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الدورة الثامنة والستون
البنود  41و ( 41أ) و  441من جدول األعمال
التنفيــــمل واملتااعــــة املتملــــاملن واملنســ ـ ان لنتــــا
املــراتاا الت يســية ومــراتاا ال مــة ال ـ ع ــد ا
األمــم املتحــدة ا ا ــالص اي تاــادا وايجتمــاع
وامليادين املتالة هبما
التنمية املسـتدامة نفيـمل جـدول أعمـال ال ـتن 14
واتنــام مواةــلة نفيــمل جــدول أعمــال ال ــتن 14
ونتــــا مــــرات ال مــــة العــــامل للتنميــــة املســــتدامة
ومراتاا األمم املتحدة للتنمية املستدامة
متااعة نتا

مرات مة األلفية

تيت الفتيق العامل املفتوح اـا
اأ داف التنمية املستدامة

العوـوية التـاال لليمعيـة العامـة املعـ

 1141املوجةــة رئ ر ــي
أوي  -ال تســالة املررةــة  4آ /أغس ـ
العامة من املمثلص الدا مص لملينيا و نغاريا لدى األمم املتحدة

اجلمعيــة

يشــــتأنا أن ن ــــدص تيــــرئ ااــــفتنا الت يســــص املشــــار ص للفتيــــق العامــــل املفتــــوح
اا العووية التاال لليمعية العامة املع اأ داف التنميـة املسـتدامةئ ورقا ـا اـالت تيت املت لـ
امل دص ا  12اوز/يولير  (A/67/941) 1142وعمـل اـالف تة  111مـن الويي ـة ااتاميـة ملـرات
األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامةئ املعنونــة ”املســت بل الــملا ناــبو رليــر“ (ال ــتار 111/66ئ
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املتأق) وعلى النحو الملا ا فق علير الفتيق العامل املفتـوح اـا العوـوية االتة يـة ا اجللسـة
الثانيــة مــن دور ــر الثالثــة عشــتة املع ــودة ا  41اوز/يوليــر 1141ئ م تــتح الفتيــق العامــل
املفتــوح اــا العوــوية املع ـ اأ ــداف التنميــة املســتدامةئ لتنجلــت أيــر اجلمعيــة العامــة و ت ــمل
اإلجتاءاا املناسبة اشأنر.
وحنن نتأق تير أيوا سيل ألعمـال الفتيـق العامـل املفتـوح اـا العوـوية ا دور ـر
الثالثــة عشــتةئ ــا ا لــإ ر الــة رئ البيانــاا ال ـ أد هبــا ا اجللســة ااتاميــة ال ـ ع ــدا
ا  41اوز/يوليرئ و لإ ال دمت ي ـا تاايـا .ويشـملل امل تـتح املتعلـق اأ ـداف التنميـة
املســـتدامة وســـيل األعمـــالئ معـــائ تيـــت الفتيـــق العامـــل املفتـــوح اـــا العوـــوية امل ـــدص
رئ اجلمعية العامة.
وحنــن نتجــو أن اــدر ــملة التســالة ومتأ اتـا( )4اوةــفةا ويي ــة مــن ويــا ق اجلمعيــة
العامة ا رتار انود جدول األعمال املناسبة.
ونوةـ اــأن حتيــل اجلمعيــة العامــة ا دورتــا الثامنــة والســتص م تــتح الفتيــق العامــل
املفتــوح اــا العوــويةئ ااــيغتر الــواردة ا املتأــق األول ــملة التســالةئ رئ اجلمعيــة العامــة
ا دورتا التاسعة والستص للنجلت أير واختـا اإلجـتاءاا املناسـبة اشـأنر ا سـيا ة ـة التنميـة
ملا اعد عاص .1142
(توقيع) ماشاريا اماو
املمثل الدا م لملينيا
(توقيع) شااا وروش
املمثل الدا م نغاريا

__________
( )4عمّم ر ي اجلمعية العامة ا رسالتر املررةة  1آ /أغس رسالة الت يسص املشار ص للفتيق العامل
املفتوح اا العووية ومتأ اتا (ورسالتر متا ة من املو ل الشبمل
).)http://www.un.org/en/ga/president/68/pdf/letters/08042014_OWG%20Sustainable%20Goals .pdf
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يانيا امل دمة
 - 4أ ــتا اجلمعيــة العامــةئ ا تار ــا 111/66ئ الويي ــة ااتاميــة ملــرات األمــم املتحــدة
للتنمية املستدامة املعنونـة ”املسـت بل الـملا ناـبو رليـر“ئ املتأ ـة اـال تار .و ـنل الف ـتة 111
من لإ الويي ة ااتامية على ما يل
’’ - 111و د ع دنا العةص على ررساء عملية ملومية دولية شـفاأة شـاملة لليميـل
اشــأن أ ــداف التنميــة املســتدامة شــارف أيةــا ايــل اجلةــاا املعنيــة مــن أجــل و ــل
أ داف عاملية للتنمية املستدامة يتم اي فا عليةا ا اجلمعية العامـة .وسـوف يكشـمللئ
ا موعــد ي يتيــاوز ــاريا اأتتــاح الــدورة الســااعة والســتص لليمعيــة العامــةئ أتيــق
عامــل مفتــوح اــا العوــوية يتــألم مــن  21ممــثل تشــحةم الــدول األعوــاء مــن
ا موعــاا اإل ليميــة اام ـ لتمــم املتحــدةئ هبــدف حت يــق التمثيــل اجلغــتاا العــادل
واملنام واملتـوازن .وسـيبت ـملا الفتيـق العامـل املفتـوح اـا العوـوية منـمل البدايـة
ا تتي ة عملرئ ـا يشـمل و ـل ال تا ـق اللزمـة لملفالـة أن شـارف اجلةـاا املعنيـة
و وو ااربة ا ا تمل املد ي واألوسا العلمية ومنجلومة األمم املتحـدة علـى حنـو ـاص
ا عملــر مــن أجــل ــوأم نموعــة متنوعــة مــن وجةــاا النجلــت وااــرباا .وســيواا
الفتيق العامل اجلمعية العامة ا دورتا الثامنة والسـتص ات تيـت يتوـمن م تت ـا اشـأن
أ داف التنمية املستدامة لمل نجلت أير و ت مل اإلجتاءاا املناسبة اشأنر‘‘.
 - 1وأشـــارا اجلمعيـــة العامـــة ا تار ـــا  112/66رئ الف ـــتاا  112رئ  124مـــن
الويي ة ااتامية وأ دا من جديد أن الفتيق العامل املفتـوح اـا العوـوية سـي دص تيـتة ا
الدورة الثامنة والستص.
 - 2ور بــت اجلمعيــة العامــة ا م تر ــا  222/66اأعوــاء الفتيــق العامــل املفتــوح اــا
العووية الملين عينتةم ا موعاا اإل ليمية اام لتمم املتحدة على حنو مـا وردا أاـام م
ا متأق امل تر.

يالثا  -املسا ل التنجليمية
ألم  -نجليم األعمال
 - 1عك ــدا اجللســاا علــى النحــو التــا الــدورة األوئ ( 41و  42آ ار/مــار 1142ئ
أراـــل جلســـاا رايـــة)ا الـــدورة الثانيـــة ( 41-46نيســـان/أاتيل 1142ئ ســـت جلســـاا
رايــــة)ا الــــدورة الثالثــــة ( 11-11أيار/مــــايو 1142ئ ســــت جلســــاا رايــــة)ا الــــدورة
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التااعـــــة ( 41-46ةيتان/يونيـــــر 1142ئ ســـــت جلســـــاا رايـــــة)ا الـــــدورة ااامســـــة
( 16-12شـــــتين الثـــــا ي/نوأمرب 1142ئ ســـــت جلســـــاا رايـــــة)ا الـــــدورة السادســـــة
( 42-1انون األول/ديسمرب 1142ئ سل جلساا راية)ا الـدورة السـااعة ( 41-6ـانون
الثا ي/ينـــايت 1141ئ ســـل جلســـاا رايـــة)ا الـــدورة الثامنـــة ( 6-2شـــبا /أربايت 1141ئ
 41جلســاا رايــة)ا الــدورة التاســعة ( 2-2آ ار/مــار 1141ئ مخــ جلســاا رايــةئ
ا ا لإ جلسة مشتت ة كع دا ا  2آ ار/مار  1141مـل جلنـة ااـرباء اقملوميـة الدوليـة
املعنية اتمويل التنمية املسـتدامة)ا الـدورة العاشـتة ( 24آ ار/مـار  1 -نيسـان/أاتيل 1141ئ
 41جلسـاا رايــة)ا الـدورة اقاديــة عشـتة ( 1-2أيار/مــايو 1141ئ  41جلسـاا رايــة)ا
الـــدورة الثانيـــة عشـــتة ( 11-46ةيتان/يونيـــر 1141ئ جلســـتان رايتـــان وجلســـتان غـــم
رايــتص)ا الــدورة الثالثــة عشــتة ( 41-41اوز/يوليــر 1141ئ جلســتان رايتــان وجلســتان
غم رايتص).

ااء  -ايأتتاح
 - 2اأتــتر ر ــي الــدورة الســااعة والســتص لليمعيــة العامــةئ ا  41آ ار/مــار 1142ئ
الدورة األوئ ألعمال الفتيق العامل املفتـوح اـا العوـوية املعـ اأ ـداف التنميـة املسـتدامة.
وأدئ ابيان استةل ل من ر ي الدورة واألمص العاص.

جيم  -انت ا

أعواء اململتب

 - 6انت ب الفتيق العامل املفتوح اـا العوـوية االتة يـةئ ا اجللسـة األوئئ مـن دور ـر
األوئئ املع ــودة ا  41آ ار/مــار 1142ئ شــااا وروشــ ( نغاريــا) وماشــاريا امــاو
( ينيا) ر يسَص مشار ص للفتيق.

دال  -جدول أعمال
 - 6ا اجللسة نفسةائ أ ت الفتيق العامـل املفتـوح اـا العوـوية جـدول األعمـال املر ـت
()A/AC.280/2013/1ئ وأيما يل نار
-4

انت ا أعواء اململتب.

 - 1ر تار جدول األعمال ومسا ل نجليمية أةتى.
-2
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متااعة نتا مرات األمم املتحدة للتنمية املستدامةئ أيما يتاـل ات ـدم م تـتح
اشأن أ داف التنمية املستدامة.
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-1

مسا ل أةتى.

-2

اعتماد الت تيت.

اء  -أساليب العمل
-1

ا اجللسة نفسةائ اعتمد الفتيق العامل املفتوح اا العووية أساليب عملر(.)1

واو  -أعمال الفتيق العامل املفتوح اا

العووية

 - 1اســـتمل الفتيـــق العامـــل املفتـــوح اـــا العوـــوية ا دور ـــر األوئئ املع ـــودة يـــوم
 41و  42آ ار/مار 1142ئ رئ عتض من األمانة العامة ملدةلا أوليـة مـن األمـص العـاص
ا أعمال الفتيق العامـل املفتـوح اـا العوـوية ()A/67/634ئ وأجـتى منا شـة عامـة ومنا شـة
فاعلية اشأن أ داف التنمية املستدامة.
 - 41ونجلت الفتيقئ ا دورا ر الثانية رئ التااعةئ من ةلل المللمـاا الت يسـية الـ أد هبـا
ومــن ةــلل عــتوض مل ـمل تاا املســا ل ــدمةا أتيــق األمــم املتحــدة للــدعم الــت و ل ــاا
الن اش و بادل اآلراء ااورة فاعلية والبياناا الوتنيةئ ا املوا يل التالية
(أ)

الدورة الثانية ( 41-46نيسان/أاتيل )1142
’ ‘4و ل مفا يم أ داف التنمية املستدامةا
’ ‘1ال واء على الف تا

( ) الدورة الثالثة ( 11-11أيار/مايو )1142
’ ‘4األمـــن الغـــملا والتغمليـــةئ والةراعـــة املســـتدامةئ والتاـــحتئ و ـــد ور
األرا ئ واجلفافا
’ ‘1املياة والاتف الاح ا
(ج)

الدورة التااعة ( 41-46ةيتان/يونير )1142
’ ‘4العمالـــة والعمـــل الل ـــق لليميـــلئ واقمايـــة ايجتماعيـــةئ والشـــبا ئ
والتعليم والث اأةا
’ ‘1الاحة والدينامياا السملانيةا

__________
( )1انجلت .http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1692OWG_methods_work_adopted_1403.pdf
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(د)

الدورة ااامسة ( 16-12شتين الثا ي/نوأمرب )1142
’ ‘4النمو اي تاادا امل ـتد والشـامل لليميـل واملسـا ل املتعل ـة اسياسـاا
اي تاــاد الملل ـ ( ــا ا لــإ التيــارة الدوليــة والنجلــاص املــا الــدو
وال ــــــدرة علــــــى حتمــــــل الــــــدين ااــــــارج ) و ــــــويت ا يا ــــــل
األساسية والتانيلا
’‘1

( ـ)

ال ا ةا

الدورة السادسة ( 42-1انون األول/ديسمرب )1142
’ ‘4وسا ل التنفيمل (الشرون املاليـةئ والعلـم والتملنولوجيـائ و بـادل املعـارف
واناء ال دراا)ا
’ ‘1الشتا ة العاملية من أجل حت يق التنمية املستدامةا
’ ‘2ا تياجاا البلدان ال واجر أو اعا ةاةةئ والبلـدان األأتي يـةئ وأ ـل
البلـدان وـوائ والبلــدان الناميـة غــم السـا ليةئ والــدول اجلةريـة الاــغمة
الناميةئ والتحدياا اااةة ال واجر البلدان املتوس ة الدةلا
’‘1

(و)

و اإلنسانئ واقق ا التنميةئ واقو مة العامليةا

الدورة السااعة ( 41-6انون الثا ي/ينايت )1141
’ ‘4املدن واملستوتناا البشتية املستدامةئ والن ل املستداصا
’ ‘1ايســــــــتةلف واإلنتــــــــاج املســــــــتدامان ( ــــــــا ا لــــــــإ املــــــــواد
المليميا ية والنفاياا)ا
’ ‘2غم املناخ واقد من خماتت الملوارثا

(ز)

الدورة الثامنة ( 6-2شبا /أربايت )1141
’ ‘4احملي اا والبحارئ والغاااائ والتنوع البيولوج ا
’ ‘1عةية املسـاواةئ ـا ا لـإ العدالـة ايجتماعيـة واملسـاواة اـص اجلنسـص
واملص املتأةا
’ ‘2منل نشو الزناعاائ واناء السـلص اعـد انتـةاء الـزناعئ و عةيـة السـلص
الدا مئ وسيادة ال انونئ واقو مة.
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 - 44وأجتا الفتيـق العامـل املفتـوح اـا العوـويةئ ا دورا ـر التاسـعة رئ الثالثـة عشـتةئ
منا شااٍ اشأن م تتحٍ متعلق اأ داف التنمية املستدامة.

زاا  -امل تتح املتعلق اأ داف التنمية املستدامة
 - 41نجلت الفتيق العامل املفتوح اا العوويةئ ا اجللسـة الثانيـة مـن دور ـر الثالثـة عشـتةئ
املع ودة ا  41اوز/يوليرئ ا رتار البند  2مـن جـدول األعمـالئ ا م تـتحٍ متعلـق اأ ـداف
التنمية املستدامة.
 - 42وا اجللســة نفســةائ أدئ ابيانــاائ مــن اينــةا علــيلا للموا ــمئ وحتفجلــاائ ممثلــو
نييميــائ واةوريــة ريــتان اإلســلميةئ واجلمةوريــة العتايــة الســوريةئ وأوغنــدائ و نــدورا ئ
وسويستا (نيااة أيوا عن أملانيا وأتنسـا) وايحتـاد التوسـ والـداوتف (نيااـة أيوـا عـن أيتلنـدا
والنــتوي )ئ واةوريــة أزنويــل البوليفاريــةئ و شــادئ واملململــة العتايــة الســعوديةئ وأيســلندائ
وماتئ وايحتاد األورويبئ والسودانئ واا ستانئ ورسبانيا (نيااة أيوا عن ري اليـا)ئ واملململـة
املتحــدة لربي انيــا العجلمــى وأيتلنــدا الشــمالية (نيااــة أيوــا عــن أســتتاليا و ولنــدا)ئ واإلمــاراا
العتاية املتحدةئ والويياا املتحدة األمتيمليةئ ودولة اوليفيا املتعددة ال ومياا (ااسـم نموعـة
الـ  66والاص)ئ و واائ ور وادور (نيااة أيوا عن دولة اوليفيا املتعـددة ال وميـاائ ب ااـفة
وتنيــة)ئ و نــدائ واليااــانئ والاــصئ والســويدئ واململســيإ (نيااــة أيوــا عــن اــموئ ب ااــفة
وتنية)ئ واةورية زنانيـا املتحـدةئ واةوريـة وريـائ ولي تنشـتاينئ وجيبـودئ ورندونيسـيائ
والربازيل (نيااة أيوا عـن نيملـاراغوا)ئ و يمـور  -ليشـ (نيااـة أيوـا عـن ليربيـا وسـماليون)ئ
و ون ئ و تينيداد و وااغو (ااسم اجلماعة الملاريبية)ئ وانن (ااسم أ ـل البلـدان وـوا)ئ واجلبـل
األســـود (نيااـــة أيوـــا عـــن ســـلوأينيا)ئ واـــايوئ ورييوايـــائ وا نـــدئ واـــاراغواائ و ولومبيـــائ
واألرجنتص (نيااة أيوا عن دولة اوليفيا املتعددة ال وميـاا ور ـوادور)ئ ورومانيـا (نيااـة أيوـا
عــن اولنــدا) .واعــد لــإئ ــدمت تاايــا ايانــاائ مــن اينــةا علــيلا للموا ـم وحتفجلــاائ
من اجلةا تئ وأسـتتاليائ واوليفيـا (دولـة  -املتعـددة ال وميـاا)ئ و شـادئ و ولومبيـائ و ـرب ئ
ور وادورئ وماتئ وأتنسائ وأملانيائ واليونـانئ و نـدورا ئ وأيسـلندائ واليااـانئ واململسـيإئ
واملغت ئ و ولندائ ونييميائ واااوا غينيا اجلديدة (ااسم دول احملـي ا ـادا اجلةريـة الاـغمة
الناميــة و يمــور  -ليش ـ ) واــموئ واولنــدائ ورومانيــائ و ــتئ واملململــة العتايــة الســعوديةئ
وســنغاأورةئ والســودانئ وسويســتائ و ــون ئ واإلمــاراا العتايــة املتحــدةئ واملململــة املتحــدةئ
واةوريــة زنانيــا املتحــدةئ والوييــاا املتحــدةئ وأزنويــل (اةوريــة  -البوليفاريــة)ئ والــيمنئ
والملتس التسو ئ واجلماعة الملاريبية.
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 - 41وا اجللسة نفسةا أيوائ واأق الفتيق العامل املفتوح اا العوـوية االتة يـةئ وعمـل
االف تة  111من الويي ة ااتامية ملرات األمم املتحدة للتنمية املستدامةئ على أن كي ـدص م تت ـر
املتعلق اأ داف التنمية املستدامة رئ اجلمعية العامة ا دورتا الثامنة والستص للنجلـت أيـر واختـا
اإلجتاءاا املناسبة اشأنر.

رااعا  -امل تتح امل دص مـن الفتيـق العامـل املفتـوح اـا العوـوية املعـ اأ ـداف
التنمية املستدامة
امل دمة
 - 4حتدد الويي ة ااتامية ملرات األمم املتحـدة للتنميـة املسـتدامةئ املعنونـة ”املسـت بل الـملا
نابو رليـر“ ئ اـص الـة أمـور أةـتىئ وييـة رنشـاء أتيـق عامـل مفتـوح اـا العوـوية لو ـل
نموعة من أ داف التنمية املستدامة لتنجلت أيةا اجلمعية العامة و ت مل اإلجتاء املناسـب اشـأ ا
ا دورتا الثامنة والستص .ووأتا الويي ة أيوا األسـا الـلزص لو ـل مفـا يم لـإ ا موعـة
من األ داف .وأةدرا الويي ة ملليفا اأن ملون أ داف التنميـة املسـتدامة متسـ ة مـل ة ـة
األمم املتحدة للتنمية ملا اعد عاص  1142وأن ملون مدنة أيةا.
 - 1وميثــل ال وــاء علــى الف ــت أ ــرب حتــد عــامل يواجــر العــاا اليــا وشــتتا ي غ ـ عنــر
لتح يق التنمية ا ملستدامة .و د ملتر ا الويي ة ااتامية اإلعتا عن ايلتةاص اتحتيـت اإلنسـانية
من را ة الف ت واجلوع مسألة ملحة.
 - 2وال واء على الف ت ئ و غيم أوـا ايسـتةلف واإلنتـاج غـم املسـتدامة و عةيـة األوـا
املستدامةئ ومحاية وردارة اعدة املوارد ال بيعية للتنمية اي تاـادية وايجتماعيـة ـ األ ـداف
الشاملة للتنمية املستدامة والشتو األساسية لتح يق التنمية املستدامة.
 - 1وميثل اإلنسان حمور التنميـة املسـتدامةئ وا ـملا الاـدد ـدص ا الويي ـة ااتاميـة وعـد
االسع رئ ر امة عاا عادل منام وشـامل لليميـل و ـدّص التـةاص االعمـل سـويا لتعةيـة النمـو
اي تاــادا املســتداص والشــامل لليميــلئ والتنميــة ايجتماعيــةئ واقمايــة البي يــة يـ يســتفيد
امللإ اجلميلئ وي سيما أتفال العاا والشبا وأجيال العاا امل بلةئ ادون اييـة مـن أا نـوع
ان من بيل العمـت أو اجلـن أو اإلعا ـة أو الث اأـة أو العـت أو اإلينيـة أو األةـل أو الو ـل
مةاجت أو الديانة أو الو ل اي تاادا أو أا و ل آةت.
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 - 2وأعيد أيوا ا الويي ة ااتامية أ يـد ايـل مبـادا رعـلن ريـو اشـأن البي ـة والتنميـةئ
ـــا ا لـــإ مبـــدأ املســـرولياا املشـــتت ة ولملـــن املتمـــايةةئ علـــى النحـــو املـــبص ا املبـــدأ 6
من اإلعلن.
 - 6وأعيــد أيوـا ا الويي ــة ااتاميــة أ يــد ايلتــةاص االتنفيــمل التــاص إلعــلن ريــوئ وجــدول
أعمال ال تن 14ئ واتنام مواةلة نفيمل جدول أعمال ال تن 14ئ وة ة نفيمل مـرات ال مـة
العــامل للتنميــة املســتدامة (ة ــة نفيــمل جو انســربه)ئ ورعــلن جو انســربه اشــأن التنميــة
املستدامةئ واتنام العمل م ن أجل التنميـة املسـتدامة للـدول اجلةريـة الاـغمة الناميـة (اتنـام
عمــل اتاــادو ) واســتتا ييية موريشــيو ملواةــلة نفيــمل اتنــام العمــل مــن أجــل التنميــة
املســتدامة للــدول اجلةريــة الاــغمة الناميــة .وأعيــد أيوــا أ يــد ايلتــةاص االتنفيــمل التــاص لربنــام
عمل الع د  1111-1144لااحل أ ل البلدان ووا (اتنام عمـل اسـ نبول)ئ واتنـام عمـل
أملاد لبية اي تياجاا اااةـة للبلـدان الناميـة غـم السـا لية ا رتـار عـامل جديـد للتعـاون
ا نال الن ـل العـاات مـن أجـل البلـدان غـم السـا لية والـدان املـتور العـاات الناميـةئ واإلعـلن
السياس اشأن ا تياجاا أأتي يا اإلوا يةئ والشتا ة اجلديـدة مـن أجـل نميـة أأتي يـا .وأعيـد
أ يـــد ايلتةامـــاا املناـــو عليةـــا ا نتـــا ايـــل املـــراتاا الت يســـية ومـــراتاا ال مـــة
الـ ع ــدتا األمــم املتحــدة ا ا ــايا اي تاــادية وايجتماعيــة والبي يــةئ ــا ا لــإ رعــلن
األمم املتحدة لتلفيةئ والويي ـة اا تاميـة ملـرات ال مـة العـامل الـملا ع ـد عـاص 1112ئ و واأـق
آراء مونتما الاادر عـن املـرات الـدو املعـ اتمويـل التنميـةئ ورعـلن الدو ـة اشـأن اويـل
التنميــةئ والويي ــة ااتاميــة لليلســة العامــة التأيعــة املســتوى لليمعيــة العامــة اشــأن األ ــداف
اإلوا ية لتلفيةئ واتنام عمل املرات الدو للسملان والتنميةئ واإلجتاءاا األساسـية ملواةـلة
نفيمل اتنام عمل املـرات الـدو للسـملان والتنميـةئ ورعـلن ومنـةاج عمـل اـييصئ والويـا ق
ااتامية ملراتاا استعتا ةما .وا الويي ة ااتامية للمناسبة اااةـة ملتااعـة اجلةـود الـ بـملل
مــن أجــل حت يــق األ ــداف اإلوا يــةئ الـ عك ــدا ا أيلول/ســبتمرب 1142ئ أعيــدئ اــص الــة
أمور أةتىئ أ يد التاميم على و ل ة ة وية للتنمية ملا اعـد عـاص  .1142وأعيـد أ يـد
ايلتةاص املتعلق اـا يتة والتنميـة ا اإلعـلن املنبثـق مـن اقـوار التأيـل املسـتوى املعـ اـا يتة
الدولية والتنمية.
 - 6وأعيــد ا الويي ــة ااتاميــة أ يــد ــتورة اي تــداء اةــد ميثــا األمــم املتحــدة
ومباد ـرئ مـل اي تــتاص التـاص لل ـانون الــدو ومباد ـر .وأعيــد مـن جديـد أ يــد أمهيـة اقتيــةئ
والسلص واألمنئ وا تتاص ايل و اإلنسانئ ا ا لـإ اقـق ا التنميـة واقـق ا التمتـل
ستوى معيشة مل مئ ا ا لـإ اقـق ا الغـملاء واملـاءئ وسـيادة ال ـانونئ واقملـم التشـيدئ
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واملساواة اص اجلنسصئ واملص املتأةئ وايلتةاص العاص اإجياد نتمعاا عادلة ودمي تاتية لتح يـق
التنمية .وأعيد أيوا أ يد أمهية اإلعلن العامل ق ـو اإلنسـان وغـمة مـن الاـملوف الدوليـة
املتعل ة و اإلنسان وال انون الدو .
 - 1وشــدد الفتيــق العامــل املفتــوح اــا العوــوية علــى أن ال ــاال العــامل لتغّيــت املنــاخ
يســتدع أوســل ن ــا ممملــن مــن عــاون ايــل البلــدان ومشــار تةا ا اســتيااة دوليــة أعالــة
ومناسبةئ هبدف ستيل و مة اقد من اينبعاياا العاملية لغازاا الدأي ة .وأشار رئ أن ا فا يـة
األمم املتحدة اإلتارية اشأن غيّت املناخ ـنل علـى أن األتـتاف ينبغـ أن حتمـ نجلـاص املنـاخ
لفا دة أجيال البشتية اقالية وامل بلة على أسا اإلناـاف ووأ ـا ملسـرولياتا املشـتت ة ولملـن
املتمــايةة ووأ ــا ل ــدراا ــل منــةا .وأشــار مــل ال لــق البــال رئ الفيــوة الملــبمة اــص التــأيم
اإلاا لتعةداا األتتاف اـالت فيم مـن اينبعايـاا السـنوية العامليـة لغـازاا الدأي ـة لـول
عــاص 1111ئ مــن نا يــةئ ومســاراا اينبعايــاا اإلااليــة املتسـ ة مــل وجــود أتةــة متجحــة
إلا اء الةيادة ا املتوس العامل لدرجة اقتارة أ ل من درجتص م ويتص أو  4.2درجة م ويـة
أــو مســتوياا مــا بــل عاــت الاــناعةئ مــن النا يــة األةــتى .وأ ــد مــن جديــد أن ا ــدف
النةا وجب اي فا ية و ثبيت ت يةاا غـازاا الدأي ـة ا الغـلف اجلـوا عنـد مسـتوى
حيول دون دوث دةل اشتا ة م ا نجلاص املناخ.
 - 1وأعيــد ا الويي ــة ااتاميــة ملــرات األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة أ يــد أن و ــب
األرض ونجلمــر اإليملولوجيــة ـ ايتنــا وأن ”أمنــا األرض“ عــبم شــا ل ا عــدد مــن البلــدان
واملنــاتق .وأشــم رئ أن اعــا البلــدان عتــتف ــو ال بيعــة ا ســيا العمــل علــى حت يــق
التنميــة املســتدامة .و ــان نــاف أ يــد علــى اي تنــاع اوــتورة العمــل علــى حت يــق الو ــاص مــل
ال بيعةئ من أجل حت يق وازن عـادل أيمـا اـص اي تياجـاا اي تاـادية وايجتماعيـة والبي يـة
ألجيـال اقا ــت واملسـت بل .و ــان نـاف ر ــتار اــالتنوع ال بيعـ والث ــاا للعـاا و ســليم اــأن
ايل الث اأاا واقواراا ميملن أن سا م ا التنمية املستدامة.
 - 41و ـان نـاف ســليم ا الويي ـة ااتاميــة اـأن ـل الــد يواجـر حتــدياا حمـددة لتح يــق
التنميــة املســتدامة .وشكــدد أيةــا علــى التحــدياا اااةــة الــ واجــر أ ثــت البلــدان ــعفائ
وي سيما البلدان األأتي يةئ وأ ل البلدان ووائ والبلـدان الناميـة غـم السـا لية والـدول اجلةريـة
الاغمة الناميةئ و مللإ التحدياا احملددة ال واجر البلـدان املتوسـ ة الـدةل .و ـان نـاف
ر تار اأن البلدان ال ات ايا نةاع حتتاج رئ ا تماص ةا أيوا.
 - 44وأعيــد ا الويي ــة ااتاميــة أ يــد ايلتــةاص اتعةيــة التعــاون الــدو ملعاجلــة التحــدياا
املستمتة املتعل ة االتنمية املستدامة لليميلئ ي سيما ا البلدان النامية .وأعيـد ا لـإ الاـدد
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أ يد ـتورة حت يـق ايسـت تار اي تاـادائ والنمـو اي تاـادا املسـتداصئ و عةيـة اإلناـاف
ايجتمــاع ومحايــة البي ــةئ مــل عةيــة املســاواة اــص اجلنســصئ واملــص املــتأةئ و ــوأم العمالــة
املتملاأ ــة لليميــلئ ومحايــة األتفــال وا ــا ةم علــى يــد اقيــاة ووــا ةم رئ أن يبلغــوا امــل
رمملاناتمئ ا ا لإ من ةلل التعليم.
 - 41و ــل علــى عــا ق ــل الــد املســرولية األوئ عــن نميتــر اي تاــادية وايجتماعيــة
وي ميملن أن ملـون نـاف اجـة رئ التشـديد علـى دور السياسـاا الوتنيـةئ واملـوارد احملليـةئ
وايستتا ييياا اإلوا ية .ولملن البلدان النامية حتتاج رئ موارد ر اأية من أجل حت يـق التنميـة
املستدامة .و مثة اجة رئ شد ـبم للمـوارد مـن تا فـة متنوعـة مـن املاـادر ورئ اسـت داص
التمويل على حنو أعالئ من أجـل حت يـق التنميـة املسـتدامة .و وـمنت الويي ـة ااتاميـة أ يـدا
لللتــةاص اإعــادة نشــي الشــتا ة العامليــة مــن أجــل التنميــة املســتدامة واتعب ــة املــوارد اللزمــة
لتنفيمل ا .وسوف ي تتح تيت جلنة اارباء اقملوميـة الدوليـة املعنيـة اتمويـل التنميـة املسـتدامة
ةيـاراا يسـتتا ييية لتمويـل التنميـة املسـتدامة .وسـوف توـمن النتييـة املو ـوعية للمـرات
الدو الثال املع اتمويل التنميةئ الـملا سـيع د ا اوز/يوليـر 1142ئ ييمـا للت ـدص احملـتز
ا نفيــمل واأــق آراء مــونتما ورعــلن الدو ــة .ويكعتــرب اقملــم التشــيد وســيادة ال ــانون علــى
الاعيدين الـوت والـدو أساسـيص للنمـو اي تاـادا املسـتداص والشـامل لليميـل واملناـمئ
والتنمية املستدامةئ وال واء على الف ت واجلوع.
 - 42وأعيد ا الويي ة ااتامية أ يد وجود ورمى ووا ج وأدواا خمتلفة متا ة لملـل
الدئ وأ ا لجلتوأر وأولويا ر الوتنيةئ لتح يق التنميـة املسـتدامة اأاعاد ـا الثليـةئ و ـو مـا ميثـل
دأنا الملا يعلو على ما عداة.
 - 41وسوف يتو م نفيمل أ ـداف التنميـة املسـتدامة علـى وجـود شـتا ة عامليـة مـن أجـل
التنميــة املســتدامة عمــل أيةــا اقملومــاا و ــمللإ ا تمــل املــد ي وال ــاع ااــا ومنجلومــة
األمم املتحدة انشا  .وسيملون وجود آلية متينة يستعتاض التنفيـمل أساسـيا للنيـاح ا الـوه
األ ــداف .وس ـيردا ــل مــن اجلمعيــة العامــةئ وا ل ـ اي تاــادا وايجتمــاع ئ واملنتــدى
السياس التأيل املستوى دورا ر يسيا ا ملا الادد.
 - 42وأعيد ا الويي ة ااتامية اإلعتا عن ايلتـةاص ااختـا املةيـد مـن التـداام واإلجـتاءاا
الفعالةئ تب ا لل ـانون الـدو ئ إلزالـة الع بـاا الـ حتـول دون اإلعمـال التـاص للحـق ا تيـت
املام االنسبة للشعو ال عيش حتت اي تلل ايستعمارا واألجنيبئ وال ما زالـت ـريت
ايما سلبيا على التنمية اي تاـادية وايجتماعيـة لتلـإ الشـعو وعلـى اي تـةائ و تعـارض مـل
تامة اإلنسان و درةئ ومن ب جيب مملاأحتةا وال واء عليةا.
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 - 46وأعيد ا الويي ة ااتامية أ يد أن ملائ وأ ا للميثا ئ جيب أي يفسّـت علـى أنـر يـأ ن
ااختا أا رجتاء د السـلمة اإل ليميـة أو ايسـت لل السياسـ ألا دولـة .و ـتر أيةـا اختـا
املةيــد مــن التــداام واإلجــتاءاا الفعالــةئ تب ــا لل ــانون الــدو ئ إلزالــة الع بــاا واملعو ــاائ
ولتعةيــة الــدعمئ و لبيــة اي تياجــاا اااةــة ملــن يعيشــون ا منــاتق متوــترة مــن ــايا
توارا رنسانية مع دة أو ا مناتق متوترة من اإلر ا .
 - 46وســيملون مــن املةــمئ لتةــد نفيــمل أ ــداف التنميــة املســتدامةئ حتســص ــواأت ايانــاا
ور اــاءاا مفاــلة ســب الــدةل ونــوع اجلــن والعمــت والعــت واألةــل اإليـ والو ــل
مةــاجت واإلعا ــة واملو ــل اجلغــتاا وغــم لــإ مــن اااــا ل اا الاــلة ا الســيا اا
الوتنيةئ وحتسص سكبل اقاول على لإ البياناا واإل ااءاا .ومثة اجة يختـا ة ـواا
عاجلــة لتحســص نوعيــة البيانــاا املفاــلة وحتســص غ يتــةا و واأت ــا لوــمان عــدص ــتف أ ــد
مت لفا عن ر ْب التنمية.
 - 41وأ داف التنمية املستدامة ماحواة اغاياا وسييتى مةيد من البلورة ا مـن ةـلل
مرشتاا ت ة على النتـا ال االـة لل يـا  .و ـ اا وجةـة عمليـةئ و تسـم ا ـاال عـامل ئ
و االة للت بيـق علـى اجلميـل .و ـ أةـمل ا اقسـبان خمتلـم اق ـا ق وال ـدراا ومسـتوياا
التنمية الوتنية وحتتتص السياساا واألولوياا الوتنيـة .و ـ سـتند رئ األسـا الـملا أرسـتر
األ داف اإلوا ية لتلفيةئ و سعى رئ رجناز األعمال غم املنتةية مـن األ ـداف اإلوا يـة لتلفيـة
وناهبة التحدياا اجلديدة .و شـملل نموعـة متملاملـة وي نفاـم مـن األولويـاا العامليـة
لتح يــق التنميــة املســتدامة .وحتــدد الغايــاا اوةــفةا غايــاا عامليــة لعيــة ي ـ حتــدد ــل
ملومــة غاياتــا الوتنيــة مستتشــدة ا لــإ ااملســتوى العــامل لل مــوحئ ولملــن مــل أةــمل
الجلتوف الوتنية ا ايعتبار .و وم األ ـداف والغايـاا جوانـب ا تاـادية واجتماعيـة واي يـة
و عتتف االالا أيما اينةا لتح يق التنمية املستدامة جبميل أاعاد ا.
أ داف التنمية املستدامة
ا دف  - 4ال واء على الف ت جبميل أشملالر ا ل مملان
ا ـدف  - 1ال وـاء علـى اجلـوع و ـوأم األمـن الغـملا والتغمليـة احملعسـنة و عةيـة الةراعـة
املستدامة
ا دف  - 2مان اتّل اجلميل اأوا عيش ةحية واالتأا ية ا ايل األعمار
ا ــدف  - 1ــمان التعلــيم اجليــد املناــم والشــامل لليميــل و عةيــة أــت
اقياة لليميل
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ا دف  - 2حت يق املساواة اص اجلنسص واملص ل النساء والفتياا
ا ـــدف  - 6ـــمان ـــواأت امليـــاة وةـــدماا الاـــتف الاـــح لليميـــل وردارتـــا ردارة
مستدامة
ا دف  - 6مان اول اجلميل اتمللفة ميسورة علـى ةـدماا ال ا ـة اقديثـة املويو ـة
واملستدامة
ا دف  - 1عةية النمو اي تاادا امل تد والشامل لليميـل واملسـتداصئ والعمالـة الملاملـة
واملنتيةئ و وأم العمل الل ق لليميل
ا ــدف  - 1ر امــة كا ـ حتتيــة ــادرة علــى الاــمودئ وحتفيــة التاــنيل الشــامل لليميــلئ
و شييل اياتملار
ا دف  - 41اقد من انعداص املساواة داةل البلدان وأيما اينةا
ا ــدف  - 44جعــل املــدن واملســتوتناا البشــتية شــاملة لليميــل وآمنــة و ــادرة علــى
الامود ومستدامة
ا دف  -41مان وجود أوا استةلف ورنتاج مستدامة
ا دف  - 42اختا رجتاءاا عاجلة للتادا لتغيّت املناخ وآيارة*
* مل التسليم اأن ا فا ية األمم املتحـدة اإلتاريـة اشـأن غـم املنـاخ ـ املنتـدى الـدو واقملـوم
الدو الت يس للتفاوض اشأن التادا لتغم املناخ على الاعيد العامل .

ا ـدف  - 41فـ احملي ـاا والبحـار واملـوارد البحتيـة واسـت دامةا علـى حنـو مسـتداص
لتح يق التنمية املستدامة
ا ــدف  - 42محايــة الــنجلم اإليملولوجيــة الربّيــة و تميمةــا و عةيــة اســت دامةا علــى حنــو
مستداصئ وردارة الغاااا على حنـو مسـتداصئ ومملاأحـة التاـحتئ وو ـم ـد ور األرا ـ
وعمل مسارةئ وو م أ دان التنوع البيولوج
ا دف  -46التشييل على ر امـة نتمعـاا مسـاملة ي يكةمّـش أيةـا أ ـد مـن أجـل حت يـق
التنميــة املســتدامةئ ور ا ــة رمملانيــة وةــول اجلميــل رئ العدالــةئ وانــاء مرسســاا أعالــة
وةا عة للمساءلة وشاملة لليميل على ايل املستوياا
ا ــدف  - 46عةيــة وســا ل التنفيــمل و نشــي الشــتا ة العامليــة مــن أجــل حت يــق التنميــة
املستدامة
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أ داف التنمية املستدامة وغاياتا
ا دف  - 4ال واء على الف ت جبميل أشملالر ا ل مملان
 4-4ال واء على الف ت املد ل للنـا أاعـص أينمـا ـانوا لـول عـاص 1121ئ و ـو يك ـا
اليا اعدد األش ا الملين يعيشون اأ ل من  4.12دوير ا اليوص
 1-4ختفيا نسبة التجال والنساء واألتفال من ايل األعمـار الـملين يعـانون الف ـت جبميـل
أاعادة وأ ا للتعاريم الوتنية دار النام على األ ل لول عاص 1121
 2-4استحداث نجلم و داام محاية اجتماعية مل مـة علـى الاـعيد الـوت لليميـل وو ـل
دود دنيا ائ وحت يق غ ية ةحية واسعة للف تاء والوعفاء لول عاص 1121
 1-4مان اتّل ايل التجال والنساءئ وي سيما الف ـتاء والوـعفاء منـةمئ اـنف اق ـو
ا اقاول على املوارد اي تااديةئ و مللإ اـو م علـى ااـدماا األساسـيةئ وعلـى ـق
ململيـــة األرا ــ والتاــتّف أيةـــا وغـــمة مـــن اق ـــو املتعلع ـــة اأشـــملال امللمليـــة األةـــتىئ
وااملماثئ وااقاول على املوارد ال بيعيةئ والتملنولوجيا اجلديدة املل مـةئ وااـدماا املاليـةئ
ا ا لإ التمويل املتنا الاغتئ لول عاص 1121
 2-4اناء درة الف تاء والف اا الوعيفة على الامود واقد من عت ةا و أيعت ا اـالجلوا ت
املت تأة املتالة ااملناخ وغم ا من ا ةاا والملـوارث اي تاـادية وايجتماعيـة والبي يـة لـول
عاص 1121
فالة شد موارد بمة من ماادر متنوعةئ ا ا لإ عـن تتيـق التعـاون اإلوـا
-4أ
املعةّزئ من أجل ةويد البلدان الناميةئ وي سيما أ ل البلدان ووائ ا يملفيةا مـن الوسـا ل الـ
ميملن التنبر هبا من أجل نفيمل الربام والسياساا التامية رئ ال واء على الف ت جبميل أاعادة
 -4و ل أتت سياسا ية سليمة على ل من الاـعيد الـوت واإل ليمـ والـدو ئ اسـتنادا
رئ استتا ييياا روا يـة متاعيـة ملاـاحل الف ـتاء ومتاعيـة للمنجلـور اجلنسـا يئ مـن أجـل سـتيل
و مة ايستثمار ا اإلجتاءاا التامية رئ ال واء على الف ت
ا ـــدف  - 1ال وـــاء علـــى اجلـــوع و ـــوأم األمـــن الغـــملا والتغمليـــة احملعســـنة و عةيـــة
الةراعة املستدامة
 4-1ال واء على اجلوع و مان اول اجلميلئ وي سيما الف تاء والف اا الوـعيفةئ ـن
أيةم الت ّلئ على ما يملفيةم من الغملاء املأمون واملغملعا توال العاص لول عاص 1121
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 1-1و ــل ايــة جلميــل أشــملال ســوء التغمليــةئ لــول عــاص 1121ئ ــا ا لــإ حت يــق
األ ــداف املتّفــق عليةــا دوليــا اشــأن وعــم النمــو وا ــةال لــدى األتفــال دون ســن ااامســةئ
ومعاجلة اي تياجاا التغملويـة للمتا ـاا والنسـاء اقوامـل واملت ـعاا و بـار السـن لـول
عاص 1112
 2-1موـاعفة اإلنتاجيـة الةراعيـة ودةـل ةـغار منتيـ األغمليـةئ وي سـيما النسـاء وأأــتاد
الشــعو األةــلية واملــةارعص األســتيص والتعــاة والاــيادينئ ــا ا لــإ مــن ةــلل ــمان
املســاواة ا اــو م علــى األرا ـ وعلــى مــوارد اإلنتــاج األةــتى واملــدةلا واملعــارف
واادماا املالية ورمملانية وةو م رئ األسوا و او م على الفـت لتح يـق يمـة موـاأة
و او م على أت عمل غم زراعيةئ لول عاص 1121
 1-1مان وجود نجلم رنتاج غـملا مسـتدامةئ و نفيـمل ممارسـاا زراعيـة متينـة ـردا رئ
زيادة اإلنتاجية واحملاةيلئ و ساعد على اقفاظ على النجلم اإليملولوجيةئ و عـةز ال ـدرة علـى
التمليّم مل غم املناخ وعلى مواجةة أ وال ال ـ املت تأـة و ـايا اجلفـاف والفيوـاناا
وغم ا من الملوارثئ وحتسِّن درجييا نوعية األرا والتتاةئ لول عاص 1121
 2-1اقفاظ على التنوع اجلي للبملور والنبا اا املةروعة واقيواناا األليفة وما يتال هبـا
من األنواع الربيةئ ا ا لإ من ةلل انوف البملور والنبا اا املتنوّعة ال كدار ردارة سـليمة
على ل من الاعيد الوت واإل ليم والدو ئ و مان الوةول رليةا و اسم املناأل الناشـ ة
عن است داص املـوارد اجلين يـة ومـا يتّاـل هبـا مـن معـارف ليديـة اعـدل ورناـاف علـى النحـو
املتفق علير دوليائ لول عاص 1111
-1أ زيــادة ايســتثمارئ ــا ا لــإ عــن تتيــق التعــاون الــدو املع ـةّزئ ا الــب التحتيــة
التيفيــةئ وا البحــوث الةراعيــة وةــدماا اإلرشــاد الةراعـ ئ وا ــويت التملنولوجيــا وانــوف
اجل ينــاا اقيوانيــة والنبا يــة مــن أجــل عةيــة ال ــدرة اإلنتاجيــة الةراعيــة ا البلــدان الناميــةئ
وي سيما ا أ ل البلدان ووا
 -1منل ال يود املفتو ة على التيارة و احير التشو اا ا األسـوا الةراعيـة العامليـةئ
ــا ا لــإ عــن تتيــق اإللغــاء املــوازا جلميــل أشــملال رعانــاا الاــادراا الةراعيــةئ وايــل
داام التاديت اا األيت املمايلئ وأ ا لتملليم جولة الدو ة اإلوا ية
-1ج اعتماد داام لومان سلمة أداء أسوا السلل األساسـية ومشـت اتا و يسـم اقاـول
على املعلوماا عن األسوا ا الو ت املناسـبئ ـا ا لـإ عـن اي تياتيـاا مـن األغمليـةئ
و لإ للمساعدة على اقد من شدة لب أسعار ا
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ا دف  - 2مان اتّل اجلميل اأوا عيش ةحية واالتأا ية ا ايل األعمار
 4-2ةفا النسبة العاملية للوأياا النفاسية رئ أ ـل مـن  61الـة وأـاة لملـل 411 111
لول عاص 1121
مولود
 1-2و ل ايـة لوأيـاا ـديث الـويدة واألتفـال دون سـن ااامسـة الـ ميملـن فاديةـا
لول عاص 1121
 2-2و ــل ايــة ألوا ــة اإليــدز والســل وامللريــا واألمــتاض املداريــة املةملــة ومملاأحــة
ايلتـــةا الملبـــدا الواـــا واألمـــتاض املن ولـــة اامليـــاة واألمـــتاض املعديـــة األةـــتى لـــول
عاص 1121
 1-2ختفــيا الوأيــاا املبملــتة النااــة عــن األمــتاض غــم املعديــة ــدار الثلـ مــن ةــلل
الو اية والعلج و عةية الاحة والسلمة الع ليتص لول عاص 1121
 2-2عةية الو اية من رساءة استعمال املوادئ ا يشمل عات امل ـدراا و نـاول الملحـول
على حنو يوت االاحةئ وعلج لإ
 6-2ةفــا عــدد الوأيــاا واإلةــاااا النااــة عــن ـوادث املــتور رئ الناــم لــول
عاص 1111
 6-2مان اول اجلميل علـى ةـدماا رعايـة الاـحة اجلنسـية واإلجناايـةئ ـا ا لـإ
ةـــدماا ومعلومـــاا نجلـــيم األســـتة والتوعيـــة اااةـــة اـــرئ وردمـــاج الاـــحة اإلجناايـــة ا
ايستتا ييياا والربام الوتنية لول عاص 1121
 1-2حت يــق التغ يــة الاــحية الشــاملةئ ــا ا لــإ اقمايــة مــن امل ــاتت املاليــةئ ورمملانيــة
اقاول على ةدماا التعاية الاحية األساسية اجليدة ورمملانية اول اجلميل علـى األدويـة
والل ا اا اجليّدة والفعالة وامليسورة التمللفة.
 1-2اقد ادرجة بمة من عدد الوأياا واألمتاض النااة عن التعتّض للمـواد المليميا يـة
اا تة و لوي و لوّث ا واء واملاء والتتاة
-2أ عةية نفيمل اي فا ية اإلتارية ملنجلمـة الاـحة العامليـة ململاأحـة التبـ ا ايـل البلـدانئ
سب اي تواء
 -2دعم البح والت ويت ا نال الل ا اا واألدوية لتمتاض املعديـة وغـم املعديـة الـ
تعتض ا البل دان الناميـة ا امل ـاص األولئ و ـوأم رمملانيـة اقاـول علـى األدويـة والل ا ـاا
األساســية اأســعار مع ولــةئ وأ ــا إلعــلن الدو ــة اشــأن اي فــا املتعلــق ااجلوانــب املتاــلة
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االتيــارة مــن ــو امللمليــة الفملتيــة واالاــحة العامــةئ الــملا ير ــد ــق البلــدان الناميــة ا
ايستفادة االملامل من األ ملاص الواردة ا اي فا اشأن اجلوانب املتالة االتيارة من ـو
امللملية الفملتية املتعل ة اأوجر املتونة اللزمة قماية الاحة العامةئ وي سيما العمـل مـن أجـل
رمملانية اول اجلميل على األدوية
-2ج زيـادة التمويـل ا ـاع الاـحة و وايـم ال ـوى العاملـة ا ـملا ال ـاع و ويت ـا
و دريبةا واستب ا ةا ا البلدان الناميةئ وخباةـة ا أ ـل البلـدان وـوا والـدول اجلةريـة الاـغمة
الناميةئ زيادة بمة
-2د عةية دراا ايل البلـدانئ وي سـيما البلـدان الناميـةئ ا نـال اإلنـملار املبملـت واقـد
من امل اتت وردارة امل اتت الاحية الوتنية والعاملية
ا دف  - 1مان التعليم اجليد املنام والشـامل لليميـل و عةيـة أـت
اقياة لليميل

الـتع لعم مـدى

 4-1مان أن يتمتّل ايل البناا والبنص والفتياا والفتيـان اتعلـيم ااتـدا ويـانوا نـا ي
ومنام وجيّدئ مما يردا رئ حت يق نتا عليمية مل مة وأعالة لول عاص 1121
 1-1ـمان أن تــاح جلميــل البنـاا والبــنص أــت اقاـول علــى نوعيــة جيـدة مــن النمــاء
والتعايــة ا مت لــة ال فولــة املبملــتة والتعلــيم بــل اياتــدا ــي يملونــوا جــا ةين للتعلــيم
اياتدا لول عاص 1121
 2-1ـمان ملــاأر أــت ايــل النســاء والتجـال ا اقاــول علــى التعلــيم املةـ والتعلــيم
العا اجليّد وامليسور التمللفةئ ا ا لإ التعليم اجلامع ئ لول عاص 1121
 1-1زيــادة عــدد الشــبا والملبــار الــملين تــواأت لــديةم املةــاراا املناســبةئ ــا ا لــإ
املةـــاراا الت نيـــة واملةنيـــةئ للعمـــل وشـــغل واـــا م ي ـــة وملباشـــتة األعمـــال اقـــتة انســـبة
[ ]Xا املا ة لول عاص 1121
 2-1ال واء على التفاوا اص اجلنسص ا التعليم و مان ملـاأر أـت الوةـول رئ ايـل
مســتوياا التعلــيم والتــدريب املة ـ للف ــاا الوــعيفةئ ــا ا لــإ لتش ـ ا وا اإلعا ــة
والشعو األةلية واألتفال الملين يعيشون ا ال أو اع شةئ لول عاص 1121
 6-1مان أن يلمّ ايل الشـبا ئ و [ ]Xا املا ـة علـى األ ـل مـن الملبـارئ رجـاي ونسـاء
على د سواءئ اال تاءة والملتااة واقسا لول عاص 1121
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 6-1مان أن يملتسب ايل املتعلعمص املعارف واملةاراا اللزمة لدعم التنمية املسـتدامةئ
ا ا لإ جبملة من السكبكل من اينةا التعليم لتح يق التنميـة املسـتدامة واّبـاع أسـاليب العـيش
املســتدامةئ و ــو اإلنســانئ واملســاواة اــص اجلنســصئ والتــتوي لث اأــة الســلص واللعنــم
واملواتنــة العامليــة و ــديت التنــوع الث ــاا و ــديت مســامهة الث اأــة ا التنميــة املســتدامةئ لــول
عاص 1121
-1أ انــاء املتاأــق التعليميــة الـ تاعـ الفــتو اــص اجلنســصئ واإلعا ــةئ واألتفــالئ ورأــل
مستوى املتاأق التعليمية ال ا مة وتي ة اي ة عليمية أعالة ومأمونة وةالية من العنم لليميل
 -1زيــادة عــدد املــنر املدرســية املتا ــة للبلــدان الناميــة انســبة [ ]Xا املا ــة علــى الاــعيد
العــامل للبلــدان الناميــةئ وخباةــة أل ــل البلــدان وــوا والــدول اجلةريــة الاــغمة الناميــة والبلــدان
األأتي يةئ لللتحا االتعليم العـا ئ ـا ا لـإ مـنر التـدريب املةـ و ملنولوجيـا املعلومـاا
واي اــايائ والــربام الت نيــة وا ندســية والعلميــة ا البلــدان املت دمــة النمــو والبلــدان الناميــة
األةتىئ لول عاص 1111
-1ج حت يق زيـادة ـدر ا [ ] Xا املا ـة ا عـدد املعلمـص املـر لصئ ـا ا لـإ مـن ةـلل
التعاون الدو لتدريب املعلمص ا البلدان الناميةئ وخباةة ا أ ل البلدان ووًا والدول اجلةريـة
الاغمة الناميةئ لول عاص 1121
ا دف  - 2حت يق املساواة اص اجلنسص واملص ل النساء والفتياا
 4-2ال واء على ايل أشملال التميية د النساء والفتياا ا ل مملان
 1-2ال وــاء علــى ايــل أشــملال العنــم ــد ايــل النســاء والفتيــاا ا ا ــالص العــاص
وااا ئ ا ا لإ ايجتار االبشت وايستغلل اجلنس وغم لإ من أنواع ايستغلل
 2-2ال وــاء علــى ايــل املمارســاا الوــارةئ مــن بيــل زواج األتفــال والــةواج املبملــت
والةواج ال ستائ و شوير األعواء التناسلية لإلناث (ةتان اإلناث)
 1-2ايعتـتاف اأعمــال التعايــة غــم مدأوعــة األجــت والعمــل املــزن و ــديت ا مــن ةــلل
ــوأم ااــدماا العامــة والــب التحتيــة وو ــل سياســاا اقمايــة ايجتماعيــة و عةيــة اســم
املسرولية داةل األستة املعيشية والعا لةئ سبما يملون لإ مناسبا على الاعيد الوت
 2-2فالة مشار ة املتأة مشار ة املـة وأعالـة و ملـاأر الفـت املتا ـة ـا لل يـادة علـى
ــدص املســاواة مــل التجــل علــى ايــل مســتوياا ةــنل ال ــتار ا اقيــاة السياســية واي تاــادية
والعامة
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 6-2ــمان اــول اجلميــل علــى ةــدماا الاــحة اجلنســية واإلجناايــة وعلــى اق ــو
اإلجناايةئ على النحو املتفق علير وأ ـا لربنـام عمـل املـرات الـدو للسـملان والتنميـة ومنـةاج
عمل اييص والويا ق ااتامية ملراتاا استعتا ةما
-2أ ال يــاص اإةــل اا لت ويــل املــتأة و ــا متســاوية ا املــوارد اي تاــاديةئ و ــمللإ
رمملانيــة اــو ا علــى ــق امللمليــة والتا ـتّف ا األرا ـ وغم ــا مــن املمتلملــاائ وعلــى
اادماا املاليةئ واملماث واملوارد ال بيعيةئ وأ ا لل وانص الوتنية
 -2عةية است داص التملنولوجيـا التمملينيـةئ وخباةـة ملنولوجيـا املعلومـاا واي اـايائ
من أجل عةية املص املتأة
-2ج اعتمــاد سياســاا ســليمة و شــتيعاا االــة لإلنفــا و عةيــة السياســاا والتشــتيعاا
ال ا مة من ملا ال بيل للنةوض ااملساواة اص اجلنسص واملص ل النساء والفتيـاا علـى ايـل
املستوياا
ا ــدف  - 6ــمان ــواأت امليــاة وةــدماا الاــتف الاــح لليميــل وردارتــا ردارة
مستدامة
 4-6حت يــق ــدف اــول اجلميــل اشــملل مناــم علــى ميــاة الشــت املأمونــة وامليســورة
التمللفة لول عاص 1121
 1-6حت يق دف اول اجلميل على ةدماا الاتف الاح والنجلاأة الاـحية وو ـل
اية للتغو ا العـتاءئ وريـلء ا تمـاص ةـا ي تياجـاا النسـاء والفتيـاا ومـن يعيشـون ا
ال أو اع شةئ لول عاص 1121
 2-6حتسص نوعية املياة عن تتيق اقد من التلوث وو م رل اء النفاياا واملواد المليميا يـة
اا ــتة و ليــل س ـتّهبا رئ أدو ــدئ وةفــا نســبة ميــاة ا ــارا غــم املعاجلــة رئ الناــمئ
وزيــادة رعــادة التــدويت ورعــادة ايســت داص املأمونــة انســبة [ ]Xا املا ــة علــى الاــعيد العــامل ئ
لول عاص 1121
 1-6زيـادة فــاءة اسـت داص امليــاة ا ايـل ال اعــاا زيـادة ــبمة و ـمان ســحب امليــاة
العملاة ورمداداتا على حنو مستداص من أجل معاجلة شـر امليـاةئ واقـد ادرجـة ـبمة مـن عـدد
األش ا الملين يعانون من ندرة املياةئ لول عاص 1121
 2-6نفيــمل اإلدارة املتملاملــة ملــوارد امليــاة علــى ايــل املســتوياائ ــا ا لــإ مــن ةــلل
التعاون العاات للحدود سب اي تواءئ لول عاص 1121
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 6-6محايـــة و ـــتميم الـــنجلم اإليملولوجيـــة املتاـــلة اامليـــاةئ ـــا ا لـــإ اجلبـــال والغااـــاا
واألرا التتبة واأل ار ومستودعاا املياة اجلوأية والبحماائ لول عاص 1111
-6أ عةية ن ا التعاون الـدو ودعـم انـاء ال ـدراا ا البلـدان الناميـة ا نـال األنشـ ة
والربام املتعل ة ااملياة والاـتف الاـح ئ ـا ا لـإ اـل امليـاةئ ورزالـة ملو تـةائ و فـاءة
است دامةائ ومعاجلة امليـاة العادمـةئ و ملنولوجيـاا رعـادة التـدويت ورعـادة ايسـتعمالئ لـول
عاص 1121
-6

دعم و عةية مشار ة ا تمعاا احمللية ا حتسص ردارة املياة والاتف الاح

ا دف  - 6مان اول اجلميل اتمللفة م يسورة على ةدماا ال ا ة اقديثة املويو ـة
واملستدامة
 4-6مان اول اجلميل اتمللفـة ميسـورة علـى ةـدماا ال ا ـة اقديثـة املويو ـة لـول
عاص 1121
 1-6حت يق زيادة بمة ا اة ال ا ة املتيددة ا نموعـة ماـادر ال ا ـة العامليـة لـول
عاص 1121
 2-6مواعفة املعدل العامل للتحسن ا فاءة است داص ال ا ة لول عاص 1121
-6أ عةية التعاون الدو من أجل يسم الوةول رئ ـوث و ملنولوجيـا ال ا ـة النجليفـةئ
ا ا لإ لإ املتعلع ـة اال ا ـة املتيـددةئ والملفـاءة ا اسـت داص ال ا ـة و ملنولوجيـا الو ـود
األ فورا املت دمة واألنجلمئ و شييل ايستثمار ا الب التحتيـة لل ا ـة و ملنولوجيـا ال ا ـة
النجليفةئ لول عاص 1121
 -6وســيل ن ــا الـبك التحتيــة وحتســص مســتوى التملنولوجيــا مــن أجــل ــدم ةــدماا
ال ا ــة اقديثــة واملســتدامة لليميــل ا البلــدان الناميــةئ وخباةــة ا أ ــل البلــدان وــوا والــدول
اجلةرية الاغمة الناميةئ لول عاص 1121
ا ــدف  - 1عةيــة النمــو اي تاــادا امل ــتد والشــامل لليميــل واملســتداصئ والعمالــة
الملاملة واملنتيةئ و وأم العمل الل ق لليميل
 4-1اقفاظ على النمو اي تاادا الفتدا وأ ا للجلتوف الوتنيةئ وخباةة على وو النـا
احملل اإلاا انسبة  6ا املا ة على األ ل سنويا ا أ ل البلدان ووا
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 1-1حت يق مستوياا أعلى من اإلنتاجية اي تاادية من ةلل التنويـلئ واير ـاء سـتوى
التملنولوجيائ واياتملارئ ا ا لإ من ةلل التت ية على ال اعاا املتسمة اال يمة املوـاأة
العالية وال اعاا الملثيفة العمالة
 2-1عةية السياساا املوجةة حنـو التنميـة والـ ـدعم األنشـ ة اإلنتاجيـةئ وأـت العمـل
الل قئ ومباشتة األعمال اقتةئ وال درة على اإلاداع واياتملارئ و شيل على ر ـفاء ال ـاال
التا علـى املشـاريل املتنا يـة الاـغت والاـغمة واملتوسـ ة اقيـمئ ووو ـائ ـا ا لـإ مـن
ةلل اقاول على اادماا املالية
 1-1حتســص الملفــاءة ا اســت داص املــوارد العامليــة ا نــال ايســتةلف واإلنتــاجئ ــدرجييائ
ــي عــاص 1121ئ والســع رئ أاــل النمــو اي تاــادا عــن التــد ور البي ـ ئ وأ ــا لإلتــار
العشتا للربام اشـأن ايسـتةلف واإلنتـاج املسـتدامصئ مـل ا ـ لع البلـدان املت دمـة النمـو
ادور التيادة
 2-1حت يـــق العمالـــة الملاملـــة واملنتيـــة و ـــوأم العمـــل الل ـــق جلميـــل النســـاء والتجـــالئ
ــا ا لــإ الشــبا واألشـ ا وو اإلعا ــةئ و ملــاأر األجــت ل ــاء العمــل املتملــاأ ال يمــةئ
لول عاص 1121
 6-1اقد ادرجة ـبمة مـن نسـبة الشـبا غـم امللـتح ص االعمالـة أو التعلـيم أو التـدريب
لول عاص 1111
 6-1اختــا ــداام أوريــة وأعالــة لوــمان جلــت واست اــال أســوأ أشــملال عمــل األتفــالئ
وال واء على الس تةئ و مللإ ر اء عمل األتفال جبميل أشملالرئ ا ا لإ جتنيـد األتفـال
واست دامةم ينودئ لول عاص 1112
 1-1محاية و العمل و عةية اي ـة عمـل سـاملة وآمنـة جلميـل العمـالئ ـن أـيةم العمـال
املةاجتونئ وخباةة املةاجتاائ والعاملون ا الواا م غم املست تة
 1-1و ــل و نفيــمل سياســاا تــدف رئ عةيــة الســيا ة املســتدامة الـ ــوأت أــت
و عةز الث اأة واملنتياا احمللية لول عاص 1121

العمــل

 41-1عةيــة ــدرة املرسســاا املاليــة احملليــة علــى شــييل رمملانيــة اقاــول علــى ااــدماا
املاتأية والتأمص واادماا املالية لليميلئ و وسيل ن ا ةا
-1أ زيادة دعم املعونة من أجل التيـارة للبلـدان الناميـةئ وخباةـة أ ـل البلـدان وـوائ ـا ا
لإ من ةلل اإلتار املتملامل املعةز للمساعدة الت نية املتالة االتيارة رئ أ ل البلدان ووا
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 -1و ل و فعيل اسـتتا ييية عامليـة لتشـغيل الشـبا و نفيـمل امليثـا العـامل لتـوأم أـت
العمل الاادر عن منجلمة العمل الدولية لول عاص 1111
ا ــدف  - 1ر امــة اــ حتتيــة ــادرة علــى الاــمودئ وحتفيــة التاــنيل الشــامل لليميــل
و املستداصئ و شييل اياتملار
 4-1ر امة ا حتتية جيدة النوعيـة ومويو ـة ومسـتدامة و ـادرة علـى الاـمودئ ـا ا لـإ
الب التحتية اإل ليمية والعااتة للحدودئ لدعم التنميـة اي تاـادية ورأـاة اإلنسـانئ مـل التت يـة
على يسم سكبكل وةول اجلميل رليةا اتمللفة ميسورة وعلى دص املساواة
 1-1عةيــة التاــنيل الشــامل لليميــل واملســتداصئ وحت يــق زيــادة ــبمة لــول عــاص 1121
ا اــة الاــناعة ا العمالــة وا النــا احمللـ اإلاــا ئ ــا يتماشــى مــل الجلــتوف الوتنيــةئ
ومواعفة اتةا ا أ ل البلدان ووا
اول املشاريل الاناعية الاغمة اقيم وسـا ت املشـاريلئ وي سـيما ا
 2-1زيادة أت
البلدان الناميةئ على ااـدماا املاليـةئ ـا ا لـإ اي تمانـاا ميسـورة التمللفـةئ وردماجةـا ا
سلسل ال يمة واألسوا
 1-1حتســـص الـــب التحتيـــة وحتـــدي الاـــناعاا لـــول عـــاص  1121مـــن أجـــل حت يـــق
اســتدامتةائ مــل زيــادة فــاءة اســت داص املــوارد وزيــادة اعتمــاد التملنولوجيــاا والعمليــاا
الاناعية النجليفة والسليمة اي يائ ومل ياص ايل البلدان ااختا رجتاءاا وأ ا ل دراتا
 2-1عةية البح العلم وحتسص ال دراا التملنولوجيـة ا ال اعـاا الاـناعية ا ايـل
البلدانئ وي سيما البلدان الناميةئ ـا ا لـإئ لـول عـاص 1121ئ شـييل اياتملـار وزيـادة
عدد العاملص ا نال البح والت ويت انسبة [×] ا املا ة لملل مليون ش لئ وزيادة رنفـا
ال اعص العاص وااا على البح والت ويت
-1أ يســم ــويت الــب التحتيــة املســتدامة وال ــادرة علــى الاــمود ا البلــدان الناميــة مــن
ةلل حتسص الدعم املا والتملنولـوج والـت امل ـدص للبلـدان األأتي يـةئ وأ ـل البلـدان وـوائ
والبلدان النامية غم السا ليةئ والدول اجلةرية الاغمة النامية
 -1دعم ويت التملنولوجيا احمللية والبح واياتملار ا البلدان الناميـةئ ـا ا لـإ عـن
تتيق فالة وجـود اي ـة مرا يـة مـن يـ السياسـاا للتنويـل الاـناع ور ـاأة يمـة للسـلل
األساسية اص أمور أةتى
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-1ج حت يــق زيــادة ــبمة ا أــت اقاــول علــى ملنولوجيــا املعلومــاا واي اــايائ
والسـع رئ ـوأم أــت الوةـول الشـامل وامليســور رئ شـبملة اإلنتتنـت ا أ ــل البلـدان وــوا
لول عاص 1111
ا دف  - 41اقد من انعداص املساواة داةل البلدان وأيما اينةا
 4-41التوةل درجييا رئ حت يق وو الدةل ودعـم اسـتمتار لـإ النمـو ألدو  11ا املا ـة
من السملان عدل أعلى من املعدل املتوس الوت لول عاص 1121
 1-41املص و عةية اإلدماج ايجتماع واي تاادا والسياس لليميـلئ اغـا النجلـت عـن
الســن أو اجلــن أو اإلعا ــة أو العــت أو اإلينيــة أو األةــل أو الــدين أو الو ــل اي تاــادا
أو غم لإئ لول عاص 1121
 2-41ـمان ملـاأر الفـت واقـد مـن أوجــر انعـداص املسـاواة ا النتـا ئ ـا ا لـإ مــن
ةــلل رزالــة ال ــوانص والسياســاا واملمارســاا التمييةيــةئ و عةيــة التشــتيعاا والسياســاا
واإلجتاءاا املل مة ا ملا الادد
 1-41اعتمــــاد سياســــاائ وي ســــيما السياســــاا املاليــــة وسياســــاا األجــــور واقمايــــة
ايجتماعيةئ وحت يق در أ رب من املساواة درجييا
 2-41حتســـص نجلـــيم ورةـــد األســـوا واملرسســـاا املاليـــة العامليـــة و عةيـــة نفيـــمل لـــإ
التنجليماا
 6-41مان عةية اثيل البلدان النامية ورااع ةوتا ا عمليـة ةـنل ال ـتار ا املرسسـاا
اي تاــادية واملاليــة الدوليــة العامليــةئ مــن أجــل حت يــق املةيــد مــن الفعاليــة واملاــدا ية واملســاءلة
والشتعية للمرسساا
 6-41يسم ا يتة و ن ـل األشـ ا علـى حنـو مـنجلم وآمـن ومنـتجلم ومتسـم ااملسـروليةئ
ا وال تسم سن اإلدارة
ا ا لإ من ةلل نفيمل سياساا ا يتة امل
-41أ نفيــمل مبــدأ املعاملــة اااةــة والتفوــيلية للبلــدان الناميــةئ وخباةــة أ ــل البلــدان وــوائ
ا يتماشى مل ا فا اا منجلمة التيارة العاملية
 -41شييل املساعدة اإلوا ية التا يـة والتـدأ اا املاليـةئ ـا ا لـإ ايسـتثمار األجـنيب
املباشتئ رئ الدول ال شتد اقاجة أيةا رليةائ وي سيما أ ل البلدان ووائ والبلـدان األأتي يـةئ
والدول اجلةرية الاغمة الناميةئ والبلدان النامية غم السا ليةئ وأ ا ا ةا واتانةا الوتنية
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-41ج ةفـا مـن ملـاليم معـاملا حتـويلا املةـاجتين رئ أ ـل مـن  2ا املا ـةئ ورلغـاء
نواا التحويلا املالية ال تاو ملاليفةا على  2ا املا ةئ لول عاص 1121
ا ــدف  - 44جعــل املــدن واملســتوتناا البشــتية شــاملة لليميــل وآمنــة و ــادرة علــى
الامود ومستدامة
 4-44ــمان اــول اجلميــل علــى مســا ن وةــدماا أساســية مل مــة وآمنــة وميســورة
التمللفةئ ورأل مستوى األ ياء الف مةئ لول عاص 1121
 1-44وأم رمملانية وةول اجلميل رئ نجلم ن ل مأمونة وميسورة التمللفة ويسـةل الوةـول
رليةا ومستدامةئ وحتسص السلمة على ال ت ئ وي سيما من ةلل وسيل ن ا الن ـل العـاصئ
مل ريلء ا تماص ةا ي تياجاا األشـ ا الـملين يعيشـون ا اـل اـتوف شـة والنسـاء
واألتفال واألش ا وا اإلعا ة و بار السنئ لول عاص 1121
 2-44عةيــة التوســل اقوــتا الشــامل لليميــل واملســتداصئ وال ــدرة علــى خت ــي وردارة
املستوتناا البشتية ا ايل البلدان على حنو ا م على املشـار ة ومتملامـل ومسـتداصئ لـول
عاص 1121
 1-44عةية اجلةود التامية رئ محاية وةون التتاث الث اا وال بيع العامل
 2-44الت ليــل رئ درجــة ــبمة مــن عــدد الوأيــاا وعــدد األش ـ ا املتوــترينئ وحت يــق
ختفيا انسبة [×] ا املا ة ا ااسا ت اي تاـادية املتاـلة االنـا احمللـ اإلاـا الـ حتـدث
اســبب الملــوارث ئ ــا ا لــإ الملــوارث املتاــلة اامليــاةئ مــل التت يــة علــى محايــة الف ــتاء
واألش ا الملين يعيشون ا ال أو اع شةئ لول عاص 1121
 6-44اقــد مــن األيــت البي ـ الســليب الفــتدا للمــدنئ ــا ا لــإ عــن تتيــق ريــلء ا تمــاص
ةا لنوعية ا واء وردارة نفاياا البلدياا وغم ائ لول عاص 1121
 6-44ــوأم ســبل اســتفادة اجلميــل مــن مســا اا ةوــتاء وأمــا ن عامــةئ آمنــة وشــاملة
لليميل وميملن الوةول رليةائ وي سـيما االنسـبة للنسـاء واألتفـال و بـار السـن واألشـ ا
وا اإلعا ةئ لول عاص 1121
-44أ دعم التواا اإلجيااية اي تاادية وايجتماعيـة والبي يـة اـص املنـاتق اقوـتية واملنـاتق
احملي ة ااملناتق اقوتية واملناتق التيفيةئ من ةلل عةية خت ي التنمية الوتنية واإل ليمية
 -44حت يــق زيــادة انســبة [×] ا املا ــة ا عــدد املــدن واملســتوتناا البشــتية الـ عتمــد
و نفمل سياساا وة ا متملاملة من أجل مشول اجلميلئ وحت يق الملفاءة ا است داص املـواردئ
24/32

14-59106

A/68/970

والت فيم من غم املناخ والتمليم معرئ وال درة على الامود ا مواجةة الملـوارثئ وو ـل
و نفيــمل اإلدارة الملليــة مل ــاتت الملــوارث علــى ايــل املســتوياائ ــا يتماشــى مــل رتــار عمــل
يوغوئ لول عاص 1111
-44ج دعم أ ل البلدان ووائ ا ا لإ من ةلل املساعدة املاليـة والت نيـةئ ا ر امـة املبـا ي
املستدامة وال ادرة على الامود ااست داص املواد احمللية
ا دف  - 41مان وجود أوا استةلف ورنتاج مستدامة
 4-41نفيمل اإلتار العشتا لربام ايستةلف واإلنتـاج املسـتدامصئ مـل يـاص ايـل البلـدان
ااختـــا رجـــتاءاا و ـــو البلـــدان املت دمـــة النمـــو دور التيـــادةئ مـــل متاعـــاة مســـتوى التنميـــة
ا البلدان النامية و دراتا
 1-41حت يق اإلدارة املستدامة وايست داص الملفر للموارد ال بيعيةئ لول عاص 1121
 2-41ختفيا نايب الفتد من النفاياا الغملا ية العامليـة علـى ةـعيد أمـا ن البيـل االتية ـة
واملستةلملص دار النامئ واقد من ةسا ت األغملية ا متا ـل اإلنتـاج وسلسـل اإلمـدادئ
ا ا لإ ةسا ت ما اعد اقاادئ لول عاص 1121
 1-41حت يـــق اإلدارة الســـليمة اي يـــا للمـــواد المليميا يـــة والنفايـــاا تـــوال دورة عمت ـــائ
وأ ــا لتتــت الدوليــة املتفــق عليةــائ واقــد ادرجــة ــبمة مــن رتل ةــا ا ا ــواء واملــاء والتتاــة
مــن أجــل الت ليـــل رئ أدو ــد مـــن آيار ــا الوــارة علـــى ةــحة اإلنســـان والبي ــةئ لـــول
عاص 1111
 2-41اقد ادرجة بمة من رنتـاج النفايـاائ مـن ةـلل املنـل والت فـيا ورعـادة التـدويت
ورعادة ايستعمالئ لول عاص 1121
 6-41شـــييل الشـــت اائ وي ســـيما الشـــت اا الملـــبمة وعـــرب الوتنيـــةئ علـــى اعتمـــاد
ممارساا مستدامةئ وردراج معلوماا ايستدامة ا دورة دم اريت ا
 6-41عةية ممارساا الشتاء العاص املستدامةئ وأ ا للسياساا واألولوياا الوتنية
 1-41ـــمان أن تـــواأت للنـــا ا ـــل مملـــان املعلومـــاا اا الاـــلة والـــوع االتنميـــة
املستدامة وأوا العيش ا و اص مل ال بيعة لول عاص 1121
-41أ دعم البلدان النامية لتعةية دراتا العلمية والتملنولوجية للمو دما حنـو حت يـق أوـا
ايستةلف واإلنتاج األ ثت استدامة
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 -41و ل و نفيمل أدواا لتةـد ـأيماا التنميـة املسـتدامة علـى السـيا ة املسـتدامة الـ
وأت أت العمل و عةز الث اأة واملنتياا احمللية
-41ج تشيد رعاناا الو ود األ فورا غم املتسمة االملفاءة وال شيل علـى ايسـتةلف
املستفئ عن تتيق ال واء على شو اا األسوا ئ وأ ا للجلتوف الوتنيـةئ ـا ا لـإ عـن
تتيــق رعــادة يمللــة الوــتا ب والــت لل االتــدري مــن اإلعانــاا الوــارةئ يثمــا وجــدائ
إلاةــار آيار ــا البي يــةئ علــى أن تاعــى ا لــإ السياســاا علــى حنــو امــل اي تياجــاا
والجلتوف اااةة للبلدان الناميةئ والت ليـل رئ أدو ـد مـن اآليـار الوـارة الـ ـد نـال مـن
نميتةائ وعلى حنو يملفل محاية الف تاء وا تمعاا احمللية املتوترة.
ا دف  - 42اختا رجتاءاا عاجلة للتادا لتغم املناخ وآيارة*
* مل التسليم اأن ا فا ية األمم املتحدة اإلتارية اشأن غم املنـاخ ـ املنتـدى الـدو واقملـوم الـدو
الت يس للتفاوض اشأن التادا لتغم املناخ على الاعيد العامل .

 4-42عةية املتونة وال درة على الامود ا مواجةـة األة ـار املت ب ـة ااملنـاخ والملـوارث
ال بيعية ا ايل البلدانئ و عةية ال درة على التمليم مل لإ األة ار
 1-42ردمــاج التــداام املتعل ــة اــتغم املنــاخ ا السياســاا وايســتتا ييياا والت ــي علــى
الاعيد الوت
 2-42حتسص التعليم ور اء الوع وال دراا البشتية واملرسسية للت فيم من غم املنـاخئ
والتمليم معرئ واقد من أيتة واإلنملار املبملت ار
-42أ نفيــمل مــا عةــدا اــر األتــتاف مــن البلــدان املت دمــة النمــو ا ا فا يــة األمــم املتحــدة
اإلتاريـة اشـأن غــم املنـاخ مـن التــةاص هبـدف التعب ـة املشــتت ة ملبلـ ـدرة  411اليــون دوير
ســنويا لــول عــاص  1111مــن ايــل املاــادر لتلبيــة ا تياجــاا البلــدان الناميــةئ ا ســيا
رجتاءاا الت فيم ا دية وشفاأية التنفيملئ وجعل الاندو األةوت للمنـاخ ا الـة شـغيل
امل عن تتيق ةويدة اتأ املال ا أ ت و ت ممملن
 -42عةية آلياا حتسص مستوى دراا الت ي واإلدارة الفعالص املتعل ص اتغم املنـاخ
ا أ ل البلدان ووائ ا ا لإ التت ية على النساء والشبا وا تمعاا احمللية واملةمشة
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ا دف  - 41ف ا حملي اا والبحار واملوارد البحتيـة واسـت دامةا علـى حنـو مسـتداص
لتح يق التنمية امل ستدامة
 4-41منل التلوث البحتا جبميل أنواعر واقد منـر ادرجـة ـبمةئ وي سـيما مـن األنشـ ة
الربيةئ ا ا لإ اق اص البحتائ و لوث املغملياائ لول عاص 1112
 1-41ردارة النجلم اإليملولوجيـة البحتيـة والسـا لية علـى حنـو مسـتداص ومحايتـةائ مـن أجـل
جتنب دوث آيار سلبية ـبم ةئ ـا ا لـإ عـن تتيـق عةيـة ـدرتا علـى الاـمودئ واختـا
اإلجتاءاا اللزمة من أجل حت يق الاحة واإلنتاجية للمحي اائ لول عاص 1111
 2-41ليــل حتمــا احملي ــاا رئ أدو ــد ومعاجلــة آيــارةئ ــا ا لــإ مــن ةــلل عةيــة
التعاون العلم على ايل املستوياا
 1-41نجليم الاي د على حنو أعـالئ ور ـاء الاـيد املفـت والاـيد غـم ال ـانو ي وغـم املبلـ
عنر وغم املنجلم وممارسـاا الاـيد املـدمتةئ و نفيـمل ة ـ ردارة ا مـة علـى العلـمئ مـن أجـل
رعــادة األرةــدة الســمملية رئ مــا انــت عليــر ا أ ــت و ــت ممملــنئ لتاــل علــى األ ــل رئ
املستوياا ال ميملن أن تير رنتاج أ اى غلة مستدامة وأ ا ملا حتددة ةاا اـةا البيولوجيـةئ
لول عاص 1111
 2-41ف  41ا املا ة على األ ل من املناتق السـا لية والبحتيـةئ ـا يتسـق مـل ال ـانون
الوت والدو واستنادا رئ أأول املعلوماا العلمية املتا ةئ لول عاص 1111
 6-41جلــت أشــملال اإلعانــاا امل دمــة ملاــا د األاــاف الـ ســةم ا اإلأــتا ا ــدراا
الايد وا ةيد األاـافئ ورلغـاء اإلعانـاا الـ سـا م ا ةـيد األاـاف غـم املشـتوع وغـم
املبل عنر وغم املنجلمئ واإل ياص عن استحداث رعاناا جديدة من ـملا ال بيـلئ مـل التسـليم
اــأن املعاملــة اااةــة والتفوــيلية املل مــة والفعالــة للبلــدان الناميــة وأ ــل البلــدان وــوا ينبغـ أن
ملـــون جـــةءا ي يتيـــةأ مـــن مفاو ـــاا منجلمـــة التيـــارة العامليـــة اشـــأن اإلعانـــاا ملاـــا د
األااف()2ئ لول عاص 1111
 6-41زيادة الفوا د اي تاادية ال تح ق للدول اجلةرية الاغمة النامية وأ ـل البلـدان وـوا
مــن ايســت داص املســتداص للمــوارد البحتيــةئ ــا ا لــإ مــن ةــلل اإلدارة املســتدامة ملاــا د
األاافئ و تاية األ ياء املا يةئ والسيا ةئ لول عاص 1121
__________
( )2مل متاعاة ما جيتا اليا مـن مفاو ـاا ا رتـار منجلمـة التيـارة العامليـةئ وة ـة الدو ـة اإلوا يـةئ ووييـة
ون ون الوزارية.
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-41أ زيــادة املعــارف العلميــةئ و ــويت ــدراا البح ـ ئ ون ــل التملنولوجيــا البحتيــةئ مــل
متاعــاة معــايم اللينــة األو يانوغتاأيــة اقملوميــة الدوليــة ومباد ةــا التوجيةيــة املتعل ــة ان ــل
التملنولوجيــا البحتيــةئ مــن أجــل حتســص ةــحة احملي ــاائ و عةيــة رســةاص التنــوع البيولــوج
البحتا ا نمية البلدان الناميةئ وي سيما الدول اجلةرية الاغمة النامية وأ ل البلدان ووا
-41

وأم رمملانية وةول ةغار الايادين اقتأيص رئ املوارد البحتية واألسوا

-41ج فالــة التنفيــمل الملامــل لل ــانون الــدو ئ علــى النحــو املــبص ا ا فا يــة األمــم املتحــدة
ل ـانون البحـار للــدول األتـتاف أيةـائ ــا ا لـإئ عنـد اي توــاءئ الـنجلم اإل ليميـة والدوليــة
قف احملي اا وموارد ا واست دامةا املستدامص من جانب أتتاأةا
ا ـدف  - 42محايــة الـنجلم اإليملولوجيــة الربيـة و تميمةــا و عةيـة اســت دامةا علـى حنــو
مستداصئ وردارة الغاااا على حنو مستداصئ ومملاأحة التاحتئ وو م ـد ور األرا ـ
وعمل مسارةئ وو م أ دان التنوع البيولوج
 4-42ــمان فـ و ــتميم الــنجلم اإليملولوجيــة الربيــة والــنجلم اإليملولوجيـة للميــاة العملاــة
الداةلية وةدماتائ وي سيما الغااـاا واألرا ـ التتبـة واجلبـال واألرا ـ اجلاأـةئ و ـمان
اســت دامةا علــى حنــو مســتداصئ و لــإ وأ ــا لللتةامــاا وجــب اي فا ــاا الدوليــةئ لــول
عاص 1111
 1-42عةية نفيمل اإلدارة املسـتدامة جلميـل أنـواع الغااـاائ وو ـم رزالـة الغااـاائ و ـتميم
الغاااا املتد ورة وزيادة زرع الغاااا ورعادة زرع الغاااا انسبة [ ]Xعلى الاـعيد العـامل ئ
لول عاص 1111
 2-42مملاأحة التاحتئ و تميم األرا والتتاة املتد ورةئ ا ا لـإ األرا ـ املتوـترة
مــن التاـــحت واجلفـــاف والفيوـــاناائ والســـع رئ حت يـــق عـــا ٍا ةـــا ٍل مـــن اـــا تة ـــد ور
األرا ئ لول عاص 1111
 1-42مان ف الـنجلم اإليملولوجيـة اجلبليـةئ ـا ا لـإ نوعةـا البيولـوج ئ مـن أجـل
عةية درتا على وأم املناأل ال ي غ عنةا لتح يق التنمية املستدامةئ لول عاص 1121
 2-42اختا رجتاءاا عاجلة و امة للحد من د ور املوا ل ال بيعيةئ وو ـم أ ـدان التنـوع
البيولوج ئ وال ياصئ لول عاص 1111ئ ماية األنواع املةددة ومنل ان تا ةا
 6-42فالة الت اسم العادل واملنام للمناأل الناش ة عن اسـت داص املـوارد اجلينيـةئ و عةيـة
سبل الوةول رئ لإ املوارد
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 6-42اختــا رجــتاءاا عاجلــة لو ــم الاــيد غــم املشــتوع لتنــواع احملميــة مــن النبا ــاا
واقيوانــاا وايجتــار أيةــائ والتاــدا ملنتيــاا األ يــاء الربيــة غــم املشــتوعةئ علــى مســتوي
العتض وال لب على السواء
 1-42اختــا ــداام ملنــل ردةــال األنــواع الغتيبــة الغازيــة رئ الــنجلم اإليملولوجيــة لترا ـ
واملياة و ليل أيت لإ رئ د بمئ ومتا بة األنـواع اا األولويـة أو ال وـاء عليةـائ لـول
عاص 1111
 1-42ردمــاج ــيم الــنجلم اإليملولوجيــة والتنــوع البيولــوج ا عمليــاا الت ــي الــوت
واحملل ئ والعملياا اإلوا يةئ واستتا ييياا اقد من الف تئ واقساااائ لول عاص 1111
-42أ شــد املــوارد املاليــة مــن ايــل املاــادر وزيادتــا زيــادة ــبمة اغــتض ف ـ التنــوع
البيولوج والنجلم اإليملولوجية واست دامةا است داما مستداما
شد موارد بمة مـن ايـل املاـادر وعلـى ايـل املسـتوياا اغـتض اويـل اإلدارة
-42
املستدامة للغاااا و وأم ما يملف من اقواأة للبلدان النامية لتعةية لـإ اإلدارةئ ـا ا لـإ
ف الغاااا ورعادة زرع الغاااا
-42ج عةية الدعم العامل لليةود التامية رئ مملاأحة الايد غـم املشـتوع لتنـواع احملميـة
وايجتار هبائ و لإ اوسا ل شـمل زيـادة ـدراا ا تمعـاا احملليـة علـى السـع رئ اقاـول
على أت سبل سب التز املستدامة
ا دف  - 46التشييل على ر امة نتمعاا مساملة ي يكةم ش أيةا أ ـد مـن أجـل حت يـق
التنميــة املســتدامةئ ور ا ــة رمملانيــة وةــول اجلميــل رئ العدالــة ئ وانــاء مرسســاا أعالــة
وةا عة للمساءلة وشاملة لليميل على ايل املستوياا
 4-46اقد ادرجة بمة من ايل أشملال العنـم ومـا يتاـل اـر مـن معـديا الوأيـاا ا
ل مملان
 1-46ر ـــاء رســـاءة املعاملـــة وايســـتغلل وايجتـــار االبشـــت وايـــل أشـــملال العنـــم ـــد
األتفال و عمليبةم
 2-46عةية سيادة ال ـانون علـى الاـعيدين الـوت والـدو و ـمان ملـاأر أـت
اجلميل رئ العدالة

وةـول

 1-46اقـد ا ــدر ــبم مــن التــدأ اا غــم املشــتوعة لتمــوال واألســلحةئ و عةيــة اســتتداد
األةول املستو ة ورعادتا ومملاأحة ايل أشملال اجلتمية املنجلمةئ لول عاص 1121
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 2-46اقد ادرجة بمة من الفساد والتشوة جبميل أشملا ما
 6-46رنشاء مرسساا أعالة وشفاأة وةا عة للمساءلة على ايل املستوياا
 6-46مان اختا ال تاراا على حنـو مسـتييب لل تياجـاا وشـامل لليميـل و شـار
واثيل على ايل املستوياا
 1-46وسيل و عةية مشار ة البلدان النامية ا مرسساا اقو مة العاملية
 1-46وأم وية انونية لليميلئ ا ا لإ سييل املواليدئ لول عاص 1121
 41-46فالة وةول اجلمةور رئ املعلومـاا ومحايـة اقتيـاا األساسـيةئ وأ ـا للتشـتيعاا
الوتنية واي فا اا الدولية
-46أ عةيــــة املرسســــاا الوتنيــــة اا الاــــلةئ اوســــا ل منــــةا التعــــاون الــــدو ئ ســــعيا
لبنــاء ال ــدراا علــى ايــل املســتوياائ وي ســيما ا البلــدان الناميــةئ ملنــل العنــم ومملاأحــة
اإلر ا واجلتمية
-46

عةية ال وانص والسياساا غم التمييةية لتح يق التنمية املستدامة

ا دف  - 46عةية وسا ل التنفيمل و نشي الشتا ة العاملية من أجل التنمية املستدامة
الشرون املالية
 4-46عةيــة عب ــة املــوارد احملليــةئ اوســا ل شــمل ــدم الــدعم الــدو رئ البلــدان الناميــةئ
لتحسص ال دراا احمللية ا نال حتايل الوتا ب وغم ا من اإليتاداا
 1-46نفيمل البلدان املت دمة النمو يلتةاماتا ا نال املساعدة اإلوا ية التاية نفيملا ـاملئ
ا يشمل دم  1.6ا املا ة من دةلةا ال وم اإلاـا مسـاعدة روا يـة رايـة رئ البلـدان
الناميةئ على أن كي دص ما يتتاوح من  1.42رئ  1.11ا املا ة منةا رئ أ ل البلدان ووا
2-46

شد موارد مالية ر اأية من ماادر متعددة من أجل البلدان النامية

 1-46مساعدة البلدان النامية ا حت يق ال ـدرة علـى حتمـل الـديون علـى املـدى ال ويـل مـن
ةــلل نســيق السياســاا التاميــة رئ عةيــة التمويــل اــديون وختفيــم أعبــاء الــديون ورعــادة
يمللتــةائ ســب اي توــاءئ ومعاجلــة مســألة الــديون ااارجيــة للبلــدان الف ــمة املث لــة هبــا
إلةتاجةا من الة املديونية اقتجة
 2-46اعتماد نجلم لتشييل ايستثمار أل ل البلدان ووا و نفيمل ا
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التملنولوجيا
 6-46عةيــة التعــاون اإل ليم ـ والــدو اــص الشــمال واجلنــو وأيمــا اــص الــدان اجلنــو
والتعاون الثليـ أيمـا يتعلـق اـالعلوص والتملنولوجيـا واياتملـار والوةـول رليةـائ و عةيـة بـادل
املعارف وأق شتو متفق عليةائ اوسـا ل شـمل حتسـص التنسـيق أيمـا اـص اآلليـاا ال ا مـةئ
وي سيما على مستوى األمم املتحدةئ ومن ةـلل آليـة عامليـة لتيسـم التملنولوجيـا عنـدما يـتم
اي فا عليةا
 6-46عةية ويت ملنولوجياا سليمة اي يـا ون لـةا و عميمةـا ونشـت ا رئ البلـدان الناميـة
اشتو موا يةئ ا ا لإ الشتو التسا لية والتفويليةئ و لإ على النحو املتفق علير
 1-46التفعيل الملامل لبنإ التملنولوجيا وآلية اناء ال دراا ا نـايا العلـم والتملنولوجيـا
واياتملــار لاــاحل أ ــل البلــدان وــوا لــول عــاص 1146ئ و عةيــة اســت داص التملنولوجيــاا
التمملينيةئ وي سيما ملنولوجيا املعلوماا واي اايا
اناء ال دراا
 1-46عةيــة الــدعم الــدو لتنفيــمل انــاء ال ــدراا ا البلــدان الناميــة نفيــملا أعــاي وحمــدد
األ ــداف مــن أجــل دعــم اا ـ الوتنيــة التاميــة رئ نفيــمل ايــل أ ــداف التنميــة املســتدامةئ
اوسا ل شمل التعاون اص الشمال واجلنو وأيما اص الدان اجلنو والتعاون الثلي
التيار ة
 41-46عةية نجلاص جتارا متعدد األتتاف عامل و ا م على ال واعـد ومفتـوح وغـم اييـةا
ومناـم ا رتــار منجلمــة التيــارة العامليــةئ اوسـا ل منــةا اةتتــاص املفاو ــاا اجلاريــة ا رتــار
ة ة الدو ة اإلوا ية ال و عتةا لإ املنجلمة
 44-46زيادة ةادراا البلدان الناميـة زيـادة ـبمةئ وي سـيما اغـتض موـاعفة اـة أ ـل
البلدان ووا من الاادراا العاملية لول عاص 1111
 41-46حت يق التنفيمل املناسب التو يت لوةول منتياا ايل أ ل البلـدان وـوا رئ األسـوا
ادون رسوص ات ية أو ال مفتو ةئ ااشيا مل تاراا منجلمة التيـارة العامليـةئ اوسـا ل
منــةا فالــة جعــل واع ـد املنشــأ التفوــيلية املن ب ــة علــى وارداا أ ــل البلــدان وــوا شــفاأة
واسي ةئ و فالة مسامهة لإ ال واعد ا يسم الوةول رئ األسوا
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املسا ل النكجلمية
اتساق السياسات واملؤسسات
 42-46عةيـــة اســـت تار اي تاـــاد المللــ علـــى الاـــعيد العـــامل ئ اوســـا ل شـــمل نســـيق
السياساا وحت يق ا سا ةا
 41-46عةية ا سا السياساا من أجل حت يق التنمية املستدامة
 42-46ا تتاص اقية السياساد وال يادة اااةص املـل الـد لو ـل و نفيـمل سياسـاا لل وـاء
على الف ت وحت يق التنمية املستدامة
شراكات أصحاب املصلحة املتعددين
 46-46عةية الشتا ة العاملية من أجل حت يق التنميـة املسـتدامةئ واسـتملما ا اشـتا اا اـص
أةحا املالحة املتعددين جلمـل املعـارف وااـرباا والتملنولوجيـا واملـوارد املاليـة و ااةـائ
و لإ هبدف حت يق أ داف التنمية املستدامة ا ايل البلدانئ وي سيما البلدان النامية
 46-46شييل و عةيـة الشـتا اا العامـة واـص ال ـاع العـاص وال ـاع ااـا وشـتا اا
ا تمــل املــد ي الفعالــةئ اايســتفادة مــن ااــرباا اململتســبة مــن الشــتا اا ومــن اســتتا ييياتا
لتعب ة املوارد
البيانات والرصد واملساءلة
 41-46عةية دم الدعم لبناء دراا البلدان الناميةئ ا ا لإ أ ـل البلـدان وـوا والـدول
اجلةرية الاغمة الناميةئ لتح يق زيادة ـبمة ا ـواأت ايانـاا عاليـة اجلـودة ومناسـبة التو يـت
ومويو ة ومفالة سب الدةلئ ونوع اجلن ئ والسنئ والعت ئ واينتمـاء العت ـ ئ والو ـل
مةاجتئ واإلعا ةئ واملو ل اجلغتاا وغم ا من اااا ل اا الالة ا السـيا اا الوتنيـةئ
لول عاص 1111
 41-46ايســتفادة مــن املبــادراا ال ا مــة لو ــل م ــايي للت ــدص احملــتز ا حت يــق التنميــة
ملمــل النــا احمللـ اإلاــا ئ ودعــم انــاء ال ــدراا اإل اــا ية ا البلــدان الناميــةئ
املســتدامة ِّ
لول عاص 1121

32/32

14-59106

