
  

  
 

 

 

 ***2015أيلول/سبتمبر  9باب اعتماد وسائل اإلعالم لمؤتمر القمة مفتوح من اآلن وحتى  ***

 

 أيلول/سبتمبر( 27-25مؤتمر قمة األمم المتحدة للتنمية المستدامة )

 من قادة العالم يجتمعون في قمة تاريخية في نيويورك  100أكثر من 

 العتماد خطة جديدة للتنمية المستدامة
 

سيكون مؤتمر القمة فاتحة عهد جديد للتنمية المستدامة يتم فيه القضاء على الفقر، ويعم فيه الرخاء، ’’

  .‘‘ وتعالج فيه المحركات األساسية لتغير المناخ

 لألمم المتحدة بان كي موناألمين العام 

 ماذا؟ 

من رؤساء الدول والحكومات سيحضرون مؤتمر القمة للتنمية  100أصبح من المؤكد أن أكثر من 

المستدامة الذي ستعقده األمم المتحدة العتماد خطة طموحة وجريئة وعالمية للتنمية المستدامة من أجل 

 193وقد وافق  ، في الوقت الذي تعالج فيه أوضاع البيئة.2030إنهاء الفقر وتحقيق الرخاء بحلول عام 

تحويل عالمنا: خطة ’’من الدول األعضاء في األمم المتحدة على الوثيقة الختامية للمؤتمر، وعنوانها 

للتنمية المستدامة. وباإلضافة إلى البيانات التي سيدلي  ا  هدف 17، وتتضمن ‘‘2030التنمية المستدامة لعام 

شأن القضايا الرئيسية في مجال التنمية المستدامة، فإن بها قادة العالم في الجلسة العامة وجلسات التحاور ب

 من المناسبات التي ستنظم على هامش المؤتمر يتوقع لها أن تركز على مبادرات محددة.  عددا  

 ومن؟ 

سيحضر المؤتمر عدد من رؤساء الدول والحكومات إلى جانب قادة المجتمع المدني، والجماعات الدينية، 

 والقطاع الخاص.

 ومتى؟

)قبل المناقشة السنوية الرفيعة المستوى التي تجريها الجمعية العامة  2015أيلول/ سبتمبر  27إلى  25من 

 تشرين األول/أكتوبر( 6أيلول/سبتمبر إلى  28لألمم المتحدة، من 

 وأين؟ 

 مقر األمم المتحدة، في نيويورك.



  

  
 

 

 ولماذا؟ 

اإلنمائية لأللفية، استلزم األمر وجود خطة جديدة هو العام المحدد لتحقيق األهداف  2015لما كان عام 

تعنى بالعناصر المترابطة الثالثة للتنمية المستدامة: وهي النمو االقتصادي، واإلدماج االجتماعي، 

واالستدامة البيئية. وقد أثبتت األهداف اإلنمائية لأللفية أن وضع أهداف محددة يمكن أن ينتشل الماليين 

تنطبق على  هدفا   17أنه في ظل الخطة الجديدة للتنمية المستدامة، التي تتضمن  من براثن الفقر. بيد

إلى إنهاء الفقر بجميع أشكاله وضمان أال يتخلف أحد عن  الجميع، يمكننا المضي إلى أبعد من ذلك سعيا  

يد من الركب. كما أن الخطة الجديدة هي خطة شاملة من أجل جميع الناس في جميع البلدان. وسيولى المز

 التركيز لتعبئة الموارد ولمتابعة واستعراض تنفيذ األهداف. 

 المواعيد

 افتتاح مؤتمر القمة 

سيييدلي ببيانييات افتتاحييية األمييين العييام لألمييم المتحييدة بييان كييي مييون، ورئييي  أو نييدا، ورئييي  

وممثل عن المجتمع المدني عقيب عيروض موسييقية، إضيافة إليى كلمية تلقيهيا حكومة الدانمرك، 

 مالال يوسف زاي. 

 الجلسات الحوارية 

جلسيييات حواريييية تتنييياول الموضيييوعات التاليييية: القضييياء عليييى الفقييير  6سيييتعقد خيييالل الميييؤتمر 

والجييوعم معالجيية أوجييه عييدم المسيياواةم تمكييين النسيياء والفتيييات وضييمان أال يتخلييف أحييد عيين 

ركييبم تعزيييز النمييو االقتصييادي المسييتدام، وتحقيييق التحييول وتعزيييز وجييود أنميياط اسييتهالك ال

وإنتاج مستدامةم حماية كوكبنا ومكافحة تغير المنياخم إقامية مؤسسيات فعالية وخاضيعة للمسياءلة 

 وشاملة للجميع لكفالة تحقيق التنمية المستدامةم وتحقيق تقدم بشأن إقامة شراكة عالمية معززة. 

 ق آلية لتيسير الحصول على التكنولوجياإطال 

سييتعنى يلييية تيسييير الحصييول علييى التكنولوجيييا، التييي سيييتم إطالقهييا فييي قميية أيلول/سييبتمبر، 

عين  باحتياجات البلدان النامية من التكنولوجيا، والخيارات المتاحة لتلبية هيذه االحتياجيات فضيال  

باليدور المحيوري اليذي يضيطلع بيه التعياون  مين البليدان بناء القدرات في هذا المجيال. واعترافيا  

التكنولييوجي ميين أجييل تحقيييق التنمييية المسييتدامة، فإنهييا اتفقييت علييى إنشيياء هييذه ا لييية فييي مييؤتمر 

 تمويل التنمية. 



  

  
 

 

 منتدى القطاع الخاص 

سيستضيف األمين العام بان كي مون منتدى للقطاع الخاص يركيز عليى ميا  –أيلول/سبتمبر  26

 خاص من دور في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. يقوم به القطاع ال

 الخاص بالمجتمع المدني الحدث 

ستستضييف هيذا الحيدا دائيرة األميم المتحيدة لالتصيال ميع المنظميات  يير  –أيلول/سبتمبر  27

 ‘‘.  2015ما بعد ’’الحكومية ومنظمة 

 

 معلومات أساسية لوسائل اإلعالم

العتماد وسائل اإلعالم لحضور قمة األمم المتحدة للتنمية  مفتوحا  سيكون الباب اعتماد وسائل اإلعالم 

أيلول/سبتمبر. طالع الموقع التالي:  9المستدامة، وكذلك الدورة السبعين للجمعية العامة حتى 

ion/UNGA70.shtmlhttp://www.un.org/en/media/accreditat 

 27إلى  25: سيغطي تليفزيون األمم المتحدة وقائع مؤتمر القمة على الهواء مباشرة من اإلذاعة

أيلول/سبتمبر. وستتاح مجموعات مواد تليفزيونية لإلذاعيين عن طريق برنامج يونيفيد على الرابط 

  /www.unmultimedia.org/tv/unifeedالتالي: 

 

 اتصاالت وسائل اإلعالم

 428(917)1-7505، الهاتف: harriganf@un.orgفرانسين هاريغان، البريد االلكتروني: 

 963(212)1-9495، الهاتف: shepard@un.orgدان شيبارد، البريد االلكتروني: 

 963(212)1-0564، الهاتف: birchs@un.org، البريد االلكتروني:  شارون بيرش

 367(917)1-8541، الهاتف: matsueda@un.orgكين ماتسويدا، البريد االلكتروني: 
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