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 السعادة، صاحب
 التنميااا  خطااا  باإلمجاااا  املتحااا ة األمااا  يف األعضاااا  الااا    اعتمااا   ،2015 عاااا  يف 
 دخاا  ي الاا املنااا ، تغاار بشاا   باااسي  اتفااا  جانااب إىل اخلطاا ،  هباا  . 2030 لعااا  املساات ام 

 لتحقيااا  شاااام   خطااا  اآل  األمااا  جمتمااا  لااا   أصااا   ناااوفمرب،/الثااااين تشااارين 4 يف النفاااا  حيااا 
 .الكوكب ه ا ع ى ل  شري  مست ا  مستق  
 أهااا ا  تنفيااا  مااان جع ااا  العامااا ، ل جمعيااا   السااا عن احلاديااا  ل ااا  سة سئيساااا  بصااافي 
 يف هنااا  حنان. ل ا  سة الرئيسا  احملاوس 2030 عاا  خطا  يف الاواسدة عشار السا ع  املسات ام  التنميا 
 عشاااار الساااا ع  األهاااا ا  جلمياااا  الاااا    الاااا خ  تولياااا  إىل نسااااعى العاماااا  اجلمعياااا  سئااااي  مكتااااب
 .املهم  هل   أنفسنا  نكرس
 إمسااكه  فان  فشا ها، أ  املسات ام  التنميا  أها ا  جناا   سثا  ه  اليو  ش اب كا   ملا 
  لكااا . الصااا د هااا ا يف ل نجاااا  األمهيااا  باااال  سااايكو  هباااا  االلتااا ا  األهااا ا  هااا   حتقيااا  ب ماااا 
 لرفااهه  أساسايا عنصارا باعت اسهاا عشار السا ع  األها ا  ايت ناو  أ  يتع موا أ  جيب  لك، يتحق 

 .املستق   يف  است امته 
 الااا    يف حكومااا  سئاااي   لكااا  إلااايك  أكتاااب الساااام ، الغااار  هااا ا حتقيااا  إىل  ساااعيا 
 باألمهياا  الشاا اب لتعرياا  الااو ي الصااعي  ع ااى جهااود باا   م تمسااا املتحاا ة، األماا  يف األعضااا 
 يف ال ساساي  املنااه  مان منهاا  كا  تضامن فان ا. املسات ام  التنميا  أها ا  هباا تتسا  الاي احليوي 
 شااااب كااا  توعيااا  متاا   إ ا تع ِّمهاااا، م سسااا  كااا  كاناا   إ ا املسااات ام ، التنميااا  أهااا ا  العااام
 ب ااو  يف العااام حظااو  فاان   مساال ليا ، حقوقااا باعت اسهااا األهاا ا  هباا   األس  كوكااب ع ااى

 . افرة ستكو  203 عا  حب و  األه ا 
 تقرسهااا قاا  الااي السياسااا  دعا  أجاا  ماان أناا  الساعادة، صاااحب يااا أب غكاا ، أ   يسارين 
 التنمياا  أهاا ا  تع اا  دعاا  يف ل مساااع ة بالفعاا  أد ا  أتيحاا  فقاا  الشاا  ، هاا ا يف حكااومتك 
   التع ااي  أجاا  ماان العاملياا   الشااراك   اليونسااكو اليونيسااي   ضااعتها الااي كاااألد ا  املساات ام ،

 .“العام يف دسس أكرب” م ادسة
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 التنمياااا  خطاااا  ضااااوئها يف صاااايغ  الااااي العاملياااا  باااار   الرسااااال  هاااا   إلاااايك  كتُ اااا   قاااا  
 معرفااا  ع اااى احلااار  أشااا  حيااار   د د جااا    منظاااوس مااان أيضاااا  كتُ ااا . 2030 لعاااا  املسااات ام 

 ع ااى مساات ا  حياااة أساا وب بات ااا  ل  شااري  ستساام  2030 عااا  بعاا  مااا ظاار   كاناا  إ ا مااا
 تنفيا  ع اى الغا   سجاا  الياو  شا اب تصامي  با   االقتناا  من بر   مكتوب   ه . األس  كوكب
 .ل  شري  املستق   ه ا ب    سيضمن عشر الس ع  املست ام  التنمي  أه ا 
 .التق ير آيا  أمس  بق و  السعادة، صاحب  تفض وا، 

  
 تومسون بيرت (توقي )

   
 


