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الدورة التاسعة والستون
البندان ( 13أ) و  115من جدول األعمال
التنفيــو واملتاةعــة املتنــامنن واملنســئان لنتــا
املـــات ال ال يســـية ومـــات ال الئمـــة الـــ
تعئدها األمـم املتحـدة ا امليـدااال اصاتيـا
واصجتماعي وامليا ين املتيلة هبما
متاةعة اتا مات امة األلفية

الط يق إىل العيش ةن امة حبلول عام  :2030الئضاء على الفئ وتغيري
حياة اجلميع ومحاية كوكب األرض
تئ ي ـ يميعــي مئــدم مــن األمــال العــام ةم ـ ن سطــة التنميــة املســتدامة ملــا ةعــد
عام 2015
موجز
يئدم هوا التئ ي عمن ةئ ار اجلمعية العامة  6/68الو طلبـ ييـا الـدول األعضـاء
إىل األمال العام أن يئوم ةتجميع كامل تمنيلة املسامهال املتاحة ةمـ ن سطـة التنميـة ملـا ةعـد
عـــام  2015وأن يئـــدم ابـــل اايـــة عـــام  2014تئ يـ ـ ا يميعيـــا لينـــون مهةاةـــة مســـامهة ا
املفاوضال احلنومية الدولية.
وي سم التئ ي  ،استنا ا إىل سربة عئدين مـن املمارسـة ا ا يـة وإىل إسـمامال جـ
يميعما من سنل عملية مفتوحة مشلـ اجلميـع ،س يطـة ط يـق إىل ئيـق العـيش ةن امـة ا
السنوال الـ  15التالية .ويئتـ التئ يـ سطـة للتنميـة املسـتدامة تتسـم ةالمـمول وتفضـي إىل
التحــول أسا اســما احلئــوه واورهــا النــار وكوكــب األرض .ويتضــمن موعــة متناملــة مــن
)14-66172 (A

171214

**1466172

221214

A/69/700

ستة عناص للمساعدة ا صوغ سطـة التنميـة املسـتدامة وتعهيههـا وضـمان الـوعي واصهتمـام
ةالطمو وال ؤية اللـوين عـربل عنـمما الـدول األعضـاء ،وت تـمما إىل وااـع ،علـى اليـعيد
الئط  ،وهوه العناص هي( :أ) العيش ةن امة :الئضاء على الفئـ ومنايحـة عـدم املسـاواة
(ب) النـــار :ضـ ـمان التمتـــع مهويـــور اليـــحة وتـــويري املع يـــة وإ مـــا النســـاء واألطفـــال
( ) ال ســاء :ةنــاء ااتيــا اــو يمــمل اجلميــع ويفضــي إىل التحــول ( ) كوكــب األرض:
محاية اظمنا ا ينولوجية ليـا كايـة امتمعـال وأطفالنـا (هــ) العـدل :العمـل علـى إةـاعة
األمــان والســنم ا امتمعــال وتئويــة املاسســال (و) المـ اكة :حفــه التضــامن العــاملي مــن
أجل التنمية املستدامة.
وياكد التئ ي أيضـا أن اططـة املتناملـة للتنميـة املسـتدامة تتطلـب إطـارا مـن وسـا ل
تنفيــوها علــى افــر الئــدر مــن التــتمر ،يمــمل التمويــل والتننولوجيــا واصســتةمار ا اــدرال
التنميــة املســتدامة .كمــا يــدعو التئ ي ـ إىل اعتنــاه ةئايــة املســاولية املمــت كة لضــمان ت ــة
الوعو إىل وااـع .و ئيئـا هـوه الغايـة ،يئتـ التئ يـ إطـارا يتسـه مـن سنلـا رصـد التنفيـو
واستع اضـا ،اســتنا ا إىل اـدرال إحيــا ية أيضـل واســتغنل ا منااـال الـ تتيحمـا ميــا ر
البيااال اجلديـدة وريـري التئليديـة ،وأن تنـون منظومـة األمـم املتحـدة ”علـى مسـتو الغـ ض
املنمــو “ حبيــت تســتطيع التيــد لتحــديال اططــة اجلديــدة .و ئيــق العــيش ةن امــة ا
السنوال الـ  15املئبلة أم ممنن إذا مـا امنـا ةمـنل ـاعي ةتعبإلـة ا را ة السياسـية واملـوار
النممة لتعهيه النظام املتعد األط اف وتئوية ولنا.
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”اسلِّم ة ن النار هم اـور التنميـة املسـتدامة وحنـن ،ا هـوا اليـد  ،اسـعى
إىل ةناء عامل عا ل ومنيـف وةـامل للجميـع ،والتـهم ةالعمـل سـويا مـن أجـل تعهيـه
النمو اصاتيا املط والمامل ،و ئيـق التنميـة اصجتماعيـة ومحايـة البيإلـة مهـا يعـو
ةالنفع على النار كاية“.
الوةيئة اطتامية ملـات األمـم املتحـدة للتنميـة املسـتدامة (مـات ريـو ” ،)20املسـتئبل
الو ايبو إليا“

أوص -

عوة عاملية إىل العمل لتغيري عاملنا ا يت ة ما ةعد عام 2015
 - 1يميئ عام  2015ي صة ي يدة أمام اا ة العامل والنار للئضاء على الفئ وتغيري العـامل
على حنو جيعلا يليب ةمنل أيضل حاجال ا اسان وضـ ورال التحـول اصاتيـا  ،ةـالتهامن
مع محاية ةيإلتنا وكفالة استتباب السنم والتمتع حبئوه ا اسان.
 - 2وحنن اآلن ا مفتـ ه طـ ه تـار ي ،وسـيتواف علـى الط يـق الـو سنسـلنا جناحنـا
أو يملنا ا الوياء ةـالوعو الـ اطعناهـا علـى أافسـنا .وةنمناانـا عـن ط يـق ااتيـا اا املعـومل
وما لدينا من تننولوجيا متطـورة أن ائـ ر الئضـاء علـى ايـ الفئـ املـداع واجلـوع املنممـتال
للبم ية منو الئدم .أو أن استم ا ميا ة تدهور كوكبنا والسما ألوجـا عـدم املسـاواة الـ
ص تاحتمَل ة ن تاميع امل ارة والي ر .إن طموحنا هو ئيق التنمية املستدامة للجميع.
 - 3وســينون المــباب هــم محلــة ممــاعل سطــة التنميــة املســتدامة املئبلــة املمتــدة ح ـ
عام  .2030وجيب أن اضمن أص يتخلف أحد عن ركب هوا التحـول مـع تنفنلنـا ا الواـ
افسا حبماية النوكب .وحنن مساولون معـا عـن ةـدء السـري ا ط يـق الئـق اصم هـار العمـيم
واملمــت ك ا عــامل يــنعم ةالســنم وييــمد ا وجــا األسطــار وياستمسـ ييــا حبئــوه ا اســان
وسيا ة الئااون.
 - 4والتغــيري هــو ةــعاراا .وحنــن مــدعوون ا هــوه اللحظــة إىل ا مســاك ةديــة الئيــا ة
والتيـ ف ةمــجاعة .حنــن مــدعوون إىل احتضــان التغــيري وتبنيــا .تغــيري تمعاتنــا .تغــيري طـ ه
إ ارة ااتيا اتنا .تغيري عناتنا ةنوكبنا الو لير لدينا ريريه.
 - 5وةاستطاعتنا وحنن ائوم ةول أن استجيب ةمنل كامل صحتياجال عي اا والويـاء
ةالوعد اطالد الو اطعناه على أافسنا عندما ولدل األمم املتحدة.
 - 6يئد أسول أمم العامل منو سبعال عاما ،وا اعتما امليةـاه املاسـر للمنظمـة ،علـى
عاتئما ا يباجة امليةاه التهاما علنيا ةـ ”أن انئو األجيـال املئبلـة مـن ويـنل احلـ ب  ...وأن
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ااكد من جديد إمياانا ةاحلئوه األساسية لإلاسان وةن امة الف وادره ومهـا لل جـال والنسـاء
واألمم كبريها وصغريها من حئوه متساوية  ...وأن ابال األحوال ال مينـن ا للـما ئيـق
العدالة واحتـ ام اصلتهامـال الناةـإلة عـن املعاهـدال وريريهـا مـن ميـا ر الئـااون الـدو  ،وأن
اديع ةال اي اصجتماعي ادما ،وأن ا يع مستو احلياة ا جو من احل ية أيسح“.
 - 7وااطناا مـن هـوا الوعـد األساسـي ،عـ اجلمعيـة العامـة ا إعـنن احلـق ا التنميـة
( )1986إىل اعتمــا ا ـ يضــمن أن يمــارك اجلميــع ا التنميــة ممــاركة حئيئيــة وأن تــومع
يوا دها توميعا عا ص.
 - 8لئد حئئ البم ية تئدما مبم ا ا العئو السبعة املاضية .يئد الينا العنـف وأامـ اا
ماسسال عاملية وأرسينا موعة مبا ئ عامليـة متفـق عليمـا واسـيجا ة يـا مـن اواعـد الئـااون
الــدو  .وةــمداا تئــدما تننولوجيــا مــوهن وس ـ و املنيــال ةعــد املنيــال مــن ا ـ ة الفئ ـ
وس ـ و منيــال اس ـ ين مــن ا ـ ة التــمميش وام ـ أم ـ اض وارتفــاع متوس ـ العم ـ املتواــع
وتفني اصستعمار ووص ة أمم جديدة واانسار الفيل العني وت سخ جـوور املمارسـال
الدميئ اطية وةناء ااتيا ال ااةضة ا يع املناطق.
 - 9ووجداا منو ااعئا مات األمم املتحدة املعين ةالبيإلة والتنمية ”مات امـة األرض“ ا
ريـو جــااريو ،الرباميـل ،عــام  1992ط يئـا جديــدا حنــو ريـاه البمـ ية ،هـو ط يــق التنميــة
املستدامة .وجعل إعنن األلفية واألهداف ا ا ية لأللفية اللوين صـيغا ا عـام  2000النـار
ا الـب اصهتمــام ،يتحســن ةــول حيـاة النــةريين ا العــامل أ ــع سـنا مل يســبق لــا مةيــل.
وألم ـ اســتنفار اجلمــو العامليــة سلــف األهــداف ا ا يــة لأللفيــة أن ةنمنــان العمــل املتعــد
األط اف أن ياحدث تغيريا حئيئيا.
 - 10إص أن أوضاع العامل اليوم ةعيدة كل البعد عن ال ؤية ال توساها امليةاه .يبينمـا يـنعم
البعض ا سري ويـري ،امـاهد الـبنيال وهـم يعـااون مـن الفئـ الناسـح والتفاوتـال اليـارسة
والبطالــة واألم ـ اض واحل مــان .والتم ـ هــو اآلن ا أعلــى مســتو لــا منــو احل ـ ب العامليــة
الةاايــة .وةات ـ التاعــال املســلحة واجل ميــة وا رهــاب واصضــطما والفســا وا يــنل مــن
العئاب وتتكل سيا ة الئااون وااعا يوميا .وما مال أممال اصاتيا والغـواء والطااـة العامليـة
ها اةار ملموسة .وعوااب تغري املناخ هي اآلن ا مستملما يئ  .وةئدر ما ت ك التئـدم الـو
أح مااه ا العلم والتننولوجيا وتعبإلة أةنال التح ك اصجتماعي على اليـعيد العـاملي ةيـمتا
على حئبتنا املعاص ة ،ينول يعل أيضا أوجا ا سفاه والئيور املوكورة.
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 - 11يعاملنــا الــو ةات ـ العوملــة ستــا األساســية وإن كــان التئــدم اصســتةنا ي الــو ئــق
هو إحد عنماتا املميهة يئد ريدا متسما أيضا ةدرجال ريري مئبولة ويوه طااة التحمُّـل مـن
العوم واطوف والتمييه واصستغنل والظلم والطيش البيإلي على يع املستويال.
 - 12ريري أانا ادرك أيضا أن هوه املماكل ليس من صنع الطبيعة أو اِتا لـواه سارجـة
عـن إرا تنــا .يمــي اتــا لفعــل وتئيــري النـار ،مــن ماسســال عامــة واطــاع ســا وجمــال
أس معمو إليما حبماية حئوه ا اسان والوو عن ك امة ا اسان.
 - 13إانا اعلم كيف اتيد هوه التحديال ولـدينا الوسـا ل الـ تنننـا مـن ذلـ  .ولنـن
ايا ة ستاما اصستعجال.
الو حنتاجا هو العمل املمت ك اآلن
 - 14يمي ديال عاملية .تتطلب مستويال جديدة من العمل املتعد األط اف املنـبين علـى
األ لة وامل تنه على الئيم واملبا ئ املمت كة وعلى األولويال ال يسد ميريا ممت كا.
 - 15إن اصلتهامال العاملية الـ أسـوااها علـى عاتئنـا مهوجـب امليةـاه جيـب أن يرباـا علـى
التحـ ك .وةــعوراا ةالتعــاطف مــع اآلس ـ ين وميــلحتنا الواتيــة املســتنرية جيــب أن يــديعااا إىل
التح ك .واملساوليال امللئاة على عاتئنا ةاعتباراا رعاة هـوا النوكـب جيـب أن تـديعنا ةـنفر
الئدر إىل التح ك .والتمديدال ال امـمدها اليـوم ص تـ م احلـدو الـ رسمـا البمـ  ،سـواء
كااــ حــدو ا ةــال البلــدان أو حــدو ا ةــال الطبئــال أو الئــدرال أو األعمــار أو اجلنســال
أو املناطق اجلغ ايية أو األصول الع اية أو األ يان.
 - 16يت اة العامل الو ص رجعة ييا جيعل التحديال ال تواجا أيا منـا ـديال أمـام كـل
واحد يينا ،وهو أم الـدث تـدرجييا ا ةعـض األحيـان ولننـا الـدث يجـ ة ا أحيـان كـةرية.
عبء من األعباء ةل هي ةاألح ي صـة
ريري أن مواجمة هوه التحديال املعئدة ليس
ليوغ ة اكال و الفال جديدة ميننما أن تتضاي معا للنموض ة وضاع البم .
 - 17وتوي التج ةة ال سضـناها ا السـعي لتحئيـق األهـداف ا ا يـة لأللفيـة أ لـة امغـة
على أن من املمنن استنفار طااال امتمع الدو ماهبة هوه التحـديال املعئـدة .يئـد ا تلفـ
احلنومال وامتمع املدين وتمنيلة كـبرية مـن اجلمـال الفاعلـة الدوليـة سلـف هـوه األهـداف
ا مع كة متعد ة اجلبمال ضد الفئ واملـ ض .وتولـدل عنـمم امـ مبتنـ ة وةيااـال جديـدة
حيوية وموار جديدة وأ وال وتننولوجيال جديدة طوض هوا النضال .و سن المـفايية
وتعهم ل الـان ام املتعـد ة األطـ اف وتـدعألم األسـو ةنـم اـا م علـى النتـا ا تنـاول السياسـة
العامة .يالسياسال العامة السليمة املستوحاة من األهداف ا ا ية لأللفية وال يعهمهـا العمـل
اجلماعي والتعاون الدو تفضي إىل جناحال ةاه ة .يئد اسـتطاع العـامل ا العئـدين السـاةئال
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منو عام  1990أن يئلل اسبة الفئ املداع إىل النيـف وأن ينتمـل  700مليـون ةـخم مـن
ة اةن الفئ املداع .وا العئد املمتد ةال عامي  2000و  ،2010أمنن ينـب ويـاة مـا يئـدر
ةـ  3.3منيال ةخم مـن املنريـا وأمائـو  22مليـون ةـخم ا املع كـة ضـد السـل .وأةئـى
تيسُّ إمنااية حيول ا ملياةال ةفريور ائـم املناعـة البمـ ية علـى العـن املضـا لفريوسـال
النسخ العنسي على حياة  6.6منيال ةخم منـو عـام  .1995و سـن ةمـنل مطـ ا
الوا افسا اسـبة ا اـاث إىل الـوكور ا املـدارر اصةتدا يـة وإمناايـة احليـول علـى ال عايـة
اليحية لألطفال واألممال ومماركة امل أة ا احلياة السياسية(.)1
 - 18وجيب أن استةم ا األعمال ال مل تنتمل ا سبيل ئيق األهداف ا ا يـة لأللفيـة
وأن اسـتخدمما كمنطلــق حنـو املســتئبل الـو ايــبو إليــا ،حنـو مســتئبل ص يئـ ييــا ،مســتئبل
أساسـا حئــوه ا اســان واملســاواة واصســتدامة .يمــوا هـو واجبنــا وص ةــد أن ينـون هــو أيضــا
ا رث الو اسعى جاهدين ألن ات كا ألطفالنا.
 - 19لئــد ةــ ع امتمــع الــدو  ،ا مســعى منــا ليــوغ سطــة عامليــة للتنميــة املســتدامة
للسنوال التالية لعام  ، 2015ا عمليـة مل يسـبق هـا مةيـل .يلـم الـدث اـ أن جـ تمـاور
هبوا الئدر من اصتساع والممول ةم ن عد هبوه النة ة من املسا ل موضـع اصهتمـام العـاملي.
وهي رحلة حاسة األمهية التهم خبوضما ،ا السنتال الئيريتال اللتال اائضـتا منـو أن أرسـى
مات األمـم املتحـدة للتنميـة املسـتدامة األسـار ملسـار التنميـة املسـتدامة ملـا ةعـد عـام ،2015
يعا الدول األعضاء وكامـل منظومـة األمـم املتحـدة واطـرباء واطـاع ممةِّـل مـن امتمـع املـدين
واطاع األعمال وأيضا  -وهو األهم  -منيال األةـخا مـن كايـة ةئـاع العـامل .وهـوا أمـ
الدواا ةسببا هو ةالوال أمـل كـبري .وتمـنل الـ و اطناـة والمـعور ةوحـدة اهـدف اللـوان
اابةئا عن األس ة البم ية ةناملما ة هااا على أن ةنمناانا أن اتناى لني ابتن واتعاون سـعيا
إىل إجيا حلول و ئيق امليلحة املمت كة.
 - 20وملا كان الباب ةال اآلن مفتوحا أمام ااعدة ع يضة من مايد هوا املسـار ،يـن ةـد
من التسليم ة ن ة عيتا ستتواف إىل حد كبري على رجة يسُّد ال سا ل األساسية الـ تيـل
إلينا ا ايلتا ال نما ية .ولير هوا هو الوا املناسب لل ضوخ لنعتبارال السياسية أو تئبُّـل
احلد األ ىن املعتا  .يالتمديدال اجلديدة ال تواجمنا والفـ اجلديـدة الـ تلـو لنـا تتطلـب
مســــتو عاليــــا مــــن الطمــــو ومســــار عمــــل يتســــم حئــــا ةطــــاةع املمــــاركة والتجــــاوب
و ئيق التحول.
__________
( )1ااظ التئ ي املتعلق ةاألهداف ا ا ية لأللفية لعام .2014
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 - 21ويممل ذل التيد لتغري املناخ .وكما أكدل اهيإلة احلنوميـة الدوليـة املعنيـة ةـتغري
املنــاخ ،يــنن تغــري املنــاخ يــا إىل تفــاام التمديــدال .ويهيــد صــعوةة ئيــق سطــة التنميــة
املستدامة ألاا يـا إىل ت اجـع اصياهـال ا جياةيـة وامـوء حـاصل جديـدة مـن عـدم الـيئال
وتياعد تناليف التحيال ضد األسطار.
 - 22وهوا عمل ص ينفع معا سري األمور كاملعتا .
 - 23يالنار ا يع أحناء العامل يتطلعون إىل األمم املتحدة وينتظ ون منـما أن تنـون علـى
مستو التحد ة ن تنون لديما سطة ائئة للتحول حئا ،سطة عاملية وااةلـة أيضـا للتطويـع
لظ وف كل ةلد وينون النار وكوكب األرض اورها .واـد أكـدوا ا اـداءاام احلاجـة إىل
الدميئ اطيــة وســيا ة الئــااون ووجــو يمســحة للعمــل األهلــي واحلوكمــة األجنــع واملاسســال
الئا رة ،وإىل إاامة ة اكال جديـدة ومبتنـ ة مـع أطـ اف منـما جمـال اطـاع األعمـال الـ
تتيـ ف مهســاولية والســلطال احملليــة الفعالــة ،وإىل ةــورة ا البيااــال واليــال اويــة للمســاءلة
وة اكال عاملية متجد ة .وياكد النار ا يع أحناء العامل أيضا أن ميدااية اططـة اجلديـدة
م هواة ةالوسا ل املتاحة لتنفيوها.
 - 24وسيمــمد عــام  2015عئــد ةنةــة اجتماعــال وليــة رييعــة املســتو ســتتا لنــا مــن
سنها الف صـة ألن ا سـم منمـح عمـد جديـد للتنميـة املسـتدامة .أوهـا املـات الـدو الةالـت
لتمويل التنمية ،الو سيعئد ا أ ير أةاةا ا توم/يوليا والو اد ياياغ ييا تعا اهدٌ من أجـل
إاامة ة اكة عاملية .والةاين هو مات الئمة اصستةنا ي املعـين ةالتنميـة املسـتدامة ،الـو سـيعئد
ا مئ األمم املتحدة ةنيويورك ا أيلول/سبتمرب ،حيت سيعتمد العامل اططة اجلديدة وسيضـع
موعــة أهــداف للتنميــة املســتدامة ا مــل أن تمــنل ائلــة ا التوجــا ليــا النــار وكوكــب
األرض .والةالت هو الدورة احلا ية والعم ون ملات األط اف ا اتفاايـة األمـم املتحـدة ةمـ ن
تغري املناخ ،ال ستعئد ا ةارير ا كااون األول /يسمرب ،وال ستفي ييمـا الـدول األعضـاء
مها تعمدل ةا من اعتما اتفاه جديد للتيد لتمديد مينن أن يهيـد مـن صـعوةة إجنـام سطـة
التنمية املستدامة اجلديدة.
 - 25لئد ان األوان ألن يئـوم العـامل ةعمـل تـار ي حـداث ـول ا حيـاة النـار ومحايـة
كوكــب األرض .وإاــين أحــت احلنومــال والنــار ا كــل منــان علــى الويــاء ةاملســاوليال
السياسية واملعنوية امللئاة على عاتئمم .هوا هو ادا ي من أجل العـيش ا ك امـة وعلينـا يعـا
أن اليب النداء ة يضل ما لدينا من رؤية وكل ما لدينا من اوة.
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ةاايا  -موجه يميعي
”إن ئيق كل مـا لـا ايمـة ا امتمـع البمـ
لألي ا “ .ألربل اينمتاين

رهـال ةفـ

التنميـة املتاحـة

ألف  -ما تعلمناه ةعد عئدين من التج ةة ا ال التنمية
 - 26يتنــاول احلــوار العــاملي ةمـ ن سطــة التنميــة املســتدامة ملــا ةعــد عــام  2015النــةري مــن
العناص اجلديدة وال تسمم يعن ا إحداث التحـول .ولنـن جـوور هـوا احلـوار عميئـة تتـد
إىل ي ةــة امتمــع ا ــا ي ســنل الســنوال العم ـ ين املاضــية ،والنتــا املتبي ـ ة ال ؤيــة ال ـ
أسف ل عنما املات ال العاملية املعئو ة ا تسعينيال الئ ن املاضي :مات األمـم املتحـدة املعـين
ةالبيإلة والتنمية لعام ( 1992مات امة األرض) ومات امة األلفية واألهداف ا ا يـة لأللفيـة
لعام  2000ومات الئمة العاملي لعام  2005ومـات الئمـة املعـين ةاألهـداف ا ا يـة لأللفيـة
لعــام  2010وامل حلــة التحضــريية ملــات األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة (مــات ريــو )20
لعام .2012
 - 27واـــد واضـــع حجـ ـ األســـار لعمليـــة التجديـــد العامليـــة احلاليـــة ا ريـــو جـــااريو
ا حهي ان/يوايــا مــن عــام  ،2012ةاعتمــا الوةيئــة اطتاميــة ملــات األمــم املتحــدة للتنميــة
املســتدامة ”املســتئبل الــو ايــبو إليــا“ .يئــد تناول ـ الوةيئــة ةالوصــف الــدرور املســتفا ة
من عئدين من التج ةة ا ال التنميـة ،وأتـ ةتئيـيم مسـتفيض للتئـدم احملـ م ا تنفيـو سطـة
التنمية املستدامة وللةغ ال ال تعت يما.
 - 28ورريم أن التئدم احملـ م اتسـم ةالئيـور والتفـاول ،إص أاـا كـان تئـدما ملحولـا .يئبـل
عئدين من الهمن يئ  ،كان  40ا املا ة من سنان العامل النامي يعيمون ا يئ مداع ،وكـان
مفموم الئضاء على الفئ أم ا يستعيـي تيـوره .وحنـن اعلـم اآلن ،ةعـد ئيـق مناسـب ةعيـدة
املد ومتواصلة ،أاا مينن الئضاء على الفئ املداع ا ريضون جيل واحـد اسـ  .واـد أسـمم
األهداف ا ا ية لأللفية إسماما كبريا ا هوا التئدم ،وعلمتنا كيف مينن أن تعمـل احلنومـال
واطاع األعمال وامتمع املدين يدا ا يد من أجل ئيق يتوحال تفضي إىل التحول.
 - 29وةمداا إح ام تئدم كبري ا عدة ةلدان من أال البلدان وا سنل العئـدين املاضـيال.
وا الفت ة افسما ،أصـبح البلـدان املتوسـطة الـدسل ا كـال جديـدة للنمـو العـاملي ،حيـت
أيلح ا ااتمال النةري مـن مواطنيمـا مـن ةـ اةن الفئـ وا تمـنيل طبئـة متوسـطة ع يضـة.
وحئئ ةعض البلدان تئدما حئيئيا ا سـبيل احلـد مـن أوجـا عـدم املسـاواة .وتننـ ةلـدان
أسـ مــن تعمــيم التغطيــة اليـحية .ةينمــا تطــورل ةعــض البلـدان األسـ لتيــبح مــن أكةـ
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تمعال العامل تئدما وأكة هـا ت اةطـا ا امـال ال امـي .وما ل مسـتويال األجـور ،وتوسـع
اطاه احلماية اصجتماعية ،وت سخ جوور التننولوجيـال اطضـ اء ،وتسـه اصرتئـاء مهعـايري
التعليم .وتنن عدة ةلدان من اطـ و مـن م حلـة الـتاع ،وحئئـ مناسـب مطـ ة علـى
ط يـــق إعـــا ة الـــتعمري والســـنم والتنميـــة .وتـــربهن هـــوه التجـــارب الواســـعة النطـــاه علـــى
أن من املمنن التغلب على اهماةة وا اياء ،وتدل على ما مينن إجنامه ا السنوال املئبلة.
وتغي اصياهال الدميغ ايية اجلديدة حاليا منمـح عاملنـا .يئـد ةلـد عـد أيـ ا األسـ ة
ِّ - 30
العامليـــة يعـــن ســـبعة ةنيـــال اســـمة ،ويــ جح أن يبلـــد عـــد هم تســـعة ةنيـــال اســـمة حبلـــول
عـــام  .2050وعاملنــا عـــامل تطبعـــا المـــيخوسة ،ألن النـــار أصـــبحوا يعيمـــون حيـــاة أطـــول
ويتمتعون ةيحة أوي  .وأضحى سنان العامل يعيمون أكة يـ كة ا احلواضـ  ،حيـت يعـيش
أكة من ايف سنان العامل ا املدن واحلواض  .وةال العامل طاةعا التنئل ،حيت يضـم أكةـ
من  232مليـون ممـاج و  ،أو مـا يئـ ب مـن ةليـون ممـاج ةاحتسـاب اهجـ ة الداسليـة.
ــديال وســتتيح ي صــا
وســتنون هــوه اصياهــال اةــار مباةــ ة علــى أهــداينا ،وســتط
على حد سواء.
 - 31وحنــن اـ كيــف أن التننولوجيــال اجلديــدة مينــن أن تفــتح امــال أمــام اامـ أكةـ
استدامة وممارسال أكة كفاءة .واـدرك أن الئطـاع العـام اـا ر علـى ميـا ة حجـم ا يـ ا ال
احمليــلة ميــا ة كــبرية مــن ســنل إصــن األاظمــة الضــ يبية ،ومنايحــة التــم ب مــن يــع
الض ا ب ،وتيحيح أوجا عدم املساواة ،ومنايحـة الفسـا  .واعلـم أن هنـاك اـدرا هـا ن مـن
املوار ريري املستغلة واملمدورة ال مينن توجيمما حنـو التنميـة املسـتدامة .واعلـم أن المـ كال
املتطلعة إىل املستئبل أضح تضطلع ةدور را د ةتحويل ـاذ األعمـال التجاريـة الـ تتبعمـا
إىل اذ تتوسى التنمية املستدامة ،وأن إمنااال اصسـتةمارال الـ يئـوم هبـا الئطـاع اطـا
علـى أسـار اعتبـارال أسنايـة مل المـد إص الـتر اليسـري منـما حـ اآلن .ومـن ةـ ن احلـوايه
والسياسال واألاظمة وأامطة ال صد املناسبة أن تتيح ي صا جيدة .واعلم أانا ا سضـم ةـورة
ا ـال البيااـال سـتتيح لنـا أن اـ ةوضـو مل اعمـده مـن ابـل أيـن انـون وإىل أيـن حنتــا
أن اتجا ،وستنفل أسو كل ي ا احلسبان .واعلـم أن هنـاك مبـا رال سناـة ا ةـ أحنـاء
العــامل تفضــي إىل وضــع ــاذ را ــدة لإلاتــا واصســتمنك املســتدامال مينــن تعميممــا .واعلــم
أن احلوكمــة علــى اليــعيدين الــوطين والــدو مينــن إصــنحما ح ـ تســتجيب ةنفــاءة أكــرب
ملتطلبال وااع الئ ن احلا والعمـ ين .واعلـم كـول أن العـامل اليـوم يضـم ةـال جنباتـا أول
تمع مدين معومل ومت اة حئا ومستنف اجلمو ةمنل كـبري ولـا اصسـتعدا والئـدرة للعمـل
ةاعتباره مماركا ا إحداث التغيري والتحول ومسامها ا ايا ة يتمما وا كا اويا هما.
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 - 32ولئد ةدأاا ةالفعل ا إ ارة ية مساراا صوب ئيق التحول.
 - 33يئــد ا التمــديد ا املناامــة املتعلئــة خبطــة التنميــة املســتدامة ملــا ةعــد عــام 2015
علــى أمهيــة م اعــاة الظ ـ وف اطاصــة ةنــل ةلــد ،ممــا جيســد تطــورا ا املنظــور مئاراــة ةنطــار
األهداف ا ا يـة لأللفيـة .و عـي أيضـا إىل إيـنء اهتمـام سـا ألكةـ البلـدان اانمـايا أمـام
األسطار ،وص سيما البلدان األي يئية وأال البلدان ـوا والبلـدان الناميـة ريـري السـاحلية والـدول
اجلهريـة اليـغرية الناميــة .وينبغـي إيــنء اهتمـام سـا أيضــا للتحـديال الـ تواجممـا البلــدان
املتوسطة الدسل والبلدان ال تعاين من حاصل اهماةة والتاع.
 - 34وةــد ل الــدول األعضــاء علــى أن التنميــة املســتدامة جيــب أن تنــون ةــاملة للجميــع
وأن ينـــون اورهـــا النـــار .وأكـــدل أمهيـــة الـــنظم ا ينولوجيـــة ا ســـبل عـــيش النـــار،
وا ريــاهمم اصاتيــا واصجتمــاعي والبــدين والعئلــي ،يضــن عــن ت ـ اةمم الةئــاا - ،أمهيــة
”أمنا األرض“ كما تسميما النةري من الةئايال.
 - 35وأكــدل الــدول األعضــاء أيضــا ض ـ ورة ســال مئــايير التئــدم ،مةــل النــات احمللــي
ا ــا  ،لتحســال اســتنارة عمليــة ااــاذ ا ـ ارال السياســة العامــة .وةينمــا ســلم ةــالتنوع
الطبيعي والةئاا الو يطبع العامل ،يئد أا ل أيضا ة ن كاية الةئايال واحلضـارال ميننـما أن
تسمم ا التنمية املستدامة .وأسريا ،ع إىل األسو ةنام كلية متناملة إماء التنمية املسـتدامة
تست ةد هبا ا اسااية من أجل العيش ا و ام مع النظم ا ينولوجية اهمة لنوكب األرض.

ةاء  -ما تعلمناه من مناامال سطة التنمية املستدامة ملا ةعد عام 2015
 - 36لئــد اطــع امتمــع الــدو ةــوطا طــوين ا مداوصتــا ةم ـ ن سطــة التنميــة املســتدامة.
يفــي توم/يوليــا  ،2013اـــدم ا ،ةنــاء علــى طلـــب مــن اجلمعيــة العامـــة ،تئ يــ املعنـــون
”حيــاة ك ميــة للجميــع“ ( .)A/68/202وأوصــي ييــا ةوضــع سطــة للتنميــة املســتدامة عامليــة
ومتناملة ومستندة إىل حئوه ا اسـان ،تعـام مسـا ل النمـو اصاتيـا والعدالـة اصجتماعيـة
والعناية ةالبيإلة وتسل الضوء على اليلة ةال السنم والتنمية وحئـوه ا اسـان ،أ إىل سطـة
ص امــل أحــدا .و عــول أيضــا إىل تــوسي الي ـ امة ا إجـ اء اصســتع اض وال صــد ،و ســال
وميا ة تبويب البيااـال ،وجعـل األهـداف والغايـال ااةلـة للئيـار وللتنيـف .وأور ل عـد ا
من ا ج اءال املفضية إىل التغيري ال مينن أن تنطبق على يع البلدان(.)2
__________
( ،A/68/202 )2الف ع ةالةا  -ألف.
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 - 37وأرين ـ العديــد مــن األصــوال هــوه املناامــة ،واــدم طا فــة ع يضــة مــن أصــحاب
امليلحة إسمامال ايمة ييما ،كما يتضح مما يلي:
(أ) عــرب النــار ا يــع أحنــاء العــامل عــن ارا مــم مــن ســنل ممــاورال وأامــطة
لنتيا ل مل يسبق ها مةيل اضطلع هبا اعال منظمة من امتمع املدين ،ومن سـنل احلـوار
العــاملي ةئيــا ة موعــة األمــم املتحــدة ا ا يــة ةم ـ ن ”مليــون صــول :العــامل الــو ا يــد“،
و ”تنفيــو سطــة مــا ةعــد عــام  :2015الف ـ علــى اليــعيدين الــوطين واحمللــي“ ،والدراســة
اصستئيا ية املعنواة ”عاملي“ .وةارك منيال األي ا  ،وص سـيما المـباب ،ا هـوه العمليـال
من سنل مماورال و راسال استئيا ية وطنية ومواضيعية وإلنت واية ،على حنو ما يتجسـد
ا ”اــداء المــباب العــاملي“ واتــا مــات األمــم املتحــدة الســنو اطــامر والســتال ارة
ةـــاون ا عنم/املنظمـــال ريـــري احلنوميـــة .وكااــ أيضـــا ملمـــاركة الربملـــاايال وماسســـال
األعمال وامتمع املدين أمهية حيوية
(ب) عا اا ة ي يق المخييال البارمة ال ييع املستو املعين خبطة التنميـة ملـا ةعـد
عام  2015إىل مخر ”ائـنل مافضـية إىل التحـول“ هـي ‘1’ :عـدم إمهـال أحـد ’‘2جعـل
التنمية املستدامة ا الب اصهتمام ’ ‘3إحـداث ـول ا اصاتيـا ال مـن أجـل تـويري يـ
عمل و ئيق النمو المامل للجميع ’ ‘4ةنـاء السـنم وإاامـة ماسسـال عامـة يعالـة ومنفتحـة
وساضعة للمساءلة ’ ‘5إاامة ة اكة عاملية جديدة
( ) أوصى األكا مييون والعلماء امتمعون ا إطار ةبنة حلول التنميـة املسـتدامة
ةاعتمــا سطــة اا مــة علــى أســار علمــي عمليــة املنحــى تمــمل أرةعــة أةعــا مت اةطــة للتنميــة
املستدامة (كل من البعد اصاتيا واصجتماعي والبيإلي واملتيل ةاحلوكمة)
( ) أم رج سنصة الدور األساسي لئطـاع األعمـال ا سطـة التنميـة املسـتدامة
ملا ةعد عام  2015ا تئ ي اصت فاه العـاملي لألمـم املتحـدة .والمـ كال علـى اسـتعدا لتغـيري
أســاليب مباة ـ ة أعماهــا واملســامهة ا اططــة ةتحويــل األســواه مــن الــداسل وجعــل ا اتــا
واصستمنك وتوميع رأر املال أكة مشوص واستدامة
(هـ) أة مل تئاري اللجـان ا اليميـة أمهيـة اجلمـو ا اليميـة ا تنييـف األهـداف
املتفق عليما على اليعيد العاملي وأولويال السياسة العامة مع الوااع الوطين لنل ةلد
(و) عا ض يارب وسربال منظومة األمم املتحدة ا تئ ي ي يق عمـل منظومـة
األمم املتحدة املعين خبطة التنمية ملا ةعد عام  2015وا أعمال ي يق الدعم التئين
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(م) علــى املســتو ال يســي ،أتيحــ الئيــا ة والتوجيمــال مــن ســنل لــر
ال ؤساء التنفيويال ا منظومة األمم املتحدة املعين ةالتنسيق
( ) أوصـــى أعضـــاء الف يـــق ال ييـــع املســـتو املعـــين ةاصســـتدامة العامليـــة ةاتبـــاع
ا مستدام إماء تعهيه رياه ا اسان ،واصرتئاء ةالعدالة العاملية ،وتعهيه املساواة ةـال اجلنسـال،
واحلفاظ على اظم حفظ احلياة على األرض ألجل األجيال املئبلة
 - 38وطــوال عــام  ،2014تبا لــ الــدول األعضــاء وجمــال النظــ وضــمأل أينارهــا
إىل ةعضما الـبعض مـن سـنل أعمـال كيااـال األمـم املتحـدة ا ا يـة الئا مـة .وحـد املـر
اصاتيــا واصجتمــاعي وجلااــا الفنيــة وا اليميــة واللجــان األس ـ وهيإلــال اطــرباء التاةعــة
لا العناص املمنـن إ راجمـا ا إطـار اصسـتع اض وال صـد ملـا ةعـد عـام  ،2015واستنمـفوا
سبل تنييف جمام األمـم املتحـدة ا ـا ي وأامـطتا التنفيويـة لنسـتجاةة للـتغريال ا املمـمد
ا ا ي .وأتا منتد التعاون ا ا ي منربا مفيدا ا ال السياسة العامة ألصـحاب امليـلحة
مــن أجــل مناامـــة اآلةــار املت تبــة علـــى سطــة موحــدة عامليـــة ،والمــ اكة العامليــة ،وط ا ـــق
اصســتع اض وال صــد ةفعاليــة أكــرب ،وا ج ـ اءال العمليــة املتخــوة مــن ابــل ة ـ كاء التعــاون
ا ا ي ا ةلدان اجلنوب ةم ن التحديال املمت كة .ووجا املنتـد السياسـي ال ييـع املسـتو
املعين ةالتنمية املستدامة ااتباها منو ورتا اصيتتاحية ا عام  2013إىل سطة التنميـة املسـتدامة
ملا ةعد عـام  ، 2015حيـت عـا الئـا ة إىل اتبـاع اـ متسـق وأةـاروا إىل أمهيـة الـدور الـو
مينن أن يا يا املنتد ا اصستع اض وال صد.
 - 39وإذ ائت ب اآلن من ااية عام  ،2014ينانا انحظ ةارتيا إجنام العمليال احلنوميـة
الدولية ال أرساها مات األمم املتحدة للتنمية املستدامة.
 - 40واد ج ا سلسلة من احلـوارال املنظمـة ا اجلمعيـة العامـة ةمـ ن التننولوجيـا(،)3
النظ ا الت تيبال املمنن اااذها اماء الية تيسـري تعـهم تطـوي وائـل وامـ التننولوجيـال
النظيفة والسليمة ةيإليا.
 - 41وادم جلنة اطرباء احلنومية الدولية املعنيـة ةتمويـل التنميـة املسـتدامة تئ ي هـا ةمـ ن
اطيــارال املتعلئــة ةاســت اتيجية تويــل يعالــة للتنميــة املســتدامة ا اب/أريســطر .)4(2014
واات ح اللجنة حهمة تضم أكة مـن  100سيـار ملئـ ر السياسـال ،إىل جااـب توصـيال
من أجل إاامة ة اكة عاملية تغطي اجلوااـب ال يسـية املتمةلـة ا املعواـة ،والتجـارة ،والـديون،
__________
( )3ااظ .A/69/554

(.A/69/315 )4
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والضـ ا ب ،واسـتئ ار األسـواه املاليـة .وأوصـ ةاعتمـا اسـت اتيجيال تويـل ميلنمـا يـ ا
البلـدان تنــون متجـورة ا ةيإلــال للسياسـة العامــة وطنيـة مواتيــة ،وتنملـما ةيإلــة مواتيـة وليــة
ا إصــنحما .وأا ـ ل ة اــا ينبغــي اصســتعااة ميــع ميــا ر التمويــل ،العامــة منــما واطاصــة،
الوطنية منما والدولية.
 - 42وطــوال عــام  ،2014عئــد ر ــير اجلمعيــة العامــة سلســلة مــن اصجتماعــال الئيمــة،
مشل ةنةة أامـطة رييعـة املسـتو ةمـ ن مسـامهال املـ أة والمـباب وامتمـع املـدين ،وةمـ ن
حئــوه ا اســان وســيا ة الئــااون ،وةم ـ ن مســامهال التعــاون ةــال ةلــدان المــمال واجلنــوب
والتعاون ييما ةال ةلدان اجلنوب والتعاون الةنةي وتسخري تننولوجيا املعلومـال واصتيـاصل
ألريـ ـ اض التنميـــة .وعئـــدل ةـــنث مناامـــال مواضـــيعية ةمـ ـ ن ور المـ ـ اكال ،وكفالـــة
اصســـتئ ار والســـنم ا امتمعـــال ،واملـــاء واليــ ف اليـــحي والطااـــة املســـتدامة .وأعئـــب
هوه املناامال حوار ةم ن املساءلة ا اجلمعية العامة وا كل منطئة مـن املنـاطق ـ رعايـة
جلنــة األمــم املتحــدة ا اليميــة املعنيــة هبــا .وا أيلول/ســبتمرب  ،2014عئــد ال ـ ير اجتماعــا
تئييميا رييع املستو ةم ن سطة التنمية ملا ةعد عام .2015
 - 43ومن املمـم ا ةـارة إىل أن ي يـق اجلمعيـة العامـة العامـل املفتـو ةـاب العضـوية املعـين
ة هداف التنمية املستدامة ادم اتا مداوصتا التار يـة ا توم/يوليـا  ،)5(2014يعـ ض سـ ا
استند ييا إىل الوةيئة اطتامية ملات األمم املتحدة للتنميـة املسـتدامة ،حيـت ةـد علـى الئضـاء
على الفئ  ،واصسـتدامة البيإليـة ،والنمـو المـامل للجميـع ،واملسـاواة ،وسطـة للتنميـة املسـتدامة
اورها النار.
 - 44وةعد أكة من عام من املـداوصل التمـاورية اجلامعـة واملنةفـة ،ااتـ الف يـق العامـل
املفتـو ةــاب العضــوية  17هـديا اــد ا ممــفوعا ةغايــال عـد ها  169ريايــة( )6وصــفما ة اــا
ذال وجمــة عمليــة ،وتتســم ةطــاةع عــاملي وااةلــة للتطبيــق علــى اجلميــع ،مــع م اعــاة اســتنف
الوااــع والئــدرال ومســتويال التنميــة علــى اليــعيد الــوطين .وســعى إىل اجلمــع ةــال الغايــال
العاملية املتطلع إليما وأهداف ساصة ةالبلدان سيتم ديدها على اليعيد الوطين.
 - 45وةا ضــاية إىل تعهيــه اصلتــهام ةاألهــداف ا ا يــة لأللفيــة الـ مل تتحئــق ةعــد ،تغطــي
أهداف التنمية املستدامة اصل جديدة ةـن را أهـداف تتعلـق ة وجـا عـدم املسـاواة ،والنمـو
اصاتيا  ،وي الع مل النـ  ،،واملـدن واملسـتوطنال البمـ ية ،والتيـنيع ،والطااـة ،وتغـري
__________
( A/68/970 )5و  ،Corr.1امل يق.

( )6امل جع افسا ،الفئ ة .18
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املناخ ،واصستمنك وا اتا املسـتدامال ،والسـنم ،والعدالـة ،واملاسسـال .أمـا البعـد البيإلـي،
يمــو معمــم علــى صــعيد سطــة التنميــة املســتدامة ة متــما .وتســتند أهــداف التنميــة املســتدامة
إىل هدف يتعلق ةالم اكال العاملية ألري اض تعبإلة وسا ل التنفيو.
 - 46وسيتعال إاماء اليال صستع اض تنفيو األهداف ،وسيلهم سال سبل تويري البيااـال
واحليول عليما ،مهـا يمـمل تبويـب املعلومـال حبسـب اـوع اجلـنر والعمـ والعـ ه واألصـل
ا ةين والوضع من حيـت اهجـ ة وا عااـة واملواـع اجلغـ اا واطيـا م األسـ ذال اليـلة
ةالسيااال الوطنية.
 - 47وا اطتــــام ،عــــا ي يئــــي اصستمــــار املســــتئل للخــــرباء املعــــين ةتســــخري ةــــورة
البيااـــال ألريــ اض التنميـــة املســـتدامة ا تئ يــ ه املئـــدم مـــاس ا ةعنـــوان ”عـــامل لـــا أمهيتـــا“
( )A World That Countsإىل ســد الفجــوال ال يســية ا ــال البيااــال ةــال البلــدان املتئدمــة
النمو والبلدان النامية ،وةال المعوب الغنية ةاملعلومال والمعوب الفئـرية إليمـا ،وةـال الئطـاعال
العام واطا  .وةد على أمهيـة ميـا ة يـ احليـول علـى البيااـال اجليـدة النوعيـة ،ومعاجلـة
أوجــا عــدم املســاواة ا ــاصل احليــول علــى املعلومــال ،وا ملــام ةالبيااــال ،وتعهيــه الفســحة
املتاحة للنماط األهلي ،وتمجيع تبا ل البيااـال واملعلومـال .و عـا أيضـا إىل تعهيـه املاسسـال
الوطنية لني توي الئدرال ا ال ا حياءال والتفاعل مع التننولوجيال اجلديدة.

جيم  -طموحال ممت كة ملستئبل ممت ك
 - 48لئد لم من هوه األعمال واألامطة يعما أن هناك اتفااا على ض ورة وضـع سطـة
ذال ةعد عاملي .يالبم ية تواجا افر التحديال العاملية ،ومماكل هوا العي تتجـاوم حـدو
الدول ،ح إن أريه البلدان افسما ليسـ ا منـ عـن الفئـ املـداع وا ايـاء .وملـا كااـ
التحديال عاملية الطـاةع ،كـان لهامـا علـى يـع البلـدان أن ـدث التغـيري ،كـل ةالنـم الـو
يناسبا ،ون إريفال منما لليا العام العاملي .والعامليـة هـي السـمة األساسـية حلئـوه ا اسـان
والعــدل ةــال األجيــال .وهــي تفـ ض علينــا أن افنـ ةـ و مــن املســاولية املمــت كة ا ســبيل
مســتئبل ممــت ك .ومــن مئومــال العامليــة اتســاه السياســال العامــة .والعامليــة يســيد لمـ اكة
عاملية جديدة ريايتما التنمية املستدامة مها ينسجم ورو ميةاه األمم املتحدة.
 - 49ولئد اا ل يع األصوال ةوضـع سطـة اورهـا ا اسـان ،م اعيـة لنوكبنـا األرض،
رييئة ةالبيإلة ،ماسِّسة صاتيا ال متينة ،تنفل لإلاسان الن امة واملسـاواة والتحـ ر مـن العـوم
واطـوف ،وتئــيم ةـ اكة عامليــة جديــدة ريايتــما التنميــة املســتدامة .يــنن التيــد لظــاه ة تغــري
املناخ وتمجيع التنمية املستدامة وجمان لعملة واحـدة يـدعم أحـدمها اآلسـ  .ولتحئيـق هـاتال
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الغــايتال ،عــا اجلميــع إىل وضــع سطــة للتنميــة املســتدامة ملــا ةعــد عــام  2015تنــون عامليــة
املنحــى ،مفض ـية إىل التحــول ،اا مــة علــى أســر علميــة ،مدعومــة ة لــة ،وتســتند إىل مبــا ئ
حئوه ا اسان وسيا ة الئااون واملساواة واصستدامة.
 - 50وأكدل يع املماركال أاا ينبغي لنا أن اواصل السري على رب األهـداف ا ا يـة
لأللفيــة .ةيــد أاــا ةــد ل كــول علــى أن الــدول األعضــاء ســتنون ملهمــة ةتــدارك الةغ ـ ال
املممة ا ال التنمية املستدامة ال مل تتناوها األهداف ا ا ية لأللفيـة ،مةـل األةعـا املتعـد ة
للفئ  ،وتويري العمل الن ـق للمـباب ،واحلمايـة اصجتماعيـة ،وكفالـة حئـوه العمـل للجميـع.
وطالب املماركال مهدن مستدامة ص اميش ييمـا ،وةتطـوي الـبه التحتيـة والتيـنيع .واـا ل
ةالنــموض ةــاحلنم ال ةــيد الــو يتســم ةالفعاليــة وتتحئــق ا للــا املســاءلة ،ويئــوم علــى مبــدأ
املمـاركة ،وينــون ةــامن للجميــع كمــا اـا ل حب يــة التعــبري وا عــنم وت ســير اجلمعيــال،
وةنظم اضا ية منيفة ،وةنفالة السنم للمجتمعال واألمن للجميع.
يــع األصــوال ةـ ص يتخلــف أحــد عــن ال كــب ،وةضــمان املســاواة وعــدم
 - 51وطالبـ
التمييــه ،وةا ايــاف وا مــا علــى يــع املســتويال .ومــن واجبنــا أن اــو اهتمامــا ساصــا
للمعوب والفإلال والبلدان األكة احتياجا .يموا الئ ن هو ا ن امل أة ،إذ ص سـبيل إىل ا يـا ة
من طاااتنا كاملة وايفا البمـ ية منبـل احل كـة .وحنـن حباجـة إىل إةـ اك الفئـ اء واألطفـال
وامل ـ اهئال والمــباب واملســنال ،إضــاية إىل العــاطلال عــن العمــل وســنان األريــاف وســنان
األحياء الفئرية واألةخا ذو ا عااة والمعوب األصلية واملماج ين والنجإلال واملمـ ين
والفإلال الضعيفة واألاليال .ومن هوه الفإلال أيضا املتض رون من تغري املناخ ،ومَـن يعيمـون
ا أال البلدان وا والبلدان ريري السـاحلية والـدول اجلهريـة اليـغرية الناميـة والبلـدان املتوسـطة
اصحـتنل ،أو ا أمـاكن تـ
الدسل والبلدان ال تعاين من التاعال ،أو ا مناطق وااعة
حباصل طوارئ طبية وإاسااية معئدة ،أو ا أوضاع متضـ رة مـن ا رهـاب .واـا ل أصـوال
النار ةوضع حد جلميع أةنال عدم املساواة ةال اجلنسـال ،والتمييـه الئـا م علـى أسـار اـوع
اجلنر ،والعنف ضد النساء واألطفال واليغار من الفتيان والفتيال.
 - 52ومــا اافـ الـ أ العــام ينــا ةنحلــا ةضـ ورة ا اـ ار ةتــدين الةئــة ةــال احلنومــال
واملاسســال والمــعوب ،ومهعاجلــة هــوه الظــاه ة .ولتميإلــة ةيإلــة مواتيــة لبنــاء تمعــال تــنعم
ةالســنم وص ياممــش ييمــا أحــد ،وضــمان الو ــام اصجتمــاعي واحت ـ ام ســيا ة الئــااون ،ص ةــد
من إعا ة ةناء املاسسال على اليعيد الئطـ مهـا يضـمن عـدم إهـدار املناسـب الـ تتحئـق
من السنم.
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 - 53وت يد يع األط اف أن تاتخو إج اءال تعام تغري املناخ ،والتعجيل خبفـض اابعاةـال
ريامال اصحتبار احل ار  ،وا ةئـاء علـى ارتفـاع معـدل رجـة احلـ ارة علـى اليـعيد العـاملي
ون رجتال مإلويتال ،إايايا ألجيال احلاض واملستئبل ،وااسجاما ا الوا افسـا مـع مبـدأ
املســ اوليال املمــت كة واملتباينــة وكــل حســب ادراتــا .وي يــد اجلميــع أيضــا احلفــاظ علــى
احمليطال ،واملوار البح ية ،والنظم ا ينولوجية األرضية ،والغاةال.
 - 54ويـدعو يـع املمـاركال إىل إحـداث ـول ذ افـع ا ااتيـا اتنا وإىل جعـل أ ـاط
ما حنئئا من ـو أكةـ مشـوص واطـ ا ا واسـتدامة .يالنـار ي يـدون يـ عمـل ص ئـة ،ومحايـة
اجتماعيــة ،واظمــا مراعيــة اويـــة ،ورســاء ا األريــاف ،ومـــداا مســتدامة ،وتيــنيعا جامعـــا
ومســتداما ،وةــه تيــة صــلبة ،وطااــة مســتدامة متاحــة للجميــع .ومــن ة ـ ن هــوه التحــوصل
أن تساعد أيضا على التيد لتغري املنـاخ .واـد سعنـا أيضـا اـداءال ملحـة تـدعو إىل إصـن
التجارة الدولية ،وإىل العمل على تنظيم األسـواه واهيإلـال املاليـة تنظيمـا يعـاص ،وااـاذ تـداةري
حاممة ملنايحـة الفسـا واحلـد مـن التـديئال املاليـة ريـري املمـ وعة ،ومنايحـة ريسـل األمـوال
والتم ب من يع الض ا ب ،واستعا ة األصول املس واة واملخفية.
 - 55وأكدل يع املماركال ض ورة م اعاة األةعـا اصاتيـا ية واصجتماعيـة والبيإليـة ا
اططة ا ا ية اجلديدة ة متما .ولبلوغ هوا اهدف ،ي يد أصحاب هوه املماركال أن يتحئـق
اصتساه ا السياسال على يع املستويال علـى أسـر معياريـة ،وأن ينفـو مـا يتيـل ةـول
مــن إصــن آلليــال احلوكمــة العامليــة ،وأن تئــام ة ـ اكة عامليــة جديــدة يعالــة ريايتــما التنميــة
املستدامة .وهـم يوضـحون أن هـوه التـداةري ينبغـي أن تسـتند إىل التضـامن والتعـاون واملسـاءلة
املتبا لة وإىل مماركة احلنومال و يع اجلمال صاحبة امليلحة.
 - 56و عا اجلميعا إىل وضع إطار لنستع اض وال صد ينون صارما واا ما علـى املمـاركة
ملســاءلة احلنومــال وماسســال األعمــال واملنظمــال الدوليــة أمــام المــعوب عــن النتــا ،
وحلماية كوكبنا من أ أذ  .وطالبوا ةةـورة ةيااـال يعـل املعلومـال والبيااـال متاحـة ةئـدر
أكرب ،والوصول إليما أيسـ  ،وتيـنيفما أكةـ تفيـين ،كمـا طـالبوا ةتحديـد أهـداف وريايـال
ااةلة للئيـار ،وةوضـع اليـة اا مـة علـى املمـاركة صسـتع اض التنفيـو علـى املسـتويال الـوطين
وا اليمي والعاملي.

ةالةا  -وضع إطار للخطة اجلديدة
’’إن مسعى التغلب على الفئ لير من أعمال ا حسان ،ةل هـو مـن أعمـال إحئـاه
العدل .والفئ  ،كالعبو ية والفيل العني  ،لير أم اً طبيعياً .إاا من صنع ا اسـان
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ومينن التغلب عليـا واستإليـالا ةعمـل ا اسـان .والـدث أحيااـا أن ينـون اـ َد ار جيـل
من األجيال أن ينون عظيما .ةوسـعنم اليـوم أن تنواـوا ذاك اجليـل .يـ طلئوا العنـان
جلااب العظمة يينم‘‘ ايلسون ماادين

ألف  -تميد السبيل
 - 57تممد هوه اللحظة من التاريخ إرساء مسـار عـاملي مافـض إىل التحـول .يئـد يسـدل
ااطناا من مات الئمة املعين ةاألهداف ا ا ية لأللفية لعام  2010ومـات ريـو  20وتئ يـ
()5
الف يق العامل املفتو ةاب العضوية التاةع للجمعية العامة واملعين ة هـداف التنميـة املسـتدامة
رؤية متسئة ةمنل صي للنظ .
 - 58وملـا كـان مـن احملــال استـهال الن امـة ا اســااية واسـتدامة كوكـب األرض ا معا لــة
ةســيطة ،وملــا كاا ـ عناص ـ هــوه اصســتدامة وتل ـ الن امــة علــى اــدر كــبري مــن التــداسل،
وكااـ التنميــة املســتدامة لــاه ة معئــدة ،يــنن ااتـ ا الف يــق العامــل املفتــو ةــاب العضــوية
موعــة أهــداف وريايــال واســعة النطــاه أم ـ جــدي ةالت حيــب ةاعتبــاره سطــوة ممــمو ة
إىل األمام ا حبت امتمع الدو عن حلول يعالة لتحديال عاملية متهايدة التعئيد.
 - 59ولــول يــناين أرحــب ،ةيــف األمــال العــام لألمــم املتحــدة ،ةالنتــا الــ توصــل
إليمــا الف يــق العامــل املفتــو ةــاب العضــوية (ااظ ـ اجلــدول  .)1وأو أن أهنــئ ايــا ة الف يــق
و يــع مــن ةــاركوا ا عملــا ال ا ــد .وأةــري هنــا ةارتيــا إىل ا ـ ار اجلمعيــة العامــة أن ينــون
ااتـ ا الف يــق العامــل األســار ال يســي الــو تئــوم عليــا العمليــة احلنوميــة الدوليــة ملــا ةعــد
عام .2015
 - 60وســتج الــدول األعضــاء ا األمــم املتحــدة ا ريضــون األةــم املئبلــة مفاوضــال
ةم ن املعامل النما يـة ططـة التنميـة املسـتدامة ملـا ةعـد عـام  .2015وينبغـي للخطـة أن تتضـمن
س ا مئنعا م تنها علـى مبـا ئ ،يسـتند إىل اتـا املـات ال العامليـة ال يسـية ،وخباصـة مـات
امة األلفية ،والوةيئة اطتامية ملات امـة عـام  ،2005ومـات الئمـة املعـين ةاألهـداف ا ا يـة
لأللفيــة لعــام  ،2010والوةيئــة اطتاميــة ملــات األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة ،وأصــوال
المعوب املعرب عنـما ا إطـار عمليـة مـا ةعـد عـام  .2015وينبغـي للخطـة أيضـا أن تـدعو إىل
اصتساه التـام مـع اصلتهامـال السياسـية احلاليـة واصلتهامـال الئا مـة مهوجـب الئـااون الـدو .
كما ينبغي ها أن تتضمن أهدايا اد ة وريايال مينن ئيئما واياسـما .يبـول يظمـ التـ اة
اهام ةال األهداف والغايال .ومن املمـم ا هـوا السـياه أن اططـة جيـب أن تعـام اليـعوةال
ال تعت ض البلدان ذال الئدرال املتفاوتة واملاسسال الضعيفة .وجيـب تفـا ا ةئـال علـى
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كاهل البلدان خبطة تهيد مـن التحـديال ةـدص مـن أن افـف مـن األعبـاء .وص ةـد للخطـة مـن
التهامال جدية تضمن التمويل ووسـا ل التنفيـو األسـ  ،مهـا ا ذلـ مـا ياتفـق عليـا منـما ا
املــات الــدو الةالــت لتمويــل التنميــة ا أ يــر أةاة ـا ا توم/يوليــا  2015والــدورة احلا يــة
والعم ـ ين ملــات األط ـ اف ا اتفاايــة األمــم املتحــدة ةم ـ ن تغــري املنــاخ ا ةــارير ا كــااون
األول /يسمرب  .2015وينبغي ها أن تممل اليال عامـة اويـة وجامعـة علـى كـل املسـتويال
لإلةنغ ورصد التئدم احمل م واستخن الدرور وكفالة املساءلة املتبا لة.
اجلدول 1
أهداف التنمية املستدامة
اهدف  - 1الئضاء على الفئ

ميع أةنالا ا كل منان

اهدف  - 2الئضــاء علــى اجلــوع وتــويري األمــن الغــوا ي والتغويــة احملس ـنة وتعهيــه الهراعــة
املستدامة
اهدف  - 3ضمان تتع اجلميع ة اط عيش صحية وةال ياهية ا يع األعمار
اهدف  - 4ضــمان التعلــيم اجليــد املنيــف والمــامل للجميــع وتعهيــه ي ـ
احلياة للجميع
اهدف - 5

الــتعلم مــد

ئيق املساواة ةال اجلنسال وتنال كل النساء والفتيال

اهدف  - 6ضمان تواي املياه وسدمال الي ف اليحي للجميع وإ اراا إ ارة مستدامة
اهدف  - 7ضـــمان حيـــول اجلميـــع ةتنلفـــة ميســـورة علـــى ســـدمال الطااـــة احلديةـــة
املوةواة واملستدامة
اهدف  - 8تعهيه النمو اصاتيـا املطـ والمـامل للجميـع واملسـتدام ،والعمالـة الناملـة
واملنتجة ،وتويري العمل الن ق للجميع
اهدف  - 9إاامـــة ةاـــه تيـــة اـــا رة علـــى اليـــمو  ،و فيـــه التيـــنيع المـــامل للجميـــع،
وتمجيع اصةتنار
اهدف  - 10احلد من ااعدام املساواة اسل البلدان وييما ةينما
اهدف  - 11جعْـــل املـــدن واملســـتوطنال البمـ ـ ية ةـــاملة للجميـــع وامنـــة واـــا رة علـــى
اليمو ومستدامة
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اهدف  - 12ضمان وجو أ اط استمنك وإاتا مستدامة
اهدف  - 13اااذ إج اءال عاجلة للتيد لتغي املناخ واةاره*
اهدف  - 14حفــظ احمليطــال والبحــار واملــوار البح يــة واســتخدامما علــى حنــو مســتدام
لتحئيق التنمية املستدامة
اهدف  - 15محاية النظم ا ينولوجية الربية وت ميمما وتعهيه استخدامما على حنو مسـتدام،
وإ ارة الغاةال على حنو مستدام ،ومنايحة التيح  ،وواف تـدهور األراضـي
وعنر مساره ،وواف يئدان التنوع البيولوجي
اهدف  - 16التمــجيع علــى إاامــة تمعــال مســاملة ص ياممــش ييمــا أحــد مــن أجــل ئيــق
التنمية املستدامة ،وإتاحة إمنااية وصول اجلميـع إىل العدالـة ،وةنـاء ماسسـال
يعالة وساضعة للمساءلة وةاملة للجميع على يع املستويال
اهدف  - 17تعهيه وسا ل التنفيو وتنمي الم اكة العاملية من أجل ئيق التنمية املستدامة
* مع السلعم ب نعات اقفة عة اامعب ا سحعار ا بةأنعة ن عات ق عي ا نعةى اعد ا نسعاو العا
الا الرئ لد لمسفة ض ن ات السصاي لس ي ا نةى عمى الصع ا العة د.
ا صاأ A/68/970 :و .corr.1

ا

عومد

 - 61ويتواف النجا أيضا على مـد اـدرة اططـة اجلديـدة علـى تمـجيع إاامـة ةـ اكال
جديدة ةوحي منما ،وعلى حفه اجلمال الفاعلة األساسية والفإلـال املايِّـدة ال يسـية ومـواطين
املعمورة ةوجا أعـم واسـتنف ار جمـو هم .لـول يـنحن حباجـة إىل سطـة تتجـاوب مـع يـارب
النــار واحتياجـــاام ،سطـــة يفمممـــا النـــار والتضــنواا .وينبغـــي أيضـــا أن يانظــ إىل اططـــة
واألهــداف علــى اليــعيد الئط ـ علــى حنــو ينفــل اصاتئــال مــن األهــداف ا ا يــة لأللفيــة
إىل سطة للتنمية املستدامة تنون أوسع اطااا وأ عى حـداث التحـول ،يتيـبح ةالفعـل جـهءا
ص يتجهأ من ال ؤ واطط الوطنية وا اليمية.
 - 62وا هوا اليد  ،جيب علينا أن استوك وا سو ا اصعتبار الوصية ال أااطتما الـدول
األعضاء ةاجلمعية العامة ا مات األمم املتحدة للتنمية املستدامة ،وال أكدل ييما:
’’ضـ ورة أن تنــون أهــداف التنميـة املســتدامة عمليــة املنحـى مــوجهة يســمل
التع يف هبا ادو ة العد طموحة ذال طاةع عاملي وااةلة للتطبيق على حنو ةـامل ا
يــع البلــدان مــع م اعــاة الظ ـ وف والئــدرال ومســتويال التنميــة الوطنيــة املختلفــة
واحت ام السياسال واألولويال الوطنية‘‘ (الئ ار  ،288/66امل يق ،الفئ ة .)247
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 - 63ولئد اتفئ الدول األعضـاء علـى أن تنـون اططـة الـ حـد معاملمـا الف يـق العامـل
املفتو ةاب العضوية هي األسار ال يسي الو تئوم عليا العمليـة احلنوميـة الدوليـة ملـا ةعـد
عام  . 2015والف صـة سـاحنة لنـا اليـوم لوضـع إطـار لألهـداف والغايـال ةيـيغة يتجلـى ييمـا
طموحنا إىل إعدا سطة عامليـة النطـاه مفضـية إىل التحـول .وأةـري هنـا علـى وجـا اطيـو
إىل أاا مـن املمنـن اصحتفـاظ ةاألهـداف السـبعة عمـ ة وإعـا ة ت تيبـما ةت كيـه وإجيـام يتسـه
من سنهما ما يلهم من توعية على اليعيد العاملي والئاةلية للتنفيو على اليعيد الئط .

ةاء  -اتباع ا يفضي إىل التحول
موعة متناملة من سـتة عناصـ أساسـية إن هـي أمسـول تمعـة أ ل
 - 64أو أن أات
إىل تيسري املداوصل ةال الدول األعضاء ابـل ااعئـا مـات الئمـة اصسـتةنا ي للتنميـة املسـتدامة
ا أيلول/سبتمرب  ،2015ومننتما من التوصل إىل وضع اططة املوجهة والطموحة الـ صـدر
تنليف هبا ا مات األمم املتحدة للتنمية املستدامة.
 - 65وتاكد هوه العناص األساسية احلاجة امللحة إىل إطنه اداء عاملي ةـاصلتهام مهجموعـة
مــن املبــا ئ الــ إن هــي اســتويي كاملــة أيضــ إىل ــول عــاملي حئــا ا ــال التنميــة
املستدامة .ولول يتعال علينا ،وحنن انفو اططة اجلديدة:
• أن التـــهم ةنـــم عـــاملي ،يمـــتمل علـــى إجيـــا حلـــول تعـــام أوضـــاع يـــع البلـــدان
وكل الفإلال
• أن ا اعــــي اصســــتدامة ا يــــع األامــــطة ،واعــــال ةاآلةــــار اصاتيــــا ية والبيإليــــة
واصجتماعية
• أن اعــام أوجــا عــدم املســاواة ا يــع امــاصل ،م ـتفئال علــى أاــا ص ينبغــي اعتبــار
أن اهدف أو الغاية اد ئئا إص إذا ئئا للفإلال اصجتماعية واصاتيا ية كاية
• أن انفــل ا يــع األعمــال احتـ ام حئــوه ا اســان والنــموض هبــا ،ا ااســجام تــام
مع املعايري الدولية
• أن اعام مسببال تغري املناخ واةارَه
• أن اــبين لينتنــا علــى ةيااــال وأ لــة موةــوه هبــا ،مــع العمــل علــى تعهيــه الئــدرال
ا ــــال البيااــــال ،وعلــــى ميــــا ة تــــواي البيااــــال وحاســــن تيــــنيفما وااةليتــــما
للفمم وتبا ها
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• أن اوسع اطـاه ةـ اكتنا العامليـة ا وسـا ل التنفيـو تعظيمـا لألةـ و ئيئـا للممـاركة
الناملة ،مها ا ذل من سنل إاامة الفال ةـال أصـحاب ميـلحة متعـد ين اـتم
ة مور ةعينما
• أن ا ة التعاهد اجلديد ةالتهام متجـد ةالتضـامن الـدو  ،مهـا يتناسـب ومـا لنـل ةلـد
من ادرة على املسامهة.

جيم  -العناص األساسية ال ستة لتحئيق أهداف التنمية املستدامة
 - 66مــن ة ـ ن العناص ـ األساســية الســتة التاليــة أن تســاعد علــى تمــنيل وت ـدعيم الط ـاةع
العـــاملي واملتنامـــل واملفضـــي إىل إحـــداث التغـــيري ططـــة التنميـــة املســـتدامة ،وضـــمان الـــوعي
واصهتمام ةالطمو الو أع ة عنـا الـدول األعضـاء ا تئ يـ الف يـق العامـل املفتـو ةـاب
العضوية ،وت تا إىل وااع ،على اليعيد الئط (المنل األول).
المنل األول
العناص األساسية الستة لتحئيق أهداف التنمية املستدامة

النار:
ضــمان التمتــع مهويــور اليــحة وتــويري
املع ية وإ ما النساء واألطفال

العيش ةن امة:
الئضاء على الفئ
ومنايحة عدم
املساواة

ال ساء:
ةناء ااتيا او يممـــل
اجلمـيع ويفضي إىل التحول

أهداف التنمية
املستدامة

العدل:
العمــل علــى إةــاعة األمــان والســنم
ا امتمعال وتئوية املاسسال
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النوكب:
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العيش ةن امة :ا لئضاء على الفئ ومنايحة عدم املساواة
 - 67الئضــاء علــى الفئ ـ حبلــول عــام  2030هــو اهــدف األســى ططــة التنميــة املســتدامة.
ينحن اعيش ا عامل من الوي ة ،وا وا المل ييا العلـم تباةـري ها لـة .ريـري أاـا أيضـاً عيـ
احل مــان امل عــب ةالنســبة ملإلــال ومإلــال املنيــال مــن النــار ا يــع أحنــاء العــامل .والتحــد
احلاسم ا عي اا هوا هو سد الفجوة الفاصلة ةال عهمنا علـى ضـمان العـيش النـ  ،للجميـع
ووااع ستا استم ار الفئ وت سُّخ عدم املساواة.
 - 68ولإلن كنا اد أح ماا تئدماً هاماً ا السنوال األسرية ،يما مال يمـنل التيـد لعـدم
املســاواة ةــال اجلنســال وإعمــال حئــوه امل ـ أة وتنينــما ــديا ر يســيا ا يــع منــاطق العــامل.
وينبغي أن ينون من املسلم ةا اآلن أن أ تمـع لـن يسـتطيع اسـتغنل إمناااتـا ة كملـما إذا
استابعدل اطاعال كاملة ييا ،وساصة المباب ،من املماركة ا عملية التنمية واملسـامهة ييمـا
واصستفا ة منما .وص تهال أةعا أس لعدم املسـاواة اا مـة ،ةـل إاـا ام ا ل سـوءاً ا ةعـض
احلاصل .يعدم التنايا ا الدسل هو على وجا التحديـد أحـد أكةـ اجلوااـب وضـوحاً ملسـ لة
هي أوسـع اطااـاً وأكةـ تعئيـداً ،هـي مسـ لة عـدم التنـايا ا الفـ  .وهـوا ـد عـاملي علـى
العـامل كلــا أن يتيــد لـا .وجيــب أن تسـتوعب سطــة التنميــة أصــوال النســاء واراء المــباب
واألاليال ،وتلتمر املوايئة احل ة واملسبئة واملستنرية للمعوب األصـلية ،وتـولِّل العئبـال الـ
ول ون مماركة األةخا ذو ا عااـة واملسـنال واملـ اهئال والمـباب ممـاركة كاملـة،
وتالغــي امــيش الفئ ـ اء .وجيــب أص تســتبعد املمــاج ين والنج ـإلال واملم ـ ين ،أو األةــخا
املتض رين من التاعال واصحتنل.
النار :ضمان التمتع مهويور اليحة وتويري املع ية وإ ما النساء واألطفال
 - 69مل ينتمــل إجنـام األعمــال ال اميــة إىل ئيــق األهــداف ا ا يــة لأللفيــة يتخلفـ عــن
ال كب املنيال مـن النـار ،والنسـاء واألطفـال ساصـة .لـوا جيـب علينـا أن اعمـل علـى تنـال
النساء وكول المباب واألطفال من احليول على امموعـة الناملـة مـن اطـدمال اليـحية.
وجيب علينا أص اتسامح مطلئاً مع العنـف ضـد النسـاء والفتيـال أو مـع اسـتغنهن .وجيـب أن
تتمنن النسـاء والفتيـال مـن احليـول علـى اطـدمال املاليـة علـى اـدم املسـاواة ،وأن ميارسـن
حئمن ا تل األراضـي وريريهـا مـن األصـول .وجلميـع األطفـال واملـ اهئال احلـق ا التعلـيم
وجيب أن تامي هم البيإلة اآلمنة للتعنلم .يالتنمية البم ية معناها أيضاً احت ام حئوه ا اسان.
 - 70وجيب أن تعام اططة مسا ل التغطية الماملة لل عاية اليحية وتيسـري اصسـتفا ة منـما
والئـدرة علـى مـل تنلفتـما وإاـاء وييـال األممـال أةنـاء النفـار ووييـال حـديةي الــوص ة
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واألطفال ال مينن تفا يما وسوء التغوية وضـمان تـواي األ ويـة األساسـية وكفالـة اليـحة
اجلنســية وا جناةيــة للنســاء وحئــوامن ا جناةيــة وضــمان التحيــال المــامل والئضــاء علــى
املنريا و ئيق رؤية مستئبل سال من ا يدم والسل واحلد من عـبء األمـ اض ريـري املعديـة،
مها ا ذل األم اض النفسية وإصاةال اجلمام العييب وحـوا ث الطـ ه وتعهيـه السـلوكيال
اليحية ،مها ييما تل املتعلئة ةاملياه والي ف اليحي والنظاية اليحية.
 - 71واليوم ،ينن الوااع الو ميةلا  1.8ةليون ةـاب وم اهـق ةـال يمـنل ،أكةـ مـن أ
وا مضى ،اوة ينامية ومستنرية ومت اةطة على اليعيد العـاملي تـديع حنـو التغـيري .وسـينون
إ را احتياجــاام وحئمــم ا اصستيــار وارا مــم ا اططــة اجلديــدة عــامن حاس ـًا ا ئيــق
النجا  .ومن الض ور إكساب المباب املمارال املممة والتعليم اجليد النوعية وتنينـمم مـن
التعلم مد احلياة ةدءاً من م حلة الطفولة املبن ة ح ما ةعـد امل حلـة اصةتدا يـة ،مهـا ا ذلـ
ممارال احلياة والتعليم والتدريب املمنيـان ،وكـول العلـوم وال ياضـة والةئايـة .وجيـب تهويـد
املعلمــال ةالوس ـا ل ال ـ تننــمم مــن ئيــق الــتعلم وإييــال املع يــة ا ةيإلــة عمــل عامليــة امنــة
ِّكما التننولوجيا.
ال ساء :ةناء ااتيا او يممل اجلميع ويفضي إىل التحو ل
 - 72ينبغــي أن يــا النمــو اصاتيــا إىل ال ســاء املمــت ك .وجيــب أن تئــار اــوة أ
ااتيا مهد تلبيتا صحتياجال النار ،ومـد اصسـتدامة وا ايـاف ا تلبيتـما .وحنـن حباجـة
إىل ــو ةــامل للجميــع ي تنــه علــى تــويري ي ـ عمــل ص ئــة وســبل عــيش ااةلــة لنســتم ار
وارتفاع الدسل احلئيئي للجميع ،و يائار ةط ه تتجاوم النات احمللـي ا ـا وت اعـي سـري
ا اسان واصستدامة وا اياف .وسينون من عنمال جناحنا اصاتيا الت كد مـن حيـول
يع النار ،مهن ييمم النساء واألةخا ذوو ا عااة والمـباب واملسـنون واملمـاج ون ،علـى
العمل الن ق واحلماية اصجتماعية واطدمال املالية.
 - 73واــد يســاعد اصةتنــار واصســتةمار ا البنيــة التحتيــة واملــدن واملســتوطنال البمــ ية
املســــتدامة واحليــــينة ،والتيــــنيع ،واملاسســــال اليــــغرية واملتوســــطة احلجــــم ،والطااــــة،
والتننولوجيا علـى ئيـق أمـ ين مهـا إجيـا يـ عمـل وتيـحيح اصياهـال البيإليـة السـلبية.
وينتسي الئطاع اطا الئا ر واحملنوم ةئواعد تنظيمية مناسبة واملساول وامل ةح أمهيـة ةالغـة
ا تويري ي العمل ،واألجور النايية للمعيمة ،والنمو ،والعا دال املـ ا ايييـما للـربام
العامة .ولبناء ااتيا ال مستدامة ةاملة اجلميع يـن ةـد مـن إحـداث ـول ا ـاذ األعمـال
حبيت تفضي إىل املنفعة املمت كة.
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 - 74إن ما يهس ةا العامل من ة وال وموار طبيعيـة هـو أيضـاً ي صـة ااتيـا ية ها لـة ،إذا
تا جم لير يئ إىل و ا النات احمللي ا ا  ،ةل أيضاً إىل و ا ال سـاء املمـت ك .لـول ،
ياعتمــا امـ مســتدامة ا التعامــل مــع املســطحال الطبيعيـة ( landscapeمهــا ا ذلـ الهراعــة
والغاةال) ،وا التينيع (مها ا ذل ادرال التيـنيع وا اتـا ) ،وا إتاحـة إمناايـة احليـول
علــى الطااــة وامليــاه والي ـ ف اليــحي ،هــي كلــما ا كــال أساســية لإلاتــا واصســتمنك
املســتدامال وإجيــا ي ـ العمــل ،وكــول النمــو املســتدام واملنيــف .كمــا أا ـا تــديع اــدما
ةا ارة املستدامة للموار الطبيعية وتعام تغري املناخ.
كوكب األرض :محاية اظمنا ا ينولوجية ليا كاية امتمعال وأطفالنا
 - 75م اع ـا ًة حل ـدو مــا يتحملــا كوكــب األرض ،علينــا أن اتيــد ةمــنل عــا ل ل ـتغري
املناخ ،وأن اضع حدألا لفئدان التنـوع البيولـوجي ،وأن اتيـد للتيـح واسـتخدام األراضـي
ريــري املســتدام .وعلينــا أن حنمــي احليــاة الربيــة ،وايــون الغاةــال واجلبــال ،وحن ـد مــن رــاط
النــوارث واتحيــن ا وجــا األسطــار .وعلينــا أن حنمــي ايطاتنــا وحباراــا وأااراــا ورينينــا
اجلــو ةاعتبارهــا مــن ت اةنــا العــاملي وأن حن ِّئ ـق العدالــة املناسي ـة .وعلينــا أن امــجِّع الهراعــة
وممارســال صـيد األســاك والــنظم الغوا يــة املســتدامة واعــهم ا ارة املســتدامة للمــوار املا يــة
والنفايــال واملــوا النيميا يــة وانــمض ةالطااــة املتجــد ة واألكةــ كفــاءة وافيــل النمــو
اصاتيا عن تدهور البيإلة ،وامـجع التيـنيع املسـتدام واعـهم الـبه التحتيـة اليـلبة وانفـل
اصستمنك وا اتا املستدامال وحنئـق ا ارة املسـتدامة للـنظم ا ينولوجيـة البح يـة والربيـة
واستغنل األراضي ةمنل مينن ملا.
 - 76لئد أضح التنمية املستدامة ا سط إذ تاةب الدص ل أن احت ار النظـام املنـاسي هـو
اآلن أم ٌ ص ال اناره وأن أعمال البم هي السبب ال يسي ييا .لوا يتعال علينـا أن حنيـ
ارتفاع رجال احل ارة على اليعيد العاملي ا أال من رجتال مإلويتال إذا أر اـا ينـب أسـوأ
اةـار تغــري املنـاخ .وةــاين أكسـيد الن ةــون هــو أكـرب عامــل مسـاهم ا تغــري املنـاخ النــاجم عــن
أعمال البم  .واستخدام الواو األحفور وإمالة الغاةال مهـا ميـدراه ال يسـيان .وسـتا
ميا ة اصحت ار إىل تهايـد احتمـاصل واـوع اةـار ةـديدة واسـعة اصاتمـار ص مينـن إصـنحما.
وكلما ااتظ اا أكةـ ا ااـاذ إجـ اءال ةمـ ن ا اتـا واصسـتمنك املسـتدامال ،ما ل تنلفـة
حل املمـنلة وكباـ ل امليـاعب التننولوجيـة .ومينـن أن يسـاعد التنيـف مـع تغـري املنـاخ ا
التئليل من ةعض رـاط ه وتـ ةريه .واألمـ األكةـ إحلاحـاً هـو أاـا جيـب علينـا أن اعتمـد اتفااـًا
عاملياً ذا مغه ةم ن املناخ ابل ااية عام .2015
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العدل :العمل على إةاعة األمان والسنم ا امتمعال وتئوية املاسسال
 - 77تئتضـي إ ارة التنميـة املسـتدامة علــى حنـو يعـال أن تنــون املاسسـال العامـة ا يــع
البلــدان وعلــى يــع املســتويال جامعــة وتمــاركية ومســاولة أمــام المــعب .وجيــب أن مــي
الئوااال واملاسسال حئوه ا اسان واحل يـال األساسـية .وجيـب أن الـو كلـما مـن اطـوف
والعنــف والتمييــه .وحنــن اعلــم أيضــاً أن امتمعــال الدميئ اطيــة التمــاركية واحلــ ة واآلمنــة
والناعمة ةالسنم هي على حد سواء عوامل مساعدة على ئيق التنمية واتيجة ها.
 - 78ويمــنل تــواي ســبل اللج ـوء إىل اظــم اضــا ية اهيمــة ،ووجــو ماسســال للحنــم
الدميئ اطي ساضعة للمساءلة ،وااـاذ تـداةري ملنايحـة الفسـا واحلـد مـن التـديئال املاليـة ريـري
املمـ وعة ،وتـواي ضـمااال حلمايـة األمـن المخيـي ،جـهءا ص يتجـهأ مـن التنميـة املســتدامة.
لوا ،جيب تـ مال وجـو ةيإلـة مواتيـة ا لـل سـيا ة الئـااون مـن أجـل املمـاركة احلـ ة النمـطة
وامديــة للمجتمــع املــدين والئــا مال ةالــدعوة الــوين يعــربون عــن أصــوال النســاء ،واألاليــال،
و اعــال املةليــال واملةلــيال ومه وجــي امليــل اجلنســي ومغــاي اهويــة اجلنســااية ،والمــعوب
األصلية ،والمباب ،وامل اهئال ،وكبار السن .كمـا أن ح يـة اليـحاية وإتاحـة احليـول علـى
املعلومال وح ية التعبري والتجمع وتنوين اجلمعيال هي عوامـل مسـاعدة علـى ئيـق التنميـة
املستدامة .وجيب وضع حد ملمارسة تهوي األطفال والهوا املبن والـهوا الئسـ ا كـل
منان .وجيب تعهيه سيا ة الئااون على اليعيدين الوطين والدو  ،وضمان العدالة للجميع.
 - 79وحنــن حباجــة إىل إعــا ة ةنــاء امتمعــال و ئيــق اصاـدما ييمــا علــى حنــو أيضــل ةعــد
ااتماء األممال والتاعال .وجيب علينا أن اعام ضـعف ةنيـة الدولـة واـدعم املمـ ين اسليـاً
واساهم ا ميا ة صنةة النار وامتمعال .واملياحلة وةناء السـنم وةنـاء الدولـة أمـورٌ حاسـة
لنــي تتغلـــب البلـــدان علـــى ضـــعفما وتائــيم تمعـــال متماســـنة وماسســـال اويـــة .وهـــوه
اصســـتةمارال ضـ ـ ورية للحفـ ـاظ علـــى مناســـب التنميـــة وينـــب حـــدوث أ ااتناســـال
ا املستئبل.
الم اكة :حفه التضامن العاملي من أجل التنمية املستدامة
 - 80جيب إاامة ة اكة عاملية متجد ة احليوية لتحئيـق التنميـة املسـتدامة ةنـاء علـى األسـر
املتفــق عليم ـا ا إعــنن األلفيــة والعمليــة الدوليــة لتمويــل التنميــة الـ ةــدأل ا مــواتري عــام
 2002وعمليــة التنميــة املســتدامة ال ـ اس ـتامل ا جوهااســربغ ا افــر العــام .وجيــب أن
تنــون يعالــة ا تعبإلــة الوســا ل وا ايإلــة البيإلــة املواتيــة لتنفيــو سطتنــا .ويســتلهم حمـدا الــدعم
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لتنفيــو اططــة اجلديــدة الطموح ـة ت ـواي ا را ة السياســية والعمــل علــى كــل اجلبــمال ،احملليــة
والدولية ،العامة واطاصة ،من سنل املعواة والتجارة والتنظيم والض ا ب واصستةمار.
 - 81والتنفيو لير يئ مس لة كم .ةل هو أيضاً مس لة تعاون ا العمل وتوحيد اليـفوف
للتغلب على املمنلة .وجيب أن تنون الم اكال اجلامعة سة أساسية من سـال التنفيـو علـى
يــع املســتويال ،العــاملي منــما وا اليمــي والــوطين واحمللــي .وحنــن ا ـدرك إىل أ مــد اــد
يساعد هوا األم على إحـداث التغـيري .وتـوي أهـداف التنميـة املسـتدامة أ ا ًة ملواءمـة األعمـال
اطاصة مع السياسال العامة .وتنبين الم اكال املفضية إىل التحـول علـى مبـا ئ واـيم ورؤيـة
ممت كة وأهداف ممت كة ،اوامما جعل النار وكوكـب األرض ا الـب اصهتمـام .وتمـمل
مماركة يع اجلمال املعنية ،و تل ييما املساءلة املتبا لة مواعا ةالد األمهية .وهوا يعـين إاامـة
ة اكال ةال الئطاعال العام واطا تنون مساولة ومستنِدة إىل مبا ئ.
ال -

م العناص األساسية الستة
 - 82جيـــب أن تنـــون التنميـــة املســـتدامة سطـــة متناملــة جيـــا حلـــول ااتيـــا ية وةيإليـــة
واجتماعيــة .واواــا تنمــن ا تــداسل أةعا هــا .وهــوا التنامــل هــو مهةاةــة األســار للنمــاذ
اصاتيا ية ال تعو ةالفا دة على النار والبيإلة واحللول البيإلية ال تسـمم ا التئـدم والـنُّم
اصجتماعيـــة الـ ـ تعـــهم الديناميـــة اصاتيـــا ية وتســـمح ةيـــون املمـ ـاعال البيإليـ ـة وحاســـن
اســتخدامما وتعهيــه حئــوه ا اســان واملســاواة واصســتدامة .وســتنون اصســتجاةة جلميــع
األهــداف كنــلٍّ متماس ـ ومتنامــل أم ـ اً حاس ـاً لضــمان حــدوث التحــوصل املطلوةــة علــى
اطاه واسع.
 - 83وهـوه اططــة ذااـا مـ اة تعنــر ا طــار الـدو األوســع حلئــوه ا اســان ،الــو مــن
عناص ـ ه احلئــوه اصاتيــا ية واصجتماعيــة والةئاييــة واملدايــة والسياســية ،وكــول احلــق ا
التنمية .واد واضع ريايال اد ة ليا الفإلال احمل ومـة .وسـيتعال تيـنيف املاةـ ال علـى
اطاه واسع ضمن يع األهداف والغايال.
 - 84ويت سخ ااـدما العناصـ األساسـية السـتة ةتطبيـق مبـدأ العامليـة .يعنـد التوجـا هبـا إىل
يع البلدان والمعوب ،ا سو ا اصعتبار التـ اة البيإلـي واصاتيـا واصجتمـاعي ،معتـ يال
أيضاً ةوااع اصحتياجال والئدرال الوطنية املتباينة.
 - 85وستام ـاً ،يتــيح ا طــار اجلديــد ي صــة مطلوةــة ةنحلــا لــدم مئاصــد األمــم املتحــدة
األوسع اطاااً ،ال تتسم أهدايما املتعلئة ةالسـنم واألمـن والتنميـة وحئـوه ا اسـان ةـالت اة
الوةيق والتعاضد.
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 - 86وهوا كلا ستنون لـا ااعناسـال هامـة علـى الط يئـة الـ يسـعى هبـا يـع المـ كاء
لتحئيــق التنميــة املســتدامة ،حيــت ســيتطلب ــوُّصل ا النــم املتبعــة ا الئيــا ة والتعــاون
والسعي لتماس السياسـال العامـة ،يضـن عـن اصسـت اتيجية .وسـينون لـا أيضـاً تـ ةري مفيـد
يوحِّد اليفوف ا تنظيم األعمال اسل منظومة األمم املتحدة علـى كـل مـن اليـعيد العـاملي
وا اليمي والئط .

راةعا  -حمد الوسا ل النممة لتنفيو سطتنا
ض ما ينفـي لتلبيـة احتياجـال النـار كايـة ،لنـن سريااـا تضـيق
” توي األر ا
معمم“ .املماتا ريااد

ألف  -تويل مستئبلنا
 - 87التنميةم املستدامة دٍ معئد تئت ن ةا متطلبالٌ ملحة ذال احتياجـال تويليـة ضـخمة.
حـل تـويلي واحـد ولـن تنـمض هبـا موعـة
و لن تتواي وسا ل تويل األهداف املتفق عليما ا ٍّ
واحدة من األط اف الفاعلة .يـن ةـد مـن توليـف كـل مسـارال التمويـل علـى النحـو األمةـل
طدمــة التنميــة املســتدامة ،وص ةــد مــن تنســيئما حبيــت ينــون هــا أكــرب األة ـ  .وسطــة التنميــة
املستدامة امل تناملة تتطلـب إطـارًا ماليـًا علـى افـر الئـدر مـن التـتمر .ولـول ينبغـي أن تعمـل
احلنومالا على سال اتساه األط التمويلية ال اابةئ عن مسارين ر يسيال مـن مسـارال
النئــاا ال ـ عاني ـ ةالتنميــة ،مهــا عمليتــا مــواتري وريــو .وإضــاية إىل ذل ـ  ،ينبغــي أن تضــع
احلنومــال ا احلســبان احلاجــة إىل اصتســاه والتجــاار مــع التمويــل املخيــم ملواجمــة تغــري
املناخ (ااظ المنل الةاين).
 - 88إن احلوار العاملي ةم ن تويل التنمية املستدامة يممد تئدما .يئد اات الف يـق العامـل
املفتــو ةــاب العضــوية عــد ا مــن األهــداف املتعلئــة ةوســا ل التنفيــو .واــدم جلنــة اطــرباء
ل سياسـاتية تتمحـور حـول مسـارال
احلنومية الدولية املعنية ةتمويل التنميـة املسـتدامة سيـارا ٍ
تويل رتلفة تتمةل ييما يلي :تويل عام الي ،وتويل سا الي ،وتويـل عـام و  ،وتويـل
ســا و  ،وتويــل رــتل ( .)5وتتنــاول هــوه املســارال اجلوااــب العامــة واطاصــة والوطنيــة
والدولية للتحد التمويلي املتمةل ا حمد مـوار جديـدة وإضـايية ،وإعـا ة ايـيم املـوار
املتواي ة ةالفعل ،وايإلة ةيإلة مواتية اعمة .وتلو من سنل إامـاء ماسسـال جديـدة للتعـاون
ييما ةال ةلدان اجلنـوب ،مةـل ميـ ف التنميـة اجلديـد (ميـ ف موعـة ةـ ينر) وامليـ ف
اآلسيو لنستةمار ا اهياكل األساسية ،ي لتمويل استةمارال التنمية املستدامة.
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 - 89إاين أرحب ةاطيارال السياساتية الـ ادمتـما اللجنـة احلنوميـة الدوليـة ،وأةـجع
البلــدان علــى أن ت يــع ســئف طموحااــا وأن تعــهم اــدرااا النوعيــة علــى الويــاء مهتطلبــال
اططة اجلديدة .و ئيئا هوه الغاية ،ستئ ع علـى عـاتق الـدول األعضـاء ،وهـي تسـتعد للمـات
الــدو الةالــت لتمويــل التنميــة ا أ يــر أةاةــا ،مســاوليةم اصتفــاه علــى مســار طمــو لتمويــل
التنمية املستدامة ييما ةعد عام .2015
المنل الةاين
تديئال األموال املت تية من امليا ر الدولية و الوطنية لتمويل التنمية املستدامة
م
الوسـطا ء

األهداف وأوجا اصستخدام

على اليعيد الوطين

(مةل الفئ /اصحتياجال واصستةمارال
اصجتماعية ا التنمية الوطنية)

البعد البيإلي

البعد اصاتيا

البعد اصجتماعي

على اليعيد الدو

(مةنً املنايع العامة العاملية)

امليا

ماسسال عامة مةل:

الينوك ،مةل
 ا افاه احمللي العام
 املنح
 املعواال
 الئ وض
• الئ وض التساهلية
• الئ وض العا ية
 تعا صل الئوة الم ا ية
 الضمااال
 املعواال
 الئ وض املي يية
 األسواه النئدية
 املستندال
 أسمم رأر املال
 املمتئال

•
•
•
•

احلنومال
امليارف ا ا ية الوطنية وا اليمية
وكاصل تئد ،املعواة على اليعيدين الةنا ي
واملتعد األط اف
املاسسال املالية الدولية

ماسسال رتلطة ،مةل:

• الم اكال املبتن ة ،مةل الينا يق العاملية لليحة .صنا يق
اهياكل األساسية املمولة ا إطار ة اكة اتملة ةال الئطاع
العام والئطاع اطا

ميا ر وطنية
عامة
ميا ر وطنية
ساصة

املستةم ون من الئطاع اطا :
مستةم ون ذوو التهامال مستةم ون ذوو التهامال
طويلة األجل ،مةل
ايرية ومتوسطة األجل ،مةل
• صنا يق املعاةال التئاعدية •
•
• الت مال على احلياة
• صنا يق الة وة السيا ية*** •
•

ر*

امليارف
امليارف التعاواية
الينا يق املمت كة
الينا يق التحوطية

وأصحاب اصستةمارال املباة ة

ميا ر ولية
عامة**
ميا ر ولية
ساصة

البيإلية التمنينية الدولية

( مها ييما اظام التجارة العا لة واستئ ار وةبال اصاتيا النلي ،إخل)

* حجم ا طار ص ميةل حجم التمويل أو مبلغا.
** اد تنون هناك حاصل يوي ييما التمويل العام عما مباة ا لتنفيو أهداف ولية.
*** تتعامل صنا يق الة وة السيا ية مع أموال عامة ،ولنن تدي ها إ ارة اصستةمارال اطاصة.
ا صاأ.A/69/315 :
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 - 90وص ةد جلميع األموال العامة أن دث أة اً إجياةياً على أةد الفإلال يئ ا وضعفا ا كـل
امتمعال .وستظل املسـاعدة ا ا يـة ال سيـة وريريهـا مـن أةـنال التمويـل العـام الـدو تـا
ورا اوريا وحايها ،ص سيما ا البلدان الضعيفة ،ةـ اا ا ذلـ ةـ ن اعتمـا اـ اسـت اتيجي
و ئيق تئدم مط ا استخدام التمويل .وينبغي أن تفـي الـدول األعضـاء ةالتهامااـا كاملـةً وا
التواي املناسـب .وجيـب أن تـدعم املسـاعدة ا ا يـة ال سيـة مـا مل ينتمـل مـن أعمـال متيـلة
ةاألهداف ا ا ية لأللفية وكول اصاتئال إىل سطة التنمية املستدامة اجلديـدة .ويلـهم ا سـياه
املناامال اجلارية ةم ن ديت املساعدة ا ا يـة ال سيـة ت كيـد أمهيـة أن ينـون التمويـل املتـ
من املساعدة ا ا ية ال سية أكة يعالية وموجما ةيورة أ ه وأن يسـتغل مـا يتـواي مـن مـوار
أس  .وص ةد أن يمـمل هـو ا األمـ ميـا ة الت كيـه علـى أاـل البلـدان ـوا والبلـدان الناميـة ريـري
الساحلية والدول اجلهرية اليغرية النامية والبلدان ال تعاين أوضاعا همة.
 - 91وتئع على عاتق كل حنومة وطنية املساولية األوىل عن حمد ا يـ ا ال العامـة احملليـة
ال يتطلبما أ اء الولا ف اصاتيا ية واصجتماعية األساسية ،مةـل ضـمان حـد أ ىن مـن احلمايـة
اصجتماعيــة ومعاجلــة مس ـ لة التــمميش .يــالئوااال والسياســال الوطنيــة ينبغــي أن تن ـ ر هــوه
األري اض املوار َ املن مة ا الوا املناسب ،ةينما يـتعال علـى املاسسـال العامـة أن تعمـل علـى
حنو دم اليا العام .ويمـمل ذلـ وضـع سياسـال سـليمة ةيإليـا واجتماعيـا ،وتعهيـه حئـوه
ا اســان ،وتئويــة املاسســال ،وضـــمان ســيا ة الئــااون .ويلــهم تنملـــة اجلمــو احملليــة ةبيإلـــة
ولية اعمة.
 - 92ومن الض ور اااذ إج اءال عاجلة لتعبإلة الطااة احملدِةة للتحول النامنة ا ت يليواال
الدوصرال من موار الئطاع اطا  ،وإعا ة توجيـا تلـ الطااـة وإطـنه العنـان هـا مـن أجـل
ئيـق أهـداف التنميــة املسـتدامة .وجــة حاجـة إىل توجيـا اســتةمارال طويلـة أجــل ،مهـا ا ذلـ
اصستةمار األجنيب املباة  ،إىل اطاعال ذال أمهية حاسـة ،وساصـة ا البلـدان الناميـة .وتمـمل
هوه الئطاعال الطااة املستدامة واهياكـل األساسـية والنئـل ،عـنوة علـى تننولوجيـا املعلومـال
واصتياصل .وسيتعال على الئطاع العام أن الد وجمتا ةوضـو  .يـمط اصسـتع اض وال صـد
وهياكل التنظيم واحلفه ال توضع للتمنال من إج اء هوه اصستةمارال جيب تنئيحمـا إذا أريـد
ها أن يتوب اصستةمارال وأن تعهم التنمية املستدامة .وينبغي تئوية اليال ال ااةة الوطنية ،مةل
األجمهة العليا لل ااةة املالية العامة واملمام ال ااةية للسلطة التم يعية.
 - 93ويلهم تعهيه اجلمو ال امية إىل ميا ة يعالية التعاون ا ا ي وأن يستند ذل إىل املبـا ئ
األساسية املتمةلة ا املساولية الوطنية ،والت كيه على إح ام النتا  ،وإاامة المـ اكال اجلامعـة،
وكفالة المفايية واملساءلة.
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 - 94وسـيتحئق ا اايـة املطــاف ،عـرب افــر اصسـتةمارال املولفـة علــى مسـتو املمــاريع،
اليم ااتيا اتنا ا األجل الطويل من اابعاةال الن ةون وإتاحة إمناايـة احليـول علـى الطااـة
واملياه وا لغواء وجعل اصسـتدامة سـة الهراعـة واليـناعة واهياكـل األساسـية والنئـل .ومـن املمـم
أيضـا إ راك أن النــةري مــن اصســتةمارال املولفــة لتحئيـق أهــداف التنميــة املســتدامة ســيتم علــى
اليعيد ون الوطين ةئيا ة السلطال احمللية.
 - 95وإضــاية إىل مــا ســبق ،جيــب أن ام ـ ع ديــة وعلــى وجــا الس ـ عة ا تيــحيح أوجــا
ا جحاف ال تعت النظام الدو منو واـ طويـل وأضـ ل ةالبلـدان الناميـة .إانـا حباجـة إىل
اظام يـار متعـد األطـ اف أكةـ عـدص ،وإىل استتـام جولـة الدوحـة ،و سـال سـبل حيـول
البلـدان الناميــة علـى التننولوجيــال واأل ويـة واصســتةمارال الطويلـة األجــل .وحنتـا أيضــا إىل
تةيــل أكةـ عــدص للبلـدان الناةـإلة والبلــدان الناميــة ا عمليــة ااــاذ الئـ ارال املاليــة واصاتيــا ية
الدولية ،وإىل تنظيم أيضل للنظامال املـا والنئـد الـدوليال واـدر أكـرب مـن اصسـتئ ار ييممـا،
وإىل حلــول مســتدامة ملسـ لة الــديون .وجيــب أن اواصــل معاجلــة عــدم اصتسـاه السياســا ةــال
األســاليب احلاليــة للحوكمــة الدوليــة ا مســا ل التجــارة واملاليــة واصســتةمار ،مــن ااحيــة ،وةــال
الئواعد واملعايري ال اتبعما ا اصل العمالة والبيإلة وحئوه ا اسان واملساواة واصستدامة ،من
ااحية أس .
 - 96ومع ماضي اصسـتعدا ال لعئـد املـات الـدو الةالـت لتمويـل التنميـة ا أ يـر أةاةـا ا
توم/يوليا  ، 2015ت او النار تطلعـال كـبرية إىل التوصـل لنتـا ملموسـة يتسـه مـن سنهـا
تويــل التنميــة املســتدامة وتمــد الط يــق طتــام اــاجح للــدورة احلا يــة والعمـ ين ملــات األطـ اف
ا اتفاايــة األمــم املتحــدة ا طاريــة ةم ـ ن تغــري املنــاخ ال ـ ســتعئد ةبــارير ا كــااون األول/
يسمرب .2015
 - 97وإاين أحت الدول األعضاء علـى النظـ ا التوصـيال التاليـة علـى وجـا اطيـو
واملوايئة عليما.
 - 98ينبغي أن تفي يع البلـدان املتئدمـة النمـو هبـدف ايـيم اسـبة  0.7ا املا ـة مـن
اايما الئومي ا ا للمساعدة ا ا ية ال سية املئدمة إىل البلـدان الناميـة وأن توايـق علـى
جــداول ممنيــة اــد ة للويــاء ةاصلتهامــال املتعلئــة ةاملســاعدة ا ا يــة ال سيــة ،مهــا ا ذل ـ
التهامــال اســطنبول الئاضــية ة ـ ن تاخيــم حبلــول عــام  2015اســبة  0.15ا املا ــة مــن
الدسل الئومي ا ا ليا أال البلدان وا .ومن املمـم ضـمان أص تت اجـع اسـبة املسـاعدة
ا ا ية ال سية املوجمة إىل أال البلدان وا ةل ينبغي أن تتهايد هوه النسـبة ةاسـتم ار وأن تاوجـا
ةمنل أيضل وتتحسن يعاليتما وةفاييتما ،وأن مد مـوار إضـايية .ومـن املمـم للغايـة أن تـ
14-66172

31/47

A/69/700

البلدان ال ةسبيلما إىل اط و من اا مة أال البلدان ةفت ة ااتئـال سلسـة لضـمان أن تبـدأ تلـ
البلــدان ط يــق التنميــة املســتدامة ةياسْ ـ ون أ تعطيــل طططمــا وة ا مــا وممــاريعما ا ا يــة.
وينبغي اااذ النمم لهيا ة التمويل املوجا لتيسري الئدرة على ا صن الض ييب ،مهـا السـن تعبإلـة
املوار احمللية .وينبغي أيضا اصمتةال جلميع اصلتهامال الدولية األس .
 - 99إن أ جمد يمدف إىل ديت املساعدة ا ا ية ال سية وتداةري تويل التنميـة ينبغـي
النظ ـ ييــا ا افــل مفتــو وةــفاف تتحئــق ييــا أوســع ممــاركة ممننــة مــن البلــدان املاحنــة
والبلدان املستفيدة وريريها من اجلمال صاحبة امليلحة.
 - 100وينبغــي أن ي اعــي ا مســتويال تئــد ،املســاعدة ةمـ وط ميسـ ة اســتنفا م احــل
التنمية ول ويما وتعد أةعا الفئ وأاواع اصستةمارال املولفة.
 - 101وتامجألع البلدان كاية علـى اعتمـا اسـت اتيجيال وطنيـة ساصـة هبـا لتمويـل التنميـة
املســتدامة تتضــمن يــع تــديئا ل التمويــل ،وذل ـ اســتنا ا إىل التحــاور املســتم ييمــا ةــال
النيااـــال احلنوميـــة املعنيـــة وريريهـــا مـــن أصـــحاب امليـــلحة .وينبغـــي أن ياســـتعان هبـــوه
اصســت اتيجيال لتنئــيح وتعهيــه السياســال احملليــة للتنميــة املســتدامة وةيإلتــما الئااوايــة واملاسســية
يع تديئال التمويل ،مها ييمـا
و سال اتساه السياسال املتعلئة هبا .ومن الض ور أن تا
التمويـــل املئـــدم ملواجمـــة تغـــري املنـــاخ ،إىل تعهيـــه املســـاولية الوطنيـــة وأن تفضـــي إىل ميـــا ة
اسـتخدام اصســت اتيجيال والـناظم الئط يــة .ولنــي تنـون اســت اتيجيال تويــل التنميــة املســتدامة
يعالة ،ص ةد أن تئت ن منواااا مهيا ر تويل جاههة لنستةمار .وينبغي مواءمة ال ؤ واططـ
وامليهاايال السنوية الوطنيـة وأطـ ا افـاه الـوطين املتوسـطة األجـل مـع اصسـت اتيجيال الوطنيـة
للتنمية املستدامة.
 - 102وص ةد أن توي سياسال املالية العامة وسياسـال اصاتيـا النلـي حلـوص منخفضـة
الن ةون لتحئيق التنمية املستدامة واصستةمار ا ةنـاء الئـدرة علـى التنيـف والتحيُّـن ضـد
األسطار .وينبغي أن ينون تسعري اابعاةال الن ةون ،ةاسـتخدام اامـ رتلفـة ،أحـد اصعتبـارال
ال يســـية الــ تاســـو ا احلســـبان .ويـــتعال الـــتخلم تـــدرجييا مـــن ا عااـــال املاليـــة املباةـ ـ ة
وريـــري املباةـ ـ ة املئدمـــة للمح واـــال األحفوريـــة الضـــارة .وينبغـــي إلغـــاء ا عااـــال املئدمـــة
لليا رال الهراعية.
 - 103وجيب أن تتواءم مع أهداف التنمية املسـتدامة األطـ ا التنظيميـة واحلـوايه وتئييمـال
العا د على املخاط ال تتسـه مـن سنهـا اسـتةمارال الئطـاع اطـا وتئـوم عليمـا ـاذ
أعمالا ،وجيب أن تتواء م معما أيضا سياسال الم اء احلنومية.
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 - 104ويــتعال علــى يــع البلــدان أن تنظ ـ ا اعتمــا سياســال تمــجع علــى أن ياســتةم
التمويل اطا ا ئيق التنمية املستدامة اسـتةمارا مسـاوص وساضـعا للمسـاءلة ،وا إلـهام
الم ـ كال ةتئــد ،تئــاري إجباريــة عــن املســا ل اصاتيــا ية والبيإليــة واصجتماعيــة ومســا ل
احلوكمة ،مع مياحبة ذل ةتغيريال تنظيمية تضـمن اتسـاه حـوايه اصسـتةمار مـع أهـداف
التنمية املستدامة .وسيستلهم هوا األم ديد يت ال ااتئالية وتئد ،عـم تئـين ،ساصـة ةالنسـبة
للمماريع اليغرية واملتوسطة احلجم.
 - 105وينبغي أن اسعى إىل وضع سياسـال ل نسـتةمار تتماةـى مـع مبـا ئ األمـم املتحـدة
التوجيمية ةم ن األعمال التجارية وحئوه ا اسان ،ومعايري العمـل األساسـية الـ اعتمـداا
منظمة العمل الدولية ،واملعايري البيإلية لألمم املتحدة .وينبغي أيضا أن دث هوه السياسـال
التــوامن النــاا ةــال مــا يفضــلا املســتةم ون ومــا التاجــا النــار ا البلــدان الــ ياولــف
ييما اصستةمار.
 - 106ويلهم وضع سياسال لتحفيه و عم مباة ة األعمال احل ة ،وميا ة يـ املمـاريع
اليغرية واملتوسطة احلجم ا احليول على التمويل ،مها ا ذل عن ط يق ميـارف التنميـة
وريريها من الوسطاء املاليال.
 - 107وينبغي أن تسعى ا لبلدان إىل تويري سبل اصستفا ة من اطدمال املالية للجميـع ،مـع
الت كيه على السبل ال تضمن تواي هوه اطدمال ملختلف الم ا ح على اسـتنف الـدسل
واوع اجلنر واملواع اجلغ اا والعم وريري ذل من العوامل .ومن الض ور الـتخلم مـن
احلواجه ال ول ون حيول امل أة ةالوا ل على التمويـل .ويـتعال علـى البلـدان أن تعمـل
على توسيع اطاه ا ملام ةاملسا ل املالية وأن تنمئ أجمهة اوية حلماية املستمل .
 - 108ومينن أن تنون آلليال التمويل املخـتل إمنااـال كـبرية ،ص سـيما عنـدما ينطـو
األم على يوا د ينتفع هبا الئطاع العام .ومـن املمـم ،مـع ذلـ  ،مـ ااظـ ا اصسـتعااة هبـوه
الت تيبال الت كد من سضوعما لضمااال هبدف التحئق مـن مسـامهتما ا التنميـة املسـتدامة.
وجيــب أص ــل هــوه الت تيبــال اــل مســاوليال الدولــة عــن تلبيــة اصحتياجــال اصجتماعيــة
أو تنتئم من هوه املساوليال .وينبغي أن تنفل هوه السياسال أيضا عوا د عا لـة للجممـور،
وأن ت اعــي ا الوا ـ افســا اصعتبــارال اصجتماعيــة والبيإليــة وتل ـ املتعلئــة ةالعمالــة وحئــوه
ا اســان واملســاواة ةــال اجلنســال .وإضــاية إىل ذل ـ  ،تــتعال إ ارة املخــاط مــن ســنل التنويــع
واستخدام املماريع املتعد ة ا ان واحد ،مها يتيح تعويض اطسا ا ةعض املماريع ةاملناسـب
ال ئئما مماريع أس .
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 - 109واــد ت ريــب الــدول األعضــاء ا أن تــدعو املاسســال املاليــة الدوليــة إىل النظ ـ ا
ةـــدء عمليـــة ينـــون الغــ ض منـــما راســـة ور املاسســـال ا اليميـــة واملتعـــد ة األطــ اف
املعنية ةتمويل التنمية ،وحبت حجم أامـطتما وأسـلوب عملـما جلعلـما أكةـ ياوةـا مـع سطـة
التنمية املستدامة.
 - 110ولإلن كان من الض ور اصمتةال لنلتهامال ا ضايية ال ا التعمد هبا ييما يتعلـق
ةالتمويل ملواجمة تغري املناخ ،ينن استخدام تديئال التمويل هوه وريريها ينبغي أص يا إىل
التجهؤ ةل أن يفضي إىل التجاار ةال ركـا ه التنميـة املسـتد امة وتعهيـه الـ واة ييمـا ةينـما.
وينبغي تنليف ي يق تئين للخرباء ةوضع إطار متسق للتمويل املخيم ملواجمـة تغـري املنـاخ
واملساعدة ا ا ية ال سية وتئدميا إىل الدول األعضاء.
 - 111وميةــل التعــاون ييمــا ةــال ةلــدان اجلنــوب واجلمــو التضــامنية النــبرية ال ـ تبــوها
اصاتيا ال الناةإلة أم ين يبعةان على التفاؤل .وسيلهم أن تلتهم مهيد من البلـدان ةهيـا ة
مسامهتما ا التمويل العام الدو وأن د لول أهدايا ومواعيد .وينبغي تمـجيع تبـا ل
املساعدة التئنية واطربال ييما ةال ةلدان اجلنوب عن ط يق املنتديال ا اليمية.
 - 112وأةجع البلدان ةئوة علـى النظـ ا اتبـاع ساـبل مبتنـ ة جلمـع املهيـد مـن املـوار
لتمويــل التنميــة املســتدامة علــى اطــاه واســع ،مســتعينة ا ذلـ ةعــد مــن اطيــارال الـ
تممل اآلليال الض يبية (كالض ا ب املف وضة على املعـامنل املاليـة ،وضـ يبة الن ةـون،
ورسوم تواك السف ةالطا ة) وريري الض يب ية (كبدصل اابعاةال الن ةون).
 - 113وص اةــد لنــا مــن تعهيــه التنســيق الــدو لسياســال اصاتيــا النلــي لناتيــا ال
النرب  ،وتعهيه إ ارة السيولة العاملية ،والنظ ا إصدار حئوه السحب اطاصة على حنـو
أكة ـ ااتظامــا مــن أجــل مواصــلة تئــد ،املســاعدة وإ ارة اصاتيــا النلــي ةمــن ل ينــايح
التئلبال الدورية.
 - 114وص ةاد لنا من التطبيق اليارم ألاظمة ماليـة ةـاملة ومناسـبة ا كـل البلـدان ،ألن
احتماصل حدوث أممة مالية عاملية أسـ مل تـتئلم مهـا ييـا النفايـة .إص أن تيـميم هـوه
األاظمــة ينبغــي أن ي اعــي أة هــا علــى تعمــيم اطــدمال املاليــة وعلــى حــوايه اصســتةمار ا
التنمية املستدامة.
 - 115والت يد ةفعالية للتديئال ريري املم وعة هو من األمور امللحة .وينبغي أن اطبـق
ةئوة أكرب اتفااية األمم املتحدة ملنايحة الفسا والتداةري ال امية إىل التغلب علـى العئبـال
الـ ــول ون إعــا ة األصــول املسـ واة .كمــا يتعــين علــى ا لــدول األعضــاء أن تنظـ ا
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وضع تداةري تنفل تبا ل املعلومال والتعاون الئضـا ي وإامـاء جلنـة حنوميـة وليـة معنيـة
ةالتعاون الض ييب ة عاية األمم املتحدة.
 - 116ولنعم ـلأ أيضــا علــى تــدعيم اجلمــو الدوليــة ال اميــة إىل تعهيــه الت تيبــال اطاصــة
ةنعا ة هينلة الديون السيا ية عل ى حنـو ةـفاف ومنـتظم واـا م علـى املمـاركة .وكخطـوة
يوريــة ا هــوا اصيــاه ،عواــا اعمــل علــى اجلمــع ةــال الســلطال وســا األط ـ اف املعنيــة
ةاملوضوع اماء منتد ريري رسي يعه ةالديون السيا ية ،مع مواصلة املفاوضال اجلاريـة
ا الوا افسا.
 - 117وينبغــي تنةيــف اجلمــو للحــد مــن تنــا ليف إرســال التحــوينل املاليــة ،مهــا الئــق
اصحت ام النامل حلئوه املماج ين .وأرحب ا هـوا اليـد ةـالتهام ةلـدان موعـة العمـ ين
ةتئليم متوس التنلفة العاملية رسال هوه التحوينل إىل  5ا املا ة.

ةاء  -تسخري التننولوجيا والعلوم واصةتنار من أجل مستئبل مستدام
 - 118إانا اَممد م حلةً من اصةتنارال والتغيريال التننولوجية ال مل يسبق ها مةيل .يئـد
ةات التننولوجيال اجلديدة تتيح إمناايال ها لة لتحئيق التنمية املستدامة .وسيتواف ئيـق
رؤيتنا للعامل ةعد عام  2015على احللول الـ مينـن أن توي هـا هـوه التننولوجيـال اجلديـدة
وعلى مستويال ما مينن أن تفتحا من أةواب.
 - 119ريــري أن ي ـ احليــول علــى التننولوجيــال الســليمة ةيإليــا واحليويــة تتــومع اليــوم
مهستويال متفاوتة ،اسل البلدان وييما ةينما ،وةاب اصستفا ة منـما ةـبا موصـد أمـام الفئـ اء
والنــةري مــن البلــدان الناميــة .وا الواـ الــو ايــم ييــا مبــالد ضــخمة مــن املــوار العامــة
للميهاايال العسن ية ،تاي ف مبالد أال اسبيا على البحوث والتطوي ا ـال املنـايع العامـة.
وكةريا ما تاديع لبحوث الئطاع اطا إعااال من املـال العـام ،ممـا يفضـي أحيااىلـا إىل ح مـان
اجلممور مـن منـايع البحـوث الـ أصـبح أجااـا ةاهظـة ةسـبب ا جحـاف ا أسـاليب مـنح
الت اسيم وة اءال اصست اع .ويا ذل أيضا إىل منح إعااال ماليـة ا كـةري مـن األحيـان
لنةتنارال ال ص تـتنءم مـع مبـدأ تعهيـه أ ـاط اصسـتمنك وا اتـا املسـتدامة .ويضـن عـن
ذل  ،ص يهال أمامنا ةوط طويل ح ابلد املستويال املطلوةة ملماركة املـ أة والفتـاة ا العلـم
والتننولوجيــــا (مهــــا ا ذلـــ تننولوجيــــا املعلومــــال واصتيــــاصل) وا العلــــوم اهندســــية
وال ياضيال النممة لعامل الئ ن احلا والعم ين.
 - 120وةلـــوغ املســـتئبل املســـتدام ســـوف يتطلـــب منـــا العمـــل للـــتخلم التـــدرجيي مـــن
التننولوجيــال ريــري املســتدامة ،ولنســتةمار ا اةتنــار وتطــوي تننولوجيــال اظيفــة وســليمة
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طدمة أري اض التنميـة املسـتدامة .وعلينـا أن انفـل تـواي هـوه التننولوجيـال ة سـعار معئولـة
وااتمارها واستيعاهبا على اطاه واسع وعلى اـدم املسـاواة ،مهـا ا ذلـ ااتمـارها إىل البلـدان
النامية واستيعاهبا من اِبلما.
 - 121وستحتا ا لبلدان النامية ،وأاـل البلـدان ـوا ةـاألسم ،إىل الـدعم الـو يتـيح هـا أن
تستفيد من سـن يـ الوصـول إىل هـوه التننولوجيـال ،ومينِّنـما ا اايـة املطـاف مـن أن
توسع ااعدة اصةتنار احمللي وتستنب احللول التننولوجية اطاصة هبا.
 - 122ومن املعمو تار يا أن تـنجم التطـورال التننولوجيـة اهامـة ،ا كـةري مـن األحيـان،
عن مبا رال ألصحاب ميلحة متعد ين مديوعـة ةالسـعي إىل إجيـا حلـول .لـوا ،يـنن ئيـق
أهداف تنميتنا املستدامة سيتطلب أيضا ة اكال تننولوجية مديوعـة هبـوا السـعي ةـال طا فـة
متنوعة من اجلمال الفاعلة.
 - 123وص ةاـد لنــا مــن اســتحداث ط ا ــق يعالــة للتعــاون ةــال العديــد مــن أصــحاب امليــلحة
وتئاسم تناليف البحوث والتطوي واصستبار والنم ييما يتعلق ةالتننولوجيـال اجلديـدة ةـال
الئطاع العام والئطاع اطا وامتمع املدين والئطاع اطري وريـريه مـن الئطاعـال ،علـى أن
يتضمن ذل معارف المعوب األصلية .كما يتعال علينا أن اتح ك من أجـل إعـدا مبـا رال
ملموسة ،يمـتمل الـبعض منـما علـى اسـتغنل ا منااـال الـ تتيحمـا التننولوجيـال ،حبيـت
تنون هوه املبا رال جاههةً مع ةدء العمل خبطة التنميـة املسـتدامة اجلديـدة ،وأن اضـع أهـدايا
جسورة ا ال التننولوجيا وريايال ا ال تعبإلة املوار  .وص ةد ا هوا السـياه مـن تيسـري
السُّبل ال تتيح للجميع ،مها ييمم الفإلال األةد يئـ ىلا ،جـين جـار التننولوجيـا ،ومـن العمـل ا
الوا افسا علـى ضـمان أن تتـوي ا اظـام امللنيـة الفن يـة احلـواي اه املن مـة الـ ـت علـى
اصةتنار التننولوجي النمم لبلوغ التنمية املستدامة .وينتسـي هـوا األمـ طاةعـا مالحشـا ةمـنل
سا ةالنسبة للتننولوجيال الئليلة اصابعاث الن ةوين ال تمنل جهءا من جمو اـا املبوولـة
للتخفيف من وط ة تغري املناخ ةفعل ا اسان.
 - 124وهناك عد من املبا رال الدولية اجلاريـة اها يـة إىل تسـ يع وتـرية اسـتحداث وامـ
وائل التننولوجيال املن مة ،وص سيما التننولوجيـال السـليمة ةيإليـا .ةيـد أن الطموحـال ا
هوا امال مل تبلد ح اآلن مستو التحديال املط وحة.
 - 125وإاي اات  ،ةعد أن اط لع ا على توصيال جلسال التحاور املنظَّمـة الـ عئـداا
اجلمعيــة العامــة ،إامــاء منــرب عــاملي إلنتــ وين يســتفيد مــن املبــا رال الئا مــة وينم لــما،
وتمــارك ييــا كــل األطـ اف املعنيــة مــن أجــل( :أ) الواــوف علــى املبــا رال واصحتياجــال
والةغ ـ ال الئا مــة ا ــال تيســري التننولوجيــا ،ويمــمل ذل ـ امــاصل احليويــة ةالنســبة
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للتنمية املستدامة كالهراعة والــمادن واليـحة (ب) تعهيـه التعـاون والتنسـيق الـدوليال ا
هوا امال ةالتيد ملظاه التجهؤ وةتوطيد أوجا التتمر ،مها ا ذل اسل منظومة األمـم
املتحدة ( ) تمـجيع التواصـل وتبـا ل املعلومـال وائـل املعـارف واملسـاعدة التئنيـة مـن
أجل توسيع اطاه مبا رال التننولوجيال النظيفة.
 - 126وأهيــب ا الواـ اف ســا ةالــدول األعضــاء( :أ) التعجيــل ةوضــع اليــيغة النما يــة
للت تيبــال النممــة لإلامــاء املئت ـ لبن ـ التننولوجيــا واليــة عــم العلــم والتننولوجيــا
واصةتنار املخييال ألال البلدان وا (ب) ميا ة التعـاون ةدرجـة كـبرية ا ـال تبـا ل
التننولوجيــال وتعميــق املعــارف وتعهيــه ةنــاء ا لئــدرال ا ــال اســتخدام التننولوجيــال
واصةتنــار ييمــا ،ومــن ذلـ تننولوجيــال املعلومــال واصتيــاصل ( ) إ ســال مــا يلــهم
إ سالا من تعدينل علـى أمطـ السياسـال الوطنيـة والدوليـة لتيسـري إجنـام هـوه األعمـال
( ) إح ام تئدم كبري ا استحداث هـوه التننولوجيـال واملعـارف وائلـما وتعميممـا علـى
البلــدان الناميــة ةمـ وط ماحاةيــة وميسـ ة وتفضــيلية( ،هــ) كفالــة أن تنــون الــنظم العامليــة
للملنيــة الفن يــة وعمليــة تطبيــق الم ـ وط امل اــة صتفــاه اجلوااــب املتيــلة ةالتجــارة مــن
حئوه امللنية الفن ية مت سئةً ةالنامل مع أهداف التنميـة املسـتدامة وماسـاهِمةً ا ةالوريمـا،
(و) الــدسول ا التهامــال ماحــدأل ة تتعمــد ييمــا حبجــب املــوار العامــة عــن التننولوجيــال
الضـــارة وايييـــما لبلـــوغ أهـــداف التنميـــة املســـتدامة( ،م) تمـــجيع ا سـ ـ اع ةـــدورة
التننولوجيال النظيفة والسليمة ةيإليا مـن م حلـة اصةتنـار إىل م حلـة التسـويق إىل م حلـة
النفع العام.

جيم  -اصستةمار ا الئدرال على ئيق التنمية املستدامة
 - 127مـــن أجـــل ةلـــوغ أهـــداينا ،ص ةاـــد للبلـــدان مـــن أن تاـــدرجما ا سططمـــا وسياســـااا
وميهاايااا واوااينما وماسسااا الوطنية .أما ئيئما يسيتطلب ةنـاء ماسسـال متناملـة يعالـة
تتوي ها املوار البم ية ذال املمارال والئـدرال النممـة لتحئيـق التنميـة املسـتدامة .وسـيلهم
أن تســتع ض احلنومــال ،ةالتمــاور مــع كــل األطـ اف املعنيــة ومهــا يتســق وأولويااــا الوطنيــة،
اصست اتيجيال والسياسال الوطنية ال تدعم إح ام تئدم صوب ئيق هوه األهداف.
 - 128وســيتعال اســتع اض هــوه اصســت اتيجيال وتنفيــوها علــى املســتو احمللــي مهمــاركة
كاملة من السلطال احملليـة .والـدث حاليـا ةالفعـل ا كـةري مـن احلـاصل أن تتـوىل السـلطال
ون الوطنية واحمللية ،ممةلةً ا رؤساء البلديال وريريهم ،ايا ة اجلمو اها يـة إىل ئيـق التنميـة
املستدامة .وسيلهم ا حاصل كةرية تعهيه الئدرال املاسسية والبم ية للئيام ةالتنفيو وال صـد
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الناجعال .ويدسل ا ذلـ تعهيـه الئـدرال علـى تئيـيم اصحتياجـال و ـع البيااـال وصـيارية
تداةري اصستجاةة على اطاه الئطاعال واملاسسال.
 - 129وسيلهم أن تنـون لـد املاسسـال التنفيويـة والربملااـال واألجمـهة الئضـا ية الئـدرة
على أ اء ممامما ضمن إطار هوا املسعى .كما جيب أن تنون ماسسال امتمـع املـدين اـا رة
على أ اء أ وارها املستئلة واحلاسة.
 - 130وستنون الدول النامية أيضا حباجة إىل الدعم ح تبه ادرااا .أمـا أاـل البلـدان ـوا
والبلدان اطارجة من الي اع يستنون احتياجااا ملحة أكة من ريريهـا .لـول  ،تعمـل األمـم
املتحدة على إعا ة تنمي ورها و سينا ا ال تطوي الئدرال( .)7وا هوا السـياه أيضـا،
ص ةد لألمم املتحدة ولنل ة كا ما ا هوه العملية من توسيع اطاه الطموحال هبـوا المـ ن،
وص سيما ا املد الئ يب.
 - 131ومينـن أن ينـون العمــل التطـوعي وسـيلة أسـ مـن وسـا ل التنفيــو الئويـة المــاملة
لعدة اطاعال ا سعينا إىل ةناء الئدرال واملساعدة ا ت سيخ جوور اططـة اجلديـدة .يالعمـل
التطوعي اا ر على توسيع الدوا املناص ة وتعبإلتما ،وعلى إةـ اك النـار ا جمـو التخطـي
والتنفيو الوطنية املتعلئة ة هداف التنميـة املسـتدامة .وتسـتطيع امموعـال املتطوعـة أن تسـاعد
على إضفاء الطاةع احمللـي علـى اططـة اجلديـدة وذلـ ةنتاحـة مسـاحال جديـدة للتفاعـل ةـال
احلنومال والنار من أجل اااذ إج اءال ملموسة وااةلة للتوسيع.
 - 132وأسريا ،ص ةاد لنا أيضا من حمد ادرة الةئاية على إحـداث مـا اسـعى إليـا مـن تغـيري
مفض إىل التحول .يعاملنا يسيفسـاء ها لـة مـن الةئايـال املتنوعـة الـ اتـد ةنورهـا ا يممنـا
املتطور للتنمية املستدامة .وما ملنا حباجة إىل أن اـتعلم النـةري مـن الةئايـال العامليـة وحنـن اـبين
العــامل الــو ا يــد .ولنــي ينتــب لنــا النجــا  ،جيــب أص تظــل اططــة اجلديــدة حن ـ ا علــى
املاسسال واحلنومـال ،ةـل ينبغـي للمـعوب أن تضـنما .لـول  ،سـتنون الةئايـة ،مهختلـف
جواابما ،من الئو اهامة املساادة للخطة اجلديدة.

__________
( )7ااظ اصستع اض المامل الو جي كل أرةـع سـنوال لسياسـة األامـطة التنفيويـة الـ تضـطلع هبـا منظومـة
األمم املتحدة من أجل التنمية (لنطنع على أحدث استع اض ،ااظ .)A/67/93-E/2012/79
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سامسا  -إجنام سطتنا :مساولية ممت كة
” ئيــق التنميــة يئتضــي يفيــف املنــاةع النــرب حلجــب احل يــة :إامــا الفئ ـ
وأيضا اصستبدا  ،والة الف اصاتيا ية وأيضا احل مان اصجتماعي املنـتظم ،وإمهـال
امل ايق العامة وأيضا تعيب الدول الئمعية وطغيان تي يااا“ أم تيا سال

ألف  -ايار الديناميال اجلديدة
 - 133يتواــف ئي ـ اق التنميــة املســتدامة علــى وجــو ااتيــا ال ااةضــة ةاحليــاة و ــو جــامع
ملساي ة النمو السناين والهيا ة ا األعمار املتواعة ،و جيا ي العمل و يع األجـور وتوليـد
ا ي ا ال النممة للربام اصجتماعية .ريري أاا لني جنعـل ااتيـا اتنا جامعـة ومسـتدامة ،جيـب
أن ينون يممنا لأل اء اصاتيا وأ والا اياسنا لا أوسع اطااا وأعمق وأ ه.
 - 134وحنتا إىل إعا ة ال نظـ ا كيفيـة احتسـاب أ ـاط ا اتـا واصسـتمنك املسـتدامة ا
احملاسبة الوطنية .ياملئايير ال ص تف ه ةال األامطة املض ة اجتماعيا وةيإليا من جمة ،واملنـايع
اصجتماعية من جمة أس  ،وال ص ت اعي ا اياف وتوميـع التنـاليف والفوا ـد ،وص ت سـو
ا احلســــبان اآلةــــار الـــ تلحــــق ةاألجيــــال املئبلــــة ،لــــن تســــاعداا ا ســــرياا حنــــو ةلــــوغ
مستئبل مستدام.
 - 135واد سلم الدول األعضاء ة مهية البناء على املبا رال الئا مة اها يـة إىل اسـتحداث
أساليب لئيار التئدم ا ئيق التنمية املستدامة تتجاوم مفموم النات احمللـي ا ـا  .لـول ،
جيب أن الظى العمـل علـى اسـتحداث مئـايير ةديلـة للتئـدم ،تتسـع ملـا هـو أكةـ مـن النـات
احمللــي ا ــا  ،ةاهتمــام وت كيــه األمــم املتحــدة واملاسســال املاليــة الدوليــة والــدوا العلميــة
واملاسســـال العامـــة .وجيـــب أن ت كـــه هـــوه املئـــايير ةيـــورة مباةــ ة علـــى ايـــار التئـــدم
اصجتمــاعي ،وريــاه ا اســان ،والعــدل ،واألمــن ،واملســاواة ،واصســتدامة .أمــا مئــايير الفئ ـ
يينبغي أن تعنر طبيعة الفئ املتعد ة األةعا  .ومن امل جح أن تمنل املئايير اجلديـدة لل يـاه
الوا أ وال جديدة هامة ل سم السياسال.
 - 136ولتحئيق سطـة التنميـة املسـتدامة ،حنتـا أيضـا إىل أهـداف ااةلـة للئيـار وماةـ ال
ايئة تئنيا .وا هوا السياه أيضا ،حئئ الدول األعضاء تئدما كـبريا ا إجنـام هـوه العمليـة
ةاات احما لـجاملةٍ من الغايال ال ئق أة ا تنامليا اويا وتئطع ةـوطا كـبريا ا ديـد ماهيـة
األةياء ال حنتا إىل ئيئما .ولننْ ،على ال ريم من أن النـةري مـن هـوه الغايـال يظـل علـى
اوتا وياوةا من األهداف ،ينن هناك ريايال أس تائدم سدمـة أيضـل للعمـل اجلـار حاليـا
ا وضع ماة ال للخطة .ويتسم عد اليـل مـن الغايـال ةطمـو أاـل ممـا تتسـم ةـا الغايـال
14-66172

39/47

A/69/700

ال ـ ا اصتفــاه عليمــا ،وســينون ةعضــما أاســب ا احلــاصل ال ـ يــتم ييمــا ضــمان اصلتــهام
ةتغيري السياسال.
 - 137وما حنتاجا اآلن هو إج اء م اجعة تئنية للت كد من أن كل هـدف مـن األهـداف اـد
صِيد ةلغةٍ اد ة ااةلة للئيار والتحئيق وأاا متسق مع معايري األمم املتحدة واتفااااـا الئا مـة،
مع احلفاظ ا الوا افسـا علـى التـوامن السياسـي اهـام الـو تةلـا هـوه األهـداف .و ئيئـا
ذل  ،مينن اصستعااة ةاطرباء التئنيال التاةعال ملنظومة األمم املتحدة ا استع اض الغايال ،مهـا
ا ذلـ وســا ل تنفيــوها ،وا مئاراــة مســتو الطمــو الــو ميةلــا كــل منــما ومواءمتــا مــع
األهداف واصلتهامال واصتفااال الدولية الئا مة ،مها يعـهم ا طـار العـام لألهـداف .وسياسـمم
هوا العمل أيضا ا اتساه املناامة الدا ة ةم ن تويل التنمية.
 - 138ويضن عن ذل  ،اد تو الـدول األعضـاء ،عنـد ااتـ ا هـدف ةيـيغة ااةلـة للئيـار
ولنــن ون ديــد كمــي ،أن تطلــب مــن منظومــة األمــم املتحــدة أن تواييمــا ،ةالتمــاور مــع
ة كا ما ا الدوا األكا ميية والعلمية ،ة لة ةم ن وضع مستويال عاملية مستمدية ادأل ة.
 - 139وسيلهم أيضا ديد موعة من املاة ال الئاةلة للتطبيق ح يتسه لنا ،اعتبـارا مـن
عام  ،2016ع ةيااال موةواة ومئاراتما و ليلما ةاملسـتو املناسـب مـن التيـنيف .وهـوه
الغاية ،رمها تو الدول األعضاء أن تئـ ر تنليـف منظومـة األمـم املتحـدة ةـ ن تئـوم ،ةالتمـاور
مع اطرباء اآلس ين املعنيال ومن سنل احلوار ةـال أصـحاب امليـلحة املتعـد ين ،مهممـة وضـع
مم وع موعة ماة ال.

ةاء  -إاارة السبيل :ور البيااال ا اططة اجلديدة
 - 140إانا اسعى إىل أن اسل ط يئا حنو ئيق التنمية املسـتدامة أساسـا األ لـة ،وعلينـا أن
اواجا التحديال املعئـدة الـ يط حمـا هـوا املسـعى وأن اسـتجيب لتفـاول البلـدان ا الوااـع
الو يعيما كل منما وما ميتلنا من ادرال.
 - 142وكما ذمك ا تئ ي ي يئي اصستمار املستئل للخرباء املعين ةتسخري ةـورة البيااـال
ألريــ اض التنميـــة املســـتدامة ،ص ةاـــد للعـــامل مـــن أن ينتســـب مســـتو جديـــدا مـــن ”ا ملـــام
ةالبيااــال“ ح ـ يتــهو ةــاأل وال واملنــمجيال والئــدرال واملعلومــال النممــة ال ـ اتــنري لــا
الســبيل ا مواجمــة التحــديال ال ـ تف ضــما اصســتجاةة ملتطلبــال اططــة اجلديــدة .لــول ،
ســينون تعهيــه الئــدرال ا حيــا ية والوطنيــة والدوليــة ،و اــة املاةـ ال ،وتــواي موعــال
ةيااال موةواة ا الوا املناسـب وميـا ر ةيااـال جديـدة وريـري تئليديـة والتيـنيف األوسـع
واملنتظم ةغ ض النمف عن أوجا التفاول ،كلنما من األمور اجلوه ية لتنفيو اططة اجلديدة.
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ـد
 - 142وا كـــل ذلـ ـ  ،جيـــب أن التـــهم إىل أايـــى حـــد ةالمـــفايية يـــاه اجلممـــور واملــ ِّ
ةاملعلومــال وال صــد الئــا م علــى املمــاركة ويــتح أةــواب اصطــنع علــى البيااــال ،مــع عــدم
ا سنل إطناا ةاصلتهام حبماية احلق ا اطيوصـية .وجيـب أن اهيـد ةمـنل كـبري مـن حجـم
الدعم املئدم إىل البلـدان واملناتـب ا حيـا ية الوطنيـة ذال اصحتياجـال احل جـة ييمـا يتعلـق
ةالئـــدرال علـــى إاتـــا و ـــع وتيـــنيف و ليـــل وتبـــا ل البيااـــال ذال األمهيـــة احليويـــة
للخطة اجلديدة.
 - 143و ئيئا هوه األهـداف ،أوصـي ةنامـاء ة اـام عمـل ةـامل ةمـ ن البيااـال ـ
إة اف اللجنة ا حيـا ية ةـاألمم املتحـدة .ويمـمل ذلـ ةنـاء تو ايـق اراء عـاملي ،ووضـع
مبا ئ ومعايري ااةلة للتطبيق ا ال البيااال ،وإاماء ةبنة جامعـة لمـبنال اصةتنـار ا
ــال البيااــال للنــموض ةاصةتنــار والتحليــل ،وتيــارا جديــدا مــن التمويــل املبتن ـ لــدعم
الئــــدرال الوطنيــــة ا ــــال البيااــــال ،وةــــ اكة عامليــــة ا ــــال البيااــــال لتعهيــــه
الئيا ة واحلوكمة.
 - 144وعلى وجـا التحديـد ،سـناج ةالتعـاون الوةيـق مـع اطـرباء الئطـ يال لـين متعمئـا
للةغ ال الئا مة ا ا البيااال واملعلومال ،وسنحد  ،ةالتا  ،حجـم اصسـتةمارال النممـة
اماء اظام حديت ل صد ئيـق أهـداف التنميـة املسـتدامة .وسنمـجع علـى ا سـ اع ةناامـة
ة اكة عاملية ةال أصحاب امليلحة املتعد ين ا ال ةيااال التنمية املستدامة مـن أجـل تعبإلـة
وتنسيق ا ج اءال النممة جلعل ةـورة البيااـال اـدم التنميـة املسـتدامة ،مـن سـنل التمـجيع
علــى ااــاذ مبــا رال مــن ابيــل عئــد منتــديال عامليــة معنيــة ةبيااــال التنميــة املســتدامة يمــارك
اجلميع ييما.

جيم  -ايار التئدم الو حن مه :ال صد والتئييم وا ةنغ
 - 145إذا كان لنا أن انجح ،ينن اططة اجلديدة جيب أن تيـبح جـهءا مـن العئـد املـربم ةـال
النار ،مها ييمم أعضاء امتمع املدين واألعمـال التجاريـة الـ تتيـ ف مهسـاولية ،وحنومـاام
الوطنية واحمل لية .وجيب تعهيه الربملااال لتعميق الدميئ اطية وتنفيو وصيااـا ال ااةيـة الـ يئضـي
هبا الدستور .وجيب أن تسد يع الم كال الض ا ب الواجبة عليما وأن ت م معايري العمـل
وحئوه ا اسان والبيإلة .وجيب أن تتـهو اجلمـال الفاعلـة ا امتمـع املـدين ةوسـا ل الـتمنال
وأن تمد ،من سـنل العمـل والـدعوة ،لنيـ ة الئضـية وأن تسـاهم ا الوصـول إىل مسـتئبل
مستدام ومنيف ومه ه .
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 - 146وجيب علينـا اآلن أن اعتنـق ةئايـة املسـاولية املمـت كة ،الـ تسـتند إىل معـايري ةـاملة
متفــق عليمــا ،والتهامــال عامليــة ،واواعــد وأ لــة ممــت كة ،وإىل العمــل اجلمــاعي ،ووضــع أطـ
م جعية لئيار ما ال م من تئدم .و املساءلة اجلديد الو اسعى إليا لـير طـا يئـوم علـى
يــ ض ةــ وط أو علــى مســاولية المــمال يــاه اجلنــوب ،أو اجلنــوب يــاه المــمال ،لننــا
ةـاألح ـ اوامــا سضـوع يـع اجلمــال الفاعلـة ،مـن احلنومــال ،واملاسسـال الدوليــة،
واجلمال الفاعلة ا الئطاع اطا  ،ومنظمال امتمع املدين ،ا يع البلدان ،للمسـاءلة أمـام
النار أافسمم .وهوا هـو احملـ احلئيئـي للتنميـة الـ تضـع النـار ا اـور اهتماممـا وت اعـي
سنمة النوكب.
 - 147وص مينــن ةنــاء هــوا النمــوذ إص علــى ااعــدة املســاولية الوطنيــة واملمــاركة الواســعة
النطاه والمفايية التامة .وكي ينون يعاص ،جيب أن ينون متوا ما مع سطة التنميـة املسـتدامة
ملــا ةعــد عــام  2015وأهــدايما اجلديــدة .وكــي ينــون كفــاا ،جيــب أن يابس ـ وأن يســتخدم
اآلليــال والعمليــال الئا مــة .وكــي ينــون اا مــا علــى األ لــة ،جيــب أن ي تنــه علــى ةــورة
البيااال ،وعلى املاة ال والبيااال ال تنبةق منما .وكي ينون ةامن حبـق ،جيـب أن ينطبـق
على يع اجلمال الفاعلة ،ا الئطاعال العـام واطـا علـى السـواء ،علـى اليـعيدين الـوطين
والدو كليممـا .وجيـب أن يمـمل إتاحـة الفـ لنسـتع اض املتبـا ل والـدعم املتبـا ل علـى
اليعيدين ا اليمي والعاملي.
 - 148واـد ةــد املمــاركون ا املمــاورال الـ أج اـا األمــم املتحــدة ا األةــم األســرية
على احلاجة إىل عملية طوعية اا مة على املماركة ومتعد ة املستويال تئو ها الـدول وتسـتند
إىل األ لة من أجل رصد ما ال م من تئدم.
 - 149وةالتا  ،مينن المـ وع علـى اليـعيد الـوطين ا عمليـة اسـتع اض ةـامل تئـوم علـى
هـوه املبـا ئ وينـون مــن ةـ اا أن تغـين عمليــال اصسـتع اض علـى كــل مـن اليـعيد الــوطين
وا اليمــي والعــاملي .وص ةــد علــى يــع اليــعد مــن أن تنــون املناامــال الـ يـ ا إطــار
اصســتع اض اا مــة علــى املمــاركة وعلنيــة تتــا ييمــا املمــاركة الواســعة النطــاه وتســتند إىل
احلئا ق والبيااال والنتا العلمية والتئييمال الئا مة علـى األ لـة .ومينـن أن تمـمل العناصـ
ال يسية لعملية اصستع اض ما يلي:
عنيـ ـ وطـــين ةئيـــا ة امط يـــة متعلـــق ةاملســـاءلة :ينبغـــي ا مـــل عمليـــة
(أ)
اصســتع اض أن ينــون هــوا اجلــهء الــوطين أهــم األجــهاء ،ألاــا األاـ ب إىل الن ـار .وستمــنل
ل والعمليـال الوطنيـة واحملليـة الئا مـة ،مهمـاركة واسـعة النطـاه مـن أصـحاب
أساسا لا اآلليا ا
امليـلحة املتعـد ين ،مهـا ا ذلـ ممةلـو احلنومـال الوطنيـة واحملليــة والربملااـال وامتمـع املــدين
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واألوســاط العلميــة واألكا مييــة واطــاع األعمــال .وســيئوم هــوا اجلــهء ةوضــع ائــاط م جعيــة،
واستع اض ا طار الوطين للسياسال ،وتسجيل التئـدم احملـ م ،واسـتخن الـدرور ،والنظـ
ا حلول ،واملتاةعة ،وتئد ،تئاري عن ذل  .و ئيئا هوه الغاية ،ستت لف املـدسنل املنتوةـة
مه ي ا البلدان من تئ ي صـا ر عـن احلنومـة ،وتئ يـ
ال يسية ييما يتعلق ةالتئدم الو
ألصحاب امليـلحة الـوطنيال يتضـمن إسـمامال مـن اجلمـال الفاعلـة الوطنيـة ريـري احلنوميـة،
إضــاية إىل تئ ي ـ يضــم املعلومــال والبيااــال املتــواي ة الــوار ة مــن وكــاصل األمــم املتحــدة
واملاسسال املالية الدولية ،تئدم يعما ةاصستنا إىل اذ منسئة على اليعيد العاملي
(ب) عنيــ إاليمـــي متعلـــق ةاســـتع اض األاــ ان ،ييـــمم ويئـــا لنحتياجـــال
ا اليمية و ون ا اليمية وتضطلع ةا اآلليال الئا مة ا عملية اا مة علـى املمـاركة تضـم
أصــحاب ميــلحة متعــد ين للنظــ ا التئــاري الوطنيــة ،و ديــد اصياهــال ا اليميــة،
والعئبال ،والئواسم املمت كة ،وأيضل املمارسـال ،والـدرور املسـتفا ة ،وإجيـا احللـول
والدعم املتبا ل واحللول املمت كة :ستدمِ اصستع اضال ا اليمية يارب وجناحال اليـال
من ابيـل اللجـان اصاتيـا ية ا اليميـة ،وعمليـة اآلليـة األي يئيـة صسـتع اض األاـ ان ،ومنتـد
اسيا واحملـي اهـا ئ املعـين ةالتنميـة املسـتدامة ،واستع اضـال األ اء البيإلـي الـ ي يمـا اللجنـة
اصاتيا ية ألوروةـا ،واستع اضـال األاـ ان الـ ي يمـا جلنـة املسـاعدة ا ا يـة التاةعـة ملنظمـة
التعاون والتنمية ا امليدان اصاتيا  ،وستستفيد من هوه التجارب واطربال
( ) عني عاملي متعلق ةتبا ل املعارف ،يتخو ةنل منتد جـ اء اسـتع اض
يئوم على املماركة ويضم أصحاب ميـلحة متعـد ين ويتسـم  -وهـو أمـ ممـم  -ةطـاةع
المــمول ويبــدأ العمــل ةــا عنــد ااطــنه اططــة اجلديــدة :ســيعئد هــوا املنتــد ســنويا ـ
إة ـ اف املنتــد السياســي ال ييــع املســتو املعــين ةالتنميــة املســتدامة .وســيتيح ي صــة وريــة
لف ـ ا البلــدان لتئــد ،استع اضــال وطنيــة طوعيــة ملــا أح متــا مــن تئــدم ومناامــة الــدرور
املسـتفا ة ا تنفيـو كــل منـما للخطـة ،كمــا سـيتيح الف صــة صسـتع اض مـا حئئتــا مـن اــوات
ايــرية األجــل واتــا طويلــة األجــل هــا عناــة ةتحئيــق األهــداف .وينبغــي أن تنظ ـ الــدول
األعضـــاء ا إجـ ـ اء استع اضـــال متعـــد ة الســـنوال ا إطـــار املنتـــد السياســـي مـ ـ ة كـــل
مخر سنوال
( ) عني مواضيعي لتسجيل التئدم احملـ م علـى اليـعيد العـاملي علـى يتـ ال
منتظمة ا إطار التنمية املستدامة للمساعدة ا ديد التحـديال والعئبـال وتعبإلـة اجلمـو
ـ إة ـ اف املنتــد
للتيــد هــا :مــع أن هــوه اصستع اضــال املواضــيعية مينــن أن يـ
السياسي ال ييع املستو  ،يناا ستعتمد على اليـال مناسـبة للتنسـيق واصسـتع اض .ومينـن أن
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تممل هوه اآلليال ما هو موجو حاليا من اللجان املتخيية أو الفنية أو امـالر أو اللجـان
الــ تاعئــد ا إطارهــا اجتماعــال كيااــال األمــم املتحــدة وريريهــا مــن النيااــال املتعــد ة
األط ـ اف ،واصستع اضــال والنتــا ذال اليــلة اليــا رة عــن هيإلــال املعاهــدال ،والــدول
األعضــاء ،والم ـ كاء مــن امتمــع املــدين ،واألوســاط العلميــة واألكا مييــة ،والئطــاع اطــا ،
الوين مينـن أن يئومـوا ة صـد امـال املواضـيعي لنـل منـمم والنـموض ةـا .ومينـن أيضـا رةـ
الم ـ اكال الئا مــة هبــوه اآلليــال ضــمااا لنفــاءة ويعاليــة العمــل واملســاءلة .ومــن أجــل عــم
العملية وتنملتما ،وضـمان اسـتم ار ايـار مـا الـ م مـن تئـدم ،سـتئدم األمـم املتحـدة تئـاري
مواضيعية عاملية سنوية يمع ييما البيااال املتواي ة ،جنبا إىل جنب مع تئ ي التنميـة املسـتدامة
على اليعيد العاملي ،الو صدر ةا تنليف من مات ريو 20
(هـ) عنيــ صســتع اض المــ اكة العامليــة مــن أجــل التنميــة املســتدامة :هــوه
الم اكة عني أساسي جيب أيضا يظل ايد اصستع اض الفعلي هـو و ورهـا ا تعبإلـة الوسـا ل
النممة للتنفيـو .وةينمـا تسـتعد الـدول األعضـاء لعئـد املـات الةالـت لتمويـل التنميـة ا أ يـر
أةاةا ،ينبغي ها أن تغتنم الف صة للنظ ا النيفية ال مينن هبـا أن تسـاعد اهياكـل والعمليـال
الئا مة ا استع اض وتعهيه الم اكة العاملية من أجـل التنميـة املسـتدامة ،مهـا ا ذلـ المـ اكة
العاملية من أجل التعاون ا ا ي الفعال .وسيتمةل ور إضاا هام لعملية اصسـتع اض ا إطـار
هــوا العني ـ ا تنــاول مســارال املــات ذال اليــلة ال ـ تبحــت ا الظ ـ وف واصحتياجــال
اطاصة ألال البلدان وا والبلدان النامية ريري الساحلية والدول اجلهرية اليغرية النامية.
 - 150ومينــن أن يســتوعب اهينــل احلــا هيإلاتنــا احلنوميــة الدوليــة عمليــة اصســتع اض
المامل الوار وصفما أعنه .واد جاء إاماء املنتـد السياسـي ال ييـع املسـتو  ،الـو جيتمـع
عيـة األمـم املتحـدة
رعايـة املـر اصاتيـا واصجتمـاعي واجلمعيـة العامـة ،وكـول
للبيإلــة ةوصــفمما ماسســتال مبتن ـ تال هــامتال اابةئتــا مــن مــات ريــو  .20ويمــنل إصــن
املر اصاتيا واصجتماعي سطوة هامة أس إىل األمام.

ال  -جعل األمم املتحدة من مة للتحول
 - 151تتطلب سطة التنمية املستدامة الماملة واجلديدة هوه أن ينون امتمـع الـدو ”علـى
مستو الغ ض املنمو “ لدعم البلدان ا تنفيوها جليل جديد مـن أهـداف التنميـة املسـتدامة.
ويتعال أن يتبه كل املماركال ا تنفيوها ما تنطو عليا من ادِّ ال جديدة وعناصـ ائِّئـة
للتحول .واألمم املتحدة ليس استةناء ا هوا اليد ةالنظ إىل ورها ا ايـا ة سطـة التنميـة
املستدامة ح عام  2030وصوريما.

44/47

14-66172

A/69/700

 - 152ولني تنون منظومة األمم املتحدة ”على مستو الغ ض املنمو “ يتستطيع ةالتـا
إجنام سطة التنمية املسـتدامة ملـا ةعـد عـام  2015يـن ةـد هـا مـن أن تنـون ديـة وأن ينـون
طاةعمــا اصةتنــار وامل واــة واحتــواء اجلميــع والتنســيق والتوجــا حنــو النتــا  .وص ةــد مــن أن
تست ةد حبئوه ا اسان العاملية والئواعـد الدوليـة وتاـهاو ةـال األطـ املعياريـة لألمـم املتحـدة
وأامــطتما التنفيويــة وتســتجيب لنحتياجــال املتباينــة للبلــدان .وص ةــد مــن أن تئــدم ممــورة
متخيية عندما تاطلب منما ،وتتسم ةنفر الئدر مـن املمـارة ا ضـمان اتبـاع اـ متنامـل،
والعمــل ا رتلــف التخييــال ةاســتخدام موعــال مناســبة مــن املمــارال لــدعم الــدول
األعضاء على حنو أيضل ا التيد للتحديال املعئدة املتعـد ة الئطاعـال .وص ةـد للمنظومـة
من أن تئيم ة اكال يعالة لنستفا ة مـن سـربال المـ كاء اطـارجيال واـدراام ومـوار هم.
و تا هـوه املنظومـة إىل أهـداف ممـت كة ،وايـا ة ملتهمـة ذال رؤيـة ،وسدمـة مدايـة وليـة
عامليــة ذال ممــارال عاليــة واــدرة علــى التنيــف .وجيــب أن ئــق أعلــى مســتويال املســاءلة
والمفايية واوة الت ةري.
 - 153وتنــون منظومــة األمــم املتحــدة ،ا ســياه اياممــا ةــول  ،ملتهمــة ةالعمــل مههيــد مــن
التعــاون مــن أجــل اصســتفا ة مــن ســربال واــدرال يــع ماسســااا عمــا للتنميــة املســتدامة.
وعلى اليـعيد الئطـ  ،سـتئدم أي اـة األمـم املتحـدة الئط يـة عمـا متسـئا للجمـال الوطنيـة
صاحبة امليلحة لتنفيو است اتيجيااا ا ا ية اجلديدة ملا ةعـد عـام  2015ةـالتهامن مـع تسـ يع
وترية تطبيـق إجـ اءال التمـغيل املوحـدة ملبـا رة ”توحيـد األ اء“ مـن أجـل ئيـق املهيـد مـن
النتا ليا التنمية املستدامة .وسينيب الت كيه أيضا على اسـتخدام البيااـال واأل لـة مههيـد
مــن الفعاليــة والمــفايية وإامــاء اــدرة ليليــة أكــرب مــن أجــل التيــد ألوجــا عــدم املســاواة
واملخاط والة املنعة إماءهـا .وستواصـل منظومـة األمـم املتحـدة السـعي إىل وضـع ـاذ أكةـ
اةتنارا وتنامن لتسيري األعمال واألسو مهمارسال عمل حديةة لهيا ة النفاءة وتعهيه األة .
 - 154وسيج أيضا تعميق اجلمو اجلارية لنفالة تواي اوة عاملة متنوعـة ذال أ اء رييـع
وادرة على التنئل لدعم سطة التنمية املستدامة اجلديدة ملا ةعد عـام  .2015وجيـب أن تنـون
اوة العمل اا رة على اصستفا ة من اطربال والتخييال املناسـبة الـ لـد وكـاصل األمـم
املتحدة وعلى العمـل ا رتلـف التخييـال والولـا ف مـن أجـل التيـد علـى حنـو أيضـل
للتحديال املعئدة املتعد ة الئطاعـال .وتتمةـل ميهتنـا النسـبية ال يسـية ا تـواي سدمـة مدايـة
ولية مستئلة وملتهمة وذال ممارال عاليـة واـا رة علـى أن تلـيب اصحتياجـال الدا مـة الـتغري
للمجتمــع الــدو  .وسنســتةم ا اجتــواب مــولفال مــن ذو األ اء ال ييــع واصحتفــاظ هبــم
واصستعااة هبم وام هم ا يع املوااع وعلى استنف الوصيال و اذ األعمال.
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 - 155ومما لا أمهية ةالغة كي تنون األمم املتحدة أكة ”منءمة للغ ض املنمو “ أاا جيـب
على الدول األعضاء أيضا أن تنون أكة اتسااا ا ما تئدما من عم ،وساصة مـا يتيـل منـا
ةــن ارة منظومــة األمــم املتحــدة وتويلــما .والتمويــل املط ـ للتنميــة املخيــم للــدعم الطويــل
األجل والو يتسه من سنلا يميع املوار واجلمع ةـال التمويـل ا ـا ي والتمويـل ا اسـاين
ستنون لا أمهية حاسة ة اا ا ذل ة ن اليال التمويل األكة اتسااا التاةعـة لألمـم املتحـدة
ال توحد إطار السياسال ا ا ية وص تبعة ه.
 - 156وا هوا السياه ،اد ت ريب الدول األعضاء ا تعهيـه ا جـ اءال الـ جيـ اااذهـا
حاليــا ،وكــول الئيــام مهبــا رال لضــمان أن تنــون منظومــة األمــم املتحــدة ”علــى مســتو
الغ ض املنمو “ من أجل عم هوه اططة اجلديدة احملدةة للتحول و ئيـق التنسـيق واصتسـاه
ةال اجلمال الفاعلة ا ا ية على اليعيد الئط .

سا سا  -ساتة :معا ضمن تعاهاد عاملي
”إذا ااول الئ ارال اليحيحة وت احملايظة عليما ،يـنن ةنمناانـا أن اـ
ةدايال مستئبل أيضل ا عام .“2015
منص يوسايها
 - 157عامل اليـوم عـامل ملـيء ةاملمـاكل ،وهـو ا حالـة هيجـان وجيمـان ،وةـا النفايـة مـن
اصضط اةال السياسية املاملة .وت م امتمعال ـ ضـغوط ةـديدة اا ـة عـن تتكـل ايمنـا
املمــت كة ،وتغــري املنــاخ ،وتهايــد أوجــا عــدم املســاواة ،و ـ ضــغوط اهجـ ة ،واألوةإلــة ال ـ
ص تع ف احلدو  .الدث هوا ا وا ا ييا أيضا املاسسـال الوطنيـة والدوليـة واـد ةاتـ
اواا على احمل ةمنل سطـري .وةسـبب طبيعـة واطـاه هـوه امموعـة املخيفـة مـن التحـديال
اها لة ،ص ةد من ةطب كل من التئاعر عن العمل وتسـيري األعمـال علـى النحـو املعتـا مـن
اا مة سياراتنـا .وإذا مل ميـارر امتمـع العـاملي الئيـا ة علـى اليـعيدين الـوطين والـدو ليـا
ةــعوب العــامل ،ينانــا اســتدعي ةــول سطـ ميــا ة التفتـ وا يــنل مــن العئــاب والتنــاح ،
ينع ض ةالتا كوكبنا افسا للخط وخناط ة ص ينون لنا مستئبل اـنعم ييـا ةالسـنم والتنميـة
املســتدامة واحت ـ ام حئــوه ا اســان .و لــة الئــول ةبســاطة ،يــنن هــوا اجليــل عليــا واجــب
تغيري تمعاتنا.
 - 158وةالتــا يــنن عــام  2015هــو الوا ـ املناســب للتح ـ ك العــاملي .يفــي هــوه الســنة
وحدها ،لدينا الف صة واملساولية اجلليتان لتبين التنميـة املسـتدامة ،وإعـا ة هينلـة النظـام املـا
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العاملي مها يتواءم واحتياجاتنـا ،واصسـتجاةة ةمـنل اـا ي وعلـى وجـا السـ عة للتحـد الـو
يمــنلا تغــري املنــاخ الــو يســببا ا اســان .ومل الــدث مــن ابــل أن اضــط العــامل إىل مواجمــة
ة اــام عمــل هبــوا التعئيــد ا ســنة واحــدة .وهــوه الف صــة الف يــدة لــن تســنح م ـ ة أس ـ
ا جيلنا.
 - 159وجيــب أن اتخــو اططــوال احلاســة األوىل حنــو مســتئبل مســتدام يــنعم ييــا اجلميــع
ةالن امة .والتغـيري هـو هـدينا .ييجـب علينـا تغـيري ااتيـا اتنا وةيإلتنـا و تمعاتنـا .وجيـب علينـا
تغــيري العئليــال والســلوكيال واأل ــاط املــدم ة الئدميــة .وجيــب أن حنتضــن موعــة عناص ـ
أساسية متناملة هي الن امة والنار وال سـاء والنوكـب والعدالـة والمـ اكة .وجيـب أن اـبين
تمعال متماسنة ،سـعيا إىل ئيـق السـنم واصسـتئ ار الـدوليال .وجيـب أن اعطـي األولويـة
للحلول الدولية اجليدة من منظور امليلحة الوطنية لنل ولة من الدول األعضاء.
 - 160وهوا املستئبل ممنن إذا ما حمداا ةمـنل ـاعي ا را ة السياسـية واملـوار النممـة
لتعهيه ولنا والنظام املتعد األط اف .وحنن ل الوسـا ل واألسـاليب النممـة للتيـد هـوه
التحــديال إذا مــا ا راــا اســتخدامما والعمــل معــا .وإذا كااـ الــدول األعضــاء تســتنف حاليــا
طااال العامل حول العمل مـن أجـل التنميـة املسـتدامة ،علـى اليـعيدين الـوطين والـدو  ،يـنن
األمم املتحدة ستنون اد أةبت ايمتما ةوصفما اهيإلة العاملية ال يسية ال ةاتـ علـى مسـتو
مبا ئ ميةااما ومبا ا.
 - 161وإ اص ،يمنل عملنا اآلن ديا ملمما يدعواا إىل أسوه ديـة .يـنحن علـى أعتـاب
أهــم ســنة مــن ســنوال التنميــة منــو ت ســير األمــم املتحــدة افســما .وجيــب أن اعطــي معــه
ملا وعدل ةا املنظمـة مـن ”إعـا ة ت كيـد ا ميـان ةن امـة ا اسـان واـدْره“ وأن ضـي ةالعـامل
ادما حنو مستئبل مستدام .وهبوه العملية اصستةنا ية وما تمـمده مـن رو ايا يـة مل يسـبق هـا
مةيــل ،تتــا لنــا ي صــة وواجــب تار يــان للتيـ ف ـ أة وعلــى حنــو حةيــت وسـ يع لــتمنال
اجلميع من العيش ةن امة ون إمهال أحد.

14-66172

47/47

