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پیشــگفتــار

روســای دولت هــا، نماینــدگان بلندپایــۀ نهادهــای تخصصــی ســازمان ملــل متحــد و جامعــه مدنــی در 
ســپتامبر 2015 گــرد هــم آمدنــد و در مجمــع عمومــی ملــل متحــد، دســتورکار توســعه پایــدار 2030 
را تصویــب کردنــد. ایــن دســتورکار کــه جایگزیــن اهــداف توســعه هــزاره شــد، شــامل 17 هــدف اصلــی 
و 169 هــدف ویــژه اســت کــه نقشــه راه جامعــۀ بین المللــی را در زمینــه توســعۀ پایــدار بــرای پانــزده 

ســال آینــده ترســیم می کنــد.
ــه  ــت ک ــده ای اس ــتور کار وع ــن دس ــد:» ای ــد، می گوی ــل متح ــازمان مل ــر کل س ــون، دبی ــای بانکیم آق
ــرای  ــه مــردم سراســر جهــان داده شــده اســت. ایــن ســند دســتورکاری ب توســط رهبــران کشــورها ب
ــه مشــترک ماســت.  ــن، خان ــرۀ زمی ــرای ک ــر در همــه اشــکال آن و ب ــه فق ــان بخشــیدن ب ــردم، پای م
اهــداف ایــن دســتور کار بایــد از اول ژانویــه 2016 در کشــورها عملیاتــی شــوند و راهنمــای تصمیمــات 
مــا بــرای پانــزده ســال آینــده قــرار گیرنــد. همــۀ مــا بایــد بــرای اجــرای ایــن دســتورکار بــا توجــه بــه 
ــت ها و  ــه سیاس ــرام ب ــود و احت ــورهای خ ــعه در کش ــطوح توس ــی و س ــای مل ــا و واقعیت ه ظرفیت ه

ــم.« ــی کار کنی ــه ای و جهان ــی، منطق ــای مل اولویت ه
خانــم ایرینــا بوکــووا، مدیــر کل یونســکو، در بیــان اهمیــت ایــن دســتور کار می گویــد: »در جهانــی کــه 
بــه ســرعت در حــال تغییــر اســت و دارای منابــع محــدودی اســت، مــا بایــد بــر مهمتریــن پیش برنــدگان 
توســعه پایــدار یعنــی حــذف فقــر و صلــح پایــدار متمرکــز شــویم. بــه بــاور مــن، همــکاری در آمــوزش، 
علــوم، فرهنــگ، ارتباطــات و اطالعــات یــک نیــروی محرکــۀ قــوی بــرای تحــول دگرگون ســاز اســت. در 
ســاختار ایــن دســتورکار، شــش وجــه اساســی در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه گفت گوهــای دولت هــای 
عضــو ســازمان ملــل متحــد را تســهیل می کنــد. ایــن شــش جنبــه عبارتنــد از: کرامــت، مــردم، کــره 

زمیــن، ســعادت، عدالــت، و شــراکت.«
ــه توســعۀ  ــرای دســتیابی ب ــع و یکپارچــه ب ــک چارچــوب جام ــن دســتور کار در طراحــی ی ــت ای اهمی
متــوازن، هماهنــگ و پایــدار اســت کــه نه تنهــا شــامل آمــوزش و حفاظــت از محیــط زیســت می شــود 
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــی را ب ــای اجتماع ــازی فرصت ه ــدار و برابرس ــتغال پای ــادی، اش ــد اقتص ــه رش بلک
جوامــع صلح جــو و پایــدار ترســیم می کنــد. دســتورکار 2030 توســعۀ پایــدار، حقــوق افــراد را محتــرم 
می شــمارد و از دیدگاهــی انســانی در مــورد توســعه بهــره میگیــرد. ایــن دســتورکار، بــر اصــول کرامــت 
و حقــوق بشــر، عدالــت اجتماعــی، صلــح، شــمول اجتماعــی و حفاظــت و تنــوع قومــی، فرهنگــی و زبانی 

و نیــز بــر مســئولیت مشــترک و پاســخ گویی اســتوار اســت.
پنــج حــوزۀ کاری یونســکو ارتبــاط بســیار نزدیکــی بــا دســتور کار توســعه پایــدار 2030 دارد. آمــوزش 
ــوزش و  ــوی آم ــه س ــوان »ب ــا عن ــد و ب ــکیل می ده ــتور کار را تش ــن دس ــارم ای ــدف چه ــه ه 2030 ک
ــه اهــداف آموزشــی  ــاً ب ــر و فراگیــر« آورده شــده اســت، صرف ــا کیفیــت، براب یادگیــری مــادام العمــر ب
محــدود نمی شــود بلکــه در تحقــق اهــداف دیگــر دســتور کار نیــز کــه شــامل تامیــن بهداشــت، دســتیابی 
بــه رشــد اقتصــادی و اشــتغال پایــدار، الگوهــای تولیــد و مصــرف پایــدار و تغییــر اقلیــم می شــود، نقــش 
اساســی ایفــا می کنــد. دســتورکار 2030 توســعۀ پایــدار، نقــش آمــوزش را بــرای موفقیــت همــۀ اهــداف 
ــک از  ــر ی ــق ه ــوزش قادراســت تحق ــه آم ــاور اســت ک ــن ب ــر ای ــد و ب ــدار، اساســی می دان توســعۀ پای
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اهــداف توســعه پایــدار را تســریع کنــد و از ایــن منظــر الزم اســت بــه عنــوان عامــل موثــر در تحقــق 
اهــداف دیگــر دســتور کار نیــز در نظــر گرفتــه شــود. 

ــم،  ــر گام مهمــی دربازشــناخت ســهم عل ــد 2030 نمایان گ ــوم طبیعــی، دســتور کار جدی در حــوزه عل
ــه  ــرون ب ــرژی مق ــع آب، ان ــه مناب ــی ب ــق دسترس ــدار از طری ــعه پای ــرای توس ــوآوری ب ــاوری و ن فن
صرفــه، حفاظــت و اســتفادۀ پایــدار از اقیانوس هــا و بوم ســازگان ها، مدیریــت پایــدار جنگل هــا و 
متوقف ســاختن تخریــب تنــوع زیســتی اســت. ابعــاد اجتماعــی توســعۀ پایــدار، به ویــژه اهــداف مرتبــط 
ــت  ــع صلح جــو، عدال ــری در ایجــاد جوام ــد گام موث ــوالن، می توان ــر و توانمندســازی معل ــا حــذف فق ب

محــور و پاســخگو محســوب شــود.
بدیهــی اســت کــه هیــچ توســعه ای نمــی توانــد بــدون فرهنــگ بــه پایــداری برســد. فرهنــگ هویــت 
ــک  ــور کم ــان- مح ــر و انس ــر، فراگی ــعه براب ــر و توس ــش فق ــه کاه ــد و ب ــکیل می ده ــع را تش جوام
ــی  ــرای جهت بخش ــرط الزم ب ــعه، پیشش ــت های توس ــن سیاس ــگ در بط ــرار دادن فرهن ــد. ق می کن
بــه فرآینــد جهانــی شــدن بــا احتــرام بــه تنــوع فرهنگ هــا و حفاظــت از میــراث فرهنگــی ملمــوس و 

ــر ترویــج تفاهــم میــان فرهنگــی اســت. ــا تاکیــد ب ناملمــوس ب
در دســتور کار 2030 توســعۀ پایــدار، تاکیــد فزایندهــای بــر دسترســی و نشــر اطالعــات شــده اســت. 
برنامــۀ ارتباطــات و اطالعــات یونســکو بــا اهــداف مربــوط بــه ترویــج آمــوزش و یادگیــری مادام العمــر، 
ــدار و ایجــاد جوامــع صلح جــو کــه هــدف شــانزدهم دســتور کار اســت، همســویی  رشــد اقتصــادی پای
ــر اهمیــت  ــد ب ــا تاکی ــش ب ــدرت اطالعــات و دان ــوآوری فنــی، ق ــر اســاس ن ــع ب ــن جوام ــرا ای دارد. زی
آزادی بیــان، امنیــت روزنامه نــگاران، توســعه رســانه ها و دسترســی برابــر بــه اطالعــات شــکل میگیرنــد.

ــه فعالیــت تخصصــی خــود، گام هــای  کمیســیون ملــی یونســکو در ایــران از طریــق گروه هــای پنجگان
ــا رویکــرد فرابخشــی و مشــارکت همــه  ــرای عملیاتی کــردن اهــداف توســعه پایــدار 2030 ب اولیــه را ب
نهادهــای ملــی اعــم از دولتــی و غیردولتــی و بخــش خصوصــی آغــاز کــرده اســت. اثــر حاضــر که توســط 
ــتور کار  ــه دس ــداف هفده گان ــی اه ــه خوب ــت، ب ــده اس ــه ش ــران ترجم ــکو در ای ــی یونس ــیون مل کمیس
ــد در  ــه آن می توان ــه ب ــه توج ــد ک ــیم می کن ــت دار را ترس ــای اولوی ــدار و حوزه ه ــعۀ پای 2030 توس

ــر باشــد. ــه توســعه پایــدار کشــور موث ــوط ب تدویــن سیاســت های کالن ملــی مرب
در پایــان الزم می  دانــم از حمایــت مالــی و فنــی دفتــر صنــدوق کــودکان ملــل متحــد در ایــران و دفتــر 
منطقــه ای یونســکو در تهــران از چــاپ و انتشــار ایــن ســند تشــکر و قدردانــی نمایــم. از همــکاران خــودم 
در کمیســیون ملــی یونســکو کــه در ترجمــه و تنظیــم ایــن ســند همکاری ارزشــمندی داشــتند، ســرکار 
خانــم پیروزنیــک کــه ترجمــه ســند را انجــام دادنــد، ســرکار خانــم پورهــادی کــه ترجمــۀ فارســی را 
ویرایــش نمودنــد و ســرکار خانــم دکتــر محــب حســینی کــه نظــارت و هدایــت فنــی و علمــی این ســند 

را برعهــده داشــتند، سپاســگزاری میکنــم.
امیــدوارم ایــن اثــر بتوانــد در اتخــاذ سیاســت های منســجم و یکپارچــه توســط برنامه ریــزان کشــور در 

راســتای توســعۀ پایــدار جهانــی موثــر باشــد.

 سعداهلل نصیری قیداری
 دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو
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دگرگون ساختن جهان ما: دستورکار 2030 برای توسعۀ پایدار

سخــن نخــست
ــا و اوضــاع و احــوال کــرۀ  ــاه و نیک بختــی آن ه ــه رف ــا توجــه ب ــراد و ب ــرای اف   دســتورکار پیــش رو، ب
زمیــن تهیــه شــده اســت. هــدف از تهیــه ایــن دســتورکار همچنیــن تقویــت صلــح جهانــی در ســایۀ  
ــۀ اشــکال و  ــر در هم ــه ریشــه کنی فق ــن شــناخت رســیده ایم ک ــه ای ــا ب ــای بیشــتر اســت. م آزادی ه
ــعۀ  ــر توس ــات اجتناب ناپذی ــی و از ملزوم ــش جهان ــن چال ــق، بزرگ تری ــر مطل ــه فق ــاد آن، از جمل ابع

پایــدار اســت. 
  همــۀ کشــورها و کلیــۀ ذی نفعــان، در ســایۀ یــک مشــارکت جمعــی ایــن دســتورکار را اجــرا خواهنــد 
ــا نســل بشــر را از جــور فقــر برهانیــم و خواهــان آن هســتیم کــه ســیارۀ خــود را  کــرد. مــا برآنیــم ت
دوســت بداریــم و آن را التیــام بخشــیم. مــا عــزم خــود را جــزم کرده ایــم تــا بــرای تغییــر مســیر جهــان 
بــه ســوی مقاومــت بیشــتر و توســعۀ پایــدار، قدم هــای عاجــل، دگرگون کننــده و جســورانه برداریــم و 
ضمــن آمــاده شــدن بــرای ایــن گــذار جمعــی، تعهــد می دهیــم کــه کســی از ایــن قافلــه عقــب نمانــد.
ــم،  ــالم می کنی ــا را اع ــروز آن ه ــه ام ــی آن ک ــدف جانب ــدار و 169 ه ــعۀ پای ــۀ توس ــداف هفده گان   اه
بیانگــر دامنــه و اهمیــت ایــن دســتورکار جدیــد جهانــی هســتند و بــر مبنــای اهــداف توســعۀ هــزاره 
تهیــه شــده اند و به دنبــال تحّقــق و تکمیــل چیــزی هســتند کــه اهــداف توســعۀ هــزاره بــدان نرســید. 
ایــن اهــداف، رعایــت حقــوق بشــر بــرای همــه، تحّقــق تســاوی جنســیتی بــرای همــه و توانمندســازی 
همــۀ زنــان و دختــران را دنبــال می کنــد. این هــا، اهدافــی منســجم و ملمــوس هســتند و میــان ابعــاد 

ــد. ــرار میکنن ــادل برق ــدار تع ســه گانۀ اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطی توســعۀ پای

مـــردم
  مــا بــر آنیــم تــا بــه فقــر و گرســنگی در همــۀ اشــکال و ابعــاد آن  پایــان دهیــم و تضمیــن کنیــم کــه 
همــۀ انســان ها، در عیــن حفــظ کرامــت انســانی و رعایــت برابــری بتواننــد در محیط زیســتی ســالم، از 

حداکثــر توانایی هــای خــود اســتفاده کننــد. 

کــرۀ زمیــن
  مــا بــر آنیــم تــا کــرۀ زمیــن را از طریــق تولیــد و مصــرف پایــدار، مدیریــت پایــدار منابــع طبیعــی و 
اقــدام فــوری در مــورد تغییــر اقلیــم، در برابــر تخریــب حفــظ کنیــم، بــه گونــه ای کــه بتوانــد پاســخ گوی 

نیازهــای نســل های فعلــی و آینــده باشــد.



11

نیک بختی و رفاه
  مــا بــر آنیــم تــا تضمیــن کنیــم کــه همــۀ انســان ها بتواننــد زندگــی تــوأم بــا رفــاه و کامیابــی داشــته 
باشــند و پیشــرفت های اقتصــادی و اجتماعــی و پیشــرفت های مبتنــی بــر فنــاوری، بــا طبیعــت همســو 

. شد با
 

صلـــح
  مــا بــه دنبــال ترویــج جوامــع فراگیــر، عدالت محــور و صلح جــو هســتیم، جوامعــی کــه بــه دور و رهــا 
از تــرس و خشــونت هســتند. توســعۀ پایــدار در نبــود صلــح، محّقــق نمی شــود و اســتقرار صلــح نیــز در 

نبــود توســعۀ پایــدار امکان پذیــر نیســت.

مشــارکــت
  مــا برآنیــم تــا بــرای  عملیاتی ســاختن ایــن دســتورکار، ابزارهــای الزم را در ســایۀ زمینه ســازی بــرای 
یــک مشــارکت جهانــی  پویــا و نوســازی شــده بــرای توســعۀ پایــدار، بــر مبنــای تقویــت انســجام جهانــی، 
ــراد جامعــۀ بشــری و در ســایۀ  ــن و آســیب پذیرترین اف ــژۀ فقیرتری ــر نیازهــای وی ــا تمرکــز خــاص ب ب

مشــارکت همــۀ کشــورها، تمامــی انســان ها و کلیــۀ ذی نفعــان مهیــا کنیــم. 
ــناخته  ــمیت ش ــه رس ــن ب ــدار، در تضمی ــعۀ پای ــداف توس ــجم اه ــت منس ــل و ماهی ــای متقاب پیوند ه
ــال و  ــند، آم ــن س ــۀ ای ــر در تهی ــی دارد. اگ ــش مهم ــد نق ــتورکار جدی ــن دس ــۀ ای ــدِف تهی ــدن ه ش
ــود  ــرای بهب ــه ب ــم ک ــم بگویی ــم، آن گاه می توانی ــرار دهی ــد نظــر ق ــوع بشــر را م خواســته های همــۀ ن
ــه  ــل شــدن ب ــرای تبدی ــا ب ــان م ــن صــورت، جه ــته ایم و در ای ــری برداش ــدم مؤث ــگان، ق ــی هم زندگ

ــر، دگرگــون خواهــد شــد. ــی بهت جهان
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بیــانیــــه
مقدمه

ــالروز  ــن س ــبت هفتادمی ــه مناس ــه ب ــه  ک ــدگان عالی رتب ــورها و نماین ــا و کش ــای دولت ه ــا رؤس 1- م
ــم  ــرد ه ــورک گ ــر آن در نیوی ــپتامبر 2015 در مق ــا 27 س ــد، از 25 ت ــل متح ــازمان مل ــیس س تأس

ــم. ــق کرده ای ــدار تواف ــعۀ پای ــرای توس ــدی ب ــداف جدی ــورد اه ــم، در م آمده ای

2-  مــا بــه نیابــت از مردمــی کــه بــه آن هــا خدمــت می کنیــم، در مــورد مجموعــه ای از اهــداف جامــع، 
ــد  ــا متعه ــم. م ــاذ کرده ای ــی اتخ ــی تاریخ ــده، تصمیم ــی و  دگرگون کنن ــور جهان ــر و مردم مح فراگی
ــدون وقفــه تــالش کنیــم. مــا  ــا ســال 2030 ب ــق کامــل ایــن دســتورکار، ت ــرای تحّق می شــویم کــه ب
بــه ایــن شــناخت رســیده ایم کــه ریشــه کنی فقــر در همــۀ اشــکال و ابعــاد آن، از جملــه فقــر مطلــق، 
بزرگ تریــن چالــش جهانــی و از ملزومــات اجتنــاب  ناپذیــر توســعۀ پایــدار اســت. مــا بــه تحّقــق توســعۀ 
ــادل و منســجم  ــه ای متع ــه گون ــاد ســه گانۀ اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطی آن ب ــدار در ابع پای
متعهــد شــده ایم. بــه عــالوه، مــا بــرای تحّقــق اهــداف محّقــق نشــدۀ توســعۀ هــزاره نیــز تــالش خواهیــم 

کــرد.

3-  مــا تصمیــم گرفته ایــم کــه از هــم اکنــون تــا ســال 2030، بــرای پایــان دادن بــه فقــر و گرســنگی 
ــا نابرابری هــای موجــود در درون کشــورها و در میــان کشــورها مبــارزه  در همــه جــا تــالش کنیــم و ب
کنیــم. مــا برآنیــم تــا از حقــوق بشــر دفــاع کنیــم و برابــری جنســیتی و توانمندســازی زنــان و دختــران 
را ترویــج نماییــم؛ ضمــن اینکــه متعهــد شــده ایم کــه ضامــن حفاظــت دائمــی از کــرۀ زمیــن و منابــع 
ــی و ظرفیت هــای موجــود،  ــف توســعۀ ملّ ــه ســطوح مختل ــا توجــه ب ــه عــالوه، ب طبیعــی آن باشــیم. ب
ــی و  ــز همه گیرشــدن نیک بخت ــر، و نی ــدار و فراگی ــرای توســعۀ اقتصــادی پای ــرای ایجــاد شــرایطی ب ب

اشــتغال شــرافت مندانه تــالش خواهیــم کــرد. 

ــرای ایــن گــذار جمعــی، تعهــد می دهیــم کــه کســی از ایــن قافلــه عقــب  4-  ضمــن آمــاده شــدن ب
نمانــد. بــا وقــوف بــه اهمیــت کرامــت انســانی، مایــل هســتیم کــه اهــداف اصلــی و جانبــی بــرای همــۀ 
ملت هــا، انســان ها و همــۀ اقشــار جوامــع بــه شــکل یکســان تعریــف شــوند. مــا تــالش می کنیــم کــه 

ــم. ــر دسترســی یابی ــه اقشــار عقب مانده ت ــدا ب ابت
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ــتورکار،  ــن دس ــت. ای ــوردار اس ــابقه ای برخ ــت بی س ــیع و اهمی ــترۀ وس ــر، ازگس ــتور کار حاض 5-  دس
توســط همــۀ کشــورها پذیرفتــه شــده اســت و بــا توجــه بــه واقعیت هــا، ظرفیت هــا و ســطوح مختلــف 
توســعۀ ملّــی و بــا احتــرام بــه اولویت هــا و مقــررات ملّــی، بــه همــۀ کشــورها مربــوط میشــود. این هــا، 
اهدافــی جهانــی هســتند کــه بــه تمــام دنیــا مربــوط اســت و در ایــن رابطــه، هیــچ گونــه تفاوتــی میــان 
ــاد شــده، منســجم و  ــداف ی ــدارد. اه کشــورهای توســعه یافته و کشــورهای در حــال توســعه وجــود ن

ــد.  ــرار میکنن ــادل برق ــدار، تع ــاد ســه گانۀ توســعۀ پای ــان ابع ــد و می جدایی ناپذیرن

6-  اهــداف اصلــی و جانبــی منــدرج در ایــن ســند، نتیجــۀ بیــش از دو ســال مشــاورۀ عمومــی فشــرده 
ــه  ــا توجــه خــاص ب ــا جامعــۀ مدنــی و ســایر ذی نفعــان در جهــان اســت، کــه ب و همــکاری نزدیــک ب
ــکاری  ــا هم ــاوره، ب ــن مش ــه شده اســت. ای ــه تهی ــار جامع ــیب پذیرترین اقش ــن و آس ــای فقیرتری نیازه
ــل  ــازمان مل ــدار و س ــعۀ پای ــداف توس ــوزۀ اه ــی در ح ــع عموم ــی مجم ــروه کاری اینترنت ــمند گ ارزش
ــن  ــی در ای ــی تحلیل ــامبر 2014، گزارش ــد در دس ــل متح ــازمان مل ــرکل س ــد و دبی ــام ش ــد انج متح

ــه کــرد.  خصــوص ارائ

دیــدگــاه مــا
7-  تعییــن ایــن اهــداف اصلــی و جانبــی، در واقــع بــر پایــۀ دیدگاهــی صــورت پذیرفتــه کــه مبتنــی 
ــر، گرســنگی، بیمــاری  ــاری از فق ــا جهانی ع ــده اســت. م ــوده و بســیار  دگرگون کنن ــد ب ــی بلن ــر همت ب
ــکان شــکوفایی و پیشــرفت داشــته  ــراد، ام ــم. جهانی کــه در آن همــۀ اف ــدی را تصــور می کنی و نیازمن
باشــند. مــا جهانــی عــاری از تــرس و خشــونت را تصــور می کنیــم. مــا جهانــی را مــد نظــر داریــم کــه 
در آن ســوادآموزی همه گیــر شــده باشــد. جهانــی را تصــور می کنیــم کــه متضمــن دسترســی منصفانــه 
ــه آمــوزش کیفــی در همــۀ ســطوح، مراقبت هــای بهداشــتی، امنیــت اجتماعــی و بیمــۀ  ــی ب و همگان
ســالمت و نیــز جهانــی کــه متضمــن رفــاه جســمانی، روانــی و اجتماعــی افــراد اســت. مــا جهانــی را 
تصــور می کنیــم کــه در آن بــرای بــار دیگــر، بــه حــِق انســانِی تهیــۀ آب آشــامیدنی ســالم و بهداشــتی 
متعهــد شــویم، جایــی کــه در آن بهداشــت پیشــرفت کــرده باشــد و خــوراک بــه میــزان کافــی وجــود 
داشــته و ســالم، ارزان و مغــذی باشــد. مــا بــه جهانــی می اندیشــیم کــه زیســت گاه های انســانی در آن 
ــل  ــرژی پایــدار، قاب ــه ان امــن، مقــاوم و پایــدار هســتند و جایــی کــه امــکان دسترســی همــۀ مــردم ب

اطمینــان و ارزان فراهــم اســت. 

8-  مــا بــه جهانــی می اندیشــیم کــه در همــه جــای آن، حقــوق بشــر و کرامــت انســانی محتــرم شــمرده 
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ــه دور باشــد.  ــه تبعیــض ب ــوده و از هرگون ــری حاکــم ب ــت و براب ــون، عدال ــی کــه در آن قان شــود، جهان
ــمرده  ــرم ش ــی، محت ــوع فرهنگ ــت و تن ــف، قومی ــای مختل ــه در آن نژاده ــیم ک ــی می اندیش ــه جهان ب
شــوند. جهــان مــورد تصــور مــا جهانــی اســت کــه در آن، همــه از فرصت هــای برابــر بهره منــد باشــند 
تــا بــه واســطۀ آن، از تمــام توانشــان بهــره ببرنــد و نتیجــۀ آن نیک بختــی همگانــی باشــد. بــه جهانــی 
ــه  دور از  ــی کــه در آن، کــودکان ب ــر روی کودکانــش ســرمایه گذاری می کنــد. جهان می اندیشــیم کــه ب
هــر نــوع خشــونت و سوءاســتفاده رشــد و نمــو می کننــد. جهــان مــورد تصــور مــا، جهانــی اســت کــه 
در آن همــۀ زنــان و دختــران بــه  طــور همــه جانبــه، تســاوی جنســیتی را درک کننــد و همــۀ موانــع 
حقوقــی، اجتماعــی و اقتصــادی موجــود بــر ســِر راه توانمندســازی آنــان از میــان برداشــته شــده باشــد. 
ــد  ــر از بُع ــار، آزاد و فراگی ــف، بردب ــور، منص ــان عدالت مح ــک جه ــیم، ی ــه آن می اندیش ــه ب ــی ک جهان

اجتماعــی اســت کــه در آن همــۀ، نیازهــای اقشــار بســیار آســیب پذیر جامعــه بــرآورده شــده باشــد.

9-  مــا بــه جهانــی می اندیشــیم کــه در آن، همــۀ کشــورها از توســعۀ اقتصــادی پایــدار، فراگیــر و امــکان 
اشــتغال مناســب بــرای همــه بهره منــد باشــند. جهانــی کــه بــه آن می اندیشــیم، جهانــی اســت کــه در 
آن الگوهــای تولیــد و مصــرف و اســتفاده از همــۀ منابــع طبیعــی، از هــوا گرفتــه تــا زمیــن، از رودهــا، 
دریاچه هــا و ســفره های آب زیرزمینــی تــا دریاهــا و اقیانوس هــا همگــی پایــدار هســتند. جهــان مــورد 
نظــر مــا جهانــی اســت کــه در آن مردم ســاالری، حاکمیــت خــوب و حاکمیــت قانــون و وجــود فضاهــای 
ــظ  ــی و حف ــعۀ اجتماع ــادی، توس ــر اقتص ــدار و فراگی ــعۀ پای ــۀ توس ــب، الزم ــی مناس ــی و بین الملل ملّ
محیــط زیســت و ریشــه کنی فقــر و گرســنگی شــناخته شــود. جهانــی کــه بــه آن می اندیشــیم، جهانــی 
اســت کــه در آن توســعه و کاربــرد فنــاوری، بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــی و احتــرام بــه تنــوع زیســتی 
انجــام شــود و پیشــرفت های حاصلــه در حــوزۀ فنــاوری، پیشــرفت های مانــدگاری باشــند. جهــان مــورد 
نظــر مــا جهانــی اســت کــه در آن انســان در هماهنگــی و ســازگاری کامــل بــا محیــط زیســت زندگــی 

ــده حفاظــت می شــود.  ــای زن ــات وحــش و ســایر گونه ه ــد و از حی می کن
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اصول و تعهدات مشترک ما
10-  دســتور کار جدیــد، بــر مبنــای اصــول و اهــداف منشــور ســازمان ملــل متحــد و بــا احتــرام کامــل 
بــه حقــوق بین الملــل تهیــه شــده اســت. ایــن دســتور کار در اعالمیــۀ جهانــی حقــوق بشــر، میثاق هــای 
ــی ســران 2015 ریشــه دارد.  ــی اجــالس جهان ــزاره و ســند پایان ــۀ ه ــوق بشــر، اعالمی ــی حق بین الملل

ســند دیگــری کــه در تهیــۀ دســتور کار حاضــر مؤثــر بــوده، اعالمیــۀ حــق توســعه اســت.

ــد را  ــل متح ــازمان مل ــران س ــم س ــت های مه ــا و نشس ــۀ کنفرانس ه ــج هم ــر نتای ــار دیگ ــا ب 11-  م
ــد  ــد، تأیی ــر بوده ان ــر مؤث ــتورکار حاض ــکل گیری دس ــده اند و در ش ــدار ش ــعۀ پای ــذار توس ــه پایه گ ک
ــی ســران  ــون محیط زیســت و توســعه، اجــالس جهان ــو پیرام ــۀ ری ــد از: بیانی ــا عبارتن ــم. این ه می کنی
در مــورد توســعۀ پایــدار، اجــالس جهانــی ســران در خصــوص توســعۀ اجتماعــی، برنامــۀ عمــل کنفرانس 
بین المللــی جمعیــت و توســعه، برنامــۀ عمــل پکــن و کنفرانــس توســعۀ پایــدار ســازمان ملــل متحــد. 
عــالوه بــر ایــن، مــا اهمیــت اقداماتــی را نیــز کــه بــرای پیگیــری نشســت های یــاد شــده و نتایــج آن هــا 
انجــام شــده اســت، تأییــد می کنیــم. این هــا عبارتنــد از: نتایــج پایانــی چهارمیــن نشســت ســازمان ملــل 
متحــد پیرامــون کشــورهاِی دارای پایین تریــن ســطح توســعه یافتگــی، ســومین کنفرانــس بین المللــی 
در خصــوص کشــورهای کوچــک جزیــره ای در حــال توســعه، دومیــن کنفرانــس ســازمان ملــل متحــد 
پیرامــون کشــورهای در حــال توســعۀ محصــور در خشــکی و ســومین کنفرانــس جهانــی ســازمان ملــل 

متحــد در خصــوص کاهــش مخاطــرات بالیــای طبیعــی.

12-  مــا مجــدداً تمامــی اصــول مطــرح شــده در بیانیــۀ ریــو پیرامــون محیط زیســت و توســعه؛ به ویــژه 
اصــل مســئولیت های مشــترک امــا متفــاوت را کــه در ذیــل اصــل هفتــم ســند آورده شــده اســت، تأییــد 

ــم.  می کنی

13-  چالش هایــی کــه در جریــان ایــن اجــالس و کنفرانس هــای مهــم ســران بــه آن هــا اشــاره شــده، 
و تعهداتــی کــه در جریــان ایــن رویدادهــا مطــرح شــده اســت، همگــی بــه یکدیگــر وابســته هســتند. 
رفــع ایــن چالش هــا نیازمنــد یافتــن راه حل هایــی همبســته و منســجم اســت. بــرای رویارویــی مؤثــر بــا 
چالش هــای یــاد شــده، الزم اســت رویکــرد جدیــدی اتخــاذ شــود. توســعۀ پایــدار، بــا ایــن بــاور تحّقــق 
می یابــد کــه ریشــه کنی همــۀ اشــکال و ابعــاد فقــر، مبــارزه بــا نابرابــری در درون و در میــان کشــورها 
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حفاظــت از کــرۀ زمیــن، ایجــاد رشــد اقتصــادی پایــدار، جامــع و فراگیــر و ترویــج شــمول اجتماعــی، 
همگــی مفاهیمــی بــه هــم وابســته و مرتبــط هســتند.

جهان امروز ما
ــده  ــه رو ش ــادی رو ب ــای زی ــا چالش ه ــدار ب ــعۀ پای ــه توس ــم، ک ــم آمده ای ــرد  ه ــی گ ــا در زمان 14-  م
اســت. میلیاردهــا نفــر از شــهروندان مــا همچنــان در فقــر زندگــی می کننــد و از زندگــی ای کــه در آن 
ــه  کرامــت انســانی آن هــا رعایــت شــود، محــروم هســتند. نابرابــری  در درون و در میــان کشــورها رو ب
افزایــش اســت. نابرابــری فرصت هــا، ثــروت و قــدرت، بســیار زیــاد اســت. نابرابــری جنســیتی همچنــان 
چالــش عظیمــی اســت. بیــکاری، بــه ویــژه بیــکاری جوانــان مشــکل بزرگــی اســت. تهدیــد ســالمتی در 
جهــان، تشــدید بالیــای طبیعــی، افزایــش جنــگ، افراط گرایــی خشــونت آمیز، تروریســم و بحران هــای 
ــده در  ــل ش ــعۀ حاص ــرفت و توس ــرای پیش ــدی ب ــانها، تهدی ــاری انس ــی اجب ــتانه و جابه جای بشردوس
ــار جانبــی تخریــب زیســت محیطی، از  ــع طبیعــی و آث ــد. کاهــش مناب ســال های اخیــر  به شــمار می آی
جملــه پدیــدۀ بیابان زایــی، خشکســالی، تخریــب زمیــن، کمبــود آب شــیرین و تخریــب تنــوع زیســتی، 
ــان  ــائل زم ــن مس ــم، از مهم تری ــر اقلی ــد. تغیی ــدید می کنن ــریت را تش ــِش روِی بش ــای پی چالش ه
ماســت و آثــار مخــرب آن، تــوان کشــورها را بــرای تحّقــق توســعۀ پایــدار تضعیــف می کنــد. افزایــش 
ــر نواحــی  ــم، ب ــر اقلی ــار تغیی ــا و ســایر آث ــا، اسیدی شــدن اقیانوس ه ــدن ســطح آب دری ــاال آم ــا، ب دم
ــر اکثــر کشــورهای دارای  ــا، از جملــه ب ــا ارتفــاع کمتــر از ســطح دری ســاحلی و کشــورهای ســاحلی ب
پایین تریــن ســطح توســعه یافتگی و کشــورهای کوچــک جزیــره ای در حــال توســعه تأثیــر مهمــی دارد. 
بقــای بســیاری از جوامــع و نظام هــای حمایــت از زیســت کــرۀ زمیــن، در معــرض خطــر قــرار گرفتــه 

اســت. 

ــم گیری در  ــرفت  چش ــت. پیش ــم هس ــزرگ ه ــای ب ــان فرصت ه ــون زم ــا، اکن ــۀ این ه ــا هم 15-  ب
رویارویــی بــا بســیاری از چالش هــای توســعه حاصــل شــده اســت. در نســل قبــل، صدهــا میلیــون نفــر 
از فقــِر مطلــق نجــات یافته انــد. اکنــون دسترســی بــه آمــوزش بــرای دختــران و پســران بیشــتر شــده 
اســت. گســترش فناوری هــای اطالعــات و ارتباطــات و همچنیــن ارتباطــات متقابــل جهانــی؛ در تســریع 
ــه  ــان همــان گون ــع دانش بنی ــال و توســعۀ جوام ــان برداشــتن شــکاف دیجیت پیشــرفت انســانی، از می
نقــش مهــم داشــته، کــه نــوآوری علمــی و فنــاوری-  محــور، بــر وســعت و تنــوع پزشــکی و انــرژی تأثیــر 

بســزایی داشــته اســت.
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16-  قریــب بــه 15 ســال پیــش، جامعــۀ جهانــی در مــورد اهــداف توســعۀ هــزاره توافــق کــرد. ایــن 
اهــداف بــه چارچــوب مهمــی بــرای توســعه تبدیــل شــد و پیشــرفت های  چشــم گیری نیــز در برخــی 
ــا،  ــژه در آفریق ــه وی ــورها؛ ب ــان کش ــرفت ها در می ــن پیش ــزان ای ــا می ــد، ام ــل گردی ــا حاص از حوزه ه
کشــورهاِی دارای پایین تریــن ســطح توســعه یافتگی، کشــورهای در حــال توســعۀ محصــور در خشــکی 
و کشــورهای کوچــک جزیــره ای در حــال توســعه یکســان نبــوده اســت؛ ضمــن اینکــه برخــی از اهــداف 
ــی و  ــد و دوران کودک ــس از تول ــارداری، پ ــت ب ــه بهداش ــوط ب ــداف مرب ــژه اه ــه وی ــزاره، ب ــعۀ ه توس
همچنیــن بهداشــت بــاروری، بــه گونــۀ رضایت بخشــی تحّقــق نیافتــه اســت. مــا بــار دیگــر بــه تحّقــق 
همــۀ اهــداف توســعۀ هــزاره، از جملــه اهــداف کمتــر دســت یافتنی متعهــد می شــویم و ایــن کار را بــه 
ــورهای  ــایر کش ــعه یافته و س ــورهای کمتر  توس ــه کش ــته ب ــز و پیوس ــای متمرک ــۀ کمک ه ــا ارائ ــژه ب وی
ــه  ــی ارائ ــط حمایت ــای مرتب ــتای برنامه ه ــا، در راس ــم. کمک ه ــام می دهی ــاص انج ــرایط خ دارای ش
خواهنــد شــد. دســتورکار جدیــد، بــر مبنــای اهــداف توســعۀ هــزاره تعریــف شــده اســت و قصــد دارد تــا 
آنچــه را کــه در قالــب اهــداف توســعۀ هــزاره تحّقــق نیافتــه اســت؛ بــه ویــژه در زمینــۀ دسترســی بــه 

ــق ســازد.  ــه، محّق آســیب پذیرترین اقشــار جامع

ــه  ــتره و دامن ــر گس ــم، از نظ ــالم می کنی ــروز اع ــه ام ــی را ک ــوب عمل ــن، چارچ ــود ای ــا وج 17-  ب
ــداوم بخشــیدن  ــالوه برت ــن دســتور کار، ع ــد. ای ــزاره حرکــت می کن ــداف توســعۀ ه ــر از اه بســیار فرات
ــی و  ــت غذای ــوزش، امنی ــت، آم ــن بهداش ــر، تأمی ــه کنی فق ــد ریش ــعه ا  ی مانن ــای توس ــه اولویت ه ب
تغذیــه، اهــداف گســتردۀ دیگــری را نیــز در حوزه هــای اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطی مطــرح 
می کنــد. عــالوه بــر ایــن، دســتورکار حاضــر، وعــدۀ ایجــاد جوامعــی صلح جوتــر و فراگیرتــر را می دهــد. 
دســتورکار پیــش رو همچنیــن ابزارهــا و راه هــای تحّقــق توســعه را بــه دقــت تشــریح می کنــد. رویکــرد 
منســجمی را کــه در تهیــۀ ایــن دســتورکار اتخــاذ کرده ایــم، بیانگــر وجــود پیوندهــای عمیــق و عناصــر 

ــد اســت. ــی و فرعــی جدی ــان اهــداف اصل بین رشــته  ای متعــددی می

دستورکار جدید
18-  مــا امــروز )در قالــب ایــن دســتورکار(، 17 هــدف توســعۀ پایــدار را به همــراه 169 هــدف فرعــی 
کــه همگــی بــه هــم پیوســته و هســتند، پیشــنهاد می کنیــم. پیــش از ایــن، رهبــران جهــان هیــچ گاه بــه 
اقــدام و تالش هــای مشــترکی در راســتای تحّقــق دســتورکاری جهانــی و بــه ایــن گســتردگی متعهــد 
نشــده بودنــد. مــا در کنــار هــم، در مســیر توســعۀ پایــدار قــدم گذاشــته ایم و همگــی بــه تحّقــق توســعۀ 
جهانــی و همــکاری از نــوع بــرد - بــرد متعهــد شــده ایم. ایــن رویکــرد می توانــد بــرای همــۀ کشــورها 
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و تمامــی مناطــق جهــان، بــازدۀ بســیار خوبــی بــه همــراه داشــته باشــد. مــا تأکیــد می کنیــم کــه همــۀ 
کشــورها بــر ثــروت، منابــع طبیعــی و  فعالیت هــای اقتصــادی  خــود حاکمیــت مســتقل و دائمــی دارنــد 
ــه نفــع همــه، هــم نســل های حــال و  و   می بایســت ایــن حاکمیــت را دارا باشــند. ایــن دســتورکار را ب
هــم نســل های آینــده اجــرا خواهیــم کــرد. در اجــرای  دســتور کار حاضر، بــه حقــوق بین الملــل  متعهــد 
ــوق و  ــتای حق ــه  در راس ــود  ک ــرا ش ــه ای اج ــن   می بایســت به گون ــه ای ــم  ک ــد  می کنی ــم و تأکی می مانی

تعهــدات کشــورها در ارتبــاط بــا حقــوق بین الملــل باشــد.

ــه  ــوط ب ــی مرب ــی حقــوق بشــر و ســایر اســناد بین الملل ــر اهمیــت بیانیــۀ جهان ــار دیگــر ب ــا ب 19-  م
حقــوق بشــر و حقــوق بین الملــل تأکیــد می کنیــم. مــا در راســتای منشــور ســازمان  ملــل متحــد، بــر 
ــن  ــای بنیادی ــوق بشــر و  آزادی ه ــه  حق ــرام ب ــظ و احت ــج، حف مســئولیت های همــۀ کشــورها در تروی
بــرای همــه، بــه دور از هــر گونــه تبعیــض از لحــاظ نــژاد، رنــگ، جنســیت، مذهــب، دیــدگاه سیاســی 
یــا غیــره، خاســتگاه ملّــی یــا اجتماعــی، مالکیــت، تولــد، معلولیــت و یــا هــر وضعیــت دیگــری تأکیــد 

می کنیــم.

ــۀ  ــق هم ــران، در تحّق ــان و دخت ــازی زن ــیتی و توانمندس ــاوی جنس ــناختن تس ــمیت ش ــه رس 20-  ب
اهــداف اصلــی و فرعــی ایــن دســتورکار نقــش مؤثــری دارد. بهــره وری بهینــه از توانمندی هــای انســانی 
ــه در  ــی ک ــا و حقوق ــری از فرصت ه ــۀ بش ــی از جامع ــه نیم ــرایطی ک ــدار، در ش ــعۀ پای ــق توس و تحّق
ــود. دسترســی  ــرد، محــروم باشــند، ممکــن نخواهــد ب ــق می گی ــان تعل ــه آن چارچــوب حقــوق بشــر ب
ــا  ــد ب ــا بای ــی و فرصت ه ــارکت اجتماع ــع اقتصــادی و مش ــی، مناب ــوزش کیف ــه آم ــران ب ــان و دخت زن
مــردان و پســران برابــر باشــد؛ ضمــن اینکــه بــرای اشــتغال، رهبــری و تصمیم گیــری در همــۀ ســطوح 
ــردن شــکاف  ــن ب ــرای از بی ــا ب ــد شــوند. م ــای یکســانی بهره من ــردان و پســران از فرصت ه ــا م ــز ب نی
ــان  ــازی زن ــیتی و توانمندس ــاوی جنس ــق تس ــرای تحّق ــازمانی ب ــای س ــت حمایت ه ــیتی و تقوی جنس
در ســطوح جهانــی، منطقــه ای و ملّــی تــالش خواهیــم کــرد. همــۀ اشــکال تبعیــض و خشــونت علیــه 
زنــان و دختــران، در ســایۀ مشــارکت و همــکاری مــردان و پســران ریشــه کن خواهــد شــد. در اجــرای 
ــت  ــیتی اهمی ــاوی جنس ــر تس ــی ب ــدگاه مبتن ــک دی ــد ی ــازی نظام من ــر، یکپارچه س ــتورکار حاض دس

بســزایی دارد.

21-  اهــداف جدیــد، از تاریــخ اول ژانویــۀ 2016 الزم االجــرا هســتند و مبنــای تصمیم گیری هــای مــا در 
15 ســال آینــده خواهنــد بــود. همــۀ مــا بــرای اجــرای ایــن دســتورکار در کشــورهای خــود و در ســطوح 
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ــا  ــی، ظرفیت ه ــد واقعیت هــای ملّ ــد بای ــن فراین ــم کــرد و در ای ــالش خواهی ــی ت ــه ای و بین الملل منطق
ــه اولویت هــا و سیاســت های  ــد، ضمــن اینکــه نبایــد ب و ســطوح مختلــف توســعه مــد نظــر قــرار گیرن
ــه قوانیــن و تعهــدات مرتبــط  ــدن ب ــادار مان ــی کشــورها نیــز خدشــه ای وارد شــود. مــا در عیــن وف ملّ
ــژه  ــه وی ــر اقتصــادی؛ ب ــدار و فراگی ــرای رشــد پای ــی کشــورها ب ــه فضاهــای سیاســی ملّ ــی، ب بین الملل
ــا کشــورهای در حــال توســعه ارج می نهیــم. به عــالوه، مــا بــه اهمیــت ابعــاد منطقــه ای و  در ارتبــاط ب
بین المللــی و همبســتگی و ارتبــاط متقابــل اقتصــادی در ســطح منطقــه ای بــرای تحّقــق توســعۀ پایــدار، 
ــی  ــه عملیات ــری ب ــکل مؤث ــه  ش ــد ب ــه ای می توانن ــه ای و زیرمنطق ــای منطق ــم. چارچوب ه ــان داری اذع

ــی کمــک کننــد. شــدن سیاســت های توســعه در ســطح ملّ

22-  کلیــۀ کشــورهایی کــه بــرای تحّقــق توســعۀ پایــدار در تــالش انــد، بــا چالش هــای ویــژه ای روبــه رو 
هســتند. آســیب پذیرترین کشــورها، بــه ویــژه کشــورهای آفریقایــی، کشــورهای دارای پایین تریــن ســطح 
توســعه یافتگــی، کشــورهای درحــال توســعۀ محصــور در خشــکی و کشــورهای جزیــره ای کوچــک در 
حــال توســعه و همچنیــن کشــورهایی کــه در حــال جنــگ هســتند و یــا در شــرایط پــس از جنــگ بــه 
ــز  ــد متوســط نی ــا، کشــورهای دارای درآم ــر این ه ــد. عالوه ب ــاز دارن ــژه نی ــه توجــه وی ــد، ب ســر می برن

ــه رو هســتند.  ــا چالش هــای جــّدی روب برای تحّقــق توســعۀ پایــدار ب

23-  اقشــار آســیب پذیر بایــد توانمنــد شــوند. افــرادی کــه نیازهــای آنــان در دســتورکار حاضــر شــرح 
ــا در  ــه بیــش از 90 درصــد آن ه ــوالن )ک ــان، معل ــودکان، جوان ــد از: همــۀ ک داده شــده اســت، عبارتن
فقــر بــه ســر میبرنــد(، مبتالیــان بــه ویــروس اچ آی وی/ ایــدز، ســالمندان، افــراد بومــی، پناهنــدگان، 
ــش  ــکالت، افزای ــع و مش ــع موان ــرای رف ــه ب ــتیم ک ــد هس ــا متعه ــران. م ــا مهاج ــا و ی بی خانمان ه
ــتانه  ــای بشردوس ــه فوریت ه ــه ب ــی  ک ــاکن در نواح ــردم س ــای م ــه نیازه ــخ گویی ب ــا و پاس حمایت ه
نیــاز دارنــد، و همچنیــن ســاکنان مناطقــی کــه مــورد حملــۀ تروریســم قــرار گرفته انــد، اقدامــات مؤثــر 

بیشــتری را انجــام دهیــم.

ــۀ اجــرای آن  ــه برنام ــم، ک ــر خاتمــه دهی ــواع فق ــه همــۀ اشــکال و ان ــا ب ــا متعهــد شــده ایم ت 24-  م
ــت  ــن و حمای ــای تأمی ــه کمــک نظام ه ــد ب ــا ســال 2030 اســت. همــۀ انســانها بای ــر ت ریشــه کنی فق
اجتماعــی، از شــرایط اســتاندارد زندگــی بهره منــد شــوند. بــه عــالوه، مــا برآنیــم کــه بــه منظــور رفــع 
گرســنگی، دســتیابی بــه امنّیــت غذایــی را در اولویــت  فعالیت هــای خویــش قــرار دهیــم. مــا برآنیــم 
کــه بــه همــه اشــکال گرســنگی خاتمــه دهیــم و ســوء تغذیــه را از بیــن ببریــم. در ایــن راســتا، بــر نقــش 
ــۀ رم و چارچــوب  ــۀ تغذی ــم و از اعالمی ــد می کنی ــذا تأکی ــی غ ــت جهان ــۀ امنی ــت کمیت ــم و جامعی مه
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عمــل مرتبــط بــا آن اســتقبال می نماییــم. مــا منابعــی را بــه توســعۀ مناطــق روســتایی و ماهیگیــری و 
کشــاورزی پایــدار از طریــق حمایــت از خرده کشــاورزان، بــه ویــژه زنــان کشــاورز، گلــه دار و ماهیگیــر، 

بــه خصــوص در کشــورهای در حــال توســعه اختصــاص خواهیــم داد.             
      

ــی،  ــی، ابتدای ــامل: اوان کودک ــطوح ش ــۀ س ــی را در هم ــوزش کیف ــه آم ــتیم ک ــد هس ــا متعه 25-  م
متوســطه، عالــی و فّنــی و حرفــه ای ارائــه دهیــم. همــۀ مــردم بــدون توجــه بــه جنســیت، ســن، نــژاد یــا 
قومّیــت، و همــۀ معلــوالن، مهاجــران، افــراد بومــی، کــودکان و جوانــان؛ بــه ویــژه آنــان کــه در شــرایط 
ــا  ــند، ت ــته باش ــی داش ــر دسترس ــری مادام العم ــای یادگی ــه فرصت ه ــد ب ــد، بای ــرار دارن ــیب پذیر ق آس
ــل  ــارکت کام ــا و مش ــتفاده از فرصت ه ــرای اس ــش الزم ب ــا و دان ــه مهارت ه ــد ب ــک آن بتوانن ــه کم ب
در اجتمــاع دســت یابنــد. مــا همچنــان تــالش می کنیــم کــه کــودکان و جوانــان در محیطــی ســازنده 
رشــد کننــد تــا استعدادهایشــان شــکوفا شــود و از تمامــی حقــوق حقــۀ خــود بهره منــد شــوند و بــه 
ایــن ترتیــب، بــه کشــورها کمــک می کنیــم تــا در ســایۀ بهــره  منــدی از "ســود جمعیتــی"1، از طریــق: 
ایجــاد مــدارس امــن و جوامــع و خانواده هــای منســجم، تــوان رشــد اقتصادی شــان را ارتقــاء بخشــند. 

26-  بــرای ارتقــای ســطح بهداشــت و رفــاه جســمی و روانــی و افزایــش طــول عمــر بــرای همــه، بایــد 
بــه یــک ســطح جهانــی از بهداشــت و دسترســی بــه مراقبت هــای بهداشــتی کیفــی برســیم. هیــچ کــس 
نبایــد از ایــن غافلــه عقــب بمانــد. مــا متعهــد می شــویم کــه تــا قبــل از ســال 2030، رونــد پیشــرفت 
حاصــل در کاهــش میــزان مــرگ و میــر نــوزادان و کــودکان، و مــرگ و میرهــای دوران بــارداری را بــا 
ــویم  ــد می ش ــا متعه ــیم. م ــرعت بخش ــی س ــای این چنین ــرگ و میر ه ــواع م ــۀ ان ــه هم ــان دادن ب پای
ــژه  ــه وی ــاروری را، ب ــور جنســی و ب ــای بهداشــتی در ام ــاِت مراقبت ه ــه خدم ــی ب ــا دسترســی جهان ت
ــالش  ــالوه، ت ــه ع ــم. ب ــن کنی ــرای همــه تضمی ــوزش ب ــواده، اطالع رســانی و آم ــم خان ــا هــدف تنظی ب
خواهیــم کــرد تــا پیشــرفت در زمینــۀ مبــارزه بــا بیماری هــای ماالریــا، اچ آی وی/ ایــدز، ســل، هپاتیــت، 
ــر داروهــای  ــوال و ســایر بیماری هــای مســری و همه گیــر را از طریــق رفــع مشــکل مقاومــت در براب اِب
ــعه را  ــال توس ــورهای در ح ــه کش ــده ک ــت و رسیدگی نش ــای مراقب ــز بیماری ه ــی و نی ــد میکروب ض
تحــت تأثیــر قــرار داده اســت، تســریع کنیــم. مــا متعهــد هســتیم تــا بیماری هــای غیــر واگیــر ازجملــه: 
ــدار  ــعۀ پای ــق توس ــرای تحّق ــی ب ــش بزرگ ــه چال ــی را ک ــد و عصب ــالالت  رش ــاری، اخت ــالالت رفت اخت

ــم. ــان کنی محســوب می شــوند، پیشــگیری و درم

ــدار،  ــا به دنبــال آنیــم کــه بنیــان اقتصــادی کشــورها را تحکیــم بخشــیم. رشــد اقتصــادی پای 27-  م

*  demographic dividend

*
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جامــع و فراگیــر، الزمــۀ نیک بختــی اســت و ایــن تنهــا در ســایۀ بــه اشــتراک گذاشــتن ثــروت و رفــع 
ــای مردم محــور،  ــا اقتصاده ــالش هســتیم ت ــا در ت ــر می شــود. م ــا امکان پذی ــری درآمده مشــکل نابراب
نــوآور، پایــدار و پویــا ایجــاد کنیــم تــا بــه ایــن واســطه، اشــتغال جوانــان را ترویــج نماییــم و به خصــوص 
زنــان را از لحــاظ اقتصــادی توانمنــد ســازیم و امــکان اشــتغال شــرافت مندانه را بــرای همــه فراهــم کنیــم. 
ــکاِل کاِر  ــۀ اش ــه هم ــرد و ب ــم ک ــدام خواهی ــاق انســان اق ــاری و قاچ ــورد ریشــه کنی کاِر اجب ــا در م م
ــرده  ــروی کار ســالم و تحصیل  ک ــدی از نی ــم داد. همــۀ کشــورها، حــق بهره من ــان خواهی ــودکان، پای ک
ــار و مشــارکت کامــل  ــرای عملکــردی رضایت بخــش و پرب ــه دانــش و مهارت هــای الزم را ب و مســلّط ب
ــن ســطح  ــر کشــورهای داراِی پایین تری ــای مؤث ــا ظرفیت ه ــم ت ــالش می کنی ــا ت ــد. م ــاع دارن در اجتم
توســعه یافتگــی را در همــۀ حوزه هــا، بــه خصــوص از طریــق دگرگونی هــای بنیادیــن ارتقــاء بخشــیم. 
مــا سیاســت هایی را بــرای ارتقــای ظرفیت هــای ثمربخــش، بهــره وری و اشــتغال موفقیت آمیــز 
ــی، توســعۀ کشــاورزی، شــیالت و  اتخــاذ خواهیــم کــرد. ایــن سیاســت ها، در حوزه  هــای فراگیــری مال
دامپــروری پایــدار، توســعۀ صنعتــی پایــدار، دسترســی جهانــی بــه خدمــات نویــن انــرژی پایــدار، قابــل 
اطمینــان و مقــرون  به صرفــه، نظام هــای نقــل و انتقــال پایــدار و زیربناهــای کیفــی و مقــاوم خواهنــد 

بــود. 

28-  مــا متعهــد هســتیم کــه در نحــوۀ تولیــد و مصــرف کاال و خدمــات جوامــع خــود، تغییــرات بنیادین 
ایجــاد کنیــم. دولت هــا، ســازمان های بین المللــی، بخــش تجــاری و ســایر فعــاالن غیــر دولتــی و افــراد 
بایــد در ارتبــاط بــا تغییــر نحــوۀ تولیــد و مصــرف ناپایــدار، از جملــه از طریــق: بســیج کمک هــای مالــی 
و فّنــی همــۀ منابــع موجــود در جهــت تقویــت ظرفیت هــای علمــی، فنــاوری و نــوآوری کشــورهای در 
حــال توســعه و همچنیــن حرکــت بــه ســوی الگوهــای پایدارتــر تولیــد و مصــرف، مشــارکت و کمــک 
ــد و  ــدار تولی ــای پای ــون الگوه ــاله پیرام ــه ای ده س ــا اجــرای چارچــوب برنام ــن راســتا، م ــد. در ای کنن
مصــرف را ترغیــب می کنیــم. همــۀ کشــورها در ایــن حرکــت ســهیم هســتند و بــا نظــر بــه بالندگــی و 
توانمندی هــای کشــورهای در حــال توســعه، رهبــری ایــن اقــدام بــر عهــدۀ ایــن کشــورها )کشــورهای 

در حــال توســعه( خواهــد بــود.

29-  مــا نقــش مؤثــر مهاجــران را در توســعۀ پایــدار و رشــد همــه جانبــه، بــه رســمیت می شناســیم. 
بــه عــالوه، بــه ایــن امــر واقــف هســتیم کــه مهاجــرت بین المللــی، واقعیتــی چنــد  بُعــدی اســت کــه 
هــم توســعۀ کشــورهای مبــدأ و هــم کشــورهای گــذر موقــت و کشــورهای مقصــد بــه آن وابســته اســت 
ــه انجــام بررســی های جامــع و منســجم نیازمنــد  ــی ب ــن واســطه، موضــوع مهاجــرت بین الملل ــه ای و ب
ــد  ــن، نظام من ــای ام ــن مهاجرت ه ــرای تضمی ــی، ب ــارکت جمع ــک مش ــل در ی ــۀ بین المل ــت. جامع اس
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ــا عنایــت  ــراد بی خانمــان، ب ــه وضعیــت مهاجــرت پناهنــدگان و اف ــدون توجــه ب و مرتــب مهاجــران، ب
ــان، همــکاری خواهــد کــرد.  ــا آن ــاری انســانی ب ــزوم انجــام رفت ــه ضــرورت رعایــت حقــوق بشــر و ل ب
ــان پناهنــدگان؛ به ویــژه در کشــورهای  ــه تقویــت اســتقامت جوامــع میزب این چنیــن مشــارکتی بایــد ب
در حــال توســعه کمــک کنــد. مــا در مــورد حــق مهاجــران بــرای بازگشــت بــه کشــورهای مبــدأ خــود و 
یــا کشــورهایی کــه شــهروند آن بوده انــد، تأکیــد داریــم و یــادآور می شــویم کــه کشــورها بایــد ضمانــت 
دهنــد کــه از تبعــۀ آن هــا در زمــان بازگشــت اســتقبال شــود و ایــن افــراد در کشــور خــود پذیرفتــه 

شــوند. 

30-  دولت هــا اکیــداً از انجــام و ترویــج هرگونــه اقــدام یک جانبــۀ اقتصــادی، مالــی و یــا تجــاری کــه 
ــق کامــل توســعۀ  ــع تحّق ــل و منشــور ســازمان ملــل متحــد نباشــد و مان در راســتای حقــوق بین المل

اجتماعــی و اقتصــادی بــه ویــژه در کشــورهای در حــال توســعه شــود، منــع شــده اند.

31-  مــا بــاور داریــم کــه کنوانســیون چارچــوب ســازمان ملــل متحــد پیرامــون تغییــر اقلیــم، مهمتریــن 
ــه موضــوع تغییــر اقلیــم اســت. مــا  ــرای بررســی رویکــرد جهانــی ب ــزار بین المللــی و بیــن دولتــی ب اب
ــب  ــر اقلیــم و تخری ــدات ناشــی از تغیی ــن و سرنوشت ســاز، موضــوع تهدی ــه ای بنیادی ــا به گون برآنیــم ت
زیســت محیطی را بررســی کنیــم. بررســی پدیــدۀ تغییــر اقلیــم بــه واســطۀ دارا بــودن ماهیــت جهانــی، 
بــه گســترده ترین نــوع همکاری هــای بین المللــی نیازمنــد اســت کــه ایــن امــر بایــد بــا هــدف تســریع 
کاهــش انتشــار جهانــی گازهــای گلخانــه ای و نیــز بررســی موضــوع ســازگاری بــا آثــار زیانبــار تغییــر 
اقلیــم، صــورت پذیــرد. مــا بــا نگرانــی تمــام بــه ایــن آگاهــی رســیده ایم کــه میــان عملکردهــای متعــدد 
کشــورهای عضــو کنوانســیون یــاد  شــده بــرای کاهش میــزان ســاالنۀ انتشــار جهانــی گازهــای گلخانه ای 
تــا ســال 2020 و راه هــای متعــدد انتشــار ایــن گازهــا، هنــوز شــکاف بزرگــی وجــود دارد و ایــن مســئله 
احتمــاالً جلوگیــری از افزایــش دمــای میانگیــن جهانــی بــه بیشــتر از 2 درجــۀ سلســیوس یــا 1/5درجــۀ 

سلســیوس باالتــر از دمــای دوران پیــش- صنعتــی را در عیــن امکان پذیــری، دشــوار می ســازد. 

32-  در حالی کــه چشــم به راه برگــزاری بیســت و یکمین کنفرانــس کشــورهای عضــو کنوانســیون 
ــود،  ــزار ش ــس برگ ــرار اســت در پاری ــه ق ــم، ک ــر اقلی ــون تغیی ــل متحــد پیرام ــازمان مل چارچــوب س
ــر  ــۀ تغیی ــی در زمین ــی و آرمان ــه توافقــی جهان ــر تعهــد همــۀ کشــورها در دســتیابی ب ــا ب هســتیم، م
اقلیــم تأکیــد داریــم. مــا بــار دیگــر تأکیــد می کنیــم کــه ســند الحاقــی بــه ایــن کنوانســیون، یــا هــر 
ســند حقوقــی دیگــر و یــا نتیجــۀ توافــق کنفرانــس یادشــده کــه در چارچــوب کنوانســیون مذکــور دارای 
بُعــد حقوقــی خواهــد شــد، بایــد بتوانــد به گونــه ای متــوازن در کنــار ســایر مســائل مطروحــه درآن، بــه 
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کاهــِش تغییــر اقلیــم و آثــار آن، ســازگاری بــا تغییــر اقلیــم و آثــار آن، تأمیــن مالــی، توســعه و انتقــال 
ــردازد.  ــز بپ ــات پشــتیبانی نی ــاوری و ظرفیت ســازی و شــفافیت در اقدام فن

ــه مدیریــت پایــدار منابــع  ــه ایــن آگاهــی رســیده ایم کــه توســعۀ اقتصــادی و اجتماعــی، ب 33-  مــا ب
طبیعــی کــرۀ زمیــن وابســته اســت؛ بنابرایــن مــا برآنیــم تــا از اقیانوس هــا و دریاهــا، منابــع آب شــیرین، 
جنگل هــا، کوه هــا و مناطــق خشــک، تنــوع زیســتی، بوم ســازگان ها و حیــات وحــش حفاظــت نماییــم 
و به گونــه ای پایــدار از ایــن منابــع اســتفاده کنیــم. بــه عــالوه، مــا بــه ترویــج گردشــگری پایــدار، رفــع 
ــای شــن،  ــی، طوفان ه ــا بیابان زای ــارزه ب ــرای مب ــا ب ــت همکاری ه ــود و آلودگــی آب، تقوی مشــکل کمب
ــم  ــش آن  مصّم ــی و کاه ــای طبیع ــل بالی ــتقامت در مقاب ــود اس ــالی و بهب ــن و خشکس ــب زمی تخری
هســتیم. مــا در ایــن راســتا، مشــتاقانه در انتظــار برگــزاری ســیزدهمین نشســت از کنفرانــس  کشــورهای 

عضــو کنوانســیون تنــوع زیســتی، کــه قــرار اســت در مکزیــک برگــزار شــود، هســتیم.

34-  مــا بــه ایــن امــر واقــف هســتیم کــه در تحّقــق ارتقــای کیفــی زندگــی مــردم، مدیریــت و توســعۀ 
پایــدار شــهری بــه عنــوان دو عامــل حیاتــی محســوب می شــوند. مــا بــا مســئوالن محلـّـی و جوامــع برای 
بازســازی و برنامه ریــزی شــهری شــهرها و زیســتگاه های انســانی همــکاری می کنیــم تــا بدیــن طریــق، 
انســجام اجتماعــی و امنیــت فــردی را ترویــج نماییــم و بــرای نــوآوری و اشــتغال، انگیــزه ایجــاد کنیم. ما 
آثــار منفــی  فعالیت هــای شــهری و مــواد شــیمیایی را کــه بــرای محیــط زیســت و ســالمت انســان ضــرر 
ــت ســالم زیســت محیطی و اســتفادۀ درســت  ــق مدیری ــن کار را از طری ــم و ای ــد، کاهــش می دهی دارن
از مــواد شــیمیایی، کاهــش و بازیافــت مــواد زائــد و اســتفادۀ بهینــه از آب و انــرژی انجــام خواهیــم داد. 
مــا بــرای   کاهــش اثرگــذاری منفــی  شــهرها بــر  نظــام اقلیــم جهانــی، تــالش خواهیــم کــرد. به عــالوه، 
در  تدویــن سیاســت ها و راهبردهــای ملـّـی توســعه، بــه روندهــای رشــد جمعیتــی توجــه خواهیــم کــرد. 
مــا مشــتاقانه منتظــر برگــزاری کنفرانــس ســازمان ملــل متحــد پیرامــون شهرســازی و توســعۀ پایــدار 

شــهری، کــه قــرار اســت بــه زودی در کیتــو، اکــوادور برگــزار شــود، هســتیم.

35-  توســعۀ پایــدار، در شــرایط نبــود صلــح و امنیــت نمی توانــد تحّقــق یابــد و صلــح و امنیــت نیــز 
در نبــود توســعۀ پایــدار بــه مخاطــره می افتــد. دســتور کار حاضــر، بــا وقــوف بــه لــزوم ایجــاد جوامعــی 
فراگیــر، عــادل و صلــح  جــو تهیــه شــده اســت کــه ایــن جوامــع امــکان دسترســی برابــر بــه عدالــت را 
فراهــم می کننــد و بــر مبنــای احتــرام بــه حقــوق بشــر )از جملــه حــق توســعه و پیشــرفت(، حاکمّیــت 
ــخ گو  ــفاف و پاس ــذار، ش ــی تأثیرگ ــاد نهادهای ــطوح و ایج ــۀ س ــه در هم ــری  بهین ــون و راهب ــر قان مؤث
اســتقرار مــی یابنــد. در ایــن دســتورکار، بــه عواملــی همچــون: نابرابــری، فســاد، حاکمّیــت نامناســب و 
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قاچــاق غیــر قانونــی دارایــی و تســلیحات کــه مبنــای ایجــاد خشــونت، ناامنــی و بی عدالتــی هســتند، 
ــا پیشــگیری  ــه درگیــری و ی ــان دادن ب ــرای پای پرداختــه شــده اســت. مــا بایــد تالش هــای خــود را ب
ــر  ــد، دو براب ــه ســر می برن ــرای حمایــت از کشــورهایی کــه در شــرایط پــس از جنــگ ب ــز ب از آن و نی
کنیــم. از جملــه روش هــای تحّقــق ایــن امــر، تضمیــن حضــور زنــان در  فعالیت هــای صلح آفرینــی و در 
عرصــۀ دولــت، ملّت ســازی اســت. بــرای تحّقــق کامــل حق خودمختــاری افــراد ســاکن در ســرزمین های 
اشــغالی و یــا مســتعمره ها، بــا نظــر بــه اینکــه ایــن عوامــل همــواره بــر محیط زیســت، توســعۀ اجتماعــی 
ــع  ــرای رف ــا ب ــم ت ــان می  خواهی ــۀ نقش آفرین ــی دارد، از هم ــر منف ــراد تأثی ــر اقتصــاد اف ــن ب و همچنی
ــات  ــل، اقدام ــوق بین المل ــا حق ــوا ب ــراد، هم ن ــاری اف ــق حــق  خودمخت ــر ســِر راه تحّق ــع موجــود ب موان

مؤثرتــری را انجــام دهنــد.

36-  مــا بــه ترویــج تفاهــم و احتــرام متقابــل، بردبــاری و تحّقــق اخــالق شــهروندی جهانی و مســئولیت 
ــاور  ــن ب ــه ای ــم و ب ــان داری ــان اذع ــی و فرهنگی جه ــوع طبیع ــه تن ــا ب ــد می شــویم. م مشــترک، متعه
ــته  ــارکت داش ــدار مش ــعۀ پای ــق توس ــد در تحّق ــا می توانن ــا و تمدن ه ــۀ فرهنگ ه ــه هم ــیده ایم ک رس

باشــند و عامــالن مهمــی بــرای تحّقــق آن هســتند. 

ــم ورزش  ــه نقــش مه ــا ب ــدار اســت. م ــق توســعۀ پای ــر در تحّق ــم دیگ ــل مه ــز از عوام 37-  ورزش نی
در تحّقــق توســعه و اســتقرار صلــح واقــف هســتیم و می دانیــم کــه ورزش بــه واســطۀ نقشــی کــه در 
ترویــج احتــرام و بردبــاری و توانمندســازی زنــان و جوانــان، تــک تــک افــراد و جوامــع، تحّقــق بهداشــت، 

ــه اســتقرار صلــح و توســعه کمــک می کنــد. ــد، ب آمــوزش و اهــداف شــمول اجتماعــی ایفــا می نمای

38-  مــا هم نــوا بــا منشــور ســازمان ملــل متحــد، بــار دیگــر بــر لــزوم احتــرام بــه تمامیــت عرضــی و 
ــم. ــد می کنی ــا تأکی ــی دولت ه ــتقالل سیاس اس

39-  دامنــه و ماهیــت دســتورکار جدیــد، بــه یــک مشــارکت جهانــی  از نــو پویــا شــده ای کــه ضامــن 
اجــرای آن باشــد، نیازمنــد اســت. مــا به طــور کامــل بــه ایجــاد یــک  چنیــن مشــارکتی متعهــد شــده ایم. 
این  گونــه مشــارکت، در ســایۀ وجــود روحیــۀ همبســتگی جهانــی؛ بــه ویــژه همبســتگی بــا فقیرتریــن 
ــت از اجــرای  ــوع از مشــارکت، در حمای ــن ن ــع ایجــاد خواهــد شــد. ای و آســیب  پذیرترین اقشــار جوام
کلیــۀ اهــداف اصلــی و فرعــی دســتورکار حاضــر، همــکاری جهانــی بســیار نزدیکــی را بــا مشــارکت همــۀ 
دولت هــا، بخــش خصوصــی، جامعــۀ مدنــی، نظــام ملــل متحــد و ســایر نقش آفرینــان طلــب می کنــد؛ 

روش هــای اجـــرا
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ضمــن اینکــه بــه بســیج همــۀ منابــع موجــود نیــز نیازمنــد اســت. 

40-  آشــنایی بــا اهــداف و روش هــای اجــرا کــه در ذیــل هــدف اصلــی 17 و هــر یــک از اهــداف توســعۀ 
ــی و  ــدازۀ اهــداف اصل ــه ان ــق دســتورکار حاضــر اهمیــت کلیــدی دارد و ب ــرای تحّق ــد، ب ــدار آمده ان پای
فرعــی آن مهــم اســت. ایــن دســتورکار و اهــداف توســعۀ پایــدار، در قالــب یــک مشــارکت جهانــی و از نو 
پویــا شــده بــرای توســعۀ پایــدار محّقــق می شــود و پشــتوانۀ ایــن مشــارکت، اقدامــات و سیاســت های 
ــعه  ــرای توس ــی ب ــن مال ــی تأمی ــس بین الملل ــومین کنفران ــی س ــند نهای ــده در س ــن ش ــوس تعیی ملم
اســت، کــه از 13 تــا 16 جــوالی 2015 در آدیــس آبابــا برگــزار شــد. بــا توجــه بــه اینکــه  دســتورکار 
اقــدام آدیــس آبابــا، یــک بخــش تکمیلــی و مهــم از دســتورکار 2030 بــرای توســعۀ پایــدار اســت، بنابــر 
ــا ( توســط مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد  ایــن مــا از تأییــد آن )دســتورکار اقــدام آدیــس آباب
اســتقبال می کنیــم. مــا بــه ایــن آگاهــی رســیده ایم کــه اجــرای کامــل دســتورکار اقــدام آدیــس آبابــا، 

بــرای تحّقــق اهــداف اصلــی و فرعــی توســعۀ پایــدار اهمیــت حیاتــی دارد. 

ــدواً در قبــال توســعۀ اجتماعــی و اقتصــادی  ــه ایــن امــر واقــف هســتیم کــه هرکشــوری ب 41-  مــا ب
ــی و  ــداف اصل ــرای اه ــرای اج ــای الزم ب ــی ابزاره ــه بررس ــد ب ــتورکار جدی ــئولیت دارد. دس ــود مس خ
فرعــی می پــردازد. مــا همچنیــن می دانیــم کــه اجرایــی شــدن دســتورکار، بــه بســیج منابــع مالــی، و 
ظرفیت ســازی و انتقــال فناوری هــای ســالم زیســت  محیطــی بــه کشــورهای درحــال توســعه نیازمنــد 
ــای شــرایطی مناســب و  ــر مبن ــد ب ــق شــده اســت، بای ــه تواف ــه ک ــا همان گون ــال فناوری ه اســت. انتق
درخــور، بــه شــکل ترجیحــی یــا امتیــازی بــه کشــور مربوطــه انجــام شــود. منابــع مالــی عمومــی، اعــم از 
منابــع بین المللــی یــا ملّــی، در تأمیــن خدمــات ضــروری و کاالهــای عمومــی و تســهیل دسترســی بــه 
ســایر منابــع مالــی نقــش حیاتــی خواهنــد داشــت. مــا در اجــرای دســتور کار جدیــد، بــه نقــش بخــش 
خصوصــی کــه تنــوع زیــادی دارد و گســترۀ آن از  فعالیت هــای تجــاری کوچــک گرفتــه تــا تعاونی هــا 
ــی و  ــۀ مدن ــای جامع ــش نهاده ــه نق ــن ب ــود، و همچنی ــامل می ش ــی را ش ــای چندملّیت و  فعالیت ه

ــم. ــان داری ــتانه اذع ــازمان های بشردوس س

42-  مــا از اجــرای راهبردهــا و برنامه هــای اقــدام مرتبــط، از جملــه: بیانیــه و برنامــۀ اقــدام اســتانبول، 
ــال  ــره ای در ح ــک جزی ــورهای کوچ ــرای کش ــوع ب ــده و متن ــریع ش ــات تس ــاموآ( اقدام ــۀ راه )س نقش
ــۀ  ــرای ده ــورد کشــورهای درحــال توســعۀ محصــور در خشــکی ب ــن درم ــدام وی ــۀ اق توســعه، و برنام
2014تــا 2025 حمایــت می کنیــم و بــر اهمیــت حمایــت از دســتورکار 2063 اتحادیــۀ آفریقــا و برنامــۀ 
ــتورکار  ــی از دس ــم و تکمیل ــک بخــش مه ــی ی ــه همگ ــا ک ــعۀ آفریق ــرای توس ــد ب ــای جدی همکاری ه
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ــر در  ــورهای درگی ــه کش ــی ک ــش بزرگ ــه چال ــا ب ــم. م ــد می کنی ــدداً تأکی ــد، مج ــکیل می دهن ــد را تش جدی
ــا آن مواجــه هســتند،  ــدار ب ــدگار و توســعۀ پای ــه صلــح مان ــرای دســتیابی ب ــا دوران پســا جنــگ، ب جنــگ و ی

آگاهــی کامــل داریــم.

ــور  ــه منظ ــورها ب ــالش کش ــل ت ــی، در تکمی ــی بین الملل ــی عموم ــع مال ــه مناب ــم ک ــد می کنی ــا تأکی 43-  م
جــذب منابــع مالــی عمومــی داخلــی؛ بــه ویــژه فقیرتریــن و آســیب پذیرترین کشــورهای دارای منابــع داخلــی 
ــای  ــی و کمک ه ــی بین الملل ــی عموم ــع مال ــم مناب ــای مه ــی از کاربرده ــی دارد. یک ــش مهم ــدود، نق مح
رســمی بــرای توســعه )ODA(، تســهیل تأمیــن منابــع مالــی اضافــی از محــل منابــع خصوصــی و دولتــی اســت. 
ــر  ــه تعهــدات اکث ــر تعهــد خــود، کــه از جمل ــار دیگــر ب ــرای توســعه، ب تأمین کننــدگان  کمک هــای رســمی ب
کشــورهای توســعه یافتــه نیــز هســت، بــرای دســتیابی بــه هــدف تخصیــص 7 درصــد از درآمــد ناخالــص داخلــی 
بــه کمک هــای رســمی بــرای توســعه )ODA/GNI( بــه کشــورهای در حــال توســعه و ارتقــای رقــم 15 درصــد 
از درآمــد ناخالــص داخلــی بــه کمک هــای رســمی بــرای توســعه )ODA/GNI( بــه 2 درصــد بــرای کشــورهای 

داراِی پایین تریــن ســطح توســعه یافتگــی، تأکیــد مجــدد داشــتند.

44-  مــا بــه اهمیــت حمایــت مؤسســات مالــی بین المللــی، در چارچــوب رسالت هایشــان، از فضــای 
سیاســت گذاری کشــورهای در حــال توســعه، به ویــژه در حوزه هــای تجــاری، ســرمایه گذاری و توســعۀ 
صنعتــی واقــف هســتیم2. مــا بــار دیگــر بــه گســترش و تقویــت صــدا و مشــارکت کشــورهای در حــال توســعه 
ــال  ــورهای درح ــی، کش ــعه یافتگ ــطح توس ــن س ــورهای داراِی پایین تری ــی، کش ــورهای آفریقای ــه کش )از جمل
توســعۀ محصــور  در خشــکی، کشــورهای جزیــره ای کوچــک در حــال توســعه و کشــورهای داراِی درآمد متوســط( 
ــویم. ــد می ش ــی متعه ــادی جهان ــت اقتص ــازی و حاکمی ــی، هنجارس ــادی بین الملل ــای اقتص در تصمیم گیری ه

ــه  ــوط ب ــی به واســطۀ وظیفــۀ آن هــا در امــور مرب ــر اهمیــت نقــش مهــم پارلمان هــای ملّ 45-  به عــالوه، مــا ب
قانون گــذاری و تصویــب بودجــه و نیــز در تضمیــن پاســخ گویی در فراینــد اجــرای مؤثــر تعهــدات خــود اذعــان 
داریــم. بــرای اجــرای ایــن دســتورکار، دولت هــا و مؤسســات دولتــی نیــز بایــد بــا مســئوالن محلـّـی و منطقــه ای، 
ــایر  ــب و س ــای داوطل ــتانه، گروه ه ــازمان های بشردوس ــی، دانشــگاهیان، س ــه ای و بین الملل مؤسســات زیر منطق

افــراد، همــکاری نزدیکــی داشــته باشــند. 

46-  مــا بــه نقــش مهــم و مزیــت نظــام ملــل متحــدی کــه منابــع کافــی داشــته باشــد و به گونــه ای مرتبــط، 
ــورد  ــد و آن را م ــالش کن ــداف آن ت ــه اه ــتیابی ب ــدار و دس ــعۀ پای ــق توس ــرای تحّق ــذار ب ــجم و تأثیر گ منس

* توضیح مترجم: منظور، فراهم کردن فضا و فرصت برای کشورها در ایجاد تعادل بین ملزومات بین المللی جهانی شدن تجارت از یک  سو و سیاست ها و اولویت های ملّی 
خود از سوی دیگر است.

*
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ــی و راهبــری در ســطح  حمایــت قــرار دهــد، واقــف هســتیم. در عیــن تأکیــد بــر اهمیــت مالکیــت ملّ
ــورای  ــاری در ش ــای ج ــود را از گفت وگو ه ــت خ ــر، حمای ــتورکار حاض ــا در چارچــوب دس کشــوری، م
اقتصــادی و اجتماعــی ســازمان ملــل متحــد، در مــورد حضــور بلند مــدت نظــام توســعۀ ملــل متحــد 

ــم. ــالم می کنی اع

بازبینی و پیگیری

47-  دولت هــای مــا، مســئولیت مهــم پیگیــری و بررســی پیشــرفت حاصــل از اجــرای اهــداف اصلــی و 
فرعــی دســتورکار حاضــر را در ســطوح مختلــف ملـّـی، منطقــه ای و جهانــی در 15 ســال آینــده بــر عهــده 
خواهنــد داشــت. بــه منظــور حمایــت از شــفافیت در قبــال شــهروندان خویــش، مــا امــکان پیگیــری و 
بررســی نظام منــد اجــرای دســتورکار حاضــر را در ســطوح مختلــف یادشــده مطابــق بــا مــوارد منــدرج 
ــم. مجمــع سیاســی  ــا فراهــم می کنی ــدام آدیــس آباب ــن دســتورکار و همچنیــن در دســتورکار اق در ای
ــد  ــل متح ــازمان مل ــادی س ــی و اقتص ــورای اجتماع ــی و ش ــع عموم ــر مجم ــر نظ ــه زی ــه ک عالی رتب
ــطح  ــتور کار را در س ــرای دس ــی اج ــری و بررس ــور پیگی ــر ام ــارت ب ــئولیت نظ ــد، مس ــت می کن فعالی

جهانــی بــر عهــده خواهــد داشــت.

48-  بــرای کمــک کــردن بــه ایــن اقــدام، شــاخص هایی طراحــی شــده اســت. بــه منظــور اندازه گیــری 
ــل  ــی، قاب ــزای کیف ــای مج ــه داده ه ــد، ب ــن فراین ــه در ای ــارکت هم ــن مش ــه و تضمی ــرفت حاصل پیش
ــن داده هــا، الزمــۀ تصمیم گیــری هســتند. هــر  ــاز خواهیــم داشــت. ای ــق نی ــگام و موث دســترس، به هن
جــا کــه ممکــن باشــد   می بایســت از داده هــا و اطالعــات قابــل دســترس از طریــق ســازوکارهای موجــود 
ــاری  ــای آم ــت ظرفیت ه ــرای تقوی ــود را ب ــای خ ــا تالش ه ــم ت ــا برآنی ــود. م ــتفاده ش ــی اس گزارش ده
ــژه کشــورهای آفریقایــی، کشــورهای داراِی پایین تریــن ســطح  ــه وی در کشــورهای در حــال توســعه؛ ب
توســعه یافتگــی، کشــورهای در حــال توســعۀ محصــور در خشــکی، کشــورهای جزیــره ای کوچــک در 
حــال توســعه و کشــورهای دارای درآمــد متوســط افزایــش دهیــم. بــرای تکمیــل تولیــد ناخالــص ملـّـی، 

برآنیــم تــا اقدامــات گســترده تری را بــرای پیشــرفت در اجــرای دســتورکار انجــام دهیــم. 

فراخوان اقدام برای ایجاد تغییر در جهان ما

49-  هفتــاد ســال پیــش، رهبــران جهانــی نســل قبــل، بــرای تأســیس ســازمان ملــل متحــد گــرد هــم 
ــح، گفت وگــو و همــکاری بین المللــی  ــن ســازمان و ارزش هــای زیربنایی همچــون صل ــد. آن هــا، ای آمدن
را بــر خاکســترهای جنــگ و اختالفــات بنــا نهادنــد. شــکل بیــان عالــی آن ارزش هــا، در منشــور ســازمان 



28

ملــل متحــد متجلـّـی اســت. 

ــر  ــده ای بهت ــاد آین ــال ایج ــا به دنب ــتیم. م ــه هس ــی مواج ــم تاریخ ــک تصمی ــا ی ــروز ب ــا ام 50-  ام
ــه ویــژه میلیون هــا نفــری هســتیم کــه شــانس ایــن را نداشــته اند کــه از یــک زندگــی   ــرای همــه، ب ب
آبرومندانــه، شــرافتمند و بــا ارزش برخــوردار شــوند و نتوانســته اند از نهایــت تــوان انســانی خــود بهــره 
بگیرنــد و آنچــه را کــه بــه  واســطۀ انســان بــودن ســزاوار آن هســتند، دارا باشــند. مــا می توانیــم اولیــن 
نســلی باشــیم کــه فقــر را پایــان داده اســت، همان طور کــه شــاید آخریــن نســلی باشــیم کــه شــانس 
نجــات دادن زمیــن را دارد. اگــر بتوانیــم بــه اهــداف خویــش جامــۀ عمــل بپوشــانیم، جهــان در ســال 

2030 مــکان بهتــری از امــروز خواهــد بــود.

51-  آنچــه را کــه امــروز اعــالم می داریــم - دســتورکاری بــرای اقــدام جهانــی در 15 ســال آینــده - در 
ــان و مــردان  ــرای مــردم و کــرۀ زمیــن در قــرن بیســت  و یکــم اســت. کــودکان و زن واقــع منشــوری ب
جــوان، عامــالن مهــم ایــن تحّول انــد و دســتورکار حاضــر و اهــداف جدیــد را بــه عنــوان ابــزاری بــرای 
ــد  ــر خواهن ــی بهت ــاد جهان ــت ایج ــا شــدن در جه ــرای پوی ــش ب ــای نامحــدود خوی ــرد ظرفیت ه کارب

یافــت.

ــا مــردم"  ــز "م ــاز می شــود. امــروز نی ــا مــردم" آغ ــارت "م ــا عب ــل متحــد ب 52-  منشــور ســازمان مل
ــذاِر  ــن گ ــم. ای ــدم در راه آن نهاده ای ــم و ق ــزم کرده ای ــه 2030 ج ــذار ب ــرای گ ــزم را ب ــه ع ــتیم ک هس
ــه تنهــا مجلس هــا، بلکــه دولت هــا، نظــام ملــل متحــد، ســایر مؤسســات بین المللــی، مســئوالن  مــا، ن
ــی و  ــۀ علم ــی، جامع ــش خصوص ــاری و بخ ــای تج ــی،  فعالیت ه ــۀ مدن ــی، جامع ــردم بوم ــی، م محلّ
ــن  ــده اند و ای ــر آن ش ــون درگی ــر تاکن ــا نف ــود. میلیون ه ــامل می ش ــردم را ش ــۀ م ــگاهی و هم دانش
دســتورکار را در اختیــار خواهنــد داشــت. ایــن ســند، دســتورکاری بــرای مــردم اســت کــه توســط مــردم 
ــدۀ  ــن کنن ــل، تضمی ــن عام ــه همی ــم ک ــاور داری ــا اجــرا می شــود و ب ــرای آن ه ــه شــده اســت و ب تهی

موفقیــت آن نیــز هســت. 

53-  آینــدۀ بشــریت و ســیارۀ مــا، در دســتاِن خــوِد ماســت. عــالوه بــر مــا، نســل جــوان امــروز نیــز کــه 
راه گشــای نســل های آینــده اســت، در حفــظ آینــدۀ بشــریت و ســیارۀ زمیــن نقــش دارد. مــا نقشــۀ راه 
تحّقــق توســعۀ پایــدار را مشــخص کرده ایــم. ایــن مســئولیِت همــۀ ماســت کــه موفقّیــِت ایــن گــذار و 

برگشــت ناپذیرِی دســتاوردهای آن را تضمیــن کنیــم. 
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اهداف اصلی و فرعی توسعۀ پایدار

54-  به دنبــال یــک فراینــد گســتردۀ مذاکــرات بین الدولــی و بــر مبنــای پیشــنهاد گــروه کاری اینترنتــی 
اهــداف توســعۀ پایــدار1 کــه حــاوی توضیحاتــی جامــع در مــورد توســعۀ پایــدار در همــۀ حوزه هاســت، 

اهــداف اصلــی و فرعــی کــه در مــورد آن هــا بــه توافــق رســیده ایم، بــه شــرح زیــر هســتند.

ــد و  ــی دارن ــت جهان ــتند، ماهی ــر هس ــته و جدایی ناپذی ــم وابس ــه ه ــی، ب ــی و فرع ــداف اصل 55- اه
کاربــرد آن هــا نیــز جهانــی اســت، ضمــن اینکــه در تهیــۀ آن هــا درجــات مختلــف توســعه، ظرفیت هــا و 
ــه اولویت هــا و سیاســت های  ــِت احتــرام ب ــوده اســت و در نهای ــی کشــورها مــد نظــر ب واقعیت هــای ملّ
ــت،  ــی هســتند. هــر دول ــی و جهان ــه شــده اند. اهــداف فرعــی تعییــن شــده، آرمان ــی کشــورها تهی ملّ
ــا  ــق آن ه ــرای تحّق ــی ب ــد جهان ــداف و تعّه ــت آن اه ــزان اهمی ــه می ــا نظــر ب ــی خــود را ب ــداف ملّ اه
ــز توجــه  ــی خــود نی ــر فضــای ملّ ــه شــرایط حاکــم ب ــد، ب ــن فراین تعییــن کــرده، ضمــن اینکــه در ای
ویــژه ای  داشــته اســت. به عــالوه، تشــخیص و تعییــن چگونگی ادغــام اهــداف فرعی آرمانــی و جهانــی در 
ــزوم  ــوِد دولت هاســت. ل ــدۀ خ ــر عه ــی ب ــای ملّ ــزی، سیاســت گذاری و راهبرده ــه  ری ــای برنام فرایند ه
ــدار و ســایر فرایندهــای مرتبــط جــاری در حوزه هــای  تشــخیص و پذیــرش ارتبــاط میــان توســعۀ پای

ــادی دارد. ــت زی ــادی اهمی ــی و اقتص ــت محیطی، اجتماع زیس

56-  تصمیم گیــری در مــورد اهــداف اصلــی و فرعــی یادشــده را بــا علــم بــه اینکــه هــر یــک از کشــورها 
بــرای دســتیابی بــه اهــداف توســعۀ پایــدار بــا چالش هایــی مواجــه هســتند، انجــام دادیــم؛ ضمــن اینکــه 
بــه چالش هــای ویــژۀ پیــِش روی کشــورهای آســیب پذیرتر، به ویــژه کشــورهای آفریقایــی، کشــورهای  
ــورهای  ــکی، کش ــعۀ محصور در خش ــورهای در حال توس ــی، کش ــعه یافتگ ــطح توس ــن س داراِی پایین تری
جزیــره ای کوچــک در حــال توســعه و نیــز کشــورهای دارای درآمــد متوســط واقــف هســتیم. به عــالوه، 

کشــورهای درگیــِر جنــگ نیــز بــه توجــِه ویــژه نیــاز دارنــد.

ــه در دســت نیســت؛  ــات پای ــی، اطالع ــداف فرع ــدادی از اه ــرای تع ــه ب ــده ایم ک ــه ش ــا متوج 57-  م
ــات و ظرفیت ســازی  ــردآوری اطالع ــه گ ــوط ب ــای مرب ــت  فعالیت ه ــه منظــور تقوی ــن اســاس، ب ــر ای ب
ــد  ــورهای فاق ــی در کش ــی و بین الملل ــانی ملّ ــای اطالع رس ــاد پایگاه ه ــرای ایج ــو ب ــورهای عض درکش
بیشــتر هســتیم. مــا متعهــد  از حمایت هــای  برخــورداری  پایگاه هــای اطالع رســانی، خواســتار 
می شــویم که مشــکل گــردآوری اطالعــات را رفــع کنیــم، تــا بدیــن طریــق بتوانیــم هــر چــه بهتــر در 

1 ایــن مطلــب در گــزارش گــروه کاری اینترنتــی مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد، در رابطــه بــا اهــداف توســعۀ پایــدار قابــل 
A/68/970/Add.1 and 2 و ســند A/68/970 and Corr.1 :ــه ــد ب دســترس اســت. رجــوع کنی
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ــه ویــژه در مــورد اهــداف فرعــی فاقــد شــاخص های عــددی )کّمــی(  زمینــۀ اندازه گیــری پیشــرفت؛ ب
روشــن، اقــدام کنیــم.

58-  مــا تــالش مــداوم دولت هــا را بــه هــر شــکلی کــه باشــد، بــرای رویارویــی بــا مشــکالت و موانــع 
موجــود بــر ســِر راه اجــرای دســتورکار ارج می نهیــم و بــه اهــداف و رســالت های ایــن فرایندهــا احتــرام 
می گذاریــم. نّیــت مــا ایــن اســت کــه دســتورکار و شــیوۀ اجــرای آن حامــی فرایندهــای ملـّـی یــاد شــده 
ــا آن هــا و تصمیماتــی کــه در چارچــوب آن هــا اتخــاذ می شــود، هیچ گونــه منافاتــی نداشــته  باشــد و ب

 . شد با

59-  مــا بــه ایــن موضــوع واقــف هســتیم کــه هــر کشــوری بــرای تحّقــق توســعۀ پایــدار؛ رویکردهــا، 
ــی  ــای ملّ ــوب اولویت ه ــوارد در چارچ ــن  م ــود را دارد و ای ــاص خ ــای خ ــا و ابزاره ــا، الگوه دیدگاه ه
ــه  ــم ک ــد می کنی ــر تأکی ــار دیگ ــا ب ــوند. م ــن می ش ــی کشــورها تعیی ــر فضــای ملّ ــم ب ــرایط حاک و ش
ــن" اصطــالح  ــادر زمی ــا هســتند و اصطــالح "م ــۀ مشــترک م ــن و بوم ســازگان های آن، خان ــرۀ زمی ک

ــود.  ــتفاده می ش ــق از آن اس ــورها و مناط ــدادی از کش ــه در تع ــت ک ــترکی اس مش

باشد. 
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اهداف اصلی توسعۀ پایدار

 پایان دادن به فقر در همۀ اشکال آن و در همه جا
پایان دادن به گرسنگی، تحّقق امنّیت غذایی و تغذیۀ بهتر و توسعۀ کشاورزی     

 پایدار
 تضمین یک زندگی  توأم با سالمت و ترویج رفاه برای همه و درتمامی سنین

تضمین آموزش با کیفیت، برابر و فراگیر و ترویج فرصت های یادگیری مادام العمر 
 برای همه

 دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همۀ زنان و دختران
 تضمین دسترسی به آب و مدیریت پایدار آب و بهداشت برای همه

 تضمین دسترسی به منابع انرژی مقرون به صرفه، مطمئن، پایدار و نوین
ترویج رشد اقتصادی ماندگار، فراگیر و پایدار، اشتغال کامل و بهره ور و اشتغال 

 شرافت مندانه برای همه
 ساختن زیربنای مقاومتی، ترویج صنعتی سازی پایدار و فراگیر، و ترویج نوآوری
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هدف اصلی 1: پایان دادن به فقر در همۀ اشکال آن و در همه  جا

ــا مقیــاس درآمــد کمتــر از 1/25دالر در روز ســنجیده  1-1-  ریشــه کنی فقــر مطلــق – کــه اکنــون ب
ــا ســال 2030 ــان ت ــۀ انســان ها و در سراســر جه ــرای هم می شــود - ب

2-1-  حداقــل، بــه نصــف رســاندن تعــداد مــردان، زنــان و کودکانــی کــه در فقــر زندگــی می کننــد - بــا 
تأکیــد بــر همــۀ اشــکال فقــر، بنابــر تعاریــف ملـّـی آن- تا ســال 2030

3-1-  ایجــاد نظام هــای حفاظتــی اجتماعــی مناســب و انجــام اقدامــات اجرایــی مناســب بــرای تحّقــق 
آن هــا بــرای همــه؛ بــه ویــژه اقشــار بســیار پاییــِن جامعــه و تحــت پوشــش قــرار دادن فقــرا و اقشــار 

ــال 2030 ــا س ــیب پذیر ت آس

4-1-  تضمیــن تحّقــق برابــرِی حــق دسترســی بــه منابــع اقتصــادی و خدمــات پایــه، مالکیــت و کنتــرل 
مالکیــت از جملــه در مــورد: زمیــن و ســایر اشــکال دارایــی، ارثیــه، منابــع طبیعــی، خدمــات مناســب 
ــّدت  ــتغالی کوتاه م ــای خــود - اش ــه اعطــای وام ه ــی از جمل ــات مال ــاوری و خدم ــوزۀ فن ــد در ح جدی

بــرای همــۀ مــردان و زنــان، بــه ویــژه فقــرا و اقشــار آســیب پذیر تــا ســال 2030

5-1-  باالبــردن مقاومــت فقــرا و اقشــار آســیب پذیر و کاهــش آســیب پذیری و قــرار گرفتــن آن هــا در 
ــا  ــای زیســت محیطی، اجتماعــی و اقتصــادی ت معــرض حــوادث حــاد اقلیمــی و ســایر تکانه هــا و بالی

ســال 2030

 1-الــف-  تضمیــن بســیج قابــل مالحظــۀ منابــع از خاســتگاه های مختلــف؛ بــه ویــژه از طریــق ارتقــای 
همکاری هــای توســعه ا  ی بــا هــدف تأمیــن منابــع کافــی و قابــل پیش بینــی بــرای کشــورهای در حــال 
ــا و  ــرای برنامه ه ــرای اج ــی، ب ــعه یافتگ ــطح توس ــن س ــورهای داراِی پایین تری ــژه کش ــه وی ــعه، ب توس

ــه همــۀ اشــکال فقــر ــه منظــور پایــان دادن ب سیاســت گذاری، ب

ــی  ــه ای و بین الملل ــی، منطق ــطوح ملّ ــت گذاری در س ــن سیاس ــای مطمئ ــن چارچوب ه  1-ب-  تدوی
بــر مبنــای راهبردهــای توســعۀ جنســیت-  محــور و راهبردهــای متناســب بــا شــرایط  فقــرا بــه منظــور 

ــر ــه کنی فق ــا ریش ــط ب ــات مرتب ــده در اقدام ــرمایه گذاری تسریع ش ــت از س حمای
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هــدف اصلــی 2: پایــان دادن بــه گرســنگی، تحّقــق امنّیــت غذایــی و تغذیــۀ بهتــر 
و توســعۀ کشــاورزی پایــدار 

1-2-  پایــان دادن بــه فقــر و تضمیــن دسترســی همــه؛ بــه  ویــژه فقــرا و اقشــار آســیب پذیر از جملــه 
نــوزادان بــه غــذای ســالم، مغــذی و کافــی در طــول ســال، تــا ســال 2030

2-2-  پایــان دادن بــه همــۀ اشــکال ســوء تغذیــه تــا ســال 2030 و دسترســی بــه اهــداف مــورد توافــق 
بین المللــی تــا ســال 2025 در مــورد کاهــش رشــد )رشــد قــدی نســبت بــه ســن و رشــد وزنــی نســبت 
بــه قــد( در کــودکان زیــر پنــج ســال و پاســخ گویی بــه نیازهــای غذایــی دختــران نوجــوان، زنــان بــاردار 

و مــادران شــیر ده و افــراد ســالمند

ــان،  ــژه زن ــه وی ــری درآمــد و بهــره وری تولید کننــدگان کوچــک مــواد غذایــی؛ ب 3-2-  افزایــش دوبراب
افــراد بومــی، کشــاورزان خانوادگــی، دامــداران و ماهیگیــران از جملــه از طریــق: دسترســی امــن و آســان 
بــه زمیــن و ســایر منابــع حاصل خیــز و همچنیــن دسترســی بــه درآمــد، دانــش، خدمــات مالــی، بازارهــا 

و فرصت هایــی بــرای ارتقــای ارزش افــزوده و اشــتغال در مکانــی غیــر از مزرعــه تــا ســال 2030

ــر در  ــای انعطاف پذی ــاذ روش ه ــی و اتخ ــواد غذای ــد م ــدار تولی ــای پای ــتقرار نظام ه ــن اس 4-2-  تضمی
کشــاورزی تــا ســال 2030، کــه باعــث افزایــش بهــره وری و تولیــد می شــوند و بــه حفــظ بوم ســازگان ها 
ــا تغییــر اقلیــم، شــرایط  کمــک می کننــد. بــوم ســازگان هــا، ضمــن تقویــت ظرفیت هــای ســازگاری ب
ــه بهبــود کیفیــت زمیــن و خــاک  ــه تدریــج ب ــا، ب حــاد آب و هوایــی، خشکســالی، ســیل و ســایر بالی

ــد. ــک می کنن کم

ــات پرورشــی و اهلی شــده و گونه هــای  5-2-  حفــظ تنــوع ژنتیکــی دانه هــا، گیاهــان پرورشــی، حیوان
وحشــی مربوطــه از جملــه از طریــق: ایجــاد بانک هــای متنــوع دانــه و گیــاه در ســطوح مختلــف ملّــی، 
ــتراک گذاری  ــن به اش ــود و همچنی ــت ش ــه مدیری ــورت خردمندان ــه ص ــه ب ــی ک ــه ای و بین الملل منطق
ــه آن  ــع ژنتیکــی و دانــش ســنّتی وابســته ب ــه مزایــای ناشــی از اســتفاده از مناب و ترویــج دسترســی ب

ــال 2020 ــا س ــی ت ــای بین الملل ــا توافق ه ــق ب مطاب

از طریــق: تقویــت همکاری هــای بین المللــی در  از جملــه  افزایــش ســرمایه گذاری،  الــف-    -2
ــه  ــاورز ب ــت کش ــاورزی و تربی ــی در کش ــات پژوهش ــتایی، خدم ــای روس ــه زیربن ــوط ب ــای مرب حوزه ه
منظــور به کارگیــری دانــش جدیــد و  فعالیت هــای پژوهشــی در کشــاورزی، توســعۀ فنــاوری و اســتقرار 
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ــا هــدف ارتقــای ظرفیــت  بهــره وری کشــاورزی در کشــورهای در  ــرای گیــاه و دام ب ــوم ب بانک هــای ژن
ــعه یافتگی ــطح توس ــن س ــورهای داراِی پایین تری ــژه در کش ــه وی ــعه؛ ب ــال توس ح

ــاورزی  ــای کش ــاری در بازاره ــف تج ــه تحری ــا و هرگون ــگیری از محدودیت ه ــح و پیش 2- ب-  تصحی
ــوزۀ  ــاورزی در ح ــای کش ــکال یارانه ه ــواع و اش ــۀ ان ــوازی هم ــذف م ــق: ح ــه از طری ــی، از جمل جهان
ــا مــورد  صــادرات و اصــالح همــۀ قوانیــن حاکــم بــر صــادرات اقــالم کشــاورزی کــه تأثیــر مشــابهی ب
یارانه هــا دارنــد. اصالحــات یادشــده، در راســتای دســتورکار توســعۀ دوحــه )ســند نهایــی دور مذاکــرات 

ســازمان تجــارت جهانــی در دوحــه( انجــام خواهــد شــد.

2- ج -  انجــام اقدامــات الزم بــرای تضمیــن عملکــرد درســت بازارهــای اقــالم غذایــی و مشــتقات آن هــا 
ــه منظــور  ــی، ب ــا ذخایرغذای ــاط ب ــه در ارتب ــازار، از جمل ــات ب ــه اطالع ــع ب و تســهیل دسترســِی به موق

محــدود کــردن نوســان شــدید و تزلــزل قیمت هــای مــواد غذایــی 

هــدف اصلــی 3: تضمیــن دارا بــودن زندگــی  تــوأم بــا ســالمت و ترویــج رفــاه برای 
ــنین ــه و در تمامی س هم

1-3-  کاهــش مــرگ و میــر مــادران در سراســر جهــان بــه کمتــر از هفتــاد درصــد، بــه ازای هــر یکصــد 
هــزار نفــر تــا ســال 2030

ــوزادان و کــودکان زیــر پنــج ســال تــا  2-3-  پایــان دادن بــه مــرگ  و میرهــای قابــل پیشــگیری در ن
ــه  ــوزادان ب ســال 2030. در ایــن حرکــت، هــدف همــۀ کشــورها بایــد کاهــش میــزان مــرگ و میــر ن
کمتــر از دوازده نفــر بــه ازای هــر هــزار نــوزاد زنــده متولــد شــده و کاهــش مــرگ و میــر کــودکان زیــر 

پنــج ســال، بــه حداقــل کمتــر از بیســت و پنــج نفــر بــه ازای هــر هــزار کــودک باشــد

ــده  ــای نادی ــا و بیماری ه ــل، ماالری ــدز، س ــد ای ــر مانن ــای همه گی ــه بیماری ه ــان دادن ب 3-3-  پای
ــه وســیلۀ آب و ســایر  ــل ب ــا هپاتیــت، بیماری هــای ناق ــارزه ب ــژه مناطــق حــاّره و مب ــه شــدۀ  وی گرفت

ــال 2030 ــا س ــر دار ت ــای واگی بیماری ه

ــق  ــر، از طری ــر واگی ــگام ناشــی از بیماری هــای غی 4-3-  کاهــش تعــداد مرگ هــای و میرهــای زودهن
پیشــگیری و درمــان و ترویــج بهداشــت روانــی و رفــاه تــا ســال 2030
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5-3-  تقویــت پیشــگیری از مصــرف مــواد مخــدر و درمــان ســوء مصرف آن و نیــز پیشــگیری از اســتفادۀ 
زیان بــار مشــروبات الکلــی

ــاده ای در  ــک ج ــی از ترافی ــای ناش ــا و مصدومیت ه ــرگ  و میر ه ــداد م ــاندن تع ــف رس ــه نص 6-3-  ب
ــا ســال 2020 ســطح جهــان ت

7-3-  تضمیــن دسترســی جهانی بــه خدمــات بهداشــتی  و درمانــی در حــوزۀ مســائل جنســی و بــاروری، 
از جملــه: در راســتای تنظیــم خانــواده، آمــوزش و اطالع رســانی و ادغــام بهداشــت بــاروری در برنامه هــا 

و راهبردهــای ملّــی تــا ســال 2030

8-3-  تحّقــق هــدف دسترســی جهانــی بــه بهداشــت، از جملــه دسترســی بــه کلیــۀ خدمــات کیفــی 
بهداشــتی مــورد نیــاز؛ بــدون مواجــه شــدن فــرد بــا مســایل و مشــکالت مالــی در ایــن زمینــه، دسترســی  
ــه  ــه ب ــی و مقرون به صرف ــر، کیف ــن، مؤث ــی ام ــز دسترس ــروری و نی ــتی کیفی ض ــات بهداش ــه خدم ب

ــرای همــه ــا و واکســن های ضــروری ب داروه

9-3-  کاهــش چشــمگیر تعــداد مــرگ و میرهــا و بیماری هــای ناشــی از مــواد شــیمیایی خطرنــاک و 
آلودگــی هــوا، آب و خــاک تــا ســال 2030

3- الــف-  تقویــت اجــرای کنوانســیون چارچــوب ســازمان بهداشــت جهانــی پیرامــون کنتــرل تولیــد 
ــۀ کشــورها، به طــور مناســب ــو در هم ــون و تنباک توت

ــای  ــردار و بیماری ه ــای واگی ــرای بیماری ه ــن و دارو ب ــد واکس ــش و تولی ــت از پژوه 3-ب -  حمای
ــم آوردن  ــد، فراه ــرار می دهن ــر ق ــت تأثی ــعه را تح ــال توس ــورهای در ح ــدا کش ــه در ابت ــر ک غیرواگی
امــکان دسترســی بــه داروهــا و واکســن های مقــرون بــه صرفــه، در راســتای اعالمیــۀ دوحــه در مــورد 
تریپــس و بهداشــت عمومــی1، کــه ایــن اعالمیــه بــه موضــوع حــِق کشــورهای در حــال توســعه بــرای 
ــی  ــۀ جنبه هــای تجــاری حــق مالکیــت فکــری )تریپــس( مبن ــاد موافقت نام ــل  از مف ــرداری کام بهره ب
بــر انعطاف پذیــری بــرای حفــظ بهداشــت عمومــی و بــه خصــوص فراهــم آوردن امــکان دسترســی بــه 

دارو بــرای همــه تأکیــد دارد.

ــوزش و  ــعه، آم ــتخدام، توس ــت، اس ــوزۀ بهداش ــی در ح ــای مال ــمگیر کمک ه ــش چش 3- ج -  افزای
نگهــداری نیــروی کار بهداشــت و درمــان در کشــورهای در حــال توســعه؛ بــه ویــژه در کشــورهای داراِی 

* Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health

*
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ــره ای کوچــک در حــال توســعه ــن ســطح توســعه یافتگــی و کشــورهای جزی پایین تری

3-د-  تقویــت ظرفیت هــای همۀ کشــورها، به ویــژه کشــورهای در حــال  توســعه، بــرای هشــداِر 
ــی ــی و ملّ ــطوح جهان ــتی در س ــای بهداش ــت خطره ــرات و مدیری ــش مخاط ــگام، کاه به هن

هــدف اصلــی 4: تضمیــن آمــوزش بــا کیفیــت، برابــر و فراگیــر و ترویــج فرصت های 
یادگیــری مادام العمــر بــرای همــه

 1-4-  تضمیــن اینکــه همــۀ دختــران و پســران تــا ســال 2030، دوره هــای آمــوزش ابتدایی و متوســطه 
را بــه صــورت کیفــی، منصفانــه و بــدون پرداخــت هیچ گونــه شــهریه به طــور کامــل و بــا دســتیابی بــه 

نتایــج مؤثــر درحــوزۀ یادگیــری بــه پایــان برســانند.

ــد  ــت و رش ــتانی و مراقب ــوزش پیش دبس ــه آم ــران ب ــران و پس ــۀ دخت ــی هم ــن دسترس 2-4-  تضمی
ــال 2030 ــا س ــی ت ــوزش ابتدای ــرای آم ــا ب ــازی آن ه ــور آماده س ــه منظ ــی، ب ــی در اوان کودک کیف

3-4-  تضمیــن دسترســی برابــر همــۀ زنــان و مــردان بــه آمــوزش عالــی و دانشــگاهی و آمــوزش فّنــی 
ــال 2030 ــا س ــی ت ــه و کیف ــه ای مقرون به صرف و حرف

4-4-  افزایــش چشــمگیر تعــداد جوانــان و بزرگســاالن دارای مهارت هــای مرتبــط، از جملــه مهارت هــای 
فّنــی و حرفــه ای الزم بــرای اشــتغال، یافتــن شــغل شــرافت مندانه و نیــز کارآفرینــی تا ســال 2030

ــه همــۀ مقاطــع  ــر ب ــن دسترســی براب ــوزش و تضمی 5-4-  ریشــه کنی نابرابری هــای جنســیتی در آم
آمــوزش و تربیــت فّنــی و حرفــه ای بــرای اقشــار آســیب پذیر، از جملــه معلــوالن، افــراد بومــی و کودکانی 

کــه در شــرایط آســیب پذیر زندگــی می کننــد و یــا خــود آســیب پذیر هســتند، تــا ســال 2030

6-4-  تضمیــن اینکــه همــۀ جوانــان و تعــداد قابــل مالحظــه ای از جوانــان و بزرگســاالن، اعــم از زن و 
مــرد، بــه ســواد خوانــدن، نوشــتن و حســاب کــردن دســت یابنــد، تــا ســال 2030

ــدار  ــعۀ پای ــج توس ــرای تروی ــای الزم ب ــش و مهارت ه ــه دان ــران، ب ــۀ فراگی ــه هم ــن اینک 7-4-  تضمی
دســت یابنــد؛ بــه ویــژه از طریــق: آمــوزش بــرای توســعۀ پایــدار و آمــوزش  و ترویــج شــیوه های  زندگــی 
پایــدار، حقــوق بشــر، تســاوی جنســیتی، ترویــج فرهنــگ صلــح و نبــود خشــونت، شــهروندی جهانــی و 

احتــرام بــه تنــوع فرهنگــی و مشــارکت فرهنــگ در تحّقــق توســعۀ پایدار تــا ســال 2030
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 4- الــف-  ایجــاد و به روزرســانی امکانــات آموزشــی مناســب بــرای کــودکان، معلــوالن و زنــان و مــردان 
و تأمیــن فضاهــای یادگیــری مؤثــر، فراگیــر، بــه دور از خشــونت و امــن بــرای همــه

4-ب-  افزایــش چشــمگیر تعــداد بورس هــای اعطــا شــده در جهــان بــه کشــورهای در حــال توســعه، 
بــه ویــژه کشــورهای داراِی پایین تریــن ســطح توســعه یافتگــی، کشــورهای جزیــره ای کوچــک در حــال 
توســعه و کشــورهای آفریقایــی بــرای ثبــت نــام در مقاطــع مختلــف آمــوزش عالــی، از جملــه: در حــوزۀ 
ــی در  ــی و علم ــی مهندس ــته های فّن ــات، رش ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــه ای، فن ــی و حرف ــوزش فّن آم

کشــورهای توســعه یافتــه و ســایر کشــورهای در حــال توســعه تــا ســال 2020

ــای  ــق: همکاری ه ــه از طری ــرایط، از جمل ــد ش ــان واج ــن معلم ــۀ تأمی ــل مالحظ ــش قاب 4- ج-  افزای
بین المللــی بــرای تربیــت معلــم در کشــورهای در حــال توســعه؛ بــه ویــژه کشــورهای داراِی پایین تریــن 

ســطح توســعه یافتگی و کشــورهای جزیــره ای کوچــک در حــال توســعه تــا ســال 2030

هدف اصلی 5: دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همۀ زنان و دختران

1-5-  پایان دادن به همۀ اشکال تبعیض علیه زنان و دختران در همه جا

2-5-  ریشــه کنی همــۀ انــواع خشــونت علیــه زنــان و دختــران در حوزه هــای عمومــی و خصوصــی، از 
جملــه: در زمینــۀ قاچــاق انســان و سوءاســتفاده های جنســی و غیــره...

ــن و  ــیار پایی ــنین بس ــودکان، ازدواج در س ــد ازدواج ک ــار مانن ــات زیان ب ــۀ اقدام 3-5-  ریشــه کنی هم
ختنــۀ زنــان

4-5-  به رســمیت شــناختن و ارج نهــادن بــه مراقبت هــای داخــل منــزل و خانــه داری )کار در منــزل( 
بــدون دســتمزد از طریــق: تأمیــن خدمــات عمومــی، ایجــاد زیربناهــا و تنظیــم سیاســت های حفاظــت 
اجتماعــی و ترویــج مســئولیت مشــترک در منــزل و در محیــط خانــواده، تــا حــدی کــه مقــررات ملّــی 

اجــازه دهنــد.

5-5-  تضمیــن مشــارکت کامــل و مؤثــر زنــان و در اختیــار قــرار دادن فرصت هــای برابــر )بــا مــردان( 
بــرای انتصــاب بــه مســئولیت های بســیار بــاال در همــۀ ســطوح تصمیم گیــری در حوزه هــای سیاســی، 

اقتصــادی و همچنیــن در زندگــی عمومــی
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6-5-  ضمانــت دسترســی جهانــی بــه بهداشــت بــاروری و جنســی و دسترســی بــه حقــوق بــاروری در 
ــه و  ــعه و اعالمی ــت و توس ــی جمعی ــس بین الملل ــان کنفران ــده در جری ــام ش ــای انج ــتای توافق ه راس
ــزار  ــری برگ ــای بازنگ ــده از کنفرانس ه ــت آم ــی به دس ــناد نهای ــای اس ــر مبن ــن، و ب ــدام پک ــۀ اق برنام

شــده در ایــن ارتبــاط

5-الــف-  انجــام اصالحاتــی بــرای برقــراری تســاوی حقــوق زنــان و مــردان بــه منظــور دسترســی زنــان 
ــی  ــع اقتصــادی و امــکان مالکیــت و کنتــرل دارایی هــا از قبیــل: زمیــن و ســایر اشــکال دارای ــه مناب ب
توســط آنــان  و همچنیــن برقــراری حــق دسترســی  زنان  بــه خدمــات مالــی، ارثیــه و منابــع طبیعــی، در 

راســتای قوانیــن ملّــی )کشــورها(

ــه منظــور  ــژه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ب ــه وی ــرد فنــاوری توانمند کننــده، ب 5-ب-  ارتقــای کارب
ترویــج توانمندســازی زنــان

5-ج-  تقویــت و اتخــاذ سیاســت های مطمئــن و مناســب و همچنیــن وضــع قوانیــن قابــل اجــرا بــرای 
ترویــج تســاوی جنســیتی و توانمندســازی همــۀ زنــان و دختــران در کلیــۀ ســطوح

ــت  ــدار آب و بهداش ــت پای ــه آب و مدیری ــی ب ــن دسترس ــی 6:  تضمی ــدف اصل ه
ــرای همــه ب

ــرای همــه  ــه ب ــه آب آشــامیدنی ســالم و مقرون به صرف ــه ب ــی و منصفان ــق دسترســی جهان 1-6-  تحّق
تــا ســال 2030

2-6-  دســتیابی به بهداشــت کافــی و منصفانــه بــرای همــه و پایــان دادن به انجــام قضــای حاجــت در 
ــرادی کــه در شــرایط آســیب پذیر  ــران و اف ــان و دخت ــه نیازهــای زن ــذل توجــه خــاص ب ــام، و ب مالء ع

ــا ســال 2030 ــد، ت ــی می کنن زندگ

3-6-  بهبــود کیفیــت آب از طریــق کاهــش آلودگــی، ریشــه کنی تخلیــۀ زبالــه در منابــع آب و به حداقــل 
رســاندن آزادســازی مــواد و ترکیبــات شــیمیایی خطرنــاک در آب، بــا هــدف کاهــش منابــع آب هــای 
آلــودۀ تصفیــه نشــده بــه نصــف و افزایــش قابــل مالحظــۀ  فعالیت هــای بازیافــت و مصــرف امــن مجــدد 

مــواد در سراســر جهــان تــا ســال 2030 

4-6-  افزایــش قابــل مالحظــۀ کارآیــی مصــرف آب در همــۀ حوزه هــا و تضمیــن اســتخراج پایــدار آب 
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و عرضــۀ آب شــیرین، بــرای رویارویــی بــا مشــکل کمبــود آب و کاهــش قابــل مالحظــۀ تعــداد افــرادی 
کــه از مشــکل کمبــود آب در رنــج هســتند، تــا ســال 2030

ــق  ــه از طری ــۀ ســطوح، از جمل ــرزی( در هم ــن م ــا بی ــع آب مشــترک )ی ــدار مناب ــت پای 5-6-  مدیری
ــال 2030 ــا س ــی ت ــب فراملّ ــای مناس همکاری ه

6-6-  حفاظــت و احیــای بوم ســازگان های آبــی )یــا مرتبط بــا آب(، از جملــه کوه هــا، جنگل هــا، 
تاالب هــا، رودخانه هــا، ســفره های آب زیرزمینــی و دریاچه هــا تــا ســال 2020

 6-الــف-  گســترش همکاری هــای بین المللــی و حمایــت از کشــورهای در حــال توســعه بــرای 
ظرفیت ســازی در برنامه هــا و  فعالیت هــای مرتبــط بــا آب و بهداشــت، از جملــه در حوزه هــای 
اســتحصال آب، شــوری زدایی، ارتقــای بهــره وری و کارآیــی آب، تصفیــۀ فاضــالب و فناوری هــای 

ــال 2030 ــا س ــت ت بازیاف

 6-ب-  حمایت و تقویت مشارکت جوامع محلّی در بهبود مدیریت آب و بهداشت

ــرژی مقرون به صرفــه، مطمئــن،  ــع ان ــه مناب هــدف اصلــی 7: تضمیــن دسترســی ب
پایــدار و نویــن

1-7-  تضمین دسـترسی به خدمات مقـرون به صـرفه، مطمـئن و نـوین در حـوزۀ انـرژی تا سال 2030

2-7- افزایـش قابل مالحظۀ سهـم انرژی هـای تجــدیدپذیر در ترکیب جهـانی انـــرژی تا سال 2030

3-7- دو برابر کردن نرخ جهانی بهبود بهره وری و کارآیی انرژی تا سال 2030

ــه فنــاوری و امــکان پژوهــش  ــرای تســهیل دسترســی ب ــف- تقویــت همکاری هــای بین المللــی ب  7-ال
درحــوزۀ انــرژی پــاک، از جملــه انــرژی تجدیدپذیــر، ارتقــای بهــره وری و کارآیــی انــرژی و دسترســی 
بــه فنــاوری پیشــرفته و پاکیزه تــر ســوخت فســیلی و ترویــج ســرمایه گذاری در تولیــد زیرســاخت های 

انــرژی و دسترســی بــه فنــاوری تولیــد انــرژی پــاک تــا ســال 2030

ــدار  ــن و پای ــرژی نوی ــات ان ــن خدم ــرای تأمی ــاوری ب 7-ب- گســترش زیرســاخت ها و به روزرســانی فن
بــرای همــه در کشــورهای در حــال توســعه؛ بــه ویــژه در کشــورهای داراِی پایین تریــن ســطح 
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توســعه یافتگی، کشــورهای کوچــک جزیــره ای در حــال توســعه و کشــورهای درحــال توســعۀ محصــور 
ــال 2030 ــا س ــورها ت ــن کش ــژۀ ای ــی وی ــای حمایت ــتای برنامه ه ــکی، در راس در خش

هــدف اصلــی 8: ترویــج رشــد اقتصــادی مانــدگار، فراگیــر و پایــدار، اشــتغال کامل 
و بهــره ور و اشــتغال شــرافت مندانه بــرای همــه

1-8-  حفظ و تداوم رشد سرانۀ اقتصادی بر مبنای شرایط ملّی؛ به ویژه ارتقای رشد تولید ناخالص ملّی 
به حداقل 7 درصد در سال، در کشورهای داراِی پایین ترین سطح توسعه یافتگی

ــد محصــوالت  ــوع )تولی ــق ایجــاد تن ــره وری اقتصــادی از طری ــر به ــه ســطوح باالت ــتیابی ب 2-8-  دس
جدیــد و یــا ایجــاد  فعالیت هــای تجــاری نویــن( و اســتفاده از فناوری هــای بــه روز شــده و نــوآوری، از 
جملــه از طریــق تمرکــز بــر بخش هــای دارای ارزش افــزودۀ بــاال کــه از نظــر کاری و یــا اشــتغال نیــروی 

انســانی پرفشــار هســتند.

ــتغال  ــد اش ــودآور، تولی ــای س ــت از  فعالیت ه ــه در حمای ــعه  محور ک ــت های توس ــج سیاس 3-8-  تروی
ــی  ــق دسترس ــژه از طری ــه وی ــده اند و ب ــن ش ــوآوری تدوی ــت و ن ــی، خالقی ــرافت مندانه، کارآفرین ش
ــط  ــک و متوس ــرد، کوچ ــاری خ ــای تج ــد  فعالیت ه ــکل گیری و رش ــب ش ــی، موج ــات مال ــه خدم ب

می شــوند. 

ــازی  ــرای جداس ــالش ب ــد و مصــرف و ت ــای تولی ــی در حوزه ه ــع جهان ــود تدریجی کارآیی مناب 4-8- بهب
ــرف و  ــالۀ مص ــای ده س ــوب برنامه ه ــتای چارچ ــت محیطی، در راس ــب زیس ــادی  از تخری ــد اقتص  رش

ــا ســال 2030 ــدار، در ســایۀ رهبــری کشــورهای توســعه  یافتــه، ت تولیــد پای

ــان و مــردان، از جملــه  ــرای همــۀ زن ــه اشــتغال شــرافت مندانه، کامــل و ســودآور ب 5-8-  دســتیابی ب
ــرای  فعالیت هــای کاری دارای  ــق پرداخت هــای مســاوی ب ــوالن و همچنیــن تحّق ــان و معل ــرای جوان ب

ارزش یکســان تــا ســال 2030

6-8-  کاهــش قابــل مالحظــۀ تعــداد جوانــان بیــکار، دور مانــده از تحصیــل و یــا هرگونــه آمــوزش تــا 
ســال 2020

7-8-  اقــدام فــوری و مؤثــر بــرای ریشــه کنی کار اجبــاری، پایــان دادن بــه بــرده داری نویــن و قاچــاق 
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ــتخدام و  ــه اس ــکال، از جمل ــن اش ــه بدتری ــودکان ب ــن ک ــت از به کارگرفت ــه کنی و ممانع ــان و ریش انس
اســتفاده از کــودکان بــه عنــوان ســرباز و در نهایــت پایــان دادن بــه همــۀ اشــکال کار کــودکان تــا ســال 

2025

8-8-  حمایــت از حقــوق کار و ترویــج فضــای کار امــن و ســالم بــرای همــۀ کارگــران، از جملــه کارگــران 
مهاجــر، به ویــژه زنــان مهاجــر و افــرادی کــه بــه مشــاغل خطرنــاک اشــتغال دارنــد.

ــد کار و  ــه تولی ــد ب ــه بتوان ــدار ک ــج گردشــگری پای ــرای تروی ــن و اجــرای سیاســت هایی ب 9-8-  تدوی
ــی کمــک  کنــد، تــا ســال 2030 ترویــج فرهنــگ و تولیــدات محلّ

10-8-  افزایــش ظرفیت هــای مؤسســات مالــی داخلــی، بــرای ترغیــب و ترویــج دسترســی بــه خدمــات 
بانکــی، بیمــه و خدمــات مالــی بــرای همــه

ــعه؛  ــال توس ــورهای در ح ــارت در کش ــت از تج ــت حمای ــک در جه ــه کم ــش هرگون ــف-  افزای 8-ال
ــه "چارچــوب  ــب برنام ــه در قال ــن ســطح توســعه یافتگــی، از جمل ــژه کشــورهای داراِی پایین تری به وی
جامــع ارتقــاء یافتــه در زمینــه ارائــۀ کمک هــای فّنــی تجــاری بــه کشــورهای داراِی پایین تریــن ســطح 

توســعه یافتگی"

8-ب-  تدویــن و اجــرای یــک راهبــرد جهانــی بــرای اشــتغال جوانــان و اجــرای معاهــدۀ بین المللــی کاِر 
ســازمان جهانــی کار تــا ســال 2020

ــدار و  ــازی پای ــج صنعتی س ــی، تروی ــای مقاومت ــاختن زیربن ــی 9: س ــدف اصل ه
ــوآوری ــج ن ــر و تروی فراگی

1-9-  ایجــاد زیرســاخت های مقــاوم، پایــدار، مطمئــن  و کیفــی، از  زیرســاخت های منطقــه ای و فراملـّـی، 
بــرای حمایــت از توســعۀ اقتصــادی و رفــاه انســانی بــا تمرکــز بــر دسترســی مقرون به صرفــه و منصفانــه 

ــرای همه ب

2-9-  ترویــج صنعتی شــدن پایــدار و فراگیــر و افزایــش چشــمگیر ســهم صنعــت از اشــتغال و تولیــد 
ــی و دوبرابــر کــردن ســهم صنعــت از مــوارد یــاد  ناخالــص داخلــی، در راســتای شــرایط و نیازهــای ملّ

ــا ســال 2030 ــن ســطح توســعه یافتگــی ت شــده در کشــورهای داراِی پایین تری
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ــره؛  ــی و غی ــای صنعت ــم از  فعالیت ه ــک، اع ــاری کوچ ــای تج ــی  فعالیت ه ــش دسترس 3-9-  افزای
ــه و  ــی مقرون به صرف ــه نقدینگ ــی، از جمل ــات مال ــه خدم ــعه ب ــال توس ــورهای در ح ــژه در کش به وی

ــی ــای ارزش ــا و زنجیره ه ــک در بازاره ــای کوچ ــام تجارت ه ادغ

ــی  ــش کارآی ــا افزای ــا، ب ــازی آن ه ــرای پایدارس ــع ب ــای صنای ــاخت ها و احی ــانی زیرس 4-9-  به روز رس
اســتفاده از منابــع و اســتفادۀ بیشــتر از فناوری هــا و فرایندهــای صنعتــی پــاک و ســالم زیســت محیطی 

ــا ســال 2030 توســط همــۀ کشــورها در راســتای ظرفیت هــای آن هــا ت

ــژه  ــی بخش صنعــت در کشــورها، به وی 5-9-  گســترش پژوهــش علمــی، به روز رســانی توانایی  هــای فّن
کشــورهای در حــال توســعه و همچنیــن ترغیــب نــوآوری و افزایــش قابــل مالحظــۀ تعــداد کارکنــان 
حــوزۀ پژوهــش و توســعه، بــه ازای هــر یــک میلیــون نفــر و گســترش پژوهــش در بخش هــای دولتــی 

ــی بــرای توســعه و خصوصــی و افزایــش هزینه کــرِد ملّ

ــق:  ــدار در کشــورهای در حــال توســعه، از طری ــاوم و پای ــف-  تســهیل ایجــاد زیرســاخت های مق 9-ال
ــن  ــی از کشــورهای آفریقایی، کشــورهای داراِی پایین تری ــک و فّن ــی، تکنولوژی ارتقــای حمایت هــای مال
ســطح توســعه یافتگی، کشــورهای در حال توســعۀ محصــور در خشــکی و کشــورهای کوچــک جزیــره ای 

در حــال توســعه

ــوآوری و پژوهــش در کشــورهای در حــال توســعه، از  9-ب-  پشــتیبانی از توســعۀ داخلــی فنــاوری، ن
ــای دیگــر، زمینه ســاز تنــوع  ــرای سیاســت گذاری کــه در کنــار مزای ــه از طریــق ایجــاد فضایــی ب جمل

صنعتــی و افــزودن بــر ارزش کاالهــا باشــد.

 9-ج-  افزایــش قابــل مالحظــۀ دسترســی بــه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و تــالش بــرای 
ــطح  ــن س ــورهای داراِی پایین تری ــت در کش ــه اینترن ــی ب ــه و جهان ــی مقرون به صرف ــق دسترس تحّق

توســعه یافتگی تــا ســال 2020 

هدف اصلی 10: کاهش نابرابری در درون و در میان کشورها

 1-10-  رشــد تدریجــی و پایــدار درآمــد قشــر پاییــن جمعیــت جهــان کــه 40 درصــد کل جمعیــت را 
شــامل می شــود، بــه باالتــر از میانگیــن ملّــی تــا ســال 2030

2-10-  توانمندســازی همــۀ افــراد و ترویــج حضــور فعــال همــۀ اقشــار جامعــه در حوزه هــای اجتماعــی، 
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ــژاد، قومیــت، اصلیــت، مذهــب،  ــه ســن، جنســیت، معلولیــت، ن ــدون توجــه ب اقتصــادی و سیاســی، ب
وضعیــت اقتصــادی و غیــره تــا ســال 2030

3-10-  تضمیــن ایجــاد فرصت هــای برابــر بــرای همــه و کاهــش نابرابــری در دســتیابی بــه نتیجــه، از 
ــج قانون گــذاری،  ــردن قوانیــن، سیاســت ها و اقدامــات تبعیض آمیــز و تروی ــق: از میــان ب ــه از طری جمل

سیاســت گذاری و انجــام اقدامــات مناســب در ایــن رابطــه

ــتیابی  ــی و دس ــت اجتماع ــتمزد و حمای ــی، دس ــای مال ــژه در حوزه ه ــت گذاری؛ به وی 4-10-  سیاس
ــه تســاوی بیشــتر تدریجــی ب

 5-10- بهبــود ســازمان دهی و پایــش مؤسســات و بازارهــای مالــی جهانــی و تقویــت اجــرای این گونــه 
از قوانین

6-10-  تضمیــن حضــوری پررنگ تــر و توجــه بیشــتر بــه کشــورهای در حــال توســعه در تصمیم گیری ها 
در مؤسســات مالــی و اقتصــادی بین المللــی، بــا هــدف تبدیــل ایــن مؤسســات بــه نهادهایــی مؤثرتــر، 

مطمئن تــر، پاســخ گوتر و بــا دارا بــودن مشــروعیت قانونــی بیشــتر

ــق  ــه از طری ــب، منظــم، ایمــن، و مهاجــرت مســئوالنۀ مــردم، از جمل ــی مرت 7-10- تســهیل جابه جای
ــده اند. ــت ش ــزی و مدیری ــی برنامه ری ــرت، به خوب ــۀ مهاج ــه در زمین ــت هایی ک ــرای سیاس اج

10-الــف-  اجــرای اصــل انجــام رفتــاری ویــژه و متمایــز در برابرکشــورهای در حــال توســعه؛ به ویــژه 
ــارت  ــازمان تج ــای س ــتای موافقت نامه ه ــعه یافتگی، در راس ــطح توس ــن س ــورهای داراِی پایین تری کش

جهانــی

10-ب-  ترغیــب بــه ارائــۀ کمک هــای رســمی بــرای توســعه و کمــک مالــی بــه کشــورهایی کــه نیــاز 
ــژه کشــورهای داراِی پایین تریــن ســطح توســعه یافتگی، کشــورهای  آن هــا از همــه بیشــتر اســت؛ به وی
آفریقایــی، کشــورهای کوچــک جزیــره ای در حــال توســعه و در حــال توســعۀ محصــور در خشــکی. ایــن 
ــه  ــۀ این گون ــای ارائ ــه راه ه ــد. از جمل ــد ش ــه خواه ــورها ارائ ــی کش ــررات ملّ ــتای مق ــا در راس کمک ه

ــت. ــی اس ــتقیم خارج ــرمایه گذاری مس ــا ، س کمک ه

10- ج- کاهــش هزینه هــای نقــل و انتقــال وجــوه ارســالی کارگــران مهاجــر بــه کمتــر از 3 درصــد و از 
بیــن بــردن روش هــای حواله کــرد بــا هزینــه ای باالتــر از 5 درصــد تــا ســال 2030
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ــای  ــه مکان ه ــانی ب ــکونت گاه های انس ــهرها و س ــل ش ــی 11: تبدی ــدف اصل ه
ــدار ــاوم و پای ــن، مق ــمول، ام همه ش

1-11-  تضمیــن دسترســی همــۀ افــراد بــه مســکن مناســب، ایمــن و مقرون به صرفــه و خدمــات پایــه  
و نوســازی محله هــای فقیرنشــین تــا ســال 2030

2-11-  فراهــم آوردن امــکان دسترســی بــه ســامانه های نقــل و انتقــال ایمــن، مقرون به صرفــه، قابــل 
ــال  ــل و انتق ــش نق ــق افزای ــژه از طری ــا؛ به وی ــی جاده ه ــای ایمن ــه، ارتق ــرای هم ــدار ب ــترس و پای دس
عمومــی بــا توجــه ویــژه بــه نیازهــای اقشــار آســیب پذیر، از جملــه: زنــان، دختــران، معلــوالن و ســایر 

افــراد تــا ســال 2030

3-11-  افزایــش شهرســازی پایــدار و همه شــمول و ظرفیت ســازی بــرای طراحــی و مدیریــت 
ســکونت گاه های شــهری مشــارکتی، جامــع و پایــدار در همــۀ کشــورها تــا ســال 2030

4-11-  تحکیم تالش برای حفاظت و پاسداشت میراث فرهنگی و طبیعی جهان

ــش  ــاری و کاه ــه بیم ــال ب ــراد مبت ــداد اف ــر و تع ــرگ و می ــزان م ــۀ می ــل مالحظ ــش قاب 5-11-  کاه
چشــمگیر خســارت های اقتصــادی مســتقیم مرتبــط بــا تولیــد ناخالــص داخلــی جهانــی ناشــی از بــروز 
ــر حمایــت از فقــرا و اقشارآســیب پذیر  ــا تأکیــد ب ــا آب، ب ــای مرتبــط ب ــه بالی ــای طبیعــی، از جمل بالی

تــا ســال 2030

6-11-  کاهــش ســرانۀ آثــار منفــی پدیده هــای زیســت محیطی بــر شــهرها، از جملــه از طریــق: توجــه 
ویــژه بــه کیفیــت هــوا و مدیریــت زباله هــا و مــواد زائــد شــهری و غیــره تــا ســال 2030

7-11-  فراهــم آوردن امــکان دسترســی جهانــی بــه فضاهــای عمومی و ســبز، همه شــمول، در دســترس 
و ایمــن؛ به ویــژه بــرای زنــان و کــودکان، ســالمندان و معلــوالن تــا ســال 2030

11-الــف-  حمایــت از برقــراری پیوندهــای مثبــت اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطی میــان نواحــی 
شــهری، حومــه و مناطــق روســتایی، در ســایۀ تقویــت طرح هــای توســعۀ ملـّـی و منطقــه ای

ــع،  ــی مناب ــر شــدن، کارآی ــا و اتخــاذ سیاســت های یکپارچــه در جهــت فراگی 11-ب-  اجــرای طرح ه
کاهــش آثــار تغییــر اقلیــم و ســازگاری بــا آن و مقاومــت در مقابــل بالیــای طبیعــی، و انجــام اقدامــات 
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جامــع بــر اســاس "چارچــوب ِســندای، مبنــی برکاهــش خطــر بالیــای طبیعــی بــرای ســال های 2015 
تــا 2030 " بــه منظــور مدیریــت خطــر بالیــای طبیعــی در همــۀ ســطوح، تــا ســال 2030، همزمــان بــا 

افزایــش پایــدار تعــداد شــهرها و ســکونت گاه های انســانی

11-ج-  حمایــت از کشــورهای داراِی پایین تریــن ســطح توســعه یافتگی از طریــق بنــا کــردن 
ــه  ــی ب ــی و فّن ــای مال ــۀ کمک ه ــی و ارائ ــح محلّ ــتفاده از مصال ــا اس ــاوم ب ــدار و مق ــاختمان های پای س

ــا آن ه

هدف اصلی 12: تضمین الگوهای پایدار تولید و مصرف 

ــا  ــدار ب ــرف پای ــد و مص ــای تولی ــا الگوی ه ــط ب ــالۀ مرتب ــای ده س ــوب برنامه ه ــرای چارچ 1-12-  اج
ــا و ســطح  ــه توانمندی ه ــه ب ــا توج ــه، ب ــعه یافت ــری کشــورهای توس ــۀ کشــورها و رهب ــارکت هم مش

ــعه ــال توس ــورهای در ح ــعه یافتگی کش توس

2-12-  دستیابی به مدیریت پایدار و استفادۀ مؤثر از منابع طبیعی تا سال 2030

3-12-  کاهــش ســرانۀ هدررفــت مــواد غذایــی در ســطوح خرده فروشــی، کاهــش میــزان مصــرف بــه 
نصــف و نیــز میــزان از بیــن رفتــن مــواد غذایــی در چرخــۀ تولیــد، عرضــه و پــس از اســتحصال تــا ســال 

2030

4-12-  حّقــق مدیریــت پایــدار زیســت محیطی مــواد شــیمیایی و کلیــۀ مــواد زایــد در طــول چرخــۀ 
ــۀ  ــل مالحظ ــش قاب ــی و کاه ــق بین الملل ــورد تواف ــتانداردهای م ــوب اس ــواد، در چارچ ــن م ــات ای حی
آزادســازی ایــن مــواد در هــوا، آب و خــاک بــا هــدف بــه حداقــل رســاندن آثــار منفــی آن هــا بــر ســالمت 

ــا ســال 2030 و محیط زیســت انســانی ت

5-12-  کاهــش قابــل مالحظــۀ تولیــد مــواد زایــد از طریــق پیشــگیری، کاهــش، بازیافــت و اســتفاده 
مجــدد از آن هــا تــا ســال 2030

ــی بــه انجــام اقدامــات پایــدار و ادغــام  6-12-  ترغیــب شــرکت ها؛ به ویــژۀ شــرکت های بــزرگ و فراملّ
اطالعــات مربوطــه در چرخــۀ گزارش دهــی خــود

7-12-  ترویج شیوه های عمومی پایدار خرید مواد در راستای اولویت ها و سیاست های ملّی
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ــا ســال 2030، در همــه جــا اطالعــات و آگاهی هــای مرتبــط و الزم  8-12-  تضمیــن اینکــه مــردم ت
ــته  ــار داش ــت را در اختی ــا محیط زیس ــگ ب ــدار و هماهن ــی پای ــبک های زندگ ــعه و س ــون توس پیرام

باشــند.

ــی  ــه منظــور تقویــت ظرفیت هــای علمــی و فّن ــت از کشــورهای در حــال توســعه، ب ــف-  حمای 12-ال
ــر تولیــد و مصــرف ــه ســوی شــیوه های پایدارت ــرای حرکــت ب آن هــا ب

12-ب-  تهیــۀ ابزارهــا و اجــرای برنامه هایــی بــرای پایــش آثــار توســعۀ پایــدار بــر گردشــگری پایــدار؛ 
کــه ایــن امــر بــه ایجــاد مشــاغل و ترویــج فرهنــگ و محصــوالت محلــی منجــر می شــود.

ــه اســراف در مصــرف منجــر  12-ج-  منطقی ســازی یارانه هــای ناکارآمــد ســوخت های فســیلی، کــه ب
ــی، از جملــه: از طریــق تغییــر شــکل  شــده اند، از طریــق رفــع اختــالالت بــازار در راســتای شــرایط ملّ
ــا و  ــار زیســت محیطی آن ه ــکاس آث ــدف انع ــا ه ــود، ب ــای مضــر موج ــی و حــذف یارانه ه ــام مالیات نظ
بــا توجــه کامــل بــه نیازهــای ویــژۀ کشــورهای در حــال توســعه، و بــه حداقــل رســاندن آثــار احتمالــی 
منفــی ایــن یارانه هــا بــر توســعه در کشــورهای در حــال توســعه، بــه گونــه ای کــه در راســتای حمایــت 

از فقــرا و جوامعــی کــه تحــت  تأثیــر واقــع شــده اند، باشــد.

هدف اصلی 13: اقدام فوری برای رویارویی با تغییر اقلیم و آثار آن2

1-13-  تقویت استقامت و ظرفیت سازگاری بالیای اقلیم-  محور و طبیعی در همۀ کشورها

2-13-  ادغام اقدامات مرتبط با تغییر اقلیم در سیاست ها، راهبردها و برنامه ریزی های ملّی

ــش  ــۀ کاه ــازمانی در زمین ــانی و س ــازی انس ــا و ظرفیت س ــای آگاهی ه ــوزش، ارتق ــود آم 3-12-  بهب
ــر اقلیــم و هشــدار به موقــع ــار تغیی ــا آن، کاهــش آث ــر اقلیــم، ســازگاری ب ــدۀ تغیی پدی

13-الــف-  اجــرای تعهــد کشــورهای توســعه یافتۀ عضــو کنوانســیون چارچــوب ســازمان ملــل متحــد 
پیرامــون تغییــر اقلیــم، بــرای تأمیــن مشــترک مبلغــی معــادل 100 میلیــارد دالر آمریــکا در ســال تــا 
ســال 2020، بــه منظــور تأمیــن نیازهــای کشــورهای در حــال توســعه در چارچــوب اقدامــات معنــی دار 

* کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد پیرامون تغییر اقلیم، مهم  ترین سند جهانی و بین دولتی برای تبادل نظر در خصوص دستیابی به پاسخی جهانی 

در مورد تغییر اقلیم است.

*
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ــدوق  ــۀ صن ــازی همه جانب ــرا و فعال س ــازی در اج ــن شفاف س ــم و همچنی ــر اقلی ــش تغیی ــرای کاه ب
اقلیــم ســبز از طریــق تأمیــن ســرمایۀ آن در اســرع وقــت

ــر در  ــت مؤث ــزی و مدیری ــۀ برنامه ری ــا در زمین ــای ظرفیت ه ــرای ارتق ــج ســازوکارهایی ب 13-ب-  تروی
ــک  ــورهای کوچ ــعه یافتگی و کش ــطح توس ــن س ــورهای داراِی پایین تری ــم در کش ــر اقلی ــوزۀ تغیی ح
ــع  ــی و جوام ــع محل ــان و جوام ــان، جوان ــر زن ــز ب ــا تمرک ــن ب ــعه و همچنی ــال توس ــره ای در ح جزی

نده شــده ا شیه ر به حا

ــع  ــا و مناب ــا، دریاه ــدار از اقیانوس ه ــتفادۀ پای ــت و اس ــی 14: حفاظ ــدف اصل ه
ــدار ــعۀ پای ــرای توس ــی ب دریای

ــژه  ــد؛، به وی ــه باش ــی ک ــر نوع ــی از ه ــی دریای ــۀ آلودگ ــل مالحظ ــش قاب ــگیری و کاه 1-14-  پیش
آلودگــی ناشــی از  فعالیت هــای انجــام شــده در خشــکی، از جملــه: زباله هــای دریایــی و آلودگــی ناشــی 

از افزایــش مــواد مغــذی در دریــا، تــا ســال 2025

2-14-  مدیریــت پایــدار و حفاظــت از بوم ســازگان های دریایــی و ســاحلی بــه منظــور پیشــگیری از آثــار 
منفــی بــر ایــن بوم ســازگان ها، از جملــه از طریــق: افزایــش مقاومــت آن هــا و اقــدام بــرای احیــای ایــن 

ــا ســال 2020 ــه منظــور بهره منــدی از اقیانوس هــای ســالم و ســودآور ت بوم ســازگان ها ب

ــا ایــن مشــکل، از جملــه از طریــق  ــار اسیدی شــدن محیــط دریایــی و رویارویــی ب 3-14-  کاهــش آث
ــای علمــی در همــۀ ســطوح گســترش همکاری ه

4-14-  قانونمندســازی صیــد جمعــی ماهیــان و پایــان دادن بــه صیــد بی رویــه، ماهیگیــری 
ــای جمعیــت  ــا هــدف احی ــی، گزارش نشــده و مخــرب و اجــرای برنامه هــای مدیریتی علمــی ب غیر قانون
ــتی  ــای زیس ــا ویژگیه ــق ب ــد مطاب ــه بتوان ــطحی ک ــل در س ــن، حداق ــان ممک ــن زم ماهیان در کوتاه تری

ــال 2020 ــا س ــد، ت ــته باش ــی داش ــن را در پ ــی ممک ــترین بازده ــان، بیش ــف ماهی ــای مختل گونه ه

ــتای  ــال 2020، در راس ــا س ــی ت ــاحلی و دریای ــی س ــد از نواح ــل 10 درص ــت از حداق 5-14-  حفاظ
ــترس ــی در دس ــات علم ــن اطالع ــای بهتری ــر مبن ــی و ب ــی و بین الملل ــن ملّ قوانی

6-14-  حــذف یارانه هــای تعییــن شــده بــرای برخــی از اشــکال ماهیگیــری کــه بــه افزایــش ظرفیــت 
ــه  ــی ک ــتن یارانه های ــان برداش ــوند، از می ــر می ش ــا منج ــد ماهی ه ــزان صی ــش می ــری و افزای ماهیگی
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ــه  ــن اینگون ــد و پیشــگیری از تعیی ــج می کنن ــم را تروی ــده و نامنظ ــی، گزارش نش ــری غیرقانون ماهیگی
ــر  ــاوت در براب ــژه و متف ــر، وی ــاری مناســب، مؤث ــام رفت ــه، ضــرورت انج ــه اینک ــت ب ــا عنای ــا ب یارانه ه
ــن ســطح توســعه یافتگی   می بایســت بخــش  کشــورهای در حــال توســعه و کشــورهای داراِی پایین تری
مهمــی از مذاکــرات مربــوط بــه تعییــن یارانه هــای شــیالت ســازمان تجــارت جهانــی را تشــکیل دهــد3، 

تــا ســال 2020

7-14-  افزایــش مزایــای اقتصــادی ناشــی از اســتفادۀ پایــدار از منابــع دریایــی بــرای کشــورهای کوچک 
جزیــره ای در حــال توســعه و کشــورهای داراِی پایین تریــن ســطح توســعه یافتگی، از جملــه از طریــق: 

مدیریــت پایــدار شــیالت، آبزی پــروری و گردشــگری تــا ســال 2030

ــتای  ــی در راس ــاوری دریای ــال فن ــش و انتق ــت پژوه ــعۀ ظرفی ــی، توس ــش علم ــف-  ارتقای دان 14-ال
ــی،  ــاوری دریای ــال فن ــون انتق ــی پیرام ــدول اقیانوس شناس ــیون بین ال ــاخص های کمیس ــا و ش راهکاره
ــعۀ  ــی در توس ــتی دریای ــهم تنوع زیس ــش و س ــای نق ــا و ارتق ــالمت اقیانوس ه ــود س ــدف بهب ــا ه ب
ــورهای  ــعه و کش ــال توس ــره ای در ح ــک جزی ــورهای کوچ ــژه کش ــعه؛ به وی ــال توس ــورهای در ح کش

دارایِ  پایین تریــن ســطح توســعه یافتگی

ــرای ماهیگیــری در  ــی کــه از روش هــای ســنّتی ب 14-ب-  فراهــم آوردن امــکان دسترســی ماهیگیران
ــع دریایــی ــه بازارهــا و مناب ــد، ب ــی اســتفاده می کنن ســطح محلّ

14- ج-  افزایــش حفاظــت و اســتفادۀ پایــدار از اقیانوس هــا و منابــع آن هــا، در ســایۀ اجــرای حقــوق 
بین الملــل بــا نظــر بــه کنوانســیون ملــل متحــد در مــورد حقــوق دریاهــا، کــه بــرای حفاظــت و اســتفادۀ 
پایــدار از اقیانوس هــا و منابــع آن هــا چارچوبــی حقوقــی را در اختیــار می گــذارد؛ مطابــق آنچــه کــه در 

بنــد 158 از ســند " آینــده ای کــه به دنبــال آن هســتیم" آمــده اســت.

2  با توجه به مذاکرات در جریان سازمان تجارت جهانی، دستورکار توسعۀ دوحه و دستورکار )کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی( در هنگ کنگ

2
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هــدف اصلــی 15:  پاسداشــت، احیــاء و ترویــج اســتفادۀ پایــدار از بوم ســازگان های 
بیابان زایــی و توقــف و  زمینــی، مدیریــت پایــدار جنگل هــا، مبــارزه بــا 
معکوس ســازی رونــد تخریــب )یــا فرســایش( زمیــن و همچنیــن متوقــف ســاختن 

ــتی ــب تنوع زیس تخری

1-15-  تضمیــن حفاظــت، احیــاء و اســتفادۀ پایــدار از بوم ســازگان های خاکــی و آب هــای شــرب درون 
ــا،  ــا، تاالب ه ــژه جنگل ه ــه وی ــازگان ها؛ ب ــن بوم س ــات ای ــدار از خدم ــتفادۀ پای ــور اس ــوم و همین ط ب

ــا ســال 2020 و در راســتای الزامــات توافق هــای بینالمللــی کوه هــا و نواحــی خشــک ت

2-15-  ترویــج اجــرای مدیریــت پایــدار همــۀ انــواع جنگل هــا، متوقــف ســاختن جنگل زدایــی، احیــای 
جنگل هایــی کــه دچــار فرســایش شــده اند و افزایــش قابــل مالحظــۀ جنگل زایــی و احیــای جنگل هــا 

در ســطح جهــان تــا ســال 2020

ــای ســرزمین هایی  ــه احی ــای ســرزمین و خــاک فرســوده، از جمل ــی، احی ــا بیابان زای ــارزه ب 3-15-  مب
ــی  ــه جهان ــتیابی ب ــرای دس ــالش ب ــد و ت ــیل بوده ان ــالی و س ــی، خشک س ــر بیابان زای ــت تأثی ــه تح ک

عــاری از فرســایش زمیــن تــا ســال 2030

ــای  ــور ارتق ــه منظ ــا ب ــتی آن ه ــتانی و تنوع زیس ــازگان های کوهس ــت از بوم س ــن حفاظ 4-15-  تضمی
ظرفیــت آن هــا بــرای تأمیــن ضروریــات توســعۀ پایــدار تــا ســال 2030

ــاختن  ــی، متوقف س ــت گاه های طبیع ــب زیس ــش تخری ــژه برای کاه ــوری و وی ــاذ اقدام ف 5-15-  اتخ
ــا  ــا ت ــراض آن ه ــری از انق ــراض و جلوگی ــرض انق ــای در مع ــت از گونه ه ــتی و حفاظ ــودی تنوع زیس ناب

ســال 2020

ــک و  ــع ژنتی ــای ناشــی از اســتفاده از مناب ــه و مناســب مزای ــج به اشــتراک گذاری منصفان 6-15-  تروی
ــی ــای بین الملل ــع، در راســتای توافق ه ــن مناب ــه ای ــج دسترســی ب تروی

ــای حفاظــت شــدۀ  ــی و قاچــاِق گونه ه ــر قانون ــد غی ــه صی ــان دادن ب ــرای پای ــوری ب ــدام ف 7-15-  اق
ــه حیات وحــش ــی وابســته ب ــرل عرضــه و تقاضــای محصــوالت غیرقانون ــوری و کنت ــی و جان گیاه

8-15-  انجــام اقدامــات الزم بــرای پیشــگیری از پدیــدار شــدن گونه هــای بیگانــه و مهاجــم در 
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ــا ریشــه کنی  ــار ایــن گونه هــا و کنتــرل ی ــل مالحظــۀ آث بوم ســازگان های خشــکی و آب، و کاهــش قاب
ــال 2020 ــا س ــده ت ــاد ش ــای ی گونه ه

9-15-  همــۀ برنامه ریزی هــای ملـّـی و محلـّـی مربــوط بــه فرایندهــای توســعه و راهبردهــا و رویکردهــای 
کاهــش فقــر، بــا توجــه بــه ارزش بوم ســازگان ها و تنوع زیســتی تــا ســال 2020 تهیــه و تعریــف شــوند 
ــد  ــواره م ــتی هم ــازگان ها و تنوع زیس ــده، ارزش بوم س ــوارد یاد ش ــن م ــر، در تدوی ــان دیگ ــه بی ــا ب و ی

ــد. نظر باش

15-الــف-  تأمیــن منابــع مالــی و افزایــش قابــل مالحظــۀ بودجــه در ســایۀ اســتفاده از همــۀ منابــع، بــا 
ــازگان ها ــتی و بوم س ــدار از تنوع زیس ــتفادۀ پای ــت و اس ــدف حفاظ ه

15-ب-  بســیج دارایی هــای قابــل مالحظــه از همــۀ منابــع و در کلیــۀ ســطوح، بــا هــدف تأمیــن منابــع 
مالــی مدیریــت پایــدار جنگل هــا و فراهــم آوردن انگیــزۀ کافــی بــرای کشــورهای در حــال توســعه بــرای 

مدیریــت پایــدار جنگل هــا و حفاظــت و احیــای مناطــق جنگلــی

ــی  ــد غیرقانون ــا صی ــارزه ب ــرای مب ــای انجــام شــده ب ــی از  فعالیت ه ــت جهان 15-ج-  گســترش حمای
ــرای  ــی ب ــع محلّ ــای جوام ــای ظرفیت ه ــق: ارتق ــه از طری ــای حفاظــت شــده، از جمل و قاچــاق گونه ه

ــدار ــه شــیوۀ پای ــرار معــاش ب ــرای ام ــی ب پیشــبرد فرصت های

ــدار،  ــعۀ پای ــرای توس ــر ب ــو و فراگی ــح ج ــع صل ــج جوام ــی 16: تروی ــدف اصل ه
ــر،  ــات مؤث ــاد مؤسس ــه و ایج ــرای هم ــت ب ــه عدال ــی ب ــکان دسترس ــراری ام برق

ــطوح ــۀ س ــر در هم ــخ گو و فراگی پاس

1-16-  کاهــش قابــل مالحظــۀ همــۀ اشــکال خشــونت و میــزان مــرگ و میرهــای وابســته بــه آن در 
همــه جــا

ــه کــودکان و  ــه سوءاســتفاده و اســتثمار، قاچــاق و همــۀ اشــکال خشــونت علی ــان دادن ب 2-16-  پای
شــکنجۀ آنــان

3-16-  ترویــج حاکمیــت قانــون در ســطوح ملـّـی و بین المللــی و تضمیــن دسترســی برابــر بــه عدالــت 
بــرای همــه
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4-16-  کاهــش قابــل مالحظــۀ جریــان غیــر قانونــی پــول و اســلحه، تقویــت فعالیت هــا بــرای بازیافــت 
ــا ســال  ــم ســازمان یافتــه ت ــا همــۀ اشــکال جرای ــدن دارایی هــای به ســرقت رفته، و مبــارزه ب و بازگردان

2030

5-16-  کاهش قابل مالحظۀ فساد و رشوه خواری در همۀ اشکال آن تا سال 2030

6-16-  ایجاد مؤسسات مؤثر، پاسخ گو و شفاف در همۀ سطوح

7-16-  تضمیــن تصمیم گیــری نتیجه بخــش، همه شــمول، مشــارکتی و نمایان گــر همــۀ افــراد 
ــطوح. ــۀ س ــه در هم جامع

8-16-  گســترش و تقویــت حضــور کشــورهای در حــال توســعه در مؤسســاتی کــه در قالــب حاکمیــت 
ــره...( ــل متحــد و غی ــی همچــون ســازمان مل ــد ســازمان های بین الملل ــی اداره می شــوند )مانن جهان

9-16-  تأمین هویت قانونی، از جمله خدمات ثبت احوال برای همه تا سال 2030

ــتای  ــن در راس ــای بنیادی ــت  آزادی ه ــات و پاسداش ــه اطالع ــی ب ــی عموم ــن دسترس 10-16-  تضمی
مقــررات ملّــی و توافق هــای بین المللــی

ــی، از جملــه از طریــق همکاری هــای بین المللــی بــه منظــور  16-الــف-  تقویــت مؤسســات مرتبــط ملّ
ظرفیت ســازی در همــۀ ســطوح؛ بــه  ویــژه در کشــورهای در حــال توســعه، بــرای ممانعــت از خشــونت 

و نیــز مبــارزه بــا جــرم و تروریســم

16-ب-  ترویج و اجرای قوانین و خط مشی های عاری از تبعیض برای توسعۀ پایدار

هــدف اصلــی 17: تقویــت ابــزار اجــرا و احیــای همکاری هــای جهانــی بــرای تحّقــق 
ــعۀ پایدار توس

مـــــالی

ــت  ــق: حمای ــه از طری ــی، از جمل ــی داخل ــع مال ــا بســیج مناب ــط ب ــای مرتب ــت  فعالیت ه 1-17-  تقوی
بین المللــی از کشــورهای در حــال توســعه بــرای بهبــود ظرفیــت ملّــی در حــوزۀ جمــع آوری مالیــات و 

ســایر درآمدهــا
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2-17-  تشــویق کشــورهای توســعه یافته بــه اجــرای کامــل تعهــد ات خــود در زمینــۀ کمک رســانی برای 
امــر توســعه، از جملــه ترغیــب بســیاری از کشورهای توســعه یافته بــرای اختصــاص 0/7درصــد از درآمــد 
ناخالــص ملّــی به منظــور ارائــۀ کمک هــای رســمی بــرای توســعه )ODA/GNI( بــه کشــورهای در حــال 
توســعه و همچنیــن اختصــاص بیــن 15 تــا 20 درصــد از ODA/GNI بــه کشــورهای داراِی پایین تریــن 
)کمک های رسمی برای توســعه(   ODA تشــویق  کشــورهای  تأمین کننــدۀ  توســعه یافتگی.  ســطح 
به منظــور   اختصــاص  حداقــل 20 درصــد  از ODA/GNI بــه کشــورهای داراِی پایین تریــن ســطح 

توســعه یافتگی

3-17-  تأمین منابع مالی اضافی برای کشورهای در حال توسعه از محل منابع مختلف 

4-17-  کمــک بــه کشــورهای در حــال توســعه بــه منظــور رســیدن بــه تــوان بازپرداخــت دیــون در 
ــرای تآمیــن مالــی دیــون، بخشــودگی دیــون و  درازمــدت از طریــق تدویــن سیاســت های هماهنــگ ب
تجدیــد ســاختار بدهــی )یــا دیــون( بــه گونــه ای مناســب و پرداخــت قرض هــای خارجــی بســیاری از 

ــا هــدف کاهــش فشــار عصبــی ناشــی از دیــون کشــورهای فقیــِر به شــدت مقــروض، ب

ــن  ــورهای داراِی پایین تری ــرای کش ــرمایه گذاری ب ــج س ــای تروی ــرای رژیم ه ــاص و اج 5-17-  اختص
ــعه یافتگی ــطح توس س

فناوری

ــمال-  ــای ش ــای همکاری ه ــوآوری و ارتق ــاوری و ن ــم، فن ــه عل ــی ب ــکان دسترس ــش ام 6-17-  افزای
جنــوب، جنــوب - جنــوب و همکاری هــای مثلثــی بین المللــی و منطقــه ای در حــوزۀ علــم، فنــاوری و 
نــوآوری، و به اشــتراک گذاری هــر چــه بیشــتر دانــش مربــوط بــه مــوارد مــورد توافــق متقابــل، از جملــه 
از طریــق هماهنگــی بهتــر میــان ســازوکارهای موجــود؛ به ویــژه در ســطح ســازمان ملــل متحــد، و از 

طریــق ایجــاد ســازوکاری جهانــی بــرای تســهیل دسترســی بــه فنــاوری و اســتفاده از آن 

ــت محیطی  ــر زیس ــول از منظ ــب و معق ــای بی عی ــار فناوری ه ــال و انتش ــعه، انتق ــج توس 7-17-  تروی
بــه کشــورهای در حــال توســعه بــا شــرایط امتیــازی، ترجیحــی و مطلــوب بــرای کشــور دریافت کننــدۀ 

ــر مبنــای توافق هــای متقابــل  فنــاوری، ب

نــوآوری  و  فنــاوری  ظرفیت ســازی در علم،  ســازوکار  و  فنــاوری  بانــک  راه اندازی کامــل    -17-8
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برای کشــورهای داراِی پایین تریــن ســطح توســعه یافتگی تــا ســال 2017 و گســترش اســتفاده 
ازفنــاوری توانمندکننــده، به ویــژه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات 

ظرفیت سازی

ــد  ــر و هدفمن ــرای اجــرای  فعالیت هــای ظرفیت ســازی مؤث ــی ب ــت بین الملل ــش حمای 9-17-  افزای
ــرای اجــرای همــۀ اهــداف  ــی ب ــا هــدف حمایــت از طرح هــای ملّ در کشــورهای در حــال توســعه، ب
ــوب و  ــوب - جن ــوب، جن ــمال- جن ــای ش ــج همکاری ه ــق: تروی ــه از طری ــدار، از جمل ــعۀ پای توس

ــی ــای مثلث همکاری ه

تجــــارت

ــه دور از  ــاز و ب ــدار، ب ــی، قانون م ــۀ جهان ــاری چندجانب ــام تج ــک نظ ــج ی ــتقرار و تروی 10-17-  اس
تبعیــض، تحــت نظــارت ســازمان تجــارت جهانــی، از جملــه از طریــق: مذاکــره در چارچوب دســتورکار 

توســعۀ دوحــه ســازمان تجــارت جهانــی

11-17-  افزایــش قابــل مالحظــۀ صــادرات کشــورهای در حــال توســعه؛ به ویــژه بــا هــدف افزایــش 
دوبرابــری ســهم ایــن کشــورها در صــادرات جهانــی تــا ســال 2020

ــازار،  ــه ب ــهمیه ب ــات و بدون س ــی بدون مالی ــرح دسترس ــب ط ــع و مناس ــرای به موق 12-17-  اج
ــرای کشــورهای داراِی پایین تریــن ســطح توســعه یافتگی در راســتای تصمیمــات ســازمان تجــارت  ب
جهانــی، از جملــه از طریــق: تضمیــن شــفافیت و ســادگی قواعــد ترجیحــی4 کشــور مبــدأ در خصــوص 
ــی  ــهیل دسترس ــث تس ــه باع ــعه یافتگی، ک ــطح توس ــن س ــورهای داراِی پایین تری واردات کاال از کش

ــود ــازار می ش ــه ب ب

موضوعــات نــــظام مند 

انســجام نهـــادی و همخـــوانی خط  مـــشی ها

13-17-  ارتقای ثبات اقتصاد کالن، از جمله از طریق: انسجام و همخوانی خط مشی ها 

* Preferential rules

*
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14-17-  ارتقای انسجام سیاسی برای توسعۀ پایدار

15-17-  احتــرام بــه حاکمیــت و فضــای سیاســی کشــورها، بــه منظــور وضــع و اجــرای سیاســت هایی 
بــرای ریشــه کنی فقــر و دســتیابی بــه توســعۀ پایــدار 

مشــارکــت های ذی نفــعان چنــدگـــانه 

16-17-  تقویــت و گســترش مشــارکت  جهانــی بــرای توســعۀ پایــدار از طریــق: مشــارکت های 
ــورها؛  ــۀ کش ــدار در هم ــعۀ پای ــداف توس ــه اه ــتیابی ب ــتیبانی از دس ــه در پش ــه ک ــان چندگان ذی نفع
ــاوری و  ــص، فن ــش، تخّص ــتراک گذاری دان ــیج و به اش ــه بس ــعه، ب ــال توس ــورهای در ح ــژه کش به وی

ــد. ــک می کنن ــی کم ــع مال مناب

17-17-  ترغیــب و ترویــج مشــارکت های مؤثرخصوصــی، خصوصــی- دولتــی و مشــارکت مؤثــر جامعــۀ 
مدنــی در ســایۀ تجــارب به دســت آمــده از مشــارکت ها و راهبردهــای پیشــین تأمیــن منابــع

تــوجیــه پذیــری و پایـــش داده

ــن  ــورهای داراِی پایین تری ــه کش ــعه، از جمل ــال توس ــورهای در ح ــت از کش ــش حمای 18-17-  افزای
ســطح توســعه یافتگی و کشــورهای جزیــره ای کوچــک در حــال توســعه بــرای ظرفیت ســازی، درجهــت 
افزایــش چشــمگیر دسترســی بــه داده هــا و اطالعــات به موقــع و موثّــق در حوزه هــای مختلــف ماننــد: 
ــژاد، قومّیــت، وضعیــت مهاجــرت، معلولیــت، موقعیــت جغرافیایــی و ســایر  درآمــد، جنســیت، ســن، ن

ــا ســال 2020 ــی کشــورها ت ویژگی هــای  مختــص شــرایط ملّ

19-17-  تکیــه بــر برنامه هــای ابتــکاری موجــود بــرای اندازه گیــری پیشــرفت حاصلــه در توســعۀ پایدار، 
ــی و ظرفیت ســازی  ــق اهــداف در نظــر گرفتــه شــده در زمینــۀ تولیــد ناخالــص ملّ ــه تحّق ــا توجــه ب ب

آمــاری در کشــورهای در حــال توســعه

ابــزارهــای اجــرا و مشــارکــت جــهانی

60-  مــا بــار دیگــر قویــاً بــر تعهــد خــود مبنــی بــر اجــرای کامــل دســتورکار حاضــر تأکیــد می کنیــم. 
ــی  ــۀ جهان ــده و گســترش یافت ــازی ش ــوِد مشــارکتی نوس ــه در نب ــیده ایم ک ــی رس ــن آگاه ــه ای ــا ب م
قــادر نخواهیــم بــود بــه اهــداف آرمانــی و نیــز روش هــای آرمانــی تحّقــق آن هــا دســت یابیــم. مشــارکت 
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جهانــِی از نــو  احیــاء شــده قــادر خواهــد بــود کــه همــکاری جهانــی و تقویت شــده ای را در حمایــت از 
اجــرای اهــداف اصلــی و فرعــی یادشــده بــا تجمیــع دولت هــا، جامعــۀ مدنــی، بخــش خصوصــی، نظــام 
ملــل متحــد و ســایر نقش آفرینــان و در ســایۀ گــردآوری همــۀ منابــع مالــی ممکــن، تســهیل نمایــد. 

ــق آرمان هــای  ــرای تحّق ــزار الزم ب ــی و فرعــی تعیین شــده در دســتورکار حاضــر، اب 61 -  اهــداف اصل
ــدار و نیــز در ذیــل  جمعــی مــا هســتند. روش اجــرای اهــداف کــه در ذیــل هــدف اصلــی توســعۀ پای
هــدف 17 یــاد شــده بیــان شــده اند، الزمــۀ تحّقــق دســتورکار مــا هســتند و در اجــرای اهــداف اصلــی 
و فرعــی اهمیــت مشــابهی دارنــد. بــر ایــن اســاس، در تــالش خویــش بــرای اجــرای ایــن دســتورکار، 
ــاخص های  ــوب ش ــه در چارج ــن اینک ــد، ضم ــانی برخوردارن ــت یکس ــرا از اولوی ــیوه های اج ــی ش تمام

ــت و اولویت شــان یکســان اســت. ــز اهمی ــش پیشــرفت حاصل شــده نی ــرای پای ــی ب جهان

62 -  ایــن دســتورکار می توانــد در کنــار اهــداف توســعۀ پایــدار و در چارچــوب یــک مشــارکت جهانــی 
ــتورکار  ــده در دس ــن ش ــوس تعیی ــی های ملم ــات و خط مش ــت اقدام ــت حمای ــده و تح ــازی ش نوس
اقــدام آدیــس آبابــا5، کــه یــک بخــش جــدا نشــدنی از دســتورکار 2030 بــرای توســعۀ پایــدار اســت، 
تحّقــق یابــد. دســتورکار اقــدام آدیــس آبابــا، از اهــداف فرعــی تعریــف شــده در ســند دســتورکار 2030 
ــی  ــن اهــداف فرعــی، آن هــا را در چارچوب ــدار حمایــت می کنــد و ضمــن تکمیــل ای ــرای توســعۀ پای ب
قابــل ارائــه در بافــت ملّــی کشــورها معرفــی می نمایــد. دســتورکار اقــدام آدیــس آبابــا، بــا منابــع مالــی 
عمومــی ملّــی، امــور مالــی و تجــارت خصوصــی و بین المللــی، همکاری هــای بین المللــی بــرای توســعه، 
ــون در  ــت دی ــوان بازپرداخ ــون و ت ــعه، دی ــرای توس ــه ای ب ــرو محرک ــوان نی ــل به عن ــارت بین  المل تج
ــد  ــردآوری و تولی ــازی، گ ــوآوری و ظرفیت س ــاوری و ن ــم،  فن ــد و عل ــات نظام من ــدت، موضوع درازم

داده هــا و پیگیــری مــوارد یــاد شــده ارتبــاط دارد.

ــای یکپارچــۀ  ــت چارچوب ه ــورد حمای ــه م ــدار ک ــرای توســعۀ پای ــی ب 63 -  راهبردهــای منســجم ملّ
ــر  ــار دیگــر ب ــا ب ــت. م ــد گرف ــرار خواهن ــا ق ــی هســتند، در رأس تالش هــای م ــرای تأمیــن مال ــی ب ملّ
ایــن موضــوع تأکیــد می کنیــم کــه هــر کشــوری، شــخصاً مســئول توســعه اجتماعــی و اقتصــادی خــود 
ــی را بیــش از حــد بــزرگ  اســت؛ ضمــن اینکــه نمی تــوان نقــش سیاســت ها و راهبردهــای توســعۀ ملّ
جلــوه داد. مــا بــه فضــای سیاســی و نقــش رهبــری تــک تــک کشــورها در اجــرای سیاســت هایی بــرای 

3 دستورکار اقدام آدیس آبابا، مربوط به سومین کنفرانس بین المللی تأمین بودجه برای توسعه )که با عنوان دستورکار اقدام آدیس آبابا از آن یاد می شود(، 
توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در 26 جوالی 2015 )قطعنامۀ 69/313 ( تصویب شد.
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ریشــه کنی فقــر و توســعۀ پایــدار در راســتای تعهــد ات و قوانیــن مرتبــط بین المللــی و همســو بــا آن هــا، 
احتــرام می گذاریــم. در عیــن حــال، الزم اســت کــه  فعالیت هــای ملـّـی بــرای توسعه،توســط یــک فضــای 
توانمندکننــدۀ اقتصــادی بین المللــی، از جملــه یــک نظــام تجــارت جهانــی  منســجم و حمایت کننــدۀ 
همــه جانبــه، نظــام  حمایت گــر مالــی و حاکمیــت تقویــت شــده و گســترش یافتــۀ اقتصــادی جهانــی، 
پشــتیبانی شــوند. فرایندهــای تدویــن و تســهیل دسترســی بــه دانــش مناســب و فنــاوری  در  سراســر 
ــه  ترویــج  سیاســت گذاری های  منســجم  ــد. مــا  ب جهــان و ظرفیت ســازی، از  اهمیــت  حیاتــی برخوردارن
و  ایجــاد  فضــای توانمندکننــده بــرای تحّقــق توســعۀ پایــدار در همــۀ ســطوح و توســط همــۀ عامــالن، و 

نیــز بــه تقویــت و تحکیــم مشــارکت های جهانــی بــرای توســعۀ پایــدار متعهــد می شــویم. 

64 -  مــا از اجــرای راهبردهــا و برنامه هــای اقــدام مرتبــط، از جملــه بیانیــه و برنامــۀ اقــدام اســتانبول، 
ســند نقشــۀ راه ســاموآ، در خصــوص برنامه هــای اقــدام تسریع شــدۀ چندگانــه بــرای کشــورهای کوچــک 
ــرای دهــۀ  ــرای کشــورهای محصــور در خشــکی ب ــره ای در حــال توســعه و برنامــۀ عمــل ویــن، ب جزی
ــۀ  ــت از دســتورکار 2063 اتحادی ــر ضــرورت حمای ــار دیگــر ب ــا ب ــم. م ــت می کنی 2024 - 2014حمای
ــری از  ــی بخــش جدایی ناپذی ــه همگ ــا، ک ــعۀ آفریق ــرای توس ــد ب ــای جدی ــۀ همکاری ه ــا و برنام آفریق
ــدگار و توســعۀ  ــح مان ــق صل ــم کــه تحّق ــا پذیرفته ای ــم. م ــد می نمایی دســتورکار حاضــر هســتند، تأکی
پایــدار در کشــورهایی کــه در شــرایط جنــگ و یــا در شــرایط پــس از جنــگ بــه ســر مــی برنــد، چالــش 

بزرگــی اســت. 

ــدار  ــق توســعۀ پای ــرای تحّق ــم کــه کشــورهاِی دارای درآمــد متوســط، ب ــق مــی کنی ــا تصدی 65 –  م
ــه  ــی ک ــدگاری نتیجــۀ اقدامات ــن مان ــرای تضمی ــه رو هســتند. ب ــژه ای رو ب ــا مشــکالت وی ــم ب ــوز ه هن
ــا مشــکالت دائمــی از طریــق  ــرای رویارویــی ب تاکنــون انجــام شــده اســت،   می بایســت تالش مــان را ب
تبــادل تجــارب، حمایــت بهتــر و متمرکــز از نظــام توســعۀ ملــل متحــد، نهادهــای مالــی بین المللــی، 

ــیم. ــم بخش ــان، تحکی ــایر ذی نفع ــه ای و س ــازمان های منطق س

66 -  مــا تأکیــد می کنیــم کــه در همــۀ کشــورها، سیاســت های عمومــی و بســیج و اســتفادۀ مؤثــر از 
منابــع ملـّـی، کــه در اصــِل مالکیــت ملـّـی بــر آن تأکیــد شــده اســت، در  فعالیت هــای مــا بــرای ترویــج 
توســعۀ پایــدار، از جملــه در تحّقــق اهــداف توســعۀ پایــدار نقــش مهمــی دارنــد. مــا تصدیــق مــی کنیــم 
ــی کشــورها قبــل از هــر چیــز، حاصــِل رشــد اقتصــادی هــر کشــور هســتند و توســط  ــع ملّ کــه مناب

ــد. ــرار می گیرن فضایــی توانمند کننــده در همــۀ ســطوح مــورد حمایــت ق
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ــی  ــای اصل ــوآوری؛ محرک ه ــرمایه گذاری و ن ــارت، س ــی در تج ــش خصوص ــای بخ 67 -   فعالیت ه
بهــره وری، رشــد اقتصــادی فراگیــر و اشــتغال زایی هســتند. مــا بــه تنــوِع بخــِش خصوصــی، از مشــاغل 
ــۀ   ــت اندر کاران هم ــا از دس ــتیم. م ــی آگاه هس ــرکت های چند ملّیت ــا و ش ــا تعاونی ه ــه ت ــک گرفت کوچ
فعالیت هــای تجــاری می خواهیــم تــا از خالقّیــت و نــوآوری خــود در جهــت رفــع چالش هــای موجــود 
بــر ســر راه تحّقــق توســعۀ پایــدار اســتفاده کننــد. مــا خواهــان ترویــج  فعالیت هــای تجــاری پویــا بــا 
بازدهــی خــوب هســتیم؛ در عیــن حــال، از حقــوق کار حمایــت می کنیــم و بــر کاربــرد اســتانداردهای 
زیســت محیطی و بهداشــتی، همســو بــا توافق هــا و اســتانداردهای مرتبــط بین المللــی و ســایر 
ــن حوزه هــا ماننــد اصــول راهنمــای تجــارت و حقــوق بشــر و اســتانداردهای  برنامه هــای جــاری در ای
ــم  ــای مه ــودک و توافق نامه ه ــوق ک ــی کار، کنوانســیون حق ــازمان جهان ــن شــده از ســوی س کار تعیی
ــا کشــورهایی کــه بــه کنوانســیون یــا توافق هــای یاد شــده  ــه ویــژه در ارتبــاط ب چندجانبــۀ کلیــدی؛ ب

ــم.  ــد داری ــده اند، تأکی ملحــق ش

68 -  تجــارت جهانــی، ابــزاری بــرای رشــد اقتصــادی فراگیــر و کاهــش فقــر اســت و در ترویــج توســعۀ 
ــی،  ــل پیش بین ــفاف، قاب ــاز، ش ــدار، ب ــی، قانون م ــام جهان ــک نظ ــج ی ــه تروی ــا ب ــش دارد. م ــدار نق پای
فراگیــر، بــه دور از تبعیــض، منصفانــه و چندجانبــه بــرای تجــارت تحــت نظــارت ســازمان تجــارت جهانی 
ــالش  ــز ت ــاری نی ــای تج ــی  فعالیت ه ــا واقع ــی دار ی ــازی معن ــرای آزادس ــالوه، ب ــم. به ع ــه می دهی ادام
ــود را  ــای خ ــا  فعالیت ه ــم ت ــی می خواهی ــازمان تجــارت جهان ــۀ اعضــای س ــا از هم ــرد. م ــم ک خواهی
ــه ظرفیت ســازی  ــر کننــد. مــا ب ــرای نتیجه گیــری ســریع در مــورد دســتورکار توســعۀ دوحــه، دوبراب ب
تجــاری بــرای کشــورهای در حــال توســعه، از جملــه: کشــورهای آفریقایــی، کشــورهای داراِی پایین ترین 
ســطح توســعه یافتگی، کشــورهای درحــال توســعۀ محصــور در خشــکی، کشــورهای کوچــک جزیــره ای 
در حــال توســعه و کشــورهای دارای درآمــد متوســط، از جملــه بــا هــدف ترویــج یکپارچگــی اقتصــادی 

در منطقــه و ارتبــاط متقابــل بیــن کشــورها اهمیــت زیــادی قائــل هســتیم.

ــوان بازپرداخــت  ــه ت ــرای دســتیابی ب ــه کشــورهای در حــال توســعه را ب ــا ضــرورت کمــک ب 69 -  م
دیــون  در درازمــدت؛ بــه ویــژه از طریــق سیاســت گذاری های هماهنــگ بــرای کمــک بــه تأمیــن مالــی، 
ــون تائیــد می کنیــم. بســیاری از کشــورها همچنــان از بحران هــای  ــۀ دی بخشــودگی و مدیریــت عاقالن
ــا هســتند؛  ــن بحران ه ــر ای ــال حاضــر درگی ــم در ح ــد و برخــی ه ــا آســیب می بینن ناشــی از بدهی ه
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کــه از آن جملــه میتــوان بــه برخــی از کشــورهای داراِی پایین تریــن ســطح توســعه یافتگی، کشــورهای 
کوچــک جزیــره ای در حــال توســعه و بعضــی از کشــورهای توســعه یافته اشــاره کــرد. مــا تأکیــد می کنیم 
کــه کشــورهای بدهــکار و بســتانکار بایــد بــرای پیشــگیری و کمــک بــه رفــع شــرایط ناپایــدار تســویۀ 
دیــون، بــا یکدیگــر همــکاری کننــد. کشــورهای بدهــکار   می بایســت تــالش کننــد تــا دیــون خــود را در 
بلند مــدت پرداخــت کننــد. بــا ایــن حــال، الزم اســت در نظــر داشــته باشــیم کــه کشــورهای وام دهنــده/ 
ــد نظــر داشــته  ــرض دادن، شــرایطی را م ــا ق ــگام وام و ی ــه هن ــد ک ــز مســئولیت دارن ــده نی قرض دهن
باشــند کــه کشــور قرض گیرنــده بتوانــد در درازمــدت بدهــی خــود را پرداخــت کنــد. مــا از بازپرداخــت 
دیــون در درازمــدت بــرای کشــورهایی کــه مشــمول بخشــودگی دیــن و امــکان پرداخــت در درازمــدت 

ــم.  ــت می کنی ــده اند، حمای ش

70 -  مــا بدینوســیله بــه راه انــدازی ســازوکاری بــرای تســهیل فنــاوری اقــدام می کنیــم. ایــن ســازوکار 
پیش تــر در چارچــوب دســتورکار اقــدام آدیــس آبابــا، بــا هــدف حمایــت از اهــداف توســعۀ پایــدار ایجــاد 
شــده اســت. ســاز وکار تســهیل فنــاوری، بــر مبنــای همــکاری  ذی نفعــان چندگانــه میــان کشــورهای 
ــای  ــایر گروه ه ــل متحــد و س ــای مل ــی، نهاده ــۀ علم ــی، بخــش خصوصــی، جامع ــۀ مدن عضــو، جامع
ذی نفــع ایجــاد می شــود و شــامل یــک کارگــروه متشــکل از نماینــدگان همــۀ آژانس هــای ملــل متحــد 
ــدار، یــک مجمــع مشــارکتی ذی نفعــان  ــرای اهــداف توســعۀ پای ــوآوری ب ــاوری و ن ــم، فن در حــوزۀ عل
چندگانــه در حــوزۀ علــم، فنــاوری و نــوآوری بــرای اهــداف توســعۀ پایــدار و یــک پایــگاه اینترنتــی بــرای 

تبــادل اطالعــات خواهــد بــود. 

ــعۀ  ــداف توس ــرای اه ــوآوری ب ــاوری و ن ــم، فن ــد در عل ــل متح ــازمان مل ــادی س ــروه بین نه کارگ
پایــدار باعــث ترویــج هماهنگــی، انســجام و همــکاری در امــور مربــوط بــه نظــام علــم، فنــاوری و 
نــوآوری ملــل متحــد می شــود و بدیــن طریــق، بــه ارتقــای کارآیــی و اشــتراک  مســاعی؛ بــه ویــژه 
ــع  ــش از مناب ــرای  فعالیت های ــده، ب ــاد ش ــروه ی ــد. کارگ ــک می کن ــازی کم ــوزۀ ظرفیت س در ح
ــم،  ــۀ عل ــان چندگان ــزاری نشســت های مجمــع ذی نفع ــد و درجهــت برگ موجــود اســتفاده می کن
فنــاوری و نــوآوری بــرای توســعۀ پایــدار و نیــز تشــکیل و عملیاتی ســازی پایــگاه اینترنتــی تبــادل 
ــت  ــۀ علمــی فعالی ــی، بخــش خصوصــی و جامع ــۀ مدن ــده از جامع ــداد ده نماین ــا تع ــات، ب اطالع
خواهــد کــرد. دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد ایــن ده نماینــده را بــرای یــک دورۀ دو ســاله تعییــن 
ــا،  ــد، صندوق ه ــل متح ــای مل ــۀ آژانس ه ــوی هم ــارکت از س ــرای مش ــروه، پذی ــد. کارگ می کن
ــت.  ــد اس ــل متح ــازمان مل ــادی س ــی و اقتص ــورای اجتماع ــیون های کاری ش ــا و کمیس برنامه ه
بــا ایــن حــال، ترکیــب اولیــۀ آن متشــکل از نهادهایــی خواهــد بــود کــه در حــال حاضــر مســئول 
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ــر  ــژه دفت ــه وی ــتند؛ ب ــاوری هس ــهیل فن ــمی تس ــروه غیررس ــازکردن کارگ ــی و هم س نظام بخش
امــور اقتصــادی و اجتماعــی دبیرخانــه ســازمان ملــل متحــد، برنامــۀ محیــط زیســت ســازمان ملل 
متحــد، برنامــۀ توســعۀ صنعتــی ملــل متحــد، ســازمان آموزشــی، علمــی و فرهنگــی ملــل متحــد، 
ــازمان  ــرات و س ــی مخاب ــۀ بین الملل ــل متحــد، اتحادی ــازمان مل ــعه و تجــارت س ــس توس کنفران

جهانــی مالکیــت معنــوی و بانــک جهانــی.

پایــگاه اینترنتــی تبــادل اطالعــات نیــز بــا هــدف گــردآوری کامــل اطالعــات و به عنــوان گذرگاهی 
ــاوری و  ــم، فن ــوزۀ عل ــود در ح ــازوکارهای موج ــا و س ــورد برنامه ه ــات در م ــر اطالع ــرای نش ب
نــوآوری در درون نظــام ملــل متحــد و فراتــر از آن، ایجــاد و بهره بــرداری می شــود. ایــن پایــگاه 
ــه و تجــارب به دســت آمده  ــات بهین ــه، اقدام ــش و تجرب ــات، دان ــه اطالع ــی، دسترســی ب اینترنت
ــم،  ــورد( عل ــات در م ــادل اطالع ــی و تب ــهیل )دسترس ــای تس ــت ها و برنامه ه ــۀ سیاس در زمین
فنــاوری و نــوآوری را ممکــن می ســازد. بــه  عــالوه، پایــگاه اینترنتــی یــاد شــده، انتشــار نشــریات 
ــد.  ــد شــده اســت، تســهیل می کن ــاز را کــه در ســطح جهــان تولی ــا دسترســی آزاد/ ب علمــی ب
تشــکیل ایــن پایــگاه اینترنتــی، بــر مبنــای یــک ارزیابــی فّنــی مســتقل در زمینــۀ اقدامــات بهینــه 
و بهتریــن تجــارب کســب شــده از ســایر برنامه هــا در چارچــوب نظــام ملــل متحــد و یــا فراتــر 
از آن خواهــد بــود تــا ضمانتــی بــرای تکمیــل، تســهیل دسترســی و تأمیــن اطالعــات کافــی در 
مــورد پایگاه هــای مشــابه موجــود در حــوزۀ علــم، فنــاوری و نــوآوری، بــه منظــور پیشــگیری از 

ــا باشــد. ــت همکاری ه ــاره کاری و تقوی دوب

مجمــع مشــارکتی ذی نفعــان چندگانــه در حــوزۀ علــم، فنــاوری و نــوآوری بــرای اهــداف توســعۀ 
پایــدار، بــه منظــور بررســی همــکاری در حوزه هــای علــم، فنــاوری و نــوآوری، حــول محورهــای 
موضوعــی مرتبــط بــا اجــرای اهــداف توســعۀ پایــدار، هــر ســال بــه مــدت دو روز همــۀ ذی نفعــان 
را گرد هــم مــی آورد تــا در حــوزۀ تخّصصــی خــود مشــارکت فعــال داشــته باشــند. ایــن مجمــع، 
ــه و  ــان مربوط ــان ذی نفع ــازی می ــل و شبکه س ــاط متقاب ــل، ارتب ــهیل تعام ــرای تس ــی ب محل
ــا هــدف شناســایی و بررســی شــکاف ها و نیازهــای  ــان، ب ــرای همــکاری  میــان آن زمینه ســازی ب
ــد  ــازی خواه ــوآوری و ظرفیت س ــی، ن ــای علم ــه همکاری ه ــاوری، از جمل ــوزۀ فن ــود در ح موج
ــای  ــال و نشــر فناوری ه ــعه، انتق ــه تســهیل توس ــع؛ کمــک ب ــن مجم ــر ای ــداف دیگ ــود. از اه ب
ــر عهــدۀ رئیــس  ــدار اســت. تشــکیل جلســات مجمــع، ب ــق اهــداف توســعۀ پای ــرای تحّق الزم ب
شــورای اقتصــادی و اجتماعــی ســازمان ملــل متحــد اســت. جلســات یــاد شــده، تحــت نظــارت 
ــان  ــزاری آن ــوند و برگ ــکیل می ش ــه تش ــی عالی رتب ــع سیاس ــزاری مجم ــش از برگ ــورا، پی ش
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71 -  مــا بــار دیگــر بــر ایــن مطلــب تأکیــد می کنیــم کــه ایــن دســتورکار و اهــداف اصلــی و فرعــی 
مطــرح شــده در آن، بــرای توســعۀ پایــدار و همچنیــن روش هــا و ابزارهــای اجــرای آن، جهانــی، به هــم 

پیوســته و جداناشــدنی هســتند.

پیگیـــــری و بازبیـــــنی

72 -  مــا متعهــد می شــویم کــه طــی 15 ســال آینــده، پیگیــر اجــرای دســتورکار حاضــر باشــیم و آن 
را مــرور و بازبینــی کنیــم. ایجــاد چارچوبــی مســتحکم، اختیــاری، مؤثــر، مشــارکتی، شــفاف و منســجم 
ــورها را در  ــت و کش ــد داش ــرای آن خواه ــی در اج ــش مهم ــتورکار، نق ــی دس ــری و بازبین ــرای پیگی ب
زمینــۀ پیشــرفت بیشــتر و پایــش پیــِش  روِی حاصــل از اجــرای دســتورکار، بــا ایــن هــدف کــه درایــن 

ــاری می رســاند. ــان کســی از قلــم نیفتــاده باشــد، ی جری

73 -  ایــن دســتورکار، به واســطۀ عملکــرد خــود در ســطوح مختلــف ملـّـی، منطقــه ای و جهانــی، در قبال 
ــرای  ــر در اج ــی مؤث ــای بین الملل ــب همکاری ه ــه جل ــخ گویی دارد و ب ــت پاس ــهروندان قابلّی ــۀ ش هم
دســتورکار و بــه تبــادل اقدامــات بهینــه در ایــن راســتا و یادگیــری متقابــل کمــک می کنــد. دســتورکار 
ــای مشــترک در راه  ــع چالش ه ــی و رف ــرای رویاروی ــت  ب ــب حمای ــه جل حاضــر، به واســطۀ ماهیتــش ب
تحّقــق توســعۀ پایــدار و همچنیــن بــه شناســایی مســائل و مشــکالت جدیــد و در حــال ظهــور در ایــن 

ــا هماهنگــی  ــات یکســان و ب ــا موضوع ــا، ب ــا کنفرانس ه ــع ی ــزاری ســایر مجام ــا برگ ــان ب هم زم
بــا برگزارکننــدگان آنــان خواهــد بــود. جلســات مجمــع، دو رئیــس از دو کشــور عضــو خواهنــد 
ــول  ــه در ط ــای صورت گرفت ــه ای از بحث ه ــس، خالص ــک از دو رئی ــر ی ــت ه ــت و در نهای داش
ــد  ــه مطــرح خواهن ــع سیاســی عالی رتب ــرای مجم ــه ب ــداد و کارمای ــوان درون ــه عن نشســت را ب
ــا- ــعۀ پس ــتورکار توس ــرای دس ــی اج ــری و بازبین ــوب پیگی ــا در چارچ ــن جمع بندی ه ــرد. ای ک

ــود. ــام می ش 2015 انج

اطالعــات به دســت آمده از نشســت هــای مجمــع ذی نفعــان چندگانــه، در اختیــار مجمــع 
سیاســی عالی رتبــه قــرار می گیــرد. موضوعــات مــورد بحــث در نشســت آتــی مجمــع مشــارکتی 
ــدار توســط  ــداف توســعۀ پای ــرای اه ــوآوری ب ــاوری و ن ــم، فن ــه در حــوزۀ عل ــان چندگان ذی نفع
مجمــع سیاســی عالی رتبــه در حــوزۀ توســعۀ پایــدار تعییــن می شــود، ضمــن اینکــه ایــن مجمــع 
در تعییــن موضــوِع کار نشســت آتــی خــود از نظــرات کارشناســی کارگــروه بین نهــادی ســازمان 
ملــل متحــد در علــم، فنــاوری و نــوآوری بــرای اهــداف توســعۀ پایــدار نیــز اســتفاده می کنــد. 
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مســیر کمــک می کنــد. از آنجایــی کــه دســتورکار حاضــر ســندی جهانــی اســت، در اجــرای آن، موضــوع 
تفاهــم و درک متقابــل میــان همــۀ ملّت هــا حائــز اهمّیــت اســت.

74 -  فرایندهای پیگیری و بازبینی در همۀ سطوح، بر مبنای اصول زیر انجام می شوند:

    پیگیــری و بازبینــی بــه شــکل داوطلبانــه و کشــوری انجــام خواهنــد شــد. در اجــرای آن هــا واقعیت ها، 
ظرفیت هــا و ســطوح مختلــف توســعه ملـّـی در نظــر گرفتــه می شــود، ضمــن اینکــه فضــا و اولویت هــای 
ــی، کلیــد تحّقــق توســعۀ  ــود. از آنجایــی کــه مالکیــت ملّ سیاســی کشــورها نیــز مــّد نظــر خواهنــد ب
پایــدار اســت، بنابرایــن بــازدۀ فرایندهــای ملّــی، اســاس بازبینی هــای دســتورکار در ســطوح منطقــه ای 
ــا توجــه بــه اینکــه بازبینــی جهانــی در اصــل بــر مبنــای منابــع  و جهانــی خواهــد بــود؛ به خصــوص ب

اطالعاتــی رســمی ملّــی انجــام خواهــد شــد. 

    ایــن فرایندهــا، بــه پیگیــری میــزان اجــرای اهــداف اصلــی و فرعــی جهانــی توســعۀ پایــدار و روش هــا 
و ابزارهــای اجــرای دســتورکار در همــۀ کشــورها به گونــه ای کــه بــه ماهیــت جهانــی، منســجم و به هــم 
ــود،  ــه ای وارد نش ــدار خدش ــعۀ پای ــه گانۀ توس ــف س ــاد مختل ــه ابع ــز ب ــده و نی ــداف یاد ش ــتۀ اه  وابس

ــد. ــک می کنن کم

ــتاوردها،  ــایی دس ــه شناس ــه ب ــن اینک ــود، ضم ــد ب ــر خواه ــا، طوالنی ت ــن فراینده ــری ای     جهت گی
ــاذ  ــرای اتخ ــز ب ــورها را نی ــد و کش ــک می کنن ــت کم ــم در موفقی ــل مه ــکاف ها و عوام ــا، ش چالش ه
ــه بســیج منابــع مــورد نیــاز  ــه در حــوزۀ سیاســت گذاری یــاری می رســانند. آن هــا ب تصمیمــات آگاهان
بــرای اجــرای دســتورکار و جلــب مشــارکت های الزم کمــک می کننــد و شناســایی راه حل هــا و 
ــعۀ  ــام توس ــذاری نظ ــی و تأثیرگ ــد و از هماهنگ ــن می نماین ــتا تضمی ــن راس ــه را در ای ــات بهین اقدام

ــد.  ــت میکنن ــی حمای بین الملل

ــود، ضمــن اینکــه  ــاز، فراگیــر، مشــارکتی و شــفاف خواهنــد ب ــرای همــۀ مــردم، ب     ایــن فرایندهــا ب
ــد. ــره می برن ــتند و از آن به ــم هس ــان ه ــۀ ذی نفع ــای هم ــرای گزارش ه پذی

    فرایندهــای یــاد شــده، مردمــی و جنســیت محور هســتند و بــر پایــۀ احتــرام بــه حقــوق بشــر تهیــه 
ــی  ــه خاص ــه، توج ــار جامع ــن اقش ــیب پذیرترین و عقب مانده تری ــن، آس ــه فقیرتری ــبت ب ــده اند و نس ش

دارنــد.
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   در جایــی کــه زیربناهــای الزم وجــود داشــته باشــد، ایــن فرایندهــا بــر مبنــای زیــر بناهــای موجــود 
ــا  ــا، نیازه ــه شــرایط، ظرفیت ه ــا توجــه ب ــد و ب ــاره کاری پیشــگیری می کنن ــی شــوند، از دوب ایجــاد م
ــائل  ــه مس ــه ب ــا توج ــان ب ــول زم ــا، در ط ــوند. فراینده ــی ش ــف  م ــی کشــورها تعری ــای ملّ و اولویت ه
و مشــکالت د ر حــال ظهــور و ایجــاد فّناوی هــای نویــن، تکامــل می یابنــد و بدین طریــق از بــار 

می کاهنــد. دولت هــا  گزارش دهــی 

    آن هــا فرایندهــای منســجمی خواهنــد بــود کــه در شــواهد، ریشــه دارنــد و در تهیــۀ آن هــا از داده هــا 
و ارزیابی هــای کشــوری باکیفیــت، قابــل دســترس، متناســب بــا زمــان، موثــق و طبقه بنــدی شــده بــر 
ــژاد، قومیــت، وضعیــت مهاجــرت، معلولیــت و مــکان جغرافیایــی و  مبنــای درآمــد، جنســیت، ســن، ن

ــی کشــورها، اســتفاده مــی شــود. ســایر مشــخصات و ویژگی هــای مــورد توجــه در بافت هــای ملّ

    اجــرای ایــن فرایندهــا بــه حمایت هــای گســترده در زمینــۀ ظرفیت ســازی بــرای کشــورهای در حــال 
ــژه درکشــورهای  ــی؛ به وی ــی ملّ ــت نظام هــای اطالع رســانی و برنامه هــای ارزیاب ــه: تقوی توســعه؛ از جمل
آفریقایــی، کشــورهای  داراِی پایین تریــن ســطح توســعه یافتگی، کشــورهای کوچــک جزیــره ای در حــال 
توســعه، کشــورهای در حــال توســعۀ محصــور در خشــکی و کشــورهای دارای درآمــد متوســط نیازمنــد 

. ست ا

    فرایندهــای پیگیــری و بازبینــی، از حمایــت مؤثــر نظــام ملــل متحــد و ســایر مؤسســات چندجانبــه 
ــود. ــد ب ــد خواهن بهره من

ــی  ــاخص های جهان ــه ای از ش ــای مجموع ــر مبن ــی، ب ــی و فرع ــداف اصل ــی اه ــری و بازبین 75 - پیگی
ــورهای  ــیلۀ کش ــه به وس ــه ای ک ــی و منطق ــاخص های ملّ ــط ش ــاخص ها توس ــن ش ــود. ای ــام می ش انج
عضــو تهیــه می شــوند، تکمیــل خواهنــد شــد. بــه عــالوه، نتایــج حاصــل از  فعالیت هــای انجــام شــده 
در زمینــۀ تهیــه و توســعۀ خطــوط مبنــای آن دســته از اهــداف فرعــی کــه در بافــت ملّــی کشــورها و 
در ســطح جهانــی هنــوز خــط مبنایــی بــرای آن هــا تعریــف نشــده نیــز، در تکامــل یافتــن شــاخص ها 
تأثیرگــذار اســت. چارچــوب جهانــی شــاخص ها کــه قــرار اســت توســط گــروه بین نهــادی و کارشناســی 
در زمینــۀ شــاخص های اهــداف توســعۀ پایــدار ایجــاد شــود، بایــد در مــاه مــارس 2016 ابتــدا بــه تأییــد 
کمیســیون آمــار برســد و پــس از آن در راســتای رســالت های از پیــش تعریــف شــده، توســط شــورای 
اجتماعــی و اقتصــادی و مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد تصویــب شــود. ایــن چارچــوب در عیــن 
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دقیــق بــودن، ســاده خواهــد بــود و بــه همــۀ اهــداف اصلــی و فرعــی توســعۀ پایــدار خواهــد پرداخــت. 
ضمــن حفــظ تعــادل، انســجام و آمال هــای سیاســی موجــود در بطــن دســتورکار، روش هــای اجــرای 
ــه آن خواهــد  اهــداف اصلــی و فرعــی توســعۀ پایــدار نیــز از مــواردی اســت کــه چارچــوب یادشــده ب

پرداخــت.

ــن  ــی، کشــورهای داراِی پایین تری ــژه کشــورهای آفریقای ــا از کشــورهای در حــال توســعه، به وی 76- م
ســطح توســعه یافتگی، کشــورهای کوچــک جزیــره ای در حــال توســعه و کشــورهای در حــال توســعۀ 
ــا  ــی آن ه ــای اطالع رســانی ملّ ــار و نظام ه ــر آم ــای دفات ــت ظرفیت ه ــرای تقوی محصــور در خشــکی، ب
حمایــت می کنیــم تــا بدیــن طریــق، دسترســی بــه اطالعــات بــا کیفیــت، بــه روز، موثــق و طبقه بنــدی 
ــی شــفاف و پاســخ گو  ــای خصوصــی- دولت ــج همکاری ه ــال تروی ــا به دنب ــم. م ــن نمایی شــده را تضمی
ــه:  ــترده تری از جمل ــات گس ــود از اطالع ــای خ ــم در  فعالیت ه ــاس بتوانی ــن اس ــر ای ــا ب ــتیم ت هس
ــد  ــی )geospatial( بهره من ــات مکان ــز اطالع ــناختی و نی ــاهدات زمین ش ــل از مش ــات حاص اطالع
ــی کشــورها در زمینــۀ فرایندهــای پیگیــری و حمایتــی  ــن راســتا، متضمــن مالکیــت ملّ شــویم. در ای

هســتیم.

ــی،  ــی، ملّ ــف محل ــطوح مختل ــرفت در س ــر پیش ــم و فراگی ــی منظ ــری و بازبین ــه پیگی ــا ب 77 -  م
منطقــه ای و جهانــی متعهــد می شــویم. بــرای ایــن کار، تــا حــد امــکان از شــبکه های موجــود ســازوکارها 
و مؤسســات مرتبــط بــا  فعالیت هــای پیگیــری و بازبینــی اســتفاده می کنیــم. گزارش هــای ملـّـی موجــود 
بــه مــا امــکان ارزیابــی پیشــرفت و شناســایی چالش هــا در ســطوح منطقــه ای و جهانــی را می دهنــد. در 
ــرای   ــای الزم را ب ــی توصیه ه ــای ملّ ــی، گزارش ه ــای جهان ــه ای و بازبینی ه ــای منطق ــار گفت و گو ه کن

ــد. فعالیت هــای پیگیــری در ســطوح مختلــف در اختیــار مــا می گذارن

سطـــح مّلــــی

78-  مــا همــۀ کشــورهای عضــو را تشــویق می کنیــم تــا هــر زمــان کــه امــکان داشــته باشــد و هرچــه 
ســریع تر، راه کارهــای مناســب و عملــی در ســطح ملـّـی را بــرای اجــرای دســتورکار حاضــر اتخــاذ کننــد. 
ــای  ــر مبن ــن، ب ــد و در ضم ــت کنن ــدار حمای ــعۀ پای ــداف توس ــق اه ــد از تحّق ــا می توانن ــن راهکاره ای
ــی و توســعۀ پایــدار، بــه گونــۀ مناســبی  ابزارهــای برنامه ریــزی موجــود، ماننــد راهبردهــای توســعۀ ملّ

تدویــن شــوند.
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79 -  به عــالوه، مــا کشــورهای عضــو را بــه بازبینی هــای دوره ای منظــم و فراگیــر پیشــرفت در 
ــی هســتند کــه توســط خــوِد  ــن بازبینی هــا،  فعالیت های ــم. ای ــی تشــویق می کنی ــی و ملّ ســطوح محل
ــا   می بایســت  ــن بازبینی ه ــا انجــام می شــود. در انجــام ای ــی آن ه ــرارت ملّ کشــورها و در چارچــوب مق
از مشــارکت های افــراد بومــی، جامعــۀ مدنــی، بخــش خصوصــی و ســایر ذی نفعــان در راســتای شــرایط، 
ــی اســتفاده شــود. پارلمان هــای کشــورها و ســایر مؤسســات  سیاســت گذاری ها و تصمیم گیری هــای ملّ

ــن فرایندهــا حمایــت کننــد.  نیــز می تواننــد از ای

سطـــح منطقــــه ای

80 -  پیگیــری و بازبینــی در ســطوح منطقــه ای و زیرمنطقــه ای می توانــد بــه شــکل مناســبی، 
فرصت هایــی را بــرای تبــادل اطالعــات و یادگیــری متقابــل، از جملــه از طریــق: بازبینی هــای داوطلبانــه، 
تبــادل اطالعــات در مــورد اقدامــات بهینــه و بحــث و تبــادل نظــر در مــورد اهــداف مشــترک فراهــم 
کنــد؛ در ایــن راســتا، مــا از همــکاری ســازمان ها و کمیســیون های منطقــه ای و زیرمنطقــه ای حمایــت 
می کنیــم. در انجــام فرایندهــای فراگیــر بازبینــی منطقــه ای، از نتایــج بازبینی هــای ملـّـی بهــره می بریــم. 
بازبینی هــای منطقــه ای، خــود در فرایندهــای پیگیــری و بازبینــی جهانــی، از جملــه در مجمــع سیاســی 

ــدار اســتفاده می شــوند. ــۀ توســعۀ پای ــل متحــد در زمین ــه ســازمان مل عالی رتب

81 -  بــا توجــه بــه اهمیــت اســتفاده از ســازوکارهای موجــود پیگیــری و بازبینــی در ســطح 
ــو را  ــورهای عض ــۀ کش ــا هم ــب، م ــت گذاری مناس ــای سیاس ــم آوردن فض ــرورت فراه ــه ای و ض منطق
ــن  ــم. در ای ــویق می کنی ــا آن تش ــکاری ب ــرای هم ــه ای ب ــع منطق ــب ترین مجم ــایی مناس ــه شناس ب
ــورهای  ــه از کش ــوند ک ــویق می ش ــز تش ــد نی ــل متح ــازمان مل ــه ای س ــیون های منطق ــه، کمیس رابط

ــد. ــت کنن ــو حمای عض

سطـــح جهــــانی

ــی  ــری و بازبین ــای پیگی ــبکۀ فراینده ــر ش ــارت ب ــوص نظ ــه، درخص ــی عالی رتب ــع سیاس 82 -  مجم
ــا مجمــع عمومــی  ــی نقــش کلیــدی دارد. ایــن مجمــع به شــکل منســجم و نزدیــک ب در ســطح جهان
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ســازمان ملــل متحــد، شــورای اجتماعــی و اقتصــادی و ســایر ارگان هــا و مجامــع مرتبــط، در راســتای 
دســتورکارها و قوانیــن موجــود کار می کنــد. ایــن مجمــع، تبــادل تجــارب، از جملــه: اقدامــات موفــق، 
چالش هــا و آموخته هــا را تســهیل می کنــد و بــرای فرایندهــای پیگیــری ، خط مشــی و توصیــه 
ــرای  ــد ب ــل متح ــام مل ــده، در نظ ــاد ش ــع ی ــا دارد. مجم ــر و راهنم ــش هدایت گ ــد و نق ــه می ده ارائ
ــع،  ــای مجم ــد. از  فعالیت ه ــاد می کن ــی ایج ــدار هماهنگ ــعۀ پای ــوزۀ توس ــت گذاری در ح ــور سیاس ام
تضمیــن ارتبــاط موضوعــی و قــدرت دســتورکار اســت و   می بایســت بــر ارزیابــی پیشــرفت، دســتاوردها 
ــا آن مواجــه هســتند و  و چالش هایــی کــه کشــورهای توســعه یافتــه و کشــورهای در حــال توســعه ب
ــد. ایــن مجمــع، همچنیــن از طریــق  نیــز مســائل و مشــکالت جدیــد و در حــال ظهــور، تمرکــز نمای
پیگیــری و بازبینــی فعالیــت هایــی کــه در قالــب کنفرانس هــا و فرایندهــای مرتبــط بــا ســازمان ملــل 
ــن ســطح توســعه یافتگی، کشــورهای کوچــک  ــژه درخصــوص کشــورهای داراِی پایین تری متحــد؛ به وی
ــود،  ــی ش ــزار م ــکی برگ ــور در خش ــعۀ محص ــال توس ــورهای در ح ــعه و کش ــال توس ــره ای در ح جزی

ارتباطــات مؤثــری برقــرار خواهــد کــرد.

 83 -  عملیــات پیگیــری و بازبینــی در مجمــع سیاســی عالی رتبــه، از گزارش پیشــرفت ســاالنه در زمینۀ 
تحّقــق اهــداف توســعۀ پایــدار بهــره می گیــرد. ایــن گــزارش توســط دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد در 
همــکاری بــا نظــام ملــل متحــد، بــر مبنــای چارچــوب جهانــی شــاخص ها و داده هــای نظام هــای ملّــی 
آمــاری کشــورها و اطالعــات گــردآوری شــده در ســطح منطقــه ای تهیــه می شــود. عــالوه بــر گــزارش 
یــاد شــده، مجمــع سیاســی عالی رتبــه، اطالعــات مــورد نیــاز خــود را از گــزارش جهانــی توســعۀ پایــدار 
ــرای  ــمندان ب ــان دانش ــل می ــای متقاب ــت همکاری ه ــزارش، در تقوی ــن گ ــی آورد. ای ــت م ــز به دس نی
ــر  ــی ب ــی و مبتن ــوان ســندی بین الملل ــای آن می ت ــر مبن ــر اســت و ب سیاســت گذاری های علمــی مؤث
شــواهد را بــرای حمایــت از سیاســت گذاران در ریشــه کنی فقــر و ترویــج توســعۀ پایــدار تهیــه کــرد. مــا 
ــورد  ــا یک ســری نشســت های مشــاوره ای در م ــم ت از رییــس شــورای اجتماعــی و اقتصــادی میخواهی
دامنــه، روش شناســی و میــزان کاربــرد گــزارش جهانــی و نیــز در مــورد ارتبــاط آن بــا گــزارش پیشــرفت 
ــه در  ــی عالی رتب ــع سیاس ــت مجم ــران نشس ــۀ وزی ــده، در بیانی ــت آم ــج به دس ــد. نتای ــزار کن کار برگ

ســال 2016 منعکــس خواهــد شــد.

ــۀ  ــی و اقتصــادی و در راســتای قطعنام ــر نظــر شــورای اجتماع ــه، زی 84 -  مجمــع سیاســی عالی رتب
ــه  ــا ب ــد. بازبینی ه ــدام می کن ــم اق ــای منظ ــه بازبینی ه ــوالی 2013، ب ــورخ 9 ج ــماره 290/67، م ش
ــۀ  ــه ارائ ــد، ب ــی را انجــام می دهن ــه بازبین ــرادی ک ــه انجــام می شــود، ضمــن اینکــه اف شــکل داوطلبان
ــعه،  ــال توس ــه و در ح ــعه یافت ــورهای توس ــورد کش ــا در م ــوند. بازبینی ه ــویق می ش ــم تش ــزارش ه گ
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نهادهــای مرتبــط بــا ســازمان ملــل متحــد و ســایر نهادهــای ذی نفــع، از جملــه: جامعــۀ مدنــی و بخــش 
خصوصــی انجــام می شــود. ایــن بازبینی هــا، بــا راهبــری دولت هــا اجــرا می شــوند و در انجــام آن هــا از 
وزیــران و ســایر مقامــات بلندپایــه کمــک گرفتــه می شــود. ایــن بازبینی هــا، زمینــه را بــرای مشــارکت 

ــان مرتبــط همــوار می ســازد.  ــل و ســایر ذی نفع ــی دخی و همــکاری گروه هــای اصل

85 -  مجمــع سیاســی عالی رتبــه، بــه بررســی  موضوعــی پیشــرفت در تحّقــق اهــداف توســعۀ پایــدار، 
ــزارش  ــن از گ ــع همچنی ــی ها، مجم ــن بررس ــردازد. در ای ــز می پ ــته ای نی ــات بین رش ــه موضوع از جمل
ــایر  ــادی و س ــی و اقتص ــورای اجتماع ــردی ش ــیون های کارب ــط کمیس ــده توس ــام ش ــای انج بازبینی ه
ــم  ــت به ه ــر ماهی ــد نمایان گ ــا بای ــن گزارش ه ــد. ای ــتفاده می کن ــی اس ــای بین دولت ــا و مجمع ه نهاده
ــن گزارش هــا، از همــۀ ذی نفعــان  ــۀ ای ــان آن هــا باشــند. در تهی ــل می ــاط متقاب وابســتۀ اهــداف و ارتب
ــی  ــع سیاس ــار مجام ــده در اختی ــاد ش ــای ی ــد، گزارش ه ــه الزم باش ــر گاه ک ــود و ه ــتفاده می ش اس

ــوند. ــه می ش ــع تهی ــای آن مجم ــتای نیازه ــد و در راس ــرار می گیرن ــه ق عالی رتب

ــوط  ــا از  فعالیت هــای مرب ــا مشــخص شــده اســت، م ــه  کــه در دســتورکار آدیــس آباب 86 -  همان گون
بــه پیگیــری و بررســی تأمیــن مالــی اقدامــات انجــام شــده درجهــت توســعه و نیــز تامیــن مالــی همــۀ 
ابزارهــای تحّقــق اهــداف توســعۀ پایــدار، کــه در چارچــوب پیگیــری و بازبینــی دســتورکار حاضــر نیــز 
ادغــام شــده اســت، حمایــت می کنیــم. توصیه هــا و نتایــج مــورد توافــق بین دولتــی به دســت آمــده در 
نشســت های ســاالنۀ مجمــع اجتماعــی و اقتصــادی در زمینــۀ تأمیــن مالــی بــرای توســعه، توســط مجمع 

سیاســی عالی رتبــه در برنامه هــای نهایــی پیگیــری و بازبینــی دســتورکار حاضــر ادغــام می شــوند. 

87 -  مجمــع سیاســی عالی رتبــه، هــر چهــار ســال یــک بــار تحــت نظــارت مجمــع عمومــی تشــکیل 
می شــود و در مــورد دســتورکار و اجــرای آن، راه کارهــای مهــم سیاســی ارائــه می دهــد. از وظایــف دیگــر 
ایــن مجمــع، شناســایی پیشــرفت و چالش هــای در حــال ظهــور و بســیج اقدامــات الزم بــرای تســریع 
اجــرای دســتورکار اســت. مجمــع عمومــی عالی رتبــۀ بعــدی، در ســال 2019 و تحــت نظــارت مجمــع 
عمومــی ســازمان ملــل متحــد تشــکیل می شــود. علــت ترتیــب دادن چرخــۀ نشســت ها بــه ایــن شــکل، 
آن اســت کــه بــا فراینــد جامــع چهارســالۀ مــرور سیاســت گذاری ها، بیشــترین انســجام را داشــته باشــد.

ــه  ــی ب ــرا و گزارش ده ــردی در درون سیســتم، اج ــزی راهب ــت برنامه ری ــر اهمی ــن ب ــا همچنی 88 -  م
منظــور تضمیــن حمایــت همه جانبــه از اجــرای دســتورکار جدیــد توســط نظــام توســعۀ ملــل متحــد 
ــرای  ــده از اج ــل آم ــت به عم ــرای بررســی حمای ــد ب ــط بای ــری مرتب ــای راهب ــم. نهاده ــد می کنی تأکی
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دســتورکار اقــدام کننــد، ضمــن اینکــه   می بایســت در خصــوص پیشــرفت های حاصــل و موانــع موجــود 
بــر ســر راه اجــرای دســتورکار نیــز گــزارش بدهنــد. مــا از گفت و گو هــای جــاری در شــورای اجتماعــی 
و اقتصــادی، در مــورد طوالنی تــر شــدن مــدت نظــام توســعۀ ملــل متحــد حمایــت می کنیــم و منتظــر 

هســتیم کــه بــه نحــو مناســب در ایــن حوزه هــا اقــدام کنیــم. 

ــط  ــان مرتب ــایر ذی نفع ــم و س ــی و مه ــای اصل ــکاری گروه ه ــه، از هم ــع سیاســی عالی رتب 89 -  مجم
ــا از همــۀ  ــد. م ــۀ 67/290 پشــتیبانی می کن ــری و بازبینــی در راســتای قطعنام ــا  فعالیت هــای پیگی ب
فّعــاالن در ایــن حــوزه می خواهیــم کــه در مــورد نحــوۀ مشــارکت  خــود در اجــرای دســتورکار گــزارش 

بدهنــد.

90 -  مــا در مشــاوره بــا کشــورهای عضــو، از دبیــر کل ســازمان ملــل متحــد می خواهیــم کــه گزارشــی 
ــی،  ــطح جهان ــر در س ــر و فراگی ــجم، موث ــای منس ــا و بازبینی ه ــف پیگیری ه ــاط عط ــوص نق در خص
ــرای نشســت ســال  ــه منظــور آماده ســازی ب ــرای بررســی در هفتادمیــن نشســت مجمــع عمومــی ب ب
ــرای  ــنهادی ب ــامل پیش ــت ش ــزارش   می بایس ــن گ ــد. ای ــه کن ــه تهی ــی عالی رتب ــع سیاس 2016 مجم
زمینه ســازی مقدمــات ســازمانی بازبینی هــای کشــوری در مجمــع سیاســی عالی رتبــه باشــد کــه ایــن 
بازبینی هــا تحــت حمایــت شــورای اجتماعــی و اقتصــادی انجــام می شــوند، ضمــن اینکــه گــزارش بایــد 
حــاوی توصیه هایــی در مــورد راه کارهــای داوطلبانــۀ گــزارش  دهــی مشــترک باشــد. ایــن گــزارش بایــد 
وظایــف مؤسســات را بــه روشــنی مشــخص کنــد و در مــورد موضــوع نشســت های ســاالنه بــر مبنــای 
ــع  ــای مجم ــای دوره ــرای بازبینی ه ــن ب ــای ممک ــز گزینه ه ــی و نی ــای موضوع ــری بازبینی ه ــک س ی

ــۀ طریــق کنــد. سیاســی عالی رتبــه، ارائ

ــار دیگــر، بــر تعهــد خدشــه  ناپذیــر خــود بــرای تحّقــق دســتورکار حاضــر و نیــز اســتفادۀ  91-  مــا ب
ــم. ــد می کنی ــا ســال 2030 تأکی ــر، ت ــی بهت ــه مکان ــل جهــان  ب ــرای تبدی ــه از آن ب بهین
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