األمــم املتحـدة

اجمللس االقتصادي واالجتماعي

دورة عام2017
 ٢٨متوز/يوليه  ٢٧-٢٠١٦متوز/يوليه ٢٠١٧
البند ( 5أ) من جدول األعمال
اجل ز ا افيع ززس اى:ززتجتم االجتمززاي افززج اري فلمنت ز ت اف :ا ززي
افيع ززس اى:ززتجت اىلززم ةفتنم ززم اى:ززت اُمق اف ز ي ل ز ز
رعا م اجمللس االقتصادي واالجتماعي

E/2017/L.29–E/HLPF/2017/L.2
Distr.: Limited
14 July 2017
Arabic
Original: English

اىنتز ز ز ت اف :ا ز ززي افيع ز ززس اى :ز ززتجت اىل ز ززم ةفتنم ز ززم
اى :ز ز ز ززت اُم افز ز ز ز ز ي ل ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز رعا ز ز ز ززم اجملل ز ز ز ززس
االقتصادي واالجتماعي
 ١٩-١٠متوز/يوليه ٢٠١٧
البند  3من جدول األعمال*
اعتماد اإلعالن افج اري

ُشززيوي اإلعززالن افززج اري افصززادر عززمل اجل ز ا افيع ززس اى:ززتجت ُززمل دورة عززام  2017فلمجلززس
االقتصادي واالجتماعي واىنت ت اف :ا ي افيع س اى:تجت اىلزم ةفتنم زم اى:زت اُم افز ي ل ز
رعا م اجمللسق واف ي ق ُه رئ س اجمللسق عي ر ك ُج جا ُاكاُجري شاعا ( ُبابجي)

اإلعز ز زالن اف ز ززج اري افص ز ززادر ع ز ززمل اجلز ز ز ا افيع ز ززس اى :ز ززتجت فز ز ز ورة اجملل ز ززس االقتص ز ززادي
واالجتمززاعي فلززام  2017بش ز ن اىجعززجي اف:ززنجي ”اف ضززاا علززف افجب ززي وم ززس ززجر
وأبل ززاد ع ززمل يي ززم ةش ززج س افتنم ززم اى :ززت اُم وةل ز ز افجب ززيي وافتصز ز ي فلت ز ز
ذا افصلم“
اإلعززالن افززج اري افصززادر عززام  2017عززمل اىنتز ت اف :ا ززي افيع ززس اى:ززتجت اىلززم
ةفتنم ز ززم اى:ز ززت اُم اف ز ز ي ل ز ز ز ز رعا ز ززم اجمللز ززس االقتصز ززادي واالجتمز ززاعي ز ززج
ُجعجي ”اف ضاا علف افجب ي وةل اال دهار عامل ُتغري“
حنن ،الوزراء واملمثلني السامني ،اجملتمعني يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك،
 - ١نؤكد من جديد التزامنا ابلتنفيذ الفعال خلطة التنمية املستدامة لعام  ،٢٠3٠لفائدة مجيـ النـا
يف كل مكان ،وكفالة أال يتخلف أحد عن الركب .ونؤكد أن خطـة عـام  ٢٠3٠هـ خطـة يويليـة عامليـة
حمورها اإلنسان وأن أهدافها للتنمية املستدامة متكاملـة وغـ االلـة للتئزئـة و ـد قي يقيـو التـوازن لـني
األلع ــال الث ل ــة للتنمي ــة املس ــتدامة  -االاتص ــالا واالجتم ــاع والبييـ ـ  .وه ـ لس ــع قي قعم ــال حق ــو
ــا يف خطــة عــام  ،٢٠3٠ونشــدل عل ـ أن
اإلنســان للئمي ـ  .ونؤكــد مــن جديــد مجي ـ املبــالط املع ـ
القضــاء علـ الفقــر ميـ صــور وألعــال  ،مبــا يف كلــف الفقــر املــدا  ،هــو أكــا يــد يواجهــه العــا و ــر
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ال غ ــن عن ــه لتحقي ــو التنمي ــة املس ــتدامة .فخط ــة ع ــام  ٢٠3٠يظ ـ لقب ــول مجي ـ البل ــدان ولس ــرا عل ـ
اــدرا البلــدان ومســتو لنميتهــا،
الواا ـ املعــي يف كــل للــد واخــت
اجلمي ـ  ،م ـ مراعــاة اخــت
وم ـ اح ـ ام السيا ــا واألولــو الوةنيــة .ونرحــب ابجلهــول املبذول ـة عل ـ مجي ـ الصــعد لتنفيــذ خطــة
عــام  ،٢٠3٠ونــدرك أبنــه لعــد مــرور ارالــة ــنتني عل ـ لنفيــذها ،أ ــفر جهــول الفرليــة واجلماعيــة عــن
نتائج مشئعة يف العديد من اجملاال  .ونسلم يف الوات نفسه أبنه جيب لسري ول ة التنفيـذ نظـرا إلحـا
امله ام اليت لواجهنا ،وأبنه يلزم يف هذا الصدل أيضا اختاك قجراءا حامسة لتنفيذ أهدا التنمية املستدامة
والتوعيــة ــا عل ـ مجي ـ املســتو ويقيــو أهــدافنا مــن أجــل النــا  ،وكوكــب األرض ،ويقيــو االزلهــار،
وقر اء الس م ،وقاامة الشراكا ؛
 - ٢نــدرك أن القضــاء عل ـ الفقــر ولعزيــز االزلهــار يتطلبــان لــذل جهــول مجاعيــة ويويليــة ،وقعطــاء
األ ــبقية ملــن هــم أ ــد ختلفــا عــن الركــب ،ولكييــف املؤ ســا والسيا ــا ملراعــاة الطــال املتعــدل األلعــال
للفقــر وأوجــه ال ـ الم الكامنــة لــني فتلــف األهــدا وال ــا يف خطــة عــام  .٢٠3٠وال لــد مــن متكــني
الضــعفاء .ويشــمل مــن لراع ـ احتياجــا م يف خطــة عــام  ٢٠3٠مجي ـ األةفــال ،وامل ـراهقني ،والشــبا ،
واأل ــخاو كوا اإلعااــة (الــذين يع ــي أكثــر مــن  ٨٠يف املائــة م ــنهم يف فقــر) ،واأل ــخاو املص ــالني
لفـ و نقــن املناعــة البشـرية/اإليدز ،واملســنني ،وأف ـرال الشــعو األصــلية ،وال جيــني واملشــرلين لاخليــا،
واملهاجرين والسكان الذين يعيشون يف املناةو املتضررة من حاال الطوارط اإلنسانية املعقدة ،والشعو
يف املنــاةو املتضــررة مــن اإلرهــا والن ـزال .ونشــدل عل ـ أن العمــل اجلمــاع يكــن أن يــؤلا قي لشــئي
لكامل السيا ا  ،وليس قاامة الشراكا الشاملة للئمي  ،ولوف الدعم من أجل القضاء عل الفقر؛
 - 3نلتزم ابلقضاء عل الفقر واجلول ولكفالة متت مجي األعمار يف كل مكان أبمنا عـي صـحية؛
و ييــة الظــرو للحفــاه عل ـ هــذ احصــيلة عــا األجيــال؛ ومكافحــة أوجــه عــدم املســاواة لاخــل البلــدان
وفيم ــا لينه ــا؛ ولض ــميد ج ـرا كوكبن ــا وجعل ـ ه مك ــا امن ــا .ونؤك ــد التزامن ــا لع ــا يتمت ـ في ــه ك ــل لل ــد لنم ــو
ااتص ــالا مط ــرل ومس ــتدام يش ــمل اجلميـ ـ  ،لتـ ـوافر في ــه ف ــرو العم ــل الك ــر للئمي ـ ؛ ولع ــا يتس ــن في ــه
ل لتكار والتصني والتعـاون يف ـبيل لنـاء القـدرة اإلنتاجيـة لسـري ولـ ة النمـو االاتصـالا .ونؤكـد ـرورة
لعزيــز رلــم البــن التحتيــة إبج ـراءا ملمو ــة ،ولعظــيم أوجــه التــطزر يف التخطــيم للبــن التحتيــة ولطويرهــا.
و ـو حنمـ كوكــب األرض مــن التــدهور ،لطــر منهــا اال ــته ك واإلنتــاخ املســتدامان ،والتخطــيم لبــن
يتية مستدامة واـالرة علـ الصـمول ولطويرهـا ،وقلارة املـوارل الطبيعيـة علـ حنـو مسـتدام ،واختـاك قجـراءا
عاجلة لشأن فقدان التنول البيولوج ول املناخ؛
 - 4نش ــئ عل ـ اي ــام وتمع ــا يس ــولها الس ـ م والع ــدل وجي ــد فيه ــا اجلمي ـ متس ــعا ــم ،ولكف ــل
املســاواة لــني النــا يف القــدرة علـ اللئــوء قي العدالــة ،ولقــوم علـ احـ ام حقــو اإلنســان ،مبــا يف كلــف
احـو يف التنميـة ،وعلـ فعاليـة ــيالة القـانون واحكـم الر ـيد يف املســتو كافـة ،وعلـ مؤ سـا لتســم
ابلشــفافية والفعاليــة وختضـ للمســاءلة .ولتنــاول خطــة عــام  ٢٠3٠العوامــل الــيت لقــول قي نشــو العنــف
وانعــدام األمــن وا تشـراء الظلــم ،كانعــدام املســاواة والفســال و ــوء اإللارة ولــدفو األمـوال واأل ــلحة لطــر
غ مشروعة .وجيب علينا أن نضاعف جهول من أجـل لسـوية النزاعـا أو منـ نشـو ا ومـؤازرة البلـدان
الــيت متــر مبراحــل مــا لعــد الن ـزال ،لو ــائل منهــا كفالــة ق ـراك امل ـرأة يف عمليــا لنــاء الس ـ م وقر ــاء لعــائم
الدولــة .ونــدعو قي اختــاك املزيــد مــن التــدال واإلج ـراءا الفعالــة ،ةبق ـا للقــانون الــدوأ ،مــن أجــل قزالــة
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العقبــا الــيت يــول لون متــام قعمــال حــو لقريــر املص ـ ابلنســبة للشــعو الرازحــة يــت ن ـ اال ــتعمار
واالحت ل األجنيب ،واليت ما زالت لؤلر لبا يف لنميتها االاتصالية واالجتماعية ويف لييتها أيضا؛
 - 5نلتــزم لعــا يتــا فيــه لكــل النســاء والفتيــا التمتـ ابملســاواة الكاملــة مـ الرجــال والفتيــان ،ولـزا
عنه مجي العوائو القانونية واالجتماعيـة واالاتصـالية الـيت يـول لون متكيـنهن وقنصـافهن .وال لـزال النسـاء
يتحملن النصيب األكـا مـن عـبء الفقـر ،ليـد أن القضـاء علـ الفقـر ميـ صـور وألعـال  ،مبـا يف كلـف
الفقــر املــدا  ،ــر ال غــن عنــه لتمكــني امل ـرأة ااتصــال ويقيــو التنميــة املســتدامة .ونؤكــد عل ـ الــروالم
املتطزرة القائمة لني يقيو املساواة لني اجلنسني ومتكني مجي النساء والفتيا والقضاء عل الفقر .ونـدرك
أن املســاواة لــني اجلنســني ومتكــني املـرأة والفتــاة ــو يســهمان ق ــهاما حامســا يف قحـراز لقــدم حنــو يقيــو
مجيـ األهــدا وال ــا  .ونشــدل أيضـا علـ احاجــة قي ــمان مسـتوس معيشـ الئــو للنســاء والفتيــا
يف مجي مراحل حيا ن ،لو ائل منها لوف نظم احماية االجتماعية؛
 - ٦ن ــدرك أبن األةف ــال وامل ـ ـراهقني والش ــبا ه ــم م ــن عوام ــل الت ي ـ ـ ا ام ــة ،ونؤك ــد عل ـ ـ ــرورة
اال تثمار فيهم د التصدا ألوجه احرمان املتعدلة األلعال ،وقاهاء الفقر املتوار لني األجيال ،وجي
العائد الـدي رايف ،ومتكيـنهم مـن أجـل لنـاء مسـتقبل أكثـر ازلهـارا .ونـدعو مجيـ الـدول األعضـاء قي كفالـة
جعل لعليم الشبا ولنمية مهارا م وعمالتهم يف صلب أولو لنا لتمكينهم من يقيـو قمكـا م كأعضـاء
نشطني يف اجملتم  .ونلتزم أيضا إبلراخ منظورا م يف و ولقييم اال اليئيا والـاامج الراميـة قي للبيـة
احتياجــا م اخلاصــة ،ونؤكــد عل ـ أكيــة لعــم مشــاركة الشــبا يف لنفيــذ وا ــتعراض خطــة عــام .٢٠3٠
ونشدل عل رورة محاية ما م من حقو اإلنسان والقضاء عل مجي أ كال التمييز والعنـف واإلكـرا
اليت متار دهم ،مبا يشمل القضاء عل مجي املمار ا الضارة؛
 - ٧نؤكــد عل ـ أن ل ـ املنــاخ هــو مــن أكــا التحــد الــيت لواجهنــا يف الواــت ال ـراهن ،وأن ا ر
الوا عة االنتشار وغ املسبواة لثقل عل حنو غ متنا ب كاهل الفيا األكثر فقراً و عفاً .ونـدرك أن
عام  ٢٠١٦كان أكثر السنوا حرارة يف التاريخ املدون ،وأن متو م لرجة احرارة العاملية يف للف السـنة
كان يفو مستو ما ابـل الثـورة الصـناعية مبقـدار  ١.١لرجـة ميويـة .ونـدرك احاجـة قي التصـدا علـ
حنـو فعـال ولـدرجي للخطـر الــداهم الـذا يشـكله ل ـ املنـاخ ،ا ــتنالا قي أفضـل املعـار العلميـة املتاحــة.
ونرحب ابلفا ابريس ولدخوله حيز النفاك يف وات مبكر ،ونشئ مجي أةرا االلفا علـ أن لنفـذ
لنفيذا اتما ،كما نشئ أةرا الفااية األمم املتحدة اإلةارية لشأن ل املنـاخ الـيت لـولل لعـد صـكوك
لصــديقها أو ابو ــا أو موافقتهــا أو انضــمامها ،علـ أن لقــوم لــذلف ،حســب االاتضــاء ،ويف أاــر واــت
ممكن .وندرك أوجه التطزر القائمة لني لنفيذ الفا ابريس وخطة عام  .٢٠3٠وحنن نسلم أبكيـة مواصـلة
لقد الدعم والتعاون الدوأ فيما يتعلو هول التكيف م ل املناخ والتخفيف مـن ا ر ولتعزيـز القـدرة
علـ ـ الص ــمول .ونش ــدل علـ ـ ــرورة ل ــوف مـ ـوارل مالي ــة كافي ــة ويك ــن التنب ــؤ ــا م ــن مص ــالر متنوع ــة،
مبـا يف كلـف املصـالر العامـة واخلاصـة .ونـاز أكيــة االحتياجـا الـدلة والظـرو اخلاصـة للبلـدان الناميــة،
ال ــيما للــف القاللــة للتــألر لوجــه خــاو ابت ر الضــارة لت ـ املنــاخ .ونســلم أبن اإللارة الفعالــة ملخــاةر
الك ـوار لســاهم يف يقيــو التنميــة املســتدامة .ونشــدل عل ـ أكيــة لعزيــز نظــم احــد مــن فــاةر الك ـوار
واإلنذار املبكر د التقليل من ا ر الكوار ؛
 - ٨ن لتــزم لتبــي التنــول يف املــدن واملســتوةنا البشـرية مــن أجــل لعزيــز التما ــف االجتمــاع واحـوار
والتفاهم لني الثقافا  ،والتسامح واالح ام املتبالل ،واملساواة لني اجلنسني ،وااللتكـار ،ومبا ـرة األعمـال
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احرة ،والشمولية ،وهوية مجي النا و متهم وكرامتهم ،وكذلف لعزيز الص حية للعي  ،وقاامة ااتصال
حض ــرا ل ــة ابحي ــاة .ونلت ــزم أيض ـاً ابخت ــاك اخلط ـوا ال زم ــة لكفال ــة لعزي ــز مؤ س ــالنا اللي ــة للتعدلي ــة
والتعاي السلم يف وتمعا متزايدة التنول والتعدل الثقايف؛
 - ٩نسلم أبن لناء أوجه التطزر لني مجي ألعال التنمية املستدامة أمر رورا من أجل التنفيذ الفعال
خلطة عام  . ٢٠3٠ونؤكد أن السا السيا ا و يية ليية موالية للتنمية املستدامة يتطلبان مشاركة مجيـ
أصـحا املصـلحة ويشــك ن مفتـا اغتنـام الفــرو السـاحنة للقضــاء علـ الفقـر ويقيــو التنميـة املســتدامة
عل ـ مجي ـ املس ــتو  .وحن ــن نلت ــزم مجاعي ــا ابلس ــع قي يقي ــو التنمي ــة العاملي ــة وقي يقي ــو لع ــاون مثم ــر
للئمي يكن أن جيلب مكا ب هائلة لكل البلدان وجلمي املناةو يف العا ؛
 - ١٠نؤكــد مــن جديــد أن املنتــدس السيا ـ الرفي ـ املســتوس املعــي ابلتنميــة املســتدامة ،الــذا ينعقــد
لرعايــة اجلمعيــة العام ــة واجمللــس االاتص ــالا واالجتمــاع  ،يض ــطل ابلــدور الرئيس ـ يف اإل ـرا عل ـ
عمليا املتالعة واال تعراض عل الصعيد العامل ؛
 - ١١نــدرك أن كــل للــد يواجــه يــد خاصــة يف ــعيه قي يقيــو التنميــة املســتدامة .ولســتحو أ ــد
البلـدان ـعفا ،وللـدان منهــا علـ وجـه اخلصـوو البلــدان األفريقيـة وأاـل البلـدان منـوا والبلـدان الناميـة غـ
الساحلية والدول اجلزرية الص ة النامية ،اهتماما خاصا ،أاها يف كلف أن البلدان اليت لشهد حاال
ن ـزال والــيت متــر مبرحلــة مــا لعــد الن ـزال .ومــن لــني التحــد املش ـ كة الــيت لواجــه أاــل البلــدان من ـوا والبلــدان
النامية غ الساحلية والدول اجلزريـة الصـ ة الناميـة ،علـ النحـو املبـني يف لـرامج عمـل كـل منهـا ،اجلمـول
ا يكل  ،ومستو املديونية ،واخنفاض حصة التئارة العاملية ،ووجولها يف مناةو ئية ،و عف لطـوير
البنيــة التحتيــة ،واخنفــاض اإلنتاجيــة ،والنمــو غـ املنشــو للعمالــة ،وحمدوليــة القــدرة علـ الصــمول أمــام ألــر
الص ــدما الداخلي ــة واخلارجي ــة ،مب ــا يف كل ــف أل ــر ل ـ املن ــاخ والتص ــحر والفيض ــا واجلف ــا ول ــدهور
األرا  .وهناك أيضا يد خط ة لاخل العديد من البلدان املتو طة الدخل؛
 - ١٢حنــيم علمــا لتقريــر األمــني العــام عــن التقــدم الــرز حنــو يقيــو أهــدا التنميــة املســتدامة ،الــذا
يس ــد لــه يف عمليــة املتالعــة واال ــتعراض ويــوفر ااعــدة ل للــة ويلــي للث ـرا والتحــد الــيت يتعــني
علينا النظر فيها .وحنن نقر ،ا تنالا قي البيـا املوجـولة ،أبن التقـدم الـرز علـ الصـعيد العـامل وا ـح
جل ـ يف كث ـ مــن احــاال  ،قال أنــه متفــاو لــني البلــدان واملنــاةو ،وغ ـ كــا فيمــا ــن العديــد مــن
األه ــدا  .ونس ــلم أيض ــا أبن ــه يتع ــني علـ ـ اجلميـ ـ ل ــذل مزي ــد م ــن اجله ــول م ــن أج ــل ا ــتكمال ااع ــدة
األللة ويديثها؛
 - ١3نكــرر يكيــد أن ا تعرا ــنا ــذا العــام يشــدل عل ـ أهــدا التنميــة املســتدامة  ١و  ٢و  3و 5
و  ٩و  ،١4وكــذلف ا ــد  ،١٧قال أن الطــال املتكامــل والعــامل غ ـ القالــل للتئزئــة الــذا لتســم لــه
أهدا التنمية املستدامة حيتم علينا أن نوأ اهتماما خاصا ل ـتفالة مـن أوجـه التـطزر والفوائـد املشـ كة،
م ـ القيــام يف نفــس الواــت لتئنــب التنــازال أو التقليــل منهــا قي ألد حــد .ويســتخدم ةــال التكامــل
وال ـ الم وعــدم االليــة التئزئــة الــذا لتســم لــه األهــدا وال ــا يف لوجيــه وقر ــال عمليــة اال ــتعراض
املتعمو للتقدم الذا حيرز املنتدس السيا الرفي املستوس يف يقيو مجي األهدا ؛
 - ١4نقر أبن الفقر املدا اد لراج عل الصعيد العامل  ،ليد أن التقدم الرز كـان متفـاوات ،وال يـزال
 ١.٦لليون خن يعيشـون يف فقـر متعـدل األلعـال .وهنـاك فقـراء يف كـل أحنـاء العـا  ،قال أاهـم ي كـزون يف
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املنــاةو الريفيــة .وايــة يــد خاصــة لواجــه عمليــة التصــدا للفقــر يف أاــل البلــدان من ـوا والبلــدان الناميــة
غـ الســاحلية والــدول اجلزريــة الصـ ة الناميــة .ويســاور القلــو ألنــه يف ــل مســار النمــو احــاأ ،اــد لظــل
نسبة  35يف املائة لقريبا من كان أال البلدان منوا يف فقر مدا حبلول عـام  .٢٠3٠ويف نفـس الواـت،
يعــي أكثــر مــن  ٧٠يف املائــة مــن فق ـراء العــا يف للــدان متو ــطة الــدخل ،وال ــيما يف أفريقيــا جنــو
الصــحراء الكــاس وجنــو ا ــيا .ويف ــل لــداخل أ ــكال عديــدة مــن احرمــان ،ف ـ ن األةفــال والشــبا
معر ــون لصــفة خاصــة خلطــر الواــول يف لوامــة الفقــر املت ـوار لــني األجيــال .وحن ـ البلــدان ،يف ــيا
اخلطــم والـاامج الوةنيــة اخلاصــة ــا ،علـ أن لــدرخ لــدال مــن ــأاها أن لضــخم ألــر اإلجـراءا املتخــذة
فيما ن القضاء علـ الفقـر مـن أجـل يقيـو أهـدا التنميـة املسـتدامة ،ويديـد السـكان األ ـد عر ـة
خلطــر البقــاء يف ابضــة الفقــر أو الواــول يف ابضــته مــرة أخــرس وال كيــز لشــكل خــاو علـ الوصــول قلــيهم؛
وو ـ اتليــا املنا ــبة لتعزيــز املؤ ســا الــيت ختــدم أوليــف الــذين يعيشــون يف املنــاةو النائيــة واملتضــررين
من النزال وما لعد النزال والتشريد القسرا .وحنن ملتزمون لتهيية املزيد من الفـرو االاتصـالية ل ـخاو
الذين يعيشون يف فقر .فالقضاء عل الفقـر ال يكـن يقيقـه لون ا ـتخدام ومحايـة التنـول البيولـوج علـ
حنو مسـتدام والتصـدا لت ـ املنـاخ والتـدهور البييـ  .ونشـدل علـ أكيـة اختـاك لـدال حمـدلة األهـدا مـن
أجل القضاء عل الفقر مي صور وألعال  ،مبا يف كلف الفقر املدا  ،وأكية لنفيـذ نظـم ولـدال م ئمـة
عل املستوس الـوةي لتـوف احمايـة االجتماعيـة للئميـ  ،مبـا يف كلـف احـدول الـدنيا للحمايـة االجتماعيـة
ا تنالا قي األولو الوةنية ،م قي ء اهتمام خاو للنساء واألةفال واملسنني وأفرال الشعو األصـلية
واأل خاو كوا اإلعااة .ون حظ رورة ايام البلدان ومنظومة األمم املتحـدة ومجيـ أصـحا املصـلحة
املعنيني لضمان ولعزيز اهج متعدل األلعال يف أعما م وجهولهم الرامية قي القضاء عل الفقر؛
 - ١5ن حــظ مـ القلــو أن الفقــر ال يـزال يشــكل الســبب الرئيسـ للئـول وأن مــا ينــاهز  ٧٩3مليــون
خن ما زالوا يعانون من نقن الت ذية عل الصعيد العامل  ،لينما يعاين  ١55مليون ةفل مـن التقـ،زم،
يف حـني أن أ ـكاال أخــرس مـن ـوء الت ذيــة اخـذة يف االرلفــال .ويـؤلا ل ـ املنــاخ ولـدهور األرا ـ قي
ز لة االليــة التضــرر مــن الظ ـواهر اجلويــة القصــوس لــدس ص ـ ار منتئ ـ األغذيــة ،وال ــيما النســاء وأف ـرال
الشــعو األصــلية واملزارعــون األ ـريون والرعــاة والصــيالون .أمــا الــنظم ال ذائيــة املرنــة واملســتدامة والشــاملة
اليت لؤلا قي محاية املوارل الطبيعية ولعزيزهـا وا ـتعال ا ،وقي لعـم ـبل العـي الريفيـة واحضـرية ،ولـوف
قمكاني ة احصول عل األةعمة امل ذية من ص ار املنتئني ،فيئب أن لكـون يف صـميم اجلهـول الراميـة قي
القضــاء عل ـ الفق ــر واجلــول لشــكل مت ـزامن ،وكفالــة الت ذي ــة الكافيــة ،ولعزيــز الزراع ــة املســتدامة ،ويقي ــو
االزلهــار .ومــن الضــرورا ز لة اال ــتثمارا املســؤولة لتعزيــز القــدرة اإلنتاجيــة الزراعيــة املســتدامة .ويكــن
لتدال التكيف م ل املناخ والتخفيف من ا ر اليت لنطوا عل ا ـتثمارا مسـؤولة يف الزراعـة ولرليـة
األحيــاء املائيــة ومصــائد األمســاك املســتدامة أن لكــون ــا ا ر قجياليــة .وال لــد مــن و ـ يا ــا متســقة
وقنشــاء مؤ ســا خا ــعة للمســاءلة يـ م حقــو احيــازة ولــوأ األولويــة للمســاواة لــني اجلنســني ومتكــني
امل ـرأة .وعلينــا أن نســتئيب لشــكل عاجــل وفعــال ،مــن خ ـ ل لــذل جهــول متواصــلة ومركــزة ،لتزايــد عــدل
األزمـا ومسـتو الطـوارط املتعلقـة ابنعـدام األمـن ال ـذائ الـيت لـؤلر اتن علـ  ١٠٨م يـني ــخن،
وال يما أوليف الذين يواجهون اجملاعة أو خطر اجملاعة الد ؛
 - ١٦نشــدل عل ـ أن اال ــتثمار يف الصــحة يســهم يف احــد مــن عــدم املســاواة ،ويف النمــو االاتصــالا
والتنمية االجتماعية ومحاية البيية عل حنو مستدام و امل ،ويف القضاء عل الفقر واجلول و وء الت ذيـة.
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وحنن ندرك أن لقدما هائ اد أحرز عل العديد من اجلبها  ،ليد أنـه ال لـد مـن لسـري ولـ ة التقـدم يف
يقيــو األهــدا وال ــا املتعلقــة ابلصــحة .ويســاور القلــو مــن أن لظــل يــد كــاس مطروحــة عل ـ
العديد مـن اجلبهـا  ،مبـا يف كلـف ا ـتفالة اجلميـ مـن الرعايـة الصـحية اجليـدة واأللويـة ،وحصـول اجلميـ
علـ خــدما الصــحة اجلنســية واإلباليــة ،وحصــول اجلميـ علـ ميــا الشــر املأمونــة وخــدما الصــر
الصح  ،ولعزيز الصحة العقلية .والوفيا النفا ية واألمراض غ املعدية (املسؤولة عن حنـو  ٧٠يف املائـة
مـن الوفيــا علـ الصــعيد العــامل ) اخــذة يف االخنفـاض لــبمء ــديد ،لينمــا ــدل التفــاوات الصــارخة يف
وفيا املواليـد واألةفـال ويف معـدل انتشـار األمـراض السـارية واملعديـة مبـدأ عـدم ختلـف أحـد عـن الركـب.
وجي ــب أن نض ــاعف جه ــول لتعزي ــز التحص ــني ومكافح ــة األم ـ ـراض املعدي ــة مث ــل ف ـ ـ و نق ــن املناع ــة
البش ـرية/اإليدز وغ ـ م ــن األم ـراض املنقولــة اباللص ــال اجلنس ـ والســل وامل ـ ر وأم ـراض املنــاةو املداري ــة
املهملــة والتهــا الكبــد ،حي ـ لواجــه اإلبــازا املرج ــوة عراايــل ــديدة م ــن مجلتهــا مقاومــة مض ــالا
امليكـرواب  .وحنـن نلتــزم ابلواايـة مــن األمـراض غـ املعديـة ومعاجلتهـا ،حيـ لشـكل يــد رئيسـيا للتنميــة
املســتدامة يف مجي ـ البلــدان ،مبــا يف كلــف احــد مــن للــو ا ـواء .وعلينــا أن نعــزز يهبنــا ملواجهــة انتشــار
األولية .ونؤكد ودلا رورة لعزيز الوااية والع خ من لعـاة املخـدرا  .كمـا أننـا نواصـل جهـول الراميـة
قي خفة عدل الوفيا واإلصااب النامجـة عـن حـوال املـرور علـ الطـر  .كمـا نـاز أكيـة لعزيـز الـنظم
الصـحية الشـاملة واملرنــة ،والتصـدا للعوامـل االجتماعيــة واالاتصـالية والبيييـة الــدلة للصـحة ،واال ــتثمار
يف البح العلم وااللتكار ملواجهة يد الصحة يف احا ر واملستقبل؛
 - ١٧وحنن نع أبن عدم املساواة لني اجلنسني ال يزال اائما يف فتلف أحناء العا  ،ممـا حيـرم النسـاء
والفتيــا مــن حقــواه ن األ ا ــية ومــن الفــرو املتاحــة أمــامهن ،ونعــر عــن القنــا قزاء كلــف .ويشــكل
العنف والتمييز ـد النسـاء والفتيـا يف األمـاكن اخلاصـة والعامـة عقبـة رئيسـية أمـام متكـني املـرأة ولنميتهـا
االجتماعية واالاتصالية ،وه عقبة يتمكن أا للد من القضاء عليها .ونؤكد من جديد التزامنـا ابختـاك
قجراءا ملن وا تيصال مجي أ كال العنف والتمييز ـد النسـاء والفتيـا عـا لعزيـز اتليـا املؤ سـية
واألةر القانونية القائمة .فكث ا ما لواجه النساء والفتيا أ كاال متعدلة ومتداخلة من التمييز ،ويف هذا
الصدل ،نسلم أيضا ابلتحد اخلاصة الـيت لواجههـا النسـاء والفتيـا كوا اإلعااـة .كمـا ن حـظ لـمء
التقــدم الــرز صــو متثيــل امل ـرأة يف املناصــب القياليــة واإللاريــة .فعل ـ الصــعيد العــامل  ،ال لش ـ ل النســاء
ــوس  ٢3.4يف املائــة مــن املقاعــد يف الاملــا األحاليــة اجمللــس أو يف وــالس الن ـوا الوةنيــة وأاــل مــن
لل املناصب اإللارية العليا واملتو ـطة .و ـذا جيـب لكثيـف اجلهـول مـن أجـل كفالـة مشـاركة املـرأة لشـكل
اتم وفع ــال وعل ـ ا ــدم املس ــاواة م ـ الرج ــل وكفال ــة لوليه ــا مه ــام ايالي ــة عل ـ مجي ـ املس ــتو ويف مجي ـ
اجملـاال  ،ويف مجيـ اجلهــول الراميـة قي القضــاء علـ الفقــر ولعزيـز الرفاهيــة ،مبــا يف كلـف مــن خـ ل اإلملـام
ابألمــور املاليــة واإللمــاخ .ونكــرر اإلعـرا عــن احاجــة امللحــة للتصــدا للحـواجز ا يكليــة الــيت يــول لون
يقيـو املســاواة لـني اجلنســني ومتكــني مجيـ النســاء والفتيـا  ،مثــل القـوانني والسيا ـا التمييزيــة والقوالــب
النمطيــة اجلنســانية واملمار ــا الضــارة واملعــاي واملوااــف االجتماعيــة الســلبية ،وكلــف مــن أجــل ــمان
حق ــو امللكي ــة وال ــتحكم يف األرا ـ ـ واملـ ـوارل الطبيعي ــة واحص ــول علـ ـ اخل ــدما املالي ــة .وجي ــب اخت ــاك
قجـ ـراءا ملعاجل ــة مش ــكلة الفئـ ـوا يف األج ــور ل ــني اجلنس ــني ،ال ــيت ال لـ ـزال منتش ــرة يف فتل ــف املن ــاةو
والقطاع ــا  ،مب ــا يف كل ــف ابالعـ ـ ا أبكي ــة الرعاي ــة غـ ـ املدفوع ــة األج ــر والعم ــل املن ــزأ ولتق ــدير ه ــذ
األعمال .وحنن نشـدل علـ أكيـة ق ـراك الرجـال والفتيـان ابعتبـارهم ـركاء وحلفـاء ا ـ اليئيني يف يقيـو
املساواة لني اجلنسني ومتكني مجي النساء والفتيا  .ونشدل أيضا عل رورة لنفيذ مجي أهـدا التنميـة
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املســتدامة األخــرس حبي ـ لعــول لفوائــد عل ـ النســاء والفتيــا  .وحن ـ البلــدان عل ـ قلمــاخ ا ـ اليئيا
املســاواة لــني اجلنســني لشــكل اتم يف األةــر الوةنيــة للتنميــة املســتدامة مــن أجــل لعزيــز الســا السيا ــا ،
م ـ االع ـ ا أبن يقيــو املســاواة لــني اجلنســني ــيتطلب قج ـراءا حمــدلة األهــدا قي جانــب لعمــيم
مراعاة املنظور اجلنساين يف مجي جهول ؛
 - ١٨ونشـدل علـ أن ا ياكــل األ ا ـية والصــناعة وااللتكــار وليقـة الـ الم وعلـ أاهـا لتقا ــم ا ــد
املش ك املتمثل يف يقيو لنميـة ااتصـالية ـاملة ومسـتدامة ويف املسـاكة يف القضـاء علـ الفقـر .ون حـظ
لقلــو أن أكثــر مــن  ١.١لليــون ــخن ال يزالــون يفتقــرون للكه ـرابء ،وأن  ٦٦3مليــون ــخن يفتقــرون
للميا النظيفة ،وأنـه لـيس لـدس  ٢.4لليـون ـخن املرافـو الصـحية امل ئمـة وأن أكثـر مـن نصـف ـكان
الع ــا ال يزال ــون غـ ـ موصـ ـولني لش ــبكة اإلن ن ــت .ونؤك ــد أن ص ــعولة احص ــول علـ ـ ا ياك ــل األ ا ــية،
وال ــيما لل ــف ال زم ــة للنق ــل وااللص ــال والكه ـ ـرابء والطاا ــة لص ــفة عام ــة ،واملي ــا والص ــر الص ــح ،
ولكنولوجيـا املعلومـا وااللصــاال  ،واخلـدما املاليــة والتسـويو ،ال لـزال لشــكل عائقـا كبـ ا أمـام التنميــة
ولنوي االاتصال وق افة القيمة ،وكـذلف أمـام التو ـ احضـرا املسـتدام يف أجـزاء كثـ ة مـن العـا  .وجيـب
قجيال حلول فعالة لتطوير هياكل أ ا ية االرة علـ الصـمول ويسـهل الوصـول قليهـا لكـون مراعيـة للمنـاخ
ولســتخدم امل ـوارل لكفــاءة حبي ـ لقلــل مــن املخــاةر وختفــف مــن ا ر الك ـوار  ،وكلــف إباامــة ـراكا
منسقة أاوس عل مجي املستو  ،فضـ عـن اختـاك لـدال للتخفيـف مـن حـدة املخـاةر ولطـوير اخلـاا
يف هذا اجملال .وحنن ندرك أن التصني الشامل واملستدام جـزء ال يتئـزأ مـن التحـول ا يكلـ ل اتصـالا
مــن أجــل لــوف فــرو عمــل الئــو للئمي ـ  ،ولعزيــز منــو اإلنتاجيــة ،وكفــاءة ا ــتخدام الطااــة ،وااللتكــار،
واإللمــاخ االجتمــاع  ،ورف ـ مســتوس الــدخل ،ويقيــو التنميــة املس ـتدامة .وحنــن نسل ــم أبن االلتكــار أمــر
ال لـ ــد منـ ــه لتسـ ــخ اإلمكـ ــا االاتصـ ــالية لكـ ــل أمـ ــة وأبكيـ ــة لعـ ــم رو املبـ ــالرة اجلماعيـ ــة واإلل ـ ــدال
وااللتكــار ،ممــا يعطـ زيـاً جديــداً للنمــو االاتصــالا وخللــو فــرو العمــل ويتــيح مزيــداً مــن الفــرو جلميـ
النا  ،مبن فيهم النسـاء والشـبا  .ونسـلم الضـوء علـ أكيـة التنميـة القائمـة علـ االلتكـار ومنـو املشـاري
الص رس والص ة واملتو طة من أجل ز لة فرو العمل املتاحة يف مجي القطاعا ؛
 - ١٩ولــدينا اناعــة را ــخة أبن حميطالنــا كا أكيــة حامســة ملســتقبلنا املشـ ك وقنســانيتنا املشـ كة لكــل
لنوعه ــا .فه ـ لس ــهم يف التنمي ــة املس ــتدامة واالاتص ــالا املس ــتدامة القائم ــة عل ـ اليط ــا  ،وك ــذلف يف
القضــاء عل ـ الفقــر ،واألمــن ال ــذائ والت ذيــة ،والتئــارة والنقــل البح ـريني ،ولــوف العمــل ال ئــو وم ـوارل
العي  ،وحنن نع أبن اليطا والبحار واملوارل البحرية لكتس أكية خاصة ابلنسبة ألال البلـدان منـواً
وللدول اجلزرية الص ة النامية .قك يعتمد حنو  3٠٠مليـون ـخن علـ مصـائد األمسـاك البحريـة كسـبيل
لكســب العــي  ،ويعمــل  ٩٠يف املائــة مــنهم يف مصــائد حرفيــة وص ـ ة احئــم .وحنــن نشــعر ابجلــزل مــن
التــأل ا الضــارة لت ـ املنــاخ يف اليطــا  ،مبــا يف كلــف االرلفــال يف لرجــا حــرارة اليطــا  ،ويمــة
اليطــا  ،ونقصــان التنــول البيولــوج البحــرا ،وارلفــال مســتوس ــطح البحــر ،وكــذلف مــن التهديــدا
النامجــة عــن األنشــطة البحريــة واألر ــية .وحنــن ملتزمــون لواــف وعكــس اوــا التــدهور يف صــحة وقنتاجيــة
حميطالنــا ونظمهــا اإليكولوجيــة وحبمايــة وا ــتعالة اــدر ا علـ الصــمول و ـ متها اإليكولوجيــة ،لســبل مــن
لينهــا رص ــد مزي ــد م ــن امل ـوارل للبح ــو العلمي ــة البحريــة والتش ــئي عل ـ اخت ــاك ا ـرارا لس ــتند قي أفض ــل
املعار العلمية املتاحة .ونرحـب لنتـائج مـؤمتر األمـم املتحـدة لـدعم لنفيـذ ا ـد  ١4مـن أهـدا التنميـة
املستدامة املتعلـو حبفـظ اليطـا والبحـار واملـوارل البحريـة وا ـتخدامها علـ حنـو مسـتدام لتحقيـو التنميـة
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املستدامة ،وحنيم علما ابجللسـا احواريـة السـب املتعلقـة إباامـة الشـراكا  .ونـدعو مجيـ اجلهـا املعنيـة
قي التعئيــل ابختــاك ،يف مجلــة أمــور ،اإلج ـراءا الــيت ء لســليم الضــوء عليهــا يف ”النــداء للعمــل“ الــذا
اعتمـد ألنــاء كلــف املـؤمتر وقي لنفيــذ فتلــف االلتزامــا الطوعيــة الــيت لعهــد ــا فـرالس الــدول األعضــاء
وغ ها من اجلها املعنية ألناء املؤمتر؛
 - ٢٠وحنــن نســلم أبنــه رغــم حصــول لعــة التطــورا اإلجياليــة ،جيــب قلــداء الت ـزام أاــوس ابلش ـراكا
والتعــاون لتحقيــو أهــدا التنميــة املســتدامة .و ــيتطلب هــذا اجلهــد يا ــا متســقة و ييــة لييــة مواليــة
للتنمية املستدامة عل مجي املستو ومن جانب مجيـ اجلهـا الفاعلـة .وحنـن نشـعر ابلقلـو مـن ات ر
الكب ـ ة النامج ــة ع ــن البيي ــة العاملي ــة احالي ــة املليي ــة ابلص ــعواب عل ـ اجله ــول الوةني ــة الرامي ــة لتنفي ــذ اخلط ــة
عام  ،٢٠3٠اليت لشمل ليس فقم العوامل االاتصالية ،مثل رو االاتصـال الكلـ الصـعبة ،واخنفـاض
أ عار السل األ ا ية ،ووهن النمو التئارا ،ولقلب لدفقا رأ املال ،وقمنا أيضا الكوار الطبيعيـة،
ول ـ املنــاخ ،والتــدهور البيي ـ  ،واألزمــا اإلنســانية والنزاعــا  .و ــنتخذ قج ـراءا عمليــة وفوريــة ــد
ييــة البييــة املواليــة الضــرورية عل ـ مجي ـ املســتو مــن أجــل يقيــو خطــة عــام  .٢٠3٠ونشــئ عل ـ
لسـري اجلهــول الوةنيــة ولعزيـز التعــاون الــدوأ الـذا يــدعم السيا ــا والـاامج الراميــة قي ز لة اال ــتثمار
يف التنمية املستدامة من جانب القطاعني العام واخلاو وعل الصعيدين اللـ والـدوأ .ونؤكـد أن نطـا
خطة عام  ٢٠3٠ومستوس الطمو الذا لتضمنه يستوجبان لعزيز ولشـئي الشـراكا الفعالـة والشـفافة
لني أصحا املصـلحة املتعـدلين ،مبـا يف كلـف الشـراكا لـني القطـاعني العـام واخلـاو ،مـن خـ ل لعزيـز
لعــاون احكومــا م ـ ا ييــا وال ـاامج العاملي ـة واإلاليميــة ولون اإلاليميــة ،واألو ــا العلميــة ،والقطــال
اخل ــاو ،واجله ــا املاحن ــة ،واملنظم ــا غـ ـ احكومي ــة ،والتعاوني ــا  ،واجلماع ــا األهلي ــة ،واملؤ س ــا
األكالييــة ،واجلهــا األخــرس كا الصــلة .ونشــدل عل ـ أن لعزيــز الش ـراكا لــني العديــد مــن أصــحا
املصلحة اليت لشمل عدة اطا عا واملتكاملة لفعالية مهمة للمساكة يف يقيو القضاء علـ الفقـر ميـ
أ ــكاله ويف يقيــو أهــدا التنميــة املســتدامة كا الصــلة لــذلف .ويقيقــا ــذ ال ايــة ،نشــئ منظومــة
األمــم املتحــدة علـ لعزيــز التعــاون مـ الشــركاء وعلـ لبــالل املعــار وأفضــل املمار ــا يف اهــج الشـراكة
ل ية يسني الشفافية وااللسا ولذل العناية الواجبة ولعزيز املساءلة وز لة األلر؛
 - ٢١وحنــن نؤكــد وــدلا أن لنشــيم الشـراكة العامليــة مــن أجــل التنميــة املســتدامة الـ زم ييســر مشــاركة
عامليــة مكثفــة لعم ـاً لتنفيــذ مجي ـ أه ــدا التنميــة املســتدامة .وحن ــن ملتزمــون متامــا لتحقي ــو هــذا ا ــد
ابلتعاون م مجي أصحا املصلحة .ويؤلا التمويل العام الدوأ لورا هاما يف لكملة اجلهول الـيت لبـذ ا
البلــدان حشــد امل ـوارل حمليــا مــن مصــالر عامــة ،وال ــيما يف أ ــد البلــدان فق ـرا و ــعفا كا امل ـوارل الليــة
الــدولة .ون حــظ أن أحــد اال ــتخداما املهمــة للتمويــل العــام الــدوأ ،مبــا يف كلــف املســاعدة اإلمنائيــة
الرمسية ،يتمثل يف يفيز حشـد مـوارل ق ـافية مـن املصـالر األخـرس ،العامـة واخلاصـة ،ون حـظ أيضـا ز لة
اللئوء قي ا اليئيا التمويل املختلطة إباامة راكا م القطال اخلاو ،من أجل ز لة حئـم رأ
املــال الــذا يكــن حشــد لــدعم املش ـاري اال ــتثمارية للقطــال العــام ،وكلــف وفقــا للسيا ــا واألولــو
الوةنيــة .وحنــن نقــر إبمكــا التمويــل االلتكــارا يف هــذا الصــدل .ونعـ أبننــا نتشــاةر أهــدافا مشـ كة
وةموحــا مشـ كة لتعزيــز التعــاون اإلمنــائ الــدوأ وز لة فعاليتــه و ــفافيته وألــر ونتائئــه قي أاصـ حــد
ممكــن .ونع ـ أيضــا أبن التعــاون لــني للــدان اجلنــو عنصــر مهــم يف التعــاون الــدوأ مــن أجــل التنميــة
ابعتبار عنصرا مكم للتعاون لني الشمال واجلنو  ،ولـيس لـدي عنـه .و نواصـل الـ ويج ل خـذ لنظـام
8/11

17-11981

E/2017/L.29
E/HLPF/2017/L.2

وارا متعدل األةرا كا ةال عامل ويستند قي اواعد حمدلة ويكـون منفتحـا و ـفافا ويكـن التنبـؤ لـه
ويتسم ابلشمول وعدم التمييز واإلنصا يف قةار منظمة التئارة العاملية ،وكـذلف لتحريـر التئـارة لصـورة
وديـة .ونؤكـد وـدلا أن خطـة عمـل أليـس أاباب لشــكل جـزءا ال يتئـزأ مـن خطـة عـام  ٢٠3٠ونــدعو قي
لنفيــذها .ويف هــذا الصــدل ،حنــيم علمــا مـ التقــدير أبول لقريــر مو ــوع أعدلــه فراــة العمــل املشـ كة لــني
الوكاال املعنية لتمويـل التنميـة .وحنـن نرحـب ابنعقـال املنتـدس الثـاين املعـي مبتالعـة متويـل التنميـة للمئلـس
االاتصــالا واالجتمــاع  ،ويفخــذ يف االعتبــار ا ــتنتاجاله ولوصــياله املتفــو عليهــا علـ الصــعيد احكــوم
الدوأ املتعلقة ابملوارل ال لية العامة ،واملؤ سا التئارية واملالية اخلاصة اللية والدولية ،والتعـاون اإلمنـائ
عل الصعيد الدوأ ،والتئارة الدولية لوصفها حمركا للتنمية ،والديون والقدرة عل يمل الديون ،ومعاجلة
املسائل النظمية ،والعلم والتكنولوجيا وااللتكار ولناء القدرا ؛
 - ٢٢ونش ــدل عل ـ ـ أن لس ــخ قمك ــا العل ــم والتكنولوجي ــا وااللتك ــار ،و ــد الفئ ـ ـوا يف و ــال
التكنولوجيــا لــني البلــدان ولاخلهــا ،ولكثيــف لنــاء القــدرا علـ مجيـ املســتو عوامــل ــرورية لتحقيــو
التنمي ـ ــة املس ـ ــتدامة والقض ـ ــاء عل ـ ـ الفق ـ ــر .وحن ـ ــن نش ـ ــدل أيض ـ ــا علـ ـ ـ أن انتش ـ ــار لكنولوجي ـ ــا املعلوم ـ ــا
وااللصــاال والـ الم العــامل يعــد إبمكــا كبـ ة لتــيح التعئيــل ابلتقــدم البشــرا و ــد الفئــوة الراميــة،
مبــا يف كلــف الفئــوة الراميــة لــني اجلنســني ،ولكــوين وتمعــا لقــوم عل ـ املعرفــة ،وهــو مــا يعــد لــه أيضــا
االلتكــار العلم ـ والتكنولــوج يف العديــد مــن اجملــاال  .ويف هــذا الصــدل ،نرحــب ابلتقــدم الــرز صــو
لفعيل الية ليس التكنولوجيـا ،ونرحـب أيضـا ابلتقـدم الـرز صـو لفعيـل مصـر التكنولوجيـا املخصـن
ألا ــل البل ــدان من ـوا ،ونش ــئ عل ـ مواص ــلة لق ــد ال ــدعم م ــا .وحن ـ عل ـ لعزي ــز اح ـوار ل ــني أص ــحا
املصلحة واحكوما وعل ال ويج لبيية م ئمـة لتبـالل أفضـل املمار ـا ولتحفيـز املبـالرا والشـراكا
اجلديــدة .وحنــن نعـ أبن ا ــتحدا ولطــوير ونشــر االلتكــارا والتكنولوجيــا اجلديــدة ومــا يـرلبم ــا
من لراية فنية من العوامل القوية اليت يفز النمـو االاتصـالا والتنميـة املسـتدامة .ونعـ مبـا لنطـوا عليـه
التكنولوجيــا اجلديــدة مــن ا ر يويلي ـ ة وختريبيــة ،وال ــيما التقــدم يف وــال األمتتــة ،عل ـ أ ـوا العمــل،
وعل ـ فــرو العمــل املســتقبلية ،وحنــن نســع يف هــذا الصــدل ،قي يض ـ وتمعالنــا وااتصــالالنا للتعامــل
م هذ ات ر؛
 - ٢3ونثــي عل ـ البل ــدان األرلعــة واألرلع ــني( )١الــيت أجــر ا تعرا ــا وةنيــة ةوعي ــة ألنــاء املنت ــدس
السيا ـ ـ الرفيـ ـ املس ــتوس لع ــام  .٢٠١٧ونث ــي أيض ــا علـ ـ البل ــدان االلن ــني والعشـ ـرين ال ــيت أج ــر ه ــذ
اال تعرا ا يف عام  .٢٠١٦واـد لباللـت هـذ البلـدان لرو ـا ايمـة وكـذلف التحـد الـيت واجهتهـا.
ومــن املؤ ـرا املشــئعة أن اال تعرا ــا  ،وه ـ ةوعيــة ولــتم يــت ق ـرا اطــرا ،لتضــمن أمثلــة عل ـ
املشــاركة الفعليــة جملموعــة وا ــعة مــن اجلهــا املعنيــة ،يف مــرحليت قعــدال اال تعرا ــا وعر ــها .ونعـ
أبن البلــدان اــد أنشــأ وموعــة م ــن اتليــا ا الفــة لتيس ـ التنســيو ،م ــن لينهــا أفراــة حكوميــة عامل ــة
مش كة لني القطاعا  ،وجلـان لضـم العديـد مـن أصـحا املصـلحة ،ومنسـقون رفيعـو املسـتوس .ون حـظ
أن اال تعرا ا الوةنية الطوعية اد لطت الضوء عل أكية الدعم والقيالة عل أعل مستوس ،وعل
( )١قليوليــا ،وأكرليئــان ،واألرجنتــني ،واألرلن ،وأف انســتان ،وقندونيســيا ،وأوروغـواا ،وقيـران (مجهوريــة  -اإل ـ مية) ،وقيطاليــا،
والاازيل ،والال ال ،وللئيكا ،ولليز ،ولن لي  ،ولنما ،ولـنن ،ولولسـوا  ،ولـ و ،ولـي رو  ،واتيلنـد ،ولوغـو ،واجلمهوريـة
التشــيكية ،والــدامنرك ،وزمبــالوا ،والســلفالور ،و ــلوفينيا ،والســويد ،و ــيل  ،وةاجيكســتان ،وغواليمــاال ،واــاو ،واطــر،
وكو تاريكا ،وكينيا ،ولكسماغ ،وماليز  ،وملديف ،ومو كو ،ونيبال ،ونيئ  ،وا ند ،وهندورا  ،وهولندا ،والياابن.
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ق ــفاء ةــال حملـ علـ أهــدا التنميــة املســتدامة يف خطــم وا ـ اليئيا التنميــة الوةنيــة ،وعلـ أكيــة
ق ـراك الســلطا الليــة .ونشــدل عل ـ أكيــة لنــاء القــدرا الوةنيــة يف وــال املتالعــة واال ــتعراض ،وعل ـ
م ـزا لقــد املســاعدة عل ـ قعــدال اال تعرا ــا الوةنيــة الطوعيــة .ونشــئ مجي ـ الــدول األعضــاء عل ـ
اال تفالة عل أفضل وجه من الدرو املستخلصة من عمليـة اال ـتعراض مـن أجـل لعزيـز لنفيـذها خلطـة
ع ــام  ٢٠3٠عل ـ ـ الص ــعيد ال ــوةي ،وعل ـ ـ النظ ــر يف لق ــد ا تعرا ــا وةني ــة ةوعي ــة ألن ــاء املنت ــدس
السيا ـ ـ الرفي ـ ـ املسـ ــتوس ،ونث ــي يف هـ ــذا الصـ ــدل عل ـ ـ مجي ـ ـ البلـ ــدان الـ ــيت لطوع ــت مـ ــن ابـ ــل لتقـ ــد
ا تعرا ا يف عام ٢٠١٨؛
 - ٢4وحنن نتطل قي االة ل عل
يف صياغة لقرير التنمية املستدامة عل
الث لة للتنمية املستدامة كافة ،والذا
الصلة لني العلم والسيا ا عل مجي

عمل العلماء البارزين البالغ عدلهم  ١5عالمـا الـذين يشـاركون
الصـعيد العـامل الـذا يصـدر كـل أرلـ ـنوا  ،مـ مراعـاة األلعـال
يس د له املنتدس السيا الرفي املستوس لعام  ٢٠١٩و يعزز
املستو ؛

 - ٢5وحنــن نرحــب أبعمــال اجمللــس االاتصــالا واالجتمــاع  ،مبــا فيهــا أعمــال جلانــه وأجزائــه الو يفيــة
واإلاليميــة .فــاجمللس يضــطل لــدور رئيس ـ يف لعــم اجلهــول الراميــة قي القضــاء عل ـ الفقــر مي ـ أ ــكاله
وألعــال مــن خـ ل لعزيــز التنميــة املســتدامة ،وقاتحــة املزيــد مــن الفــرو والتصــدا للتحــد كا الصــلة،
ونعـ يف هــذا الصــدل ابملســاكا الــيت اــدمتها منتــد اجمللــس املعنيــة ابلشــبا والش ـراكا والتعــاون
اإلمنــائ والعلــم والتكنولوجيــا وااللتكــار؛ وأجـزااب املعنيــة ابلتكامــل واألنشــطة التنفيذيــة والشــؤون اإلنســانية؛
واجتماعالــه اخلاصــة .وحنــن نتطل ـ قي مســاكا اجمللــس وغ ـ مــن املنتــد وا ييــا احكوميــة الدوليــة
كا الصلة ،وكذلف اجملموعـا الرئيسـية واجلهـا املعنيـة األخـرس ،الـيت لسـاهم مبعـار متخصصـة هامـة
لشـ ــأن املو ـ ــول واألهـ ــدا ايـ ــد اال ـ ــتعراض .ون حـ ــظ أن لعـ ــة أهـ ــدا التنميـ ــة املسـ ــتدامة ال ل ـ ـزال
غ مشمولة؛
 - ٢٦ونرحــب أيضــا ابملس ــاكا املســتمدة م ــن املنتــد اإلاليميــة م ــن أجــل التنمي ــة املســتدامة ال ــيت
عقــد يف عــام  ٢٠١٧الــيت لتــيح فرصــا مفيــدة ،حســب احالــة ،للــتعلم مــن األاـران ول ــتعراض ولبــالل
أفضل املمار ا وقجراء منااشا لني وموعة متنوعة من اجلها املعنيـة .وحنـن نقـر أبكيـة الـدور الـذا
يكن أن لضطل له املنتد اإلاليمية ولون اإلاليمية ،مبا فيها اللئان اإلاليمية ل مم املتحدة ،يف لعـم
لنفيــذ خطــة عــام  .٢٠3٠ونــدعوها قي أن لواصــل املســاكة يف أعمــال املنتــدس السيا ـ الرفي ـ املســتوس
لسبل من لينها ق راك اجلها املعنية ،حسب االاتضاء؛
 - ٢٧ونشــدل عل ـ ــرورة يســني ولنســيو مج ـ ويليــل ونشــر وا ــتخدام قحصــاءا وليــا عاليــة
اجلولة و هلة املنال وحسنة التوايت ومولواة ومصنفة حبسب الدخل ،واجلـنس ،والسـن ،واالنتمـاء العراـ
واإللي ،والو من حي ا ئرة ،واإلعااة ،واملوا اجل رايف ،وغ هـا مـن اخلصـائن املهمـة يف السـيااا
الوةنية .ونع أبن اال تعرا ا الوةنية الطوعيـة لبـني أن هـذ املسـألة لثـ يـد اب ـتمرار ،وحنـ
البلدان عل مواصلة لعزيز التعاون عل املستو الثنائية واإلاليمية والعاملية لبناء القدرا ولبالل أفضـل
املمار ا يف هذا اجملال .وق افة قي كلف ،نش قي أكية أن لقوم عملية صن القرار وااللتكارا علـ
معطيا وليـا مولواـة ،وقي ـرورة لنـاء القـدرا مـن أجـل قنتـاخ البيـا مبختلـف أ ـكا ا ،الكميـة
والنوعيــة منهــا عل ـ حــد ـواء ،ويليلهــا وا ــتخدامها لتحقيــو أهــدا التنميــة املســتدامة .ونرحــب أيضــا
ابعتمــال قةــار املؤ ـرا العامليــة الــذا وافقــت عليــه اللئنــة اإلحصــائية لوصــفه ألاة ةوعيــة اطريــة لشــمل
10/11

17-11981

E/2017/L.29
E/HLPF/2017/L.2

وموعة أولية من املؤ را اليت لنقح نو ً وختض ملراجعة املة من جانـب اللئنـة ،ونتطلـ قي لنفيـذ
ومواصلة يسينه لطريقة املة؛
 - ٢٨ونشدل عل رورة اختاك اإلجراءا املنا بة إل فاء ةال حمل عل أهـدا التنميـة املسـتدامة
علـ مجيـ املســتو  ،مــن املســتوس الــوةي قي مســتوس اجملتمعــا اللـ واملســتوس القاعــدا ،وللتعريــف
ــذ األهــدا  .ويف هــذا الســيا  ،ال يكــن التنفيــذ لفعاليــة أو مســاءلة مواةنينــا قكا يكــن هنالــف وعـ
ذ األهدا  .وينب لذل جهول للتواصل م مجي اجلها املعنية ،مبا يف كلف السلطا لون الوةنية
واللية ،والشعو األصلية ،واأل خاو كوو اإلعااة ،واجملتم املدين ،واطال األعمال ،والقطـال اخلـاو،
وو ائل اإلع م ،والاملانيون ،واألو ا العلمية واألكاليية؛
 - ٢٩ونع ـ لــدور األمــم املتحــدة يف لعــم البلــدان ،لنــاء عل ـ ةلبهــا ،يف جهولهــا الراميــة قي لنفيــذ
خطــة عــام  ٢٠3٠ويقيقهــا .ويف هــذا الصــدل ،نش ـ قي أكيــة أن يتــل منظومــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة
مواعا أفضل لتتمكن من القيام مبهامها .وحنيم علما ابجلهول اليت لذ ا األمني العـام لتلبيـة ةلبـا الـدول
األعضاء للحصول عل لوصيا ملعاجلة الث ـرا ومـواةن التـداخل ،وكـذلف ملعرفـة اخليـارا املتاحـة ،مـ
لقييم ا رها ،وما لنطوا عليه من مـزا وعيـو  ،مـن أجـل لعزيـز مسـاءلة الكيـا التالعـة ملنظومـة األمـم
املتحــدة اإلمنائيــة وق ــفاء املزيــد مــن الشــفافية عليهــا والتنســيو عمومــا فيمــا لينهــا ،ويســني ق ـرا الــدول
األعضاء عليها .وحنـن يف انتظـار املزيـد مـن اخليـارا واملق حـا الـيت يعر ـها علينـا األمـني العـام حبلـول
اهاية السنة؛
 - 3٠ونتعهــد مبواصــلة لنفيــذ خطــة عــام  ٢٠3٠لصــورة ــاملة وفعالــة وابختــاك خط ـوا جرييــة وكفيلــة
إبحدا يوال فعلية من أجل القضاء عل الفقر مي أ ـكاله وألعـال يف كـل مكـان ،وابلوصـول قي
أكثر األ خاو ختلفا عن الركب ابل غ هم وكفالة أال يتخلف أحد عن الركب.
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