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تحويل عالمنا :خطة التنمية المستدامة لعام 2030
الديباجة
قمثل هذه الت ة ب نايج امل مجةل النةاو وامرو ومجةل امادهةار
وهي قهالف أيضا إلى قعزيز السالم العةالمي يةي جةو يةح الة يةة أيسةن ونةةح
نالرك أن القضاء الى الفق بجميع صوره وأبعةاده بمةا يةي لةف الفقة المةال ع
هو أكب قةال يواجه العالا وهو ش ط م غنى انه لاةقيق الانمية المساالاية
وسةةةاعمل جميةةةع البلةةةالان والجهةةةال صةةةاحبة المهةةةلةة الةةةى قنفيةةةذ هةةةذه
الت ةةة يةةي إطةةار يةةح الت ة اكة الاعاونيةةة ونةةةح اا ةةالون العةةزم الةةى قة ي ة
الجنس البت ي يح طغيان الفق والعوا والةى قضةميال جة او كوكبنةا وحف ةه
ويهةةممون الةةى اقتةةا الت ةةوال الج ييةةة المفضةةية إلةةى الاةةةو الاةةي قلةةزم
بهةةةورع يلةةةةة لالناقةةةا بالعةةةالا نةةةةو يسةةةار وايةةةه امسةةةاالاية والقةةةالرع الةةةى
الهمود وناعهال ونةح يقبلون الى هذه ال حلة الجمااية بةالم يتلةا ال كة
أحالا وراءه
وقب ة هح أهةةالاف الانميةةة المسةةاالاية البةةال اةةالدها  17هةةاليا وغاياقهةةا
البال االدها  169غاية الاي سةنعلح انهةا اليةوم الةى اقسةاق ن ةاا هةذه الت ةة
العالميةةة ويةةالو طموحهةةا يالمنتةةود يةةح هةةذه امهةةالاف والغايةةال هةةو يواصةةلة
يسي ع امهالاف اإلنمائية لأللفية وإنجةاا يةا لةا ياةقةق يةي إطارهةا كةذلف يقهةال
بها إاما حقوا اإلنسان الواجبة للجميع وقةقيق المساواع بيح الجنسةيح وقميةيح
النساء والفايةال كايةة وهةي أهةالاف وغايةال يايايلةة غية ابلةة للاجزئةة قةقةق
الاواان بيح امبعاد الثالثة للانمية المساالاية :البعال ام اهادي والبعال امجامااي
والبعال البييي
وسةةةاةفز قلةةةف امهةةةالاف والغايةةةال العمةةةل الةةةذي سةةةيج ي الةةةى يةةةالو
السةةنوال التمةةس اتةةة ع المقبلةةة يةةةي يجةةامل ال أهميةةةة جوه يةةة للبتةةة ية
وليوك امرو
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الناس
لقال اقالنا العزم الى إنهاء الفقة والجةوق بجميةع صةورهما وأبعادهمةا
وكفالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
أن يميح لجميع البت قفعيل طا ةاقها الياينةة يةي إطةار يةح الي ايةة والمسةاواع
ويي ظل يناخ صةي

الكوكب
نةةح يهةممون الةى حمايةة كوكة امرو يةح الاةالهور ب ة ا ينهةا
قةةو ي امسةةاالاية يةةي امسةةاهالك واإلناةةاا وإدارع يةةوارد اليوكةة ال بيعيةةة
بهورع يساالاية واقتةا إجة اءال ااجلةة بتةالن قغية المنةاخ حاةى يميةح لةه
داا احاياجال امجيا الةالية والمقبلة

االزدهار
لقال اقةالنا العةزم الةى كفالةة أن ياماةع جميةع النةاو بةيةاع ي لهةا ال ةاء
قلبي طموحاقها وأن ياةقةق الاقةالم ام اهةادي وامجامةااي والاينولةوجي يةي
انسجام يع ال بيعة

السالم
نةةةح يهةةممون الةةى أن نتةةجع الةةى يةةام يجامعةةال يسةةودها السةةالم
والعال ويجال ييها الجميع ياسعا لها يجامعال قتلو يةح التةوف ويةح العنةا
يال سبيل إلى قةقيق الانميةة المسةاالاية دون سةالم وم إلةى إرسةاء السةالم دون
قنمية يساالاية

الشراكة
لقةةال اقةةالنا العةةزم الةةى حتةةال الوسةةائل الالايةةة لانفيةةذ هةةذه الت ةةة يةةح
ةةال قنتةةي التة اكة العالميةةة يةةح أجةةل الانميةةة المسةةاالاية الةةى أسةةاو روو
يح الاضايح العالمي المعزا يع الا كيز بوجه ةا الةى احاياجةال الفيةال
امشةةال يقةة ا وامكثةة فةةعفا وبمتةةاركة يةةح جميةةع البلةةالان وجميةةع أصةةةا
المهلةة وجميع التعو
وموجه الا اب بيح أهةالاف الانميةة المسةاالاية وطابعهةا المايايةل أهميةة
حاسمة يي فمان قةقيق الغ و يح هذه الت ة الجاليالع وإ ا حققنةا يةا ن مةن
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إليةةه يةةح هةةذه الت ةةة بيايةةل جوانبهةةا سااةسةةح بتةةالع حيةةاع الجميةةع وسةةياةو
االمنا إلى اميضل

إعالن
مقدمة
 - ١نةةةح راسةةاء الةةالو والةيويةةال والممثلةةيح السةةاييح المجامعةةيح يةةي
يقةة اميةةا الماةةةالع يةةي نيويةةورك يةةي الفاةة ع يةةح  25إلةةى  27أيلو /سةةبامب
 2015و ت احافا المن مة بالذك و السنوية السبعيح إلنتةائها ةال رنةا أن
نعامال اليوم أهالايا االمية جاليالع للانمية المساالاية
 - ٢وباسةةا التةةعو الاةةي نةةةح يةةي ةةالياها اقتةةذنا ةة ارا قاريتيةةا بتةةالن
يجمواةةة يةةح امهةةالاف والغايةةال العالميةةة التةةايلة والبعيةةالع المةةالو الاةةي ق كةةز
الةةى النةةاو وقفضةةي إلةةى الاةةةو ونةةةح يلازيةةون بالعمةةل دون كلةةل يةةح أجةةل
قنفيةةذ هةةذه الت ةةة باليايةةل بةلةةو اةةام  2030ونةةةح نةةالرك أن القضةةاء الةةى
الفق بجميةع صةوره وأبعةاده بمةا يةي لةف الفقة المةال ع هةو أكبة قةةال يواجةه
العالا وشة ط م غنةى انةه لاةقيةق الانميةة المسةاالاية ونةةح يلازيةون باةقيةق
الانميةةة المسةةاالاية بالبعادهةةا الثالثةةة  -ام اهةةادي وامجامةةااي والبييةةي  -الةةى
نةةةو ياةةواان ويايايةةل وسةةناتذ أيضةةا يةةح اإلنجةةااال الاةةي قةققةةت يةةي إطةةار
امهةةالاف اإلنمائيةةة لأللفيةةة ين لقةةا لنةةا ونسةةعى إلةةى النهةةوو بمةةا لةةا ييامةةل يةةح
أامالها
 - ٣ونعازم العمل يح اآلن وحاةى اةام  2030للقضةاء الةى الفقة والجةوق
يي كل ييان؛ وييايةة أشةيا اةالم المسةاواع دا ةل البلةالان وييمةا بينهةا؛ وبنةاء
يجامعال يسالمة واادلة وشايلة للجميع؛ وحماية حقوا اإلنسان والعمةل الةى
قةقيق المساواع بيح الجنسةيح وقميةيح النسةاء والفايةال؛ وكفالةة الةمايةة الالائمةة
لألرو ويواردها ال بيعية ونعقال العةزم أيضةا الةى قهييةة ال ة وف المناسةبة
للنمةةو ام اهةةادي المسةةاالام والم ة د الةةذي يتةةمل الجميةةع ولالادهةةار العمةةيا
العمةةل اليةة يا لليايةةة يةةع ي ااةةاع يتالةةا يسةةاويال الانميةةة
وقةةواي يةة
والقالرال الوطنية
 - ٤ونةح إ نقبةل الةى هةذه ال حلةة الجماايةة الع يمةة ناعهةال بةالم يتلةا
ال ك ة أحةةالا وراءه وان ال ةةا يةةح قسةةليمنا بةةالن ك ايةةة اإلنسةةان أي ة أساسةةي

3/56

تحويل عالمنا :خطة التنمية المستدامة لعام 2030

A/RES/70/1

ناليل أن نتةهال امهةالاف والغايةال و ةال قةققةت لجميةع اميةا والتةعو ولجميةع
شة ائن المجامةةع وسةةوف نسةةعى جاهةةاليح إلةةى الوصةةو أوم إلةةى يةةح هةةا أشةةال
قتلفا اح ال ك
 - ٥وهذه الت ة لا يسبق لها يثيل يح حية الن ةاا وامهميةة يهةي قة ةى
بقبو جميع البلالان وقس ي الةى الجميةع يةع ي ااةاع ا ةاالف الوا ةع المعةيش
يي كل بلال وا االف الرال البلالان ويساويال قنمياها ويةع احاة ام السياسةال
وامولويال الوطنية يهةذه أهةالاف وغايةال االميةة قتةمل العةالا أجمةع ببلالانةه
الماقالية النمو والنايية الى حال سواء وهةي يايايلةة غية ابلةة للاجزئةة قةقةق
الاواان بيح أبعاد الانمية المساالاية الثالثة
 - ٦وهةةذه امهةةالاف والغايةةال هةةي ثمة ع يتةةاورال اايةةة واقهةةامل ييثفةةة
أج يت الى يةالو أكثة يةح سةنايح يةي شةاى أنةةاء العةالا يةع المجامةع المةالني
والجهال ام و صاحبة المهلةة وأولي ييها اهامةام ةا مصةوال أيقة
الفيةةال وأفةةعفها وشةةملت هةةذه المتةةاورال أامةةام يمةةة اف ة لع بهةةا الف يةةق
العايل المفاوو با العضوية المعني بالهالاف الانميةة المسةاالاية الاةابع للجمعيةة
العاية كما اف لعت بها اميا الماةالع الاةي ةالم أيينهةا العةام قق ية ا قجميعيةا
يي كانون امو /ديسمب 2014
رؤيتنا
 - ٧لقال ف َّمنا امهالاف والغايال الاي اقفقنا اليهةا رايةة يةي يناهةى ال مةوو
ققةةوم الةةى إحةةالاو الاةةةو يةةنةح نهةةبو إلةةى اةةالا ةةا يةةح الفق ة والجةةوق
والم و والعوا يميح أن قناعش ييه جميةع أشةيا الةيةاع ونهةبو إلةى اةالا
ا يح التوف ويح العنا االا يلا ييه الجميةع بةالق اءع والياابةة وقاةاو ييةه
للجميع سبل يايايية للةهو الى الاعليا الجيال الى جميةع المسةاويال والةى
ال اايةةة الهةةةية والةمايةةة امجاماايةةة وقيفةةل ييةةه السةةالية البالنيةةة والعقليةةة
وال ياه امجامااي االا ن كال ييه يح جاليال الازاياقنا ييمةا ياعلةق بةةق اإلنسةان
يي الةهو الى يياه التة الماليونةة و ةاليال الهة ف الهةةي وقاةواي
ييةةةه سةةةبل يةسةةةنة للن ايةةةة الهةةةةية؛ وقاةةةاو ييةةةه امغذيةةةة الياييةةةة والماليونةةةة
والميسورع الايلفة والمغذية االا قيون ييه الموائةل البتة ية نينةة و ةادرع الةى
الهمود ويساالاية ويميةح ييةه للجميةع الةهةو الةى طا ةة ييسةورع ويوثو ةة
ويساالاية
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 - ٨ونةةةةح نهةةةبو إلةةةى اةةةالا يسةةةود كايةةةة أرجائةةةه احاةةة ام حقةةةوا اإلنسةةةان
وك اية اإلنسان وسيادع القانون والعالالة والمساواع واةالم الامييةز؛ اةالا يةاة م
وياةةين
اما ة اا وامنامةةاء اإلثنةةي والانةةوق الثقةةايي؛ اةةالا ياةةين قيةةاي الف ة
قةقيةةق كايةةل اإلييانةةال البت ة ية ويسةةاها يةةي قةقيةةق امادهةةار العمةةيا اةةالا
يسةةاثم يةةي أطفالةةه وينمةةو ييةةه كةةل طفةةل بعيةةالا اةةح إسةةار العنةةا وامسةةاغال
اةةالا ياةةاو ييةةه ليةةل النسةةاء والفايةةال الاماةةع بالمسةةاواع اليايلةةة بةةيح الجنسةةيح
وقزاو انه جميع العوائق القانونية وامجاماايةة وام اهةادية الاةي قةةو دون
قمييةةةةنهح اةةةةالا وايةةةةه العةةةةال واإلنهةةةةاف والاسةةةةاين وامنفاةةةةاو واإلشةةةة اك
امجامااي للجميع وقلبى ييه احاياجال أشال الفيال فعفا
 - ٩ونةةةح نهةةبو إلةةى اةةالا ياماةةع ييةةه كةةل بلةةال بةةالنمو ام اهةةادي الم ة د
العمةل الية يا لليايةة اةالا
والمساالام الةذي يتةمل الجميةع وقاةواي ييةه ية
قيةون ييةه أنمةاط امسةةاهالك واإلناةاا وأوجةه اسةةاعما كةل المةوارد ال بيعيةةة -
يةةح الهةةواء إلةةى امرو ويةةح امنهةةار والبةية ال وطبقةةال الميةةاه الجوييةةة إلةةى
المةي ةةةال والبةةةةار  -أنماطةةةا وأوجةةةه اسةةةاعما يسةةةاالاية اةةةالا قيةةةون ييةةةه
الاليمق اطية والةيا ال شيال وسيادع القانون وقواي بيية يواقيةة الةى الهةعياليح
الةوطني والةالولي أيةةورا ا أساسةية لاةقيةق الانميةةة المسةاالاية بمةا يةةي لةف النمةةو
ام اهةةادي الم د ة د والتةةايل والانميةةة امجاماايةةة وحمايةةة البييةةة والقضةةاء
الى الفق والجوق االا قيون ييه الاينولوجيا يةي ق وي هةا وق بيقهةا ي اايةة
للمنةةاخ ويةا ة يةةة للانةةوق البيولةةوجي و ةةادرع الةةى الهةةمود اةةالا قعةةيش ييةةه
اإلنسانية يي وئام يع ال بيعة وقةمى ييه الةياع الب ية وأنواق اليائنال الةية
مبادئنا والتزاماتنا المشتركة
 - ١٠يسا شال يةي الت ةة الجاليةالع بمقاصةال ييثةاا اميةا الماةةالع ويبادئةه بمةا
ييهةةا امحاةة ام الاةةام للقةةانون الةةالولي وق قيةةز الت ةةة الةةى اإلاةةالن العةةالمي
()2
لةقةةةوا اإلنسةةةان( )1والمعاهةةةالال الالوليةةةة لةقةةةوا اإلنسةةةان وإاةةةالن املفيةةةة

_______________

( )1الق ار  217ألا (د – )3
( )2الق ار 2/55
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()3

والوثيقةةةة التااييةةةة لمةةة قم القمةةةة العةةةالمي لعةةةام 2005
()4
بهيوك أ و يثل إاالن الةق يي الانمية

وقهاةةةالي الت ةةةة

 - ١١ونةح ن كال يح جاليال ناائج جميع الم قم ال ال ئيسية وية قم ال القمةة
الاي اقالقها اميا الماةالع والاي أرست أساسا ياينا للانمية المسةاالاية وأسةهمت
()5
يةةي قتةةييل الت ةةة الجاليةةالع وهةةي قتةةمل إاةةالن ريةةو بتةةالن البييةةة والانميةةة
ويةةة قم القمةةةة العةةةالمي للانميةةةة المسةةةاالاية ويةةة قم القمةةةة العةةةالمي للانميةةةة
امجامااية وب نايج امل المة قم الةالولي للسةيان والانميةة( )6وينهةاا امةل
بيجيح( )7وي قم اميا الماةالع للانمية المساالاية ون كال يح جاليال أيضا يةا قةا
يةةي إطةةار ياابعةةة هةةذه الم ة قم ال بمةةا يةةي لةةف ناةةائج ي ة قم اميةةا الماةةةالع
ال ابةةع المعنةةةي بال ةةةل البلةةالان نمةةةوا والمةةة قم الةةالولي الثالةةة المعنةةةي بالةةةالو
الجزرية الهغي ع النايية وي قم اميا الماةالع الثاني المعنةي بالبلةالان الناييةة
غيةةة السةةةاحلية ويةةة قم اميةةةا الماةةةةالع العةةةالمي الثالةةة المعنةةةي بالةةةةال يةةةح
أ ار اليوارو
 - ١٢ونعيال قالكيال جميع يبادئ إاالن ريو بتةالن البييةة والانميةة بمةا يةي لةف
يب ةادئ ينهةةا يبةةالأ المس ة وليال المتةةا كة والماباينةةة يةةي نن واحةةال الةةى النةةةو
المنهو اليه يي المبالأ  7يح اإلاالن
 - ١٣والاةاليال واملازايةال الاةي قةا قةاليةالها يةي هةذه المة قم ال ال ئيسةية
وي قم ال القمةة يا اب ةة وقا لة حلةوم يايايلةة وم بةال يةي سةبيل الاهةالي
لها بفعالية يح اقباق نهج جاليال يثمة اااة اف يةي يجةا الانميةة المسةاالاية بةالن
_______________

( )3الق ار 1/60
( )4الق ار  128/41الم يق
( )5قق يةة يةة قم اميةةا الماةةةالع المعنةةي بالبييةةة والانميةةة ريةةو دي جةةةاني و 14-3
حزي ان/يونيةةه  1992المجلةةةال امو القةةة ارال الاةةةي ااامةةةالها المةةة قم (ينتةةةورال
ام يا الماةالع ر ا المبيع  A.93.I.8والاهوي ) الق ار  1الم يق امو
( )6قق يةةة المةةة قم الةةةالولي للسةةةيان والانميةةةة القةةةاه ع  13-5أيلو /سةةةبامب 1994
(ينتةةةةورال اميةةةةا الماةةةةةالع ر ةةةةا المبيةةةةع  ) A.95.XIII.18الفهةةةةل امو القةةةة ار 1
الم يق
( )7قق يةةة المةةة قم العةةةالمي ال ابةةةع المعنةةةي بةةةالم أع بيجةةةيح  15-4أيلو /سةةةبامب
( 1995ينتةةورال اميةةا الماةةةالع ر ةةا المبيةةع  (A.96.IV.13ال فهةةل امو القةة ار 1
الم يق الثاني
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القضةةاء الةةى الفق ة بجميةةع صةةوره وأبعةةاده وييايةةةة انعةةالام المسةةاواع دا ةةل
البلالان وييما بينها وحفة كوكة امرو وقةقيةق النمةو ام اهةادي الم ة د
والتةةةايل والمسةةةاالام وقعزيةةةز اإلديةةةاا امجامةةةااي أيةةةور يا اب ةةةة ياهةةةل
بعضها ببعض ويا اب ة
عالمنا اليوم
 - ١٤إننةةا نجامةةع يةةي و ةةت قمث ةل ييةةه أيةةام الانميةةة المسةةاالاية قةةةاليال هائلةةة
يالبالييح يح يواطنينةا م يزالةون يعةانون الفقة والة يةان يةح الةيةاع الي يمةة
وأوجه االم المساواع دا ل الةالو وييمةا بينهةا ن ةذع يةي الازايةال وهنةاك يةوارا
والث ة وع والسةةل ة وم يةةزا انعةةالام المسةةاواع بةةيح الجنسةةيح
هائلةةة يةةي الف ة
يتيل قةاليا رئيسيا وقمثل الب الة وم سيما يي صفوف التةبا يهةالر لةق
كبي ة وقتةةيل ام ةةار الهةةةية الاةةي قهةةالد العةةالا وااديةةاد قةةواق اليةةوارو
ال بيعيةةة وشةةالقها وقهةةااال النزاا ةال والا ة ف العنيةةا واإلرهةةا ويةةا
ياهةةةل بةةةذلف يةةةح أايةةةال إنسةةةانية ويةةةح قتةةة يال سةةة ي للبتةةة أيةةةورا قنةةةذر
باقويض اليثي يح الاقالم الةذي أحة ا الةى صةعيال الانميةة يةي العقةود ام ية ع
وينضةةاف اسةةانفاد المةةوارد ال بيعيةةة واآلثةةار الضةةارع للاةةالهور البييةةي بمةةا يةةي
لف الاهةة والجفةاف وقةالهور امرافةي ونةالرع الميةاه العذبةة ويقةالان الانةوق
البيولةةوجي إلةةى ائمةةة الاةةةاليال الاةةي قواجههةةا البت ة ية وي ة دي إلةةى قفا مهةةا
ويتةةيل قغي ة المنةةاخ واحةةالا يةةح أكب ة الاةةةاليال يةةي اه ة نا وققةةوو نثةةاره
الضارع الرع كاية البلالان الةى قةقيةق الانميةة المسةاالاية يالزيةادال يةي درجةة
الةة ارع العالميةةة وارقفةةاق يسةةاوو سة ن البةة وقةمةةض المةي ةةال وغي هةةا
يةةةح اآلثةةةار الما قبةةةة الةةةى قغيةةة المنةةةاخ قتلةةةا نثةةةارا يةةة ع الةةةى المنةةةاطق
الساحلية والبلالان الساحلية المنتفضة بما يي لف اليثية يةح أ ةل البلةالان نمةوا
والةةالو الجزريةةة الهةةغي ع الناييةةة والت ة يهةةالد بقةةاء اليثية يةةح المجامعةةال
وبقاء الن ا البيولوجية الاي قالاا كوك امرو
الهائلةةة يقةةال أح ة ا ققةةالم كبي ة يةةي
 - ١٥بيةةال أنةةه أيضةةا و ةةت اا ة بةةالف
يواجهة اليثية يةح الاةةاليال اإلنمائيةة و ة ا ييةال الماليةيح يةح امشةتا
الةةى يةةالو الجيةةل المافةةي يةةح دائ ة ع الفق ة المةةال ع وط ة أل ايةةادع كبية ع يةةي
السةةبل المااحةةة للةهةةو الةةى الاعلةةيا س ةواء بالنسةةبة للبنةةيح أو البنةةال وي ةع ةال
اناتةةار قينولوجيةةا المعلويةةال وامقهةةامل والاة اب العةةالمي بةييانةةال كبي ة ع
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قاين الاعجيل بالاقالم البت ي وسال الفجةوع ال ميةة وإيجةاد يجامعةال ققةوم الةى
المع ية وهو يا يعال به أيضا امبايار العلمي والاينولةوجي يةي يجةامل شةاى
وال ا ة
يح بيل ال
 - ١٦و ال ية حةوالي  15اايةا الةى امقفةاا الةى امهةالاف اإلنمائيةة لأللفيةة
وهي أهالاف وي ل إطارا هايا للانمية وأح ا يح اللهةا ققةالم كبية يةي اةالد
يةةح المجةةامل ليةةح وقي ة ع الاقةةالم كانةةت يافاوقةةة وم سةةيما يةةي أي يقيةةا وأ ةةل
البلالان نموا والبلالان الناييةة غية السةاحلية والةالو الجزريةة الهةغي ع الناييةة
وم يةةزا بعةةض قلةةف امهةةالاف بعيةةالا اةةح المسةةار الهةةةين م سةةيما امهةةالاف
الماعلقة بهةة اميهال والمواليةال وامطفةا والهةةة اإلنجابيةة ونةةح نعة
يح جاليال اح الازاينا بةالن نةقةق باليايةل جميةع امهةالاف اإلنمائيةة لأللفيةة بمةا
يي لف امهةالاف البعيةالع اةح يسةارها الهةةين و هوصةا يةح ةال قزويةال
أ ةةل البلةةالان نمةةوا وغي هةةا يةةح البلةةالان الاةةي قواجةةه أوفةةااا اصةةة بمزيةةال يةةح
المسااالال الاةي ق كةز الةى أيةور يةةالدع بمةا ياماشةى يةع بة ايج الةالاا ال
الهلة وقاتذ الت ة الجاليالع يح امهالاف اإلنمائية لأللفية ين لقةا لهةا وقسةعى
إلةةى إقمةةام يةةا لةةا ياةقةةق يةةي إطارهةةا وم سةةيما ييمةةا ياعلةةق بالوصةةو إلةةى أشةةال
الفيال فعفا
 - ١٧غي أن اإلطار الذي نعلح اليوم اح إرسائه ياجةاوا ن ا ةه بيثية ن ةاا
امهالاف اإلنمائية لأللفية يةلى جانة امولويةال اإلنمائيةة القائمةة يثةل القضةاء
الةةى الفق ة وامهامةةام بالهةةةة والاعلةةيا واميةةح الغةةذائي والاغذيةةة يةةةالد هةةذا
اإلطار طائفة واسعة يح امهةالاف ام اهةادية وامجاماايةة والبيييةة وهةو يعةال
أيضةةا بةرسةةاء يجامعةةال أكث ة سةةاليا واحاضةةانا للجميةةع ويةةح غايةةة امهميةةة
أيضةةا أنةةه يةةةالد وسةةائل قنفيةةذ لةةف وق ة قب جميةةع امهةةالاف والغايةةال الجاليةةالع
بة واب اميقةةة وقتةةا ك كلهةةا يةةي اناصة االيةةالع يمةةا يعيةةس الةةنهج المايايةةل
الذي رنا اقبااه
الخطة الجديدة
 - ١٨إننةةةا نعلةةةح اليةةةوم اةةةح إرسةةةاء  17هةةةاليا يةةةح أهةةةالاف الانميةةةة المسةةةاالاية
و  169غاية ي قب ة بها وهي أهالاف وغايةال يايايلةة وغية ابلةة للاجزئةة
ولا يسبق ة لزامةاء العةالا أن قعهةالوا بالعمةل يعةا وبةذ المسةااي المتةا كة
بتالن ة سياساقية بهذا القالر يح امقساق ينةح نتال ال حا يعةا للسةي نةةو
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الانمية المسةاالاية يي سةيح أنفسةنا جماايةا للسةعي إلةى قةقيةق الانميةة العالميةة
وإلةةى قةقيةةق قعةةاون يثم ة للجميةةع يميةةح أن يجل ة يياس ة هائلةةة ليةةل البلةةالان
ولجميع المنةاطق يةي العةالا ون كةال يةح جاليةال أن ليةل دولةة سةيادع دائمةة كايلةة
قمارسةةها بة يةةة الةةى كةةل ث واقهةةا ويواردهةةا ال بيعيةةة وأنتة اها ام اهةةادية
وسوف ننفذ الت ة بما يعةود بةالنفع الاةام الةى الجميةع لهةالن الجيةل الةافة
وامجيةا المقبلةة ون كةةال يةح جاليةال يةةي سةعينا هةذا الازاينةةا بالقةانون الةةالولي
ونتالد الى أن الت ة سوف قنفذ الى نةو ياسق يع حقةوا الةالو والازاياقهةا
بموج القانون الالولي
 - ١٩ونعيال قالكيال أهمية اإلاالن العالمي لةقوا اإلنسان وغي ه يةح الهةيوك
الالولية الماعلقة بةقوا اإلنسان والقةانون الةالولي ونتةالد الةى أن جميةع الةالو
يس ة ولة طبق ةا لميثةةاا اميةةا الماةةةالع اةةح احا ة ام حقةةوا اإلنسةةان والة يةةال
امساسةةية للجميةةع وحماياهةةا وقعزيزهةةا دونمةةا قمييةةز يةةح أي نةةوق الةةى أسةةاو
العةة ا أو اللةةون أو الجةةنس أو اللغةةة أو الةةاليح أو الةة أي السياسةةي أو غيةة ه أو
امصل القويي أو امجامااي أو الى أساو الملييةة أو المةيالد أو اإلاا ةة أو
الى أي أساو ن
 - ٢٠وسةةةوف يسةةةها قةقيةةةق المسةةةاواع بةةةيح الجنسةةةيح وقميةةةيح المةةة أع والفاةةةاع
إسهايا حاسما يي إح اا ققالم نةو قةقيةق جميةع امهةالاف والغايةال يةال سةبيل
إلى قةقيق كايةل اإلييانةال البتة ية وقةقيةق الانميةة المسةاالاية إ ا ظةل نهةا
الواجبةةة لةةه إ
البت ة ية ية ويةةا يةةح الاماةةع بيايةةل حقةةوا اإلنسةةان والف ة
الةهةةو الةةى الاعلةةيا
يج ة أن قاماةةع النسةةاء والفايةةال بالمسةةاواع يةةي ي ة
المتةاركة السياسةةية يضةةال اةةح المسةةاواع
الجيةال والمةةوارد ام اهةةادية وية
العمةل وقةولي القيةادع وصةنع القة ار الةى جميةع
يع ال جا والفايان يي ية
المساويال وسوف نعمل يح أجةل إحةالاو ايةادع كبية ع يةي امسةاثمارال الاةي
قهالف إلى سال الفجوع بيح الجنسيح وقعزيز داا الم سسال يةي يجةا المسةاواع
بيح الجنسيح وقميةيح المة أع الةى الهةعال العةالمي واإل ليمةي والةوطني وسةياا
القضةاء الةى جميةع أشةيا الامييةز والعنةةا فةال النسةاء والفايةال اةح ط يةةق
أيور ينها إش اك ال جا والفايان يةي هةذا المسةعى يةالاعميا المنةا ا لم ااةاع
المن ور الجنساني يي قنفيذ الت ة أي بال امهمية
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 - ٢١وسةةيبالأ سةة يان امهةةالاف والغايةةال الجاليةةالع يةةي  1كةةانون الثاني/ينةةاي
 2016وسيسا شال بها يي اقتا الق ارال الى يةالو السةنوال التمةس اتة ع
المقبلةةة وسةةوف نعمةةل جميعةةا الةةى قنفيةةذ الت ةةة يةةي بلةةالاننا والةةى الهةةعياليح
اإل ليمةةي والعةةالمي يةةع ي ااةةاع الوا ةةع المعةيش يةةي كةةل بلةةال و الراقةةه ويسةةاوو
قنمياةةه واحا ة ام السياسةةال وامولويةةال الوطنيةةة وسةةوف نةا ة م الةيةةز الةةذي
قتةةةغله السياسةةةال الوطنيةةةة ال اييةةةة إلةةةى قةقيةةةق النمةةةو ام اهةةةادي الم ةةة د
والمسةةاالام الةةذي يتةةمل الجميةةع م سةةيما يةةي الةةالو الناييةةة يةةع الةفةةاظ الةةى
امقسةةاا يةةع القوااةةال واملازايةةال الالوليةةة ال الهةةلة ونسةةلا أيضةةا بالهميةةة
البعاليح اإل ليمي ودون اإل ليمي وأهمية الايايةل ام اهةادي اإل ليمةي والاة اب
يةةي يجةةا الانميةةة المسةةاالاية يةةامط اإل ليميةةة ودون اإل ليميةةة يميةةح أن قيسة
قجسةةةةيال سياسةةةةال الانميةةةةة المسةةةةاالاية بفعاليةةةةة يةةةةي إجةةةة اءال يةةةةةالدع الةةةةى
الهعيال الوطني
 - ٢٢ويواجه كل بلال قةاليال اصة يةي سةعيه إلةى قةقيةق الانميةة المسةاالاية
وقسةةةاةق أشةةةال البلةةةالان فةةةعفا وبلةةةالان ينهةةةا الةةةى وجةةةه التهةةةو البلةةةالان
امي يقيةةة وأ ةةل البلةةالان نمةةوا والبلةةالان الناييةةة غي ة السةةاحلية والةةالو الجزريةةة
الهغي ع النايية اهامايا اصا شالنها يي لف شالن البلالان الاةي قتةهال حةامل
نزاق والاةي قمة بم حلةة يةا بعةال النةزاق وهنةاك أيضةا قةةاليال ية ع دا ةل
العاليال يح البلالان الماوس ة الال ل
 - ٢٣وم بال يةح قميةيح الضةعفاء ويتةمل يةح ق ااةى احاياجةاقها يةي الت ةة
وي اإلاا ةة (الةذيح يعةيش أكثة يةح 80
جميع امطفةا والتةبا وامشةتا
يةةةي المائةةةة يةةةنها يةةةي يقةةة ) وامشةةةتا المهةةةابيح بفيةةة وو نقةةة المنااةةةة
البتةةة ية/اإليالا والمسةةةنيح وأيةةة اد التةةةعو امصةةةلية والالجيةةةيح والمتةةة ديح
دا ليا والمهاج يح و ال اقالنا العزم الى اقتا يزيال يةح الاةالابي واإلجة اءال
الفعالة ويقا للقانون الالولي إلاالة العقبةال والمعو ةال ولاعزيةز الةالاا وقلبيةة
امحاياجةةال التاصةةة لمةةح يعيتةةون يةةي ينةةاطق ياضة رع يةةح حةةامل طةةوارئ
إنسانية يعقالع ويي يناطق ياض رع يح اإلرها
 - ٢٤ونةح يلازيون بالقضاء الى الفق بجميع صوره وأبعاده بمةا يةي لةف
يح ال القضاء الى الفق المال ع بةلو اام  2030يال بال أن ياماةع الجميةع
بمساويال المعيتة امساسية اح ط يق وسائل ينها ن ا الةمايةة امجاماايةة
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ونةح يهممون أيضا الةى القضةاء الةى الجةوق وقةقيةق اميةح الغةذائي الةى
سبيل امولوية والى وفع حال لجميع أشيا سةوء الاغذيةة ويةي هةذا الهةالد
ن كةةال يةةح جاليةةال الةةالور المهةةا وال ةةابع التةةايل للجنةةة اميةةح الغةةذائي العةةالمي
ون ح بةاالن رويا بتالن الاغذيةة وبةطةار العمةل( )8وسةوف نية و المةوارد
لانمية المناطق ال يفية والزرااةة ويهةائال امسةماك المسةاالاية ولةالاا صةغار
المةةزارايح وم سةةيما المزاراةةال وال اةةاع والهةةياديح يةةي البلةةالان الناييةةة
وبتاصة أ ل البلالان نموا
 - 25ونلاةةةزم باةةةويي قعلةةةيا جيةةةال يةةةي جميةةةع المسةةةاويال  -ال فولةةةة المبيةةة ع
والاعلةةةيا امباةةةالائي والاعلةةةيا الثةةةانوي والاعلةةةيا الجةةةايعي والاعلةةةيا الاقنةةةي
والاةةةالري المهنةةةي  -الةةةى نةةةةو يتةةةمل جميةةةع امشةةةتا وينهةةةفها يالنةةةاو
به ف الن اح هوياها يح حي نةوق الجةنس أو العمة أو امنامةاء الع ةي
وو اإلاا ةة والمهةاج ون وأبنةاء التةعو امصةلية
أو اإلثني وامشةتا
وامطفا والتبا وم سيما الذيح يعيتون يةي أوفةاق هتةة كلهةا ينبغةي أن
الةاعلا يةالو الةيةاع بمةا يسةااالها الةى قةهةيل المعةارف
يسافيالوا يةح ية
المااحةة لهةا ويتةاركاها يةي الةيةاع
والمهارال الض ورية منافةااها بةالف
امجامااية يتاركة كايلة وسنسعى جاهاليح إلى قهيية بييةة ينتةال ييهةا امطفةا
والتبا ياغذيها بما يلزيها إلامةا حقةو ها وقةقيةق ةالراقها الةى وجةه قةام
ييهةةبةون بةةذلف يةةالدا يعةةيح بلةةالاننا الةةى جنةةي ثمةةار المياسةة الاليمغ اييةةة
ويتمل لف إ اية يالارو نينة وقوثيق وشائج المجامعال المةلية وامس
 - 26وليفالةةة قماةةع الجميةةع بالهةةةة والعاييةةة البالنيةةة والعقليةةة وايةةادع العم ة
الماو ع لالو الومدع يجة الينةا أن نةوي الاغ يةة الهةةية وال اايةة الهةةية
الجيةةالع للجميةةع م يةةة م يةةح لةةف أحةةال ونلاةةزم باإلسةة اق يةةي وقيةة ع الاقةةالم
فةةض اةةالد وييةةال المواليةةال وامطفةةا واميهةةال
المة ة ا حاةةى اآلن صةةو
بوفع حال لجميع قلف الوييال الاي يميح قفاديها بةل حلةو العةام  2030وإننةا
يلازيون بيفالة اسافادع الجميع يةح ةاليال ال اايةة الماعلقةة بالهةةة الجنسةية
واإلنجابية بما يةي لةف مغة او قن ةيا امسة ع واإلاةالم والاثقيةا وسةنبذ
كةةذلف جهةةودا يةةح أجةةل اإلس ة اق بةةوقي ع الاقةةالم المة ة ا يةةي ييايةةةة المالريةةا
ويي ة وو نق ة المنااةةة البت ة ية/ياالاية نق ة المنااةةة المياس ة (اإليةةالا)
_______________

( )8ين مة الهةة العالمية الوثيقة
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وداء السل والاها اليبال وإيبوم وغي لف يح اموبيةة وامية او المعاليةة
بوسائل يح جملاها الاهةالي لمقاويةة الميي وبةال لألدويةة ولمتةيلة امية او
المهملةةة الاةةي قعةةاني ينهةةا البلةةالان الناييةةة ونلاةةزم بالو ايةةة يةةح امي ة او غي ة
المعاليةةةةةة ويعالجاهةةةةةا بمةةةةةا يةةةةةي لةةةةةف امفةةةةة ابال السةةةةةلوكية والعهةةةةةبية
واف ابال النمو الاي قتيل قةاليا كبي ا يي وجه الانمية المساالاية
 - 27وسنسعى إلى إ اية أسس ا اهةادية ياينةة لهةالن بلةالاننا جميعةا إن يةح
شةةة وط امادهةةةار امساسةةةية اطةةة اد النمةةةو ام اهةةةادي واسةةةاالاياه ويتةةةاركة
الجميةةع ييةةه ولةةح ياةقةةق لةةف إم باعمةةيا امنافةةاق بةةالث وع والاهةةالي لمتةةيلة
الافةةاول يةةي الةةال ل وسةةنعمل يةةح أجةةل أن نبنةةي ا اهةةادال ديناييةةة أساسةةها
العمةةل
امسةةاالاية وامبايةةار ويةورهةةا النةةاو قعمةةل الةةى النهةةوو بفةة
المااحةةة للتةةبا والاميةةيح ام اهةةادي للم ة أع اصةةة وقةةويي العمةةل الالئةةق
للجميةةع وسنقضةةي الةةى السةةت ع وامقجةةار بالبتة ونضةةع حةةالا لعمةةل امطفةةا
بجمي ةع أشةةياله يالبلةةالان اطبةةة ساسةةافيال يةةح وجةةود ةةوع اايلةةة ياعلمةةة قةةنعا
بالهةةةة وقملةةف يةةا يلةةزم يةةح المعةةارف والمهةةارال للقيةةام بعمةةل ينةةاج يةقةةق
ي ايةهةةةةا وللمتةةةةاركة اليايلةةةةة يةةةةي الةيةةةةاع امجاماايةةةةة وسةةةةنعزا القةةةةالرال
اإلنااجيةةة للبلةةالان ام ةةل نمةةوا يةةي الق ااةةال جميعةةا بوسةةائل يةةح بينهةةا الاةةةو
الهييلي وسنعامال سياسال قعزا القالرال اإلنااجية والعمالةة المناجةة وقعمةيا
امسةةافادع يةةح التةةاليال الماليةةة واإلنااجيةةة والزرااةةة المسةةاالاية والانميةةة
ال اوية وقنمية المهائال والانميةة الهةنااية المسةاالاية واسةافادع الجميةع يةح
ةةاليال ال ا ةةة الةاليثةةة المسةةاالاية الاةةي يميةةح الاعويةةل اليهةةا بايلفةةة ييسةةورع
ون ا النقل المساالاية وجودع البنيال الاةاية و الرقها الى الهمود
 - 28ونلازم بةج اء الاغيي ال امساسية يي ال ائةق الاةي قنهجهةا يجامعاقنةا
يةةةةي إناةةةةاا السةةةةلع والتةةةةاليال واسةةةةاهالكها ويجةةةة أن قسةةةةاها الةيويةةةةال
والمن مةةال الالوليةةةة و ةةاق امامةةةا وغيةةة لةةف يةةةح الجهةةال الفاالةةةة غيةةة
الةيويية وامي اد يي قغيي أنماط امساهالك واإلنااا غي المساالاية بمةا يةي
لف قستي جميع المهادر يي حتال المسااالع الماليةة والاقنيةة الالايةة لاعزيةز
ةةةالرال البلةةةالان العلميةةةة والاينولوجيةةةة وامباياريةةةة لالناقةةةا صةةةو أنمةةةاط
اساهالكية وإنااجية أكث اسةاالاية ونتةجع الةى قنفيةذ اإلطةار العتة ي منمةاط
امساهالك واإلنااا المسةاالاية وكةل البلةالان ينبغةي أن قاتةذ إجة اءال يةي هةذا
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الهالد الى أن قاولى البلالان الماقالية النمو ريادع الجهال المبذو
لف قنمية البلالان النايية و الراقها

A/RES/70/1

ي اايةة يةي

 - 29ونعاةةة ف بالمسةةةاهمة اإليجابيةةةة للمهةةةاج يح يةةةي قةقيةةةق النمةةةو التةةةايل
للجميع والانمية المساالاية ونعا ف أيضا بالن الهج ع الالوليةة هةي وا ةع ياعةالد
امبعاد ياسا بالهمية كب و يي قنمية بلالان المنتال وبلالان العبةور وبلةالان المقهةال
ويا لة اقتةةا قةةالابي ياسةةقة وشةةايلة وسةةناعاون دوليةةا يةةح أجةةل كفالةةة أن قةةاا
الهج ع ب يقة ن اييةة وأن قجة ي يةي ظة وف قةو ةيد اميةان ويسةودها الن ةام
يةةع امحاة ام اليايةةل لةقةةوا اإلنسةةان وفةةمان المعايلةةة اإلنسةةانية للمهةةاج يح
به ف الن اح وفعها يةح حية الهجة ع ولالجيةيح والمتة ديح وينبغةي
أن يسعى لف الاعاون أيضةا إلةى قعزيةز ةالرع المجامعةال المةليةة الةى قةمةل
يح ق ويها يح الالجييح وم سيما البلالان النايية ونتالد الةى حةق المهةاج يح
يي العودع إلى البلالان الاي يةملةون جنسةياها ونةذ دك بةالن يةح واجة الةالو أن
قيفل ي اااع امصو يي اساقبا رااياها العائاليح
 - 30ونة الالو بقوع الةى اميانةاق اةح سةح وق بيةق أي قةالابي ا اهةادية
أو ياليةةة أو قجاريةةة أحاديةةة الجان ة قانةةايى يةةع القةةانون الةةالولي وييثةةاا اميةةا
الماةالع وقع ل الانمية ام اهةادية وامجاماايةة اليايلةة وم سةيما يةي البلةالان
النايية
 - 31ونقةة بةةالن اقفا يةةة اميةةا الماةةةالع اإلطاريةةة بتةةالن قغيةة المنةةاخ( )9هةةي
المةفةةل الةيةةويي الةةالولي ال ئيسةةي الةةذي ياةةولى دوليةةا ينا تةةة الاةةالابي العالميةةة
لمواجهة قغي المناخ و ال اقالنا العزم الى الاهالي بةةزم لت ة قغية المنةاخ
وقةةالهور البييةةة إن ال ةةابع العةةالمي لاغي ة المنةةاخ يسةةاوج قعاونةةا دوليةةا الةةى
أوسع ن ةاا يميةح ي يةي إلةى اإلسة اق بتفةض انبعاثةال غةااال الاليييةة الةى
الهعيال العالمي ويعالجة يسةاللة الاييةا يةع اآلثةار السةلبية لاغية المنةاخ وإننةا
نالح بقلق بال الفجوع اليبي ع بيح امث اإلجمالي لواةود الاتفيةا الاةي قلاةزم
امط اف باةقيقها بةلو اام  2020ييمةا ياهةل بامنبعاثةال السةنوية العالميةة
يح غااال الالييية ويسةارال امنبعاثةال اإلجماليةة الاةي قة دجن احامةا اإلبقةاء
الى ارقفاق يعال درجة الة ارع العالمية دون درجايح ييةويايح أو  1 5درجةة
ييوية يوا يساويال يا بل الثورع الهنااية
_______________

()9
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 - 32واساتةةةة ايا منعقةةةةاد الةةةةالورع الةاديةةةةة والعتةةةة يح لمةةةة قم امطةةةة اف
بباريس ن كال الازام جميةع الةالو بالعمةل يةح أجةل الاوصةل إلةى اقفةاا اةالمي
طموو بتالن المناخ ون كال يح جاليال أن الب وقوكو أي صف ةانوني ن ة أو
وثيقةةة ااييةةة يافةةق اليهةةا قة ةةى بقةةوع النفةةا بموج ة امقفا يةةة وقس ة ي الةةى
جميع امط اف يج أن ياهالو ب يقة ياواانة ميور يح جملاهةا الاتفيةا
والاييةةةةا والامويةةةةل وق ةةةةوي الاينولوجيةةةةا ونقلهةةةةا وبنةةةةاء القةةةةالرال وشةةةةفايية
اإلج اءال والالاا
 - 33ونقةةة بةةةالن قةقيةةةق الانميةةةة امجاماايةةةة وام اهةةةادية يةةة قهح بةةةاإلدارع
المساالاية للموارد ال بيعية ليوك امرو ويح ثةا يةننةا اةاايون الةى حفة
وكذلف الغابةال والجبةا وامرافةي
المةي ال والبةار ويوارد يياه الت
الجايةةةة واسةةةاتالايها اسةةةاتالايا يسةةةاالايا وحمايةةةة الانةةةوق البيولةةةوجي والةةةن ا
اإلييولوجيةةة والةيةةاع الب يةةة و ةةةال اقةةالنا العةةزم أيضةةةا الةةى قتةةجيع السةةةياحة
المسةةةاالاية والاهةةةالي لنةةةالرع الميةةةاه وقلوثهةةةا وقةةةالايا الاعةةةاون الةةةى ييايةةةةة
الاهةةة والعواصةةا ال يليةةة وقةةالهور امرافةةي والجفةةاف وقعزيةةز القةةالرع
الى الاةمل والةال يح يتاط اليوارو ونا لع يي هذا الهةالد إلةى امجامةاق
الثال ات لم قم امطة اف يةي اقفا يةة الانةوق البيولةوجي المقة ر أن ينعقةال
بالميسيف
 - 34ونق ة بةةالن قنميةةة المنةةاطق الةض ة ية وإدارقهةةا ب يقةةة يسةةاالاية ش ة ط
حاسا لالرققاء بنواية حياع الناو وسنعمل يع السةل ال والمجامعةال المةليةة
يح أجل قجاليال يالننا ويساوطناقنا البت ية وقت ي ها الةى نةةو يعةزا الةاالحا
العمةةةل
المجامعةةي واميةةح التتهةةي ويةفةةز الةةةى امبايةةار وإيجةةاد يةة
وسةةنقوم باقلةةي اآلثةةار السةةلبية الناجمةةة اةةح امنت ة ة الةض ة ية واةةح المةةواد
الييميائية الاي قن وي الى أ ار قهالد الهةة البت ية والسةالية البيييةة بمةا
يةةةي لةةةف يةةةح ةةةال إدارع المةةةواد الييميائيةةةة إدارع سةةةليمة يةةةح الناحيةةةة البيييةةةة
واسةةاتالايها الةةى نةةةو يةةاليون و فةةض النفايةةال وإاةةادع قةةالوي ها وايةةادع
يعالية اساتالام المياه وال ا ة وسنعمل يةح أجةل ققلةي قةالثي المةالن يةي ن ةام
المنةةةةاخ العةةةةالمي وسةةةةن ااي أيضةةةةا امقجاهةةةةال والاو عةةةةال السةةةةيانية يةةةةي
اسةةةا اقيجياقنا وسياسةةةاقنا الوطنيةةةة وال يفيةةةة والةضةةة ية ونا لةةةع إلةةةى انعقةةةاد
ي قم اميا الماةالع المقبل المعني باإلسيان والانميةة الةضة ية المسةاالاية يةي
كياو
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 - 35وم يميح أن قاةقق الانمية المساالاية يي ينالو اح السالم واميةح؛ كمةا
أن انعةةالام الانميةةة المسةةاالاية يعةة و للت ةة اسةةاابا السةةالم واميةةح وققةة
الت ةةة الجاليةةالع بض ة ورع بنةةاء يجامعةةال سةةلمية اادلةةة حافةةنة للجميةةع قيفةةل
المسةةاواع بةةيح النةةاو يةةي القةةالرع الةةى اللجةةوء إلةةى العالالةةة وققةةوم الةةى احاة ام
حقةةوا اإلنسةةان (بمةةا يةةي لةةف الةةةق يةةي الانميةةة) والةةى يعاليةةة سةةيادع القةةانون
والةيا ال شيال يي المساويال كايةة والةى ي سسةال قاسةا بالتةفايية والفعاليةة
وقتضةةع للمسةةةاءلة وقانةةاو الت ةةةة العوايةةةل الاةةي ققةةةود إلةةى نتةةةو العنةةةا
وانعالام اميح واسات اء ال لا كانعالام المساواع والفسةاد وسةوء اإلدارع وقةاليق
اميوا وامسلةة ب ا غي يت واة ويج الينا أن نضااا جهودنةا يةح
أجةةل قسةةوية النزااةةال أو ينةةع نتةةوبها ويةة اارع البلةةالان الاةةي قمةة بم احةةل
يةةا بعةةال النةةزاق بوسةةائل ينهةةا كفالةةة إش ة اك الم ة أع يةةي امليةةال بنةةاء السةةالم
وإرسةةاء داةةائا الالولةةة ونةةالاو إلةةى اقتةةا المزيةةال يةةح الاةةالابي واإلجةة اءال
الفعالةةة طبقةةا للقةةانون الةةالولي يةةح أجةةل إاالةةة العقبةةال الاةةي قةةةو دون قمةةام
إاما حةق قق ية المهةي بالنسةبة للتةعو ال ااحةة قةةت نية امسةاعمار أو
امحةةةاال امجنبةةةي والاةةةي يةةةا االةةةت قةةة ث سةةةلبا يةةةي قنمياهةةةا ام اهةةةادية
وامجامااية ويي بيياها أيضا
 - 36وناعهال باعزيز الافاها الثقايي والاساين وامحاة ام المابةاد وداةا روو
المواطنةةة العالميةةة والمسة ولية المتةةا كة ونعاة ف بةةالانوق ال بيعةةي والثقةةايي
للعةةالا ونقةة بةةالن الثقايةةال والةضةةارال جميعهةةا يميةةح أن قسةةاها يةةي قةقيةةق
الانمية المساالاية منها يح اناص ها الاميينية امساسية
 - 37وال يافة هةي أيضةا يةح العناصة الاميينيةة المهمةة للانميةة المسةاالاية
ونعاة ف بالمسةةاهمة الماعاظمةةة الاةةي قضة لع بهةةا ال يافةةة يةةي قةقيةةق الانميةةة
والسةةالم بةةالن إلةةى دورهةةا يةةي قتةةجيع الاسةةاين وامحا ة ام ويسةةاهماها يةةي
قمييح الم أع والتبا وامي اد والمجامعال ويي بلةو امهةالاف المنتةودع يةي
يجامل الهةة والاعليا وامنالياا امجامااي
 - 38ون كةةال يةةح جاليةةال ف ة ورع احا ة ام السةةالية اإل ليميةةة للةةالو واسةةاقاللها
السياسي ويقا لميثاا اميا الماةالع
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وسائل التنفيذ
 - 39إن اقسةةاق ن ةةاا الت ةةة الجاليةةالع وطموحهةةا يقاضةةيان إنعةةا الت ة اكة
العالمية ليفالة قنفيذها وهو أية نلاةزم بةه الازايةا قايةا وسةاعمل هةذه التة اكة
بةةة وو الاضةةةايح العةةةالمي وم سةةةيما الاضةةةايح يةةةع الفيةةةال امشةةةال يقةةة ا ويةةةع
س انت اطةا االميةا ييثفةا يةي
امشتا الذيح يعيتون يي أوفاق هتة وساي د
داةةا قنفيةةذ جميةةع امهةةالاف والغايةةال بمتةةاركة الةيويةةال والق ةةاق التةةا
والمجامع المالني وين وية اميا الماةالع وغي ها يةح الجهةال الفاالةة وقعبيةة
جميع الموارد المااحة
 - 40وقاسةةا الغايةةال الماعلقةةة بوسةةائل الانفيةةذ المنالرجةةة يةةي إطةةار الهةةالف 17
ويي إطار كةل هةالف يةح أهةالاف الانميةة المسةاالاية بالهميةة يةوريةة يةي إنجةاا
انا كما قاساوو يح حي امهمية يةع امهةالاف والغايةال ام ة و ويميةح
إنجاا الت ة بما ييها أهالاف الانميةة المسةاالاية فةمح إطةار إنعةا التة اكة
العالمية يح أجل الانمية المساالاية وقعضيالها بالسياسةال واإلجة اءال المةةالدع
المجملةةة يةةي الوثيقةةة التااييةةة للم ة قم الةةالولي الثال ة لامويةةل الانميةةة المنعقةةال
بالديس أبابةا ةال الفاة ع يةح  13إلةى  16قموا/يوليةه  2015ون حة بةة ار
الجمعيةةة العايةةة ةةة امةةل أديةةس أبابةةا( )10الاةةي هةةي جةةزء صةةميا يةةح ةةة
الانمية المساالاية لعام  2030ونقة بةالن الانفيةذ اليايةل لت ةة امةل أديةس أبابةا
أي أساسي لاةقيق أهالاف الانمية المساالاية وغاياقها
 - 41ونقةةة بةةةالن كةةةل بلةةةال ياةمةةةل المسةةة ولية ال ئيسةةةية اةةةح قةقيةةةق قنمياةةةه
ام اهةةادية وامجاماايةةة وقانةةاو الت ةةة الجاليةةالع الوسةةائل الم لوبةةة لبلةةو
امهةالاف والغايةةال ونقة بةةالن قلةةف الوسةائل قتةةمل حتةةال المةةوارد الماليةةة وبنةةاء
القالرال ونقل الاينولوجيال السليمة بيييا إلةى البلةالان الناييةة بنةاء الةى شة وط
يواقية بما ييها الت وط الميس ع والافضيلية وويق يا يافق اليةه وسيضة لع
الامويةل العةةام الةةى المسةاوييح المةلةةي والةةالولي يعةةا بةالور حيةةوي يةةي قةةويي
التةةةاليال والسةةةلع العايةةةة امساسةةةية ويةةةي قةفيةةةز يهةةةادر الامويةةةل ام ةةة و
الةى قنةوق ي سسةاقه المماةالع يةح الم سسةال
ونعا ف بةالور الق ةاق التةا
البالغةةة الهةةغ إلةةى التة كال الماعةةالدع الجنسةةيال ية ورا بالاعاونيةةال وبةةالور
ين مال المجامع المالني والمن مال التي ية يي قنفيذ الت ة الجاليالع
_______________

( )10ة امل أديس أبابا الهادرع اح الم قم الالولي الثالة لامويةل الانميةة ( ةة امةل
أديةةس أبابةةا) الاةةي ااامةةالقها الجمعيةةة العايةةة يةةي  27قموا/يوليةةه ( 2015الق ة ار 313/69
الم يق)
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 - 42ونالاا قنفيذ امسا اقيجيال وب ايج العمةل ال الهةلة بمةا ييهةا إاةالن
وب نةةةايج امةةةل إسةةة نبو ( )11وإجةةة اءال العمةةةل المع َّجةةةل للةةةالو الجزريةةةة
الهةةغي ع الناييةةة (يسةةار سةةايوا)( )12وب نةةايج امةةل ييينةةا للبلةةالان الناييةةة غية
السةةةاحلية للعقةةةال  )13(2024-2014ونعيةةةال قالكيةةةال أهميةةةة داةةةا ةةةة امقةةةةاد
()14
امي يقةةي لعةةام  2063وب نةةايج الت ة اكة الجاليةةالع يةةح أجةةل قنميةةة أي يقيةةا
وكلهةةا يتةةيل جةةزءا م ياجةةزأ يةةح الت ةة الجاليةةالع ونق ة بالاةةةالي اليبي ة الةةذي
يناه ة أيةةام قةقيةةق السةةالم الةةالائا والانميةةة المسةةاالاية يةةي البلةةالان الاةةي قتةةهال
نزااال والبلالان الاي قوجال يي ي حلة يا بعال النزاق
 - 43ونتةةالد الةةى أن الامويةةل العةةام الةةالولي يقةةوم بةةالور يهةةا يةةي داةةا جهةةود
البلةةالان يةةح أجةةل قعبيةةة المةةوارد العايةةة الةةى الهةةعيال المةلةةي وم سةةيما يةةي
البلةةالان اميقةة وامشةةال فةةعفا الاةةي قعةةاني يةةح نةةالرع المةةوارد المةليةةة ويةةح
الغايةةال المهمةةة للامويةةل العةةام الةةالولي بمةةا ييةةه المسةةااالع اإلنمائيةةة ال سةةمية
قةفيةةز حتةةال يةةوارد إفةةايية يةةح المهةةادر ام ةة و اايةةة و اصةةة وقعيةةال
الجهةةال المانةةةة للمسةةااالع اإلنمائيةةة ال سةةمية قالكيةةال الازايةةال كةةل واحةةالع ينهةةا
الةةى حةةالع بمةةا يةةي لةةف الاةةزام العاليةةال يةةح البلةةالان الماقاليةةة النمةةو ببلةةو هةةالف
قتهي نسبة  0 7يي المائة يح الةال ل القةويي اإلجمةالي للمسةااالع اإلنمائيةة
ال سمية للبلالان الناييةة وقتهةي نسةبة قاة اوو بةيح  0 15يةي المائةة و 0 2
يةةةي المائةةةة يةةةح الةةةال ل القةةةويي اإلجمةةةالي للمسةةةااالع اإلنمائيةةةة ال سةةةمية م ةةةل
البلالان نموا
 - 44ونعا ف بالهمية داا الم سسال المالية الالولية ويقا لومياقهةا للهةايش
السياسةةاقي للبلةةالان كةةل واحةةال ينهةةا الةةى حةةالع وم سةةيما البلةةالان الناييةةة ونجةةالد
املاةزام باوسةيع وقعزيةز يسةاهمة البلةالان الناييةة ويتةاركاها بمةا ييهةا البلةةالان
امي يقية وأ ل البلالان نموا والبلةالان الناييةة غية السةاحلية والةالو الجزريةة
الهةةغي ع الناييةةة والبلةةالان الماوسةة ة الةةال ل يةةي امليةةال اقتةةا القةة ارال
ام اهادية الالولية ووفع المعايي واإلدارع ام اهادية العالمية
 - 45ونعاة ف أيضةةا بالةةالور امساسةةي الةةذي قضة لع بةةه الب لمانةةال الوطنيةةة
يح ال سح الات يعال واااماد الميزانيال ودورهةا يةي كفالةة المسةاءلة اةح
يعالية قنفيذ الازاياقنا وساعمل الةيويال والم سسةال العايةة أيضةا اةح كثة
_______________

( )11قق ي ي قم اميا الماةةالع ال ابةع المعنةي بال ةل البلةالان نمةوا اسة نبو
 13-9أيار/يايو  (A/CONF.219/7) 2011الفهال ن امو والثاني

ق كيةا

( )12الق ار  15/69الم يق
( )13الق ار  137/69الم يق الثاني
( A/57/304 )14الم يق
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يي المسائل الماعلقة بالانفيذ يع السل ال اإل ليمية والمةليةة والم سسةال دون
اإل ليمية والم سسال الالوليةة والم سسةال امكاديميةة والمن مةال التي يةة
والهييال الا واية وغي ها
 - 46ون كال الالور الهام لمن وية اميا الماةالع ويا قة ى به يح ييةزع نسةبية
يي داا بلو أهالاف الانمية المساالاية وقةقيق الانميةة المسةاالاية بمةا ينبغةي أن
ياواي لها يح يوارد كايية وأن قاةلى به يح نجااةة وانسةجام وكفةاءع ويعاليةة
وإ نتةةالد الةةى أهميةةة قعزيةةز الملييةةة والقيةةادع الوطنيةةة الةةى الهةةعيال الق ة ي
نعةة اةةح دامنةةا للةةةوار الجةةاري للمجلةةس ام اهةةادي وامجامةةااي بتةةالن
يو ع ين وية اميا الماةالع اإلنمائية يي إطار هذه الت ة يي امجل ال ويل
المتابعة واالستعراض
 - 47قاةمةةةةةةل حيوياقنةةةةةةا المسةةةةةة ولية ال ئيسةةةةةةية اةةةةةةح أنتةةةةةة ة الماابعةةةةةةة
وامساع او الى كل يةح الهةعيال الةوطني واإل ليمةي والعةالمي ييمةا ياعلةق
بالاقةةالم المةة ا يةةي قةقيةةق امهةةالاف والغايةةال ةةال السةةنوال التمةةس ات ة ع
المقبلةةةة ولةةةالاا روو المسةةة ولية لةةةالو يواطنينةةةا سةةةناتذ الا قيبةةةال الالايةةةة
إلجة اء أنت ة ة الماابعةةة وامسةةاع او بانا ةةام يةةي يتالةةا المسةةاويال الةةى
النةو المبيح يي هةذه الت ةة ويةي ةة امةل أديةس أبابةا وسيضة لع المناةالو
السياسةةةي ال ييةةةع المسةةةاوو ب اايةةةة الجمعيةةةة العايةةةة والمجلةةةس ام اهةةةادي
وامجامةةااي بالةةالور الم كةةزي يةةي رصةةال أنتة ة الماابعةةة وامسةةاع او الةةى
الهعيال العالمي
 - 48ويج ي إاةالاد ي شة ال قعةيح الةى القيةام بهةذا العمةل وسةايون هنالةف
حاجةةة لوجةةود بيانةةال جيةةالع يوثو ةةة يهةةنفة يميةةح الةهةةو اليهةةا يةةي الو ةةت
المناس قسااال يي ياو الاقةالم المةة ا وقيفةل اسةافادع شةايلة م يسةاثنى ينهةا
أحال وهةذه البيانةال أساسةية لعمليةة اقتةا القة ارال وينبغةي اسةاتالام البيانةال
والمعلويةةال المسةةاقاع يةةح نليةةال اإلبةةال القائمةةة حيثمةةا أييةةح و ةةال اقفقنةةا الةةى
قيثيةةا جهودنةةا يةةح أجةةل قةةالايا القةةالرال اإلحهةةائية يةةي البلةةالان الناييةةة وم
سيما ينها البلالان امي يقية وأ ل البلالان نموا والبلةالان الناييةة غية السةاحلية
والةالو الجزريةة الهةغي ع الناييةة والبلةالان الماوسة ة الةال ل ونلاةزم بوفةةع
يقاييس أوسع للاقالم المة ا قيمل الناقج المةلي اإلجمالي
نداء للعمل من أجل تغيير عالمنا
 - 49بةةل سةةبعيح سةةنة لةةت اجامةةع جيةةل سةةابق يةةح ةةادع العةةالا يةةح أجةةل
إنتاء اميا الماةالع يبنوا هذه المن مة الى أنقاو الةة وامنقسةام وأرسةوا
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيا
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السالم والةوار والاعاون الالولي الاةي قسةانال إليهةا ويمثةل ييثةاا اميةا الماةةالع
أسمى قجسيال لالف القيا
 - 50وها نةةح اليةوم ناتةذ أيضةا ة ارا ا أهميةة قاريتيةة ا يمةة يقةال اقةالنا
العزم الى بناء يسةاقبل أيضةل لجميةع بنةي البتة بمةح يةيها الماليةيح يمةح لةا
قةةان لهةةا الف صةةة من يعيتةةوا حيةةاع مئقةةة ك يمةةة يويةةورع ويةةح قةقيةةق كايةةل
إيياناقها البت ية ويميننا أن نيون أو جيل يةنجن يةي اسايهةا شةالية الفقة
كما ال نيون ن جيل قااو له الف صةة إلنقةا كوكة امرو وسةييون العةالا
أيضل حام يي اام  2030إن و ةيدقنا يي بلو أهالاينا
 - 51إن الت ة الاةي نعلةح انهةا اليةوم يةح أجةل العمةل الةى الهةعيال العةالمي
يةةي السةةنوال التمةةس ات ة ع المقبلةةة هةةي ييثةةاا للنةةاو وامرو يةةي الق ة ن
الةادي والعت يح ولما كان امطفا والتبا إناثا و كورا هةا اوايةل الاغيية
الةاسةةمة يةةةنها سةةيجالون يةةي امهةةالاف الجاليةةالع يجةةام يوجهةةون يةةح اللةةه
الراقها الالياناهية يي إطار سعيها الالاو إلى إيجاد االا أيضل
 - 52وإ ا كانةةت العبةةارع التةةهي ع ”نةةةح التةةعو “ هةةي ياقةةةة الميثةةاا يةننةةا
”نةح التعو “ نبالأ اليةوم يسةي نا يةي ال يةق الةذي يقودنةا نةةو اةام 2030
وسي ايقنا يي رحلانا كةل يةح الةيويةال والب لمانةال وين ويةة اميةا الماةةالع
والم سسةةةةال الالوليةةةةة ام ةةةة و والسةةةةل ال المةليةةةةة والتةةةةعو امصةةةةلية
والمجامةةع المةةالني وامامةةا الاجاريةةة والق ةةاق التةةا واموسةةاط العلميةةةة
وامكاديميةةة والنةةاو اطبةةة و ةةال قفااةةل يةةع هةةذه الت ةةة ياليةةيح النةةاو الةةذيح
سيجعلون ينها ة لها يهةي ةة النةاو وفةعت الةى أيةالي النةاو لهةالن
الناو وهذا يي اااقادنا يا سييفل لها النجاو
 - 53إن يساقبل البت ية ويسةاقبل كوكبنةا يلةف أيةالينا وهةو أيضةا يلةف أيةالي
جيةةل التةةبا ال ة اهح الةةذي سيسةةلا التةةعلة إلةةى امجيةةا المقبلةةة ولقةةال رس ةمنا
الةى نجةاو
ال يق نةو الانميةة المسةاالاية؛ وسةييون الينةا جميعةا أن نةة
سعينا ييه والى االم امناياو ييما نةقق يح يياس
أهداف التنمية المستدامة وغاياتها
 - 54الةةى إث ة امليةةة يفاوفةةال حيوييةةة دوليةةة شةةايلة وبنةةاء الةةى ا ا ة او
()15
الف يةةق العايةةل المفاةةوو بةةا العضةةوية المعن ةي بالهةةالاف الانميةةة المسةةاالاية
_______________

( )15ية د يةي قق ية الف يةق العايةل المفاةةوو بةا العضةوية الاةابع للجمعيةة العايةة والمعنةةي
بالهالاف الانمية المساالاية ( A/68/970و Corr.1؛ وان أيضا  A/68/970/Add.1إلى )3
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الةةذي جةةاء ياضةةمح يقاليةةة قبةةيح سةةياا قلةةف امهةةالاف نةةورد ييمةةا يلةةي امهةةالاف
والغايال الاي اقفقنا بتالنها
 - 55وأهالاف الانمية المساالاية وغاياقها يايايلةة وغية ابلةة للاجزئةة وهةي
االمية ب بيعاها وشايلة يح حي ق بيقها ق ااي ا ةاالف الوا ةع المعةيش يةي
كةةةل بلةةةال و الراقةةةه ويسةةةاوو قنمياةةةه وقةاةةة م السياسةةةال وامولويةةةال الوطنيةةةة
وقعاب الغايال ي ايةي ال طةابع اةالمي ي مةن إلةى بلوغهةا حية قةةالد كةل
حيوية غاياقها الوطنية التاصة بها يسا شالع بمساوو ال مةوو العةالمي وليةح
يةةع ي ااةةاع ال ة وف الوطنيةةة والةةى كةةل حيويةةة أن قق ة ر سةةبل إديةةاا هةةذه
الغايةةةةةةال العالميةةةةةةة ال موحةةةةةةة فةةةةةةمح امليةةةةةةال الات ةةةةةةي والسياسةةةةةةال
وامسةةا اقيجيال الوطنيةةة والمهةةا ي ااةةاع الهةةلة بةةيح الانميةةة المسةةاالاية وبةةيح
سائ العمليةال الجاريةة الاةي قاهةل بهةا يةي الميةاديح ام اهةادية وامجاماايةة
والبييية
 - 56إننا إ نضع هذه امهالاف والغايال نعاة ف بةالن كةل بلةال يواجةه قةةاليال
يةالدع يي سعيه إلى قةقيق الانميةة المسةاالاية ونتةالد الةى الاةةاليال التاصةة
الاي قواجةه أكثة البلةالان فةعفا وم سةيما البلةالان امي يقيةة وأ ةل البلةالان نمةوا
والبلةةةالان الناييةةةة غيةةة السةةةاحلية والةةةالو الجزريةةةة الهةةةغي ع الناييةةةة وكةةةذلف
الاةاليال المةةالدع الاةي قواجةه البلةالان الماوسة ة الةال ل وقا لة البلةالان الاةي
قم بةامل نزاق اهامايا اصا أيضا
 - 57ونعاة ف بةةالن البيانةةال امساسةةية الماعلقةةة بالعاليةةال يةةح الغايةةال يةةا االةةت
غي ياوي ع ونالاو إلى ايادع الالاا لاعزيةز جمةع البيانةال وبنةاء القةالرال يةي
الالو اماضاء يح أجل وفع أسس البيانةال حيثمةا لةا قيةح يوجةودع وطنيةا
واالميا ونلازم بملء الثغة ع القائمةة يةي يجةا جمةع البيانةال بمةا يسةااال الةى
ياو الاقالم المة ا بتيل أيضل وم سيما بالنسبة إلةى الغايةال الاةي لةيس لهةا
يعالا ر مية وافةة
 - 58ونتةةجع الجهةةود الجاريةةة الاةةي قبةةذلها الةةالو اماضةةاء يةةي إطةةار يةايةةل
أ ة و يةةح أجةةل الاهةةالي لمسةةائل رئيسةةية ةةال قع ةةل قنفيةةذ انةةا ونةاةة م
الوميال المساقلة لالف العمليال ونعازم أن نجعل يح الت ة ويةح قنفيةذها أداع
قسةااال الةةى داةا قلةةف العمليةال ام ة و والقة ارال الماتةةذع يةي إطارهةةا وم
ق دي إلى اإل ال بها
 - 59ونعا ف با االف النهج والة او والنمةا ا وامدوال المااحةة ليةل بلةال
ويق ظ ويه وأولوياقه الوطنية يي سعيه إلى قةقيق الانميةة المسةاالاية ون كةال
يح جاليال أن كوك امرو ون مه اإلييولوجية هةي بيانةا المتةا ك وأن ”أينةا
امرو“ قعبي شائع يي االد يح البلالان والمناطق
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أهداف التنمية المستدامة
الهالف  - 1القضاء الى الفق بجميع أشياله يي كل ييان
الهالف  - 2القضةةاء الةةى الجةةوق وقةةويي اميةةح الغةةذائي والاغذيةةة الم دةسةةنة
وقعزيز الزرااة المساالاية
الهالف  - 3فمان قمادةع الجميةع بالنمةاط اةيش صةةية وبال ياهيةة يةي جميةع
امامار
الهالف  - 4فةةمان الاعلةةيا الجيةةال المنهةةا والتةةايل للجميةةع وقعزيةةز ية
الاعلدا يالو الةياع للجميع
الهالف  - 5قةقيق المساواع بيح الجنسيح وقمييح كل النساء والفايال
الهالف  - 6فمان قواي المياه و اليال الهة ف الهةةي للجميةع وإدارقهةا
إدارع يساالاية
الهالف  - 7فةةمان حهةةو الجميةةع بايلفةةة ييسةةورع الةةى ةةاليال ال ا ةةة
الةاليثة الموثو ة والمساالاية
الهالف  - 8قعزيةةز النمةةو ام اهةةادي الم ة د والتةةايل للجميةةع والمسةةاالام
والعمالة اليايلة والمناجة وقويي العمل الالئق للجميع
الهالف  - 9إ اية بنةى قةايةة ةادرع الةى الهةمود وقةفيةز الاهةنيع التةايل
للجميع وقتجيع امبايار
الهالف  -10الةال يح انعالام المساواع دا ل البلالان وييما بينها
الهالف  - 11ج ْعل المالن والمسةاوطنال البتة ية شةايلة للجميةع ونينةة و ةادرع
الى الهمود ويساالاية
الهالف  -12فمان وجود أنماط اساهالك وإنااا يساالاية
الهالف  - 13اقتا إج اءال ااجلة للاهالي لاغيد المناخ ونثاره*
الهالف  - 14حف ة المةي ةةال والبةةةار والمةةوارد البة يةةة واسةةاتالايها الةةى
نةو يساالام لاةقيق الانمية المساالاية
الهالف  - 15حمايةةة الةةن ا اإلييولوجيةةة الب د يةةة وق ييمهةةا وقعزيةةز اسةةاتالايها
الى نةةو يسةاالام وإدارع الغابةال الةى نةةو يسةاالام وييايةةة
الاهة وو ا قالهور امرافي وايس يساره وو ةا يقةالان
الانوق البيولوجي
الهالف  - 16الاتةةجيع الةةى إ ايةةة يجامعةةال يسةةالمة م يه دمةةش ييهةةا أحةةال يةةح
أجةةل قةقيةةق الانميةةة المسةةاالاية وإقاحةةة إييانيةةة وصةةو الجميةةع
إلةةى العالالةةة وبنةةاء ي سسةةال يعالةةة و افةةعة للمسةةاءلة وشةةايلة
للجميع الى جميع المساويال
الهالف  - 17قعزيز وسةائل الانفيةذ وقنتةي التة اكة العالميةة يةح أجةل قةقيةق
الانمية المساالاية
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* يع الاسليا بالن اقفا يةة اميةا الماةةالع اإلطاريةة بتةالن قغية المنةاخ هةي المناةالو الةالولي
والةيويي الالولي ال ئيسي للافاوو بتالن الاهالي لاغي المناخ الى الهعيال العالمي

الهدف  - 1القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان
 1-1القضاء الى الفق المال ع للناو أجمعيح أينما كةانوا بةلةو اةام 2030
وهو يقاو حاليا بعالد امشتا الذيح يعيتون بال ل يح  1 25دومر يي اليوم
 2-1قتفةةةيض نسةةةبة ال جةةةا والنسةةةاء وامطفةةةا يةةةح جميةةةع امامةةةار الةةةذيح
يعانون الفق بجميع أبعةاده ويقةا ا للاعةاريا الوطنيةة بمقةالار النهةا الةى ام ةل
بةلو اام 2030
 3-1اسةةاةالاو ن ةةا وقةةالابي حمايةةة اجاماايةةة يالئمةةة الةةى الهةةعيال الةةوطني
للجميع ووفع حالود دنيا لها وقةقيق قغ ية صةية واسعة للفقة اء والضةعفاء
بةلو اام 2030
 4-1فمان قمادع جميع ال جةا والنسةاء وم سةيما الفقة اء والضةعفاء يةنها
بنفس الةقوا يةي الةهةو الةى المةوارد ام اهةادية وكةذلف حهةولها الةى
التاليال امساسية والةى حةق ايةاالك امرافةي والاهة د ف ييهةا وغية ه يةح
الةقةةةوا الماعلدقةةةة بالشةةةيا الملييةةةة ام ةةة و وبةةةالمي او وبالةهةةةو الةةةى
المةةوارد ال بيعيةةة والاينولوجيةةا الجاليةةالع المالئمةةة والتةةاليال الماليةةة بمةةا يةةي
لف الامويل الماناهي الهغ بةلو اام 2030
 5-1بناء ةالرع الفقة اء والفيةال الضةعيفة الةى الهةمود والةةال يةح قع فةها
وقالث د ها بال واه الما يةة الماهةلة بالمنةاخ وغي هةا يةح الهةزال واليةوارو
ام اهادية وامجامااية والبييية بةلو اام 2030
-1أ كفالة حتال يوارد كبي ع يةح يهةادر يانواةة بمةا يةي لةف اةح ط يةق
د
المعزا يح أجل قزويال البلةالان الناييةة وم سةيما أ ةل البلةالان
الاعاون اإلنمائي
نمةةوا بمةةا ييفيهةةا يةةح الوسةةائل الاةةي يميةةح الانب ة بهةةا يةةح أجةةل قنفيةةذ الب ة ايج
والسياسال ال ايية إلى القضاء الى الفق بجميع أبعاده
 -١وفةةع أط ة سياسةةاقية سةةليمة الةةى كةةل يةةح الهةةعيال الةةوطني واإل ليمةةي
والالولي اسةانادا ا إلةى اسةا اقيجيال إنمائيةة ي اايةة لمهةالن الفقة اء وي اايةة
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للمن ور الجنساني يةح أجةل قسة يع وقية ع امسةاثمار يةي اإلجة اءال ال اييةة
إلى القضاء الى الفق
الهدف  - 2القضاااء علااى الجااو وتااوفير األماان الغااذائي والتغذيااة المحساانة
وتعزيز الزراعة المستدامة
 1-2القضاء الى الجوق وفمان حهو الجميع وم سيما الفقة اء والفيةال
فةةع الةةى يةةا ييفةةيها يةةح الغةةذاء المةةاليون والمغ ةذدي
الضةةعيفة بمةةح يةةيها ال د
طوا العام بةلو اام 2030
 2-2وفةةع نهايةةة لجميةةع أشةةيا سةةوء الاغذيةةة بةلةةو اةةام  2030بمةةا يةةي
لةةف قةقيةةق امهةةالاف المادفةةق اليهةةا دوليةةا بتةةالن قو دةةا النمةةو والهةةزا لةةالو
امطفا دون سح التايسة ويعالجة امحاياجةال الاغذويةة للم اهقةال والنسةاء
الةوايل والم افع وكبار السح بةلو اام 2025
 3-2يضةةاافة اإلنااجيةةة الزراايةةة ود ةةل صةةغار يناجةةي امغذيةةة وم سةةيما
النساء وأي اد التعو امصلية والمزاراةون امسة يون وال اةاع والهةيادون
بمةةا يةةي لةةف يةةح ةةال فةةمان المسةةاواع يةةي حهةةولها الةةى امرافةةي والةةى
يةةوارد اإلناةةاا ام ةة و والمةةال الل والمعةةارف والتةةاليال الماليةةة وإييانيةةة
لاةقيةةةةق يمةةةةة يضةةةةاية
وصةةةةولها إلةةةةى امسةةةةواا وحهةةةةولها الةةةةى الفةةةة
امل غي ارااية بةلو اام 2030
وحهولها الى ي
 4-2فةةمان وجةةود ن ةةا إناةةاا غةةذائي يسةةاالاية وقنفيةةذ يمارسةةال اراايةةة
ياينة ق دي إلى ايادع اإلنااجية والمةاصيل وقسةااال الةى الةفةاظ الةى الةن ا
اإلييولوجيةةة وقعةةزا القةةالرع الةةى الاييدةةا يةةع قغيةة المنةةاخ والةةى يواجهةةة
أحةةوا ال قةةس التةةاليالع وحةةامل الجفةةاف والفيضةةانال وغي هةةا يةةح اليةةوارو
سةح قالريجيا نواية امرافي والا بة بةلو اام 2030
وقة د
 5-2الةفةةاظ الةةى الانةةوق الجينةةي للبةةذور والنباقةةال المزرواةةة والةيوانةةال
امليفة ويا ياهل بها يح امنواق الب يةة بمةا يةي لةف يةح ةال بنةوك البةذور
المانواةةةة الاةةةي قةةةالار إدارع سةةةليمة الةةةى كةةةل يةةةح الهةةةعيال الةةةوطني
والنباقةةةال
د
واإل ليمةةةي والةةةالولي وفةةةمان الوصةةةو إليهةةةا وققاسةةةا المنةةةايع الناشةةةية اةةةح
اسةةاتالام المةةوارد الجينيةةة ويةةا يادهةةل بهةةا يةةح يعةةارف ققلياليةةة بعةةال وإنهةةاف
الى النةو المافق اليه دوليا بةلو اام 2020
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د
المعةزا يةي
-٢أ ايادع امساثمار بما يةي لةف اةح ط يةق الاعةاون الةالولي
البنةةى الاةايةةة ال يفيةةة ويةةي البةةةوو الزراايةةة و ةةاليال اإلرشةةاد الزرااةةي
ويةةي ق ةةوي الاينولوجيةةا وبنةةوك الجينةةال الةيوانيةةة والنباقيةةة يةةح أجةةل قعزيةةز
القالرع اإلنااجية الزرااية يي البلالان النايية وم سيما يي أ ل البلالان نموا
 -2ينع القيةود المف وفةة الةى الاجةارع وقهةةين الاتةوهال يةي امسةواا
الزراايةةة العالميةةة بمةةا يةةي لةةف اةةح ط يةةق اإللغةةاء المةةوااي لجميةةع أشةةيا
إاانال الهادرال الزرااية وجميع قالابي الاهالي ال امثة المماثةل ويقةا
لايليا جولة الالوحة اإلنمائية
-2ا ااامةةاد قةةالابي لضةةمان سةةالية أداء أسةةواا السةةلع امساسةةية ويتةةاقاقها
وقيسي الةهو الةى المعلويةال اةح امسةواا يةي الو ةت المناسة بمةا يةي
لف اةح امحاياطيةال يةح امغذيةة و لةف للمسةااالع الةى الةةال يةح شةالع ققلة
أسعارها
الهاادف  - 3ضاامان تمتااع الجميااع بعنماااي عاايل فااحية وبالرفاهيااة فااي جميااع
األعمار
 1-3فض النسبة العالمية للوييال النفاسةية إلةى أ ةل يةح  70حالةة ويةاع ليةل
 000 100يولود حي بةلو اام 2030
 2-3وفةةع نهايةةة لوييةةال المواليةةال وامطفةةا دون سةةح التايسةةة الاةةي يميةةح
قفاديها بةلو اام  2030بسعي جميع البلةالان إلةى بلةو هةالف فةض وييةال
المواليةةال الةةى ام ةةل إلةةى  12حالةةة ويةةاع يةةي كةةل  000 1يولةةود حةةي و فةةض
وييةةال امطفةةا دون سةةح التايسةةة الةةى ام ةةل إلةةى  25حالةةة ويةةاع يةةي كةةل
 000 1يولود حي
 3-3وفةةةع نهايةةةة موبيةةةة اإليةةةالا والسةةةل والمالريةةةا واميةةة او المالاريةةةة
المهملةةةةة وييايةةةةةة املاهةةةةا اليبةةةةالي الوبةةةةائي واميةةةة او المنقولةةةةة بالميةةةةاه
وامي او المعالية ام و بةلو اام 2030
 4-3قتفةةيض الوييةةال المبي ة ع الناجمةةة اةةح امي ة او غي ة المعاليةةة بمقةةالار
الثل ة يةةح ةةال الو ايةةة والعةةالا وقعزيةةز الهةةةة والسةةالية العقلياةةيح بةلةةو
اام 2030
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 5-3قعزيةةةز الو ايةةةة يةةةح إسةةةاءع اسةةةاعما المةةةواد بمةةةا يتةةةمل قعةةةاطي يةةةواد
اإلديان وقناو اليةو الى نةو يض بالهةة واالا لف
 6-3فةةض اةةالد الوييةةةال واإلصةةابال الناجمةةةة اةةح حةةةوادو المةة ور إلةةةى
النها بةلو اام 2020
 7-3فةةةةمان حهةةةةو الجميةةةةع الةةةةى ةةةةاليال راايةةةةة الهةةةةةة الجنسةةةةية
واإلنجابيةة بمةةا يةةي لةةف ةةاليال ويعلويةال قن ةةيا امسة ع والاوايةةة التاصةةة
به وإدياا الهةة اإلنجابية يي امسا اقيجيال والبة ايج الوطنيةة بةلةو اةام
2030
 8-3قةقيةةق الاغ يةةة الهةةةية التةةايلة بمةةا يةةي لةةف الةمايةةة يةةح المتةةاط
الماليةةة وإييانيةةة الةهةةو الةةى ةةاليال ال اايةةة الهةةةية امساسةةية الجيةةالع
وإييانيةةة حهةةو الجميةةع الةةى امدويةةة واللقاحةةال الجيدةةالع والفعالةةة والميسةةورع
الايلفة
 9-3الةال بالرجة كبي ع يةح اةالد الوييةال وامية او الناجمةة اةح الاعة د و
للمةةواد الييميائيةةة الت ة ع وقلوي ة وقلة دةوو الهةةواء والمةةاء والا بةةة بةلةةو اةةام
2030
-٣أ قعزيةةز قنفيةةذ امقفا يةةة اإلطاريةةة لمن مةةة الهةةةة العالميةةة لميايةةةة الابة
يي جميع البلالان حس ام اضاء
 -٣داا البةة والا ةوي يةي يجةا اللقاحةال وامدويةة لألية او المعاليةة
وغي المعالية الاي قاع و لها البلالان النايية يي المقام امو وقةويي إييانيةة
الةهةةو الةةى امدويةةة واللقاحةةال امساسةةية بالسةةعار يعقولةةة ويقةةا إلاةةالن
الالوحةةة بتةةالن امقفةةاا الماعلةةق بالجوانة الماهةةلة بالاجةةارع يةةح حقةوا الملييةةة
الفي ية وبالهةة العاية الذي ي كةال حةق البلةالان الناييةة يةي امسةافادع باليايةل
يةةح امحيةةام الةةواردع يةةي امقفةةاا بتةةالن الجوانة الماهةةلة بالاجةةارع يةةح حقةةوا
الملييةةة الفي يةةة الماعلقةةة بالوجةةه الم ونةةة الالايةةة لةمايةةة الهةةةة العايةةة وم
سيما العمل يح أجل إييانية حهو الجميع الى امدوية
-٣ا ايادع الامويل يي اق الهةة وقوظيا القوو العايلة يةي هةذا الق ةاق
وق وي هةةا وقةةالريبها واسةةابقائها يةةي البلةةالان الناييةةة وبتاصةةة يةةي أ ةةل البلةةالان
نموا والالو الجزرية الهغي ع النايية ايادع كبي ع
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-٣د قعزيز الرال جميع البلالان وم سيما البلالان النايية يةي يجةا اإلنةذار
المبي والةال يح المتاط وإدارع المتاط الهةية الوطنية والعالمية
الهدف  - 4ضاامان التعلاايج الجيااد المنشاال والشااامل للجميااع وتعزيااز فاار
التعلج مدى الحياة للجميع
 1-4فمان أن يامادةع جميةع البنةال والبنةيح والفايةال والفايةان باعلةيا اباةالائي
وثةةانوي يجةةاني وينهةةا وجيدةةال يمةةا ية دي إلةةى قةقيةةق ناةةائج قعليميةةة يالئمةةة
ويعالة بةلو اام 2030
الةهو الةى نوايةة جيةالع
 2-4فمان أن قااو لجميع البنال والبنيح ي
يةةح النمةةاء وال اايةةة يةةي ي حلةةة ال فولةةة المبية ع والاعلةةيا بةةل امباةةالائي حاةةى
ييونوا جاهزيح للاعليا امباالائي بةلو اام 2030
جميةةع النسةةاء وال جةةا يةةي الةهةةو الةةى الاعلةةيا
 3-4فةةمان قيةةاي ية
المهني والاعليا العالي الجيدةال والميسةور الايلفةة بمةا يةي لةف الاعلةيا الجةايعي
بةلو اام 2030
 4-٤الزيةةةادع بنسةةةبة كبيةةة ع يةةةي اةةةالد التةةةبا واليبةةةار الةةةذيح قاةةةواي لةةةاليها
المهةةارال المناسةةبة بمةةا يةةي لةةف المهةةارال الاقنيةةة والمهنيةةة للعمةةل وشةةغل
وظائا مئقة ولمباش ع اماما الة ع بةلو اام 2030
 5-4القضةةاء الةةى الافةةاول بةةيح الجنسةةيح يةةي الاعلةةيا وفةةمان قيةةاي ي ة
الوصةةو إلةةى جميةةع يسةةاويال الاعلةةيا والاةةالري المهنةةي للفيةةال الضةةعيفة بمةةا
وي اإلاا ةة والتةعو امصةلية وامطفةا الةذيح يعيتةون
يي لف لألشةتا
يي ظل أوفاق هتة بةلو اام 2030
 6-4فمان أن يل دا جميع التبا ونسبة كبي ع يح اليبار رجاما ونسةاء الةى
حال سواء بالق اءع والياابة والةسا بةلو اام 2030
 7-4فمان أن يياس جميةع الماعلدمةيح المعةارف والمهةارال الالايةة لةالاا
الانمية المساالاية بما يي لف بجملة يح السبل يح بينهةا الاعلةيا لاةقيةق الانميةة
المسةاالاية واقدبةةاق أسةةالي العةةيش المسةاالاية وحقةةوا اإلنسةةان والمسةةاواع بةةيح
الجنسيح والا ويج لثقاية السالم ونبذ العنا والمواطنة العالمية وققةالي الانةوق
الثقايي وققالي يساهمة الثقاية يي الانمية المساالاية بةلو اام 2030
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-٤أ بنةةاء الم ايةةق الاعليميةةة الاةةي ق ااةةي الف ة وا بةةيح الجنسةةيح واإلاا ةةة
وامطفةةا وريةةع يسةةاوو الم ايةةق الاعليميةةة القائمةةة وقهييةةة بييةةة قعليميةةة يعالةةة
وياليونة و الية يح العنا للجميع
 -٤الزيةةادع بنسةةبة كبي ة ع يةةي اةةالد المةةنن المالرسةةية المااحةةة للبلةةالان الناييةةة
الى الهعيال العةالمي وبتاصةة م ةل البلةالان نمةوا والةالو الجزريةة الهةغي ع
النايية والبلالان امي يقية لاللاةاا بةالاعليا العةالي بمةا يةي لةف يةنن الاةالري
المهنةةةي وقينولوجيةةةا المعلويةةةال وامقهةةةامل والبةةة ايج الاقنيةةةة والهنالسةةةية
والعلمية يي البلالان الماقالية النمو والبلالان النايية ام و بةلو اام 2020
-٤ا الزيادع بنسبة كبي ع يي االد المعلميح الم هليح بمةا يةي لةف يةح ةال
الاعاون الالولي لاالري المعلمةيح يةي البلةالان الناييةة وبتاصةة يةي أ ةل البلةالان
نموا والالو الجزرية الهغي ع النايية بةلو اام 2030
ًّ
الهدف  - 5تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات
 1-5القضةاء الةى جميةع أشةيا الامييةز فةةال جميةع النسةاء والفايةال يةي كةةل
ييان
 2-5القضةةةاء الةةةى جميةةةع أشةةةيا العنةةةا فةةةال جميةةةع النسةةةاء والفايةةةال يةةةي
بمةةا يةةي لةةف امقجةةار بالبت ة وامسةةاغال الجنسةةي
المجةةاليح العةةام والتةةا
وغي لف يح أنواق امساغال
 3-5القضةةةاء الةةةى جميةةةع الممارسةةةال الضةةةارع يةةةح بيةةةل اواا امطفةةةا
والزواا المبي والزواا القس ي وقتويه اماضاء الاناسلية لإلناو
 4-5امااةةة اف بالامةةةا ال اايةةةة غيةةة ياليواةةةة امجةةة والعمةةةل المنزلةةةي
وققةةالي ها يةةح ةةال قةةويي التةةاليال العايةةة والبنةةى الاةايةةة ووفةةع سياسةةال
الةماية امجامااية وقعزيز ققاسا المسة ولية دا ةل امسة ع المعيتةية والعائلةة
حسبما ييون لف يناسبا ا الى الهعيال الوطني
المااحةة لهةا
 5-5كفالة يتاركة الم أع يتاركة كايلة ويعالةة وقيةاي الفة
للقيةةادع الةةى ةةالم المسةةاواع يةةع ال جةةل الةةى جميةةع يسةةاويال صةةنع الق ة ار يةةي
الةياع السياسية وام اهادية والعاية
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 6-5فمان حهو الجميع الى ةاليال الهةةة الجنسةية واإلنجابيةة والةى
الةقوا اإلنجابية الى النةو المافق اليةه ويقةا لب نةايج امةل المة قم الةالولي
للسةةةةةيان والانميةةةةةة وينهةةةةةاا امةةةةةل بيجةةةةةيح والوثةةةةةائق التااييةةةةةة لمةةةةة قم ال
اساع افهما
-٥أ القيةةةةام بةصةةةةالحال لاتويةةةةل المةةةة أع حقو ةةةةا ياسةةةةاوية يةةةةي المةةةةوارد
ام اهةةةادية وكةةةذلف إييانيةةةة حهةةةولها الةةةى حةةةق الملييةةةة والاهةةة د ف يةةةي
امرافي وغي ها يح المماليال والى التاليال المالية والمية او والمةوارد
ال بيعية ويقاا للقوانيح الوطنية
 -٥قعزيةةز اسةةاتالام الاينولوجيةةا الاميينيةةة وبتاصةةة قينولوجيةةا المعلويةةال
وامقهامل يح أجل قعزيز قمييح الم أع
-٥ا ااامةةةاد سياسةةةال سةةةليمة وقتةةة يعال ابلةةةة لإلنفةةةا وقعزيةةةز السياسةةةال
والات يعال القائمة يح هذا القبيل للنهوو بالمساواع بيح الجنسيح وقميةيح كةل
النساء والفايال الى جميع المساويال
الهدف  - 6ضامان تاوافر المياا وخاادمات الشاارف الشاحي للجميااع وإدارتهااا
إدارة مستدامة
 1-6قةقيق هالف حهو الجميع بتيل ينهةا الةى ييةاه التة
والميسورع الايلفة بةلو اام 2030

الماليونةة

 2-6قةقيق هةالف حهةو الجميةع الةى ةاليال الهة ف الهةةي والن ايةة
الهةةةية ووفةةع نهايةةة للاغةةوط يةةي الع ة اء وإيةةالء اهامةةام ةةا محاياجةةال
النساء والفايال ويح يعيتون يي ظل أوفاق هتة بةلو اام 2030
 3-6قةسيح نواية المياه اةح ط يةق الةةال يةح الالةوو وو ةا إلقةاء النفايةال
والمةةواد الييميائيةةة الت ة ع وققليةةل قس ة د بها إلةةى أدنةةى حةةال و فةةض نسةةبة ييةةاه
المجاري غي المعالجة إلةى النهةا وايةادع إاةادع الاةالوي وإاةادع امسةاتالام
الماليونة بنسبة كبي ع الى الهعيال العالمي بةلو اام 2030
 4-6ايةةادع كفةةاءع اسةةاتالام الميةةاه يةةي جميةةع الق ااةةال ايةةادع كبية ع وفةةمان
سة المياه العذبةة وإيةالاداقها الةى نةةو يسةاالام يةح أجةل يعالجةة شةن الميةاه
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الةذيح يعةانون يةح نةالرع الميةاه بةلةو

 5-6قنفيذ اإلدارع المايايلة لموارد المياه الى جميع المساويال بما يةي لةف
يح ال الاعاون العاب للةالود حس ام اضاء بةلو اام 2030
 6-6حماية وق ييا الةن ا اإلييولوجيةة الماهةلة بالميةاه بمةا يةي لةف الجبةا
والغابال وامرافي ال طبة وامنهار ويساوداال المياه الجوييةة والبةية ال
بةلو اام 2020
-٦أ قعزيز ن اا الاعاون الالولي وداا بنةاء القةالرال يةي البلةالان الناييةة يةي
يجا امنت ة والب ايج الماعلقة بالمياه واله ف الهةي بمةا يةي لةف جمةع
الميةةةةاه وإاالةةةةة يلوحاهةةةةا وكفةةةةاءع اسةةةةاتالايها ويعالجةةةةة الميةةةةاه العاديةةةةة
وقينولوجيال إاادع الاالوي وإاادع امساعما بةلو اام 2030
 -٦داةةةا وقعزيةةةز يتةةةاركة المجامعةةةال المةليةةةة يةةةي قةسةةةيح إدارع الميةةةاه
واله ف الهةي
الهدف  - 7ضااامان لشاااول الجمياااع بتكلفاااة ميساااورة علاااى خااادمات الطاقاااة
الحديثة الموثوقة والمستدامة
 1-7ف ةمان حهةةو الجميةةع بايلفةةة ييسةةورع الةةى ةةاليال ال ا ةةة الةاليثةةة
الموثو ة بةلو اام 2030
 2-7قةقيةةق ايةةادع كبي ة ع يةةي حهةةة ال ا ةةة الماجةةالدع يةةي يجمواةةة يهةةادر
ال ا ة العالمية بةلو اام 2030
 3-7يضاافة المعال العالمي للاةسح يي كفةاءع اسةاتالام ال ا ةة بةلةو اةام
2030
-٧أ قعزيز الاعاون الالولي يح أجل قيسةي الوصةو إلةى بةةوو وقينولوجيةا
ال ا ةةة الن يفةةة بمةةا يةةي لةةف قلةةف الماعلدقةةة بال ا ةةة الماجةةالدع واليفةةاءع يةةي
اسةةاتالام ال ا ةةة وقينولوجيةةا الو ةةود امحفةةوري الماقاليةةة وامن ةةا وقتةةجيع
امسةةاثمار يةةي البنةةى الاةايةةة لل ا ةةة وقينولوجيةةا ال ا ةةة الن يفةةة بةلةةو اةةام
2030
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 -٧قوسيع ن اا البنى الاةاية وقةسةيح يسةاوو الاينولوجيةا يةح أجةل ققةاليا
اليال ال ا ة الةاليثة والمساالاية للجميع يي البلالان النايية وبتاصةة يةي أ ةل
البلالان نموا والالو الجزرية الهغي ع النايية والبلةالان الناييةة غية السةاحلية
ويقا لب ايج الالاا التاصة بيل ينها الى حالع بةلو اام 2030
الهدف  - 8تعزيااز النمااو االقتشااادر المطاارد والشااامل للجميااع والمساااتدام
والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الالئق للجميع
 1-8الةفاظ الى النمو ام اهادي الف دي ويقا لل ة وف الوطنيةة وبتاصةة
الى نمو الناقج المةلي اإلجمالي بنسبة  7يي المائةة الةى ام ةل سةنويا يةي أ ةل
البلالان نموا
 2-8قةقيةةق يسةةاويال أالةةى يةةح اإلنااجيةةة ام اهةةادية يةةح ةةال الانويةةع
وامرققاء بمساوو الاينولوجيا وامبايار بما يي لف يح ةال الا كيةز الةى
الق ااال الماسمة بالقيمة المضاية العالية والق ااال اليثيفة العمالة
 3-8قعزيز السياسال الموجهة نةةو الانميةة والاةي قةالاا امنتة ة اإلنااجيةة
العمةةةل الالئةةةق ويباشةةة ع امامةةةا الةةةة ع والقةةةالرع الةةةى اإلبةةةالاق
ويةةة
وامبايةةةار وقتةةةجع الةةةى إفةةةفاء ال ةةةابع ال سةةةمي الةةةى المتةةةاريع الماناهيةةةة
الهةةةغ والهةةةغي ع والماوسةةة ة الةجةةةا ونموهةةةا بمةةةا يةةةي لةةةف يةةةح ةةةال
الةهو الى التاليال المالية
 4-8قةسةةةيح اليفةةةاءع يةةةي اسةةةاتالام المةةةوارد العالميةةةة يةةةي يجةةةا امسةةةاهالك
واإلنااا قالريجيا حاى اام  2030والسعي إلى يهل النمةو ام اهةادي اةح
الاةةةالهور البييةةةي ويقةةةا لإلطةةةار العتةةة ي للبةةة ايج بتةةةالن امسةةةاهالك واإلناةةةاا
المساالاييح يع اف الق البلالان الماقالية النمو بالور ال يادع
 5-8قةقيةةق العمالةةة اليايلةةة والمناجةةة وقةةويي العمةةل الالئةةق لجميةةع النسةةاء
وو اإلاا ةةة وقيةةاي امجةة لقةةاء
وال جةةا بمةةح يةةيها التةةبا وامشةةتا
العمل المايايئ القيمة بةلو اام 2030
 6-8الةال بالرجة كبية ع يةح نسةبة التةبا غية الملاةقةيح بالعمالةة أو الاعلةيا
أو الاالري بةلو اام 2020
 7-8اقتا قالابي يورية ويعالة للقضاء الةى السةت ع وإنهةاء الة ا المعاصة
وامقجار بالبت لضمان ح واسايها أسةوأ أشةيا امةل امطفةا بمةا يةي
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لف قجنيالها واساتالايها كجنةود وإنهةاء امةل امطفةا بجميةع أشةياله بةلةو
اام 2025
 8-8حمايةةة حقةةوا العمةةل وإيجةةاد بييةةال امةةل قةةوي السةةالية واميةةح لجميةةع
العمةةا بمةةح يةةيها العمةةا المهةةاج ون وبتاصةةة المهةةاج ال والعةةايلون يةةي
الوظائا غي المساق ع
 9-8وفع وقنفيذ سياسةال قهةالف إلةى قعزيةز السةياحة المسةاالاية الاةي قةوي
العمل وقعزا الثقاية والمناجال المةلية بةلو اام 2030
ي
 10-8قعزيةز ةةالرع الم سسةال الماليةةة المةليةة الةةى قتةجيع إييانيةةة الةهةةو
الى التاليال المه يية والاالييح والتاليال المالية للجميع وقوسيع ن ا ها
-8أ ايةةادع داةةا المعونةةة يةةح أجةةل الاجةةارع للبلةةالان الناييةةة وبتاصةةة أ ةةل
البلالان نموا بما يي لف يةح ةال اإلطةار المايايةل المعةزا للمسةااالع الاقنيةة
الماهلة بالاجارع إلى أ ل البلالان نموا
 -8وفع وقفعيل اسا اقيجية االمية لاتغيل التبا وقنفيذ الميثةاا العةالمي
العمل الهادر اح ين مة العمل الالولية بةلو اام 2020
لاويي ي
الهدف  - 9إقاماة بناى تحتيااة قاادرة علااى الشامود وتحفيااز التشانيع الشااامل
للجميع والمستدام وتشجيع االبتكار
 1-9إ ايةةةة بنةةةى قةايةةةة جيةةةالع النوايةةةة ويوثو ةةةة ويسةةةاالاية و ةةةادرع الةةةى
الهةةمود بمةةا يةةي لةةف البنةةى الاةايةةة اإل ليميةةة والعةةاب ع للةةةالود لةةالاا الانميةةة
ام اهادية ورياه اإلنسان يةع الا كيةز الةى قيسةي سةبل اسةافادع الجميةع ينهةا
بايلفة ييسورع والى الم المساواع
 2-9قعزيز الاهنيع التايل للجميع والمسةاالام وقةقيةق ايةادع كبية ع بةلةو
اام  2030يي حهة الهةنااة يةي العمالةة ويةي النةاقج المةلةي اإلجمةالي بمةا
ياماشى يع ال وف الوطنية ويضاافة حهاها يي أ ل البلالان نموا
حهةةةو المتةةةاريع الهةةةنااية الهةةةغي ع الةجةةةا وسةةةائ
 3-9ايةةةادع يةةة
المتةةاريع وم سةةيما يةةي البلةةالان الناييةةة الةةى التةةاليال الماليةةة بمةةا يةةي لةةف
امئامانال ييسورع الايلفة وإدياجها يي سالسل القيمة وامسواا
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 4-9قةسيح البنةى الاةايةة وقةةالي الهةنااال بةلةو اةام  2030يةح أجةل
قةقيةةةةق اسةةةةاالاياها يةةةةع ايةةةةادع كفةةةةاءع اسةةةةاتالام المةةةةوارد وايةةةةادع ااامةةةةاد
الاينولوجيةةال والعمليةةال الهةةنااية الن يفةةة والسةةليمة بيييةةا ويةةع يةةام جميةةع
البلالان باقتا إج اءال ويقا لقالراقها
 5-9قعزيةةز البةةةة العلمةةةي وقةسةةةيح القةةالرال الاينولوجيةةةة يةةةي الق ااةةةال
الهنااية يي جميع البلالان وم سيما البلالان النايية بمةا يةي لةف بةلةو اةام
 2030قتةةجيع امبايةةار والزيةةادع بنسةةبة كبي ة ع يةةي اةةالد العةةايليح يةةي يجةةا
وايةادع إنفةاا الق ةاايح العةام والتةا
البة والا ةوي ليةل يليةون شةت
الى البة والا وي
-9أ قيسي ق وي البنى الاةاية المساالاية والقادرع الى الهةمود يةي البلةالان
الناييةةة يةةح ةةال قةسةةيح ال ةالاا المةةالي والاينولةةوجي والاقنةةي المقةةالم للبلةةالان
امي يقية وأ ل البلالان نموا والبلةالان الناييةة غية السةاحلية والةالو الجزريةة
الهغي ع النايية
 -9داا ق وي الاينولوجيةا المةليةة والبةة وامبايةار يةي البلةالان الناييةة
بما يةي لةف اةح ط يةق كفالةة وجةود بييةة ي اقيةة يةح حية السياسةال للانويةع
الهنااي وإفاية يمة للسلع امساسية بيح أيور أ و
الةهةةو الةةى قينولوجيةةا المعلويةةال
-9ا قةقيةةق ايةةادع كبي ة ع يةةي ي ة
الوصو التةايل والميسةور إلةى شةبية
وامقهامل والسعي إلى قويي ي
اإلنا نت يي أ ل البلالان نموا بةلو اام 2020
الهدف  - 10الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها
 1-10الاوصل قالريجيا إلى قةقيق نمو الال ل وداا اسام ار لف النمةو مدنةى
 40يةةي المائةةة يةةح السةةيان بمعةةال أالةةى يةةح المعةةال الماوسة الةةوطني بةلةةو
اام 2030
 2-10قميةةيح وقعزيةةز اإلديةةاا امجامةةااي وام اهةةادي والسياسةةي للجميةةع
بغةض الن ة اةح السةح أو الجةةنس أو اإلاا ةة أو امنامةاء الع ةي أو اإلثنةةي أو
امصل أو الاليح أو الوفع ام اهادي أو غي لف بةلو اام 2030
والةةال يةح أوجةه انعةالام المسةاواع يةي الناةائج بمةا
 3-10فمان قياي الفة
يي لف يح ةال إاالةة القةوانيح والسياسةال والممارسةال الامييزيةة وقعزيةز
الات يعال والسياسال واإلج اءال المالئمة يي هذا الهالد
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 4-10ااامةةةةاد سياسةةةةال وم سةةةةيما السياسةةةةال الماليةةةةة وسياسةةةةال امجةةةةور
والةماية امجامااية وقةقيق الر أكب يح المساواع قالريجيا
 5-10قةسةةيح قن ةةيا ورصةةال امسةةواا والم سسةةال الماليةةة العالميةةة وقعزيةةز
قنفيذ قلف الان يمال
 6-10فةةمان قعزيةةز قمثيةةل البلةةالان الناييةةة وإسةةماق صةةوقها يةةي امليةةة صةةنع
القة ار يةةي الم سسةةال ام اهةةادية والماليةةة الالوليةةة العالميةةة يةةح أجةةل قةقيةةق
المزيال يح الفعالية والمهالا ية والمساءلة والت اية للم سسال
 7-10قيسي الهج ع وقنقةل امشةتا الةى نةةو يةن ا ونيةح وينةا ا وياسةا
بالمس ولية بما يةي لةف يةح ةال قنفيةذ سياسةال الهجة ع المت ة لهةا والاةي
قاسا بةسح اإلدارع
-10أ قنفيةةذ يبةةالأ المعايلةةة التاصةةة والافضةةيلية للبلةةالان الناييةةة وبتاصةةة أ ةةل
البلالان نموا بما ياماشى يع اقفا ال ين مة الاجارع العالمية
 -10قتةةجيع المسةةااالع اإلنمائيةةة ال سةةمية والاةةاليقال الماليةةة بمةةا يةةي لةةف
امساثمار امجنبي المباش إلى الةالو الاةي قتةاال الةاجةة ييهةا إليهةا وم سةيما
أ ةةةل البلةةةالان نمةةةوا والبلةةةالان امي يقيةةةة والةةةالو الجزريةةةة الهةةةغي ع الناييةةةة
والبلالان النايية غي الساحلية ويقا لت ها وب ايجها الوطنية
-10ا فض قياليا يعايالل قةويالل المهاج يح إلى أ ل يح  3يةي المائةة
وإلغاء نوال الاةويالل الماليةة الاةي ق بةو قياليفهةا الةى  5يةي المائةة بةلةو
اام 2030
الهدف  - 11جعااال المااادن والمساااتوينات البشااارية شااااملة للجمياااع و مناااة
وقادرة على الشمود ومستدامة
 1-11فةةمان حهةةو الجميةةع الةةى يسةةاكح و ةةاليال أساسةةية يالئمةةة ونينةةة
وييسورع الايلفة وريع يساوو امحياء الفقي ع بةلو اام 2030
 2-11قةةويي إييانيةةة وصةةو الجميةةع إلةةى ن ةةا نقةةل ياليونةةة وييسةةورع الايلفةةة
ويسهل الوصو إليها ويساالاية وقةسيح السالية الى ال ة ا وم سةيما يةح
ال قوسيع ن اا النقل العام يةع إيةالء اهامةام ةا محاياجةال امشةتا
وي
الةةذيح يعيتةةون يةةي ظةةل ظةة وف هتةةة والنسةةاء وامطفةةا وامشةةتا
اإلاا ة وكبار السح بةلو اام 2030
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 3-11قعزيةةةز الاوسةةةع الةضةةة ي التةةةايل للجميةةةع والمسةةةاالام والقةةةالرع الةةةى
قت ةةي وإدارع المسةةاوطنال البت ة ية يةةي جميةةع البلةةالان الةةى نةةةو ةةائا الةةى
المتاركة ويايايل ويساالام بةلو اام 2030
 4-11قعزيةةز الجهةةود ال اييةةة إلةةى حمايةةة وصةةون الا ة او الثقةةايي وال بيعةةي
العالمي
 5-11الاقليةةةةل إلةةةةى درجةةةةة كبيةةةة ع يةةةةح اةةةةالد الوييةةةةال واةةةةالد امشةةةةتا
الماضةةة ريح وقةقيةةةق انتفةةةاو كبيةةة يةةةي التسةةةائ ام اهةةةادية المباشةةة ع
الماهلة بالناقج المةلي اإلجمالي العالمي الاي قةالو بسةب اليةوارو بمةا يةي
لةةف اليةةوارو الماهةةلة بالميةةاه يةةع الا كيةةز الةةى حمايةةة الفقة اء وامشةةتا
الذيح يعيتون يي ظل أوفاق هتة بةلو اام 2030
 6-11الةةةال يةةح امثة البييةةي السةةلبي الفة دي للمةةالن بمةةا يةةي لةةف اةةح ط يةةق
إيةةالء اهامةةام ةةا لنوايةةة الهةةواء وإدارع نفايةةال البلةةاليال وغي هةةا بةلةةو
اام 2030
 7-11قويي سةبل اسةافادع الجميةع يةح يسةاحال ضة اء وأيةاكح اايةة نينةة
وشةةايلة للجميةةع ويميةةح الوصةةو إليهةةا وم سةةيما بالنسةةبة للنسةةاء وامطفةةةا
وي اإلاا ة بةلو اام 2030
وكبار السح وامشتا
-11أ داةةا الة واب اإليجابيةةة ام اهةةادية وامجاماايةةة والبيييةةة بةةيح المنةةاطق
الةضةةة ية والمنةةةاطق المةي ةةةة بالمنةةةاطق الةضةةة ية والمنةةةاطق ال يفيةةةة يةةةح
ال قعزيز قت ي الانمية الوطنية واإل ليمية
 -11العمةةل بةلةةو اةةام  2020الةةى الزيةةادع بنسةةبة كبي ة ع يةةي اةةالد المةةالن
ةةا يايايلةةة يةةح أجةةل
والمسةةاوطنال البت ة ية الاةةي قعامةةال وقنفةةذ سياسةةال و
شةةمو الجميةةع وقةقيةةق اليفةةاءع يةةي اسةةاتالام المةةوارد والاتفيةةا يةةح قغي ة
المنةةاخ والاييةةا يعةةه والقةةالرع الةةى الهةةمود يةةي يواجهةةة اليةةوارو ووفةةع
وقنفيذ اإلدارع اليلية لمتاط اليوارو الى جميع المسةاويال بمةا ياماشةى يةع
إطار سينالاي للةال يح يتاط اليوارو للفا ع 2030-2015
-11ا داا أ ل البلالان نموا بما يي لةف يةح ةال المسةااالع الماليةة والاقنيةة
يي إ اية المباني المساالاية والقادرع الى الهمود باساتالام المواد المةلية
الهدف  - 12ضمان وجود أنماي استهالك وإنتاج مستدامة
 1-12قنفيذ اإلطار العت ي لبة ايج امسةاهالك واإلناةاا المسةاالاييح يةع يةام
جميع البلةالان باقتةا إجة اءال وقةولي البلةالان الماقاليةة النمةو دور ال يةادع يةع
ي اااع يساوو الانمية يي البلالان النايية و الراقها
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 2-12قةقيةةق اإلدارع المسةةاالاية وامسةةاتالام اليف ة للمةةوارد ال بيعيةةة بةلةةو
اام 2030
 3-12قتفيض نهي الفة د يةح النفايةال الغذائيةة العالميةة الةى صةعيال أيةاكح
البيةةع بالاجزئةةة والمسةةاهلييح بمقةةالار النهةةا والةةةال يةةح سةةائ امغذيةةة يةةي
ي احل اإلنااا وسالسل اإليالاد بمةا يةي لةف سةائ يةا بعةال الةهةاد بةلةو
اام 2030
 4-12قةقيةةةق اإلدارع السةةةليمة بيييةةةا للمةةةواد الييميائيةةةة والنفايةةةال طةةةوا دورع
ام ها ويقا لألط الالولية المافق اليها والةال بالرجة كبية ع يةح إطال هةا يةي
الهواء والماء والا بةة يةح أجةل الاقليةل إلةى أدنةى حةال يةح نثارهةا الضةارع الةى
صةة اإلنسان والبيية بةلو اام 2020
 5-12الةةةال بالرجةةة كبيةة ع يةةح إناةةاا النفايةةال يةةح ةةال المنةةع والاتفةةيض
وإاادع الاالوي وإاادع امساعما بةلو اام 2030
 6-12قتةةجيع التةة كال وم سةةيما التةة كال اليبيةة ع وابةة الوطنيةةة الةةى
ااامةةةاد يمارسةةةال يسةةةاالاية وإدراا يعلويةةةال امسةةةاالاية يةةةي دورع ققةةةاليا
ققاري ها
 7-12قعزيةةةةز يمارسةةةةال التةةةة اء العمةةةةويي المسةةةةاالاية ويقةةةةا للسياسةةةةال
وامولويال الوطنية
 8-12فمان أن قاةواي للنةاو يةي كةل ييةان المعلويةال ال الهةلة والةواي
بالانمية المساالاية وأنماط العيش يي وئام يع ال بيعة بةلو اام 2030
-12أ داا البلةالان الناييةة لاعزيةز ةالراقها العلميةة والاينولوجيةة للمضةي ةاليا
نةو قةقيق أنماط امساهالك واإلنااا امكث اساالاية
 -12وفةةع وقنفيةةذ أدوال ل صةةال قةةالثي ال السةةياحة المسةةاالاية الاةةي قةةوي
العمل وقعزا الثقاية والمناجال المةلية يي الانمية المساالاية
ي
-12ا ق شةةيال إاانةةال الو ةةود امحفةةوري غي ة الماسةةمة باليفةةاءع والاةةي قتةةجع
الةى امسةةاهالك المسة ف اةةح ط يةق القضةةاء الةى قتةةوهال امسةواا ويقةةا
لل وف الوطنية بمةا يةي لةف اةح ط يةق إاةادع هييلةة الضة ائ والةاتل
بالاالريج يح اإلاانال الضارع حيثما وجالل إلظهةار نثارهةا البيييةة الةى أن
ق ااةةى يةةي قلةةف السياسةةال الةةى نةةةو كايةةل امحاياجةةال وال ة وف التاصةةة
للبلةةالان الناييةةة والاقليةةل إلةةى أدنةةى حةةال يةةح اآلثةةار الضةةارع الاةةي ةةال قنةةا يةةح
قنمياها والى نةو ييفل حماية الفق اء والمجامعال المةلية الماض رع
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الهدف  - 13اتخاذ إجراءات عاجلة للتشدر لتغير المناخ و ثار *
 1-13قعزيةز الم ونةة والقةالرع الةى الهةمود يةي يواجهةة ام ةار الم قب ةةة
بالمناخ واليوارو ال بيعية يي جميع البلالان وقعزيةز القةالرع الةى الاييةا يةع
قلف ام ار
 2-13إديةةاا الاةةالابي الماعلقةةة باغيةة المنةةاخ يةةي السياسةةال وامسةةا اقيجيال
والات ي الى الهعيال الوطني
 3-13قةسةةيح الاعلةةيا وإ كةةاء الةةواي والقةةالرال البتة ية والم سسةةية للاتفيةةا
يح قغي المناخ والاييا يعه والةال يح أث ه واإلنذار المبي به
-13أ قنفيذ يا قعهالل به امط اف يح البلالان الماقاليةة النمةو يةي اقفا يةة اميةا
الماةالع اإلطارية بتةالن قغية المنةاخ يةح الاةزام بهةالف الاعبيةة المتةا كة لمبلة
ةةالره  100بليةةون دومر سةةنويا بةلةةو اةةام  2020يةةح جميةةع المهةةادر لالبيةةة
احاياجةةةال البلةةةالان الناييةةةة يةةةي سةةةياا إجةةة اءال الاتفيةةةا المجاليةةةة وشةةةفايية
الانفيةةذ وجعةةل الهةةنالوا ام ضة للمنةةاخ يةةي حالةةة قتةةغيل كايةةل اةةح ط يةةق
و ت يميح
قزوياله ب أو الما يي أ
 -13قعزيةةةةز نليةةةةال قةسةةةةيح يسةةةةاوو ةةةةالرال الات ةةةةي واإلدارع الفعةةةةاليح
الماعلقيح باغي المناخ يي أ ل البلالان نموا والالو الجزريةة الهةغي ع الناييةة
بما يي لف الا كيز الى النساء والتبا والمجامعال المةلية والمهمتة
الهدف  - 14لفااا المحيطااات والبحااار والمااوارد البحريااة واسااتخدامها علااى
نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة
 1-14ينع الالوو البة ي بجميةع أنوااةه والةةال ينةه بالرجةة كبية ع وم سةيما
يةح امنتة ة الب يةة بمةةا يةي لةف الة ةام البةة ي وقلةوو المغةذيال بةلةةو
اام 2025
* يةةع الاسةةليا بةةالن اقفا يةةة اميةةا الماةةةالع اإلطاريةةة بتةةالن قغية المنةةاخ هةةي المناةةالو الةةالولي
والةيويي الالولي ال ئيسي للافاوو بتالن الاهالي لاغي المناخ الى الهعيال العالمي

 2-14إدارع الةةةةن ا اإلييولوجيةةةةة البة يةةةةة والسةةةةاحلية الةةةةى نةةةةةو يسةةةةاالام
وحماياها يح أجةل قجنة حةالوو نثةار سةلبية كبية ع بمةا يةي لةف اةح ط يةق
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قعزيةةز ةةالرقها الةةى الهةةمود واقتةةا اإلجةة اءال الالايةةة يةةح أجةةل قةقيةةق
الهةة واإلنااجية للمةي ال بةلو اام 2020
 3-14ققليل قةمض المةي ال إلى أدنى حال ويعالجةة نثةاره بمةا يةي لةف يةح
ال قعزيز الاعاون العلمي الى جميع المساويال
 4-14قن ةةيا الهةةيال الةةى نةةةو يعةةا وإنهةةاء الهةةيال المفةة ط والهةةيال غيةة
القةةانوني وغية المبلة انةةه وغية المةةن ا ويمارسةةال الهةةيال المةةالي ع وقنفيةةذ
إدارع ائمة الى العلةا يةح أجةل إاةادع امرصةالع السةميية إلةى يةا كانةت
و ةت يميةح لاهةل الةى ام ةل إلةى المسةاويال الاةي يميةح أن
اليه يي أ
قاين إنااا أ هى غلة يساالاية ويقةا لمةا قةةالده هائهةها البيولوجيةة بةلةو
اام 2020
 5-14حفةةة  10يةةةي المائةةةة الةةةى ام ةةةل يةةةح المنةةةاطق السةةةاحلية والبة يةةةة
بما ياسق يع القانون الةوطني والةالولي واسةانادا إلةى أيضةل المعلويةال العلميةة
المااحة بةلو اام 2020
 6-14ح أشيا اإلاانال المقالية لمهائال امسماك الاةي قسةها يةي اإلية اط
يي الرال الهيال ويي صةيال امسةماك وإلغةاء اإلاانةال الاةي قسةاها يةي صةيال
امسةةةماك غيةةة المتةةة وق وغيةةة المبلةةة انةةةه وغيةةة المةةةن ا واإلحجةةةام اةةةح
اسةةاةالاو إاانةةال جاليةةالع يةةح هةةذا القبيةةل يةةع الاسةةليا بةةالن المعايلةةة التاصةةة
والافضيلية المالئمة والفعالة للبلةالان الناييةة وأ ةل البلةالان نمةوا ينبغةي أن قيةون
جزءا م ياجزأ يح يفاوفال ين مة الاجةارع العالميةة بتةالن اإلاانةال لمهةائال
امسماك( )16بةلو اام 2020
 7-14ايةادع الفوائةال ام اهةادية الاةي قاةقةةق للةالو الجزريةة الهةغي ع الناييةةة
وأ ةةل البلةةالان نمةةوا يةةح امسةةاتالام المسةةاالام للمةةوارد البة يةةة بمةةا يةةي لةةف يةةح
ال اإلدارع المساالاية لمهةائال امسةماك وق بيةة امحيةاء المائيةة والسةياحة
بةلو اام 2030

_______________

( )16يع ي اااع يا يج ي حاليةا يةح يفاوفةال يةي إطةار ين مةة الاجةارع العالميةة و
الالوحة اإلنمائية وومية هون كون الواارية

ةة
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-14أ ايةةادع المعةةارف العلميةةة وق ةةوي ةةالرال البةةة ونقةةل الاينولوجيةةا
البة ية يع ي اااع يعايي اللجنةة امو يانوغ اييةة الةيوييةة الالوليةة ويبادئهةا
الاوجيهيةةةةة الماعلقةةةةة بنقةةةةل الاينولوجيةةةةا البة يةةةةة يةةةةح أجةةةةل قةسةةةةيح صةةةةةة
المةي ال وقعزيز إسهام الانوق البيولوجي البة ي يةي قنميةة البلةالان الناييةة
وم سيما الالو الجزرية الهغي ع النايية وأ ل البلالان نموا
 -14قويي إييانية وصو صغار الهةياديح الةة يييح إلةى المةوارد البة يةة
وامسواا
-14ا قعزيةةز حفة المةي ةةال ويواردهةةا واسةةاتالايها اسةةاتالايا يسةةاالايا اةةح
ط يةق قنفيةذ القةانون الةالولي بهةيغاه الةةواردع يةي اقفا يةة اميةا الماةةالع لقةةانون
البةةةار الاةةي قضةةع اإلطةةار القةةانوني لةف ة المةي ةةال ويواردهةةا واسةةاتالايها
الى نةو يسةاالام كمةا قتةي إلةى لةف الفقة ع  158يةح وثيقةة ”المسةاقبل الةذي
نهبو إليه“
الهدف  - 15لماية الانمج اييكولوجياة البرياة وترميمهاا وتعزياز اساتخدامها
على نحو مستدام وإدارة الغاباات علاى نحاو مساتدام ومكافحاة
التشحر ووقل تدهور األراضي وعكس مسار ووقال فقادان
التنو البيولوجي
 1-15فةةمان حفةة وقةة ييا الةةن ا اإلييولوجيةةة الب يةةة والةةن ا اإلييولوجيةةة
للمياه العذبة الالا لية و الياقها وم سيما الغابةال وامرافةي ال طبةة والجبةا
وامرافةةةي الجايةةةة وفةةةمان اسةةةاتالايها الةةةى نةةةةو يسةةةاالام و لةةةف ويقةةةا
لاللازايال بموج امقفا ال الالولية بةلو اام 2020
 2-15قعزيةةةز قنفيةةةذ اإلدارع المسةةةاالاية لجميةةةع أنةةةواق الغابةةةال وو ةةةا إاالةةةة
الغابةةةال وقةةة ييا الغابةةةال الماةةةالهورع وقةقيةةةق ايةةةادع كبيةةة ع يةةةي نسةةةبة ارق
الغابال وإاادع ارق الغابال الى الهعيال العالمي بةلو اام 2020
 3-15ييايةةةة الاهةةة وقة ييا امرافةةي والا بةةة الماةةالهورع بمةةا يةةي لةةف
امرافي الماض رع يح الاهة والجفةاف والفيضةانال والسةعي إلةى قةقيةق
االا ا ٍ يح ظاه ع قالهور امرافي بةلو اام 2030
ٍ
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 4-15فمان حف الن ا اإلييولوجية الجبلية بما يي لف قنواهةا البيولةوجي
يح أجةل قعزيةز ةالرقها الةى قةويي المنةايع الاةي م غنةى انهةا لاةقيةق الانميةة
المساالاية بةلو اام 2030
 5-15اقتا إج اءال ااجلة وهاية للةال يح قالهور الموائةل ال بيعيةة وو ةا
يقالان الانوق البيولةوجي والقيةام بةلةو اةام  2020بةمايةة امنةواق المهةالَّدع
وينع انق افها
 6-15قعزيةز الاقاسةةا العةةاد والمنهةةا للمنةةايع الناشةةية اةةح اسةاتالام المةةوارد
الجينية وقعزيز سبل الوصو إلى قلف الموارد الى النةو المافق اليه دوليا
 7-15اقتا إج اءال ااجلة لو ا الهيال غي المت وق لألنواق المةميةة يةح
النباقةةال والةيوانةةال وامقجةةار ييهةةا والاهةةالي لمناجةةال امحيةةاء الب يةةة غي ة
المت واة الى يساويي الع و وال ل الى السواء
 8-15اقتا قالابي لمنع إد ا امنواق الغ يبة الغااية إلةى الةن ا اإلييولوجيةة
لألرافي والمياه وققليل أث لف إلى حال كبي وي ا بةة امنةواق ال امولويةة
أو القضاء اليها بةلو اام 2020
 9-15إدياا يا الةن ا اإلييولوجيةة والانةوق البيولةوجي يةي امليةال الات ةي
الةةةوطني والمةلةةةي والعمليةةةال اإلنمائيةةةة واسةةةا اقيجيال الةةةةال يةةةح الفقةةة
والةسابال بةلو اام 2020
-١٥أ حتال الموارد المالية يح جميع المهةادر وايادقهةا ايةادع كبية ع بغة و
حف الانوق البيولوجي والن ا اإلييولوجية واساتالايها اساتالايا ا يساالايا ا
 -١٥حتال يوارد كبي ع يح جميع المهادر والةى جميةع المسةاويال بغة و
قمويل اإلدارع المسةاالاية للغابةال وقةويي يةا ييفةي يةح الةةوايز للبلةالان الناييةة
لاعزيز قلف اإلدارع بما يي لف حف الغابال وإاادع ارق الغابال
-١٥ا قعزيز الالاا العالمي للجهود ال ايية إلى ييايةةة الهةيال غية المتة وق
لألنواق المةمية وامقجار بهةا و لةف بوسةائل قتةمل ايةادع ةالرال المجامعةال
سبل كس ال اا المساالاية
المةلية الى السعي إلى الةهو الى ي
الهدف  - 16التشجيع على إقاماة مجتمعاات مساالمة ال يُه َّمال فيهاا ألاد مان
أجل تحقيق التنمياة المساتدامة وإتالاة إمكانياة وفاول الجمياع
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إلى العدالة وبناء مؤسسات فعالة وخاضاعة للمسااءلة وشااملة
للجميع على جميع المستويات
 1-16الةال بالرجة كبي ع يح جميةع أشةيا العنةا ويةا ياهةل بةه يةح يعةالمل
الوييال يي كل ييان
 2-16إنهاء إساءع المعايلة وامساغال وامقجار بالبت وجميةع أشةيا العنةا
فال امطفا وقعذيبها
 3-16قعزيةةز سةةيادع القةةانون الةةى الهةةعياليح الةةوطني والةةالولي وفةةمان قيةةاي
وصو الجميع إلى العالالة
ي
 4-16الةةةةال بقةةةالر كبيةةة يةةةح الاةةةاليقال غيةةة المتةةة واة لأليةةةوا وامسةةةلةة
وقعزيز اسا داد امصو المس و ة وإاادقهةا وييايةةة جميةع أشةيا الج يمةة
المن مة بةلو اام 2030
 5-16الةال بالرجة كبي ع يح الفساد وال شوع بجميع أشيالهما
 6-16إنتاء ي سسال يعالة وشفاية و افعة للمساءلة الى جميع المساويال
 7-16فمان اقتا الق ارال الى نةةو يسةاجي لالحاياجةال وشةايل للجميةع
وقتاركي وقمثيلي الى جميع المساويال
 8-16قوسيع وقعزيز يتاركة البلالان النايية يي ي سسال الةوكمة العالمية
 9-16قويي هوية انونيةة للجميةع بمةا يةي لةف قسةجيل المواليةال بةلةو اةام
2030
كفالةةةةة وصةةةةو الجمهةةةةور إلةةةةى المعلويةةةةال وحمايةةةةة الة يةةةةال
10-16
امساسية ويقا ا للات يعال الوطنية وامقفا ال الالولية
-١٦أ قعزيز الم سسةال الوطنيةة ال الهةلة بوسةائل ينهةا الاعةاون الةالولي
سعيا ا لبناء القالرال الى جميةع المسةاويال وم سةيما يةي البلةالان الناييةة لمنةع
العنا وييايةة اإلرها والج يمة
 -١٦قعزيةةةةز إنفةةةةا القةةةةوانيح والسياسةةةةال غيةةةة الامييزيةةةةة لاةقيةةةةق الانميةةةةة
المساالاية
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الهدف  - 17تعزياااز وساااائل التنفياااذ وتنشااايع الشاااراكة العالمياااة مااان أجااال
التنمية المستدامة
الشؤون المالية
 1-17قعزيةةز قعبيةةة المةةوارد المةليةةة بوسةةائل قتةةمل ققةةاليا الةةالاا الةةالولي إلةةى
البلالان النايية لاةسيح القالرال المةلية يي يجةا قةهةيل الضة ائ وغي هةا
يح اإلي ادال
 2-17يام البلالان الماقالية النمو بانفيذ الازاياقها يةي يجةا المسةااالع اإلنمائيةة
ال سةمية قنفيةذا ا كةايالا بمةا يةي لةف الاةزام العاليةال يةح قلةف البلةالان ببلةو هةالف
قتهي نسبة  0 7يي المائة يح د لهةا القةويي اإلجمةالي للمسةااالع اإلنمائيةة
ال سةةمية المقاليةةة إلةةى البلةةالان الناييةةة وقتهةةي نسةةبة قاةة اوو بةةيح 0 15
و  0 20يةةي المائةةة يةةح الةةال ل القةةويي اإلجمةةالي للمسةةااالع اإلنمائيةةة ال سةةمية
م ل البلالان نمواا؛ ويتة َّجع يقةاليو المسةااالع اإلنمائيةة ال سةمية الةى الن ة يةي
إييانية رسا هالف يامثل يي قتهي  0 20يةي المائةة الةى ام ةل يةح النةاقج
القويي اإلجمالي للمسااالع اإلنمائية ال سمية م ل البلالان نموا
 3-17حتال يوارد يالية إفايية يح يهادر ياعالدع يح أجل البلالان النايية
 4-17يسااالع البلالان النايية يي قةقيق القالرع الى قةمةل الةاليون الةى المةالو
ال ويل يح ال قنسيق السياسال ال ايية إلى قعزيةز الامويةل بةاليون وقتفيةا
أابةةةاء الةةةاليون وإاةةةادع هييلاهةةةا حسةةة ام اضةةةاء ويعالجةةةة يسةةةاللة الةةةاليون
التارجية للبلالان الفقي ع المثقلة بها إل اجها يح حالة الماليونية الة جة
 5-17اااماد ن ا لاتجيع امساثمار م ل البلالان نموا ا وقنفيذها
التكنولوجيا
 6-17قعزيز الاعاون اإل ليمي والالولي بيح التةما والجنةو وييمةا بةيح بلةالان
الجنو والاعاون الثالثي ييما ياعلق بالعلوم والاينولوجيةا وامبايةار والوصةو
إليها وقعزيز قباد المعارف ويق ش وط يافةق اليهةا بوسةائل قتةمل قةسةيح
الانسيق ييما بةيح اآلليةال القائمةة وم سةيما الةى يسةاوو اميةا الماةةالع ويةح
ال نلية االمية لايسي الاينولوجيا
 7-17قعزيةةز ق ةةوي قينولوجيةةال سةةليمة بييي ةا ا ونقلهةةا ونت ة ها وقعميمهةةا يةةي
البلةةالان الناييةةة بت ة وط يواقيةةة بمةةا يةةي لةةف الت ة وط الاسةةاهلية والافضةةيلية
و لف الى النةو المافق اليه
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 8-17الافعيةل اليايةةل لبنةف الاينولوجيةةا ونليةة بنةةاء القةالرال يةةي يجةامل العلةةا
والاينولوجيةةا وامبايةةار لهةةالن أ ةةل البلةةالان نمةةوا ا بةلةةو اةةام  2017وقعزيةةز
اساتالام الاينولوجيال الاميينية وم سيما قينولوجيا المعلويال وامقهامل
بناء القدرات
 9-17قعزيز الالاا الالولي لانفيةذ بنةاء القةالرال يةي البلةالان الناييةة قنفيةذا ا يعةاما
ويةالد امهالاف يح أجل داا الت الوطنيةة ال اييةة إلةى قنفيةذ جميةع أهةالاف
الانمية المساالاية بوسائل قتمل الاعاون بيح التما والجنو وييما بةيح بلةالان
الجنو والاعاون الثالثي
التجارة
إيجاد ن ةام قجةاري ياعةالد امطة اف اةالمي و ةائا الةى القوااةال
10-17
ويفاةةوو وغية قمييةةزي وينهةةا يةةي إطةةار ين مةةة الاجةةارع العالميةةة بوسةةائل
ينها ا ااام المفاوفال الجارية يي إطار ة الالوحة اإلنمائيةة الاةي وفةعاها
قلف المن مة
ايةةادع صةةادرال البلةةالان الناييةةة ايةةادع ا كبية ع ا وم سةةيما بغ ة و
11-17
يضاافة حهة أ ل البلالان نموا ا يح الهادرال العالمية بةلو اام 2020
قةقيةةةق الانفيةةةذ المناسةةة الاو يةةةت لوصةةةو يناجةةةال جميةةةع أ ةةةل
12-17
البلالان نموا ا إلى امسةواا بةالون رسةوم جم كيةة أو حهة يف وفةة قماشةيا ا
يةةع ة ارال ين مةةة الاجةةارع العالميةةة بوسةةائل ينهةةا كفالةةة جعةةل وااةةال المنتةةال
الافضةةيلية المن بقةةة الةةى واردال أ ةةل البلةةالان نمةةوا ا شةةفايةا وبسةةي ةا وكفالةةة
يساهمة قلف القوااال يي قيسي الوصو إلى امسواا
المسائل العامة

اقساا السياسال والم سسال
قعزيةز اسةةاق ار ام اهةاد اليلةةي الةى الهةةعيال العةالمي بوسةةائل
13-17
قتمل قنسيق السياسال وقةقيق اقسا ها
 14-17قعزيز اقساا السياسال يح أجل قةقيق الانمية المساالاية
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احا ة ام الهةةايش السياسةةاقي والقيةةادع التاصةةيح بيةةل بلةةال لوفةةع
15-17
وقنفيذ سياسال للقضاء الى الفق وقةقيق الانمية المساالاية

ش اكال أصةا المهلةة الماعالديح
قعزيةةةز التةةة اكة العالميةةةة يةةةح أجةةةل قةقيةةةق الانميةةةة المسةةةاالاية
16-17
واسةةةايمالها بتةةة اكال بةةةيح أصةةةةا المهةةةلةة الماعةةةالديح لجمةةةع المعةةةارف
والتب ال والاينولوجيا والموارد المالية وققاسمها و لف بهةالف قةقيةق أهةالاف
الانمية المساالاية يي جميع البلالان وم سيما البلالان النايية
قتةةجيع وقعزيةةز الت ة اكال العايةةة وبةةيح الق ةةاق العةةام والق ةةاق
17-١٧
التا وشة اكال المجامةع المةالني الفعالةة بامسةافادع يةح التبة ال المياسةبة
يح الت اكال ويح اسا اقيجياقها لاعبية الموارد

البيانال وال صال والمساءلة
قعزيز ققاليا الالاا لبناء ةالرال البلةالان الناييةة بمةا يةي لةف أ ةل
18-17
البلالان نموا ا والالو الجزرية الهةغي ع الناييةة لاةقيةق ايةادع كبية ع يةي قةواي
بيانال االية الجودع ويناسبة الاو يةت ويوثو ةة ويفهةلة حسة الةال ل ونةوق
الجةةةنس والسةةةح وامنامةةةاء الع ةةةي واإلثنةةةي والوفةةةع يةةةح حيةةة الهجةةة ع
ال الهلة يةي السةيا ال
واإلاا ة والمو ع الجغ ايي وغي ها يح التهائ
الوطنية بةلو اام 2020
امسةةافادع يةةح المبةةادرال القائمةةة لوفةةع يقةةاييس للاقةةالم المة ة ا
19-17
يي قةقيق الانمية المساالاية قي ة دمل الناقج المةلي اإلجمالي وداةا بنةاء القةالرال
اإلحهائية يي البلالان النايية بةلو اام 2030
وسائل التنفيذ والشراكة العالمية
 - ٦٠نعيال قالكيال الازاينا القةوي بانفيةذ هةذه الت ةة الجاليةالع قنفيةذا قايةا ونةالرك
أنةةه م سةةبيل إلةةى قةقيةةق أهةةالاينا وغاياقنةةا ال موحةةة يةةا لةةا يةةاا قنتةةي الت ة اكة
العالميةةةة وقعزيزهةةةا وقةةةويي وسةةةائل قنفيةةةذ قيةةةون بالقةةةالر نفسةةةه يةةةح ال مةةةوو
سة امنتة اط يةةي يسةةعى اةةالمي حثية لةةالاا
يبانتةةي التة اكة العالميةةة سياي د
قنفيةةذ جميةةع امهةةالاف والغايةةال قلاةةيا يةةي إطةةاره الةيويةةال والمجامةةع المةةالني
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والق اق التا وين وية اميا الماةالع وسةائ الجهةال الفاالةة وقةاتةال يةي
ظله كاية الموارد المااحة
 - ٦١وقانةةاو أهةةالاف الت ةةة وغاياقهةةا الوسةةائل الالايةةة لاةقيةةق طموحاقنةةا
الجماايةةة ويةةي هةةذا الهةةالد قت ة ديل الغايةةال الماعلقةةة بوسةةائل الانفيةةذ المبينةةة
فمح كل هالف يح أهالاف الانميةة المسةاالاية وفةمح الهةالف  17الةى النةةو
المذكور أااله انه ا أساسيا إلنجاا انا بل وقاسةاوو يةح حية أهمياهةا
يةةع امهةةالاف والغايةةال ام ة و وسةةنمنةها امولويةةة الةةى ةةالم المسةةاواع يةةي
جهةةةةود الانفيةةةةذ الاةةةةي سةةةةنبذلها وفةةةةمح إطةةةةار الم شةةةة ال العالميةةةةة ل صةةةةال
امشواط المق واة
 - ٦٢ويح المميح قنفيذ هذه الت ة بما ييها أهالاف الانمية المسةاالاية فةمح
إطار قنتي الت اكة العالمية يةح أجةل الانميةة المسةاالاية يالاويةةا بالسياسةال
واإلجة اءال الملموسةةة المبينةةة يةةي ةةة امةةل أديةةس أبابةةا الاةةي قتةةيل جةةزءا
م ياجزأ يح ة الانمية المساالاية لعام  2030يت ةة امةل أديةس أبابةا قةالاا
الغايةةةال الماعلقةةةة بوسةةةائل الانفيةةةذ لت ةةةة اةةةام  2030وقي دملهةةةا وقسةةةااال الةةةى
اسةاجالء سةيا ها وهةي قاعلةق بةةالموارد العايةة المةليةة والم سسةال الاجاريةةة
والمالية التاصة المةلية والالولية والاعاون اإلنمائي الالولي والاجةارع الالوليةة
بوصفها ية كا للانمية والاليون والقالرع الى قةمل الاليون ويعالجةة المسةائل
الن ميةةة والعلةةا والاينولوجيةةا وامبايةةار وبنةةاء القةةالرال والبيانةةال وال صةةال
والماابعة
 - ٦٣وسانهةةة د جهودنةةةا بتةةةيل رئيسةةةي الةةةى وفةةةع اسةةةا اقيجيال للانميةةةة
المسةاالاية قاسةا بامقدسةاا وقمسةف الةالو بزيايهةا قسةنالها أطة قمويةل وطنيةةة
يايايلة وني ر الاالكيال الى أن كل بلال ياةمةل يةي المقةام امو المسة ولية اةح
قةقيةةق قنمياةةه ام اهةةادية وامجاماايةةة وأنةةه لةةيس يةةح بيةةل المغةةامع الاتةةاليال
الةةى دور السياسةةال الوطنيةةة وامسةةا اقيجيال اإلنمائيةةة الوطنيةةة وسةةةنةا م
الهةايش السياسةةاقي التةةا بيةةل بلةةال و يادقةةه يةةي سةةياا قنفيةةذ سياسةةال القضةةاء
الى الفق وقةقيق الانمية المساالاية يع الامسف بالقوااةال واملازايةال الالوليةة
ال الهلة ويةي الو ةت نفسةه ياعةيح داةا جهةود الانميةة الوطنيةة اةح ط يةق
ةام للاجةارع العالميةة
قهيية بيية ا اهادية دوليةة ي اقيةة بوسةائل ينهةا قتةجيع ن ٍ
ون ٍا نقالية ويالية قاسا بالاجانس ويالاا بعضها بعضةا ا وقعزيةز قةالبي شة ون
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ام اهةةةاد وقةسةةةينه الةةةى الهةةةعيال العةةةالمي وقياسةةةي العمليةةةال ال اييةةةة إلةةةى
ق ةةةوي المعةةةارف والاينولوجيةةةال المالئمةةةة وقيسةةةي قويي هةةةا الةةةى الهةةةعيال
العةةالمي إفةةاية إلةةى بنةةاء القةةالرال أهميةةة بالغةةة أيضةةا ونلاةةزم بالعمةةل ليفالةةة
اقدساا السياسةال وقهييةة بييةة ي اقيةة للانميةة المسةاالاية الةى جميةع المسةاويال
ويح جانة كايةة الجهةال الفاالةة وبانتةي التة اكة العالميةة يةح أجةل الانميةة
المساالاية
 - ٦٤ونةةةح ن يدةةال قنفيةةذ امسةةا اقيجيال وب ة ايج العمةةل ال الهةةلة بمةةا ييهةةا
إاةةالن وب نةةايج امةةل إس ة نبو وإج ة اءال العمةةل المع َّجةةل للةةالو الجزريةةة
الهةةغي ع الناييةةة (يسةةار سةةايوا) وب نةةايج امةةل ييينةةا للبلةةالان الناييةةة غيةة
الساحلية للعقال  2024-2014ونعيةال قالكيةال أهميةة داةا ةة امقةةاد امي يقةي
لعام  2063وب نايج الت اكة الجاليالع يح أجل قنمية أي يقيا بااابةار كةل لةف
جزءا م ياجزأ يح الت ة الجاليالع ونالرك الاةةالي ال ئيسةي الةذي يعيةق إحةال
السةةالم الةةالائا وقةقيةةق الانميةةة المسةةاالاية يةةي البلةةالان الاةةي قم ة بم حلةةة نةةزاق
وي حلة يا بعال اناهاء النـزاق
 - ٦٥ونةةالرك أن البلةةالان الماوسة ة الةةال ل م قةةزا قواجةةه قةةةاليال هائلةةة يةةي
يجا قةقيق الانمية المساالاية ولضمان الةفاظ الى اإلنجةااال المةققةة حاةى
اآلن ينبغي قعزيز الجهود ال اييةة إلةى يعالجةة الاةةاليال المسةام ع يةح ةال
قبةةاد الاجةةار وقةسةةيح الانسةةيق وامرققةةاء بالةةالاا المقةةالم يةةح ين ويةةة اميةةا
الماةالع اإلنمائية والم سسال المالية الالولية والمن مةال اإل ليميةة وغي هةا يةح
الجهال صاحبة المهلةة وق كيزه
 - ٦٦ونتةةالد الةةى أنةةه بالنسةةبة ليايةةة البلةةالان قابةةوأ السياسةةال العايةةة وقعبيةةة
المةةةوارد الوطنيةةةة واسةةةاتالايها بهةةةورع يعالةةةة الةةةى أسةةةاو يبةةةالأ السةةةي ع
الوطنية يو ةع الهةالارع يةي يسةعانا المتةا ك نةةو قةقيةق الانميةة المسةاالاية
بما يتمل قنفيذ أهالاف الانمية المساالاية ونةح نةالرك أن المةوارد الوطنيةة إنمةا
يولدةةالها النمةةو ام اهةةادي يةةي المقةةام امو يةةالاويا ا ببييةةة ي اقيةةة الةةى جميةةع
المساويال
 - ٦٧وقتةةةةةيل امامةةةةةا الاجاريةةةةةة التاصةةةةةة وامسةةةةةاثمارال وامبايةةةةةارال
ية كةةال رئيسةةية لإلنااجيةةة والنمةةو ام اهةةادي التةةايل وية
العمةةل ونقةةـ د
بةال اءا بالمتةاريع الماناهيةة الهةغ والاعاونيةال واناهةا اء
بانوق الق اق التةا
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بالتةة كال الماعةةالدع الجنسةةيال ونهيةة بجميةةع الم سسةةال الاجاريةةة قسةةتي
ةةةالراقها اإلبالاايةةةة وامباياريةةةة إليجةةةاد حلةةةو لاةةةةاليال الانميةةةة المسةةةاالاية
وسناع دهال اق اماما الاجارية لجعله نت ا وحسةح امداء يةع حمايةة حقةوا
العما والمعايي البييية والهةية ويقا للمعةايي وامقفا ةال الالوليةة ال الهةلة
وسةةائ المب ةادرال الجاريةةة يةةي هةةذا الهةةالد يثةةل المبةةادئ الاوجيهيةةة الماعلقةةة
بامامةةا الاجاريةةة وحقةةوا اإلنسةةان( )17ويعةةايي العمةةل لمن مةةة العمةةل الالوليةةة
واقفا يةةة حقةةوا ال فةةل( )18وامقفا ةةال البيييةةة ال ئيسةةية الماعةةالدع امطة اف بمةةا
يتالم يهلةة امط اف يي هذه امقفا ال
 - ٦٨وقتةةيل الاجةةارع الالوليةةة ية كةةا للنمةةو ام اهةةادي التةةايل والةةةال يةةح
الفق كما قسها يي قعزيز الانمية المساالاية وسنواصةل الاة ويج لأل ةذ بن ةام
قجةةاري يةةي كنةةا ين مةةة الاجةةارع العالميةةة ييةةون ياعةةالد امطة اف و ا طةةابع
اةةةالمي ويسةةةانال إلةةةى وااةةةال وييةةةون ينفاةةةةا وشةةةفايا ويميةةةح الانبةةة بةةةه وياسةةةا
بالتةةمو واةةالم الامييةةز واإلنهةةاف إفةةاية إلةةى قة ي ة الاجةةارع بتةةيل بندةةاء
ونهيةةة بجميةةةع أاضةةةاء ين مةةةة الاجةةةارع العالميةةةة يضةةةاافة الجهةةةود للاعجيةةةل
با ااةةام المفاوفةةال بتةةالن ةةة الالوحةةة للانميةةة( )19ونةةةح نعلةةق أهميةةة كبية ع
الةةى بنةةاء القةةالرال الماهةةلة بالاجةةارع يةةي البلةةالان الناييةةة بمةةا ييهةةا البلةةالان
امي يقية وأ ةل البلةالان نمةوا والبلةالان الناييةة غية السةاحلية والةالو الجزريةة
الهةةغي ع الناييةةة والبلةةالان الماوس ة ة الةةال ل مغ ة او ينهةةا قعزيةةز الايايةةل
ام اهادي والا اب الى الهعيال اإل ليمي
 - ٦٩ونقـ د بض ورع يسااالع البلالان النايية الى اكاسةا القةالرع الةى قة دمةل
الةةاليح يةةي امجةةل ال ويةةل بااامةةاد سياسةةال ينسةةقة قهةةالف إلةةى قعزيةةز قمويةةل
الةةاليون وقتفيةةا ا ة ء الةةاليح وإاةةادع هييلةةة الةةاليون وإدارع الةةاليون بتةةيل
سةةليا حس ة ام اضةةاء يالعاليةةال يةةح البلةةالان م يةةزا ليةةل المنعةةة أيةةام أايةةال
الاليون وبعض البلالان ياتةب يةي ضةا امايةال بمةا يةي لةف اةالد يةح أ ةل
البلالان نموا والةالو الجزريةة الهةغي ع الناييةة وبعةض البلةالان الماقاليةة النمةو
ونية ر الاالكيةةال الةةى وجةةو أن يعمةةل المةةالينون والةةالائنون سةةويًّا لةةالرء حةةالوو
_______________
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حامل الةاليون الاةي م يميةح قة دملهةا وإليجةاد الةلةو الالايةة وققةع يسة ولية
الةفاظ الى يسةاويال يةح الةاليح يميةح قةملهةا الةى اةاقق البلةالان المقا فةة؛
بيال أننا نقـ د بالن الى المق فيح أيضا يس ولية قامثل يي إ او البلةالان الةى
يقةوو ةةالرقها الةى قةمةل الةةاليح وسةوف نةالاا اسةةام ار القةالرع الةةى
نةة ٍو م د
قة دمةةةل الةةةاليون يةةةي البلةةةالان الاةةةي اسةةةافادل يةةةح قتفيةةةا اةةة ء الةةةاليح وحققةةةت
يساويال يح الاليح يميح قة دملها
 - ٧٠ونعلةةح يةةي هةةذا المقةةام إنتةةاء نليةةة قيسةةي الاينولوجيةةا الاةةي نهةةت اليهةةا
ةة امةل أديةةس أبابةا يةح أجةةل داةا أهةالاف الانميةةة المسةاالاية وساسةانال نليةةة
قيسةةي الاينولوجيةةا إلةةى الاعةةاون بةةيح طائفةةة يانواةةة يةةح أصةةةا المهةةلةة
قتةةمل الةةالو اماضةةاء والمجامةةع المةةالني والق ةةاق التةةا واموسةةاط العلميةةة
وكيانةةال اميةةا الماةةةالع وسةةائ أصةةةا المهةةلةة وسةةاااللا يةةح ي يةةق امةةل
يتا ك بيح وكامل اميا الماةالع يعنةي باسةتي العلةا والاينولوجيةا وامبايةار
مغ او أهالاف الانمية المساالاية ويناالو قعةاوني ياعةالد أصةةا المهةلةة
يعنةةةةي باسةةةةتي العلةةةةا والاينولوجيةةةةا وامبايةةةةار مغةةةة او أهةةةةالاف الانميةةةةة
المساالاية ويةفل إليا وني
• سيض لع ي يةق العمةل المتةا ك بةيح وكةامل اميةا الماةةالع المعنةي
باسةةةتي العلةةةا والاينولوجيةةةا وامبايةةةار مغةةة او أهةةةالاف الانميةةةة
المساالاية باعزيةز الانسةيق وامقسةاا والاعةاون دا ةل ين ويةة اميةا
الماةالع يي اميور الماعلقة بالعلا والاينولوجيا وامبايةار الةى نةةو
يزيةةال يةةح الاةةلار واليفةةاءع م سةةةيما يةةح أجةةل داةةا يبةةادرال بنةةةاء
القةةةالرال وسيسةةةافيال ي يةةةق العمةةةل يةةةح المةةةوارد المااحةةةة وسةةةيعمل
فةةةمح إطةةةاره  10يةةةح يمثلةةةي المجامةةةع المةةةالني والق ةةةاق التةةةا
واموسةةاط العلميةةة للاةضةةي مجامااةةال المناةةالو الماعةةالد أصةةةا
المهةةلةة المعنةةي باسةةتي العلةةا والاينولوجيةةا وامبايةةار مغةة او
أهةةةةالاف الانميةةةةة المسةةةةاالاية وكةةةةذلف إلنتةةةةاء المناةةةةالو اإلليا ونةةةةي
وقفعيله بما يتةمل إاةالاد يقا حةال ل ائةق امةل المناةالو والمةفةل
اإلليا ونةةةي وسةةةيعيدح اميةةةيح العةةةام الممثلةةةيح العتةةة ع لفاةةة ال يةةةح
سةةنايح وسةةييون ي يةةق العمةةل يفاوحةةا أيةةام يتةةاركة جميةةع وكةةامل
اميا الماةةالع وصةناديقها وب ايجهةا واللجةان الفنيةة الاابعةة للمجلةس
ام اهةةادي وامجامةةااي وسةةيااللا يةةي البالايةةة يةةح الييانةةال الاةةي
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قتيل حاليا الف يق العايل غي ال سمي المعنةي بايسةي الاينولوجيةا
وهي إدارع الت ون ام اهةادية وامجاماايةة الاابعةة لأليانةة العايةة
وب نةةةايج اميةةةةا الماةةةةةالع للبييةةةةة وين مةةةةة اميةةةةا الماةةةةةالع للانميةةةةة
الهةةنااية وين مةةة اميةةا الماةةةالع للا بيةةة والعلةةا والثقايةةة وية قم
اميةةةا الماةةةةةالع للاجةةةةارع والانميةةةةة وامقةةةةةاد الةةةةالولي لالقهةةةةامل
والمن مة العالمية للمليية الفي ية والبنف الالولي
• سيسةةاتالم المةفةةل اإلليا ونةةي ل سةةا صةةورع شةةايلة اةةح المعلويةةال
الماعلقةةةة بالمبةةةادرال واآلليةةةال والبةةة ايج القائمةةةة الاةةةي قعنةةةى بةةةالعلا
والاينولوجيا وامبايار دا ل اميا الماةالع و ارجها وسةيوي بوابةة
سةةةة المةفةةةةل اإلليا ونةةةةي
للةهةةةةو الةةةةى هةةةةذه المعلويةةةةال وسيي د
الةهو الى المعلويال والمعةارف والتبة ال إفةاية إلةى أيضةل
الممارسةةةةال والةةةةالروو المسةةةةافادع بتةةةةالن المبةةةةادرال والسياسةةةةال
س ة المةفةةل
ال اييةةة إلةةى قيسةةي العلةةا والاينولوجيةةا وامبايةةار وسيي د
اإلليا وني أيضا نت يةا ينةاج الةى الهةعيال العةالمي يةح ينتةورال
الميةةة يفاوحةةة لالسةةاتالام وسينتةةال المةفةةل اإلليا ونةةي الةةى أسةةاو
ققيةةيا ققنةةي يسةةاقل يال ةةذ يةةي الةسةةبان أيضةةل الممارسةةال والةةالروو
المساتلهة يح المبادرال ام و دا ةل اميةا الماةةالع و ارجهةا
حاةةةى ييةةةون يي دمةةةال للبةةة ايج القائمةةةة التاصةةةة بةةةالعلا والاينولوجيةةةا
س ا للوصو إليها ويويد ا لمعلويال كايية انهةا يةع
وامبايار ويي د
قفادي امادواجية وقعزيز الاضاي
• سةةيعقال المناةةةالو الماعةةةالد أصةةةةا المهةةلةة المعنةةةي باسةةةتي العلةةةا
والاينولوجيا وامبايةار مغة او أهةالاف الانميةة المسةاالاية ية ع يةي
السةةةةنة الةةةةى يةةةةالو يةةةةوييح لمنا تةةةةة الاعةةةةاون يةةةةي ييةةةةاديح العلةةةةا
والاينولوجيةةةا وامبايةةةار فةةةمح يجةةةامل يوافةةةيعية قاعلةةةق بانفيةةةذ
أهةةالاف الانميةةة المسةةاالاية وقلاةةيا يةةي إطةةاره جميةةع الجهةةال صةةاحبة
المهلةة المعنيةة يةح أجةل ققةاليا إسةهايال يعليةة يةي يجةا ب قهةا
وسةةياين المناةةالو يضةةاء لايسةةي الافااةةل والمواءيةةة ونسةةج شةةبيال
قجمةةع بةةيح أصةةةا المهةةلةة المعنيةةيح وإ ايةةة شةة اكال ياعةةالدع
الجهةةةةال صةةةةاحبة المهةةةةلةة بهةةةةالف قةاليةةةةال ودراسةةةةة امحاياجةةةةال
والثغ ة ال يةةي يجةةا الاينولوجيةةا بمةةا يةةي لةةف يةةا ياعلةةق بالاعةةاون
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العلمي وامبايار وبناء القةالرال وأيضةا بهةالف المسةااالع يةي قيسةي
ق ةةةوي ونقةةةل ونتةةة الاينولوجيةةةال ال امهميةةةة بالنسةةةبة مهةةةالاف
الانميةةة المسةةاالاية ويةةالاو رئةةيس المجلةةس ام اهةةادي وامجامةةااي
إلى اقال اجامااال المناالو بةل اجامااةال المناةالو السياسةي ال ييةع
المساوو المعني بالانمية المسةاالاية قةةت راايةة المجلةس أو بةالم
يةةح لةةف بةةام ا ان يةةع غي ة ه يةةح المةايةةل أو الم ة قم ال حس ة
ام اضاء ويقةا للموفةوق الةذي سةين ييةه والةى أسةاو الاعةاون
يةةع ين مةةي المناةةاليال أو الم ة قم ال ام ة و وي ة أو اجامااةةال
المناةةةةالو دولاةةةةان يةةةةح الةةةةالو اماضةةةةاء ويةةةةامتض انةةةةه يةةةةوجز
للمنا تال يعالده ال ئيسان المتاركان ويتة ديل يسةاهمة يةي اجامااةال
المناةةالو السياسةةي ال ييةةع المسةةاوو يةةي سةةياا ياابعةةة واسةةاع او
قنفيذ ة الانمية لما بعال اام 2015
• سيسا شال المناالو السياسي ال ييع المسةاوو يةي اجاماااقةه بةالموجز
المقةةالم يةةح المناةةالو الماعةةالد أصةةةا المهةةلةة وسةةين المناةةالو
السياسةةي ال ييةةع المسةةاوو المعنةةي بالانميةةة المسةةاالاية يةةي الموافةةيع
الاةةةي سةةةا و الةةةى المناةةةالو الماعةةةالد أصةةةةا المهةةةلةة المعنةةةي
باسةةةتي العلةةةا والاينولوجيةةةا وامبايةةةار مغةةة او أهةةةالاف الانميةةةة
المسةةاالاية ي اايةةا يةةي لةةف يسةةاهمال التب ة اء الاةةي يقةةاليها ي يةةق
العمل
 - ٧١وني ر الاالكيال بالن هذه الت ة وأهةالاف الانميةة المسةاالاية وغاياقهةا بمةا
يي لف وسائل الانفيذ هي االمية وغي ابلة للاجزئة ويا اب ة
المتابعة واالستعراض
 - ٧٢نلازم بالمتاركة بتيل ينا ا يةي ياابعةة واسةاع او قنفيةذ هةذه الت ةة
الةةةى يةةةالو السةةةنوال التمةةةس اتةةة ع المقبلةةةة وسيسةةةها ااامةةةاد إطةةةار يةيةةةا
للماابعة وامساع او ي طابع طةواي ويعةا وقتةاركي وشةفاف ويايايةل
إسهايا أساسيا يي الانفيذ وسيسااال البلالان الةى قةقيةق أ هةى ةالر يةح الاقةالم
يةةي قنفيةةذ هةةذه الت ةةة ورصةةال امشةةواط المق واةةة ليفالةةة أم ياتلةةا أحةةال اةةح
ال ك
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 - ٧٣وسيعمل اإلطار الى كل يح الهةعيال الةوطني واإل ليمةي والعةالمي بمةا
يعزا المساءلة أيام يواطنينا ويةالاا الاعةاون الةالولي بتةيل يعةا إلنجةاا هةذه
الت ةةة ويتةةجع قبةةاد أيضةةل الممارسةةال والةةاعلا المابةةاد وسيةتةةال اإلطةةار
الالاا بغية قذليل الاةاليال المتا كة وقةاليال القضةايا الجاليةالع والناشةية ون ة ا
إلةةى يةةا قاسةةا بةةه الت ةةة يةةح طةةابع اةةالمي يمةةح المهةةا كفالةةة الثقةةة المابادلةةة
والافاها بيح جميع اميا
 - ٧٤وساسا شةةةال امليةةةال الماابعةةةة وامسةةةاع او الةةةى جميةةةع المسةةةاويال
بالمبادئ الاالية:
(أ) سةةةايون طوايةةةة قمسةةةف بزيايهةةةا البلةةةالان وقال ةةةذ يةةةي الةسةةةبان
ا ةةاالف ال ة وف والقةةالرال ويسةةاويال الانميةةة الوطنيةةة وسةةاةا م الهةةايش
السياساقي وامولويال ولما كانت السةي ع الوطنيةة الةى ايةام اميةور اةايال
أساسيا يي قةقيق الانمية المساالاية يةن حهيلة العمليال المنفذع الةى الهةعيال
الةةوطني ساتةةيل ال كيةةزع الاةةي قسةةنال امليةةال امسةةاع او الةةى الهةةعياليح
اإل ليمي والعالمي يا دام امساع او العالمي سةي قيز الةى يهةادر البيانةال
ال سمية الوطنية يي المقام امو
( ) سا صال الاقالم المة ا يي قنفيذ امهالاف والغايةال العالميةة بمةا
يتةةمل وسةةائل الانفيةةذ يةةي البلةةالان كايةةةا والةةى نةةة ٍو يةاةة م طابعهةةا العةةالمي
المايايل الما اب وي ااي امبعاد الثالثة للانمية المساالاية
(ا) سةةييون قو دجههةةا أطةةو أجةةالا وسةةاةالدةد اإلنجةةااال والاةةةاليال
والثغةة ال واوايةةل النجةةاو الةاسةةمة وساسةةااال البلةةالان يةةي اقتةةا يةةارال
سياسةةاقية يسةةاني ع وساسةةااال يةةي قعبيةةة وسةةائل الانفيةةذ والت ة اكال الالايةةة
وساقالم الالاا لاةاليال الةلو وأيضةل الممارسةال وسةاعزا انهة ي الانسةيق
والفعالية الى صعيال المن وية اإلنمائية الالولية
(د) سةةايون يفاوحةةة وجايعةةة وقتةةاركية وشةةفاية أيةةام جميةةع النةةاو
وساالاا يام جميع أصةا المهلةة وي الهلة باإلبال
(هـ) سةةةييون يةورهةةةا النةةةاو وسةةةا ااي اماابةةةارال الجنسةةةانية
وسةةاةا م حقةةوا اإلنسةةان وسةةا كز بوجةةه ةةا الةةى الفيةةال امشةةال يقةة ا
وامكث فعفا وقتلدفا اح ال ك
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(و) ساسانال إلى امطة والعمليةال القائمةة حيثمةا وجةالل وسةاافادو
امادواجيةةة وق ااةةي ال ة وف والقةةالرال وامحاياجةةال وامولويةةال الوطنيةةة
وسةةاا ور يةةع ية ور الو ةةت ن ةةذع يةةي الةسةةبان القضةةايا الناشةةية والمنهجيةةال
الجاليالع وساتفا إلى أدنى حال يح ا ء اإلبةال الملقةى الةى اةاقق اإلدارال
الوطنية
(ا) سةةااو ى الال ةةة وقسةةانال إلةةى امدلةةة وقسا شةةال باقييمةةال وبيانةةال
ية رييعة الجودع وسةهلة المنةا وحسةنة الاو يةت ويوثو ةة ويهةنفة حسة
الةةةال ل والجةةةنس والسةةةح وامنامةةةاء الع ةةةي واإلثنةةةي والوفةةةع يةةةح حيةةة
ال امهميةة
الهج ع واإلاا ةة والمو ةع الجغ ايةي وغي هةا يةح التهةائ
يي السيا ال الوطنية
(و) ساقاضي قعزيز الةالاا الموجةه لبنةاء ةالرال البلةالان الناييةة بمةا
يتةةةمل قةسةةةيح ن ةةةا البيانةةةال وبةةة ايج الاقيةةةيا الوطنيةةةة م سةةةيما يةةةي البلةةةالان
امي يقية وأ ل البلالان نمةوا والةالو الجزريةة الهةغي ع الناييةة والبلةالان الناييةة
غي الساحلية والبلالان الماوس ة الال ل
(ط) ساسةةافيال يةةح قعزيةةز الةةالاا المقةةالم يةةح ين ويةةة اميةةا الماةةةالع
وغي ها يح الم سسال الماعالدع امط اف
 - ٧٥وسةةاج ي ياابعةةة امهةةالاف والغايةةال واساع افةةها باسةةاتالام يجمواةةة
يح الم ش ال العالمية وساسايمل هذه الم ش ال العالميةة بم شة ال قضةعها
الالو اماضاء الى الهعياليح اإل ليمي والةوطني إفةاية إلةى ناةائج امامةا
المنفذع لوفع وط أسةاو للغايةال الاةي يةا االةت قفاقة إلةى بيانةال أساسةية
وطنية واالمية حاى اآلن أيا إطار الم ش ال العالمية الذي سيهةوغه ي يةق
التب اء المتةا ك بةيح الوكةامل المعنةي بم شة ال أهةالاف الانميةة المسةاالاية
يساوايق اليةه اللجنةة اإلحهةائية بةلةو ن ار/يةارو  2016ثةا يعامةاله بعالئةذ
المجلةةس ام اهةةادي وامجامةةااي والجمعيةةة العايةةة ويقةةا لوميايهمةةا يةةي هةةذا
الهةةالد وسةةييون هةةذا اإلطةةار بسةةي ا ويةيمةةا يةةي نن واحةةال وسةةياناو جميةةع
أهالاف الانمية المساالاية وغاياقها بما يةي لةف وسةائل الانفيةذ وسةيةاي الةى
يا قجساله يح قواان سياسي وقيايل وطموو
 - ٧٦وسةةنبذ الةةالاا للبل ةالان الناييةةة م سةةيما البلةةالان امي يقيةةة وأ ةةل البلةةالان
نموا والالو الجزرية الهغي ع النايية والبلالان النايية غي السةاحلية يةح أجةل
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قعزيةةز ةةالرع يياقبهةةا اإلحهةةائية الوطنيةةة ون ةةا بياناقهةةا الةةى قةةويي بيانةةال
رييعةةة الجةةودع وحسةةنة الاو يةةت ويوثو ةةة ويهةةنفة وسنتةةجع قيثيةةا الاع ةاون
المناس بيح الق اايح العام والتا الى نةو شفاف و افةع للمسةاءلة بغيةة
اساغال يا يايةه هةذا الضة يةح الاعةاون يةح بيانةال واسةعة ويانواةة بمةا
يتةةمل يعلويةةال اةةح رصةةال امرو ويعلويةةال جغ اييةةة ييانيةةة يةةع فةةمان
السي ع الوطنية الى ايام اميور يي سياا داا قةقيق الاقالم ورصاله
 - ٧٧ونةح نلازم بالمتاركة بهةورع كايلةة يةي إجة اء اساع افةال ينا مةة
وشايلة للاقالم المة ا الةى كةل يةح الهةعيال دون الةوطني والةوطني واإل ليمةي
والعالمي وسنعامال الر اإلييةان الةى التةبية القائمةة يةح الم سسةال واآلليةال
المعنية بالماابعة وامساع او وسةااين الاقةاري الوطنيةة ققيةيا الاقةالم المةة ا
وقةاليال الاةاليال الماثلة الى الهعياليح اإل ليمي والعةالمي وسيسةافاد يةح هةذه
الاقاري إلةى جانة الةةوارال اإل ليميةة وامساع افةال العالميةة يةي وفةع
الاوصيال الماعلقة بالماابعة الى شاى المساويال
على الشعيد الويني
 - ٧٨نتةةجع جميةةع الةةالو اماض ةاء الةةى القيةةام يةةي أ ة و ةةت يميةةح يةةح
الناحية العملية باقتا إج اءال طموحة الى الهةعيال الةوطني لالبيةة يا لبةال
قنفيةةذ هةةذه الت ةةة بتةةيل اةةام وهةةذه اإلج ة اءال يميةةح أن قةةالاا امناقةةا إلةةى
ي حلة أهالاف الانمية المساالاية وقسافيال يح أدوال الات ةي القائمةة يةح بيةل
اسا اقيجيال الانمية الوطنية والانمية المساالاية حس ام اضاء
 - ٧٩ونتةةةجع أيضةةةا الةةةالو اماضةةةاء الةةةى إجةةة اء اساع افةةةال ينا مةةةة
وشايلة للاقالم المة ا الى الهعياليح الوطني ودون الةوطني الةى أن ققودهةا
وقةةاةيا يةةي يسةةارها البلةةالان اقهةةا ويميةةح أن قسةةافيال هةةذه امساع افةةال يةةح
يساهمال التعو امصلية والمجامع المالني والق اق التا وسةائ الجهةال
صةةاحبة المهةةلةة ويقةةا لل ة وف والسياسةةال وامولويةةال الوطنيةةة ويميةةح
للب لمانال الوطنية وأيضا الم سسال ام و أن قالاا كذلف هذه العمليال
على الشعيد ايقليمي
 - ٨٠يةةةةح شةةةةالن الماابعةةةةة وامسةةةةاع او الةةةةى الهةةةةعياليح اإل ليمةةةةي ودون
اإل ليمي أن يايةا حس ام اضةاء ي صةا سةانةة للةاعلا يةح ام ة ان ب ة ا
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ينهةةا امساع افةةال ال وايةةة وقبةةاد أيضةةل الممارسةةال وإجةة اء ينا تةةال
بتةةالن امهةةالاف المتةةا كة ونةةةح ن حةة يةةي هةةذا الهةةالد باعةةاون اللجةةان
والمن مةةةةال اإل ليميةةةةة ودون اإل ليميةةةةة وساسةةةةافيال امساع افةةةةال اإل ليميةةةةة
التةةايلة يةةح امساع افةةال الاةةي قج ة و الةةى الهةةعيال الةةوطني وساسةةها يةةي
الماابعةةةة وامسةةةاع او الةةةى الهةةةعيال العةةةالمي بمةةةا يةةةي لةةةف الةةةى يسةةةاوو
المناالو السياسي ال ييع المساوو المعني بالانمية المساالاية
 - ٨١وإدراكا ا مهمية امسافادع يح نليةال الماابعةة وامسةاع او القائمةة الةى
الهعيال اإل ليمي وإقاحة هةايش سياسةاقي كةاف نتةجع جميةع الةالو اماضةاء
الةةى قةاليةةال المناةةالو اإل ليمةةي امنس ة للعمةةل فةةمح إطةةاره ونتةةجع اللجةةان
اإل ليميةة الاابعةة لأليةا الماةةالع الةى يواصةةلة دامهةا للةالو اماضةاء يةي هةةذا
المضمار
على الشعيد العالمي
 - ٨٢سيضةةةة لع المناةةةةالو السياسةةةةي ال ييةةةةع المسةةةةاوو بةةةةالور ي كةةةةزي يةةةةي
اإلش ة اف الةةى شةةبية امليةةال الماابعةةة وامسةةاع او الةةى الهةةعيال العةةالمي
وسةةيعمل بتةةيل يادسةةق يةةع الجمعيةةة العايةةة والمجلةةس ام اهةةادي وامجامةةااي
سة قبةاد
وسائ الهييال والمناةاليال ال الهةلة ويقةا لومياقهةا القائمةة وسيي د
الاجةةةةار بمةةةةا يتةةةةمل النجاحةةةةال المةققةةةةة والاةةةةةاليال الماثلةةةةة والةةةةالروو
المساتلهة وسيوي القيادع السياسية والاوجيه والاوصيال الماعلقةة بالماابعةة
وسةةيعزا اقدسةةاا سياسةةال الانميةةة المسةةاالاية وقنسةةيقها الةةى ن ةةاا المن ويةةة
ب ياها وياعيح أن ييفل بقاء الت ة صةالةة وطموحةة الةى الةالوام وأن ي كةز
الى ققييا الاقالم المة ا واإلنجااال المةققة والاةةاليال الاةي قواجههةا البلةالان
الماقاليةةةة النمةةةو والبلةةةالان الناييةةةة وأيضةةةا القضةةةايا الجاليةةةالع والناشةةةية وسةةةاقام
اال ةةال يعالةةة يةةع ق قيبةةال الماابعةةة وامسةةاع او الماعلقةةة بجميةةع ي ة قم ال
اميا الماةالع واملياقها ال الهةلة بمةا ييهةا الا قيبةال الماهةلة بال ةل البلةالان
نموا والالو الجزرية الهغي ع النايية والبلالان النايية غي الساحلية
 - ٨٣وساسا شةةةال امليةةةال الماابعةةةة وامسةةةاع او الةةةى يسةةةاوو المناةةةالو
السياسةةةي ال ييةةةع المسةةةاوو بةةةالاق ي الم حلةةةي السةةةنوي اةةةح أهةةةالاف الانميةةةة
المسةةةاالاية الةةةذي سةةةيعالده اميةةةيح العةةةام بالاعةةةاون يةةةع ين ويةةةة اميةةةا الماةةةةالع
بامسةةةةاناد إلةةةةى إطةةةةار الم شةةةة ال العالميةةةةة والبيانةةةةال المسةةةةامالع يةةةةح الةةةةن ا
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اإلحهةائية الوطنيةة والمعلويةال المج دمعةة الةى الهةعيال اإل ليمةي وسيسا شةال
المناالو السياسي ال ييع المساوو أيضا باق ي الانميةة المسةاالاية الةى الهةعيال
العةةالمي الةةذي سةةيعزا قضةةاي انه ة ي العلةةا والسياسةةة بةةل ويةةح شةةالنه أن
يتةةيل أداع ويةةة ائمةةة الةةى امدلةةة قةةالاا صةةانعي السياسةةال يةةي سةةعيها إلةةى
النهةةوو بالقضةةاء الةةى الفق ة وقةقيةةق الانميةةة المسةةاالاية ونةةةح نةةالاو رئةةيس
المجلةةس ام اهةةةادي وامجامةةةااي إلةةى إجةةة اء امليةةةة قتةةاورية بتةةةالن ن ةةةاا
الاق ي ة العةةالمي وينهجياةةه وقةةواق ه وأيضةةا حةةو اال اةةه بةةالاق ي الم حلةةي
الى أن قالْرا ناائج العملية فةمح اإلاةالن الةوااري للمناةالو السياسةي ال ييةع
المساوو يي دورقه لعام 2016
 - ٨٤وسةةيج ي المناةةالو السياسةةي ال ييةةع المسةةاوو قةةةت راايةةة المجلةةس
ام اهةةادي وامجامةةااي اساع افةةال ينا مةةة ويقةةا لقةة ار الجمعيةةة العايةةة
 290/67الم رخ  9قموا/يوليه  2013وساج و امساع افةال الةى أسةاو
طةةواي يةةع الاتةةجيع الةةى اإلبةةال يةةي الو ةةت اقةةه وساتةةمل امساع افةةال
البلالان الماقالية النمو والبلالان النايية وكذلف كيانةال اميةا الماةةالع ال الهةلة
وسائ الجهال صاحبة المهلةة بمةا ييهةا المجامةع المةالني والق ةاق التةا
وساقودها الالو ويتارك ييها يس ولون الى المساوو الةوااري وغية ها يةح
المسة وليح ال ييعةةي المسةةاوو وسةةاوي ينبة ا إل ايةةة التة اكال ب ة ا ينهةةا
يتاركة المجمواال ال ئيسية وغي ها يح الجهال صاحبة المهلةة المعنية
 - ٨٥وسيةاضةةةح المناةةةالو السياسةةةي ال ييةةةع المسةةةاوو أيضةةةا اساع افةةةال
يوافيعية للاقةالم المةة ا الةى صةعيال أهةالاف الانميةة المسةاالاية بمةا يةي لةف
المسائل التايلة وساالامها اساع افال قج يها اللجان الفنيةة الاابعةة للمجلةس
ام اهةةادي وامجامةةااي وغي هةةا يةةح الهييةةال والمناةةاليال الةيوييةةة الالوليةةة
سال ال ةابع المايايةل لألهةالاف ويةا ي ب هةا يةح صةالل وسةانت ط ييهةا
بما يج د
جميع الجهال صاحبة المهةلةة المعنيةة وسةانالرا حيثمةا أييةح لةف فةمح
دورع المناالو السياسي ال ييع المساوو وقاواءم يعها
 - ٨٦ونةح ن حة الةى النةةو المبةيح يةي ةة امةل أديةس أبابةا بالعمليةة
المي سة لماابعة ناائج قمويل الانمية واساع افها وأيضةا جميةع وسةائل الانفيةذ
الماعلقةةةةة بالهةةةةالاف الانميةةةةة المسةةةةاالاية الاةةةةي قايايةةةةل يةةةةع إطةةةةار الماابعةةةةة
وامسةةاع او لهةةذه الت ةةة أيةةا امسةةانااجال والاوصةةيال المافةةق اليهةةا الةةى
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الهعيال الةيةويي الةالولي الاةي قمتةض انهةا المناةالو السةنوي المعنةي بامويةل
الانمية الاابع للمجلةس ام اهةادي وامجامةااي يسةاالرا فةمح امليةة ياابعةة
قنفيةذ هةذه الت ةة واساع افةها بتةيل اةةام يةي إطةار المناةالو السياسةي ال ييةةع
المساوو
 - ٨٧وسيوي المناالو السياسي ال ييع المساوو الذي سيجامع ي ع كةل أربةع
سنوال قةت رااية الجمعيةة العايةة الاوجيةه السياسةي ال ييةع المسةاوو بتةالن
الت ةة وقنفيةةذها كمةةا سةةيةالد الاقةةالم المةة ا والاةةةاليال الناشةةية وياتةةذ المزيةةال
يةةح اإلج ة اءال للاعجيةةل بالانفيةةذ وسةةيعقال امجامةةاق المقبةةل للمناةةالو السياسةةي
ال ييع المساوو قةةت راايةة الجمعيةة العايةة يةي اةام  2019وبةذلف يسةاه دل
دورع جاليةةةةالع مجاماااقةةةةه قةقيقةةةةا م هةةةةى ةةةةالر يةةةةح امقسةةةةاا يةةةةع امليةةةةة
امساع افال التايلة للسياسال الاي قج ي كل أربع سنوال
 - ٨٨ونتالد أيضةا الةى أهميةة الات ةي والانفيةذ واإلبةال بتةيل اسةا اقيجي
الى ن اا المن وية لضمان قويي داا ياسق ويايايل لجهةود ين ويةة اميةا
الماةالع اإلنمائية يةي يجةا قنفيةذ الت ةة الجاليةالع وياعةيح الةى يجةالس اإلدارع
ال الهلة أن قاتذ اإلج اءال الالاية مسةاع او لةف الةالاا المقةالم للانفيةذ
وأن قبل اح الاقالم المةة ا ويعو ةال الانفيةذ ون حة بةالةوار الجةاري الةى
صةةعيال المجلةةس ام اهةةادي وامجامةةااي بتةةالن قةاليةةال المو ةةع الةةذي ياعةةيح أن
قابوأه ين وية اميا الماةالع اإلنمائيةة الةى المةالو ال ويةل ونا لةع إلةى اقتةا
إج اءال بتالن هذه المسائل حس ام اضاء
 - ٨٩وسةةةيالاا المناةةةالو السياسةةةي ال ييةةةع المسةةةاوو يتةةةاركة المجمواةةةال
ال ئيسةةةية وسةةةائ الجهةةةال صةةةاحبة المهةةةلةة المعنيةةةة يةةةي امليةةةال الماابعةةةة
وامسةةاع او ويقةةا للق ة ار  290/67ونهي ة بالةةف امط ة اف الفاالةةة اإلبةةال
اح يساهماها يي قنفيذ الت ة
 - ٩٠ون ل إلى امييح العام أن يعالد بالاتةاور يةع الةالو اماضةاء قق ية ا
يةالد ييه المعالا ال ئيسية لعمليةة الماابعةة وامسةاع او الةى الهةعيال العةالمي
بتيل ياسق ناجع شايل ليي قن ييه الجمعية العاية ةال دورقهةا السةبعيح
يةةي إطةةار الاةضةةي مجامةةاق المناةةالو السياسةةي ال ييةةع المسةةاوو لعةةام 2016
وينبغي أن ياضةمح الاق ية ا ا احةا بتةالن الا قيبةال الان يميةة لالساع افةال
الاي قج يها الالو فمح إطار المناالو السياسي ال ييع المسةاوو قةةت راايةة

55/56

تحويل عالمنا :خطة التنمية المستدامة لعام 2030

A/RES/70/1

المجلةةةس ام اهةةةادي وامجامةةةااي بمةةةا يةةةي لةةةف قوصةةةيال بتةةةالن المبةةةادئ
الاوجيهية ال واية المتا كة وينبغي أن يوفن المس وليال الم سسةية ويقةالم
قوجيهةةةةال بتةةةةالن الموافةةةةيع السةةةةنوية وبتةةةةالن سلسةةةةلة يةةةةح امساع افةةةةال
الموافةةةيعية والتيةةةارال المااحةةةة لالساع افةةةال الالوريةةةة للمناةةةالو السياسةةةي
ال ييع المساوو
 - ٩١ونةةةح نعيةةال قالكيةةال الازاينةةا ال اسةخ بانفيةةذ هةةذه الت ةةة وقسةةتي ها كايلةةا
إلحالاو قةومل قمضي بعالمنا نةو اميضل بةلو اام 2030

الجلسة العاية 4
 25أيلو /سبامب 2015

الشكوك المذكورة في الجزء المعنون
’’أهداف التنمية المستدامة وغاياتها‘‘
اقفا يةةةةةةةة ين مةةةةةةةة الهةةةةةةةةة العالميةةةةةةةة اإلطاريةةةةةةةة بتةةةةةةةالن ييايةةةةةةةةة الابةةةةةةة
)(United Nations, Treaty Series, vol. 2302, No. 41032

إطار سينالاي للةال يح اليوارو للفا ع ( 2030-2015الق ار 283/69
الم يق الثاني)
اقفا ية اميا الماةالع لقانون
البةار

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

’’المساقبل الذي نهبو إليه‘‘ (الق ار  288/66الم يق)
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