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  الديباجة

ناس    نامج عمل ألجل ال هذه الخطة بر ثل  وألجل  األرضكوكب وتم
الم العالمي في جو من الحرية  ا إلى تعزيز الس االزدهار. وهي تهدف أيض
وره وأبعاده، بما في ذلك  اء على الفقر بجميع ص ح. ونحن ندرك أن القض أفس

رط ال الم، وهو ش ه الع د يواج دقع، هو أكبر تح ه لتحقيق   الفقر الم غنى عن
  التنمية المستدامة.

بة المصلحة على تنفيذ هذه الخطة وستعمل جميع البلدان والجهات صاح  
راكة التعاونية. و ري  لقد عقدنافي إطار من الش العزم على تحرير الجنس البش

 مصممون نحنومن طغيان الفقر والعوز وعلى تضميد جراح كوكبنا وحفظه. 
ورة ملحة  ية إلى التحول التي تلزم بص على اتخاذ الخطوات الجريئة المفض

ار مود. ونتعهد،  لالنتقال بالعالم نحو مس تدامة والقدرة على الص قوامه االس
  وراءه.  ونحن مقبلون على هذه الرحلة الجماعية، بأال يخلف الركب أحدا

هدفا، وغاياتها، البالغ  17وتبرهن أهداف التنمية المستدامة، البالغ عددها   
اع نطاق هذه الخطة العالمية  169عددها  نعلن عنها اليوم على اتس غاية، التي س

يرة وم لة مس ود من هذه األهداف والغايات هو مواص دى طموحها. فالمنش
يتحقق في إطارها. كذلك يقصد بها إعمال  لم  األهداف اإلنمائية لأللفية وإنجاز ما

اء  ين وتمكين النس اواة بين الجنس ان الواجبة للجميع وتحقيق المس حقوق اإلنس
والفتيات كافة. وهي أهداف وغايات متكاملة غير قابلة للتجزئة تحقق التوازن 
ماعي  عد االجت ادي والب عد االقتص مة: الب تدا عاد الثالثة للتنمية المس بين األب

  البيئي. والبعد
وستحفز تلك األهداف والغايات العمل الذي سيجري على مدى   

السنوات الخمس عشرة المقبلة في مجاالت ذات أهمية جوهرية للبشرية 
   ولكوكب األرض.

  الناس
ممون    ورهما وأبعادنحن مص هما، على إنهاء الفقر والجوع، بجميع ص

لة و قاتهم الكامنة كفا ر تفعيل طا ن الكرامة في إطار مأن يمكن لجميع البش
  صحي.  والمساواة وفي ظل مناخ

  الكوكب
م   تدهور، بطرق منها حماية كوكب األرض من المون على نحن مص

تدامة تهالك واإلنتاج، وإدارة موارد الكوكب  توخي االس  الطبيعية في االس
تدامة، واتخاذ ورة مس أن   بص له ، حتى يمكن تغير المناخإجراءات عاجلة بش

  والمقبلة.  األجيال الحاليةدعم احتياجات 
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  االزدهار
ممون   الرخاء  يظلهاعلى كفالة أن يتمتع جميع الناس بحياة  نحن مص

ادي واالجتماعي والتكنولوجي في  تلبي طموحاتهم، وأن يتحقق التقدم االقتص
  انسجام مع الطبيعة.

  السالم
ممون   الم  نحن مص ودها الس جع على قيام مجتمعات يس على أن نش

عا  ، مجتمعات تخلو من الخوف ومن العنف. لهموالعدل ويجد فيها الجميع متس
سبيل إلى تحقيق التنمية المستدامة دون سالم، وال إلى إرساء السالم دون  فال 

  تنمية مستدامة.

  الشراكة
ممون   ائل الالزمة نحن مص د الوس لخطة من لتنفيذ هذه ا على حش

يط  خالل راكة العالمية من أجل التنمية الم  تنش اس روح الش تدامة، على أس س
امن  من على احتياجات الفئات  العالمي المعزز، مع التركيز بوجه خاص  التض

د اركة من جميع ال  فقرا  األش عفا، وبمش حاب واألكثر ض بلدان وجميع أص
  الشعوب.  المصلحة وجميع

تدامة وطابعها المتكامل أهمية وألوجه الترابط بين أهداف    التنمية المس
نطمح  حاسمة في ضمان تحقيق الغرض من هذه الخطة الجديدة. وإذا حققنا ما

يتحول  دة حياة الجميع وس ن بش تتحس إليه من هذه الخطة بكامل جوانبها، س
  عالمنا إلى األفضل.
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  إعالن

  مقدمة

المجتمعين في مقر  نحن، رؤساء الدول والحكومات والممثلين السامين،  - ١
بتمبر  27إلى  25األمم المتحدة في نيويورك في الفترة من  ، 2015أيلول/س

ائها، قد قررنا أن نعتمد  بعين إلنش نوية الس وقت احتفال المنظمة بالذكرى الس
  المستدامة.  اليوم أهدافا عالمية جديدة للتنمية

عوب التي نحن في خدمتها، اتخذنا قرارا تاريخ  - ٢ م الش أن وباس يا بش
املة والبعيدة المدى التي تركز  مجموعة من األهداف والغايات العالمية الش
ي إلى التحول. ونحن ملتزمون بالعمل دون كلل من أجل  على الناس وتفض

اء على 2030تنفيذ هذه الخطة بالكامل بحلول عام  . ونحن ندرك أن القض
وره وأبعاده، بما في ذلك الفقر المدقع، ه و أكبر تحد يواجه الفقر بجميع ص

رط ال تدامة. ونحن ملتزمون بتحقيق   العالم وش غنى عنه لتحقيق التنمية المس
تدامة بأبعادها الثالثة  ادي واالجتماعي والبيئي -التنمية المس على  - االقتص

ا من اإلنجازات التي تحققت في إطار  نتخذ أيض نحو متوازن ومتكامل. وس
عى إلى النهوض بما لم يكتمل من األهداف اإلنمائية لأللفية منطلقا ل نا ونس

  أعمالها.

اء على الفقر والجوع 2030العمل من اآلن وحتى عام  ونعتزم  - ٣ ، للقض
اواة داخل البلدان وفيما بينها؛ وبناء  كال عدم المس في كل مكان؛ ومكافحة أش
مجتمعات مسالمة وعادلة وشاملة للجميع؛ وحماية حقوق اإلنسان والعمل على 

اء والفتيات؛ وكفالة الحماية الدائمة تحقيق ال ين وتمكين النس اواة بين الجنس مس
اونعتزم وموارده الطبيعية.  ألرضكوكب ال بة  أيض تهيئة الظروف المناس

مل الجميع، ولالزدهار العميم  تدام والمطرد الذي يش ادي المس للنمو االقتص
ات ال توي اة مختلف مس ة، مع مراع اف ل الكريم للك ة وتوافر فرص العم تنمي

  الوطنية.  والقدرات

بأال يخلف   - ٤ ونحن، إذ نقبل على هذه الرحلة الجماعية العظيمة، نتعهد 
ي، نأمل الركب أحدا وراءه. وانطالقا من تسليمنا بأن كرامة اإلنسان أمر أساس

لجميع األمم والشعوب ولجميع شرائح  أن نشهد األهداف والغايات وقد تحققت
د تخلفا عن  ول أوال إلى من هم أش عى جاهدين إلى الوص وف نس المجتمع. وس

  الركب.
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بق لها مثيل من حيث النطاق واألهمية. فهي تحظى   - ٥ وهذه الخطة لم يس
ري على الجميع، مع مراعاة اختالف الواقع المع ش يبقبول جميع البلدان وتس

قدرات البلدان ومستويات تنميتها، ومع احترام السياسات  في كل بلد واختالف
مل العالم أجمع، ببلدانه  واألولويات الوطنية. فهذه أهداف وغايات عالمية تش
واء. وهي متكاملة غير قابلة للتجزئة تحقق  المتقدمة النمو والنامية على حد س

  التوازن بين أبعاد التنمية المستدامة الثالثة.

اورات عامة وهذه األهدا  - ٦ االتف والغايات هي ثمرة مش مكثفة  واتص
تى أنحاء العالم مع المجتمع المدني  نتين في ش أجريت على مدى أكثر من س

فيها اهتمام خاص ألصوات أفقر  يوالجهات األخرى صاحبة المصلحة، وأول
طلع بها الفريق  اورات أعماال قيمة اض ملت هذه المش عفها. وش الفئات وأض

تدامة التابع للجمعية  العامل المفتوح وية المعني بأهداف التنمية المس باب العض
طلعت بها األمم المتحدة، التي قدم أمينها العام تقريرا تجميعيا  العامة، كما اض

  .2014في كانون األول/ديسمبر 
  

  رؤيتنا

نا األهداف والغايات التي اتفقنا عليها رؤية في منتهى الطموح   - ٧ مَّ لقد ض
داث ال من الفقر والجوع  تقوم على إح الم خ بو إلى ع التحول. فنحن نص

بو إلى عالم  كال الحياة. ونص والمرض والعوز، يمكن أن تنتعش فيه جميع أش
خال من الخوف ومن العنف. عالم يلم فيه الجميع بالقراءة والكتابة. وتتاح فيه 
 للجميع سبل متكافئة للحصول على التعليم الجيد على جميع المستويات، وعلى

المة البدنية والعقلية  حية والحماية االجتماعية، وتكفل فيه الس الرعاية الص
ان  والرفاه االجتماعي. عالم نؤكد فيه من جديد التزاماتنا فيما يتعلق بحق اإلنس
حي، وتتوافر  رف الص رب المأمونة وخدمات الص ول على مياه الش في الحص

حية؛ وتتاح فيه األغذية نة للنظافة الص بل محس الكافية والمأمونة  فيه س
رية آمنة وقادرة على  ورة التكلفة والمغذية. عالم تكون فيه الموائل البش والميس
ورة وموثوقة  ول على طاقة ميس تدامة ويمكن فيه للجميع الحص مود ومس الص

  ومستدامة.

ونحن نصبو إلى عالم يسود كافة أرجائه احترام حقوق اإلنسان وكرامة   - ٨
والعدالة والمساواة وعدم التمييز؛ عالم يحترم األعراق  اإلنسان وسيادة القانون

حقيق كامل تتكافؤ الفرص ويتيح يتيح عالم واالنتماء اإلثني والتنوع الثقافي؛ 
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اإلمكانات البشرية ويساهم في تحقيق االزدهار العميم. عالم يستثمر في أطفاله 
اروينمو فيه كل طفل بعيدا عن  تغالل. عالم إس  ح فيه لكليتا  العنف واالس

ين، وتزاح عنه جميع  اواة الكاملة بين الجنس اء والفتيات التمتع بالمس النس
ادية العوائق التي تحول دون تمكينهن. عالم  القانونية واالجتماعية واالقتص

راك االجتماعي للجميع،  امح واالنفتاح واإلش اف والتس قوامه العدل واإلنص
  ضعفا.  وتلبى فيه احتياجات أشد الفئات

ادي المطرد   - ٩ بو إلى عالم يتمتع فيه كل بلد بالنمو االقتص ونحن نص
مل الجميع، وتتوافر فيه فرص العمل الكريم للكافة. عالم  تدام الذي يش والمس

تعمال كل الموارد الطبيعية  تهالك واإلنتاج وأوجه اس  -تكون فيه أنماط االس
اه  ات المي ار والبحيرات وطبق ة إلى من الهواء إلى األرض ومن األنه الجوفي

حار يه  - المحيطات والب عالم تكون ف مة.  تدا تعمال مس طا وأوجه اس ما أن
الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون وتوافر بيئة مواتية على الصعيدين 
تدامة، بما في ذلك النمو  ية لتحقيق التنمية المس اس الوطني والدولي أموراً أس

امل، والتنمية  ادي المّطرد والش اء االقتص االجتماعية، وحماية البيئة، والقض
على الفقر والجوع. عالم تكون فيه التكنولوجيا في تطويرها وتطبيقها مراعية 
ه  الم تعيش في مود. ع ادرة على الص ة للتنوع البيولوجي وق اخ ومحتِرم للمن

  .الحية  الكائناتوسائر  البريةاإلنسانية في وئام مع الطبيعة وتحمى فيه الحياة 
  

  والتزاماتنا المشتركةمبادئنا 

د ميثاق األمم المتحدة ومبادئه، بما   - ١٠ د في الخطة الجديدة بمقاص ترش يُس
المي  ة على اإلعالن الع دولي. وترتكز الخط انون ال ام للق ا االحترام الت فيه

ان ان، وإعالن األلفية )1(لحقوق اإلنس  )2(والمعاهدات الدولية لحقوق اإلنس
. وتهتدي الخطة بصكوك )3(2005قمة العالمي لعام والوثيقة الختامية لمؤتمر ال

  .)4(أخرى مثل إعالن الحق في التنمية

_______________ 

  ).3 – ألف (د 217القرار  )1(

  .55/2القرار  )2(

  .60/1القرار  )3(

  ، المرفق.41/128القرار  )4(
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سية ومؤتمرات القمة   - ١١ ونحن نؤكد من جديد نتائج جميع المؤتمرات الرئي
التي عقدتها األمم المتحدة والتي أرست أساسا متينا للتنمية المستدامة وأسهمت 

مل إ كيل الخطة الجديدة. وهي تش أن البيئة والتنميةفي تش  ،)5(عالن ريو بش
ة دام ت ة المس المي للتنمي ة الع ة  ،ومؤتمر القم المي للتنمي ة الع ومؤتمر القم

كان والتنمية ،االجتماعية ، ومنهاج عمل )6(وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للس
م ت  ومؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة. ونؤكد من جديد أيضا ما ،)7(بيجين

متابعة هذه المؤتمرات، بما في ذلك نتائج مؤتمر األمم المتحدة الرابع في إطار 
ة  دول الجزري ال ث المعني ب ال دولي الث دان نموا، والمؤتمر ال ل البل أق المعني ب

غيرة النامية ومؤتمر األمم المتحدة الثاني المعني بالبلدان النامية غير  ،الص
ث  ال المي الث دة الع ة، ومؤتمر األمم المتح احلي د من الس الح المعني ب

  .الكوارث  أخطار

أن البيئة والتنمية، بما في ذلك   - ١٢ ونعيد تأكيد جميع مبادئ إعالن ريو بش
تركة والمتباينة في آن واحد، على النحو  ؤوليات المش مبادئ منها مبدأ المس

  اإلعالن.  من 7المنصوص عليه في المبدأ 

ية والتحديات وااللتزامات التي تم تحديدها في هذ  - ١٣ ه المؤتمرات الرئيس
دي  بيل التص ومؤتمرات القمة مترابطة وتتطلب حلوال متكاملة. وال بد في س
تدامة بأن  لها بفعالية من اتباع نهج جديد. فثمة اعتراف في مجال التنمية المس
اواة داخل  وره وأبعاده، ومكافحة انعدام المس اء على الفقر بجميع ص القض

ادي المطرد البلدان وفيما بينها، وحفظ كوك ب األرض، وتحقيق النمو االقتص
تدام، وتعزيز اإلدماج االجتماعي، أمور امل والمس ل  مترابطة والش متص

  ببعض.بعضها 
  

_______________ 

انيرو،  ) 5( ة، ريو دي ج ة والتنمي البيئ دة المعني ب  14-3تقرير مؤتمر األمم المتح
ه  د األول، 1992حزيران/يوني ا المؤتمر، المجل ده ورات األمم  القرارات التي اعتم (منش
  األول.، المرفق 1والتصويب)، القرار  A.93.I.8 لمبيعالمتحدة، رقم ا

(منشورات  1994أيلول/سبتمبر  13-5تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة،  )6(
  .، المرفق1)، الفصل األول، القرار A.95.XIII.18األمم المتحدة، رقم المبيع 

المرأة،  ) 7( المي الرابع المعني ب بتمبر  15-4بيجين، تقرير المؤتمر الع  1995أيلول/س
  .الثاني ، المرفق1، الفصل األول، القرار A.96.IV.13) (منشورات األمم المتحدة، رقم المبيع
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  عالمنا اليوم

تدامة تحديات هائلة. مثُ إننا نجتمع في وقت تَ   - ١٤ ل فيه أمام التنمية المس
نا ال عانون الفقر والحرمانيزالون   فالباليين من مواطني . من الحياة الكريمة ي

اواة داخل الدول وفيما بينها آخذة في التزايد. وهناك فوارق  وأوجه عدم المس
لطة. وال ين  هائلة في الفرص والثروة والس اواة بين الجنس يزال انعدام المس

يشكل تحديا رئيسيا. وتمثل البطالة، وال سيما في صفوف الشباب، مصدر قلق 
حية ا كل األخطار الص لتي تهدد العالم، وازدياد تواتر الكوارث كبير. وتش
اعد النزاع دتها، وتص ، والتطرف العنيف، واإلرهاب، وما اتالطبيعية وش

قويض بت تنذريتصل بذلك من أزمات إنسانية ومن تشريد قسري للبشر، أمورا 
عيد التنمية في العقود األخيرة.  افوينالكثير من التقدم الذي أحرز على ص  ض

الطبيعية واآلثار الضارة للتدهور البيئي، بما في ذلك التصحر استنفاد الموارد 
والجفاف وتدهور األراضي وندرة المياه العذبة وفقدان التنوع البيولوجي، إلى 

رية  كل تغير المويؤدي إلى تفاقمهاقائمة التحديات التي تواجهها البش ناخ . ويش
ارة قد رنا وتقوض آثاره الض  رة كافة البلدانواحدا من أكبر التحديات في عص

تدامة. فالزيادات في درجة الحرارة العالمية وارتفاع  على تحقيق التنمية المس
طح البحر وتحمض المحيطات وغيرها من اآلثار المترتبة على  توى س مس
احلية  احلية والبلدان الس تغير المناخ تخلف آثارا خطيرة على المناطق الس

ة، بما في ذلك الكثير من أقل البل غيرة المنخفض دان نموا والدول الجزرية الص
النامية. والخطر يهدد بقاء الكثير من المجتمعات وبقاء النظم البيولوجية التي 

  تدعم كوكب األرض.

قدم كبير في   - ١٥ قد أحرز ت لة. ف هائ بالفرص ال ا وقت زاخر  نه أيض يد أ ب
خاص  مواجهة الكثير من التحديات اإلنمائية. وخرج مئات الماليين من األش

مدقع. وطرأت زيادة كبيرة في ع ي من دائرة الفقر ال لى مدى الجيل الماض
بة  واء بالنس ول على التعليم، س بل المتاحة للحص د عِ . ويَ ياتالفتأو  للفتيانالس

االت والترابط العالمي بإمكانات كبيرة  ار تكنولوجيا المعلومات واالتص انتش
د الفجوة الرقمية و ري وس على  إيجاد مجتمعات تقومتتيح التعجيل بالتقدم البش

تى   المعرفة، وهو ما ا االبتكار العلمي والتكنولوجي في مجاالت ش يعد به أيض
  والطاقة.  من قبيل الطب
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ية.  15وقد مر حوالي   - ١٦ ية لأللف عاما على االتفاق على األهداف اإلنمائ
وهي أهداف وفرت إطارا هاما للتنمية، وأحرز من خاللها تقدم كبير في عدد 

قل من ا يا وأ ما في أفريق ي فاوتة، وال س نت مت قدم كا لمجاالت. لكن وتيرة الت
غيرة النامية،  احلية والدول الجزرية الص البلدان نموا والبلدان النامية غير الس

حيح، ال ار الص يما األهداف  وال يزال بعض تلك األهداف بعيدا عن المس س
حة اإل حة األمهات والمواليد واألطفال والص نجابية. ونحن نعرب المتعلقة بص

من جديد عن التزامنا بأن نحقق بالكامل جميع األهداف اإلنمائية لأللفية، بما 
ا من خالل تزويد  وص حيح، وخص ارها الص في ذلك األهداف البعيدة عن مس
ة بمزيد من  اعا خاص أقل البلدان نموا وغيرها من البلدان التي تواجه أوض

اعدات التي تركز على أمور محددة،  ى مع برامج الدعم ذات المس بما يتماش
الصلة. وتتخذ الخطة الجديدة من األهداف اإلنمائية لأللفية منطلقا لها، وتسعى 

د   إلى إتمام ما ول إلى أش يما فيما يتعلق بالوص لم يتحقق في إطارها، وال س
  ضعفا.  الفئات

ائه يتجاوز نطاقه بكثير نطاق   - ١٧ غير أن اإلطار الذي نعلن اليوم عن إرس
اء ا ألهداف اإلنمائية لأللفية. فإلى جانب األولويات اإلنمائية القائمة مثل القض

غذائي والتغذية، يحدد  حة والتعليم واألمن ال بالص  اهذعلى الفقر واالهتمام 
ادية واالجتماعية والبيئية. وهو يعد  عة من األهداف االقتص اإلطار طائفة واس

انا  الما واحتض اء مجتمعات أكثر س ا بإرس  األهمية للجميع. ومن غايةأيض
ائل تنفيذ ذلك.  ا أنه يحدد وس والغايات الجديدة بروابط  وترتبط األهدافأيض

ر عديدة، مما يعكس النهج المتكامل الذي فيما بينها عميقة  ترك في عناص وتش
  اتباعه. قررنا

  
  الخطة الجديدة

 169 هدفا من أهداف التنمية المستدامة و 17إننا نعلن اليوم عن إرساء   - ١٨
لة للتجزئة. ولم  قاب لة وغير  كام يات مت هداف وغا ها، وهي أ طة ب ية مرتب غا
يسبق قط لزعماء العالم أن تعهدوا بالعمل معا وبذل المساعي المشتركة بشأن 

اتية بهذا  ياس اعالقدر خطة س د الميوعلى هذا النطاق الع من االتس . فنحن نش
نا جماعيا للسعي إلى  تدامة، مكرسين أنفس الرحال معا للسير نحو التنمية المس
تحقيق التنمية العالمية وإلى تحقيق تعاون مثمر للجميع يمكن أن يجلب مكاسب 
عالم. ونؤكد من جديد أن لكل دولة  لدان ولجميع المناطق في ال كل الب لة ل هائ
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ها بحر يادة دائمة كاملة تمارس ية على كل ثرواتها ومواردها الطبيعية س
وف ننفذ الخطة بما  ادية. وس طتها االقتص يعود بالنفع التام على الجميع، وأنش

الح عينا هذا،  لص ر واألجيال المقبلة. ونؤكد من جديد، في س الجيل الحاض
التزامنا بالقانون الدولي، ونشدد على أن الخطة سوف تنفذ على نحو متسق مع 

  بموجب القانون الدولي. هالتزاماتحقوق الدول وا

ونعيد تأكيد أهمية اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وغيره من الصكوك   - ١٩
دد على أن جميع الدول  ان والقانون الدولي. ونش الدولية المتعلقة بحقوق اإلنس
ان والحريات  ؤولة، طبقا لميثاق األمم المتحدة، عن احترام حقوق اإلنس مس

ية للجميع  اس اس األس وحمايتها وتعزيزها، دونما تمييز من أي نوع على أس
ي أو غيره أو  ياس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي الس

اإلعاقة، أو   األصل القومي أو االجتماعي، أو على أساس الملكية أو الميالد أو
  على أي أساس آخر.

ين وتمك  - ٢٠ اواة بين الجنس هم تحقيق المس وف يس ين المرأة والفتاة وس
بيل  ما في إحراز تقدم نحو تحقيق جميع األهداف والغايات. فال س هاما حاس إس
ف  تدامة إذا ظل نص رية وتحقيق التنمية المس إلى تحقيق كامل اإلمكانات البش
ان والفرص الواجبة له. إذ  رية محروما من التمتع بكامل حقوق اإلنس البش

اء والفتيات بالمس ول على التعليم يجب أن تتمتع النس اواة في فرص الحص
اواة  ال عن المس ية، فض ياس اركة الس ادية وفرص المش الجيد والموارد االقتص

نع القرار على جميع  يمع الرجال والفتيان في فرص العمل وتول القيادة وص
تثمارات التي  وف نعمل من أجل إحداث زيادة كبيرة في االس تويات. وس المس

جنسين وتعزيز دعم المؤسسات في مجال المساواة تهدف إلى سد الفجوة بين ال
يتم  عد العالمي واإلقليمي والوطني. وس ين وتمكين المرأة على الص بين الجنس
اء والفتيات، عن طريق  د النس كال التمييز والعنف ض اء على جميع أش القض

راك الرجال والفتيان عى أمور منها إش اة مراع. فالتعميم المنتظم لفي هذا المس
  الجنساني في تنفيذ الخطة أمر بالغ األهمية. لمنظورا

ريان األهداف والغايات الجديدة في   - ٢١ يبدأ س كانون الثاني/يناير  1وس
، وسيسترشد بها في اتخاذ القرارات على مدى السنوات الخمس عشرة 2016

عيدين  وف نعمل جميعا على تنفيذ الخطة في بلداننا وعلى الص المقبلة. وس
توى يوالعالمي، مع مراعاة الواقع المعاإلقليمي  ش في كل بلد وقدراته ومس
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وف نحترم الحيز الذي  ات واألولويات الوطنية. وس ياس تنميته واحترام الس
ادي المطرد  ات الوطنية الرامية إلى تحقيق النمو االقتص ياس غله الس تش

مل الجميع، ال تدام الذي يش يما في الدول النامية، مع الحفاظ على والمس  س
ا بأهمية  لم أيض لة. ونس اق مع القواعد وااللتزامات الدولية ذات الص االتس
ادي اإلقليمي والترابط  البعدين اإلقليمي ودون اإلقليمي وأهمية التكامل االقتص
ر  تدامة. فاألطر اإلقليمية ودون اإلقليمية يمكن أن تيس في مجال التنمية المس

تدامة بفعالية في ات التنمية المس ياس يد س إجراءات محددة على  تجس
  الوطني.  الصعيد

تدامة.   - ٢٢ عيه إلى تحقيق التنمية المس ة في س ويواجه كل بلد تحديات خاص
وص البلدان  عفا، وبلدان منها على وجه الخص د البلدان ض تحق أش وتس
احلية والدول الجزرية  األفريقية وأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الس

اما خاصا، شأنها في ذلك شأن البلدان التي تشهد حاالت الصغيرة النامية، اهتم
ا تحديات خطيرة داخل   نزاع والتي تمر بمرحلة ما بعد النزاع. وهناك أيض

  العديد من البلدان المتوسطة الدخل.

مل من تراعى احتياجاتهم في الخطة   - ٢٣ عفاء. ويش وال بد من تمكين الض
خاص ذوي اإلعاق باب واألش  80ة (الذين يعيش أكثر من جميع األطفال والش

اعة  ابين بفيروس نقص المن خاص المص ة منهم في فقر) واألش ائ في الم
ردين  لية والالجئين والمش عوب األص نين وأفراد الش رية/اإليدز والمس البش
داخليا والمهاجرين. وقد عقدنا العزم على اتخاذ مزيد من التدابير واإلجراءات 

زالة العقبات والمعوقات ولتعزيز الدعم وتلبية الفعالة، وفقا للقانون الدولي، إل
ررة من حاالت طوارئ  ون في مناطق متض ة لمن يعيش االحتياجات الخاص

  إنسانية معقدة وفي مناطق متضررة من اإلرهاب.

ونحن ملتزمون بالقضاء على الفقر بجميع صوره وأبعاده، بما في ذلك   - ٢٤
. فال بد أن يتمتع الجميع 2030من خالل القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 

بمستويات المعيشة األساسية، عن طريق وسائل منها نظم الحماية االجتماعية. 
اء على الجوع وتحقيق األمن الغذائي على  ا على القض ممون أيض ونحن مص
سبيل األولوية، وعلى وضع حد لجميع أشكال سوء التغذية. وفي هذا الصدد، 

لدور المهم وا يد ا جد عالمي نؤكد من  غذائي ال مل للجنة األمن ال ا طابع الش ل
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أن التغذية وبإطار العمل وف نكرس الموارد )8(ونرحب بإعالن روما بش . وس
غار  تدامة، ولدعم ص ماك المس ائد األس لتنمية المناطق الريفية والزراعة ومص
يادين في البلدان النامية،  يما المزارعات، والرعاة والص المزارعين، وال س

  البلدان نموا.وبخاصة أقل 

ات   - 25 توي د في جميع المس ة المبكر -ونلتزم بتوفير تعليم جي ة، الطفول
امعي،  انوي، والتعليم الج دائي، والتعليم الث قني، والتعليم التوالتعليم االبت

فهم.  - والتدريب المهني خاص وينص مل جميع األش  فالناسُ على نحو يش
رف النظر عن هويتهم من حيث نوع الجنس أو العمر أو االنتماء العرقي   بص

لية،  عوب األص خاص ذوو اإلعاقة، والمهاجرون، وأبناء الش أو اإلثني، واألش
واألطفال والشباب، وال سيما الذين يعيشون في أوضاع هشة، كلُّهم ينبغي أن 

اعدهم على  تفيدوا من فرص التعلم مدى الحياة، بما يس يل المعارف يس تحص
اركتهم في الحياة  رورية النتفاعهم بالفرص المتاحة لهم ومش والمهارات الض
االجتماعية مشاركة كاملة. وسنسعى جاهدين إلى تهيئة بيئة ينشأ فيها األطفال 
باب فتغذيهم بما يلزمهم إلعمال حقوقهم وتحقيق قدراتهم على وجه تام،  والش

بحون بذلك َمددا يعين بلداننا ع ب الديمغرافية، فيص لى جني ثمار المكاس
  ويشمل ذلك إقامة مدارس آمنة وتوثيق وشائج المجتمعات المحلية واألسر. 

حة والعافية البدنية والعقلية   - 26 لعمر وزيادة اولكفالة تمتع الجميع بالص
حية المتوقع لدى الوالدة حية والرعاية الص ، يجب علينا أن نوفر التغطية الص

دة للجميع،  دم  الالجي راع في وتيرة التق اإلس د. ونلتزم ب ك أح يُحَرُم من ذل
يد واألطفال واألمهات  يات الموال عدد وف وب خفض  المحرز حتى اآلن ص

ع حد لجميع تلك الوفيات التي يمكن تفاديها قبل حلول . وإننا 2030 امع بوض
ية  حة الجنس تفادة الجميع من خدمات الرعاية المتعلقة بالص ملتزمون بكفالة اس
نبذل  رة واإلعالم والتثقيف. وس واإلنجابية، بما في ذلك ألغراض تنظيم األس
راع بوتيرة التقدم المحرز في مكافحة المالريا،  كذلك جهودا من أجل اإلس
ب (اإليدز)،  رية/متالزمة نقص المناعة المكتس وفيروس نقص المناعة البش

ل،  األمراض المعدية، ذلك من األوبئة و ، وإيبوال وغيروالتهاب الكبدوداء الس
كلة األمراض  دي لمقاومة الميكروبات لألدوية ولمش ائل من جملتها التص بوس
ية من األمراض غير  قا بالو ية. ونلتزم  نام لدان ال ها الب عاني من لة التي ت المهَم

_______________ 

  ، المرفقان األول والثاني.EB 136/8منظمة الصحة العالمية، الوثيقة  )8(



 

16/61 

ا ا، بم الجته ة ومع دي ة   المع بي ة والعص لوكي ات الس طراب ك االض في ذل
  ي وجه التنمية المستدامة. واضطرابات النمو، التي تشكل تحديا كبيرا ف

الح بلداننا جميعا. إن من   - 27 ادية متينة لص س اقتص عى إلى إقامة أس وسنس
اركة  تدامته ومش ادي واس ية اطرادُ النمو االقتص اس روط االزدهار األس ش

كلة   الجميع فيه. ولن يتحقق ذلك إال دي لمش بتعميم االنتفاع بالثروة والتص
نعمل من أ ها التفاوت في الدخل. وس اس ادات دينامية أس جل أن نبني اقتص

ناس، تعمل على النهوض بفرص العمل  كار ومحورها ال مة واالبت تدا االس
ة، وتوفير العمل الالئق  ادي للمرأة خاص باب والتمكين االقتص المتاحة للش
ع حدا لعمل األطفال  ر ونض خرة واالتجار بالبش ي على الس نقض للجميع. وس

كاله. فالبلدان قاطبة تفيد من وجود قوة عاملة متعلمة تنعم  بجميع أش تس س
ما لك  حة وتم يام بعمل منتج يحقق   بالص هارات للق يلزم من المعارف والم

مطامحها وللمشاركة الكاملة في الحياة االجتماعية. وسنعزز القدرات اإلنتاجية 
ائل من بينها التحول الهيكلي.  للبلدان األقل نموا في القطاعات جميعا، بوس

ة والعمالة المنتجة، وتعميم االستفاد ة،اإلنتاجياسات تعزز القدرات وسنعتمد سي
تدامة، والتنمية الرعوية  تاجية، والزراعة المس ية، واإلن مال من الخدمات ال
تفادة الجميع من خدمات  تدامة، واس ناعية المس ائد، والتنمية الص وتنمية المص

النقل  فة ميسورة، ونظمالطاقة الحديثة المستدامة التي يمكن التعويل عليها بتكل
  المستدامة، وجودة البنيات التحتية وقدرتها على الصمود. 

ية في الطرائق التي تنهجها مجتمعاتنا   - 28 اس ونلتزم بإجراء التغييرات األس
ات  اهم الحكوم ب أن تس ا. ويج تهالكه ات واس لع والخدم اج الس في إنت

ات ك من الجه ال وغير ذل اع األعم ة وقط دولي ات ال ة غير  والمنظم اعل الف
طرق ب، الحكومية واألفراد في تغيير أنماط االستهالك واإلنتاج غير المستدامة

تسخير جميع المصادر في حشد المساعدة المالية والتقنية الالزمة لتعزيز  منها
وب أنماط البلدان النامية قدرات  العلمية والتكنولوجية واالبتكارية لالنتقال ص

ستهالكية وإنتاجية أكثر ا لبرامج ل تنفيذ اإلطار العشريستدامة. ونشجع على ا
تدامةبأنماط  المتعلقة تهالك واإلنتاج المس . وكل البلدان ينبغي أن تتخذ االس

دد، على أن تتولى البلدان المتقدمة النمو ريادة الجهد  إجراءات في هذا الص
  المبذول، مراعية في ذلك تنمية البلدان النامية وقدراتها. 
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امل   - 29 اهمة اإليجابية للمهاجرين في تحقيق النمو الش ونعترف بالمس
ا بأن الهجرة الدولية هي واقع متعدد  تدامة. ونعترف أيض للجميع والتنمية المس
األبعاد يتسم بأهمية كبرى في تنمية بلدان المنشأ وبلدان العبور وبلدان المقصد 

نتعاون دوليا م املة. وس قة وش  ن أجل كفالة أن تتمويتطلب اتخاذ تدابير متس
ودها النظام  الهجرة بطريقة نظامية وأن تجري في ظروف توفِّر األمان ويس
انية للمهاجرين،  مان المعاملة اإلنس ان وض مع االحترام الكامل لحقوق اإلنس
ردين. وينبغي  عهم من حيث الهجرة، ولالجئين والمش رف النظر عن وض بص

ا إلى تعزيز قدرة عى ذلك التعاون أيض المجتمعات المحلية على تحمل  أن يس
مامن تؤويهم من الالجئين،  ي لدان في وال س دد على حق  الب ية. ونش نام ال

المهاجرين في العودة إلى البلدان التي يحملون جنسيتها، ونذّكر بأن من واجب 
  العائدين.  الدول أن تكفل مراعاة األصول في استقبال رعاياها

ادية  ونحث الدول بقوة على االمتناع  - 30 ن وتطبيق أي تدابير اقتص عن س
ية أو مال ثاق األمم  أو  لدولي ومي قانون ا نافى مع ال نب تت جا ية ال حاد جارية أ ت

يما في البلدان  ادية واالجتماعية الكاملة، وال س المتحدة وتعرقل التنمية االقتص
  النامية. 

اخ  - 31 أن تغير المن ة بش اري دة اإلط ة األمم المتح اقي أن اتف  هي ) 9(ونقر ب
ة التدابير العالمية  ي الذي يتولى دوليا مناقش المحفل الحكومي الدولي الرئيس

على التصدي بحزم لخطر تغير المناخ  ونحن مصممون لمواجهة تغير المناخ.
توجب تعاونا دوليا على  الطابع العالمي لتغير إن. وتدهور البيئة المناخ يس

راع بخفض انبعاثات غ ع نطاق ممكن يرمي إلى اإلس ازات الدفيئة على أوس
لبية لتغير المناخ. وإننا  ألة التكيف مع اآلثار الس عيد العالمي ومعالجة مس الص

تزم األثر اإلجمالي لوعود التخفيف التي تلنالحظ بقلق بالغ الفجوة الكبيرة بين 
نوية العالمية  2020األطراف بتحقيقها بحلول عام  ل باالنبعاثات الس فيما يتص

ارات االنبعاثات اإلجمالية التي ترّجح احتمال اإلبقاء من غازات الدفيئة وم س
درجة   1.5 على ارتفاع معدل درجة الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين أو

  . قبل الثورة الصناعية  مئوية فوق مستويات ما

واستشرافا النعقاد الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف بباريس،   - 32
ل إلى اتفاق عالمي طموح نؤكد التزام جميع الدو ل بالعمل من أجل التوص

_______________ 

)9( United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822.  
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ك قانوني آخر أو وثيقة  أن المناخ. ونؤكد من جديد أن البروتوكول، أي ص بش
ري على جميع  ختامية متفق عليها تحظى بقوة النفاذ بموجب االتفاقية وتس

ا ة ألمور من جملته ة متوازن دى بطريق ب أن يتص التخفيف   األطراف، يج
ل  ة والتكيف والتموي افي ف درات وش اء الق ا وبن ا ونقله وتطوير التكنولوجي

  والدعم.   اإلجراءات

اإلدارة   - 33 ة مرتهن ب ادي ة واالقتص اعي ة االجتم أن تحقيق التنمي ونقر ب
تدامة للموارد الطبيعية لكوكب األرض. ومن  ممون ثمالمس على  نحن مص

ا ات والجب اب ك الغ ذل رب، وك اه الش ار، وموارد مي ات والبح ل حفظ المحيط
تداما، وحماية التنوع البيولوجي  تخداما مس تخدامها اس ي الجافة واس واألراض

ممونوالنظم اإليكولوجية والحياة البرية.  ا ونحن مص جيع  أيض على تش
دي لندرة المياه تدامة، والتص ياحة المس وتلوثها، وتدعيم التعاون على  الس

ي والجفاف،  ف الرملية وتدهور األراض حر والعواص وتعزيز مكافحة التص
دد إلى  القدرة على التحمل والحد من مخاطر الكوارث. ونتطلع في هذا الص
ر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، المقرر  االجتماع الثالث عش

  أن ينعقد بالمكسيك. 

رط   - 34 تدامة ش رية وإدارتها بطريقة مس ونقر بأن تنمية المناطق الحض
ناس. وسنعمل مع السلطات والمجتمعات المحلية حاسم لالرتقاء بنوعية حياة ال

رية وتخطيطها على نحو يعزز التالحم  توطناتنا البش من أجل تجديد مدننا ومس
ي، ويحفز على االبتكار وإيجاد فرص العمل.  خص المجتمعي واألمن الش
رية وعن المواد  طة الحض لبية الناجمة عن األنش نقوم بتقليص اآلثار الس وس

حة الكيميائية التي ت رية نطوي على أخطار تهدد الص ي ذلك ، بما فوالبيئةالبش
تخدامها  من خالل إدارة المواد الكيميائية إدارة ليمة من الناحية البيئية واس س

تخدام  على نحو مأمون، وخفض النفايات وإعادة تدويرها، وزيادة فعالية اس
نعمل من أجل تقليص تأثير المدن في نظام المنا ي. خ العالمالمياه والطاقة. وس
تراتيجياتنا  كانية في اس ا االتجاهات والتوقعات الس نراعي أيض يوس اتنوس ا اس

رية. ونتطلع إلى انعقاد مؤتمر في المناطق  اإلنمائية لوطنيةا الريفية والحض
  األمم المتحدة المقبل المعني باإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة في كيتو. 

تتحقق التنمية المستدامة في منأى عن السالم واألمن؛ كما  وال يمكن أن  - 35
الم واألمن. وتقر  تتباب الس تدامة يعرض للخطر اس أن انعدام التنمية المس
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نة للجميع تكفل  لمية عادلة حاض رورة بناء مجتمعات س الخطة الجديدة بض
لة، وتقوم على احترام  عدا قدرة على اللجوء إلى ال ناس في ال اواة بين ال المس
يادة القانون  ان (بما في ذلك الحق في التنمية)، وعلى فعالية س حقوق اإلنس
شفافية والفعالية  والحكم الرشيد في المستويات كافة، وعلى مؤسسات تتسم بال
وب العنف  اءلة. وتتناول الخطة العوامل التي تقود إلى نش ع للمس وتخض

وسوء اإلدارة وتدفق  وانعدام األمن واستشراء الظلم، كانعدام المساواة والفساد
األموال واألسلحة بطرق غير مشروعة. ويجب علينا أن نضاعف جهودنا من 

عد ب  أجل تسوية النزاعات أو منع نشوبها ومؤازرة البلدان التي تمر بمراحل ما
اء  الم وإرس راك المرأة في عمليات بناء الس ائل منها كفالة إش النزاع، بوس

مزيد من التدابير واإلجراءات الفعالة، طبقا دعائم الدولة. وندعو إلى اتخاذ ال
للقانون الدولي، من أجل إزالة العقبات التي تحول دون تمام إعمال حق تقرير 

عوب الرازحة تحت نير  بة للش ير بالنس تعمار المص ي، األجنب االحتاللواالس
ادية واالجتماعية وفي بيئتها  والتي ما لبا في تنميتها االقتص زالت تؤثر س

  أيضا.

امح واالحترام المتبادل ودعم روح   - 36 ونتعهد بتعزيز التفاهم الثقافي والتس
تركة. ونعترف بالتنوع الطبيعي والثقافي  ؤولية المش المواطنة العالمية والمس
اهم في تحقيق  ارات جميعها يمكن أن تس للعالم ونقر بأن الثقافات والحض

  اسية. التنمية المستدامة ألنها من عناصرها التمكينية األس

تدامة.   - 37 ر التمكينية المهمة للتنمية المس ا من العناص ة هي أيض والرياض
ة في تحقيق التنمية  طلع بها الرياض اهمة المتعاظمة التي تض ونعترف بالمس
اهمتها في  امح واالحترام ومس جيع التس الم بالنظر إلى دورها في تش والس

باب واألفراد والمجتمعات وفي بلو ودة في تمكين المرأة والش غ األهداف المنش
  مجاالت الصحة والتعليم واالندماج االجتماعي. 

تقاللها   - 38 المة اإلقليمية للدول واس رورة احترام الس ونؤكد من جديد ض
  السياسي وفقا لميثاق األمم المتحدة. 

  
  وسائل التنفيذ

راكة   - 39 يان إنعاش الش اع نطاق الخطة الجديدة وطموحها يقتض إن اتس
راكة العالمية  تعمل هذه الش لكفالة تنفيذها، وهو أمر نلتزم به التزاما تاما. وس
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امن العالمي، وال د فقرا ومع   بروح التض امن مع الفئات األش يما التض س
األشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة. وستُيَّسر انخراطا عالميا مكثفا في 

اركة الحكومات والقطاع الخاص  دعم تنفيذ جميع األهداف والغايات، بمش
والمجتمع المدني ومنظومة األمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة، وتعبئة 

  جميع الموارد المتاحة. 

ائل التنفيذ المندرجة في إطار الهدف   - 40 م الغايات المتعلقة بوس  17وتتس
تدامة بأهمية محورية في إنجاز  وفي إطار كل هدف من أهداف التنمية المس

اوى من حيث األهمية مع األهداف والغايات األخرى. ويمكن  خطتنا، كما تتس
راكة  من إطار إنعاش الش تدامة، ض إنجاز الخطة، بما فيها أهداف التنمية المس
ات واإلجراءات المحددة  ياس يدها بالس تدامة وتعض العالمية من أجل التنمية المس

ة، ا ل التنمي ث لتموي ال دولي الث ة للمؤتمر ال امي ة الخت ة في الوثيق د لالمجمل منعق
با خالل الفترة من  با يه  16إلى  13بأديس أ بإقرار 2015تموز/يول . ونرحب 

، التي هي جزء صميم من خطة التنمية )10(الجمعية العامة خطةَ عمل أديس أبابا
تدامة لعام  با أمر 2030المس با بأن التنفيذ الكامل لخطة عمل أديس أ . ونقر 

  وغاياتها.   أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

ه   - 41 ة عن تحقيق تنميت ي ة الرئيس ؤولي ل المس د يتحم ل بل أن ك ونقر ب
ادية  ائل المطلوبة لبلوغ االقتص واالجتماعية. وتتناول الخطة الجديدة الوس

د الموارد المالية وبناء  مل حش ائل تش األهداف والغايات. ونقر بأن تلك الوس
ليمة بيئيا إلى  رالقدرات ونقل التكنولوجيات الس وط البلدان النامية بناء على ش

ضطلع يتفق عليه. وسي مواتية، بما فيها الشروط الميسرة والتفضيلية، ووفق ما
بدور حيوي في توفير  لدولي معا،  تويين المحلي وا عام، على المس التمويل ال
الخدمات والسلع العامة األساسية وفي تحفيز مصادر التمويل األخرى. ونعترف 

ات البالغة بدور القطاع الخاص س اته الممتدة من المؤس س ، على تنوع مؤس
يات مرورا بالتعاونيات، وبدور منظمات  ركات المتعددة الجنس غر إلى الش الص

  الجديدة.   المجتمع المدني والمنظمات الخيرية في تنفيذ الخطة

لة، بما فيها   - 42 تراتيجيات وبرامج العمل ذات الص عالن إوندعم تنفيذ االس
ل  امج عم طنبولاوبرن ل، ) 11(س ل وإجراءات العم ة  المعجَّ دول الجزري لل

_______________ 

ادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية (خطة عمل خطة عمل  )10( أديس أبابا الص
ة في  ام ة الع ا الجمعي دته ا)، التي اعتم اب ه  27أديس أب ، 69/313(القرار  2015تموز/يولي

  .المرفق)

طنبول، تركيا،  )11(  13-9تقرير مؤتمر األمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا، اس
  .الثانيو ن األولالفصال، (A/CONF.219/7) 2011أيار/مايو 
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النامية  لصالح البلدانوبرنامج عمل فيينا ، )12((مسار ساموا) الصغيرة النامية
احلية للعقد  خطة االتحاد  ، ونعيد تأكيد أهمية دعم)13(2024-2014غير الس

راكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا 2063األفريقي لعام   ،)14(وبرنامج الش
كل جزءا ال ها يش يتجزأ من الخطة الجديدة. ونقر بالتحدي الكبير الذي  وكلُّ

هد  تدامة في البلدان التي تش الم الدائم والتنمية المس ب أمام تحقيق الس ينتص
  النزاع.بعد   والبلدان التي توجد في مرحلة مانزاعات 

بدور مهم في   - 43 لدولي يقوم  عام ا دد على أن التمويل ال  جهود دعمونش
يما في  عيد المحلي، وال س البلدان من أجل تعبئة الموارد العامة على الص
البلدان األفقر واألشد ضعفا التي تعاني من ندرة الموارد المحلية. ومن الغايات 
د  مية، تحفيز حش اعدة اإلنمائية الرس المهمة للتمويل العام الدولي، بما فيه المس

ادر األخرى، عامة و افية من المص ة. وتعيد الجهات المانحة موارد إض خاص
مية تأكيد التزامات كل واحدة منها على حدة، بما في  اعدة اإلنمائية الرس للمس

بة  بلوغبذلك التزام العديد من البلدان المتقدمة النمو  يص نس  0.7هدف تخص
مية  اعدة اإلنمائية الرس للبلدان في المائة من الدخل القومي اإلجمالي للمس

بالنامية  يص نس في المائة من  0.2  في المائة و 0.15ة تتراوح بين وتخص
  . نموا  الدخل القومي اإلجمالي للمساعدة اإلنمائية الرسمية ألقل البلدان

ونعترف بأهمية دعم المؤسسات المالية الدولية، وفقا لوالياتها، للهامش   - 44
يما البلدان النامية. ون اتي للبلدان كل واحد منها على حدة، وال س ياس دد جالس

اركتها، بما فيها البلدان  اهمة البلدان النامية ومش يع وتعزيز مس االلتزام بتوس
احلية، والدول الجزرية  األفريقية، وأقل البلدان نموا، والبلدان النامية غير الس
طة الدخل، في عمليات اتخاذ القرارات  غيرة النامية، والبلدان المتوس الص

  إلدارة االقتصادية العالمية. االقتصادية الدولية ووضع المعايير وا

طلع به البرلمانات الوطنية   - 45 ي الذي تض اس ا بالدور األس ونعترف أيض
اءلة عن  ريعات واعتماد الميزانيات ودورها في كفالة المس ن التش من خالل س
فعالية تنفيذ التزاماتنا. وستعمل الحكومات والمؤسسات العامة أيضا عن كثب 

نفيذ مع السلطات اإلقليمية والمحلية، والمؤسسات دون في المسائل المتعلقة بالت
اإلقليمية، والمؤسسات الدولية، والمؤسسات األكاديمية، والمنظمات الخيرية، 

  والهيئات التطوعية وغيرها. 

بيةألمم المتحدة اونؤكد الدور الهام لمنظومة   - 46  وما تحظى به من ميزة نس
تدامة و بلوغفي دعم  تدامةأهداف التنمية المس غي أن بما ينب تحقيق التنمية المس

_______________ 

  ، المرفق.69/15القرار  )12(

  ، المرفق الثاني.69/137القرار  )13(

)14( A/57/304.المرفق ،  
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جام وكفاءة وفعالية.  يتوافر لها من موارد كافية وأن تتحلى به من نجاعة وانس
عيد القطري،  دد على أهمية تعزيز الملكية والقيادة الوطنية على الص وإذ نش
أن موقع  ادي واالجتماعي بش نعرب عن دعمنا للحوار الجاري للمجلس االقتص

  الطويل.   المتحدة اإلنمائية في إطار هذه الخطة في األجل منظومة األمم
  

  المتابعة واالستعراض

تتحمل حكوماتنا المسؤولية الرئيسية عن أنشطة المتابعة واالستعراض،   - 47
عيد الوطني واإلقليمي والعالمي، فيما يتعلق بالتقدم المحرز  على كل من الص
رة المقبلة. ولدعم  نوات الخمس عش في تحقيق األهداف والغايات خالل الس

نتخذ الترتيبات الالزمة إلجرا ؤولية لدى مواطنينا، س طة روح المس ء أنش
تويات، على النحو المبين في  تعراض بانتظام في مختلف المس المتابعة واالس
ي الرفيع  ياس طلع المنتدى الس يض هذه الخطة وفي خطة عمل أديس أبابا. وس
ادي واالجتماعي بالدور  توى برعاية الجمعية العامة والمجلس االقتص المس

  يد العالمي. المركزي في رصد أنشطة المتابعة واالستعراض على الصع

تكون هنالك   - 48 رات تعين على القيام بهذا العمل. وس ويجري إعداد مؤش
ول عليها في الوقت  نفة يمكن الحص حاجة لوجود بيانات جيدة موثوقة مص

املة ال تفادة ش اعد في قياس التقدم المحرز وتكفل اس ب تس تث  المناس نى منها يُس
ية لعملية اتخاذ القر اس تخدام البيانات أحد. وهذه البيانات أس ارات. وينبغي اس

تقاة من آليات اإلبالغ القائمة حيثما أمكن. وقد اتفقنا على  والمعلومات المس
تكثيف جهودنا من أجل تدعيم القدرات اإلحصائية في البلدان النامية، وال سيما 
ية،  احل نامية غير الس لدان ال لدان نموا، والب قل الب ية، وأ لدان األفريق ها الب من

ع والدول  طة الدخل. ونلتزم بوض غيرة النامية، والبلدان المتوس الجزرية الص
  مقاييس أوسع للتقدم المحرز تكمل الناتج المحلي اإلجمالي. 

  
  نداء للعمل من أجل تغيير عالمنا

ابق من قادة العالم من أجل  - 49 نة خلت، اجتمع جيل س بعين س ا قبل س ء إنش
وا قيماألمم المتحدة. فبنوا هذه المنظمة على أن ام وأرس  قاض الحرب واالنقس

تند إليها. ويمثل ميثاق األمم المتحدة  الم والحوار والتعاون الدولي التي تس الس
 القيم.  أسمى تجسيد لتلك

ا قرارا ذا أهمية تاريخية عظيمة. فقد عقدنا   - 50 وها نحن اليوم نتخذ أيض
ر، بمن فيهم المال العزم ل لجميع بني البش تقبل أفض ممن لم  يينعلى بناء مس

وا حياة الئقة كريمة موفورة، ومن تحقيق كامل  تتح لهم ة ألن يعيش الفرص
شأفة الفقر،  ستئصال  إمكاناتهم البشرية. ويمكننا أن نكون أول جيل ينجح في ا
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يكون العالم  ة إلنقاذ كوكب األرض. وس كما قد نكون آخر جيل تتاح له الفرص
  أهدافنا. غإن ُوفِّقنا في بلو 2030أفضل حاال في عام 

عيد العالمي في من أجل ا اليوم اعنه الخطة التي نعلنإن   - 51 لعمل على الص
رة المقبلة،  نوات الخمس عش األرض في القرن وكوكب  للناس هي ميثاقالس

رين باب إناثا وذكورا هم عوامل التغيير الحادي والعش . ولما كان األطفال والش
مجاال يوجهون من خالله قدراتهم  الجديدةالحاسمة، فإنهم سيجدون في األهداف 

  أفضل.   الالمتناهية في إطار سعيهم الدؤوب إلى إيجاد عالم

هيرة   - 52 عوب”وإذا كانت العبارة الش ميثاق األمم هي فاتحة “ نحن الش
عوب”فإننا  ،المتحدة يرنا في الطريق الذي يقودنا نحو “ نحن الش نبدأ اليوم مس

يرافقنا في رحل .2030عام  تنا كل من الحكومات والبرلمانات ومنظومة وس
عوب  األمم المتحدة لطات المحلية والش ات الدولية األخرى والس س والمؤس

لية والمجتمع اط  الخاصوالقطاع  التجاريةالمدني واألعمال  األص واألوس
ناسالعلمية واألكاديمية  ناس  وال فاعل مع هذه الخطة ماليين ال قاطبة. وقد ت

يجعلون منها عت على أيدي الناس  خطة لهم. الذين س فهي خطة الناس وض
  النجاح.   سيكفل لها  لصالح الناس، وهذا في اعتقادنا ما

ا ملك أيدي   - 53 تقبل كوكبنا ملك أيدينا. وهو أيض رية ومس تقبل البش إن مس
بابجيل  منا  الش علة إلى األجيال المقبلة. ولقد رس لم الش يس الراهن الذي س

يكون علينا جميعا أن نحرص على نجاح  تدامة؛ وس الطريق نحو التنمية المس
 نحقق من مكاسب.   سعينا فيه وعلى عدم االنتكاس فيما

  
  أهداف التنمية المستدامة وغاياتها

املة،   - 54 ات حكومية دولية ش وبناء على اقتراح على إثر عملية مفاوض
تدامة وية المعني بأهداف التنمية المس ، )15(الفريق العامل المفتوح باب العض

ياق تلك األهداف، نورد فيما يلي األهداف  جاءالذي  من مقدمة تبين س يتض
  والغايات التي اتفقنا بشأنها. 

تدامة وغاياتها متكاملة وغير قابلة للتجزئة، وهي   - 55 وأهداف التنمية المس
املة من حيث تطبيقها، تراعي اختالف الواقع المعيش في عا لمية بطبيعتها وش

ات واألولويات الوطنية.  ياس توى تنميته وتحترم الس كل بلد وقدراته ومس
يات مرامي ذات  غا ، حيث تحدد كل طابع عالمي يُطمح إلى بلوغهاوتعتبر ال

 المي ولكنحكومة غاياتها الوطنية الخاصة بها مسترشدة بمستوى الطموح الع

_______________ 

وية تقرير الفريق العامل المفتوح يرد في   )15( لمعني االتابع للجمعية العامة وباب العض
  .)3إلى  A/68/970/Add.1؛ وانظر أيضا Corr.1و  A/68/970( بأهداف التنمية المستدامة
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ا تقررمع مراعاة الظروف الوطنية. وعلى كل حكومة أن  بل إدماج  أيض س
ذه  ة الطموحةه المي ات الع اي ات  الغ اس ي ات التخطيط والس من عملي ض

تدامة وبين  لة بين التنمية المس تراتيجيات الوطنية. والمهم مراعاة الص واالس
ل بها في الميادين االقتص ائر العمليات الجارية التي تتص اعية ادية واالجتمس

  والبيئية. 

ع هذه األهداف والغايات نعترف بأن   - 56 كل بلد يواجه تحديات إننا إذ نض
عيه إلى  محددة تدامةفي س دد تحقيق التنمية المس ة، ونش  على التحديات الخاص

يما البلدان األفريقية وأقل البلدان نموا  عفا، وال س التي تواجه أكثر البلدان ض
غيرة النامية، وكذلك  والبلدان النامية احلية والدول الجزرية الص غير الس

طة الدخل.  تي البلدان ال وتتطلبالتحديات المحددة التي تواجه البلدان المتوس
  أيضا. اخاص اتمر بحاالت نزاع اهتمام

ية المتعلقة بالعديد من الغايات ما  - 57 اس الت ز ونعترف بأن البيانات األس
الدعم لتعزيز جمع البيانات وبناء القدرات في  غير متوفرة، وندعو إلى زيادة

س البيانات حيثما لم تكن موجودة، وطنيا  ع أس اء، من أجل وض الدول األعض
اعد على  وعالميا. ونلتزم بملء الثغرة القائمة في مجال جمع البيانات بما يس
قياس التقدم المحرز بشكل أفضل، وال سيما بالنسبة إلى الغايات التي ليس لها 

  لم رقمية واضحة.معا

اء في إطار محافل   - 58 جع الجهود الجارية التي تبذلها الدول األعض ونش
ية قد تعرقل تنفيذ خطتنا، ونحترم  ائل رئيس دي لمس أخرى من أجل التص
الواليات المستقلة لتلك العمليات. ونعتزم أن نجعل من الخطة ومن تنفيذها أداة 

اعد على دعم تلك العمليات األخرى والق رارات المتخذة في إطارها، وال تس
  تؤدي إلى اإلخالل بها.

ق وف ،متاحة لكل بلدالدوات األنماذج والرؤى والهج ونُ ونعترف باختالف ال  - 59
سعيه إلى  ظروفه وأولوياته الوطنية،  جديد ، ونؤكد منتحقيق التنمية المستدامةفي 

نا  ترك أن كوكب األرض ونظمه اإليكولوجية هي بيت “ أمنا األرض”وأن المش
  والمناطق.  تعبير شائع في عدد من البلدان

 
أهداف التنمية المستدامة

  القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان  - 1الهدف 
اء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية   - 2الهدف  نةالقض المحس

  المستدامة  وتعزيز الزراعة
حية وبالرفاهية في جميع  - 3الهدف  مان تمتّع الجميع بأنماط عيش ص ض

  األعمار 
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امل للجميع وتعزيز فرص - 4الهدف  ف والش مان التعليم الجيد المنص ض
 للجميع   التعلّم مدى الحياة

  تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات  - 5الهدف 
الصحي للجميع وإدارتها صرفضمان توافر المياه وخدمات ال  - 6الهدف 

  مستدامة  إدارة
ورة على خدمات الطاقة  - 7الهدف  ول الجميع بتكلفة ميس مان حص ض

  والمستدامة  الحديثة الموثوقة
تدام،  - 8الهدف  امل للجميع والمس ادي المطرد والش تعزيز النمو االقتص

  والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع 
نيع إق  - 9الهدف  مود، وتحفيز التص تدامالامة بُنى تحتية قادرة على الص مس

  وتشجيع االبتكار  ،الشامل للجميع
  الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها   -10الهدف 
املة للجميع وآمنة وقادرة  - 11الهدف  رية ش توطنات البش جْعل المدن والمس

  ومستدامة  على الصمود
  ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة   -12الهدف 
  **اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغيّر المناخ وآثاره  - 13الهدف 
تخدامها على  - 14الهدف  حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واس

  نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة 
تخدامهاحماية النظم اإليكولوجية البّرية وترميمها وت  - 15الهدف  عزيز اس

تدام، ومكافحة تدام، وإدارة الغابات على نحو مس على نحو مس
التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان

  التنوع البيولوجي 
المة ال  - 16الهدف  جيع على إقامة مجتمعات مس يُهّمش فيها أحد من  التش

ول الج تدامة، وإتاحة إمكانية وص ميعأجل تحقيق التنمية المس
املة اءلة وش عة للمس ات فعالة وخاض س إلى العدالة، وبناء مؤس

  للجميع على جميع المستويات
ائل   - 17الهدف  يطتعزيز وس راكة العالمية من أجل تحقيق التنفيذ وتنش الش

  المستدامة  التنمية
  

أن تغير المناخ هي المنتدى الدولي  ** ليم بأن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بش  مع التس
 .العالمي  والحكومي الدولي الرئيسي للتفاوض بشأن التصدي لتغير المناخ على الصعيد
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  القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان - 1الهدف 

، 2030القضاء على الفقر المدقع للناس أجمعين أينما كانوا بحلول عام   1-1
  دوالر في اليوم 1.25وهو يُقاس حاليا بعدد األشخاص الذين يعيشون بأقل من 

لذين   1-2 اء واألطفال من جميع األعمار ا بة الرجال والنس تخفيض نس
ف على األقل  يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقاً للتعاريف الوطنية بمقدار النص

   2030بحلول عام 

عيد الوطني   1-3 تحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية مالئمة على الص اس
تحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء للجميع ووضع حدود دنيا لها، و

   2030بحلول عام 

يما الفقراء والضعفاء منهم،   1-4 اء، وال س مان تمتّع جميع الرجال والنس ض
ولهم على  ادية، وكذلك حص ول على الموارد االقتص بنفس الحقوق في الحص
ّرف فيها وغيره من  ي والتص ية، وعلى حق امتالك األراض اس الخدمات األس

ول على الحقو كال الملكية األخرى، وبالميراث، وبالحص بأش قة  ق المتعلّ
ية، بما في  الموارد الطبيعية، والتكنولوجيا الجديدة المالئمة، والخدمات المال

   2030ذلك التمويل المتناهي الصغر، بحلول عام 

ها   1-5 مود والحد من تعرض عيفة على الص بناء قدرة الفقراء والفئات الض
لة بالمناخ وغيرها من الهزات والكوارث وتأثّرها بالظو اهر المتطرفة المتص

  2030  االقتصادية واالجتماعية والبيئية بحلول عام
    

ادر متنوعة، بما في ذلك عن طريق   أ-1 د موارد كبيرة من مص كفالة حش
يما أقل البلدان  التعاون اإلنمائي المعّزز، من أجل تزويد البلدان النامية، وال س

ا يكف ذ البرامج نموا، بم ل تنفي ا من أج ل التي يمكن التنبؤ به ائ ا من الوس يه
  أبعاده   والسياسات الرامية إلى القضاء على الفقر بجميع

عيد الوطني واإلقليمي   ب-١ ليمة على كل من الص اتية س ياس ع أطر س وض
الح الفقراء ومراعية  تراتيجيات إنمائية مراعية لمص تناداً إلى اس والدولي، اس

تثمار في اإلجراءات الرامية للمنظور الجنس ريع وتيرة االس اني، من أجل تس
  إلى القضاء على الفقر 
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نة   - 2الهدف  اء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحّس القض
  المستدامة وتعزيز الزراعة

القضاء على الجوع وضمان حصول الجميع، وال سيما الفقراء والفئات   2-1
يكفيهم من الغذاء المأمون والمغذّي طوال  الرّضع، على مافيهم   الضعيفة، بمن

   2030  العام بحلول عام

، بما في ذلك 2030وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية، بحلول عام   2-2
أن توقّف النمو والهزال لدى األطفال  تحقيق األهداف المتّفق عليها دوليا بش

للمراهقات والنساء الحوامل  دون سن الخامسة، ومعالجة االحتياجات التغذوية
   2025 والمراضع وكبار السن بحلول عام

يما   2-3 غار منتجي األغذية، وال س اعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل ص مض
النساء وأفراد الشعوب األصلية والمزارعون األسريون والرعاة والصيادون، 

مانبما في ذلك من  ولهمو األمن خالل ض اواة في حص ي المس  على األراض
ة  الي ات الم دم ارف والخ دخالت والمع اج األخرى والم وعلى موارد اإلنت
افة  ولهم على الفرص لتحقيق قيمة مض واق وحص ولهم إلى األس وإمكانية وص

   2030وحصولهم على فرص عمل غير زراعية، بحلول عام 

ات زراعية   2-4 تدامة، وتنفيذ ممارس مان وجود نظم إنتاج غذائي مس ض
اعد على الحفاظ على النظم  متينة تؤدي إلى زيادة يل، وتس اإلنتاجية والمحاص

اإليكولوجية، وتعزز القدرة على التكيّف مع تغير المناخ وعلى مواجهة أحوال 
ن  انات وغيرها من الكوارث، وتحّسِ ديدة وحاالت الجفاف والفيض الطقس الش

   2030تدريجيا نوعية األراضي والتربة، بحلول عام 

اظ على التنوع   2-5 ة الحف ات المزروع ات ذور والنب اتالجيني للب  والحيوان
ل بها من األنواع البرية، بما في ذلك من خالل بنوك و الداجنة األليفة وما يتص

سليمة على كل من الصعيد الوطني  البذور والنباتات المتنّوعة التي تُدار إدارة 
تخدام سواإلقليمي والدولي، وضمان الوصول إليها وتقاسم المنافع الناشئة عن ا

اف على النحو  ل بها من معارف تقليدية بعدل وإنص الموارد الجينية وما يتّص
   2020المتفق عليه دوليا، بحلول عام 

    
تثمار، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي المعّزز، في   أ-٢ زيادة االس

اد الزراعي،  ية الريفية، وفي البحوث الزراعية وخدمات اإلرش البنى التحت
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ل تعزيز  وفي تطوير ة من أج اتي ة والنب ات الحيواني ا وبنوك الجين التكنولوجي
  سيما في أقل البلدان نموا  القدرة اإلنتاجية الزراعية في البلدان النامية، وال

واق   ب-2 وهات في األس حيح التش ة على التجارة وتص منع القيود المفروض
غاء الموازي لجم ما في ذلك عن طريق اإلل عالمية، ب كال الزراعية ال يع أش

إعانات الصادرات الزراعية، وجميع تدابير التصدير ذات األثر المماثل، وفقا 
  لتكليف جولة الدوحة اإلنمائية 

تقاتها   ج-2 ية ومش اس لع األس واق الس المة أداء أس مان س اعتماد تدابير لض
ب، بما في  واق في الوقت المناس ول على المعلومات عن األس ير الحص وتيس

دة تقلب ذلك عن االحتياطي اعدة على الحد من ش ات من األغذية، وذلك للمس
  أسعارها 

  
حية وبالرفاهية في جميع  - 3الهدف  مان تمتّع الجميع بأنماط عيش ص ض
  األعمار

ية إلى أقل من   3-1 بة العالمية للوفيات النفاس حالة وفاة لكل  70خفض النس
   2030مولود حي بحلول عام  100  000

ع نهاية لوفيات   3-2 ة التي يمكن وض ن الخامس المواليد واألطفال دون س
عي جميع البلدان إلى بلوغ هدف خفض 2030  تفاديها بحلول عام وفيات ، بس

ل إلى  د على األق ل   12الموالي اة في ك ة وف ال مولود حي، وخفض  1  000ح
 1  000حالة وفاة في كل  25وفيات األطفال دون سن الخامسة على األقل إلى 

  مولود حي 

نهاية ألوبئة اإليدز والسل والمالريا واألمراض المدارية المهملة  وضع  3-3
ألمراض المعدية األخرى واألمراض المنقولة بالمياه وا الكبد التهابومكافحة 

   2030  بحلول عام

دار   3-4 ة بمق دي ة عن األمراض غير المع اجم ات المبكرة الن تخفيض الوفي
 والسالمة العقليتين بحلول عام الثلث من خالل الوقاية والعالج وتعزيز الصحة

2030   

مل تعاطي مواد   3-5 تعمال المواد، بما يش اءة اس تعزيز الوقاية من إس
  اإلدمان وتناول الكحول على نحو يضر بالصحة، وعالج ذلك
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يات و  3-6 عدد الوف باتخفض  ا ناجمة عن حوادث المرور اإلص على  ال
   2020 إلى النصف بحلول عام الصعيد العالمي

ان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية واإلنجابية، ضم  3-7
ة به، وإدماج  رة والتوعية الخاص بما في ذلك خدمات ومعلومات تنظيم األس

   2030الصحة اإلنجابية في االستراتيجيات والبرامج الوطنية بحلول عام 

املة، بما في ذلك الحماية من المخاطر   3-8 حية الش تحقيق التغطية الص
ية الجيدة الم اس حية األس ول على خدمات الرعاية الص الية، وإمكانية الحص

ول الجميع على األدوية واللقاحات ية المأمونة وإمكانية حص اس الجيّدة  األس
   الفعالة الميسورة التكلفة

ناجمة عن التعّرض   3-9 الحد بدرجة كبيرة من عدد الوفيات واألمراض ال
ث وت ة الخطرة وتلوي ائي ام للمواد الكيمي ة بحلول ع اء والترب لّوث الهواء والم

2030  
    

 التبغ ةمكافح اإلطارية بشأن الصحة العالمية منظمة اتفاقيةتعزيز تنفيذ   أ-٣
  االقتضاء   في جميع البلدان، حسب

قاحات واألدوية لألمراض المعدية   ب-٣ دعم البحث والتطوير في مجال الل
ة في المقام األول، وتوفير إمكانيوغير المعدية التي تتعرض لها البلدان النامية 

عار معقولة، وفقا إلعالن  ية بأس اس ول على األدوية واللقاحات األس الحص
أن  لة بالتجارة من حقوق الملكية الدوحة بش االتفاق المتعلق بالجوانب المتص

تفادة بالكامل  الفكرية حة العامة، الذي يؤكد حق البلدان النامية في االس وبالص
لة بالتجارة من حقوق ب المتعلق من األحكام الواردة في االتفاق الجوانب المتص

حة العامة، وال  الملكية الفكرية المتعلقة بأوجه المرونة الالزمة لحماية الص
   دويةمن أجل إمكانية حصول الجميع على األسيما العمل 

حة وتوظيف القوى العاملة في هذا القطاع   ج-٣ زيادة التمويل في قطاع الص
ة في أقل البلدان  تبقائها في البلدان النامية، وبخاص وتطويرها وتدريبها واس

  نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، زيادة كبيرة 

يما البلدان النامية، في مجا  د-٣ ذار ل اإلنتعزيز قدرات جميع البلدان، وال س
  المبكر والحد من المخاطر وإدارة المخاطر الصحية الوطنية والعالمية 
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امل للجميع وتعزيز فرص   - 4الهدف  ف والش مان التعليم الجيد المنص ض
  للجميع  التعلّم مدى الحياة

مان أن يتمتّع جميع الفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني   4-1 ض
ف وجيّد، مما يؤدي إ لى تحقيق نتائج تعليمية مالئمة وفعالة بحلول عام ومنص

2030  

مان أن تتاح لجميع   4-2 ول على نوعية الفتيات والفتيان ض فرص الحص
تدائي  بل االب لة المبكرة والتعليم ق ية في مرحلة الطفو ماء والرعا جيدة من الن

  2030حتى يكونوا جاهزين للتعليم االبتدائي بحلول عام 

مان تكافؤ فرص   4-3 ول على التعليم ض اء والرجال في الحص جميع النس
ما في ذلك التعليم لتقني واا فة، ب ور التكل عالي الجّيد والميس لمهني والتعليم ال

   2030الجامعي، بحلول عام 

لديهم   4-٤ لذين تتوافر  بار ا باب والك عدد الش بة كبيرة في  يادة بنس الز
بة، بما غل في ذلك المهارات التقنية وا  المهارات المناس لمهنية، للعمل وش

   2030وظائف الئقة ولمباشرة األعمال الحرة بحلول عام 

مان تكافؤ فرص   4-5 ين في التعليم وض اء على التفاوت بين الجنس القض
الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بما في 

لية واألطفال الذي عوب األص خاص ذوي اإلعاقة والش ون في ذلك لألش ن يعيش
   2030  ظل أوضاع هشة، بحلول عام

ضمان أن يلّم جميع الشباب ونسبة كبيرة من الكبار، رجاالً ونساء على   4-6
   2030حد سواء، بالقراءة والكتابة والحساب بحلول عام 

ب جميع المتعلّمين المعارف والمهارات الالزمة لدعم   4-7 مان أن يكتس ض
سبل بجملة من  التنمية المستدامة، بما في ذلك تنمية من بينها التعليم لتحقيق الال

اواة بين  ان، والمس تدامة، وحقوق اإلنس اليب العيش المس تدامة واتّباع أس المس
الجنسين، والترويج لثقافة السالم ونبذ العنف والمواطنة العالمية وتقدير التنوع 

   2030  الثقافي وتقدير مساهمة الثقافة في التنمية المستدامة، بحلول عام
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قة،   أ-٤ ين، واإلعا ناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق بين الجنس ب
توى المرافق التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة  واألطفال، ورفع مس

   للجميعوشاملة  ومأمونة وخالية من العنف

مية على الناالزيادة بنسبة كبيرة في عدد المنح المدرسية المتاحة للبلدان   ب-٤
الصعيد العالمي، وبخاصة ألقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية 
والبلدان األفريقية، لاللتحاق بالتعليم العالي، بما في ذلك منح التدريب المهني 
ية والعلمية في  االت، والبرامج التقنية والهندس وتكنولوجيا المعلومات واالتص

   2020 البلدان النامية األخرى، بحلول عامالبلدان المتقدمة النمو و

بة كبيرة في عدد المعلمين المؤهلين، بما في ذلك من خالل   ج-٤ الزيادة بنس
ة في أقل البلدان  التعاون الدولي لتدريب المعلمين في البلدان النامية، وبخاص

   2030نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، بحلول عام 
  

  مساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات تحقيق ال - 5الهدف 

اء والفتيات في كل   5-1 د جميع النس كال التمييز ض اء على جميع أش القض
  مكان 

اء والفتيات في   5-2 د جميع النس كال العنف ض اء على جميع أش القض
ي  تغالل الجنس ر واالس المجالين العام والخاص، بما في ذلك االتجار بالبش

  االستغالل   واعوغير ذلك من أن

ارة، من قبيل زواج األطفال   5-3 ات الض اء على جميع الممارس القض
  والزواج المبكر والزواج القسري، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث

ل المنزلي  5-4 ة والعم اي ال الرع أعم ة األجر االعتراف ب دفوع  غير م
ع س اتوتقديرها من خالل توفير الخدمات العامة والبنى التحتية ووض  ياس

شية والعائلة،  سم المسؤولية داخل األسرة المعي الحماية االجتماعية وتعزيز تقا
  حسبما يكون ذلك مناسباً على الصعيد الوطني

اركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها   5-5 اركة المرأة مش كفالة مش
نع القرار في  تويات ص اواة مع الرجل على جميع مس للقيادة على قدم المس

  والعامة   حياة السياسية واالقتصاديةال
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ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية وعلى   5-6
الحقوق اإلنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي 
ة لمؤتمرات  امي ائق الخت ل بيجين والوث اج عم ة ومنه ان والتنمي ك للس

  استعراضهما 
    

ة في الموارد   أ-٥ اوي ا متس ل المرأة حقوق ات لتخوي الح إص ام ب القي
ّرف في  ولها على حق الملكية والتص ادية، وكذلك إمكانية حص االقتص
األراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد 

  الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية 

تخدام التكنولوجيا التمكيني  ب-٥ ة تكنولوجيا المعلوماتتعزيز اس  ة، وبخاص
  واالتصاالت، من أجل تعزيز تمكين المرأة 

ات   ج-٥ ياس ريعات قابلة لإلنفاذ وتعزيز الس ليمة وتش ات س ياس اعتماد س
والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل 

  المستويات   النساء والفتيات على جميع
  

مان   - 6الهدف  حي للجميع وإدارتها ض رف الص توافر المياه وخدمات الص
  مستدامة إدارة

شرب المأمونة   6-1 شكل منصف على مياه ال تحقيق هدف حصول الجميع ب
   2030والميسورة التكلفة بحلول عام 

حي والنظافة   6-2 رف الص ول الجميع على خدمات الص تحقيق هدف حص
ع نهاية للتغوط في العراء، وإيالء  حية ووض اهتمام خاص الحتياجات الص

   2030النساء والفتيات ومن يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 

ين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث ووقف إلقاء النفايات   6-3 تحس
ّربهاوالمواد والمواد الكيميائية  بة  الخطرة وتقليل تس إلى أدنى حد، وخفض نس

ادة  دوير وإع ادة الت ادة إع ف، وزي ة إلى النص الج اري غير المع اه المج مي
   2030 االستخدام المأمونة بنسبة كبيرة على الصعيد العالمي، بحلول عام

مان   6-4 تخدام المياه في جميع القطاعات زيادة كبيرة وض زيادة كفاءة اس
حب المياه العذبة وإمداداتها على ن ح المياه، س تدام من أجل معالجة ش حو مس
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خاص الذين يعانون من ندرة المياه، بحلول  والحد بدرجة كبيرة من عدد األش
   2030عام 

تنفيذ اإلدارة المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات، بما في ذلك   6-5
   2030من خالل التعاون العابر للحدود حسب االقتضاء، بحلول عام 

لة بالمياه، بما في ذلك الجبال حماية   6-6 وترميم النظم اإليكولوجية المتص
والغابات واألراضي الرطبة واألنهار ومستودعات المياه الجوفية والبحيرات، 

   2020بحلول عام 
    

تعزيز نطاق التعاون الدولي ودعم بناء القدرات في البلدان النامية في   أ-٦
والصرف الصحي، بما في ذلك جمع  مجال األنشطة والبرامج المتعلقة بالمياه

ة،  ادم اه الع ة المي الج ا، ومع دامه تخ اءة اس ا، وكف ة ملوحته اه، وإزال المي
   2030 وتكنولوجيات إعادة التدوير وإعادة االستعمال، بحلول عام

ين إدارة المياه   ب-٦ ية في تحس اركة المجتمعات المحل دعم وتعزيز مش
  والصرف الصحي 

  
ول   - 7الهدف  مان حص ورة على خدمات الطاقة ض الجميع بتكلفة ميس

  والمستدامة الحديثة الموثوقة

ورة على خدمات الطاقة الحديثة   7-1 ول الجميع بتكلفة ميس مان حص ض
   2030  الموثوقة بحلول عام

ادر   7-2 ة الطاقة المتجددة في مجموعة مص تحقيق زيادة كبيرة في حص
   2030  الطاقة العالمية بحلول عام

اعفة ا  7-3 تخدام الطاقة بحلول عام مض ن في كفاءة اس لمعدل العالمي للتحس
2030   

    
ول إلى بحوث وتكنولوجيا   أ-٧ ير الوص تعزيز التعاون الدولي من أجل تيس

ددة ة المتج اق الط ة ب ك المتعلّق ك تل ا في ذل ة، بم ة النظيف اق اءة في ،الط  والكف
تخدام الطاقة وتكنولوجيا الوقود األحفوري المتقدمة واألنظ جيع اس ف، وتش

تثمار في البنى التحتية للطاقة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، بحلول عام  االس
2030   
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توى التكنولوجيا من أجل تقديم   ب-٧ ين مس يع نطاق البُنى التحتية وتحس توس
خدمات الطاقة الحديثة والمستدامة للجميع في البلدان النامية، وبخاصة في أقل 

احلية، الجزرية  والدولالبلدان نموا  غيرة النامية والبلدان النامية غير الس الص
  2030وفقا لبرامج الدعم الخاصة بكل منها على حدة، بحلول عام 

  
تدام،   - 8الهدف  امل للجميع والمس ادي المطرد والش تعزيز النمو االقتص

  للجميع والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق

الفردي وفقا للظروف الوطنية، وبخاصة الحفاظ على النمو االقتصادي   8-1
بة  نويا في أقل   7على نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنس في المائة على األقل س

  البلدان نموا

ادية من خالل التنويع،   8-2 تويات أعلى من اإلنتاجية االقتص تحقيق مس
واالرتقاء بمستوى التكنولوجيا، واالبتكار، بما في ذلك من خالل التركيز على 

  القطاعات المتسمة بالقيمة المضافة العالية والقطاعات الكثيفة العمالة 

طة اإلنتاجية،   8-3 ات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم األنش ياس تعزيز الس
داع  درة على اإلب ال الحرة، والق رة األعم اش ل الالئق، ومب وفرص العم

جع علىواالبتكار،  اريع المتناهية  وتش مي على المش فاء الطابع الرس إض
طة الحجم، ونموها، بما في ذلك من خالل  غيرة والمتوس غر والص الص

  الحصول على الخدمات المالية

تهالك   8-4 تخدام الموارد العالمية في مجال االس ين الكفاءة في اس تحس
ي عن ، والسعي إلى فصل النمو االقتصاد2030واإلنتاج، تدريجيا، حتى عام 

ري للبرامج التدهور البيئي، وفقا  تهالك لإلطار العش المتعلقة بأنماط االس
  الريادة ، مع اضطالع البلدان المتقدمة النمو بدورواإلنتاج المستدامة

اء   8-5 لة والمنتجة وتوفير العمل الالئق لجميع النس كام لة ال تحقيق العما
تكافؤ األجر لقاء العمل والرجال، بمن فيهم الشباب واألشخاص ذوو اإلعاقة، و

  2030  المتكافئ القيمة، بحلول عام

تعليم أو ال  الحد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمالة أو  8-6
  2020 التدريب بحلول عام

ر   8-7 خرة وإنهاء الرق المعاص اء على الس اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقض
وأ أشكال عمل األطفال، بما في حظر واستئصال أس ضمانوواالتجار بالبشر 
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كاله بحلول  تخدامهم كجنود، وإنهاء عمل األطفال بجميع أش ذلك تجنيدهم واس
  2025عام 

المة واألمن لجميع   8-8 حماية حقوق العمل وإيجاد بيئات عمل توفر الس
ة المهاجرات، والعاملون في  العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون، وبخاص

  المستقرة  الوظائف غير

تدامة التي توفر   8-9 ياحة المس ات تهدف إلى تعزيز الس ياس ع وتنفيذ س وض
  2030 فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية بحلول عام

ول   8-10 جيع إمكانية الحص ات المالية المحلية على تش س تعزيز قدرة المؤس
  هانطاقعلى الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية للجميع، وتوسيع 

    
زيادة دعم المعونة من أجل التجارة للبلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان   أ-8

اإلطار المتكامل المعزز للمساعدة التقنية المتصلة نموا، بما في ذلك من خالل 
  نموا  إلى أقل البلدان المقدمة بالتجارة

عالمي لوضع وتفعيل استراتيجية عالمية لتشغيل الشباب وتنفيذ الميثاق ا  ب-8
  2020  لتوفير فرص العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية بحلول عام

  
 دامالمست إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع  - 9الهدف 

  وتشجيع االبتكار ،الشامل للجميع

إقامة بنى تحتية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود،   9-1
ادية ذلك البنى ا في  بما لتحتية اإلقليمية والعابرة للحدود، لدعم التنمية االقتص

ير  ان، مع التركيز على تيس بل ورفاه اإلنس تفادة الجميع منها بتكلفة س اس
  ميسورة وعلى قدم المساواة 

تدام، وتحقي  9-2 امل للجميع والمس نيع الش حلول ق زيادة كبيرة بتعزيز التص
ناعة في العمالة في  2030  عام ة الص وفي الناتج المحلي اإلجمالي، بما حص

  يتماشى مع الظروف الوطنية، ومضاعفة حصتها في أقل البلدان نموا

ائر   9-3 غيرة الحجم وس ناعية الص اريع الص ول المش زيادة فرص حص
يما في البلدان النامية، على الخدمات المالية، بما في ذلك  اريع، وال س المش

  في سالسل القيمة واألسواق االئتمانات ميسورة التكلفة، وإدماجها 
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ناعات بحلول عام  9-4 ين البنى التحتية وتحديث الص من أجل  2030 تحس
اد  ادة اعتم دام الموارد وزي تخ اءة اس ادة كف ا، مع زي دامته ت تحقيق اس
ليمة بيئيا، ومع قيام جميع  ناعية النظيفة والس التكنولوجيات والعمليات الص

   البلدان باتخاذ إجراءات وفقا لقدراتها

ات   9-5 اع ة في القط درات التكنولوجي ين الق ث العلمي وتحس تعزيز البح
يما البلدان النامية، بما في ذلك، بحلول عام  ناعية في جميع البلدان، وال س الص

بة كبيرة في عدد العاملين في مجال 2030 جيع االبتكار والزيادة بنس ، تش
خص، وزيادة إنفاق القطاعين  العام والخاص البحث والتطوير لكل مليون ش

  على البحث والتطوير

تيسير تطوير البنى التحتية المستدامة والقادرة على الصمود في البلدان   أ-9
لدان  قدم للب مالي والتكنولوجي والتقني الم لدعم ال ين ا ية من خالل تحس نام ال
احلية، والدول الجزرية  األفريقية، وأقل البلدان نموا، والبلدان النامية غير الس

  النامية الصغيرة

نامية،   ب-9 ية والبحث واالبتكار في البلدان ال دعم تطوير التكنولوجيا المحل
ات للتنويع  ياس بما في ذلك عن طريق كفالة وجود بيئة مؤاتية من حيث الس

  الصناعي وإضافة قيمة للسلع األساسية بين أمور أخرى

ات   ج-9 ا المعلوم ول على تكنولوجي ادة كبيرة في فرص الحص تحقيق زي
االتصاالت، والسعي إلى توفير فرص الوصول الشامل والميسور إلى شبكة و

  2020  اإلنترنت في أقل البلدان نموا بحلول عام
  

  الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها  - 10الهدف 

التوصل تدريجيا إلى تحقيق نمو الدخل ودعم استمرار ذلك النمو ألدنى   10-1
ط الوطني بحلول المائة من  في  40 كان بمعدل أعلى من المعدل المتوس الس
  2030  عام

ي للجميع،   10-2 ياس ادي والس تمكين وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتص
ن أو الجنس أو اإلعاقة أو االنتماء العرقي أو اإلثني أو  بغض النظر عن الس

  2030 غير ذلك، بحلول عام األصل أو الدين أو الوضع االقتصادي أو

اواة في النتائج، بما   10-3 مان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام المس ض
ات التمييزية، وتعزيز  ات والممارس ياس في ذلك من خالل إزالة القوانين والس

  التشريعات والسياسات واإلجراءات المالئمة في هذا الصدد 
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 ةاعتماد سياسات، وال سيما السياسات المالية وسياسات األجور والحماي  10-4
  االجتماعية، وتحقيق قدر أكبر من المساواة تدريجيا

ات المالية العالمية وتعزيز   10-5 س واق والمؤس د األس ين تنظيم ورص تحس
  التنظيمات  تنفيذ تلك

نع   10-6 وتها في عملية ص ماع ص مان تعزيز تمثيل البلدان النامية وإس ض
ادية والمالية الدولية العالمية، م ات االقتص س  ن أجل تحقيقالقرار في المؤس
  المزيد من الفعالية والمصداقية والمساءلة والشرعية للمؤسسات

م   10-7 خاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتس ير الهجرة وتنقل األش تيس
ؤولية، بما ات الهجرة المخطط لها والتي   بالمس ياس في ذلك من خالل تنفيذ س

  تتسم بحسن اإلدارة
    

ة وال  أ-10 ة أقل تنفيذ مبدأ المعاملة الخاص يلية للبلدان النامية، وبخاص تفض
  يتماشى مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية  البلدان نموا، بما

مية والتدفقات المالية، بما في ذلك   ب-10 اعدة اإلنمائية الرس جيع المس تش
يما  تد الحاجة فيها إليها، وال س ر، إلى الدول التي تش تثمار األجنبي المباش االس

دان نموا،  ل البل ة، أق امي غيرة الن ة الص دول الجزري ة، وال دان األفريقي والبل
  الوطنية   والبلدان النامية غير الساحلية، وفقا لخططها وبرامجها

المائة،  في  3خفض تكاليف معامالت تحويالت المهاجرين إلى أقل من   ج-10
في المائة، بحلول  5وإلغاء قنوات التحويالت المالية التي تربو تكاليفها على 

  2030  عام
  

جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة   - 11الهدف 
  ومستدامة على الصمود

ية مالئمة وآمنة   11-1 اس اكن وخدمات أس ول الجميع على مس مان حص ض
  2030وميسورة التكلفة، ورفع مستوى األحياء الفقيرة، بحلول عام 

ول الجميع إلى نظم نقل م  11-2 ورة التكلفة توفير إمكانية وص أمونة وميس
ويسهل الوصول إليها ومستدامة، وتحسين السالمة على الطرق، وال سيما من 
خاص  يع نطاق النقل العام، مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات األش خالل توس
خاص ذوي  اء واألطفال واألش ة والنس ون في ظل ظروف هش الذين يعيش

  2030اإلعاقة وكبار السن، بحلول عام 
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تدام، والقدرة على   11-3 امل للجميع والمس ري الش ع الحض تعزيز التوس
رية في جميع البلدان على نحو قائم على  توطنات البش تخطيط وإدارة المس

  2030  المشاركة ومتكامل ومستدام، بحلول عام

قافي والطبيعي   11-4 ون التراث الث ية وص ية إلى حما تعزيز الجهود الرام
  العالمي

ة كبيرة من عدد الوفيات وعدد األشخاص المتضررين، التقليل إلى درج  11-5
لة بالناتج  رة المتص ادية المباش ائر االقتص وتحقيق انخفاض كبير في الخس
بب الكوارث، بما في ذلك الكوارث  المحلي اإلجمالي العالمي التي تحدث بس
المتصلة بالمياه، مع التركيز على حماية الفقراء واألشخاص الذين يعيشون في 

  2030  ضاع هشة، بحلول عامظل أو

ما في ذلك عن طريق   11-6 مدن، ب لبي الفردي لل الحد من األثر البيئي الس
ا، بحلول  ات وغيره دي ات البل اي ة الهواء وإدارة نف اص لنوعي ام خ إيالء اهتم

  2030  عام

راء وأماكن عامة، آمنة   11-7 احات خض تفادة الجميع من مس بل اس توفير س
ل إليها، وال سيما بالنسبة للنساء واألطفال وكبار وشاملة للجميع ويمكن الوصو

  2030  السن واألشخاص ذوي اإلعاقة، بحلول عام
    

ادية واالجتماعية والبيئية بين المناطق   أ-11 دعم الروابط اإليجابية االقتص
الحضرية والمناطق المحيطة بالمناطق الحضرية والمناطق الريفية، من خالل 

  واإلقليمية   يةتعزيز تخطيط التنمية الوطن

عام  ب-11 مدن 2020 العمل بحلول  عدد ال بة كبيرة في  ، على الزيادة بنس
ات وخططا متكاملة من أجل  ياس رية التي تعتمد وتنفذ س توطنات البش والمس
تخدام الموارد، والتخفيف من تغير  مول الجميع، وتحقيق الكفاءة في اس ش
ع  مود في مواجهة الكوارث، ووض المناخ والتكيف معه، والقدرة على الص

شى مع وتنف يذ اإلدارة الكلية لمخاطر الكوارث على جميع المستويات، بما يتما
  2030-2015للحد من مخاطر الكوارث للفترة  سندايإطار 

اعدة المالية والتقنية،   ج-11 دعم أقل البلدان نموا، بما في ذلك من خالل المس
  حلية في إقامة المباني المستدامة والقادرة على الصمود باستخدام المواد الم
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  ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة  - 12الهدف 

ري ل  12-1 تهالك واإلنتاج  المتعلقة بأنماط برامجلتنفيذ اإلطار العش االس
تدامة ، مع قيام جميع البلدان باتخاذ إجراءات وتولي البلدان المتقدمة النمو المس
  وقدراتها البلدان الناميةادة، مع مراعاة مستوى التنمية في دور الري

تخدام الكفؤ للموارد الطبيعية، بحلول   12-2 تدامة واالس تحقيق اإلدارة المس
  2030  عام

عيد أماكن   12-3 يب الفرد من النفايات الغذائية العالمية على ص تخفيض نص
ائر األغذية في  ف، والحد من خس تهلكين بمقدار النص البيع بالتجزئة والمس

ل اإلمداد، بما الس ائر ما  في مراحل اإلنتاج وس اد، بحلول   ذلك خس بعد الحص
  2030  عام

ية   12-4 يا للمواد الكيميائ مة بيئ لي يات طوجميع تحقيق اإلدارة الس فا وال الن
ة كبيرة من  درج د ب ا، والح ة المتفق عليه دولي ا لألطر ال ا، وفق دورة عمره
ا  اره د من آث ل إلى أدنى ح ل التقلي ة من أج اء والترب ا في الهواء والم إطالقه

  2020ة على صحة اإلنسان والبيئة، بحلول عام الضار

ات، من خالل المنع والتخفيض   12-5 اي اج النف ة كبيرة من إنت درج د ب الح
  2030 وإعادة التدوير وإعادة االستعمال، بحلول عام

ركات الكبيرة وعبر الوطنية، على   12-6 يما الش ركات، وال س جيع الش تش
تدامة، وإدراج معلومات  ات مس تدامة في دورة تقديم اعتماد ممارس االس

  تقاريرها 

ات   12-7 ياس تدامة، وفقا للس راء العمومي المس ات الش تعزيز ممارس
  واألولويات الوطنية 

لة والوعي   12-8 مان أن تتوافر للناس في كل مكان المعلومات ذات الص ض
  2030 بالتنمية المستدامة وأنماط العيش في وئام مع الطبيعة بحلول عام

ي قدما دعم البل  أ-12 دان النامية لتعزيز قدراتها العلمية والتكنولوجية للمض
  نحو تحقيق أنماط االستهالك واإلنتاج األكثر استدامة

تدامة، التي توفر   ب-12 ياحة المس د تأثيرات الس ع وتنفيذ أدوات لرص وض
  فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية، في التنمية المستدامة
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يد إعانات   ج-12 جع ترش مة بالكفاءة والتي تش الوقود األحفوري غير المتس
واق، وفقا  وهات األس اء على تش رف، عن طريق القض تهالك المس على االس

رائب والتخلص  في  للظروف الوطنية، بما ذلك عن طريق إعادة هيكلة الض
ارة، حيثما وجدت، إلظهار آثارها البيئية، على أن  بالتدريج من اإلعانات الض

ة  تراعى في تلك ات على نحو كامل االحتياجات والظروف الخاص ياس الس
نال من  قد ت ارة التي  حد من اآلثار الض يل إلى أدنى  ية، والتقل نام لدان ال للب

  تنميتها، وعلى نحو يكفل حماية الفقراء والمجتمعات المحلية المتضررة
  

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

بالمناخ  تعزيز  13-1 مود في مواجهة األخطار المرتبطة  قدرة على الص ال
  امعهوالكوارث الطبيعية في جميع البلدان، وتعزيز القدرة على التكيف 

تراتيجيات   13-2 ات واالس ياس إدماج التدابير المتعلقة بتغير المناخ في الس
  والتخطيط على الصعيد الوطني

ين التعليم وإذكاء الوعي والقدرات   13-3 ية للتخفيف تحس س رية والمؤس البش
  من تغير المناخ، والتكيف معه، والحد من أثره واإلنذار المبكر به

    
تعهدت به األطراف من البلدان المتقدمة النمو في اتفاقية األمم   تنفيذ ما  أ-13

تركة لمبلغ  أن تغير المناخ من التزام بهدف التعبئة المش المتحدة اإلطارية بش
نويا بحلول عام بليون دوالر  100قدره  ادر لتلبية  2020  س من جميع المص

احتياجات البلدان النامية، في سياق إجراءات التخفيف المجدية وشفافية التنفيذ، 
غيل كامل عن طريق تزويده  ر للمناخ في حالة تش ندوق األخض وجعل الص

  برأس المال في أقرب وقت ممكن

درات التخطيط واإل  ب-13 توى ق ين مس ات تحس الين تعزيز آلي دارة الفع
غيرة النامية،  المتعلقين بتغير المناخ في أقل البلدان نموا، والدول الجزرية الص

  بما في ذلك التركيز على النساء والشباب والمجتمعات المحلية والمهمشة
    

ليم بأن اتفاقية األمم  ** أن تغير المناخ هي المنتدى الدولي   مع التس المتحدة اإلطارية بش
  لي الرئيسي للتفاوض بشأن التصدي لتغير المناخ على الصعيد العالمي.والحكومي الدو
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تخدامها على   - 14الهدف  حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واس
  نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة

يما   14-1 منع التلوث البحري بجميع أنواعه والحد منه بدرجة كبيرة، وال س
طة البرية، بما  في ذلك الحطام البحري، وتلوث المغذيات، بحلول من األنش

  2025  عام

إدارة النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية على نحو مستدام وحمايتها،   14-2
لبية كبيرة، بما في ذلك عن طريق تعزيز قدرتها  من أجل تجنب حدوث آثار س

من أجل  إلعادتها إلى ما كانت عليهعلى الصمود، واتخاذ اإلجراءات الالزمة 
  2020  تحقيق الصحة واإلنتاجية للمحيطات، بحلول عام

تقليل تحمض المحيطات إلى أدنى حد ومعالجة آثاره، بما في ذلك من   14-3
  خالل تعزيز التعاون العلمي على جميع المستويات

يد غير   14-4 يد المفرط والص يد على نحو فعال، وإنهاء الص تنظيم الص
يد المدمرة، وتنفيذ   رالمبلغ عنه وغي القانوني وغير ات الص المنظم وممارس

مكية إلى ما دة الس كانت   خطط إدارة قائمة على العلم، من أجل إعادة األرص
تويات التي يمكن أن  ل على األقل إلى المس عليه في أقرب وقت ممكن، لتص

تدامة وفقا لما ى غلة مس ها البيولوجية، بحلول   تتيح إنتاج أقص ائص تحدده خص
  2020  عام

ة،  في  10حفظ   14-5 ة والبحري احلي اطق الس ل من المن ة على األق ائ الم
ل المعلومات العلمية   بما تنادا إلى أفض ق مع القانون الوطني والدولي واس يتس

  2020  المتاحة، بحلول عام

هم في  بعض حظر  14-6 ماك التي تس ائد األس كال اإلعانات المقدمة لمص أش
ماك،  يد األس يد وفي ص اهم اإلفراط في قدرات الص وإلغاء اإلعانات التي تس

روع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، واإلحجام  ماك غير المش يد األس في ص
ة  ليم بأن المعاملة الخاص تحداث إعانات جديدة من هذا القبيل، مع التس عن اس
يلية المالئمة والفعالة للبلدان النامية وأقل البلدان نموا ينبغي أن تكون  والتفض
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شأن اإلعانات لمصائد يتجزأ من  جزءا ال مفاوضات منظمة التجارة العالمية ب
  2020  ، بحلول عام)16(األسماك

غيرة النامية   14-7 ادية التي تتحقق للدول الجزرية الص زيادة الفوائد االقتص
تدام للموارد البحرية، بما في ذلك من  تخدام المس وأقل البلدان نموا من االس

م ائد األس تدامة لمص ياحة، خالل اإلدارة المس اك، وتربية األحياء المائية، والس
  2030  بحلول عام

ا   أ-14 ل التكنولوجي ث، ونق درات البح ة، وتطوير ق ارف العلمي ادة المع زي
البحرية، مع مراعاة معايير اللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية ومبادئها 
ة  ح ين ص ل تحس ة، من أج ا البحري ل التكنولوجي ة بنق ة المتعلق التوجيهي

هام التنوع البيولوجي البحري في تنمية البلدان النامية، ا لمحيطات، وتعزيز إس
  وال سيما الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا

يادين الحرفيين إلى الموارد البحرية   ب-14 غار الص ول ص توفير إمكانية وص
  واألسواق

تخدام  ج-14 تخدامها اس تداما عن تعزيز حفظ المحيطات ومواردها واس ا مس
يغته الواردة في اتفاقية األمم المتحدة لقانون  طريق تنفيذ القانون الدولي بص
تخدامها  ع اإلطار القانوني لحفظ المحيطات ومواردها واس البحار التي تض

ير إلى ذلك الفقرة  تدام، كما تش تقبل الذي ”من وثيقة  158على نحو مس المس
  “نصبو إليه

  
تخدامها حماية النظم ا  - 15الهدف  إليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز اس

تدام، ومكافحة  تدام، وإدارة الغابات على نحو مس على نحو مس
التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان 

  التنوع البيولوجي

ة   15-1 ة والنظم اإليكولوجي ة البري ان حفظ وترميم النظم اإليكولوجي م ض
ي الرطبة والجبال للمياه العذبة الداخلية وخ يما الغابات واألراض دماتها، وال س

_______________ 

ات في إطار منظمة التجارة العالمية، وخطة مع مراعاة ما يجري حاليا من   )16( مفاوض
  الدوحة اإلنمائية، ووالية هونغ كونغ الوزارية.
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تدام، وذلك وفقا  تخدامها على نحو مس مان اس ي الجافة، وض واألراض
  2020  لاللتزامات بموجب االتفاقات الدولية، بحلول عام

ة   15-2 ات، ووقف إزال اب ة لجميع أنواع الغ دام ت ذ اإلدارة المس تعزيز تنفي
ده ات المت اب ات، وترميم الغ اب ة زرع الغ ب ادة كبيرة في نس ورة وتحقيق زي

  2020  الغابات وإعادة زرع الغابات على الصعيد العالمي، بحلول عام

ي والتربة المتدهورة، بما في ذلك   15-3 حر، وترميم األراض مكافحة التص
األراضي المتضررة من التصحر والجفاف والفيضانات، والسعي إلى تحقيق 

  2030اضي، بحلول عام عالٍم خاٍل من ظاهرة تدهور األر

ضمان حفظ النظم اإليكولوجية الجبلية، بما في ذلك تنوعها البيولوجي،   15-4
افع التي ال ا على توفير المن درته ا لتحقيق التنمي من أجل تعزيز ق ة غنى عنه

  2030المستدامة، بحلول عام 

اتخاذ إجراءات عاجلة وهامة للحد من تدهور الموائل الطبيعية، ووقف   15-5
، بحماية األنواع المهدَّدة 2020دان التنوع البيولوجي، والقيام، بحلول عام فق

  ومنع انقراضها 

تخدام الموارد   15-6 ئة عن اس ف للمنافع الناش م العادل والمنص تعزيز التقاس
سبة لسبل االالجينية، وتعزيز  لوصول إلى تلك الموارد، على النحو المتفق لمنا

  عليه دوليا

اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الصيد غير المشروع لألنواع المحمية من   15-7
دي لمنتجات  ير غ األحياء البريةالنباتات والحيوانات واالتجار فيها، والتص

  المشروعة، على مستويي العرض والطلب على السواء 

اتخاذ تدابير لمنع إدخال األنواع الغريبة الغازية إلى النظم اإليكولوجية   15-8
ي والمياه وتقليل أثر ذلك إلى حد كبير، ومراقبة األنواع ذات األولوية لأل راض

  2020 أو القضاء عليها، بحلول عام

يات التخطيط   15-9 ماج قيم النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي في عمل إد
د من الفقر،  ات الح تراتيجي ة، واس ائي ات اإلنم الوطني والمحلي، والعملي

  2020 والحسابات، بحلول عام
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ادر وزيادتها زيادة كبيرة بغرض   أ-١٥ د الموارد المالية من جميع المص حش
  حفظ التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية واستخدامها استخداماً مستداماً 

حشد موارد كبيرة من جميع المصادر وعلى جميع المستويات بغرض   ب-١٥
تدامة للغابات وتوفير ما ة من الحوافز للبلدان النامييكفي   تمويل اإلدارة المس

  في ذلك حفظ الغابات وإعادة زرع الغابات   لتعزيز تلك اإلدارة، بما

روع   ج-١٥ يد غير المش تعزيز الدعم العالمي للجهود الرامية إلى مكافحة الص
مل زيادة قدرات المجتمعات  ائل تش لألنواع المحمية واالتجار بها، وذلك بوس

  على فرص سبل كسب الرزق المستدامة  المحلية على السعي إلى الحصول
 

المة ال  - 16الهدف  جيع على إقامة مجتمعات مس يُهمَّش فيها أحد من   التش
ول الجميع  تدامة، وإتاحة إمكانية وص أجل تحقيق التنمية المس
إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة 

  للجميع على جميع المستويات

ل به من معدالت الحد بدرجة ك  16-1 كال العنف وما يتص بيرة من جميع أش
  مكان   الوفيات في كل

اءة   16-2 تغاللهم واالتجار بهم وتعذيبهم معاملة األطفالإنهاء إس ائرو واس  س
   همضد المرتكب أشكال العنف

مان تكافؤ   16-3 عيدين الوطني والدولي وض يادة القانون على الص تعزيز س
   فرص وصول الجميع إلى العدالة

لحة،   16-4 روعة لألموال واألس تدفقات غير المش قدر كبير من ال الحد ب
شكال الجريمة  سترداد األصول المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أ وتعزيز ا

  2030المنظمة، بحلول عام 

  الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما   16-5

  إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات   16-6

امل للجميع   16-7 تجيب لالحتياجات وش مان اتخاذ القرارات على نحو مس ض
  وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات

  توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحوكمة العالمية   16-8
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جيل المواليد، بحلول عام توفير هوية قانونية لل  16-9 جميع، بما في ذلك تس
2030  

ية،  16-10 اس ول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات األس كفالة وص
  وفقاً للتشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية 

    
ائل منها التعاون الدولي،   أ-١٦ لة، بوس ات الوطنية ذات الص س تعزيز المؤس

عياً لبناء يما في البلدان النامية، لمنع القدرات على جميع ال  س تويات، وال س مس
  العنف ومكافحة اإلرهاب والجريمة 

تدامة تعزيز    ب-١٦ ات غير التمييزية لتحقيق التنمية المس ياس القوانين والس
  وإنفاذها

 
راكة العالمية من أجل   - 17الهدف  يط الش ائل التنفيذ وتنش تعزيز وس

  المستدامة  التنمية

  الشؤون المالية

مل تقديم الدعم الدولي إلى   17-1 ائل تش تعزيز تعبئة الموارد المحلية، بوس
البلدان النامية، لتحسين القدرات المحلية في مجال تحصيل الضرائب وغيرها 

  من اإليرادات 

اعدة اإلنمائية   17-2 قيام البلدان المتقدمة النمو بتنفيذ التزاماتها في مجال المس
مية تنفيذاً كامالً، بما في  ذلك التزام العديد من تلك البلدان ببلوغ هدف الرس

بة  يص نس اعدة اإلنمائية   0.7تخص في المائة من دخلها القومي اإلجمالي للمس
مية المقدمة إلى بة تتراوح بين   الرس يص نس  0.15البلدان النامية، وتخص

مية  0.20  و اعدة اإلنمائية الرس في المائة من الدخل القومي اإلجمالي للمس
مية على النظر في ألقل البلد اعدة اإلنمائية الرس ع مقدمو المس جَّ ان نمواً؛ ويش

يص  م هدف يتمثل في تخص في المائة على األقل من الناتج  0.20إمكانية رس
  القومي اإلجمالي للمساعدة اإلنمائية الرسمية ألقل البلدان نموا

  ة حشد موارد مالية إضافية من مصادر متعددة من أجل البلدان النامي  17-3

اعدة البلدان النامية في تحقيق القدرة على تحمل الديون على المدى   17-4 مس
الطويل من خالل تنسيق السياسات الرامية إلى تعزيز التمويل بديون وتخفيف 
ألة الديون  اء، ومعالجة مس ب االقتض أعباء الديون وإعادة هيكلتها، حس

  الة المديونية الحرجةالخارجية للبلدان الفقيرة المثقلة بها إلخراجها من ح
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  اعتماد نظم لتشجيع االستثمار ألقل البلدان نمواً وتنفيذها  17-5
  

  التكنولوجيا

مال والجنوب وفيما بين بلدان   17-6 تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي بين الش
الجنوب والتعاون الثالثي فيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار والوصول 

المعارف وفق شروط متفق عليها، بوسائل تشمل تحسين   ادلتبإليها، وتعزيز 
يق فيما بين  توى األمم المتحدة، ومن  القائمة، وال  اآللياتالتنس يما على مس س
  التكنولوجيا   لتيسيرخالل آلية عالمية 

رها وتعميمها في   17-7 ليمة بيئياً ونقلها ونش تعزيز تطوير تكنولوجيات س
روط مواتية، يلية،  البلدان النامية بش اهلية والتفض روط التس بما في ذلك الش

  عليه  وذلك على النحو المتفق

قدرات في مجاالت العلم   17-8 ناء ال ية ب التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا وآل
الح أقل البلدان نمواً بحلول عام  ، وتعزيز 2017والتكنولوجيا واالبتكار لص

  ت وجيا المعلومات واالتصاالاستخدام التكنولوجيات التمكينية، وال سيما تكنول
  

  بناء القدرات

تعزيز الدعم الدولي لتنفيذ بناء القدرات في البلدان النامية تنفيذاً فعاالً   17-9
األهداف من أجل دعم الخطط الوطنية الرامية إلى تنفيذ جميع أهداف   ومحدد

دان لالتنمية المستدامة، بوسائل تشمل التعاون بين الشمال والجنوب وفيما بين ب
  الثالثي   والتعاونالجنوب 

  
  التجارة

د   17-10 ائم على القواع المي وق دد األطراف ع اري متع ام تج اد نظ إيج
ائل  ف في إطار منظمة التجارة العالمية، بوس ومفتوح وغير تمييزي ومنص
منها اختتام المفاوضات الجارية في إطار خطة الدوحة اإلنمائية التي وضعتها 

  تلك المنظمة 

يما بغرض   17-11 ادرات البلدان النامية زيادةً كبيرةً، وال س زيادة ص
   2020مضاعفة حصة أقل البلدان نمواً من الصادرات العالمية بحلول عام 
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ول منتجات جميع أقل البلدان   17-12 ب التوقيت لوص تحقيق التنفيذ المناس
ياً مع  ة، تماش ص مفروض وم جمركية أو حص واق بدون رس نمواً إلى األس

أ قرارا ائل منها كفالة جعل قواعد المنش ت منظمة التجارة العالمية، بوس
يلية المنطبقة  توردة منعلى التفض فا أقل البلدان المنتجات المس فةً نمواً ش

  األسواق  وبسيطةً، وكفالة مساهمة تلك القواعد في تيسير الوصول إلى
  

  المسائل العامة

  اتساق السياسات والمؤسسات

تقرار ا  17-13 ائل تعزيز اس عيد العالمي، بوس اد الكلي على الص القتص
  تشمل تنسيق السياسات وتحقيق اتساقها 

  تعزيز اتساق السياسات من أجل تحقيق التنمية المستدامة   17-14

ساتي والقيادة الخاصين بكل بلد لوضع وتنفيذ   17-15 سيا احترام الهامش ال
  سياسات للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة

  
  شراكات أصحاب المصلحة المتعددين

ة،   17-16 دام ت ة المس ل تحقيق التنمي ة من أج المي ة الع راك تعزيز الش
لحة المتعددين لجمع المعارف  حاب المص راكات بين أص تكمالها بش واس
والخبرات والتكنولوجيا والموارد المالية وتقاسمها، وذلك بهدف تحقيق أهداف 

  ، وال سيما البلدان النامية التنمية المستدامة في جميع البلدان

عام والقطاع   17-١٧ عامة وبين القطاع ال كات ال را جيع وتعزيز الش تش
بة  تفادة من الخبرات المكتس راكات المجتمع المدني الفعالة، باالس الخاص وش

  الموارد  من الشراكات ومن استراتيجياتها لتعبئة
  

  البيانات والرصد والمساءلة 

دعم ل  17-18 ديم ال ل تعزيز تق ك أق ا في ذل ة، بم امي دان الن درات البل اء ق بن
غيرة النامية، لتحقيق زيادة كبيرة في توافر  البلدان نمواً والدول الجزرية الص
ب الدخل، ونوع  لة حس بة التوقيت وموثوقة ومفص بيانات عالية الجودة ومناس
ث الهجرة،  ع من حي اء العرقي واإلثني، والوض ن، واالنتم الجنس، والس



 

48/61 

والموقع الجغرافي وغيرها من الخصائص ذات الصلة في السياقات واإلعاقة، 
  2020الوطنية، بحلول عام 

ع مقاييس للتقدم المحرز في   17-19 تفادة من المبادرات القائمة لوض االس
ل الناتج المحلي اإلجمالي، ودعم بناء القدرات  تدامة تكّمِ تحقيق التنمية المس

  2030عام اإلحصائية في البلدان النامية، بحلول 
  

  وسائل التنفيذ والشراكة العالمية

نعيد تأكيد التزامنا القوي بتنفيذ هذه الخطة الجديدة تنفيذا تاما. وندرك   - ٦٠
بيل إلى تحقيق أهدافنا وغاياتنا الطموحة ما أنه ال راكة   س يط الش لم يتم تنش

شيط نالعالمية وتعزيزها وتوفير وسائل تنفيذ تكون بالقدر نفسه من الطموح. فبت
الشراكة العالمية، سيتيّسر االنخراط في مسعى عالمي حثيث لدعم تنفيذ جميع 
اع  دني والقط ات والمجتمع الم اره الحكوم ات، تلتئم في إط اي داف والغ األه

شد في ظله كافة الخاص ومنظومة األمم المتحدة وسائر الجهات الفا علة، وتحت
  المتاحة.  الموارد

ائل الالزمة لتحقيق طموحاتنا وتتناول أهداف الخطة وغاي  - ٦١ اتها الوس
هذا الصدد، تشّكل الغايات المتعلقة بوسائل التنفيذ المبينة ضمن الجماعية. وفي 

من الهدف  تدامة وض ، على النحو المذكور 17كل هدف من أهداف التنمية المس
اوى من حيث أهميتها مع  يا إلنجاز خطتنا، بل وتتس اس را أس أعاله، عنص

اواة في جهود األهداف والغاي نمنحها األولوية على قدم المس ات األخرى. وس
  وعة.المقط  التنفيذ التي سنبذلها وضمن إطار المؤشرات العالمية لرصد األشواط

ومن الممكن تنفيذ هذه الخطة، بما فيها أهداف التنمية المستدامة، ضمن   - ٦٢
شراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة،  سياسات إطار تنشيط ال مدعومةً بال

كل جزءا  ة المبينة في خطة عمل أديس أبابا، التي تش واإلجراءات الملموس
تدامة لعام  ال . فخطة عمل أديس أبابا تدعم 2030يتجزأ من خطة التنمية المس

ائل التنفيذ لخطة عام  اعد على  2030الغايات المتعلقة بوس وتكّملها وتس
ياقها. وهي تتعلق بالموارد ا تجالء س ات التجارية اس س لعامة المحلية، والمؤس

والمالية الخاصة المحلية والدولية، والتعاون اإلنمائي الدولي، والتجارة الدولية 
بوصفها محركا للتنمية، والديون والقدرة على تحمل الديون، ومعالجة المسائل 
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د  النُُّظمية، والعلم والتكنولوجيا واالبتكار وبناء القدرات، والبيانات، والرص
  والمتابعة.

تراتيجيات للتنمية   - ٦٣ ع اس ي على وض كل رئيس ّب جهودنا بش تنص وس
ندها أطر تمويل وطنية  ك الدول بزمامها، تس اق وتمس م باالتّس تدامة تتس المس
ؤولية عن  متكاملة. ونكرر التأكيد على أن كل بلد يتحمل في المقام األول المس

ادية واالجتماعية، وأنه لي ديدتحقيق تنميته االقتص  س من قبيل المغاالة التش
نحترم  تراتيجيات اإلنمائية الوطنية. وس ات الوطنية واالس ياس على دور الس

اء  الهامش ات القض ياس ياق تنفيذ س اتي الخاص بكل بلد وقيادته في س ياس الس
على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، مع التمسك بالقواعد وااللتزامات الدولية 

لة. وفي الوقت ه، يتعين دعم جهود التنمية الوطنية عن طريق  ذات الص نفس
جيع نظاٍم للتجارة العالمية  ائل منها تش ادية دولية مؤاتية، بوس تهيئة بيئة اقتص
ونُُظٍم نقدية ومالية تتسم بالتجانس ويدعم بعضها بعضاً، وتعزيز تدبير شؤون 

تطوير  ىاالقتصاد وتحسينه على الصعيد العالمي. وتكتسي العمليات الرامية إل
عيد العالمي،  ير توفيرها على الص المعارف والتكنولوجيات المالئمة وتيس
اق  ا. ونلتزم بالعمل لكفالة اتّس افة إلى بناء القدرات، أهمية بالغة أيض إض
تويات ومن  تدامة على جميع المس ات وتهيئة بيئة مؤاتية للتنمية المس ياس الس

راكة ا يط الش لعالمية من أجل التنمية جانب كافة الجهات الفاعلة، وبتنش
  المستدامة.

لة، بما فيها   - ٦٤ تراتيجيات وبرامج العمل ذات الص ونحن نؤيّد تنفيذ االس
طنبول،  ل وإجراءات العملإعالن وبرنامج عمل إس لدول الجزرية  المعجَّ ل

غيرة النامية اموا)،  الص ار س الح البلدانوبرنامج عمل فيينا (مس ة النامي لص
قد  ية للع احل ية دعم  ،2024-2014غير الس يد أهم تأك يد  حاد ونع خطة االت

ام  ا،  ،2063األفريقي لع ة أفريقي ل تنمي دة من أج دي ة الج راك امج الش وبرن
ي  باعتبار كل ذلك جزءا ال يتجزأ من الخطة الجديدة. وندرك التحدي الرئيس

الم الدائم وتحقيق التنمية المس مر تدامة في البلدان التي تالذي يعيق إحالل الس
  النـزاع.  بعد انتهاء  بمرحلة نزاع ومرحلة ما

طة الدخل ال  - ٦٥ تزال تواجه تحديات هائلة في  وندرك أن البلدان المتوس
مجال تحقيق التنمية المستدامة. ولضمان الحفاظ على اإلنجازات المحققة حتى 

تمرة من خالل اآلن، ينبغي تعزيز الجهود الرامية إلى معالجة التحديا ت المس
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يق واالرتقاء بالدعم المقدم من منظومة األمم  ين التنس تبادل التجارب وتحس
ات المالية الدولية والمنظمات اإلقليمية وغيرها من  س المتحدة اإلنمائية والمؤس

  الجهات صاحبة المصلحة وتركيزه.

ات العامة   - ٦٦ ياس بة لكافة البلدان، تتبوأ الس دد على أنه بالنس عبئة وتونش
يطرة  اس مبدأ الس ورة فعالة، على أس تخدامها بص الموارد الوطنية واس
تدامة،  ترك نحو تحقيق التنمية المس عانا المش دارة في مس الوطنية، موقع الص

شمل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ونحن ندرك أن الموارد الوطنية إنما   بما ي
دع ام األول، م ادي في المق ا النمو االقتص ده ة على يولّ ة مؤاتي ً ببيئ ا وم

  المستويات.  جميع

وتشكل األعمال التجارية الخاصة واالستثمارات واالبتكارات محركات   - ٦٧
ّر بتنوع  امل وفرص العمل. ونقـ ادي الش ية لإلنتاجية والنمو االقتص رئيس
هاًء  يات وانت عاون غر والت ناهية الص اريع المت بالمش بدًءا  القطاع الخاص، 

ركات المتعددة  خير بالش ات التجارية تس س يات. ونهيب بجميع المؤس الجنس
ة.  دام ت ة المس ات التنمي دي اد حلول لتح ة إليج اري ة واالبتك داعي ا اإلب دراته ق
وسنتعّهد قطاع األعمال التجارية لجعله نشطا وحسن األداء، مع حماية حقوق 

لة صالعمال والمعايير البيئية والصحية وفقا للمعايير واالتفاقات الدولية ذات ال
دد، مثل المبادئ التوجيهية المتعلقة  ائر المبادرات الجارية في هذا الص وس

ان ومعايير العمل لمنظمة العمل الدولية  )17(باألعمال التجارية وحقوق اإلنس
ية المتعددة األطراف، بما  )18(واتفاقية حقوق الطفل واالتفاقات البيئية الرئيس

  يخدم مصلحة األطراف في هذه االتفاقات.

امل والحد من   - ٦٨ ادي الش كل التجارة الدولية محركا للنمو االقتص وتش
تسهم في تعزيز التنمية المستدامة. وسنواصل الترويج لألخذ بنظام   الفقر، كما

طابع  عدد األطراف وذا  ية، يكون مت عالم جارة ال جاري، في كنف منظمة الت ت
تند إلى قواعد و فافا ويمكن التنبؤ يكون عالمي ويس م به ويتسمنفتحا وش

كل بنّاء.  افة إلى تحرير التجارة بش اف، إض مول وعدم التمييز واإلنص بالش
اعفة الجهود للتعجيل ب نهيبو اء منظمة التجارة العالمية مض جميع أعض

_______________ 

)17( A/HRC/17/31.المرفق ،  

)18( United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531.  
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أن خطة الدوحة للتنمية ات بش . ونحن نعلق أهمية كبيرة )19(باختتام المفاوض
نا لدان ال جارة في الب بالت لة  قدرات المتص ناء ال لدان على ب ها الب ما في ية، ب م

احلية، والدول الجزرية  األفريقية وأقل البلدان نموا، والبلدان النامية غير الس
طة الدخل، ألغراض منها تعزيز التكامل  غيرة النامية، والبلدان المتوس الص

  االقتصادي والترابط على الصعيد اإلقليمي.

ّر بضرورة مساعدة البلدان النامية على اكتسا  - ٦٩ ب القدرة على تحّمل ونقـ
قة تهدف إلى تعزيز تمويل  ات منس ياس الدين في األجل الطويل باعتماد س
كل  لديون بش لديون، وإدارة ا لدين، وإعادة هيكلة ا لديون، وتخفيف عبء ا ا

اء. فالعديد من البلدان ال ب االقتض ليم، حس يزال قليل المنعة أمام أزمات   س
م األ زمات، بما في ذلك عدد من أقل الديون، وبعض البلدان يتخبط في خض

غيرة النامية وبعض البلدان المتقدمة النمو.  البلدان نموا والدول الجزرية الص
ويا لدرء حدوث  ونكرر التأكيد على وجوب أن يعمل المدينون والدائنون س

ؤولية  حاالت الديون التي ال يمكن تحّملها وإليجاد الحلول الالزمة. وتقع مس
تويا ة؛ الحفاظ على مس ت من الدين يمكن تحملها على عاتق البلدان المقترض

ـّر بأن على المقرضين أيضا مسؤولية تتمثل في إقراض البلدان على  بيد أننا نق
تمرار القدرة على  نحٍو ال وف ندعم اس يقّوض قدرتها على تحمل الدين. وس

ت  دين وحقق بء ال ادت من تخفيف ع تف دان التي اس ديون في البل ل ال تحّم
  ت من الدين يمكن تحّملها.مستويا

ت عليها   - ٧٠ ير التكنولوجيا التي نص اء آلية تيس ونعلن في هذا المقام إنش
تند آلية  تس تدامة. وس خطة عمل أديس أبابا من أجل دعم أهداف التنمية المس
لحة،  حاب المص ير التكنولوجيا إلى التعاون بين طائفة متنوعة من أص تيس

اء والمجتمع ا مل الدول األعض اط العلمية تش لمدني والقطاع الخاص واألوس
تتألف من فريق عمل  لحة، وس حاب المص ائر أص وكيانات األمم المتحدة وس
خير العلم والتكنولوجيا واالبتكار  ترك بين وكاالت األمم المتحدة معني بتس مش
ألغراض أهداف التنمية المستدامة، ومنتدى تعاوني متعدد أصحاب المصلحة 

والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض أهداف التنمية المستدامة، معني بتسخير العلم 
  ومحفل إلكتروني.

_______________ 

)19( A/C.2/56/7.المرفق ،  
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ترك بين وكاالت األمم المتحدة المعني   •   طلع فريق العمل المش يض س
ة  داف التنمي ار ألغراض أه ا واالبتك خير العلم والتكنولوجي بتس
اق والتعاون داخل منظومة األمم  يق واالتس تدامة بتعزيز التنس المس

ة في األمور المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار، على نحو المتحد
اءة، ال آزر والكف د من الت اء  يزي ادرات بن ل دعم مب ا من أج يم س

يعمل  تفيد فريق العمل من الموارد المتاحة، وس يس القدرات. وس
اره  من إط اص  10ض اع الخ دني والقط من ممثلي المجتمع الم

ير الجتماع اط العلمية للتحض حاب واألوس ات المنتدى المتعدد أص
خير العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض  لحة المعني بتس المص
تدى اإللكتروني  اء المن مة، وكذلك إلنش تدا ية المس هداف التنم أ
مل إعداد مقترحات لطرائق عمل المنتدى والمحفل  وتفعيله، بما يش

رة لفترات م ام الممثلين العش يعيّن األمين الع  ناإللكتروني. وس
اركة جميع وكاالت  يكون فريق العمل مفتوحا أمام مش نتين. وس س
ناديقها وبرامجها، واللجان الفنية التابعة للمجلس  األمم المتحدة وص
يتألف في البداية من الكيانات التي  ادي واالجتماعي، وس االقتص
تشكل حاليا الفريق العامل غير الرسمي المعني بتيسير التكنولوجيا، 

ادية واالجتماعية التابعة وهي إدارة الش ، لألمانة العامةؤون االقتص
ة  دة للتنمي ة األمم المتح ة، ومنظم دة للبيئ امج األمم المتح وبرن
ناعية، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومؤتمر  الص
االت،  دولي لالتص اد ال ة، واالتح ارة والتنمي دة للتج األمم المتح

  للملكية الفكرية، والبنك الدولي.والمنظمة العالمية 

املة عن المعلومات   •   ورة ش م ص تخدم المحفل اإللكتروني لرس يُس س
العلم  ة التي تعنى ب ائم ات والبرامج الق ادرات واآللي المب ة ب المتعلق
والتكنولوجيا واالبتكار داخل األمم المتحدة وخارجها، وسيوفر بوابة 

ر المح ييّس ول على هذه المعلومات. وس فل اإللكتروني للحص
ل  افة إلى أفض ول على المعلومات والمعارف والخبرات، إض الحص

ات  تفادةالممارس ات  ،والدروس المس ياس أن المبادرات والس بش
ر المحفل  ييّس ير العلم والتكنولوجيا واالبتكار. وس الرامية إلى تيس

ر ما ا نش ورات   اإللكتروني أيض عيد العالمي من منش ينتج على الص
اس  علمية مفتوحة أ المحفل اإللكتروني على أس ينش تخدام. وس لالس
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ات والدروس  ل الممارس بان أفض تقل يأخذ في الحس تقييم تقني مس
تفادة من المبادرات األخرى، داخل األمم المتحدة وخارجها،  المس

ا  العلم والتكنولوجي ة ب اص ة الخ ائم حتى يكون مكّمال للبرامج الق
را لمعلومات كافية عنها، مع واالبتكار، وميّسرا للوصول إليها وموفّ 

  تفادي االزدواجية وتعزيز التضافر.

خير العلم   •   لحة المعني بتس حاب المص يُعقد المنتدى المتعدد أص س
تدامة مرة في  والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض أهداف التنمية المس
ادين العلم  اون في مي ة التع اقش دى يومين، لمن ة على م ن الس

يعية تتعلق بتنفيذ والتكنولوجيا واالبتكا من مجاالت مواض ر ض
احبة  تدامة، وتلتئم في إطاره جميع الجهات ص أهداف التنمية المس

لحة  هامات فعلية في مجال خبرتها. المص المعنية من أجل تقديم إس
بكات  ج ش ير التفاعل والمواءمة، ونس اء لتيس يتيح المنتدى فض وس

راكات لحة المعنيين، وإقامة ش حاب المص متعددة  تجمع بين أص
ة االحتياجات  لحة بهدف تحديد ودراس احبة المص الجهات ص

ا ك م ا في ذل ا، بم ال التكنولوجي اون   والثغرات في مج التع يتعلق ب
ير  اعدة في تيس ا بهدف المس العلمي واالبتكار وبناء القدرات، وأيض
بة ألهداف  ر التكنولوجيات ذات األهمية بالنس تطوير ونقل ونش

تدامة. ويد ادي واالجتماعي التنمية المس عو رئيس المجلس االقتص
ي الرفيع  ياس إلى عقد اجتماعات المنتدى قبل اجتماعات المنتدى الس
تدامة، تحت رعاية المجلس، أو، بدال  توى المعني بالتنمية المس المس
ب  فل أو المؤتمرات، حس باالقتران مع غيره من المحا لك،  من ذ

يُنظر فيه، وع وع الذي س اء، وفقا للموض اس التعاون االقتض لى أس
ات  اع ات أو المؤتمرات األخرى. ويرأس اجتم دي مع منظمي المنت
ه موجٌز  اء، ويتمخض عن دول األعض ان من ال دى دولت المنت
للمناقشات يعدّه الرئيسان المشاركان ويشّكل مساهمة في اجتماعات 
تعراض  ياق متابعة واس توى، في س ي الرفيع المس ياس المنتدى الس

  .2015لما بعد عام تنفيذ خطة التنمية 

سيسترشد المنتدى السياسي الرفيع المستوى في اجتماعاته بالموجز   •  
ينظر المنتدى  لحة. وس حاب المص المقدم من المنتدى المتعدد أص
يع  تدامة في المواض توى المعني بالتنمية المس ي الرفيع المس ياس الس
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لحة المعني  حاب المص تُطرح على المنتدى المتعدد أص التي س
خي ة بتس داف التنمي ار ألغراض أه ا واالبتك ر العلم والتكنولوجي

اهمات الخبراء التي يقدمها فريق  تدامة، مراعيا في ذلك مس المس
  العمل.

تدامة وغاياتها، بما   - ٧١ ونكرر التأكيد بأن هذه الخطة وأهداف التنمية المس
  في ذلك وسائل التنفيذ، هي عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة.

  
  بعة واالستعراضالمتا

تعراض تنفيذ هذه الخطة   - ٧٢ كل منتظم في متابعة واس اركة بش نلتزم بالمش
على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة. وسيسهم اعتماد إطار محكم للمتابعة 
هاما  فاف ومتكامل، إس اركي وش تعراض، ذي طابع طوعي وفعال وتش واالس

ي تنفيذ أقصى قدر من التقدم ف أساسيا في التنفيذ، وسيساعد البلدان على تحقيق
  يتخلف أحد عن الركب. هذه الخطة ورصد األشواط المقطوعة لكفالة أال

عيد الوطني واإلقليمي والعالمي، بما   - ٧٣ يعمل اإلطار على كل من الص وس
كل فعال إلنجاز هذه  اءلة أمام مواطنينا، ويدعم التعاون الدولي بش يعزز المس

ل ال جع تبادل أفض د اإلطار الخطة، ويش يحش ات والتعلم المتبادل. وس ممارس
شئة. ونظرا  الدعم بغية تذليل التحديات المشتركة وتحديد القضايا الجديدة والنا

تتسم به الخطة من طابع عالمي، فمن المهم كفالة الثقة المتبادلة والتفاهم   إلى ما
  بين جميع األمم.

تعراض على جميع  - ٧٤ د عمليات المتابعة واالس ترش تس تويات  وس المس
  بالمبادئ التالية:

بان   (أ)   ك بزمامها البلدان وتأخذ في الحس تكون طوعية، تمس س
تحترم  تويات التنمية الوطنية، وس  الهامشاختالف الظروف والقدرات ومس

اتي واألولويات. ولما ياس يطرة الوطنية على زمام األمور عامال   الس كانت الس
يد فإن حصيلة العمليات المنفذة على الصعأساسيا في تحقيق التنمية المستدامة، 

عيدين  تعراض على الص ند عمليات االس كل الركيزة التي تس تش الوطني س
دام االستعراض العالمي سيرتكز على مصادر البيانات   اإلقليمي والعالمي، ما

  .الرسمية الوطنية في المقام األول
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ما المية، بسترصد التقدم المحرز في تنفيذ األهداف والغايات الع  (ب)  
ائل التنفيذ، في البلدان  مل وس طابعها العالمي  يحترم كافةً وعلى نحوٍ يش

  .المتكامل المترابط ويراعي األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة

د اإلنجازات والتحديات   (ج)   تحدِّ يكون تَوّجهها أطول أجالً، وس س
اعد البلدان في اتخاذ تس مة، وس خيارات  والثغرات وعوامل النجاح الحاس

راكات الالزمة،  ائل التنفيذ والش اعد في تعبئة وس تس تنيرة. وس اتية مس ياس س
وستقدم الدعم لتحديد الحلول وأفضل الممارسات، وستعزز عنصري التنسيق 

  .والفعالية على صعيد المنظومة اإلنمائية الدولية

فافة أمام جميع الناس،   (د)   اركية وش تكون مفتوحة وجامعة وتش س
  .م جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة باإلبالغوستدعم قيا

انية،   (هـ)   تراعي االعتبارات الجنس يكون محورها الناس، وس س
د فقرا  تركز بوجه خاص على الفئات األش ان، وس تحترم حقوق اإلنس وس

  .واألكثر ضعفا وتخلّفا عن الركب

تتفادى   (و)   تند إلى األطر والعمليات القائمة، حيثما ُوجدت، وس تس س
ية.  يات الوطن جات واألولو يا قدرات واالحت االزدواجية وتراعي الظروف وال
ئة والمنهجيات  ايا الناش بان القض تتطور مع مرور الوقت، آخذة في الحس وس
تخفف إلى أدنى حد من عبء اإلبالغ الملقى على عاتق اإلدارات  الجديدة، وس

  .الوطنية

د بتق  (ز)   ترش تند إلى األدلة وتس تتوخى الدقة وتس انات ييمات وبيس
ب  نفة حس نة التوقيت وموثوقة ومص هلة المنال وحس قطرية رفيعة الجودة وس

ماء  ن، واالنت لدخل، والجنس، والس ع من حيث العرقي واإلثنيا ، والوض
ائص ذات األهمية  الهجرة، واإلعاقة، والموقع الجغرافي، وغيرها من الخص

  .في السياقات الوطنية

ي تعزيز الدعم المو  (ح)   تقتض جه لبناء قدرات البلدان النامية، بما س
ين نظم البيانات وبرامج التقييم الوطنية، ال مل تحس يما في البلدان  يش  س

غيرة النامية والبلدان النامية  األفريقية وأقل البلدان نموا والدول الجزرية الص
  .غير الساحلية والبلدان المتوسطة الدخل
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تفيد من تعزيز الدعم المقدم من م  (ط)   تس نظومة األمم المتحدة س
  وغيرها من المؤسسات المتعددة األطراف.

تخدام مجموعة   - ٧٥ ها باس تعراض تجري متابعة األهداف والغايات واس وس
من المؤشرات العالمية. وستُستكمل هذه المؤشرات العالمية بمؤشرات تضعها 
 الدول األعضاء على الصعيدين اإلقليمي والوطني، إضافة إلى نتائج األعمال

اس للغايات التي ما ع خطوط أس ية  المنفذة لوض اس زالت تفتقر إلى بيانات أس
وطنية وعالمية حتى اآلن. أما إطار المؤشرات العالمية، الذي سيصوغه فريق 
تدامة،  رات أهداف التنمية المس ترك بين الوكاالت المعني بمؤش الخبراء المش

ائية بحلول آذار/مارس  توافق عليه اللجنة اإلحص ، ثم يعتمده بعدئذ 2016فس
ادي واالجتماعي والجمعية العامة، وفقا لواليتيهما في هذا  المجلس االقتص
يتناول جميع  يطا ومحكما في آن واحد، وس يكون هذا اإلطار بس دد. وس الص
يحافظ على  ائل التنفيذ، وس تدامة وغاياتها، بما في ذلك وس أهداف التنمية المس

  موح.تجسده من توازن سياسي وتكامل وط  ما

نبذل الدعم للبلدان النامية، ال  - ٧٦ يما البلدان األفريقية وأقل البلدان  وس س
نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية، من أجل 
تعزيز قدرة مكاتبها اإلحصائية الوطنية ونُُظم بياناتها على توفير بيانات رفيعة 

ة ومصنفة. وسنشجع تكثيف التعاون المناسب الجودة وحسنة التوقيت وموثوق
بين القطاعين العام والخاص على نحو شفاف وخاضع للمساءلة بغية استغالل 

عة   ما رب من التعاون من بيانات واس مل  ،ومتنوعةيتيحه هذا الض بما يش
سيطرة  معلومات عن رصد األرض ومعلومات جغرافية مكانية، مع ضمان ال

  في سياق دعم تحقيق التقدم ورصده.الوطنية على زمام األمور 

ات منتظمة   - ٧٧ تعراض ورة كاملة في إجراء اس اركة بص ونحن نلتزم بالمش
عيد دون الوطني والوطني واإلقليمي  املة للتقدم المحرز على كل من الص وش
ات واآلليات  س بكة القائمة من المؤس نعتمد قدر اإلمكان على الش والعالمي. وس

تتيح التقارير الوطنية تقييم التقدم المحرز المعنية بالمتابعة واالس تعراض. وس
وتحديد التحديات الماثلة على الصعيدين اإلقليمي والعالمي. وسيستفاد من هذه 
ع  ات العالمية، في وض تعراض التقارير، إلى جانب الحوارات اإلقليمية واالس

  التوصيات المتعلقة بالمتابعة على شتى المستويات.
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  على الصعيد الوطني

اء على القيام، في أقرب وقت ممكن من   - ٧٨ جع جميع الدول األعض نش
عيد الوطني لتلبية متطلبات  الناحية العملية، باتخاذ إجراءات طموحة على الص
قال إلى  تدعم االنت كل عام. وهذه اإلجراءات يمكن أن  هذه الخطة بش يذ  تنف

تفيد من أدوات التخطيط ا تدامة وتس ل لقائمة، من قبيمرحلة أهداف التنمية المس
  االقتضاء.  استراتيجيات التنمية الوطنية والتنمية المستدامة، حسب

ونشجع أيضا الدول األعضاء على إجراء استعراضات منتظمة وشاملة   - ٧٩
عيدين الوطني ودون الوطني، على أن تقودها وتتحكم  للتقدم المحرز على الص

ستفيد هذه ا الستعراضات من مساهمات في مسارها البلدان ذاتها. ويمكن أن ت
احبة  ائر الجهات ص لية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وس عوب األص الش
ات واألولويات الوطنية. ويمكن للبرلمانات  ياس لحة، وفقا للظروف والس المص

  العمليات. لمؤسسات األخرى أن تدعم كذلك هذهالوطنية وأيضا ا
  

  على الصعيد اإلقليمي

ستعراض على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي من شأن المتابعة واال  - ٨٠
انحة للتعلم من األقران، بطرق منها  ا س اء، فرص ب االقتض أن يتيحا، حس
أن  ات بش ات وإجراء مناقش ل الممارس ات الطوعية وتبادل أفض تعراض االس
دد، بتعاون اللجان والمنظمات  تركة. ونحن نرحب، في هذا الص األهداف المش

املة من اإلقليمية ودون اإلق ات اإلقليمية الش تعراض تفيد االس تس ليمية. وس
هم في المتابعة  تس عيد الوطني، وس ات التي تجرى على الص تعراض االس
توى المنتدى  عيد العالمي، بما في ذلك على مس تعراض على الص واالس

  المستدامة.  الرفيع المستوى المعني بالتنمية السياسي

تفادة من آلي  - ٨١ تعراض القائمة على وإدراكاً ألهمية االس ات المتابعة واالس
عيد اإلقليمي وإتاحة  اء  هامشالص جع جميع الدول األعض اتي كاف، نش ياس س

جع اللجان  من إطاره. ونش ب للعمل ض على تحديد المنتدى اإلقليمي األنس
اء في هذا  لة دعمها للدول األعض اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة على مواص

  المضمار.
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  العالميعلى الصعيد 

توى بدور مركزي في   - ٨٢ ي الرفيع المس ياس طلع المنتدى الس يض س
عيد العالمي،  تعراض على الص بكة عمليات المتابعة واالس راف على ش اإلش
ادي واالجتماعي  ق مع الجمعية العامة والمجلس االقتص كل متّس يعمل بش وس

لة، وفقا لوالياتها القائمة. وس ائر الهيئات والمنتديات ذات الص روس تبادل  ييّس
دروس  ة وال اثل ات الم دي ة والتح ات المحقق اح ل النج م ا يش ارب، بم التج
المستخلصة، وسيوفر القيادة السياسية والتوجيه والتوصيات المتعلقة بالمتابعة. 
يقها على نطاق المنظومة  تدامة وتنس ات التنمية المس ياس اق س يعزز اتّس وس

الحة وطم وحة على الدوام، وأن يركز برمتها. ويتعين أن يكفل بقاء الخطة ص
على تقييم التقدم المحرز واإلنجازات المحققة والتحديات التي تواجهها البلدان 
تقام  ئة. وس ايا الجديدة والناش ا القض المتقدمة النمو والبلدان النامية، وأيض
تعراض المتعلقة بجميع مؤتمرات  عالقات فعالة مع ترتيبات المتابعة واالس

لة بأقل البلدان األمم المتحدة وعمل لة، بما فيها الترتيبات المتص ياتها ذات الص
  نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية.

توى المنتدى   - ٨٣ تعراض على مس د عمليات المتابعة واالس ترش تس وس
نوي عن أهداف التنمية  توى بالتقرير المرحلي الس ي الرفيع المس ياس الس

تدامة يعدّه األمين العام بالتعاون مع منظومة األمم المتحدة،  المس الذي س
مدة من النظم  ت نات المس يا عالمية والب رات ال ناد إلى إطار المؤش ت باالس
د  ترش يس عيد اإلقليمي. وس ائية الوطنية والمعلومات المجّمعة على الص اإلحص

الصعيد  ىالتنمية المستدامة علالمنتدى السياسي الرفيع المستوى أيضا بتقرير 
أنه أن العالمي ة، بل ومن ش ياس ري العلم والس افر عنص يعزز تض ، الذي س

عيهم إلى  ات في س ياس انعي الس كل أداة قوية قائمة على األدلة تدعم ص يش
تدامة. ونحن ندعو رئيس  اء على الفقر وتحقيق التنمية المس النهوض بالقض

اورية ب ادي واالجتماعي إلى إجراء عملية تش أن نطاق المجلس االقتص ش
بالتقرير المرحلي،  ا حول عالقته  التقرير العالمي ومنهجيته وتواتره وأيض
ي الرفيع  ياس من اإلعالن الوزاري للمنتدى الس على أن تُْدَرَج نتائج العملية ض

  .2016المستوى في دورته لعام 

توى، تحت رعاية المجلس   - ٨٤ ي الرفيع المس ياس يُجري المنتدى الس وس
ات منتظمة وفقا لقرار الجمعية العامة  تعراض ادي واالجتماعي، اس االقتص
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. وستجرى االستعراضات على أساس 2013تموز/يوليه  9المؤرخ  67/290
جيع على اإل ات طوعي، مع التش تعراض مل االس تش بالغ في الوقت ذاته، وس

لة  البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية وكذلك كيانات األمم المتحدة ذات الص
لحة، بما فيها المجتمع المدني والقطاع الخاص.  احبة المص ائر الجهات ص وس
وستقودها الدول ويشارك فيها مسؤولون على المستوى الوزاري وغيرهم من 

ؤول راكات، بطرق منها المس توفر منبرا إلقامة الش توى. وس ين الرفيعي المس
  مشاركة المجموعات الرئيسية وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة المعنية.

ات   - ٨٥ تعراض ا اس توى أيض ي الرفيع المس ياس ن المنتدى الس يحتض وس
تدامة، بما في ذلك  عيد أهداف التنمية المس يعية للتقدم المحرز على ص مواض

سائل الشاملة. وستدعمها استعراضات تجريها اللجان الفنية التابعة للمجلس الم
ادي واالجتماعي وغيرها من الهيئات والمنتديات الحكومية الدولية،  االقتص
تنخرط فيها  الت. وس د الطابع المتكامل لألهداف وما يربطها من ص بما يجّس

تندرج، حيثما أم لحة المعنية، وس احبة المص من جميع الجهات ص كن ذلك، ض
  دورة المنتدى السياسي الرفيع المستوى وتتواءم معها.

ية   - ٨٦ بالعمل با،  با ونحن نرحب، على النحو المبين في خطة عمل أديس أ
المكرسة لمتابعة نتائج تمويل التنمية واستعراضها وأيضا جميع وسائل التنفيذ 

ار ال ل مع إط ام ة، التي تتك دام ت ة المس داف التنمي أه ة ب ة المتعلق ابع مت
يات المتفق عليها على  تنتاجات والتوص تعراض لهذه الخطة. أما االس واالس
نوي المعني بتمويل  عيد الحكومي الدولي التي تمخض عنها المنتدى الس الص
من عملية متابعة  تدرج ض ادي واالجتماعي، فس التنمية التابع للمجلس االقتص

كل عام في إطار المنت ها بش تعراض ي الرفيع تنفيذ هذه الخطة واس ياس دى الس
  المستوى.

وسيوفر المنتدى السياسي الرفيع المستوى، الذي سيجتمع مرة كل أربع   - ٨٧
أن  توى بش ي الرفيع المس ياس نوات تحت رعاية الجمعية العامة، التوجيه الس س
ئة ويتخذ المزيد  يحدد التقدم المحرز والتحديات الناش الخطة وتنفيذها، كما س

ي من اإلجراءات للتعجيل ب ياس يُعقد االجتماع المقبل للمنتدى الس التنفيذ. وس
توى تحت رعاية الجمعية العامة، في عام  تهّل 2019الرفيع المس ، وبذلك يس

ة  اق مع عملي در من االتس ى ق ا ألقص ه، تحقيق ات اع دة الجتم دي دورة ج
  االستعراضات الشاملة للسياسات التي تجري كل أربع سنوات.



 

60/61 

ا على أهمية   - ٨٨ دد أيض تراتيجي ونش كل اس التخطيط والتنفيذ واإلبالغ بش
على نطاق المنظومة لضمان توفير دعم متسق ومتكامل لجهود منظومة األمم 
المتحدة اإلنمائية في مجال تنفيذ الخطة الجديدة. ويتعين على مجالس اإلدارة 
تعراض ذلك الدعم المقدم للتنفيذ،  لة أن تتخذ اإلجراءات الالزمة الس ذات الص

لغ عن التقدم المحرز ومعوقات التنفيذ. ونرحب بالحوار الجاري على وأن تب
أن تحديد الموقع الذي يتعين أن  ادي واالجتماعي بش عيد المجلس االقتص ص
تتبوأه منظومة األمم المتحدة اإلنمائية على المدى الطويل، ونتطلع إلى اتخاذ 

  إجراءات بشأن هذه المسائل، حسب االقتضاء.

يدعم المن  - ٨٩ اركة المجموعات وس توى مش ي الرفيع المس ياس تدى الس
لحة المعنية في عمليات المتابعة  احبة المص ائر الجهات ص ية وس الرئيس

تعراض وفقا للقرار  تلك األطراف الفاعلة اإلبالغ ب ونهيب. 67/290واالس
  عن مساهمتها في تنفيذ الخطة.

اء، تقريرا   - ٩٠ اور مع الدول األعض ونطلب إلى األمين العام أن يعدّ، بالتش
عيد العالمي  تعراض على الص ية لعملية المتابعة واالس يحدد فيه المعالم الرئيس
بشكل متسق ناجع شامل، لكي تنظر فيه الجمعية العامة خالل دورتها السبعين 

ي الرفيع ال ياس ير الجتماع المنتدى الس توى لعام في إطار التحض . 2016مس
ات  تعراض أن الترتيبات التنظيمية لالس من التقرير اقتراحا بش وينبغي أن يتض
التي تجريها الدول ضمن إطار المنتدى السياسي الرفيع المستوى تحت رعاية 
أن المبادئ  يات بش ادي واالجتماعي، بما في ذلك توص المجلس االقتص

ترك ؤوليات  وينبغي .لإلبالغ ةالتوجيهية الطوعية المش ح المس أن يوض
لة من  لس أن س نوية، وبش يع الس أن المواض ية ويقدم توجيهات بش س المؤس
ات الدورية  تعراض يعية والخيارات المتاحة لالس ات المواض تعراض االس

  للمنتدى السياسي الرفيع المستوى.

خيرها كاملةً   - ٩١ خ بتنفيذ هذه الخطة وتس ونحن نعيد تأكيد التزامنا الراس
  .2030تحوالت تمضي بعالمنا نحو األفضل بحلول عام إلحداث 

  4الجلسة العامة 
  2015أيلول/سبتمبر  25
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  الصكوك المذكورة في الجزء المعنون
  “أهداف التنمية المستدامة وغاياتها”

ة التبغ افح أن مك ة بش اري ة اإلط المي ة الع ح ة الص ة منظم اقي   اتف
(United Nations, Treaty Series, vol. 2302, No. 41032)  

(القرار  2030-2015الكوارث للفترة مخاطر للحد من  سندايإطار 
، المرفق الثاني)69/283  

(United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363) اتفاقية األمم المتحدة لقانون
 البحار 

، المرفق)66/288(القرار  “المستقبل الذي نصبو إليه”   
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Instruments mentioned in the section entitled  
“Sustainable Development Goals and targets” 

World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control (United 
Nations, Treaty Series, vol. 2302, No. 41032) 

Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 (resolution 69/283, 
annex II) 

United Nations Convention on the Law of the Sea (United Nations, Treaty Series, 
vol. 1833, No. 31363) 

“The future we want” (resolution 66/288, annex) 
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integrated nature of the Goals as well as the interlinkages between them. They will 
engage all relevant stakeholders and, where possible, feed into, and be aligned with, 
the cycle of the high-level political forum. 

86. We welcome, as outlined in the Addis Ababa Action Agenda, the dedicated 
follow-up and review for the financing for development outcomes as well as all the 
means of implementation of the Sustainable Development Goals which is integrated 
with the follow-up and review framework of this Agenda. The intergovernmentally 
agreed conclusions and recommendations of the annual Economic and Social Council 
forum on financing for development will be fed into the overall follow-up and review 
of the implementation of this Agenda in the high-level political forum. 

87. Meeting every four years under the auspices of the General Assembly, the high-
level political forum will provide high-level political guidance on the Agenda and its 
implementation, identify progress and emerging challenges and mobilize further 
actions to accelerate implementation. The next high-level political forum under the 
auspices of the General Assembly will be held in 2019, with the cycle of meetings 
thus reset, in order to maximize coherence with the quadrennial comprehensive policy 
review process. 

88. We also stress the importance of system-wide strategic planning, 
implementation and reporting in order to ensure coherent and integrated support to 
the implementation of the new Agenda by the United Nations development system. 
The relevant governing bodies should take action to review such support to 
implementation and to report on progress and obstacles. We welcome the ongoing 
dialogue in the Economic and Social Council on the longer-term positioning of the 
United Nations development system and look forward to taking action on these issues, 
as appropriate. 

89. The high-level political forum will support participation in follow-up and review 
processes by the major groups and other relevant stakeholders in line with resolution 
67/290. We call upon those actors to report on their contribution to the implementation 
of the Agenda. 

90. We request the Secretary-General, in consultation with Member States, to 
prepare a report, for consideration at the seventieth session of the General Assembly 
in preparation for the 2016 meeting of the high-level political forum, which outlines 
critical milestones towards coherent, efficient and inclusive follow-up and review at 
the global level. The report should include a proposal on the organizational 
arrangements for State-led reviews at the high-level political forum under the auspices 
of the Economic and Social Council, including recommendations on voluntary 
common reporting guidelines. It should clarify institutional responsibilities and 
provide guidance on annual themes, on a sequence of thematic reviews, and on 
options for periodic reviews for the high-level political forum. 

91. We reaffirm our unwavering commitment to achieving this Agenda and utilizing 
it to the full to transform our world for the better by 2030. 
 

4th plenary meeting 
25 September 2015 
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Regional level 

80. Follow-up and review at the regional and subregional levels can, as appropriate, 
provide useful opportunities for peer learning, including through voluntary reviews, 
sharing of best practices and discussion on shared targets. We welcome in this respect 
the cooperation of regional and subregional commissions and organizations. Inclusive 
regional processes will draw on national-level reviews and contribute to follow-up 
and review at the global level, including at the high-level political forum on 
sustainable development. 

81. Recognizing the importance of building on existing follow-up and review 
mechanisms at the regional level and allowing adequate policy space, we encourage 
all Member States to identify the most suitable regional forum in which to engage. 
United Nations regional commissions are encouraged to continue supporting Member 
States in this regard. 
 

Global level 

82. The high-level political forum will have a central role in overseeing a network 
of follow-up and review processes at the global level, working coherently with the 
General Assembly, the Economic and Social Council and other relevant organs and 
forums, in accordance with existing mandates. It will facilitate sharing of experiences, 
including successes, challenges and lessons learned, and provide political leadership, 
guidance and recommendations for follow-up. It will promote system-wide coherence 
and coordination of sustainable development policies. It should ensure that the 
Agenda remains relevant and ambitious and should focus on the assessment of 
progress, achievements and challenges faced by developed and developing countries 
as well as new and emerging issues. Effective linkages will be made with the follow-
up and review arrangements of all relevant United Nations conferences and processes, 
including on least developed countries, small island developing States and landlocked 
developing countries. 

83. Follow-up and review at the high-level political forum will be informed by an 
annual progress report on the Sustainable Development Goals to be prepared by the 
Secretary-General in cooperation with the United Nations system, based on the global 
indicator framework and data produced by national statistical systems and 
information collected at the regional level. The high-level political forum will also be 
informed by the Global Sustainable Development Report, which shall strengthen the 
science-policy interface and could provide a strong evidence-based instrument to 
support policymakers in promoting poverty eradication and sustainable development. 
We invite the President of the Economic and Social Council to conduct a process of 
consultations on the scope, methodology and frequency of the global report as well 
as its relation to the progress report, the outcome of which should be reflected in the 
ministerial declaration of the session of the high-level political forum in 2016. 

84. The high-level political forum, under the auspices of the Economic and Social 
Council, shall carry out regular reviews, in line with General Assembly resolution 
67/290 of 9 July 2013. Reviews will be voluntary, while encouraging reporting, and 
include developed and developing countries as well as relevant United Nations 
entities and other stakeholders, including civil society and the private sector. They 
shall be State-led, involving ministerial and other relevant high-level participants. 
They shall provide a platform for partnerships, including through the participation of 
major groups and other relevant stakeholders. 

85. Thematic reviews of progress on the Sustainable Development Goals, including 
cross-cutting issues, will also take place at the high-level political forum. These will 
be supported by reviews by the functional commissions of the Economic and Social 
Council and other intergovernmental bodies and forums which should reflect the 
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disaggregated by income, sex, age, race, ethnicity, migration status, disability and 
geographic location and other characteristics relevant in national contexts. 

 (h) They will require enhanced capacity-building support for developing 
countries, including the strengthening of national data systems and evaluation 
programmes, particularly in African countries, least developed countries, small island 
developing States, landlocked developing countries and middle-income countries. 

 (i) They will benefit from the active support of the United Nations system and 
other multilateral institutions. 

75. The Goals and targets will be followed up and reviewed using a set of global 
indicators. These will be complemented by indicators at the regional and national 
levels which will be developed by Member States, in addition to the outcomes of work 
undertaken for the development of the baselines for those targets where national and 
global baseline data does not yet exist. The global indicator framework, to be 
developed by the Inter-Agency and Expert Group on Sustainable Development Goal 
Indicators, will be agreed by the Statistical Commission by March 2016 and adopted 
thereafter by the Economic and Social Council and the General Assembly, in line with 
existing mandates. This framework will be simple yet robust, address all Sustainable 
Development Goals and targets, including for means of implementation, and preserve 
the political balance, integration and ambition contained therein. 

76. We will support developing countries, particularly African countries, least 
developed countries, small island developing States and landlocked developing 
countries, in strengthening the capacity of national statistical offices and data systems 
to ensure access to high-quality, timely, reliable and disaggregated data. We will 
promote transparent and accountable scaling-up of appropriate public-private 
cooperation to exploit the contribution to be made by a wide range of data, including 
earth observation and geospatial information, while ensuring national ownership in 
supporting and tracking progress. 

77. We commit to fully engage in conducting regular and inclusive reviews of 
progress at the subnational, national, regional and global levels. We will draw as far 
as possible on the existing network of follow-up and review institutions and 
mechanisms. National reports will allow assessments of progress and identify 
challenges at the regional and global level. Along with regional dialogues and global 
reviews, they will inform recommendations for follow-up at various levels. 
 

National level 

78. We encourage all Member States to develop as soon as practicable ambitious 
national responses to the overall implementation of this Agenda. These can support 
the transition to the Sustainable Development Goals and build on existing planning 
instruments, such as national development and sustainable development strategies, as 
appropriate. 

79. We also encourage Member States to conduct regular and inclusive reviews of 
progress at the national and subnational levels which are country-led and country-
driven. Such reviews should draw on contributions from indigenous peoples, civil 
society, the private sector and other stakeholders, in line with national circumstances, 
policies and priorities. National parliaments as well as other institutions can also 
support these processes. 
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Goals will be considered by the high-level political forum on sustainable 
development, taking into account expert inputs from the task team. 

71. We reiterate that this Agenda and the Sustainable Development Goals and 
targets, including the means of implementation, are universal, indivisible and 
interlinked. 
 
 

Follow-up and review 

72. We commit to engaging in systematic follow-up and review of the 
implementation of this Agenda over the next 15 years. A robust, voluntary, effective, 
participatory, transparent and integrated follow-up and review framework will make 
a vital contribution to implementation and will help countries to maximize and track 
progress in implementing this Agenda in order to ensure that no one is left behind. 

73. Operating at the national, regional and global levels, it will promote 
accountability to our citizens, support effective international cooperation in achieving 
this Agenda and foster exchanges of best practices and mutual learning. It will 
mobilize support to overcome shared challenges and identify new and emerging 
issues. As this is a universal Agenda, mutual trust and understanding among all 
nations will be important. 

74. Follow-up and review processes at all levels will be guided by the following 
principles: 

 (a) They will be voluntary and country-led, will take into account different 
national realities, capacities and levels of development and will respect policy space 
and priorities. As national ownership is key to achieving sustainable development, the 
outcome from national-level processes will be the foundation for reviews at the 
regional and global levels, given that the global review will be primarily based on 
national official data sources. 

 (b) They will track progress in implementing the universal Goals and targets, 
including the means of implementation, in all countries in a manner which respects 
their universal, integrated and interrelated nature and the three dimensions of 
sustainable development. 

 (c) They will maintain a longer-term orientation, identify achievements, 
challenges, gaps and critical success factors and support countries in making informed 
policy choices. They will help to mobilize the necessary means of implementation 
and partnerships, support the identification of solutions and best practices and 
promote the coordination and effectiveness of the international development system. 

 (d) They will be open, inclusive, participatory and transparent for all people 
and will support reporting by all relevant stakeholders. 

 (e) They will be people-centred, gender-sensitive, respect human rights and 
have a particular focus on the poorest, most vulnerable and those furthest behind. 

 (f) They will build on existing platforms and processes, where these exist, 
avoid duplication and respond to national circumstances, capacities, needs and 
priorities. They will evolve over time, taking into account emerging issues and the 
development of new methodologies, and will minimize the reporting burden on 
national administrations. 

 (g) They will be rigorous and based on evidence, informed by country-led 
evaluations and data which is high-quality, accessible, timely, reliable and 
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Development Goals, as well as in the development and operationalization of 
the online platform, including preparing proposals for the modalities for the 
forum and the online platform. The 10 representatives will be appointed by the 
Secretary-General, for periods of two years. The task team will be open to the 
participation of all United Nations agencies, funds and programmes and the 
functional commissions of the Economic and Social Council and it will initially 
be composed of the entities that currently integrate the informal working group 
on technology facilitation, namely, the Department of Economic and Social 
Affairs of the Secretariat, the United Nations Environment Programme, the 
United Nations Industrial Development Organization, the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization, the United Nations 
Conference on Trade and Development, the International Telecommunication 
Union, the World Intellectual Property Organization and the World Bank. 

•The online platform will be used to establish a comprehensive mapping of, and serve 
as a gateway for, information on existing science, technology and innovation 
initiatives, mechanisms and programmes, within and beyond the United 
Nations. The online platform will facilitate access to information, knowledge 
and experience, as well as best practices and lessons learned, on science, 
technology and innovation facilitation initiatives and policies. The online 
platform will also facilitate the dissemination of relevant open access scientific 
publications generated worldwide. The online platform will be developed on 
the basis of an independent technical assessment which will take into account 
best practices and lessons learned from other initiatives, within and beyond the 
United Nations, in order to ensure that it will complement, facilitate access to 
and provide adequate information on existing science, technology and 
innovation platforms, avoiding duplications and enhancing synergies. 

•The multi-stakeholder forum on science, technology and innovation for the 
Sustainable Development Goals will be convened once a year, for a period of 
two days, to discuss science, technology and innovation cooperation around 
thematic areas for the implementation of the Sustainable Development Goals, 
congregating all relevant stakeholders to actively contribute in their area of 
expertise. The forum will provide a venue for facilitating interaction, 
matchmaking and the establishment of networks between relevant stakeholders 
and multi-stakeholder partnerships in order to identify and examine technology 
needs and gaps, including on scientific cooperation, innovation and capacity-
building, and also in order to help to facilitate development, transfer and 
dissemination of relevant technologies for the Sustainable Development Goals. 
The meetings of the forum will be convened by the President of the Economic 
and Social Council before the meeting of the high-level political forum under 
the auspices of the Council or, alternatively, in conjunction with other forums 
or conferences, as appropriate, taking into account the theme to be considered 
and on the basis of a collaboration with the organizers of the other forums or 
conferences. The meetings of the forum will be co-chaired by two Member 
States and will result in a summary of discussions elaborated by the two co-
Chairs, as an input to the meetings of the high-level political forum, in the 
context of the follow-up and review of the implementation of the post-2015 
development agenda. 

•The meetings of the high-level political forum will be informed by the summary of 
the multi-stakeholder forum. The themes for the subsequent multi-stakeholder 
forum on science, technology and innovation for the Sustainable Development 
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functioning business sector, while protecting labour rights and environmental and 
health standards in accordance with relevant international standards and agreements 
and other ongoing initiatives in this regard, such as the Guiding Principles on 
Business and Human Rights17 and the labour standards of the International Labour 
Organization, the Convention on the Rights of the Child 18  and key multilateral 
environmental agreements, for parties to those agreements. 

68. International trade is an engine for inclusive economic growth and poverty 
reduction, and contributes to the promotion of sustainable development. We will 
continue to promote a universal, rules-based, open, transparent, predictable, inclusive, 
non-discriminatory and equitable multilateral trading system under the World Trade 
Organization, as well as meaningful trade liberalization. We call upon all members of 
the World Trade Organization to redouble their efforts to promptly conclude the 
negotiations on the Doha Development Agenda. 19  We attach great importance to 
providing trade-related capacity-building for developing countries, including African 
countries, least developed countries, landlocked developing countries, small island 
developing States and middle-income countries, including for the promotion of 
regional economic integration and interconnectivity. 

69. We recognize the need to assist developing countries in attaining long-term debt 
sustainability through coordinated policies aimed at fostering debt financing, debt 
relief, debt restructuring and sound debt management, as appropriate. Many countries 
remain vulnerable to debt crises and some are in the midst of crises, including a 
number of least developed countries, small island developing States and some 
developed countries. We reiterate that debtors and creditors must work together to 
prevent and resolve unsustainable debt situations. Maintaining sustainable debt levels 
is the responsibility of the borrowing countries; however we acknowledge that lenders 
also have a responsibility to lend in a way that does not undermine a country’s debt 
sustainability. We will support the maintenance of debt sustainability of those 
countries that have received debt relief and achieved sustainable debt levels. 

70. We hereby launch a Technology Facilitation Mechanism which was established 
by the Addis Ababa Action Agenda in order to support the Sustainable Development 
Goals. The Technology Facilitation Mechanism will be based on a multi-stakeholder 
collaboration between Member States, civil society, the private sector, the scientific 
community, United Nations entities and other stakeholders and will be composed of 
a United Nations inter-agency task team on science, technology and innovation for 
the Sustainable Development Goals, a collaborative multi-stakeholder forum on 
science, technology and innovation for the Sustainable Development Goals and an 
online platform. 

•The United Nations inter-agency task team on science, technology and innovation 
for the Sustainable Development Goals will promote coordination, coherence 
and cooperation within the United Nations system on science, technology and 
innovation-related matters, enhancing synergy and efficiency, in particular to 
enhance capacity-building initiatives. The task team will draw on existing 
resources and will work with 10 representatives from civil society, the private 
sector and the scientific community to prepare the meetings of the multi-
stakeholder forum on science, technology and innovation for the Sustainable 

_______________ 
17 A/HRC/17/31, annex. 
18 United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 
19 A/C.2/56/7, annex. 
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62. This Agenda, including the Sustainable Development Goals, can be met within 
the framework of a revitalized Global Partnership for Sustainable Development, 
supported by the concrete policies and actions outlined in the Addis Ababa Action 
Agenda, which is an integral part of the 2030 Agenda for Sustainable Development. 
The Addis Ababa Action Agenda supports, complements and helps to contextualize 
the 2030 Agenda’s means of implementation targets. It relates to domestic public 
resources, domestic and international private business and finance, international 
development cooperation, international trade as an engine for development, debt and 
debt sustainability, addressing systemic issues and science, technology, innovation 
and capacity-building, and data, monitoring and follow-up. 

63. Cohesive nationally owned sustainable development strategies, supported by 
integrated national financing frameworks, will be at the heart of our efforts. We 
reiterate that each country has primary responsibility for its own economic and social 
development and that the role of national policies and development strategies cannot 
be overemphasized. We will respect each country’s policy space and leadership to 
implement policies for poverty eradication and sustainable development, while 
remaining consistent with relevant international rules and commitments. At the same 
time, national development efforts need to be supported by an enabling international 
economic environment, including coherent and mutually supporting world trade, 
monetary and financial systems, and strengthened and enhanced global economic 
governance. Processes to develop and facilitate the availability of appropriate 
knowledge and technologies globally, as well as capacity-building, are also critical. 
We commit to pursuing policy coherence and an enabling environment for sustainable 
development at all levels and by all actors, and to reinvigorating the Global 
Partnership for Sustainable Development. 

64. We support the implementation of relevant strategies and programmes of action, 
including the Istanbul Declaration and Programme of Action, the SIDS Accelerated 
Modalities of Action (SAMOA) Pathway and the Vienna Programme of Action for 
Landlocked Developing Countries for the Decade 2014–2024, and reaffirm the 
importance of supporting the African Union’s Agenda 2063 and the programme of the 
New Partnership for Africa’s Development, all of which are integral to the new 
Agenda. We recognize the major challenge to the achievement of durable peace and 
sustainable development in countries in conflict and post-conflict situations. 

65. We recognize that middle-income countries still face significant challenges to 
achieve sustainable development. In order to ensure that achievements made to date 
are sustained, efforts to address ongoing challenges should be strengthened through 
the exchange of experiences, improved coordination, and better and focused support 
of the United Nations development system, the international financial institutions, 
regional organizations and other stakeholders. 

66. We underscore that, for all countries, public policies and the mobilization and 
effective use of domestic resources, underscored by the principle of national 
ownership, are central to our common pursuit of sustainable development, including 
achieving the Sustainable Development Goals. We recognize that domestic resources 
are first and foremost generated by economic growth, supported by an enabling 
environment at all levels. 

67. Private business activity, investment and innovation are major drivers of 
productivity, inclusive economic growth and job creation. We acknowledge the 
diversity of the private sector, ranging from micro-enterprises to cooperatives to 
multinationals. We call upon all businesses to apply their creativity and innovation to 
solving sustainable development challenges. We will foster a dynamic and well-
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17.12 Realize timely implementation of duty-free and quota-free market access on a 
lasting basis for all least developed countries, consistent with World Trade 
Organization decisions, including by ensuring that preferential rules of origin 
applicable to imports from least developed countries are transparent and simple, and 
contribute to facilitating market access 
 

Systemic issues 

Policy and institutional coherence 

17.13 Enhance global macroeconomic stability, including through policy 
coordination and policy coherence 

17.14 Enhance policy coherence for sustainable development 

17.15 Respect each country’s policy space and leadership to establish and implement 
policies for poverty eradication and sustainable development 
 

Multi-stakeholder partnerships 

17.16 Enhance the Global Partnership for Sustainable Development, complemented 
by multi-stakeholder partnerships that mobilize and share knowledge, expertise, 
technology and financial resources, to support the achievement of the Sustainable 
Development Goals in all countries, in particular developing countries 

17.17 Encourage and promote effective public, public-private and civil society 
partnerships, building on the experience and resourcing strategies of partnerships 
 

Data, monitoring and accountability 

17.18 By 2020, enhance capacity-building support to developing countries, 
including for least developed countries and small island developing States, to increase 
significantly the availability of high-quality, timely and reliable data disaggregated 
by income, gender, age, race, ethnicity, migratory status, disability, geographic 
location and other characteristics relevant in national contexts 

17.19 By 2030, build on existing initiatives to develop measurements of progress on 
sustainable development that complement gross domestic product, and support 
statistical capacity-building in developing countries 
 
 

Means of implementation and the Global Partnership 

60. We reaffirm our strong commitment to the full implementation of this new 
Agenda. We recognize that we will not be able to achieve our ambitious Goals and 
targets without a revitalized and enhanced Global Partnership and comparably 
ambitious means of implementation. The revitalized Global Partnership will facilitate 
an intensive global engagement in support of implementation of all the Goals and 
targets, bringing together Governments, civil society, the private sector, the United 
Nations system and other actors and mobilizing all available resources. 

61. The Agenda’s Goals and targets deal with the means required to realize our 
collective ambitions. The means of implementation targets under each Sustainable 
Development Goal and Goal 17, which are referred to above, are key to realizing our 
Agenda and are of equal importance with the other Goals and targets. We shall accord 
them equal priority in our implementation efforts and in the global indicator 
framework for monitoring our progress. 
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Goal 17. Strengthen the means of implementation and revitalize the Global 
Partnership for Sustainable Development 

Finance 

17.1 Strengthen domestic resource mobilization, including through international 
support to developing countries, to improve domestic capacity for tax and other 
revenue collection 

17.2 Developed countries to implement fully their official development assistance 
commitments, including the commitment by many developed countries to achieve the 
target of 0.7 per cent of gross national income for official development assistance 
(ODA/GNI) to developing countries and 0.15 to 0.20 per cent of ODA/GNI to least 
developed countries; ODA providers are encouraged to consider setting a target to 
provide at least 0.20 per cent of ODA/GNI to least developed countries 

17.3 Mobilize additional financial resources for developing countries from multiple 
sources 

17.4 Assist developing countries in attaining long-term debt sustainability through 
coordinated policies aimed at fostering debt financing, debt relief and debt 
restructuring, as appropriate, and address the external debt of highly indebted poor 
countries to reduce debt distress 

17.5 Adopt and implement investment promotion regimes for least developed 
countries 
 

Technology 

17.6 Enhance North-South, South-South and triangular regional and international 
cooperation on and access to science, technology and innovation and enhance 
knowledge sharing on mutually agreed terms, including through improved 
coordination among existing mechanisms, in particular at the United Nations level, 
and through a global technology facilitation mechanism 

17.7 Promote the development, transfer, dissemination and diffusion of 
environmentally sound technologies to developing countries on favourable terms, 
including on concessional and preferential terms, as mutually agreed 

17.8 Fully operationalize the technology bank and science, technology and 
innovation capacity-building mechanism for least developed countries by 2017 and 
enhance the use of enabling technology, in particular information and 
communications technology 
 

Capacity-building 

17.9 Enhance international support for implementing effective and targeted capacity-
building in developing countries to support national plans to implement all the 
Sustainable Development Goals, including through North-South, South-South and 
triangular cooperation 
 

Trade 

17.10 Promote a universal, rules-based, open, non-discriminatory and equitable 
multilateral trading system under the World Trade Organization, including through 
the conclusion of negotiations under its Doha Development Agenda 

17.11 Significantly increase the exports of developing countries, in particular with a 
view to doubling the least developed countries’ share of global exports by 2020 
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15.7 Take urgent action to end poaching and trafficking of protected species of flora 
and fauna and address both demand and supply of illegal wildlife products 

15.8 By 2020, introduce measures to prevent the introduction and significantly 
reduce the impact of invasive alien species on land and water ecosystems and control 
or eradicate the priority species 

15.9 By 2020, integrate ecosystem and biodiversity values into national and local 
planning, development processes, poverty reduction strategies and accounts 
 
 

15.a Mobilize and significantly increase financial resources from all sources to 
conserve and sustainably use biodiversity and ecosystems 

15.b Mobilize significant resources from all sources and at all levels to finance 
sustainable forest management and provide adequate incentives to developing 
countries to advance such management, including for conservation and reforestation 

15.c Enhance global support for efforts to combat poaching and trafficking of 
protected species, including by increasing the capacity of local communities to pursue 
sustainable livelihood opportunities 
 

Goal 16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, 
provide access to justice for all and build effective, accountable and 
inclusive institutions at all levels 

16.1 Significantly reduce all forms of violence and related death rates everywhere 

16.2 End abuse, exploitation, trafficking and all forms of violence against and torture 
of children 

16.3 Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal 
access to justice for all 

16.4 By 2030, significantly reduce illicit financial and arms flows, strengthen the 
recovery and return of stolen assets and combat all forms of organized crime 

16.5 Substantially reduce corruption and bribery in all their forms 

16.6 Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels 

16.7 Ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making 
at all levels 

16.8 Broaden and strengthen the participation of developing countries in the 
institutions of global governance 

16.9 By 2030, provide legal identity for all, including birth registration 

16.10 Ensure public access to information and protect fundamental freedoms, in 
accordance with national legislation and international agreements 
 
 

16.a Strengthen relevant national institutions, including through international 
cooperation, for building capacity at all levels, in particular in developing countries, 
to prevent violence and combat terrorism and crime 

16.b Promote and enforce non-discriminatory laws and policies for sustainable 
development 
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and unregulated fishing and refrain from introducing new such subsidies, recognizing 
that appropriate and effective special and differential treatment for developing and 
least developed countries should be an integral part of the World Trade Organization 
fisheries subsidies negotiation16 

14.7 By 2030, increase the economic benefits to small island developing States and 
least developed countries from the sustainable use of marine resources, including 
through sustainable management of fisheries, aquaculture and tourism 
 
 

14.a Increase scientific knowledge, develop research capacity and transfer marine 
technology, taking into account the Intergovernmental Oceanographic Commission 
Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine Technology, in order to improve 
ocean health and to enhance the contribution of marine biodiversity to the 
development of developing countries, in particular small island developing States and 
least developed countries 

14.b Provide access for small-scale artisanal fishers to marine resources and markets 

14.c Enhance the conservation and sustainable use of oceans and their resources by 
implementing international law as reflected in the United Nations Convention on the 
Law of the Sea, which provides the legal framework for the conservation and 
sustainable use of oceans and their resources, as recalled in paragraph 158 of “The 
future we want” 
 

Goal 15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, 
sustainably manage forests, combat desertification, and halt and 
reverse land degradation and halt biodiversity loss 

15.1 By 2020, ensure the conservation, restoration and sustainable use of terrestrial 
and inland freshwater ecosystems and their services, in particular forests, wetlands, 
mountains and drylands, in line with obligations under international agreements 

15.2 By 2020, promote the implementation of sustainable management of all types 
of forests, halt deforestation, restore degraded forests and substantially increase 
afforestation and reforestation globally 

15.3 By 2030, combat desertification, restore degraded land and soil, including land 
affected by desertification, drought and floods, and strive to achieve a land 
degradation-neutral world 

15.4 By 2030, ensure the conservation of mountain ecosystems, including their 
biodiversity, in order to enhance their capacity to provide benefits that are essential 
for sustainable development 

15.5 Take urgent and significant action to reduce the degradation of natural habitats, 
halt the loss of biodiversity and, by 2020, protect and prevent the extinction of 
threatened species 

15.6 Promote fair and equitable sharing of the benefits arising from the utilization of 
genetic resources and promote appropriate access to such resources, as internationally 
agreed 

_______________ 
16 Taking into account ongoing World Trade Organization negotiations, the Doha Development Agenda and 
the Hong Kong ministerial mandate. 
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12.c Rationalize inefficient fossil-fuel subsidies that encourage wasteful 
consumption by removing market distortions, in accordance with national 
circumstances, including by restructuring taxation and phasing out those harmful 
subsidies, where they exist, to reflect their environmental impacts, taking fully into 
account the specific needs and conditions of developing countries and minimizing the 
possible adverse impacts on their development in a manner that protects the poor and 
the affected communities 
 

Goal 13. Take urgent action to combat climate change and its impacts* 
 

13.1 Strengthen resilience and adaptive capacity to climate-related hazards and 
natural disasters in all countries 

13.2 Integrate climate change measures into national policies, strategies and planning 

13.3 Improve education, awareness-raising and human and institutional capacity on 
climate change mitigation, adaptation, impact reduction and early warning 
 
 

13.a Implement the commitment undertaken by developed-country parties to the 
United Nations Framework Convention on Climate Change to a goal of mobilizing 
jointly $100 billion annually by 2020 from all sources to address the needs of 
developing countries in the context of meaningful mitigation actions and transparency 
on implementation and fully operationalize the Green Climate Fund through its 
capitalization as soon as possible 

13.b Promote mechanisms for raising capacity for effective climate change-related 
planning and management in least developed countries and small island developing 
States, including focusing on women, youth and local and marginalized communities 
 

Goal 14. Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources 
for sustainable development 

14.1 By 2025, prevent and significantly reduce marine pollution of all kinds, in 
particular from land-based activities, including marine debris and nutrient pollution 

14.2 By 2020, sustainably manage and protect marine and coastal ecosystems to 
avoid significant adverse impacts, including by strengthening their resilience, and 
take action for their restoration in order to achieve healthy and productive oceans 

14.3 Minimize and address the impacts of ocean acidification, including through 
enhanced scientific cooperation at all levels 

14.4 By 2020, effectively regulate harvesting and end overfishing, illegal, unreported 
and unregulated fishing and destructive fishing practices and implement science-
based management plans, in order to restore fish stocks in the shortest time feasible, 
at least to levels that can produce maximum sustainable yield as determined by their 
biological characteristics 

14.5 By 2020, conserve at least 10 per cent of coastal and marine areas, consistent 
with national and international law and based on the best available scientific 
information 

14.6 By 2020, prohibit certain forms of fisheries subsidies which contribute to 
overcapacity and overfishing, eliminate subsidies that contribute to illegal, unreported 

* Acknowledging that the United Nations Framework Convention on Climate Change is the primary 
international, intergovernmental forum for negotiating the global response to climate change. 
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domestic product caused by disasters, including water-related disasters, with a focus 
on protecting the poor and people in vulnerable situations 

11.6 By 2030, reduce the adverse per capita environmental impact of cities, including 
by paying special attention to air quality and municipal and other waste management 

11.7 By 2030, provide universal access to safe, inclusive and accessible, green and 
public spaces, in particular for women and children, older persons and persons with 
disabilities 
 
 

11.a Support positive economic, social and environmental links between urban, peri-
urban and rural areas by strengthening national and regional development planning 

11.b By 2020, substantially increase the number of cities and human settlements 
adopting and implementing integrated policies and plans towards inclusion, resource 
efficiency, mitigation and adaptation to climate change, resilience to disasters, and 
develop and implement, in line with the Sendai Framework for Disaster Risk 
Reduction 2015–2030, holistic disaster risk management at all levels 

11.c Support least developed countries, including through financial and technical 
assistance, in building sustainable and resilient buildings utilizing local materials 
 

Goal 12. Ensure sustainable consumption and production patterns 

12.1 Implement the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption 
and Production Patterns, all countries taking action, with developed countries taking 
the lead, taking into account the development and capabilities of developing countries 

12.2 By 2030, achieve the sustainable management and efficient use of natural 
resources 

12.3 By 2030, halve per capita global food waste at the retail and consumer levels 
and reduce food losses along production and supply chains, including post-harvest 
losses 

12.4 By 2020, achieve the environmentally sound management of chemicals and all 
wastes throughout their life cycle, in accordance with agreed international 
frameworks, and significantly reduce their release to air, water and soil in order to 
minimize their adverse impacts on human health and the environment 

12.5 By 2030, substantially reduce waste generation through prevention, reduction, 
recycling and reuse 

12.6 Encourage companies, especially large and transnational companies, to adopt 
sustainable practices and to integrate sustainability information into their reporting 
cycle 

12.7 Promote public procurement practices that are sustainable, in accordance with 
national policies and priorities 

12.8 By 2030, ensure that people everywhere have the relevant information and 
awareness for sustainable development and lifestyles in harmony with nature 
 
 

12.a Support developing countries to strengthen their scientific and technological 
capacity to move towards more sustainable patterns of consumption and production 

12.b Develop and implement tools to monitor sustainable development impacts for 
sustainable tourism that creates jobs and promotes local culture and products 
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Goal 10. Reduce inequality within and among countries 

10.1 By 2030, progressively achieve and sustain income growth of the bottom 
40 per cent of the population at a rate higher than the national average 

10.2 By 2030, empower and promote the social, economic and political inclusion of 
all, irrespective of age, sex, disability, race, ethnicity, origin, religion or economic or 
other status 

10.3 Ensure equal opportunity and reduce inequalities of outcome, including by 
eliminating discriminatory laws, policies and practices and promoting appropriate 
legislation, policies and action in this regard 

10.4 Adopt policies, especially fiscal, wage and social protection policies, and 
progressively achieve greater equality 

10.5 Improve the regulation and monitoring of global financial markets and 
institutions and strengthen the implementation of such regulations 

10.6 Ensure enhanced representation and voice for developing countries in decision-
making in global international economic and financial institutions in order to deliver 
more effective, credible, accountable and legitimate institutions 

10.7 Facilitate orderly, safe, regular and responsible migration and mobility of 
people, including through the implementation of planned and well-managed 
migration policies 
 
 

10.a Implement the principle of special and differential treatment for developing 
countries, in particular least developed countries, in accordance with World Trade 
Organization agreements 

10.b Encourage official development assistance and financial flows, including 
foreign direct investment, to States where the need is greatest, in particular least 
developed countries, African countries, small island developing States and landlocked 
developing countries, in accordance with their national plans and programmes 

10.c By 2030, reduce to less than 3 per cent the transaction costs of migrant 
remittances and eliminate remittance corridors with costs higher than 5 per cent 
 

Goal 11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient 
and sustainable 

11.1 By 2030, ensure access for all to adequate, safe and affordable housing and basic 
services and upgrade slums 

11.2 By 2030, provide access to safe, affordable, accessible and sustainable transport 
systems for all, improving road safety, notably by expanding public transport, with 
special attention to the needs of those in vulnerable situations, women, children, 
persons with disabilities and older persons 

11.3 By 2030, enhance inclusive and sustainable urbanization and capacity for 
participatory, integrated and sustainable human settlement planning and management 
in all countries 

11.4 Strengthen efforts to protect and safeguard the world’s cultural and natural 
heritage 

11.5 By 2030, significantly reduce the number of deaths and the number of people 
affected and substantially decrease the direct economic losses relative to global gross 
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8.8  Protect labour rights and promote safe and secure working environments for all 
workers, including migrant workers, in particular women migrants, and those in 
precarious employment 

8.9 By 2030, devise and implement policies to promote sustainable tourism that 
creates jobs and promotes local culture and products 

8.10 Strengthen the capacity of domestic financial institutions to encourage and 
expand access to banking, insurance and financial services for all 
 
 

8.a Increase Aid for Trade support for developing countries, in particular least 
developed countries, including through the Enhanced Integrated Framework for 
Trade-related Technical Assistance to Least Developed Countries 

8.b By 2020, develop and operationalize a global strategy for youth employment 
and implement the Global Jobs Pact of the International Labour Organization 
 

Goal 9. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable 
industrialization and foster innovation 

9.1 Develop quality, reliable, sustainable and resilient infrastructure, including 
regional and transborder infrastructure, to support economic development and human 
well-being, with a focus on affordable and equitable access for all 

9.2 Promote inclusive and sustainable industrialization and, by 2030, significantly 
raise industry’s share of employment and gross domestic product, in line with national 
circumstances, and double its share in least developed countries 

9.3 Increase the access of small-scale industrial and other enterprises, in particular 
in developing countries, to financial services, including affordable credit, and their 
integration into value chains and markets 

9.4 By 2030, upgrade infrastructure and retrofit industries to make them sustainable, 
with increased resource-use efficiency and greater adoption of clean and 
environmentally sound technologies and industrial processes, with all countries 
taking action in accordance with their respective capabilities 

9.5 Enhance scientific research, upgrade the technological capabilities of industrial 
sectors in all countries, in particular developing countries, including, by 2030, 
encouraging innovation and substantially increasing the number of research and 
development workers per 1 million people and public and private research and 
development spending 
 
 

9.a Facilitate sustainable and resilient infrastructure development in developing 
countries through enhanced financial, technological and technical support to African 
countries, least developed countries, landlocked developing countries and small 
island developing States 

9.b Support domestic technology development, research and innovation in 
developing countries, including by ensuring a conducive policy environment for, inter 
alia, industrial diversification and value addition to commodities 

9.c Significantly increase access to information and communications technology 
and strive to provide universal and affordable access to the Internet in least developed 
countries by 2020 
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6.b Support and strengthen the participation of local communities in improving 
water and sanitation management 
 

Goal 7. Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy 
for all 

7.1 By 2030, ensure universal access to affordable, reliable and modern energy 
services 

7.2 By 2030, increase substantially the share of renewable energy in the global 
energy mix 

7.3 By 2030, double the global rate of improvement in energy efficiency 
 
 

7.a By 2030, enhance international cooperation to facilitate access to clean energy 
research and technology, including renewable energy, energy efficiency and advanced 
and cleaner fossil-fuel technology, and promote investment in energy infrastructure 
and clean energy technology 

7.b By 2030, expand infrastructure and upgrade technology for supplying modern 
and sustainable energy services for all in developing countries, in particular least 
developed countries, small island developing States and landlocked developing 
countries, in accordance with their respective programmes of support 
 

Goal 8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full 
and productive employment and decent work for all 

8.1 Sustain per capita economic growth in accordance with national circumstances 
and, in particular, at least 7 per cent gross domestic product growth per annum in the 
least developed countries 

8.2 Achieve higher levels of economic productivity through diversification, 
technological upgrading and innovation, including through a focus on high-value 
added and labour-intensive sectors 

8.3 Promote development-oriented policies that support productive activities, 
decent job creation, entrepreneurship, creativity and innovation, and encourage the 
formalization and growth of micro-, small- and medium-sized enterprises, including 
through access to financial services 

8.4 Improve progressively, through 2030, global resource efficiency in consumption 
and production and endeavour to decouple economic growth from environmental 
degradation, in accordance with the 10-Year Framework of Programmes on 
Sustainable Consumption and Production, with developed countries taking the lead 

8.5 By 2030, achieve full and productive employment and decent work for all 
women and men, including for young people and persons with disabilities, and equal 
pay for work of equal value 

8.6 By 2020, substantially reduce the proportion of youth not in employment, 
education or training 

8.7 Take immediate and effective measures to eradicate forced labour, end modern 
slavery and human trafficking and secure the prohibition and elimination of the worst 
forms of child labour, including recruitment and use of child soldiers, and by 2025 
end child labour in all its forms 
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5.2 Eliminate all forms of violence against all women and girls in the public and 
private spheres, including trafficking and sexual and other types of exploitation 

5.3 Eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage and 
female genital mutilation 

5.4 Recognize and value unpaid care and domestic work through the provision of 
public services, infrastructure and social protection policies and the promotion of 
shared responsibility within the household and the family as nationally appropriate 

5.5 Ensure women’s full and effective participation and equal opportunities for 
leadership at all levels of decision-making in political, economic and public life 

5.6 Ensure universal access to sexual and reproductive health and reproductive 
rights as agreed in accordance with the Programme of Action of the International 
Conference on Population and Development and the Beijing Platform for Action and 
the outcome documents of their review conferences 
 
 

5.a Undertake reforms to give women equal rights to economic resources, as well 
as access to ownership and control over land and other forms of property, financial 
services, inheritance and natural resources, in accordance with national laws 

5.b Enhance the use of enabling technology, in particular information and 
communications technology, to promote the empowerment of women 

5.c Adopt and strengthen sound policies and enforceable legislation for the 
promotion of gender equality and the empowerment of all women and girls at all 
levels 
 

Goal 6. Ensure availability and sustainable management of water and 
sanitation for all 

6.1 By 2030, achieve universal and equitable access to safe and affordable drinking 
water for all 

6.2 By 2030, achieve access to adequate and equitable sanitation and hygiene for all 
and end open defecation, paying special attention to the needs of women and girls and 
those in vulnerable situations 

6.3 By 2030, improve water quality by reducing pollution, eliminating dumping and 
minimizing release of hazardous chemicals and materials, halving the proportion of 
untreated wastewater and substantially increasing recycling and safe reuse globally 

6.4 By 2030, substantially increase water-use efficiency across all sectors and 
ensure sustainable withdrawals and supply of freshwater to address water scarcity and 
substantially reduce the number of people suffering from water scarcity 

6.5 By 2030, implement integrated water resources management at all levels, 
including through transboundary cooperation as appropriate 

6.6 By 2020, protect and restore water-related ecosystems, including mountains, 
forests, wetlands, rivers, aquifers and lakes 
 
 

6.a By 2030, expand international cooperation and capacity-building support to 
developing countries in water- and sanitation-related activities and programmes, 
including water harvesting, desalination, water efficiency, wastewater treatment, 
recycling and reuse technologies 
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Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights regarding flexibilities to protect 
public health, and, in particular, provide access to medicines for all 

3.c Substantially increase health financing and the recruitment, development, 
training and retention of the health workforce in developing countries, especially in 
least developed countries and small island developing States 

3.d Strengthen the capacity of all countries, in particular developing countries, for 
early warning, risk reduction and management of national and global health risks 
 

Goal 4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong 
learning opportunities for all 

4.1 By 2030, ensure that all girls and boys complete free, equitable and quality 
primary and secondary education leading to relevant and effective learning outcomes 

4.2 By 2030, ensure that all girls and boys have access to quality early childhood 
development, care and pre-primary education so that they are ready for primary 
education 

4.3 By 2030, ensure equal access for all women and men to affordable and quality 
technical, vocational and tertiary education, including university 

4.4 By 2030, substantially increase the number of youth and adults who have 
relevant skills, including technical and vocational skills, for employment, decent jobs 
and entrepreneurship 

4.5 By 2030, eliminate gender disparities in education and ensure equal access to 
all levels of education and vocational training for the vulnerable, including persons 
with disabilities, indigenous peoples and children in vulnerable situations 

4.6 By 2030, ensure that all youth and a substantial proportion of adults, both men 
and women, achieve literacy and numeracy 

4.7 By 2030, ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to 
promote sustainable development, including, among others, through education for 
sustainable development and sustainable lifestyles, human rights, gender equality, 
promotion of a culture of peace and non-violence, global citizenship and appreciation 
of cultural diversity and of culture’s contribution to sustainable development 
 
 

4.a Build and upgrade education facilities that are child, disability and gender 
sensitive and provide safe, non-violent, inclusive and effective learning environments 
for all 

4.b By 2020, substantially expand globally the number of scholarships available to 
developing countries, in particular least developed countries, small island developing 
States and African countries, for enrolment in higher education, including vocational 
training and information and communications technology, technical, engineering and 
scientific programmes, in developed countries and other developing countries 

4.c By 2030, substantially increase the supply of qualified teachers, including 
through international cooperation for teacher training in developing countries, 
especially least developed countries and small island developing States 

Goal 5. Achieve gender equality and empower all women and girls 

5.1 End all forms of discrimination against all women and girls everywhere 
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international levels, and promote access to and fair and equitable sharing of benefits 
arising from the utilization of genetic resources and associated traditional knowledge, 
as internationally agreed 
 
 

2.a Increase investment, including through enhanced international cooperation, in 
rural infrastructure, agricultural research and extension services, technology 
development and plant and livestock gene banks in order to enhance agricultural 
productive capacity in developing countries, in particular least developed countries 

2.b Correct and prevent trade restrictions and distortions in world agricultural 
markets, including through the parallel elimination of all forms of agricultural export 
subsidies and all export measures with equivalent effect, in accordance with the 
mandate of the Doha Development Round 

2.c Adopt measures to ensure the proper functioning of food commodity markets 
and their derivatives and facilitate timely access to market information, including on 
food reserves, in order to help limit extreme food price volatility 
 

Goal 3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages 

3.1 By 2030, reduce the global maternal mortality ratio to less than 70 per 100,000 
live births 

3.2 By 2030, end preventable deaths of newborns and children under 5 years of age, 
with all countries aiming to reduce neonatal mortality to at least as low as 12 per 
1,000 live births and under-5 mortality to at least as low as 25 per 1,000 live births 

3.3 By 2030, end the epidemics of AIDS, tuberculosis, malaria and neglected 
tropical diseases and combat hepatitis, water-borne diseases and other communicable 
diseases 

3.4  By 2030, reduce by one third premature mortality from non-communicable 
diseases through prevention and treatment and promote mental health and well-being 

3.5 Strengthen the prevention and treatment of substance abuse, including narcotic 
drug abuse and harmful use of alcohol 

3.6 By 2020, halve the number of global deaths and injuries from road traffic 
accidents 

3.7 By 2030, ensure universal access to sexual and reproductive health-care 
services, including for family planning, information and education, and the 
integration of reproductive health into national strategies and programmes 

3.8 Achieve universal health coverage, including financial risk protection, access to 
quality essential health-care services and access to safe, effective, quality and 
affordable essential medicines and vaccines for all 

3.9 By 2030, substantially reduce the number of deaths and illnesses from hazardous 
chemicals and air, water and soil pollution and contamination 
 
 

3.a Strengthen the implementation of the World Health Organization Framework 
Convention on Tobacco Control in all countries, as appropriate 

3.b Support the research and development of vaccines and medicines for the 
communicable and non-communicable diseases that primarily affect developing 
countries, provide access to affordable essential medicines and vaccines, in accordance 
with the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, which affirms 
the right of developing countries to use to the full the provisions in the Agreement on 
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Goal 1. End poverty in all its forms everywhere 

1.1 By 2030, eradicate extreme poverty for all people everywhere, currently 
measured as people living on less than $1.25 a day 

1.2 By 2030, reduce at least by half the proportion of men, women and children of 
all ages living in poverty in all its dimensions according to national definitions 

1.3 Implement nationally appropriate social protection systems and measures for 
all, including floors, and by 2030 achieve substantial coverage of the poor and the 
vulnerable 

1.4 By 2030, ensure that all men and women, in particular the poor and the 
vulnerable, have equal rights to economic resources, as well as access to basic 
services, ownership and control over land and other forms of property, inheritance, 
natural resources, appropriate new technology and financial services, including 
microfinance 

1.5 By 2030, build the resilience of the poor and those in vulnerable situations and 
reduce their exposure and vulnerability to climate-related extreme events and other 
economic, social and environmental shocks and disasters 
 
 

1.a Ensure significant mobilization of resources from a variety of sources, including 
through enhanced development cooperation, in order to provide adequate and 
predictable means for developing countries, in particular least developed countries, 
to implement programmes and policies to end poverty in all its dimensions 

1.b Create sound policy frameworks at the national, regional and international 
levels, based on pro-poor and gender-sensitive development strategies, to support 
accelerated investment in poverty eradication actions 
 

Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition and 
promote sustainable agriculture 

2.1 By 2030, end hunger and ensure access by all people, in particular the poor and 
people in vulnerable situations, including infants, to safe, nutritious and sufficient 
food all year round 

2.2 By 2030, end all forms of malnutrition, including achieving, by 2025, the 
internationally agreed targets on stunting and wasting in children under 5 years of 
age, and address the nutritional needs of adolescent girls, pregnant and lactating 
women and older persons 

2.3 By 2030, double the agricultural productivity and incomes of small-scale food 
producers, in particular women, indigenous peoples, family farmers, pastoralists and 
fishers, including through secure and equal access to land, other productive resources 
and inputs, knowledge, financial services, markets and opportunities for value 
addition and non-farm employment 

2.4 By 2030, ensure sustainable food production systems and implement resilient 
agricultural practices that increase productivity and production, that help maintain 
ecosystems, that strengthen capacity for adaptation to climate change, extreme 
weather, drought, flooding and other disasters and that progressively improve land 
and soil quality 

2.5 By 2020, maintain the genetic diversity of seeds, cultivated plants and farmed 
and domesticated animals and their related wild species, including through soundly 
managed and diversified seed and plant banks at the national, regional and 
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Sustainable Development Goals 

Goal 1.  End poverty in all its forms everywhere 

Goal 2.  End hunger, achieve food security and improved nutrition and 
promote sustainable agriculture 

Goal 3.  Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages 

Goal 4.  Ensure inclusive and equitable quality education and promote 
lifelong learning opportunities for all 

Goal 5.  Achieve gender equality and empower all women and girls 

Goal 6.  Ensure availability and sustainable management of water and 
sanitation for all 

Goal 7  Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern 
energy for all 

Goal 8.  Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, 
full and productive employment and decent work for all 

Goal 9.  Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable 
industrialization and foster innovation 

Goal 10.  Reduce inequality within and among countries 

Goal 11.  Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and 
sustainable 

Goal 12.  Ensure sustainable consumption and production patterns 

Goal 13.  Take urgent action to combat climate change and its impacts* 

Goal 14.  Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine 
resources for sustainable development 

Goal 15.  Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, 
and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss 

Goal 16.  Promote peaceful and inclusive societies for sustainable 
development, provide access to justice for all and build 
effective, accountable and inclusive institutions at all levels 

Goal 17.  Strengthen the means of implementation and revitalize the 
Global Partnership for Sustainable Development 

 
* Acknowledging that the United Nations Framework Convention on Climate Change 
is the primary international, intergovernmental forum for negotiating the global 
response to climate change. 
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Sustainable Development Goals and targets 

54. Following an inclusive process of intergovernmental negotiations, and based on 
the proposal of the Open Working Group on Sustainable Development Goals,15 which 
includes a chapeau contextualizing the latter, set out below are the Goals and targets 
which we have agreed. 

55. The Sustainable Development Goals and targets are integrated and indivisible, 
global in nature and universally applicable, taking into account different national 
realities, capacities and levels of development and respecting national policies and 
priorities. Targets are defined as aspirational and global, with each Government 
setting its own national targets guided by the global level of ambition but taking into 
account national circumstances. Each Government will also decide how these 
aspirational and global targets should be incorporated into national planning 
processes, policies and strategies. It is important to recognize the link between 
sustainable development and other relevant ongoing processes in the economic, social 
and environmental fields. 

56. In deciding upon these Goals and targets, we recognize that each country faces 
specific challenges to achieve sustainable development, and we underscore the special 
challenges facing the most vulnerable countries and, in particular, African countries, 
least developed countries, landlocked developing countries and small island 
developing States, as well as the specific challenges facing the middle-income 
countries. Countries in situations of conflict also need special attention. 

57. We recognize that baseline data for several of the targets remains unavailable, 
and we call for increased support for strengthening data collection and capacity-
building in Member States, to develop national and global baselines where they do 
not yet exist. We commit to addressing this gap in data collection so as to better inform 
the measurement of progress, in particular for those targets below which do not have 
clear numerical targets. 

58. We encourage ongoing efforts by States in other forums to address key issues 
which pose potential challenges to the implementation of our Agenda, and we respect 
the independent mandates of those processes. We intend that the Agenda and its 
implementation would support, and be without prejudice to, those other processes and 
the decisions taken therein. 

59. We recognize that there are different approaches, visions, models and tools 
available to each country, in accordance with its national circumstances and priorities, 
to achieve sustainable development; and we reaffirm that planet Earth and its 
ecosystems are our common home and that “Mother Earth” is a common expression 
in a number of countries and regions. 

 

  

_______________ 
15 Contained in the report of the Open Working Group of the General Assembly on Sustainable Development 
Goals (A/68/970 and Corr.1; see also A/68/970/Add.1–3). 



16/39 

developing countries, particularly African countries, least developed countries, 
landlocked developing countries, small island developing States and middle-income 
countries. We are committed to developing broader measures of progress to 
complement gross domestic product. 

 

A call for action to change our world 

49. Seventy years ago, an earlier generation of world leaders came together to create 
the United Nations. From the ashes of war and division they fashioned this Organization 
and the values of peace, dialogue and international cooperation which underpin it. The 
supreme embodiment of those values is the Charter of the United Nations. 

50. Today we are also taking a decision of great historic significance. We resolve to 
build a better future for all people, including the millions who have been denied the 
chance to lead decent, dignified and rewarding lives and to achieve their full human 
potential. We can be the first generation to succeed in ending poverty; just as we may 
be the last to have a chance of saving the planet. The world will be a better place in 
2030 if we succeed in our objectives. 

51. What we are announcing today – an Agenda for global action for the next 
15 years – is a charter for people and planet in the twenty-first century. Children and 
young women and men are critical agents of change and will find in the new Goals a 
platform to channel their infinite capacities for activism into the creation of a better 
world. 

52. “We the peoples” are the celebrated opening words of the Charter of the United 
Nations. It is “we the peoples” who are embarking today on the road to 2030. Our 
journey will involve Governments as well as parliaments, the United Nations system 
and other international institutions, local authorities, indigenous peoples, civil 
society, business and the private sector, the scientific and academic community – and 
all people. Millions have already engaged with, and will own, this Agenda. It is an 
Agenda of the people, by the people and for the people – and this, we believe, will 
ensure its success. 

53. The future of humanity and of our planet lies in our hands. It lies also in the 
hands of today’s younger generation who will pass the torch to future generations. 
We have mapped the road to sustainable development; it will be for all of us to ensure 
that the journey is successful and its gains irreversible. 
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New Partnership for Africa’s Development,14  all of which are integral to the new 
Agenda. We recognize the major challenge to the achievement of durable peace and 
sustainable development in countries in conflict and post-conflict situations. 

43. We emphasize that international public finance plays an important role in 
complementing the efforts of countries to mobilize public resources domestically, 
especially in the poorest and most vulnerable countries with limited domestic 
resources. An important use of international public finance, including official 
development assistance (ODA), is to catalyse additional resource mobilization from 
other sources, public and private. ODA providers reaffirm their respective 
commitments, including the commitment by many developed countries to achieve the 
target of 0.7 per cent of gross national income for official development assistance 
(ODA/GNI) to developing countries and 0.15 per cent to 0.2 per cent of ODA/GNI to 
least developed countries. 

44. We acknowledge the importance for international financial institutions to 
support, in line with their mandates, the policy space of each country, in particular 
developing countries. We recommit to broadening and strengthening the voice and 
participation of developing countries – including African countries, least developed 
countries, landlocked developing countries, small island developing States and 
middle-income countries – in international economic decision-making, norm-setting 
and global economic governance. 

45. We acknowledge also the essential role of national parliaments through their 
enactment of legislation and adoption of budgets and their role in ensuring 
accountability for the effective implementation of our commitments. Governments 
and public institutions will also work closely on implementation with regional and 
local authorities, subregional institutions, international institutions, academia, 
philanthropic organizations, volunteer groups and others. 

46. We underline the important role and comparative advantage of an adequately 
resourced, relevant, coherent, efficient and effective United Nations system in 
supporting the achievement of the Sustainable Development Goals and sustainable 
development. While stressing the importance of strengthened national ownership and 
leadership at the country level, we express our support for the ongoing dialogue in 
the Economic and Social Council on the longer-term positioning of the United Nations 
development system in the context of this Agenda. 
 

Follow-up and review 

47. Our Governments have the primary responsibility for follow-up and review, at 
the national, regional and global levels, in relation to the progress made in 
implementing the Goals and targets over the coming 15 years. To support 
accountability to our citizens, we will provide for systematic follow-up and review at 
the various levels, as set out in this Agenda and the Addis Ababa Action Agenda. The 
high-level political forum under the auspices of the General Assembly and the 
Economic and Social Council will have the central role in overseeing follow-up and 
review at the global level. 

48. Indicators are being developed to assist this work. Quality, accessible, timely 
and reliable disaggregated data will be needed to help with the measurement of 
progress and to ensure that no one is left behind. Such data is key to decision-making. 
Data and information from existing reporting mechanisms should be used where 
possible. We agree to intensify our efforts to strengthen statistical capacities in 

_______________ 
14 A/57/304, annex. 
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37. Sport is also an important enabler of sustainable development. We recognize the 
growing contribution of sport to the realization of development and peace in its 
promotion of tolerance and respect and the contributions it makes to the 
empowerment of women and of young people, individuals and communities as well 
as to health, education and social inclusion objectives. 

38. We reaffirm, in accordance with the Charter of the United Nations, the need to 
respect the territorial integrity and political independence of States. 

 

Means of implementation 

39. The scale and ambition of the new Agenda requires a revitalized Global 
Partnership to ensure its implementation. We fully commit to this. This Partnership 
will work in a spirit of global solidarity, in particular solidarity with the poorest and 
with people in vulnerable situations. It will facilitate an intensive global engagement 
in support of implementation of all the Goals and targets, bringing together 
Governments, the private sector, civil society, the United Nations system and other 
actors and mobilizing all available resources. 

40. The means of implementation targets under Goal 17 and under each Sustainable 
Development Goal are key to realizing our Agenda and are of equal importance with 
the other Goals and targets. The Agenda, including the Sustainable Development 
Goals, can be met within the framework of a revitalized Global Partnership for 
Sustainable Development, supported by the concrete policies and actions as outlined 
in the outcome document of the third International Conference on Financing for 
Development, held in Addis Ababa from 13 to 16 July 2015. We welcome the 
endorsement by the General Assembly of the Addis Ababa Action Agenda,10 which is 
an integral part of the 2030 Agenda for Sustainable Development. We recognize that 
the full implementation of the Addis Ababa Action Agenda is critical for the 
realization of the Sustainable Development Goals and targets. 

41. We recognize that each country has primary responsibility for its own economic 
and social development. The new Agenda deals with the means required for 
implementation of the Goals and targets. We recognize that these will include the 
mobilization of financial resources as well as capacity-building and the transfer of 
environmentally sound technologies to developing countries on favourable terms, 
including on concessional and preferential terms, as mutually agreed. Public finance, 
both domestic and international, will play a vital role in providing essential services 
and public goods and in catalysing other sources of finance. We acknowledge the role 
of the diverse private sector, ranging from micro-enterprises to cooperatives to 
multinationals, and that of civil society organizations and philanthropic organizations 
in the implementation of the new Agenda. 

42. We support the implementation of relevant strategies and programmes of action, 
including the Istanbul Declaration and Programme of Action,11 the SIDS Accelerated 
Modalities of Action (SAMOA) Pathway12 and the Vienna Programme of Action for 
Landlocked Developing Countries for the Decade 2014–2024, 13  and reaffirm the 
importance of supporting the African Union’s Agenda 2063 and the programme of the 

_______________ 
10 The Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development 
(Addis Ababa Action Agenda), adopted by the General Assembly on 27 July 2015 (resolution 69/313, 
annex). 
11 Report of the Fourth United Nations Conference on the Least Developed Countries, Istanbul, Turkey,  
9–13 May 2011 (A/CONF.219/7), chaps. I and II. 
12 Resolution 69/15, annex. 
13 Resolution 69/137, annex II. 
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adverse impacts of climate change. We note with grave concern the significant gap 
between the aggregate effect of parties’ mitigation pledges in terms of global annual 
emissions of greenhouse gases by 2020 and aggregate emission pathways consistent 
with having a likely chance of holding the increase in global average temperature 
below 2 degrees Celsius, or 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels. 

32. Looking ahead to the twenty-first session of the Conference of the Parties in 
Paris, we underscore the commitment of all States to work for an ambitious and 
universal climate agreement. We reaffirm that the protocol, another legal instrument 
or agreed outcome with legal force under the Convention applicable to all parties shall 
address in a balanced manner, inter alia, mitigation, adaptation, finance, technology 
development and transfer and capacity-building; and transparency of action and 
support. 

33. We recognize that social and economic development depends on the sustainable 
management of our planet’s natural resources. We are therefore determined to 
conserve and sustainably use oceans and seas, freshwater resources, as well as forests, 
mountains and drylands and to protect biodiversity, ecosystems and wildlife. We are 
also determined to promote sustainable tourism, to tackle water scarcity and water 
pollution, to strengthen cooperation on desertification, dust storms, land degradation 
and drought and to promote resilience and disaster risk reduction. In this regard, we 
look forward to the thirteenth meeting of the Conference of the Parties to the 
Convention on Biological Diversity to be held in Mexico. 

34. We recognize that sustainable urban development and management are crucial 
to the quality of life of our people. We will work with local authorities and 
communities to renew and plan our cities and human settlements so as to foster 
community cohesion and personal security and to stimulate innovation and 
employment. We will reduce the negative impacts of urban activities and of chemicals 
which are hazardous for human health and the environment, including through the 
environmentally sound management and safe use of chemicals, the reduction and 
recycling of waste and the more efficient use of water and energy. And we will work 
to minimize the impact of cities on the global climate system. We will also take 
account of population trends and projections in our national rural and urban 
development strategies and policies. We look forward to the upcoming United Nations 
Conference on Housing and Sustainable Urban Development to be held in Quito. 

35. Sustainable development cannot be realized without peace and security; and 
peace and security will be at risk without sustainable development. The new Agenda 
recognizes the need to build peaceful, just and inclusive societies that provide equal 
access to justice and that are based on respect for human rights (including the right to 
development), on effective rule of law and good governance at all levels and on 
transparent, effective and accountable institutions. Factors which give rise to 
violence, insecurity and injustice, such as inequality, corruption, poor governance and 
illicit financial and arms flows, are addressed in the Agenda. We must redouble our 
efforts to resolve or prevent conflict and to support post-conflict countries, including 
through ensuring that women have a role in peacebuilding and State-building. We call 
for further effective measures and actions to be taken, in conformity with international 
law, to remove the obstacles to the full realization of the right of self-determination 
of peoples living under colonial and foreign occupation, which continue to adversely 
affect their economic and social development as well as their environment. 

36. We pledge to foster intercultural understanding, tolerance, mutual respect and 
an ethic of global citizenship and shared responsibility. We acknowledge the natural 
and cultural diversity of the world and recognize that all cultures and civilizations can 
contribute to, and are crucial enablers of, sustainable development. 
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behavioural, developmental and neurological disorders, which constitute a major 
challenge for sustainable development. 

27. We will seek to build strong economic foundations for all our countries. 
Sustained, inclusive and sustainable economic growth is essential for prosperity. This 
will only be possible if wealth is shared and income inequality is addressed. We will 
work to build dynamic, sustainable, innovative and people-centred economies, 
promoting youth employment and women’s economic empowerment, in particular, 
and decent work for all. We will eradicate forced labour and human trafficking and 
end child labour in all its forms. All countries stand to benefit from having a healthy 
and well-educated workforce with the knowledge and skills needed for productive 
and fulfilling work and full participation in society. We will strengthen the productive 
capacities of least developed countries in all sectors, including through structural 
transformation. We will adopt policies which increase productive capacities, 
productivity and productive employment; financial inclusion; sustainable agriculture, 
pastoralist and fisheries development; sustainable industrial development; universal 
access to affordable, reliable, sustainable and modern energy services; sustainable 
transport systems; and quality and resilient infrastructure. 

28. We commit to making fundamental changes in the way that our societies produce 
and consume goods and services. Governments, international organizations, the 
business sector and other non-State actors and individuals must contribute to changing 
unsustainable consumption and production patterns, including through the 
mobilization, from all sources, of financial and technical assistance to strengthen 
developing countries’ scientific, technological and innovative capacities to move 
towards more sustainable patterns of consumption and production. We encourage the 
implementation of the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable 
Consumption and Production Patterns. All countries take action, with developed 
countries taking the lead, taking into account the development and capabilities of 
developing countries. 

29. We recognize the positive contribution of migrants for inclusive growth and 
sustainable development. We also recognize that international migration is a 
multidimensional reality of major relevance for the development of countries of 
origin, transit and destination, which requires coherent and comprehensive responses. 
We will cooperate internationally to ensure safe, orderly and regular migration 
involving full respect for human rights and the humane treatment of migrants 
regardless of migration status, of refugees and of displaced persons. Such cooperation 
should also strengthen the resilience of communities hosting refugees, particularly in 
developing countries. We underline the right of migrants to return to their country of 
citizenship, and recall that States must ensure that their returning nationals are duly 
received. 

30. States are strongly urged to refrain from promulgating and applying any 
unilateral economic, financial or trade measures not in accordance with international 
law and the Charter of the United Nations that impede the full achievement of 
economic and social development, particularly in developing countries. 

31. We acknowledge that the United Nations Framework Convention on Climate 
Change9  is the primary international, intergovernmental forum for negotiating the 
global response to climate change. We are determined to address decisively the threat 
posed by climate change and environmental degradation. The global nature of climate 
change calls for the widest possible international cooperation aimed at accelerating 
the reduction of global greenhouse gas emissions and addressing adaptation to the 

_______________ 
9 United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822. 
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We acknowledge also the importance of the regional and subregional dimensions, 
regional economic integration and interconnectivity in sustainable development. 
Regional and subregional frameworks can facilitate the effective translation of 
sustainable development policies into concrete action at the national level. 

22. Each country faces specific challenges in its pursuit of sustainable development. 
The most vulnerable countries and, in particular, African countries, least developed 
countries, landlocked developing countries and small island developing States, 
deserve special attention, as do countries in situations of conflict and post-conflict 
countries. There are also serious challenges within many middle-income countries. 

23. People who are vulnerable must be empowered. Those whose needs are reflected 
in the Agenda include all children, youth, persons with disabilities (of whom more 
than 80 per cent live in poverty), people living with HIV/AIDS, older persons, 
indigenous peoples, refugees and internally displaced persons and migrants. We 
resolve to take further effective measures and actions, in conformity with 
international law, to remove obstacles and constraints, strengthen support and meet 
the special needs of people living in areas affected by complex humanitarian 
emergencies and in areas affected by terrorism. 

24. We are committed to ending poverty in all its forms and dimensions, including 
by eradicating extreme poverty by 2030. All people must enjoy a basic standard of 
living, including through social protection systems. We are also determined to end 
hunger and to achieve food security as a matter of priority and to end all forms of 
malnutrition. In this regard, we reaffirm the important role and inclusive nature of the 
Committee on World Food Security and welcome the Rome Declaration on Nutrition 
and the Framework for Action.8 We will devote resources to developing rural areas 
and sustainable agriculture and fisheries, supporting smallholder farmers, especially 
women farmers, herders and fishers in developing countries, particularly least 
developed countries. 

25. We commit to providing inclusive and equitable quality education at all levels 
– early childhood, primary, secondary, tertiary, technical and vocational training. 
All people, irrespective of sex, age, race or ethnicity, and persons with disabilities, 
migrants, indigenous peoples, children and youth, especially those in vulnerable 
situations, should have access to life-long learning opportunities that help them to 
acquire the knowledge and skills needed to exploit opportunities and to participate 
fully in society. We will strive to provide children and youth with a nurturing 
environment for the full realization of their rights and capabilities, helping our 
countries to reap the demographic dividend, including through safe schools and 
cohesive communities and families. 

26. To promote physical and mental health and well-being, and to extend life 
expectancy for all, we must achieve universal health coverage and access to quality 
health care. No one must be left behind. We commit to accelerating the progress made 
to date in reducing newborn, child and maternal mortality by ending all such 
preventable deaths before 2030. We are committed to ensuring universal access to 
sexual and reproductive health-care services, including for family planning, 
information and education. We will equally accelerate the pace of progress made in 
fighting malaria, HIV/AIDS, tuberculosis, hepatitis, Ebola and other communicable 
diseases and epidemics, including by addressing growing anti-microbial resistance 
and the problem of unattended diseases affecting developing countries. We are 
committed to the prevention and treatment of non-communicable diseases, including 

_______________ 
8 World Health Organization, document EB 136/8, annexes I and II. 
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and other countries in special situations, in line with relevant support programmes. 
The new Agenda builds on the Millennium Development Goals and seeks to complete 
what they did not achieve, particularly in reaching the most vulnerable. 

17. In its scope, however, the framework we are announcing today goes far beyond 
the Millennium Development Goals. Alongside continuing development priorities 
such as poverty eradication, health, education and food security and nutrition, it sets 
out a wide range of economic, social and environmental objectives. It also promises 
more peaceful and inclusive societies. It also, crucially, defines means of 
implementation. Reflecting the integrated approach that we have decided on, there 
are deep interconnections and many cross-cutting elements across the new Goals and 
targets. 

 

The new Agenda 

18. We are announcing today 17 Sustainable Development Goals with 
169 associated targets which are integrated and indivisible. Never before have world 
leaders pledged common action and endeavour across such a broad and universal 
policy agenda. We are setting out together on the path towards sustainable 
development, devoting ourselves collectively to the pursuit of global development 
and of “win-win” cooperation which can bring huge gains to all countries and all parts 
of the world. We reaffirm that every State has, and shall freely exercise, full 
permanent sovereignty over all its wealth, natural resources and economic activity. 
We will implement the Agenda for the full benefit of all, for today’s generation and 
for future generations. In doing so, we reaffirm our commitment to international law 
and emphasize that the Agenda is to be implemented in a manner that is consistent 
with the rights and obligations of States under international law. 

19. We reaffirm the importance of the Universal Declaration of Human Rights, as 
well as other international instruments relating to human rights and international law. 
We emphasize the responsibilities of all States, in conformity with the Charter of the 
United Nations, to respect, protect and promote human rights and fundamental 
freedoms for all, without distinction of any kind as to race, colour, sex, language, 
religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, disability 
or other status. 

20. Realizing gender equality and the empowerment of women and girls will make 
a crucial contribution to progress across all the Goals and targets. The achievement 
of full human potential and of sustainable development is not possible if one half of 
humanity continues to be denied its full human rights and opportunities. Women and 
girls must enjoy equal access to quality education, economic resources and political 
participation as well as equal opportunities with men and boys for employment, 
leadership and decision-making at all levels. We will work for a significant increase 
in investments to close the gender gap and strengthen support for institutions in 
relation to gender equality and the empowerment of women at the global, regional 
and national levels. All forms of discrimination and violence against women and girls 
will be eliminated, including through the engagement of men and boys. The 
systematic mainstreaming of a gender perspective in the implementation of the 
Agenda is crucial. 

21. The new Goals and targets will come into effect on 1 January 2016 and will 
guide the decisions we take over the next 15 years. All of us will work to implement 
the Agenda within our own countries and at the regional and global levels, taking into 
account different national realities, capacities and levels of development and 
respecting national policies and priorities. We will respect national policy space for 
sustained, inclusive and sustainable economic growth, in particular for developing 
States, while remaining consistent with relevant international rules and commitments. 
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on the Least Developed Countries, the third International Conference on Small Island 
Developing States, the second United Nations Conference on Landlocked Developing 
Countries and the Third United Nations World Conference on Disaster Risk 
Reduction. 

12. We reaffirm all the principles of the Rio Declaration on Environment and 
Development, including, inter alia, the principle of common but differentiated 
responsibilities, as set out in principle 7 thereof. 

13. The challenges and commitments identified at these major conferences and 
summits are interrelated and call for integrated solutions. To address them effectively, 
a new approach is needed. Sustainable development recognizes that eradicating 
poverty in all its forms and dimensions, combating inequality within and among 
countries, preserving the planet, creating sustained, inclusive and sustainable 
economic growth and fostering social inclusion are linked to each other and are 
interdependent. 

Our world today 

14. We are meeting at a time of immense challenges to sustainable development. 
Billions of our citizens continue to live in poverty and are denied a life of dignity. There 
are rising inequalities within and among countries. There are enormous disparities of 
opportunity, wealth and power. Gender inequality remains a key challenge. 
Unemployment, particularly youth unemployment, is a major concern. Global health 
threats, more frequent and intense natural disasters, spiralling conflict, violent 
extremism, terrorism and related humanitarian crises and forced displacement of people 
threaten to reverse much of the development progress made in recent decades. Natural 
resource depletion and adverse impacts of environmental degradation, including 
desertification, drought, land degradation, freshwater scarcity and loss of biodiversity, 
add to and exacerbate the list of challenges which humanity faces. Climate change is 
one of the greatest challenges of our time and its adverse impacts undermine the ability 
of all countries to achieve sustainable development. Increases in global temperature, 
sea level rise, ocean acidification and other climate change impacts are seriously 
affecting coastal areas and low-lying coastal countries, including many least developed 
countries and small island developing States. The survival of many societies, and of the 
biological support systems of the planet, is at risk. 

15. It is also, however, a time of immense opportunity. Significant progress has been 
made in meeting many development challenges. Within the past generation, hundreds 
of millions of people have emerged from extreme poverty. Access to education has 
greatly increased for both boys and girls. The spread of information and 
communications technology and global interconnectedness has great potential to 
accelerate human progress, to bridge the digital divide and to develop knowledge 
societies, as does scientific and technological innovation across areas as diverse as 
medicine and energy. 

16. Almost 15 years ago, the Millennium Development Goals were agreed. These 
provided an important framework for development and significant progress has been 
made in a number of areas. But the progress has been uneven, particularly in Africa, 
least developed countries, landlocked developing countries and small island 
developing States, and some of the Millennium Development Goals remain off-track, 
in particular those related to maternal, newborn and child health and to reproductive 
health. We recommit ourselves to the full realization of all the Millennium 
Development Goals, including the off-track Millennium Development Goals, in 
particular by providing focused and scaled-up assistance to least developed countries 
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improved hygiene; and where food is sufficient, safe, affordable and nutritious. A 
world where human habitats are safe, resilient and sustainable and where there is 
universal access to affordable, reliable and sustainable energy. 

8. We envisage a world of universal respect for human rights and human dignity, 
the rule of law, justice, equality and non-discrimination; of respect for race, ethnicity 
and cultural diversity; and of equal opportunity permitting the full realization of 
human potential and contributing to shared prosperity. A world which invests in its 
children and in which every child grows up free from violence and exploitation. A 
world in which every woman and girl enjoys full gender equality and all legal, social 
and economic barriers to their empowerment have been removed. A just, equitable, 
tolerant, open and socially inclusive world in which the needs of the most vulnerable 
are met. 

9. We envisage a world in which every country enjoys sustained, inclusive and 
sustainable economic growth and decent work for all. A world in which consumption 
and production patterns and use of all natural resources – from air to land, from rivers, 
lakes and aquifers to oceans and seas – are sustainable. One in which democracy, good 
governance and the rule of law, as well as an enabling environment at the national and 
international levels, are essential for sustainable development, including sustained 
and inclusive economic growth, social development, environmental protection and 
the eradication of poverty and hunger. One in which development and the application 
of technology are climate-sensitive, respect biodiversity and are resilient. One in 
which humanity lives in harmony with nature and in which wildlife and other living 
species are protected. 

 

Our shared principles and commitments 

10. The new Agenda is guided by the purposes and principles of the Charter of the 
United Nations, including full respect for international law. It is grounded in the 
Universal Declaration of Human Rights, 1  international human rights treaties, the 
Millennium Declaration2 and the 2005 World Summit Outcome.3 It is informed by 
other instruments such as the Declaration on the Right to Development.4 

11. We reaffirm the outcomes of all major United Nations conferences and summits 
which have laid a solid foundation for sustainable development and have helped to 
shape the new Agenda. These include the Rio Declaration on Environment and 
Development,5 the World Summit on Sustainable Development, the World Summit 
for Social Development, the Programme of Action of the International Conference on 
Population and Development, 6  the Beijing Platform for Action 7  and the United 
Nations Conference on Sustainable Development. We also reaffirm the follow-up to 
these conferences, including the outcomes of the Fourth United Nations Conference 

_______________ 
1 Resolution 217 A (III). 
2 Resolution 55/2. 
3 Resolution 60/1. 
4 Resolution 41/128, annex. 
5 Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3–14 June 
1992, vol. I, Resolutions Adopted by the Conference (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 and 
corrigendum), resolution 1, annex I. 
6 Report of the International Conference on Population and Development, Cairo, 5–13 September 1994 
(United Nations publication, Sales No. E.95.XIII.18), chap. I, resolution 1, annex. 
7  Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15 September 1995 (United Nations 
publication, Sales No. E.96.IV.13), chap. I, resolution 1, annex II. 
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Declaration 

Introduction 

1. We, the Heads of State and Government and High Representatives, meeting at 
United Nations Headquarters in New York from 25 to 27 September 2015 as the 
Organization celebrates its seventieth anniversary, have decided today on new global 
Sustainable Development Goals. 

2. On behalf of the peoples we serve, we have adopted a historic decision on a 
comprehensive, far-reaching and people-centred set of universal and transformative 
Goals and targets. We commit ourselves to working tirelessly for the full 
implementation of this Agenda by 2030. We recognize that eradicating poverty in all 
its forms and dimensions, including extreme poverty, is the greatest global challenge 
and an indispensable requirement for sustainable development. We are committed to 
achieving sustainable development in its three dimensions – economic, social and 
environmental – in a balanced and integrated manner. We will also build upon the 
achievements of the Millennium Development Goals and seek to address their 
unfinished business. 

3. We resolve, between now and 2030, to end poverty and hunger everywhere; to 
combat inequalities within and among countries; to build peaceful, just and inclusive 
societies; to protect human rights and promote gender equality and the empowerment 
of women and girls; and to ensure the lasting protection of the planet and its natural 
resources. We resolve also to create conditions for sustainable, inclusive and sustained 
economic growth, shared prosperity and decent work for all, taking into account 
different levels of national development and capacities. 

4. As we embark on this great collective journey, we pledge that no one will be left 
behind. Recognizing that the dignity of the human person is fundamental, we wish to 
see the Goals and targets met for all nations and peoples and for all segments of 
society. And we will endeavour to reach the furthest behind first. 

5. This is an Agenda of unprecedented scope and significance. It is accepted by all 
countries and is applicable to all, taking into account different national realities, 
capacities and levels of development and respecting national policies and priorities. 
These are universal goals and targets which involve the entire world, developed and 
developing countries alike. They are integrated and indivisible and balance the three 
dimensions of sustainable development. 

6. The Goals and targets are the result of over two years of intensive public 
consultation and engagement with civil society and other stakeholders around the world, 
which paid particular attention to the voices of the poorest and most vulnerable. This 
consultation included valuable work done by the Open Working Group of the General 
Assembly on Sustainable Development Goals and by the United Nations, whose 
Secretary-General provided a synthesis report in December 2014. 

 

Our vision 

7. In these Goals and targets, we are setting out a supremely ambitious and 
transformational vision. We envisage a world free of poverty, hunger, disease and 
want, where all life can thrive. We envisage a world free of fear and violence. A world 
with universal literacy. A world with equitable and universal access to quality 
education at all levels, to health care and social protection, where physical, mental 
and social well-being are assured. A world where we reaffirm our commitments 
regarding the human right to safe drinking water and sanitation and where there is 
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Partnership 
 

 We are determined to mobilize the means required to implement this Agenda 
through a revitalized Global Partnership for Sustainable Development, based on a 
spirit of strengthened global solidarity, focused in particular on the needs of the 
poorest and most vulnerable and with the participation of all countries, all 
stakeholders and all people. 

 

 The interlinkages and integrated nature of the Sustainable Development Goals 
are of crucial importance in ensuring that the purpose of the new Agenda is realized. 
If we realize our ambitions across the full extent of the Agenda, the lives of all will 
be profoundly improved and our world will be transformed for the better. 
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Preamble 

 This Agenda is a plan of action for people, planet and prosperity. It also seeks 
to strengthen universal peace in larger freedom. We recognize that eradicating poverty 
in all its forms and dimensions, including extreme poverty, is the greatest global 
challenge and an indispensable requirement for sustainable development. 

 All countries and all stakeholders, acting in collaborative partnership, will 
implement this plan. We are resolved to free the human race from the tyranny of 
poverty and want and to heal and secure our planet. We are determined to take the 
bold and transformative steps which are urgently needed to shift the world on to a 
sustainable and resilient path. As we embark on this collective journey, we pledge that 
no one will be left behind. 

 The 17 Sustainable Development Goals and 169 targets which we are 
announcing today demonstrate the scale and ambition of this new universal Agenda. 
They seek to build on the Millennium Development Goals and complete what they 
did not achieve. They seek to realize the human rights of all and to achieve gender 
equality and the empowerment of all women and girls. They are integrated and 
indivisible and balance the three dimensions of sustainable development: the 
economic, social and environmental. 

 The Goals and targets will stimulate action over the next 15 years in areas of 
critical importance for humanity and the planet. 
 
 
 
 

People 
 

 We are determined to end poverty and hunger, in all their forms and dimensions, 
and to ensure that all human beings can fulfil their potential in dignity and equality 
and in a healthy environment. 

 
 

Planet 
 

 We are determined to protect the planet from degradation, including through 
sustainable consumption and production, sustainably managing its natural resources 
and taking urgent action on climate change, so that it can support the needs of the 
present and future generations. 

 
 

Prosperity 
 

 We are determined to ensure that all human beings can enjoy prosperous and 
fulfilling lives and that economic, social and technological progress occurs in 
harmony with nature. 

 
 

Peace 
 

 We are determined to foster peaceful, just and inclusive societies which are free 
from fear and violence. There can be no sustainable development without peace and 
no peace without sustainable development. 
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