
 
 

 

 

 
 
 

 إطالق خطة جديدة للتنمية المستدامة لتوجيه أعمال التنمية
 في السنوات الخمس عشرة المقبلة

 
 بلدا   193استهالل التنفيذ الرمسي للقرار الفارق املعتمد من 
 لتغيري العامل من أجل الناس والكوكب

 
 يؤذن العُُُُُاي ابديُُُُُد بُُُُُا  الق الرمسُُُُُي ُُُُُ - 2016كوووووانوا اليانيرينووووواير  1نيويوووووو     

األمُُُ  اب ُُُورا والتلويليُُُل الُُُ  امتمُُُداا يفممُُُا  العُُُامل    2030خلطُُُل التنميُُُل امل ُُُتدامل لعُُُاي 
  بذل ابهود من أجُل البلدان املاضي. وتقتضي اخلطل ابديدا أن تبدأ أيلول/سبتمرب   املتلدا 

 لل.ال بعل مشر ملى مدى ال نوات اخلمس مشرا املقبا منائيل امل تدامل حتقيق األاداف 
ا منائيُُُُل األاُُُُداف “األمُُُُع العُُُُاي لدمُُُُ  املتلُُُُدا  ُُُُ ن بُُُُان كُُُُي مُُُُون  وح ُُُُبما  ُُُُال  
بُع يفممُُا  اجتمُامي ال ُبعل مشُر اُي تعبُري مُن ر يتنُُا املشُاكل ل و ُاويل  واُي مقُد امل ُتدامل 

 ائمُُُل بالواجبُُُات الُُُ  يتعُُُع  النهُُُو   ُُُا “و ُُُد أوضًُُُ أيضُُُا  أن اخلطُُُل   ُُُل ”. العُُُامل وبُُُعوب 
 ”.ناس والكوكب  واي بروامج ممل لتلقيق النجاحألجل ال
األمُُُ  دولُُُل أمضُُُا     193امل ُُُتدامل الُُُ  امتمُُُد ا با  ُُُا  ا منائيُُُل اُُُداف األإن  
ُُُُل م قُُُُدت     املتلُُُُدا  ُُُُاس   2015 أيلول/سُُُُبتمرب مُُُُل تارعي   تتصُُُُدى احتياجُُُُات الن

د ملُُى ضُُرورا إاُُال ابميُُ  مُُن البلُُدان املتقدمُُل النمُُو والبلُُدان الناميُُل ملُُى حُُد سُُوا   وتشُُد
دون است نا . وتتناول اخلطُل الُ  يت ُ  أ قهُا بالرحابُل والطمُوح األبعُاد ال المُل للتنميُل امل ُتدامل  

 عاليُُُل و العدالُُُل ي و ااجتماميُُل واا تصُُُاديل والبيويُُل  وتعُُُاا أيضُُُا ابواوُُب املهمُُُل املتصُُُلل بال ُُال
 املؤس ات. 
ُُبل التنفيُُذ  اُُا  يهُُا املُُوارد املاليُُل أيضُُا   حامسُُل يكت ُُي ب ةيُُل  وتقُُر اخلطُُل ب وُُ  حشُُد س 

 وتطوير التكنولوجيا ووقلها وبنا  القدرات  إضا ل إىل الدور الذي تؤدي  الشراكات.
ُُُُاريس   ُُُُا  وينظُُُُر الك ُُُُريون إىل مُُُُؤ ر ب ُُُُ رادا املعُُُُغ بتغُُُُري  املن بامتبُُُُارخ اارتبُُُُار األول ل

اتفُُاق “ ن  ُُملُُا ذاُُب إليُُ  األمُُع العُُاي لدمُُ  املتلُُدا ال ياسُُيل الداممُُل لتنفيُُذ اخلطُُل. وو قُُا 
مُُُن بلُُُدان  .  ُُُدول مُُُرا يتعهُُُد كُُُل بلُُُدلكوكُُُب وتعدديُُُل األ ُُُرافابُُُاريس اُُُو اوتصُُُار للنُُُاس و 

والعمُُُل دوليُُا ودارليُُا للتصُُُدي لتغُُري  املنُُُا . ويفيُُادا مرووتُُ  ملُُُى التكيُُ   العُُامل بكُُبً اوبعاماتُُُ 

 اوور عالمنوواً لتغييووهدفسبعووة عشوور  

 اإلنمائية المستدامة األهداف



وكُُُُُون بصُُُُُدد النهُُُُُو  تطُُُُُل التنميُُُُُل امل ُُُُُتدامل لعُُُُُاي  لتغُُُُُري املنُُُُُاريل تنُُُُُااواجهولُُُُُذلن   ونُُُُُا 
2030.” 
إن حتويل اذخ الر يُل إىل حقيقُل وا عُل اُو م ُؤوليل تقُ  ملُى مُاتق البلُدان   األسُاس   

التضُُامن الُُدول.  لكُُل  ُُرف مصُُللل  نيهُُا إبُُراي بُُراكات جديُُدا و ديُُد لكنُُ  يتطلُُب أيضُُا 
دوريُُا  واشُُاركل  كُُل بلُُد اراجعُُل التقُُدي ا ُُريف   ولكُُل  ُُرف إسُُهاي يؤديُُ . وسُُوف يتعُُع القيُُاي 

 ملُُُُى الصُُُُعيد يتعع  سُُُُاجملتمُُُُ  املُُُُدا و طُُُُا  األممُُُُال وا لُُُُي اتلُُُُ   امُُُُات املصُُُُا . كمُُُُا 
األمُُُُ  ا  ليمُُُُي أن تتشُُُُا ر البلُُُُدان التجُُُُاره وأن تعُُُُاا  ضُُُُايااا املشُُُُاكل  أمُُُُا ملُُُُى  ُُُُعيد 

املعُُغ بالتنميُُل امل ُُتدامل بُُ جرا  مراجعُُل    ُُوف يقُُوي املنتُُدى ال ياسُُي الر يُُ  امل ُُتوىاملتلُُدا 
تلديُُُُُُد الفجُُُُُُوات والقضُُُُُُايا البايف ُُُُُُل والتو ُُُُُُيل ل سُُُُُُنويل للتقُُُُُُدي ا ُُُُُُريف ملُُُُُُى الصُُُُُُعيد العُُُُُُاملي

 با جرا ات التصليليل الاليفمل.
ُُُُل وسُُُُيت    ر ُُُُد واسُُُُتعرا  أاُُُُداف التنميُُُُل بااسُُُُتعاول اجمومُُُُل مُُُُن املؤبُُُُرات العاملي

تصُنيفها اخلطُل ابديُدا. وسُيجري املشُمولل ب ايُل  169لبالغُل امل تدامل ال ُبعل مشُر و ايا ُا ا
 امل تدامل.يتناول األاداف ا منائيل  عها   سياق تقرير سنوي مرحلي و 

   لللصول ملى مزيد من املعلومات ميكن يفيارا املو   التال و  
www.un.org/sustainabledevelopment 

 
 ُسبل االتصال

 ألم  املتلداباإدارا بؤون ا مالي 
Francyne  Harrigan , T: +1 (917) 367-5414 | E: fharrigan@un.org  

Ken Matsueda,T: +1 (917) 367-5418 | E: matsueda@un.org  

Sharon Birch, T: +1 (212) 963-0564 | E: birchs@un.org 

  العنُُوان  للتنميووة المسووتدامةمُُن املعلومُُات ميكُُنك  يفيُُارا املو ُُ  الشُُبكي  لال ُُال  ملُُى مزيُُد
ُُُُُُُُال   ُُُُُُُُوان التُُُُُُُُال  www.un.org/sustainabledevelopmentالت ُُُُُُُُى التُُُُُُُُوتري   العن  أو متابعتنُُُُُُُُا مل

Twitter at @GlobalGoalsUN العنوان التال    الفي بوك ملى  وأ 
Facebook at www.facebook.com/globalgoalsUN 
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