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پیشــگفتــار
روســای دولتهــا ،نماینــدگان بلندپایــۀ نهادهــای تخصصــی ســازمان ملــل متحــد و جامعــه مدنــی در
ســپتامبر  2015گــرد هــم آمدنــد و در مجمــع عمومــی ملــل متحــد ،دســتورکار توســعه پایــدار 2030
را تصویــب کردنــد .ایــن دســتورکار کــه جایگزیــن اهــداف توســعه هــزاره شــد ،شــامل  17هــدف اصلــی
و  169هــدف ویــژه اســت کــه نقشــه راه جامعــۀ بینالمللــی را در زمینــه توســعۀ پایــدار بــرای پانــزده
ســال آینــده ترســیم میکنــد.
آقــای بانکیمــون ،دبیــر کل ســازمان ملــل متحــد ،میگویــد «:ایــن دســتورکار وعــدهای اســت کــه
توســط رهبــران کشــورها بــه مــردم سراســر جهــان داده شــده اســت .ایــن ســند دســتورکاری بــرای
مــردم ،پایــان بخشــیدن بــه فقــر در همــه اشــکال آن و بــرای کــرۀ زمیــن ،خانــه مشــترک ماســت.
اهــداف ایــن دســتورکار بایــد از اول ژانویــه  2016در کشــورها عملیاتــی شــوند و راهنمــای تصمیمــات
مــا بــرای پانــزده ســال آینــده قــرار گیرنــد .همــۀ مــا بایــد بــرای اجــرای ایــن دســتورکار بــا توجــه بــه
ظرفیتهــا و واقعیتهــای ملــی و ســطوح توســعه در کشــورهای خــود و احتــرام بــه سیاســتها و
اولویتهــای ملــی ،منطقــهای و جهانــی کار کنیــم».
خانــم ایرینــا بوکــووا ،مدیــر کل یونســکو ،در بیــان اهمیــت ایــن دســتورکار میگویــد« :در جهانــی کــه
بــه ســرعت در حــال تغییــر اســت و دارای منابــع محــدودی اســت ،مــا بایــد بــر مهمتریــن پیشبرنــدگان
توســعه پایــدار یعنــی حــذف فقــر و صلــح پایــدار متمرکــز شــویم .بــه بــاور مــن ،همــکاری در آمــوزش،
علــوم ،فرهنــگ ،ارتباطــات و اطالعــات یــک نیــروی محرکــة قــوی بــرای تحــول دگرگونســاز اســت .در
ســاختار ایــن دســتورکار ،شــش وجــه اساســی در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه گفتگوهــای دولتهــای
عضــو ســازمان ملــل متحــد را تســهیل میکنــد .ایــن شــش جنبــه عبارتنــد از :کرامــت ،مــردم ،کــره
زمیــن ،ســعادت ،عدالــت ،و شــراکت».
اهمیــت ایــن دســتورکار در طراحــی یــک چارچــوب جامــع و یکپارچــه بــرای دســتیابی بــه توســعۀ
متــوازن ،هماهنــگ و پایــدار اســت کــه نهتنهــا شــامل آمــوزش و حفاظــت از محیــط زیســت میشــود
بلکــه رشــد اقتصــادی ،اشــتغال پایــدار و برابرســازی فرصتهــای اجتماعــی را بــرای دســتیابی بــه
جوامــع صلحجــو و پایــدار ترســیم میکنــد .دســتورکار  2030توســعۀ پایــدار ،حقــوق افــراد را محتــرم
میشــمارد 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 پاس ـخگویی اســتوار اســت.
پنــج حــوزۀ کاری یونســکو ارتبــاط بســیار نزدیکــی بــا دســتورکار توســعه پایــدار  2030دارد .آمــوزش
 2030کــه هــدف چهــارم ایــن دســتورکار را تشــکیل میدهــد و بــا عنــوان «بــه ســوی آمــوزش و
یادگیــری مــادام العمــر بــا کیفیــت ،برابــر و فراگیــر» آورده شــده اســت ،صرف ـاً بــه اهــداف آموزشــی
محــدود نمیشــود بلکــه در تحقــق اهــداف دیگــر دســتورکار نیــز کــه شــامل تامیــن بهداشــت ،دســتیابی
بــه رشــد اقتصــادی و اشــتغال پایــدار ،الگوهــای تولیــد و مصــرف پایــدار و تغییــر اقلیــم میشــود ،نقــش
اساســی ایفــا میکنــد .دســتورکار  2030توســعۀ پایــدار ،نقــش آمــوزش را بــرای موفقیــت همــۀ اهــداف
توســعۀ پایــدار ،اساســی میدانــد و بــر ایــن بــاور اســت کــه آمــوزش قادراســت تحقــق هــر یــک از
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اهــداف توســعه پایــدار را تســریع کنــد و از ایــن منظــر الزم اســت بــه عنــوان عامــل موثــر در تحقــق
اهــداف دیگــر دســتورکار نیــز در نظــر گرفتــه شــود.
در حــوزه علــوم طبیعــی ،دســتورکار جدیــد  2030نمایانگــر گام مهمــی دربازشــناخت ســهم علــم،
فنــاوری و نــوآوری بــرای توســعه پایــدار از طریــق دسترســی بــه منابــع آب ،انــرژی مقــرون بــه
صرفــه ،حفاظــت و اســتفادۀ پایــدار از اقیانوسهــا و بومســازگانها ،مدیریــت پایــدار جنگلهــا و
متوقفســاختن تخریــب تنــوع زیســتی اســت .ابعــاد اجتماعــی توســعۀ پایــدار ،بهویــژه اهــداف مرتبــط
بــا حــذف فقــر و توانمندســازی معلــوالن ،میتوانــد گام موثــری در ایجــاد جوامــع صلحجــو ،عدالــت
محــور و پاســخگو محســوب شــود.
بدیهــی اســت کــه هیــچ توســعهای نمــی توانــد بــدون فرهنــگ بــه پایــداری برســد .فرهنــگ هویــت
جوامــع را تشــکیل میدهــد و بــه کاهــش فقــر و توســعه برابــر ،فراگیــر و انســان -محــور کمــک
میکنــد .قــرار دادن فرهنــگ در بطــن سیاســتهای توســعه ،پیششــرط الزم بــرای جهتبخشــی
بــه فرآینــد جهانــی شــدن بــا احتــرام بــه تنــوع فرهنگهــا و حفاظــت از میــراث فرهنگــی ملمــوس و
ناملمــوس بــا تاکیــد بــر ترویــج تفاهــم میــان فرهنگــی اســت.
در دســتورکار  2030توســعۀ پایــدار ،تاکیــد فزایندهــای بــر دسترســی و نشــر اطالعــات شــده اســت.
برنامــۀ ارتباطــات و اطالعــات یونســکو بــا اهــداف مربــوط بــه ترویــج آمــوزش و یادگیــری مادامالعمــر،
رشــد اقتصــادی پایــدار و ایجــاد جوامــع صلحجــو کــه هــدف شــانزدهم دســتورکار اســت ،همســویی
دارد .زیــرا ایــن جوامــع بــر اســاس نــوآوری فنــی ،قــدرت اطالعــات و دانــش بــا تاکیــد بــر اهمیــت
آزادی بیــان ،امنیــت روزنامهنــگاران ،توســعه رســانهها و دسترســی برابــر بــه اطالعــات شــکل میگیرنــد.
کمیســیون ملــی یونســکو در ایــران از طریــق گروههــای پنجگانــه فعالیــت تخصصــی خــود ،گامهــای
اولیــه را بــرای عملیاتیکــردن اهــداف توســعه پایــدار  2030بــا رویکــرد فرابخشــی و مشــارکت همــه
نهادهــای ملــی اعــم از دولتــی و غیردولتــی و بخــش خصوصــی آغــاز کــرده اســت .اثــر حاضــر که توســط
کمیســیون ملــی یونســکو در ایــران ترجمــه شــده اســت ،بــه خوبــی اهــداف هفدهگانــه دســتورکار
 2030توســعۀ پایــدار و حوزههــای اولویــتدار را ترســیم میکنــد کــه توجــه بــه آن میتوانــد در
تدویــن سیاس ـتهای کالن ملــی مربــوط بــه توســعه پایــدار کشــور موثــر باشــد.
در پایــان الزم میدانــم از حمایــت مالــی و فنــی دفتــر صنــدوق کــودکان ملــل متحــد در ایــران و دفتــر
منطقـهای 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 سیاس ـتهای منســجم و یکپارچــه توســط برنامهریــزان کشــور در
راســتای توســعۀ پایــدار جهانــی موثــر باشــد.
سعداهلل نصیری قیداری
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو
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دگرگونساختن جهان ما :دستورکار  2030برای توسعۀ پایدار
سخــن نخــست

دســتورکار پی ـشرو ،بــرای افــراد و بــا توجــه بــه رفــاه و نیکبختــی آنهــا و اوضــاع و احــوال کــرۀ
زمیــن تهیــه شــده اســت .هــدف از تهیــه ایــن دســتورکار همچنیــن تقویــت صلــح جهانــی در ســایۀ
آزادیهــای بیشــتر اســت .مــا بــه ایــن شــناخت رســیدهایم کــه ریشــهکنی فقــر در همــۀ اشــکال و
ابعــاد آن ،از جملــه فقــر مطلــق ،بزرگتریــن چالــش جهانــی و از ملزومــات اجتنابناپذیــر توســعۀ
پایــدار اســت.
همــۀ کشــورها و کلیــۀ ذینفعــان ،در ســایۀ یــک مشــارکت جمعــی ایــن دســتورکار را اجــرا خواهنــد
کــرد .مــا برآنیــم تــا نســل بشــر را از جــور فقــر برهانیــم و خواهــان آن هســتیم کــه ســیارۀ خــود را
دوســت بداریــم و آن را التیــام بخشــیم .مــا عــزم خــود را جــزم کردهایــم تــا بــرای تغییــر مســیر جهــان
بــه ســوی مقاومــت بیشــتر و توســعۀ پایــدار ،قدمهــای عاجــل ،دگرگونکننــده و جســورانه برداریــم و
ضمــن آمــاده شــدن بــرای ایــن گــذار جمعــی ،تعهــد میدهیــم کــه کســی از ایــن قافلــه عقــب نمانــد.
اهــداف هفدهگانــۀ توســعۀ پایــدار و  169هــدف جانبــی آن کــه امــروز آنهــا را اعــام میکنیــم،
بیانگــر دامنــه و اهمیــت ایــن دســتورکار جدیــد جهانــی هســتند و بــر مبنــای اهــداف توســعۀ هــزاره
تهیــه شــدهاند و بهدنبــال تح ّقــق و تکمیــل چیــزی هســتند کــه اهــداف توســعۀ هــزاره بــدان نرســید.
ایــن اهــداف ،رعایــت حقــوق بشــر بــرای همــه ،تح ّقــق تســاوی جنســیتی بــرای همــه و توانمندســازی
همــۀ زنــان و دختــران را دنبــال میکنــد .اینهــا ،اهدافــی منســجم و ملمــوس هســتند و میــان ابعــاد
س ـهگانۀ اقتصــادی ،اجتماعــی و زیس ـتمحیطی توســعۀ پایــدار تعــادل برقــرار میکننــد.

مـــردم

ن پایــان دهیــم و تضمیــن کنیــم کــه
مــا بــر آنیــم تــا بــه فقــر و گرســنگی در همــۀ اشــکال و ابعــاد آ 
همــۀ انســانها ،در عیــن حفــظ کرامــت انســانی و رعایــت برابــری بتواننــد در محیطزیســتی ســالم ،از
حداکثــر تواناییهــای 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 گونـهای کــه بتوانــد پاسـخگوی
نیازهــای نس ـلهای فعلــی و آینــده باشــد.
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نیکبختی و رفاه

مــا بــر آنیــم تــا تضمیــن کنیــم کــه همــۀ انســانها بتواننــد زندگــی تــوأم بــا رفــاه و کامیابــی داشــته
باشــند و پیشــرفتهای اقتصــادی و اجتماعــی و پیشــرفتهای مبتنــی بــر فنــاوری ،بــا طبیعــت همســو
با شد .

صلـــح

مــا بــه دنبــال ترویــج جوامــع فراگیــر ،عدالتمحــور و صلحجــو هســتیم ،جوامعــی کــه ب ـهدور و رهــا
از تــرس و خشــونت هســتند .توســعۀ پایــدار در نبــود صلــح ،مح ّقــق نمیشــود و اســتقرار صلــح نیــز در
نبــود توســعۀ پایــدار امکانپذیــر نیســت.

مشــارکــت

ی عملیاتیســاختن ایــن دســتورکار ،ابزارهــای الزم را در ســایۀ زمینهســازی بــرای
مــا برآنیــم تــا بــرا 
ی پویــا و نوســازی شــده بــرای توســعۀ پایــدار ،بــر مبنــای تقویــت انســجام جهانــی،
یــک مشــارکت جهانـ 
بــا تمرکــز خــاص بــر نیازهــای ویــژۀ فقیرتریــن و آســیبپذیرترین افــراد جامعــۀ بشــری و در ســایۀ
مشــارکت همــۀ کشــورها ،تمامــی انســانها و کلیــۀ ذینفعــان مهیــا کنیــم.
پیوندهــای متقابــل و ماهیــت منســجم اهــداف توســعۀ پایــدار ،در تضمیــن بــه رســمیت شــناخته
شــدن هــدفِ تهیــۀ ایــن دســتورکار جدیــد نقــش مهمــی دارد .اگــر در تهیــۀ ایــن ســند ،آمــال و
خواســتههای همــۀ نــوع بشــر را مــد نظــر قــرار دهیــم ،آنگاه میتوانیــم بگوییــم کــه بــرای بهبــود
زندگــی همــگان ،قــدم مؤثــری برداشــتهایم و در ایــن صــورت ،جهــان مــا بــرای تبدیــل شــدن بــه
جهانــی بهتــر ،دگرگــون خواهــد شــد.
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بیــانیــــه

مقدمه
 -1مــا رؤســای دولتهــا و کشــورها و نماینــدگان عالیرتبــ ه کــه بــه مناســبت هفتادمیــن ســالروز
تأســیس ســازمان ملــل متحــد ،از  25تــا  27ســپتامبر  2015در مقــر آن در نیویــورک گــرد هــم
آمدهایــم ،در مــورد اهــداف جدیــدی بــرای توســعۀ پایــدار توافــق کردهایــم.
 -2مــا بــه نیابــت از مردمــی کــه بــه آنهــا خدمــت میکنیــم ،در مــورد مجموعـهای از اهــداف جامــع،
فراگیــر و مردممحــور جهانــی ودگرگونکننــده ،تصمیمــی تاریخــی اتخــاذ کردهایــم .مــا متعهــد
میشــویم کــه بــرای تح ّقــق کامــل ایــن دســتورکار ،تــا ســال  2030بــدون وقفــه تــاش کنیــم .مــا
بــه ایــن شــناخت رســیدهایم کــه ریش ـهکنی فقــر در همــۀ اشــکال و ابعــاد آن ،از جملــه فقــر مطلــق،
بزرگتریــن چالــش جهانــی و از ملزومــات اجتنــابناپذیــر توســعۀ پایــدار اســت .مــا بــه تح ّقــق توســعۀ
پایــدار در ابعــاد س ـهگانۀ اقتصــادی ،اجتماعــی و زیس ـتمحیطی آن بــه گون ـهای متعــادل و منســجم
متعهــد شــدهایم .بــه عــاوه ،مــا بــرای تح ّقــق اهــداف مح ّقــق نشــدۀ توســعۀ هــزاره نیــز تــاش خواهیــم
کــرد.
 -3مــا تصمیــم گرفتهایــم کــه از هــم اکنــون تــا ســال  ،2030بــرای پایــان دادن بــه فقــر و گرســنگی
در همــه جــا تــاش کنیــم و بــا نابرابریهــای موجــود در درون کشــورها و در میــان کشــورها مبــارزه
کنیــم .مــا برآنیــم تــا از حقــوق بشــر دفــاع کنیــم و برابــری جنســیتی و توانمندســازی زنــان و دختــران
را ترویــج نماییــم؛ ضمــن اینکــه متعهــد شــدهایم کــه ضامــن حفاظــت دائمــی از کــرۀ زمیــن و منابــع
طبیعــی آنباشــیم .بــه عــاوه ،بــا توجــه بــه ســطوح مختلــف توســعۀ ملّــی و ظرفیتهــای موجــود،
بــرای ایجــاد شــرایطی بــرای توســعۀ اقتصــادی پایــدار و فراگیــر ،و نیــز همهگیرشــدن نیکبختــی و
اشــتغال شــرافتمندانه تــاش خواهیــم کــرد.
 -4ضمــن آمــاده شــدن بــرای ایــن گــذار جمعــی ،تعهــد میدهیــم کــه کســی از ایــن قافلــه عقــب
نمانــد .بــا وقــوف بــه اهمیــت کرامــت انســانی ،مایــل هســتیم کــه اهــداف اصلــی و جانبــی بــرای همــۀ
ملتهــا ،انســانها و همــۀ اقشــار جوامــع بــه شــکل یکســان تعریــف شــوند .مــا تــاش میکنیــم کــه
ابتــدا بــه اقشــار عقبماندهتــر دسترســی یابیــم.
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 -5دســتورکار حاضــر ،ازگســترۀ وســیع و اهمیــت بیســابقه ای برخــوردار اســت .ایــن دســتورکار،
توســط همــۀ کشــورها پذیرفتــه شــده اســت و بــا توجــه بــه واقعیتهــا ،ظرفیتهــا و ســطوح مختلــف
توســعۀ ملّــی و بــا احتــرام بــه اولویتهــا و مقــررات ملّــی ،بــه همــۀ کشــورها مربــوط میشــود .اینهــا،

اهدافــی جهانــی هســتند کــه بــه تمــام دنیــا مربــوط اســت و در ایــن رابطــه ،هیــچ گونــه تفاوتــی میــان
کشــورهای توســعهیافته و کشــورهای در حــال توســعه وجــود نــدارد .اهــداف یــاد شــده ،منســجم و
جداییناپذیرنــد و میــان ابعــاد س ـهگانۀ توســعۀ پایــدار ،تعــادل برقــرار میکننــد.
 -6اهــداف اصلــی و جانبــی منــدرج در ایــن ســند ،نتیجــۀ بیــش از دو ســال مشــاورۀ عمومــی فشــرده
و همــکاری نزدیــک بــا جامعــۀ مدنــی و ســایر ذینفعــان در جهــان اســت ،کــه بــا توجــه خــاص بــه
نیازهــای فقیرتریــن و آســیبپذیرترین اقشــار جامعــه تهیــه شدهاســت .ایــن مشــاوره ،بــا همــکاری
ارزشــمند گــروه کاری اینترنتــی مجمــع عمومــی در حــوزۀ اهــداف توســعۀ پایــدار و ســازمان ملــل
متحــد انجــام شــد و دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد در دســامبر  ،2014گزارشــی تحلیلــی در ایــن
خصــوص ارائــه کــرد.

دیــدگــاه مــا

 -7تعییــن ایــن اهــداف اصلــی و جانبــی ،در واقــع بــر پایــۀ دیدگاهــی صــورت پذیرفتــه کــه مبتنــی
بــر همتــی بلنــد بــوده و بســیاردگرگونکننــده اســت .مــا جهانیعــاری از فقــر ،گرســنگی ،بیمــاری
و نیازمنــدی را تصــور میکنیــم .جهانیکــه در آن همــۀ افــراد ،امــکان شــکوفایی و پیشــرفت داشــته
باشــند .مــا جهانــی عــاری از تــرس و خشــونت را تصــور میکنیــم .مــا جهانــی را مــد نظــر داریــم کــه
در آن ســوادآموزی همهگیــر شــده باشــد .جهانــی را تصــور میکنیــم کــه متضمــن دسترســی منصفانــه
و همگانــی بــه آمــوزش کیفــی در همــۀ ســطوح ،مراقبتهــای بهداشــتی ،امنیــت اجتماعــی و بیمــۀ
ســامت و نیــز جهانــی کــه متضمــن رفــاه جســمانی ،روانــی و اجتماعــی افــراد اســت .مــا جهانــی را
ـانی تهیــۀ آب آشــامیدنی ســالم و بهداشــتی
تصــور میکنیــم کــه در آن بــرای بــار دیگــر ،بــه حـ ِ
ـق انسـ ِ
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 میاندیشــیم کــه زیس ـتگاههای انســانی در آن
امــن ،مقــاوم و پایــدار هســتند و جایــی کــه امــکان دسترســی همــۀ مــردم بــه انــرژی پایــدار ،قابــل
اطمینــان و ارزان فراهــم اســت.
 -8مــا بــه جهانــی میاندیشــیم کــه در همــه جــای آن ،حقــوق بشــر و کرامــت انســانی محتــرم شــمرده
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شــود ،جهانــی کــه در آن قانــون ،عدالــت و برابــری حاکــم بــوده و از هرگونــه تبعیــض ب ـهدور باشــد.
بــه جهانــی میاندیشــیم کــه در آن نژادهــای مختلــف ،قومیــت و تنــوع فرهنگــی ،محتــرم شــمرده
شــوند .جهــان مــورد تصــور مــا جهانــی اســت کــه در آن ،همــه از فرصتهــای برابــر بهرهمنــد باشــند
تــا بــه واســطۀ آن ،از تمــام توانشــان بهــره ببرنــد و نتیجــۀ آن نیکبختــی همگانــی باشــد .بــه جهانــی
میاندیشــیم کــه بــر روی کودکانــش ســرمایهگذاری میکنــد .جهانــی کــه در آن ،کــودکان بــهدور از
هــر نــوع خشــونت و سوءاســتفاده رشــد و نمــو میکننــد .جهــان مــورد تصــور مــا ،جهانــی اســت کــه
در آن همــۀ زنــان و دختــران ب ـ ه طــور همــه جانبــه ،تســاوی جنســیتی را درک کننــد و همــۀ موانــع
حقوقــی ،اجتماعــی و اقتصــادی موجــود بــر سـ ِر راه توانمندســازی آنــان از میــان برداشــته شــده باشــد.
جهانــی کــه بــه آن میاندیشــیم ،یــک جهــان عدالتمحــور ،منصــف ،بردبــار ،آزاد و فراگیــر از بُعــد
اجتماعــی اســت کــه در آن همــۀ ،نیازهــای اقشــار بســیار آســیبپذیر جامعــه بــرآورده شــده باشــد.
 -9مــا بــه جهانــی میاندیشــیم کــه در آن ،همــۀ کشــورها از توســعۀ اقتصــادی پایــدار ،فراگیــر و امــکان
اشــتغال مناســب بــرای همــه بهرهمنــد باشــند .جهانــی کــه بــه آن میاندیشــیم ،جهانــی اســت کــه در
آن الگوهــای تولیــد و مصــرف و اســتفاده از همــۀ منابــع طبیعــی ،از هــوا گرفتــه تــا زمیــن ،از رودهــا،
دریاچههــا و ســفرههای آب زیرزمینــی تــا دریاهــا و اقیانوسهــا همگــی پایــدار هســتند .جهــان مــورد
نظــر مــا جهانــی اســت کــه در آن مردمســاالری ،حاکمیــت خــوب و حاکمیــت قانــون و وجــود فضاهــای
ملّــی و بینالمللــی مناســب ،الزمــۀ توســعۀ پایــدار و فراگیــر اقتصــادی ،توســعۀ اجتماعــی و حفــظ
محیــط زیســت و ریشـهکنی فقــر و گرســنگی شــناخته شــود .جهانــی کــه بــه آن میاندیشــیم ،جهانــی
اســت کــه در آن توســعه و کاربــرد فنــاوری ،بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــی و احتــرام بــه تنــوع زیســتی
انجــام شــود و پیشــرفتهای حاصلــه در حــوزۀ فنــاوری ،پیشــرفتهای مانــدگاری باشــند .جهــان مــورد
نظــر مــا جهانــی اســت کــه در آن انســان در هماهنگــی و ســازگاری کامــل بــا محیــط زیســت زندگــی
میکنــد و از حیــات وحــش و ســایر گونههــای زنــده حفاظــت میشــود.
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اصول و تعهدات مشترک ما
 -10دســتورکار جدیــد ،بــر مبنــای اصــول و اهــداف منشــور ســازمان ملــل متحــد و بــا احتــرام کامــل
بــه حقــوق بینالملــل تهیــه شــده اســت .ایــن دســتورکار در اعالمیــۀ جهانــی حقــوق بشــر ،میثاقهــای
بینالمللــی حقــوق بشــر ،اعالمیــۀ هــزاره و ســند پایانــی اجــاس جهانــی ســران  2015ریشــه دارد.
ســند دیگــری کــه در تهیــۀ دســتورکار حاضــر مؤثــر بــوده ،اعالمیــۀ حــق توســعه اســت.
 -11مــا بــار دیگــر نتایــج همــۀ کنفرانسهــا و نشســتهای مهــم ســران ســازمان ملــل متحــد را
کــه پایهگــذار توســعۀ پایــدار شــدهاند و در شــکلگیری دســتورکار حاضــر مؤثــر بودهانــد ،تأییــد
میکنیــم .اینهــا عبارتنــد از :بیانیــۀ ریــو پیرامــون محیطزیســت و توســعه ،اجــاس جهانــی ســران
در مــورد توســعۀ پایــدار ،اجــاس جهانــی ســران در خصــوص توســعۀ اجتماعــی ،برنامــۀ عمــل کنفرانس
بینالمللــی جمعیــت و توســعه ،برنامــۀ عمــل پکــن و کنفرانــس توســعۀ پایــدار ســازمان ملــل متحــد.
عــاوه بــر ایــن ،مــا اهمیــت اقداماتــی را نیــز کــه بــرای پیگیــری نشسـتهای یــاد شــده و نتایــج آنهــا
انجــام شــده اســت ،تأییــد میکنیــم .اینهــا عبارتنــد از :نتایــج پایانــی چهارمیــن نشســت ســازمان ملــل
متحــد پیرامــون کشــورهایِ دارای پایینتریــن ســطح توســعه یافتگــی ،ســومین کنفرانــس بینالمللــی
در خصــوص کشــورهای کوچــک جزیــرهای 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.
 -12مــا مجــددا ً تمامــی اصــول مطــرح شــده در بیانیــۀ ریــو پیرامــون محیطزیســت و توســعه؛ بهویــژه
اصــل مســئولیتهای مشــترک امــا متفــاوت را کــه در ذیــل اصــل هفتــم ســند آورده شــده اســت ،تأییــد
میکنیــم.
 -13چالشهایــی کــه در جریــان ایــن اجــاس و کنفرانسهــای مهــم ســران بــه آنهــا اشــاره شــده،
و تعهداتــی کــه در جریــان ایــن رویدادهــا مطــرح شــده اســت ،همگــی بــه یکدیگــر وابســته هســتند.
رفــع ایــن چالشهــا نیازمنــد یافتــن راهحلهایــی همبســته و منســجم اســت .بــرای رویارویــی مؤثــر بــا
چالشهــای یــاد شــده ،الزم اســت رویکــرد جدیــدی اتخــاذ شــود .توســعۀ پایــدار ،بــا ایــن بــاور تح ّقــق
مییابــد کــه ریش ـهکنی 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
 -14مــا در زمانــی گــر د هــم آمدهایــم ،کــه توســعۀ پایــدار بــا چالشهــای زیــادی روبــهرو شــده
اســت .میلیاردهــا نفــر از شــهروندان مــا همچنــان در فقــر زندگــی میکننــد و از زندگـیای کــه در آن
ی در درون و در میــان کشــورها رو بــه
کرامــت انســانی آنهــا رعایــت شــود ،محــروم هســتند .نابرابــر 
افزایــش اســت .نابرابــری فرصتهــا ،ثــروت و قــدرت ،بســیار زیــاد اســت .نابرابــری جنســیتی همچنــان
چالــش عظیمــی اســت .بیــکاری ،بــه ویــژه بیــکاری جوانــان مشــکل بزرگــی اســت .تهدیــد ســامتی در
جهــان ،تشــدید بالیــای طبیعــی ،افزایــش جنــگ ،افراطگرایــی خشــونتآمیز ،تروریســم و بحرانهــای
بشردوســتانه و جابهجایــی اجبــاری انســانها ،تهدیــدی بــرای پیشــرفت و توســعۀ حاصــل شــده در
ســالهای اخیــربهشــمار میآیــد .کاهــش منابــع طبیعــی و آثــار جانبــی تخریــب زیس ـتمحیطی ،از
جملــه پدیــدۀ بیابانزایــی ،خشکســالی ،تخریــب زمیــن ،کمبــود آب شــیرین و تخریــب تنــوع زیســتی،
پیــش رویِ بشــریت را تشــدید میکننــد .تغییــر اقلیــم ،از مهمتریــن مســائل زمــان
چالشهــای
ِ
ماســت و آثــار مخــرب آن ،تــوان کشــورها را بــرای تح ّقــق توســعۀ پایــدار تضعیــف میکنــد .افزایــش
دمــا ،بــاال آمــدن ســطح آب دریــا ،اسیدیشــدن اقیانوسهــا و ســایر آثــار تغییــر اقلیــم ،بــر نواحــی
ســاحلی و کشــورهای ســاحلی بــا ارتفــاع کمتــر از ســطح دریــا ،از جملــه بــر اکثــر کشــورهای دارای
پایینتریــن ســطح توســعهیافتگی و کشــورهای کوچــک جزیــرهای در حــال توســعه تأثیــر مهمــی دارد.
بقــای بســیاری از جوامــع و نظامهــای حمایــت از زیســت کــرۀ زمیــن ،در معــرض خطــر قــرار گرفتــه
اســت.
 -15بــا همــۀ اینهــا ،اکنــون زمــان فرصتهــای بــزرگ هــم هســت .پیشــرفت چشــمگیری در
رویارویــی بــا بســیاری از چالشهــای توســعه حاصــل شــده اســت .در نســل قبــل ،صدهــا میلیــون نفــر
از فق ـ ِر مطلــق نجــات یافتهانــد .اکنــون دسترســی بــه آمــوزش بــرای دختــران و پســران بیشــتر شــده
اســت .گســترش فناوریهــای اطالعــات و ارتباطــات و همچنیــن ارتباطــات متقابــل جهانــی؛ در تســریع
پیشــرفت انســانی ،از میــان برداشــتن شــکاف دیجیتــال و توســعۀ جوامــع دانشبنیــان همــان گونــه
نقــش مهــم داشــته ،کــه نــوآوری علمــی و فنــاوری  -محــور ،بــر وســعت و تنــوع پزشــکی و انــرژی تأثیــر
بســزایی داشــته اســت.

16

 -16قریــب بــه  15ســال پیــش ،جامعــۀ جهانــی در مــورد اهــداف توســعۀ هــزاره توافــق کــرد .ایــن
اهــداف بــه چارچــوب مهمــی بــرای توســعه تبدیــل شــد و پیشــرفتهای چش ـمگیری نیــز در برخــی
از حوزههــا حاصــل گردیــد ،امــا میــزان ایــن پیشــرفتها در میــان کشــورها؛ بــه ویــژه در آفریقــا،
کشــورها ِی دارای پایینتریــن ســطح توســعهیافتگی ،کشــورهای در حــال توســعۀ محصــور در خشــکی
و کشــورهای کوچــک جزیــرهای در حــال توســعه یکســان نبــوده اســت؛ ضمــن اینکــه برخــی از اهــداف
توســعۀ هــزاره ،بــه ویــژه اهــداف مربــوط بــه بهداشــت بــارداری ،پــس از تولــد و دوران کودکــی و
همچنیــن بهداشــت بــاروری ،بــه گونــۀ رضایتبخشــی تح ّقــق نیافتــه اســت .مــا بــار دیگــر بــه تح ّقــق
همــۀ اهــداف توســعۀ هــزاره ،از جملــه اهــداف کمتــر دسـتیافتنی متعهــد میشــویم و ایــن کار را بــه
ویــژه بــا ارائــۀ کمکهــای متمرکــز و پیوســته بــه کشــورهای کمترتوســعهیافته و ســایر کشــورهای
دارای شــرایط خــاص انجــام میدهیــم .کمکهــا ،در راســتای برنامههــای مرتبــط حمایتــی ارائــه
خواهنــد شــد .دســتورکار جدیــد ،بــر مبنــای اهــداف توســعۀ هــزاره تعریــف شــده اســت و قصــد دارد تــا
آنچــه را کــه در قالــب اهــداف توســعۀ هــزاره تح ّقــق نیافتــه اســت؛ بــه ویــژه در زمینــۀ دسترســی بــه
آســیبپذیرترین اقشــار جامعــه ،محقّــق ســازد.

 -17بــا وجــود ایــن ،چارچــوب عملــی را کــه امــروز اعــام میکنیــم ،از نظــر گســتره و دامنــه
بســیار فراتــر از اهــداف توســعۀ هــزاره حرکــت میکنــد .ایــن دســتورکار ،عــاوه برتــداوم بخشــیدن
بــه اولویتهــای توســعهای ماننــد ریشــهکنی فقــر ،تأمیــن بهداشــت ،آمــوزش ،امنیــت غذایــی و
تغذیــه ،اهــداف گســتردۀ دیگــری را نیــز در حوزههــای اقتصــادی ،اجتماعــی و زیس ـتمحیطی مطــرح
میکنــد .عــاوه بــر ایــن ،دســتورکار حاضــر ،وعــدۀ ایجــاد جوامعــی صلحجوتــر و فراگیرتــر را میدهــد.
دســتورکار پیــش رو همچنیــن ابزارهــا و راههــای تح ّقــق توســعه را بــه دقــت تشــریح میکنــد .رویکــرد
منســجمی را کــه در تهیــۀ ایــن دســتورکار اتخــاذ کردهایــم ،بیانگــر وجــود پیوندهــای عمیــق و عناصــر
بینرشــتهای متعــددی میــان اهــداف اصلــی و فرعــی جدیــد اســت.
دستورکار جدید
 -18مــا امــروز (در قالــب ایــن دســتورکار) 17 ،هــدف توســعۀ پایــدار را بههمــراه  169هــدف فرعــی
کــه همگــی بــه هــم پیوســته و هســتند ،پیشــنهاد میکنیــم .پیــش از ایــن ،رهبــران جهــان هیـچگاه بــه
اقــدام و تالشهــای مشــترکی در راســتای تح ّقــق دســتورکاری جهانــی و بــه ایــن گســتردگی متعهــد
نشــده بودنــد .مــا در کنــار هــم ،در مســیر توســعۀ پایــدار قــدم گذاشــتهایم و همگــی بــه تح ّقــق توســعۀ
جهانــی و همــکاری از نــوع بــرد  -بــرد متعهــد شــدهایم .ایــن رویکــرد میتوانــد بــرای همــۀ کشــورها
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و تمامــی مناطــق جهــان ،بــازدۀ بســیار خوبــی بــه همــراه داشــته باشــد .مــا تأکیــد میکنیــم کــه همــۀ
ی خــود حاکمیــت مســتقل و دائمــی دارنــد
کشــورها بــر ثــروت ،منابــع طبیعــی و فعالیتهــای اقتصــاد 
ومیبایســت ایــن حاکمیــت را دارا باشــند .ایــن دســتورکار را بــه نفــع همــه ،هــم نس ـلهای حــال و
ی دســتورکارحاضر ،بــه حقــوق بینالملــلمتعهــد
هــم نس ـلهای آینــده اجــرا خواهیــم کــرد .در اجــرا 
میمانیــم و تأکیــدمیکنیــ م کــه ایــنمیبایســت بهگونــهای اجــرا شــودکــ ه در راســتای حقــوق و
تعهــدات کشــورها در ارتبــاط بــا حقــوق بینالملــل باشــد.
 -19مــا بــار دیگــر بــر اهمیــت بیانیــۀ جهانــی حقــوق بشــر و ســایر اســناد بینالمللــی مربــوط بــه
ن ملــل متحــد ،بــر
حقــوق بشــر و حقــوق بینالملــل تأکیــد میکنیــم .مــا در راســتای منشــور ســازما 
مســئولیتهای همــۀ کشــورها در ترویــج ،حفــظ و احتــرام بــ ه حقــوق بشــر و آزادیهــای بنیادیــن
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
میکنیــم.
 -20بــه رســمیت شــناختن تســاوی جنســیتی و توانمندســازی زنــان و دختــران ،در تحقّــق همــۀ
اهــداف اصلــی و فرعــی ایــن دســتورکار نقــش مؤثــری دارد .بهــره وری بهینــه از توانمندیهــای انســانی
و تحقّــق توســعۀ پایــدار ،در شــرایطی کــه نیمــی از جامعــۀ بشــری از فرصتهــا و حقوقــی کــه در
چارچــوب حقــوق بشــر بــه آنــان تعلــق میگیــرد ،محــروم باشــند ،ممکــن نخواهــد بــود .دسترســی
زنــان و دختــران بــه آمــوزش کیفــی ،منابــع اقتصــادی و مشــارکت اجتماعــی و فرصتهــا بایــد بــا
مــردان و پســران برابــر باشــد؛ ضمــن اینکــه بــرای اشــتغال ،رهبــری و تصمیمگیــری در همــۀ ســطوح
نیــز بــا مــردان و پســران از فرصتهــای یکســانی بهرهمنــد شــوند .مــا بــرای از بیــن بــردن شــکاف
جنســیتی و تقویــت حمایتهــای ســازمانی بــرای تحقّــق تســاوی جنســیتی و توانمندســازی زنــان
در ســطوح جهانــی ،منطق ـهای و ملّــی تــاش خواهیــم کــرد .همــۀ اشــکال تبعیــض و خشــونت علیــه
زنــان و دختــران ،در ســایۀ مشــارکت و همــکاری مــردان و پســران ریش ـهکن خواهــد شــد .در اجــرای
دســتورکار حاضــر ،یکپارچهســازی نظاممنــد یــک دیــدگاه مبتنــی بــر تســاوی جنســیتی اهمیــت
بســزایی دارد.
 -21اهــداف جدیــد ،از تاریــخ اول ژانویــۀ  2016الزماالجــرا هســتند و مبنــای تصمیمگیریهــای مــا در
 15ســال آینــده خواهنــد بــود .همــۀ مــا بــرای اجــرای ایــن دســتورکار در کشــورهای خــود و در ســطوح
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منطق ـهای و بینالمللــی تــاش خواهیــم کــرد و در ایــن فراینــد بایــد واقعیتهــای ملّــی ،ظرفیتهــا
و ســطوح مختلــف توســعه مــد نظــر قــرار گیرنــد ،ضمــن اینکــه نبایــد بــه اولویتهــا و سیاس ـتهای
ملّــی کشــورها نیــز خدش ـهای وارد شــود .مــا در عیــن وفــادار مانــدن بــه قوانیــن و تعهــدات مرتبــط
بینالمللــی ،بــه فضاهــای سیاســی ملّــی کشــورها بــرای رشــد پایــدار و فراگیــر اقتصــادی؛ بــه ویــژه
در ارتبــاط بــا کشــورهای در حــال توســعه ارج مینهیــم .بهعــاوه ،مــا بــه اهمیــت ابعــاد منطق ـهای و
بینالمللــی و همبســتگی و ارتبــاط متقابــل اقتصــادی در ســطح منطقـهای بــرای تح ّقــق توســعۀ پایــدار،
اذعــان داریــم .چارچوبهــای منطقــهای و زیرمنطقــهای میتواننــد بــهشــکل مؤثــری بــه عملیاتــی
شــدن سیاس ـتهای توســعه در ســطح ملّــی کمــک کننــد.
 -22کلیــۀ کشــورهایی کــه بــرای تح ّقــق توســعۀ پایــدار در تــاش انــد ،بــا چالشهــای ویــژهای روبـهرو
هســتند .آســیبپذیرترین کشــورها ،بــه ویــژه کشــورهای آفریقایــی ،کشــورهای دارایپایینتریــن ســطح
توســعه یافتگــی ،کشــورهای درحــال توســعۀ محصــور در خشــکی و کشــورهای جزیــرهای کوچــک در
حــال توســعه و همچنیــن کشــورهایی کــه در حــال جنــگ هســتند و یــا در شــرایط پــس از جنــگ بــه
ســر میبرنــد ،بــه توجــه ویــژه نیــاز دارنــد .عالوهبــر اینهــا ،کشــورهای دارای درآمــد متوســط نیــز
ـدی روب ـهرو هســتند.
برایتح ّقــق توســعۀ پایــدار بــا چالشهــای جـ ّ
 -23اقشــار آســیبپذیر بایــد توانمنــد شــوند .افــرادی کــه نیازهــای آنــان در دســتورکار حاضــر شــرح
داده شــده اســت ،عبارتنــد از :همــۀ کــودکان ،جوانــان ،معلــوالن (کــه بیــش از  90درصــد آنهــا در
فقــر بــه ســر میبرنــد) ،مبتالیــان بــه ویــروس اچ آی وی /ایــدز ،ســالمندان ،افــراد بومــی ،پناهنــدگان،
بیخانمانهــا و یــا مهاجــران .مــا متعهــد هســتیم کــه بــرای رفــع موانــع و مشــکالت ،افزایــش
ی کــه بــه فوریتهــای بشردوســتانه
حمایتهــا و پاســخگویی بــه نیازهــای مــردم ســاکن در نواحــ 
نیــاز دارنــد ،و همچنیــن ســاکنان مناطقــی کــه مــورد حملــۀ تروریســم قــرار گرفتهانــد ،اقدامــات مؤثــر
بیشــتری را انجــام دهیــم.
 -24مــا متعهــد شــدهایم تــا بــه همــۀ اشــکال و انــواع فقــر خاتمــه دهیــم ،کــه برنامــۀ اجــرای آن
ریشــهکنی فقــر تــا ســال  2030اســت .همــۀ انســانها بایــد بــه کمــک نظامهــای تأمیــن و حمایــت
اجتماعــی ،از شــرایط اســتاندارد زندگــی بهرهمنــد شــوند .بــه عــاوه ،مــا برآنیــم کــه بــه منظــور رفــع
امنیــت غذایــی را در اولویــت فعالیتهــای خویــش قــرار دهیــم .مــا برآنیــم
گرســنگی ،دســتیابی بــه ّ

کــه بــه همــه اشــکال گرســنگی خاتمــه دهیــم و ســوء تغذیــه را از بیــن ببریــم .در ایــن راســتا ،بــر نقــش
مهــم و جامعیــت کمیتــۀ امنیــت جهانــی غــذا تأکیــد میکنیــم و از اعالمیــۀ تغذیــۀ رم و چارچــوب
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عمــل مرتبــط بــا آن اســتقبال مینماییــم .مــا منابعــی را بــه توســعۀ مناطــق روســتایی و ماهیگیــری و
کشــاورزی پایــدار از طریــق حمایــت از خردهکشــاورزان ،بــه ویــژه زنــان کشــاورز ،گل ـهدار و ماهیگیــر،
بــه خصــوص در کشــورهای درحــال توســعه اختصــاص خواهیــم داد.
 -25مــا متعهــد هســتیم کــه آمــوزش کیفــی را در همــۀ ســطوح شــامل :اوان کودکــی ،ابتدایــی،
متوســطه ،عالــی و ف ّنــی و حرفـهای ارائــه دهیــم .همــۀ مــردم بــدون توجــه بــه جنســیت ،ســن ،نــژاد یــا
قومیــت ،و همــۀ معلــوالن ،مهاجــران ،افــراد بومــی ،کــودکان و جوانــان؛ بــه ویــژه آنــان کــه در شــرایط
ّ
آســیبپذیر قــرار دارنــد ،بایــد بــه فرصتهــای یادگیــری مادامالعمــر دسترســی داشــته باشــند ،تــا
بــه کمــک آن بتواننــد بــه مهارتهــا و دانــش الزم بــرای اســتفاده از فرصتهــا و مشــارکت کامــل
در اجتمــاع دســت یابنــد .مــا همچنــان تــاش میکنیــم کــه کــودکان و جوانــان در محیطــی ســازنده
رشــد کننــد تــا استعدادهایشــان شــکوفا شــود و از تمامــی حقــوق حقــۀ خــود بهرهمنــد شــوند و بــه
ایــن ترتیــب ،بــه کشــورها کمــک میکنیــم تــا در ســایۀ بهــر ه منــدی از "ســود جمعیتــی" ،*1از طریــق:
ایجــاد مــدارس امــن و جوامــع و خانوادههــای منســجم ،تــوان رشــد اقتصادیشــان را ارتقــاء بخشــند.

 -26بــرای ارتقــای ســطح بهداشــت و رفــاه جســمی و روانــی و افزایــش طــول عمــر بــرای همــه ،بایــد
بــه یــک ســطح جهانــی از بهداشــت و دسترســی بــه مراقبتهــای بهداشــتی کیفــی برســیم .هیــچ کــس
نبایــد از ایــن غافلــه عقــب بمانــد .مــا متعهــد میشــویم کــه تــا قبــل از ســال  ،2030رونــد پیشــرفت
حاصــل در کاهــش میــزان مــرگ و میــر نــوزادان و کــودکان ،و مــرگ و میرهــای دوران بــارداری را بــا
پایــان دادن بــه همــۀ انــواع مــرگ و میرهــای اینچنینــی ســرعت بخشــیم .مــا متعهــد میشــویم
تــا دسترســی جهانــی بــه خدمــاتِ مراقبتهــای بهداشــتی در امــور جنســی و بــاروری را ،بــه ویــژه
بــا هــدف تنظیــم خانــواده ،اطالعرســانی و آمــوزش بــرای همــه تضمیــن کنیــم .بــه عــاوه ،تــاش
خواهیــم کــرد تــا پیشــرفت در زمینــۀ مبــارزه بــا بیماریهــای ماالریــا ،اچ آی وی /ایــدز ،ســل ،هپاتیــت،
اِبــوال و ســایر بیماریهــای مســری و همهگیــر را از طریــق رفــع مشــکل مقاومــت در برابــر داروهــای
ضــد میکروبــی و نیــز بیماریهــای مراقبــت و رسیدگینشــده کــه کشــورهای در حــال توســعه را
تحــت تأثیــر قــرار داده اســت ،تســریع کنیــم .مــا متعهــد هســتیم تــا بیماریهــای غیــر واگیــر ازجملــه:
ت رشــد و عصبــی را کــه چالــش بزرگــی بــرای تحقّــق توســعۀ پایــدار
اختــاالت رفتــاری ،اختــاال 
محســوب میشــوند ،پیشــگیری و درمــان کنیــم.
 -27مــا بهدنبــال آنیــم کــه بنیــان اقتصــادی کشــورها را تحکیــم بخشــیم .رشــد اقتصــادی پایــدار،
* demographic dividend
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جامــع و فراگیــر ،الزمــۀ نیکبختــی اســت و ایــن تنهــا در ســایۀ بــه اشــتراک گذاشــتن ثــروت و رفــع
مشــکل نابرابــری درآمدهــا امکانپذیــر میشــود .مــا در تــاش هســتیم تــا اقتصادهــای مردممحــور،

نــوآور ،پایــدار و پویــا ایجــاد کنیــم تــا بــه ایــن واســطه ،اشــتغال جوانــان را ترویــج نماییــم و بهخصــوص
زنــان را از لحــاظ اقتصــادی توانمنــد ســازیم و امــکان اشــتغال شــرافتمندانهرا بــرای همــه فراهــم کنیــم.
اشــکال کا ِر
مــا در مــورد ریشــهکنی کا ِر اجبــاری و قاچــاق انســان اقــدام خواهیــم کــرد و بــه همــۀ
ِ
کــودکان ،پایــان خواهیــم داد .همــۀ کشــورها ،حــق بهرهمنــدی از نیــروی کار ســالم و تحصیلکــرده
و مس ـلّط بــه دانــش و مهارتهــای الزم را بــرای عملکــردی رضایتبخــش و پربــار و مشــارکت کامــل
در اجتمــاع دارنــد .مــا تــاش میکنیــم تــا ظرفیتهــای مؤثــر کشــورهای دارایِ پایینتریــن ســطح
توســعه یافتگــی را در همــۀ حوزههــا ،بــه خصــوص از طریــق دگرگونیهــای بنیادیــن ارتقــاء بخشــیم.
مــا سیاســتهایی را بــرای ارتقــای ظرفیتهــای ثمربخــش ،بهــرهوری و اشــتغال موفقیتآمیــز
اتخــاذ خواهیــم کــرد .ایــن سیاس ـتها ،در حوزههــای فراگیــری مالــی ،توســعۀ کشــاورزی ،شــیالت و
دامپــروری پایــدار ،توســعۀ صنعتــی پایــدار ،دسترســی جهانــی بــه خدمــات نویــن انــرژی پایــدار ،قابــل
اطمینــان و مقــرونبهصرفــه ،نظامهــای نقــل و انتقــال پایــدار و زیربناهــای کیفــی و مقــاوم خواهنــد
بــود.
 -28مــا متعهــد هســتیم کــه در نحــوۀ تولیــد و مصــرف کاال و خدمــات جوامــع خــود ،تغییــرات بنیادین
ایجــاد کنیــم .دولتهــا ،ســازمانهای بینالمللــی ،بخــش تجــاری و ســایر فعــاالن غیــر دولتــی و افــراد
بایــد در ارتبــاط بــا تغییــر نحــوۀ تولیــد و مصــرف ناپایــدار ،از جملــه از طریــق :بســیج کمکهــای مالــی
و ف ّنــی همــۀ منابــع موجــود در جهــت تقویــت ظرفیتهــای علمــی ،فنــاوری و نــوآوری کشــورهای در
حــال توســعه و همچنیــن حرکــت بــه ســوی الگوهــای پایدارتــر تولیــد و مصــرف ،مشــارکت و کمــک
کننــد .در ایــن راســتا ،مــا اجــرای چارچــوب برنامــهای ده ســاله پیرامــون الگوهــای پایــدار تولیــد و
مصــرف را ترغیــب میکنیــم .همــۀ کشــورها در ایــن حرکــت ســهیم هســتند و بــا نظــر بــه بالندگــی و
توانمندیهــای کشــورهای در حــال توســعه ،رهبــری ایــن اقــدام بــر عهــدۀ ایــن کشــورها (کشــورهای
در حــال توســعه) خواهــد بــود.
 -29مــا نقــش مؤثــر مهاجــران را در توســعۀ پایــدار و رشــد همــه جانبــه ،بــه رســمیت میشناســیم.
بــه عــاوه ،بــه ایــن امــر واقــف هســتیم کــه مهاجــرت بینالمللــی ،واقعیتــی چنــدبُعــدی اســت کــه
هــم توســعۀ کشــورهای مبــدأ و هــم کشــورهای گــذر موقــت و کشــورهای مقصــد بــه آن وابســته اســت
و بــه ایــن واســطه ،موضــوع مهاجــرت بینالمللــی بــه انجــام بررس ـیهای جامــع و منســجم نیازمنــد
اســت .جامعــۀ بینالملــل در یــک مشــارکت جمعــی ،بــرای تضمیــن مهاجرتهــای امــن ،نظاممنــد
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و مرتــب مهاجــران ،بــدون توجــه بــه وضعیــت مهاجــرت پناهنــدگان و افــراد بیخانمــان ،بــا عنایــت
بــه ضــرورت رعایــت حقــوق بشــر و لــزوم انجــام رفتــاری انســانی بــا آنــان ،همــکاری خواهــد کــرد.
اینچنیــن مشــارکتی بایــد بــه تقویــت اســتقامت جوامــع میزبــان پناهنــدگان؛ بهویــژه در کشــورهای
درحــال توســعه کمــک کنــد .مــا در مــورد حــق مهاجــران بــرای بازگشــت بــه کشــورهای مبــدأ خــود و
یــا کشــورهایی کــه شــهروند آن بودهانــد ،تأکیــد داریــم و یــادآور میشــویم کــه کشــورها بایــد ضمانــت
دهنــد کــه از تبعــۀ آنهــا در زمــان بازگشــت اســتقبال شــود و ایــن افــراد در کشــور خــود پذیرفتــه
شــوند.
 -30دولتهــا اکیــدا ً از انجــام و ترویــج هرگونــه اقــدام یکجانبــۀ اقتصــادی ،مالــی و یــا تجــاری کــه
در راســتای حقــوق بینالملــل و منشــور ســازمان ملــل متحــد نباشــد و مانــع تح ّقــق کامــل توســعۀ
اجتماعــی و اقتصــادی بــه ویــژه در کشــورهای در حــال توســعه شــود ،منــع شــدهاند.
 -31مــا بــاور داریــم کــه کنوانســیون چارچــوب ســازمان ملــل متحــد پیرامــون تغییــر اقلیــم ،مهمتریــن
ابــزار بینالمللــی و بیــن دولتــی بــرای بررســی رویکــرد جهانــی بــه موضــوع تغییــر اقلیــم اســت .مــا
برآنیــم تــا بهگون ـهای بنیادیــن و سرنوشتســاز ،موضــوع تهدیــدات ناشــی از تغییــر اقلیــم و تخریــب
زیسـتمحیطی را بررســی کنیــم .بررســی پدیــدۀ تغییــر اقلیــم بــه واســطۀ دارا بــودن ماهیــت جهانــی،
بــه گســتردهترین نــوع همکاریهــای بینالمللــی نیازمنــد اســت کــه ایــن امــر بایــد بــا هــدف تســریع
کاهــش انتشــار جهانــی گازهــای گلخان ـهای و نیــز بررســی موضــوع ســازگاری بــا آثــار زیانبــار تغییــر
اقلیــم ،صــورت پذیــرد .مــا بــا نگرانــی تمــام بــه ایــن آگاهــی رســیدهایم کــه میــان عملکردهــای متعــدد
کشــورهای عضــو کنوانســیون یــا د شــده بــرای کاهش میــزان ســاالنۀ انتشــار جهانــی گازهــای گلخانهای
تــا ســال  2020و راههــای متعــدد انتشــار ایــن گازهــا ،هنــوز شــکاف بزرگــی وجــود دارد و ایــن مســئله
احتمــاالً جلوگیــری از افزایــش دمــای میانگیــن جهانــی بــه بیشــتر از  2درجــۀ سلســیوس یــا 1/5درجــۀ
سلســیوس باالتــر از دمــای دوران پیــش -صنعتــی را در عیــن امکانپذیــری ،دشــوار میســازد.
تویکمین کنفرانــس کشــورهای عضــو کنوانســیون
 -32درحالیکــه چشــمبهراه برگــزاری بیســ 
چارچــوب ســازمان ملــل متحــد پیرامــون تغییــر اقلیــم ،کــه قــرار اســت در پاریــس برگــزار شــود،
هســتیم ،مــا بــر تعهــد همــۀ کشــورها در دســتیابی بــه توافقــی جهانــی و آرمانــی در زمینــۀ تغییــر
اقلیــم تأکیــد داریــم .مــا بــار دیگــر تأکیــد میکنیــم 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 بهگونـهای متــوازن در کنــار ســایر مســائل مطروحــه درآن ،بــه
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ـش تغییــر اقلیــم و آثــار آن ،ســازگاری بــا تغییــر اقلیــم و آثــار آن ،تأمیــن مالــی ،توســعه و انتقــال
کاهـ ِ
فنــاوری و ظرفیتســازی و شــفافیت در اقدامــات پشــتیبانی نیــز بپــردازد.
 -33مــا بــه ایــن آگاهــی رســیدهایم کــه توســعۀ اقتصــادی و اجتماعــی ،بــه مدیریــت پایــدار منابــع
طبیعــی کــرۀ زمیــن وابســته اســت؛ بنابرایــن مــا برآنیــم تــا از اقیانوسهــا و دریاهــا ،منابــع آب شــیرین،
جنگلهــا ،کوههــا و مناطــق خشــک ،تنــوع زیســتی ،بومســازگانها و حیــات وحــش حفاظــت نماییــم
و بهگون ـهای پایــدار از ایــن منابــع اســتفاده کنیــم .بــه عــاوه ،مــا بــه ترویــج گردشــگری پایــدار ،رفــع
مشــکل کمبــود و آلودگــی آب ،تقویــت همکاریهــا بــرای مبــارزه بــا بیابانزایــی ،طوفانهــای شــن،
مصمــم
تخریــب زمیــن و خشکســالی و بهبــود اســتقامت در مقابــل بالیــای طبیعــی و کاهــش آ 
ن ّ
س کشــورهای
هســتیم .مــا در ایــن راســتا ،مشــتاقانه در انتظــار برگــزاری ســیزدهمین نشســت از کنفرانـ 
عضــو کنوانســیون تنــوع زیســتی ،کــه قــرار اســت در مکزیــک برگــزار شــود ،هســتیم.
 -34مــا بــه ایــن امــر واقــف هســتیم کــه در تح ّقــق ارتقــای کیفــی زندگــی مــردم ،مدیریــت و توســعۀ
پایــدار شــهری بــه عنــوان دو عامــل حیاتــی محســوب میشــوند .مــا بــا مســئوالن محلّــی و جوامــع برای
بازســازی و برنامهریــزی شــهری شــهرها و زیســتگاههای انســانی همــکاری میکنیــم تــا بدیــن طریــق،
انســجام اجتماعــی و امنیــت فــردی را ترویــج نماییــم و بــرای نــوآوری و اشــتغال ،انگیــزه ایجــاد کنیم .ما
آثــار منفــی فعالیتهــای شــهری و مــواد شــیمیایی را کــه بــرای محیــط زیســت و ســامت انســان ضــرر
دارنــد ،کاهــش میدهیــم و ایــن کار را از طریــق مدیریــت ســالم زیســتمحیطی و اســتفادۀ درســت
از مــواد شــیمیایی ،کاهــش و بازیافــت مــواد زائــد و اســتفادۀ بهینــه از آب و انــرژی انجــام خواهیــم داد.
ی شــهرها بــرنظــام اقلیــم جهانــی ،تــاش خواهیــم کــرد .بهعــاوه،
ـرای کاهــش اثرگــذاری منف ـ 
مــا بـ 
د ر تدویــن سیاسـتها و راهبردهــای ملّــی 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.
 -35توســعۀ پایــدار ،در شــرایط نبــود صلــح و امنیــت نمیتوانــد تح ّقــق یابــد و صلــح و امنیــت نیــز
در نبــود توســعۀ پایــدار بــه مخاطــره میافتــد .دســتورکار حاضــر ،بــا وقــوف بــه لــزوم ایجــاد جوامعــی
ح جــو تهیــه شــده اســت کــه ایــن جوامــع امــکان دسترســی برابــر بــه عدالــت را
فراگیــر ،عــادل و صلـ 
حاکمیــت
فراهــم میکننــد و بــر مبنــای احتــرام بــه حقــوق بشــر (از جملــه حــق توســعه و پیشــرفت)،
ّ
مؤثــر قانــون و راهبــریبهینــه در همــۀ ســطوح و ایجــاد نهادهایــی تأثیرگــذار ،شــفاف و پاســخگو
حاکمیــت نامناســب و
اســتقرار مــی یابنــد .در ایــن دســتورکار ،بــه عواملــی همچــون :نابرابــری ،فســاد،
ّ
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قاچــاق غیــر قانونــی دارایــی و تســلیحات کــه مبنــای ایجــاد خشــونت ،ناامنــی و بیعدالتــی هســتند،
پرداختــه شــده اســت .مــا بایــد تالشهــای خــود را بــرای پایــان دادن بــه درگیــری و یــا پیشــگیری
از آن و نیــز بــرای حمایــت از کشــورهایی کــه در شــرایط پــس از جنــگ بــه ســر میبرنــد ،دو برابــر
کنیــم .از جملــه روشهــای تح ّقــق ایــن امــر ،تضمیــن حضــور زنــان در فعالیتهــای صلحآفرینــی و در
عرصــۀ دولــت ،ملّتســازی اســت .بــرای تح ّقــق کامــل حقخودمختــاری افــراد ســاکن در ســرزمینهای
اشــغالی و یــا مســتعمرهها ،بــا نظــر بــه اینکــه ایــن عوامــل همــواره بــر محیطزیســت ،توســعۀ اجتماعــی
و همچنیــن بــر اقتصــاد افــراد تأثیــر منفــی دارد ،از همــۀ نقشآفرینــان میخواهیــم تــا بــرای رفــع
موانــع موجــود بــر س ـ ِر راه تح ّقــق حــقخودمختــاری افــراد ،همنــوا بــا حقــوق بینالملــل ،اقدامــات
مؤثرتــری را انجــام دهنــد.
 -36مــا بــه ترویــج تفاهــم و احتــرام متقابــل ،بردبــاری و تح ّقــق اخــاق شــهروندی جهانی و مســئولیت
مشــترک ،متعهــد میشــویم .مــا بــه تنــوع طبیعــی و فرهنگیجهــان اذعــان داریــم و بــه ایــن بــاور
رســیدهایم کــه همــۀ فرهنگهــا و تمدنهــا میتواننــد در تحقّــق توســعۀ پایــدار مشــارکت داشــته
باشــند و عامــان مهمــی بــرای تح ّقــق آن هســتند.
 -37ورزش نیــز از عوامــل مهــم دیگــر در تحقّــق توســعۀ پایــدار اســت .مــا بــه نقــش مهــم ورزش
در تح ّقــق توســعه و اســتقرار صلــح واقــف هســتیم و میدانیــم کــه ورزش بــه واســطۀ نقشــی کــه در
ترویــج احتــرام و بردبــاری و توانمندســازی زنــان و جوانــان ،تــک تــک افــراد و جوامــع ،تح ّقــق بهداشــت،
آمــوزش و اهــداف شــمول اجتماعــی ایفــا مینمایــد ،بــه اســتقرار صلــح و توســعه کمــک میکنــد.
 -38مــا همنــوا بــا منشــور ســازمان ملــل متحــد ،بــار دیگــر بــر لــزوم احتــرام بــه تمامیــت عرضــی و
اســتقالل سیاســی دولتهــا تأکیــد میکنیــم.

روشهــای اجـــرا
ی از نــو پویــا شــدهای کــه ضامــن
 -39دامنــه و ماهیــت دســتورکار جدیــد ،بــه یــک مشــارکت جهانـ 
ک چنیــن مشــارکتی متعهــد شــدهایم.
اجــرای آن باشــد ،نیازمنــد اســت .مــا بهطــور کامــل بــه ایجــاد یـ 
اینگونــه مشــارکت ،در ســایۀ وجــود روحیــۀ همبســتگی جهانــی؛ بــه ویــژه همبســتگی بــا فقیرتریــن
و آســیبپذیرترین اقشــار جوامــع ایجــاد خواهــد شــد .ایــن نــوع از مشــارکت ،در حمایــت از اجــرای

کلیــۀ اهــداف اصلــی و فرعــی دســتورکار حاضــر ،همــکاری جهانــی بســیار نزدیکــی را بــا مشــارکت همــۀ
دولتهــا ،بخــش خصوصــی ،جامعــۀ مدنــی ،نظــام ملــل متحــد و ســایر نقشآفرینــان طلــب میکنــد؛
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ضمــن اینکــه بــه بســیج همــۀ منابــع موجــود نیــز نیازمنــد اســت.
 -40آشــنایی بــا اهــداف و روشهــای اجــرا کــه در ذیــل هــدف اصلــی  17و هــر یــک از اهــداف توســعۀ
پایــدار آمدهانــد ،بــرای تح ّقــق دســتورکار حاضــر اهمیــت کلیــدی دارد و بــه انــدازۀ اهــداف اصلــی و
فرعــی آن مهــم اســت .ایــن دســتورکار و اهــداف توســعۀ پایــدار ،در قالــب یــک مشــارکت جهانــی و از نو
پویــا شــده بــرای توســعۀ پایــدار مح ّقــق میشــود و پشــتوانۀ ایــن مشــارکت ،اقدامــات و سیاس ـتهای
ملمــوس تعییــن شــده در ســند نهایــی ســومین کنفرانــس بینالمللــی تأمیــن مالــی بــرای توســعه
اســت ،کــه از  13تــا  16جــوالی  2015در آدیــس آبابــا برگــزار شــد .بــا توجــه بــه اینک ـ ه دســتورکار
اقــدام آدیــس آبابــا ،یــک بخــش تکمیلــی و مهــم از دســتورکار  2030بــرای توســعۀ پایــدار اســت ،بنابــر
ایــن مــا از تأییــد آن (دســتورکار اقــدام آدیــس آبابــا ) توســط مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد
اســتقبال میکنیــم .مــا بــه ایــن آگاهــی رســیدهایم کــه اجــرای کامــل دســتورکار اقــدام آدیــس آبابــا،
بــرای تح ّقــق اهــداف اصلــی و فرعــی توســعۀ پایــدار اهمیــت حیاتــی دارد.
 -41مــا بــه ایــن امــر واقــف هســتیم کــه هرکشــوری بــدوا ً در قبــال توســعۀ اجتماعــی و اقتصــادی
خــود مســئولیت دارد .دســتورکار جدیــد بــه بررســی ابزارهــای الزم بــرای اجــرای اهــداف اصلــی و
فرعــی میپــردازد .مــا همچنیــن میدانیــم کــه اجرایــی شــدن دســتورکار ،بــه بســیج منابــع مالــی ،و
ت محیطــی بــه کشــورهای درحــال توســعه نیازمنــد
ظرفیتســازی و انتقــال فناوریهــای ســالم زیس ـ 
اســت .انتقــال فناوریهــا همانگونــه کــه توافــق شــده اســت ،بایــد بــر مبنــای شــرایطی مناســب و

درخــور ،بــه شــکل ترجیحــی یــا امتیــازی بــه کشــور مربوطــه انجــام شــود .منابــع مالــی عمومــی ،اعــم از
منابــع بینالمللــی یــا ملّــی ،در تأمیــن خدمــات ضــروری و کاالهــای عمومــی و تســهیل دسترســی بــه
ســایر منابــع مالــی نقــش حیاتــی خواهنــد داشــت .مــا در اجــرای دســتورکار جدیــد ،بــه نقــش بخــش
خصوصــی کــه تنــوع زیــادی دارد و گســترۀ آن از فعالیتهــای تجــاری کوچــک گرفتــه تــا تعاونیهــا
چندملیتــی را شــامل میشــود ،و همچنیــن بــه نقــش نهادهــای جامعــۀ مدنــی و
و فعالیتهــای
ّ
ســازمانهای بشردوســتانه اذعــان داریــم.

 -42مــا از اجــرای راهبردهــا و برنامههــای اقــدام مرتبــط ،از جملــه :بیانیــه و برنامــۀ اقــدام اســتانبول،
نقشــۀ راه (ســاموآ) اقدامــات تســریع شــده و متنــوع بــرای کشــورهای کوچــک جزیــرهای در حــال
توســعه ،و برنامــۀ اقــدام ویــن درمــورد کشــورهای درحــال توســعۀ محصــور در خشــکی بــرای دهــۀ
2014تــا  2025حمایــت میکنیــم و بــر اهمیــت حمایــت از دســتورکار  2063اتحادیــۀ آفریقــا و برنامــۀ
همکاریهــای جدیــد بــرای توســعۀ آفریقــا کــه همگــی یــک بخــش مهــم و تکمیلــی از دســتورکار
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جدیــد را تشــکیل میدهنــد ،مجــددا ً تأکیــد میکنیــم .مــا بــه چالــش بزرگــی کــه کشــورهای درگیــر در
جنــگ و یــا دوران پســا جنــگ ،بــرای دســتیابی بــه صلــح مانــدگار و توســعۀ پایــدار بــا آن مواجــه هســتند،
آگاهــی کامــل داریــم.
 -43مــا تأکیــد میکنیــم کــه منابــع مالــی عمومــی بینالمللــی ،در تکمیــل تــاش کشــورها بــه منظــور
جــذب منابــع مالــی عمومــی داخلــی؛ بــه ویــژه فقیرتریــن و آســیبپذیرترین کشــورهای دارای منابــع داخلــی

محــدود ،نقــش مهمــی دارد .یکــی از کاربردهــای مهــم منابــع مالــی عمومــی بینالمللــی و کمکهــای
رســمی بــرای توســعه ( ،)ODAتســهیل تأمیــن منابــع مالــی اضافــی از محــل منابــع خصوصــی و دولتــی اســت.

ن کمکهــای رســمی بــرای توســعه ،بــار دیگــر بــر تعهــد خــود ،کــه از جملــه تعهــدات اکثــر
تأمینکننــدگا 
کشــورهای توســعه یافتــه نیــز هســت ،بــرای دســتیابی بــه هــدف تخصیــص  ۷درصــد از درآمــد ناخالــص داخلــی
بــه کمکهــای رســمی بــرای توســعه ( )ODA/GNIبــه کشــورهای در حــال توســعه و ارتقــای رقــم  ۱۵درصــد
از درآمــد ناخالــص داخلــی بــه کمکهــای رســمی بــرای توســعه ( )ODA/GNIبــه  ۲درصــد بــرای کشــورهای
دارایِ پایینتریــن ســطح توســعه یافتگــی ،تأکیــد مجــدد داشــتند.
 -44مــا بــه اهمیــت حمایــت مؤسســات مالــی بینالمللــی ،در چارچــوب رسالتهایشــان ،از فضــای
سیاســتگذاری کشــورهای در حــال توســعه ،بهویــژه در حوزههــای تجــاری ،ســرمایهگذاری و توســعۀ
صنعتــی واقــف هســتیم .*2مــا بــار دیگــر بــه گســترش و تقویــت صــدا و مشــارکت کشــورهای در حــال توســعه
(از جملــه کشــورهای آفریقایــی ،کشــورهای دارایِ پایینتریــن ســطح توســعه یافتگــی ،کشــورهای درحــال
توســعۀ محصــوردرخشــکی ،کشــورهای جزیــرهای کوچــک در حــال توســعه و کشــورهای دارایِ درآمد متوســط)
در تصمیمگیریهــای اقتصــادی بینالمللــی ،هنجارســازی و حاکمیــت اقتصــادی جهانــی متعهــد میشــویم.
 -45بهعــاوه ،مــا بــر اهمیــت نقــش مهــم پارلمانهــای ملّــی بهواســطۀ وظیفــۀ آنهــا در امــور مربــوط بــه
قانونگــذاری و تصویــب بودجــه و نیــز در تضمیــن پاسـخگویی در فراینــد اجــرای مؤثــر تعهــدات خــود اذعــان
داریــم .بــرای اجــرای ایــن دســتورکار ،دولتهــا و مؤسســات دولتــی نیــز بایــد بــا مســئوالن محلّــی و منطقـهای،
مؤسســات زیرمنطقــهای و بینالمللــی ،دانشــگاهیان ،ســازمانهای بشردوســتانه ،گروههــای داوطلــب و ســایر
افــراد ،همــکاری نزدیکــی داشــته باشــند.
 -46مــا بــه نقــش مهــم و مزیــت نظــام ملــل متحــدی کــه منابــع کافــی داشــته باشــد و بهگون ـهای مرتبــط،
منســجم و تأثیرگــذار بــرای تحقّــق توســعۀ پایــدار و دســتیابی بــه اهــداف آن تــاش کنــد و آن را مــورد
* توضیح مترجم :منظور ،فراهم کردن فضا و فرصت برای کشورها در ایجاد تعادل بین ملزومات بینالمللی جهانیشدن تجارت از یکسو و سیاستها و اولویتهای ملّی
خود از سوی دیگر است.
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حمایــت قــرار دهــد ،واقــف هســتیم .در عیــن تأکیــد بــر اهمیــت مالکیــت ملّــی و راهبــری در ســطح
کشــوری ،مــا در چارچــوب دســتورکار حاضــر ،حمایــت خــود را از گفتوگوهــای جــاری در شــورای
اقتصــادی و اجتماعــی ســازمان ملــل متحــد ،در مــورد حضــور بلندمــدت نظــام توســعۀ ملــل متحــد
اعــام میکنیــم.
بازبینی و پیگیری
 -47دولتهــای مــا ،مســئولیت مهــم پیگیــری و بررســی پیشــرفت حاصــل از اجــرای اهــداف اصلــی و
فرعــی دســتورکار حاضــر را در ســطوح مختلــف ملّــی ،منطقـهای و جهانــی در  15ســال آینــده بــر عهــده
خواهنــد داشــت .بــه منظــور حمایــت از شــفافیت در قبــال شــهروندان خویــش ،مــا امــکان پیگیــری و
بررســی نظاممنــد اجــرای دســتورکار حاضــر را در ســطوح مختلــف یادشــده مطابــق بــا مــوارد منــدرج
در ایــن دســتورکار و همچنیــن در دســتورکار اقــدام آدیــس آبابــا فراهــم میکنیــم .مجمــع سیاســی
عالیرتبــه کــه زیــر نظــر مجمــع عمومــی و شــورای اجتماعــی و اقتصــادی ســازمان ملــل متحــد
فعالیــت میکنــد ،مســئولیت نظــارت بــر امــور پیگیــری و بررســی اجــرای دســتورکار را در ســطح
جهانــی بــر عهــده خواهــد داشــت.
 -48بــرای کمــک کــردن بــه ایــن اقــدام ،شــاخصهایی طراحــی شــده اســت .بــه منظــور اندازهگیــری
پیشــرفت حاصلــه و تضمیــن مشــارکت همــه در ایــن فراینــد ،بــه دادههــای مجــزای کیفــی ،قابــل
دســترس ،بههنــگام و موثــق نیــاز خواهیــم داشــت .ایــن دادههــا ،الزمــۀ تصمیمگیــری هســتند .هــر
جــا کــه ممکــن باشــدمیبایســت از دادههــا و اطالعــات قابــل دســترس از طریــق ســازوکارهای موجــود
گزارشدهــی اســتفاده شــود .مــا برآنیــم تــا تالشهــای خــود را بــرای تقویــت ظرفیتهــای آمــاری
در کشــورهای در حــال توســعه؛ بــه ویــژه کشــورهای آفریقایــی ،کشــورهای دارایِ پایینتریــن ســطح
توســعه یافتگــی ،کشــورهای در حــال توســعۀ محصــور در خشــکی ،کشــورهای جزیــرهای کوچــک در
حــال توســعه و کشــورهای دارای درآمــد متوســط افزایــش دهیــم .بــرای تکمیــل تولیــد ناخالــص ملّــی،
برآنیــم تــا اقدامــات گســتردهتری را بــرای پیشــرفت در اجــرای دســتورکار انجــام دهیــم.
فراخوان اقدام برای ایجاد تغییر در جهان ما
 -49هفتــاد ســال پیــش ،رهبــران جهانــی نســل قبــل ،بــرای تأســیس ســازمان ملــل متحــد گــرد هــم
آمدنــد .آنهــا ،ایــن ســازمان و ارزشهــای زیربناییهمچــون صلــح ،گفتوگــو و همــکاری بینالمللــی
را بــر خاکســترهای جنــگ و اختالفــات بنــا نهادنــد .شــکل بیــان عالــی آن ارزشهــا ،در منشــور ســازمان
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ملــل متحــد متجلّــی اســت.
 -50امــا امــروز بــا یــک تصمیــم تاریخــی مواجــه هســتیم .مــا بهدنبــال ایجــاد آینــدهای بهتــر
بــرای همــه ،بــه ویــژه میلیونهــا نفــری هســتیم کــه شــانس ایــن را نداشــتهاند کــه از یــک زندگ ـی
آبرومندانــه ،شــرافتمند و بــا ارزش برخــوردار شــوند و نتوانســتهاند از نهایــت تــوان انســانی خــود بهــره
بگیرنــد و آنچــه را کــه بـ ه واســطۀ انســان بــودن ســزاوار آن هســتند ،دارا باشــند .مــا میتوانیــم اولیــن
نســلی باشــیم کــه فقــر را پایــان داده اســت ،همانطورکــه شــاید آخریــن نســلی باشــیم کــه شــانس
نجــات دادن زمیــن را دارد .اگــر بتوانیــم بــه اهــداف خویــش جامــۀ عمــل بپوشــانیم ،جهــان در ســال
 2030مــکان بهتــری از امــروز خواهــد بــود.
 -51آنچــه را کــه امــروز اعــام میداریــم  -دســتورکاری بــرای اقــدام جهانــی در  15ســال آینــده  -در
واقــع منشــوری بــرای مــردم و کــرۀ زمیــن در قــرن بیســتویکــم اســت .کــودکان و زنــان و مــردان
جــوان ،عامــان مهــم ایــن تح ّولانــد و دســتورکار حاضــر و اهــداف جدیــد را بــه عنــوان ابــزاری بــرای
کاربــرد ظرفیتهــای نامحــدود خویــش بــرای پویــا شــدن در جهــت ایجــاد جهانــی بهتــر خواهنــد
یافــت.
 -52منشــور ســازمان ملــل متحــد بــا عبــارت "مــا مــردم" آغــاز میشــود .امــروز نیــز "مــا مــردم"
هســتیم کــه عــزم را بــرای گــذار بــه  2030جــزم کردهایــم و قــدم درراه آن نهادهایــم .ایــن گــذا ِر
مــا ،نــه تنهــا مجلسهــا ،بلکــه دولتهــا ،نظــام ملــل متحــد ،ســایر مؤسســات بینالمللــی ،مســئوالن
محلّــی ،مــردم بومــی ،جامعــۀ مدنــی ،فعالیتهــای تجــاری و بخــش خصوصــی ،جامعــۀ علمــی و
دانشــگاهی و همــۀ مــردم را شــامل میشــود .میلیونهــا نفــر تاکنــون درگیــر آن شــدهاند و ایــن
دســتورکار را در اختیــار خواهنــد داشــت .ایــن ســند ،دســتورکاری بــرای مــردم اســت کــه توســط مــردم
تهیــه شــده اســت و بــرای آنهــا اجــرا میشــود و بــاور داریــم کــه همیــن عامــل ،تضمیــن کننــدۀ
موفقیــت آن نیــز هســت.
ـتان خــو ِد ماســت .عــاوه بــر مــا ،نســل جــوان امــروز نیــز کــه
 -53آینــدۀ بشــریت و ســیارۀ مــا ،در دسـ ِ
راهگشــای نسـلهای آینــده اســت ،در حفــظ آینــدۀ بشــریت و ســیارۀ زمیــن نقــش دارد .مــا نقشــۀ راه
موفقیـ ِ
ِ
ـت ایــن گــذار و
ـئولیت همــۀ ماســت کــه
تح ّقــق توســعۀ پایــدار را مشــخص کردهایــم .ایــن مسـ
ّ
برگش ـتناپذیریِ دســتاوردهای آن را تضمیــن کنیــم.
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اهداف اصلی و فرعی توسعۀ پایدار
 -54بهدنبــال یــک فراینــد گســتردۀ مذاکــرات بینالدولــی و بــر مبنــای پیشــنهاد گــروه کاری اینترنتــی
اهــداف توســعۀ پایــدار ۱کــه حــاوی توضیحاتــی جامــع در مــورد توســعۀ پایــدار در همــۀ حوزههاســت،
اهــداف اصلــی و فرعــی کــه در مــورد آنهــا بــه توافــق رســیدهایم ،بــه شــرح زیــر هســتند.
 -55اهــداف اصلــی و فرعــی ،بــه هــم وابســته و جداییناپذیــر هســتند ،ماهیــت جهانــی دارنــد و
کاربــرد آنهــا نیــز جهانــی اســت ،ضمــن اینکــه در تهیــۀ آنهــا درجــات مختلــف توســعه ،ظرفیتهــا و
واقعیتهــای ملّــی کشــورها مــد نظــر بــوده اســت و در نهایـ ِ
ـت احتــرام بــه اولویتهــا و سیاس ـتهای
ملّــی کشــورها تهیــه شــدهاند .اهــداف فرعــی تعییــن شــده ،آرمانــی و جهانــی هســتند .هــر دولــت،
اهــداف ملّــی خــود را بــا نظــر بــه میــزان اهمیــت آن اهــداف و تع ّهــد جهانــی بــرای تحقّــق آنهــا
تعییــن کــرده ،ضمــن اینکــه در ایــن فراینــد ،بــه شــرایط حاکــم بــر فضــای ملّــی خــود نیــز توجــه
ی داشــته اســت .بهعــاوه ،تشــخیص و تعییــن چگونگیادغــام اهــداف فرعیآرمانــی و جهان ـیدر
ویــژها 
فرایندهــای برنامــ ه ریــزی ،سیاســتگذاری و راهبردهــای ملّــی بــر عهــدۀ خــو ِد دولتهاســت .لــزوم
تشــخیص و پذیــرش ارتبــاط میــان توســعۀ پایــدار و ســایر فرایندهــای مرتبــط جــاری در حوزههــای
زیســتمحیطی ،اجتماعــی و اقتصــادی اهمیــت زیــادی دارد.
 -56تصمیمگیــری در مــورد اهــداف اصلــی و فرعــی یادشــده را بــا علــم بــه اینکــه هــر یــک از کشــورها
بــرای دســتیابی بــه اهــداف توســعۀ پایــدار بــا چالشهایــی مواجــه هســتند ،انجــام دادیــم؛ ضمــن اینکــه
ـش روی کشــورهای آســیبپذیرتر ،بهویــژه کشــورهای آفریقایــی ،کشــورهای
بــه چالشهــای ویــژۀ پیـ ِ
دارایِ پایینتریــن ســطح توســعه یافتگــی ،کشــورهای در حالتوســعۀ محصوردرخشــکی ،کشــورهای
جزیــرهای کوچــک در حــال توســعه و نیــز کشــورهای دارای درآمــد متوســط واقــف هســتیم .بهعــاوه،
کشــورهای درگیـ ِر جنــگ نیــز بــه توجـ ِه ویــژه نیــاز دارنــد.
 -57مــا متوجــه شــدهایم کــه بــرای تعــدادی از اهــداف فرعــی ،اطالعــات پایــه در دســت نیســت؛
بــر ایــن اســاس ،بــه منظــور تقویــت فعالیتهــای مربــوط بــه گــردآوری اطالعــات و ظرفیتســازی
درکشــورهای عضــو بــرای ایجــاد پایگاههــای اطالعرســانی ملّــی و بینالمللــی در کشــورهای فاقــد
پایگاههــای اطالعرســانی ،خواســتار برخــورداری از حمایتهــای بیشــتر هســتیم .مــا متعهــد
میشــویمکه مشــکل گــردآوری اطالعــات را رفــع کنیــم ،تــا بدیــن طریــق بتوانیــم هــر چــه بهتــر در
 ۱ایــن مطلــب در گــزارش گــروه کاری اینترنتــی مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد ،در رابطــه بــا اهــداف توســعۀ پایــدار قابــل
دســترس اســت .رجــوع کنیــد بــه A/68/970 and Corr.1 :و ســند A/68/970/Add.1 and 2
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(کمــی)
زمینــۀ اندازهگیــری پیشــرفت؛ بــه ویــژه در مــورد اهــداف فرعــی فاقــد شــاخصهای عــددی ّ
روشــن ،اقــدام کنیــم.
 -58مــا تــاش مــداوم دولتهــا را بــه هــر شــکلی کــه باشــد ،بــرای رویارویــی بــا مشــکالت و موانــع
موجــود بــر سـ ِر راه اجــرای دســتورکار ارج مینهیــم و بــه اهــداف و رســالتهای ایــن فرایندهــا احتــرام
میگذاریــمّ .نیــت مــا ایــن اســت کــه دســتورکار و شــیوۀ اجــرای آن حامــی فرایندهــای ملّــی یــاد شــده
باشــد و بــا آنهــا و تصمیماتــی کــه در چارچــوب آنهــا اتخــاذ میشــود ،هیچگونــه منافاتــی نداشــته
باشد. .
با شد
 -59مــا بــه ایــن موضــوع واقــف هســتیم کــه هــر کشــوری بــرای تح ّقــق توســعۀ پایــدار؛ رویکردهــا،
ن مــوارد در چارچــوب اولویتهــای ملّــی
دیدگاههــا ،الگوهــا و ابزارهــای خــاص خــود را دارد و ایــ 
و شــرایط حاکــم بــر فضــای ملّــی کشــورها تعییــن میشــوند .مــا بــار دیگــر تأکیــد میکنیــم کــه
کــرۀ زمیــن و بومســازگانهای آن ،خانــۀ مشــترک مــا هســتند و اصطــاح "مــادر زمیــن" اصطــاح
مشــترکی اســت کــه در تعــدادی از کشــورها و مناطــق از آن اســتفاده میشــود.
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پایان دادن به فقر در همۀ اشکال آن و در همهجا
پایان دادن به گرسنگی ،تح ّقق امن ّیت غذایی و تغذیۀ بهتر و توسعۀ کشاورزی
پایدار
ی توأم با سالمت و ترویج رفاه برای همه و درتمامی سنین
تضمین یک زندگ 
تضمین آموزش با کیفیت ،برابر و فراگیر و ترویج فرصتهای یادگیری مادامالعمر
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 مقرونبهصرفه ،مطمئن ،پایدار و نوین
ترویج رشد اقتصادی ماندگار ،فراگیر و پایدار ،اشتغال کامل و بهرهور و اشتغال
شرافتمندانه برای همه
ساختن زیربنای مقاومتی ،ترویج صنعتیسازی پایدار و فراگیر ،و ترویج نوآوری
کاهش نابرابری در درون و در میان کشورها
تبدیل شهرها و سکونتگاههای انسانی به مکانهای همهشمول ،امن ،مقاوم و
پایدار
تضمین الگوهای پایدار تولید و مصرف
اقدام عاجل برای رویارویی با تغییر اقلیم و آثار آن
حفاظت و استفادۀ پایدار از اقیانوسها ،دریاها ،و منابع دریایی برای توسعۀ پایدار
پاسداشت ،احیا و ترویج استفادۀ پایدار از بومسازگانهای زمینی ،مدیریت
پایدار جنگلها ،مبارزه با بیابان زایی و توقف و معکوسسازی روند تخریب (یا
فرسایش) زمین و همچنین متوقف ساختن تخریب تنوعزیستی
ترویج جوامع صلحجو و فراگیر برای توسعۀ پایدار ،برقراری امکان دسترسی به
عدالت برای همه و ایجاد مؤسسات مؤثر ،پاسخگو و فراگیر در همۀ سطوح
تقویت ابزار اجرا و احیای همکاریهای جهانی برای (تح ّقق) توسعۀ پایدار
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هدف اصلی  :1پایان دادن به فقر در همۀ اشکال آن و در هم ه جا
 -1-1ریش ـهکنی فقــر مطلــق – کــه اکنــون بــا مقیــاس درآمــد کمتــر از 1/25دالر در روز ســنجیده
میشــود  -بــرای همــۀ انســانها و در سراســر جهــان تــا ســال 2030
 -۱-۲حداقــل ،بــه نصــف رســاندن تعــداد مــردان ،زنــان و کودکانــی کــه در فقــر زندگــی میکننــد  -بــا
تأکیــد بــر همــۀ اشــکال فقــر ،بنابــر تعاریــف ملّــی آن -تا ســال 2030
 -۱-۳ایجــاد نظامهــای حفاظتــی اجتماعــی مناســب و انجــام اقدامــات اجرایــی مناســب بــرای تح ّقــق
ـن جامعــه و تحــت پوشــش قــرار دادن فقــرا و اقشــار
آنهــا بــرای همــه؛ بــه ویــژه اقشــار بســیار پاییـ ِ
آســیبپذیر تــا ســال 2030
 -۱-۴تضمیــن تح ّقــق برابــریِ 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
مــدت
جدیــد در حــوزۀ فنــاوری و خدمــات مالــی از جملــه اعطــای وامهــای خــود  -اشــتغالی کوتاه ّ
بــرای همــۀ مــردان و زنــان ،بــه ویــژه فقــرا و اقشــار آســیبپذیر تــا ســال 2030
 -۱-۵باالبــردن مقاومــت فقــرا و اقشــار آســیبپذیر و کاهــش آســیبپذیری و قــرار گرفتــن آنهــا در
معــرض حــوادث حــاد اقلیمــی و ســایر تکانههــا و بالیــای زیس ـتمحیطی ،اجتماعــی و اقتصــادی تــا
ســال 2030
-1الــف -تضمیــن بســیج قابــل مالحظــۀ منابــع از خاســتگاههای مختلــف؛ بــه ویــژه از طریــق ارتقــای
همکاریهــای توســعهای بــا هــدف تأمیــن منابــع کافــی و قابــل پیشبینــی بــرای کشــورهای در حــال
توســعه ،بــه ویــژه کشــورهای دارایِ پایینتریــن ســطح توســعه یافتگــی ،بــرای اجــرای برنامههــا و
سیاس ـتگذاری ،بــه منظــور پایــان دادن بــه همــۀ اشــکال فقــر
-1ب -تدویــن چارچوبهــای مطمئــن سیاســتگذاری در ســطوح ملّــی ،منطقــهای و بینالمللــی
بــر مبنــای راهبردهــای توســعۀ جنســیت-محــور و راهبردهــای متناســب بــا شــرایطفقــرا بــه منظــور
حمایــت از ســرمایهگذاری تسریعشــده در اقدامــات مرتبــط بــا ریشــهکنی فقــر
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هــدف اصلــی  :2پایــان دادن بــه گرســنگی ،تح ّقــق امن ّیــت غذایــی و تغذیــۀ بهتــر
و توســعۀ کشــاورزی پایــدار
 -۲-۱پایــان دادن بــه فقــر و تضمیــن دسترســی همــه؛ ب ـ ه ویــژه فقــرا و اقشــار آســیبپذیر از جملــه
نــوزادان بــه غــذای ســالم ،مغــذی و کافــی در طــول ســال ،تــا ســال 2030
 -2-2پایــان دادن بــه همــۀ اشــکال ســوء تغذیــه تــا ســال  2030و دسترســی بــه اهــداف مــورد توافــق
بینالمللــی تــا ســال  2025در مــورد کاهــش رشــد (رشــد قــدی نســبت بــه ســن و رشــد وزنــی نســبت
بــه قــد) در کــودکان زیــر پنــج ســال و پاسـخگویی بــه نیازهــای غذایــی دختــران نوجــوان ،زنــان بــاردار
و مــادران شــیرده و افــراد ســالمند
 -۲-۳افزایــش دوبرابــری درآمــد و بهــرهوری تولیدکننــدگان کوچــک مــواد غذایــی؛ بــه ویــژه زنــان،
افــراد بومــی ،کشــاورزان خانوادگــی ،دامــداران و ماهیگیــران از جملــه از طریــق :دسترســی امــن و آســان
بــه زمیــن و ســایر منابــع حاصلخیــز و همچنیــن دسترســی بــه درآمــد ،دانــش ،خدمــات مالــی ،بازارهــا
و فرصتهایــی بــرای ارتقــای ارزش افــزوده و اشــتغال در مکانــی غیــر از مزرعــه تــا ســال 2030
 -۲-۴تضمیــن اســتقرار نظامهــای پایــدار تولیــد مــواد غذایــی و اتخــاذ روشهــای انعطافپذیــر در
کشــاورزی تــا ســال  ،2030کــه باعــث افزایــش بهــرهوری و تولیــد میشــوند و بــه حفــظ بومســازگانها
کمــک میکننــد .بــوم ســازگان هــا ،ضمــن تقویــت ظرفیتهــای ســازگاری بــا تغییــر اقلیــم ،شــرایط
حــاد آب و هوایــی ،خشکســالی ،ســیل و ســایر بالیــا ،بــه تدریــج بــه بهبــود کیفیــت زمیــن و خــاک
کمــک میکننــد.
 -۲-۵حفــظ تنــوع ژنتیکــی دانههــا ،گیاهــان پرورشــی ،حیوانــات پرورشــی و اهلیشــده و گونههــای
وحشــی مربوطــه از جملــه از طریــق :ایجــاد بانکهــای متنــوع دانــه و گیــاه در ســطوح مختلــف ملّــی،
منطقــهای و بینالمللــی کــه بــه صــورت خردمندانــه مدیریــت شــود و همچنیــن بهاشــتراکگذاری
و ترویــج دسترســی بــه مزایــای ناشــی از اســتفاده از منابــع ژنتیکــی و دانــش ســن ّتی وابســته بــه آن
مطابــق بــا توافقهــای بینالمللــی تــا ســال 2020
 -2الــف -افزایــش ســرمایهگذاری ،از جملــه از طریــق :تقویــت همکاریهــای بینالمللــی در
حوزههــای مربــوط بــه زیربنــای روســتایی ،خدمــات پژوهشــی در کشــاورزی و تربیــت کشــاورز بــه
منظــور بهکارگیــری دانــش جدیــد و فعالیتهــای پژوهشــی در کشــاورزی ،توســعۀ فنــاوری و اســتقرار
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ت بهــرهوری کشــاورزی در کشــورهای در
بانکهــای ژنــوم بــرای گیــاه و دام بــا هــدف ارتقــای ظرفی ـ 
حــال توســعه؛ بــه ویــژه در کشــورهای دارایِ پایینتریــن ســطح توســعهیافتگی
 -2ب -تصحیــح و پیشــگیری از محدودیتهــا و هرگونــه تحریــف تجــاری در بازارهــای کشــاورزی
جهانــی ،از جملــه از طریــق :حــذف مــوازی همــۀ انــواع و اشــکال یارانههــای کشــاورزی در حــوزۀ
صــادرات و اصــاح همــۀ قوانیــن حاکــم بــر صــادرات اقــام کشــاورزی کــه تأثیــر مشــابهی بــا مــورد
یارانههــا دارنــد .اصالحــات یادشــده ،در راســتای دســتورکار توســعۀ دوحــه (ســند نهایــی دور مذاکــرات
ســازمان تجــارت جهانــی در دوحــه) انجــام خواهــد شــد.
 -2ج  -انجــام اقدامــات الزم بــرای تضمیــن عملکــرد درســت بازارهــای اقــام غذایــی و مشــتقات آنهــا
ـی بهموقــع بــه اطالعــات بــازار ،از جملــه در ارتبــاط بــا ذخایرغذایــی ،بــه منظــور
و تســهیل دسترسـ ِ
محــدود کــردن نوســان شــدید و تزلــزل قیمتهــای مــواد غذایــی

ی تــوأم بــا ســامت و ترویــج رفــاه برای
هــدف اصلــی  :3تضمیــن دارا بــودن زندگـ 
همــه و در تمامی ســنین
 -۳-۱کاهــش مــرگ و میــر مــادران در سراســر جهــان بــه کمتــر از هفتــاد درصــد ،بــه ازای هــر یکصــد
هــزار نفــر تــا ســال 2030
گ و میرهــای قابــل پیشــگیری در نــوزادان و کــودکان زیــر پنــج ســال تــا
 -۳-۲پایــان دادن بــه مــر 
ســال  .2030در ایــن حرکــت ،هــدف همــۀ کشــورها بایــد کاهــش میــزان مــرگ و میــر نــوزادان بــه
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
 -3-3پایــان دادن بــه بیماریهــای همهگیــر ماننــد ایــدز ،ســل ،ماالریــا و بیماریهــای نادیــده
ـاره و مبــارزه بــا هپاتیــت ،بیماریهــای ناقــل بــه وســیلۀ آب و ســایر
گرفتــه شــد ۀ ویــژه مناطــق حـ ّ
بیماریهــای واگیــردار تــا ســال 2030
 -۳-۴کاهــش تعــداد مرگهــای و میرهــای زودهنــگام ناشــی از بیماریهــای غیــر واگیــر ،از طریــق
پیشــگیری و درمــان و ترویــج بهداشــت روانــی و رفــاه تــا ســال 2030
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 -۳-۵تقویــت پیشــگیری از مصــرف مــواد مخــدر و درمــان ســوءمصرف آن و نیــز پیشــگیری از اســتفادۀ
زیانبــار مشــروبات الکلــی
گ و میرهــا و مصدومیتهــای ناشــی از ترافیــک جــادهای در
 -۳-۶بــه نصــف رســاندن تعــداد مــر 
ســطح جهــان تــا ســال 2020
ی و درمانــی در حــوزۀ مســائل جنســی و بــاروری،
 -۳-۷تضمیــن دسترسـیجهانی بــه خدمــات بهداشــت 
از جملــه :درراســتای تنظیــم خانــواده ،آمــوزش و اطالعرســانی و ادغــام بهداشــت بــاروری در برنامههــا
و راهبردهــای ملّــی تــا ســال 2030
 -۳-۸تح ّقــق هــدف دسترســی جهانــی بــه بهداشــت ،از جملــه دسترســی بــه کلیــۀ خدمــات کیفــی
بهداشــتی مــورد نیــاز؛ بــدون مواجــه شــدن فــرد بــا مســایل و مشــکالت مالــی درایــن زمینــه ،دسترسـی
بــه خدمــات بهداشــتی کیفیضــروری و نیــز دسترســی امــن ،مؤثــر ،کیفــی و مقرونبهصرفــه بــه
داروهــا و واکس ـنهای ضــروری بــرای همــه
 -۳-۹کاهــش چشــمگیر تعــداد مــرگ و میرهــا و بیماریهــای ناشــی از مــواد شــیمیایی خطرنــاک و
آلودگــی هــوا ،آب و خــاک تــا ســال 2030
 -3الــف -تقویــت اجــرای کنوانســیون چارچــوب ســازمان بهداشــت جهانــی پیرامــون کنتــرل تولیــد
توتــون و تنباکــو در همــۀ کشــورها ،بهطــور مناســب
-3ب  -حمایــت از پژوهــش و تولیــد واکســن و دارو بــرای بیماریهــای واگیــردار و بیماریهــای
غیرواگیــر کــه در ابتــدا کشــورهای در حــال توســعه را تحــت تأثیــر قــرار میدهنــد ،فراهــم آوردن
امــکان دسترســی بــه داروهــا و واکس ـنهای مقــرون بــه صرفــه ،در راســتای اعالمیــۀ دوحــه در مــورد
ـت عمومـ *
ـق کشــورهای در حــال توســعه بــرای
تریپــس و بهداشـ
ـی ،1کــه ایــن اعالمیــه بــه موضــوع حـ ِ
ل از مفــاد موافقتنامــۀ جنبههــای تجــاری حــق مالکیــت فکــری (تریپــس) مبنــی
بهرهبــرداری کام ـ 
بــر انعطافپذیــری بــرای حفــظ بهداشــت عمومــی و بــه خصــوص فراهــم آوردن امــکان دسترســی بــه
دارو بــرای همــه تأکیــد دارد.
 -3ج  -افزایــش چشــمگیر کمکهــای مالــی در حــوزۀ بهداشــت ،اســتخدام ،توســعه ،آمــوزش و
نگهــداری نیــروی کار بهداشــت و درمــان در کشــورهای در حــال توســعه؛ بــه ویــژه در کشــورهای دارایِ
* Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health
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پایینتریــن ســطح توســعه یافتگــی و کشــورهای جزیــرهای کوچــک در حــال توســعه
ل توســعه ،بــرای هشــدا ِر
-3د -تقویــت ظرفیتهــای همۀکشــورها ،بهویــژه کشــورهای در حــا 
بههنــگام ،کاهــش مخاطــرات و مدیریــت خطرهــای بهداشــتی در ســطوح جهانــی و ملّــی

هــدف اصلــی  :4تضمیــن آمــوزش بــا کیفیــت ،برابــر و فراگیــر و ترویــج فرصتهای
یادگیــری مادامالعمــر بــرای همــه
 -۴-۱تضمیــن اینکــه همــۀ دختــران و پســران تــا ســال  ،2030دورههــای آمــوزش ابتدایی و متوســطه
را بــه صــورت کیفــی ،منصفانــه و بــدون پرداخــت هیچگونــه شــهریه بهطــور کامــل و بــا دســتیابی بــه
نتایــج مؤثــر درحــوزۀ یادگیــری بــه پایــان برســانند.
 -۴-۲تضمیــن دسترســی همــۀ دختــران و پســران بــه آمــوزش پیشدبســتانی و مراقبــت و رشــد
کیفــی در اوان کودکــی ،بــه منظــور آمادهســازی آن هــا بــرای آمــوزش ابتدایــی تــا ســال 2030
 -۴-۳تضمیــن دسترســی برابــر همــۀ زنــان و مــردان بــه آمــوزش عالــی و دانشــگاهی و آمــوزش ف ّنــی
و حرفــهای مقرونبهصرفــه و کیفــی تــا ســال 2030
 -4-4افزایــش چشــمگیر تعــداد جوانــان و بزرگســاالن دارای مهارتهــای مرتبــط ،از جملــه مهارتهــای
ف ّنــی و حرفـهای الزم بــرای اشــتغال ،یافتــن شــغل شــرافتمندانه و نیــز کارآفرینــی تا ســال 2030
 -۴-۵ریش ـهکنی نابرابریهــای جنســیتی در آمــوزش و تضمیــن دسترســی برابــر بــه همــۀ مقاطــع
آمــوزش و تربیــت ف ّنــی و حرفـهای بــرای اقشــار آســیبپذیر ،از جملــه معلــوالن ،افــراد بومــی و کودکانی
کــه در شــرایط آســیبپذیر زندگــی میکننــد و یــا خــود آســیبپذیر هســتند ،تــا ســال 2030
 -۴-۶تضمیــن اینکــه همــۀ جوانــان و تعــداد قابــل مالحظـهای از جوانــان و بزرگســاالن ،اعــم از زن و
مــرد ،بــه ســواد خوانــدن ،نوشــتن و حســاب کــردن دســت یابنــد ،تــا ســال 2030
 -۴-۷تضمیــن اینکــه همــۀ فراگیــران ،بــه دانــش و مهارتهــای الزم بــرای ترویــج توســعۀ پایــدار
ی زندگــی
دســت یابنــد؛ بــه ویــژه از طریــق :آمــوزش بــرای توســعۀ پایــدار و آمــوزشو ترویــج شــیوهها 
پایــدار ،حقــوق بشــر ،تســاوی جنســیتی ،ترویــج فرهنــگ صلــح و نبــود خشــونت ،شــهروندی جهانــی و
احتــرام بــه تنــوع فرهنگــی و مشــارکت فرهنــگ در تح ّقــق توســعۀپایدار تــا ســال 2030
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 -4الــف -ایجــاد و بهروزرســانی امکانــات آموزشــی مناســب بــرای کــودکان ،معلــوالن و زنــان و مــردان
و تأمیــن فضاهــای یادگیــری مؤثــر ،فراگیــر ،بـهدور از خشــونت و امــن بــرای همــه
-4ب -افزایــش چشــمگیر تعــداد بورسهــای اعطــا شــده در جهــان بــه کشــورهای در حــال توســعه،
بــه ویــژه کشــورهای دارایِ پایینتریــن ســطح توســعه یافتگــی ،کشــورهای جزیــرهای کوچــک در حــال
توســعه و کشــورهای آفریقایــی بــرای ثبــت نــام در مقاطــع مختلــف آمــوزش عالــی ،از جملــه :در حــوزۀ
آمــوزش ف ّنــی و حرفــهای ،فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ،رشــتههای ف ّنــی مهندســی و علمــی در
کشــورهای توســعه یافتــه و ســایر کشــورهای در حــال توســعه تــا ســال 2020
 -4ج -افزایــش قابــل مالحظــۀ تأمیــن معلمــان واجــد شــرایط ،از جملــه از طریــق :همکاریهــای
بینالمللــی بــرای تربیــت معلــم در کشــورهای در حــال توســعه؛ بــه ویــژه کشــورهای دارایِ پایینتریــن
ســطح توســعهیافتگی و کشــورهای جزیــرهای کوچــک در حــال توســعه تــا ســال 2030

هدف اصلی  :5دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همۀ زنان و دختران
 -۵-۱پایان دادن به همۀ اشکال تبعیض علیه زنان و دختران در همه جا
 -۵-۲ریش ـهکنی همــۀ انــواع خشــونت علیــه زنــان و دختــران در حوزههــای عمومــی و خصوصــی ،از
جملــه :در زمینــۀ قاچــاق انســان و سوءاســتفادههای جنســی و غیــره...
 -۵-۳ریشــهکنی همــۀ اقدامــات زیانبــار ماننــد ازدواج کــودکان ،ازدواج در ســنین بســیار پاییــن و
ختنــۀ زنــان
 -۵-۴بهرســمیت شــناختن و ارج نهــادن بــه مراقبتهــای داخــل منــزل و خان ـهداری (کار در منــزل)
بــدون دســتمزد از طریــق :تأمیــن خدمــات عمومــی ،ایجــاد زیربناهــا و تنظیــم سیاسـتهای حفاظــت
اجتماعــی و ترویــج مســئولیت مشــترک در منــزل و در محیــط خانــواده ،تــا حــدی کــه مقــررات ملّــی
اجــازه دهنــد.
 -5-5تضمیــن مشــارکت کامــل و مؤثــر زنــان و در اختیــار قــرار دادن فرصتهــای برابــر (بــا مــردان)
بــرای انتصــاب بــه مســئولیتهای بســیار بــاال در همــۀ ســطوح تصمیمگیــری در حوزههــای سیاســی،
اقتصــادی و همچنیــن در زندگــی عمومــی
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 -۵-۶ضمانــت دسترســی جهانــی بــه بهداشــت بــاروری و جنســی و دسترســی بــه حقــوق بــاروری در
راســتای توافقهــای انجــام شــده در جریــان کنفرانــس بینالمللــی جمعیــت و توســعه و اعالمیــه و
برنامــۀ اقــدام پکــن ،و بــر مبنــای اســناد نهایــی بهدســت آمــده از کنفرانسهــای بازنگــری برگــزار
شــده در ایــن ارتبــاط
-5الــف -انجــام اصالحاتــی بــرای برقــراری تســاوی حقــوق زنــان و مــردان بــه منظــور دسترســی زنــان
بــه منابــع اقتصــادی و امــکان مالکیــت و کنتــرل داراییهــا از قبیــل :زمیــن و ســایر اشــکال دارایــی
ن بــه خدمــات مالــی ،ارثیــه و منابــع طبیعــی ،در
ن و همچنیــن برقــراری حــق دسترســیزنا 
توســط آنــا 
راســتای قوانیــن ملّــی (کشــورها)
-5ب -ارتقــای کاربــرد فنــاوری توانمندکننــده ،بــه ویــژه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــه منظــور
ترویــج توانمندســازی زنــان
-5ج -تقویــت و اتخــاذ سیاسـتهای مطمئــن و مناســب و همچنیــن وضــع قوانیــن قابــل اجــرا بــرای
ترویــج تســاوی جنســیتی و توانمندســازی همــۀ زنــان و دختــران در کلیــۀ ســطوح

هــدف اصلــی  :6تضمیــن دسترســی بــه آب و مدیریــت پایــدار آب و بهداشــت
بــرای همــه
 -۶-۱تح ّقــق دسترســی جهانــی و منصفانــه بــه آب آشــامیدنی ســالم و مقرونبهصرفــه بــرای همــه
تــا ســال 2030
 -۶-۲دســتیابیبه بهداشــت کافــی و منصفانــه بــرای همــه و پایــان دادن بهانجــام قضــای حاجــت در
مالءعــام ،و بــذل توجــه خــاص بــه نیازهــای زنــان و دختــران و افــرادی کــه در شــرایط آســیبپذیر
زندگــی میکننــد ،تــا ســال 2030
 -۶-۳بهبــود کیفیــت آب از طریــق کاهــش آلودگــی ،ریشـهکنی تخلیــۀ زبالــه در منابــع آب و بهحداقــل
رســاندن آزادســازی مــواد و ترکیبــات شــیمیایی خطرنــاک در آب ،بــا هــدف کاهــش منابــع آبهــای
آلــودۀ تصفیــه نشــده بــه نصــف و افزایــش قابــل مالحظــۀ فعالیتهــای بازیافــت و مصــرف امــن مجــدد
مــواد در سراســر جهــان تــا ســال 2030
 -۶-۴افزایــش قابــل مالحظــۀ کارآیــی مصــرف آب در همــۀ حوزههــا 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
 -۶-۵مدیریــت پایــدار منابــع آب مشــترک (یــا بیــن مــرزی) در همــۀ ســطوح ،از جملــه از طریــق
همکاریهــای مناســب فراملّــی تــا ســال 2030
 -6-6حفاظــت و احیــای بومســازگانهای آبــی (یــا مرتبطبــا آب) ،از جملــه کوههــا ،جنگلهــا،
تاالبهــا ،رودخانههــا ،ســفرههای آب زیرزمینــی و دریاچههــا تــا ســال 2020
-6الــف -گســترش همکاریهــای بینالمللــی وحمایــت از کشــورهای در حــال توســعه بــرای
ظرفیتســازی در برنامههــا و فعالیتهــای مرتبــط بــا آب و بهداشــت ،از جملــه در حوزههــای
اســتحصال آب ،شــوریزدایی ،ارتقــای بهــرهوری و کارآیــی آب ،تصفیــۀ فاضــاب و فناوریهــای
بازیافــت تــا ســال 2030
-6ب -حمایت و تقویت مشارکت جوامع محلّی در بهبود مدیریت آب و بهداشت

هــدف اصلــی  :7تضمیــن دسترســی بــه منابــع انــرژی مقرونبهصرفــه ،مطمئــن،
پایــدار و نویــن
 -۷-۱تضمین دسـترسی به خدمات مقـرونبهصـرفه ،مطمـئن و نـوین در حـوزۀ انـرژی تا سال 2030
 -۷-۲افزایـش قابل مالحظۀ سهـم انرژیهـای تجــدیدپذیر در ترکیب جهـانی انـــرژی تا سال 2030
 -۷-۳دو برابر کردن نرخ جهانی بهبود بهرهوری و کارآیی انرژی تا سال 2030
-7الــف -تقویــت همکاریهــای بینالمللــی بــرای تســهیل دسترســی بــه فنــاوری و امــکان پژوهــش
درحــوزۀ انــرژی پــاک ،از جملــه انــرژی تجدیدپذیــر ،ارتقــای بهــرهوری و کارآیــی انــرژی و دسترســی
بــه فنــاوری پیشــرفته و پاکیزهتــر ســوخت فســیلی و ترویــج ســرمایهگذاری در تولیــد زیرســاختهای
انــرژی و دسترســی بــه فنــاوری تولیــد انــرژی پــاک تــا ســال 2030
-7ب -گســترش زیرســاختها و بهروزرســانی فنــاوری بــرای تأمیــن خدمــات انــرژی نویــن و پایــدار
بــرای همــه در کشــورهای در حــال توســعه؛ بــه ویــژه در کشــورهای دارایِ پایینتریــن ســطح
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توســعهیافتگی ،کشــورهای کوچــک جزیــرهای در حــال توســعه و کشــورهای درحــال توســعۀ محصــور
در خشــکی ،در راســتای برنامههــای حمایتــی ویــژۀ ایــن کشــورها تــا ســال 2030

هــدف اصلــی  :8ترویــج رشــد اقتصــادی مانــدگار ،فراگیــر و پایــدار ،اشــتغال کامل
و بهــرهور و اشــتغال شــرافتمندانه بــرای همــه
 -۸-۱حفظ و تداوم رشد سرانۀ اقتصادی بر مبنای شرایط ملّی؛ به ویژه ارتقای رشد تولید ناخالص ملّی
به حداقل  ۷درصد در سال ،در کشورهای دارایِ پایینترین سطح توسعهیافتگی
 -۸-۲دســتیابی بــه ســطوح باالتــر بهــرهوری اقتصــادی از طریــق ایجــاد تنــوع (تولیــد محصــوالت
جدیــد و یــا ایجــاد فعالیتهــای تجــاری نویــن) و اســتفاده از فناوریهــای ب ـهروز شــده و نــوآوری ،از
جملــه از طریــق تمرکــز بــر بخشهــای دارای ارزش افــزودۀ بــاال کــه از نظــر کاری و یــا اشــتغال نیــروی
انســانی پرفشــار هســتند.
 -۸-۳ترویــج سیاســتهای توســعهمحور کــه در حمایــت از فعالیتهــای ســودآور ،تولیــد اشــتغال
شــرافتمندانه ،کارآفرینــی ،خالقیــت و نــوآوری تدویــن شــدهاند و بــه ویــژه از طریــق دسترســی
بــه خدمــات مالــی ،موجــب شــکلگیری و رشــد فعالیتهــای تجــاری خــرد ،کوچــک و متوســط
میشــوند.
 -۸-۴بهبــود تدریجیکارآییمنابــع جهانــی در حوزههــای تولیــد ومصــرف وتــاش بــرای جداســازی
رشــد اقتصــادیاز تخریــب زیســتمحیطی ،در راســتای چارچــوب برنامههــای دهســالۀ مصــرف و
تولیــد پایــدار ،در ســایۀ رهبــری کشــورهای توســع ه یافتــه ،تــا ســال 2030
 -۸-۵دســتیابی بــه اشــتغال شــرافتمندانه ،کامــل و ســودآور بــرای همــۀ زنــان و مــردان ،از جملــه
بــرای جوانــان و معلــوالن و همچنیــن تح ّقــق پرداختهــای مســاوی بــرای فعالیتهــای کاری دارای
ارزش یکســان تــا ســال 2030
 -۸-۶کاهــش قابــل مالحظــۀ تعــداد جوانــان بیــکار ،دور مانــده از تحصیــل و یــا هرگونــه آمــوزش تــا
ســال 2020
 -۸-۷اقــدام فــوری و مؤثــر بــرای ریشـهکنی کار اجبــاری ،پایــان دادن بــه بــردهداری نویــن و قاچــاق
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انســان و ریشــهکنی و ممانعــت از بهکارگرفتــن کــودکان بــه بدتریــن اشــکال ،از جملــه اســتخدام و
اســتفاده از کــودکان بــه عنــوان ســرباز و در نهایــت پایــان دادن بــه همــۀ اشــکال کار کــودکان تــا ســال
2025
 -8-8حمایــت از حقــوق کار و ترویــج فضــای کار امــن و ســالم بــرای همــۀ کارگــران ،از جملــه کارگــران
مهاجــر ،بهویــژه زنــان مهاجــر و افــرادی کــه بــه مشــاغل خطرنــاک اشــتغال دارنــد.
 -۸-۹تدویــن و اجــرای سیاس ـتهایی بــرای ترویــج گردشــگری پایــدار کــه بتوانــد بــه تولیــد کار و
ک کنــد ،تــا ســال 2030
ترویــج فرهنــگ و تولیــدات محلّــی کم ـ 
 -۸-۱۰افزایــش ظرفیتهــای مؤسســات مالــی داخلــی ،بــرای ترغیــب و ترویــج دسترســی بــه خدمــات
بانکــی ،بیمــه و خدمــات مالــی بــرای همــه
-8الــف -افزایــش هرگونــه کمــک در جهــت حمایــت از تجــارت در کشــورهای در حــال توســعه؛
بهویــژه کشــورهای دارایِ پایینتریــن ســطح توســعه یافتگــی ،از جملــه در قالــب برنامــه "چارچــوب
جامــع ارتقــاء یافتــه در زمینــه ارائــۀ کمکهــای ف ّنــی تجــاری بــه کشــورهای دارایِ پایینتریــن ســطح
توســعهیافتگی"
-8ب -تدویــن و اجــرای یــک راهبــرد جهانــی بــرای اشــتغال جوانــان و اجــرای معاهــدۀ بینالمللــی کا ِر
ســازمان جهانــی کار تــا ســال 2020

هــدف اصلــی  :9ســاختن زیربنــای مقاومتــی ،ترویــج صنعتیســازی پایــدار و
فراگیــر و ترویــج نــوآوری
 -۹-۱ایجــاد زیرســاختهای مقــاوم ،پایــدار ،مطمئــنو کیفــی ،ا ز زیرســاختهای منطقـهای و فرام ّلــی،
بــرای حمایــت از توســعۀ اقتصــادی و رفــاه انســانی بــا تمرکــز بــر دسترســی مقرونبهصرفــه و منصفانــه
بــرای همه
 -۹-۲ترویــج صنعتیشــدن پایــدار و فراگیــر و افزایــش چشــمگیر ســهم صنعــت از اشــتغال و تولیــد
ناخالــص داخلــی ،در راســتای شــرایط و نیازهــای ملّــی و دوبرابــر کــردن ســهم صنعــت از مــوارد یــاد
شــده در کشــورهای دارایِ پایینتریــن ســطح توســعه یافتگــی تــا ســال 2030
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 -۹-۳افزایــش دسترســی فعالیتهــای تجــاری کوچــک ،اعــم از فعالیتهــای صنعتــی و غیــره؛
بهویــژه در کشــورهای در حــال توســعه بــه خدمــات مالــی ،از جملــه نقدینگــی مقرونبهصرفــه و
ادغــام تجارتهــای کوچــک در بازارهــا و زنجیرههــای ارزشــی
 -۹-۴بهروزرســانی زیرســاختها و احیــای صنایــع بــرای پایدارســازی آنهــا ،بــا افزایــش کارآیــی
اســتفاده از منابــع و اســتفادۀ بیشــتر از فناوریهــا و فرایندهــای صنعتــی پــاک و ســالم زیسـتمحیطی
توســط همــۀ کشــورها در راســتای ظرفیتهــای آن هــا تــا ســال 2030
 -۹-۵گســترش پژوهــش علمــی ،بهروزرســانی تواناییهــای ف ّنــی بخشصنعــت در کشــورها ،بهویــژه
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 بخشهــای دولتــی
و خصوصــی و افزایــش هزینهکــر ِد ملّــی بــرای توســعه
-9الــف -تســهیل ایجــاد زیرســاختهای مقــاوم و پایــدار در کشــورهای در حــال توســعه ،از طریــق:
ارتقــای حمایتهــای مالــی ،تکنولوژیــک و ف ّنــی از کشــورهایآفریقایی ،کشــورهای دارایِ پایینتریــن
ســطح توســعهیافتگی ،کشــورهایدر حالتوســعۀ محصــور درخشــکی و کشــورهای کوچــک جزیــرهای
در حــال توســعه
-9ب -پشــتیبانی از توســعۀ داخلــی فنــاوری ،نــوآوری و پژوهــش در کشــورهای در حــال توســعه ،از
جملــه از طریــق ایجــاد فضایــی بــرای سیاس ـتگذاری کــه در کنــار مزایــای دیگــر ،زمینهســاز تنــوع
صنعتــی و افــزودن بــر ارزش کاالهــا باشــد.
-9ج -افزایــش قابــل مالحظــۀ دسترســی بــه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و تــاش بــرای
تحقّــق دسترســی مقرونبهصرفــه و جهانــی بــه اینترنــت در کشــورهای دارایِ پایینتریــن ســطح
توســعهیافتگی تــا ســال 2020

هدف اصلی  :10کاهش نابرابری در درون و در میان کشورها
 -۱۰-۱رشــد تدریجــی و پایــدار درآمــد قشــر پاییــن جمعیــت جهــان کــه  40درصــد کل جمعیــت را
شــامل میشــود ،بــه باالتــر از میانگیــن ملّــی تــا ســال 2030
 -۱۰-۲توانمندســازی همــۀ افــراد و ترویــج حضــور فعــال همــۀ اقشــار جامعــه در حوزههــای اجتماعــی،
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اقتصــادی و سیاســی ،بــدون توجــه بــه ســن ،جنســیت ،معلولیــت ،نــژاد ،قومیــت ،اصلیــت ،مذهــب،
وضعیــت اقتصــادی و غیــره تــا ســال 2030
 -۱۰-۳تضمیــن ایجــاد فرصتهــای برابــر بــرای همــه و کاهــش نابرابــری در دســتیابی بــه نتیجــه ،از
جملــه از طریــق :از میــان بــردن قوانیــن ،سیاس ـتها و اقدامــات تبعیضآمیــز و ترویــج قانونگــذاری،
سیاس ـتگذاری و انجــام اقدامــات مناســب در ایــن رابطــه
 -۱۰-۴سیاســتگذاری؛ بهویــژه در حوزههــای مالــی ،دســتمزد و حمایــت اجتماعــی و دســتیابی
تدریجــی بــه تســاوی بیشــتر
 -۱۰-۵بهبــود ســازماندهی و پایــش مؤسســات و بازارهــای مالــی جهانــی و تقویــت اجــرای اینگونــه
ا زقوانین
 -۱۰-۶تضمیــن حضــوری پررنگتــر و توجــه بیشــتر بــه کشــورهای در حــال توســعه در تصمیمگیریها
در مؤسســات مالــی و اقتصــادی بینالمللــی ،بــا هــدف تبدیــل ایــن مؤسســات بــه نهادهایــی مؤثرتــر،
مطمئنتــر ،پاسـخگوتر و بــا دارا بــودن مشــروعیت قانونــی بیشــتر
 -۱۰-۷تســهیل جابهجایــی مرتــب ،منظــم ،ایمــن ،و مهاجــرت مســئوالنۀ مــردم ،از جملــه از طریــق
اجــرای سیاســتهایی کــه در زمینــۀ مهاجــرت ،بهخوبــی برنامهریــزی و مدیریــت شــدهاند.
-10الــف -اجــرای اصــل انجــام رفتــاری ویــژه و متمایــز در برابرکشــورهای در حــال توســعه؛ بهویــژه
کشــورهای دارایِ پایینتریــن ســطح توســعهیافتگی ،در راســتای موافقتنامههــای ســازمان تجــارت
جهانــی
-10ب -ترغیــب بــه ارائــۀ کمکهــای رســمی بــرای توســعه و کمــک مالــی بــه کشــورهایی کــه نیــاز
آنهــا از همــه بیشــتر اســت؛ بهویــژه کشــورهای دارایِ پایینتریــن ســطح توســعهیافتگی ،کشــورهای
آفریقایــی ،کشــورهای کوچــک جزیــرهای در حــال توســعه و در حــال توســعۀ محصــور در خشــکی .ایــن
کمکهــا در راســتای مقــررات ملّــی کشــورها ارائــه خواهــد شــد .از جملــه راههــای ارائــۀ اینگونــه
کمکهــا  ،ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی اســت.
 -10ج -کاهــش هزینههــای نقــل و انتقــال وجــوه ارســالی کارگــران مهاجــر بــه کمتــر از  3درصــد و از
بیــن بــردن روشهــای حوالهکــرد بــا هزینـهای باالتــر از  5درصــد تــا ســال 2030
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هــدف اصلــی  :11تبدیــل شــهرها و ســکونتگاههای انســانی بــه مکانهــای
همهشــمول ،امــن ،مقــاوم و پایــدار
 -۱۱-1تضمیــن دسترســی همــۀ افــراد بــه مســکن مناســب ،ایمــن و مقرونبهصرفــه و خدمــات پایـه
و نوســازی محلههــای فقیرنشــین تــا ســال 2030
 -۱۱-۲فراهــم آوردن امــکان دسترســی بــه ســامانههای نقــل و انتقــال ایمــن ،مقرونبهصرفــه ،قابــل
دســترس و پایــدار بــرای همــه ،ارتقــای ایمنــی جادههــا؛ بهویــژه از طریــق افزایــش نقــل و انتقــال
عمومــی بــا توجــه ویــژه بــه نیازهــای اقشــار آســیبپذیر ،از جملــه :زنــان ،دختــران ،معلــوالن و ســایر
افــراد تــا ســال 2030
 -۱۱-۳افزایــش شهرســازی پایــدار و همهشــمول و ظرفیتســازی بــرای طراحــی و مدیریــت
ســکونتگاههای شــهری مشــارکتی ،جامــع و پایــدار در همــۀ کشــورها تــا ســال 2030
 -۱۱-۴تحکیم تالش برای حفاظت و پاسداشت میراث فرهنگی و طبیعی جهان
 -۱۱-۵کاهــش قابــل مالحظــۀ میــزان مــرگ و میــر و تعــداد افــراد مبتــا بــه بیمــاری و کاهــش
چشــمگیر خســارتهای اقتصــادی مســتقیم مرتبــط بــا تولیــد ناخالــص داخلــی جهانــی ناشــی از بــروز
بالیــای طبیعــی ،از جملــه بالیــای مرتبــط بــا آب ،بــا تأکیــد بــر حمایــت از فقــرا و اقشارآســیبپذیر
تــا ســال 2030
 -۱۱-۶کاهــش ســرانۀ آثــار منفــی پدیدههــای زیسـتمحیطی بــر شــهرها ،از جملــه از طریــق :توجــه
ویــژه بــه کیفیــت هــوا و مدیریــت زبالههــا و مــواد زائــد شــهری و غیــره تــا ســال 2030
 -۱۱-۷فراهــم آوردن امــکان دسترســی جهانــی بــه فضاهــای عمومی و ســبز ،همهشــمول ،در دســترس
و ایمــن؛ بهویــژه بــرای زنــان و کــودکان ،ســالمندان و معلــوالن تــا ســال 2030
-11الــف -حمایــت از برقــراری پیوندهــای مثبــت اقتصــادی ،اجتماعــی و زیسـتمحیطی میــان نواحــی
شــهری ،حومــه و مناطــق روســتایی ،در ســایۀ تقویــت طرحهــای توســعۀ ملّــی و منطقـهای
-11ب -اجــرای طرحهــا و اتخــاذ سیاس ـتهای یکپارچــه در جهــت فراگیــر شــدن ،کارآیــی منابــع،
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 سِ ــندای ،مبنــی برکاهــش خطــر بالیــای طبیعــی بــرای ســالهای 2015
تــا  " 2030بــه منظــور مدیریــت خطــر بالیــای طبیعــی در همــۀ ســطوح ،تــا ســال  ،2030همزمــان بــا
افزایــش پایــدار تعــداد شــهرها و ســکونتگاههای انســانی
-11ج -حمایــت از کشــورهای دارایِ پایینتریــن ســطح توســعهیافتگی از طریــق بنــا کــردن
ســاختمانهای پایــدار و مقــاوم بــا اســتفاده از مصالــح محلّــی و ارائــۀ کمکهــای مالــی و ف ّنــی بــه
آنهــا

هدف اصلی  :12تضمین الگوهای پایدار تولید و مصرف
 -۱۲-۱اجــرای چارچــوب برنامههــای دهســالۀ مرتبــط بــا الگویهــای تولیــد و مصــرف پایــدار بــا
مشــارکت همــۀ کشــورها و رهبــری کشــورهای توســعه یافتــه ،بــا توجــه بــه توانمندیهــا و ســطح
توســعهیافتگی کشــورهای در حــال توســعه
 -۱۲-۲دستیابی به مدیریت پایدار و استفادۀ مؤثر از منابع طبیعی تا سال 2030
 -۱۲-۳کاهــش ســرانۀ هدررفــت مــواد غذایــی در ســطوح خردهفروشــی ،کاهــش میــزان مصــرف بــه
نصــف و نیــز میــزان از بیــن رفتــن مــواد غذایــی در چرخــۀ تولیــد ،عرضــه و پــس از اســتحصال تــا ســال
2030
 -۱۲-۴ح ّقــق مدیریــت پایــدار زیس ـتمحیطی مــواد شــیمیایی و کلیــۀ مــواد زایــد در طــول چرخــۀ
حیــات ایــن مــواد ،در چارچــوب اســتانداردهای مــورد توافــق بینالمللــی و کاهــش قابــل مالحظــۀ
آزادســازی ایــن مــواد در هــوا ،آب و خــاک بــا هــدف بــه حداقــل رســاندن آثــار منفــی آنهــا بــر ســامت
و محیطزیســت انســانی تــا ســال 2030
 -۱۲-۵کاهــش قابــل مالحظــۀ تولیــد مــواد زایــد از طریــق پیشــگیری ،کاهــش ،بازیافــت و اســتفاده
مجــدد از آنهــا تــا ســال 2030
 -۱۲-۶ترغیــب شــرکتها؛ بهویــژۀ شــرکتهای بــزرگ و فراملّــی بــه انجــام اقدامــات پایــدار و ادغــام
اطالعــات مربوطــه در چرخــۀ گزارشدهــی خــود
 -۱۲-۷ترویج شیوههای عمومی پایدار خرید مواد در راستای اولویتها و سیاستهای ملّی
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 -۱۲-۸تضمیــن اینکــه مــردم تــا ســال  ،2030در همــه جــا اطالعــات و آگاهیهــای مرتبــط و الزم
پیرامــون توســعه و ســبکهای زندگــی پایــدار و هماهنــگ بــا محیطزیســت را در اختیــار داشــته
باشــند.
-12الــف -حمایــت از کشــورهای در حــال توســعه ،بــه منظــور تقویــت ظرفیتهــای علمــی و ف ّنــی
آنهــا بــرای حرکــت بــه ســوی شــیوههای پایدارتــر تولیــد و مصــرف
-12ب -تهیــۀ ابزارهــا و اجــرای برنامههایــی بــرای پایــش آثــار توســعۀ پایــدار بــر گردشــگری پایــدار؛
کــه ایــن امــر بــه ایجــاد مشــاغل و ترویــج فرهنــگ و محصــوالت محلــی منجــر میشــود.
-12ج -منطقیســازی یارانههــای ناکارآمــد ســوختهای فســیلی ،کــه بــه اســراف در مصــرف منجــر
شــدهاند ،از طریــق رفــع اختــاالت بــازار در راســتای شــرایط ملّــی ،از جملــه :از طریــق تغییــر شــکل
نظــام مالیاتــی و حــذف یارانههــای مضــر موجــود ،بــا هــدف انعــکاس آثــار زیســتمحیطی آنهــا و
بــا توجــه کامــل بــه نیازهــای ویــژۀ کشــورهای در حــال توســعه ،و بــه حداقــل رســاندن آثــار احتمالــی
منفــی ایــن یارانههــا بــر توســعه در کشــورهای در حــال توســعه ،بــه گونـهای کــه در راســتای حمایــت
ت تأثیــر واقــع شــدهاند ،باشــد.
از فقــرا و جوامعــی کــه تح ـ 
*2

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

 -۱۳-۱تقویت استقامت و ظرفیت سازگاری بالیای اقلیم-محور و طبیعی در همۀ کشورها
 -۱۳-۲ادغام اقدامات مرتبط با تغییر اقلیم در سیاستها ،راهبردها و برنامهریزیهای ملّی
 -۱۲-۳بهبــود آمــوزش ،ارتقــای آگاهیهــا و ظرفیتســازی انســانی و ســازمانی در زمینــۀ کاهــش
پدیــدۀ تغییــر اقلیــم ،ســازگاری بــا آن ،کاهــش آثــار تغییــر اقلیــم و هشــدار بهموقــع
-13الــف -اجــرای تعهــد کشــورهای توســعهیافتۀ عضــو کنوانســیون چارچــوب ســازمان ملــل متحــد
پیرامــون تغییــر اقلیــم ،بــرای تأمیــن مشــترک مبلغــی معــادل  100میلیــارد دالر آمریــکا در ســال تــا
ســال  ،2020بــه منظــور تأمیــن نیازهــای کشــورهای در حــال توســعه در چارچــوب اقدامــات معنـیدار
* کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد پیرامون تغییر اقلیم ،مهمترین سند جهانی و بیندولتی برای تبادل نظر در خصوص دستیابی به پاسخی جهانی
در مورد تغییر اقلیم است.
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بــرای کاهــش تغییــر اقلیــم و همچنیــن شفافســازی در اجــرا و فعالســازی همهجانبــۀ صنــدوق
اقلیــم ســبز از طریــق تأمیــن ســرمایۀ آن در اســرع وقــت
-13ب -ترویــج ســازوکارهایی بــرای ارتقــای ظرفیتهــا در زمینــۀ برنامهریــزی و مدیریــت مؤثــر در
حــوزۀ تغییــر اقلیــم در کشــورهای دارایِ پایینتریــن ســطح توســعهیافتگی و کشــورهای کوچــک
جزیــرهای در حــال توســعه و همچنیــن بــا تمرکــز بــر زنــان ،جوانــان و جوامــع محلــی و جوامــع
بهحا شیهر ا ند هشــد ه

هــدف اصلــی  :14حفاظــت و اســتفادۀ پایــدار از اقیانوسهــا ،دریاهــا و منابــع
دریایــی بــرای توســعۀ پایــدار
 -۱۴-۱پیشــگیری و کاهــش قابــل مالحظــۀ آلودگــی دریایــی از هــر نوعــی کــه باشــد؛ ،بهویــژه
آلودگــی ناشــی از فعالیتهــای انجــام شــده در خشــکی ،از جملــه :زبالههــای دریایــی و آلودگــی ناشــی
از افزایــش مــواد مغــذی در دریــا ،تــا ســال 2025
 -۱۴-۲مدیریــت پایــدار و حفاظــت از بومســازگانهای دریایــی و ســاحلی بــه منظــور پیشــگیری از آثــار
منفــی بــر ایــن بومســازگانها ،از جملــه از طریــق :افزایــش مقاومــت آنهــا و اقــدام بــرای احیــای ایــن
بومســازگانها بــه منظــور بهرهمنــدی از اقیانوسهــای ســالم و ســودآور تــا ســال 2020
 -۱۴-۳کاهــش آثــار اسیدیشــدن محیــط دریایــی و رویارویــی بــا ایــن مشــکل ،از جملــه از طریــق
گســترش همکاریهــای علمــی در همــۀ ســطوح
 -۱۴-۴قانونمندســازی صیــد جمعــی ماهیــان و پایــان دادن بــه صیــد بیرویــه ،ماهیگیــری
غیرقانونــی ،گزارشنشــده و مخــرب و اجــرای برنامههــای مدیریتیعلمــی بــا هــدف احیــای جمعیــت
ماهیاندرکوتاهتریــن زمــان ممکــن ،حداقــل درســطحی کــه بتوانــد مطابــق بــا ویژگیهــای زیســتی
گونههــای مختلــف ماهیــان ،بیشــترین بازدهــی ممکــن را در پــی داشــته باشــد ،تــا ســال 2020
 -۱۴-۵حفاظــت از حداقــل  10درصــد از نواحــی ســاحلی و دریایــی تــا ســال  ،2020در راســتای
قوانیــن ملّــی و بینالمللــی و بــر مبنــای بهتریــن اطالعــات علمــی در دســترس
 -۱۴-۶حــذف یارانههــای تعییــن شــده بــرای برخــی از اشــکال ماهیگیــری کــه بــه افزایــش ظرفیــت
ماهیگیــری و افزایــش میــزان صیــد ماهیهــا منجــر میشــوند ،از میــان برداشــتن یارانههایــی کــه
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ماهیگیــری غیرقانونــی ،گزارشنشــده و نامنظــم را ترویــج میکننــد و پیشــگیری از تعییــن اینگونــه
یارانههــا بــا عنایــت بــه اینکــه ،ضــرورت انجــام رفتــاری مناســب ،مؤثــر ،ویــژه و متفــاوت در برابــر
کشــورهای در حــال توســعه و کشــورهای دارایِ پایینتریــن ســطح توســعهیافتگیمیبایســت بخــش
۲
ـد،3
مهمــی از مذاکــرات مربــوط بــه تعییــن یارانههــای شــیالت ســازمان تجــارت جهانــی را تشــکیل دهـ
تــا ســال 2020
 -۱۴-۷افزایــش مزایــای اقتصــادی ناشــی از اســتفادۀ پایــدار از منابــع دریایــی بــرای کشــورهای کوچک
جزیــرهای در حــال توســعه و کشــورهای دارایِ پایینتریــن ســطح توســعهیافتگی ،از جملــه از طریــق:
مدیریــت پایــدار شــیالت ،آبزیپــروری و گردشــگری تــا ســال 2030
-14الــف -ارتقایدانــش علمــی ،توســعۀ ظرفیــت پژوهــش وانتقــال فنــاوری دریایــی درراســتای
راهکارهــا و شــاخصهای کمیســیون بینالــدول اقیانوسشناســی پیرامــون انتقــال فنــاوری دریایــی،
بــا هــدف بهبــود ســامت اقیانوسهــا و ارتقــای نقــش و ســهم تنوعزیســتی دریایــی در توســعۀ
کشــورهای در حــال توســعه؛ بهویــژه کشــورهای کوچــک جزیــرهای در حــال توســعه و کشــورهای
دارایِ پایینتریــن ســطح توســعهیافتگی
-14ب -فراهــم آوردن امــکان دسترســی ماهیگیرانــی کــه از روشهــای ســن ّتی بــرای ماهیگیــری در
ســطح محلّــی اســتفاده میکننــد ،بــه بازارهــا و منابــع دریایــی
 -14ج -افزایــش حفاظــت و اســتفادۀ پایــدار از اقیانوسهــا و منابــع آنهــا ،در ســایۀ اجــرای حقــوق
بینالملــل بــا نظــر بــه کنوانســیون ملــل متحــد در مــورد حقــوق دریاهــا ،کــه بــرای حفاظــت و اســتفادۀ
پایــدار از اقیانوسهــا و منابــع آنهــا چارچوبــی حقوقــی را در اختیــار میگــذارد؛ مطابــق آنچــه کــه در
بنــد  158از ســند " آینــدهای کــه بهدنبــال آن هســتیم" آمــده اســت.
 ۲با توجه به مذاکرات در جریان سازمان تجارت جهانی ،دستورکار توسعۀ دوحه و دستورکار (کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی) در هنگکنگ
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هــدف اصلــی  :15پاسداشــت ،احیــاء و ترویــج اســتفادۀ پایــدار از بومســازگانهای
زمینــی ،مدیریــت پایــدار جنگلهــا ،مبــارزه بــا بیابانزایــی و توقــف و
معکوسســازی رونــد تخریــب (یــا فرســایش) زمیــن و همچنیــن متوقــف ســاختن
تخریــب تنوعزیســتی
 -۱۵-۱تضمیــن حفاظــت ،احیــاء و اســتفادۀ پایــدار از بومســازگانهای خاکــی و آبهــای شــرب درون
بــوم و همینطــور اســتفادۀ پایــدار از خدمــات ایــن بومســازگانها؛ بــه ویــژه جنگلهــا ،تاالبهــا،
کوههــا و نواحــی خشــک تــا ســال  2020و در راســتای الزامــات توافقهــای بینالمللــی
 -۱۵-۲ترویــج اجــرای مدیریــت پایــدار همــۀ انــواع جنگلهــا ،متوقــف ســاختن جنگلزدایــی ،احیــای
جنگلهایــی کــه دچــار فرســایش شــدهاند و افزایــش قابــل مالحظــۀ جنگلزایــی و احیــای جنگلهــا
در ســطح جهــان تــا ســال 2020
 -۱۵-۳مبــارزه بــا بیابانزایــی ،احیــای ســرزمین و خــاک فرســوده ،از جملــه احیــای ســرزمینهایی
کــه تحــت تأثیــر بیابانزایــی ،خشکســالی و ســیل بودهانــد و تــاش بــرای دســتیابی بــه جهانــی
عــاری از فرســایش زمیــن تــا ســال 2030
 -۱۵-۴تضمیــن حفاظــت از بومســازگانهای کوهســتانی و تنوعزیســتی آنهــا بــه منظــور ارتقــای
ظرفیــت آنهــا بــرای تأمیــن ضروریــات توســعۀ پایــدار تــا ســال 2030
 -۱۵-۵اتخــاذ اقدامفــوری و ویــژه برایکاهــش تخریــب زیســتگاههای طبیعــی ،متوقفســاختن
نابــودی تنوعزیســتی وحفاظــت از گونههــای در معــرض انقــراض و جلوگیــری از انقــراض آنهــا تــا
ســال 2020
 -۱۵-۶ترویــج بهاشــتراکگذاری منصفانــه و مناســب مزایــای ناشــی از اســتفاده از منابــع ژنتیــک و
ترویــج دسترســی بــه ایــن منابــع ،در راســتای توافقهــای بینالمللــی
ـاق گونههــای حفاظــت شــدۀ
 -۱۵-۷اقــدام فــوری بــرای پایــان دادن بــه صیــد غیــر قانونــی و قاچـ ِ
گیاهــی و جانــوری و کنتــرل عرضــه و تقاضــای محصــوالت غیرقانونــی وابســته بــه حیاتوحــش
 -۱۵-۸انجــام اقدامــات الزم بــرای پیشــگیریاز پدیــدار شــدن گونههــای بیگانــه و مهاجــم در
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بومســازگانهای خشــکی و آب ،و کاهــش قابــل مالحظــۀ آثــار ایــن گونههــا و کنتــرل یــا ریش ـهکنی
گونههــای یــاد شــده تــا ســال 2020
 -۱۵-۹همــۀ برنامهریزیهــای ملّــی و محلّــی مربــوط بــه فرایندهــای توســعه و راهبردهــا و رویکردهــای
کاهــش فقــر ،بــا توجــه بــه ارزش بومســازگانها و تنوعزیســتی تــا ســال  2020تهیــه و تعریــف شــوند
و یــا بــه بیــان دیگــر ،در تدویــن مــوارد یادشــده ،ارزش بومســازگانها و تنوعزیســتی همــواره مــد
نظر باشــد.
-15الــف -تأمیــن منابــع مالــی و افزایــش قابــل مالحظــۀ بودجــه درســایۀ اســتفاده از همــۀ منابــع ،بــا
هــدف حفاظــت و اســتفادۀ پایــدار از تنوعزیســتی و بومســازگانها
-15ب -بســیج داراییهــای قابــل مالحظــه از همــۀ منابــع و در کلیــۀ ســطوح ،بــا هــدف تأمیــن منابــع
مالــی مدیریــت پایــدار جنگلهــا و فراهــم آوردن انگیــزۀ کافــی بــرای کشــورهای در حــال توســعه بــرای
مدیریــت پایــدار جنگلهــا و حفاظــت و احیــای مناطــق جنگلــی
-15ج -گســترش حمایــت جهانــی از فعالیتهــای انجــام شــده بــرای مبــارزه بــا صیــد غیرقانونــی
و قاچــاق گونههــای حفاظــت شــده ،از جملــه از طریــق :ارتقــای ظرفیتهــای جوامــع محلّــی بــرای
پیشــبرد فرصتهایــی بــرای امــرار معــاش بــه شــیوۀ پایــدار

هــدف اصلــی  :16ترویــج جوامــع صلــح جــو و فراگیــر بــرای توســعۀ پایــدار،
برقــراری امــکان دسترســی بــه عدالــت بــرای همــه و ایجــاد مؤسســات مؤثــر،
پاســخگو و فراگیــر در همــۀ ســطوح
 -۱۶-۱کاهــش قابــل مالحظــۀ همــۀ اشــکال خشــونت و میــزان مــرگ و میرهــای وابســته بــه آن در
همــه جــا
 -۱۶-۲پایــان دادن بــه سوءاســتفاده و اســتثمار ،قاچــاق و همــۀ اشــکال خشــونت علیــه کــودکان و
شــکنجۀ آنــان
 -۱۶-۳ترویــج حاکمیــت قانــون در ســطوح ملّــی و بینالمللــی و تضمیــن دسترســی برابــر بــه عدالــت
بــرای همــه
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 -۱۶-۴کاهــش قابــل مالحظــۀ جریــان غیــر قانونــی پــول و اســلحه ،تقویــت فعالیتهــا بــرای بازیافــت
و بازگردانــدن داراییهــای بهســرقترفته ،و مبــارزه بــا همــۀ اشــکال جرایــم ســازمان یافتــه تــا ســال
2030
 -۱۶-۵کاهش قابل مالحظۀ فساد و رشوهخواری در همۀ اشکال آن تا سال 2030
 -۱۶-۶ایجاد مؤسسات مؤثر ،پاسخگو و شفاف در همۀ سطوح
 -۱۶-۷تضمیــن تصمیمگیــری نتیجهبخــش ،همهشــمول ،مشــارکتی و نمایانگــر همــۀ افــراد
جامعــه در همــۀ ســطوح.
 -۱۶-۸گســترش وتقویــت حضــور کشــورهای در حــال توســعه در مؤسســاتی کــه در قالــب حاکمیــت
جهانــی اداره میشــوند (ماننــد ســازمانهای بینالمللــی همچــون ســازمان ملــل متحــد و غیــره)...
 -۱۶-۹تأمین هویت قانونی ،از جمله خدمات ثبت احوال برای همه تا سال 2030
 -۱۶-۱۰تضمیــن دسترســی عمومــی بــه اطالعــات و پاسداشــت آزادیهــای بنیادیــن در راســتای
مقــررات ملّــی و توافقهــای بینالمللــی
-16الــف -تقویــت مؤسســات مرتبــط ملّــی ،از جملــه از طریــق همکاریهــای بینالمللــی بــه منظــور
ظرفیتســازی در همــۀ ســطوح؛ بــهویــژه در کشــورهای در حــال توســعه ،بــرای ممانعــت از خشــونت
و نیــز مبــارزه بــا جــرم و تروریســم
-16ب -ترویج و اجرای قوانین و خطمشیهای عاری از تبعیض برای توسعۀ پایدار

هــدف اصلــی  :17تقویــت ابــزار اجــرا و احیــای همکاریهــای جهانــی بــرای تح ّقــق
توســعۀ پایدار
مـــــالی
 -۱۷-۱تقویــت فعالیتهــای مرتبــط بــا بســیج منابــع مالــی داخلــی ،از جملــه از طریــق :حمایــت
بینالمللــی از کشــورهای در حــال توســعه بــرای بهبــود ظرفیــت ملّــی در حــوزۀ جمـعآوری مالیــات و
ســایر درآمدهــا
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 -۱۷-۲تشــویق کشــورهای توســعهیافته بــه اجــرای کامــل تعهـدات خــود در زمینــۀ کمکرســانی برای
امــر توســعه ،از جملــه ترغیــب بســیاری از کشورهایتوســعهیافته بــرای اختصــاص 0/7درصــد از درآمــد
ناخالــص م ّلــی بهمنظــور ارائــۀ کمکهــای رســمی بــرای توســعه ( )ODA/GNIبــه کشــورهای در حــال

توســعه و همچنیــن اختصــاص بیــن  ۱۵تــا  ۲۰درصــد از  ODA/GNIبــه کشــورهای دارایِ پایینتریــن
ســطح توســعهیافتگی .تشــویق کشــورهای تأمینکننــدۀ ( ODAکمکهایرسمیبرایتوســعه)
بهمنظــوراختصــاصحداقــل  ۲۰درصــداز  ODA/GNIبــه کشــورهای دارایِ پایینتریــن ســطح
توســعهیافتگی
 -۱۷-۳تأمین منابع مالی اضافی برای کشورهای در حال توسعه از محل منابع مختلف
 -۱۷-۴کمــک بــه کشــورهای در حــال توســعه بــه منظــور رســیدن بــه تــوان بازپرداخــت دیــون در
درازمــدت از طریــق تدویــن سیاس ـتهای هماهنــگ بــرای تآمیــن مالــی دیــون ،بخشــودگی دیــون و
تجدیــد ســاختار بدهــی (یــا دیــون) بــه گون ـهای مناســب و پرداخــت قرضهــای خارجــی بســیاری از
کشــورهای فقی ـ ِر بهشــدت مقــروض ،بــا هــدف کاهــش فشــار عصبــی ناشــی از دیــون
 -۱۷-۵اختصــاص و اجــرای رژیمهــای ترویــج ســرمایهگذاری بــرای کشــورهای دارایِ پایینتریــن
ســطح توســعهیافتگی

فناوری
 -۱۷-۶افزایــش امــکان دسترســی بــه علــم ،فنــاوری و نــوآوری و ارتقــای همکاریهــای شــمال-
جنــوب ،جنــوب  -جنــوب و همکاریهــای مثلثــی بینالمللــی و منطق ـهای در حــوزۀ علــم ،فنــاوری و
نــوآوری ،و بهاشــتراکگذاری هــر چــه بیشــتر دانــش مربــوط بــه مــوارد مــورد توافــق متقابــل ،از جملــه
از طریــق هماهنگــی بهتــر میــان ســازوکارهای موجــود؛ بهویــژه در ســطح ســازمان ملــل متحــد ،و از
طریــق ایجــاد ســازوکاری جهانــی بــرای تســهیل دسترســی بــه فنــاوری و اســتفاده از آن
 -۱۷-۷ترویــج توســعه ،انتقــال و انتشــار فناوریهــای بیعیــب و معقــول از منظــر زیســتمحیطی
بــه کشــورهای در حــال توســعه بــا شــرایط امتیــازی ،ترجیحــی و مطلــوب بــرای کشــور دریافتکننــدۀ
فنــاوری ،بــر مبنــای توافقهــای متقابــل
 -۱۷-۸راهاندازیکامــل بانــک فنــاوری و ســازوکار ظرفیتســازیدرعلم ،فنــاوری و نــوآوری
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برایکشــورهای دارایِ پایینتریــن ســطح توســعهیافتگی تــا ســال  2017و گســترش اســتفاده
ازفنــاوری توانمندکننــده ،بهویــژه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات

ظرفیتسازی
 -۱۷-۹افزایــش حمایــت بینالمللــی بــرای اجــرای فعالیتهــای ظرفیتســازی مؤثــر و هدفمنــد
در کشــورهای در حــال توســعه ،بــا هــدف حمایــت از طرحهــای ملّــی بــرای اجــرای همــۀ اهــداف
توســعۀ پایــدار ،از جملــه از طریــق :ترویــج همکاریهــای شــمال -جنــوب ،جنــوب  -جنــوب و
همکاریهــای مثلثــی

تجــــارت
 -۱۷-۱۰اســتقرار و ترویــج یــک نظــام تجــاری چندجانبــۀ جهانــی ،قانونمــدار ،بــاز و بــهدور از
تبعیــض ،تحــت نظــارت ســازمان تجــارت جهانــی ،از جملــه از طریــق :مذاکــره در چارچوب دســتورکار
توســعۀ دوحــه ســازمان تجــارت جهانــی
 -۱۷-۱۱افزایــش قابــل مالحظــۀ صــادرات کشــورهای در حــال توســعه؛ بهویــژه بــا هــدف افزایــش
دوبرابــری ســهم ایــن کشــورها در صــادرات جهانــی تــا ســال 2020
 -۱۷-۱۲اجــرای بهموقــع و مناســب طــرح دسترســی بدونمالیــات و بدونســهمیه بــه بــازار،
بــرای کشــورهای دارایِ پایینتریــن ســطح توســعهیافتگی در راســتای تصمیمــات ســازمان تجــارت
جهانــی ،از جملــه از طریــق :تضمیــن شــفافیت و ســادگی قواعــد ترجیحــی *4کشــور مبــدأ در خصــوص
واردات کاال از کشــورهای دارایِ پایینتریــن ســطح توســعهیافتگی ،کــه باعــث تســهیل دسترســی
بــه بــازار میشــود

موضوعــات نــــظاممند
انســجام نهـــادی و همخـــوانی خطمـــشیها

 -۱۷-۱۳ارتقای ثبات اقتصاد کالن ،از جمله از طریق :انسجام و همخوانی خطمشیها
* Preferential rules
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 -۱۷-۱۴ارتقای انسجام سیاسی برای توسعۀ پایدار
 -۱۷-۱۵احتــرام بــه حاکمیــت و فضــای سیاســی کشــورها ،بــه منظــور وضــع و اجــرای سیاسـتهایی
بــرای ریشـهکنی فقــر و دســتیابی بــه توســعۀ پایــدار
مشــارکــتهای ذی نفــعان چنــدگـــانه

ت جهانــی بــرای توســعۀ پایــدار از طریــق :مشــارکتهای
 -۱۷-۱۶تقویــت و گســترش مشــارک 
ذینفعــان چندگانــه کــه در پشــتیبانی از دســتیابی بــه اهــداف توســعۀ پایــدار در همــۀ کشــورها؛
تخصــص ،فنــاوری و
بهویــژه کشــورهای در حــال توســعه ،بــه بســیج و بهاشــتراکگذاری دانــشّ ،
منابــع مالــی کمــک میکننــد.
 -17-17ترغیــب و ترویــج مشــارکتهای مؤثرخصوصــی ،خصوصــی -دولتــی و مشــارکت مؤثــر جامعــۀ
مدنــی در ســایۀ تجــارب بهدســت آمــده از مشــارکتها و راهبردهــای پیشــین تأمیــن منابــع
تــوجیــهپذیــری و پایـــش داده

 -۱۷-۱۸افزایــش حمایــت از کشــورهای درحــال توســعه ،از جملــه کشــورهای دارایِ پایینتریــن
ســطح توســعهیافتگی و کشــورهای جزیــرهای کوچــک در حــال توســعه بــرای ظرفیتســازی ،درجهــت
افزایــش چشــمگیر دسترســی بــه دادههــا و اطالعــات بهموقــع و موثّــق در حوزههــای مختلــف ماننــد:
قومیــت ،وضعیــت مهاجــرت ،معلولیــت ،موقعیــت جغرافیایــی و ســایر
درآمــد ،جنســیت ،ســن ،نــژادّ ،
ی مختــص شــرایط ملّــی کشــورها تــا ســال 2020
ویژگیهــا 
 -۱۷-۱۹تکیــه بــر برنامههــای ابتــکاری موجــود بــرای اندازهگیــری پیشــرفت حاصلــه در توســعۀ پایدار،
بــا توجــه بــه تح ّقــق اهــداف در نظــر گرفتــه شــده در زمینــۀ تولیــد ناخالــص ملّــی و ظرفیتســازی
آمــاری در کشــورهای در حــال توســعه

ابــزارهــای اجــرا و مشــارکــت جــهانی
 -60مــا بــار دیگــر قویـاً بــر تعهــد خــود مبنــی بــر اجــرای کامــل دســتورکار حاضــر تأکیــد میکنیــم.
مــا بــه ایــن آگاهــی رســیدهایم کــه در نبــو ِد مشــارکتی نوســازی شــده و گســترش یافتــۀ جهانــی
قــادر نخواهیــم بــود بــه اهــداف آرمانــی و نیــز روشهــای آرمانــی تح ّقــق آنهــا دســت یابیــم .مشــارکت
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ـی از نــواحیــاء شــده قــادر خواهــد بــود کــه همــکاری جهانــی و تقویتشــدهای را در حمایــت از
جهانـ ِ
اجــرای اهــداف اصلــی و فرعــی یادشــده بــا تجمیــع دولتهــا ،جامعــۀ مدنــی ،بخــش خصوصــی ،نظــام
ملــل متحــد و ســایر نقشآفرینــان و در ســایۀ گــردآوری همــۀ منابــع مالــی ممکــن ،تســهیل نمایــد.
 - 61اهــداف اصلــی و فرعــی تعیینشــده در دســتورکار حاضــر ،ابــزار الزم بــرای تح ّقــق آرمانهــای
جمعــی مــا هســتند .روش اجــرای اهــداف کــه در ذیــل هــدف اصلــی توســعۀ پایــدار و نیــز در ذیــل
هــدف  17یــاد شــده بیــان شــدهاند ،الزمــۀ تح ّقــق دســتورکار مــا هســتند و در اجــرای اهــداف اصلــی
و فرعــی اهمیــت مشــابهی دارنــد .بــر ایــن اســاس ،در تــاش خویــش بــرای اجــرای ایــن دســتورکار،
تمامــی شــیوههای اجــرا از اولویــت یکســانی برخوردارنــد ،ضمــن اینکــه در چارجــوب شــاخصهای
جهانــی بــرای پایــش پیشــرفت حاصلشــده نیــز اهمیــت و اولویتشــان یکســان اســت.
 - 62ایــن دســتورکار میتوانــد در کنــار اهــداف توســعۀ پایــدار و در چارچــوب یــک مشــارکت جهانــی
نوســازی شــده و تحــت حمایــت اقدامــات و خطمشــیهای ملمــوس تعییــن شــده در دســتورکار
اقــدام آدیــس آبابــا ،5۳کــه یــک بخــش جــدا نشــدنی از دســتورکار  2030بــرای توســعۀ پایــدار اســت،
تح ّقــق یابــد .دســتورکار اقــدام آدیــس آبابــا ،از اهــداف فرعــی تعریــف شــده در ســند دســتورکار 2030

بــرای توســعۀ پایــدار حمایــت میکنــد و ضمــن تکمیــل ایــن اهــداف فرعــی ،آنهــا را در چارچوبــی
قابــل ارائــه در بافــت ملّــی کشــورها معرفــی مینمایــد .دســتورکار اقــدام آدیــس آبابــا ،بــا منابــع مالــی
عمومــی ملّــی ،امــور مالــی و تجــارت خصوصــی و بینالمللــی ،همکاریهــای بینالمللــی بــرای توســعه،
تجــارت بینالملــل بهعنــوان نیــرو محرکــهای بــرای توســعه ،دیــون و تــوان بازپرداخــت دیــون در
درازمــدت ،موضوعــات نظاممنــد و علــم،فنــاوری و نــوآوری و ظرفیتســازی ،گــردآوری و تولیــد
دادههــا و پیگیــری مــوارد یــاد شــده ارتبــاط دارد.

 - 63راهبردهــای منســجم ملّــی بــرای توســعۀ پایــدار کــه مــورد حمایــت چارچوبهــای یکپارچــۀ
ملّــی بــرای تأمیــن مالــی هســتند ،در رأس تالشهــای مــا قــرار خواهنــد گرفــت .مــا بــار دیگــر بــر
ایــن موضــوع تأکیــد میکنیــم کــه هــر کشــوری ،شــخصاً مســئول توســعه اجتماعــی و اقتصــادی خــود
اســت؛ ضمــن اینکــه نمیتــوان نقــش سیاس ـتها و راهبردهــای توســعۀ ملّــی را بیــش از حــد بــزرگ
جلــوه داد .مــا بــه فضــای سیاســی و نقــش رهبــری تــک تــک کشــورها در اجــرای سیاسـتهایی بــرای
 ۳دستورکار اقدام آدیس آبابا ،مربوط به سومین کنفرانس بینالمللی تأمین بودجه برای توسعه (که با عنوان دستورکار اقدام آدیس آبابا از آن یاد میشود)،
توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،در  26جوالی ( 2015قطعنامۀ  ) 69/313تصویب شد.
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ریشـهکنی فقــر و توســعۀ پایــدار در راســتای تعهـدات و قوانیــن مرتبــط بینالمللــی و همســو بــا آنهــا،
احتــرام میگذاریــم .در عیــن حــال ،الزم اســت کــه فعالیتهــای ملّــی بــرای توسعه،توســط یــک فضــای
ی منســجم و حمایتکننــدۀ
توانمندکننــدۀ اقتصــادی بینالمللــی ،از جملــه یــک نظــام تجــارت جهان ـ 
همــه جانبــه ،نظــا م حمایتگــر مالــی و حاکمیــت تقویــت شــده و گســترش یافتــۀ اقتصــادی جهانــی،
پشــتیبانی شــوند .فرایندهــای تدویــن و تســهیل دسترســی بــه دانــش مناســب و فنــاوریدرسراســر
ی منســجم
ج سیاس ـتگذاریها 
جهــان و ظرفیتســازی ،ازاهمیــتحیاتــی برخوردارنــد .مــابــهتروی ـ 
وایجــا د فضــای توانمندکننــده بــرای تح ّقــق توســعۀ پایــدار در همــۀ ســطوح و توســط همــۀ عامــان ،و
نیــز بــه تقویــت و تحکیــم مشــارکتهای جهانــی بــرای توســعۀ پایــدار متعهــد میشــویم.
 - 64مــا از اجــرای راهبردهــا و برنامههــای اقــدام مرتبــط ،از جملــه بیانیــه و برنامــۀ اقــدام اســتانبول،
ســند نقشــۀ راه ســاموآ ،در خصــوص برنامههــای اقــدام تسریعشــدۀ چندگانــه بــرای کشــورهای کوچــک
جزیــرهای در حــال توســعه و برنامــۀ عمــل ویــن ،بــرای کشــورهای محصــور در خشــکی بــرای دهــۀ
2014 - 2024حمایــت میکنیــم .مــا بــار دیگــر بــر ضــرورت حمایــت از دســتورکار  2063اتحادیــۀ
آفریقــا و برنامــۀ همکاریهــای جدیــد بــرای توســعۀ آفریقــا ،کــه همگــی بخــش جداییناپذیــری از
دســتورکار حاضــر هســتند ،تأکیــد مینماییــم .مــا پذیرفتهایــم کــه تح ّقــق صلــح مانــدگار و توســعۀ

پایــدار در کشــورهایی کــه در شــرایط جنــگ و یــا در شــرایط پــس از جنــگ بــه ســر مــی برنــد ،چالــش
بزرگــی اســت.

 – 65مــا تصدیــق مــی کنیــم کــه کشــورهایِ دارای درآمــد متوســط ،بــرای تح ّقــق توســعۀ پایــدار
هنــوز هــم بــا مشــکالت ویــژهای روبــهرو هســتند .بــرای تضمیــن مانــدگاری نتیجــۀ اقداماتــی کــه
تاکنــون انجــام شــده اســت،میبایســت تالشمــان را بــرای رویارویــی بــا مشــکالت دائمــی از طریــق
تبــادل تجــارب ،حمایــت بهتــر و متمرکــز از نظــام توســعۀ ملــل متحــد ،نهادهــای مالــی بینالمللــی،
ســازمانهای منطقــهای و ســایر ذینفعــان ،تحکیــم بخشــیم.
 - 66مــا تأکیــد میکنیــم کــه در همــۀ کشــورها ،سیاس ـتهای عمومــی و بســیج و اســتفادۀ مؤثــر از
ـل مالکیــت ملّــی بــر آن تأکیــد شــده اســت ،در فعالیتهــای مــا بــرای ترویــج
منابــع ملّــی ،کــه در اصـ ِ
توســعۀ پایــدار ،از جملــه در تح ّقــق اهــداف توســعۀ پایــدار نقــش مهمــی دارنــد .مــا تصدیــق مــی کنیــم
ـل رشــد اقتصــادی هــر کشــور هســتند و توســط
کــه منابــع ملّــی کشــورها قبــل از هــر چیــز ،حاصـ ِ
فضایــی توانمندکننــده در همــۀ ســطوح مــورد حمایــت قــرار میگیرنــد.
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 - 67فعالیتهــای بخــش خصوصــی در تجــارت ،ســرمایهگذاری و نــوآوری؛ محرکهــای اصلــی
ـش خصوصــی ،از مشــاغل
بهــرهوری ،رشــد اقتصــادی فراگیــر و اشــتغالزایی هســتند .مــا بــه تنــو ِع بخـ ِ
ملیتــی آگاه هســتیم .مــا از دســتاندرکاران همــۀ
کوچــک گرفتــه تــا تعاونیهــا و شــرکتهای چند ّ
خالقیــت و نــوآوری خــود در جهــت رفــع چالشهــای موجــود
فعالیتهــای تجــاری میخواهیــم تــا از
ّ
بــر ســر راه تح ّقــق توســعۀ پایــدار اســتفاده کننــد .مــا خواهــان ترویــج فعالیتهــای تجــاری پویــا بــا
بازدهــی خــوب هســتیم؛ در عیــن حــال ،از حقــوق کار حمایــت میکنیــم و بــر کاربــرد اســتانداردهای
زیســتمحیطی و بهداشــتی ،همســو بــا توافقهــا و اســتانداردهای مرتبــط بینالمللــی و ســایر
برنامههــای جــاری در ایــن حوزههــا ماننــد اصــول راهنمــای تجــارت و حقــوق بشــر و اســتانداردهای
کار تعییــن شــده از ســوی ســازمان جهانــی کار ،کنوانســیون حقــوق کــودک و توافقنامههــای مهــم
چندجانبــۀ کلیــدی؛ بــه ویــژه در ارتبــاط بــا کشــورهایی کــه بــه کنوانســیون یــا توافقهــای یادشــده
ملحــق شــدهاند ،تأکیــد داریــم.
 - 68تجــارت جهانــی ،ابــزاری بــرای رشــد اقتصــادی فراگیــر و کاهــش فقــر اســت و در ترویــج توســعۀ
پایــدار نقــش دارد .مــا بــه ترویــج یــک نظــام جهانــی ،قانونمــدار ،بــاز ،شــفاف ،قابــل پیشبینــی،
فراگیــر ،بـهدور از تبعیــض ،منصفانــه و چندجانبــه بــرای تجــارت تحــت نظــارت ســازمان تجــارت جهانی
ادامــه میدهیــم .بهعــاوه ،بــرای آزادســازی معنــیدار یــا واقعــی فعالیتهــای تجــاری نیــز تــاش
خواهیــم کــرد .مــا از همــۀ اعضــای ســازمان تجــارت جهانــی میخواهیــم تــا فعالیتهــای خــود را
بــرای نتیجهگیــری ســریع در مــورد دســتورکار توســعۀ دوحــه ،دوبرابــر کننــد .مــا بــه ظرفیتســازی
تجــاری بــرای کشــورهای در حــال توســعه ،از جملــه :کشــورهای آفریقایــی ،کشــورهای دارایِ پایینترین
ســطح توســعهیافتگی ،کشــورهای درحــال توســعۀ محصــور در خشــکی ،کشــورهای کوچــک جزیــرهای
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.
 - 69مــا ضــرورت کمــک بــه کشــورهای در حــال توســعه را بــرای دســتیابی بــه تــوان بازپرداخــت
ن در درازمــدت؛ بــه ویــژه از طریــق سیاسـتگذاریهای هماهنــگ بــرای کمــک بــه تأمیــن مالــی،
دیــو 
بخشــودگی و مدیریــت عاقالنــۀ دیــون تائیــد میکنیــم .بســیاری از کشــورها همچنــان از بحرانهــای
ناشــی از بدهیهــا آســیب میبیننــد و برخــی هــم در حــال حاضــر درگیــر ایــن بحرانهــا هســتند؛
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کــه از آن جملــه میتــوان بــه برخــی از کشــورهای دارایِ پایینتریــن ســطح توســعهیافتگی ،کشــورهای
کوچــک جزیــرهای در حــال توســعه و بعضــی از کشــورهای توســعهیافته اشــاره کــرد .مــا تأکیــد میکنیم
کــه کشــورهای بدهــکار و بســتانکار بایــد بــرای پیشــگیری و کمــک بــه رفــع شــرایط ناپایــدار تســویۀ
دیــون ،بــا یکدیگــر همــکاری کننــد .کشــورهای بدهــکارمیبایســت تــاش کننــد تــا دیــون خــود را در
بلندمــدت پرداخــت کننــد .بــا ایــن حــال ،الزم اســت در نظــر داشــته باشــیم کــه کشــورهای وامدهنــده/
قرضدهنــده نیــز مســئولیت دارنــد کــه هنــگام وام و یــا قــرض دادن ،شــرایطی را مــد نظــر داشــته
باشــند کــه کشــور قرضگیرنــده 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
شــدهاند ،حمایــت میکنیــم.
 - 70مــا بدینوســیله بــه راهانــدازی ســازوکاری بــرای تســهیل فنــاوری اقــدام میکنیــم .ایــن ســازوکار
پیشتــر در چارچــوب دســتورکار اقــدام آدیــس آبابــا ،بــا هــدف حمایــت از اهــداف توســعۀ پایــدار ایجــاد
ی ذینفعــان چندگانــه میــان کشــورهای
شــده اســت .ســاز وکار تســهیل فنــاوری ،بــر مبنــای همــکار 
عضــو ،جامعــۀ مدنــی ،بخــش خصوصــی ،جامعــۀ علمــی ،نهادهــای ملــل متحــد و ســایر گروههــای
ذینفــع ایجــاد میشــود و شــامل یــک کارگــروه متشــکل از نماینــدگان همــۀ آژانسهــای ملــل متحــد
در حــوزۀ علــم ،فنــاوری و نــوآوری بــرای اهــداف توســعۀ پایــدار ،یــک مجمــع مشــارکتی ذینفعــان
چندگانــه در حــوزۀ علــم ،فنــاوری و نــوآوری بــرای اهــداف توســعۀ پایــدار و یــک پایــگاه اینترنتــی بــرای
تبــادل اطالعــات خواهــد بــود.
کارگــروه بیننهــادی ســازمان ملــل متحــد در علــم ،فنــاوری و نــوآوری بــرای اهــداف توســعۀ
پایــدار باعــث ترویــج هماهنگــی ،انســجام و همــکاری در امــور مربــوط بــه نظــام علــم ،فنــاوری و
نــوآوری ملــل متحــد میشــود و بدیــن طریــق ،بــه ارتقــای کارآیــی و اشــتراکمســاعی؛ بــه ویــژه
در حــوزۀ ظرفیتســازی کمــک میکنــد .کارگــروه یــاد شــده ،بــرای فعالیتهایــش از منابــع
موجــود اســتفاده میکنــد و درجهــت برگــزاری نشس ـتهای مجمــع ذینفعــان چندگانــۀ علــم،
فنــاوری و نــوآوری بــرای توســعۀ پایــدار و نیــز تشــکیل و عملیاتیســازی پایــگاه اینترنتــی تبــادل
اطالعــات ،بــا تعــداد ده نماینــده از جامعــۀ مدنــی ،بخــش خصوصــی و جامعــۀ علمــی فعالیــت
خواهــد کــرد .دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد ایــن ده نماینــده را بــرای یــک دورۀ دو ســاله تعییــن
میکنــد .کارگــروه ،پذیــرای مشــارکت از ســوی همــۀ آژانسهــای ملــل متحــد ،صندوقهــا،
برنامههــا و کمیســیونهای کاری شــورای اجتماعــی و اقتصــادی ســازمان ملــل متحــد اســت.
بــا ایــن حــال ،ترکیــب اولیــۀ آن متشــکل از نهادهایــی خواهــد بــود کــه در حــال حاضــر مســئول
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نظامبخشــی و همســازکردن کارگــروه غیررســمی تســهیل فنــاوری هســتند؛ بــه ویــژه دفتــر
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،
کنفرانــس توســعه و تجــارت ســازمان ملــل متحــد ،اتحادیــۀ بینالمللــی مخابــرات و ســازمان
جهانــی مالکیــت معنــوی و بانــک جهانــی.
پایــگاه اینترنتــی تبــادل اطالعــات نیــز بــا هــدف گــردآوری کامــل اطالعــات و بهعنــوان گذرگاهی
بــرای نشــر اطالعــات در مــورد برنامههــا و ســازوکارهای موجــود در حــوزۀ علــم ،فنــاوری و
نــوآوری در درون نظــام ملــل متحــد و فراتــر از آن ،ایجــاد و بهرهبــرداری میشــود .ایــن پایــگاه
اینترنتــی ،دسترســی بــه اطالعــات ،دانــش و تجربــه ،اقدامــات بهینــه و تجــارب بهدس ـتآمده
در زمینــۀ سیاســتها و برنامههــای تســهیل (دسترســی و تبــادل اطالعــات در مــورد) علــم،
فنــاوری و نــوآوری را ممکــن میســازد .بـ ه عــاوه ،پایــگاه اینترنتــی یــاد شــده ،انتشــار نشــریات
علمــی بــا دسترســی آزاد /بــاز را کــه در ســطح جهــان تولیــد شــده اســت ،تســهیل میکنــد.
تشــکیل ایــن پایــگاه اینترنتــی ،بــر مبنــای یــک ارزیابــی ف ّنــی مســتقل در زمینــۀ اقدامــات بهینــه
و بهتریــن تجــارب کســب شــده از ســایر برنامههــا در چارچــوب نظــام ملــل متحــد و یــا فراتــر
از آن خواهــد بــود تــا ضمانتــی بــرای تکمیــل ،تســهیل دسترســی و تأمیــن اطالعــات کافــی در
مــورد پایگاههــای مشــابه موجــود در حــوزۀ علــم ،فنــاوری و نــوآوری ،بــه منظــور پیشــگیری از
دوبــارهکاری و تقویــت همکاریهــا باشــد.
مجمــع مشــارکتی ذینفعــان چندگانــه در حــوزۀ علــم ،فنــاوری و نــوآوری بــرای اهــداف توســعۀ
پایــدار ،بــه منظــور بررســی همــکاری در حوزههــای علــم ،فنــاوری و نــوآوری ،حــول محورهــای
موضوعــی مرتبــط بــا اجــرای اهــداف توســعۀ پایــدار ،هــر ســال بــه مــدت دو روز همــۀ ذینفعــان
تخصصــی خــود مشــارکت فعــال داشــته باشــند .ایــن مجمــع،
را گردهــم مـیآورد تــا در حــوزۀ ّ
محلــی بــرای تســهیل تعامــل ،ارتبــاط متقابــل و شبکهســازی میــان ذینفعــان مربوطــه و
ی میــان آنــان ،بــا هــدف شناســایی و بررســی شــکافها و نیازهــای
زمینهســازی بــرای همــکار 
موجــود در حــوزۀ فنــاوری ،از جملــه همکاریهــای علمــی ،نــوآوری و ظرفیتســازی خواهــد
بــود .از اهــداف دیگــر ایــن مجمــع؛ کمــک بــه تســهیل توســعه ،انتقــال و نشــر فناوریهــای
الزم بــرای تح ّقــق اهــداف توســعۀ پایــدار اســت .تشــکیل جلســات مجمــع ،بــر عهــدۀ رئیــس
شــورای اقتصــادی و اجتماعــی ســازمان ملــل متحــد اســت .جلســات یــاد شــده ،تحــت نظــارت
شــورا ،پیــش از برگــزاری مجمــع سیاســی عالیرتبــه تشــکیل میشــوند و برگــزاری آنــان
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همزمــان بــا برگــزاری ســایر مجامــع یــا کنفرانسهــا ،بــا موضوعــات یکســان و بــا هماهنگــی
بــا برگزارکننــدگان آنــان خواهــد بــود .جلســات مجمــع ،دو رئیــس از دو کشــور عضــو خواهنــد
داشــت و در نهایــت هــر یــک از دو رئیــس ،خالصــهای از بحثهــای صورتگرفتــه در طــول
نشســت را بــه عنــوان درونــداد و کارمایــه بــرای مجمــع سیاســی عالیرتبــه مطــرح خواهنــد
کــرد .ایــن جمعبندیهــا در چارچــوب پیگیــری و بازبینــی اجــرای دســتورکار توســعۀ پســا-
 2015انجــام میشــود.
اطالعــات بهدســتآمده از نشســت هــای مجمــع ذینفعــان چندگانــه ،در اختیــار مجمــع
سیاســی عالیرتبــه قــرار میگیــرد .موضوعــات مــورد بحــث در نشســت آتــی مجمــع مشــارکتی
ذینفعــان چندگانــه در حــوزۀ علــم ،فنــاوری و نــوآوری بــرای اهــداف توســعۀ پایــدار توســط
مجمــع سیاســی عالیرتبــه در حــوزۀ توســعۀ پایــدار تعییــن میشــود ،ضمــن اینکــه ایــن مجمــع
در تعییــن موضــو ِع کار نشســت آتــی خــود از نظــرات کارشناســی کارگــروه بیننهــادی ســازمان
ملــل متحــد در علــم ،فنــاوری و نــوآوری بــرای اهــداف توســعۀ پایــدار نیــز اســتفاده میکنــد.
 - 71مــا بــار دیگــر بــر ایــن مطلــب تأکیــد میکنیــم کــه ایــن دســتورکار و اهــداف اصلــی و فرعــی
مطــرح شــده در آن ،بــرای توســعۀ پایــدار و همچنیــن روشهــا و ابزارهــای اجــرای آن ،جهانــی ،بههــم
پیوســته و جداناشــدنی هســتند.

پیگیـــــری و بازبیـــــنی
 - 72مــا متعهــد میشــویم کــه طــی  15ســال آینــده ،پیگیــر اجــرای دســتورکار حاضــر باشــیم و آن
را مــرور و بازبینــی کنیــم .ایجــاد چارچوبــی مســتحکم ،اختیــاری ،مؤثــر ،مشــارکتی ،شــفاف و منســجم
بــرای پیگیــری و بازبینــی دســتورکار ،نقــش مهمــی در اجــرای آن خواهــد داشــت و کشــورها را در
ـشرویِ حاصــل از اجــرای دســتورکار ،بــا ایــن هــدف کــه درایــن
زمینــۀ پیشــرفت بیشــتر و پایــش پیـ ِ
جریــان کســی از قلــم نیفتــاده باشــد ،یــاری میرســاند.
 - 73ایــن دســتورکار ،بهواســطۀ عملکــرد خــود در ســطوح مختلــف ملّــی ،منطقـهای و جهانــی ،در قبال
قابلیــت پاســخگویی دارد و بــه جلــب همکاریهــای بینالمللــی مؤثــر در اجــرای
همــۀ شــهروندان ّ
دســتورکار و بــه تبــادل اقدامــات بهینــه در ایــن راســتا و یادگیــری متقابــل کمــک میکنــد .دســتورکار
ت بــرای رویارویــی و رفــع چالشهــای مشــترک در راه
حاضــر ،بهواســطۀ ماهیتــش بــه جلــب حمای ـ 
تح ّقــق توســعۀ پایــدار و همچنیــن بــه شناســایی مســائل و مشــکالت جدیــد و در حــال ظهــور در ایــن
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مســیر کمــک میکنــد .از آنجایــی کــه دســتورکار حاضــر ســندی جهانــی اســت ،در اجــرای آن ،موضــوع
اهمیــت اســت.
تفاهــم و درک متقابــل میــان همــۀ ملّتهــا حائــز ّ
 - 74فرایندهای پیگیری و بازبینی در همۀ سطوح ،بر مبنای اصول زیر انجام میشوند:
پیگیــری و بازبینــی بــه شــکل داوطلبانــه و کشــوری انجــام خواهنــد شــد .در اجــرای آنهــا واقعیتها،
ظرفیتهــا و ســطوح مختلــف توســعه ملّــی در نظــر گرفتــه میشــود ،ضمــن اینکــه فضــا و اولویتهــای
ـد نظــر خواهنــد بــود .از آنجایــی کــه مالکیــت ملّــی ،کلیــد تح ّقــق توســعۀ
سیاســی کشــورها نیــز مـ ّ
پایــدار اســت ،بنابرایــن بــازدۀ فرایندهــای ملّــی ،اســاس بازبینیهــای دســتورکار در ســطوح منطقـهای
و جهانــی خواهــد بــود؛ بهخصــوص بــا توجــه بــه اینکــه بازبینــی جهانــی در اصــل بــر مبنــای منابــع
اطالعاتــی رســمی ملّــی انجــام خواهــد شــد.
ایــن فرایندهــا ،بــه پیگیــری میــزان اجــرای اهــداف اصلــی و فرعــی جهانــی توســعۀ پایــدار و روشهــا
و ابزارهــای اجــرای دســتورکار در همــۀ کشــورها بهگونـهای کــه بــه ماهیــت جهانــی ،منســجم و بههــم
وابســتۀ اهــداف یادشــده و نیــز بــه ابعــاد مختلــف ســهگانۀ توســعۀ پایــدار خدشــهای وارد نشــود،
کمــک میکننــد.
جهتگیــری ایــن فرایندهــا ،طوالنیتــر خواهــد بــود ،ضمــن اینکــه بــه شناســایی دســتاوردها،
چالشهــا ،شــکافها و عوامــل مهــم در موفقیــت کمــک میکننــد و کشــورها را نیــز بــرای اتخــاذ
تصمیمــات آگاهانــه در حــوزۀ سیاس ـتگذاری یــاری میرســانند .آنهــا بــه بســیج منابــع مــورد نیــاز
بــرای اجــرای دســتورکار و جلــب مشــارکتهای الزم کمــک میکننــد و شناســایی راهحلهــا و
اقدامــات بهینــه را در ایــن راســتا تضمیــن مینماینــد و از هماهنگــی و تأثیرگــذاری نظــام توســعۀ
بینالمللــی حمایــت میکننــد.
ایــن فرایندهــا بــرای همــۀ مــردم ،بــاز ،فراگیــر ،مشــارکتی و شــفاف خواهنــد بــود ،ضمــن اینکــه
پذیــرای گزارشهــای همــۀ ذینفعــان هــم هســتند و از آن بهــره میبرنــد.
فرایندهــای یــاد شــده ،مردمــی و جنســیتمحور هســتند و بــر پایــۀ احتــرام بــه حقــوق بشــر تهیــه
شــدهاند و نســبت بــه فقیرتریــن ،آســیبپذیرترین و عقبماندهتریــن اقشــار جامعــه ،توجــه خاصــی
دارنــد.
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در جایــی کــه زیربناهــای الزم وجــود داشــته باشــد ،ایــن فرایندهــا بــر مبنــای زیــر بناهــای موجــود
ایجــاد مــی شــوند ،از دوبــارهکاری پیشــگیری میکننــد و بــا توجــه بــه شــرایط ،ظرفیتهــا ،نیازهــا
ف مــی شــوند .فرایندهــا ،در طــول زمــان بــا توجــه بــه مســائل
و اولویتهــای ملّــی کشــورها تعریــ 
و مشــکالت در حــال ظهــور و ایجــاد ف ّناویهــای نویــن ،تکامــل مییابنــد و بدینطریــق از بــار
گزارشدهــی دولتهــا میکاهنــد.
آنهــا فرایندهــای منســجمی خواهنــد بــود کــه در شــواهد ،ریشــه دارنــد و در تهیــۀ آنهــا از دادههــا
و ارزیابیهــای کشــوری باکیفیــت ،قابــل دســترس ،متناســب بــا زمــان ،موثــق و طبقهبنــدی شــده بــر
مبنــای درآمــد ،جنســیت ،ســن ،نــژاد ،قومیــت ،وضعیــت مهاجــرت ،معلولیــت و مــکان جغرافیایــی و
ســایر مشــخصات و ویژگیهــای مــورد توجــه در بافتهــای ملّــی کشــورها ،اســتفاده مــی شــود.
اجــرای ایــن فرایندهــا بــه حمایتهــای گســترده در زمینــۀ ظرفیتســازی بــرای کشــورهای در حــال
توســعه؛ از جملــه :تقویــت نظامهــای اطالعرســانی و برنامههــای ارزیابــی ملّــی؛ بهویــژه درکشــورهای
ی دارایِ پایینتریــن ســطح توســعهیافتگی ،کشــورهای کوچــک جزیــرهای در حــال
آفریقایــی ،کشــورها 
توســعه ،کشــورهای در حــال توســعۀ محصــور در خشــکی و کشــورهای دارای درآمــد متوســط نیازمنــد
ا ست .
فرایندهــای پیگیــری و بازبینــی ،از حمایــت مؤثــر نظــام ملــل متحــد و ســایر مؤسســات چندجانبــه
بهرهمنــد خواهنــد بــود.

 - 75پیگیــری و بازبینــی اهــداف اصلــی و فرعــی ،بــر مبنــای مجموعــهای از شــاخصهای جهانــی
انجــام میشــود .ایــن شــاخصها توســط شــاخصهای ملّــی و منطقــهای کــه بهوســیلۀ کشــورهای
عضــو تهیــه میشــوند ،تکمیــل خواهنــد شــد .بــه عــاوه ،نتایــج حاصــل از فعالیتهــای 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 آنهــا تعریــف نشــده نیــز ،در تکامــل یافتــن شــاخصها
تأثیرگــذار اســت .چارچــوب جهانــی شــاخصها کــه قــرار اســت توســط گــروه بیننهــادی و کارشناســی
در زمینــۀ شــاخصهای اهــداف توســعۀ پایــدار ایجــاد شــود ،بایــد در مــاه مــارس  2016ابتــدا بــه تأییــد
کمیســیون آمــار برســد و پــس از آن در راســتای رســالتهای 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 آمالهــای سیاســی موجــود در بطــن دســتورکار ،روشهــای اجــرای
اهــداف اصلــی و فرعــی توســعۀ پایــدار نیــز از مــواردی اســت کــه چارچــوب یادشــده بــه آن خواهــد
پرداخــت.
 -76مــا از کشــورهای در حــال توســعه ،بهویــژه کشــورهای آفریقایــی ،کشــورهای دارایِ پایینتریــن
ســطح توســعهیافتگی ،کشــورهای کوچــک جزیــرهای در حــال توســعه و کشــورهای در حــال توســعۀ
محصــور در خشــکی ،بــرای تقویــت ظرفیتهــای دفاتــر آمــار و نظامهــای اطالعرســانی م ّلــی آنهــا

حمایــت میکنیــم تــا بدیــن طریــق ،دسترســی بــه اطالعــات بــا کیفیــت ،بـهروز ،موثــق و طبقهبنــدی
شــده را تضمیــن نماییــم .مــا بهدنبــال ترویــج همکاریهــای خصوصــی -دولتــی شــفاف و پاســخگو
هســتیم تــا بــر ایــن اســاس بتوانیــم در فعالیتهــای خــود از اطالعــات گســتردهتری از جملــه:
اطالعــات حاصــل از مشــاهدات زمینشــناختی و نیــز اطالعــات مکانــی ( )geospatialبهرهمنــد
شــویم .در ایــن راســتا ،متضمــن مالکیــت ملّــی کشــورها در زمینــۀ فرایندهــای پیگیــری و حمایتــی
هســتیم.

 - 77مــا بــه پیگیــری و بازبینــی منظــم و فراگیــر پیشــرفت در ســطوح مختلــف محلــی ،ملّــی،
منطقـهای و جهانــی متعهــد میشــویم .بــرای ایــن کار ،تــا حــد امــکان از شــبکههای موجــود ســازوکارها
و مؤسســات مرتبــط بــا فعالیتهــای پیگیــری و بازبینــی اســتفاده میکنیــم .گزارشهــای ملّــی موجــود
بــه مــا امــکان ارزیابــی پیشــرفت و شناســایی چالشهــا در ســطوح منطقـهای و جهانــی را میدهنــد .در
توگوهــای منطقــهای و بازبینیهــای جهانــی ،گزارشهــای ملّــی توصیههــای الزم را بــرای
کنــار گف 
فعالیتهــای پیگیــری در ســطوح مختلــف در اختیــار مــا میگذارنــد.

سطـــح م ّلــــی
 -78مــا همــۀ کشــورهای عضــو را تشــویق میکنیــم تــا هــر زمــان کــه امــکان داشــته باشــد و هرچــه
ســریعتر ،راهکارهــای مناســب و عملــی در ســطح ملّــی را بــرای اجــرای دســتورکار حاضــر اتخــاذ کننــد.
ایــن راهکارهــا میتواننــد از تحقّــق اهــداف توســعۀ پایــدار حمایــت کننــد و در ضمــن ،بــر مبنــای
ابزارهــای برنامهریــزی موجــود ،ماننــد راهبردهــای توســعۀ ملّــی و توســعۀ پایــدار ،بــه گونــۀ مناســبی
تدویــن شــوند.
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 - 79بهعــاوه ،مــا کشــورهای عضــو را بــه بازبینیهــای دورهای منظــم و فراگیــر پیشــرفت در
ســطوح محلــی و ملّــی تشــویق میکنیــم .ایــن بازبینیهــا ،فعالیتهایــی هســتند کــه توســط خــو ِد
کشــورها و در چارچــوب مقــرارت ملّــی آنهــا انجــام میشــود .در انجــام ایــن بازبینیهــامیبایســت
از مشــارکتهای افــراد بومــی ،جامعــۀ مدنــی ،بخــش خصوصــی و ســایر ذینفعــان در راســتای شــرایط،
سیاس ـتگذاریها و تصمیمگیریهــای ملّــی اســتفاده شــود .پارلمانهــای کشــورها و ســایر مؤسســات
نیــز میتواننــد از ایــن فرایندهــا حمایــت کننــد.

سطـــح منطقــــه ای
 - 80پیگیــری و بازبینــی در ســطوح منطقــهای و زیرمنطقــهای میتوانــد بــه شــکل مناســبی،
فرصتهایــی را بــرای تبــادل اطالعــات و یادگیــری متقابــل ،از جملــه از طریــق :بازبینیهــای داوطلبانــه،
تبــادل اطالعــات در مــورد اقدامــات بهینــه و بحــث و تبــادل نظــر در مــورد اهــداف مشــترک فراهــم
کنــد؛ در ایــن راســتا ،مــا از همــکاری ســازمانها و کمیســیونهای منطق ـهای و زیرمنطق ـهای حمایــت
میکنیــم .در انجــام فرایندهــای فراگیــر بازبینــی منطقـهای ،از نتایــج بازبینیهــای ملّــی بهــره میبریــم.
بازبینیهــای منطقـهای ،خــود در فرایندهــای پیگیــری و بازبینــی جهانــی ،از جملــه در مجمــع سیاســی
عالیرتبــه ســازمان ملــل متحــد در زمینــۀ توســعۀ پایــدار اســتفاده میشــوند.
 - 81بــا توجــه بــه اهمیــت اســتفاده از ســازوکارهای موجــود پیگیــری و بازبینــی در ســطح
منطقــهای و ضــرورت فراهــم آوردن فضــای سیاســتگذاری مناســب ،مــا همــۀ کشــورهای عضــو را
بــه شناســایی مناســبترین مجمــع منطقــهای بــرای همــکاری بــا آن تشــویق میکنیــم .در ایــن
رابطــه ،کمیســیونهای منطقــهای ســازمان ملــل متحــد نیــز تشــویق میشــوند کــه از کشــورهای
عضــو حمایــت کننــد.

سطـــح جهــــانی
 - 82مجمــع سیاســی عالیرتبــه ،درخصــوص نظــارت بــر شــبکۀ فرایندهــای پیگیــری و بازبینــی
در ســطح جهانــی نقــش کلیــدی دارد .ایــن مجمــع بهشــکل منســجم و نزدیــک بــا مجمــع عمومــی
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ســازمان ملــل متحــد ،شــورای اجتماعــی و اقتصــادی و ســایر ارگانهــا و مجامــع مرتبــط ،در راســتای
دســتورکارها و قوانیــن موجــود کار میکنــد .ایــن مجمــع ،تبــادل تجــارب ،از جملــه :اقدامــات موفــق،
چالشهــا و آموختههــا را تســهیل میکنــد و بــرای فرایندهــای پیگیــری ،خطمشــی و توصیــه
ارائــه میدهــد و نقــش هدایتگــر و راهنمــا دارد .مجمــع یــاد شــده ،در نظــام ملــل متحــد بــرای
امــور سیاســتگذاری در حــوزۀ توســعۀ پایــدار هماهنگــی ایجــاد میکنــد .از فعالیتهــای مجمــع،
تضمیــن ارتبــاط موضوعــی و قــدرت دســتورکار اســت ومیبایســت بــر ارزیابــی پیشــرفت ،دســتاوردها
و چالشهایــی کــه کشــورهای توســعه یافتــه و کشــورهای در حــال توســعه بــا آن مواجــه هســتند و
نیــز مســائل و مشــکالت جدیــد و در حــال ظهــور ،تمرکــز نمایــد .ایــن مجمــع ،همچنیــن از طریــق
پیگیــری و بازبینــی فعالیــت هایــی کــه در قالــب کنفرانسهــا و فرایندهــای مرتبــط بــا ســازمان ملــل
متحــد؛ بهویــژه درخصــوص کشــورهای دارایِ پایینتریــن ســطح توســعهیافتگی ،کشــورهای کوچــک
جزیــرهای در حــال توســعه و کشــورهای در حــال توســعۀ محصــور در خشــکی برگــزار مــی شــود،
ارتباطــات مؤثــری برقــرار خواهــد کــرد.
 - 83عملیــات پیگیــری و بازبینــی در مجمــع سیاســی عالیرتبــه ،از گزارش پیشــرفت ســاالنه در زمینۀ
تح ّقــق اهــداف توســعۀ پایــدار بهــره میگیــرد .ایــن گــزارش توســط دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد در
همــکاری بــا نظــام ملــل متحــد ،بــر مبنــای چارچــوب جهانــی شــاخصها و دادههــای نظامهــای ملّــی
آمــاری کشــورها و اطالعــات گــردآوری شــده در ســطح منطق ـهای تهیــه میشــود .عــاوه بــر گــزارش
یــاد شــده ،مجمــع سیاســی عالیرتبــه ،اطالعــات مــورد نیــاز خــود را از گــزارش جهانــی توســعۀ پایــدار
نیــز بهدســت مــیآورد .ایــن گــزارش ،در تقویــت همکاریهــای متقابــل میــان دانشــمندان بــرای
سیاســتگذاریهای علمــی مؤثــر اســت و بــر مبنــای آن میتــوان ســندی بینالمللــی و مبتنــی بــر
شــواهد را بــرای حمایــت از سیاسـتگذاران در ریشـهکنی فقــر و ترویــج توســعۀ پایــدار تهیــه کــرد .مــا
از رییــس شــورای اجتماعــی و اقتصــادی میخواهیــم تــا یکســری نشس ـتهای مشــاورهای در مــورد
دامنــه ،روششناســی و میــزان کاربــرد گــزارش جهانــی و نیــز در مــورد ارتبــاط آن بــا گــزارش پیشــرفت
کار برگــزار کنــد .نتایــج بهدســت آمــده ،در بیانیــۀ وزیــران نشســت مجمــع سیاســی عالیرتبــه در
ســال  2016منعکــس خواهــد شــد.
 - 84مجمــع سیاســی عالیرتبــه ،زیــر نظــر شــورای اجتماعــی و اقتصــادی و در راســتای قطعنامــۀ
شــماره  ،290/67مــورخ  9جــوالی  ،2013بــه بازبینیهــای منظــم اقــدام میکنــد .بازبینیهــا بــه
شــکل داوطلبانــه انجــام میشــود ،ضمــن اینکــه افــرادی کــه بازبینــی را انجــام میدهنــد ،بــه ارائــۀ
گــزارش هــم تشــویق میشــوند .بازبینیهــا در مــورد کشــورهای توســعه یافتــه و در حــال توســعه،
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نهادهــای مرتبــط بــا ســازمان ملــل متحــد و ســایر نهادهــای ذینفــع ،از جملــه :جامعــۀ مدنــی و بخــش
خصوصــی انجــام میشــود .ایــن بازبینیهــا ،بــا راهبــری دولتهــا اجــرا میشــوند و در انجــام آنهــا از
وزیــران و ســایر مقامــات بلندپایــه کمــک گرفتــه میشــود .ایــن بازبینیهــا ،زمینــه را بــرای مشــارکت
و همــکاری گروههــای اصلــی دخیــل و ســایر ذینفعــان مرتبــط همــوار میســازد.
ی موضوعــی پیشــرفت در تح ّقــق اهــداف توســعۀ پایــدار،
 - 85مجمــع سیاســی عالیرتبــه ،بــه بررس ـ 
از جملــه موضوعــات بینرشــتهای نیــز میپــردازد .در ایــن بررســیها ،مجمــع همچنیــن از گــزارش
بازبینیهــای انجــام شــده توســط کمیســیونهای کاربــردی شــورای اجتماعــی و اقتصــادی و ســایر
نهادهــا و مجمعهــای بیندولتــی اســتفاده میکنــد .ایــن گزارشهــا بایــد نمایانگــر ماهیــت بههــم
وابســتۀ اهــداف و ارتبــاط متقابــل میــان آنهــا باشــند .در تهیــۀ ایــن گزارشهــا ،از همــۀ ذینفعــان
اســتفاده میشــود و هــرگاه کــه الزم باشــد ،گزارشهــای یــاد شــده در اختیــار مجامــع سیاســی
عالیرتبــه قــرار میگیرنــد و در راســتای نیازهــای آن مجمــع تهیــه میشــوند.
 - 86همانگونــهکــه در دســتورکار آدیــس آبابــا مشــخص شــده اســت ،مــا از فعالیتهــای مربــوط
بــه پیگیــری و بررســی تأمیــن مالــی اقدامــات انجــام شــده درجهــت توســعه و نیــز تامیــن مالــی همــۀ
ابزارهــای تح ّقــق اهــداف توســعۀ پایــدار ،کــه در چارچــوب پیگیــری و بازبینــی دســتورکار حاضــر نیــز
ادغــام شــده اســت ،حمایــت میکنیــم .توصیههــا و نتایــج مــورد توافــق بیندولتــی بهدســت آمــده در
نشسـتهای ســاالنۀ مجمــع اجتماعــی و اقتصــادی در زمینــۀ تأمیــن مالــی بــرای توســعه ،توســط مجمع
سیاســی عالیرتبــه در برنامههــای نهایــی پیگیــری و بازبینــی دســتورکار حاضــر ادغــام میشــوند.
 - 87مجمــع سیاســی عالیرتبــه ،هــر چهــار ســال یــک بــار تحــت نظــارت مجمــع عمومــی تشــکیل
میشــود و در مــورد دســتورکار و اجــرای آن ،راهکارهــای مهــم سیاســی ارائــه میدهــد .از وظایــف دیگــر
ایــن مجمــع ،شناســایی پیشــرفت و چالشهــای در حــال ظهــور و بســیج اقدامــات الزم بــرای تســریع
اجــرای دســتورکار اســت .مجمــع عمومــی عالیرتبــۀ بعــدی ،در ســال  2019و تحــت نظــارت مجمــع
عمومــی ســازمان ملــل متحــد تشــکیل میشــود .علــت ترتیــب دادن چرخــۀ نشسـتها بــه ایــن شــکل،
آن اســت کــه بــا فراینــد جامــع چهارســالۀ مــرور سیاسـتگذاریها ،بیشــترین انســجام را داشــته باشــد.
 - 88مــا همچنیــن بــر اهمیــت برنامهریــزی راهبــردی در درون سیســتم ،اجــرا و گزارشدهــی بــه
منظــور تضمیــن حمایــت همهجانبــه از اجــرای دســتورکار جدیــد توســط نظــام توســعۀ ملــل متحــد
تأکیــد میکنیــم .نهادهــای راهبــری مرتبــط بایــد بــرای بررســی حمایــت بهعمــل آمــده از اجــرای
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دســتورکار اقــدام کننــد ،ضمــن اینکــهمیبایســت در خصــوص پیشــرفتهای حاصــل و موانــع موجــود
توگوهــای جــاری در شــورای اجتماعــی
بــر ســر راه اجــرای دســتورکار نیــز گــزارش بدهنــد .مــا از گف 
و اقتصــادی ،در مــورد طوالنیتــر شــدن مــدت نظــام توســعۀ ملــل متحــد حمایــت میکنیــم و منتظــر
هســتیم کــه بــه نحــو مناســب در ایــن حوزههــا اقــدام کنیــم.
 - 89مجمــع سیاســی عالیرتبــه ،از همــکاری گروههــای اصلــی و مهــم و ســایر ذینفعــان مرتبــط
بــا فعالیتهــای پیگیــری و بازبینــی در راســتای قطعنامــۀ  67/290پشــتیبانی میکنــد .مــا از همــۀ
ت خــود در اجــرای دســتورکار گــزارش
ف ّعــاالن در ایــن حــوزه میخواهیــم کــه در مــورد نحــوۀ مشــارک 
بدهنــد.
 - 90مــا در مشــاوره بــا کشــورهای عضــو ،از دبیــر کل ســازمان ملــل متحــد میخواهیــم کــه گزارشــی
در خصــوص نقــاط عطــف پیگیریهــا و بازبینیهــای منســجم ،موثــر و فراگیــر در ســطح جهانــی،
بــرای بررســی در هفتادمیــن نشســت مجمــع عمومــی بــه منظــور آمادهســازی بــرای نشســت ســال
 2016مجمــع سیاســی عالیرتبــه تهیــه کنــد .ایــن گــزارشمیبایســت شــامل پیشــنهادی بــرای
زمینهســازی مقدمــات ســازمانی بازبینیهــای کشــوری در مجمــع سیاســی عالیرتبــه باشــد کــه ایــن
بازبینیهــا تحــت حمایــت شــورای اجتماعــی و اقتصــادی انجــام میشــوند ،ضمــن اینکــه گــزارش بایــد
ش دهــی مشــترک باشــد .ایــن گــزارش بایــد
حــاوی توصیههایــی در مــورد راهکارهــای داوطلبانــۀ گــزار 
وظایــف مؤسســات را بــه روشــنی مشــخص کنــد و در مــورد موضــوع نشس ـتهای ســاالنه بــر مبنــای
یــک ســری بازبینیهــای موضوعــی و نیــز گزینههــای ممکــن بــرای بازبینیهــای دورهــای مجمــع
سیاســی عالیرتبــه ،ارائــۀ طریــق کنــد.
 -91مــا بــار دیگــر ،بــر تعهــد خدشــهناپذیــر خــود بــرای تح ّقــق دســتورکار حاضــر و نیــز اســتفادۀ
ن بــه مکانــی بهتــر ،تــا ســال  2030تأکیــد میکنیــم.
بهینــه از آن بــرای تبدیــل جهــا 
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