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 الديباجة
وألجــــل االزدهــــار. وهــــي  األرضكوكــــب و متثـــل هــــذه اخلطــــة برنــــامج عمــــل ألجـــل النــــاس  

ضـــاء علـــى هتـــدف أيضـــا إىل تعزيـــز الســـالم العـــاملي يف جـــو مـــن احلريـــة أفســـح. وحنـــن نـــدرك أن الق
الفقــر جبميــع صــوره وأبعــاده، مبـــا يف ذلــك الفقــر املــدقع، هــو أكـــرب حتــد يواجــه العــامل، وهــو شـــرط 

 غىن عنه لتحقيق التنمية املستدامة. ال
وســتعمل مجيــع البلــدان واجلهــات صــاحبة املصــلحة علــى تنفيــذ هــذه اخلطــة يف إطــار مــن  

البشــري مــن طغيــان الفقــر والعــوز وعلــى العــزم علــى حتريــر اجلــنس  لقــد عقــدناالشــراكة التعاونيــة. و 
علــى اختــاذ اخلطــوات اجلريئــة املفضــية إىل التحــول  مصــممون حنــنو تضــميد جــراح كوكبنــا وحفظــه. 

الــــيت تلــــزم بصــــورة ملحــــة لالنتقــــال بالعــــامل حنــــو مســــار قوامــــه االســــتدامة والقــــدرة علــــى الصــــمود. 
 وراءه. ركب أحداونتعهد، وحنن مقبلون على هذه الرحلة اجلماعية، بأال خيلف ال

 169هدفا، وغاياهتا، البالغ عـددها  17وتربهن أهداف التنمية املستدامة، البالغ عددها  
غاية، اليت سنعلن عنها اليوم علـى اتسـاع نطـاق هـذه اخلطـة العامليـة ومـدى طموحهـا. فاملنشـود مـن 

يتحقـــق يف  مل اهـــذه األهـــداف والغايـــات هـــو مواصـــلة مســـرية األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة وإجنـــاز مـــ
إطارهــا. كــذلك يقصــد هبــا إعمــال حقــوق اإلنســان الواجبــة للجميــع وحتقيــق املســاواة بــني اجلنســني 
ومتكني النساء والفتيات كافة. وهـي أهـداف وغايـات متكاملـة غـري قابلـة للتجزئـة حتقـق التـوازن بـني 

 البيئي. البعدو األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة: البعد االقتصادي والبعد االجتماعي 
 
 .2015 ديسمرب/كانون األول 24يف أعيد إصدارها ألسباب فنية  *

http://undocs.org/ar/A/70/L.1
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وستحفز تلك األهداف والغايات العمل الذي سيجري على مدى السنوات اخلمس  

  عشرة املقبلة يف جماالت ذات أمهية جوهرية للبشرية ولكوكب األرض.
 

 الناس
أن ميكــــن كفالــــة مهــــا، و ورمها وأبعادعلــــى إ�ــــاء الفقــــر واجلــــوع، جبميــــع صــــحنــــن مصــــممون  

 صحي. ن الكرامة واملساواة ويف ظل مناخجلميع البشر تفعيل طاقاهتم الكامنة يف إطار م
 

 الكوكب
يف  تـدهور، بطـرق منهـا تـوخي االسـتدامةمحايـة كوكـب األرض مـن الحنن مصصمون على  

إجـــراءات عاجلـــة  واختـــاذ بصـــورة مســـتدامة، الطبيعيـــة االســـتهالك واإلنتـــاج، وإدارة مـــوارد الكوكـــب
 واملقبلة. له دعم احتياجات األجيال احلالية، حىت ميكن تغري املناخبشأن 

 
 االزدهار

الرخــاء تلــيب طموحــاهتم،  يظلهــاعلــى كفالــة أن يتمتــع مجيــع النــاس حبيــاة  حنــن مصــممون 
 وأن يتحقق التقدم االقتصادي واالجتماعي والتكنولوجي يف انسجام مع الطبيعة.

 
 السالم

علــى أن نشــجع علــى قيــام جمتمعــات يســودها الســالم والعــدل وجيــد فيهــا  حنــن مصــممون 
، جمتمعــــات ختلــــو مــــن اخلــــوف ومــــن العنــــف. فــــال ســــبيل إىل حتقيــــق التنميــــة هلــــماجلميــــع متســــعا 

 املستدامة دون سالم، وال إىل إرساء السالم دون تنمية مستدامة.
 

 الشراكة
ـــــــــــى حشـــــــــــد الوســـــــــــائل الالزمـــــــــــة حنـــــــــــن مصـــــــــــممون  ـــــــــــذ هـــــــــــذه اخلطـــــــــــة مـــــــــــن  عل لتنفي

العــاملي  التضـامن ســتدامة، علـى أسـاس روح مــنالشــراكة العامليـة مـن أجــل التنميـة امل تنشـيط خـالل
واألكثـر ضـعفا، ومبشـاركة مـن  فقـرا علـى احتياجـات الفئـات األشـد املعزز، مع الرتكيز بوجـه خـاص

 الشعوب. بلدان ومجيع أصحاب املصلحة ومجيعمجيع ال
 أهــداف التنميــة املســتدامة وطابعهــا املتكامــل أمهيــة حامســة يف ضــمان وألوجــه الــرتابط بــني 

نطمــــح إليــــه مــــن هــــذه اخلطــــة بكامــــل  حتقيــــق الغــــرض مــــن هــــذه اخلطــــة اجلديــــدة. وإذا حققنــــا مــــا
 جوانبها، ستتحسن بشدة حياة اجلميع وسيتحول عاملنا إىل األفضل.
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 إعالن

 مقدمة

ســامني، اجملتمعــني يف مقــر األمــم املتحــدة يف حنــن، رؤســاء الــدول واحلكومــات واملمثلــني ال - ١
، وقـــــت احتفـــــال املنظمـــــة بالـــــذكرى 2015أيلول/ســـــبتمرب  27إىل  25نيويـــــورك يف الفـــــرتة مـــــن 

 املستدامة. السنوية السبعني إلنشائها، قد قررنا أن نعتمد اليوم أهدافا عاملية جديدة للتنمية

تارخييــا بشــأن جمموعــة مــن األهــداف  وباســم الشــعوب الــيت حنــن يف خــدمتها، اختــذنا قــرارا - ٢
ــــاس وتفضــــي إىل التحــــول. وحنــــن  ــــيت تركــــز علــــى الن ــــدة املــــدى ال ــــة الشــــاملة والبعي ــــات العاملي والغاي

. وحنـن نــدرك 2030ملتزمـون بالعمـل دون كلـل مـن أجـل تنفيـذ هــذه اخلطـة بالكامـل حبلـول عـام 
دقع، هـو أكـرب حتـد يواجـه العـامل أن القضاء على الفقر جبميع صوره وأبعاده، مبـا يف ذلـك الفقـر املـ

غــىن عنــه لتحقيــق التنميــة املســتدامة. وحنــن ملتزمــون بتحقيــق التنميــة املســتدامة بأبعادهــا  وشــرط ال
علـــى حنـــو متـــوازن ومتكامـــل. وســـنتخذ أيضـــا مـــن  - االقتصـــادي واالجتمـــاعي والبيئـــي -الثالثـــة 

طلقــا لنــا ونســعى إىل النهــوض مبــا مل اإلجنــازات الــيت حتققــت يف إطــار األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة من
 يكتمل من أعماهلا.

، للقضــاء علــى الفقــر واجلــوع يف كــل مكــان؛ 2030العمــل مــن اآلن وحــىت عــام  ونعتــزم - ٣
ومكافحــــة أشــــكال عــــدم املســــاواة داخــــل البلــــدان وفيمــــا بينهــــا؛ وبنــــاء جمتمعــــات مســــاملة وعادلــــة 

قيـق املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني النسـاء وشاملة للجميع؛ ومحاية حقوق اإلنسان والعمل علـى حت
هتيئــة الظــروف  أيضــاونعتــزم ومــوارده الطبيعيــة.  ألرضكوكــب الوالفتيــات؛ وكفالــة احلمايــة الدائمــة 

املناســبة للنمــو االقتصــادي املســتدام واملطــرد الــذي يشــمل اجلميــع، ولالزدهــار العمــيم وتــوافر فــرص 
 الوطنية. يات التنمية والقدراتالعمل الكرمي للكافة، مع مراعاة خمتلف مستو 

وحنـــن، إذ نقبـــل علـــى هـــذه الرحلـــة اجلماعيـــة العظيمـــة، نتعهـــد بـــأال خيلـــف الركـــب أحـــدا  - ٤
ي، نأمـل أن نشـهد األهـداف والغايـات وراءه. وانطالقا من تسليمنا بأن كرامـة اإلنسـان أمـر أساسـ

جاهـــــدين إىل جلميـــــع األمـــــم والشـــــعوب وجلميـــــع شـــــرائح اجملتمـــــع. وســـــوف نســـــعى  وقـــــد حتققـــــت
 الوصول أوال إىل من هم أشد ختلفا عن الركب.

وهـــذه اخلطـــة مل يســـبق هلـــا مثيـــل مـــن حيـــث النطـــاق واألمهيـــة. فهـــي حتظـــى بقبـــول مجيـــع  - ٥
ش يف كــل بلــد واخــتالف قــدرات يالبلــدان وتســري علــى اجلميــع، مــع مراعــاة اخــتالف الواقــع املعــ

واألولويــات الوطنيــة. فهــذه أهــداف وغايــات البلــدان ومســتويات تنميتهــا، ومــع احــرتام السياســات 
عاملية تشمل العامل أمجع، ببلدانه املتقدمة النمو والناميـة علـى حـد سـواء. وهـي متكاملـة غـري قابلـة 

 للتجزئة حتقق التوازن بني أبعاد التنمية املستدامة الثالثة.
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علـى مـدى مكثفـة أجريـت  واتصـاالتوهذه األهداف والغايات هي مثرة مشاورات عامـة  - ٦
 أكثر من سنتني يف شـىت أحنـاء العـامل مـع اجملتمـع املـدين واجلهـات األخـرى صـاحبة املصـلحة، وأويل
فيهــــا اهتمــــام خــــاص ألصــــوات أفقــــر الفئــــات وأضــــعفها. ومشلــــت هــــذه املشــــاورات أعمــــاال قيمــــة 

لجمعيــة اضــطلع هبــا الفريــق العامــل املفتــوح بــاب العضــوية املعــين بأهــداف التنميــة املســتدامة التــابع ل
العامــــة، كمـــــا اضـــــطلعت هبــــا األمـــــم املتحـــــدة، الــــيت قـــــدم أمينهـــــا العــــام تقريـــــرا جتميعيـــــا يف كـــــانون 

 .2014األول/ديسمرب 
 

 رؤيتنا

لقـــد ضـــمَّنا األهـــداف والغايـــات الـــيت اتفقنـــا عليهـــا رؤيـــة يف منتهـــى الطمـــوح تقـــوم علـــى  - ٧
ض والعــوز، ميكــن أن تنــتعش إحــداث التحــول. فــنحن نصــبو إىل عــامل خــال مــن الفقــر واجلــوع واملــر 

فيــه مجيــع أشــكال احليــاة. ونصــبو إىل عــامل خــال مــن اخلــوف ومــن العنــف. عــامل يلــم فيــه اجلميــع 
بـــالقراءة والكتابـــة. وتتـــاح فيـــه للجميــــع ســـبل متكافئـــة للحصـــول علــــى التعلـــيم اجليـــد علـــى مجيــــع 

ة البدنيـــة والعقليـــة املســـتويات، وعلـــى الرعايـــة الصـــحية واحلمايـــة االجتماعيـــة، وتكفـــل فيـــه الســـالم
والرفاه االجتماعي. عامل نؤكد فيـه مـن جديـد التزاماتنـا فيمـا يتعلـق حبـق اإلنسـان يف احلصـول علـى 
مياه الشرب املأمونة وخدمات الصـرف الصـحي، وتتـوافر فيـه سـبل حمسـنة للنظافـة الصـحية؛ وتتـاح 

كـــون فيـــه املوائـــل البشـــرية آمنـــة فيـــه األغذيـــة الكافيـــة واملأمونـــة وامليســـورة التكلفـــة واملغذيـــة. عـــامل ت
وقـــــادرة علـــــى الصـــــمود ومســـــتدامة وميكـــــن فيـــــه للجميـــــع احلصـــــول علـــــى طاقـــــة ميســـــورة وموثوقـــــة 

 ومستدامة.

وحنــن نصــبو إىل عــامل يســود كافــة أرجائــه احــرتام حقــوق اإلنســان وكرامــة اإلنســان وســيادة  - ٨
عـامل واالنتمـاء اإلثـين والتنـوع الثقـايف؛ القانون والعدالة واملساواة وعدم التمييـز؛ عـامل حيـرتم األعـراق 

حتقيــق كامــل اإلمكانــات البشــرية ويســاهم يف حتقيــق االزدهــار العمــيم. تكــافؤ الفــرص ويتــيح يتــيح 
يتــاح فيــه  العنــف واالســتغالل. عــامل إســارعــامل يســتثمر يف أطفالــه وينمــو فيــه كــل طفــل بعيــدا عــن 

القانونيــة   اجلنســني، وتــزاح عنــه مجيــع العوائــقلكــل النســاء والفتيــات التمتــع باملســاواة الكاملــة بــني
ــــة واالقتصــــادية ــــيت حتــــول دون متكيــــنهن. عــــامل قوامــــه العــــدل واإلنصــــاف والتســــامح  واالجتماعي ال

 ضعفا. واالنفتاح واإلشراك االجتماعي للجميع، وتلىب فيه احتياجات أشد الفئات

املطـرد واملسـتدام الـذي يشـمل وحنن نصبو إىل عامل يتمتع فيه كـل بلـد بـالنمو االقتصـادي  - ٩
اجلميع، وتتوافر فيه فرص العمـل الكـرمي للكافـة. عـامل تكـون فيـه أمنـاط االسـتهالك واإلنتـاج وأوجـه 

مــــن اهلـــواء إىل األرض ومــــن األ�ــــار والبحـــريات وطبقــــات امليــــاه  -اســـتعمال كــــل املـــوارد الطبيعيــــة 
ســـتدامة. عـــامل تكـــون فيـــه الدميقراطيـــة أمناطـــا وأوجـــه اســـتعمال م - اجلوفيـــة إىل احمليطـــات والبحـــار

واحلكــم الرشــيد وســيادة القــانون وتــوافر بيئــة مواتيــة علــى الصــعيدين الــوطين والــدويل أمــوراً أساســية 
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لتحقيــق التنميــة املســتدامة، مبــا يف ذلــك النمــو االقتصــادي املطّــرد والشــامل، والتنميــة االجتماعيــة، 
عـــامل تكـــون فيـــه التكنولوجيـــا يف تطويرهـــا وتطبيقهـــا ومحايـــة البيئـــة، والقضـــاء علـــى الفقـــر واجلـــوع. 

مراعيــة للمنــاخ وحمرتِمــة للتنــوع البيولــوجي وقــادرة علــى الصــمود. عــامل تعــيش فيــه اإلنســانية يف وئــام 
 .احلية الكائناتوسائر  الربيةمع الطبيعة وحتمى فيه احلياة 

 
 مبادئنا والتزاماتنا المشتركة

قاصـد ميثـاق األمـم املتحـدة ومبادئـه، مبـا فيهـا االحـرتام التــام ُيسرتشـد يف اخلطـة اجلديـدة مب - ١٠
واملعاهــــدات الدوليــــة  )1(للقــــانون الــــدويل. وترتكــــز اخلطــــة علــــى اإلعــــالن العــــاملي حلقــــوق اإلنســــان

. )3(2005والوثيقـــــة اخلتاميـــــة ملـــــؤمتر القمـــــة العـــــاملي لعـــــام  )2(حلقـــــوق اإلنســـــان، وإعـــــالن األلفيـــــة
 .)4(إعالن احلق يف التنمية وهتتدي اخلطة بصكوك أخرى مثل

وحنــن نؤكــد مــن جديــد نتــائج مجيــع املــؤمترات الرئيســية ومــؤمترات القمــة الــيت عقــدهتا األمــم  - ١١
املتحــدة والــيت أرســت أساســا متينــا للتنميــة املســتدامة وأســهمت يف تشــكيل اخلطــة اجلديــدة. وهــي 

ومــؤمتر القمــة  ،ي للتنميــة املســتدامةومــؤمتر القمــة العــامل ،)5(تشــمل إعــالن ريــو بشــأن البيئــة والتنميــة
، ومنهــــاج عمــــل )6(وبرنــــامج عمــــل املــــؤمتر الــــدويل للســــكان والتنميــــة ،العــــاملي للتنميــــة االجتماعيــــة

مت يف إطــار متابعــة  ومــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة. ونؤكــد مــن جديــد أيضــا مــا ،)7(بيجــني
تحـــدة الرابـــع املعـــين بأقـــل البلـــدان منـــوا، واملـــؤمتر هـــذه املـــؤمترات، مبـــا يف ذلـــك نتـــائج مـــؤمتر األمـــم امل

ومــؤمتر األمــم املتحــدة الثــاين املعــين بالبلــدان  ،الــدويل الثالــث املعــين بالــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة
 .الكوارث النامية غري الساحلية، ومؤمتر األمم املتحدة العاملي الثالث املعين باحلد من أخطار

_______________ 
 ).3 – ألف (د 217القرار  )1(
 .55/2القرار  )2(
 .60/1القرار  )3(
 ، املرفق.41/128القرار  )4(
، اجمللـــد 1992حزيران/يونيـــه  14-3تقريـــر مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة املعـــين بالبيئـــة والتنميـــة، ريـــو دي جـــانريو،  )5(

، املرفـق 1والتصـويب)، القـرار  A.93.I.8 (منشـورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع القـرارات الـيت اعتمـدها املـؤمتر األول،
 األول.

(منشورات األمم املتحدة، رقـم  1994أيلول/سبتمرب  13-5تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، القاهرة،  )6(
 .املرفق ،1)، الفصل األول، القرار A.95.XIII.18املبيع 

(منشــورات األمــم املتحــدة،  1995أيلول/ســبتمرب  15-4تقريــر املــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة، بيجــني،  )7(
 .الثاين ، املرفق1، الفصل األول، القرار A.96.IV.13) رقم املبيع
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مبـــادئ إعـــالن ريـــو بشـــأن البيئـــة والتنميـــة، مبـــا يف ذلـــك مبـــادئ منهـــا ونعيـــد تأكيـــد مجيـــع  - ١٢
 7مبـــــدأ املســـــؤوليات املشـــــرتكة واملتباينـــــة يف آن واحـــــد، علـــــى النحـــــو املنصـــــوص عليـــــه يف املبـــــدأ 

 اإلعالن. من

ــــدها يف هــــذه املــــؤمترات الرئيســــية ومــــؤمترات القمــــة  - ١٣ ــــيت مت حتدي والتحــــديات وااللتزامــــات ال
وال متكاملـــة. وال بـــد يف ســـبيل التصـــدي هلـــا بفعاليـــة مـــن اتبـــاع �ـــج جديـــد. مرتابطـــة وتتطلـــب حلـــ

فثمــة اعــرتاف يف جمــال التنميــة املســتدامة بــأن القضــاء علــى الفقــر جبميــع صــوره وأبعــاده، ومكافحــة 
انعـــدام املســـاواة داخـــل البلـــدان وفيمـــا بينهـــا، وحفـــظ كوكـــب األرض، وحتقيـــق النمـــو االقتصـــادي 

 ببعض.متصل بعضها  مرتابطة دام، وتعزيز اإلدماج االجتماعي، أموراملطرد والشامل واملست
 

 عالمنا اليوم

ــــا جنتمــــع يف وقــــت متَ  - ١٤ ــــه أمــــام التنميــــة املســــتدامة حتــــديات هائلــــة. فــــالباليني مــــن ثُــــإنن ل في
مــن احليــاة الكرميــة. وأوجــه عــدم املســاواة داخــل الــدول  يعــانون الفقــر واحلرمــانيزالــون  مواطنينــا ال

يـــزال انعـــدام  ينهـــا آخـــذة يف التزايـــد. وهنـــاك فـــوارق هائلـــة يف الفـــرص والثـــروة والســـلطة. والوفيمـــا ب
املساواة بني اجلنسـني يشـكل حتـديا رئيسـيا. ومتثـل البطالـة، وال سـيما يف صـفوف الشـباب، مصـدر 
قلــق كبــري. وتشــكل األخطــار الصــحية الــيت هتــدد العــامل، وازديــاد تــواتر الكــوارث الطبيعيــة وشــدهتا، 

، والتطـــرف العنيـــف، واإلرهـــاب، ومـــا يتصـــل بـــذلك مـــن أزمـــات إنســـانية ومـــن اتتصـــاعد النزاعـــو 
بتقــويض الكثــري مــن التقــدم الــذي أحــرز علــى صــعيد التنميــة يف  تنــذرتشــريد قســري للبشــر، أمــورا 

اســـتنفاد املـــوارد الطبيعيـــة واآلثـــار الضـــارة للتـــدهور البيئـــي، مبـــا يف ذلـــك  وينضـــافالعقـــود األخـــرية. 
واجلفــــاف وتــــدهور األراضــــي ونــــدرة امليــــاه العذبــــة وفقــــدان التنــــوع البيولــــوجي، إىل قائمــــة  التصــــحر

. ويشــــكل تغــــري املنــــاخ واحــــدا مــــن أكــــرب ويــــؤدي إىل تفاقمهــــاالتحــــديات الــــيت تواجههــــا البشــــرية 
التحـــديات يف عصـــرنا وتقـــوض آثـــاره الضـــارة قـــدرة كافـــة البلـــدان علـــى حتقيـــق التنميـــة املســـتدامة. 

درجـــة احلـــرارة العامليـــة وارتفـــاع مســـتوى ســطح البحـــر وحتمـــض احمليطـــات وغريهـــا مـــن  فالزيــادات يف
اآلثـــار املرتتبـــة علـــى تغـــري املنــــاخ ختلـــف آثـــارا خطـــرية علــــى املنـــاطق الســـاحلية والبلـــدان الســــاحلية 
املنخفضـة، مبــا يف ذلـك الكثــري مـن أقــل البلــدان منـوا والــدول اجلزريـة الصــغرية الناميـة. واخلطــر يهــدد 

 الكثري من اجملتمعات وبقاء النظم البيولوجية اليت تدعم كوكب األرض. بقاء

بيــد أنــه أيضــا وقــت زاخــر بــالفرص اهلائلــة. فقــد أحــرز تقــدم كبــري يف مواجهــة الكثــري مــن  - ١٥
التحـــديات اإلمنائيـــة. وخـــرج مئـــات املاليـــني مـــن األشـــخاص علـــى مـــدى اجليـــل املاضـــي مـــن دائـــرة 

 للفتيــانرية يف السـبل املتاحـة للحصـول علــى التعلـيم، سـواء بالنسـبة الفقـر املـدقع. وطـرأت زيـادة كبــ
د انتشـــار تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت والـــرتابط العـــاملي بإمكانـــات كبـــرية عِـــ. ويَ الفتيـــاتأو 
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تتـــيح التعجيـــل بالتقـــدم البشـــري وســـد الفجـــوة الرقميـــة وإجيـــاد جمتمعـــات تقـــوم علـــى املعرفـــة، وهـــو 
 والطاقة. ار العلمي والتكنولوجي يف جماالت شىت من قبيل الطبيعد به أيضا االبتك ما

عامــا علــى االتفــاق علــى األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة. وهــي أهــداف  15وقــد مــر حــوايل  - ١٦
وفـرت إطـارا هامـا للتنميـة، وأحـرز مـن خالهلـا تقـدم كبـري يف عـدد مـن اجملـاالت. لكـن وتـرية التقــدم  

يـــا وأقـــل البلـــدان منـــوا والبلـــدان الناميـــة غـــري الســـاحلية والـــدول كانـــت متفاوتـــة، وال ســـيما يف أفريق
ســـيما  اجلزريـــة الصـــغرية الناميـــة، وال يـــزال بعـــض تلـــك األهـــداف بعيـــدا عـــن املســـار الصـــحيح، ال

األهــداف املتعلقــة بصــحة األمهــات واملواليــد واألطفــال والصــحة اإلجنابيــة. وحنــن نعــرب مــن جديــد 
يــع األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، مبــا يف ذلــك األهــداف البعيــدة عــن التزامنــا بــأن حنقــق بالكامــل مج

عن مسارها الصحيح، وخصوصا من خالل تزويد أقل البلـدان منـوا وغريهـا مـن البلـدان الـيت تواجـه 
أوضــاعا خاصــة مبزيــد مــن املســاعدات الــيت تركــز علــى أمــور حمــددة، مبــا يتماشــى مــع بــرامج الــدعم 

مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة منطلقــا هلــا، وتســعى إىل إمتــام ذات الصــلة. وتتخــذ اخلطــة اجلديــدة 
 ضعفا. مل يتحقق يف إطارها، وال سيما فيما يتعلق بالوصول إىل أشد الفئات ما

غــــري أن اإلطــــار الــــذي نعلــــن اليــــوم عــــن إرســــائه يتجــــاوز نطاقــــه بكثــــري نطــــاق األهــــداف  - ١٧
لقائمــــة مثــــل القضــــاء علــــى الفقــــر واالهتمــــام اإلمنائيــــة لأللفيــــة. فــــإىل جانــــب األولويــــات اإلمنائيــــة ا
اإلطــــار طائفــــة واســــعة مــــن األهــــداف  هــــذابالصــــحة والتعلــــيم واألمــــن الغــــذائي والتغذيــــة، حيــــدد 

االقتصـــــادية واالجتماعيـــــة والبيئيـــــة. وهـــــو يعـــــد أيضـــــا بإرســـــاء جمتمعـــــات أكثـــــر ســـــالما واحتضـــــانا 
والغايــــات  تــــرتبط األهــــدافو أيضــــا أنــــه حيــــدد وســــائل تنفيــــذ ذلــــك.  األمهيــــة للجميــــع. ومــــن غايــــة

وتشــرتك يف عناصــر عديــدة، ممــا يعكــس الــنهج املتكامــل الــذي فيمــا بينهــا اجلديــدة بــروابط عميقــة 
 اتباعه. قررنا

 
 الخطة الجديدة

غايـة مرتبطـة  169 هـدفا مـن أهـداف التنميـة املسـتدامة و 17إننا نعلن اليوم عن إرساء  - ١٨
بلــة للتجزئــة. ومل يســبق قــط لزعمــاء العــامل أن تعهــدوا هبــا، وهــي أهــداف وغايــات متكاملــة وغــري قا

وعلــى هــذا  مــن االتســاعالقــدر بالعمــل معــا وبــذل املســاعي املشــرتكة بشــأن خطــة سياســاتية هبــذا 
. فــنحن نشـــد الرحــال معــا للســـري حنــو التنميــة املســـتدامة، مكرســني أنفســنا مجاعيـــا النطــاق العــاملي

قيـق تعـاون مثمـر للجميـع ميكـن أن جيلـب مكاسـب هائلـة للسعي إىل حتقيق التنمية العاملية وإىل حت
لكـــل البلـــدان وجلميـــع املنـــاطق يف العـــامل. ونؤكـــد مـــن جديـــد أن لكـــل دولـــة ســـيادة دائمـــة كاملـــة 
متارســها حبريــة علــى كــل ثرواهتــا ومواردهــا الطبيعيــة وأنشــطتها االقتصــادية. وســوف ننفــذ اخلطــة مبــا 

يـــل احلاضـــر واألجيـــال املقبلـــة. ونؤكـــد مـــن جديـــد، يف اجل يعـــود بـــالنفع التـــام علـــى اجلميـــع، لصـــاحل
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ســـعينا هـــذا، التزامنـــا بالقـــانون الـــدويل، ونشـــدد علـــى أن اخلطـــة ســـوف تنفـــذ علـــى حنـــو متســـق مـــع 
 مبوجب القانون الدويل. احقوق الدول والتزاماهت

قــة ونعيــد تأكيــد أمهيــة اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنســان وغــريه مــن الصــكوك الدوليــة املتعل - ١٩
حبقــــوق اإلنســــان والقــــانون الــــدويل. ونشــــدد علــــى أن مجيــــع الــــدول مســــؤولة، طبقــــا مليثــــاق األمــــم 
املتحــدة، عــن احــرتام حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية للجميــع ومحايتهــا وتعزيزهــا، دومنــا متييــز 

ه مــن أي نــوع علــى أســاس العــرق أو اللــون أو اجلــنس أو اللغــة أو الــدين أو الــرأي السياســي أو غــري 
اإلعاقــــة، أو علــــى أي  أو األصــــل القــــومي أو االجتمــــاعي، أو علــــى أســــاس امللكيــــة أو املــــيالد أو

 أساس آخر.

وسوف يسـهم حتقيـق املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة والفتـاة إسـهاما حامسـا يف إحـراز  - ٢٠
شــــرية تقــــدم حنــــو حتقيــــق مجيــــع األهــــداف والغايــــات. فــــال ســــبيل إىل حتقيــــق كامــــل اإلمكانــــات الب

وحتقيــــق التنميــــة املســــتدامة إذا ظــــل نصــــف البشــــرية حمرومــــا مــــن التمتــــع بكامــــل حقــــوق اإلنســــان 
والفــرص الواجبــة لــه. إذ جيــب أن تتمتــع النســاء والفتيــات باملســاواة يف فــرص احلصــول علــى التعلــيم 

ن يف اجليــد واملــوارد االقتصــادية وفــرص املشــاركة السياســية، فضــال عــن املســاواة مــع الرجــال والفتيــا
القيــادة وصــنع القــرار علــى مجيــع املســتويات. وســوف نعمــل مــن أجــل إحــداث  فــرص العمــل وتــويل

زيــادة كبــرية يف االســتثمارات الــيت هتــدف إىل ســد الفجــوة بــني اجلنســني وتعزيــز دعــم املؤسســات يف 
ضــاء جمــال املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة علــى الصــعد العــاملي واإلقليمــي والــوطين. وســيتم الق

علــى مجيــع أشــكال التمييــز والعنــف ضــد النســاء والفتيــات، عــن طريــق أمــور منهــا إشــراك الرجــال 
ملنظـــور اجلنســــاين يف تنفيـــذ اخلطـــة أمـــر بــــالغ راعـــاة ا. فــــالتعميم املنـــتظم مليف هـــذا املســـعى والفتيـــان
 األمهية.

ــــــــدة يف  - ٢١ ــــــــات اجلدي ــــــــاير   1وســــــــيبدأ ســــــــريان األهــــــــداف والغاي  ،2016كــــــــانون الثاين/ين
وسيسرتشد هبا يف اختاذ القرارات علـى مـدى السـنوات اخلمـس عشـرة املقبلـة. وسـوف نعمـل مجيعـا 

ش يف كـل يعلى تنفيـذ اخلطـة يف بلـداننا وعلـى الصـعيدين اإلقليمـي والعـاملي، مـع مراعـاة الواقـع املعـ
ذي بلــد وقدراتــه ومســتوى تنميتــه واحــرتام السياســات واألولويــات الوطنيــة. وســوف حنــرتم احليــز الــ

تشــــغله السياســــات الوطنيــــة الراميــــة إىل حتقيــــق النمــــو االقتصــــادي املطــــرد واملســــتدام الــــذي يشــــمل 
ســـيما يف الـــدول الناميــة، مـــع احلفـــاظ علــى االتســـاق مـــع القواعــد وااللتزامـــات الدوليـــة  اجلميــع، ال

دي ذات الصـــلة. ونســـلم أيضـــا بأمهيـــة البعـــدين اإلقليمـــي ودون اإلقليمـــي وأمهيـــة التكامـــل االقتصـــا
اإلقليمـــي والـــرتابط يف جمـــال التنميـــة املســـتدامة. فـــاألطر اإلقليميـــة ودون اإلقليميـــة ميكـــن أن تيســـر 

 الوطين. جتسيد سياسات التنمية املستدامة بفعالية يف إجراءات حمددة على الصعيد
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ويواجـــه كـــل بلـــد حتـــديات خاصـــة يف ســـعيه إىل حتقيـــق التنميـــة املســـتدامة. وتســـتحق أشـــد  - ٢٢
عفا، وبلـــدان منهـــا علـــى وجـــه اخلصـــوص البلـــدان األفريقيـــة وأقـــل البلـــدان منـــوا والبلـــدان البلـــدان ضـــ

الناميــــة غــــري الســــاحلية والــــدول اجلزريــــة الصــــغرية الناميــــة، اهتمامــــا خاصــــا، شــــأ�ا يف ذلــــك شــــأن 
بعـــد النـــزاع. وهنـــاك أيضـــا حتـــديات خطـــرية  البلـــدان الـــيت تشـــهد حـــاالت نـــزاع والـــيت متـــر مبرحلـــة مـــا

 د من البلدان املتوسطة الدخل.داخل العدي

وال بـــد مـــن متكـــني الضـــعفاء. ويشـــمل مـــن تراعـــى احتياجـــاهتم يف اخلطـــة مجيـــع األطفـــال  - ٢٣
يف املائـــــة مـــــنهم يف فقـــــر)  80والشـــــباب واألشـــــخاص ذوي اإلعاقـــــة (الـــــذين يعـــــيش أكثـــــر مـــــن 

األصــــلية  واألشــــخاص املصــــابني بفــــريوس نقــــص املناعــــة البشــــرية/اإليدز واملســــنني وأفــــراد الشــــعوب
والالجئـــــني واملشـــــردين داخليـــــا واملهـــــاجرين. وقـــــد عقـــــدنا العـــــزم علـــــى اختـــــاذ مزيـــــد مـــــن التـــــدابري 
واإلجــــراءات الفعالـــــة، وفقـــــا للقــــانون الـــــدويل، إلزالـــــة العقبـــــات واملعوقــــات ولتعزيـــــز الـــــدعم وتلبيـــــة 
االحتياجـــات اخلاصـــة ملـــن يعيشـــون يف منـــاطق متضـــررة مـــن حـــاالت طـــوارئ إنســـانية معقـــدة ويف 

 مناطق متضررة من اإلرهاب.

وحنن ملتزمـون بالقضـاء علـى الفقـر جبميـع صـوره وأبعـاده، مبـا يف ذلـك مـن خـالل القضـاء  - ٢٤
. فــال بــد أن يتمتــع اجلميــع مبســتويات املعيشــة األساســية، 2030علــى الفقــر املــدقع حبلــول عــام 

قضـاء علـى اجلـوع عن طريـق وسـائل منهـا نظـم احلمايـة االجتماعيـة. وحنـن مصـممون أيضـا علـى ال
وحتقيــق األمــن الغــذائي علــى ســبيل األولويــة، وعلــى وضــع حــد جلميــع أشــكال ســوء التغذيــة. ويف 
هــذا الصــدد، نؤكــد مــن جديــد الــدور املهــم والطــابع الشــامل للجنــة األمــن الغــذائي العــاملي ونرحــب 

الريفيـة والزراعـة . وسـوف نكـرس املـوارد لتنميـة املنـاطق )8(بإعالن روما بشأن التغذية وبإطار العمـل
ومصــائد األمســاك املســتدامة، ولــدعم صــغار املــزارعني، وال ســيما املزارعــات، والرعــاة والصــيادين يف 

 البلدان النامية، وخباصة أقل البلدان منوا.

الطفولــــة املبكــــرة، والتعلــــيم االبتــــدائي،  -ونلتــــزم بتــــوفري تعلــــيم جيــــد يف مجيــــع املســــتويات  - 25
علـــى حنــو يشـــمل مجيـــع  - والتعلـــيم التقـــين، والتــدريب املهـــينعلـــيم اجلــامعي، والتعلــيم الثـــانوي، والت

بصــــرف النظــــر عــــن هــــويتهم مــــن حيــــث نــــوع اجلــــنس أو العمــــر  فالنــــاسُ األشــــخاص وينصــــفهم. 
االنتمـــاء العرقـــي أو اإلثـــين، واألشـــخاص ذوو اإلعاقـــة، واملهـــاجرون، وأبنـــاء الشـــعوب األصـــلية،  أو

ين يعيشـــون يف أوضـــاع هشـــة، كلُّهـــم ينبغـــي أن يســـتفيدوا مـــن واألطفـــال والشـــباب، وال ســـيما الـــذ
فـــرص الـــتعلم مـــدى احليـــاة، مبـــا يســـاعدهم علـــى حتصـــيل املعـــارف واملهـــارات الضـــرورية النتفـــاعهم 
بـــالفرص املتاحـــة هلـــم ومشـــاركتهم يف احليــــاة االجتماعيـــة مشـــاركة كاملـــة. وسنســـعى جاهــــدين إىل 

ذيهم مبـــا يلـــزمهم إلعمـــال حقـــوقهم وحتقيـــق قـــدراهتم هتيئـــة بيئـــة ينشـــأ فيهـــا األطفـــال والشـــباب فتغـــ
_______________ 

 ، املرفقان األول والثاين.EB 136/8منظمة الصحة العاملية، الوثيقة  )8(
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على وجه تـام، فيصـبحون بـذلك َمـددا يعـني بلـداننا علـى جـين مثـار املكاسـب الدميغرافيـة، ويشـمل 
 ذلك إقامة مدارس آمنة وتوثيق وشائج اجملتمعات احمللية واألسر. 

، العمـر املتوقـع لـدى الـوالدةوزيـادة ولكفالة متتـع اجلميـع بالصـحة والعافيـة البدنيـة والعقليـة  - 26
ُحيــَرُم مــن ذلــك أحــد.  الجيــب علينــا أن نــوفر التغطيــة الصــحية والرعايــة الصــحية اجليــدة للجميــع، 

ونلتـــزم باإلســـراع يف وتـــرية التقـــدم احملـــرز حـــىت اآلن صـــوب خفـــض عـــدد وفيـــات املواليـــد واألطفـــال 
. وإننـــا 2030 امعـــ لـــولواألمهــات بوضـــع حـــد جلميـــع تلـــك الوفيـــات الــيت ميكـــن تفاديهـــا قبـــل ح

ملتزمــون بكفالــة اســتفادة اجلميــع مــن خــدمات الرعايــة املتعلقــة بالصــحة اجلنســية واإلجنابيــة، مبــا يف 
ذلك ألغـراض تنظـيم األسـرة واإلعـالم والتثقيـف. وسـنبذل كـذلك جهـودا مـن أجـل اإلسـراع بـوترية 

الزمة نقــص املناعــة املكتســب التقــدم احملــرز يف مكافحــة املالريــا، وفــريوس نقــص املناعــة البشــرية/مت
ذلـك مـن األوبئـة واألمـراض املعديـة، بوسـائل  ، وإيبـوال وغـريوالتهـاب الكبـد(اإليـدز)، وداء السـل، 

مــــن مجلتهــــا التصــــدي ملقاومــــة امليكروبــــات لألدويــــة وملشــــكلة األمــــراض املهَملــــة الــــيت تعــــاين منهــــا 
يف ذلـــك االضـــطرابات  ومعاجلتهـــا، مبـــاالبلـــدان الناميـــة. ونلتـــزم بالوقايـــة مـــن األمـــراض غـــري املعديـــة 

 السلوكية والعصبية واضطرابات النمو، اليت تشكل حتديا كبريا يف وجه التنمية املستدامة. 

وسنســعى إىل إقامــة أســس اقتصــادية متينــة لصــاحل بلــداننا مجيعــا. إن مــن شــروط االزدهــار  - 27
بتعمــيم  فيــه. ولــن يتحقــق ذلــك إالاألساســية اطــراُد النمــو االقتصــادي واســتدامته ومشــاركة اجلميــع 

االنتفـــاع بـــالثروة والتصـــدي ملشـــكلة التفـــاوت يف الـــدخل. وســـنعمل مـــن أجـــل أن نبـــين اقتصـــادات 
ديناميــة أساســها االســتدامة واالبتكــار وحمورهــا النــاس، تعمــل علــى النهــوض بفــرص العمــل املتاحــة 

لجميـــع. وسنقضـــي علـــى للشـــباب والتمكـــني االقتصـــادي للمـــرأة خاصـــة، وتـــوفري العمـــل الالئـــق ل
السخرة واالجتار بالبشر ونضع حـدا لعمـل األطفـال جبميـع أشـكاله. فالبلـدان قاطبـة ستسـتفيد مـن 

يلــزم مــن املعــارف واملهــارات للقيــام بعمــل منــتج  وجــود قــوة عاملــة متعلمــة تــنعم بالصــحة ومتلــك مــا
اإلنتاجيــــة للبلــــدان  حيقـــق مطاحمهــــا وللمشــــاركة الكاملــــة يف احليــــاة االجتماعيــــة. وســــنعزز القــــدرات

األقـــل منـــوا يف القطاعـــات مجيعـــا، بوســـائل مـــن بينهـــا التحـــول اهليكلـــي. وســـنعتمد سياســـات تعـــزز 
والعمالة املنتجـة، وتعمـيم االسـتفادة مـن اخلـدمات املاليـة، واإلنتاجيـة، والزراعـة  ة،اإلنتاجيالقدرات 

ة املســـتدامة، واســـتفادة اجلميـــع مـــن املســـتدامة، والتنميـــة الرعويـــة وتنميـــة املصـــائد، والتنميـــة الصـــناعي
خـــــدمات الطاقـــــة احلديثـــــة املســـــتدامة الـــــيت ميكـــــن التعويـــــل عليهـــــا بتكلفـــــة ميســـــورة، ونظـــــم النقـــــل 

 املستدامة، وجودة البنيات التحتية وقدرهتا على الصمود. 

ونلتــــزم بــــإجراء التغيــــريات األساســــية يف الطرائــــق الــــيت تنهجهــــا جمتمعاتنــــا يف إنتــــاج الســــلع  - 28
دمات واســتهالكها. وجيــب أن تســاهم احلكومــات واملنظمــات الدوليــة وقطــاع األعمــال وغــري واخلــ

ذلـــــك مـــــن اجلهـــــات الفاعلـــــة غـــــري احلكوميـــــة واألفـــــراد يف تغيـــــري أمنـــــاط االســـــتهالك واإلنتـــــاج غـــــري 
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تســـخري مجيـــع املصـــادر يف حشـــد املســـاعدة املاليـــة والتقنيـــة الالزمـــة لتعزيـــز  بطـــرق منهـــا، املســـتدامة
ـــــة القـــــدرات  ـــــدان النامي ـــــة لالنتقـــــال صـــــوب أمنـــــاط اســـــتهالكية بل ـــــة واالبتكاري العلميـــــة والتكنولوجي

االســتهالك بأمنــاط  للــربامج املتعلقــة تنفيــذ اإلطــار العشــريوإنتاجيــة أكثــر اســتدامة. ونشــجع علــى 
. وكل البلدان ينبغـي أن تتخـذ إجـراءات يف هـذا الصـدد، علـى أن تتـوىل البلـدان واإلنتاج املستدامة

 قدمة النمو ريادة اجلهد املبذول، مراعية يف ذلك تنمية البلدان النامية وقدراهتا. املت

ونعــــــرتف باملســــــامهة اإلجيابيــــــة للمهــــــاجرين يف حتقيــــــق النمــــــو الشــــــامل للجميــــــع والتنميــــــة  - 29
املستدامة. ونعـرتف أيضـا بـأن اهلجـرة الدوليـة هـي واقـع متعـدد األبعـاد يتسـم بأمهيـة كـربى يف تنميـة 

ملنشأ وبلـدان العبـور وبلـدان املقصـد ويتطلـب اختـاذ تـدابري متسـقة وشـاملة. وسـنتعاون دوليـا بلدان ا
مــن أجــل كفالــة أن تــتم اهلجــرة بطريقــة نظاميــة وأن جتــري يف ظــروف تــوفِّر األمــان ويســودها النظــام 
مــع االحــرتام الكامــل حلقــوق اإلنســان وضــمان املعاملــة اإلنســانية للمهــاجرين، بصــرف النظــر عــن 

هم مــن حيــث اهلجــرة، ولالجئــني واملشــردين. وينبغــي أن يســعى ذلــك التعــاون أيضــا إىل تعزيــز وضــع
الناميـة. ونشـدد  البلـدان يف وال سـيماقدرة اجملتمعات احمللية على حتمـل مـن تـؤويهم مـن الالجئـني، 

علــى حــق املهــاجرين يف العــودة إىل البلــدان الــيت حيملــون جنســيتها، ونــذّكر بــأن مــن واجــب الــدول 
 العائدين.  ن تكفل مراعاة األصول يف استقبال رعاياهاأ

جتاريـة  وحنث الدول بقـوة علـى االمتنـاع عـن سـن وتطبيـق أي تـدابري اقتصـادية أو ماليـة أو - 30
ــــاىف مــــع القــــانون الــــدويل وميثــــاق األمــــم املتحــــدة وتعرقــــل التنميــــة االقتصــــادية  أحاديــــة اجلانــــب تتن

 لبلدان النامية. واالجتماعية الكاملة، وال سيما يف ا

هـي احملفـل احلكـومي الـدويل  )9(ونقر بأن اتفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة بشـأن تغـري املنـاخ - 31
علـــى  وحنـــن مصـــممون الرئيســـي الـــذي يتـــوىل دوليـــا مناقشـــة التـــدابري العامليـــة ملواجهـــة تغـــري املنـــاخ.

املنـــاخ يســـتوجب تعاونـــا  لتغـــريالطـــابع العـــاملي  إن. التصـــدي حبـــزم خلطـــر تغـــري املنـــاخ وتـــدهور البيئـــة
دوليــا علــى أوســع نطــاق ممكــن يرمــي إىل اإلســـراع خبفــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة علــى الصـــعيد 
العــاملي ومعاجلــة مســألة التكيــف مــع اآلثــار الســلبية لتغــري املنــاخ. وإننــا نالحــظ بقلــق بــالغ الفجــوة 

 2020ف بتحقيقهـــا حبلـــول عـــام األثـــر اإلمجـــايل لوعـــود التخفيـــف الـــيت تلتـــزم األطـــراالكبـــرية بـــني 
فيمــا يتصــل باالنبعاثــات الســنوية العامليــة مــن غــازات الدفيئــة ومســارات االنبعاثــات اإلمجاليــة الــيت 
تـــــــرّجح احتمـــــــال اإلبقـــــــاء علـــــــى ارتفـــــــاع معـــــــدل درجـــــــة احلـــــــرارة العامليـــــــة دون درجتـــــــني مئـــــــويتني 

 .  قبل الثورة الصناعية درجة مئوية فوق مستويات ما 1.5 أو

_______________ 
)9( United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822. 
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ستشـــرافا النعقـــاد الـــدورة احلاديـــة والعشـــرين ملـــؤمتر األطـــراف ببـــاريس، نؤكـــد التـــزام مجيـــع وا - 32
الـــدول بالعمـــل مـــن أجـــل التوصـــل إىل اتفـــاق عـــاملي طمـــوح بشـــأن املنـــاخ. ونؤكـــد مـــن جديـــد أن 
ــــة متفــــق عليهــــا حتظــــى بقــــوة النفــــاذ مبوجــــب  الربوتوكــــول، أي صــــك قــــانوين آخــــر أو وثيقــــة ختامي

مجيـــــــع األطـــــــراف، جيـــــــب أن يتصـــــــدى بطريقـــــــة متوازنـــــــة ألمـــــــور مـــــــن  االتفاقيـــــــة وتســـــــري علـــــــى
التخفيــــــف والتكيــــــف والتمويــــــل وتطــــــوير التكنولوجيــــــا ونقلهــــــا وبنــــــاء القــــــدرات وشــــــفافية  مجلتهــــــا

 والدعم.  اإلجراءات

ونقـــــر بـــــأن حتقيـــــق التنميـــــة االجتماعيـــــة واالقتصـــــادية مـــــرهتن بـــــاإلدارة املســـــتدامة للمـــــوارد  - 33
علـــى حفـــظ احمليطـــات والبحـــار، ومـــوارد ميـــاه  حنـــن مصـــممون مثومـــن  الطبيعيـــة لكوكـــب األرض.

الشــــرب، وكــــذلك الغابــــات واجلبــــال واألراضــــي اجلافــــة واســــتخدامها اســــتخداما مســــتداما، ومحايــــة 
علــى تشــجيع الســياحة  أيضــا وحنــن مصــممونالتنــوع البيولــوجي والــنظم اإليكولوجيــة واحليــاة الربيــة. 

وتلوثهـــا، وتـــدعيم التعـــاون علـــى مكافحـــة التصـــحر والعواصـــف  املســـتدامة، والتصـــدي لنـــدرة امليـــاه
الرمليـــة وتــــدهور األراضــــي واجلفــــاف، وتعزيــــز القــــدرة علـــى التحمــــل واحلــــد مــــن خمــــاطر الكــــوارث. 
ونتطلــع يف هــذا الصــدد إىل االجتمــاع الثالــث عشــر ملــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي، 

 املقرر أن ينعقد باملكسيك. 

ر بــأن تنميــة املنــاطق احلضــرية وإدارهتــا بطريقــة مســتدامة شــرط حاســم لالرتقــاء بنوعيــة ونقــ - 34
حيــــاة النــــاس. وســــنعمل مــــع الســــلطات واجملتمعــــات احملليــــة مــــن أجــــل جتديــــد مــــدننا ومســــتوطناتنا 
البشـــرية وختطيطهـــا علـــى حنـــو يعـــزز الـــتالحم اجملتمعـــي واألمـــن الشخصـــي، وحيفـــز علـــى االبتكـــار 

وســـنقوم بتقلـــيص اآلثـــار الســـلبية النامجـــة عـــن األنشـــطة احلضـــرية وعـــن املـــواد وإجيـــاد فـــرص العمـــل. 
، مبــا يف ذلــك مــن خــالل إدارة والبيئــةالبشــرية الكيميائيــة الــيت تنطــوي علــى أخطــار هتــدد الصــحة 

ســليمة مــن الناحيــة البيئيــة واســتخدامها علــى حنــو مــأمون، وخفــض النفايــات  املــواد الكيميائيــة إدارة
وزيــادة فعاليــة اســتخدام امليــاه والطاقــة. وســنعمل مــن أجــل تقلــيص تــأثري املــدن يف  وإعــادة تــدويرها،

ا وسياســـاتننظــام املنــاخ العــاملي. وســنراعي أيضـــا االجتاهــات والتوقعــات الســكانية يف اســرتاتيجياتنا 
املعــين الريفيــة واحلضــرية. ونتطلــع إىل انعقــاد مــؤمتر األمــم املتحــدة املقبــل يف املنــاطق  اإلمنائيــة لوطنيــةا

 باإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة يف كيتو. 

تتحقــــق التنميــــة املســــتدامة يف منــــأى عــــن الســــالم واألمــــن؛ كمــــا أن انعــــدام  وال ميكــــن أن - 35
التنميـــة املســــتدامة يعـــرض للخطــــر اســـتتباب الســــالم واألمــــن. وتقـــر اخلطــــة اجلديـــدة بضــــرورة بنــــاء 

ملســـاواة بـــني النـــاس يف القـــدرة علـــى اللجـــوء إىل جمتمعـــات ســـلمية عادلـــة حاضـــنة للجميـــع تكفـــل ا
العدالــة، وتقــوم علــى احــرتام حقــوق اإلنســان (مبــا يف ذلــك احلــق يف التنميــة)، وعلــى فعاليــة ســيادة 
القــانون واحلكــم الرشــيد يف املســتويات كافــة، وعلــى مؤسســات تتســم بالشــفافية والفعاليــة وختضــع 
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إىل نشــوب العنــف وانعــدام األمــن واستشــراء الظلــم،  للمســاءلة. وتتنــاول اخلطــة العوامــل الــيت تقــود 
كانعـــدام املســـاواة والفســـاد وســـوء اإلدارة وتـــدفق األمـــوال واألســـلحة بطـــرق غـــري مشـــروعة. وجيـــب 
علينـــا أن نضـــاعف جهودنـــا مـــن أجـــل تســـوية النزاعـــات أو منـــع نشـــوهبا ومـــؤازرة البلـــدان الـــيت متـــر 

املــرأة يف عمليــات بنــاء الســالم وإرســاء دعــائم  بعــد النــزاع، بوســائل منهــا كفالــة إشــراك مبراحــل مــا
الدولــة. ونــدعو إىل اختــاذ املزيــد مــن التــدابري واإلجــراءات الفعالــة، طبقــا للقــانون الــدويل، مــن أجــل 
إزالــة العقبــات الــيت حتــول دون متــام إعمــال حــق تقريــر املصــري بالنســبة للشــعوب الرازحــة حتــت نــري 

زالــت تـؤثر ســلبا يف تنميتهـا االقتصــادية واالجتماعيــة ويف  ااألجنـيب، والــيت مـ االحــتاللو االسـتعمار 
 بيئتها أيضا.

ونتعهـــد بتعزيـــز التفـــاهم الثقـــايف والتســـامح واالحـــرتام املتبـــادل ودعـــم روح املواطنـــة العامليـــة  - 36
واملســــؤولية املشــــرتكة. ونعــــرتف بــــالتنوع الطبيعــــي والثقــــايف للعــــامل ونقــــر بــــأن الثقافــــات واحلضــــارات 

 ن أن تساهم يف حتقيق التنمية املستدامة أل�ا من عناصرها التمكينية األساسية. مجيعها ميك

والرياضــة هــي أيضــا مــن العناصــر التمكينيــة املهمــة للتنميــة املســتدامة. ونعــرتف باملســامهة  - 37
املتعاظمــــة الـــــيت تضـــــطلع هبــــا الرياضـــــة يف حتقيـــــق التنميـــــة والســــالم بـــــالنظر إىل دورهـــــا يف تشـــــجيع 

الحــرتام ومســامهتها يف متكــني املــرأة والشــباب واألفــراد واجملتمعــات ويف بلــوغ األهــداف التســامح وا
 املنشودة يف جماالت الصحة والتعليم واالندماج االجتماعي. 

ونؤكـــد مــــن جديـــد ضــــرورة احــــرتام الســـالمة اإلقليميــــة للــــدول واســـتقالهلا السياســــي وفقــــا  - 38
 مليثاق األمم املتحدة. 

 
 وسائل التنفيذ

ــــة  - 39 ــــدة وطموحهــــا يقتضــــيان إنعــــاش الشــــراكة العامليــــة لكفال إن اتســــاع نطــــاق اخلطــــة اجلدي
ســيما  تنفيــذها، وهــو أمــر نلتــزم بــه التزامــا تامــا. وســتعمل هــذه الشــراكة بــروح التضــامن العــاملي، وال

التضــــامن مــــع الفئــــات األشــــد فقــــرا ومــــع األشــــخاص الــــذين يعيشــــون يف أوضــــاع هشــــة. وستُـَيّســــر 
ــــات، مبشــــاركة احلكومــــات والقطــــاع اخنراطــــا عامل ــــع األهــــداف والغاي ــــذ مجي ــــا مكثفــــا يف دعــــم تنفي ي

اخلــاص واجملتمــع املــدين ومنظومــة األمــم املتحــدة وغريهــا مــن اجلهــات الفاعلــة، وتعبئــة مجيــع املــوارد 
 املتاحة. 

ويف إطــــار كـــــل  17وتتســــم الغايــــات املتعلقــــة بوســــائل التنفيــــذ املندرجــــة يف إطــــار اهلــــدف  - 40
ن أهـداف التنميــة املسـتدامة بأمهيــة حموريــة يف إجنـاز خطتنــا، كمـا تتســاوى مـن حيــث األمهيــة هـدف مــ

مـــع األهـــداف والغايـــات األخـــرى. وميكـــن إجنـــاز اخلطـــة، مبـــا فيهـــا أهـــداف التنميـــة املســـتدامة، ضـــمن 
ة إطــار إنعــاش الشــراكة العامليــة مــن أجــل التنميــة املســتدامة وتعضــيدها بالسياســات واإلجــراءات احملــدد

اجململــة يف الوثيقــة اخلتاميــة للمــؤمتر الــدويل الثالــث لتمويــل التنميــة، املنعقــد بــأديس أبابــا خــالل الفــرتة 
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، )10(. ونرحـــب بـــإقرار اجلمعيـــة العامـــة خطـــَة عمـــل أديـــس أبابـــا2015متوز/يوليـــه  16إىل  13مـــن 
مـــل خلطـــة . ونقـــر بـــأن التنفيـــذ الكا2030الـــيت هـــي جـــزء صـــميم مـــن خطـــة التنميـــة املســـتدامة لعـــام 

 وغاياهتا.  عمل أديس أبابا أمر أساسي لتحقيق أهداف التنمية املستدامة
واالجتماعيــة. ونقــر بــأن كــل بلــد يتحمــل املســؤولية الرئيســية عــن حتقيــق تنميتــه االقتصــادية  - 41

وتتنــاول اخلطــة اجلديــدة الوســائل املطلوبــة لبلــوغ األهــداف والغايــات. ونقــر بــأن تلــك الوســائل تشــمل 
وارد املاليــة وبنــاء القــدرات ونقــل التكنولوجيــات الســليمة بيئيــا إىل البلــدان الناميــة بنــاء علــى حشــد املــ

يتفــق عليــه. وسيضــطلع التمويــل العــام،  شــروط مواتيــة، مبــا فيهــا الشــروط امليســرة والتفضــيلية، ووفــق مــا
ألساســـية ويف علـــى املســـتويني احمللـــي والـــدويل معـــا، بـــدور حيـــوي يف تـــوفري اخلـــدمات والســـلع العامـــة ا

حتفيـــز مصـــادر التمويـــل األخـــرى. ونعـــرتف بـــدور القطـــاع اخلـــاص، علـــى تنـــوع مؤسســـاته املمتـــدة مـــن 
املؤسســــات البالغــــة الصــــغر إىل الشــــركات املتعــــددة اجلنســــيات مــــرورا بالتعاونيــــات، وبــــدور منظمــــات 

 اجلديدة.  اجملتمع املدين واملنظمات اخلريية يف تنفيذ اخلطة
إعــالن وبرنــامج عمــل ســرتاتيجيات وبــرامج العمــل ذات الصــلة، مبــا فيهــا ونــدعم تنفيــذ اال - 42

ــــل وإجــــراءات العمــــل، )11(اســــطنبول ــــة املعجَّ ــــة الصــــغرية النامي ، )12((مســــار ســــاموا) للــــدول اجلزري
، ونعيـــد )13(2024-2014الناميـــة غـــري الســـاحلية للعقـــد  لصـــاحل البلـــدانوبرنـــامج عمـــل فيينـــا 

وبرنــامج الشــراكة اجلديــدة مــن أجــل تنميــة  2063فريقــي لعــام خطــة االحتــاد األ تأكيــد أمهيــة دعــم
ــــذي  ، وكلُّهــــا يشــــكل جــــزءا ال)14(أفريقيــــا ــــدة. ونقــــر بالتحــــدي الكبــــري ال يتجــــزأ مــــن اخلطــــة اجلدي

والبلـدان الـيت ينتصب أمام حتقيـق السـالم الـدائم والتنميـة املسـتدامة يف البلـدان الـيت تشـهد نزاعـات 
 النزاع.بعد  توجد يف مرحلة ما

جهــود البلــدان مــن أجــل  دعــمونشــدد علــى أن التمويــل العــام الــدويل يقــوم بــدور مهــم يف  - 43
تعبئة املوارد العامـة علـى الصـعيد احمللـي، وال سـيما يف البلـدان األفقـر واألشـد ضـعفا الـيت تعـاين مـن 

منائيــة الرمسيــة، نــدرة املــوارد احملليــة. ومــن الغايــات املهمــة للتمويــل العــام الــدويل، مبــا فيــه املســاعدة اإل
حتفيز حشـد مـوارد إضـافية مـن املصـادر األخـرى، عامـة وخاصـة. وتعيـد اجلهـات املاحنـة للمسـاعدة 
اإلمنائية الرمسية تأكيد التزامات كل واحـدة منهـا علـى حـدة، مبـا يف ذلـك التـزام العديـد مـن البلـدان 

ي اإلمجـايل للمسـاعدة يف املائـة مـن الـدخل القـوم 0.7هـدف ختصـيص نسـبة  بلوغباملتقدمة النمو 

_______________ 
خطــة عمــل أديــس أبابــا الصــادرة عــن املــؤمتر الــدويل الثالــث لتمويــل التنميــة (خطــة عمــل أديــس أبابــا)، الــيت  )10(

 .، املرفق)69/313(القرار  2015متوز/يوليه  27اعتمدهتا اجلمعية العامة يف 
 2011أيار/مـــايو  13-9بأقـــل البلـــدان منـــوا، اســـطنبول، تركيـــا، تقريـــر مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة الرابـــع املعـــين  )11(

(A/CONF.219/7) ،الثاينو  ن األولالفصال. 
 ، املرفق.69/15القرار  )12(
 ، املرفق الثاين.69/137القرار  )13(
)14( A/57/304.املرفق ، 

http://undocs.org/ar/A/CONF.219/7
http://undocs.org/ar/A/57/304
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يف املائــة مــن  0.2 يف املائــة و 0.15وختصــيص نســبة تــرتاوح بــني للبلــدان الناميــة اإلمنائيــة الرمسيــة 
 .  منوا الدخل القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية ألقل البلدان

اســـــايت ونعــــرتف بأمهيـــــة دعـــــم املؤسســــات املاليـــــة الدوليـــــة، وفقــــا لوالياهتـــــا، للهـــــامش السي - 44
للبلـــدان كـــل واحـــد منهـــا علـــى حـــدة، وال ســـيما البلـــدان الناميـــة. وجنـــدد االلتـــزام بتوســـيع وتعزيـــز 
مســامهة البلــدان الناميــة ومشــاركتها، مبــا فيهــا البلــدان األفريقيــة، وأقــل البلــدان منــوا، والبلــدان الناميــة 

خل، يف عمليـــات اختـــاذ غـــري الســـاحلية، والـــدول اجلزريـــة الصـــغرية الناميـــة، والبلـــدان املتوســـطة الـــد
 القرارات االقتصادية الدولية ووضع املعايري واإلدارة االقتصادية العاملية. 

ونعـــرتف أيضـــا بالـــدور األساســـي الـــذي تضـــطلع بـــه الربملانـــات الوطنيـــة مـــن خـــالل ســـن  - 45
ل التشـــريعات واعتمـــاد امليزانيــــات ودورهـــا يف كفالــــة املســـاءلة عــــن فعاليـــة تنفيــــذ التزاماتنـــا. وســــتعم

احلكومـــــات واملؤسســـــات العامـــــة أيضـــــا عـــــن كثـــــب يف املســـــائل املتعلقـــــة بالتنفيـــــذ مـــــع الســـــلطات 
اإلقليميـــــة واحملليـــــة، واملؤسســـــات دون اإلقليميـــــة، واملؤسســـــات الدوليـــــة، واملؤسســـــات األكادمييـــــة، 

 واملنظمات اخلريية، واهليئات التطوعية وغريها. 
 بلـــوغيف دعـــم  ومـــا حتظـــى بـــه مـــن ميـــزة نســـبية ألمـــم املتحـــدةاونؤكـــد الـــدور اهلـــام ملنظومـــة  - 46

مبـــا ينبغـــي أن يتـــوافر هلـــا مـــن مـــوارد كافيـــة وأن  أهـــداف التنميـــة املســـتدامة وحتقيـــق التنميـــة املســـتدامة
تتحلــى بــه مــن جناعــة وانســجام وكفــاءة وفعاليــة. وإذ نشــدد علــى أمهيــة تعزيــز امللكيــة والقيــادة الوطنيــة 

للحــوار اجلــاري للمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي بشــأن علــى الصــعيد القطــري، نعــرب عــن دعمنــا 
 الطويل.  موقع منظومة األمم املتحدة اإلمنائية يف إطار هذه اخلطة يف األجل

 
 المتابعة واالستعراض

تتحمـــل حكوماتنـــا املســـؤولية الرئيســـية عـــن أنشـــطة املتابعـــة واالســـتعراض، علـــى كـــل مـــن  - 47
ا يتعلـق بالتقـدم احملـرز يف حتقيـق األهـداف والغايـات خـالل الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي، فيمـ

الســنوات اخلمــس عشــرة املقبلــة. ولــدعم روح املســؤولية لــدى مواطنينــا، ســنتخذ الرتتيبــات الالزمــة 
إلجـــراء أنشـــطة املتابعـــة واالســـتعراض بانتظـــام يف خمتلـــف املســـتويات، علـــى النحـــو املبـــني يف هـــذه 

سيضــطلع املنتــدى السياســي الرفيــع املســتوى برعايــة اجلمعيــة اخلطــة ويف خطــة عمــل أديــس أبابــا. و 
العامة واجمللس االقتصـادي واالجتمـاعي بالـدور املركـزي يف رصـد أنشـطة املتابعـة واالسـتعراض علـى 

 الصعيد العاملي. 
وجيـــري إعـــداد مؤشـــرات تعـــني علـــى القيـــام هبـــذا العمـــل. وســـتكون هنالـــك حاجـــة لوجـــود  - 48

فة ميكــن احلصــول عليهــا يف الوقــت املناســب تســاعد يف قيــاس التقــدم بيانــات جيــدة موثوقــة مصــن
ُيســـــتثىن منهـــــا أحـــــد. وهـــــذه البيانـــــات أساســـــية لعمليـــــة اختـــــاذ  احملـــــرز وتكفـــــل اســـــتفادة شـــــاملة ال

القــــرارات. وينبغــــي اســــتخدام البيانــــات واملعلومــــات املســــتقاة مــــن آليــــات اإلبــــالغ القائمــــة حيثمــــا 
دنـا مـن أجـل تـدعيم القـدرات اإلحصـائية يف البلـدان الناميـة، أمكن. وقد اتفقنا على تكثيـف جهو 

وال ســــيما منهــــا البلــــدان األفريقيــــة، وأقــــل البلــــدان منــــوا، والبلــــدان الناميــــة غــــري الســــاحلية، والــــدول 
اجلزريـــة الصـــغرية الناميـــة، والبلـــدان املتوســـطة الـــدخل. ونلتـــزم بوضـــع مقـــاييس أوســـع للتقـــدم احملـــرز 

 ايل. تكمل الناتج احمللي اإلمج
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 نداء للعمل من أجل تغيير عالمنا
إنشـــاء األمـــم  قبـــل ســـبعني ســـنة خلـــت، اجتمـــع جيـــل ســـابق مـــن قـــادة العـــامل مـــن أجـــل - 49

الســالم واحلــوار والتعــاون  املتحــدة. فبنــوا هــذه املنظمــة علــى أنقــاض احلــرب واالنقســام وأرســوا قــيم
 القيم. جتسيد لتلكالدويل اليت تستند إليها. وميثل ميثاق األمم املتحدة أمسى 

علـــى بنـــاء  وهـــا حنـــن اليـــوم نتخـــذ أيضـــا قـــرارا ذا أمهيـــة تارخييـــة عظيمـــة. فقـــد عقـــدنا العـــزم - 50
الفرصــة ألن يعيشـــوا حيـــاة  مســتقبل أفضـــل جلميــع بـــين البشــر، مبـــن فـــيهم املاليــني ممـــن مل تــتح هلـــم

أول جيــل يــنجح يف  الئقــة كرميــة موفــورة، ومــن حتقيــق كامــل إمكانــاهتم البشــرية. وميكننــا أن نكــون
استئصال شأفة الفقر، كما قد نكـون آخـر جيـل تتـاح لـه الفرصـة إلنقـاذ كوكـب األرض. وسـيكون 

 أهدافنا. إن ُوفِّقنا يف بلوغ 2030العامل أفضل حاال يف عام 
لعمــل علــى الصــعيد العــاملي يف الســنوات اخلمــس مــن أجــل ا اليــوم اعنهــ اخلطــة الــيت نعلــنإن  - 51

. وملـــا كـــان األطفـــال األرض يف القـــرن احلـــادي والعشـــرينوكوكـــب  للنـــاس ميثـــاق هـــيعشـــرة املقبلـــة، 
جمــــاال  والشــــباب إناثــــا وذكــــورا هــــم عوامــــل التغيــــري احلامســــة، فــــإ�م ســــيجدون يف األهــــداف اجلديــــدة

 أفضل.  يوجهون من خالله قدراهتم الالمتناهية يف إطار سعيهم الدؤوب إىل إجياد عامل
فإننــــا  ،ميثــــاق األمــــم املتحــــدةهــــي فاحتــــة “ حنــــن الشــــعوب”لشــــهرية وإذا كانــــت العبــــارة ا - 52

وســــريافقنا يف  .2030نبــــدأ اليــــوم مســــرينا يف الطريــــق الــــذي يقودنــــا حنــــو عــــام “ حنـــن الشــــعوب”
ــــات ومنظومــــة األمــــم املتحــــدة ــــة األخــــرى  رحلتنــــا كــــل مــــن احلكومــــات والربملان واملؤسســــات الدولي

 اخلــــــاصوالقطــــــاع  التجاريــــــةاملــــــدين واألعمــــــال  مــــــعوالســــــلطات احملليــــــة والشــــــعوب األصــــــلية واجملت
قاطبـــة. وقـــد تفاعـــل مـــع هـــذه اخلطـــة ماليـــني النـــاس الـــذين  والنـــاسواألوســـاط العلميـــة واألكادمييـــة 

فهــي خطــة النــاس وضــعت علــى أيــدي النــاس لصــاحل النــاس، وهــذا يف  ســيجعلون منهــا خطــة هلــم.
 النجاح.  سيكفل هلا اعتقادنا ما

 الشــبابة ومســتقبل كوكبنــا ملــك أيــدينا. وهــو أيضــا ملــك أيــدي جيــل إن مســتقبل البشــري - 53
الــــراهن الــــذي سيســــلم الشــــعلة إىل األجيــــال املقبلــــة. ولقــــد رمسنــــا الطريــــق حنــــو التنميــــة املســــتدامة؛ 

حنقـــق مـــن  وســـيكون علينـــا مجيعـــا أن حنـــرص علـــى جنـــاح ســـعينا فيـــه وعلـــى عـــدم االنتكـــاس فيمـــا
 مكاسب. 

 
 غاياتهاأهداف التنمية المستدامة و 

علـــى إثــــر عمليــــة مفاوضــــات حكوميـــة دوليــــة شــــاملة، وبنــــاء علـــى اقــــرتاح الفريــــق العامــــل  - 54
يتضـــمن مقدمـــة تبـــني  جـــاء، الـــذي )15(املفتـــوح بـــاب العضـــوية املعـــين بأهـــداف التنميـــة املســـتدامة

 سياق تلك األهداف، نورد فيما يلي األهداف والغايات اليت اتفقنا بشأ�ا. 

_______________ 
 املعــين بأهــداف التنميــة املســتدامةالتــابع للجمعيــة العامــة و تقريــر الفريــق العامــل املفتــوح بــاب العضــوية يــرد يف  )15(
)A/68/970  وCorr.1 ؛ وانظر أيضاA/68/970/Add.1  3إىل(. 

http://undocs.org/ar/A/68/970
http://undocs.org/ar/A/68/970/Add.1
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ة املســتدامة وغاياهتـــا متكاملــة وغــري قابلــة للتجزئـــة، وهــي عامليــة بطبيعتهـــا وأهــداف التنميــ - 55
وشــاملة مــن حيــث تطبيقهــا، تراعــي اخــتالف الواقــع املعــيش يف كــل بلــد وقدراتــه ومســتوى تنميتــه 

طـــــابع عـــــاملي يُطمـــــح إىل وحتــــرتم السياســـــات واألولويـــــات الوطنيـــــة. وتعتـــــرب الغايـــــات مرامـــــي ذات 
مــة غاياهتــا الوطنيــة اخلاصــة هبــا مسرتشــدة مبســتوى الطمــوح العــاملي ، حيــث حتــدد كــل حكو بلوغهــا

الغايــات ســبل إدمــاج هــذه  أيضــا تقــررولكــن مــع مراعــاة الظــروف الوطنيــة. وعلــى كــل حكومــة أن 
ضــمن عمليــات التخطــيط والسياســات واالســرتاتيجيات الوطنيــة. واملهــم مراعــاة  العامليــة الطموحــة

ســائر العمليــات اجلاريــة الــيت تتصــل هبــا يف امليــادين االقتصــادية  الصــلة بــني التنميــة املســتدامة وبــني
 واالجتماعية والبيئية. 

يف  حمـــددةكـــل بلـــد يواجـــه حتـــديات إننـــا إذ نضـــع هـــذه األهـــداف والغايـــات نعـــرتف بـــأن   - 56
علـــى التحـــديات اخلاصـــة الـــيت تواجـــه أكثـــر البلـــدان ، ونشـــدد حتقيـــق التنميـــة املســـتدامةســـعيه إىل 

ما البلـدان األفريقيـة وأقـل البلـدان منـوا والبلـدان الناميـة غـري السـاحلية والـدول اجلزريـة ضعفا، وال سي
البلـدان  وتتطلـبالصغرية النامية، وكذلك التحديات احملـددة الـيت تواجـه البلـدان املتوسـطة الـدخل. 

 أيضا. اخاص االيت متر حباالت نزاع اهتمام
زالـــت غـــري متــــوفرة،  بالعديــــد مـــن الغايـــات مــــا ونعـــرتف بـــأن البيانــــات األساســـية املتعلقـــة - 57

ونــدعو إىل زيــادة الــدعم لتعزيــز مجــع البيانــات وبنــاء القــدرات يف الــدول األعضــاء، مــن أجــل وضــع 
أســس البيانــات حيثمــا مل تكــن موجــودة، وطنيــا وعامليــا. ونلتــزم مبــلء الثغــرة القائمــة يف جمــال مجــع 

شــكل أفضــل، وال ســيما بالنســبة إىل الغايــات الــيت البيانــات مبــا يســاعد علــى قيــاس التقــدم احملــرز ب
 ليس هلا معامل رقمية واضحة.

ونشـــجع اجلهــــود اجلاريــــة الــــيت تبـــذهلا الــــدول األعضــــاء يف إطــــار حمافـــل أخــــرى مــــن أجــــل  - 58
التصــــدي ملســــائل رئيســــية قــــد تعرقــــل تنفيــــذ خطتنــــا، وحنــــرتم الواليــــات املســــتقلة لتلــــك العمليــــات. 

ومـــــن تنفيـــــذها أداة تســـــاعد علـــــى دعـــــم تلـــــك العمليـــــات األخـــــرى ونعتـــــزم أن جنعـــــل مـــــن اخلطـــــة 
 والقرارات املتخذة يف إطارها، وال تؤدي إىل اإلخالل هبا.

وفــق ظروفــه وأولوياتــه  ،تاحــة لكــل بلــداملدوات األنمــاذج و الرؤى و الــهج و نُ ونعــرتف بــاختالف الــ - 59
ن كوكـب األرض ونظمـه اإليكولوجيـة أ ، ونؤكـد مـن جديـدحتقيـق التنميـة املسـتدامةيف سعيه إىل  الوطنية،

 واملناطق. تعبري شائع يف عدد من البلدان“ أمنا األرض”وأن املشرتك هي بيتنا 
 

 أهداف التنمية المستدامة
 القضاء على الفقر جبميع أشكاله يف كل مكان  - 1اهلدف 
وتعزيـــــــــز  احملســـــــــنةالقضـــــــــاء علـــــــــى اجلـــــــــوع وتـــــــــوفري األمـــــــــن الغـــــــــذائي والتغذيـــــــــة  - 2اهلدف 

 املستدامة لزراعةا
 ضمان متّتع اجلميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف مجيع األعمار  - 3اهلدف 
ضــــمان التعلــــيم اجليــــد املنصــــف والشــــامل للجميــــع وتعزيــــز فــــرص الــــتعّلم مــــدى  - 4اهلدف 

 للجميع  احلياة
 حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات  - 5اهلدف 
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 مستدامة  صرف الصحي للجميع وإدارهتا إدارةن توافر املياه وخدمات الضما - 6اهلدف 
ضـــــــمان حصـــــــول اجلميـــــــع بتكلفـــــــة ميســـــــورة علـــــــى خـــــــدمات الطاقـــــــة احلديثـــــــة  - 7اهلدف 

 واملستدامة املوثوقة
تعزيـــز النمـــو االقتصـــادي املطـــرد والشـــامل للجميـــع واملســـتدام، والعمالـــة الكاملـــة  - 8اهلدف 

 الالئق للجميع واملنتجة، وتوفري العمل 
 ،الشـامل للجميــعاملسـتدام إقامـة بُـىن حتتيـة قـادرة علـى الصــمود، وحتفيـز التصـنيع  - 9اهلدف 

 وتشجيع االبتكار 
 احلد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينها  -10اهلدف 
ـــــــادرة علـــــــى  - 11اهلدف  ـــــــع وآمنـــــــة وق ـــــــل املـــــــدن واملســـــــتوطنات البشـــــــرية شـــــــاملة للجمي جْع

 مستدامةو  الصمود
 ضمان وجود أمناط استهالك وإنتاج مستدامة  -12اهلدف 
 **اختاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغّري املناخ وآثاره - 13اهلدف 
حفظ احمليطات والبحار واملـوارد البحريـة واسـتخدامها علـى حنـو مسـتدام لتحقيـق  - 14اهلدف 

 التنمية املستدامة 
لربّيــة وترميمهــا وتعزيــز اســتخدامها علــى حنــو مســتدام، محايــة الــنظم اإليكولوجيــة ا - 15اهلدف 

وإدارة الغابــات علــى حنــو مســتدام، ومكافحــة التصــحر، ووقــف تــدهور األراضــي 
 وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي 

يُهّمـــش فيهـــا أحـــد مـــن أجـــل حتقيـــق  التشـــجيع علـــى إقامـــة جمتمعـــات مســـاملة ال - 16اهلدف 
ة إمكانيــة وصــول اجلميــع إىل العدالــة، وبنــاء مؤسســات التنميــة املســتدامة، وإتاحــ

 فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على مجيع املستويات
 املستدامة الشراكة العاملية من أجل حتقيق التنمية التنفيذ وتنشيطتعزيز وسائل  - 17اهلدف 

 
هــي املنتــدى الــدويل واحلكــومي الــدويل  مــع التســليم بــأن اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــري املنــاخ **

 .العاملي الرئيسي للتفاوض بشأن التصدي لتغري املناخ على الصعيد
 

 القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان - 1الهدف 

، وهـــو يُقـــاس 2030القضـــاء علـــى الفقـــر املـــدقع للنـــاس أمجعـــني أينمـــا كـــانوا حبلـــول عـــام  1-1
 دوالر يف اليوم 1.25شون بأقل من حاليا بعدد األشخاص الذين يعي

ختفــيض نســبة الرجـــال والنســاء واألطفــال مـــن مجيــع األعمــار الـــذين يعــانون الفقــر جبميـــع  1-2
   2030أبعاده وفقًا للتعاريف الوطنية مبقدار النصف على األقل حبلول عام 

 اســـتحداث نظـــم وتـــدابري محايـــة اجتماعيـــة مالئمـــة علـــى الصـــعيد الـــوطين للجميـــع ووضـــع 1-3
   2030حدود دنيا هلا، وحتقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء حبلول عام 
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ضــمان متتّــع مجيــع الرجــال والنســاء، وال ســيما الفقــراء والضــعفاء مــنهم، بــنفس احلقــوق يف  1-4
احلصول علـى املـوارد االقتصـادية، وكـذلك حصـوهلم علـى اخلـدمات األساسـية، وعلـى حـق امـتالك 

هـــــا وغـــــريه مـــــن احلقـــــوق املتعّلقـــــة بأشـــــكال امللكيـــــة األخـــــرى، وبـــــاملرياث، األراضـــــي والتصـــــّرف في
وباحلصـــول علـــى املـــوارد الطبيعيـــة، والتكنولوجيـــا اجلديـــدة املالئمـــة، واخلـــدمات املاليـــة، مبـــا يف ذلـــك 

   2030التمويل املتناهي الصغر، حبلول عام 

ها وتأثّرهــا بـــالظواهر بنــاء قـــدرة الفقــراء والفئـــات الضــعيفة علـــى الصــمود واحلـــد مــن تعرضـــ 1-5
املتطرفــــة املتصــــلة باملنــــاخ وغريهــــا مــــن اهلــــزات والكــــوارث االقتصــــادية واالجتماعيــــة والبيئيــــة حبلــــول 

 2030 عام
  

كفالــة حشــد مـــوارد كبــرية مـــن مصــادر متنوعـــة، مبــا يف ذلـــك عــن طريـــق التعــاون اإلمنـــائي  أ-1
دان منــوا، مبــا يكفيهــا مــن الوســائل الــيت املعــّزز، مــن أجــل تزويــد البلــدان الناميــة، وال ســيما أقــل البلــ

 أبعاده  ميكن التنبؤ هبا من أجل تنفيذ الربامج والسياسات الرامية إىل القضاء على الفقر جبميع

وضع أطر سياساتية سـليمة علـى كـل مـن الصـعيد الـوطين واإلقليمـي والـدويل، اسـتناداً إىل  ب-١
عيـــة للمنظـــور اجلنســـاين، مـــن أجـــل تســـريع وتـــرية اســـرتاتيجيات إمنائيـــة مراعيـــة ملصـــاحل الفقـــراء ومرا

 االستثمار يف اإلجراءات الرامية إىل القضاء على الفقر 
 

القضـــــاء علـــــى الجـــــوع وتـــــوفير األمـــــن الغـــــذائي والتغذيـــــة المحّســـــنة وتعزيـــــز  - 2الهدف 
 المستدامة الزراعة

فة، القضــــاء علــــى اجلــــوع وضــــمان حصــــول اجلميــــع، وال ســــيما الفقــــراء والفئــــات الضــــعي 2-1
   2030 يكفيهم من الغذاء املأمون واملغّذي طوال العام حبلول عام فيهم الرّضع، على ما مبن

، مبــــا يف ذلــــك حتقيــــق 2030وضــــع �ايــــة جلميــــع أشــــكال ســــوء التغذيــــة، حبلــــول عــــام  2-2
ــــف النمــــو واهلــــزال لــــدى األطفــــال دون ســــن اخلامســــة،  األهــــداف املّتفــــق عليهــــا دوليــــا بشــــأن توّق

اجــــــات التغذويــــــة للمراهقــــــات والنســــــاء احلوامــــــل واملراضــــــع وكبــــــار الســــــن حبلــــــول ومعاجلــــــة االحتي
   2025 عام

ــــة، وال ســــيما النســــاء وأفــــراد  2-3 ــــة ودخــــل صــــغار منتجــــي األغذي مضــــاعفة اإلنتاجيــــة الزراعي
 األمــن خــالل ضــمانالشــعوب األصــلية واملزارعــون األســريون والرعــاة والصــيادون، مبــا يف ذلــك مــن 

علــــــى األراضــــــي وعلــــــى مــــــوارد اإلنتــــــاج األخــــــرى واملــــــدخالت واملعــــــارف  ماملســــــاواة يف حصــــــوهلو 
واخلـــدمات املاليـــة وإمكانيـــة وصـــوهلم إىل األســـواق وحصـــوهلم علـــى الفـــرص لتحقيـــق قيمـــة مضـــافة 

   2030وحصوهلم على فرص عمل غري زراعية، حبلول عام 
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ؤدي إىل زيـادة ضمان وجود نظم إنتـاج غـذائي مسـتدامة، وتنفيـذ ممارسـات زراعيـة متينـة تـ 2-4
اإلنتاجيـة واحملاصــيل، وتســاعد علــى احلفـاظ علــى الــنظم اإليكولوجيــة، وتعـزز القــدرة علــى التكيّــف 
مع تغري املنـاخ وعلـى مواجهـة أحـوال الطقـس الشـديدة وحـاالت اجلفـاف والفيضـانات وغريهـا مـن 

   2030الكوارث، وحتسِّن تدرجييا نوعية األراضي والرتبة، حبلول عام 

األليفـــة ومـــا و  الداجنـــة واحليوانـــاتظ علـــى التنـــوع اجليـــين للبـــذور والنباتـــات املزروعـــة احلفـــا 2-5
يتصل هبا من األنواع الربية، مبا يف ذلـك مـن خـالل بنـوك البـذور والنباتـات املتنّوعـة الـيت تُـدار إدارة 
 ســليمة علــى كــل مــن الصــعيد الــوطين واإلقليمــي والــدويل، وضــمان الوصــول إليهــا وتقاســم املنــافع
الناشـــئة عـــن اســـتخدام املـــوارد اجلينيـــة ومـــا يّتصـــل هبـــا مـــن معـــارف تقليديـــة بعـــدل وإنصـــاف علـــى 

   2020النحو املتفق عليه دوليا، حبلول عام 
  

زيــادة االســتثمار، مبــا يف ذلــك عــن طريــق التعــاون الــدويل املعــّزز، يف البــىن التحتيــة الريفيــة،  أ-٢
عــي، ويف تطــوير التكنولوجيــا وبنــوك اجلينــات احليوانيــة ويف البحــوث الزراعيــة وخــدمات اإلرشــاد الزرا

 سيما يف أقل البلدان منوا  والنباتية من أجل تعزيز القدرة اإلنتاجية الزراعية يف البلدان النامية، وال
منــع القيــود املفروضــة علــى التجــارة وتصــحيح التشــوهات يف األســواق الزراعيــة العامليــة، مبــا  ب-2

ء املـــوازي جلميـــع أشـــكال إعانـــات الصـــادرات الزراعيـــة، ومجيـــع تـــدابري يف ذلـــك عـــن طريـــق اإللغـــا
 التصدير ذات األثر املماثل، وفقا لتكليف جولة الدوحة اإلمنائية 

اعتمــاد تــدابري لضــمان ســالمة أداء أســواق الســلع األساســية ومشــتقاهتا وتيســري احلصــول  ج-2
عــن االحتياطيــات مــن األغذيــة،  علــى املعلومــات عــن األســواق يف الوقــت املناســب، مبــا يف ذلــك

 وذلك للمساعدة على احلد من شدة تقلب أسعارها 
 

 ضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار - 3الهدف 

 100 000حالــة وفــاة لكــل  70خفــض النســبة العامليــة للوفيــات النفاســية إىل أقــل مــن  3-1
   2030مولود حي حبلول عام 

ايــــة لوفيــــات املواليــــد واألطفــــال دون ســــن اخلامســــة الــــيت ميكــــن تفاديهــــا حبلــــول وضــــع � 3-2
وفيــــات املواليــــد علــــى األقــــل إىل ، بســــعي مجيــــع البلــــدان إىل بلــــوغ هــــدف خفــــض 2030 عــــام
مولــود حــي، وخفــض وفيــات األطفــال دون ســن اخلامســة علــى  1 000حالــة وفــاة يف كــل  12

 حي مولود  1 000حالة وفاة يف كل  25األقل إىل 

 التهـــابوضـــع �ايـــة ألوبئـــة اإليـــدز والســـل واملالريـــا واألمـــراض املداريـــة املهملـــة ومكافحـــة  3-3
   2030 ألمراض املعدية األخرى حبلول عامواألمراض املنقولة باملياه وا الكبد
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ختفيض الوفيات املبكرة النامجة عن األمـراض غـري املعديـة مبقـدار الثلـث مـن خـالل الوقايـة  3-4
   2030تعزيز الصحة والسالمة العقليتني حبلول عام والعالج و 

تعزيز الوقاية من إساءة اسـتعمال املـواد، مبـا يشـمل تعـاطي مـواد اإلدمـان وتنـاول الكحـول  3-5
 على حنو يضر بالصحة، وعالج ذلك

إىل  علـــى الصـــعيد العـــاملي النامجـــة عـــن حـــوادث املـــرور اإلصـــاباتخفـــض عـــدد الوفيـــات و  3-6
   2020 النصف حبلول عام

ضـــمان حصـــول اجلميـــع علـــى خـــدمات رعايـــة الصـــحة اجلنســـية واإلجنابيـــة، مبـــا يف ذلـــك  3-7
خــــــــدمات ومعلومــــــــات تنظــــــــيم األســــــــرة والتوعيــــــــة اخلاصــــــــة بــــــــه، وإدمــــــــاج الصــــــــحة اإلجنابيــــــــة يف 

   2030االسرتاتيجيات والربامج الوطنية حبلول عام 

املخــــاطر املاليــــة، وإمكانيــــة حتقيــــق التغطيــــة الصــــحية الشــــاملة، مبــــا يف ذلــــك احلمايــــة مــــن  3-8
احلصــول علــى خــدمات الرعايــة الصــحية األساســية اجليــدة وإمكانيــة حصــول اجلميــع علــى األدويــة 

   اجلّيدة الفعالة امليسورة التكلفة األساسية املأمونة واللقاحات

احلـــد بدرجـــة كبـــرية مـــن عـــدد الوفيـــات واألمـــراض النامجـــة عـــن التعـــّرض للمـــواد الكيميائيـــة  3-9
 2030ة وتلويث وتلّوث اهلواء واملاء والرتبة حبلول عام اخلطر 

  
يف مجيـــــع  التبــــغ مكافحــــة اإلطاريــــة بشــــأن الصــــحة العامليـــــة منظمــــة اتفاقيــــةتعزيــــز تنفيــــذ  أ-٣

 االقتضاء  البلدان، حسب

دعــم البحـــث والتطـــوير يف جمـــال اللقاحـــات واألدويــة لألمـــراض املعديـــة وغـــري املعديـــة الـــيت  ب-٣
ان الناميــــة يف املقــــام األول، وتــــوفري إمكانيــــة احلصــــول علــــى األدويــــة واللقاحــــات تتعـــرض هلــــا البلــــد

االتفـاق املتعلـق باجلوانـب املتصـلة بالتجــارة األساسـية بأسـعار معقولـة، وفقـا إلعـالن الدوحــة بشـأن 
وبالصــــحة العامــــة، الــــذي يؤكــــد حــــق البلــــدان الناميــــة يف االســــتفادة  مــــن حقــــوق امللكيــــة الفكريــــة

اجلوانــب املتصــلة بالتجــارة مــن حقــوق امللكيــة ب املتعلــق ألحكــام الــواردة يف االتفــاقبالكامــل مــن ا
مــن أجــل إمكانيــة الفكريــة املتعلقــة بأوجــه املرونــة الالزمــة حلمايــة الصــحة العامــة، وال ســيما العمــل 

   حصول اجلميع على األدوية

ع وتطويرهـــــا زيـــــادة التمويـــــل يف قطـــــاع الصـــــحة وتوظيـــــف القـــــوى العاملـــــة يف هـــــذا القطـــــا  ج-٣
ــــدول اجلزريــــة الصــــغرية  وتــــدريبها واســــتبقائها يف البلــــدان الناميــــة، وخباصــــة يف أقــــل البلــــدان منــــوا وال

 النامية، زيادة كبرية 



 A/RES/70/1 2030تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 
 

22/48 

تعزيــز قــدرات مجيــع البلــدان، وال ســيما البلــدان الناميــة، يف جمــال اإلنــذار املبكــر واحلــد مــن  د-٣
 ية املخاطر وإدارة املخاطر الصحية الوطنية والعامل

 
ضــمان التعلــيم الجيــد المنصــف والشــامل للجميــع وتعزيــز فــرص الــتعّلم مــدى  - 4الهدف 

 للجميع الحياة

ضــمان أن يتمتّــع مجيــع الفتيــات والفتيــان بتعلــيم ابتــدائي وثــانوي جمــاين ومنصــف وجيّــد،  4-1
 2030مما يؤدي إىل حتقيق نتائج تعليمية مالئمة وفعالة حبلول عام 

فـــرص احلصـــول علـــى نوعيـــة جيـــدة مـــن النمـــاء الفتيـــات والفتيـــان ميـــع ضـــمان أن تتـــاح جل 4-2
والرعايــة يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة والتعلــيم قبــل االبتــدائي حــىت يكونــوا جــاهزين للتعلــيم االبتــدائي 

 2030حبلول عام 

ملهــــين لتقــــين واضــــمان تكــــافؤ فــــرص مجيــــع النســــاء والرجــــال يف احلصــــول علــــى التعلــــيم ا 4-3
   2030اجلّيد وامليسور التكلفة، مبا يف ذلك التعليم اجلامعي، حبلول عام  والتعليم العايل

الزيـــادة بنســــبة كبــــرية يف عــــدد الشــــباب والكبـــار الــــذين تتــــوافر لــــديهم املهــــارات املناســــبة،  4-٤
يف ذلــك املهــارات التقنيــة واملهنيــة، للعمــل وشــغل وظــائف الئقــة وملباشــرة األعمــال احلــرة حبلــول  مبــا

   2030عام 

القضــاء علــى التفــاوت بــني اجلنســني يف التعلــيم وضــمان تكــافؤ فــرص الوصــول إىل مجيــع  4-5
مســــتويات التعلـــــيم والتـــــدريب املهـــــين للفئـــــات الضــــعيفة، مبـــــا يف ذلـــــك لألشـــــخاص ذوي اإلعاقـــــة 

   2030 والشعوب األصلية واألطفال الذين يعيشون يف ظل أوضاع هشة، حبلول عام

نســبة كبــرية مــن الكبــار، رجــاًال ونســاء علــى حــد ســواء، ضــمان أن يلــّم مجيــع الشــباب و  4-6
   2030بالقراءة والكتابة واحلساب حبلول عام 

ضــمان أن يكتســب مجيــع املتعّلمــني املعــارف واملهــارات الالزمــة لــدعم التنميــة املســتدامة،  4-7
العــيش  مــن بينهــا التعلــيم لتحقيــق التنميــة املســتدامة واتّبــاع أســاليبالســبل مبــا يف ذلــك جبملــة مــن 

املســـــتدامة، وحقـــــوق اإلنســـــان، واملســـــاواة بـــــني اجلنســـــني، والـــــرتويج لثقافـــــة الســـــالم ونبـــــذ العنـــــف 
واملواطنـــــة العامليـــــة وتقـــــدير التنـــــوع الثقـــــايف وتقـــــدير مســـــامهة الثقافـــــة يف التنميـــــة املســـــتدامة، حبلـــــول 

   2030 عام
  

اقـة، واألطفـال، ورفـع مسـتوى بناء املرافق التعليمية اليت تراعي الفـروق بـني اجلنسـني، واإلع أ-٤
   للجميعوشاملة  املرافق التعليمية القائمة وهتيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف
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الزيــادة بنســبة كبــرية يف عــدد املــنح املدرســية املتاحــة للبلــدان الناميــة علــى الصــعيد العــاملي،  ب-٤
لناميــة والبلـــدان األفريقيــة، لاللتحـــاق بـــالتعليم وخباصــة ألقـــل البلــدان منـــوا والــدول اجلزريـــة الصـــغرية ا

ـــا املعلومـــات واالتصـــاالت، والـــربامج التقنيـــة  العـــايل، مبـــا يف ذلـــك مـــنح التـــدريب املهـــين وتكنولوجي
   2020 واهلندسية والعلمية يف البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية األخرى، حبلول عام

ني املـــؤهلني، مبـــا يف ذلـــك مـــن خـــالل التعـــاون الـــدويل الزيـــادة بنســـبة كبـــرية يف عـــدد املعلمـــ ج-٤
لتــدريب املعلمــني يف البلــدان الناميــة، وخباصــة يف أقــل البلــدان منــوًّا والــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة، 

   2030حبلول عام 
 

 تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات  - 5الهدف 

 يز ضد مجيع النساء والفتيات يف كل مكان القضاء على مجيع أشكال التمي 5-1

القضاء على مجيـع أشـكال العنـف ضـد مجيـع النسـاء والفتيـات يف اجملـالني العـام واخلـاص،  5-2
 االستغالل  مبا يف ذلك االجتار بالبشر واالستغالل اجلنسي وغري ذلك من أنواع

زواج املبكـــر والـــزواج القضـــاء علـــى مجيـــع املمارســـات الضـــارة، مـــن قبيـــل زواج األطفـــال والـــ 5-3
 القسري، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث

وتقــديرها مــن خــالل تــوفري  غــري مدفوعــة األجــر االعــرتاف بأعمــال الرعايــة والعمــل املنــزيل 5-4
اخلـــدمات العامــــة والبــــىن التحتيــــة ووضــــع سياســــات احلمايــــة االجتماعيــــة وتعزيــــز تقاســــم املســــؤولية 

 ، حسبما يكون ذلك مناسبًا على الصعيد الوطينداخل األسرة املعيشية والعائلة

كفالــة مشــاركة املــرأة مشــاركة كاملــة وفعالــة وتكــافؤ الفــرص املتاحــة هلــا للقيــادة علــى قــدم  5-5
 والعامة  املساواة مع الرجل على مجيع مستويات صنع القرار يف احلياة السياسية واالقتصادية

ية واإلجنابيـة وعلـى احلقـوق اإلجنابيـة، ضمان حصول اجلميع على خـدمات الصـحة اجلنسـ 5-6
علــى النحــو املتفــق عليــه وفقــا لربنــامج عمــل املــؤمتر الــدويل للســكان والتنميــة ومنهــاج عمــل بيجــني 

 والوثائق اخلتامية ملؤمترات استعراضهما 
  

القيــام بإصــالحات لتخويــل املــرأة حقوقــا متســاوية يف املــوارد االقتصــادية، وكــذلك إمكانيــة  أ-٥
علـى حـق امللكيـة والتصـّرف يف األراضـي وغريهـا مـن املمتلكـات، وعلـى اخلـدمات املاليـة،  حصوهلا

 واملرياث واملوارد الطبيعية، وفًقا للقوانني الوطنية 

تعزيــز اســتخدام التكنولوجيــا التمكينيــة، وخباصــة تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، مــن  ب-٥
 أجل تعزيز متكني املرأة 
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سـليمة وتشـريعات قابلـة لإلنفـاذ وتعزيـز السياسـات والتشـريعات القائمـة اعتماد سياسـات  ج-٥
ـــــــى  ـــــــات عل ـــــــني اجلنســـــــني ومتكـــــــني كـــــــل النســـــــاء والفتي ـــــــل للنهـــــــوض باملســـــــاواة ب مـــــــن هـــــــذا القبي

 املستويات  مجيع
 

ـــــــع وإدارتهـــــــا  - 6الهدف  ـــــــاه وخـــــــدمات الصـــــــرف الصـــــــحي للجمي ـــــــوافر المي ضـــــــمان ت
 مستدامة إدارة

ــــع 6-1 ــــق هــــدف حصــــول اجلمي ــــاه الشــــرب املأمونــــة وامليســــورة  حتقي بشــــكل منصــــف علــــى مي
   2030التكلفة حبلول عام 

حتقيــق هــدف حصــول اجلميــع علــى خــدمات الصــرف الصــحي والنظافــة الصــحية ووضــع  6-2
�ايـة للتغــوط يف العــراء، وإيــالء اهتمـام خــاص الحتياجــات النســاء والفتيـات ومــن يعيشــون يف ظــل 

   2030أوضاع هشة، حبلول عام 

واملــواد الكيميائيــة ســني نوعيــة امليــاه عــن طريــق احلــد مــن التلــوث ووقــف إلقــاء النفايــات حت 6-3
إىل أدىن حــد، وخفــض نســبة ميــاه اجملــاري غــري املعاجلــة إىل النصــف،  اخلطــرة وتقليــل تســّرهباواملــواد 

وزيــــادة إعــــادة التــــدوير وإعــــادة االســــتخدام املأمونــــة بنســــبة كبــــرية علــــى الصــــعيد العــــاملي، حبلــــول 
   2030 معا

زيادة كفاءة اسـتخدام امليـاه يف مجيـع القطاعـات زيـادة كبـرية وضـمان سـحب امليـاه العذبـة  6-4
وإمداداهتا على حنو مستدام من أجـل معاجلـة شـح امليـاه، واحلـد بدرجـة كبـرية مـن عـدد األشـخاص 

   2030الذين يعانون من ندرة املياه، حبلول عام 

تنفيذ اإلدارة املتكاملـة ملـوارد امليـاه علـى مجيـع املسـتويات، مبـا يف ذلـك مـن خـالل التعـاون  6-5
   2030العابر للحدود حسب االقتضاء، حبلول عام 

محايــة وتــرميم الــنظم اإليكولوجيــة املتصــلة بامليــاه، مبــا يف ذلــك اجلبــال والغابــات واألراضــي  6-6
   2020وفية والبحريات، حبلول عام الرطبة واأل�ار ومستودعات املياه اجل

  
تعزيـــز نطـــاق التعـــاون الـــدويل ودعـــم بنـــاء القـــدرات يف البلـــدان الناميـــة يف جمـــال األنشـــطة  أ-٦

ــــة ملوحتهــــا، وكفــــاءة  ــــاه والصــــرف الصــــحي، مبــــا يف ذلــــك مجــــع امليــــاه، وإزال والــــربامج املتعلقــــة باملي
التــــدوير وإعــــادة االســــتعمال، حبلــــول  اســــتخدامها، ومعاجلــــة امليــــاه العادمــــة، وتكنولوجيــــات إعــــادة

   2030 عام

 دعم وتعزيز مشاركة اجملتمعات احمللية يف حتسني إدارة املياه والصرف الصحي  ب-٦
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ضــــمان حصــــول الجميــــع بتكلفــــة ميســــورة علــــى خــــدمات الطاقــــة الحديثــــة  - 7الهدف 
 والمستدامة الموثوقة

ة احلديثــــة املوثوقـــة حبلــــول ضـــمان حصـــول اجلميــــع بتكلفـــة ميســـورة علــــى خـــدمات الطاقـــ 7-1
   2030 عام

حتقيـــق زيـــادة كبـــرية يف حصـــة الطاقـــة املتجـــددة يف جمموعـــة مصـــادر الطاقـــة العامليـــة حبلـــول  7-2
   2030 عام

   2030مضاعفة املعدل العاملي للتحسن يف كفاءة استخدام الطاقة حبلول عام  7-3
  

وتكنولوجيــا الطاقــة النظيفــة، مبــا  تعزيــز التعــاون الــدويل مــن أجــل تيســري الوصــول إىل حبــوث أ-٧
والكفـــــاءة يف اســـــتخدام الطاقـــــة وتكنولوجيـــــا الوقـــــود  ،يف ذلـــــك تلـــــك املتعّلقـــــة بالطاقـــــة املتجـــــددة

ـــا الطاقـــة  األحفـــوري املتقدمـــة واألنظـــف، وتشـــجيع االســـتثمار يف البـــىن التحتيـــة للطاقـــة وتكنولوجي
   2030النظيفة، حبلول عام 

وحتسـني مسـتوى التكنولوجيـا مـن أجـل تقـدمي خـدمات الطاقـة  توسيع نطـاق البُـىن التحتيـة ب-٧
اجلزريـة الصـغرية  والـدولاحلديثة واملستدامة للجميع يف البلدان النامية، وخباصـة يف أقـل البلـدان منـوا 

الناميــة والبلــدان الناميــة غــري الســاحلية، وفقــا لــربامج الــدعم اخلاصــة بكــل منهــا علــى حــدة، حبلــول 
 2030عام 

 
ــــة  - 8الهدف  ــــع والمســــتدام، والعمال تعزيــــز النمــــو االقتصــــادي المطــــرد والشــــامل للجمي

 للجميع الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق

احلفــاظ علــى النمــو االقتصــادي الفــردي وفقــا للظــروف الوطنيــة، وخباصــة علــى منــو النــاتج  8-1
 وايف املائة على األقل سنويا يف أقل البلدان من 7احمللي اإلمجايل بنسبة 

حتقيــق مســتويات أعلــى مــن اإلنتاجيــة االقتصــادية مــن خــالل التنويــع، واالرتقــاء مبســتوى  8-2
التكنولوجيــا، واالبتكــار، مبــا يف ذلــك مــن خــالل الرتكيــز علــى القطاعــات املتســمة بالقيمــة املضــافة 

 العالية والقطاعات الكثيفة العمالة 

م األنشـــطة اإلنتاجيـــة، وفـــرص العمـــل تعزيـــز السياســـات املوجهـــة حنـــو التنميـــة والـــيت تـــدع 8-3
إضـــفاء الطـــابع  وتشـــجع علـــىالالئــق، ومباشـــرة األعمـــال احلـــرة، والقـــدرة علـــى اإلبــداع واالبتكـــار، 

الرمسـي علــى املشـاريع املتناهيــة الصــغر والصـغرية واملتوســطة احلجـم، ومنوهــا، مبــا يف ذلـك مــن خــالل 
 احلصول على اخلدمات املالية



 A/RES/70/1 2030تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 
 

26/48 

تخدام املــوارد العامليــة يف جمــال االســتهالك واإلنتــاج، تــدرجييا، حــىت حتســني الكفــاءة يف اســ 8-4
لإلطـــار العشـــري ، والســـعي إىل فصـــل النمـــو االقتصـــادي عـــن التـــدهور البيئـــي، وفقـــا 2030عـــام 

ــــاج املســــتدامةللــــربامج  ، مــــع اضــــطالع البلــــدان املتقدمــــة النمــــو املتعلقــــة بأمنــــاط االســــتهالك واإلنت
 الريادة بدور

مالــة الكاملــة واملنتجــة وتــوفري العمــل الالئــق جلميــع النســاء والرجــال، مبــن فــيهم حتقيــق الع 8-5
الشــــــباب واألشـــــــخاص ذوو اإلعاقــــــة، وتكـــــــافؤ األجــــــر لقـــــــاء العمــــــل املتكـــــــافئ القيمــــــة، حبلـــــــول 

 2030 عام

التعلــــيم أو التــــدريب  احلــــد بدرجــــة كبــــرية مــــن نســــبة الشــــباب غــــري امللتحقــــني بالعمالــــة أو 8-6
 2020 حبلول عام

اختـــاذ تـــدابري فوريـــة وفعالـــة للقضـــاء علـــى الســـخرة وإ�ـــاء الـــرق املعاصـــر واالجتـــار بالبشـــر  8-7
حظــــر واستئصــــال أســــوأ أشــــكال عمــــل األطفــــال، مبــــا يف ذلــــك جتنيــــدهم واســــتخدامهم   ضــــمانو 

 2025كجنود، وإ�اء عمل األطفال جبميع أشكاله حبلول عام 

مة واألمــن جلميــع العمــال، مبــن فــيهم محايــة حقــوق العمــل وإجيــاد بيئــات عمــل تــوفر الســال 8-8
 املستقرة العمال املهاجرون، وخباصة املهاجرات، والعاملون يف الوظائف غري

وضع وتنفيذ سياسـات هتـدف إىل تعزيـز السـياحة املسـتدامة الـيت تـوفر فـرص العمـل وتعـزز  8-9
 2030 الثقافة واملنتجات احمللية حبلول عام

ــــز قــــدرة املؤسســــات املال 8-10 ــــة احلصــــول علــــى اخلــــدمات تعزي ــــة علــــى تشــــجيع إمكاني ــــة احمللي ي
 املصرفية والتأمني واخلدمات املالية للجميع، وتوسيع نطاقها

  
زيـــادة دعـــم املعونـــة مـــن أجـــل التجـــارة للبلـــدان الناميـــة، وخباصـــة أقـــل البلـــدان منـــوا، مبـــا يف  أ-8

إىل أقــــل  املقدمــــة تجــــارةاإلطــــار املتكامــــل املعــــزز للمســــاعدة التقنيــــة املتصــــلة بالذلــــك مــــن خــــالل 
 منوا البلدان

وضــــع وتفعيــــل اســــرتاتيجية عامليــــة لتشــــغيل الشــــباب وتنفيــــذ امليثــــاق العــــاملي لتــــوفري فــــرص  ب-8
 2020 العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية حبلول عام
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الشـــامل  المســـتدام إقامـــة بنـــى تحتيـــة قـــادرة علـــى الصـــمود، وتحفيـــز التصـــنيع - 9الهدف 
 ع االبتكاروتشجي ،للجميع

ذلـك البـىن  يف إقامة بـىن حتتيـة جيـدة النوعيـة وموثوقـة ومسـتدامة وقـادرة علـى الصـمود، مبـا 9-1
التحتيـــة اإلقليميـــة والعـــابرة للحـــدود، لـــدعم التنميـــة االقتصـــادية ورفـــاه اإلنســـان، مـــع الرتكيـــز علـــى 

 استفادة اجلميع منها بتكلفة ميسورة وعلى قدم املساواة سبل تيسري 

يف  2030 ق زيـــادة كبـــرية حبلـــول عـــاميـــز التصـــنيع الشـــامل للجميـــع واملســـتدام، وحتقيـــتعز  9-2
ـــــاتج احمللـــــي اإلمجـــــايل، مبـــــا يتماشـــــى مـــــع الظـــــروف الوطنيـــــة،  حصـــــة الصـــــناعة يف العمالـــــة ويف الن

 ومضاعفة حصتها يف أقل البلدان منوا

ال ســـيما يف زيـــادة فـــرص حصـــول املشـــاريع الصـــناعية الصـــغرية احلجـــم وســـائر املشـــاريع، و  9-3
البلـــدان الناميـــة، علـــى اخلـــدمات املاليـــة، مبـــا يف ذلـــك االئتمانـــات ميســـورة التكلفـــة، وإدماجهـــا يف 

 سالسل القيمة واألسواق 

ــــــىن التحتيــــــة وحتــــــديث الصــــــناعات حبلــــــول عــــــام 9-4 ــــــق  2030 حتســــــني الب مــــــن أجــــــل حتقي
ات والعمليــات الصــناعية اســتدامتها، مــع زيــادة كفــاءة اســتخدام املــوارد وزيــادة اعتمــاد التكنولوجيــ

 النظيفة والسليمة بيئيا، ومع قيام مجيع البلدان باختاذ إجراءات وفقا لقدراهتا 

تعزيـــز البحـــث العلمـــي وحتســـني القـــدرات التكنولوجيـــة يف القطاعـــات الصـــناعية يف مجيـــع  9-5
الزيــادة ، تشــجيع االبتكــار و 2030البلــدان، وال ســيما البلــدان الناميــة، مبــا يف ذلــك، حبلــول عــام 

بنســــبة كبــــرية يف عــــدد العــــاملني يف جمــــال البحــــث والتطــــوير لكــــل مليــــون شــــخص، وزيــــادة إنفــــاق 
 القطاعني العام واخلاص على البحث والتطوير

تيسـري تطـوير البـىن التحتيـة املسـتدامة والقـادرة علـى الصـمود يف البلـدان الناميـة مـن خــالل  أ-9
قـــدم للبلـــدان األفريقيـــة، وأقـــل البلـــدان منـــوا، والبلـــدان حتســـني الـــدعم املـــايل والتكنولـــوجي والتقـــين امل

 النامية غري الساحلية، والدول اجلزرية الصغرية النامية
دعــم تطـــوير التكنولوجيـــا احملليــة والبحـــث واالبتكـــار يف البلـــدان الناميــة، مبـــا يف ذلـــك عـــن  ب-9

قيمــــة للســــلع  طريــــق كفالــــة وجــــود بيئــــة مؤاتيــــة مــــن حيــــث السياســــات للتنويــــع الصــــناعي وإضــــافة
 األساسية بني أمور أخرى

حتقيــق زيــادة كبــرية يف فـــرص احلصــول علــى تكنولوجيـــا املعلومــات واالتصــاالت، والســـعي  ج-9
ـــــوفري فـــــرص الوصـــــول الشـــــامل وامليســـــور إىل شـــــبكة اإلنرتنـــــت يف أقـــــل البلـــــدان منـــــوا حبلـــــول  إىل ت

 2020 عام
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 ما بينهاالحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفي - 10الهدف 
املائـــة  يف 40التوصـــل تـــدرجييا إىل حتقيـــق منـــو الـــدخل ودعـــم اســـتمرار ذلـــك النمـــو ألدىن  10-1

 2030 من السكان مبعدل أعلى من املعدل املتوسط الوطين حبلول عام
متكـــني وتعزيـــز اإلدمـــاج االجتمـــاعي واالقتصـــادي والسياســـي للجميـــع، بغـــض النظـــر عـــن  10-2

االنتمـــــــاء العرقـــــــي أو اإلثـــــــين أو األصـــــــل أو الـــــــدين أو الوضـــــــع  الســـــــن أو اجلـــــــنس أو اإلعاقـــــــة أو
 2030 غري ذلك، حبلول عام االقتصادي أو

ضمان تكافؤ الفرص واحلـد مـن أوجـه انعـدام املسـاواة يف النتـائج، مبـا يف ذلـك مـن خـالل  10-3
ــــز التشــــريعات والسياســــات واإلجــــراء ات إزالــــة القــــوانني والسياســــات واملمارســــات التمييزيــــة، وتعزي

 املالئمة يف هذا الصدد 
اعتمــاد سياســات، وال ســيما السياســات املاليــة وسياســات األجــور واحلمايــة االجتماعيــة،  10-4

 وحتقيق قدر أكرب من املساواة تدرجييا
 التنظيمات حتسني تنظيم ورصد األسواق واملؤسسات املالية العاملية وتعزيز تنفيذ تلك 10-5
ن الناميـــة وإمســـاع صـــوهتا يف عمليـــة صـــنع القـــرار يف املؤسســـات ضـــمان تعزيـــز متثيـــل البلـــدا 10-6

ــــة واملصــــداقية واملســــاءلة  ــــد مــــن الفعالي ــــق املزي ــــة، مــــن أجــــل حتقي ــــة العاملي ــــة الدولي االقتصــــادية واملالي
 والشرعية للمؤسسات

يف  تيسـري اهلجــرة وتنقـل األشــخاص علـى حنــو مـنظم وآمــن ومنـتظم ومتســم باملسـؤولية، مبــا 10-7
 ل تنفيذ سياسات اهلجرة املخطط هلا واليت تتسم حبسن اإلدارةذلك من خال

  
تنفيـــــذ مبـــــدأ املعاملـــــة اخلاصـــــة والتفضـــــيلية للبلـــــدان الناميـــــة، وخباصـــــة أقـــــل البلـــــدان منـــــوا،  أ-10
 يتماشى مع اتفاقات منظمة التجارة العاملية مبا

االســــتثمار األجنــــيب  تشــــجيع املســــاعدة اإلمنائيــــة الرمسيــــة والتــــدفقات املاليــــة، مبــــا يف ذلــــك ب-10
املباشــر، إىل الــدول الــيت تشــتد احلاجــة فيهــا إليهــا، وال ســيما أقــل البلــدان منــوا، والبلــدان األفريقيــة، 

 الوطنية  والدول اجلزرية الصغرية النامية، والبلدان النامية غري الساحلية، وفقا خلططها وبراجمها

املائــة، وإلغـــاء قنـــوات  يف 3مـــن  خفــض تكـــاليف معــامالت حتـــويالت املهـــاجرين إىل أقــل ج-10
 2030 يف املائة، حبلول عام 5التحويالت املالية اليت تربو تكاليفها على 
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ـــة وقـــادرة علـــى  - 11الهدف  ـــع وآمن جعـــل المـــدن والمســـتوطنات البشـــرية شـــاملة للجمي
 ومستدامة الصمود

تكلفـة، ضمان حصـول اجلميـع علـى مسـاكن وخـدمات أساسـية مالئمـة وآمنـة وميسـورة ال 11-1
 2030ورفع مستوى األحياء الفقرية، حبلول عام 

تـــوفري إمكانيـــة وصـــول اجلميـــع إىل نظـــم نقـــل مأمونـــة وميســـورة التكلفـــة ويســـهل الوصـــول  11-2
إليهــا ومســتدامة، وحتســني الســالمة علــى الطــرق، وال ســيما مــن خــالل توســيع نطــاق النقــل العــام، 

يعيشـــون يف ظـــل ظـــروف هشـــة والنســـاء مـــع إيـــالء اهتمـــام خـــاص الحتياجـــات األشـــخاص الـــذين 
 2030واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن، حبلول عام 

تعزيــــــز التوســــــع احلضـــــــري الشــــــامل للجميــــــع واملســـــــتدام، والقــــــدرة علــــــى ختطـــــــيط وإدارة  11-3
املســـتوطنات البشـــرية يف مجيـــع البلـــدان علـــى حنـــو قـــائم علـــى املشـــاركة ومتكامـــل ومســـتدام، حبلـــول 

 2030 عام

 تعزيز اجلهود الرامية إىل محاية وصون الرتاث الثقايف والطبيعي العاملي 11-4

التقليــل إىل درجــة كبــرية مــن عــدد الوفيــات وعــدد األشــخاص املتضــررين، وحتقيــق اخنفــاض   11-5
كبــري يف اخلســائر االقتصــادية املباشــرة املتصــلة بالنــاتج احمللــي اإلمجــايل العــاملي الــيت حتــدث بســبب 

يف ذلــك الكـوارث املتصــلة بامليـاه، مــع الرتكيـز علــى محايـة الفقــراء واألشـخاص الــذين  الكـوارث، مبـا
 2030 يعيشون يف ظل أوضاع هشة، حبلول عام

احلد من األثر البيئـي السـليب الفـردي للمـدن، مبـا يف ذلـك عـن طريـق إيـالء اهتمـام خـاص  11-6
 2030 لنوعية اهلواء وإدارة نفايات البلديات وغريها، حبلول عام

تــوفري ســبل اســتفادة اجلميــع مــن مســاحات خضــراء وأمــاكن عامــة، آمنــة وشــاملة للجميــع  11-7
وميكن الوصول إليها، وال سـيما بالنسـبة للنسـاء واألطفـال وكبـار السـن واألشـخاص ذوي اإلعاقـة، 

 2030 حبلول عام
  

حلضـــرية واملنـــاطق دعـــم الـــروابط اإلجيابيـــة االقتصـــادية واالجتماعيـــة والبيئيـــة بـــني املنـــاطق ا أ-11
 واإلقليمية  احمليطة باملناطق احلضرية واملناطق الريفية، من خالل تعزيز ختطيط التنمية الوطنية

، على الزيادة بنسـبة كبـرية يف عـدد املـدن واملسـتوطنات البشـرية 2020 العمل حبلول عام ب-11
الكفــــاءة يف الــــيت تعتمــــد وتنفــــذ سياســــات وخططــــا متكاملــــة مــــن أجــــل مشــــول اجلميــــع، وحتقيــــق 

اســـتخدام املـــوارد، والتخفيـــف مـــن تغـــري املنـــاخ والتكيـــف معـــه، والقـــدرة علـــى الصـــمود يف مواجهـــة 
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الكــوارث، ووضــع وتنفيــذ اإلدارة الكليــة ملخــاطر الكــوارث علــى مجيــع املســتويات، مبــا يتماشــى مــع 
 2030-2015للحد من خماطر الكوارث للفرتة  سندايإطار 

مبــا يف ذلــك مــن خــالل املســاعدة املاليــة والتقنيــة، يف إقامــة املبــاين دعــم أقــل البلــدان منــوا،  ج-11
 املستدامة والقادرة على الصمود باستخدام املواد احمللية 

 
 ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة - 12الهدف 

، مـــع قيـــام املســـتدامةاالســـتهالك واإلنتـــاج  املتعلقـــة بأمنـــاط ربامجلـــتنفيـــذ اإلطـــار العشـــري ل 12-1
ادة، مـع مراعـاة مسـتوى التنميـة مجيع البلدان باختاذ إجراءات وتويل البلدان املتقدمـة النمـو دور الريـ

 البلدان النامية وقدراهتايف 

 2030 حتقيق اإلدارة املستدامة واالستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية، حبلول عام 12-2

صـــعيد أمـــاكن البيـــع بالتجزئـــة  ختفـــيض نصـــيب الفـــرد مـــن النفايـــات الغذائيـــة العامليـــة علـــى 12-3
واملســتهلكني مبقـــدار النصـــف، واحلـــد مـــن خســـائر األغذيـــة يف مراحـــل اإلنتـــاج وسالســـل اإلمـــداد، 

 2030 بعد احلصاد، حبلول عام ذلك خسائر ما يف مبا

النفايــات طــوال دورة عمرهــا، وفقــا ومجيــع حتقيــق اإلدارة الســليمة بيئيــا للمــواد الكيميائيــة  12-4
ة املتفـــق عليهـــا، واحلـــد بدرجـــة كبـــرية مـــن إطالقهـــا يف اهلـــواء واملـــاء والرتبـــة مـــن أجـــل لألطـــر الدوليـــ

 2020التقليل إىل أدىن حد من آثارها الضارة على صحة اإلنسان والبيئة، حبلول عام 

احلــــد بدرجــــة كبــــرية مــــن إنتــــاج النفايــــات، مــــن خــــالل املنــــع والتخفــــيض وإعــــادة التــــدوير  12-5
 2030 عام وإعادة االستعمال، حبلول

تشـــجيع الشـــركات، وال ســـيما الشــــركات الكبـــرية وعـــرب الوطنيــــة، علـــى اعتمـــاد ممارســــات  12-6
 مستدامة، وإدراج معلومات االستدامة يف دورة تقدمي تقاريرها 

 تعزيز ممارسات الشراء العمومي املستدامة، وفقا للسياسات واألولويات الوطنية  12-7

مكــان املعلومــات ذات الصــلة والــوعي بالتنميــة املســتدامة  ضــمان أن تتــوافر للنــاس يف كــل 12-8
 2030 وأمناط العيش يف وئام مع الطبيعة حبلول عام

دعــم البلــدان الناميــة لتعزيــز قــدراهتا العلميــة والتكنولوجيــة للمضــي قــدما حنــو حتقيــق أمنــاط  أ-12
 االستهالك واإلنتاج األكثر استدامة

الســـياحة املســـتدامة، الـــيت تـــوفر فـــرص العمـــل وتعـــزز وضـــع وتنفيـــذ أدوات لرصـــد تـــأثريات  ب-12
 الثقافة واملنتجات احمللية، يف التنمية املستدامة
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ترشـــيد إعانـــات الوقـــود األحفـــوري غـــري املتســـمة بالكفـــاءة والـــيت تشـــجع علـــى االســـتهالك  ج-12
ذلــك عـــن  يف املســرف، عــن طريــق القضــاء علــى تشــوهات األســواق، وفقــا للظــروف الوطنيــة، مبــا

إعـادة هيكلــة الضـرائب والــتخلص بالتـدريج مـن اإلعانــات الضـارة، حيثمــا وجـدت، إلظهــار طريـق 
آثارها البيئية، علـى أن تراعـى يف تلـك السياسـات علـى حنـو كامـل االحتياجـات والظـروف اخلاصـة 
للبلــدان الناميــة، والتقليــل إىل أدىن حــد مــن اآلثــار الضــارة الــيت قــد تنــال مــن تنميتهــا، وعلــى حنــو 

 اية الفقراء واجملتمعات احمللية املتضررةيكفل مح
 

 **اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره - 13الهدف 

القـــدرة علـــى الصـــمود يف مواجهـــة األخطـــار املرتبطـــة باملنـــاخ والكـــوارث الطبيعيـــة يف  تعزيـــز 13-1
 معهامجيع البلدان، وتعزيز القدرة على التكيف 

قـــــة بتغـــــري املنـــــاخ يف السياســـــات واالســـــرتاتيجيات والتخطـــــيط علـــــى إدمـــــاج التـــــدابري املتعل 13-2
 الصعيد الوطين

حتســـني التعلـــيم وإذكـــاء الـــوعي والقـــدرات البشـــرية واملؤسســـية للتخفيـــف مـــن تغـــري املنـــاخ،  13-3
 والتكيف معه، واحلد من أثره واإلنذار املبكر به

  
و يف اتفاقيــــة األمــــم املتحــــدة تعهــــدت بــــه األطــــراف مــــن البلــــدان املتقدمــــة النمــــ تنفيــــذ مــــا أ-13

بليــون دوالر ســنويا  100اإلطاريــة بشــأن تغــري املنــاخ مــن التــزام هبــدف التعبئــة املشــرتكة ملبلــغ قــدره 
مــــن مجيـــع املصــــادر لتلبيــــة احتياجــــات البلـــدان الناميــــة، يف ســــياق إجــــراءات  2020 حبلـــول عــــام

خ يف حالــة تشــغيل كامــل عــن التخفيــف اجملديــة وشــفافية التنفيــذ، وجعــل الصــندوق األخضــر للمنــا 
 طريق تزويده برأس املال يف أقرب وقت ممكن

تعزيــز آليــات حتســني مســتوى قــدرات التخطــيط واإلدارة الفعــالني املتعلقــني بتغــري املنــاخ يف  ب-13
أقـــل البلــــدان منـــوا، والــــدول اجلزريــــة الصـــغرية الناميــــة، مبـــا يف ذلــــك الرتكيــــز علـــى النســــاء والشــــباب 

 ة واملهمشةواجملتمعات احمللي
  

املتحــدة اإلطاريــة بشـــأن تغــري املنــاخ هــي املنتـــدى الــدويل واحلكــومي الـــدويل  مــع التســليم بــأن اتفاقيـــة األمــم **
 الرئيسي للتفاوض بشأن التصدي لتغري املناخ على الصعيد العاملي.

حفظ المحيطات والبحار والموارد البحريـة واسـتخدامها علـى نحـو مسـتدام  - 14الهدف 
 التنمية المستدامة لتحقيق

منع التلوث البحري جبميع أنواعـه واحلـد منـه بدرجـة كبـرية، وال سـيما مـن األنشـطة الربيـة،  14-1
 2025 مبا يف ذلك احلطام البحري، وتلوث املغذيات، حبلول عام
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إدارة الـنظم اإليكولوجيــة البحريــة والســاحلية علــى حنـو مســتدام ومحايتهــا، مــن أجــل جتنــب  14-2
ســلبية كبــرية، مبــا يف ذلــك عــن طريــق تعزيــز قــدرهتا علــى الصــمود، واختــاذ اإلجــراءات  حــدوث آثــار

مــــن أجــــل حتقيــــق الصــــحة واإلنتاجيــــة للمحيطــــات، حبلــــول  إلعادهتــــا إىل مــــا كانــــت عليــــهالالزمــــة 
 2020 عام

ــــز  14-3 ــــك مــــن خــــالل تعزي تقليــــل حتمــــض احمليطــــات إىل أدىن حــــد ومعاجلــــة آثــــاره، مبــــا يف ذل
 على مجيع املستوياتالتعاون العلمي 

املبلـغ عنــه  تنظـيم الصـيد علـى حنـو فعــال، وإ�ـاء الصـيد املفـرط والصـيد غــري القـانوين وغـري 14-4
املـــنظم وممارســـات الصـــيد املـــدمرة، وتنفيـــذ خطـــط إدارة قائمـــة علـــى العلـــم، مـــن أجـــل إعـــادة  وغـــري

ىل املســتويات كانــت عليــه يف أقــرب وقــت ممكــن، لتصــل علــى األقــل إ األرصــدة الســمكية إىل مــا
حتـــدده خصائصـــها البيولوجيـــة، حبلـــول  الـــيت ميكـــن أن تتـــيح إنتـــاج أقصـــى غلـــة مســـتدامة وفقـــا ملـــا

 2020 عام

يتســـق مــع القـــانون  املائــة علـــى األقــل مـــن املنــاطق الســاحلية والبحريـــة، مبــا يف 10حفــظ  14-5
 2020 الوطين والدويل واستنادا إىل أفضل املعلومات العلمية املتاحة، حبلول عام

أشـكال اإلعانـات املقدمـة ملصـائد األمسـاك الـيت تسـهم يف اإلفـراط يف قـدرات  بعض حظر 14-6
الصيد ويف صيد األمساك، وإلغاء اإلعانات الـيت تسـاهم يف صـيد األمسـاك غـري املشـروع وغـري املبلـغ 
عنــه وغــري املــنظم، واإلحجــام عــن اســتحداث إعانــات جديــدة مــن هــذا القبيــل، مــع التســليم بــأن 

ـــة للبلـــدان الناميـــة وأقـــل البلـــدان منـــوا ينبغـــي أن تكـــون ا ملعاملـــة اخلاصـــة والتفضـــيلية املالئمـــة والفعال
، حبلـول )16(يتجزأ من مفاوضات منظمـة التجـارة العامليـة بشـأن اإلعانـات ملصـائد األمسـاك جزءا ال

 2020 عام

يـة وأقـل البلـدان منـوا مـن زيادة الفوائد االقتصـادية الـيت تتحقـق للـدول اجلزريـة الصـغرية النام 14-7
االســتخدام املســتدام للمــوارد البحريــة، مبــا يف ذلــك مــن خــالل اإلدارة املســتدامة ملصــائد األمســاك، 

 2030 وتربية األحياء املائية، والسياحة، حبلول عام

زيــادة املعــارف العلميــة، وتطــوير قــدرات البحــث، ونقــل التكنولوجيــا البحريــة، مــع مراعــاة  أ-14
جنــــة األوقيانوغرافيــــة احلكوميــــة الدوليــــة ومبادئهــــا التوجيهيــــة املتعلقــــة بنقــــل التكنولوجيــــا معــــايري الل

البحريـــة، مـــن أجـــل حتســـني صـــحة احمليطـــات، وتعزيـــز إســـهام التنـــوع البيولـــوجي البحـــري يف تنميـــة 
 البلدان النامية، وال سيما الدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منوا

_______________ 
مــع مراعــاة مــا جيــري حاليــا مــن مفاوضــات يف إطــار منظمــة التجــارة العامليــة، وخطــة الدوحــة اإلمنائيــة، وواليــة  )16(

 هونغ كونغ الوزارية.



A/RES/70/1  2030تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 
 

33/48 

 وصول صغار الصيادين احلرفيني إىل املوارد البحرية واألسواق توفري إمكانية ب-14

تعزيــــز حفـــــظ احمليطـــــات ومواردهـــــا واســـــتخدامها اســـــتخداما مســـــتداما عـــــن طريـــــق تنفيـــــذ  ج-14
القــانون الــدويل بصــيغته الــواردة يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار الــيت تضــع اإلطــار القــانوين 

مــن  158امها علــى حنــو مســتدام، كمــا تشــري إىل ذلــك الفقــرة حلفــظ احمليطــات ومواردهــا واســتخد
 “املستقبل الذي نصبو إليه”وثيقة 

 
حمايـــة الـــنظم اإليكولوجيـــة البريـــة وترميمهـــا وتعزيـــز اســـتخدامها علـــى نحـــو  - 15الهدف 

مســـتدام، وإدارة الغابـــات علـــى نحـــو مســـتدام، ومكافحـــة التصـــحر، ووقـــف 
 ن التنوع البيولوجيتدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدا

ضـــــمان حفـــــظ وتـــــرميم الـــــنظم اإليكولوجيـــــة الربيـــــة والـــــنظم اإليكولوجيـــــة للميـــــاه العذبـــــة  15-1
الداخليــــة وخــــدماهتا، وال ســــيما الغابــــات واألراضــــي الرطبــــة واجلبــــال واألراضــــي اجلافــــة، وضــــمان 

ول اســـــتخدامها علـــــى حنـــــو مســـــتدام، وذلـــــك وفقـــــا لاللتزامـــــات مبوجـــــب االتفاقـــــات الدوليـــــة، حبلـــــ
 2020 عام

تعزيـــــز تنفيـــــذ اإلدارة املســـــتدامة جلميـــــع أنـــــواع الغابـــــات، ووقـــــف إزالـــــة الغابـــــات، وتـــــرميم  15-2
الغابـــات املتـــدهورة وحتقيـــق زيـــادة كبـــرية يف نســـبة زرع الغابـــات وإعـــادة زرع الغابـــات علـــى الصـــعيد 

 2020 العاملي، حبلول عام

رة، مبــا يف ذلــك األراضــي املتضــررة مــن مكافحــة التصــحر، وتــرميم األراضــي والرتبــة املتــدهو  15-3
التصــــحر واجلفــــاف والفيضــــانات، والســــعي إىل حتقيــــق عــــاٍمل خــــاٍل مــــن ظــــاهرة تــــدهور األراضــــي، 

 2030حبلول عام 

ضمان حفـظ الـنظم اإليكولوجيـة اجلبليـة، مبـا يف ذلـك تنوعهـا البيولـوجي، مـن أجـل تعزيـز  15-4
 2030حقيق التنمية املستدامة، حبلول عام غىن عنها لت قدرهتا على توفري املنافع اليت ال

اختـــاذ إجـــراءات عاجلـــة وهامـــة للحـــد مـــن تـــدهور املوائـــل الطبيعيـــة، ووقـــف فقـــدان التنـــوع  15-5
 ، حبماية األنواع املهدَّدة ومنع انقراضها 2020البيولوجي، والقيام، حبلول عام 

املـــوارد اجلينيـــة، وتعزيـــز  تعزيـــز التقاســـم العـــادل واملنصـــف للمنـــافع الناشـــئة عـــن اســـتخدام 15-6
 لوصول إىل تلك املوارد، على النحو املتفق عليه دولياملناسبة لسبل اال

اختاذ إجراءات عاجلة لوقـف الصـيد غـري املشـروع لألنـواع احملميـة مـن النباتـات واحليوانـات  15-7
والطلــب غــري املشــروعة، علــى مســتويي العــرض  األحيــاء الربيــةواالجتــار فيهــا، والتصــدي ملنتجــات 

 على السواء 
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اختـــاذ تـــدابري ملنـــع إدخـــال األنـــواع الغريبـــة الغازيـــة إىل الـــنظم اإليكولوجيـــة لألراضـــي وامليـــاه  15-8
ــــــول  ــــــة األنــــــواع ذات األولويــــــة أو القضــــــاء عليهــــــا، حبل وتقليــــــل أثــــــر ذلــــــك إىل حــــــد كبــــــري، ومراقب

 2020 عام

يــات التخطــيط الــوطين واحمللــي، إدمــاج قــيم الــنظم اإليكولوجيــة والتنــوع البيولــوجي يف عمل 15-9
 2020 والعمليات اإلمنائية، واسرتاتيجيات احلد من الفقر، واحلسابات، حبلول عام

  
حشد املوارد املاليـة مـن مجيـع املصـادر وزيادهتـا زيـادة كبـرية بغـرض حفـظ التنـوع البيولـوجي  أ-١٥

 والنظم اإليكولوجية واستخدامها استخدامًا مستدامًا 

د كبـــــرية مـــــن مجيـــــع املصـــــادر وعلـــــى مجيـــــع املســـــتويات بغـــــرض متويـــــل اإلدارة حشـــــد مـــــوار  ب-١٥
يف ذلــك  يكفــي مــن احلــوافز للبلــدان الناميــة لتعزيــز تلــك اإلدارة، مبــا املســتدامة للغابــات وتــوفري مــا

 حفظ الغابات وإعادة زرع الغابات 

ألنـــواع احملميـــة تعزيـــز الـــدعم العـــاملي للجهـــود الراميـــة إىل مكافحـــة الصـــيد غـــري املشـــروع ل ج-١٥
واالجتار هبا، وذلك بوسـائل تشـمل زيـادة قـدرات اجملتمعـات احملليـة علـى السـعي إىل احلصـول علـى 

 فرص سبل كسب الرزق املستدامة 
 

ـــش فيهـــا أحـــد مـــن أجـــل  التشـــجيع علـــى إقامـــة مجتمعـــات مســـالمة ال - 16الهدف  يُهمَّ
ى العدالـــة، تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة، وإتاحـــة إمكانيـــة وصـــول الجميـــع إلـــ

ـــع علـــى جميـــع  ـــاء مؤسســـات فعالـــة وخاضـــعة للمســـاءلة وشـــاملة للجمي وبن
 المستويات

احلـــد بدرجـــة كبـــرية مـــن مجيـــع أشـــكال العنـــف ومـــا يتصـــل بـــه مـــن معـــدالت الوفيـــات يف   16-1
 مكان  كل

 أشــكال العنــف ســائرو  واســتغالهلم واالجتــار هبــم وتعــذيبهم معاملــة األطفــالإ�ــاء إســاءة  16-2
   همضد املرتكب

تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الـوطين والـدويل وضـمان تكـافؤ فـرص وصـول اجلميـع  16-3
 إىل العدالة 

احلد بقدر كبري مـن التـدفقات غـري املشـروعة لألمـوال واألسـلحة، وتعزيـز اسـرتداد األصـول  16-4
 2030املسروقة وإعادهتا ومكافحة مجيع أشكال اجلرمية املنظمة، حبلول عام 

 احلد بدرجة كبرية من الفساد والرشوة جبميع أشكاهلما  16-5
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 إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على مجيع املستويات  16-6

ضــــمان اختــــاذ القــــرارات علــــى حنــــو مســــتجيب لالحتياجــــات وشــــامل للجميــــع وتشــــاركي  16-7
 ومتثيلي على مجيع املستويات

 ية يف مؤسسات احلوكمة العاملية توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النام 16-8

 2030توفري هوية قانونية للجميع، مبا يف ذلك تسجيل املواليد، حبلول عام  16-9

كفالــــة وصــــول اجلمهــــور إىل املعلومــــات ومحايــــة احلريــــات األساســــية، وفقــــاً للتشــــريعات  16-10
 الوطنية واالتفاقات الدولية 

  
القـدرات  سـائل منهـا التعـاون الـدويل، سـعياً لبنـاءتعزيز املؤسسات الوطنيـة ذات الصـلة، بو  أ-١٦

 على مجيع املستويات، وال سيما يف البلدان النامية، ملنع العنف ومكافحة اإلرهاب واجلرمية 

 وإنفاذهاالقوانني والسياسات غري التمييزية لتحقيق التنمية املستدامة تعزيز   ب-١٦
 

 المستدامة  ة العالمية من أجل التنميةتعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراك - 17الهدف 

 الشؤون المالية
تعزيــــز تعبئــــة املــــوارد احملليــــة، بوســــائل تشــــمل تقــــدمي الــــدعم الــــدويل إىل البلــــدان الناميــــة،  17-1

 لتحسني القدرات احمللية يف جمال حتصيل الضرائب وغريها من اإليرادات 
 جمـــال املســـاعدة اإلمنائيـــة الرمسيـــة تنفيـــذاً  قيـــام البلـــدان املتقدمـــة النمـــو بتنفيـــذ التزاماهتـــا يف 17-2

يف املائـة مـن  0.7كامًال، مبا يف ذلك التزام العديد من تلـك البلـدان ببلـوغ هـدف ختصـيص نسـبة 
البلــدان الناميـــة، وختصــيص نســـبة  دخلهــا القــومي اإلمجـــايل للمســاعدة اإلمنائيــة الرمسيـــة املقدمــة إىل

ـــ 0.20 و 0.15تـــرتاوح بـــني  دخل القـــومي اإلمجـــايل للمســـاعدة اإلمنائيـــة الرمسيـــة يف املائـــة مـــن ال
ألقــل البلــدان منــواً؛ ويشــجَّع مقــدمو املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة علــى النظــر يف إمكانيــة رســم هــدف 

يف املائــة علـــى األقــل مــن النــاتج القـــومي اإلمجــايل للمســاعدة اإلمنائيـــة  0.20يتمثــل يف ختصــيص 
 الرمسية ألقل البلدان منوا

 موارد مالية إضافية من مصادر متعددة من أجل البلدان النامية  حشد 17-3
مســـاعدة البلـــدان الناميـــة يف حتقيـــق القـــدرة علـــى حتمـــل الـــديون علـــى املـــدى الطويـــل مـــن  17-4

خالل تنسيق السياسات الرامية إىل تعزيـز التمويـل بـديون وختفيـف أعبـاء الـديون وإعـادة هيكلتهـا، 
الـديون اخلارجيـة للبلـدان الفقـرية املثقلـة هبـا إلخراجهـا مـن حالــة حسـب االقتضـاء، ومعاجلـة مسـألة 

 املديونية احلرجة
 اعتماد نظم لتشجيع االستثمار ألقل البلدان منواً وتنفيذها 17-5
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 التكنولوجيا

تعزيـز التعـاون اإلقليمـي والـدويل بـني الشـمال واجلنـوب وفيمـا بـني بلـدان اجلنـوب والتعــاون  17-6
املعـــارف وفـــق  تبـــادلق بـــالعلوم والتكنولوجيـــا واالبتكـــار والوصـــول إليهـــا، وتعزيـــز الثالثـــي فيمـــا يتعلـــ

ســيما علــى  القائمــة، وال اآلليــاتشــروط متفــق عليهــا، بوســائل تشــمل حتســني التنســيق فيمــا بــني 
 التكنولوجيا  لتيسريمستوى األمم املتحدة، ومن خالل آلية عاملية 

ونقلهــــا ونشــــرها وتعميمهــــا يف البلــــدان الناميــــة  تعزيــــز تطــــوير تكنولوجيــــات ســــليمة بيئيــــاً  17-7
 عليه بشروط مواتية، مبا يف ذلك الشروط التساهلية والتفضيلية، وذلك على النحو املتفق

التفعيـــل الكامـــل لبنـــك التكنولوجيـــا وآليـــة بنـــاء القـــدرات يف جمـــاالت العلـــم والتكنولوجيـــا  17-8
ــــــول عــــــام  ــــــات 2017واالبتكــــــار لصــــــاحل أقــــــل البلــــــدان منــــــواً حبل ــــــز اســــــتخدام التكنولوجي ، وتعزي

 التمكينية، وال سيما تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
 

 بناء القدرات

األهـداف  وحمـددتعزيز الـدعم الـدويل لتنفيـذ بنـاء القـدرات يف البلـدان الناميـة تنفيـذاً فعـاًال  17-9
تدامة، بوســائل تشــمل مــن أجــل دعــم اخلطــط الوطنيــة الراميــة إىل تنفيــذ مجيــع أهــداف التنميــة املســ

 الثالثي  والتعاونالتعاون بني الشمال واجلنوب وفيما بني بلدان اجلنوب 
 

 التجارة

إجيــاد نظــام جتــاري متعــدد األطــراف عــاملي وقــائم علــى القواعــد ومفتــوح وغــري متييــزي  17-10
ار خطــة ومنصـف يف إطــار منظمـة التجــارة العامليـة، بوســائل منهــا اختتـام املفاوضــات اجلاريـة يف إطــ

 الدوحة اإلمنائية اليت وضعتها تلك املنظمة 

زيـــادة صـــادرات البلـــدان الناميـــة زيـــادًة كبـــريًة، وال ســـيما بغـــرض مضـــاعفة حصـــة أقـــل  17-11
   2020البلدان منواً من الصادرات العاملية حبلول عام 

ـــــدان منـــــواً إىل  17-12 ـــــع أقـــــل البل ـــــت لوصـــــول منتجـــــات مجي ـــــذ املناســـــب التوقي ـــــق التنفي حتقي
ألســـواق بـــدون رســـوم مجركيـــة أو حصـــص مفروضـــة، متاشـــياً مـــع قـــرارات منظمـــة التجـــارة العامليـــة، ا

أقــــل  املنتجـــات املســـتوردة مـــنعلــــى بوســـائل منهـــا كفالـــة جعـــل قواعــــد املنشـــأ التفضـــيلية املنطبقـــة 
 األسواق منواً شفافًة وبسيطًة، وكفالة مسامهة تلك القواعد يف تيسري الوصول إىل البلدان
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 ل العامةالمسائ

 اتساق السياسات واملؤسسات
تعزيـــــز اســـــتقرار االقتصـــــاد الكلـــــي علـــــى الصـــــعيد العـــــاملي، بوســـــائل تشـــــمل تنســـــيق  17-13

 السياسات وحتقيق اتساقها 

 تعزيز اتساق السياسات من أجل حتقيق التنمية املستدامة  17-14

ــــ 17-15 ــــادة اخلاصــــني بكــــل بلــــد لوضــــع وتنفي ذ سياســــات احــــرتام اهلــــامش السياســــايت والقي
 للقضاء على الفقر وحتقيق التنمية املستدامة

 
 شراكات أصحاب املصلحة املتعددين

تعزيــز الشــراكة العامليــة مــن أجــل حتقيــق التنميــة املســتدامة، واســتكماهلا بشــراكات بــني  17-16
ك أصحاب املصلحة املتعددين جلمـع املعـارف واخلـربات والتكنولوجيـا واملـوارد املاليـة وتقامسهـا، وذلـ

 هبدف حتقيق أهداف التنمية املستدامة يف مجيع البلدان، وال سيما البلدان النامية 

تشــــجيع وتعزيــــز الشــــراكات العامــــة وبــــني القطــــاع العــــام والقطــــاع اخلــــاص وشــــراكات  17-١٧
اجملتمــــع املــــدين الفعالـــــة، باالســــتفادة مـــــن اخلــــربات املكتســـــبة مــــن الشـــــراكات ومــــن اســـــرتاتيجياهتا 

 املوارد لتعبئة
 

 البيانات والرصد واملساءلة 
تعزيز تقدمي الدعم لبناء قدرات البلدان الناميـة، مبـا يف ذلـك أقـل البلـدان منـواً والـدول  17-18

اجلزريــــة الصــــغرية الناميــــة، لتحقيــــق زيــــادة كبــــرية يف تــــوافر بيانــــات عاليــــة اجلــــودة ومناســــبة التوقيــــت 
مــاء العرقــي واإلثــين، والوضــع مــن وموثوقــة ومفصــلة حســب الــدخل، ونــوع اجلــنس، والســن، واالنت

حيـــــث اهلجـــــرة، واإلعاقـــــة، واملوقـــــع اجلغـــــرايف وغريهـــــا مـــــن اخلصـــــائص ذات الصـــــلة يف الســـــياقات 
 2020الوطنية، حبلول عام 

االســــتفادة مــــن املبــــادرات القائمــــة لوضــــع مقــــاييس للتقــــدم احملــــرز يف حتقيــــق التنميــــة  17-19
ــــل النــــاتج احمللــــي اإلمجــــايل، ود عــــم بنــــاء القــــدرات اإلحصــــائية يف البلــــدان الناميــــة، املســــتدامة تكمِّ

 2030حبلول عام 
 

 وسائل التنفيذ والشراكة العالمية

ســبيل  نعيــد تأكيــد التزامنــا القــوي بتنفيــذ هــذه اخلطــة اجلديــدة تنفيــذا تامــا. ونــدرك أنــه ال - ٦٠
ا وتـــوفري وســـائل مل يـــتم تنشـــيط الشـــراكة العامليـــة وتعزيزهـــ إىل حتقيـــق أهـــدافنا وغاياتنـــا الطموحـــة مـــا
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تنفيــذ تكــون بالقــدر نفســه مــن الطمــوح. فبتنشــيط الشــراكة العامليــة، سيتيّســر االخنــراط يف مســعى 
عــاملي حثيــث لــدعم تنفيــذ مجيــع األهــداف والغايــات، تلتــئم يف إطــاره احلكومــات واجملتمــع املــدين 

كافــــــة   علــــــة، وحتتشــــــد يف ظلــــــهوالقطــــــاع اخلــــــاص ومنظومــــــة األمــــــم املتحــــــدة وســــــائر اجلهــــــات الفا
 املتاحة. املوارد

هــذا وتتنــاول أهــداف اخلطــة وغاياهتــا الوســائل الالزمــة لتحقيــق طموحاتنــا اجلماعيــة. ويف  - ٦١
الصــــدد، تشــــّكل الغايــــات املتعلقــــة بوســــائل التنفيــــذ املبينــــة ضــــمن كــــل هــــدف مــــن أهــــداف التنميــــة 

ز خطتنــــا، بــــل ، علــــى النحــــو املــــذكور أعــــاله، عنصــــرا أساســــيا إلجنــــا17املســــتدامة وضــــمن اهلــــدف 
وتتساوى من حيث أمهيتهـا مـع األهـداف والغايـات األخـرى. وسـنمنحها األولويـة علـى قـدم املسـاواة 

 املقطوعة. يف جهود التنفيذ اليت سنبذهلا وضمن إطار املؤشرات العاملية لرصد األشواط

شــيط ومــن املمكــن تنفيــذ هــذه اخلطــة، مبــا فيهــا أهــداف التنميــة املســتدامة، ضــمن إطــار تن - ٦٢
الشــراكة العامليــة مــن أجــل التنميــة املســتدامة، مدعومــًة بالسياســات واإلجــراءات امللموســة املبينــة يف 

. 2030يتجــزأ مــن خطــة التنميــة املســتدامة لعــام  خطــة عمــل أديــس أبابــا، الــيت تشــكل جــزءا ال
ـــا تـــدعم الغايـــات املتعلقـــة بوســـائل التنفيـــذ خلطـــة عـــام  وتكّملهـــا  2030فخطـــة عمـــل أديـــس أباب

وتســاعد علــى اســتجالء ســياقها. وهــي تتعلــق بــاملوارد العامــة احملليــة، واملؤسســات التجاريــة واملاليــة 
اخلاصة احمللية والدولية، والتعاون اإلمنـائي الـدويل، والتجـارة الدوليـة بوصـفها حمركـا للتنميـة، والـديون 

ــــة، والعلــــم والتكنول ــــديون، ومعاجلــــة املســــائل النُُّظمي ــــاء والقــــدرة علــــى حتمــــل ال ــــا واالبتكــــار وبن وجي
 القدرات، والبيانات، والرصد واملتابعة.

وستنصــــّب جهودنــــا بشــــكل رئيســــي علــــى وضــــع اســــرتاتيجيات للتنميــــة املســــتدامة تتســــم  - ٦٣
باالّتســاق ومتســك الــدول بزمامهــا، تســندها أطــر متويــل وطنيــة متكاملــة. ونكــرر التأكيــد علــى أن  

عــن حتقيــق تنميتــه االقتصــادية واالجتماعيــة، وأنــه لــيس كــل بلــد يتحمــل يف املقــام األول املســؤولية 
ـــــة.  ـــــى دور السياســـــات الوطنيـــــة واالســـــرتاتيجيات اإلمنائيـــــة الوطني مـــــن قبيـــــل املغـــــاالة التشـــــديد عل

السياســـايت اخلـــاص بكـــل بلـــد وقيادتـــه يف ســـياق تنفيـــذ سياســـات القضـــاء علـــى  اهلـــامشوســـنحرتم 
لقواعــــد وااللتزامــــات الدوليــــة ذات الصــــلة. ويف الفقــــر وحتقيــــق التنميــــة املســــتدامة، مــــع التمســــك با

الوقـــت نفســـه، يتعـــني دعـــم جهـــود التنميـــة الوطنيـــة عـــن طريـــق هتيئـــة بيئـــة اقتصـــادية دوليـــة مؤاتيـــة، 
بوســائل منهــا تشــجيع نظــاٍم للتجــارة العامليــة ونُظُــٍم نقديــة وماليــة تتســم بالتجــانس ويــدعم بعضــها 

علــى الصــعيد العــاملي. وتكتســي العمليــات الراميــة  بعضــاً، وتعزيــز تــدبري شــؤون االقتصــاد وحتســينه
إىل تطــوير املعــارف والتكنولوجيــات املالئمــة وتيســري توفريهــا علــى الصــعيد العــاملي، إضــافة إىل بنــاء 
القــدرات، أمهيــة بالغــة أيضــا. ونلتــزم بالعمــل لكفالــة اّتســاق السياســات وهتيئــة بيئــة مؤاتيــة للتنميــة 
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ومـن جانـب كافـة اجلهـات الفاعلـة، وبتنشـيط الشـراكة العامليـة مـن املستدامة على مجيـع املسـتويات 
 أجل التنمية املستدامة.

وحنـــن نؤيّـــد تنفيـــذ االســـرتاتيجيات وبـــرامج العمـــل ذات الصـــلة، مبـــا فيهـــا إعـــالن وبرنـــامج  - ٦٤
وبرنـامج (مسـار سـاموا)،  للـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة املعجَّـل وإجراءات العمـلعمل إسطنبول، 

ونعيـــد تأكيـــد أمهيـــة  ،2024-2014الناميـــة غـــري الســـاحلية للعقـــد  لصـــاحل البلـــدانفيينـــا  عمـــل
وبرنـــامج الشـــراكة اجلديـــدة مـــن أجـــل تنميـــة أفريقيـــا،  ،2063خطـــة االحتـــاد األفريقـــي لعـــام دعـــم 

يتجـزأ مـن اخلطـة اجلديـدة. ونـدرك التحـدي الرئيسـي الـذي يعيـق إحـالل  باعتبار كل ذلك جزءا ال
ـــــدائم ـــــزاع ومرحلـــــة مـــــا الســـــالم ال ـــــة ن ـــــيت متـــــر مبرحل ـــــة املســـــتدامة يف البلـــــدان ال بعـــــد  وحتقيـــــق التنمي

 النـزاع. انتهاء

تــزال تواجــه حتــديات هائلــة يف جمــال حتقيــق التنميــة  ونــدرك أن البلــدان املتوســطة الــدخل ال - ٦٥
ة إىل املســـتدامة. ولضـــمان احلفـــاظ علـــى اإلجنـــازات احملققـــة حـــىت اآلن، ينبغـــي تعزيـــز اجلهـــود الراميـــ

معاجلــة التحــديات املســتمرة مــن خــالل تبــادل التجــارب وحتســني التنســيق واالرتقــاء بالــدعم املقــدم 
مـــن منظومـــة األمـــم املتحـــدة اإلمنائيـــة واملؤسســـات املاليـــة الدوليـــة واملنظمـــات اإلقليميـــة وغريهـــا مـــن 

 اجلهات صاحبة املصلحة وتركيزه.

بـــوأ السياســـات العامـــة وتعبئـــة املـــوارد الوطنيـــة ونشـــدد علـــى أنـــه بالنســـبة لكافـــة البلـــدان، تت - ٦٦
واسـتخدامها بصــورة فعالــة، علــى أســاس مبــدأ الســيطرة الوطنيــة، موقــع الصــدارة يف مســعانا املشــرتك 

املــوارد  حنــو حتقيــق التنميــة املســتدامة، مبــا يشــمل تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة. وحنــن نــدرك أن
 املستويات. يف املقام األول، مدعومًا ببيئة مؤاتية على مجيعالوطنية إمنا يوّلدها النمو االقتصادي 

وتشــكل األعمــال التجاريــة اخلاصــة واالســتثمارات واالبتكــارات حمركــات رئيســية لإلنتاجيــة  - ٦٧
والنمــو االقتصــادي الشــامل وفـــرص العمــل. ونقـــّر بتنــوع القطـــاع اخلــاص، بــدًءا باملشــاريع املتناهيـــة 

بالشـــركات املتعـــددة اجلنســـيات. و�يـــب جبميـــع املؤسســـات التجاريـــة  الصـــغر والتعاونيـــات وانتهـــاءً 
تســخري قــدراهتا اإلبداعيــة واالبتكاريــة إلجيــاد حلــول لتحــديات التنميــة املســتدامة. وســنتعّهد قطــاع 
األعمــال التجاريــة جلعلــه نشــطا وحســن األداء، مــع محايــة حقــوق العمــال واملعــايري البيئيــة والصــحية 

فاقــــات الدوليــــة ذات الصــــلة وســــائر املبــــادرات اجلاريــــة يف هــــذا الصــــدد، مثــــل وفقــــا للمعــــايري واالت
ومعــايري العمــل ملنظمــة العمــل  )17(املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة باألعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنســان

_______________ 
)17( A/HRC/17/31.املرفق ، 

http://undocs.org/ar/A/HRC/17/31
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واالتفاقــــات البيئيـــــة الرئيســــية املتعـــــددة األطــــراف، مبـــــا خيـــــدم  )18(الدوليــــة واتفاقيـــــة حقــــوق الطفـــــل
  هذه االتفاقات.مصلحة األطراف يف

تســهم  وتشــكل التجــارة الدوليــة حمركــا للنمــو االقتصــادي الشــامل واحلــد مــن الفقــر، كمــا - ٦٨
يف تعزيـــز التنميـــة املســـتدامة. وسنواصـــل الـــرتويج لألخـــذ بنظـــام جتـــاري، يف كنـــف منظمـــة التجـــارة 

وشـفافا وميكـن منفتحـا يكـون العاملية، يكون متعدد األطـراف وذا طـابع عـاملي ويسـتند إىل قواعـد و 
ــــاء.  التنبــــؤ بــــه ويتســــم بالشــــمول وعــــدم التمييــــز واإلنصــــاف، إضــــافة إىل حتريــــر التجــــارة بشــــكل بّن

ميـع أعضـاء منظمـة التجـارة العامليـة مضـاعفة اجلهـود للتعجيـل باختتـام املفاوضـات بشـأن جب �يبو 
جــارة يف البلــدان . وحنــن نعلــق أمهيــة كبــرية علــى بنــاء القــدرات املتصــلة بالت)19(خطــة الدوحــة للتنميــة

النامية، مبا فيها البلدان األفريقية وأقل البلدان منـوا، والبلـدان الناميـة غـري السـاحلية، والـدول اجلزريـة 
الصـــغرية الناميـــة، والبلـــدان املتوســـطة الـــدخل، ألغـــراض منهـــا تعزيـــز التكامـــل االقتصـــادي والـــرتابط 

 على الصعيد اإلقليمي.

ان الناميـة علـى اكتسـاب القـدرة علـى حتّمـل الـدين يف األجـل ونقـّر بضرورة مسـاعدة البلـد - ٦٩
الطويــل باعتمــاد سياســات منســقة هتــدف إىل تعزيــز متويــل الــديون، وختفيــف عــبء الــدين، وإعــادة 

يـزال قليـل  هيكلة الديون، وإدارة الـديون بشـكل سـليم، حسـب االقتضـاء. فالعديـد مـن البلـدان ال
دان يتخــبط يف خضـم األزمـات، مبــا يف ذلـك عــدد مـن أقــل املنعـة أمـام أزمــات الـديون، وبعــض البلـ

البلــدان منــوا والــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة وبعــض البلــدان املتقدمــة النمــو. ونكــرر التأكيــد علــى 
ميكـــن حتّملهـــا  وجـــوب أن يعمـــل املـــدينون والـــدائنون ســـويًّا لـــدرء حـــدوث حـــاالت الـــديون الـــيت ال

ية احلفـــاظ علـــى مســـتويات مـــن الـــدين ميكـــن حتملهـــا علـــى وإلجيـــاد احللـــول الالزمـــة. وتقـــع مســـؤول
عــاتق البلــدان املقرتضــة؛ بيــد أننــا نقـــّر بــأن علــى املقرضــني أيضــا مســؤولية تتمثــل يف إقــراض البلــدان 

يقــّوض قــدرهتا علــى حتمــل الــدين. وســوف نــدعم اســتمرار القــدرة علــى حتّمــل الــديون  علــى حنــٍو ال
 ء الدين وحققت مستويات من الدين ميكن حتّملها.يف البلدان اليت استفادت من ختفيف عب

ونعلــن يف هــذا املقــام إنشــاء آليــة تيســري التكنولوجيــا الــيت نصــت عليهــا خطــة عمــل أديــس  - ٧٠
أبابــا مــن أجــل دعــم أهــداف التنميــة املســتدامة. وستســتند آليــة تيســري التكنولوجيــا إىل التعــاون بــني 

ل األعضـــاء واجملتمـــع املـــدين والقطـــاع اخلـــاص طائفـــة متنوعـــة مـــن أصـــحاب املصـــلحة، تشـــمل الـــدو 
واألوســاط العلميــة وكيانــات األمــم املتحــدة وســائر أصــحاب املصــلحة، وســتتألف مــن فريــق عمــل 
مشــرتك بــني وكــاالت األمــم املتحــدة معــين بتســخري العلــم والتكنولوجيــا واالبتكــار ألغــراض أهــداف 

_______________ 
)18( United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 
)19( A/C.2/56/7.املرفق ، 

http://undocs.org/ar/A/C.2/56/7
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ة معـــين بتســـخري العلـــم والتكنولوجيـــا التنميـــة املســـتدامة، ومنتـــدى تعـــاوين متعـــدد أصـــحاب املصـــلح
 واالبتكار ألغراض أهداف التنمية املستدامة، وحمفل إلكرتوين.

سيضــــطلع فريــــق العمــــل املشــــرتك بــــني وكــــاالت األمــــم املتحــــدة املعــــين بتســــخري العلــــم  • 
والتكنولوجيــا واالبتكــار ألغــراض أهــداف التنميــة املســتدامة بتعزيــز التنســيق واالتســاق 

منظومــــــة األمـــــم املتحــــــدة يف األمــــــور املتعلقـــــة بــــــالعلم والتكنولوجيــــــا  والتعـــــاون داخــــــل
سـيما مـن أجـل دعـم مبـادرات بنـاء  واالبتكار، على حنو يزيد مـن التـآزر والكفـاءة، ال

مــن  10القـدرات. وسيسـتفيد فريــق العمـل مـن املــوارد املتاحـة، وسـيعمل ضــمن إطـاره 
لميـــــة للتحضـــــري الجتماعـــــات ممثلـــــي اجملتمـــــع املـــــدين والقطـــــاع اخلـــــاص واألوســـــاط الع

املنتــــدى املتعــــدد أصـــــحاب املصــــلحة املعـــــين بتســــخري العلـــــم والتكنولوجيــــا واالبتكـــــار 
ألغــراض أهــداف التنميــة املســتدامة، وكــذلك إلنشــاء املنتــدى اإللكــرتوين وتفعيلــه، مبــا 
يشـــمل إعـــداد مقرتحـــات لطرائـــق عمـــل املنتـــدى واحملفـــل اإللكـــرتوين. وســـيعّني األمـــني 

ثلــني العشــرة لفــرتات مــن ســنتني. وسـيكون فريــق العمــل مفتوحــا أمــام مشــاركة العـام املم
مجيــع وكـــاالت األمـــم املتحــدة وصـــناديقها وبراجمهـــا، واللجــان الفنيـــة التابعـــة للمجلـــس 
ــــيت تشــــكل حاليــــا  ــــات ال ــــة مــــن الكيان االقتصــــادي واالجتمــــاعي، وســــيتألف يف البداي

لوجيــا، وهــي إدارة الشــؤون االقتصــادية الفريــق العامــل غــري الرمســي املعــين بتيســري التكنو 
، وبرنـــامج األمـــم املتحـــدة للبيئـــة، ومنظمـــة األمـــم لألمانـــة العامـــةواالجتماعيـــة التابعـــة 

املتحــــدة للتنميــــة الصــــناعية، ومنظمــــة األمــــم املتحــــدة للرتبيــــة والعلــــم والثقافــــة، ومــــؤمتر 
نظمـــــة العامليـــــة األمـــــم املتحـــــدة للتجـــــارة والتنميـــــة، واالحتـــــاد الـــــدويل لالتصـــــاالت، وامل

 للملكية الفكرية، والبنك الدويل.

سُيســـتخدم احملفـــل اإللكـــرتوين لرســـم صـــورة شـــاملة عـــن املعلومـــات املتعلقـــة باملبـــادرات  • 
واآلليــــات والــــربامج القائمــــة الــــيت تعــــىن بــــالعلم والتكنولوجيــــا واالبتكــــار داخــــل األمــــم 

. وسييّســـر احملفـــل املتحـــدة وخارجهـــا، وســـيوفر بوابـــة للحصـــول علـــى هـــذه املعلومـــات
اإللكرتوين احلصول على املعلومـات واملعـارف واخلـربات، إضـافة إىل أفضـل املمارسـات 

ــــــــدروس املســــــــتفادة بشــــــــأن املبــــــــادرات والسياســــــــات الراميــــــــة إىل تيســــــــري العلــــــــم  ،وال
ينــتج علــى الصــعيد  والتكنولوجيــا واالبتكــار. وسييّســر احملفــل اإللكــرتوين أيضــا نشــر مــا

ت علميـــة مفتوحـــة لالســـتخدام. وسينشـــأ احملفـــل اإللكـــرتوين علـــى العـــاملي مـــن منشـــورا
 املســتفادةأســاس تقيــيم تقــين مســتقل يأخــذ يف احلســبان أفضــل املمارســات والــدروس 

مــن املبــادرات األخــرى، داخــل األمــم املتحــدة وخارجهــا، حــىت يكــون مكّمــال للــربامج 
صــــــول إليهــــــا ومــــــوّفرا القائمــــــة اخلاصــــــة بــــــالعلم والتكنولوجيــــــا واالبتكــــــار، وميّســــــرا للو 

 ملعلومات كافية عنها، مع تفادي االزدواجية وتعزيز التضافر.
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ســــــُيعقد املنتــــــدى املتعــــــدد أصــــــحاب املصــــــلحة املعــــــين بتســــــخري العلــــــم والتكنولوجيــــــا  • 
واالبتكار ألغراض أهداف التنمية املستدامة مـرة يف السـنة علـى مـدى يـومني، ملناقشـة 

ــــادين العلــــم والتكنو  لوجيــــا واالبتكــــار ضــــمن جمــــاالت مواضــــيعية تتعلــــق التعــــاون يف مي
املصـــلحة بتنفيـــذ أهـــداف التنميـــة املســـتدامة، وتلتـــئم يف إطـــاره مجيـــع اجلهـــات صـــاحبة 

املعنيــــة مــــن أجــــل تقــــدمي إســــهامات فعليــــة يف جمــــال خربهتــــا. وســــيتيح املنتــــدى فضــــاء 
 لتيســـري التفاعـــل واملواءمـــة، ونســـج شـــبكات جتمـــع بـــني أصـــحاب املصـــلحة املعنيـــني،
وإقامـــــــة شـــــــراكات متعـــــــددة اجلهـــــــات صــــــــاحبة املصـــــــلحة هبـــــــدف حتديـــــــد ودراســــــــة 

يتعلــق بالتعــاون العلمــي  االحتياجــات والثغــرات يف جمــال التكنولوجيــا، مبــا يف ذلــك مــا
ــــاء القــــدرات، وأيضــــا هبــــدف املســــاعدة يف تيســــري تطــــوير ونقــــل ونشــــر  واالبتكــــار وبن

املسـتدامة. ويـدعو رئـيس اجمللـس التكنولوجيات ذات األمهيـة بالنسـبة ألهـداف التنميـة 
االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي إىل عقـــــد اجتماعـــــات املنتـــــدى قبـــــل اجتماعـــــات املنتـــــدى 
السياسـي الرفيـع املسـتوى املعـين بالتنميـة املسـتدامة، حتـت رعايـة اجمللـس، أو، بـدال مــن 
ذلــك، بــاالقرتان مــع غــريه مــن احملافــل أو املــؤمترات، حســب االقتضــاء، وفقــا للموضــوع 

سـيُنظر فيـه، وعلـى أسـاس التعـاون مـع منظمـي املنتـديات أو املـؤمترات األخــرى. الـذي 
ويـــــرأس اجتماعـــــات املنتـــــدى دولتـــــان مـــــن الـــــدول األعضـــــاء، ويـــــتمخض عنـــــه مـــــوجٌز 
للمناقشــــــات يعــــــّده الرئيســــــان املشــــــاركان ويشــــــّكل مســــــامهة يف اجتماعــــــات املنتــــــدى 

ذ خطـــة التنميـــة ملـــا بعـــد السياســـي الرفيـــع املســـتوى، يف ســـياق متابعـــة واســـتعراض تنفيـــ
 .2015عام 

سيسرتشد املنتدى السياسـي الرفيـع املسـتوى يف اجتماعاتـه بـاملوجز املقـدم مـن املنتـدى  • 
املتعــدد أصــحاب املصــلحة. وســينظر املنتــدى السياســي الرفيــع املســتوى املعــين بالتنميــة 

ة املعـــين املســـتدامة يف املواضـــيع الـــيت ســـُتطرح علـــى املنتـــدى املتعـــدد أصـــحاب املصـــلح
بتســخري العلــم والتكنولوجيــا واالبتكــار ألغــراض أهــداف التنميــة املســتدامة، مراعيــا يف 

 ذلك مسامهات اخلرباء اليت يقدمها فريق العمل.

ونكــرر التأكيــد بــأن هــذه اخلطــة وأهــداف التنميــة املســتدامة وغاياهتــا، مبــا يف ذلــك وســائل  - ٧١
 رتابطة.التنفيذ، هي عاملية وغري قابلة للتجزئة وم

 
 المتابعة واالستعراض

نلتـــــزم باملشـــــاركة بشـــــكل منـــــتظم يف متابعـــــة واســـــتعراض تنفيـــــذ هـــــذه اخلطـــــة علـــــى مـــــدى  - ٧٢
الســنوات اخلمــس عشــرة املقبلــة. وسيســهم اعتمــاد إطــار حمكــم للمتابعــة واالســتعراض، ذي طــابع 

لــدان علــى طــوعي وفعــال وتشــاركي وشــفاف ومتكامــل، إســهاما أساســيا يف التنفيــذ، وسيســاعد الب
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يتخلــف  حتقيــق أقصــى قــدر مــن التقــدم يف تنفيــذ هــذه اخلطــة ورصــد األشــواط املقطوعــة لكفالــة أال
 أحد عن الركب.

وسيعمل اإلطار علـى كـل مـن الصـعيد الـوطين واإلقليمـي والعـاملي، مبـا يعـزز املسـاءلة أمـام  - ٧٣
تبـــــادل أفضـــــل  مواطنينـــــا، ويـــــدعم التعـــــاون الـــــدويل بشـــــكل فعـــــال إلجنـــــاز هـــــذه اخلطـــــة، ويشـــــجع

ـــتعلم املتبـــادل. وسيحشـــد اإلطـــار الـــدعم بغيـــة تـــذليل التحـــديات املشـــرتكة وحتديـــد  املمارســـات وال
تتســم بــه اخلطــة مــن طــابع عــاملي، فمــن املهــم كفالــة الثقــة  القضــايا اجلديــدة والناشــئة. ونظــرا إىل مــا

 املتبادلة والتفاهم بني مجيع األمم.

 تعراض على مجيع املستويات باملبادئ التالية:وستسرتشد عمليات املتابعة واالس - ٧٤

ســتكون طوعيــة، متســك بزمامهــا البلــدان وتأخــذ يف احلســبان اخــتالف الظــروف  (أ) 
ــــة، وســــتحرتم  ــــات. وملــــا اهلــــامشوالقــــدرات ومســــتويات التنميــــة الوطني كانــــت  السياســــايت واألولوي

ــــق التنميــــة ــــة علــــى زمــــام األمــــور عــــامال أساســــيا يف حتقي املســــتدامة، فــــإن حصــــيلة  الســــيطرة الوطني
العمليـــات املنفـــذة علـــى الصـــعيد الـــوطين ستشـــكل الركيـــزة الـــيت تســـند عمليـــات االســـتعراض علـــى 

دام االســتعراض العـــاملي ســريتكز علــى مصـــادر البيانــات الرمسيـــة  الصــعيدين اإلقليمــي والعـــاملي، مــا
 .الوطنية يف املقام األول

والغايـــات العامليـــة، مبـــا يشـــمل وســـائل سرتصـــد التقـــدم احملـــرز يف تنفيـــذ األهـــداف  (ب) 
طابعهــا العــاملي املتكامــل املــرتابط ويراعــي األبعــاد الثالثــة  حيــرتم كافــًة وعلــى حنــوٍ التنفيــذ، يف البلــدان  

 .للتنمية املستدامة

ســــــيكون َتوّجههــــــا أطــــــول أجــــــًال، وســــــتحدِّد اإلجنــــــازات والتحــــــديات والثغــــــرات  (ج) 
دان يف اختــاذ خيــارات سياســاتية مســتنرية. وستســـاعد يف وعوامــل النجــاح احلامســة، وستســاعد البلــ

تعبئـــة وســـائل التنفيـــذ والشـــراكات الالزمـــة، وســـتقدم الـــدعم لتحديـــد احللـــول وأفضـــل املمارســـات، 
 .وستعزز عنصري التنسيق والفعالية على صعيد املنظومة اإلمنائية الدولية

، وســـتدعم قيـــام ســـتكون مفتوحـــة وجامعـــة وتشـــاركية وشـــفافة أمـــام مجيـــع النـــاس (د) 
 .مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة باإلبالغ

ســـــيكون حمورهـــــا النـــــاس، وســـــرتاعي االعتبـــــارات اجلنســـــانية، وســـــتحرتم حقـــــوق  (هـ) 
 .اإلنسان، وسرتكز بوجه خاص على الفئات األشد فقرا واألكثر ضعفا وختّلفا عن الركب

تتفادى االزدواجيــة ستســتند إىل األطــر والعمليــات القائمــة، حيثمــا ُوجــدت، وســ (و) 
وتراعــي الظــروف والقــدرات واالحتياجــات واألولويــات الوطنيــة. وســتتطور مــع مــرور الوقــت، آخــذة 



 A/RES/70/1 2030تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 
 

44/48 

يف احلســـبان القضـــايا الناشـــئة واملنهجيـــات اجلديـــدة، وســـتخفف إىل أدىن حـــد مـــن عـــبء اإلبـــالغ 
 .امللقى على عاتق اإلدارات الوطنية

شــــد بتقييمــــات وبيانــــات قطريــــة رفيعــــة ســــتتوخى الدقــــة وتســــتند إىل األدلــــة وتسرت  (ز) 
اجلـــــودة وســـــهلة املنـــــال وحســـــنة التوقيـــــت وموثوقـــــة ومصـــــنفة حســـــب الـــــدخل، واجلـــــنس، والســـــن، 

، والوضـــع مــــن حيــــث اهلجـــرة، واإلعاقــــة، واملوقــــع اجلغـــرايف، وغريهــــا مــــن العرقــــي واإلثــــينواالنتمـــاء 
 .اخلصائص ذات األمهية يف السياقات الوطنية

عم املوجـــه لبنـــاء قـــدرات البلـــدان الناميـــة، مبـــا يشـــمل حتســـني ستقتضـــي تعزيـــز الـــد (ح) 
ســـيما يف البلـــدان األفريقيـــة وأقـــل البلـــدان منـــوا والـــدول  نظـــم البيانـــات وبـــرامج التقيـــيم الوطنيـــة، ال

 .اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان املتوسطة الدخل

دم مــــن منظومــــة األمــــم املتحــــدة وغريهــــا مــــن ستســــتفيد مــــن تعزيــــز الــــدعم املقــــ (ط) 
 املؤسسات املتعددة األطراف.

وســــتجري متابعــــة األهــــداف والغايــــات واستعراضــــها باســــتخدام جمموعــــة مــــن املؤشــــرات  - ٧٥
العامليـــة. وسُتســـتكمل هـــذه املؤشـــرات العامليـــة مبؤشـــرات تضـــعها الـــدول األعضـــاء علـــى الصـــعيدين 

زالـت  األعمـال املنفـذة لوضـع خطـوط أسـاس للغايـات الـيت مـااإلقليمي والوطين، إضافة إىل نتـائج 
تفتقــر إىل بيانــات أساســية وطنيــة وعامليــة حــىت اآلن. أمــا إطــار املؤشــرات العامليــة، الــذي سيصــوغه 
فريـــق اخلـــرباء املشـــرتك بـــني الوكـــاالت املعـــين مبؤشـــرات أهـــداف التنميـــة املســـتدامة، فســـتوافق عليـــه 

، مث يعتمـــــــــده بعدئـــــــــذ اجمللـــــــــس االقتصـــــــــادي 2016ارس اللجنـــــــــة اإلحصـــــــــائية حبلـــــــــول آذار/مـــــــــ
واالجتمــــاعي واجلمعيــــة العامــــة، وفقــــا لواليتيهمــــا يف هــــذا الصــــدد. وســــيكون هــــذا اإلطــــار بســــيطا 
وحمكمـــا يف آن واحـــد، وســـيتناول مجيـــع أهـــداف التنميـــة املســـتدامة وغاياهتـــا، مبـــا يف ذلـــك وســـائل 

 كامل وطموح.جتسده من توازن سياسي وت التنفيذ، وسيحافظ على ما

ســـيما البلــــدان األفريقيـــة وأقــــل البلـــدان منــــوا والــــدول  وســـنبذل الــــدعم للبلـــدان الناميــــة، ال - ٧٦
اجلزريــة الصــغرية الناميــة والبلــدان الناميــة غــري الســاحلية، مــن أجــل تعزيــز قــدرة مكاتبهــا اإلحصــائية 

وموثوقـــــة ومصـــــنفة.  الوطنيـــــة ونُظُـــــم بياناهتـــــا علـــــى تـــــوفري بيانـــــات رفيعـــــة اجلـــــودة وحســـــنة التوقيـــــت
وسنشــــجع تكثيــــف التعــــاون املناســــب بــــني القطــــاعني العــــام واخلــــاص علــــى حنــــو شــــفاف وخاضــــع 

مبـــا  ،ومتنوعـــةيتيحـــه هـــذا الضـــرب مـــن التعـــاون مـــن بيانـــات واســـعة  للمســـاءلة بغيـــة اســـتغالل مـــا
يشمل معلومات عـن رصـد األرض ومعلومـات جغرافيـة مكانيـة، مـع ضـمان السـيطرة الوطنيـة علـى 

 األمور يف سياق دعم حتقيق التقدم ورصده.زمام 

وحنــن نلتــزم باملشــاركة بصــورة كاملــة يف إجــراء استعراضــات منتظمــة وشــاملة للتقــدم احملــرز  - ٧٧
علـــى كـــل مـــن الصـــعيد دون الـــوطين والـــوطين واإلقليمـــي والعـــاملي. وســـنعتمد قـــدر اإلمكـــان علـــى 
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ة واالســـتعراض. وســـتتيح التقـــارير الوطنيـــة الشــبكة القائمـــة مـــن املؤسســـات واآلليـــات املعنيــة باملتابعـــ
تقيــيم التقــدم احملــرز وحتديــد التحــديات املاثلــة علــى الصــعيدين اإلقليمــي والعــاملي. وسيســتفاد مــن 
هــذه التقــارير، إىل جانــب احلــوارات اإلقليميــة واالستعراضــات العامليــة، يف وضــع التوصــيات املتعلقــة 

 باملتابعة على شىت املستويات.
 

 الوطني على الصعيد

نشـــجع مجيـــع الـــدول األعضـــاء علـــى القيـــام، يف أقـــرب وقـــت ممكـــن مـــن الناحيـــة العمليـــة،  - ٧٨
باختـــاذ إجـــراءات طموحـــة علـــى الصـــعيد الـــوطين لتلبيـــة متطلبـــات تنفيـــذ هـــذه اخلطـــة بشـــكل عـــام. 
وهـــذه اإلجـــراءات ميكـــن أن تـــدعم االنتقـــال إىل مرحلـــة أهـــداف التنميـــة املســـتدامة وتســـتفيد مـــن 

ــــــــة املســــــــتدامة، أدوات ال ــــــــة والتنمي ــــــــة الوطني ــــــــل اســــــــرتاتيجيات التنمي تخطــــــــيط القائمــــــــة، مــــــــن قبي
 االقتضاء. حسب

ونشـــجع أيضـــا الـــدول األعضـــاء علـــى إجـــراء استعراضـــات منتظمـــة وشـــاملة للتقـــدم احملـــرز  - ٧٩
على الصـعيدين الـوطين ودون الـوطين، علـى أن تقودهـا وتـتحكم يف مسـارها البلـدان ذاهتـا. وميكـن 

د هــذه االستعراضــات مــن مســامهات الشــعوب األصــلية واجملتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص أن تســتفي
ـــــات الوطنيـــــة. وميكـــــن  وســـــائر اجلهـــــات صـــــاحبة املصـــــلحة، وفقـــــا للظـــــروف والسياســـــات واألولوي

 العمليات. ملؤسسات األخرى أن تدعم كذلك هذهللربملانات الوطنية وأيضا ا
 

 على الصعيد اإلقليمي

بعــــة واالســــتعراض علـــــى الصــــعيدين اإلقليمــــي ودون اإلقليمــــي أن يتيحـــــا، مــــن شــــأن املتا - ٨٠
حســـب االقتضـــاء، فرصـــا ســـاحنة للـــتعلم مـــن األقـــران، بطـــرق منهـــا االستعراضـــات الطوعيـــة وتبـــادل 
أفضـــل املمارســـات وإجـــراء مناقشـــات بشـــأن األهـــداف املشـــرتكة. وحنـــن نرحـــب، يف هـــذا الصـــدد، 

ون اإلقليميــة. وستســتفيد االستعراضــات اإلقليميــة الشــاملة بتعــاون اللجــان واملنظمــات اإلقليميــة ود
ــــوطين، وستســــهم يف املتابعــــة واالســــتعراض علــــى  ــــيت جتــــرى علــــى الصــــعيد ال مــــن االستعراضــــات ال

الرفيــــــــع املســــــــتوى املعــــــــين  الصـــــــعيد العــــــــاملي، مبــــــــا يف ذلـــــــك علــــــــى مســــــــتوى املنتــــــــدى السياســـــــي
 املستدامة. بالتنمية

مــن آليــات املتابعــة واالســتعراض القائمــة علــى الصــعيد اإلقليمــي  وإدراكــاً ألمهيــة االســتفادة - ٨١
سياســـايت كــــاف، نشـــجع مجيـــع الـــدول األعضــــاء علـــى حتديـــد املنتـــدى اإلقليمــــي  هـــامشوإتاحـــة 

األنســـب للعمـــل ضـــمن إطـــاره. ونشـــجع اللجـــان اإلقليميـــة التابعـــة لألمـــم املتحـــدة علـــى مواصـــلة 
 دعمها للدول األعضاء يف هذا املضمار.
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 لصعيد العالميعلى ا

سيضــــطلع املنتــــدى السياســــي الرفيــــع املســــتوى بــــدور مركــــزي يف اإلشــــراف علــــى شــــبكة  - ٨٢
عمليــات املتابعــة واالســتعراض علــى الصــعيد العــاملي، وســيعمل بشــكل مّتســق مــع اجلمعيــة العامــة 

مــة. واجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي وســائر اهليئــات واملنتــديات ذات الصــلة، وفقــا لوالياهتــا القائ
وسييّسـر تبـادل التجـارب، مبــا يشـمل النجاحـات احملققـة والتحــديات املاثلـة والـدروس املستخلصــة، 
وســيوفر القيــادة السياســية والتوجيــه والتوصــيات املتعلقــة باملتابعــة. وســيعزز اّتســاق سياســات التنميــة 

ة وطموحــة املســتدامة وتنســيقها علــى نطــاق املنظومــة برمتهــا. ويتعــني أن يكفــل بقــاء اخلطــة صــاحل
علـــى الــــدوام، وأن يركـــز علــــى تقيـــيم التقــــدم احملـــرز واإلجنــــازات احملققـــة والتحــــديات الـــيت تواجههــــا 
البلــدان املتقدمــة النمــو والبلــدان الناميــة، وأيضــا القضــايا اجلديــدة والناشــئة. وســتقام عالقــات فعالــة 

ة وعملياهتـا ذات الصـلة، مبـا مع ترتيبات املتابعة واالسـتعراض املتعلقـة جبميـع مـؤمترات األمـم املتحـد
فيهــــا الرتتيبــــات املتصــــلة بأقــــل البلــــدان منــــوا والــــدول اجلزريــــة الصــــغرية الناميــــة والبلــــدان الناميــــة غــــري 

 الساحلية.

وستسرتشد عمليات املتابعـة واالسـتعراض علـى مسـتوى املنتـدى السياسـي الرفيـع املسـتوى  - ٨٣
ســتدامة الــذي ســيعّده األمــني العــام بالتعــاون مــع بــالتقرير املرحلــي الســنوي عــن أهــداف التنميــة امل

منظومــــة األمــــم املتحــــدة، باالســــتناد إىل إطــــار املؤشــــرات العامليــــة والبيانــــات املســــتمدة مــــن الــــنظم 
اإلحصـــائية الوطنيــــة واملعلومـــات اجملّمعــــة علـــى الصــــعيد اإلقليمـــي. وسيسرتشــــد املنتـــدى السياســــي 

، الــذي ســيعزز تضــافر عنصــري امة علــى الصــعيد العــامليالتنميــة املســتدالرفيــع املســتوى أيضــا بتقريــر 
العلـم والسياسـة، بــل ومـن شــأنه أن يشـكل أداة قويــة قائمـة علــى األدلـة تــدعم صـانعي السياســات 
يف ســعيهم إىل النهــوض بالقضــاء علــى الفقــر وحتقيــق التنميــة املســتدامة. وحنــن نــدعو رئــيس اجمللــس 

ورية بشــأن نطــاق التقريــر العــاملي ومنهجيتــه وتــواتره االقتصــادي واالجتمــاعي إىل إجــراء عمليــة تشــا
ــــوزاري  ــــائج العمليــــة ضــــمن اإلعــــالن ال ــــالتقرير املرحلــــي، علــــى أن تُــــْدرََج نت وأيضــــا حــــول عالقتــــه ب

 .2016للمنتدى السياسي الرفيع املستوى يف دورته لعام 

وســــــــُيجري املنتــــــــدى السياســــــــي الرفيــــــــع املســــــــتوى، حتــــــــت رعايــــــــة اجمللــــــــس االقتصــــــــادي  - ٨٤
متوز/يوليــــه  9املـــؤرخ  67/290واالجتمـــاعي، استعراضـــات منتظمــــة وفقـــا لقـــرار اجلمعيــــة العامـــة 

. وســـتجرى االستعراضـــات علـــى أســـاس طـــوعي، مـــع التشـــجيع علـــى اإلبـــالغ يف الوقـــت 2013
ذاتـــه، وستشـــمل االستعراضــــات البلـــدان املتقدمـــة النمــــو والبلـــدان الناميـــة وكــــذلك كيانـــات األمــــم 

وســائر اجلهــات صــاحبة املصــلحة، مبــا فيهــا اجملتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص. املتحــدة ذات الصــلة 
وســـتقودها الـــدول ويشـــارك فيهـــا مســـؤولون علـــى املســـتوى الـــوزاري وغـــريهم مـــن املســـؤولني الرفيعـــي 
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املســـتوى. وســـتوفر منـــربا إلقامـــة الشـــراكات، بطـــرق منهـــا مشـــاركة اجملموعـــات الرئيســـية وغريهـــا مـــن 
 املعنية.اجلهات صاحبة املصلحة 

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

ت جتريهـــا اللجـــان الفنيـــة التابعـــة للمجلـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي وغريهـــا مـــن اهليئـــات واملنتـــديا
احلكوميــة الدوليــة، مبــا جيّســد الطــابع املتكامــل لألهــداف ومــا يربطهــا مــن صــالت. وســتنخرط فيهــا 
مجيــــع اجلهــــات صــــاحبة املصــــلحة املعنيــــة، وســــتندرج، حيثمــــا أمكــــن ذلــــك، ضــــمن دورة املنتــــدى 

 السياسي الرفيع املستوى وتتواءم معها.

بالعمليـــة املكرســـة ملتابعـــة  وحنـــن نرحـــب، علـــى النحـــو املبـــني يف خطـــة عمـــل أديـــس أبابـــا، - ٨٦
نتــائج متويــل التنميــة واستعراضــها وأيضــا مجيــع وســائل التنفيــذ املتعلقــة بأهــداف التنميــة املســتدامة، 
الـــيت تتكامـــل مـــع إطـــار املتابعـــة واالســـتعراض هلـــذه اخلطـــة. أمـــا االســـتنتاجات والتوصـــيات املتفـــق 

الســـنوي املعـــين بتمويـــل التنميـــة  عليهـــا علـــى الصـــعيد احلكـــومي الـــدويل الـــيت متخـــض عنهـــا املنتـــدى
التــــابع للمجلــــس االقتصــــادي واالجتمــــاعي، فســــتدرج ضــــمن عمليــــة متابعــــة تنفيــــذ هــــذه اخلطــــة 

 واستعراضها بشكل عام يف إطار املنتدى السياسي الرفيع املستوى.
وســيوفر املنتــدى السياســي الرفيــع املســتوى، الــذي ســيجتمع مــرة كــل أربــع ســنوات حتــت  - ٨٧

ة العامـــة، التوجيـــه السياســـي الرفيـــع املســـتوى بشـــأن اخلطـــة وتنفيـــذها، كمـــا ســـيحدد رعايـــة اجلمعيـــ
التقـــــدم احملـــــرز والتحـــــديات الناشـــــئة ويتخـــــذ املزيـــــد مـــــن اإلجـــــراءات للتعجيـــــل بالتنفيـــــذ. وســـــُيعقد 

، 2019االجتماع املقبل للمنتـدى السياسـي الرفيـع املسـتوى حتـت رعايـة اجلمعيـة العامـة، يف عـام 
ورة جديــــــدة الجتماعاتــــــه، حتقيقــــــا ألقصــــــى قــــــدر مــــــن االتســــــاق مــــــع عمليــــــة وبــــــذلك يســــــتهّل د

 االستعراضات الشاملة للسياسات اليت جتري كل أربع سنوات.
ونشـــدد أيضـــا علـــى أمهيـــة التخطـــيط والتنفيــــذ واإلبـــالغ بشـــكل اســـرتاتيجي علـــى نطــــاق  - ٨٨

منائيـة يف جمـال تنفيـذ املنظومة لضمان توفري دعم متسـق ومتكامـل جلهـود منظومـة األمـم املتحـدة اإل
اخلطــة اجلديــدة. ويتعــني علــى جمــالس اإلدارة ذات الصــلة أن تتخــذ اإلجــراءات الالزمــة الســتعراض 
ذلك الدعم املقـدم للتنفيـذ، وأن تبلـغ عـن التقـدم احملـرز ومعوقـات التنفيـذ. ونرحـب بـاحلوار اجلـاري 

يتعــني أن تتبــوأه منظومــة  علــى صــعيد اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي بشــأن حتديــد املوقــع الــذي
األمـــم املتحـــدة اإلمنائيـــة علـــى املـــدى الطويـــل، ونتطلـــع إىل اختـــاذ إجـــراءات بشـــأن هـــذه املســـائل، 

 حسب االقتضاء.
وســيدعم املنتــدى السياســي الرفيــع املســتوى مشــاركة اجملموعــات الرئيســية وســائر اجلهــات  - ٨٩

تلــك ب و�يــب. 67/290وفقــا للقــرار  صــاحبة املصــلحة املعنيــة يف عمليــات املتابعــة واالســتعراض
 األطراف الفاعلة اإلبالغ عن مسامهتها يف تنفيذ اخلطة.
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ونطلــب إىل األمــني العــام أن يعــّد، بالتشــاور مــع الــدول األعضــاء، تقريــرا حيــدد فيــه املعــامل  - ٩٠
 الرئيسية لعملية املتابعـة واالسـتعراض علـى الصـعيد العـاملي بشـكل متسـق نـاجع شـامل، لكـي تنظـر
فيـــه اجلمعيـــة العامـــة خـــالل دورهتـــا الســـبعني يف إطـــار التحضـــري الجتمـــاع املنتـــدى السياســـي الرفيـــع 

ــــــــة 2016املســــــــتوى لعــــــــام  . وينبغــــــــي أن يتضــــــــمن التقريــــــــر اقرتاحــــــــا بشــــــــأن الرتتيبــــــــات التنظيمي
لالستعراضــــات الــــيت جتريهــــا الــــدول ضــــمن إطــــار املنتــــدى السياســــي الرفيــــع املســــتوى حتــــت رعايــــة 

 ةادي واالجتمـاعي، مبـا يف ذلـك توصـيات بشـأن املبـادئ التوجيهيـة الطوعيـة املشـرتكاجمللس االقتصـ
وينبغــــي أن يوضــــح املســــؤوليات املؤسســــية ويقــــدم توجيهــــات بشــــأن املواضــــيع الســــنوية،  .لإلبــــالغ

وبشــأن سلســلة مــن االستعراضــات املواضـــيعية واخليــارات املتاحــة لالستعراضــات الدوريــة للمنتـــدى 
 ستوى.السياسي الرفيع امل

وحنــن نعيــد تأكيــد التزامنــا الراســخ بتنفيــذ هــذه اخلطــة وتســخريها كاملــًة إلحــداث حتــوالت  - ٩١
 .2030متضي بعاملنا حنو األفضل حبلول عام 

 4اجللسة العامة 
 2015أيلول/سبتمرب  25
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(United Nations, Treaty Series, vol. 2302, No. 41032) 

، املرفق 69/283(القرار  2030-2015الكوارث للفرتة خماطر للحد من  سندايإطار 
 الثاين)

(United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363) ار البحاتفاقية األمم املتحدة لقانون   

، املرفق)66/288(القرار  “املستقبل الذي نصبو إليه”   
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