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 الدورة السبعون
 من جدول األعمال 116 و 15البندان 

التنفيذ واملتابعة املتكامالن واملنسـاان لنتـا ا املـات ا     
ال  يسية ومات ا  الامة اليت تعادها األمم املتحدة يف 
 امليدانني االقتصادي واالجتماعي وامليادين املتصلة هبما

   متابعة نتا ا مات  قمة األلفية
ار حمال مـن اجلمعيـة العامـة يف دوراـا التاوـعة والسـتني ر  مـات  قمـة األمـم          مش وع ق   

 2015املتحدة العتماد خطة التنمية ملا بعد عام 
 

 2030حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام   
 إن اجلمعية العامة،   

التنميـة ملـا بعـد     الوثياة اخلتامية التاليـة ملـات  قمـة األمـم املتحـدة العتمـاد خطـة        تعتمد 
 :2015 عام
 

 2030حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام   
 الديباجة  

تثل هذه اخلطة ب نـاما عمـل ألجـل النـاأل واألرج وألجـل اال.دهـارهت وهـي اـد           
أيضا ر  تعزيز السـالم العـاملي يف جـو مـن ا  يـة أوسـ هت وكـن نـدرض أن الاضـاق علـ  الفاـ             

ه، مبا يف ذلك الفا  املدقع، هو أكرب حتد يواجه العامل، وهـو رـ ال ال  ـ     جبميع صوره وأبعاد
 عنه لتحايق التنمية املستدامةهت

ووتعمل مجيع البلدان واجلها  صاحبة املصلحة عل  تنفيـذ هـذه اخلطـة يف ر ـار مـن       
الش اكة التعاونيةهت وكن عاقدون العـزم علـ  حت يـ  اجلـنب البشـ ي مـن  ليـان الفاـ  والعـو.          
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وعل  تضميد جـ ا  كوكبنـا وحف.ـههت ومصـممون علـ  اخلـاذ اخلطـوا  اجل ييـة املفضـية ر           
التحــول الــيت تلــزم بصــورة ملحــة لالنتاــال بالعــامل كــو مســار قوامــه االوــتدامة والاــدرة علــ    
 الصمودهت ونتعهد، وكن مابلون عل  هذه ال حلة اجلماعية، بأال خيلف ال كب أحدا وراقههت

هـدوا، و ايااــا، البـاله عــددها    17نميــة املسـتدامة، البــاله عـددها   وتـربهن أهـدا  الت   
 اية، اليت ونعلن عنها اليـوم علـ  اتسـاع نطـاه هـذه اخلطـة العامليـة ومـد.  موحهـاهت           169

واملنشــود مــن هــذه األهــدا  واللايــا  هــو مواصــلة مســةة األهــدا  از ا يــة ل لفيــة ور ــا. 
ا رعمـال حاـوه ازنسـان الواجبـة للوميـع وحتايـق       مل يتحاق يف ر ارهـاهت كـذلك ياصـد هبـ     ما

املساواة بني اجلنسني وتكني النساق والفتيا  كاوةهت وهي أهدا  و ايا  متكاملـة  ـة قابلـة    
للتوز ة حتاق التوا.ن بني األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة: البعد االقتصادي والبعد االجتمـاعي  

 والُبعد البيييهت
  واللايا  العمل الذي ويو ي عل  مـد. السـنوا  اخلمـب    ووتحفز تلك األهدا 

 عش ة املابلة يف جماال  ذا  أمهية جوه ية للبش ية ولكوكب األرجهت
 

 الناس  
لاد عادنا العزم عل  رهناق الفا  واجلوع، جبميع صورمها وأبعادمها، وكفالـة أن ككـن    

 ملساواة ويف ظل مناخ صحيهتجلميع البش  تفعيل  اقاام الكامنة يف ر ار من الك امة وا
 

 لكوكبا  
كن مصممون عل  محاية كوكب األرج من التدهور، بط ه منها توخي االوـتدامة   

يف االوتهالض وازنتاج، وردارة موارد الكوكـب الطبيعيـة بصـورة مسـتدامة، واخلـاذ رجـ اقا        
 ابلةهتعاجلة بشأن تلة املناخ، حىت ككن له دعم احتياجا  األجيال ا الية وامل

 
 االزدهار  

لاـــد عاـــدنا العـــزم علـــ  كفالـــة أن يتمتـــع مجيـــع النـــاأل  يـــاة ي.لـــها ال خـــاق تلـــ     
  موحاام، وأن يتحاق التادم االقتصادي واالجتماعي والتكنولوجي يف انسوام مع الطبيعةهت

 
 السالم  

كن مصممون عل  أن نشوع عل  قيام جمتمعا  يسودها السالم والعـدل ودـد ويهـا     
ــة      اجل ميــع متســعا جمــم، جمتمعــا  خللــو مــن اخلــو  ومــن العنــفهت وــال وــبيل ر  حتايــق التنمي

 املستدامة دون والم، وال ر  ررواق السالم دون تنمية مستدامةهت
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 الشراكة  
لاد عادنا العـزم علـ  حشـد الووـا ل الال.مـة لتنفيـذ هـذه اخلطـة مـن خـالل تنشـي              

مة، عل  أوـاأل رو  مـن التضـامن العـاملي املعـز.، مـع       الش اكة العاملية من أجل التنمية املستدا
الت كيز بوجه خاص عل  احتياجا  الفيا  األرد وا ا واألكث  ضـعفا، ومبشـاركة مـن مجيـع     

 البلدان ومجيع أصحاب املصلحة ومجيع الشعوبهت
ــة حا ــة يف        ــا املتكامــل أمهي ــة املســتدامة و ابعه ــني أهــدا  التنمي ــ اب  ب وألوجــه الت

للــ ج مــن هــذه اخلطــة اجلديــدةهت ورذا حاانــا مــا نطمــ  رليــه مــن هــذه اخلطــة  ضــمان حتايــق ا
 بكامل جوانبها، وتتحسن بشدة حياة اجلميع وويتحول عاملنا ر  األوضلهت

 
 رعالن  
 مادمة  

كن، رؤواق الدول وا كومـا  واملمـثلني السـامني، اعـتمعني يف ماـ  األمـم املتحـدة         - 1
، وقت احتفـال املن.مـة بالـذك .    2015أيلول/وبتمرب  27  ر 25يف نيويورض يف الفت ة من 

 السنوية السبعني زنشا ها، قد ق رنا أن نعتمد اليوم أهداوا عاملية جديدة للتنمية املستدامةهت
وباوم الشعوب اليت كن يف خدمتها، اخلذنا ق ارا تارخييا بشأن جمموعة من األهـدا    - 2

املـد. الـيت ت كـز علـ  النـاأل وتفضـي ر  التحـولهت وكـن          واللايـا  العامليـة الشـاملة والبعيـدة    
هت وكــن 2030ملتزمـون بالعمـل دون كلــل مـن أجـل تنفيــذ هـذه اخلطـة بالكامــل  لـول عـام         

ندرض أن الاضاق علـ  الفاـ  جبميـع صـوره وأبعـاده، مبـا يف ذلـك الفاـ  املـدقع، هـو أكـرب حتـد             
دامةهت وكــن ملتزمــون بتحايــق التنميــة يواجــه العــامل ورــ ال ال  ــ  عنــه لتحايــق التنميــة املســت 

علـ  كـو متـوا.ن ومتكامـلهت      -االقتصـادي واالجتمـاعي والبييـي     -املستدامة بأبعادها الثالثة 
وونتخذ أيضا من از ا.ا  اليت حتاات يف ر ار األهدا  از ا ية ل لفية منطلاا لنـا ونسـع    

 ر  النهوج مبا مل يكتمل من أعماجماهت
، للاضاق عل  الفا  واجلوع يف كـل مكـان    2030ل من اآلن وحىت عام ونعتزم العم - 3

ومكاوحــة أرــكال عــدم املســاواة داخــل البلــدان وويمــا بينــها  وبنــاق جمتمعــا  مســاملة وعادلــة  
وراملة للوميع  ومحايـة حاـوه ازنسـان والعمـل علـ  حتايـق املسـاواة بـني اجلنسـني وتكـني           

دا مة ل رج ومواردها الطبيعيـةهت ونعاـد العـزم أيضـا علـ       النساق والفتيا   وكفالة ا ماية ال
اييـة ال.ــ و  املناوــبة للنمــو االقتصــادي املسـتدام واملطــ د الــذي يشــمل اجلميــع، ولال.دهــار   

خمتلــــف مســــتويا  التنميــــة  العمــــيم وتــــواو  وــــ ص العمــــل الكــــ   للكاوــــة، مــــع م اعــــاة 
 الو نيةهت والادرا 
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اجلماعيـة الع.يمـة، نتعهـد بـأال خيلـف ال كـب أحـدا         وكن، رذ نابل عل  هذه ال حلـة  - ٤
ــأن ك امــة ازنســان أمــ  أواوــي، نأمــل أن نشــهد األهــدا        وراقههت وانطالقــا مــن تســليمنا ب
ــعهت ووــو  نســع           ــ ا   اعتم ــع ر ــم والشــعوب وجلمي ــع األم ــت جلمي ــد حتاا ــا  وق واللاي

 جاهدين ر  الوصول أوال ر  من هم أرد خللفا عن ال كبهت
اخلطة مل يسبق جما مثيـل مـن حيـل النطـاه واألمهيـةهت وهـي حت.ـ  بابـول مجيـع          وهذه  - 5

البلدان وتس ي عل  اجلميع، مع م اعاة اختال  الواقع املعيش يف كل بلد واخـتال  قـدرا    
ــذه أهــدا         ــةهت وه ــا  الو ني ــ ام السياوــا  واألولوي ــع احت ــها، وم ــدان ومســتويا  تنميت البل

ــة علــ  حــد وــواقهت وهــي     و ايــا  عامليــة تشــمل العــامل أمجــع،  ببلدانــه املتادمــة النمــو والنامي
 متكاملة  ة قابلة للتوز ة حتاق التوا.ن بني أبعاد التنمية املستدامة الثالثةهت

وهذه األهدا  واللايا  هي مثـ ة مشـاورا  عامـة واتصـاال  مكثفـة أج يـت علـ          - 6
ــد  وا       ــامل مــع اعتمــع امل ــ  مــن وــنتني يف رــىت أكــاق الع جلهــا  األخــ . صــاحبة  مــد. أكث

املصلحة، وأويل ويها اهتمام خاص ألصوا  أوا  الفيا  وأضـعفهاهت وللـت هـذه املشـاورا      
أعماال قيمة اضطلع هبا الف يق العامل املفتـو  بـاب العضـوية املعـه بأهـدا  التنميـة املسـتدامة        

لعـام تا يـ ا يميعيـا    التابع للومعية العامة، كما اضطلعت هبا األمم املتحـدة، الـيت قـدم أمينـها ا    
 هت201٤يف كانون األول/ديسمرب 

 
 رؤيتنا  

ا األهدا  واللايـا  الـيت اتفانـا عليهـا رؤيـة يف منتـه  الطمـو  تاـوم علـ           لاد ضمَّن - 7
رحــداا التحــولهت وــنحن نصــبو ر  عــامل خــال مــن الفاــ  واجلــوع واملــ ج والعــو.، ككــن أن  

 خال مـن اخلـو  ومـن العنـفهت عـامل يلـم ويـه        تنتعش ويه مجيع أركال ا ياةهت ونصبو ر  عامل
اجلميع بالا اقة والكتابةهت وتتا  ويه للوميـع وـبل متكاويـة للحصـول علـ  التعلـيم اجليـد علـ          
مجيــع املســتويا ، وعلــ  ال عايــة الصــحية وا مايــة االجتماعيــة، وتكفــل ويــه الســالمة البدنيــة 

التزاماتنـا ويمـا يتعلـق  ـق ازنسـان يف      والعالية وال واه االجتماعيهت عامل ناكد ويـه مـن جديـد    
ا صــول علــ  ميــاه الشــ ب املأمونــة وخــدما  الصــ   الصــحي، وتتــواو  ويــه وــبل حمســنة    
للن.اوة الصحية  وتتا  ويه األ ذية الكاوية واملأمونة وامليسـورة التكلفـة وامللذيـةهت عـامل تكـون      

ن ويـه للوميـع ا صـول علـ      ويه املوا ـل البشـ ية نمنـة وقـادرة علـ  الصـمود ومسـتدامة وككـ        
  اقة ميسورة وموثوقة ومستدامةهت

وكــن نصــبو ر  عــامل يســود كاوــة أرجا ــه احتــ ام حاــوه ازنســان وك امــة ازنســان   - ٨
وويادة الاانون والعدالة واملساواة وعدم التمييز  عامل حيت م األع اه واالنتمـاق ازثـه والتنـوع    
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ويتي  حتايق كامل ازمكانا  البش ية ويساهم يف حتايـق   الثاايف  عامل يتي  التكاوا يف الف ص
ــف            ــن روــار العن ــدا ع ــل بعي ــه كــل  ف ــو وي ــه وينم ــامل يســتثم  يف أ فال ــيمهت ع ــار العم اال.ده
واالوتلاللهت عامل يتا  ويه لكل النساق والفتيا  التمتع باملساواة الكاملة بني اجلنسني، وتـزا   

واالقتصــادية الــيت حتــول دون تكينــهنهت عــامل قوامــه   عنــه مجيــع العوا ــق الاانونيــة واالجتماعيــة
العدل وازنصا  والتسام  واالنفتـا  وازرـ اض االجتمـاعي للوميـع، وتلـ  ويـه احتياجـا         

 أرد الفيا  ضعفاهت
وكـن نصــبو ر  عـامل يتمتــع ويـه كــل بلـد بــالنمو االقتصـادي املطــ د واملسـتدام الــذي        - 9

ل الكــ   للكاوــةهت عــامل تكــون ويــه أ ــاال االوــتهالض  يشــمل اجلميــع، وتتــواو  ويــه وــ ص العمــ 
من اجمواق ر  األرج ومن األهنـار والـبحةا     -وازنتاج وأوجه اوتعمال كل املوارد الطبيعية 
أ ا ـا وأوجـه اوـتعمال مسـتدامةهت عـامل تكـون        -و باا  املياه اجلووية ر  احمليطا  والبحار 
الاــانون وتــواو  بييــة مواتيــة علــ  الصــعيدين الــو ه  ويــه الدكا ا يــة وا كــم ال رــيد ووــيادة 

والــدويل أمــوراا أواوــية لتحايــق التنميــة املســتدامة، مبــا يف ذلــك النمــو االقتصــادي املط ــ د           
والشامل، والتنمية االجتماعية، ومحايـة البييـة، والاضـاق علـ  الفاـ  واجلـوعهت عـامل تكـون ويـه          

منــاخ وحمت ةمــة للتنــوع البيولــوجي وقــادرة علــ   التكنولوجيــا يف تطوي هــا وتطبياهــا م اعيــة لل 
ــواع         ــة وأن ــاة الربي ــه ا ي ــع الطبيعــة وحتمــ  وي ــام م ــه ازنســانية يف و  الصــمودهت عــامل تعــيش وي

 الكا نا  ا يةهت
 

 مباد نا والتزاماتنا املشت كة  
ُيست رد يف اخلطـة اجلديـدة مبااصـد ميثـاه األمـم املتحـدة ومباد ـه، مبـا ويهـا االحتـ ام            - 10

التام للاانون الدويلهت وت تكز اخلطة عل  ازعالن العاملي  اـوه ازنسـان واملعاهـدا  الدوليـة     
هت واتـدي  2005 اوه ازنسان، ورعالن األلفيـة والوثياـة اخلتاميـة ملـات  الامـة العـاملي لعـام        

 اخلطة بصكوض أخ . مثل رعالن ا ق يف التنميةهت
ات ا  ال  يسـية ومـات ا  الامـة الـيت عاـداا      وكن ناكد مـن جديـد نتـا ا مجيـع املـ      - 11

األمم املتحدة واليت أروت أواوا متينا للتنمية املستدامة وأوهمت يف تشكيل اخلطـة اجلديـدةهت   
وهي تشمل رعالن ريو بشأن البييـة والتنميـة، ومـات  الامـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة، ومـات          

ما عمل املات  الدويل للسكان والتنمية، ومنـهاج عمـل   الامة العاملي للتنمية االجتماعية، وب نا
بيوني، ومات  األمم املتحدة للتنمية املستدامةهت وناكد من جديـد أيضـا مـا   يف ر ـار متابعـة      
هذه املات ا ، مبا يف ذلك نتا ا مات  األمم املتحـدة ال ابـع املعـه بأقـل البلـدان  ـوا، واملـات         

ول اجلزرية الصلةة النامية، ومات  األمم املتحدة الثا  املعـه بالبلـدان   الدويل الثالل املعه بالد
 النامية  ة الساحلية، ومات  األمم املتحدة العاملي الثالل املعه با د من أخطار الكواراهت
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ونعيد تأكيد مجيع مبادئ رعالن ريـو بشـأن البييـة والتنميـة، مبـا يف ذلـك مبـادئ منـها          - 12
مـن   7ا  املشت كة واملتباينة يف نن واحد، علـ  النحـو املنصـوص عليـه يف املبـدأ      مبدأ املساولي

 ازعالنهت
والتحديا  وااللتزاما  اليت   حتديدها يف هـذه املـات ا  ال  يسـية ومـات ا  الامـة       - 13

مت ابطة وتتطلب حلوال متكاملةهت وال بد يف وبيل التصدي جما بفعاليـة مـن اتبـاع هنـا جديـدهت      
ــة اع ــع صــوره وأبعــاده،          وثم ــ  الفاــ  جبمي ــال التنميــة املســتدامة بــأن الاضــاق عل تــ ا  يف جم

ومكاوحة انعدام املساواة داخل البلـدان وويمـا بينـها، وحفـك كوكـب األرج، وحتايـق النمـو        
االقتصــادي املطــ د والشــامل واملســتدام، وتعزيــز ازدمــاج االجتمــاعي، أمــور مت ابطــة متصــل    

 بعضها ببعضهت
 

 يومعاملنا ال  
رننــا  تمــع يف وقــت تفمث ــل ويــه أمــام التنميــة املســتدامة حتــديا  ها لــةهت وــالباليني مــن     - 1٤

موا نينــا ال يزالــون يعــانون الفاــ  وا  مــان مــن ا يــاة الك كــةهت وأوجــه عــدم املســاواة داخــل  
ــواره ها لــ       ــاض و ــدهت وهن ــها نخــذة يف التزاي ــا بين ــدول وويم ــ وة والســلطةهت   ال ــ ص والث ة يف الف

ــ وال ــة، وال وــيما يف      ي ــل البطال زال انعــدام املســاواة بــني اجلنســني يشــكل حتــديا ر يســياهت وتث
صفو  الشباب، مصدر قلق كبةهت وتشكل األخطار الصحية اليت ادد العـامل، وا.ديـاد تـوات     
الكــوارا الطبيعيــة ورــداا، وتصــاعد الااعــا ، والتطــ   العنيــف، وازرهــاب، ومــا يتصــل  

ة ومن تش يد قسـ ي للبشـ ، أمـورا تنـذر بتاـويض الكـثة مـن التاـدم         بذلك من أ.ما  رنساني
الذي أح . عل  صعيد التنمية يف العاـود األخـةةهت وينضـا  اوـتنفاد املـوارد الطبيعيـة واآلثـار        
الضارة للتدهور البييي، مبا يف ذلـك التصـح  واجلفـا  وتـدهور األراضـي ونـدرة امليـاه العذبـة         

 قا مـة التحـديا  الـيت تواجههـا البشـ ية ويـادي ر  تفاقمهـاهت        ووادان التنـوع البيولـوجي، ر   
ويشكل تلة املناخ واحدا من أكـرب التحـديا  يف عصـ نا وتاـوج نثـاره الضـارة قـدرة كاوـة         
البلـدان علــ  حتايـق التنميــة املسـتدامةهت والزيــادا  يف درجـة ا ــ ارة العامليـة وارتفــاع مســتو.      

اآلثار املت تبة علـ  تلـة املنـاخ خللـف نثـارا خطـةة        وط  البح  وحتمض احمليطا  و ةها من
عل  املنا ق الساحلية والبلـدان السـاحلية املنخفضـة، مبـا يف ذلـك الكـثة مـن أقـل البلـدان  ـوا           
ــن.م           ــاق ال ــا  وبا ــن اعتمع ــثة م ــاق الك ــدد با ــ  يه ــةهت واخلط ــة الصــلةة النامي ــدول اجلزري وال

 البيولوجية اليت تدعم كوكب األرجهت
بيد أنه أيضا وقت .اخ  بالف ص اجما لةهت واد أح . تادم كبة يف مواجهـة الكـثة مـن     - 15

التحديا  از ا يةهت وخ ج ميا  املاليني من األرـخاص علـ  مـد. اجليـل املاضـي مـن دا ـ ة        
الفاــ  املــدقعهت و ــ أ  .يــادة كــبةة يف الســبل املتاحــة للحصــول علــ  التعلــيم، وــواق بالنســبة  
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ويفِعد انتشار تكنولوجيا املعلومـا  واالتصـاال  والتـ اب  العـاملي بنمكانـا        للبنني أو البنا هت
كبةة تتي  التعويل بالتادم البش ي وود الفووة ال قمية ورداد جمتمعـا  تاـوم علـ  املع وـة،     
 وهو ما يعد به أيضا االبتكار العلمي والتكنولوجي يف جماال  رىت من قبيل الطب والطاقةهت

عاما عل  االتفاه علـ  األهـدا  از ا يـة ل لفيـةهت وهـي أهـدا         15يل وقد م  حوا - 16
وو   ر ارا هاما للتنميـة، وأحـ . مـن خالجمـا تاـدم كـبة يف عـدد مـن اعـاال هت لكـن وتـةة            
التادم كانت متفاوتة، وال وـيما يف أو يايـا وأقـل البلـدان  ـوا والبلـدان الناميـة  ـة السـاحلية          

هـدا  بعيـدا عـن املسـار الصـحي ،      الناميـة، وال يـزال بعـض تلـك األ     والدول اجلزرية الصلةة
ويما األهدا  املتعلاة بصحة األمها  واملواليد واأل فال والصحة از ابيـةهت وكـن نعـ ب     ال

من جديد عن التزامنا بأن كاق بالكامل مجيع األهدا  از ا ية ل لفية، مبا يف ذلك األهـدا   
، وخصوصا من خالل تزويد أقل البلدان  وا و ةها من البلـدان  البعيدة عن مسارها الصحي 

اليت تواجه أوضاعا خاصة مبزيد من املساعدا  اليت ت كـز علـ  أمـور حمـددة، مبـا يتمارـ  مـع        
ب اما الـدعم ذا  الصـلةهت وتتخـذ اخلطـة اجلديـدة مـن األهـدا  از ا يـة ل لفيـة منطلاـا جمـا،            

ــق يف ر    ــا مل يتحاـ ــام مـ ــع  ر  رتـ ــد     وتسـ ــول ر  أرـ ــق بالوصـ ــا يتعلـ ــيما ويمـ ــا، وال وـ  ارهـ
 ضعفاهت الفيا 
 ــة أن از ــار الــذي نعلــن اليــوم عــن رروــا ه يتوــاو. نطاقــه بكــثة نطــاه األهــدا    - 17

از ا يــة ل لفيــةهت وــن  جانــب األولويــا  از ا يــة الاا مــة مثــل الاضــاق علــ  الفاــ  واالهتمــام  
لذيــة، حيــدد هــذا از ــار  ا فــة واوــعة مــن األهــدا    بالصــحة والتعلــيم واألمــن اللــذا ي والت 

االقتصــادية واالجتماعيــة والبيييــةهت وهــو يعــد أيضــا بنروــاق جمتمعــا  أكثــ  وــالما واحتضــانا    
ــع األهــدا          ــ تب  مجي ــكهت وت ــذ ذل ــه حيــدد ووــا ل تنفي ــة أيضــا أن ــة األمهي ــعهت ومــن  اي للومي

دة، ممـا يعكـب النـها املتكامـل     واللايا  اجلديدة ب واب  عمياة وتشت ض كلها يف عناص  عدي
 الذي ق رنا اتباعههت

 
 اخلطة اجلديدة  

ــوم عــن رروــاق    - 1٨ ــن الي ــا نعل ــة املســتدامة و    17رنن ــة  169هــدوا مــن أهــدا  التنمي  اي
م تبطة هبا، وهي أهدا  و ايا  متكاملة و ة قابلـة للتوز ـةهت ومل يسـبق قـ  لزعمـاق العـامل       

املشت كة بشأن خطة وياواتية هبذا الادر مـن االتسـاعهت    أن تعهدوا بالعمل معا وبذل املساعي
ونحن نشد ال حال معا للسة كو التنمية املستدامة، مك وني أنفسنا مجاعيـا للسـعي ر  حتايـق    
التنمية العاملية ور  حتايـق تعـاون مثمـ  للوميـع ككـن أن دلـب مكاوـب ها لـة لكـل البلـدان           

ديد أن لكل دولـة وـيادة دا مـة كاملـة تاروـها   يـة       وجلميع املنا ق يف العاملهت وناكد من ج
عل  كل ث وااا ومواردها الطبيعية وأنشطتها االقتصاديةهت ووو  ننفذ اخلطة مبـا يعـود بـالنفع    
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التام عل  اجلميع، لصاحل اجليل ا اض  واألجيـال املابلـةهت وناكـد مـن جديـد، يف وـعينا هـذا،        
اخلطة وو  تنفذ عل  كو متسق مع حاـوه الـدول    التزامنا بالاانون الدويل، ونشدد عل  أن

 والتزامااا مبوجب الاانون الدويلهت
ــة       - 19 ــة ازعــالن العــاملي  اــوه ازنســان و ــةه مــن الصــكوض الدولي ــد أمهي ــد تأكي ونعي

املتعلاة  اوه ازنسان والاانون الدويلهت ونشـدد علـ  أن مجيـع الـدول مسـاولة،  باـا مليثـاه        
احت ام حاـوه ازنسـان وا  يـا  األواوـية للوميـع ومحايتـها وتعزيزهـا،        األمم املتحدة، عن 

دو ــا تييــز مــن أي نــوع علــ  أوــاأل العــ ه أو اللــون أو اجلــنب أو الللــة أو الــدين أو الــ أي   
ــاعي، أو    ــومي أو االجتمـ ــل الاـ ــةه أو األصـ ــي أو  ـ ــيالد    السياوـ ــة أو املـ ــاأل امللكيـ ــ  أوـ علـ

 ازعاقة، أو عل  أي أواأل نخ هت أو
ووـو  يسـهم حتايــق املسـاواة بـني اجلنســني وتكـني املـ أة والفتــاة روـهاما حا ــا يف         - 20

رحــ ا. تاــدم كــو حتايــق مجيــع األهــدا  واللايــا هت وــال وــبيل ر  حتايــق كامــل ازمكانــا     
البشــ ية وحتايــق التنميــة املســتدامة رذا ظــل نصــف البشــ ية حم ومــا مــن التمتــع بكامــل حاــوه  

جبة لههت رذ دب أن تتمتـع النسـاق والفتيـا  باملسـاواة يف وـ ص ا صـول       ازنسان والف ص الوا
علــ  التعلــيم اجليــد واملــوارد االقتصــادية ووــ ص املشــاركة السياوــية، وضــال عــن املســاواة مــع   
ال جال والفتيان يف و ص العمل وتـويل الايـادة وصـنع الاـ ار علـ  مجيـع املسـتويا هت ووـو          

يف االوتثمارا  اليت اد  ر  وـد الفوـوة بـني اجلنسـني     نعمل من أجل رحداا .يادة كبةة 
وتعزيــز دعــم املاوســا  يف جمــال املســاواة بــني اجلنســني وتكــني املــ أة علــ  الصــعد العــاملي      
وازقليمي والو ههت وويتم الاضاق عل  مجيع أرـكال التمييـز والعنـف ضـد النسـاق والفتيـا ،       

هذا املسـع هت وـالتعميم املنـت.م مل اعـاة املن.ـور       عن   يق أمور منها رر اض ال جال والفتيان يف
 اجلنسا  يف تنفيذ اخلطة أم  باله األمهيةهت

ــدة يف     - 21 ــا  اجلديـ ــدا  واللايـ ــ يان األهـ ــيبدأ وـ ــاي    1ووـ ــانون الثا /ينـ ، 2016كـ
وويست رد هبا يف اخلاذ الا ارا  عل  مـد. السـنوا  اخلمـب عشـ ة املابلـةهت ووـو  نعمـل        

طة يف بلداننا وعل  الصعيدين ازقليمي والعاملي، مع م اعاة الواقـع املعـيش   مجيعا عل  تنفيذ اخل
يف كل بلد وقدراته ومستو. تنميته واحت ام السياوـا  واألولويـا  الو نيـةهت ووـو  كتـ م      
ا يــز الــذي تشــلله السياوــا  الو نيــة ال اميــة ر  حتايــق النمــو االقتصــادي املطــ د واملســتدام  

ــع، ال  ــذي يشــمل اجلمي ــد      ال ــع الاواع ــ  االتســاه م ــاق عل ــع ا ف ــة، م ــدول النامي  وــيما يف ال
وااللتزاما  الدولية ذا  الصلةهت ونسلم أيضا بأمهية البعـدين ازقليمـي ودون ازقليمـي وأمهيـة     
ــة ودون       ــاأل   ازقليمي ــة املســتدامةهت و ــ اب  يف جمــال التنمي التكامــل االقتصــادي ازقليمــي والت
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يد وياوــا  التنميـة املســتدامة بفعاليــة يف رجـ اقا  حمــددة علــ    ازقليميـة ككــن أن تيسـ  يســ  
 الصعيد الو ههت

ويواجه كل بلد حتديا  خاصة يف وعيه ر  حتايـق التنميـة املسـتدامةهت وتسـتحق أرـد       - 22
البلدان ضعفا، وبلدان منها عل  وجه اخلصوص البلـدان األو يايـة وأقـل البلـدان  ـوا والبلـدان       

ة والـدول اجلزريـة الصـلةة الناميـة، اهتمامـا خاصـا، رـأهنا يف ذلـك رـأن          النامية  ـة السـاحلي  
البلدان اليت تشهد حاال  نزاع واليت ت  مب حلة ما بعد الـااعهت وهنـاض أيضـا حتـديا  خطـةة      

 داخل العديد من البلدان املتووطة الدخلهت
يـع األ فـال   وال بد من تكني الضـعفاقهت ويشـمل مـن ت اعـ  احتياجـاام يف اخلطـة مج       - 23

ــن       ــ  م ــيش أكث ــذين يع ــة  ال ــباب واألرــخاص ذوي ازعاق ــ      ٨0والش ــهم يف وا ــة من يف املا 
واألرخاص املصابني بفةوأل ناص املناعـة البشـ ية/ازيد. واملسـنني وأوـ اد الشـعوب األصـلية       
ــا واملهــاج ينهت وقــد عاــدنا العــزم علــ  اخلــاذ مزيــد مــن التــدابة       والالجــيني واملشــ دين داخلي

 اقا  الفعالة، وواـا للاـانون الـدويل، ز.الـة العابـا  واملعوقـا  ولتعزيـز الـدعم وتلبيـة          وازج
االحتياجا  اخلاصة ملن يعيشون يف منا ق متضـ رة مـن حـاال   ـوارئ رنسـانية معاـدة ويف       

 منا ق متض رة من ازرهابهت
الل وكــن ملتزمــون بالاضــاق علــ  الفاــ  جبميــع صــوره وأبعــاده، مبــا يف ذلــك مــن خــ   - 2٤

هت وــال بــد أن يتمتــع اجلميــع مبســتويا  املعيشــة  2030الاضــاق علــ  الفاــ  املــدقع  لــول عــام  
األواوية، عن   يق ووا ل منها ن.م ا ماية االجتماعيةهت وكن مصممون أيضا عل  الاضـاق  
عل  اجلوع وحتايق األمن اللذا ي عل  وبيل األولوية، وعل  وضـع حـد جلميـع أرـكال وـوق      

هذا الصدد، ناكد من جديد الدور املهـم والطـابع الشـامل للونـة األمـن اللـذا ي       التلذيةهت ويف 
العــاملي ون حــب بــنعالن رومــا بشــأن التلذيــة وبن ــار العمــلهت ووــو  نكــ أل املــوارد لتنميــة   
ــزارعني، وال وــيما         ــدعم صــلار امل ــة ومصــا د األ ــاض املســتدامة، ول ــة والزراع ــا ق ال يفي املن

 دين يف البلدان النامية، وخباصة أقل البلدان  واهتاملزارعا ، وال عاة والصيا
الطفولـة املبكـ ة، والتعلـيم االبتـدا ي،      -ونلتزم بتووة تعليم جيد يف مجيـع املسـتويا     - 25

عل  كـو يشـمل مجيـع     -والتعليم الثانوي، والتعليم اجلامعي، والتعليم التاه، والتدريب املهه 
ن.  عـن هويتـهم مـن حيـل نـوع اجلـنب أو العمـ  أو        األرخاص وينصفهمهت والناأُل بص   ال

االنتماق الع قـي أو ازثـه، واألرـخاص ذوو ازعاقـة، واملهـاج ون، وأبنـاق الشـعوب األصـلية،         
واأل فال والشباب، وال ويما الذين يعيشون يف أوضاع هشة، كلُّهم ينبلي أن يسـتفيدوا مـن   

عـار  واملهـارا  الضـ ورية النتفـاعهم     و ص التعلم مد. ا ياة، مبا يساعدهم عل  حتصـيل امل 
بالف ص املتاحة جمم ومشاركتهم يف ا ياة االجتماعية مشاركة كاملةهت وونسـع  جاهـدين ر    
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ايية بيية ينشأ ويها األ فال والشباب وتلـذيهم مبـا يلـزمهم زعمـال حاـوقهم وحتايـق قـدراام        
ار املكاوــب الدكل اويــة، علــ  وجــه تــام، ويصــبحون بــذلك مفــددا يعــني بلــداننا علــ  جــه مثــ   

 ويشمل ذلك رقامة مدارأل نمنة وتوثيق ورا ا اعتمعا  احمللية واألو هت  
ولكفالــة تتــع اجلميــع بالصــحة والعاويــة البدنيــة والعاليــة و.يــادة العمــ  املتوقــع لــد.      - 26

ُم مـن  الوالدة، دب علينا أن نوو  التلطيـة الصـحية وال عايـة الصـحية اجليـدة للوميـع، ال ُيحـ ف       
ذلــك أحــدهت ونلتــزم بازوــ اع يف وتــةة التاــدم احملــ . حــىت اآلن صــوب خفــض عــدد وويــا    
املواليد واأل فال واألمهـا  بوضـع حـد جلميـع تلـك الوويـا  الـيت ككـن تفاديهـا قبـل حلـول            

هت ورننــا ملتزمــون بكفالــة اوــتفادة اجلميــع مــن خــدما  ال عايــة املتعلاــة بالصــحة  2030العــام 
ابية، مبا يف ذلـك أل ـ اج تن.ـيم األوـ ة وازعـالم والتثايـفهت ووـنبذل كـذلك         اجلنسية واز 

جهــودا مــن أجــل ازوــ اع بــوتةة التاــدم احملــ . يف مكاوحــة املالريــا، ووــةوأل ناــص املناعــة    
البش ية/متال.مة ناص املناعة املكتسب  ازيـد. ، وداق السـل، والتـهاب الكبـد، وريبـوال و ـة       

ج املعدية، بووا ل مـن مجلتـها التصـدي ملااومـة امليك وبـا  ل دويـة       ذلك من األوبية واألم ا
وملشكلة األم اج املهمفلـة الـيت تعـا  منـها البلـدان الناميـةهت ونلتـزم بالوقايـة مـن األمـ اج  ـة            
ــيت      ــها، مبــا يف ذلــك االضــط ابا  الســلوكية والعصــبية واضــط ابا  النمــو، ال ــة ومعاجلت املعدي

 التنمية املستدامةهت  تشكل حتديا كبةا يف وجه 
وونسع  ر  رقامة أوب اقتصادية متينة لصاحل بلداننا مجيعاهت رن من ر وال اال.دهـار   - 27

ة اجلميــع ويــههت ولــن يتحاــق ذلــك     األواوــية ا ــ اُد النمــو االقتصــادي واوــتدامته ومشــارك     
نـبه  بتعميم االنتفاع بالث وة والتصدي ملشكلة التفاو  يف الـدخلهت ووـنعمل مـن أجـل أن      رال

اقتصادا  دينامية أواوها االوتدامة واالبتكـار وحمورهـا النـاأل، تعمـل علـ  النـهوج بفـ ص        
العمــل املتاحــة للشــباب والــتمكني االقتصــادي للمــ أة خاصــة، وتــووة العمــل الال ــق للوميــعهت 
ووناضي عل  السخ ة وااليار بالبشـ  ونضـع حـدا لعمـل األ فـال جبميـع أرـكالههت والبلـدان         

يد مــن وجــود قــوة عاملــة متعلمــة تــنعم بالصــحة وتلــك مــا يلــزم مــن املعــار     قا بــة وتســتف
واملهارا  للايام بعمل منتا حياق مطاحمها وللمشاركة الكاملة يف ا ياة االجتماعيةهت ووـنعز.  
الادرا  ازنتاجية للبلدان األقل  وا يف الاطاعا  مجيعا، بووا ل مـن بينـها التحـول اجميكلـيهت     

عز. الادرا  ازنتاجية، والعمالة املنتوة، وتعميم االوتفادة من اخلـدما   وونعتمد وياوا  ت
املاليــة، وازنتاجيــة، والزراعــة املســتدامة، والتنميــة ال عويــة وتنميــة املصــا د، والتنميــة الصــناعية  
املستدامة، واوـتفادة اجلميـع مـن خـدما  الطاقـة ا ديثـة املسـتدامة الـيت ككـن التعويـل عليهـا            

 ورة، ون.م النال املستدامة، وجودة البنيا  التحتية وقدراا عل  الصمودهت  بتكلفة ميس



A/70/L.1 
 

 

15-15900 11/49 

 

ونلتزم بنج اق التليةا  األواوـية يف الط ا ـق الـيت تنـهوها جمتمعاتنـا يف رنتـاج السـلع         - 2٨
واخلــدما  واوــتهالكهاهت ودــب أن تســاهم ا كومــا  واملن.مــا  الدوليــة وقطــاع األعمــال 

لة  ة ا كومية واألو اد يف تلية أ ـاال االوـتهالض وازنتـاج  ـة     و ة ذلك من اجلها  الفاع
املستدامة، مبا يف ذلك تسخة مجيع املصـادر يف حشـد املسـاعدة املاليـة والتانيـة الال.مـة لتعزيـز        
قدرا  البلدان العلمية والتكنولوجية واالبتكاريـة لالنتاـال صـوب أ ـاال اوـتهالكية ورنتاجيـة       

علــ  تنفيــذ از ــار العشــ ي أل ــاال االوــتهالض وازنتــاج املســتدامةهت  أكثــ  اوــتدامةهت ونشــوع
وكل البلدان ينبلي أن تتخذ رجـ اقا  يف هـذا الصـدد، علـ  أن تتـو  البلـدان املتادمـة النمـو         

 ريادة اجلهد املبذول، م اعية يف ذلك تنمية البلدان النامية وقدراااهت  
ــاج ين    - 29 ــة للمه ــ   باملســامهة ازدابي ــة    ونعت ــع والتنمي ــو الشــامل للومي ــق النم يف حتاي

املستدامةهت ونعت   أيضا بأن اجمو ة الدوليـة هـي واقـع متعـدد األبعـاد يتسـم بأمهيـة كـرب. يف         
ــدابة متســاة ورــاملةهت         ــب اخلــاذ ت ــدان املاصــد ويتطل ــور وبل ــدان العب ــدان املنشــأ وبل ــة بل تنمي

يـة وأن يـ ي يف ظـ و  تـوو       وونتعاون دوليـا مـن أجـل كفالـة أن تـتم اجموـ ة بط ياـة ن.ام       
ــة ازنســانية        ــوه ازنســان وضــمان املعامل ــل  ا ــ ام الكام ــع االحت ــان ويســودها الن.ــام م األم
للمهاج ين، بص   الن.  عن وضعهم مـن حيـل اجموـ ة، ولالجـيني واملشـ دينهت وينبلـي أن       

ــاويهم        ــن ت ــ  حتمــل م ــة عل ــدرة اعتمعــا  احمللي ــز ق ــاون أيضــا ر  تعزي ــك التع ــن  يســع  ذل م
الالجـيني، وال وـيما البلـدان الناميـةهت ونشـدد علـ  حـق املهـاج ين يف العـودة ر  البلـدان الــيت           
ــدول أن تكفــل م اعــاة األصــول يف اوــتابال        ــأن مــن واجــب ال ــذك   ب ــون جنســيتها، ون حيمل

 رعاياها العا دينهت  
ــق     - 30 ــاع عــن وــن وتطبي ــ  االمتن ــدول باــوة عل ــدابة اقتصــادية أو ماليــ  وكــل ال ة أي ت
ياريــة أحاديــة اجلانــب تتنــاا مــع الاــانون الــدويل وميثــاه األمــم املتحــدة وتع قــل التنميــة      أو

 االقتصادية واالجتماعية الكاملة، وال ويما يف البلدان الناميةهت  
ونا  بأن اتفاقية األمم املتحدة از ارية بشأن تلة املناخ هي احملفـل ا كـومي الـدويل     - 31

وليا مناقشة التدابة العاملية ملواجهـة تلـة املنـاخهت وقـد عاـدنا العـزم علـ         ال  يسي الذي يتو  د
التصدي  زم خلط  تلة املناخ وتدهور البييةهت رن الطابع العاملي لـتلة املنـاخ يسـتوجب تعاونـا     
دوليا عل  أووع نطاه ممكن ي مي ر  ازو اع خبفض انبعاثا   ـا.ا  الدوييـة علـ  الصـعيد     

مسألة التكيف مع اآلثار السلبية لتلة املناخهت ورننـا نالحـك بالـق بـاله الفوـوة       العاملي ومعاجلة
 2020الكبةة بني األث  ازمجايل لوعود التخفيف الـيت تلتـزم األ ـ ا  بتحاياهـا  لـول عـام       

ويما يتصل باالنبعاثا  السنوية العاملية من  ا.ا  الدويية ومسـارا  االنبعاثـا  ازمجاليـة الـيت     
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ــ ج   ا ــدل درجــة ا ــ ارة العامليــة دون درجــتني ميــويتني         ت ــ  ارتفــاع مع ــال ازباــاق عل حتم
 درجة ميوية ووه مستويا  ما قبل الثورة الصناعيةهت   1.5 أو
واوتش اوا النعاـاد الـدورة ا اديـة والعشـ ين ملـات  األ ـ ا  ببـاريب، ناكـد التـزام           - 32

 مو  بشأن املناخهت وناكـد مـن جديـد    مجيع الدول بالعمل من أجل التوصل ر  اتفاه عاملي 
أن الربوتوكــول، أو أي صــك قــانو  نخــ  أو وثياــة ختاميــة متفــق عليهــا حت.ــ  باــوة النفــاذ    
مبوجب االتفاقية وتس ي عل  مجيـع األ ـ ا ، دـب أن يتصـد. بط ياـة متوا.نـة ألمـور مـن         

را  ورــفاوية مجلتــها التخفيــف والتكيــف والتمويــل وتطــوي  التكنولوجيــا ونالــها وبنــاق الاــد  
 ازج اقا  والدعمهت  

وناــ  بــأن حتايــق التنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية مــ ان بــازدارة املســتدامة للمــوارد   - 33
الطبيعية لكوكب األرجهت ومن مث ونننا عا.مون علـ  حفـك احمليطـا  والبحـار، ومـوارد ميـاه       

اما مسـتداما، ومحايـة   الش ب، وكذلك اللابا  واجلبال واألراضي اجلاوة واوتخدامها اوـتخد 
التنوع البيولـوجي والـن.م ازيكولوجيـة وا يـاة الربيـةهت وقـد عاـدنا العـزم أيضـا علـ  تشـويع            
السـياحة املسـتدامة، والتصـدي لنـدرة امليـاه وتلوثهـا، وتـدعيم التعـاون علـ  مكاوحـة التصـح             

مـن خمـا      والعواصف ال ملية وتدهور األراضي واجلفا ، وتعزيز الادرة عل  التحمل وا ـد 
الكواراهت ونتطلع يف هذا الصدد ر  االجتماع الثالل عش  ملات  األ  ا  يف اتفاقيـة التنـوع   

 البيولوجي، املا ر أن ينعاد باملكسيكهت  
وناــ  بــأن تنميــة املنــا ق ا ضــ ية ورداراــا بط ياــة مســتدامة رــ ال حاوــم لالرتاــاق    - 3٤

عــا  احملليـــة مـــن أجـــل يديـــد مـــدننا  بنوعيــة حيـــاة النـــاألهت ووـــنعمل مـــع الســـلطا  واعتم 
ومستو ناتنا البشـ ية وخلطيطهـا علـ  كـو يعـز. الـتالحم اعتمعـي واألمـن الشخصـي، وحيفـز           
ــار الســلبية النامجــة عــن األنشــطة       ــيص اآلث علــ  االبتكــار وردــاد وــ ص العمــلهت ووــناوم بتال

 ية والسـالمة البيييـة،   ا ض ية وعن املواد الكيميا ية اليت تنطوي عل  أخطار ادد الصحة البش
مبا يف ذلك من خالل ردارة املواد الكيميا ية ردارة وليمة من الناحيـة البيييـة واوـتخدامها علـ      
ــةهت          ــاه والطاق ــة اوــتخدام املي ــادة وعالي ــدوي ها، و.ي ــادة ت ــا  ورع ــض النفاي ــأمون، وخف كــو م

ضــا االياهــا  ووــنعمل مــن أجــل تالــيص تــأثة املــدن يف ن.ــام املنــاخ العــامليهت ووــن اعي أي    
والتوقعا  السكانية يف اوت اتيوياتنا ووياواتنا الو نية وال يفية وا ض يةهت ونتطلع ر  انعاـاد  

 مات  األمم املتحدة املابل املعه بازوكان والتنمية ا ض ية املستدامة يف كيتوهت  
ن انعـدام  وال ككن أن تتحاق التنميـة املسـتدامة يف منـأ. عـن السـالم واألمـن  كمـا أ        - 35

التنمية املستدامة يع ج للخطـ  اوـتتباب السـالم واألمـنهت وتاـ  اخلطـة اجلديـدة بضـ ورة بنـاق          
جمتمعا  ولمية عادلة حاضنة للوميـع تكفـل املسـاواة بـني النـاأل يف الاـدرة علـ  اللوـوق ر          
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يادة العدالة، وتاوم عل  احت ام حاوه ازنسان  مبا يف ذلك ا ق يف التنمية ، وعلـ  وعاليـة وـ   
ــة        ــ  ماوســا  تتســم بالشــفاوية والفعالي ــة، وعل ــانون وا كــم ال رــيد يف املســتويا  كاو الا
وخلضــع للمســاقلةهت وتتنــاول اخلطــة العوامــل الــيت تاــود ر  نشــوب العنــف وانعــدام األمــن          
واوتش اق ال.لم، كانعـدام املسـاواة والفسـاد ووـوق ازدارة وتـدوق األمـوال واألوـلحة بطـ ه         

ب علينــا أن نضــاعف جهودنــا مــن أجــل تســوية الااعــا  أو منــع نشــوهبا  ــة مشــ وعةهت ودــ
وماا.رة البلدان اليت ت  مب احل ما بعد الااع، بووـا ل منـها كفالـة ررـ اض املـ أة يف عمليـا        
بناق السالم ورروـاق دعـا م الدولـةهت ونـدعو ر  اخلـاذ املزيـد مـن التـدابة وازجـ اقا  الفعالـة،           

، مـن أجـل ر.الـة العابـا  الـيت حتـول دون تـام رعمـال حـق تا يـ  املصـة             باا للاانون الدويل
بالنسبة للشعوب ال ا.حة حتت نة االوتعمار أو االحتالل األجن ، واليت مـا .الـت تـاث  وـلبا     

 يف تنميتها االقتصادية واالجتماعية ويف بييتها أيضاهت
ملتبادل ودعم رو  املوا نة العامليـة  ونتعهد بتعزيز التفاهم الثاايف والتسام  واالحت ام ا - 36

واملساولية املشت كةهت ونعت   بالتنوع الطبيعي والثاايف للعامل ونا  بأن الثااوـا  وا ضـارا    
 مجيعها ككن أن تساهم يف حتايق التنمية املستدامة ألهنا من عناص ها التمكينية األواويةهت  

مة للتنمية املسـتدامةهت ونعتـ   باملسـامهة    وال ياضة هي أيضا من العناص  التمكينية امله - 37
املتعاظمــة الــيت تضــطلع هبــا ال ياضــة يف حتايــق التنميــة والســالم بــالن.  ر  دورهــا يف تشــويع    
التســام  واالحتــ ام ومســامهتها يف تكــني املــ أة والشــباب واألوــ اد واعتمعــا  ويف بلــو          

 االجتماعيهت  األهدا  املنشودة يف جماال  الصحة والتعليم واالندماج 
وناكد من جديد ض ورة احت ام السالمة ازقليمية للـدول واوـتاالجما السياوـي وواـا      - 3٨

 مليثاه األمم املتحدةهت  
 

 ووا ل التنفيذ  
رن اتساع نطـاه اخلطـة اجلديـدة و موحهـا ياتضـيان رنعـاا الشـ اكة العامليـة لكفالـة           - 39

ــزم بــه التزامــا تامــاهت ووــتعم    شــ اكة بــ و  التضــامن العــاملي،  ل هــذه التنفيــذها، وهــو أمــ  نلت
ن يعيشـون يف أوضـاع هشـةهت    ويما التضامن مع الفيا  األرـد واـ ا ومـع األرـخاص الـذي      وال

  اخن ا ا عامليـا مكثفـا يف دعـم تنفيـذ مجيـع األهـدا  واللايـا ، مبشـاركة ا كومـا           ووُتيفِس
مـن اجلهـا  الفاعلـة، وتعبيـة     والاطاع اخلاص واعتمع املد  ومن.ومـة األمـم املتحـدة و ةهـا     

 مجيع املوارد املتاحةهت  
ويف ر ـار كـل    17وتتسم اللايا  املتعلاة بووـا ل التنفيـذ املندرجـة يف ر ـار اجمـد        - ٤0

هد  من أهدا  التنمية املسـتدامة بأمهيـة حموريـة يف ر ـا. خطتنـا، كمـا تتسـاو. مـن حيـل          
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اخلطــة، مبــا ويهــا أهــدا  التنميــة      األمهيــة مــع األهــدا  واللايــا  األخــ .هت وككــن ر ــا.      
املســـتدامة، ضـــمن ر ـــار رنعـــاا الشـــ اكة العامليـــة مـــن أجـــل التنميـــة املســـتدامة وتعضـــيدها   
ــل       ــدويل الثالــل لتموي ــة للمــات  ال ــة يف الوثياــة اخلتامي بالسياوــا  وازجــ اقا  احملــددة اعمل

هت ون حـب بـنق ار   2015يـه  تو./يول 16ر   13التنمية، املنعاد بأديب أبابا خالل الفت ة مـن  
خطــة التنميــة املســتدامة  اجلمعيــة العامــة خطــةأ عمــل أديــب أبابــا، الــيت هــي جــزق صــميم مــن    

هت ونا  بأن التنفيـذ الكامـل خلطـة عمـل أديـب أبابـا أمـ  أواوـي لتحايـق أهـدا            2030 لعام
 التنمية املستدامة و اياااهت  

ــن     - ٤1 ــية عـ ــاولية ال  يسـ ــل املسـ ــد يتحمـ ــل بلـ ــأن كـ ــ  بـ ــادية  وناـ ــه االقتصـ ــق تنميتـ حتايـ
واالجتماعيةهت وتتناول اخلطة اجلديدة الووا ل املطلوبـة لبلـو  األهـدا  واللايـا هت وناـ  بـأن       
تلك الووا ل تشمل حشد املوارد املالية وبناق الادرا  ونال التكنولوجيا  السـليمة بيييـا ر    

ة والتفضـيلية، وووـق مـا يتفـق     البلدان النامية بناق عل  ر وال مواتيـة، مبـا ويهـا الشـ وال امليسـ      
عليههت وويضـطلع التمويـل العـام، علـ  املسـتويني احمللـي والـدويل معـا، بـدور حيـوي يف تـووة            
اخلدما  والسلع العامة األواوية ويف حتفيز مصادر التمويل األخ .هت ونعتـ   بـدور الاطـاع    

 كا  املتعــددة اخلــاص، علــ  تنــوع ماوســاته املمتــدة مــن املاوســا  الباللــة الصــل  ر  الشــ 
اجلنســيا  مــ ورا بالتعاونيــا ، وبــدور من.مــا  اعتمــع املــد  واملن.مــا  اخلةيــة يف تنفيــذ    

 اخلطة اجلديدةهت  
ونــدعم تنفيــذ االوــت اتيويا  وبــ اما العمــل ذا  الصــلة، مبــا ويهــا رعــالن وب نــاما    - ٤2

ة  مســار وــاموا ، عمــل روــطنبول، ورجــ اقا  العمــل املعوف ــل للــدول اجلزريــة الصــلةة الناميــ 
، ونعيـد تأكيـد أمهيـة    202٤-201٤وب ناما عمل ويينا للبلدان الناميـة  ـة السـاحلية للعاـد     

وب نـاما الشـ اكة اجلديـدة مـن أجـل تنميـة أو يايـا،         2063دعم خطة االحتاد األو ياـي لعـام   
مـام  وكلُّها يشكل جزقا ال يتوزأ مـن اخلطـة اجلديـدةهت وناـ  بالتحـدي الكـبة الـذي ينتصـب أ        

حتايق السالم الدا م والتنمية املستدامة يف البلـدان الـيت تشـهد نزاعـا  والبلـدان الـيت توجـد يف        
 م حلة ما بعد الااعهت  

ونشدد عل  أن التمويل العام الدويل ياوم بدور مهم يف دعم جهود البلدان مـن أجـل    - ٤3
ألواـ  واألرـد ضـعفا الـيت تعـا       تعبية املوارد العامة عل  الصعيد احمللي، وال وـيما يف البلـدان ا  

من ندرة املوارد احملليةهت ومن اللايـا  املهمـة للتمويـل العـام الـدويل، مبـا ويـه املسـاعدة از ا يـة          
ال  ية، حتفيز حشد موارد رضاوية من املصادر األخ .، عامة وخاصةهت وتعيـد اجلهـا  املاكـة    

منــها علـ  حــدة، مبـا يف ذلــك التــزام    للمسـاعدة از ا يــة ال  يـة تأكيــد التزامـا  كــل واحـدة    
يف املا ة من الـدخل الاـومي    0.7العديد من البلدان املتادمة النمو ببلو  هد  خلصيص نسبة 
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يف املا ـة   0.15ازمجايل للمساعدة از ا ية ال  ية للبلدان النامية وخلصيص نسبة تتـ او  بـني   
 از ا ية ال  ية ألقل البلدان  واهت   يف املا ة من الدخل الاومي ازمجايل للمساعدة 0.2 و

ونعتــ   بأمهيــة دعــم املاوســا  املاليــة الدوليــة، وواــا لواليااــا، للــهامش السياوــا    - ٤٤
للبلدان كل واحد منها عل  حـدة، وال وـيما البلـدان الناميـةهت و ـدد االلتـزام بتووـيع وتعزيـز         

األو يايــة، وأقــل البلــدان  ــوا، والبلــدان  مســامهة البلــدان الناميــة ومشــاركتها، مبــا ويهــا البلــدان
النامية  ة الساحلية، والدول اجلزرية الصلةة النامية، والبلدان املتووـطة الـدخل، يف عمليـا     

 اخلاذ الا ارا  االقتصادية الدولية ووضع املعاية وازدارة االقتصادية العامليةهت  
ربملانـا  الو نيـة مـن خـالل وـن      ونعت   أيضا بالدور األواوـي الـذي تضـطلع بـه ال     - ٤5

التش يعا  واعتماد امليزانيا  ودورها يف كفالة املساقلة عن وعاليـة تنفيـذ التزاماتنـاهت ووـتعمل     
ا كومــا  واملاوســا  العامــة أيضــا عــن كثــب يف املســا ل املتعلاــة بالتنفيــذ مــع الســلطا      

ة، واملاوسـا  األكادكيـة،   ازقليمية واحملليـة، واملاوسـا  دون ازقليميـة، واملاوسـا  الدوليـ     
 واملن.ما  اخلةية، واجمييا  التطوعية و ةهاهت  

وناكد الدور اجمام ملن.ومة األمم املتحدة وما حت.  به من ميـزة نسـبية يف دعـم بلـو       - ٤6
أهدا  التنمية املستدامة وحتايق التنمية املستدامة مبا ينبلي أن يتواو  جما مـن مـوارد كاويـة وأن    

ن  اعـة وانسـوام وكفـاقة ووعاليـةهت ورذ نشـدد علـ  أمهيـة تعزيـز امللكيـة والايـادة           تتحل  به م
ــب االقتصــادي          ــا للحــوار اجلــاري للمول ــن دعمن ــ ب ع ــ  الصــعيد الاطــ ي، نع ــة عل الو ني
ــذه اخلطــة يف األجــل          ــار ه ــة يف ر  ــم املتحــدة از ا ي ــة األم ــع من.وم واالجتمــاعي بشــأن موق

 الطويلهت  
 

 املتابعة واالوتع اج  
تتحمل حكوماتنا املساولية ال  يسية عن أنشطة املتابعـة واالوـتع اج، علـ  كـل مـن       - ٤7

الصـعيد الــو ه وازقليمــي والعــاملي، ويمــا يتعلـق بالتاــدم احملــ . يف حتايــق األهــدا  واللايــا    
خـــالل الســـنوا  اخلمـــب عشـــ ة املابلـــةهت ولـــدعم رو  املســـاولية لـــد. موا نينـــا، وـــنتخذ 

زجــ اق أنشــطة املتابعــة واالوــتع اج بانت.ــام يف خمتلــف املســتويا ، علــ     الت تيبــا  الال.مــة
النحو املبني يف هـذه اخلطـة ويف خطـة عمـل أديـب أبابـاهت وويضـطلع املنتـد. السياوـي ال ويـع           
املســتو. ب عايــة اجلمعيــة العامــة واعلــب االقتصــادي واالجتمــاعي بالــدور امل كــزي يف رصــد  

   الصعيد العامليهت  أنشطة املتابعة واالوتع اج عل
ود ي رعداد مار ا  تعني عل  الايام هبذا العملهت ووـتكون هنالـك حاجـة لوجـود      - ٤٨

بيانا  جيدة موثوقة مصنفة ككن ا صول عليها يف الوقـت املناوـب تسـاعد يف قيـاأل التاـدم      
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ــة اخلــا       ــا  أواوــية لعملي ــها أحــدهت وهــذه البيان ذ احملــ . وتكفــل اوــتفادة رــاملة ال ُيســتث  من
الا ارا هت وينبلي اوـتخدام البيانـا  واملعلومـا  املسـتااة مـن نليـا  ازبـال  الاا مـة حيثمـا          
أمكــنهت وقــد اتفانــا علــ  تكثيــف جهودنــا مــن أجــل تــدعيم الاــدرا  ازحصــا ية يف البلــدان    
النامية، وال ويما منـها البلـدان األو يايـة، وأقـل البلـدان  ـوا، والبلـدان الناميـة  ـة السـاحلية،           

الــدول اجلزريــة الصــلةة الناميــة، والبلــدان املتووــطة الــدخلهت ونلتــزم بوضــع ماــاييب أووــع   و
 للتادم احمل . تكمل الناتا احمللي ازمجايلهت  

 
 نداق للعمل من أجل تلية عاملنا  

قبــل وــبعني وــنة خلــت، اجتمــع جيــل وــابق مــن قــادة العــامل مــن أجــل رنشــاق األمــم   - ٤9
ة علـ  أناـاج ا ـ ب واالناسـام وجعلـوا السـالم وا ـوار والتعـاون         املتحدةهت وبنوا هذه املن.م

 الدويل قيمها األواويةهت وكثل ميثاه األمم املتحدة أ   يسيد لتلك الايمهت
وها كن اليوم نتخذ أيضا ق ارا ذا أمهيـة تارخييـة ع.يمـةهت واـد عاـدنا العـزم علـ  بنـاق          - 50

اليـني ممـن مل تـت  جمـم الف صـة ألن يعيشـوا حيـاة        مستابل أوضل جلميع به البش ، مبن وـيهم امل 
ال اة ك كة مووورة، وألن حيااوا كامل رمكاناام البش يةهت وككننا أن نكون أول جيل يـنو   
يف اوتيصال رأوة الفا ، كما قد نكون نخـ  جيـل تتـا  لـه الف صـة زناـاذ كوكـب األرجهت        

 بلو  أهداوناهت رن ُوو انا يف 2030وويكون العامل أوضل حاال يف عام 
رن اخلطــة الــيت نعلــن عنــها اليــوم مــن أجــل العمــل علــ  الصــعيد العــاملي يف الســنوا      - 51

ــا كــان       ــاأل واألرج يف الاــ ن ا ــادي والعشــ ينهت ومل ــاه للن ــة، هــي ميث اخلمــب عشــ ة املابل
ــا وذكــورا هــم عوامــل التلــية ا ا ــة، وــنهنم وــيودون يف األهــدا       األ فــال والشــباب رناث

جماال يوجهون من خالله قدراام الالمتناهية يف ر ـار وـعيهم الـدؤوب ر  ردـاد عـامل       اجلديدة
 أوضلهت  

ــارة الشـــهةة   - 52 ــعوب”ورذا كانـــت العبـ ــن الشـ ــا  “ كـ ــة امليثـــاه، ونننـ ــن ”هـــي واحتـ كـ
هت ووـةاوانا يف رحلتنـا   2030نبدأ اليوم مسةنا يف الط يق الذي وياودنا كو عـام  “ الشعوب

والربملانــا  ومن.ومــة األمــم املتحــدة واملاوســا  الدوليــة األخــ .،        كــل مــن ا كومــا   
والسلطا  احمللية، والشعوب األصـلية، واعتمـع املـد ، واألعمـال التواريـة والاطـاع اخلـاص        
واألوواال العلمية واألكادكية والناأل قا بةهت وقد تفاعل مـع هـذه اخلطـة ماليـني النـاأل الـذين       

خطة الناأل وضعت عل  أيدي النـاأل لصـاحل النـاأل، وهـذا يف     ويوعلون منها خطة جممهت وهي 
 اعتاادنا ما ويكفل جما النوا هت  
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رن مســتابل البشــ ية ومســتابل كوكبنــا ملــك أيــديناهت وهــو أيضــا ملــك أيــدي جيــل      - 53
الشــباب الــ اهن الــذي ويســلم الشــعلة ر  األجيــال املابلــةهت ولاــد ر نــا الط يــق كــو التنميــة    

ــ   ــا  وــ    املســتدامة  ووــيكون ع  ــا أن كــ ص عل ــا مجيع ــ  عــدم االنتكــاأل   لين ــه وعل عينا وي
 كاق من مكاوبهت   ويما
 

 أهدا  التنمية املستدامة و ايااا  
عل  رث  عملية مفاوضـا  حكوميـة دوليـة رـاملة، وبنـاق علـ  اقتـ ا  الف يـق العامـل           - 5٤

يتضــمن مادمــة تــبني ، الــذي جــاق  1 املفتــو  بــاب العضــوية املعــه بأهــدا  التنميــة املســتدامة 
 وياه تلك األهدا ، نورد ويما يلي األهدا  واللايا  اليت اتفانا بشأهناهت  

وأهدا  التنمية املستدامة و ايااا متكاملة و ة قابلة للتوز ـة، وهـي عامليـة بطبيعتـها      - 55
وراملة من حيل تطبياها، ت اعي اختال  الواقع املعيش يف كل بلد وقدراته ومستو. تنميتـه  
وحتتـ م السياوـا  واألولويــا  الو نيـةهت وتعتــرب اللايـا  م امـي ذا   ــابع عـاملي ُيطمــ  ر        
بلو هــا، حيــل حتــدد كــل حكومــة  ايااــا الو نيــة اخلاصــة هبــا مست رــدة مبســتو. الطمــو     
العـاملي ولكــن مـع م اعــاة ال.ـ و  الو نيــةهت وعلـ  كــل حكومـة أن تاــ ر وـبل ردمــاج هــذه       

ضــمن عمليــا  التخطــي  والسياوــا  واالوــت اتيويا  الو نيــةهت    اللايــا  العامليــة الطموحــة
واملهــم م اعــاة الصــلة بــني التنميــة املســتدامة وبــني وــا   العمليــا  اجلاريــة الــيت تتصــل هبــا يف    

 امليادين االقتصادية واالجتماعية والبيييةهت  
يف  رننا رذ نضع هذه األهدا  واللايـا  نعتـ   بـأن كـل بلـد يواجـه حتـديا  حمـددة         - 56

وعيه ر  حتايـق التنميـة املسـتدامة، ونشـدد علـ  التحـديا  اخلاصـة الـيت تواجـه أكثـ  البلـدان            
ضعفا، وال وـيما البلـدان األو يايـة وأقـل البلـدان  ـوا والبلـدان الناميـة  ـة السـاحلية والـدول            
لهت اجلزريــة الصــلةة الناميــة، وكــذلك التحــديا  احملــددة الــيت تواجــه البلــدان املتووــطة الــدخ   

 وتتطلب البلدان اليت ت   اال  نزاع اهتماما خاصا أيضاهت
ونعت   بأن البيانا  األواوـية املتعلاـة بالعديـد مـن اللايـا  مـا .الـت  ـة متـوو ة،           - 57

ونــدعو ر  .يــادة الــدعم لتعزيــز مجــع البيانــا  وبنــاق الاــدرا  يف الــدول األعضــاق، مــن أجــل 
ة، و نيـا وعامليـاهت ونلتـزم مبـلق الثلـ ة الاا مـة يف       وضع أوب البيانـا  حيثمـا مل تكـن موجـود    

جمال مجع البيانا  مبـا يسـاعد علـ  قيـاأل التاـدم احملـ . بشـكل أوضـل، وال وـيما بالنسـبة ر            
 اللايا  اليت ليب جما معامل رقمية واضحةهت

__________ 

ي د يف تا ي  الف يـق العامـل املفتـو  بـاب العضـوية التـابع للومعيـة العامـة واملعـه بأهـدا  التنميـة املسـتدامة               1  
A/68/970)  وCorr.1 وان.  أيضا  A/68/970/Add.1  هت2و  
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ونشوع اجلهود اجلاريـة الـيت تبـذجما الـدول األعضـاق يف ر ـار حماوـل أخـ . مـن أجـل            - 5٨
ملسا ل ر يسية قـد تع قـل تنفيـذ خطتنـا، وكتـ م الواليـا  املسـتالة لتلـك العمليـا هت          التصدي 

ــا  األخــ .       ــذها أداة تســاعد علــ  دعــم تلــك العملي ــزم أن  عــل مــن اخلطــة ومــن تنفي ونعت
 والا ارا  املتخذة يف ر ارها، وال تادي ر  ازخالل هباهت

  املتاحة لكـل بلـد، ووـق ظ ووـه     ونعت   باختال  الُنها وال ؤ. والنماذج واألدوا - 59
وأولوياته الو نية، يف وعيه ر  حتايق التنمية املستدامة، وناكد من جديـد أن كوكـب األرج   

ــت ض وأن    ــا املشـ ــي بيتنـ ــة هـ ــه ازيكولوجيـ ــا األر”ون.مـ ــن   “ جأمنـ ــدد مـ ــا ع يف عـ ــبة رـ تعـ
   واملنا قهت البلدان
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 أهدا  التنمية املستدامة

 الاضاق عل  الفا  جبميع أركاله يف كل مكان  - 1اجمد  
 املستدامة الاضاق عل  اجلوع وتووة األمن اللذا ي والتلذية احمل سنة وتعزيز الزراعة - 2اجمد  
 ضمان تت ع اجلميع بأ اال عيش صحية وبال واهية يف مجيع األعمار   - 3اجمد  
يـع وتعزيـز وـ ص الـتعل م مـد.      ضمان التعلـيم اجليـد املنصـف والشـامل للوم     - ٤اجمد  

 للوميع   ا ياة
 حتايق املساواة بني اجلنسني وتكني كل النساق والفتيا   - 5اجمد  
   ضمان تواو  املياه وخدما  الص   الصحي للوميع ورداراا ردارة مستدامة - 6اجمد  
ضـــمان حصـــول اجلميـــع بتكلفـــة ميســـورة علـــ  خـــدما  الطاقـــة ا ديثـــة   - 7اجمد  

 واملستدامة ةاملوثوق
تعزيز النمو االقتصادي املط د والشامل للوميع واملستدام، والعمالـة الكاملـة    - ٨اجمد  

 واملنتوة، وتووة العمل الال ق للوميع  
ــع،         - 9اجمد   ــز التصــنيع الشــامل للومي ــ  الصــمود، وحتفي ــادرة عل ــة ق ــ  حتتي ــة ُب رقام

 وتشويع االبتكار 
 اة داخل البلدان وويما بينها  ا د من انعدام املساو -10اجمد  
جْعـــل املـــدن واملســـتو نا  البشـــ ية رـــاملة للوميـــع ونمنـــة وقـــادرة علـــ    - 11اجمد  

 ومستدامة الصمود
 ضمان وجود أ اال اوتهالض ورنتاج مستدامة  -12اجمد  
 اخلاذ رج اقا  عاجلة للتصدي لتلي   املناخ ونثاره* - 13اجمد  
ار واملــوارد البح يــة واوــتخدامها علــ  كــو مســتدام  حفــك احمليطــا  والبحــ - 1٤اجمد  

 لتحايق التنمية املستدامة 
ــ  كــو        - 15اجمد   ــز اوــتخدامها عل ــا وتعزي ــة وت ميمه ــة الرب ي ــن.م ازيكولوجي ــة ال محاي

ــ  كــو مســتدام، ومكاوحــة التصــح ، ووقــف      ــا  عل مســتدام، وردارة اللاب
 يولوجي  تدهور األراضي وعكب مساره، ووقف وادان التنوع الب

ُيهم ــش ويهــا أحــد مــن أجــل حتايــق  التشــويع علــ  رقامــة جمتمعــا  مســاملة ال - 16اجمد  
التنمية املستدامة، ورتاحة رمكانية وصول اجلميع ر  العدالة، وبنـاق ماوسـا    

 وعالة وخاضعة للمساقلة وراملة للوميع عل  مجيع املستويا 
 املستدامة العاملية من أجل حتايق التنمية تعزيز ووا ل التنفيذ وتنشي  الش اكة - 17اجمد  

 
ــدويل          *  ــد. ال ــاخ هــي املنت ــة بشــأن تلــة املن ــة األمــم املتحــدة از اري ــأن اتفاقي مــع التســليم ب

  العامليهت وا كومي الدويل ال  يسي للتفاوج بشأن التصدي لتلة املناخ عل  الصعيد
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 مكان الاضاق عل  الفا  جبميع أركاله يف كل - 1اجمد    
، وهـو ُياـاأل   2030الاضاق عل  الفا  املدقع للناأل أمجعـني أينمـا كـانوا  لـول عـام       1-1

 دوالر يف اليوم 1.25حاليا بعدد األرخاص الذين يعيشون بأقل من 
خلفيض نسبة ال جال والنساق واأل فال من مجيع األعمـار الـذين يعـانون الفاـ  جبميـع       1-2

   2030ادار النصف عل  األقل  لول عام أبعاده ووااا للتعاريف الو نية مب
اوتحداا ن.م وتدابة محاية اجتماعية مال مـة علـ  الصـعيد الـو ه للوميـع ووضـع        1-3

   2030حدود دنيا جما، وحتايق تلطية صحية واوعة للفا اق والضعفاق  لول عام 
فب ا اـوه  ضمان تت ع مجيع ال جال والنساق، وال ويما الفاـ اق والضـعفاق منـهم، بـن     ٤-1

يف ا صول عل  املوارد االقتصادية، وكذلك حصوجمم علـ  اخلـدما  األواوـية، وعلـ  حـق      
امــتالض األراضــي والتصــ    ويهــا و ــةه مــن ا اــوه املتعل اــة بأرــكال امللكيــة األخــ .،           
وباملةاا، وبا صول عل  املوارد الطبيعية، والتكنولوجيا اجلديدة املال مة، واخلـدما  املاليـة،   

   2030مبا يف ذلك التمويل املتناهي الصل ،  لول عام 
بناق قدرة الفا اق والفيا  الضعيفة عل  الصمود وا د من تع ضها وتأث  ها بـال.واه    1-5

املتط وة املتصلة باملناخ و ةها من اجمزا  والكـوارا االقتصـادية واالجتماعيـة والبيييـة  لـول      
 2030عام 
ة من مصادر متنوعة، مبا يف ذلك عـن   يـق التعـاون از ـا ي     كفالة حشد موارد كبة أ-1

املعز .، من أجل تزويد البلدان النامية، وال ويما أقل البلدان  وا، مبا يكفيها مـن الووـا ل الـيت    
 ككن التنبا هبا من أجل تنفيذ الرباما والسياوا  ال امية ر  الاضاق عل  الفا  جبميع أبعاده  

ية وليمة عل  كل من الصـعيد الـو ه وازقليمـي والـدويل، اوـتناداا      وضع أ   وياوات ب-1
ر  اوت اتيويا  ر ا ية م اعيـة ملصـاحل الفاـ اق وم اعيـة للمن.ـور اجلنسـا ، مـن أجـل تسـ يع          

 وتةة االوتثمار يف ازج اقا  ال امية ر  الاضاق عل  الفا   
 

والتلذية احملس ـنة وتعزيـز الزراعـة    الاضاق عل  اجلوع وتووة األمن اللذا ي  - 2اجمد    
 املستدامة

ما الفاـ اق والفيـا  الضــعيفة،   الاضـاق علـ  اجلـوع وضـمان حصـول اجلميـع، وال وـي        2-1
   2030ويهم ال ض ع، عل  ما يكفيهم من اللذاق املأمون وامللذ ي  وال العام  لول عام  مبن
ــول عــام      2-2 ــة،  ل ــع أرــكال وــوق التلذي ــة جلمي ــق   ،2030وضــع هناي مبــا يف ذلــك حتاي

األهــدا  املت فــق عليهــا دوليــا بشــأن توق ــف النمــو واجمــزال لــد. األ فــال دون وــن اخلامســة، 
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ل وامل اضــع وكبــار الســن  لــول  ومعاجلــة االحتياجــا  التلذويــة للم اهاــا  والنســاق ا وامــ 
   2025 عام
سـاق وأوـ اد   مضاعفة ازنتاجيـة الزراعيـة ودخـل صـلار منتوـي األ ذيـة، وال وـيما الن        2-3

الشعوب األصـلية واملزارعـون األوـ يون وال عـاة والصـيادون، مبـا يف ذلـك مـن خـالل ضـمان           
ــاج األخــ . واملــدخال  واملعــار        ــ  مــوارد ازنت املســاواة يف حصــوجمم علــ  األراضــي وعل
واخلدما  املالية ورمكانية وصوجمم ر  األوواه وحصوجمم عل  الفـ ص لتحايـق قيمـة مضـاوة     

   2030  و ص عمل  ة .راعية،  لول عام وحصوجمم عل
ضمان وجود ن.م رنتاج  ـذا ي مسـتدامة، وتنفيـذ مماروـا  .راعيـة متينـة تـادي ر          ٤-2

.يادة ازنتاجية واحملاصيل، وتساعد عل  ا فاق عل  الن.م ازيكولوجية، وتعـز. الاـدرة علـ     
اال  اجلفـا  والفيضـانا    التكي ف مع تلة املناخ وعل  مواجهة أحوال الطاب الشديدة وحـ 

   2030و ةها من الكوارا، وحتسِّن تدرديا نوعية األراضي والت بة،  لول عام 
ا فاق عل  التنوع اجليه للبـذور والنباتـا  املزروعـة وا يوانـا  األليفـة ومـا يتصـل         2-5

يت ُتـدار ردارة  هبا من األنواع الربية، مبا يف ذلـك مـن خـالل بنـوض البـذور والنباتـا  املتنو عـة الـ        
وــليمة علــ  كــل مــن الصــعيد الــو ه وازقليمــي والــدويل، وضــمان الوصــول رليهــا وتااوــم    
املناوع النارية عن اوتخدام املوارد اجلينية وما يت صل هبـا مـن معـار  تاليديـة بعـدل ورنصـا        

   2020عل  النحو املتفق عليه دوليا،  لول عام 
ــك عــن    أ-2 ــا يف ذل ــادة االوــتثمار، مب ــة    .ي ــب  التحتي ــز .، يف ال ــدويل املع ــاون ال ــق التع   ي

ال يفيــة، ويف البحــوا الزراعيــة وخــدما  ازررــاد الزراعــي، ويف تطــوي  التكنولوجيــا وبنــوض 
ــة الز       ــن أجــل تعزيــز الاــدرة ازنتاجي ــا  ا يوانيــة والنباتيــة م راعيــة يف البلــدان الناميــة،   اجلين

 ويما يف أقل البلدان  وا   وال
ود املف وضة عل  التوارة وتصحي  التشوها  يف األوـواه الزراعيـة العامليـة،    منع الاي ب-2

مبــا يف ذلــك عــن   يــق ازللــاق املــوا.ي جلميــع أرــكال رعانــا  الصــادرا  الزراعيــة، ومجيــع   
 تدابة التصدي  ذا  األث  املماثل، وواا لتكليف جولة الدوحة از ا ية  

اه السلع األواوـية ومشـتاااا وتيسـة ا صـول     اعتماد تدابة لضمان والمة أداق أوو ج-2
عل  املعلوما  عن األوواه يف الوقت املناوب، مبـا يف ذلـك عـن االحتيا يـا  مـن األ ذيـة،       

 وذلك للمساعدة عل  ا د من ردة تالب أوعارها  
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 ضمان تت ع اجلميع بأ اال عيش صحية وبال واهية يف مجيع األعمار - 3اجمد    
 100 000حالـة ووـاة لكـل     70لعاملية للوويا  النفاوية ر  أقـل مـن   خفض النسبة ا 3-1

   2030مولود حي  لول عام 
مســة الــيت ككــن تفاديهــا  لــول وضــع هنايــة لوويــا  املواليــد واأل فــال دون وــن اخلا 3-2

ــل ر   ، بســعي مجيــع البلــدان ر  بلــو  هــد  خفــض   2030 عــام وويــا  املواليــد علــ  األق
مولود حي، وخفض وويا  األ فال دون وـن اخلامسـة علـ      1 000 حالة وواة يف كل 12

 مولود حي   1 000حالة وواة يف كل  25األقل ر  
ــة ومكاوحــة          3-3 ــة املهمل ــ اج املداري ــا واألم ــد. والســل واملالري ــة ازي ــة ألوبي وضــع هناي

ل ألمـــ اج املعديـــة األخـــ .  لـــوااللتـــهاب الكبـــدي الوبـــا ي واألمـــ اج املناولـــة بامليـــاه وا 
   2030 عام
خلفـيض الوويــا  املبكـ ة النامجــة عـن األمــ اج  ــة املعديـة مباــدار الثلـل مــن خــالل       ٤-3

   2030الوقاية والعالج وتعزيز الصحة والسالمة العاليتني  لول عام 
تعزيز الوقاية من تعا ي مواد ازدمان، مبا يشمل تعـا ي املخـدرا  وتنـاول الكحـول      3-5

 ج ذلكعل  كو يض  بالصحة، وعال
ــا  وازصــابا  النامجــة عــن حــ     3-6 ــول  خفــض عــدد الووي ــ ور ر  النصــف  ل وادا امل
   2020 عام
ضمان حصول اجلميع علـ  خـدما  رعايـة الصـحة اجلنسـية واز ابيـة، مبـا يف ذلـك          3-7

ــة يف      ــاج الصـــحة از ابيـ ــه، وردمـ ــة بـ ــة اخلاصـ ــ ة والتوعيـ ــيم األوـ ــا  تن.ـ ــدما  ومعلومـ خـ
   2030ا الو نية  لول عام االوت اتيويا  والربام

حتايــق التلطيــة الصــحية الشــاملة، مبــا يف ذلــك ا مايــة مــن املخــا   املاليــة، ورمكانيــة    ٨-3
ا صول عل  خدما  ال عاية الصحية األواوية اجليدة ورمكانية حصول اجلميع عل  األدويـة  

 واللااحا  اجلي دة والفعالة وامليسورة التكلفة  
من عدد الوويا  واألم اج النامجة عن التع  ج للمـواد الكيميا يـة   ا د بدرجة كبةة  3-9

 2030اخلط ة وتلويل وتلو ا اجمواق واملاق والت بة  لول عام 
تعزيز تنفيذ االتفاقية از ارية ملن.مـة الصـحة العامليـة ملكاوحـة التبـه يف مجيـع البلـدان،         أ-3

 حسب االقتضاق  
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احا  واألدوية ل م اج املعديـة و ـة املعديـة الـيت     دعم البحل والتطوي  يف جمال اللا ب-3
تتع ج جما البلدان الناميـة يف املاـام األول، وتـووة رمكانيـة ا صـول علـ  األدويـة واللااحـا          
ــب املتصــلة        ــق باجلوان ــاه املتعل ــا زعــالن الدوحــة بشــأن االتف ــة، ووا األواوــية بأوــعار معاول

العامــة، الــذي ياكــد حــق البلــدان الناميــة يف   بالتوــارة مــن حاــوه امللكيــة الفك يــة وبالصــحة 
ــواردة يف االتفــاه بشــأن اجلوانــب املتصــلة بالتوــارة مــن       االوــتفادة بالكامــل مــن األحكــام ال
حاوه امللكية الفك ية املتعلاة بأوجه امل ونة الال.مـة  مايـة الصـحة العامـة، وال وـيما العمـل       

 من أجل رمكانية حصول اجلميع عل  األدوية  
ادة التمويـل يف قطـاع الصـحة وتوظيـف الاـو. العاملـة يف هـذا الاطـاع وتطوي هـا          .ي ج-3

وتدريبها واوتباا ها يف البلدان النامية، وخباصـة يف أقـل البلـدان  ـوا والـدول اجلزريـة الصـلةة        
 النامية، .يادة كبةة  

بكـ  وا ـد   تعزيز قدرا  مجيع البلـدان، وال وـيما البلـدان الناميـة، يف جمـال ازنـذار امل       د-3
 من املخا   وردارة املخا   الصحية الو نية والعاملية  

 
ضمان التعليم اجليد املنصف والشامل للوميـع وتعزيـز وـ ص الـتعل م مـد.       - ٤اجمد    

 ا ياة للوميع
ضمان أن يتمت ع مجيع البنا  والبنني والفتيا  والفتيـان بتعلـيم ابتـدا ي وثـانوي جمـا        1-٤

 2030يادي ر  حتايق نتا ا تعليمية مال مة ووعالة  لول عام ومنصف وجي د، مما 
ضـمان أن تتـا  جلميـع البنــا  والبـنني وـ ص ا صـول علــ  نوعيـة جيـدة مـن النمــاق           2-٤

ــيم        ــوا جــاهزين للتعل ــدا ي حــىت يكون ــل االبت ــيم قب ــة املبكــ ة والتعل ــة الطفول ــة يف م حل وال عاي
 2030االبتدا ي  لول عام 

 ص مجيـع النسـاق وال جــال يف ا صـول علـ  التعلــيم املهـه والتعلــيم      ضـمان تكـاوا وــ   3-٤
   2030العايل اجلي د وامليسور التكلفة، مبا يف ذلك التعليم اجلامعي،  لول عام 

و  لـديهم املهـارا  املناوـبة،    الزيادة بنسبة كبةة يف عدد الشـباب والكبـار الـذين تتـوا     ٤-٤
ة، للعمــل ورــلل وظــا ف ال اــة وملبارــ ة األعمــال ا ــ ة يف ذلــك املهــارا  التانيــة واملهنيــ مبــا

   2030 لول عام 
الاضاق عل  التفاو  بني اجلنسني يف التعليم وضمان تكاوا وـ ص الوصـول ر  مجيـع     5-٤

مســتويا  التعلــيم والتــدريب املهــه للفيــا  الضــعيفة، مبــا يف ذلــك ل رــخاص ذوي ازعاقــة   
   2030شون يف ظل أوضاع هشة،  لول عام والشعوب األصلية واأل فال الذين يعي
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ضمان أن يلم  مجيع الشباب ونسبة كبةة من الكبار، رجاالا ونسـاق علـ  حـد وـواق،      6-٤
   2030بالا اقة والكتابة وا ساب  لول عام 

ضمان أن يكتسب مجيع املتعل مني املعار  واملهارا  الال.مة لدعم التنمية املسـتدامة،   7-٤
ة من الُسُبل من بينها التعليم لتحايق التنميـة املسـتدامة وات بـاع أوـاليب العـيش      مبا يف ذلك جبمل

املســتدامة، وحاــوه ازنســان، واملســاواة بــني اجلنســني، والتــ ويا لثااوــة الســالم ونبــذ العنــف  
يف التنميــة املســتدامة،  لــول واملوا نــة العامليــة وتاــدي  التنــوع الثاــايف وتاــدي  مســامهة الثااوــة  

   2030 عام
بنـاق امل اوــق التعليميـة الــيت ت اعــي الفـ وه بــني اجلنســني، وازعاقـة، واأل فــال، وروــع      أ-٤

 مستو. امل اوق التعليمية الاا مة وايية بيية تعليمية وعالة ومأمونة وخالية من العنف للوميع  
د العـاملي،  الزيادة بنسبة كبةة يف عدد املن  املدروية املتاحة للبلدان النامية عل  الصـعي  ب-٤

وخباصة ألقل البلدان  وا والدول اجلزرية الصلةة النامية والبلدان األو ياية، لاللتحاه بـالتعليم  
العايل، مبا يف ذلك من  التدريب املهه وتكنولوجيـا املعلومـا  واالتصـاال ، والـرباما التانيـة      

   2020ألخ .،  لول عام واجمندوية والعلمية يف البلدان املتادمة النمو والبلدان النامية ا
الزيادة بنسبة كبةة يف عدد املعلمني املاهلني، مبا يف ذلـك مـن خـالل التعـاون الـدويل       ج-٤

لتــدريب املعلمــني يف البلــدان الناميــة، وخباصــة يف أقــل البلــدان  ــو ا والــدول اجلزريــة الصــلةة    
   2030النامية،  لول عام 

 
 سني وتكني كل النساق والفتيا  حتايق املساواة بني اجلن - 5اجمد    

 الاضاق عل  مجيع أركال التمييز ضد مجيع النساق والفتيا  يف كل مكان   5-1
الاضــاق علــ  مجيــع أرــكال العنــف ضــد مجيــع النســاق والفتيــا  يف اعــالني العــام            5-2

 واخلاص، مبا يف ذلك االيار بالبش  واالوتلالل اجلنسي و ة ذلك من أنواع االوتلالل  
ــزواج املبكــ          5-3 ــال وال ــل .واج األ ف ــن قبي ــع املماروــا  الضــارة، م ــ  مجي الاضــاق عل

 والزواج الاس ي، وتشويه األعضاق التناولية لإلناا
االعتــ ا  بأعمــال ال عايــة  ــة مدووعــة األجــ  والعمــل املــايل وتاــدي ها مــن خــالل   ٤-5

ــة ا    ــة ووضــع وياوــا  ا ماي ــب  التحتي ــز تااوــم  تــووة اخلــدما  العامــة وال الجتماعيــة وتعزي
 املساولية داخل األو ة املعيشية والعا لة، حسبما يكون ذلك مناوباا عل  الصعيد الو ه
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كفالة مشاركة امل أة مشاركة كاملة ووعالـة وتكـاوا الفـ ص املتاحـة جمـا للايـادة علـ          5-5
االقتصــادية قــدم املســاواة مــع ال جــل علــ  مجيــع مســتويا  صــنع الاــ ار يف ا يــاة السياوــية و 

 والعامة  
ــوه         5-6 ــ  ا ا ــة وعل ــ  خــدما  الصــحة اجلنســية واز ابي ــع عل ضــمان حصــول اجلمي

از ابية، عل  النحو املتفق عليه وواـا لربنـاما عمـل املـات  الـدويل للسـكان والتنميـة ومنـهاج         
 عمل بيوني والوثا ق اخلتامية ملات ا  اوتع اضهما  

ــل املــ    أ-5 ــام بنصــالحا  لتخوي ــا متســاوية يف املــوارد االقتصــادية، وكــذلك   الاي أة حاوق
رمكانيــة حصــوجما علــ  حــق امللكيــة والتصــ    يف األراضــي و ةهــا مــن املمتلكــا ، وعلــ      

 اخلدما  املالية، واملةاا واملوارد الطبيعية، ووااا للاوانني الو نية  
ا  واالتصـاال ،  تعزيز اوتخدام التكنولوجيـا التمكينيـة، وخباصـة تكنولوجيـا املعلومـ      ب-5

 من أجل تعزيز تكني امل أة  
اعتمــاد وياوــا  وــليمة وتشــ يعا  قابلــة لإلنفــاذ وتعزيــز السياوــا  والتشــ يعا      ج-5

الاا مة من هذا الابيل للنهوج باملساواة بني اجلنسني وتكني كل النساق والفتيا  علـ  مجيـع   
 املستويا   

 
ــع ورداراــا ردارة        - 6اجمد     ــاه وخــدما  الصــ   الصــحي للومي ضــمان تــواو  املي

 مستدامة
حتايـق هــد  حصــول اجلميـع بشــكل منصــف علــ  ميـاه الشــ ب املأمونــة وامليســورة     6-1

   2030التكلفة  لول عام 
حتايق هد  حصول اجلميع عل  خدما  الص   الصحي والن.اوة الصـحية ووضـع    6-2

العـ اق، وريـالق اهتمـام خـاص الحتياجـا  النسـاق والفتيـا  ومـن يعيشـون يف          هناية للتلوال يف 
   2030ظل أوضاع هشة،  لول عام 

حتسني نوعية املياه عن   يق ا د من التلوا ووقف رلااق النفايا  واملواد الكيميا يـة   6-3
النصــف، اخلطــ ة وتاليــل تســ  هبا ر  أدو حــد، وخفــض نســبة ميــاه اعــاري  ــة املعاجلــة ر    

ة علــ  الصــعيد العــاملي،  لــول و.يــادة رعــادة التــدوي  ورعــادة االوــتخدام املأمونــة بنســبة كــبة
   2030 عام
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.يـادة كفـاقة اوـتخدام امليـاه يف مجيـع الاطاعـا  .يـادة كـبةة وضـمان وـحب امليــاه            ٤-6
ن عـدد  العذبة ورمدادااا عل  كو مستدام من أجل معاجلة رـ  امليـاه، وا ـد بدرجـة كـبةة مـ      

   2030األرخاص الذين يعانون من ندرة املياه،  لول عام 
تنفيــذ ازدارة املتكاملــة ملــوارد امليــاه علــ  مجيــع املســتويا ، مبــا يف ذلــك مــن خــالل      6-5

   2030التعاون العاب  للحدود حسب االقتضاق،  لول عام 
جلبـــال واللابـــا  محايـــة وتـــ ميم الـــن.م ازيكولوجيـــة املتصـــلة بامليـــاه، مبـــا يف ذلـــك ا 6-6

   2020واألراضي ال  بة واألهنار ومستودعا  املياه اجلووية والبحةا ،  لول عام 
تعزيز نطاه التعاون الدويل ودعـم بنـاق الاـدرا  يف البلـدان الناميـة يف جمـال األنشـطة         أ-6

فـاقة  والرباما املتعلاة باملياه والصـ   الصـحي، مبـا يف ذلـك مجـع امليـاه، ور.الـة ملوحتـها، وك        
اوتخدامها، ومعاجلة املياه العادمـة، وتكنولوجيـا  رعـادة التـدوي  ورعـادة االوـتعمال،  لـول        

   2030 عام
 دعم وتعزيز مشاركة اعتمعا  احمللية يف حتسني ردارة املياه والص   الصحي   ب-6
 

ضـــمان حصـــول اجلميـــع بتكلفـــة ميســـورة علـــ  خـــدما  الطاقـــة ا ديثـــة  - 7اجمد  
 ستدامةوامل املوثوقة

ضمان حصول اجلميع بتكلفـة ميسـورة علـ  خـدما  الطاقـة ا ديثـة املوثوقـة  لـول          7-1
   2030 عام
حتايق .يادة كبةة يف حصة الطاقة املتوددة يف جمموعـة مصـادر الطاقـة العامليـة  لـول       7-2
   2030 عام
   2030مضاعفة املعدل العاملي للتحسن يف كفاقة اوتخدام الطاقة  لول عام  7-3
تعزيز التعاون الدويل من أجل تيسة الوصول ر   وا وتكنولوجيـا الطاقـة الن.يفـة،     أ-7

مبا يف ذلك تلك املتعل اـة بالطاقـة املتوـددة، والكفـاقة يف اوـتخدام الطاقـة وتكنولوجيـا الوقـود         
 األحفوري املتادمة واألن.ف، وتشويع االوتثمار يف الب  التحتيـة للطاقـة وتكنولوجيـا الطاقـة    

   2030الن.يفة،  لول عام 
تووــيع نطــاه الــُب  التحتيــة وحتســني مســتو. التكنولوجيــا مــن أجــل تاــد  خــدما    ب-7

الطاقــة ا ديثــة واملســتدامة للوميــع يف البلــدان الناميــة، وخباصــة يف أقــل البلــدان  ــوا والــدول    
لـدعم اخلاصـة بكـل منـها     اجلزرية الصلةة النامية، والبلدان النامية  ة الساحلية، وواا لـرباما ا 

 2030عل  حدة،  لول عام 



A/70/L.1 
 

 

15-15900 27/49 

 

ــع واملســتدام، والعمالــة        - ٨اجمد   ــز النمــو االقتصــادي املطــ د والشــامل للومي تعزي
 للوميع الكاملة واملنتوة، وتووة العمل الال ق

ا فاق عل  النمو االقتصادي الف دي وواا لل. و  الو نية، وخباصة عل   و النـاتا   1-٨
 يف املا ة عل  األقل ونويا يف أقل البلدان  وا 7ايل بنسبة احمللي ازمج

حتايق مستويا  أعل  من ازنتاجية االقتصادية من خالل التنويـع، واالرتاـاق مبسـتو.     2-٨
ــ  الاطاعــا  املتســمة بالايمــة       ــز عل ــك مــن خــالل الت كي ــا، واالبتكــار، مبــا يف ذل التكنولوجي

 عمالة  املضاوة العالية والاطاعا  الكثيفة ال
تعزيز السياوا  املوجهة كو التنميـة والـيت تـدعم األنشـطة ازنتاجيـة، ووـ ص العمـل         3-٨

الال ق، ومبار ة األعمال ا  ة، والادرة عل  ازبداع واالبتكار، وتشوع عل  رضـفاق الطـابع   
ال  ي علـ  املشـاريع املتناهيـة الصـل  والصـلةة واملتووـطة ا وـم، و وهـا، مبـا يف ذلـك مـن            

 خالل ا صول عل  اخلدما  املالية
حتســني الكفــاقة يف اوــتخدام املــوارد العامليــة يف جمــال االوــتهالض وازنتــاج، تــدرديا،    ٤-٨

، والســعي ر  وصــل النمــو االقتصــادي عــن التــدهور البييــي، وواــا لإل ــار    2030حــىت عــام 
دان املتادمـة النمـو   العش ي للرباما بشأن االوـتهالض وازنتـاج املسـتدامني، مـع اضـطالع البلـ      

 ال يادة بدور
حتايق العمالة الكاملة واملنتوة وتووة العمل الال ق جلميع النساق وال جـال، مبـن وـيهم     5-٨

الشـــباب واألرـــخاص ذوو ازعاقـــة، وتكـــاوا األجـــ  لاـــاق العمـــل املتكـــاو  الايمـــة،  لـــول   
 2030 عام
التعلـيم أو التـدريب    عمالـة أو ا د بدرجة كـبةة مـن نسـبة الشـباب  ـة امللـتحاني بال       6-٨

 2020  لول عام
اخلاذ تدابة وورية ووعالة للاضـاق علـ  السـخ ة ورهنـاق الـ ه املعاصـ  وااليـار بالبشـ           7-٨

لضــمان ح.ــ  واوتيصــال أوــوأ أرــكال عمــل األ فــال، مبــا يف ذلــك ينيــدهم واوــتخدامهم   
 2025كونود، ورهناق عمل األ فال جبميع أركاله  لول عام 

محاية حاوه العمل ورداد بييا  عمل توو  السالمة واألمن جلميع العمال، مبن وـيهم   ٨-٨
 املستا ة العمال املهاج ون، وخباصة املهاج ا ، والعاملون يف الوظا ف  ة

وضــع وتنفيــذ وياوــا  اــد  ر  تعزيــز الســياحة املســتدامة الــيت تــوو  وــ ص العمــل  9-٨
 2030  لول عاموتعز. الثااوة واملنتوا  احمللية 
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تعزيــز قــدرة املاوســا  املاليــة احملليــة علــ  تشــويع رمكانيــة ا صــول علــ  اخلــدما    10-٨
 املص وية والتأمني واخلدما  املالية للوميع، وتوويع نطاقها

.يادة دعم املعونة من أجل التوارة للبلـدان الناميـة، وخباصـة أقـل البلـدان  ـوا، مبـا يف         أ-٨
  وا ملتكامل املعز. للمساعدة التانية املتصلة بالتوارة ر  أقل البلدانذلك من خالل از ار ا

وضع وتفعيل اوـت اتيوية عامليـة لتشـليل الشـباب وتنفيـذ امليثـاه العـاملي لتـووة وـ ص           ب-٨
 2020 العمل الصادر عن من.مة العمل الدولية  لول عام

 
ــز ال     - 9اجمد   ــ  الصــمود، وحتفي ــادرة عل ــة ق ــ  حتتي ــة ب ــع  رقام تصــنيع الشــامل للومي

 واملستدام، وتشويع االبتكار
ذلـك   يف رقامة ب  حتتية جيدة النوعيـة وموثوقـة ومسـتدامة وقـادرة علـ  الصـمود، مبـا        9-1

الب  التحتية ازقليمية والعاب ة للحدود، لدعم التنمية االقتصـادية وروـاه ازنسـان، مـع الت كيـز      
 كلفة ميسورة وعل  قدم املساواة  عل  تيسة ُوُبل اوتفادة اجلميع منها بت

 2030 تعزيـز التصــنيع الشــامل للوميـع واملســتدام، وحتايــق .يـادة كــبةة  لــول عــام    9-2
حصــة الصــناعة يف العمالــة ويف النــاتا احمللــي ازمجــايل، مبــا يتمارــ  مــع ال.ــ و  الو نيــة،   يف

 ومضاعفة حصتها يف أقل البلدان  وا
صـناعية الصـلةة ا وـم ووـا   املشـاريع، وال وـيما       .يادة وـ ص حصـول املشـاريع ال    9-3

يف البلدان النامية، عل  اخلدما  املاليـة، مبـا يف ذلـك اال تمانـا  ميسـورة التكلفـة، وردماجهـا        
 يف والول الايمة واألوواه  

مـــن أجـــل حتايـــق  2030 حتســـني الـــب  التحتيـــة وحتـــديل الصـــناعا   لـــول عـــام   ٤-9
ــاقة اوــ     ــتدامتها، مــع .يــادة كف ــادة اعتمــاد التكنولوجيــا  والعمليــا      او تخدام املــوارد و.ي

 الصناعية الن.يفة والسليمة بيييا، ومع قيام مجيع البلدان باخلاذ رج اقا  وواا لادرااا  
تعزيز البحل العلمي وحتسني الادرا  التكنولوجيـة يف الاطاعـا  الصـناعية يف مجيـع      9-5

، تشـويع االبتكـار والزيـادة    2030ذلك،  لول عـام   البلدان، وال ويما البلدان النامية، مبا يف
بنسبة كبةة يف عدد العـاملني يف جمـال البحـل والتطـوي  لكـل مليـون رـخص، و.يـادة رنفـاه          

 الاطاعني العام واخلاص عل  البحل والتطوي 
تيســة تطــوي  الــب  التحتيــة املســتدامة والاــادرة علــ  الصــمود يف البلــدان الناميــة مــن    أ-9

ني الدعم املايل والتكنولـوجي والـتاه املاـدم للبلـدان األو يايـة، وأقـل البلـدان  ـوا،         خالل حتس
 والبلدان النامية  ة الساحلية، والدول اجلزرية الصلةة النامية



A/70/L.1 
 

 

15-15900 29/49 

 

دعم تطوي  التكنولوجيا احمللية والبحل واالبتكار يف البلدان الناميـة، مبـا يف ذلـك عـن      ب-9
مـن حيـل السياوـا  للتنويـع الصـناعي ورضـاوة قيمـة للسـلع           يق كفالة وجـود بييـة مااتيـة    

 األواوية بني أمور أخ .
ــا  واالتصــاال ،         ج-9 ــا املعلوم ــ  تكنولوجي ــ ص ا صــول عل ــبةة يف و ــادة ك ــق .ي حتاي

والسعي ر  تـووة وـ ص الوصـول الشـامل وامليسـور ر  رـبكة ازنت نـت يف أقـل البلـدان  ـوا           
 2020  لول عام

 
 د من انعدام املساواة داخل البلدان وويما بينهاا  - 10اجمد  
املا ـة   يف ٤0التوصل تدرديا ر  حتايق  و الـدخل ودعـم اوـتم ار ذلـك النمـو ألدو       10-1

 2030 من السكان مبعدل أعل  من املعدل املتوو  الو ه  لول عام
ض الن.ـ  عـن   تكني وتعزيز ازدماج االجتماعي واالقتصادي والسياوـي للوميـع، بلـ    10-2

ــة أو االنتمـــاق الع قـــي أو ازثـــه أو األصـــل أو الـــدين أو الوضـــع     ــنب أو ازعاقـ الســـن أو اجلـ
 2030  ة ذلك،  لول عام االقتصادي أو

ضــمان تكــاوا الفــ ص وا ــد مــن أوجــه انعــدام املســاواة يف النتــا ا، مبــا يف ذلــك مــن   10-3
ــوانني والسياوــا  واملماروــا  التمييزيــ    ــة الا ــز التشــ يعا  والسياوــا    خــالل ر.ال ة، وتعزي

 وازج اقا  املال مة يف هذا الصدد  
اعتمــــاد وياوــــا ، وال وــــيما السياوــــا  املاليــــة ووياوــــا  األجــــور وا مايــــة    ٤-10

 االجتماعية، وحتايق قدر أكرب من املساواة تدرديا
 التن.يما  حتسني تن.يم ورصد األوواه واملاوسا  املالية العاملية وتعزيز تنفيذ تلك 10-5
ضمان تعزيز تثيل البلدان النامية ور اع صـواا يف عمليـة صـنع الاـ ار يف املاوسـا        10-6

االقتصــادية واملاليــة الدوليــة العامليــة، مــن أجــل حتايــق املزيــد مــن الفعاليــة واملصــداقية واملســاقلة  
 والش عية للماوسا 

.م ومتسـم باملسـاولية،   تيسة اجموـ ة وتناـل األرـخاص علـ  كـو مـن.م ونمـن ومنـت         10-7
 يف ذلك من خالل تنفيذ وياوا  اجمو ة املخط  جما واليت تتسم  سن ازدارة مبا
ــدان  ــوا،       أ-10 ــة، وخباصــة أقــل البل ــدان النامي ــدأ املعاملــة اخلاصــة والتفضــيلية للبل تنفيــذ مب
 يتمار  مع اتفاقا  من.مة التوارة العاملية مبا
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ل  يــة والتــدواا  املاليـة، مبــا يف ذلــك االوــتثمار األجــن   تشـويع املســاعدة از ا يــة ا  ب-10
املبار ، ر  الدول اليت تشتد ا اجة ويها رليها، وال ويما أقل البلدان  وا، والبلـدان األو يايـة،   

 الو نية   والدول اجلزرية الصلةة النامية، والبلدان النامية  ة الساحلية، وواا خلططها وب اجمها
املا ـة، ورللـاق قنـوا      يف 3يف معامال  حتويال  املهاج ين ر  أقل مـن  خفض تكال ج-10

 2030 يف املا ة،  لول عام 5التحويال  املالية اليت ت بو تكاليفها عل  
 

جعــل املــدن واملســتو نا  البشــ ية رــاملة للوميــع ونمنــة وقــادرة علــ    - 11اجمد  
 ومستدامة الصمود

ــع علــ  مســاكن و   11-1 ــة وميســورة   ضــمان حصــول اجلمي خــدما  أواوــية مال مــة ونمن
 2030التكلفة، وروع مستو. األحياق الفاةة،  لول عام 

تووة رمكانيـة وصـول اجلميـع ر  ن.ـم ناـل مأمونـة وميسـورة التكلفـة ويسـهل الوصـول            11-2
النال العـام، مـع   رليها ومستدامة، وحتسني السالمة عل  الط ه، وال ويما من خالل توويع نطاه 

ــالق ــذين يعيشــون يف ظــل ظــ و  هشــة والنســاق        ري اهتمــام خــاص الحتياجــا  األرــخاص ال
 2030واأل فال واألرخاص ذوي ازعاقة وكبار السن،  لول عام 

ــي  وردارة        11-3 ــ  خلط ــدرة عل ــع واملســتدام، والا ــز التووــع ا ضــ ي الشــامل للومي تعزي
كة ومتكامـل ومسـتدام،  لـول    املستو نا  البش ية يف مجيع البلدان عل  كو قا م عل  املشـار 

 2030 عام
 تعزيز اجلهود ال امية ر  محاية وصون الت اا الثاايف والطبيعي العاملي ٤-11
ــق      11-5 التاليــل ر  درجــة كــبةة مــن عــدد الوويــا  وعــدد األرــخاص املتضــ رين، وحتاي

العـاملي الـيت حتـدا     اخنفاج كبة يف اخلسا   االقتصادية املبار ة املتصلة بالناتا احمللي ازمجـايل 
ــ اق          ــة الفا ــ  محاي ــز عل ــع الت كي ــاه، م ــك الكــوارا املتصــلة باملي ــا يف ذل بســبب الكــوارا، مب

 2030 واألرخاص الذين يعيشون يف ظل أوضاع هشة،  لول عام
ا ــد مــن األثــ  البييــي الســل  الفــ دي للمــدن، مبــا يف ذلــك عــن   يــق ريــالق اهتمــام    11-6

 2030 نفايا  البلديا  و ةها،  لول عامخاص لنوعية اجمواق وردارة 
ــة ورــاملة         11-7 ــة، نمن ــاكن عام ــع مــن مســاحا  خضــ اق وأم ــووة وــبل اوــتفادة اجلمي ت

للوميع وككن الوصول رليها، وال ويما بالنسـبة للنسـاق واأل فـال وكبـار السـن واألرـخاص       
 2030 ذوي ازعاقة،  لول عام
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واالجتماعية والبيييـة بـني املنـا ق ا ضـ ية واملنـا ق      دعم ال واب  ازدابية االقتصادية  أ-11
 وازقليمية   احمليطة باملنا ق ا ض ية واملنا ق ال يفية، من خالل تعزيز خلطي  التنمية الو نية

، علـ  الزيـادة بنسـبة كـبةة يف عـدد املـدن واملسـتو نا         2020 ب  العمل  لـول عـام  -11
متكاملة من أجـل لـول اجلميـع، وحتايـق الكفـاقة      البش ية اليت تعتمد وتنفذ وياوا  وخططا 

يف اوــتخدام املــوارد، والتخفيــف مــن تلــة املنــاخ والتكيــف معــه، والاــدرة علــ  الصــمود يف     
مواجهــة الكــوارا، ووضــع وتنفيــذ ازدارة الكليــة ملخــا   الكــوارا علــ  مجيــع املســتويا ،  

 2030-2015يتمار  مع ر ار وينداي للحد من خما   الكوارا للفت ة  مبا
ج  دعم أقل البلدان  وا، مبا يف ذلك من خالل املساعدة املالية والتانيـة، يف رقامـة املبـا     -11

 املستدامة والاادرة عل  الصمود باوتخدام املواد احمللية 
 

 ضمان وجود أ اال اوتهالض ورنتاج مستدامة - 12اجمد  
املسـتدامني، مـع قيـام مجيـع البلـدان       تنفيذ از ار العش ي لرباما االوـتهالض وازنتـاج   12-1

باخلــاذ رجـــ اقا  وتــويل البلـــدان املتادمــة النمـــو دور ال يــادة، مـــع م اعــاة مســـتو. التنميـــة      
 البلدان النامية وقدرااا يف
 2030 حتايق ازدارة املستدامة واالوتخدام الكفا للموارد الطبيعية،  لول عام 12-2
اللذا يـة العامليـة علـ  صـعيد أمـاكن البيـع بالتوز ـة        خلفيض نصيب الف د من النفايا   12-3

واملستهلكني مبادار النصف، وا د من خسا   األ ذية يف م احـل ازنتـاج ووالوـل ازمـداد،     
 2030 بعد ا صاد،  لول عام ذلك خسا   ما يف مبا
ل  ـ   واـا  حتايق ازدارة السليمة بيييا للمواد الكيميا ية والنفايا   ـوال دورة عم هـا، و   ٤-12

أجل التاليل ر  من الدولية املتفق عليها، وا د بدرجة كبةة من ر القها يف اجمواق واملاق والت بة 
 2020أدو حد من نثارها الضارة عل  صحة ازنسان والبيية،  لول عام 

ا د بدرجة كبةة مـن رنتـاج النفايـا ، مـن خـالل املنـع والتخفـيض ورعـادة التـدوي            12-5
 2030 االوتعمال،  لول عامورعادة 
تشويع الش كا ، وال ويما الش كا  الكبةة وعرب الو نية، عل  اعتمـاد مماروـا     12-6

 مستدامة، وردراج معلوما  االوتدامة يف دورة تاد  تااري ها  
 تعزيز مماروا  الش اق العمومي املستدامة، وواا للسياوا  واألولويا  الو نية   12-7
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واو  للنـــاأل يف كـــل مكـــان املعلومـــا  ذا  الصـــلة والـــوعي بالتنميـــة  ضـــمان أن تتـــ ٨-12
 2030 املستدامة وأ اال العيش يف و ام مع الطبيعة  لول عام

دعم البلدان النامية لتعزيز قدرااا العلمية والتكنولوجية للمضي قدما كو حتايـق أ ـاال    أ-12
 االوتهالض وازنتاج األكث  اوتدامة

ــوو  وــ ص العمــل    ب  وضــع وتنفيــذ أد-12 وا  ل صــد تــأثةا  الســياحة املســتدامة، الــيت ت
 وتعز. الثااوة واملنتوا  احمللية، يف التنمية املستدامة

ج  ت ريد رعانا  الوقود األحفوري  ة املتسمة بالكفاقة واليت تشوع علـ  االوـتهالض   -12
ذلـك عـن    يف ااملس  ، عن   يق الاضاق عل  تشوها  األوواه، وواا لل. و  الو نيـة، مبـ  

  يــق رعــادة هيكلــة الضــ ا ب والــتخلص بالتــدريا مــن ازعانــا  الضــارة، حيثمــا وجــد ،    
ــل االحتياجــا          ــ  كــو كام ــك السياوــا  عل ــ  أن ت اعــ  يف تل ــة، عل ــا البييي ــار نثاره زظه
وال. و  اخلاصة للبلدان النامية، والتاليـل ر  أدو حـد مـن اآلثـار الضـارة الـيت قـد تنـال مـن          

 ، وعل  كو يكفل محاية الفا اق واعتمعا  احمللية املتض رةتنميتها
 

 اخلاذ رج اقا  عاجلة للتصدي لتلة املناخ ونثاره* - 13اجمد  

تعزيز امل ونة والادرة عل  الصـمود يف مواجهـة األخطـار امل تبطـة باملنـاخ والكـوارا        13-1
 ك األخطارالطبيعية يف مجيع البلدان، وتعزيز الادرة عل  التكيف مع تل

ردمــاج التــدابة املتعلاــة بــتلة املنــاخ يف السياوــا  واالوــت اتيويا  والتخطــي  علــ    13-2
 الصعيد الو ه

حتسني التعليم ورذكاق الوعي والادرا  البش ية واملاوسية للتخفيف من تلـة املنـاخ،    13-3
 والتكيف معه، وا د من أث ه وازنذار املبك  به

تعهــد  بــه األ ــ ا  مــن البلــدان املتادمــة النمــو يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة    تنفيــذ مــا أ-13
بليـون دوالر   100تـزام هبـد  التعبيـة املشـت كة ملبلـه قـدره       از ارية بشـأن تلـة املنـاخ مـن ال    

ــام   ــول ع ــياه        2020 وــنويا  ل ــة، يف و ــدان النامي ــة احتياجــا  البل ــع املصــادر لتلبي ــن مجي م
رج اقا  التخفيف اعدية ورفاوية التنفيذ، وجعل الصندوه األخض  للمنـاخ يف حالـة تشـليل    

 ممكن كامل عن   يق تزويده ب أأل املال يف أق ب وقت

 
 

املتحــدة از اريــة بشــأن تلــة املنــاخ هــي املنتــد. الــدويل وا كــومي الــدويل   اتفاقيــة األمــممــع التســليم بــأن  * 
 هتال  يسي للتفاوج بشأن التصدي لتلة املناخ عل  الصعيد العاملي
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ب  تعزيز نليا  حتسني مستو. قدرا  التخطي  وازدارة الفعالني املتعلاني بتلة املنـاخ  -13
يف أقل البلدان  وا، والدول اجلزرية الصلةة النامية، مبا يف ذلك الت كيز عل  النسـاق والشـباب   

 واعتمعا  احمللية واملهمشة
 

ح ية واوتخدامها عل  كـو مسـتدام   حفك احمليطا  والبحار واملوارد الب - 1٤اجمد  
 لتحايق التنمية املستدامة

منع التلوا البح ي جبميع أنواعه وا ـد منـه بدرجـة كـبةة، وال وـيما مـن األنشـطة         1-1٤
 2025 الربية، مبا يف ذلك ا طام البح ي، وتلوا امللذيا ،  لول عام

سـتدام ومحايتــها، مـن أجــل   ردارة الـن.م ازيكولوجيــة البح يـة والســاحلية علـ  كــو م    2-1٤
ينب حدوا نثار ولبية كـبةة، مبـا يف ذلـك عـن   يـق تعزيـز قـدراا علـ  الصـمود، واخلـاذ           

 2020 ازج اقا  الال.مة من أجل حتايق الصحة وازنتاجية للمحيطا ،  لول عام
تاليــل حتمــض احمليطــا  ر  أدو حــد ومعاجلــة نثــاره، مبــا يف ذلــك مــن خــالل تعزيــز    3-1٤
 اون العلمي عل  مجيع املستويا التع
املبلـه   تن.يم الصيد عل  كـو وعـال، ورهنـاق الصـيد املفـ ال والصـيد  ـة الاـانو  و ـة          ٤-1٤

املن.م ومماروـا  الصـيد املـدم ة، وتنفيـذ خطـ  ردارة قا مـة علـ  العلـم، مـن أجـل            عنه و ة
علــ  األقــل ر  كانــت عليــه يف أقــ ب وقــت ممكــن، لتصــل   رعــادة األرصــدة الســمكية ر  مــا 

حتدده خصا صـها البيولوجيـة،    املستويا  اليت ككن أن تتي  رنتاج أقص   لة مستدامة وواا ملا
 2020  لول عام

يتسـق مـع الاـانون     املا ة عل  األقل من املنـا ق السـاحلية والبح يـة، مبـا     يف 10حفك  5-1٤
 2020  لول عام الو ه والدويل واوتنادا ر  أوضل املعلوما  العلمية املتاحة،

ح.ــ  أرــكال ازعانــا  املادمــة ملصــا د األ ــاض الــيت تســهم يف ازوــ اال يف قــدرا      6-1٤
الصيد ويف صيد األ اض، ورللـاق ازعانـا  الـيت تسـاهم يف صـيد األ ـاض  ـة املشـ وع و ـة          
م املبله عنه و ة املن.م، وازحوام عن اوتحداا رعانا  جديدة من هـذا الابيـل، مـع التسـلي    
 بــأن املعاملــة اخلاصــة والتفضــيلية املال مــة والفعالــة للبلــدان الناميــة وأقــل البلــدان  ــوا ينبلــي أن

يتوـــزأ مـــن مفاوضـــا  من.مـــة التوـــارة العامليـــة بشـــأن ازعانـــا  ملصـــا د    تكـــون جـــزقا ال
 2020 ،  لول عام 2 األ اض

__________ 

مع م اعاة ما د ي حاليا من مفاوضا  يف ر ار من.مة التوارة العاملية، وخطة الدوحة از ا ية، وواليـة هونـه     2  
 هتكونه الو.ارية
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ة الناميـة وأقـل البلـدان  ـوا     .يادة الفوا د االقتصادية اليت تتحاق للدول اجلزرية الصلة 7-1٤
مــن االوــتخدام املســتدام للمــوارد البح يــة، مبــا يف ذلــك مــن خــالل ازدارة املســتدامة ملصــا د   

 2030 األ اض، وت بية األحياق املا ية، والسياحة،  لول عام
.يــادة املعــار  العلميــة، وتطــوي  قــدرا  البحــل، وناــل التكنولوجيــا البح يــة، مــع     أ-1٤

ــا  ــاة مع ــل       م اع ــة بنا ــة املتعلا ــا التوجيهي ــة ومباد ه ــة الدولي ــة ا كومي ــة األوقيانو  اوي ية اللون
التكنولوجيــا البح يــة، مــن أجــل حتســني صــحة احمليطــا ، وتعزيــز روــهام التنــوع البيولــوجي     

 البح ي يف تنمية البلدان النامية، وال ويما الدول اجلزرية الصلةة النامية وأقل البلدان  وا
 رمكانية وصول صلار الصيادين ا  ويني ر  املوارد البح ية واألوواهتووة  ب-1٤
تعزيــز حفــك احمليطــا  ومواردهــا واوــتخدامها اوــتخداما مســتداما عــن   يــق تنفيــذ   ج-1٤

ــيت تضــع از ــار       ــة األمــم املتحــدة لاــانون البحــار ال ــواردة يف اتفاقي ــدويل بصــيلته ال الاــانون ال
ــا   ــانو   فــك احمليطــا  وموارده ــ  كــو   الا ــك   واوــتخدامها عل ــا تشــة ر  ذل مســتدام، كم

 “املستابل الذي نصبو رليه”من وثياة  15٨ الفا ة
 

محاية الـن.م ازيكولوجيـة الربيـة وت ميمهـا وتعزيـز اوـتخدامها علـ  كـو          - 15اجمد  
مستدام، وردارة اللابا  عل  كو مسـتدام، ومكاوحـة التصـح ، ووقـف     

 قف وادان التنوع البيولوجيتدهور األراضي وعكب مساره، وو
ضــمان حفــك وتــ ميم الــن.م ازيكولوجيــة الربيــة والــن.م ازيكولوجيــة للميــاه العذبــة   15-1

الداخلية وخدمااا، وال ويما اللابـا  واألراضـي ال  بـة واجلبـال واألراضـي اجلاوـة، وضـمان        
يــة،  لــول اوــتخدامها علــ  كــو مســتدام، وذلــك وواــا لاللتزامــا  مبوجــب االتفاقــا  الدول  

 2020 عام
تعزيز تنفيـذ ازدارة املسـتدامة جلميـع أنـواع اللابـا ، ووقـف ر.الـة اللابـا ، وتـ ميم           15-2

ــادة كــبةة يف نســبة .رع اللابــا  ورعــادة .رع اللابــا  علــ       اللابــا  املتــدهورة وحتايــق .ي
 2020 الصعيد العاملي،  لول عام

املتدهورة، مبـا يف ذلـك األراضـي املتضـ رة     مكاوحة التصح ، وت ميم األراضي والت بة  15-3
مــن التصــح  واجلفـــا  والفيضــانا ، والســـعي ر  حتايــق عـــاملد خــالد مـــن ظــاه ة تـــدهور       

 2030األراضي،  لول عام 
تعزيـز  ضمان حفك الن.م ازيكولوجية اجلبلية، مبا يف ذلك تنوعها البيولـوجي، مـن أجـل     ٤-15

 2030عنها لتحايق التنمية املستدامة،  لول عام     قدراا عل  تووة املناوع اليت ال
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اخلاذ رج اقا  عاجلة وهامة للحد من تدهور املوا ل الطبيعيـة، ووقـف واـدان التنـوع      15-5
 ،  ماية األنواع املهدَّدة ومنع انا اضها  2020البيولوجي، والايام،  لول عام 

اوـتخدام املـوارد اجلينيـة، وتعزيـز     تعزيز التااوم العادل واملنصف للمناوع النارـية عـن    15-6
 وبل الوصول ر  تلك املوارد، عل  النحو املتفق عليه دوليا

ــا          15-7 ــن النبات ــة م ــواع احملمي ــة املشــ وع ل ن ــف الصــيد   ــة لوق اخلــاذ رجــ اقا  عاجل
وا يوانــا  وااليــار ويهــا، والتصــدي ملنتوــا  األحيــاق الربيــة  ــة املشــ وعة، علــ  مســتويي  

 لب عل  السواق  الع ج والط
اخلاذ تدابة ملنع ردخال األنواع الل يبة اللا.ية ر  الن.م ازيكولوجية ل راضـي وامليـاه    ٨-15

ــول         ــة أو الاضــاق عليهــا،  ل ــواع ذا  األولوي ــة األن ــك ر  حــد كــبة، وم اقب ــ  ذل ــل أث وتالي
 2020 عام
ــا       15-9 ــوجي يف عملي ــوع البيول ــة والتن ــن.م ازيكولوجي ــيم ال ــاج ق ــو ه  ردم التخطــي  ال

 2020 واحمللي، والعمليا  از ا ية، واوت اتيويا  ا د من الفا ، وا سابا ،  لول عام
حشــد املــوارد املاليــة مــن مجيــع املصــادر و.ياداــا .يــادة كــبةة بلــ ج حفــك التنــوع     أ-15

 البيولوجي والن.م ازيكولوجية واوتخدامها اوتخداماا مستداماا  
ة مـن مجيـع املصـادر وعلـ  مجيـع املسـتويا  بلـ ج تويـل ازدارة         حشد مـوارد كـبة   ب-15

يف ذلـك   يكفي من ا واوز للبلدان النامية لتعزيز تلـك ازدارة، مبـا   املستدامة لللابا  وتووة ما
 حفك اللابا  ورعادة .رع اللابا   

احملميـة   تعزيز الدعم العاملي للوهود ال امية ر  مكاوحـة الصـيد  ـة املشـ وع ل نـواع      ج-15
وااليار هبا، وذلك بووا ل تشـمل .يـادة قـدرا  اعتمعـا  احملليـة علـ  السـعي ر  ا صـول         

 عل  و ص وبل كسب ال .ه املستدامة  
 

ُيهمَّش ويها أحد من أجـل حتايـق    التشويع عل  رقامة جمتمعا  مساملة ال - 16اجمد  
ــع ر  العد    ــة وصــول اجلمي ــة املســتدامة، ورتاحــة رمكاني ــاق  التنمي ــة، وبن ال

ــعة    ــة وخاضـــ ــا  وعالـــ ــع علـــــ     ماوســـ ــاملة للوميـــ للمســـــاقلة ورـــ
 املستويا  مجيع

ا د بدرجة كبةة من مجيع أرـكال العنـف ومـا يتصـل بـه مـن معـدال  الوويـا  يف          16-1
 مكان   كل
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ــد       16-2 ــف ضـ ــكال العنـ ــع أرـ ــ  ومجيـ ــار بالبشـ ــتلالل وااليـ ــة واالوـ ــاقة املعاملـ ــاق روـ رهنـ
 وتعذيبهم   األ فال

زيز وـيادة الاـانون علـ  الصـعيدين الـو ه والـدويل وضـمان تكـاوا وـ ص وصـول           تع 16-3
 اجلميع ر  العدالة  

ــز اوــت داد      ٤-16 ا ــد باــدر كــبة مــن التــدواا   ــة املشــ وعة ل مــوال واألوــلحة، وتعزي
 2030األصول املس وقة ورعاداا ومكاوحة مجيع أركال اجل كة املن.مة،  لول عام 

 كبةة من الفساد وال روة جبميع أركاجمما   ا د بدرجة 16-5
 رنشاق ماوسا  وعالة ورفاوة وخاضعة للمساقلة عل  مجيع املستويا    16-6
ضمان اخلاذ الا ارا  علـ  كـو مسـتويب لالحتياجـا  ورـامل للوميـع وتشـاركي         16-7

 وتثيلي عل  مجيع املستويا 
   ا وكمة العاملية  توويع وتعزيز مشاركة البلدان النامية يف ماوسا ٨-16
 2030تووة هوية قانونية للوميع، مبا يف ذلك تسويل املواليد،  لول عام  16-9
كفالة وصول اجلمهور ر  املعلوما  ومحاية ا  يا  األواوية، ووااا للتشـ يعا    16-10

 الو نية واالتفاقا  الدولية  
عـــاون الـــدويل، وـــعياا   تعزيـــز املاوســـا  الو نيـــة ذا  الصـــلة، بووـــا ل منـــها الت      أ-16
ــاق ــة، ملنــع العنــف ومكاوحــة      لبن الاــدرا  علــ  مجيــع املســتويا ، وال وــيما يف البلــدان النامي

 ازرهاب واجل كة  
 تعزيز رنفاذ الاوانني والسياوا   ة التمييزية لتحايق التنمية املستدامة   ب-16
 

 املستدامة  ل التنميةتعزيز ووا ل التنفيذ وتنشي  الش اكة العاملية من أج - 17اجمد  
 الشاون املالية

تعزيــز تعبيــة املــوارد احملليــة، بووــا ل تشــمل تاــد  الــدعم الــدويل ر  البلــدان الناميــة،    17-1
 لتحسني الادرا  احمللية يف جمال حتصيل الض ا ب و ةها من ازي ادا   

از ا يـة ال  يـة تنفيـذاا    قيام البلـدان املتادمـة النمـو بتنفيـذ التزامااـا يف جمـال املسـاعدة         17-2
يف املا ـة   0.7كامالا، مبا يف ذلك التزام العديد من تلـك البلـدان ببلـو  هـد  خلصـيص نسـبة       

البلدان النامية، وخلصيص نسبة  دخلها الاومي ازمجايل للمساعدة از ا ية ال  ية املادمة ر  من
ايل للمساعدة از ا ية ال  ية ألقل يف املا ة من الدخل الاومي ازمج 0.20 و 0.15تت او  بني 
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البلدان  واا  ويشوَّع مادمو املساعدة از ا ية ال  ية عل  الن.  يف رمكانيـة روـم هـد  يتمثـل     
يف املا ة علـ  األقـل مـن النـاتا الاـومي ازمجـايل للمسـاعدة از ا يـة ال  يـة           0.20يف خلصيص 

 ألقل البلدان  وا
 وية من مصادر متعددة من أجل البلدان النامية  حشد موارد مالية رضا 17-3
مساعدة البلدان النامية يف حتايـق الاـدرة علـ  حتمـل الـديون علـ  املـد. الطويـل مـن           ٤-17

ــديون ورعــادة       ــاق ال ــديون وخلفيــف أعب ــل ب ــز التموي ــة ر  تعزي خــالل تنســيق السياوــا  ال امي
ــة       ــديون اخلارجي ــألة ال ــها، حســب االقتضــاق، ومعاجلــة مس ــة هبــا    هيكلت ــدان الفاــةة املثال للبل

 زخ اجها من حالة املديونية ا  جة
 اعتماد ن.م لتشويع االوتثمار ألقل البلدان  واا وتنفيذها 17-5
 

 التكنولوجيا
تعزيز التعاون ازقليمي والدويل بني الشـمال واجلنـوب وويمـا بـني بلـدان اجلنـوب والتعـاون         17-6

ولوجيــا واالبتكــار والوصــول رليهــا، وتعزيــز تبــادل املعــار  ووــق الثالثــي ويمــا يتعلــق بــالعلوم والتكن
وــيما علــ   رــ وال متفــق عليهــا، بووــا ل تشــمل حتســني التنســيق ويمــا بــني اآلليــا  الاا مــة، وال    

 مستو. األمم املتحدة، ومن خالل نلية عاملية لتيسة التكنولوجيا  
ــها ونشــ ها       17-7 ــليمة بيييــاا ونال ــوي  تكنولوجيــا  و ــز تط ــدان الناميــة   تعزي وتعميمهــا يف البل

 عليه بش وال مواتية، مبا يف ذلك الش وال التساهلية والتفضيلية، وذلك عل  النحو املتفق
التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا ونلية بناق الاـدرا  يف جمـاال  العلـم والتكنولوجيـا      ٨-17

ام التكنولوجيــا  ، وتعزيــز اوــتخد 2017واالبتكــار لصــاحل أقــل البلــدان  ــواا  لــول عــام       
 التمكينية، وال ويما تكنولوجيا املعلوما  واالتصاال   

 
 بناق الادرا 

ــاالا وحمــدد           17-9 ــذاا وع ــة تنفي ــدان النامي ــاق الاــدرا  يف البل ــذ بن ــدويل لتنفي ــدعم ال ــز ال تعزي
األهــدا  مــن أجــل دعــم اخلطــ  الو نيــة ال اميــة ر  تنفيــذ مجيــع أهــدا  التنميــة املســتدامة،   

 مل التعاون بني الشمال واجلنوب وويما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي  بووا ل تش
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 التوارة
رداد ن.ام ياري متعدد األ  ا  عاملي وقا م عل  الاواعد ومفتو  و ـة تييـزي    17-10

ومنصـف يف ر ـار من.مــة التوـارة العامليـة، بووــا ل منـها اختتـام املفاوضــا  اجلاريـة يف ر ــار        
 ز ا ية اليت وضعتها تلك املن.مة  خطة الدوحة ا

.يادة صادرا  البلدان النامية .يادةا كبةةا، وال وـيما بلـ ج مضـاعفة حصـة أقـل       17-11
   2020البلدان  واا من الصادرا  العاملية  لول عام 

حتايــق التنفيــذ املناوــب التوقيــت لوصــول منتوــا  مجيــع أقــل البلــدان  ــواا ر            17-12
ــدون روــو  ــ ارا  من.مــة التوــارة      األوــواه ب ــع ق ــة أو حصــص مف وضــة، تارــياا م م مج كي

العاملية، بووا ل منها كفالـة جعـل قواعـد املنشـأ التفضـيلية املنطباـة علـ  واردا  أقـل البلـدان          
 األوواه  واا رفاوةا وبسيطةا، وكفالة مسامهة تلك الاواعد يف تيسة الوصول ر 

 
 املسا ل العامة

 ساتاتساق السياسات واملؤس
تعزيــز اوــتا ار االقتصــاد الكلــي علــ  الصــعيد العــاملي، بووــا ل تشــمل تنســيق          17-13

 السياوا  وحتايق اتساقها  
 تعزيز اتساه السياوا  من أجل حتايق التنمية املستدامة   17-1٤
ــادة اخلاصــني بكــل بلــد لوضــع وتنفيــذ وياوــا       17-15 احتــ ام اجمــامش السياوــا  والاي

 يق التنمية املستدامةللاضاق عل  الفا  وحتا
 

 شراكات أصحاب املصلحة املتعددين
تعزيز الش اكة العاملية من أجل حتايق التنمية املستدامة، واوتكماجما بش اكا  بـني   17-16

أصحاب املصلحة املتعددين جلمع املعـار  واخلـربا  والتكنولوجيـا واملـوارد املاليـة وتاا هـا،       
 ستدامة يف مجيع البلدان، وال ويما البلدان النامية  وذلك هبد  حتايق أهدا  التنمية امل

تشويع وتعزيز الش اكا  العامة وبـني الاطـاع العـام والاطـاع اخلـاص ورـ اكا         17-17
اعتمــع املــد  الفعالــة، باالوــتفادة مــن اخلــربا  املكتســبة مــن الشــ اكا  ومــن اوــت اتيويااا   

 املوارد لتعبية
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 البيانات والرصد واملساءلة  
ــدان  ــواا        17-1٨ ــل البل ــة، مبــا يف ذلــك أق ــدان النامي ــاق قــدرا  البل ــدعم لبن ــز تاــد  ال تعزي

والدول اجلزرية الصلةة النامية، لتحايق .يـادة كـبةة يف تـواو  بيانـا  عاليـة اجلـودة ومناوـبة        
التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب الدخل، ونـوع اجلـنب، والسـن، واالنتمـاق الع قـي وازثـه،       

حيل اجمو ة، وازعاقـة، واملوقـع اجللـ ايف و ةهـا مـن اخلصـا ص ذا  الصـلة يف         والوضع من
 2020السياقا  الو نية،  لول عام 

ــة      17-19 ــق التنمي ــادرا  الاا مــة لوضــع ماــاييب للتاــدم احملــ . يف حتاي االوــتفادة مــن املب
البلــدان الناميــة، املســتدامة تكمِّــل النــاتا احمللــي ازمجــايل، ودعــم بنــاق الاــدرا  ازحصــا ية يف  

 2030 لول عام 
 

 ووا ل التنفيذ والش اكة العاملية  
وـبيل ر    نعيد تأكيد التزامنا الاوي بتنفيذ هذه اخلطة اجلديدة تنفيذا تاماهت ونـدرض أنـه ال   - 60

مل يتم تنشي  الشـ اكة العامليـة وتعزيزهـا وتـووة ووـا ل تنفيـذ        حتايق أهداونا و اياتنا الطموحة ما
الادر نفسـه مـن الطمـو هت وبتنشـي  الشـ اكة العامليـة، ويتيس ـ  االخنـ اال يف مسـع  عـاملي           تكون ب

حثيل لدعم تنفيذ مجيع األهدا  واللايا ، تلتيم يف ر ـاره ا كومـا  واعتمـع املـد  والاطـاع      
 هتاملتاحةاخلاص ومن.ومة األمم املتحدة ووا   اجلها  الفاعلة، وحتتشد يف ظله كاوة املوارد 

وتتنــاول أهــدا  اخلطــة و ايااــا الووــا ل الال.مــة لتحايــق  موحاتنــا اجلماعيــةهت ويف   - 61
هــذا الصــدد، تشــك ل اللايــا  املتعلاــة بووــا ل التنفيــذ املبينــة ضــمن كــل هــد  مــن أهــدا    

ــة املســتدامة وضــمن اجمــد     ــ  النحــو املــذكور أعــاله، عنصــ ا أواوــيا ز ــا.    17التنمي ، عل
أمهيتها مع األهدا  واللايـا  األخـ .هت ووـنمنحها األولويـة     خطتنا، بل وتتساو. من حيل 

ــة ل صــد          ــيت وــنبذجما وضــمن ر ــار املارــ ا  العاملي ــذ ال ــود التنفي ــدم املســاواة يف جه ــ  ق عل
 هتاملاطوعة األرواال

ومن املمكن تنفيذ هذه اخلطة، مبا ويها أهدا  التنمية املسـتدامة، ضـمن ر ـار تنشـي       - 62
التنمية املستدامة، مدعومـةا بالسياوـا  وازجـ اقا  امللمووـة املبينـة       الش اكة العاملية من أجل

يتوــزأ مــن خطــة التنميــة املســتدامة لعــام   ، الــيت تشــكل جــزقا ال 3 يف خطــة عمــل أديــب أبابــا
 2030هت وخطــة عمــل أديــب أبابــا تــدعم اللايــا  املتعلاــة بووــا ل التنفيــذ خلطــة عــام  2030

__________ 

خطة عمل أديب أبابا الصادرة عن املات  الدويل الثالل لتمويل التنمية  خطة عمل أديب أبابـا ، الـيت اعتمـداا      3  
 هت 69/313 الا ار  2015و./يوليه ت 27اجلمعية العامة يف 
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اهت وهــي تتعلــق بــاملوارد العامــة احملليــة، واملاوســا    وتكم لــها وتســاعد علــ  اوــتوالق وــياقه 
التوارية واملالية اخلاصة احمللية والدولية، والتعـاون از ـا ي الـدويل، والتوـارة الدوليـة بوصـفها       
ــل الــديون، ومعاجلــة املســا ل الن . ميــة، والعلــم           ــديون والاــدرة علــ  حتم ــا للتنميــة، وال حم ك

 درا ، والبيانا ، وال صد واملتابعةهتوالتكنولوجيا واالبتكار وبناق الا
ووتنصب  جهودنا بشـكل ر يسـي علـ  وضـع اوـت اتيويا  للتنميـة املسـتدامة تتسـم          - 63

باالت ساه وتسك الدول بزمامها، تسندها أ   تويل و نية متكاملةهت ونكـ ر التأكيـد علـ  أن    
ية واالجتماعية، وأنه لـيب  كل بلد يتحمل يف املاام األول املساولية عن حتايق تنميته االقتصاد

ــةهت      ــة الو ني ــة واالوــت اتيويا  از ا ي ــل امللــاالة التشــديد علــ  دور السياوــا  الو ني مــن قبي
السياوا  اخلاص بكل بلـد وقيادتـه يف وـياه تنفيـذ وياوـا  الاضـاق علـ          اجمامشوونحت م 

يـة ذا  الصـلةهت ويف   الفا  وحتايق التنمية املسـتدامة، مـع التمسـك بالاواعـد وااللتزامـا  الدول     
الوقت نفسه، يتعني دعم جهود التنميـة الو نيـة عـن   يـق اييـة بييـة اقتصـادية دوليـة مااتيـة،          
بووا ل منها تشويع ن.امد للتوارة العاملية وُن. مد نادية ومالية تتسم بالتوـانب ويـدعم بعضـها    

تسي العمليـا  ال اميـة   بعضاا، وتعزيز تدبة راون االقتصاد وحتسينه عل  الصعيد العامليهت وتك
ر  تطوي  املعار  والتكنولوجيا  املال مـة وتيسـة تووةهـا علـ  الصـعيد العـاملي، رضـاوة ر         
بناق الادرا ، أمهية باللـة أيضـاهت ونلتـزم بالعمـل لكفالـة ات سـاه السياوـا  واييـة بييـة مااتيـة           

اعلـة، وبتنشـي  الشـ اكة    للتنمية املستدامة عل  مجيع املستويا  ومن جانب كاوـة اجلهـا  الف  
 العاملية من أجل التنمية املستدامةهت

وكن ناي د تنفيذ االوت اتيويا  وب اما العمل ذا  الصلة، مبـا ويهـا رعـالن وب نـاما      - 6٤
عمــل روــطنبول، ورجــ اقا  العمــل املعوف ــل للــدول اجلزريــة الصــلةة الناميــة  مســار وــاموا ،  

، ونعيـد تأكيـد أمهيـة    202٤-201٤ة السـاحلية للعاـد   وب ناما عمل ويينا للبلدان الناميـة  ـ  
، وب نـاما الشـ اكة اجلديـدة مـن أجـل تنميـة أو يايـا،        2063دعم خطة االحتاد األو ياي لعام 

يتوـزأ مـن اخلطـة اجلديـدةهت ونـدرض التحـدي ال  يسـي الـذي يعيـق           باعتبار كل ذلـك جـزقا ال  
بعـد   لبلدان اليت ت  مب حلة نزاع وم حلـة مـا  رحالل السالم الدا م وحتايق التنمية املستدامة يف ا

 النـزاعهت انتهاق
ــزال تواجــه حتــديا  ها لــة يف جمــال حتايــق    ونــدرض أن البلــدان املتووــطة الــدخل ال  - 65 ت

التنميــة املســتدامةهت ولضــمان ا فــاق علــ  از ــا.ا  احملااــة حــىت اآلن، ينبلــي تعزيــز اجلهــود   
مـن خـالل تبـادل التوـارب وحتسـني التنسـيق واالرتاـاق         ال امية ر  معاجلة التحديا  املستم ة

ــة واملن.مــا          ــة الدولي ــة واملاوســا  املالي ــم املتحــدة از ا ي ــة األم ــن من.وم ــدم م ــدعم املا بال
 ازقليمية و ةها من اجلها  صاحبة املصلحة وت كيزههت
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وارد الو نيـة  ونشدد عل  أنه بالنسبة لكاوة البلدان، تتبوأ السياوـا  العامـة وتعبيـة املـ     - 66
واوتخدامها بصورة وعالة، عل  أواأل مبدأ السيط ة الو نية، موقع الصدارة يف مسعانا املشت ض 

املـوارد   كو حتايق التنمية املستدامة، مبا يشـمل تنفيـذ أهـدا  التنميـة املسـتدامةهت وكـن نـدرض أن       
 هتمااتية عل  مجيع املستويا  الو نية ر ا يول دها النمو االقتصادي يف املاام األول، مدعوماا ببيية

ــة اخلاصــة واالوــتثمارا  واالبتكــارا  حم كــا  ر يســية       - 67 ــال التواري وتشــكل األعم
ــدق ا         ــوع الاطــاع اخلــاص، ب ـــ   بتن ــ ص العمــلهت ونا ــة والنمــو االقتصــادي الشــامل وو لإلنتاجي

وهنيـب جبميـع   باملشاريع املتناهية الصـل  والتعاونيـا  وانتـهاق  بالشـ كا  املتعـددة اجلنسـيا هت       
ــة      ــة زدــاد حلــول لتحــديا  التنمي ــة واالبتكاري ــدرااا ازبداعي ــة تســخة ق املاوســا  التواري
املستدامةهت ووـنتعه د قطـاع األعمـال التواريـة جلعلـه نشـطا وحسـن األداق، مـع محايـة حاـوه           

املبـادرا   العمال واملعاية البييية والصحية وواا للمعاية واالتفاقا  الدولية ذا  الصلة ووـا    
اجلارية يف هـذا الصـدد، مثـل املبـادئ التوجيهيـة املتعلاـة باألعمـال التواريـة وحاـوه ازنسـان           
ومعاية العمل ملن.مة العمل الدولية واتفاقية حاوه الطفل واالتفاقا  البييية ال  يسـية املتعـددة   

 األ  ا ، مبا خيدم مصلحة األ  ا  يف هذه االتفاقا هت
ــارة   - 6٨ ــكل التوـ ــ ،     وتشـ ــن الفاـ ــد مـ ــامل وا ـ ــادي الشـ ــو االقتصـ ــا للنمـ ــة حم كـ الدوليـ
تســهم يف تعزيــز التنميــة املســتدامةهت وونواصــل التــ ويا ل خــذ بن.ــام يــاري، يف كنــف   كمــا

يكــون من.مـة التوــارة العامليــة، يكــون متعــدد األ ـ ا  وذا  ــابع عــاملي ويســتند ر  قواعــد و  
وعـدم التمييـز وازنصـا ، رضـاوة ر  حت يـ        منفتحا ورفاوا وككن التنبا به ويتسـم بالشـمول  

مضاعفة اجلهـود للتعويـل   ر  ميع أعضاق من.مة التوارة العاملية جب هنيبالتوارة بشكل بن اقهت و
باختتام املفاوضا  بشأن خطة الدوحـة للتنميـةهت وكـن نعلـق أمهيـة كـبةة علـ  بنـاق الاـدرا           

لبلدان األو ياية وأقل البلدان  وا، والبلـدان الناميـة   املتصلة بالتوارة يف البلدان النامية، مبا ويها ا
 ــة الســاحلية، والــدول اجلزريــة الصــلةة الناميــة، والبلــدان املتووــطة الــدخل، أل ــ اج منــها  

 تعزيز التكامل االقتصادي والت اب  عل  الصعيد ازقليميهت
م ــل الــدين يف وناـــ   بضــ ورة مســاعدة البلــدان الناميــة علــ  اكتســاب الاــدرة علــ  حت - 69

األجل الطويل باعتماد وياوا  منساة اد  ر  تعزيز تويل الديون، وخلفيف عـبق الـدين،   
ورعادة هيكلـة الـديون، وردارة الـديون بشـكل وـليم، حسـب االقتضـاقهت والعديـد مـن البلـدان           

ك يزال قليل املنعة أمام أ.ما  الديون، وبعض البلدان يتخب  يف خضم األ.ما ، مبا يف ذلـ  ال
عدد من أقل البلدان  وا والدول اجلزرية الصلةة النامية وبعض البلدان املتادمة النموهت ونكـ ر  
التأكيد علـ  وجـوب أن يعمـل املـدينون والـدا نون وـوي ا لـدرق حـدوا حـاال  الـديون الـيت            

ككـن حتم لـها وزدـاد ا لـول الال.مـةهت وتاـع مسـاولية ا فـاق علـ  مسـتويا  مـن الــدين             ال



 A/70/L.1 

 

42/49 15-15900 

 

حتملـها علـ  عـاتق البلــدان املات ضـة  بيـد أننـا ناــ   بــأن علـ  املا ضـني أيضـا مســاولية            ككـن 
ياو ج قدراا عل  حتمل الـدينهت ووـو  نـدعم اوـتم ار      تتمثل يف رق اج البلدان عل  كود ال

ــدين وحااــت           ــبق ال ــف ع ــتفاد  مــن خلفي ــيت او ــدان ال ــل الــديون يف البل ــ  حتم  ــدرة عل الا
 حتم لهاهت مستويا  من الدين ككن

ونعلن يف هذا املاام رنشاق نلية تيسة التكنولوجيا اليت نصت عليها خطـة عمـل أديـب     - 70
أبابا من أجل دعم أهدا  التنمية املستدامةهت ووتستند نلية تيسة التكنولوجيا ر  التعـاون بـني   

خلـاص   ا فة متنوعة من أصحاب املصلحة، تشمل الـدول األعضـاق واعتمـع املـد  والاطـاع ا     
واألوواال العلمية وكيانا  األمم املتحدة ووا   أصحاب املصلحة، ووتتألف من و يق عمـل  
مشــت ض بــني وكــاال  األمــم املتحــدة معــه بتســخة العلــم والتكنولوجيــا واالبتكــار أل ــ اج   
ــم        ــد. تعــاو  متعــدد أصــحاب املصــلحة معــه بتســخة العل ــة املســتدامة، ومنت أهــدا  التنمي

 البتكار أل  اج أهدا  التنمية املستدامة، وحمفل رلكت و هتوالتكنولوجيا وا
ــم       •  ــق العمــل املشــت ض بــني وكــاال  األمــم املتحــدة املعــه بتســخة العل ويضــطلع و ي

والتكنولوجيا واالبتكار أل  اج أهدا  التنميـة املسـتدامة بتعزيـز التنسـيق واالتسـاه      
تعلاـــة بـــالعلم والتكنولوجيـــا والتعـــاون داخـــل من.ومـــة األمـــم املتحـــدة يف األمـــور امل 

ويما مـن أجـل دعـم مبـادرا  بنـاق       واالبتكار، عل  كو يزيد من التآ.ر والكفاقة، ال
مـن   10الادرا هت وويستفيد و يق العمل من املوارد املتاحة، ووـيعمل ضـمن ر ـاره    

ممثلي اعتمع املد  والاطاع اخلاص واألوواال العلمية للتحضـة الجتماعـا  املنتـد.    
ــ اج       املت ــا واالبتكــار أل  ــم والتكنولوجي ــه بتســخة العل ــدد أصــحاب املصــلحة املع ع

أهــدا  التنميــة املســتدامة، وكــذلك زنشــاق املنتــد. ازلكتــ و  وتفعيلــه، مبــا يشــمل  
رعــداد مات حــا  لط ا ــق عمــل املنتــد. واحملفــل ازلكتــ و هت ووــيعي ن األمــني العــام     

و يق العمل مفتوحا أمام مشـاركة مجيـع    املمثلني العش ة لفت ا  من ونتنيهت وويكون
وكـــاال  األمـــم املتحـــدة وصـــنادياها وب اجمهـــا، واللوـــان الفنيـــة التابعـــة للمولـــب   
االقتصادي واالجتماعي، وويتألف يف البداية من الكيانا  الـيت تشـكل حاليـا الف يـق     
العامـــل  ـــة ال  ـــي املعـــه بتيســـة التكنولوجيـــا، وهـــي ردارة الشـــاون االقتصـــادية   

ــة العامــةواالجتماعيــة التابعــة  ــة، ومن.مــة األمــم   ل مان ــاما األمــم املتحــدة للبيي ، وب ن
املتحدة للتنمية الصناعية، ومن.مة األمم املتحدة للت بية والعلم والثااوة، ومـات  األمـم   
ــة       ــة للملكي ــدويل لالتصــاال ، واملن.مــة العاملي ــة، واالحتــاد ال املتحــدة للتوــارة والتنمي

 نك الدويلهتالفك ية، والب
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وُيستخدم احملفل ازلكتـ و  ل وـم صـورة رـاملة عـن املعلومـا  املتعلاـة باملبـادرا           • 
ــا واالبتكــار داخــل األمــم       ــالعلم والتكنولوجي ــيت تعــ  ب ــرباما الاا مــة ال ــا  وال واآللي
املتحــدة وخارجهــا، ووــيوو  بوابــة للحصــول علــ  هــذه املعلومــا هت ووييس ــ  احملفــل  

علــــ  املعلومــــا  واملعــــار  واخلــــربا ، رضــــاوة ر  أوضــــل ازلكتـــ و  ا صــــول  
املماروا  والدروأل املستفادة، بشأن املبادرا  والسياوـا  ال اميـة ر  تيسـة العلـم     

ينـتا علـ  الصـعيد     والتكنولوجيا واالبتكارهت ووييس   احملفل ازلكت و  أيضا نشـ  مـا  
فــل ازلكتــ و  علــ  العــاملي مــن منشــورا  علميــة مفتوحــة لالوــتخدامهت ووينشــأ احمل

أواأل تاييم تاه مستال يأخذ يف ا سـبان أوضـل املماروـا  والـدروأل املستخلصـة      
من املبادرا  األخ .، داخل األمم املتحـدة وخارجهـا، حـىت يكـون مكم ـال للـرباما       
الاا مــة اخلاصـــة بـــالعلم والتكنولوجيـــا واالبتكـــار، وميس ـــ ا للوصـــول رليهـــا ومـــوو  ا  

 ها، مع تفادي اال.دواجية وتعزيز التضاو هتملعلوما  كاوية عن
وُيعاد املنتد. املتعدد أصحاب املصلحة املعه بتسخة العلـم والتكنولوجيـا واالبتكـار     • 

أل  اج أهدا  التنمية املستدامة م ة يف السنة عل  مد. يـومني، ملناقشـة التعـاون يف    
تتعلـق بتنفيـذ أهـدا      ميادين العلم والتكنولوجيا واالبتكـار ضـمن جمـاال  مواضـيعية    
املعنيــة مــن أجــل املصــلحة التنميــة املســتدامة، وتلتــيم يف ر ــاره مجيــع اجلهــا  صــاحبة 

تاـــد  روـــهاما  وعليـــة يف جمـــال خرباـــاهت ووـــيتي  املنتـــد. وضـــاق لتيســـة التفاعـــل  
واملواقمــة، ونســا رــبكا  يمــع بــني أصــحاب املصــلحة املعنــيني، ورقامــة رــ اكا    

املصــلحة هبــد  حتديــد ودراوــة االحتياجــا  والثلــ ا  يف  متعــددة اجلهــا  صــاحبة 
يتعلـق بالتعـاون العلمـي واالبتكـار وبنـاق الاـدرا ،        جمال التكنولوجيا، مبا يف ذلك مـا 

ــة      ــا  ذا  األمهي وأيضــا هبــد  املســاعدة يف تيســة تطــوي  وناــل ونشــ  التكنولوجي
ادي واالجتمـاعي ر   بالنسبة ألهدا  التنمية املستدامةهت ويدعو ر يب اعلـب االقتصـ  

ــع املســتو. املعــه       ــد. السياوــي ال وي ــل اجتماعــا  املنت ــد. قب عاــد اجتماعــا  املنت
بالتنمية املسـتدامة، حتـت رعايـة اعلـب، أو، بـدال مـن ذلـك، بـاالقت ان مـع  ـةه مـن            
ــه، وعلــ       احملاوــل أو املــات ا ، حســب االقتضــاق، وواــا للموضــوع الــذي وــُين.  وي

.مي املنتديا  أو املات ا  األخ .هت وي أأل اجتماعا  املنتـد.  أواأل التعاون مع من
دولتــان مــن الــدول األعضــاق، ويــتمخض عنــه مــوجزد للمناقشــا  يعــد ه ال  يســان          
ــع املســتو.، يف        ــد. السياوــي ال وي ــا  املنت املشــاركان ويشــك ل مســامهة يف اجتماع

 هت2015وياه متابعة واوتع اج تنفيذ خطة التنمية ملا بعد عام 
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ويست رد املنتد. السياوي ال ويع املستو. يف اجتماعاتـه بـاملوجز املاـدم مـن املنتـد.       • 
املتعدد أصحاب املصـلحةهت ووـين.  املنتـد. السياوـي ال ويـع املسـتو. املعـه بالتنميـة         
ــ  املنتــد. املتعــدد أصــحاب املصــلحة املعــه      املســتدامة يف املواضــيع الــيت وــُتط   عل

واالبتكـار أل ـ اج أهـدا  التنميـة املسـتدامة، م اعيـا يف       بتسخة العلم والتكنولوجيا 
 ذلك مسامها  اخلرباق اليت يادمها و يق العملهت

ــك       - 71 ــة املســتدامة و ايااــا، مبــا يف ذل ــأن هــذه اخلطــة وأهــدا  التنمي ــد ب ونكــ ر التأكي
 ووا ل التنفيذ، هي عاملية و ة قابلة للتوز ة ومت ابطةهت

 
 املتابعة واالوتع اج  

نلتــزم باملشــاركة بشــكل منــت.م يف متابعــة واوــتع اج تنفيــذ هــذه اخلطــة علــ  مــد.   - 72
السنوا  اخلمب عش ة املابلةهت وويسهم اعتماد ر ار حمكم للمتابعة واالوـتع اج، ذي  ـابع   
 وعي ووعـال وتشـاركي ورـفا  ومتكامـل، روـهاما أواوـيا يف التنفيـذ، وويسـاعد البلـدان          

يف تنفيــذ هــذه اخلطــة ورصــد األرــواال املاطوعــة لكفالــة   علــ  حتايــق أقصــ  قــدر مــن التاــدم 
 يتخلف أحد عن ال كبهت أال
وويعمل از ار عل  كل مـن الصـعيد الـو ه وازقليمـي والعـاملي، مبـا يعـز. املسـاقلة          - 73

أمام موا نينا، ويدعم التعاون الدويل بشـكل وعـال ز ـا. هـذه اخلطـة، ويشـوع تبـادل أوضـل         
تبادلهت وويحشد از ار الـدعم بليـة تـذليل التحـديا  املشـت كة وحتديـد       املماروا  والتعلم امل

تتسم به اخلطة من  ابع عاملي، ومن املهم كفالـة الثاـة    الاضايا اجلديدة والناريةهت ون. ا ر  ما
 املتبادلة والتفاهم بني مجيع األممهت

 التالية: ووتست رد عمليا  املتابعة واالوتع اج عل  مجيع املستويا  باملبادئ - 7٤
ــتال       أ   ــبان اخـ ــذ يف ا سـ ــدان وتأخـ ــا البلـ ــة، تســـك بزمامهـ ــتكون  وعيـ وـ

السياوــا  واألولويــا هت  اجمــامشال.ــ و  والاــدرا  ومســتويا  التنميــة الو نيــة، ووــتحت م 
كانت السيط ة الو نية عل  .مام األمور عـامال أواوـيا يف حتايـق التنميـة املسـتدامة، وـنن        وملا

نفذة عل  الصعيد الو ه وتشكل ال كيزة اليت تسند عمليا  االوـتع اج  حصيلة العمليا  امل
دام االوـتع اج العـاملي وـةتكز علـ  مصـادر البيانـا         عل  الصعيدين ازقليمـي والعـاملي، مـا   

  ال  ية الو نية يف املاام األول
 وت صد التادم احمل . يف تنفيذ األهدا  واللايا  العامليـة، مبـا يشـمل ووـا ل      ب  

التنفيــذ، يف البلــدان كاوــةا وعلــ  كــود حيتــ م  ابعهــا العــاملي املتكامــل املتــ اب  وي اعــي األبعــاد   
  الثالثة للتنمية املستدامة
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وــيكون تفوج ههــا أ ــول أجــالا، ووــتحدِّد از ــا.ا  والتحــديا  والثلــ ا      ج  
ةةهت ووتسـاعد يف  وعوامل النوا  ا ا ة، ووتساعد البلدان يف اخلاذ خيارا  وياواتية مستن

تعبية ووا ل التنفيذ والش اكا  الال.مة، ووتادم الدعم لتحديد ا لول وأوضـل املماروـا ،   
  ووتعز. عنص ي التنسيق والفعالية عل  صعيد املن.ومة از ا ية الدولية

وتكون مفتوحة وجامعة وتشاركية ورفاوة أمام مجيع النـاأل، ووـتدعم قيـام      د  
  ذوي الصلة بازبال مجيع أصحاب املصلحة 

وـيكون حمورهـا النـاأل، ووـت اعي االعتبـارا  اجلنسـانية، ووـتحت م حاـوه           هـ  
  ازنسان، ووت كز بوجه خاص عل  الفيا  األرد وا ا واألكث  ضعفا وخلل فا عن ال كب

ــتتفاد.      و   ــا ُوجــــد ، ووــ ــة، حيثمــ ــا  الاا مــ ــ  والعمليــ ــتند ر  األ ــ وتســ
الاــدرا  واالحتياجــا  واألولويــا  الو نيــةهت ووــتتطور مــع اال.دواجيــة وت اعــي ال.ــ و  و

مــ ور الوقــت، نخــذة يف ا ســبان الاضــايا النارــية واملنــهويا  اجلديــدة، ووــتخفف ر  أدو  
  حد من عبق ازبال  امللا  عل  عاتق ازدارا  الو نية

وتتوخ  الدقة وتستند ر  األدلة وتست رد بتاييمـا  وبيانـا  قط يـة رويعـة       .  
اجلودة ووـهلة املنـال وحسـنة التوقيـت وموثوقـة ومصـنفة حسـب الـدخل، واجلـنب، والسـن،           

، وازثه، والوضع من حيل اجمو ة، وازعاقة، واملوقع اجلل ايف، و ةهـا مـن   يالع قاالنتماق و
  اخلصا ص ذا  األمهية يف السياقا  الو نية

ناميـة، مبـا يشـمل حتسـني     وتاتضي تعزيز الدعم املوجه لبناق قـدرا  البلـدان ال       
ويما يف البلـدان األو يايـة وأقـل البلـدان  ـوا والـدول        ن.م البيانا  وب اما التاييم الو نية، ال

  اجلزرية الصلةة النامية والبلدان النامية  ة الساحلية والبلدان املتووطة الدخل
ا مــن وتســتفيد مــن تعزيــز الــدعم املاــدم مــن من.ومــة األمــم املتحــدة و ةهــ     ال  

 املاوسا  املتعددة األ  ا هت
ووتو ي متابعة األهـدا  واللايـا  واوتع اضـها باوـتخدام جمموعـة مـن املارـ ا          - 75

العامليةهت ووُتستكمل هذه املار ا  العاملية مبار ا  تضـعها الـدول األعضـاق علـ  الصـعيدين      
ــذة لوضــع خطــوال أوــاأل ل      ــال املنف ــا ا األعم ــو ه، رضــاوة ر  نت ــيت  ازقليمــي وال ــا  ال للاي

.الت تفتا  ر  بيانا  أواوية و نية وعاملية حىت اآلنهت أما ر ار املارـ ا  العامليـة، الـذي     ما
ويصــو ه و يــق اخلــرباق املشــت ض بــني الوكــاال  املعــه مبارــ ا  أهــدا  التنميــة املســتدامة،     

ــارأل    ــا ية  لـــول نذار/مـ ــة ازحصـ ــه اللونـ ــتواوق عليـ ــذ اعلـــب 2016وسـ ــده بعد ـ  ، مث يعتمـ
االقتصــادي واالجتمــاعي واجلمعيــة العامــة، وواــا لواليتيهمــا يف هــذا الصــددهت ووــيكون هــذا     
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از ار بسيطا وحمكما يف نن واحد، وويتناول مجيع أهدا  التنمية املسـتدامة و ايااـا، مبـا يف    
 يسده من توا.ن وياوي وتكامل و مو هت ذلك ووا ل التنفيذ، وويحاوك عل  ما

وـيما البلـدان األو يايـة وأقـل البلـدان  ـوا والـدول         بلدان الناميـة، ال وونبذل الدعم لل - 76
اجلزريــة الصــلةة الناميــة والبلــدان الناميــة  ــة الســاحلية، مــن أجــل تعزيــز قــدرة مكاتبــها            
ازحصا ية الو نية وُن. ـم بيانااـا علـ  تـووة بيانـا  رويعـة اجلـودة وحسـنة التوقيـت وموثوقـة           

تعـاون املناوـب بـني الاطـاعني العـام واخلـاص علـ  كـو رـفا           ومصنفةهت وونشوع تكثيف ال
ــا   ــة اوــتلالل م ــا   وخاضــع للمســاقلة بلي ــا  واوــعة  يتيحــه هــذا الضــ ب مــن التع ون مــن بيان

يشــمل معلومــا  عــن رصــد األرج ومعلومــا  جل اويــة مكانيــة، مــع ضــمان    ومتنوعــة، مبــا
 ورصدههتالسيط ة الو نية عل  .مام األمور يف وياه دعم حتايق التادم 

وكن نلتزم باملشـاركة بصـورة كاملـة يف رجـ اق اوتع اضـا  منت.مـة ورـاملة للتاـدم          - 77
احمل . عل  كل من الصعيد دون الو ه والو ه وازقليمـي والعـامليهت ووـنعتمد قـدر ازمكـان      
عل  الشبكة الاا مة من املاوسـا  واآلليـا  املعنيـة باملتابعـة واالوـتع اجهت ووـتتي  التاـاري         

ــامليهت         ال ــ  الصــعيدين ازقليمــي والع ــة عل ــد التحــديا  املاثل ــدم احملــ . وحتدي ــيم التا ــة تاي و ني
وويستفاد من هذه التااري ، ر  جانب ا وارا  ازقليميـة واالوتع اضـا  العامليـة، يف وضـع     

 التوصيا  املتعلاة باملتابعة عل  رىت املستويا هت
 

 عل  الصعيد الو ه  
باخلـاذ  ألعضاق عل  الايام، يف أق ب وقت ممكن من الناحية العملية، نشوع مجيع الدول ا - 7٨

رج اقا   موحـة علـ  الصـعيد الـو ه لتلبيـة متطلبـا  تنفيـذ هـذه اخلطـة بشـكل عـامهت وهـذه             
ازجـ اقا  ككــن أن تــدعم االنتاــال ر  م حلــة أهـدا  التنميــة املســتدامة وتســتفيد مــن أدوا    

 االقتضاقهت ويا  التنمية الو نية والتنمية املستدامة، حسبالتخطي  الاا مة، من قبيل اوت اتي
ونشوع أيضا الدول األعضاق عل  رج اق اوتع اضـا  منت.مـة ورـاملة للتاـدم احملـ .       - 79

علــ  الصــعيدين الــو ه ودون الــو ه، علــ  أن تاودهــا وتــتحكم يف مســارها البلــدان ذااــاهت   
لشـــعوب األصــلية واعتمــع املـــد    وككــن أن تســتفيد هــذه االوتع اضـــا  مــن مســامها  ا     

والاطـاع اخلـاص ووـا   اجلهـا  صـاحبة املصـلحة، وواـا لل.ـ و  والسياوـا  واألولويـا            
 هتالو نيةهت وككن للربملانا  الو نية وأيضا املاوسا  األخ . أن تدعم كذلك هذه العمليا 
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 عل  الصعيد ازقليمي  
ازقليمــي ودون ازقليمــي أن يتيحــا، مــن رــأن املتابعــة واالوــتع اج علــ  الصــعيدين   - ٨0

حسب االقتضاق، و صا واكة للتعلم من األق ان، بط ه منـها االوتع اضـا  الطوعيـة وتبـادل     
أوضل املماروـا  ورجـ اق مناقشـا  بشـأن األهـدا  املشـت كةهت وكـن ن حـب، يف هـذا الصـدد،           

ع اضـا  ازقليميـة الشـاملة    بتعاون اللوان واملن.ما  ازقليميـة ودون ازقليميـةهت ووتسـتفيد االوت   
الصـعيد  من االوتع اضا  اليت ي . عل  الصعيد الو ه، ووتسهم يف املتابعة واالوتع اج علـ   
 هتالعاملي، مبا يف ذلك عل  مستو. املنتد. السياوي ال ويع املستو. املعه بالتنمية املستدامة

ــتع ا      - ٨1 ــة واالو ــا  املتابع ــن نلي ــتفادة م ــة االو ــاا ألمهي ــ  الصــعيد   وردراك ــة عل ج الاا م
وياوـا  كـا ، نشـوع مجيـع الـدول األعضـاق علـ  حتديـد املنتـد.           هـامش ازقليمي ورتاحـة  

ازقليمي األنسب للعمل ضـمن ر ـارههت ونشـوع اللوـان ازقليميـة التابعـة ل مـم املتحـدة علـ           
 مواصلة دعمها للدول األعضاق يف هذا املضمارهت

 
 عل  الصعيد العاملي  

املنتد. السياوـي ال ويـع املسـتو. بـدور م كـزي يف ازرـ ا  علـ  رـبكة         ويضطلع  - ٨2
عمليا  املتابعة واالوتع اج عل  الصعيد العاملي، وويعمل بشكل مت سـق مـع اجلمعيـة العامـة     
واعلــب االقتصــادي واالجتمــاعي ووــا   اجمييــا  واملنتــديا  ذا  الصــلة، وواــا لواليااــا          

مبـا يشـمل النواحـا  احملااـة والتحـديا  املاثلـة والـدروأل         الاا مةهت ووييس   تبادل التوارب،
املستخلصة، وويوو  الايادة السياوية والتوجيه والتوصـيا  املتعلاـة باملتابعـةهت ووـيعز. ات سـاه      
وياوا  التنمية املستدامة وتنسياها عل  نطاه املن.ومة ب متهاهت ويتعني أن يكفـل باـاق اخلطـة    

ي كـــز علـــ  تايـــيم التاـــدم احملـــ . واز ـــا.ا  احملااـــة صـــا ة و موحـــة علـــ  الـــدوام، وأن 
ــة، وأيضــا الاضــايا اجلديــدة      والتحــديا  الــيت تواجههــا البلــدان املتادمــة النمــو والبلــدان النامي
والنارــيةهت ووــتاام عالقــا  وعالــة مــع ت تيبــا  املتابعــة واالوــتع اج املتعلاــة جبميــع مــات ا   

ويهــا الت تيبــا  املتصــلة بأقــل البلــدان  ــوا والــدول    األمــم املتحــدة وعمليااــا ذا  الصــلة، مبــا 
 اجلزرية الصلةة النامية والبلدان النامية  ة الساحليةهت

ــع      - ٨3 ــد. السياوــي ال وي ــة واالوــتع اج علــ  مســتو. املنت ــا  املتابع ووتست رــد عملي
العــام املسـتو. بــالتا ي  امل حلـي الســنوي عـن أهــدا  التنميــة املسـتدامة الــذي وـيعد ه األمــني      

بالتعاون مع من.ومة األمم املتحدة، باالوـتناد ر  ر ـار املارـ ا  العامليـة والبيانـا  املسـتمدة       
من الن.م ازحصا ية الو نية واملعلوما  اعم عـة علـ  الصـعيد ازقليمـيهت وويست رـد املنتـد.       

ذي وــيعز. ، الــالتنميةةة املسةةتدامة الةةي الصةةعيد العةةامل السياوــي ال ويــع املســتو. أيضــا بتا يــ  
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تضاو  عنص ي العلم والسياوة، بل ومـن رـأنه أن يشـكل أداة قويـة قا مـة علـ  األدلـة تـدعم         
صانعي السياوا  يف وعيهم ر  النهوج بالاضاق عل  الفا  وحتايق التنميـة املسـتدامةهت وكـن    
ندعو ر يب اعلـب االقتصـادي واالجتمـاعي ر  رجـ اق عمليـة تشـاورية بشـأن نطـاه التا يـ           

املي ومنهويته وتوات ه وأيضا حول عالقته بـالتا ي  امل حلـي، علـ  أن ُتـْدرفجف نتـا ا العمليـة       الع
 هت2016ضمن ازعالن الو.اري للمنتد. السياوي ال ويع املستو. يف دورته لعام 

ــادي      - ٨٤ ــب االقتصـ ــة اعلـ ــت رعايـ ــتو.، حتـ ــع املسـ ــي ال ويـ ــد. السياوـ ــُيو ي املنتـ ووـ
تو./يوليـه   9املـارخ   67/290مة وواا لا ار اجلمعيـة العامـة   واالجتماعي، اوتع اضا  منت.

هت ووتو . االوتع اضا  عل  أوـاأل  ـوعي، مـع التشـويع علـ  ازبـال  يف الوقـت        2013
ذاته، ووتشمل االوتع اضا  البلدان املتادمة النمـو والبلـدان الناميـة وكـذلك كيانـا  األمـم       

، مبا ويهـا اعتمـع املـد  والاطـاع اخلـاصهت      املتحدة ذا  الصلة ووا   اجلها  صاحبة املصلحة
ووــتاودها الــدول ويشــارض ويهــا مســاولون علــ  املســتو. الــو.اري و ةهــم مــن املســاولني   
ال ويعي املستو.هت ووتوو  منربا زقامة الش اكا ، بطـ ه منـها مشـاركة اعموعـا  ال  يسـية      

 و ةها من اجلها  صاحبة املصلحة املعنيةهت
تــد. السياوــي ال ويــع املســتو. أيضــا اوتع اضــا  مواضــيعية للتاــدم   وويحتضــن املن - ٨5

احملــ . علـــ  صــعيد أهـــدا  التنميــة املســـتدامة، مبــا يف ذلـــك املســا ل الشـــاملةهت ووـــتدعمها      
اوتع اضا  ي يها اللوان الفنية التابعة للمولب االقتصادي واالجتماعي و ةها من اجمييـا   

س ـد الطـابع املتكامـل ل هـدا  ومـا ي بطهـا مـن صـال هت         واملنتديا  ا كومية الدوليـة، مبـا د  
ووتنخ ال ويها مجيع اجلها  صاحبة املصلحة املعنية، ووـتندرج، حيثمـا أمكـن ذلـك، ضـمن      

 دورة املنتد. السياوي ال ويع املستو. وتتواقم معهاهت
وكن ن حب، عل  النحو املـبني يف خطـة عمـل أديـب أبابـا، بالعمليـة املك وـة ملتابعـة          - ٨6

نتا ا تويل التنمية واوتع اضها وأيضا مجيع ووا ل التنفيذ املتعلاة بأهدا  التنميـة املسـتدامة،   
اليت تتكامل مع ر ـار املتابعـة واالوـتع اج جمـذه اخلطـةهت أمـا االوـتنتاجا  والتوصـيا  املتفـق          

ميـة  عليها عل  الصعيد ا كومي الدويل الـيت تخـض عنـها املنتـد. السـنوي املعـه بتمويـل التن       
التــابع للمولــب االقتصــادي واالجتمــاعي، وســتدرج ضــمن عمليــة متابعــة تنفيــذ هــذه اخلطــة    

 واوتع اضها بشكل عام يف ر ار املنتد. السياوي ال ويع املستو.هت
ووــيوو  املنتــد. السياوــي ال ويــع املســتو.، الــذي وــيوتمع مــ ة كــل أربــع وــنوا    - ٨7

ال ويـع املسـتو. بشـأن اخلطـة وتنفيـذها، كمـا       حتت رعايـة اجلمعيـة العامـة، التوجيـه السياوـي      
وــيحدد التاــدم احملــ . والتحــديا  النارــية ويتخــذ املزيــد مــن ازجــ اقا  للتعويــل بالتنفيــذهت    
ووُيعاد االجتماع املابـل للمنتـد. السياوـي ال ويـع املسـتو. حتـت رعايـة اجلمعيـة العامـة، يف          
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اـا ألقصـ  قـدر مـن االتسـاه مـع       ، وبذلك يستهل  دورة جديدة الجتماعاته، حتاي2019عام 
 عملية االوتع اضا  الشاملة للسياوا  اليت ي ي كل أربع ونوا هت

ونشدد أيضا عل  أمهيـة التخطـي  والتنفيـذ وازبـال  بشـكل اوـت اتيوي علـ  نطـاه          - ٨٨
املن.ومة لضمان تـووة دعـم متسـق ومتكامـل جلهـود من.ومـة األمـم املتحـدة از ا يـة يف جمـال           

ة اجلديــدةهت ويــتعني علــ  جمــالب ازدارة ذا  الصــلة أن تتخــذ ازجــ اقا  الال.مــة  تنفيــذ اخلطــ
الوتع اج ذلك الدعم املادم للتنفيذ، وأن تبله عن التادم احملـ . ومعوقـا  التنفيـذهت ون حـب     
با وار اجلاري عل  صعيد اعلب االقتصادي واالجتماعي بشأن حتديد املوقع الـذي يـتعني أن   

مـم املتحـدة از ا يـة علـ  املـد. الطويـل، ونتطلـع ر  اخلـاذ رجـ اقا  بشـأن           تتبوأه من.ومة األ
 هذه املسا ل، حسب االقتضاقهت

ــا          - ٨9 ــا  ال  يســية وو ــع املســتو. مشــاركة اعموع ــد. السياوــي ال وي ووــيدعم املنت
ــة يف عمليــا  املتابعــة واالوــتع اج وواــا للاــ ار      هت 67/290اجلهــا  صــاحبة املصــلحة املعني

 تلك األ  ا  الفاعلة ازبال  عن مسامهتها يف تنفيذ اخلطةهتب وهنيب
ونطلب ر  األمني العام أن يعد ، بالتشاور مع الدول األعضاق، تا ي ا حيدد ويـه املعـامل    - 90

ال  يسية لعملية املتابعـة واالوـتع اج علـ  الصـعيد العـاملي بشـكل متسـق نـاجع رـامل، لكـي           
وراـا السـبعني يف ر ـار التحضـة الجتمـاع املنتـد. السياوـي        تن.  ويه اجلمعية العامة خـالل د 

هت وينبلــي أن يتضــمن التا يــ  اقت احــا بشــأن الت تيبــا  التن.يميــة  2016ال ويــع املســتو. لعــام 
لالوتع اضا  اليت ي يهـا الـدول ضـمن ر ـار املنتـد. السياوـي ال ويـع املسـتو. حتـت رعايـة           

ــك    ــا يف ذل ــب االقتصــادي واالجتمــاعي، مب ــة     اعل ــة الطوعي ــادئ التوجيهي توصــيا  بشــأن املب
املشت كةهت وينبلي أن يوض  املساوليا  املاوسية ويادم توجيها  بشـأن املواضـيع السـنوية،    
وبشــأن ولســلة مــن االوتع اضــا  املواضـــيعية واخليــارا  املتاحــة لالوتع اضــا  الدوريـــة        

 للمنتد. السياوي ال ويع املستو.هت
ــا ال اوــن بتنفيــذ هــذه اخلطــة وتســخةها كاملــةا زحــداا    وكــن نعيــد تأكيــد التزام  - 91 ن

 هت2030حتوال  تضي بعاملنا كو األوضل  لول عام 
 
 

 


