبلـــول عـــام حتســـني الـــبىن التحتيـــة و  ٤-٩
ــتدامتها، مــع زيــادة كفــاءة اســتخدام املــوارد وزيــادة اعتمــاد التكنولوجيــات والعمليــات          اس

  الصناعية النظيفة والسليمة بيئيا، ومع قيام مجيع البلدان باختاذ إجراءات وفقا لقدراا  
يف القطاعـات الصـناعية يف مجيـع     تعزيز البحث العلمي وحتسني القدرات التكنولوجيـة   ٥-٩

، تشـجيع االبتكـار والزيـادة    ٢٠٣٠البلدان، وال سيما البلدان النامية، مبا يف ذلك، حبلول عـام  
بنسبة كبرية يف عدد العـاملني يف جمـال البحـث والتطـوير لكـل مليـون شـخص، وزيـادة إنفـاق          

  القطاعني العام واخلاص على البحث والتطوير
    

لــبىن التحتيــة املســتدامة والقــادرة علــى الصــمود يف البلــدان الناميــة مــن   تيســري تطــوير ا  أ-٩
خالل حتسني الدعم املايل والتكنولـوجي والـتقين املقـدم للبلـدان األفريقيـة، وأقـل البلـدان منـوا،         

  والبلدان النامية غري الساحلية، والدول اجلزرية الصغرية النامية
واالبتكار يف البلدان الناميـة، مبـا يف ذلـك عـن      دعم تطوير التكنولوجيا احمللية والبحث  ب-٩

طريق كفالة وجـود بيئـة مؤاتيـة مـن حيـث السياسـات للتنويـع الصـناعي وإضـافة قيمـة للسـلع            
  األساسية بني أمور أخرى

ــات واالتصــاالت،          ج-٩ ــا املعلوم ــرص احلصــول علــى تكنولوجي ــادة كــبرية يف ف ــق زي حتقي
يسـور إىل شـبكة اإلنترنـت يف أقـل البلـدان منــوا      والسـعي إىل تـوفري فـرص الوصـول الشـامل وامل     

  ٢٠٢٠  حبلول عام
  

  احلد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينها  - ١٠اهلدف 

املائـة   يف ٤٠التوصل تدرجييا إىل حتقيق منو الـدخل ودعـم اسـتمرار ذلـك النمـو ألدىن        ١-١٠
  ٢٠٣٠  ممن السكان مبعدل أعلى من املعدل املتوسط الوطين حبلول عا

متكني وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسياسـي للجميـع، بغـض النظـر عـن        ٢-١٠
ــاء العرقـــي أو اإلثـــين أو األصـــل أو الـــدين أو الوضـــع     ــة أو االنتمـ الســـن أو اجلـــنس أو اإلعاقـ

  ٢٠٣٠  غري ذلك، حبلول عام  االقتصادي أو
النتــائج، مبــا يف ذلــك مــن  ضــمان تكــافؤ الفــرص واحلــد مــن أوجــه انعــدام املســاواة يف  ٣-١٠

ــز التشــريعات والسياســات        ــة، وتعزي ــوانني والسياســات واملمارســات التمييزي ــة الق خــالل إزال
  واإلجراءات املالئمة يف هذا الصدد  

اعتمــــاد سياســــات، وال ســــيما السياســــات املاليــــة وسياســــات األجــــور واحلمايــــة     ٤-١٠
  االجتماعية، وحتقيق قدر أكرب من املساواة تدرجييا

  التنظيمات  حتسني تنظيم ورصد األسواق واملؤسسات املالية العاملية وتعزيز تنفيذ تلك  ٥-١٠
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ضمان تعزيز متثيل البلدان النامية وإمساع صـوا يف عمليـة صـنع القـرار يف املؤسسـات        ٦-١٠
 االقتصــادية واملاليــة الدوليــة العامليــة، مــن أجــل حتقيــق املزيــد مــن الفعاليــة واملصــداقية واملســاءلة 

  والشرعية للمؤسسات
تيسري اهلجـرة وتنقـل األشـخاص علـى حنـو مـنظم وآمـن ومنـتظم ومتسـم باملسـؤولية،             ٧-١٠
  يف ذلك من خالل تنفيذ سياسات اهلجرة املخطط هلا واليت تتسم حبسن اإلدارة  مبا

    
ــدان منــوا،        أ-١٠ ــة، وخباصــة أقــل البل ــة اخلاصــة والتفضــيلية للبلــدان النامي ــدأ املعامل تنفيــذ مب

  يتماشى مع اتفاقات منظمة التجارة العاملية  امب
تشــجيع املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة والتــدفقات املاليــة، مبــا يف ذلــك االســتثمار األجــنيب   ب-١٠

املباشر، إىل الدول اليت تشتد احلاجة فيها إليها، وال سيما أقل البلدان منوا، والبلـدان األفريقيـة،   
  الوطنية    والبلدان النامية غري الساحلية، وفقا خلططها وبراجمها والدول اجلزرية الصغرية النامية،

املائـة، وإلغـاء قنـوات     يف ٣خفض تكاليف معامالت حتويالت املهاجرين إىل أقل مـن   ج-١٠
  ٢٠٣٠  يف املائة، حبلول عام ٥التحويالت املالية اليت تربو تكاليفها على 

  
ــدن واملســتوطنات البشــرية شــامل     - ١١اهلدف  ــل امل ــى   جع ــادرة عل ــة وق ــع وآمن ة للجمي

  ومستدامة  الصمود

ــة وميســورة        ١-١١ ــع علــى مســاكن وخــدمات أساســية مالئمــة وآمن ضــمان حصــول اجلمي
  ٢٠٣٠التكلفة، ورفع مستوى األحياء الفقرية، حبلول عام 

توفري إمكانية وصول اجلميع إىل نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفـة ويسـهل الوصـول      ٢-١١
وحتسني السالمة على الطرق، وال سيما من خالل توسيع نطاق النقـل العـام،   إليها ومستدامة، 

مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات األشـخاص الـذين يعيشـون يف ظـل ظـروف هشـة والنسـاء        
  ٢٠٣٠واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن، حبلول عام 

ــدرة        ٣-١١ ــع واملســتدام، والق ــز التوســع احلضــري الشــامل للجمي ــى ختطــيط وإدارة  تعزي عل
املستوطنات البشرية يف مجيع البلدان على حنو قائم على املشـاركة ومتكامـل ومسـتدام، حبلـول     

  ٢٠٣٠  عام
  تعزيز اجلهود الرامية إىل محاية وصون التراث الثقايف والطبيعي العاملي  ٤-١١
ــق      ٥-١١ ــات وعــدد األشــخاص املتضــررين، وحتقي  التقليــل إىل درجــة كــبرية مــن عــدد الوفي

اخنفاض كبري يف اخلسائر االقتصادية املباشرة املتصلة بالناتج احمللي اإلمجـايل العـاملي الـيت حتـدث     
ــراء          ــة الفق ــى محاي ــز عل ــع التركي ــاه، م ــك الكــوارث املتصــلة باملي ــا يف ذل بســبب الكــوارث، مب

  ٢٠٣٠  واألشخاص الذين يعيشون يف ظل أوضاع هشة، حبلول عام
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ليب الفردي للمدن، مبا يف ذلك عن طريق إيالء اهتمام خـاص  احلد من األثر البيئي الس  ٦-١١
  ٢٠٣٠  لنوعية اهلواء وإدارة نفايات البلديات وغريها، حبلول عام

توفري سبل استفادة اجلميع من مساحات خضراء وأماكن عامة، آمنة وشاملة للجميـع    ٧-١١
واألشــخاص ذوي وميكــن الوصــول إليهــا، وال ســيما بالنســبة للنســاء واألطفــال وكبــار الســن  

  ٢٠٣٠  اإلعاقة، حبلول عام
    

دعم الروابط اإلجيابية االقتصادية واالجتماعية والبيئيـة بـني املنـاطق احلضـرية واملنـاطق        أ-١١
  واإلقليمية    احمليطة باملناطق احلضرية واملناطق الريفية، من خالل تعزيز ختطيط التنمية الوطنية

بنســبة كــبرية يف عــدد املــدن واملســتوطنات   ، علــى الزيــادة٢٠٢٠ العمــل حبلــول عــام  ب-١١
البشرية اليت تعتمد وتنفذ سياسات وخططا متكاملة من أجـل مشـول اجلميـع، وحتقيـق الكفـاءة      
يف اســتخدام املــوارد، والتخفيــف مــن تغــري املنــاخ والتكيــف معــه، والقــدرة علــى الصــمود يف     

علـى مجيـع املسـتويات، مبـا     مواجهة الكوارث، ووضع وتنفيذ اإلدارة الكلية ملخاطر الكـوارث  
  ٢٠٣٠-٢٠١٥يتماشى مع إطار سينداي للحد من خماطر الكوارث للفترة 

دعم أقل البلدان منوا، مبا يف ذلك من خالل املسـاعدة املاليـة والتقنيـة، يف إقامـة املبـاين       ج-١١
  املستدامة والقادرة على الصمود باستخدام املواد احمللية 

  
  ط استهالك وإنتاج مستدامةضمان وجود أمنا  - ١٢اهلدف 

، مـع قيـام   املسـتدامة االسـتهالك واإلنتـاج    املتعلقة بأمناط ربامجلتنفيذ اإلطار العشري ل  ١-١٢
ادة، مـع مراعـاة مسـتوى    مجيع البلدان باختـاذ إجـراءات وتـويل البلـدان املتقدمـة النمـو دور الريـ       

  البلدان النامية وقدرااالتنمية يف 
  ٢٠٣٠  ستدامة واالستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية، حبلول عامحتقيق اإلدارة امل  ٢-١٢
ختفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائيـة العامليـة علـى صـعيد أمـاكن البيـع بالتجزئـة          ٣-١٢

واملستهلكني مبقدار النصف، واحلد من خسائر األغذية يف مراحـل اإلنتـاج وسالسـل اإلمـداد،     
  ٢٠٣٠  ول عامبعد احلصاد، حبل  ذلك خسائر ما  يف  مبا

النفايــات طــوال دورة عمرهــا، مجيــع حتقيــق اإلدارة الســليمة بيئيــا للمــواد الكيميائيــة و  ٤-١٢
وفقا لألطر الدولية املتفق عليها، واحلد بدرجة كبرية مـن إطالقهـا يف اهلـواء واملـاء والتربـة مـن       

  ٢٠٢٠عام  أجل التقليل إىل أدىن حد من آثارها الضارة على صحة اإلنسان والبيئة، حبلول
احلد بدرجة كـبرية مـن إنتـاج النفايـات، مـن خـالل املنـع والتخفـيض وإعـادة التـدوير             ٥-١٢

  ٢٠٣٠  وإعادة االستعمال، حبلول عام
تشجيع الشركات، وال سيما الشركات الكبرية وعرب الوطنية، على اعتمـاد ممارسـات     ٦-١٢

    مستدامة، وإدراج معلومات االستدامة يف دورة تقدمي تقاريرها
  تعزيز ممارسات الشراء العمومي املستدامة، وفقا للسياسات واألولويات الوطنية    ٧-١٢
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ضـــمان أن تتـــوافر للنـــاس يف كـــل مكـــان املعلومـــات ذات الصـــلة والـــوعي بالتنميـــة     ٨-١٢
  ٢٠٣٠  املستدامة وأمناط العيش يف وئام مع الطبيعة حبلول عام

    
لمية والتكنولوجية للمضي قدما حنو حتقيـق أمنـاط   دعم البلدان النامية لتعزيز قدراا الع  أ-١٢

  االستهالك واإلنتاج األكثر استدامة
وضع وتنفيذ أدوات لرصد تأثريات السياحة املستدامة، اليت توفر فـرص العمـل وتعـزز      ب-١٢

  الثقافة واملنتجات احمللية، يف التنمية املستدامة
كفاءة والـيت تشـجع علـى االسـتهالك     ترشيد إعانات الوقود األحفوري غري املتسمة بال ج-١٢

ذلـك عـن    يف املسرف، عن طريق القضاء على تشوهات األسواق، وفقا للظروف الوطنيـة، مبـا  
طريــق إعــادة هيكلــة الضــرائب والــتخلص بالتــدريج مــن اإلعانــات الضــارة، حيثمــا وجــدت،    

ــل االحتياجــ        ــى حنــو كام ــك السياســات عل ــى يف تل ــى أن تراع ــة، عل ــا البيئي ــار آثاره ات إلظه
والظروف اخلاصة للبلدان النامية، والتقليـل إىل أدىن حـد مـن اآلثـار الضـارة الـيت قـد تنـال مـن          

  تنميتها، وعلى حنو يكفل محاية الفقراء واتمعات احمللية املتضررة
  

 *اختاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغري املناخ وآثاره*  - ١٣اهلدف 

مواجهـة األخطـار املرتبطـة باملنـاخ والكـوارث      تعزيز املرونة والقدرة علـى الصـمود يف     ١-١٣
  الطبيعية يف مجيع البلدان، وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك األخطار

إدمــاج التــدابري املتعلقــة بــتغري املنــاخ يف السياســات واالســتراتيجيات والتخطــيط علــى    ٢-١٣
  الصعيد الوطين

ؤسسية للتخفيف من تغـري املنـاخ،   حتسني التعليم وإذكاء الوعي والقدرات البشرية وامل  ٣-١٣
  والتكيف معه، واحلد من أثره واإلنذار املبكر به

    
تعهــدت بــه األطــراف مــن البلــدان املتقدمــة النمــو يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة    تنفيــذ مــا  أ-١٣

بليــون دوالر  ١٠٠اإلطاريـة بشـأن تغـري املنـاخ مـن التـزام ـدف التعبئـة املشـتركة ملبلـغ قـدره            
ــول  ــام ســنويا حبل ــياق        ٢٠٢٠ ع ــة، يف س ــدان النامي ــة احتياجــات البل ــع املصــادر لتلبي ــن مجي م

إجراءات التخفيف ادية وشفافية التنفيذ، وجعل الصندوق األخضر للمنـاخ يف حالـة تشـغيل    
  كامل عن طريق تزويده برأس املال يف أقرب وقت ممكن

 املـتعلقني بـتغري املنـاخ    تعزيز آليات حتسني مستوى قدرات التخطيط واإلدارة الفعـالني   ب-١٣
يف أقل البلدان منوا، والدول اجلزرية الصغرية النامية، مبا يف ذلك التركيز على النسـاء والشـباب   

  واتمعات احمللية واملهمشة
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حفظ احمليطات والبحـار واملـوارد البحريـة واسـتخدامها علـى حنـو مسـتدام          - ١٤اهلدف 

  لتحقيق التنمية املستدامة

تلوث البحري جبميع أنواعـه واحلـد منـه بدرجـة كـبرية، وال سـيما مـن األنشـطة         منع ال  ١-١٤
  ٢٠٢٥  الربية، مبا يف ذلك احلطام البحري، وتلوث املغذيات، حبلول عام

    
املتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغـري املنـاخ هـي املنتـدى الـدويل واحلكـومي الـدويل            مع التسليم بأن اتفاقية األمم **

  التصدي لتغري املناخ على الصعيد العاملي. الرئيسي للتفاوض بشأن
إدارة الـنظم اإليكولوجيــة البحريــة والســاحلية علــى حنـو مســتدام ومحايتــها، مــن أجــل     ٢-١٤

جتنب حدوث آثار سلبية كـبرية، مبـا يف ذلـك عـن طريـق تعزيـز قـدرا علـى الصـمود، واختـاذ           
الصحة واإلنتاجيـة للمحيطـات،   من أجل حتقيق إلعادا إىل ما كانت عليه اإلجراءات الالزمة 

  ٢٠٢٠  حبلول عام
تقليــل حتمــض احمليطــات إىل أدىن حــد ومعاجلــة آثــاره، مبــا يف ذلــك مــن خــالل تعزيــز     ٣-١٤

  التعاون العلمي على مجيع املستويات
املبلغ عنـه   تنظيم الصيد على حنو فعال، وإاء الصيد املفرط والصيد غري القانوين وغري  ٤-١٤

رسات الصيد املدمرة، وتنفيذ خطط إدارة قائمـة علـى العلـم، مـن أجـل إعـادة       املنظم ومما وغري
كانت عليه يف أقرب وقت ممكـن، لتصـل علـى األقـل إىل املسـتويات       األرصدة السمكية إىل ما

حتـدده خصائصـها البيولوجيـة، حبلـول      اليت ميكن أن تتـيح إنتـاج أقصـى غلـة مسـتدامة وفقـا ملـا       
  ٢٠٢٠  عام
يتسـق مـع القـانون     ائة على األقل من املنـاطق السـاحلية والبحريـة، مبـا    امل يف ١٠حفظ   ٥-١٤

  ٢٠٢٠  الوطين والدويل واستنادا إىل أفضل املعلومات العلمية املتاحة، حبلول عام
حظــر أشــكال اإلعانــات املقدمــة ملصــائد األمســاك الــيت تســهم يف اإلفــراط يف قــدرات      ٦-١٤

لـيت تسـاهم يف صـيد األمسـاك غـري املشـروع وغـري        الصيد ويف صيد األمساك، وإلغـاء اإلعانـات ا  
املبلغ عنه وغري املنظم، واإلحجام عن استحداث إعانات جديدة من هـذا القبيـل، مـع التسـليم     
بــأن املعاملــة اخلاصــة والتفضــيلية املالئمــة والفعالــة للبلــدان الناميــة وأقــل البلــدان منــوا ينبغــي أن  

جـــارة العامليـــة بشـــأن اإلعانـــات ملصـــائد  يتجـــزأ مـــن مفاوضـــات منظمـــة الت  تكـــون جـــزءا ال
  ٢٠٢٠  ، حبلول عام)١٦(األمساك

_______________ 

مع مراعاة ما جيري حاليا من مفاوضات يف إطار منظمة التجارة العاملية، وخطة الدوحة اإلمنائية، وواليـة   )١٦(
  هونغ كونغ الوزارية.
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زيادة الفوائد االقتصادية اليت تتحقق للدول اجلزرية الصغرية الناميـة وأقـل البلـدان منـوا       ٧-١٤
مــن االســتخدام املســتدام للمــوارد البحريــة، مبــا يف ذلــك مــن خــالل اإلدارة املســتدامة ملصــائد   

  ٢٠٣٠  ء املائية، والسياحة، حبلول عاماألمساك، وتربية األحيا
    

زيــادة املعــارف العلميــة، وتطــوير قــدرات البحــث، ونقــل التكنولوجيــا البحريــة، مــع      أ-١٤
ــة بنقــل          ــة املتعلق ــا التوجيهي ــة ومبادئه ــة احلكوميــة الدولي ــة األوقيانوغرافي ــايري اللجن ــاة مع مراع

إســهام التنــوع البيولــوجي   التكنولوجيــا البحريــة، مــن أجــل حتســني صــحة احمليطــات، وتعزيــز   
  البحري يف تنمية البلدان النامية، وال سيما الدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منوا

  توفري إمكانية وصول صغار الصيادين احلرفيني إىل املوارد البحرية واألسواق  ب-١٤
يــق تنفيــذ تعزيــز حفــظ احمليطــات ومواردهــا واســتخدامها اســتخداما مســتداما عــن طر  ج-١٤

ــيت تضــع اإلطــار        ــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار ال ــواردة يف اتفاقي ــدويل بصــيغته ال القــانون ال
القانوين حلفظ احمليطات ومواردها واستخدامها على حنو مستدام، كمـا تشـري إىل ذلـك الفقـرة     

  “املستقبل الذي نصبو إليه”من وثيقة  ١٥٨
  

يــة وترميمهــا وتعزيــز اســتخدامها علــى حنــو   محايــة الــنظم اإليكولوجيــة الرب   - ١٥اهلدف 
مسـتدام، وإدارة الغابــات علــى حنــو مســتدام، ومكافحــة التصــحر، ووقــف  

  تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي

ضــمان حفــظ وتــرميم الــنظم اإليكولوجيــة الربيــة والــنظم اإليكولوجيــة للميــاه العذبــة    ١-١٥
ا الغابـات واألراضـي الرطبـة واجلبـال واألراضـي اجلافـة، وضـمان        الداخلية وخدماا، وال سيم

اســتخدامها علــى حنــو مســتدام، وذلــك وفقــا لاللتزامــات مبوجــب االتفاقــات الدوليــة، حبلــول    
  ٢٠٢٠  عام
تعزيز تنفيـذ اإلدارة املسـتدامة جلميـع أنـواع الغابـات، ووقـف إزالـة الغابـات، وتـرميم            ٢-١٥

ــاد  ــق زي ة كــبرية يف نســبة زرع الغابــات وإعــادة زرع الغابــات علــى   الغابــات املتــدهورة وحتقي
  ٢٠٢٠  الصعيد العاملي، حبلول عام

مكافحة التصحر، وترميم األراضي والتربة املتدهورة، مبـا يف ذلـك األراضـي املتضـررة       ٣-١٥
مــن التصـــحر واجلفــاف والفيضـــانات، والســـعي إىل حتقيــق عـــاملٍ خـــالٍ مــن ظـــاهرة تـــدهور     

  ٢٠٣٠األراضي، حبلول عام 
ضمان حفـظ الـنظم اإليكولوجيـة اجلبليـة، مبـا يف ذلـك تنوعهـا البيولـوجي، مـن أجـل             ٤-١٥

  ٢٠٣٠غىن عنها لتحقيق التنمية املستدامة، حبلول عام   تعزيز قدرا على توفري املنافع اليت ال
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اختاذ إجراءات عاجلة وهامة للحد من تدهور املوائل الطبيعيـة، ووقـف فقـدان التنـوع       ٥-١٥
  ، حبماية األنواع املهددة ومنع انقراضها  ٢٠٢٠ولوجي، والقيام، حبلول عام البي
تعزيز التقاسم العادل واملنصف للمنـافع الناشـئة عـن اسـتخدام املـوارد اجلينيـة، وتعزيـز          ٦-١٥

  لوصول إىل تلك املوارد، على النحو املتفق عليه دولياملناسبة لسبل اال
ــف ال    ٧-١٥ ــة لوق ــات      اختــاذ إجــراءات عاجل ــن النبات ــة م ــواع احملمي صــيد غــري املشــروع لألن

واحليوانــات واالجتــار فيهــا، والتصــدي ملنتجــات األحيــاء الربيــة غــري املشــروعة، علــى مســتويي  
  العرض والطلب على السواء  

اختاذ تدابري ملنع إدخال األنواع الغريبة الغازية إىل النظم اإليكولوجية لألراضـي وامليـاه     ٨-١٥
ــك  ــر ذل ــل أث ــول       وتقلي ــا، حبل ــة أو القضــاء عليه ــواع ذات األولوي ــة األن إىل حــد كــبري، ومراقب

  ٢٠٢٠  عام
ــوطين         ٩-١٥ ــات التخطــيط ال ــوجي يف عملي ــوع البيول ــة والتن ــنظم اإليكولوجي ــيم ال ــاج ق إدم

  ٢٠٢٠  واحمللي، والعمليات اإلمنائية، واستراتيجيات احلد من الفقر، واحلسابات، حبلول عام
    

اليــة مــن مجيــع املصــادر وزيادــا زيــادة كــبرية بغــرض حفــظ التنــوع   حشــد املــوارد امل  أ-١٥
  البيولوجي والنظم اإليكولوجية واستخدامها استخداماً مستداماً  

حشد مـوارد كـبرية مـن مجيـع املصـادر وعلـى مجيـع املسـتويات بغـرض متويـل اإلدارة             ب-١٥
يف ذلـك   تعزيز تلـك اإلدارة، مبـا  يكفي من احلوافز للبلدان النامية ل املستدامة للغابات وتوفري ما

  حفظ الغابات وإعادة زرع الغابات  
تعزيز الدعم العاملي للجهود الرامية إىل مكافحـة الصـيد غـري املشـروع لألنـواع احملميـة        ج-١٥

واالجتار ا، وذلك بوسائل تشـمل زيـادة قـدرات اتمعـات احملليـة علـى السـعي إىل احلصـول         
  دامة  على فرص سبل كسب الرزق املست

 

يهمـش فيهـا أحـد مـن أجـل حتقيـق        التشجيع على إقامة جمتمعات مسـاملة ال   - ١٦اهلدف 
التنميـــة املســـتدامة، وإتاحـــة إمكانيـــة وصـــول اجلميـــع إىل العدالـــة، وبنـــاء  

  مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على مجيع املستويات

يتصـل بـه مـن معـدالت الوفيـات يف       احلد بدرجة كبرية من مجيع أشـكال العنـف ومـا     ١-١٦
  مكان    كل
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ــد        ٢-١٦ ــف ضـ ــكال العنـ ــع أشـ ــر ومجيـ ــار بالبشـ ــتغالل واالجتـ ــة واالسـ ــاءة املعاملـ ــاء إسـ إـ
  وتعذيبهم    األطفال

تعزيز سـيادة القـانون علـى الصـعيدين الـوطين والـدويل وضـمان تكـافؤ فـرص وصـول             ٣-١٦
  اجلميع إىل العدالة  

غــري املشــروعة لألمــوال واألســلحة، وتعزيــز اســترداد   احلــد بقــدر كــبري مــن التــدفقات  ٤-١٦
  ٢٠٣٠األصول املسروقة وإعادا ومكافحة مجيع أشكال اجلرمية املنظمة، حبلول عام 

  احلد بدرجة كبرية من الفساد والرشوة جبميع أشكاهلما    ٥-١٦
  إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على مجيع املستويات    ٦-١٦
اختاذ القرارات علـى حنـو مسـتجيب لالحتياجـات وشـامل للجميـع وتشـاركي        ضمان   ٧-١٦

  ومتثيلي على مجيع املستويات
  توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية يف مؤسسات احلوكمة العاملية    ٨-١٦
  ٢٠٣٠توفري هوية قانونية للجميع، مبا يف ذلك تسجيل املواليد، حبلول عام   ٩-١٦
إىل املعلومــات ومحايــة احلريــات األساســية، وفقــاً      كفالــة وصــول اجلمهــور    ١٠-١٦

  للتشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية  
    

تعزيـــز املؤسســـات الوطنيـــة ذات الصـــلة، بوســـائل منـــها التعـــاون الـــدويل، ســـعياً           أ-١٦
ــاء ــة، ملنــع العنــف ومكافحــة      لبن ــع املســتويات، وال ســيما يف البلــدان النامي القــدرات علــى مجي

  ة  اإلرهاب واجلرمي
  تعزيز إنفاذ القوانني والسياسات غري التمييزية لتحقيق التنمية املستدامة     ب-١٦

 

  املستدامة    تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية  - ١٧اهلدف 

  الشؤون املالية

ناميــة، تعزيــز تعبئــة املــوارد احملليــة، بوســائل تشــمل تقــدمي الــدعم الــدويل إىل البلــدان ال   ١-١٧
  لتحسني القدرات احمللية يف جمال حتصيل الضرائب وغريها من اإليرادات  

قيام البلـدان املتقدمـة النمـو بتنفيـذ التزاماـا يف جمـال املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة تنفيـذاً             ٢-١٧
يف املائـة   ٠,٧كامالً، مبا يف ذلك التزام العديد من تلـك البلـدان ببلـوغ هـدف ختصـيص نسـبة       

البلـدان الناميـة، وختصـيص     ها القومي اإلمجـايل للمسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة املقدمـة إىل     من دخل
يف املائــة مــن الــدخل القــومي اإلمجــايل للمســاعدة اإلمنائيــة  ٠,٢٠ و ٠,١٥نســبة تتــراوح بــني 
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م الرمسية ألقل البلدان منواً؛ ويشجع مقدمو املساعدة اإلمنائية الرمسية على النظر يف إمكانية رسـ 
يف املائـة علـى األقـل مـن النـاتج القـومي اإلمجـايل للمسـاعدة          ٠,٢٠هدف يتمثـل يف ختصـيص   

  اإلمنائية الرمسية ألقل البلدان منوا
  حشد موارد مالية إضافية من مصادر متعددة من أجل البلدان النامية    ٣-١٧
لطويـل مـن   مساعدة البلدان النامية يف حتقيـق القـدرة علـى حتمـل الـديون علـى املـدى ا         ٤-١٧

ــديون وإعــادة       ــاء ال ــديون وختفيــف أعب ــل ب ــز التموي ــة إىل تعزي خــالل تنســيق السياســات الرامي
ــرية املثقلــة ــا           ــة للبلــدان الفق ــألة الــديون اخلارجي ــها، حســب االقتضــاء، ومعاجلــة مس هيكلت

  إلخراجها من حالة املديونية احلرجة
  تنفيذهااعتماد نظم لتشجيع االستثمار ألقل البلدان منواً و  ٥-١٧

  
  التكنولوجيا

تعزيــز التعــاون اإلقليمــي والــدويل بــني الشــمال واجلنــوب وفيمــا بــني بلــدان اجلنــوب       ٦-١٧
والتعـــاون الثالثـــي فيمـــا يتعلـــق بـــالعلوم والتكنولوجيـــا واالبتكـــار والوصـــول إليهـــا، وتعزيـــز   

ــادل ــني       تبـ ــا بـ ــيق فيمـ ــمل حتســـني التنسـ ــائل تشـ ــا، بوسـ ــق عليهـ ــروط متفـ ــق شـ ــارف وفـ املعـ
ســــيما علــــى مســــتوى األمــــم املتحــــدة، ومــــن خــــالل آليــــة عامليــــة   القائمــــة، وال تاآلليــــا
  التكنولوجيا    لتيسري

تعزيز تطـوير تكنولوجيـات سـليمة بيئيـاً ونقلـها ونشـرها وتعميمهـا يف البلـدان الناميـة            ٧-١٧
  عليه  بشروط مواتية، مبا يف ذلك الشروط التساهلية والتفضيلية، وذلك على النحو املتفق

لتفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا وآلية بناء القـدرات يف جمـاالت العلـم والتكنولوجيـا     ا  ٨-١٧
، وتعزيــز اســتخدام التكنولوجيــات   ٢٠١٧واالبتكــار لصــاحل أقــل البلــدان منــواً حبلــول عــام       

  التمكينية، وال سيما تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  
  

  بناء القدرات

ـــ    ٩-١٧ ــذ بنـ ــدويل لتنفيــ ــدعم الــ ــز الــ ــاالً   تعزيــ ــذاً فعــ ــة تنفيــ ــدان الناميــ اء القــــدرات يف البلــ
األهــداف مــن أجــل دعــم اخلطــط الوطنيــة الراميــة إىل تنفيــذ مجيــع أهــداف التنميــة           وحمــدد

ــوب       ــدان اجلنـ ــني بلـ ــا بـ ــوب وفيمـ ــمال واجلنـ ــني الشـ ــاون بـ ــمل التعـ ــائل تشـ ــتدامة، بوسـ املسـ
  الثالثي    والتعاون
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  التجارة

ف عـاملي وقـائم علـى القواعـد ومفتـوح وغـري       إجياد نظام جتاري متعدد األطرا  ١٠-١٧
متييزي ومنصف يف إطار منظمة التجـارة العامليـة، بوسـائل منـها اختتـام املفاوضـات اجلاريـة يف        

  إطار خطة الدوحة اإلمنائية اليت وضعتها تلك املنظمة  
زيادة صادرات البلدان النامية زيادةً كبريةً، وال سيما بغـرض مضـاعفة حصـة      ١١-١٧

    ٢٠٢٠لدان منواً من الصادرات العاملية حبلول عام أقل الب
حتقيق التنفيذ املناسـب التوقيـت لوصـول منتجـات مجيـع أقـل البلـدان منـواً إىل           ١٢-١٧

األسواق بدون رسوم مجركية أو حصص مفروضة، متاشياً مع قرارات منظمة التجارة العامليـة،  
بقة على واردات أقل البلـدان منـواً شـفافةً    بوسائل منها كفالة جعل قواعد املنشأ التفضيلية املنط

  األسواق  وبسيطةً، وكفالة مسامهة تلك القواعد يف تيسري الوصول إىل
  

  املسائل العامة

  اتساق السياسات واملؤسسات

تعزيز استقرار االقتصاد الكلـي علـى الصـعيد العـاملي، بوسـائل تشـمل تنسـيق          ١٣-١٧
  السياسات وحتقيق اتساقها  

  ساق السياسات من أجل حتقيق التنمية املستدامة  تعزيز ات ١٤-١٧
احترام اهلامش السياسايت والقيادة اخلاصني بكل بلد لوضـع وتنفيـذ سياسـات      ١٥-١٧

  للقضاء على الفقر وحتقيق التنمية املستدامة
  

  شراكات أصحاب املصلحة املتعددين

ــتدامة، وا    ١٦-١٧ ــراكة العامليـــة مـــن أجـــل حتقيـــق التنميـــة املسـ ســـتكماهلا تعزيـــز الشـ
بشراكات بـني أصـحاب املصـلحة املتعـددين جلمـع املعـارف واخلـربات والتكنولوجيـا واملـوارد          
املاليــة وتقامسهــا، وذلــك ــدف حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة يف مجيــع البلــدان، وال ســيما   

  البلدان النامية  
 تشــجيع وتعزيــز الشــراكات العامــة وبـــني القطــاع العــام والقطــاع اخلـــاص         ١٧-١٧

ــن        ــن الشــراكات وم ــن اخلــربات املكتســبة م ــة، باالســتفادة م ــدين الفعال وشــراكات اتمــع امل
  املوارد استراتيجياا لتعبئة
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  البيانات والرصد واملساءلة  

تعزيز تقدمي الدعم لبناء قدرات البلـدان الناميـة، مبـا يف ذلـك أقـل البلـدان منـواً          ١٨-١٧
ق زيـادة كـبرية يف تـوافر بيانـات عاليـة اجلـودة ومناسـبة        والدول اجلزرية الصغرية النامية، لتحقي

التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب الدخل، ونـوع اجلـنس، والسـن، واالنتمـاء العرقـي واإلثـين،       
والوضع من حيث اهلجرة، واإلعاقـة، واملوقـع اجلغـرايف وغريهـا مـن اخلصـائص ذات الصـلة يف        

  ٢٠٢٠السياقات الوطنية، حبلول عام 
دة من املبادرات القائمة لوضع مقاييس للتقدم احملـرز يف حتقيـق التنميـة    االستفا  ١٩-١٧

املســتدامة تكمــل النــاتج احمللــي اإلمجــايل، ودعــم بنــاء القــدرات اإلحصــائية يف البلــدان الناميــة،  
  ٢٠٣٠حبلول عام 

  
  وسائل التنفيذ والشراكة العاملية

سـبيل   يدة تنفيذا تاما. ونـدرك أنـه ال  نعيد تأكيد التزامنا القوي بتنفيذ هذه اخلطة اجلد  - ٦٠
مل يتم تنشيط الشراكة العاملية وتعزيزها وتـوفري وسـائل    إىل حتقيق أهدافنا وغاياتنا الطموحة ما

تنفيذ تكون بالقدر نفسه من الطموح. فبتنشيط الشراكة العاملية، سيتيسـر االخنـراط يف مسـعى    
لتئم يف إطـاره احلكومـات واتمـع املـدين     عاملي حثيث لدعم تنفيذ مجيع األهداف والغايات، ت

ــم املتحــدة وســائر اجلهــات الفا     ــة األم ــة   والقطــاع اخلــاص ومنظوم ــه كاف ــة، وحتتشــد يف ظل عل
  املتاحة.  املوارد

وتتنــاول أهــداف اخلطــة وغاياــا الوســائل الالزمــة لتحقيــق طموحاتنــا اجلماعيــة. ويف    - ٦١
تنفيذ املبينة ضمن كل هدف من أهداف التنميـة  هذا الصدد، تشكّل الغايات املتعلقة بوسائل ال

، على النحو املـذكور أعـاله، عنصـرا أساسـيا إلجنـاز خطتنـا، بـل        ١٧املستدامة وضمن اهلدف 
وتتساوى من حيث أمهيتها مـع األهـداف والغايـات األخـرى. وسـنمنحها األولويـة علـى قـدم         

العامليـــــة لرصـــــد املســــاواة يف جهـــــود التنفيــــذ الـــــيت ســـــنبذهلا وضــــمن إطـــــار املؤشــــرات     
  املقطوعة.  األشواط

ومن املمكن تنفيذ هذه اخلطة، مبا فيها أهداف التنمية املسـتدامة، ضـمن إطـار تنشـيط       - ٦٢
الشراكة العاملية من أجل التنمية املسـتدامة، مدعومـةً بالسياسـات واإلجـراءات امللموسـة املبينـة       

. ٢٠٣٠التنمية املسـتدامة لعـام    يتجزأ من خطة يف خطة عمل أديس أبابا، اليت تشكل جزءا ال
وتكملــها  ٢٠٣٠فخطـة عمـل أديـس أبابـا تـدعم الغايـات املتعلقـة بوسـائل التنفيـذ خلطـة عـام            

ــة       ــة، واملؤسســات التجاري ــاملوارد العامــة احمللي ــق ب وتســاعد علــى اســتجالء ســياقها. وهــي تتعل
ارة الدوليــة بوصــفها حمركــا واملاليـة اخلاصــة احملليــة والدوليــة، والتعــاون اإلمنـائي الــدويل، والتجــ  
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للتنمية، والديون والقدرة على حتمل الديون، ومعاجلـة املسـائل النظُميـة، والعلـم والتكنولوجيـا      
  واالبتكار وبناء القدرات، والبيانات، والرصد واملتابعة.

وستنصب جهودنا بشـكل رئيسـي علـى وضـع اسـتراتيجيات للتنميـة املسـتدامة تتسـم           - ٦٣
سك الدول بزمامها، تسندها أطر متويل وطنية متكاملة. ونكـرر التأكيـد علـى أن    باالتساق ومت

كل بلد يتحمل يف املقام األول املسؤولية عن حتقيق تنميته االقتصادية واالجتماعية، وأنه لـيس  
ــة.      ــة الوطني مــن قبيــل املغــاالة التشــديد علــى دور السياســات الوطنيــة واالســتراتيجيات اإلمنائي

السياسايت اخلاص بكـل بلـد وقيادتـه يف سـياق تنفيـذ سياسـات القضـاء علـى          شاهلاموسنحترم 
الفقر وحتقيق التنمية املسـتدامة، مـع التمسـك بالقواعـد وااللتزامـات الدوليـة ذات الصـلة. ويف        
الوقت نفسه، يتعني دعم جهود التنميـة الوطنيـة عـن طريـق يئـة بيئـة اقتصـادية دوليـة مؤاتيـة،          

ظامٍ للتجارة العاملية ونظُمٍ نقدية ومالية تتسـم بالتجـانس ويـدعم بعضـها     بوسائل منها تشجيع ن
بعضاً، وتعزيز تدبري شؤون االقتصاد وحتسينه على الصعيد العاملي. وتكتسـي العمليـات الراميـة    
إىل تطوير املعارف والتكنولوجيات املالئمـة وتيسـري توفريهـا علـى الصـعيد العـاملي، إضـافة إىل        

مهية بالغـة أيضـا. ونلتـزم بالعمـل لكفالـة اتسـاق السياسـات ويئـة بيئـة مؤاتيـة           بناء القدرات، أ
للتنمية املستدامة على مجيع املستويات ومن جانب كافـة اجلهـات الفاعلـة، وبتنشـيط الشـراكة      

  العاملية من أجل التنمية املستدامة.
يهـا إعـالن وبرنـامج    وحنن نؤيد تنفيذ االستراتيجيات وبرامج العمل ذات الصـلة، مبـا ف    - ٦٤

عمــل إســطنبول، وإجــراءات العمــل املعجّــل للــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة (مســار ســاموا)،  
، ونعيـد تأكيـد أمهيـة    ٢٠٢٤-٢٠١٤وبرنامج عمل فيينا للبلدان الناميـة غـري السـاحلية للعقـد     

ريقيـا،  ، وبرنـامج الشـراكة اجلديـدة مـن أجـل تنميـة أف      ٢٠٦٣دعم خطة االحتاد األفريقي لعام 
يتجـزأ مـن اخلطـة اجلديـدة. ونـدرك التحـدي الرئيسـي الـذي يعيـق           باعتبار كل ذلـك جـزءا ال  

بعـد   إحالل السالم الدائم وحتقيق التنمية املستدامة يف البلدان اليت متر مبرحلة نزاع ومرحلـة مـا  
  النـزاع.  انتهاء
يف جمــال حتقيــق تــزال تواجــه حتــديات هائلــة   ونــدرك أن البلــدان املتوســطة الــدخل ال   - ٦٥

التنميــة املســتدامة. ولضــمان احلفــاظ علــى اإلجنــازات احملققــة حــىت اآلن، ينبغــي تعزيــز اجلهــود   
الرامية إىل معاجلة التحديات املستمرة مـن خـالل تبـادل التجـارب وحتسـني التنسـيق واالرتقـاء        

ــة        ــة الدولي ــة واملؤسســات املالي ــم املتحــدة اإلمنائي ــة األم ــن منظوم ــدم م ــدعم املق واملنظمــات بال
  اإلقليمية وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة وتركيزه.

ونشدد على أنه بالنسبة لكافة البلدان، تتبوأ السياسـات العامـة وتعبئـة املـوارد الوطنيـة        - ٦٦
واســتخدامها بصــورة فعالــة، علــى أســاس مبــدأ الســيطرة الوطنيــة، موقــع الصــدارة يف مســعانا    
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دامة، مبا يشمل تنفيذ أهداف التنمية املستدامة. وحنن نـدرك أن  املشترك حنو حتقيق التنمية املست
املوارد الوطنية إمنا يولّدها النمـو االقتصـادي يف املقـام األول، مـدعوماً ببيئـة مؤاتيـة علـى مجيـع         

  املستويات.
ــة اخلاصــة واالســتثمارات واالبتكــارات حمركــات رئيســية        - ٦٧ ــال التجاري وتشــكل األعم

ــة والنمــو اال  ــدًءا       لإلنتاجي ــوع القطــاع اخلــاص، ب ـــر بتن ــرص العمــل. ونق قتصــادي الشــامل وف
باملشاريع املتناهية الصـغر والتعاونيـات وانتـهاًء بالشـركات املتعـددة اجلنسـيات. ويـب جبميـع         
ــة      ــة إلجيــاد حلــول لتحــديات التنمي ــة واالبتكاري ــة تســخري قــدراا اإلبداعي املؤسســات التجاري

عمـال التجاريـة جلعلـه نشـطا وحسـن األداء، مـع محايـة حقـوق         املستدامة. وسـنتعهد قطـاع األ  
العمال واملعايري البيئية والصحية وفقا للمعايري واالتفاقات الدولية ذات الصلة وسـائر املبـادرات   

 )١٧(اجلارية يف هذا الصدد، مثل املبادئ التوجيهية املتعلقة باألعمال التجاريـة وحقـوق اإلنسـان   
واالتفاقــات البيئيــة الرئيســية  )١٨(مــل الدوليــة واتفاقيــة حقــوق الطفــلومعــايري العمــل ملنظمــة الع

  املتعددة األطراف، مبا خيدم مصلحة األطراف يف هذه االتفاقات.
تسـهم   وتشكل التجارة الدولية حمركا للنمو االقتصادي الشامل واحلد من الفقر، كما  - ٦٨

م جتـاري، يف كنـف منظمـة التجـارة     يف تعزيز التنمية املستدامة. وسنواصل الترويج لألخذ بنظا
منفتحــا وشــفافا يكـون  العامليـة، يكــون متعـدد األطــراف وذا طـابع عــاملي ويسـتند إىل قواعــد و    

وميكن التنبؤ به ويتسم بالشمول وعـدم التمييـز واإلنصـاف، إضـافة إىل حتريـر التجـارة بشـكل        
لتعجيل باختتام املفاوضـات  ميع أعضاء منظمة التجارة العاملية مضاعفة اجلهود لجب يببناء. و

. وحنن نعلق أمهية كبرية على بناء القدرات املتصـلة بالتجـارة يف   )١٩(بشأن خطة الدوحة للتنمية
البلدان الناميـة، مبـا فيهـا البلـدان األفريقيـة وأقـل البلـدان منـوا، والبلـدان الناميـة غـري السـاحلية،             

الــدخل، ألغــراض منــها تعزيــز التكامــل  والــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة، والبلــدان املتوســطة  
  االقتصادي والترابط على الصعيد اإلقليمي.

ونقـــر بضــرورة مســاعدة البلــدان الناميــة علــى اكتســاب القــدرة علــى حتمــل الــدين يف    - ٦٩
األجل الطويل باعتماد سياسات منسقة دف إىل تعزيز متويل الديون، وختفيف عـبء الـدين،   

دارة الـديون بشـكل سـليم، حسـب االقتضـاء. فالعديـد مـن البلـدان         وإعادة هيكلـة الـديون، وإ  
يزال قليل املنعة أمام أزمات الديون، وبعض البلدان يتخبط يف خضم األزمات، مبا يف ذلـك   ال

عدد من أقل البلدان منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية وبعض البلدان املتقدمة النمو. ونكـرر  
_______________ 

)١٧(  A/HRC/17/31.املرفق ،  
)١٨(  United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531.  
)١٩(  A/C.2/56/7 ،املرفق.  
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املـدينون والـدائنون سـويا لـدرء حـدوث حـاالت الـديون الـيت         التأكيد علـى وجـوب أن يعمـل    
ميكـن حتملـها وإلجيـاد احللــول الالزمـة. وتقـع مسـؤولية احلفــاظ علـى مسـتويات مـن الــدين           ال

ميكـن حتملـها علــى عـاتق البلـدان املقترضــة؛ بيـد أننـا نقـــر بـأن علـى املقرضــني أيضـا مســؤولية          
وض قدرا على حتمل الـدين. وسـوف نـدعم اسـتمرار     يق تتمثل يف إقراض البلدان على حنوٍ ال

ــدين وحققــت            ــف عــبء ال ــتفادت مــن ختفي ــيت اس ــديون يف البلــدان ال ــى حتمــل ال ــدرة عل الق
  مستويات من الدين ميكن حتملها.

ونعلن يف هذا املقام إنشاء آلية تيسري التكنولوجيا اليت نصت عليها خطـة عمـل أديـس      - ٧٠
تنمية املستدامة. وستستند آلية تيسري التكنولوجيا إىل التعـاون بـني   أبابا من أجل دعم أهداف ال

طائفة متنوعة من أصحاب املصلحة، تشمل الـدول األعضـاء واتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص       
واألوساط العلمية وكيانات األمم املتحدة وسائر أصحاب املصلحة، وستتألف من فريق عمـل  

عــين بتســخري العلــم والتكنولوجيــا واالبتكــار ألغــراض  مشــترك بــني وكــاالت األمــم املتحــدة م 
ــم        ــدد أصــحاب املصــلحة معــين بتســخري العل ــدى تعــاوين متع ــة املســتدامة، ومنت أهــداف التنمي

  والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض أهداف التنمية املستدامة، وحمفل إلكتروين.
بتسـخري العلـم   سيضطلع فريق العمـل املشـترك بـني وكـاالت األمـم املتحـدة املعـين          •  

ــيق     ــز التنسـ ــتدامة بتعزيـ ــة املسـ ــداف التنميـ ــراض أهـ ــار ألغـ ــا واالبتكـ والتكنولوجيـ
واالتســـاق والتعـــاون داخـــل منظومـــة األمـــم املتحـــدة يف األمـــور املتعلقـــة بـــالعلم   

سـيما مـن أجـل     والتكنولوجيا واالبتكار، على حنـو يزيـد مـن التـآزر والكفـاءة، ال     
يد فريق العمل من املـوارد املتاحـة، وسـيعمل    دعم مبادرات بناء القدرات. وسيستف

ــة     ١٠ضــمن إطــاره  مــن ممثلــي اتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص واألوســاط العلمي
ــم        ــين بتســخري العل ــدد أصــحاب املصــلحة املع ــدى املتع للتحضــري الجتماعــات املنت
ــة املســتدامة، وكــذلك إلنشــاء        ــا واالبتكــار ألغــراض أهــداف التنمي والتكنولوجي

لكتــروين وتفعيلــه، مبــا يشــمل إعــداد مقترحــات لطرائــق عمــل املنتــدى   املنتــدى اإل
واحملفــل اإللكتــروين. وســيعين األمــني العــام املمــثلني العشــرة لفتــرات مــن ســنتني.    
وســيكون فريــق العمــل مفتوحــا أمــام مشــاركة مجيــع وكــاالت األمــم املتحــدة          

واالجتمــاعي، وصــناديقها وبراجمهــا، واللجــان الفنيــة التابعــة للمجلــس االقتصــادي 
وســيتألف يف البدايــة مــن الكيانــات الــيت تشــكل حاليــا الفريــق العامــل غــري الرمســي 
املعــين بتيســري التكنولوجيــا، وهــي إدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة التابعــة    

ــة  ــة العام ــة      لألمان ــم املتحــدة للتنمي ــة األم ــة، ومنظم ــم املتحــدة للبيئ ــامج األم ، وبرن
املتحــدة للتربيــة والعلـم والثقافــة، ومــؤمتر األمــم املتحــدة   الصـناعية، ومنظمــة األمــم 
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للتجارة والتنمية، واالحتاد الدويل لالتصاالت، واملنظمـة العامليـة للملكيـة الفكريـة،     
  والبنك الدويل.

سيستخدم احملفل اإللكتروين لرسم صورة شاملة عن املعلومات املتعلقـة باملبـادرات     •  
لـيت تعـىن بـالعلم والتكنولوجيـا واالبتكـار داخـل األمـم        واآلليات والربامج القائمـة ا 

املتحدة وخارجها، وسيوفر بوابة للحصول على هـذه املعلومـات. وسييسـر احملفـل     
اإللكتـــروين احلصـــول علـــى املعلومـــات واملعـــارف واخلـــربات، إضـــافة إىل أفضـــل  

ري املمارســات والــدروس املســتفادة، بشــأن املبــادرات والسياســات الراميــة إىل تيســ 
ينـتج علـى    العلم والتكنولوجيا واالبتكار. وسييسر احملفل اإللكتروين أيضا نشر مـا 

ــأ احملفـــل     ــة لالســـتخدام. وسينشـ ــة مفتوحـ ــاملي مـــن منشـــورات علميـ الصـــعيد العـ
اإللكتـروين علـى أسـاس تقيــيم تقـين مسـتقل يأخــذ يف احلسـبان أفضـل املمارســات        

األمــم املتحــدة وخارجهــا، والــدروس املستخلصــة مــن املبــادرات األخــرى، داخــل 
حــىت يكــون مكمــال للــربامج القائمــة اخلاصــة بــالعلم والتكنولوجيــا واالبتكــار،         
ــة       ــها، مــع تفــادي االزدواجي ــة عن ــرا للوصــول إليهــا ومــوفّرا ملعلومــات كافي وميس

  وتعزيز التضافر.
ســيعقد املنتــدى املتعــدد أصــحاب املصــلحة املعــين بتســخري العلــم والتكنولوجيــا          •  

بتكــار ألغــراض أهــداف التنميــة املســتدامة مــرة يف الســنة علــى مــدى يــومني،    واال
ملناقشة التعاون يف ميادين العلم والتكنولوجيـا واالبتكـار ضـمن جمـاالت مواضـيعية      
تتعلــق بتنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة، وتلتــئم يف إطــاره مجيــع اجلهــات صــاحبة   

 جمـال خربـا. وسـيتيح املنتـدى     املعنية من أجل تقـدمي إسـهامات فعليـة يف   املصلحة 
فضــاء لتيســري التفاعــل واملواءمــة، ونســج شــبكات جتمــع بــني أصــحاب املصــلحة     
املعنيني، وإقامة شراكات متعددة اجلهات صـاحبة املصـلحة ـدف حتديـد ودراسـة      

يتعلق بالتعاون العلمـي   االحتياجات والثغرات يف جمال التكنولوجيا، مبا يف ذلك ما
ء القـدرات، وأيضـا ـدف املسـاعدة يف تيسـري تطـوير ونقـل ونشـر         واالبتكـار وبنـا  

ــيس      ــدعو رئ ــة املســتدامة. وي ــة بالنســبة ألهــداف التنمي ــات ذات األمهي التكنولوجي
ــل اجتماعــات        ــات املنتــدى قب ــد اجتماع ــس االقتصــادي واالجتمــاعي إىل عق ال

ايـة الـس، أو،   املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة، حتت رع
بدال من ذلك، باالقتران مع غريه من احملافل أو املؤمترات، حسب االقتضـاء، وفقـا   
ــديات أو        ــع منظمــي املنت ــاون م ــى أســاس التع ــه، وعل ــذي ســينظر في للموضــوع ال
ــؤمترات األخــرى. ويــرأس اجتماعــات املنتــدى دولتــان مــن الــدول األعضــاء،         امل

لرئيسـان املشـاركان ويشـكّل مسـامهة يف     ويتمخض عنه مـوجز للمناقشـات يعـده ا   
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اجتماعات املنتدى السياسـي الرفيـع املسـتوى، يف سـياق متابعـة واسـتعراض تنفيـذ        
  .٢٠١٥خطة التنمية ملا بعد عام 

ــن        •   ــاملوجز املقــدم م ــه ب ــع املســتوى يف اجتماعات ــدى السياســي الرفي سيسترشــد املنت
لسياسي الرفيع املسـتوى املعـين   املنتدى املتعدد أصحاب املصلحة. وسينظر املنتدى ا

بالتنمية املستدامة يف املواضيع اليت ستطرح على املنتدى املتعـدد أصـحاب املصـلحة    
املعين بتسخري العلـم والتكنولوجيـا واالبتكـار ألغـراض أهـداف التنميـة املسـتدامة،        

  مراعيا يف ذلك مسامهات اخلرباء اليت يقدمها فريق العمل.
ــأ   - ٧١ ــد ب ــك     ونكــرر التأكي ــة املســتدامة وغاياــا، مبــا يف ذل ن هــذه اخلطــة وأهــداف التنمي

  وسائل التنفيذ، هي عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة.
  

  املتابعة واالستعراض

نلتــزم باملشــاركة بشــكل منــتظم يف متابعــة واســتعراض تنفيــذ هــذه اخلطــة علــى مــدى    - ٧٢
كم للمتابعة واالسـتعراض، ذي طـابع   السنوات اخلمس عشرة املقبلة. وسيسهم اعتماد إطار حم

طوعي وفعـال وتشـاركي وشـفاف ومتكامـل، إسـهاما أساسـيا يف التنفيـذ، وسيسـاعد البلـدان          
علــى حتقيــق أقصــى قــدر مــن التقــدم يف تنفيــذ هــذه اخلطــة ورصــد األشــواط املقطوعــة لكفالــة   

  يتخلف أحد عن الركب.  أال
قليمـي والعـاملي، مبـا يعـزز املسـاءلة      وسيعمل اإلطار على كل مـن الصـعيد الـوطين واإل     - ٧٣

أمام مواطنينا، ويدعم التعاون الدويل بشـكل فعـال إلجنـاز هـذه اخلطـة، ويشـجع تبـادل أفضـل         
املمارسات والتعلم املتبادل. وسيحشد اإلطار الـدعم بغيـة تـذليل التحـديات املشـتركة وحتديـد       

طابع عاملي، فمن املهم كفالـة الثقـة   تتسم به اخلطة من  القضايا اجلديدة والناشئة. ونظرا إىل ما
  املتبادلة والتفاهم بني مجيع األمم.

  وستسترشد عمليات املتابعة واالستعراض على مجيع املستويات باملبادئ التالية:  - ٧٤
ــتالف       (أ)   ــبان اخـ ــذ يف احلسـ ــدان وتأخـ ــا البلـ ــك بزمامهـ ــة، متسـ ــتكون طوعيـ سـ

السياســايت واألولويــات.  اهلــامشترم الظــروف والقــدرات ومســتويات التنميــة الوطنيــة، وســتح
كانت السيطرة الوطنية على زمام األمور عـامال أساسـيا يف حتقيـق التنميـة املسـتدامة، فـإن        وملا

حصيلة العمليات املنفذة على الصعيد الوطين ستشكل الركيزة اليت تسند عمليات االسـتعراض  
ي سـريتكز علـى مصـادر البيانـات     دام االسـتعراض العـامل   على الصعيدين اإلقليمـي والعـاملي، مـا   

  .الرمسية الوطنية يف املقام األول
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سترصد التقدم احملرز يف تنفيذ األهداف والغايات العامليـة، مبـا يشـمل وسـائل       (ب)  
التنفيــذ، يف البلــدان كافــةً وعلــى حنــوٍ حيتــرم طابعهــا العــاملي املتكامــل املتــرابط ويراعــي األبعــاد   

  .الثالثة للتنمية املستدامة
ســيكون توجههــا أطــول أجــالً، وســتحدد اإلجنــازات والتحــديات والثغــرات     (ج)  

وعوامل النجاح احلامسة، وستساعد البلدان يف اختاذ خيارات سياساتية مستنرية. وستسـاعد يف  
تعبئة وسائل التنفيذ والشراكات الالزمة، وستقدم الدعم لتحديد احللول وأفضـل املمارسـات،   

  .والفعالية على صعيد املنظومة اإلمنائية الدولية وستعزز عنصري التنسيق
ستكون مفتوحة وجامعة وتشاركية وشفافة أمام مجيع النـاس، وسـتدعم قيـام      (د)  

  .مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة باإلبالغ
سـيكون حمورهـا النــاس، وسـتراعي االعتبـارات اجلنســانية، وسـتحترم حقــوق        (هـ)  

  .لفئات األشد فقرا واألكثر ضعفا وختلّفا عن الركباإلنسان، وستركز بوجه خاص على ا
ــتتفادى      (و)   ــدت، وســ ــا وجــ ــة، حيثمــ ــات القائمــ ــر والعمليــ ــتند إىل األطــ ستســ

االزدواجيــة وتراعــي الظــروف والقــدرات واالحتياجــات واألولويــات الوطنيــة. وســتتطور مــع  
فف إىل أدىن مــرور الوقــت، آخــذة يف احلســبان القضــايا الناشــئة واملنــهجيات اجلديــدة، وســتخ 

  .حد من عبء اإلبالغ امللقى على عاتق اإلدارات الوطنية
ستتوخى الدقة وتستند إىل األدلة وتسترشد بتقييمـات وبيانـات قطريـة رفيعـة       (ز)  

اجلودة وسـهلة املنـال وحسـنة التوقيـت وموثوقـة ومصـنفة حسـب الـدخل، واجلـنس، والسـن،           
رة، واإلعاقـة، واملوقـع اجلغـرايف، وغريهـا مـن      ، والوضع من حيث اهلجالعرقي واإلثينواالنتماء 

  .اخلصائص ذات األمهية يف السياقات الوطنية
ستقتضي تعزيز الدعم املوجه لبناء قـدرات البلـدان الناميـة، مبـا يشـمل حتسـني         (ح)  

سيما يف البلـدان األفريقيـة وأقـل البلـدان منـوا والـدول        نظم البيانات وبرامج التقييم الوطنية، ال
  .الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان املتوسطة الدخل اجلزرية

ستســتفيد مــن تعزيــز الــدعم املقــدم مــن منظومــة األمــم املتحــدة وغريهــا مــن      (ط)  
  املؤسسات املتعددة األطراف.

وستجري متابعة األهـداف والغايـات واستعراضـها باسـتخدام جمموعـة مـن املؤشـرات          - ٧٥
ستكمل هذه املؤشرات العاملية مبؤشرات تضـعها الـدول األعضـاء علـى الصـعيدين      العاملية. وست

ــيت         ــات ال ــذة لوضــع خطــوط أســاس للغاي ــال املنف ــائج األعم ــوطين، إضــافة إىل نت اإلقليمــي وال
زالت تفتقر إىل بيانات أساسية وطنية وعاملية حىت اآلن. أما إطـار املؤشـرات العامليـة، الـذي      ما
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املشــترك بــني الوكــاالت املعــين مبؤشــرات أهــداف التنميــة املســتدامة،     سيصــوغه فريــق اخلــرباء 
ــارس    ــول آذار/مـ ــائية حبلـ ــة اإلحصـ ــه اللجنـ ــتوافق عليـ ــذ الـــس  ٢٠١٦فسـ ــده بعدئـ ، مث يعتمـ

ــة العامــة، وفقــا لواليتيهمــا يف هــذا الصــدد. وســيكون هــذا      االقتصــادي واالجتمــاعي واجلمعي
مجيع أهداف التنميـة املسـتدامة وغاياـا، مبـا يف      اإلطار بسيطا وحمكما يف آن واحد، وسيتناول

  جتسده من توازن سياسي وتكامل وطموح.  ذلك وسائل التنفيذ، وسيحافظ على ما
سـيما البلـدان األفريقيـة وأقـل البلـدان منـوا والـدول         وسنبذل الدعم للبلدان الناميـة، ال   - ٧٦

مــن أجــل تعزيــز قــدرة مكاتبــها      اجلزريــة الصــغرية الناميــة والبلــدان الناميــة غــري الســاحلية،      
اإلحصائية الوطنية ونظُـم بياناـا علـى تـوفري بيانـات رفيعـة اجلـودة وحسـنة التوقيـت وموثوقـة           
ومصنفة. وسنشجع تكثيف التعـاون املناسـب بـني القطـاعني العـام واخلـاص علـى حنـو شـفاف          

ــا   ــة اســتغالل م ــات     وخاضــع للمســاءلة بغي واســعة  يتيحــه هــذا الضــرب مــن التعــاون مــن بيان
ومتنوعــة، مبــا يشــمل معلومــات عــن رصــد األرض ومعلومــات جغرافيــة مكانيــة، مــع ضــمان    

  السيطرة الوطنية على زمام األمور يف سياق دعم حتقيق التقدم ورصده.
وحنن نلتزم باملشـاركة بصـورة كاملـة يف إجـراء استعراضـات منتظمـة وشـاملة للتقـدم           - ٧٧

والوطين واإلقليمـي والعـاملي. وسـنعتمد قـدر اإلمكـان      احملرز على كل من الصعيد دون الوطين 
على الشبكة القائمة من املؤسسـات واآلليـات املعنيـة باملتابعـة واالسـتعراض. وسـتتيح التقـارير        
ــاملي.          ــي والع ــى الصــعيدين اإلقليم ــة عل ــد التحــديات املاثل ــدم احملــرز وحتدي ــيم التق ــة تقي الوطني

وارات اإلقليميـة واالستعراضـات العامليـة، يف وضـع     وسيستفاد من هذه التقارير، إىل جانب احل
  التوصيات املتعلقة باملتابعة على شىت املستويات.

  
  على الصعيد الوطين

نشجع مجيع الدول األعضاء على القيـام، يف أقـرب وقـت ممكـن مـن الناحيـة العمليـة،          - ٧٨
طـة بشـكل عـام.    باختاذ إجراءات طموحة على الصعيد الـوطين لتلبيـة متطلبـات تنفيـذ هـذه اخل     

وهذه اإلجراءات ميكن أن تـدعم االنتقـال إىل مرحلـة أهـداف التنميـة املسـتدامة وتسـتفيد مـن         
ــتدامة،        ــة املسـ ــة والتنميـ ــة الوطنيـ ــتراتيجيات التنميـ ــل اسـ ــن قبيـ ــة، مـ ــيط القائمـ أدوات التخطـ

  االقتضاء.  حسب
قـدم احملـرز   ونشجع أيضا الدول األعضاء على إجراء استعراضـات منتظمـة وشـاملة للت     - ٧٩

علــى الصــعيدين الــوطين ودون الــوطين، علــى أن تقودهــا وتــتحكم يف مســارها البلــدان ذاــا.    
وميكــن أن تســـتفيد هــذه االستعراضـــات مــن مســـامهات الشــعوب األصـــلية واتمــع املـــدين      
والقطـاع اخلـاص وسـائر اجلهـات صــاحبة املصـلحة، وفقـا للظـروف والسياسـات واألولويــات         
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ــن لل  ــة. وميكــ ــا ا  الوطنيــ ــة وأيضــ ــات الوطنيــ ــذلك    ربملانــ ــدعم كــ ــرى أن تــ ــات األخــ ملؤسســ
  العمليات.  هذه

  
  على الصعيد اإلقليمي

مــن شــأن املتابعــة واالســتعراض علــى الصــعيدين اإلقليمــي ودون اإلقليمــي أن يتيحــا،     - ٨٠
حسب االقتضاء، فرصا ساحنة للتعلم من األقران، بطرق منـها االستعراضـات الطوعيـة وتبـادل     

رسات وإجراء مناقشات بشأن األهداف املشتركة. وحنن نرحـب، يف هـذا الصـدد،    أفضل املما
بتعــاون اللجــان واملنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة. وستســتفيد االستعراضــات اإلقليميــة        
الشاملة من االستعراضات اليت جترى على الصـعيد الـوطين، وستسـهم يف املتابعـة واالسـتعراض      

ــا يف   ــاملي، مب ــى الصــعيد الع ــدى السياســي   عل ــى مســتوى املنت ــك عل ــين     ذل ــع املســتوى املع الرفي
  املستدامة.  بالتنمية

ــى الصــعيد           - ٨١ ــة عل ــتعراض القائم ــة واالس ــات املتابع ــن آلي ــتفادة م ــة االس ــاً ألمهي وإدراك
سياسـايت كـاف، نشـجع مجيـع الـدول األعضـاء علـى حتديـد املنتــدى          هـامش اإلقليمـي وإتاحـة   

طـاره. ونشـجع اللجـان اإلقليميـة التابعـة لألمـم املتحـدة علـى         اإلقليمي األنسب للعمل ضـمن إ 
  مواصلة دعمها للدول األعضاء يف هذا املضمار.

  
  على الصعيد العاملي

سيضطلع املنتدى السياسـي الرفيـع املسـتوى بـدور مركـزي يف اإلشـراف علـى شـبكة           - ٨٢
مـع اجلمعيـة العامـة     عمليات املتابعة واالستعراض على الصعيد العاملي، وسيعمل بشـكل متسـق  

والــس االقتصــادي واالجتمــاعي وســائر اهليئـــات واملنتــديات ذات الصــلة، وفقــا لوالياـــا        
القائمة. وسييسر تبادل التجارب، مبـا يشـمل النجاحـات احملققـة والتحـديات املاثلـة والـدروس        

وسـيعزز اتسـاق    املستخلصة، وسيوفر القيادة السياسية والتوجيه والتوصـيات املتعلقـة باملتابعـة.   
سياسات التنمية املستدامة وتنسيقها على نطاق املنظومة برمتها. ويتعني أن يكفـل بقـاء اخلطـة    
صـــاحلة وطموحـــة علـــى الـــدوام، وأن يركـــز علـــى تقيـــيم التقـــدم احملـــرز واإلجنـــازات احملققـــة  

اجلديــدة والتحــديات الــيت تواجههــا البلــدان املتقدمــة النمــو والبلــدان الناميــة، وأيضــا القضــايا     
والناشــئة. وســتقام عالقــات فعالــة مــع ترتيبــات املتابعــة واالســتعراض املتعلقــة جبميــع مــؤمترات  
األمــم املتحــدة وعملياــا ذات الصــلة، مبــا فيهــا الترتيبــات املتصــلة بأقــل البلــدان منــوا والــدول    

  اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية.
ــات ا   - ٨٣ ــع     وستسترشــد عملي ــدى السياســي الرفي ــى مســتوى املنت ملتابعــة واالســتعراض عل

املسـتوى بــالتقرير املرحلــي الســنوي عـن أهــداف التنميــة املســتدامة الـذي ســيعده األمــني العــام    
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بالتعاون مع منظومة األمم املتحدة، باالسـتناد إىل إطـار املؤشـرات العامليـة والبيانـات املسـتمدة       
علومات امعـة علـى الصـعيد اإلقليمـي. وسيسترشـد املنتـدى       من النظم اإلحصائية الوطنية وامل

، الــذي ســيعزز التنميــة املســتدامة علــى الصــعيد العــامليالسياســي الرفيــع املســتوى أيضــا بتقريــر 
تضافر عنصري العلم والسياسة، بل ومـن شـأنه أن يشـكل أداة قويـة قائمـة علـى األدلـة تـدعم         

لقضاء على الفقر وحتقيق التنميـة املسـتدامة. وحنـن    صانعي السياسات يف سعيهم إىل النهوض با
ندعو رئيس الـس االقتصـادي واالجتمـاعي إىل إجـراء عمليـة تشـاورية بشـأن نطـاق التقريـر          
العاملي ومنهجيته وتواتره وأيضا حول عالقته بـالتقرير املرحلـي، علـى أن تـدرج نتـائج العمليـة       

  .٢٠١٦فيع املستوى يف دورته لعام ضمن اإلعالن الوزاري للمنتدى السياسي الر
ــادي        - ٨٤ ــس االقتصـ ــة الـ ــت رعايـ ــتوى، حتـ ــع املسـ ــي الرفيـ ــدى السياسـ ــيجري املنتـ وسـ

متوز/يوليـه   ٩املـؤرخ   ٦٧/٢٩٠واالجتماعي، استعراضات منتظمة وفقا لقرار اجلمعيـة العامـة   
ت . وستجرى االستعراضات على أسـاس طـوعي، مـع التشـجيع علـى اإلبـالغ يف الوقـ       ٢٠١٣

ذاته، وستشمل االستعراضات البلدان املتقدمة النمـو والبلـدان الناميـة وكـذلك كيانـات األمـم       
املتحدة ذات الصلة وسائر اجلهات صاحبة املصلحة، مبا فيهـا اتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص.      
وســتقودها الــدول ويشــارك فيهــا مســؤولون علــى املســتوى الــوزاري وغريهــم مــن املســؤولني   

ستوى. وستوفر منربا إلقامة الشراكات، بطـرق منـها مشـاركة اموعـات الرئيسـية      الرفيعي امل
  وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة املعنية.

وسيحتضــن املنتــدى السياســي الرفيــع املســتوى أيضــا استعراضــات مواضــيعية للتقــدم      - ٨٥
وســـتدعمها  احملــرز علـــى صـــعيد أهــداف التنميـــة املســـتدامة، مبـــا يف ذلــك املســـائل الشـــاملة.   

استعراضات جتريها اللجان الفنية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي وغريها من اهليئـات  
واملنتديات احلكومية الدوليـة، مبـا جيسـد الطـابع املتكامـل لألهـداف ومـا يربطهـا مـن صـالت.           
وستنخرط فيها مجيع اجلهات صاحبة املصلحة املعنية، وسـتندرج، حيثمـا أمكـن ذلـك، ضـمن      

  ورة املنتدى السياسي الرفيع املستوى وتتواءم معها.د
وحنن نرحب، على النحو املـبني يف خطـة عمـل أديـس أبابـا، بالعمليـة املكرسـة ملتابعـة           - ٨٦

نتائج متويل التنمية واستعراضها وأيضا مجيع وسائل التنفيذ املتعلقة بأهداف التنميـة املسـتدامة،   
عراض هلـذه اخلطـة. أمـا االسـتنتاجات والتوصـيات املتفـق       اليت تتكامل مع إطـار املتابعـة واالسـت   

عليها على الصعيد احلكومي الدويل الـيت متخـض عنـها املنتـدى السـنوي املعـين بتمويـل التنميـة         
التــابع للمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي، فســتدرج ضــمن عمليــة متابعــة تنفيــذ هــذه اخلطــة    

  رفيع املستوى.واستعراضها بشكل عام يف إطار املنتدى السياسي ال
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وسيوفر املنتدى السياسي الرفيع املستوى، الذي سيجتمع مرة كل أربع سنوات حتـت    - ٨٧
رعاية اجلمعية العامة، التوجيه السياسي الرفيع املسـتوى بشـأن اخلطـة وتنفيـذها، كمـا سـيحدد       

  عقد التقــدم احملــرز والتحــديات الناشــئة ويتخــذ املزيــد مــن اإلجــراءات للتعجيــل بالتنفيــذ. وســي
ــام         ــة، يف ع ــة العام ــة اجلمعي ــع املســتوى حتــت رعاي ــدى السياســي الرفي ــل للمنت االجتمــاع املقب

، وبذلك يستهلّ دورة جديدة الجتماعاته، حتقيقا ألقصى قدر من االتساق مـع عمليـة   ٢٠١٩
  االستعراضات الشاملة للسياسات اليت جتري كل أربع سنوات.

فيـذ واإلبـالغ بشـكل اسـتراتيجي علـى نطـاق       ونشدد أيضا علـى أمهيـة التخطـيط والتن     - ٨٨
املنظومة لضمان تـوفري دعـم متسـق ومتكامـل جلهـود منظومـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة يف جمـال           
تنفيــذ اخلطــة اجلديــدة. ويــتعني علــى جمــالس اإلدارة ذات الصــلة أن تتخــذ اإلجــراءات الالزمــة  

احملـرز ومعوقـات التنفيـذ. ونرحـب     الستعراض ذلك الدعم املقدم للتنفيذ، وأن تبلغ عن التقدم 
باحلوار اجلاري على صعيد الس االقتصادي واالجتماعي بشأن حتديد املوقع الـذي يـتعني أن   
تتبوأه منظومة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة علـى املـدى الطويـل، ونتطلـع إىل اختـاذ إجـراءات بشـأن           

  هذه املسائل، حسب االقتضاء.
ــدى السياســي ا    - ٨٩ ــائر     وســيدعم املنت ــية وس ــات الرئيس ــع املســتوى مشــاركة اموع لرفي

ــات املتابعــة واالســتعراض وفقــا للقــرار      ــة يف عملي . ٦٧/٢٩٠اجلهــات صــاحبة املصــلحة املعني
  تلك األطراف الفاعلة اإلبالغ عن مسامهتها يف تنفيذ اخلطة.ب ويب

را حيدد فيـه املعـامل   ونطلب إىل األمني العام أن يعد، بالتشاور مع الدول األعضاء، تقري  - ٩٠
الرئيسية لعملية املتابعـة واالسـتعراض علـى الصـعيد العـاملي بشـكل متسـق نـاجع شـامل، لكـي           
تنظر فيه اجلمعية العامة خـالل دورـا السـبعني يف إطـار التحضـري الجتمـاع املنتـدى السياسـي         

التنظيميــة  . وينبغــي أن يتضــمن التقريــر اقتراحــا بشــأن الترتيبــات ٢٠١٦الرفيــع املســتوى لعــام 
لالستعراضات اليت جتريهـا الـدول ضـمن إطـار املنتـدى السياسـي الرفيـع املسـتوى حتـت رعايـة           
ــة        ــة الطوعي ــادئ التوجيهي ــك توصــيات بشــأن املب ــا يف ذل ــس االقتصــادي واالجتمــاعي، مب ال
املشتركة. وينبغي أن يوضح املسؤوليات املؤسسية ويقدم توجيهات بشـأن املواضـيع السـنوية،    

سلســلة مـــن االستعراضــات املواضـــيعية واخليــارات املتاحـــة لالستعراضــات الدوريـــة      وبشــأن 
  للمنتدى السياسي الرفيع املستوى.

ــةً إلحــداث        - ٩١ ــذ هــذه اخلطــة وتســخريها كامل ــا الراســخ بتنفي ــد تأكيــد التزامن وحنــن نعي
  .٢٠٣٠حتوالت متضي بعاملنا حنو األفضل حبلول عام 

  ٤اجللسة العامة 
  ٢٠١٥رب أيلول/سبتم ٢٥
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  الصكوك املذكورة يف اجلزء املعنون

  ‘‘أهداف التنمية املستدامة وغاياا’’

  اتفاقيــــــــــة منظمــــــــــة الصــــــــــحة العامليــــــــــة اإلطاريــــــــــة بشــــــــــأن مكافحــــــــــة التبــــــــــغ  
(United Nations, Treaty Series, vol. 2302, No. 41032)  

رفق الثاين)، امل٦٩/٢٨٣(القرار  ٢٠٣٠-٢٠١٥إطار سينداي للحد من الكوارث للفترة   

(United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363) اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار 
، املرفق)٦٦/٢٨٨(القرار ‘‘ املستقبل الذي نصبو إليه’’   

 


