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هدف کالن  .1پایان دادن به فقر در تمام حاالت و اشکال آن در همه جا
***********************************************************
 .1.1ریشه کن کردن فقرشدید برای همه و در همه جا تا سال  ،2131در حال حاضر مقیاس بر حسب مردمی است که درآمدی
کمتر از  1/25دالر در روز دارند.
 .2.1کاهش حداقل نیمی از نسبت مردان ،زنان و کودکان فقیر متعلق به تمام گروههای سنی ،در تمامی ابعاد فقر و مطابق با تعاریف
ملی تا سال .2131
 .3.1به کار بردن سیستم های تامین اجتماعی مناسب در سطح ملی و اجرای همگانی آن در تمامی طبقات  ،و رسیدن به میزان
مناسبی از افراد فقیر و آسیب پذیر تا سال .2131
 .4.1حصول اطمینان از اینکه تمام مردان و زنان ،یه خصوص قشر فقیر و آسیبپذیر ،تا سال  2131حقوق مساوی از منابع اقتصادی،
همچنین دسترسی به خدمات اولیه ،مالکیت و کنترل بر اراضی و سایر داراییها ،ارث ،منابع طبیعی ،تکنولوژی جدید و مناسب و

 .5.1ایجاد تابآوری برای قشر فقیر و آسیبپذیر و کاهش مواجهه و آسیبپذیری آنها در برابر رخدادهای شدید آب و هوایی مانند
خشکسالی و سایر صدمات و بالیای اقتصادی ،اجتماعی و محیطزیستی تا سال.2131
.1الف .حصول اطمینان از بسیج قابل توجه کمک ها از منابع مختلف ،از جمله از طریق باال بردن پیشرفت همکاری به منظور
تدارک ابزارهای کافی و قابل پیش بینی در کشورهای در حال توسعه ،به خصوص کشورهای کمتر توسعهیافته ( ،)LCDs1برای
اجرای برنامه ها و سیاست ها در جهت پایان دادن به فقر در همه ابعاد آن.
.1ب .ایجاد چارچوب های سیاسی درست در سطوح ملی ،منطقهای و بین المللی ،بر اساس استراتژیهای توسعه ای حامی فقرا و
حساس به جنسیت ،به منظور حمایت از سرمایهگذاری سریع در اقدامات فقرزدایانه.
 .1.2پایان دادن به گرسنگی و حصول اطمینان از دسترسی همه مردم ،به ویژه فقرا و افراد واقع در موقعیت های آسیب پذیر از
جمله اطفال ،به مواد غذایی ایمن ،مغذی و کافی در تمام طول سال ،تا سال .2131
 .2.2حذف انواع سوء تغذیه تا سال  ،2131شامل دستیابی به اهداف موردتوافق بینالمللی در رابطه با کوتاهی قد و کموزنی در
کودکان زیر  5سال ،و توجه به نیازهای تغذیهای دختران نوجوان ،زنان باردار و شیرده و افراد مسن تا سال .2125
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خدمات مالی از جمله سرمایه گذاری های کوچک دارند.
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 .3.2تا سال  2131دو برابر شدن تولیدات کشاورزی و درآمد تولیدکنندگان محصوالت غذایی در مقیاس کوچک  ،به ویژه زنان،
مردم بومی ،خانوادهکشاورزان ،گله داران و ماهیگیران ،از طریقتأمین دسترسی ایمن و برابر به زمین،دیگر منابع تولیدی و نهاده ها،
دانش ،خدمات مالی ،بازارها ،و فرصتها برای تولید ارزشافزوده واشتغال غیرکشاورزی.
 .4.2تا سال  ،2131حصول اطم ینان از پایداری سیستم های تولید غذا و اجرای شیوه های کشاورزی تاب آور که بهرهوری و
تولید را افزایش میدهد ،به حفظ اکوسیستم کمک می کند ،ظرفیت سازگاری با تغییر اقلیم ،شرایط آب و هوایی سخت ،خشکسالی،
سیل و دیگر بالیای را باال برده ،به تدریج زمین و کیفیت خاک را بهبود میبخشد.
 .5.2حفظ تنوع ژنتیکی بذرها ،گیاهان زراعی و حیوانات اهلی ومزرعه ای و گونههای وحشی مرتبط با آنها از طریق مدیریت صحیح
و داشتن بانکهای بذر و گیاه متنوع در سطوح ملی ،منطقه ای و بین المللی و اطمینان از دسترسی و تقسیم عادالنه و منصفانه
مزایای ناشی از استفاده از منابع ژنتیکی و دانش سنتی مرتبط ،مطابق با توافق بین الملل تا سال .2121
-2الف .افزایش سرمایهگذاری ،از جمله از طریق افزایش همکاریهای بینالملل به منظور توسعه زیرساختهای روستایی ،تحقیقات
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کشاورزی و ترویج خدمات ،توسعه فناوری و بانکهای ژن گیاهی و دامی به منظور افزایش ظرفیت تولید کشاورزی در کشورهای در
حال توسعه ،به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته.
.2ب .اصالح و ممانعت از محدودیت ها و تحریفهای تجاری در بازارهای کشاورزی جهان ،از جمله از طریق حذف همزمان تمام
اشکال سوبسیدهای صادرات محصوالت کشاورزی و تمامی اقدامات صادراتی دارای اثر مشابه ،با توجه به تعهدات مذاکرات توسعه
دوحه.
.2ج .اتخاذ اقدامات الزم برای اطمینان از عملکرد مناسب بازار مواد غذایی و مشتقات آنها ،و تسهیل دسترسی به موقع به اطالعات
بازار ،از جمله ذخایر مواد غذایی ،به منظور کمک به محدود کردن نوسانات شدید قیمت مواد غذایی.

هدف کالن  . 3حصول اطمینان از زندگی سالم و ارتقای رفاه برای همه و در همه سنین
***********************************************************
 .1.3کاهش جهانی نسبت مرگ و میر مادران به کمتر از  71در هر  111111تولد زنده تا سال .2131
 .2.3پایان مرگ و میر قابل پیشگیری نوزادان و کودکان زیر پنج سال ،نائل شدن همه ی کشورها به کاهش مرگ و میر نوزادان
حداقل به پایینتر از  12در هر  1111تولد زنده و مرگ و میر زیر  5سال حداقل به پایینتر از  25در هر  1111تولد زنده تا سال
.2131
 .3.3پایان همهگیری بیماریهای ایدز ،سل ،ماالریا ،و بیماریهای غفلت شده گرمسیری و مبارزه با هپاتیت ،بیماریهای ناشی از
آب ،و سایر بیماری های واگیردار تا سال .2131
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 .4.3کاهش مرگ و میرهای زود رس از بیماری های غیرواگیر به یک سوم ،از طریق پیشگیری و درمان ،و ارتقاء سالمت روان و
تندرستی تقویت پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد ،از جمله سوء مصرف مواد مخدر و استفاده نابهجا از الکل تا سال . 2131
 .5.3به نصف رساندن مرگ و میر و صدمات ناشی از حوادث ترافیکی تا سال .2121
 .6.3حصول اطمینان از دسترسی همگانی به خدمات بهداشت جنسی و باروری ،از جمله تنظیم خانواده ،اطالعات و آموزش ،و
تلفیق بهداشت باروری در استراتژی ها و برنامه های ملی تا سال .2131
 .7.3دستیابی به پوشش همگانی سالمت ،شامل حمایت مالی ،دسترسی به خدمات سالمت ضروری و با کیفیت و دسترسی به
داروها و واکسن های ایمن ،موثر ،باکیفیت ،ضروری و مقرون به صرفه برای همه.
 .8.3دستیابی به پوشش همگانی سالمت ،شامل حمایت مالی ،دسترسی به خدمات سالمت ضروری و با کیفیت و دسترسی به
داروها و واکسن های ایمن ،موثر ،باکیفیت ،ضروری و مقرون به صرفه برای همه.

.2131
 .3الف .تقویت اجرای کنوانسیون معاهده سازمان بهداشت جهانی 2در راستای کنترل دخانیات در تمام کشورها به صورت مناسب
 .3ب .حمایت از فعالیتهای تحقیق و توسعه در تولید واکسن و داروهای مربوط به بیماریهای واگیر و غیر واگیر که در درجه اول
کشورهای در حال توسعه را تحت تاثیر قرار میدهند ،فراهم کردن دسترسی به دارو و واکسن های ضروری مقرون به صرفه مطابق
با بیانیه دوحه در توافقنامه  TRIPSو سالمت عمومی ،که حق کشورهای در حال توسعه برای استفاده کامل از مقررات مربوط به
این توافق در زمینه جنبههای تجاری از حقوق مالکیت معنوی راجع به انعطافپذیری در حفاظت از بهداشت عمومی و به ویژه،
دسترسی به دارو برای همه را تصریح میکند.
.3ج .افزایش قابل توجه بودجه سالمت و اشتغال  ،توسعه ،آموزش و حفظ نیروی کار سالم در کشورهای در حال توسعه ،به ویژه در
کشورهای کمتر توسعه یافته و جزایر کوچک ایالتی در حال توسعه.
.3د .تقویت ظرفیت همه کشورها ،به ویژه کشورهای در حال توسعه ،در حیطه هشدار پیش از موعد ،کاهش خطر و مدیریت مخاطرات
سالمت در سطوح ملی و جهانی.
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 .9.3کاهش قابلتوجه میزان مرگ و میر و بیماریهای ناشی از مواد شیمیایی خطرناک ،هوا ،آب ،آلودگی خاک و آالیندهها تا سال
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هدف کالن  . 4حصول اطمینان از آموزش جامع و باکیفیت مساوی و ترویج فرصت های یادگیری
مادام العمر برای همه
**********************************************************
 .1.4تا سال  2131حصول اطمینان از ابن که همه دختران و پسران به طور رایگان و عادالنه تحصیالت ابتدایی و متوسطه را تکمیل
کنند که منجر به یادگیری مرتبط و موثر می شود .
 .2.4تا سال  2131حصول اطمینان از این که همه دختران و پسران به کیفیت نموی اوایل دوران کودکی ،مراقبت و آموزش پیش
دبستانی دست یابند  ،به نحوی که از آمادگی الزم برای ورود به دوران ابتدایی بهرهمند گردند.
 .3.4حصول اطمینان از اینکه تمامی مردان و زنان از دسترسی برابر به دانش فنی با کیفیت و مقرون به صرفه  ،تحصیالت حرفهای
و عالی از جمله دانشگاه تا سال  2131برخوردار شوند.
 .4.4افزایش قابل توجه تعداد جوانان و بزرگساالنی که تا سال  2131مهارت های مناسب از جمله مهارتهای فنی و حرفه ای را جهت
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اشتغال ،داشتن شغل های مناسب و کارآفرینی داشته باشند.
 .5.4از بین بردن تبعیض جنسیتی در آموزش و حصول اطمینان از دسترسی برابر به تمامی سطوح آموزش و پرورش و آموزش فنی
و حرفه ای برای قشرآسیب پذیر ،از جمله افراد دارای معلولیت ،مردم بومی و کودکان واقع در موقعیت های آسیب پذیر تا سال
2131.
 .6.4حصول اطمینان از این که تمام جوانان و نسبت قابل توجهی از بزرگساالن ،هم زنان و هم مردان ،تا سال  2131به سواد و
مهارت ریاضی دست یابند.
 .7.4حصول اطمینان از این که تمامی فراگیران تا سال  2131به دانش و مهارت های مورد نیاز برای ترویج توسعه پایدار ،از جمله
ترویج آن به دیگران ،از طریق آموزش برای توسعه پایدار و سبک زندگی پایدار ،حقوق بشر ،برابری جنسیتی ،ترویج فرهنگ صلح و
عدم خشونت ،شهروند جهانی ،و ارج نهادن به تنوع فرهنگی و مشارکت فرهنگی برای توسعه پایدار ،دست یابند.
.4الف .ساخت و ارتقاء امکانات و تسهیالت آموزشی مختص به گروه کودکان ،معلولین و حساس به جنسیت  ،و ایجاد محیطهای
یادگیری سالم ،دور از خشونت ،جامع و مؤثر برای آموزش همگان
.4ب .گسترش قابل توجه تعداد بورس های تحصیلی در سطح جهانی برای کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای کمتر
توسعه یافته ،ایالت در حال توسعه جزایر کوچک  3و کشورهای آفریقایی برای ثبت نام در آموزش عالی ،از جمله آموزش های حرفه
ای ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،فنی و مهندسی و برنامه های علمی در کشورهای توسعه یافته و دیگر کشورهای در حال توسعه تا
سال .2121
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.4ج .افزایش قابل توجه تامین معلمان واجد شرایط ،از جمله از طریق همکاری های بین المللی برای آموزش معلمان در کشورهای
در حال توسعه ،به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته و جزایر کوچک ایالتی در حال توسعه تا سال .2131

هدف کالن  . 5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمند سازی همه زنان و دختران
***********************************************************
 .1.5پایان دادن به تمام اشکال تبعیض بر ضد زنان و دختران در همه جا
 .2.5از بین بردن هرگونه خشونت علیه زنان و دختران در حوزه های عمومی و خصوصی از جمله قاچاق و سوء استفاده جنسی و
انواع دیگر از سوء استفاده.
 .3.5از بین بردن تمام اقدامات مضر در کودکان مانند ازدواج زود هنگام و اجباریو قطع عضو آلت تناسلی زنانه.
 .4.5تشخیص و ارزش سرپرستی بدون دستمزد و کار خدماتی از طریق فراهم نمودن خدمات عمومی ،زیر ساختها و سیاستهای

 .5.5تضمین مشارکت کامل و مؤثر زنان و فرصت های برابر برای رهبری در تمام سطوح تصمیمگیری در زندگی سیاسی  ،اقتصادی
و عمومی
 .6.5اطمینان از دسترسی همگانی به بهداشت جنسی و باروری و حقوق باروری مطابق با مفاد برنامه عمل «کنفرانس بینالمللی
جمعیت و توسعه »4و برنامه عمل پکن 5و دستاوردهای کنفرانسهای بررسی آنها
.5الف .انجام اصالحات برای اعطای حقوق برابر به زنان برای دست یافتن به منابع اقتصادی و همچنین داشتن مالکیت و کنترل بر
اراضی و دیگر اشکال دارایی ها ،خدمات مالی ،ارث و منابع طبیعی در چارچوب قوانین و ضوابط ملی
.5ب .افزایش استفاده از تکنولوژیهای توانمندساز ،به ویژه  ICT6برای افزایش توانمندی در زنان
.5ج .اتخاذ و تقویت سیاستهای کارا و تدوین قانون الزم االجرا برای ترویج برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان و دختران در تمام
سطوح.

هدف کالن  . 6حصول اطمینان از در دسترس بودن آب و فاضالب برای همه و مدیریت پایدار آنها
**************************************************************
 .1.6دسترسی جهانی و عادالنه به آب آشامیدنی سالم و ارزان برای همه تا سال .2131
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 .2.6دسترسی همه به سیستم تخلیه فاضالب و بهداشت مناسب و عادالنه و پایان دادن به دفع مدفوع در فضای باز ،توجه خاص به
نیازهای زنان و دختران و کسانی که در موقعیت های آسیب پذیر قرار دارند تا سال .2131
 .3.6بهبود کیفیت آب بوسیله کاهش آلودگی ،حذف زباله و به حداقل رساندن انتشار مواد شیمیایی خطرناک ،به نصف رساندن
مقدار فاضالب تصفیه نشده و افزایش قابل توجه میزان بازیافت و استفاده مجدد و ایمن درسطح جهانی تا سال .2131
 .4.6افزایش قابلتوجه کارایی مصرف آب در تمامی بخشها و حصول اطمینان از برداشت پایدار و تامین آب شیرین برای پاسخگویی
به کمبود آب و کاهش قابلمالحظه تعداد افرادی که از کم آبی رنج میبرند تا سال .2131
 .5.6پیاده سازی مدیریت جامع منابع آب در تمامی سطوح تا سال  ،2131از جمله از طریق همکاری فرامرزی مناسب.
 .6.6حفاظت و احیای اکوسیستمهای وابسته به آب ،از جمله کوهها ،جنگلها ،تاالبها ،رودخانه ها ،دریاچه ها و آبخوان ها تا سال
.2131
.6الف .گسترش همکاریهای بینالملل و حمایت از ظرفیتسازی در کشورهای در حال توسعه در زمینه فعالیتها و برنامههای
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مربوط به آب و فاضالب  ،از جمله برداشت آب ،نمک زدایی آب ،بهره وری آب ،تصفیه خانه فاضالب ،تکنولوژیهای بازیافت و استفاده
مجدد تا سال .2131
.6ب .حمایت و تقویت مشارکت جوامع محلی در بهبود مدیریت آب وفاضالب.

هدف کالن  .7حصول اطمینان از دسترسی به انرژی مقرون به صرفه ،قابل اعتماد ،پایدار ،و مدرن
برای همه.
***********************************************************
 .1.7اطمینان از دسترسی همگانی به خدمات انرژی مقرون به صرفه ،قابل اعتماد و مدرن تا سال .2131
 .2.7افزایش قابل توجه سهم انرژی های تجدید پذیر در ترکیب انرژی جهانی تا سال .2131
 .3.7دو برابر کردن نرخ جهانی بهبود در بهره وری انرژی تا سال .2131
.7الف .افزایش همکاری های بین المللی برای تسهیل دسترسی به پژوهش ها و تکنولوژی های انرژی پاک ،از جمله انرژیهای
تجدید پذیر ،بهره وری انرژی ،و فناوری سوخت های فسیلی پیشرفته و پاک تر ،و ارتقای سرمایه گذاری در زیرساخت های انرژی و
فناوری انرژیهای پاک تا سال .2131
.7ب .گسترش زیرساختها و ارتقاء فناوری برای تدارک خدمات انرژیهای نو و پایدار برای همه در کشورهای در حال توسعه به
ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته و ایاالت در حال توسعه جزایر کوچک تا سال .2131
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هدف کالن  .8ترویج رشد اقتصادی پایدار و فراگیر ،اشتغال کامل و سازنده و کار شایسته برای همه
**************************************************************
 .1.8تداوم در رشد اقتصادی سرانه مطابق با شرایط ملی ،به ویژه حداقل  ٪7رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی ) (GDPدر کشورهای
کمتر توسعه یافته.
 .2.8رسیدن به سطوح باالتری از بهره وری اقتصادی از طریق تنوع بخشی ،ارتقاء فناوری و نوآوری ،از جمله از طریق تمرکز بر بخش
های دارای ارزش افزوده باال و کارطلب.
 .3.8ارتقاء سیاست های توسعهگرایی که از فعالیتهای سودآفرین ،ایجاد شغل شایسته ،کارآفرینی ،خالقیت و نوآوری و ترغیب به
رشد و رسمی سازی موسسات ریز ،کوچک و متوسط اقتصادی ،از جمله از طریق دسترسی به خدمات مالی حمایت می کند.
 .4.8بهبود تدریجی بهره وری منابع جهانی در مصرف و تولید ،و تالش در جهت رشد اقتصادی بدون تخریب محیط زیست و مطابق

 .5.8دستیابی همه ی زنان و مردان به اشتغال کامل و سودآفرین و کار شایسته  ،از جمله جوانان و اشخاص دارای معلولیت و و
پرداخت دستمزد برابر به کارهایی با ارزش یکسان ،تا سال .2131
 .6.8تا سال  2121کاهش قابلتوجه نسبت جوانان بیکار ،بیسواد و فاقد مهارت تا سال .2121
 .7.8اتخاذ اقدامات فوری و موثر برای ریشه کن ساختن کاراجباری ،برده¬داری مدرن ،قاچاق انسان و ایمن بودن از تحریم ها و
حذف بدترین اشکال کار کودکان از جمله سربازگیری و استفاده از کودکان سرباز ،و تا سال  2125پایان دادن به کار کودکان در
تمامی اشکال آن.
 .8.8حمایت از حقوق نیروی کار و ترویج محیط کار امن و مطمئن برای همه کارگران شامل کارگران مهاجر ،به ویژه زنان مهاجر،
و کسانی که دارند.
 .9.8تدبیر و اجرای سیاستهایی برای ترویج گردشگری پایدار به منظور ایجاد شغل و ترویج فرهنگ و محصوالت محلی تا سال
.2131
 .10.8تقویت ظرفیت موسسات مالی داخلی برای ترغیب و توسعه دسترسی به خدمات بانکی و بیمه و خدمات مالی برای همه.
.8الف .افزایش کمک برای حمایت تجاری برای کشورهای در حال توسعه ،به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته ،خصوصاً از طریق
چارچوب جامع پیشرفته برای کمک رسانی فنی در حیطه تجارت به کشورهای کمتر توسعهیافته.
.8ب .توسعه و عملیاتی کردن یک استراتژی جهانی برای اشتغال جوانان و اجرای پیمان مشاغل جهانی ( ILOسازمان بین المللی
کار) تا سال .2121
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هدف کالن  .9ایجاد زیرساخت های تاب آور ،ارتقاء صنعتی فراگیر و پایدار و پرورش نوآوری
***********************************************************
 .1.9توسعه زیرساختهای با کیفیت ،قابل اعتماد ،پایدار و تاب آور  ،از جمله زیرساخت های منطقه ای و فرامرزی ،برای حمایت از
توسعه اقتصادی و رفاه بشر ،با تمرکز بر دسترسی مقرون به صرفه و عادالنه برای همه.
 .2.9ترویج صنعت فراگیر و پایدار وافزایش قابل توجه سهم صنعت از اشتغال و تولید ناخالص داخلی ،همراستا با شرایط ملی ،و دو
برابر شدن سهم آن در کشورهای کمتر توسعه یافته تا سال .2131
 .3.9افزایش دسترسی صنایع کوچک و سایر کسبوکارها ،به ویژه در کشورهای در حال توسعه ،به تسهیالت مالی از جمله وام و
اعتبار مقرون به صرفه و ادغام آنها در زنجیره ارزش ها و بازارها.
 .4.9ارتقاء زیرساختها و مقاومسازی صنایع به منظور پایدار سازی آنها ،همراه با افزایش بهرهوری مصرف منابع و عمدتاً اتخاذ فن
آوری ها و فرایندهای صنعتی پاک و سازگار با محیط زیست  ،وانجام اقداماتی از طرف تمامی کشورها مطابق با قابلیت های مربوطه
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شان تا سال .2131
 .5.9افزایش تحقیقات علمی ،ارتقاء قابلیت های فنی بخشهای صنعتی در همه کشورها ،به ویژه در کشورهای در حال توسعه ،از
جمله تشویق به نوآوری و افزایش قابل توجه تعداد نیروهای بخش تحقیق و توسعه به ازای هر یک میلیون نفر و افزایش قابل توجه
هزینههای تحقیق و توسعه در بخش دولتی و خصوصی تا سال .2131
.9الف .تسهیل توسعه زیرساخت های پایدار و تاب آور در کشورهای در حال توسعه از طریق افزایش حمایت های مالی ،تکنولوژیکی
و فنی از کشورهای آفریقایی ،کشورهای کمتر توسعه یافته ،کشورهای درحال توسعه محصور در خشکی و ایاالت در حال توسعه
جزایر کوچک.
.9ب .حمایت از توسعه تکنولوژی داخلی ،پژوهش و نوآوری در کشورهای در حال توسعه از جمله از طریق ایجاد جو سیاسی مساعد
برای تنوع بخشی درون صنعتی و افزودن ارزش به کاالها.
.9ج .افزایش قابلتوجه دسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطات و تالش برای فراهم کردن دسترسی جهانی و مقرون به صرفه به
اینترنت در کشورهای کمتر توسعه یافته تا سال .2121

هدف کالن  .10کاهش نابرابری در داخل و در میان کشورها
*****************************************
 .1.10افزایش تدریجی و پایدار درآمد  %41از پایینترین گروههای درآمدی به نرخی باالتر از میانگین درآمد ملی تا سال .2131
 .2.10توانمندسازی و ارتقای فراگیری اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی همه بدون در نظر گرفتن سن ،جنس ،معلولیت ،نژاد ،قومیت،
اصلیت ،مذهب یا وضعیت اقتصادی یا دیگر وضعیت ها تا سال .2131
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 .3.10اطمینان از دسترسی به فرصتهای برابر و کاهش نابرابریهای درآمدی ،از جمله از طریق حذف قوانین ،سیاستها و اقدامات
تبعیضآمیز و ارتقای قوانین ،سیاستها و اقدامات مناسب در این زمینه
 .4.10اتخاذ سیاستها به ویژه سیاستهای مالی ،حقوق و دستمزدی و تأمین اجتماعی ،و دستیابی تدریجی به برابری بیشتر.
 .5.10بهبود قوانین و پایش بازارهای و موسسات مالی جهانی و تقویت اجرای این قبیل مقررات
 .6.10حصول اطمینان از بهبود وضعیت نمایندگی و رسانیدن صدای کشورهای در حال توسعه در تصمیمگیریهای نهادهای اقتصادی
و مالی بین المللی به منظور ایجاد نهادهای موثرتر ،معتبرتر ،پاسخگو و مشروع
 .7.10تسهیل جابجایی و مهاجرت منظم ،ایمن ،قانونی و معتبر افراد ،از جمله از طریق اجرای سیاستهای برنامه ریزی شده و به
خوبی مدیریت شده مهاجرت.
.10الف .اجرای اصول تدابیر خاص و متمایز در کشورهای در حال توسعه ،به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته ،با توجه به توافقات

.10ب .تشویق کمکهای همکاری های توسعهای رسمی و برقراری جریانهای مالی ،از جمله سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،در
کشورها با نیاز مبرم ،به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته ،کشورهای آفریقایی ،ایاالت درحال توسعه جزایر کوچک و کشورهای
درحال توسعه محصور در خشکی ،مطابق با طرحها و برنامههای ملیشان.
.10ج .کاهش هزینه های معامالت مربوط به انتقال مهاجر به کمتر از  %3و منع راههای پرداخت پول انتقال مهاجر با ارزش باالتر از
 %5تا سال .2131

هدف کالن  .11ایجاد شهرها و شهرکهایی فراگیر ،ایمن ،تاب آور و پایدار
******************************************************
 .1.11اطمینان از دسترسی برای همه به مسکن مناسب ،ایمن و مقرون به صرفه و خدمات پایه و بهبود محله های فقیرنشین تا سال
.2131
 .2.11فراهم کردن دسترسی به سیستم حمل و نقل ایمن ،مقرون به صرفه ،در دسترس و پایدار برای همه ،بهبود ایمنی جاده ها به
ویژه با گسترش حمل و نقل عمومی ،با توجه ویژه به نیازهای کسانی که در موقعیت های آسیب پذیر قرار دارند ،از جمله زنان،
کودکان ،افراد معلول و افراد مسن تا سال .2131
 .3.11افزایش شهرنشینی جامع و پایدار ،و ظرفیتسازی برای برنامهریزی  ،مدیریت یکپارچه و پایدار و مشارکتی سکونتگاههای انسان
ها در تمامی کشورها تا سال .2131
 .4.11تقویت تالش ها برای حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان.
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 .5.11کاهش قابلتوجه تعداد مرگ و افراد تحت تاثیر این مرگ و میرها و کاهش پایدار خسارات اقتصادی مستقیم بالیای طبیعی به
 GDPمانند بالیای مرتبط با آب  ،با تمرکز بر حمایت از افراد فقیر و اقشار آسیب پذیر تا سال .2131
 .6.11کاهش سرانه اثرات نامطلوب محیط زیستی در شهرها ،از جمله از طریق توجه ویژه به کیفیت هوا ،مدیریت زبالههای شهری
و سایر موارد مشابه تا سال .2131
 .7.11فراهم کردن دسترسی همگان به فضاهای ایمن ،جامع و قابل دسترس ،سبز و عمومی ،به ویژه برای زنان و کودکان ،افراد مسن
و افراد ناتوان تا سال .2131
.10الف .حمایت از پیوندهای مثبت اقتصادی ،اجتماعی و محیطزیستی بین مناطق شهری ،نیمه شهری و روستایی از طریق تقویت
برنامه ریزی توسعه ملی و منطقه ای.
.10ب .افزایش قابل توجه تعداد شهرها و سکونتگاههای انسانها با به کارگیری و پیادهسازی سیاستها و برنامهریزی در جهت
فراگیرشدن ،کارایی منابع ،کاهش اثرات و سازگاری با تغییرات اقلیمی ،توان تاب آوری در برابر بالیای طبیعی ،توسعه و اجرای همسو

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

با چارچوب  Sendaiبرای کاهش خطرات بحران  ، 72115-2131مدیریت کل نگر خطرات بالیای طبیعی در تمام سطوح تا سال
.2121
.10ج .حمایت از کشورهای کمتر توسعه یافته ،از جمله از طریق کمک های مالی و فنی ،برای ساختمانهای پایدار و تاب آور با
استفاده از مصالح ساختمانی محلی.

هدف کالن  .12حصول اطمینان از الگوهای تولید و مصرف پایدار
**************************************************
 .1.12پیادهسازی چارچوب  11سال برنامهریزی در تولید ومصرف پایدار ( ،)YFP11با مشارکت تمامی کشورهاو رهبری کشورهای
توسعهیافته ،با توجه به توسعه و قابلیتهای کشورهای در حال توسعه.
 .2.12دستیابی به مدیریت پایدار و استفاده کارآمد از منابع طبیعی تا سال .2131
 .3.12به نصف رساندن سرانه ضایعات غذایی در جهان در سطوح توزیع کننده خرد و مصرف کننده ،و کاهش تلفات مواد غذایی
در طول زنجیره تولید و عرضه ،از جمله تلفات پس از برداشت تا سال.2131
 .4.12دستیابی به مدیریت کامل محیط زیستی مواد شیمیایی و مواد زائد در طول چرخه حیاتشان ،مطابق با چارچوب های بین
المللی مورد توافق و کاهش قابل توجه انتشار آنها به هوا ،آب و خاک برای به حداقل رساندن عوارض نامطلوب آنها بر سالمت انسان
و محیط زیست تا سال .2121

Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2115-2131
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 .5.12کاهش قابل توجه تولید زباله از طریق پیشگیری ،کاهش ،بازیافت و استفاده مجدد تا سال .2131
 .6.12تشویق شرکت ها ،به ویژه شرکت های بزرگ و فراملی ،برای اتخاذ شیوه های پایدار و به منظور تلفیق اطالعات پایداری در
چرخه گزارش دهی خود.
 .7.12ترویج شیوه های پایدار خرید عمومی مطابق با سیاست ها و اولویت های ملی.
 .8.12تا سال  ،2131حصول اطمینان از اینکه مردم در همه جا اطالعات و آگاهی مرتیط با توسعه و سبک زندگی پایدار در هماهنگی
با طبیعت را داشته باشند.
.10الف .حمایت از کشورهای در حال توسعه برای تقویت ظرفیت های علمی و فنی آنها برای حرکت به سمت الگوهای تولید و مصرف
پایدارتر.
.10ب .توسعه و پیاده سازی ابزارهایی برای پایش اثرات توسعه پایدار بر گردشگری پایدار که موجب ایجاد شغل ،ترویج فرهنگ و

.10ج .منطقی کردن یارانه سوختهای فسیلی ناکارآمد که ترویج دهندهاسراف هستند از طریق حذف انحراف بازار ،مطابق با شرایط
ملی ،از جمله تجدید ساختار مالیاتی و حذف تدریجی یارانه های ناکارآمد تا حد امکان  .به منظور کاهش اثرات محیط زیستی آنها،
با توجه کامل به نیازها و شرایط کشورهای در حال توسعه و کمینه سازی موانع توسعه ای به شیوه ای که فقرا و جوامع آسیب دیده
را محافظت کند .

هدف کالن  .13انجام اقدامات فوری برای مبارزه با تغییر اقلیم و اثرات آن
****************************************************
 .1.13تقویت تاب آوری و ظرفیت سازگاری در برابر مخاطرات تغییرات اقلیمی و بالیای طبیعی در همه کشورها .
 .2.13تلفیق تدابیر تغییر اقلیم در سیاست ها ،راهبردها و برنامه ریزیهای ملی.
 .3.13بهبود آموزش ،افزایش آگاهی و ظرفیت انسانی و سازمانی در کاهش اثرات تغییراقلیم ،سازگاری ،کاهش اثرات و هشداردهی
زود هنگام.
.13الف .اجرا تعهد به کشورهای توسعه یافته برای  UNFCCCبا توافق مشترک بر اختصاص ساالنه 111میلیارد دالر از تمامی
منابع تا سال  ،2121برای رسیدگی به نیازهای کشورهای در حال توسعه در زمینه اقدامات کاهشی قابل توجه و شفاف سازی در
اجرا و عملیاتی کردن کامل کمک های اقلیم سبزاز طریق سرمایه گذاری های اینچنینی در اسرع وقت.
.13ب .پیشبرد سازوکارهایی برای باال بردن ظرفیت مربوط به برنامه ریزی و مدیریت موثر برای تغییر اقلیم ،در کشورهای کمتر
توسعه یافته ،از جمله تمرکز بر زنان ،جوانان ،محلی و جوامع به حاشیه رانده شده.
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محصوالت محلی می شود.
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هدف کالن  .14حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوسها ،دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار
***********************************************************
 .1.14پیشگیری و کاهش قابل توجه آلودگی دریایی از همه نوع آن ،به ویژه از فعالیتهای مرتبط با خشکی ،از جمله زباله های
دریایی و آلودگی مواد غذایی تا سال .2125
 .2.14مدیریت پایدار و حفاظت از اکوسیستمهای دریایی و ساحلی برای جلوگیری از اثرات نامطلوب قابل توجه ،از جمله با تقویت
توان تاب آوری آنها ،و اقدام برای بازسازی آنها  ،برای دستیابی به اقیانوس سالم و مولد تا سال .2121
 .3.14به حداقل رساندن و مقابله با اثرات اسیدی شدن اقیانوس ها ،از جمله از طریق افزایش همکاریهای علمی در تمام سطوح.
 .4.14تا سال  ،2121تنظیم موثر میزان برداشت محصول ،و پایان دادن به صید بی رویه ،ماهیگیری غیر قانونی ،گزارش نشده و
کنترل نشده ( )IUU8و شیوه های ماهیگیری مخرب ،و اجرای طرح های مدیریت علمی ،برای احیای ذخایر شیالتی در کوتاه ترین

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

زمان ممکن ،حداقل در حدی که بتواند بیشترین عملکرد پایدار را مطابق با ویژگیهای بیولوژیکی تولید کند.
 .5.14تا سال  ،2121حفظ حداقل  11درصد از مناطق ساحلی و دریایی ،مطابق با قوانین ملی و بین المللی و بر اساس بهترین
اطالعات علمی موجود.
 .6.14تا سال  2121ممنوعیت آن دسته از یارانههای شیالتی که به صید بی رویه و بیش از ظرفیت کمک میکند ،و همچنین حذف
یارانه هایی که به صید غیر قانونی ،گزارش نشده و کنترل نشده ( )IUUمنجر می شود ،و جلوگیری از تخصیص چنین یارانههای
جدیدی ،تشخیص اینکه درمان مناسب و به خصوص موثر برای کشورهای در حال توسعه و کشورهاکمتر توسعه یافته باید بخش
جدایی ناپذیر مذاکرات یارانههای شیالت در  WTOشود.
 .7.14تا سال  ،2131افزایش منافع اقتصادی به  SIDSو  LDCsبا استفاده پایدار از منابع دریایی ،از جمله از طریق مدیریت پایدار
شیالت ،آبزی پروری و گردشگری.
.14الف .افزایش دانش علمی ،توسعه ظرفیت پژوهش و انتقال فن آوریهای دریایی با در نظر گرفتن معیارها و رهنمودهای کمیسیون
اقیانوس شناسی بین دولتی مربوط به انتقال فناوریهای دریایی 9به منظور بهبود سالمت اقیانوسها و به منظور افزایش سهم تنوع
زیستی دریایی برای توسعه کشورهای در حال توسعه ،به ویژه  SIDSو .LDCs

.14ب .فراهم کردن دسترسی ماهیگیران صنعتگر در مقیاس های کوچک ،به منابع دریایی و بازار.

illegal, unreported and unregulated
Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine Technology
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.14ج .افزایش حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوسها و منابع آنها به وسیله اجرای قوانین بین المللی همانطور که در UNCLOS

آمده است تا بتوان چارچوبی قانونی برای حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوسها و منابع آنها فراهم کرد ،همانطور که در پاراگراف
 158آیندهای که ما میخواهیم آورده شده است.

هدف کالن  .15حفاظت ،بازسازی و ارتقای استفاده پایدار از اکوسیستمهای خشکی ،مدیریت پایدار
جنگل ها ،مبارزه با بیابان زایی ،و متوقف و معکوس ساختن تخریب زمین و توقف از بین رفتن تنوع
زیستی.
***********************************************************
 .1.15تضمین حفاظت ،بازسازی و استفاده پایدار از اکوسیستمهای آبشیرین خشکی و درون مرزی و خدمات آنها ،به خصوص در
مورد جنگلها ،تاالب ها ،کوه ها و مناطق خشک ،در راستای تعهدات در قالب موافقت نامههای بین المللی تا سال .2121
 .2.15پیشبرد اجرای مدیریت پایدار همه انواع جنگلها ،توقف جنگل زدایی ،احیای جنگلهای تخریب شده ،و افزایش جنگل زایی

 .3.15مبارزه با بیابان زایی ،و احیای زمین و خاک تخریب شده ،از جمله زمینهای متاثر از بیابان زایی ،خشکسالی و سیل ،و تالش
برای دستیابی به جهانی بدون تخریب زمین تا سال .2131
 .4.15تا سال  2131حصول اطمینان از حفاظت از اکوسیستمهای کوهستانی ،از جمله تنوع زیستی آنها ،به منظور افزایش ظرفیت
شان در جهت تامین مزایایی که برای توسعه پایدار ضروری است.
 .5.15انجام اقدامات فوری و قابل توجه برای کاهش تخریب زیستگاههای طبیعی ،توقف نابودی تنوع زیستی ،و تا سال  2121حفاظت
و جلوگیری از انقراض گونههای در معرض خطر.
 .6.15حصول اطمینان از به اشتراک گذاری عادالنه و منصفانه مزایای حاصل از استفاده از منابع ژنتیکی و گسترش دسترسی مناسب
به این منابع.
 .7.15انجام اقدامات فوری برای پایان دادن به شکار غیرقانونی و قاچاق گونه های حفاظت شده گیاهان و جانوران و حل مسئله
عرضه و تقاضای محصوالت غیر قانونی حیات وحش.
 .8.15تا سال  2121معرفی اقدامات برای جلوگیری از کاهش قابل توجه اثرات گونه¬های بیگانه مهاجم بر اکوسیستمهای آبی و
خشکی ،و کنترل و یا از بین بردن گونههای در اولویت.
 .9.15ادغام ارزش اکوسیستم و تنوع زیستی در برنامهریزی ملی و محلی ،فرایندهای توسعه و استراتژی های کاهش فقر تا سال
.2121
.15الف .تجهیز و افزایش قابلتوجه تمام منابع مالی برای حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی و اکوسیستمها.
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و احیای جنگلها در سطح جهان تا سال .2121
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.15ب .بسیج منابع قابل توجه از تمامی منابع و در تمام سطوح مالی برای مدیریت پایدار جنگل ،ارائه مشوق های کافی برای
کشورهای در حال توسعه برای پیشبرد مدیریت پایدار جنگل از جمله حفاظت منابع طبیعی و احیای جنگل.
.15ج .افزایش حمایت جهانی به منظور تالش برای منع شکار غیر قانونی و قاچاق گونه های حفاظت شده ،از جمله افزایش ظرفیت
جوامع محلی که به دنبال فرصتهایی برای زندگی پایدار می باشند.

هدف کالن  .16ترویج جوامع صلح آمیز و فراگیر برای توسعه پایدار ،فراهم کردن دسترسی به عدالت
برای همه و ایجاد نهادهای اثربخش ،پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح
***********************************************************
.1.16کاهش قابل توجه تمام اشکال خشونت و مرگومیر مربوط به آن در همه جا.
 .2.16پایان دادن به سوء استفاده ،بهره کشی ،قاچاق و تمام اشکال خشونت و شکنجه علیه کودکان.
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 .3.16ارتقاء حاکمیت قانون در سطوح ملی و بین المللی ،و تضمین دسترسی برابر به عدالت برای همه.
 .4.16تا سال  2131کاهش قابل توجه جریانهای مالی و تسلیحاتی غیر قانونی ،تقویت بازیابی و بازگردانی دارایی های به سرقت
رفته و مبارزه با تمام اشکال جرایم سازمان یافته.
 .5.16کاهش قابل مالحظه فساد و رشوه خواری در تمام اشکال آن.
 .6.16توسعه نهادهای موثر ،پاسخگو و شفاف در تمام سطوح.
 .7.16حصول اطمینان از تصمیمگیری پاسخگو ،جامع و مشارکتی در تمام سطوح.
 .8.16گسترش و تقویت مشارکت کشورهای در حال توسعه در نهادهای حکمرانی جهانی.
 .9.16تا سال 2131فراهم کردن هویت قانونی برای همه ازجمله ثبت موالید.
 .10.16حصول اطمینان از دسترسی عموم به اطالعات و حمایت از آزادی های بنیادی ،مطابق با قوانین ملی و موافقت نامه های بین
المللی.
.16الف .تقویت نهادهای ملی مربوطه ،از جمله از طریق همکاری های بین المللی ،برای ظرفیتسازی در تمام سطوح ،به ویژه در
کشورهای در حال توسعه ،برای جلوگیری از خشونت و مبارزه با تروریسم و جرایم.
.16ب .ترویج و اعمال قانون و سیاست های غیر تبعیض آمیز برای توسعه پایدار.

15

معاونت امور اقتصادی و برنامهریزی

هدف کالن  .17تقویت ابزار پیاده سازی و احیای مشارکت جهانی برای توسعه پایدار
امور مالی
***********************************************************
 .1.17تقویت کردن تجهیز منابع داخلی ،از جمله از طریق حمایتهای بین المللی به کشورهای در حال توسعه برای ارتقای ظرفیت
داخلی برای اخذ مالیات و عواید دیگر.
 .2.17کشورهای توسعه یافته به طور کامل تعهدات  ODAخود را اجرا میکنند ،از جمله تعهد توسط بسیاری از کشورهای توسعه
یافته برای رسیدن به  ODA/GNI %1.7برای کشورهای در حال توسعه یافته و  1.15تا  1.2درصد از  ODA/GNIبرای کشورهای
کمتر توسعه یافته؛
ارائه دهنگان  ODAبه تنظیم یک هدف برای فراهم کردن حداقل  1.2درصد از  ODA/GNIباید برای کشورهای کمتر توسعه
یافته تشویق میشوند.

 .4.17کمک به کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به پایداری بلند مدت از طریق سیاست های هماهنگ با هدف تقویت تامین
مالی کاهش بدهی و تجدید ساختار بدهیها به صورت مناسب و رسیدگی به بدهی های خارجی کشورهای فقیر بسیار بدهکار
( )HIPC11برای کاهش رنج بدهکاری.
 .5.17اتخاذ و اجرای رژیم های توسعه سرمایه گذاری برای کشورهای کمتر توسعه یافته.

فناوری
 .6.17افزایش همکاریهای شمال-جنوب ،جنوب-جنوب و مثلث منطقه ای و بین المللی ،ودسترسی به علم ،فن آوری و نوآوری و
بهبود تبادل اطالعات روی اهداف مورد توافق ،از جمله بهبود همکاری میان مکانیزمهای موجود ،به ویژه در سطح سازمان ملل و از
طریق یک مکانیزم تسهیالتی تکنولوژی جهانی.
 .7.17ترویج و توسعه ،انتقال ،انتشار و پخش فن آوری های سازگار با محیط زیست برای کشورهای توسعه یافته در شرایط مطلوب
و دلخواه ،شامل شرایط ترجیحی و امتیازی ،به عنوان توافق شده ی متقابل.
 .8.17به طور کامل موثر واقع شدن فنآوری بانک مکانیزم ظرفیت سازی ( STI11دانش ،فناوری و ابداع) برای کشورهای با کمتر
توسعه یافته تا سال  ،2117و افزایش استفاده از فناوری های توانا به ویژه در .ICT12

Heavily Indebted Poor Countries

11

science, technology and innovation
information and communications technology
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 .3.17به کارگیری منابع مالی اضافی برای کشورهای در حال توسعه از منابع مختلف.
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ظرفیت سازی
 .9.17افزایش حمایت ملی برای اجرای موثر و هدف قرار دادن ظرفیت سازی در کشورهای در حال توسعه برای حمایت برنامه های
ملی که تمام اهداف توسعه پایدار را از جمله از طریق شمال – جنوب ،جنوب  -جنوب و همکاری سه جانبه اجرا کند.

تجارت
 .10.17ترویج سیستم تجارت جهانی ،مبتنی بر قانون ،باز ،غیرتبعیض آمیز و چندجانبه و عادالنه زیر نظر  WTOاز جمله از طریق
نتیجه گیری از مذاکرات در دستور کار توسعه دوحه.
 .11.17افزایش چشمگیر صادرات از کشورهای در حال توسعه ،به ویژه با توجه به دو برابر شدن سهم کشورهای کمتر توسعه یافته از
صادرات جهانی تا سال .2121
 .12.17تحقق بخشیدن به موقع اجرای معافیت حقوق گمرکی ،بدون سهمیه دستیابی به بازار به صورت پایدار برای تمامی کشورهای
کمتر توسعه یافته مطابق با تصمیمات سازمان تجارت جهانی  13از جمله از طریق اطمینان خاطر از قوانین ترجیحی از مبدا قابل وارد
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کردن از کشورهای کمتر توسعه یافته که شفاف و ساده هستند و کمک به تسهیل بازار دست یابی.

مسائل سیستماتیک
*********************
انسجام سیاستگذاری و سازمانی
 .13.17افزایش جهانی ثبات اقتصاد کالن از جمله از طریق هماهنگی های سیاست گذاری و انسجام سیاست گذاری.
 .14.17ارتقاء انسجام سیاست گذاری برای توسعه پایدار.
 .15.17احترام به فضای سیاستگذاری و رهبری هر کشور برای ایجاد و اجرای سیاست هایی برای ریشه کنی فقر و توسعه پایدار.

مشارکت چند ذینفعی
 .16.17افزایش مشارکت جهانی برای توسعه پایدار که توسط مشارکت ذینفعان تکمیل شده و دانش ،تخصص ،فن آوری و منابع
مالی برای حمایت از دستیابی به اهداف توسعه پایدار در همه کشورها ،به ویژه کشورهای در حال توسعه تجهیز کرده و به اشتراک می-
گذارد.
 .17.17تشویق و ترویج مشارکت عمومی ،عمومی -خصوصی و جامعهمدنی ،ساختن بر اساس تجربه و استراتژیهای منابع مشارکت.

World Trade Organization
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نظارت بر داده ها و پاسخگویی
 .18.17تا سال  ،2121افزایش حمایت از ظرفیتسازی برای کشورهای در حال توسعه ،از جمله برای  LDCsو  SIDSبه منظور افزایش قابلتوجه
دسترسی به دادههای با کیفیت باال ،بهنگام و قابلاعتماد که بر اساس درآمد ،جنسیت ،سن ،نژاد ،قومیت ،وضعیت مهاجرت ،ناتوانی ،موقعیت
جغرافیایی و ویژگیهای دیگر مرتبط در زمینه های ملی جداسازی شدهاند.
 .19.17ساخت و ساز بر روی طرحهای موجود برای اندازه گیری پیشرفت توسعه پایدار که  GDPرا تکمیل میکند و حمایت از ظرفیت سازی
آماری در کشورهای در حال توسعه تا سال .2131

ابزار پیادهسازی و مشارکت جهانی
**********************************
 ما پشتیبانی قوی خود را از اجرای این دستورکار اعالم می داریم .ما تشخیص دادیم که ما توانایی دستیابی به اهداف و آرمان
های بلندپروازانه خود را بدون احیا و ارتقا مشارکت جهانی و به طور مشابه توانایی اجرا را نخواهیم داشت .احیای مشارکت
خصوصی و نظام ملل متحد و دیگر بخش ها خواهد شد.
 اهداف و آرمان های دستورکار می توانند بلندپروازی های مارا برآورده خواهد کرد .توانایی اجرای اهداف  SDGو هدف  ،17که
در باال به آنها اشاره شد ،کلید درک ما از دستور کار هستند و اهمیت مشابهی با دیگر اهداف و آرمان ها خواهند داشت .ما به
آنها اولویت مشابهی از نظر تالش برای اجرا و چارچوب شاخص جهانی برای پایش پیشرفتمان خواهد داشت.
 این دستورکار ،شامل اهداف توسعه پایدار است و می تواند در قالب چارچوب مشارکت جهانی برای توسعه پایدار به آن دست
یافت ،به وسیله سیاست ها و فعالیت هایی ک ه در دستورکار آدیس آبابا آمده است حمایت می شود و این دستور کار به عنوان
بخشی از دستور کار  2131برای توسعه پایدار به حساب می آید .این امر مربوط به منابع بومی عمومی و کسب و کارهای
خصوصی بین الملل و بومی ،همکاری های توسعه بین الملل ،تجارت بین الملل به عنوان موتور توسعه ،قرض و قرض پایدار ،حل
مسائل سیستمیک و علمی ،فناوری ،نوآوری و ظرفیت سازی و داده ها ،پایش و پیگیری می شود.
 راهبردهای توسعه پایداری که از نظر بین المللی به هم پیوسته هستند و به وسیله چارچوب های مالی تلفیقی حمایت می شوند،
در مرکز تالش های ما قرار خواهند گرفت .ما بیان می داریم که هر کشور مسئولیت اولیه ای برای توسعه اجتماعی و اقتصادی
خود دارد و نقش سیاست های ملی و راهبردهای توسعهای را نمی توان نادیده گرفت .ما به هر رهبری و فضای سیاسی هرکشوری
برای اجرای سیاست هایشان برای ریشه کنی فقر و توسعه پایدار اقدام می کنند و در عین حال به قوانین و تعهدات بین المللی
خود وفادارند احترام می گذاریم .در عین حال ،الزم است که تالش های توسعه ملی با توانمندسازی فضای اقتصادی بین الملل
مانند پیوستگی تجارت جهانی ،سیستم های پولی و مالی ،و توانمند سازی حکمرانی اقتصاد جهانی همراه باشد .فرایندهایی برای
توسعه و تسهیل دسترسی همگان به فناوری ها و دانش مناسب ،مانند ظرفیت سازی ،از اهمیت باالیی برخوردار است .ما متعهد
می شویم تا به دنبال پیوستگی سیاسی باشیم و محیطی فراهم آوریم تا توسعه پایدار در تمامی سطح و به وسیله تمام فعاالن
انجام شود تا به شاهد مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار باشیم.
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جهانی منجر به افزایش مشارکت جهانی در حمایت از اجرای تمام اهداف و آرمان ها با همکاری دولت ها ،جوامع مدنی ،بخش

معاونت امور اقتصادی و برنامهریزی
 ما از اجرای راهبردها و برنامه های عمل مرتبط ،شامل بیانیه و برنامه عمل استانبول ،SAMOA ،برنامه عمل وین برای کشورهای
بدون دریای در حال توسعه برای دهه  2114-2124حمایت می کنیم و بر اهمیت حمایت از دستورکار  2163اتحادیه افریقا و
برنامه مشارکت جدید برای توسعه آفریقا ( )NEPADتاکید می کنیم ،چراکه تمام آنها در دستورکار جدید گنجانده شده اند .ما
چالش های اصلی دستیابی به صلح پایدار و توسعه پایدار را در تمام کشورها در زمان تعارض و بعد از تعارض شناسایی کرده
ایم.
 ما تشخیص داده ایم که کشورهایی با درآمد متوسط هنوز با چالش های عمده ای برای دستیابی به توسعه پایدار روبرو هستند.
به منظور اطمینان از پایداری دستاوردهای کنونی ،تالش می کنیم که چالش های پیشرو باید از طریق تبادل تجربیات ،بهبود
همکاری ،و حمایت متمرکز و بهت ر از نظام توسعه ملل متحد ،سازمان های مالی بین الملل ،سازمان های منطقه ای و دیگر
ذینفعان حل شوند.
 ما تصریح می کنیم که ،برای تمام کشورها ،سیاست های عمومی و تجهیز و استفاده موثر از منابع بومی ،با لحاظ اصول مالکیت
ملی ،در مرکز تالش های ما برای دستیابی به توس عه پایدار قرار دارد که دربردارنده دستیابی به اهداف توسعه پایدار نیز می
باشد .ما تشخیص داده ایم که منابع بومی اولین و بهترین منابع برای رشد اقتصادی هستند که الزمه آن فراهم ساختن محیطی
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در تمامی سطوح است.
 فعالیت اقتصادی  ،سرمایه گذاری و نوآوری خصوصی از مهمترین محرکه های بهره وری ،رشد اقتصادی جامع و اشتغالزایی
است .ما از بخش خصوصی در انواع مختلف ،از کسب و کارهای کوچک تا تعاونی ها و تا چندملیتی استقبال می کنیم .ما می
خواهیم که تمامی بخش های تجاری خالقیت و نوآوری خود را برای حل چالشهای توسعه پایدار به کار ببرند .ما بخش تجاری
با کارکرد خوب و پویا خواهیم داشت ،و در عین حال از حقوق کارگران ومحیط زیست و استانداردهای سالمت بر اساس
استانداردها و توافقنامه های بین المللی و دیگر مسائل مربوطه ،مانند اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر و استانداردهای ILO

کارگران ،کنوانسیون حقوق بچه ها و تعهدنامه های چندالیه محیط زیستی حفاظت خواهیم کرد.
 تجارت جهانی موتوری برای رشد اقتصادی جامع و کاهش فقر است و منجر به پیشرفت توسعه پایدار می شود .ما به این پیشرفت
جهانی ،قانون بنیان ،باز ،شفاف ،قابل پیش بینی ،جامع ،بدون جرم و سیستم تجارت چندبخشی زیر نظر سازمان تجارت جهانی
ادامه خواهیم داد و تجارت لیبرال معنی داری را به نمایش خواهیم گذاشت .ما از اعضای سازمان تجارت جهانی می خواهیم تا
تالش خود را برای جمع بندی مذاکرات در مورد دستورکار توسعه دوحه مضاعف نمایند .ما اهمیت به سزایی به ظرفیت سازی
برای کشور های در حال توسعه ،مخصوصا در کشورهای آفریقایی ،کشورهای کمتر توسعه یافته ،کشورهای بدون دریا،
جزایرکوچک در حال توسعه و کشورهایی با درآمد متوسط قائل هستیم و به پیشبرد تلفیق اقتصاد منطقهای و ارتباطات درونی
اهمیت می دهیم.
 ما به کمک کشورهای در حال توسعه در دستیابی به پایداری وام طوالنی مدت از طریق سیاست های هماهنگ به منظور کاهش
وام های مالی ،وام های اعانه ای ،وام های بازساخت و مدیریت نیازمندیم .بسیاری از کشورها از نظر وام ها آسیب پذیرهستند و
برخی دیگر در شرایط بحرانی قرار دارند ،که از جمله آنها می توان به کشورهای کمتر توسعه یافته ،جزایر در حال توسعه و
برخی کشورهای توسعه یافته اشاره کرد .ما می خواهیم از برقراری پایداری وام این کشورها حمایت کنیم که کمک هایی را
دریافت نمایند تا به سطوح کمکی پایدار برسند.
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 ما به موجب این سند به مکانسیم تسهیل فناوری به منظور حمایت از اهداف توسعه پایدار دست خواهیم یافت .مکانسیم تسهیل
فناوری بر اساس مشارکت چند سهام دار بین اعضای ایالتی ،جوامع مدنی ،بخش خصوصی ،جوامع علمی ،نهادهای سازمان ملل
و دیگر ذینفعان خواهد بود و ترکیبی از :یک کارگروه بین آژانسی ملل متحد بر اساس علوم ،فناوری و نوآوری برای اهداف توسعه
پایدار ،یک نشست چند سهام دار مشارکتی در رابطه با علوم ،فناوری و نوآوری برای اهداف توسعه پایدار ،و یک پایگاه آنالین.
 کارگروه بین آژانسی ملل متحد در رابطه با علوم ،فناوری و نوآوری برای اهداف توسعه پایدار ،مشارکت ،پیوستگیو مشارکت بین سیستم های  UNرا در رابطه با مسائل مربوط به  STIارتقا خواهد داد ،کارایی و هم افزایی ،به
خصوص در زمینه افزایش ظرفیت سازی های اولیه افزایش خواهد داد .کارگروه بر اساس منابع موجود و با همکاری
 11نماینده از جوامع مدنی ،بخش خصوصی ،جوامع علمی ،در تشکیل نشست سهام داران مشارکت می کنند .این
 11نماینده توسط گردهمایی عمومی به مدت دو سال انتخاب می شوند .کارگروه همکاری بازی با تمام آژانس
های سازمان ملل ،برنامه ها و کمک های مالی ،و کمیسیون کارکردی  ECOSOCخواهد داشت و در مرحله نخست
این کارگروه متشکل از کارگروه های غیررسمی در زمینه تسهیل فناوری است که از جمله آنها می توان به دپارتمان
سازمان ملل در رابطه با اقتصاد و اجتماع ،برنامه محیط زیست سازمان ملل ،UNIDO ،سازمان فرهنگی و علمی-
آموزشی سازمان ملل ،UNCTAD ،واحد ارتباطات بین الملل WIPO ،و بانک جهانی.
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 پایگاه آنالین برای استقرار نق شه جامع عمل می کند و به عنوان مسیری برای اطالعات در مورد  STIو برنامه ها ومکانسیم ها در داخل و بیرون  UNعمل می نماید .این پایگاه آنالین دسترسی به اطالعات ،دانش و تجربیاتی مانند
بهترین عملیات ها و درس های یادگرفته شده ،تسهیالت  STIو سیاست ها را آسان می نماید .پایگاه آنالین بر
اساس ارزیابی فنی مستقل تدوین خواهد شد و بهترین عملیات ها و درس های گرفته شده از دیگر بخش ها ،در
بین و بیرون ملل متحد را لحاظ خواهد کرد تا از دسترسی اسان و کامل به اطالعات و تولید آن بر اساس پایگاه
های  STIاطمینان حاصل شود و از دوباره کاری جلوگیری شود و هم افزایی را ارتقا دهد.
 نشست چند سهام دار در رابطه با دانش فناوری و نوآوری برای اهداف توسعه پایدار هر ساله به مدت دو روز اعالمخواهد شد تا در مورد همکاری های  STIدر مورد حوزه های اصلی برای اجرای اهداف توسعه پایدار ،تشویق تمام
سهام داران مربوطه برای فعالیت فعال در حوزه تخصصی شان بحث و گفتگو شود .این نشست برای تسهیل تعامالت،
تشکیل و استقرار شبکه های ارتباط دهنده سهام داران و چند ذی نفع به منظور تشخیص و بررسی فناوری های
مورد نیاز و خال های موجود ،از جمله همکاری های علمی ،فناوری و ظرفیت سازی و همچنین به منظور کمک به
تسهیل تسوعه ،انتقال و انتشار فناوری های مرتبط برای اهداف توسعه پایدار محل دادرسی خواهد بود .جلسات
نشست به وسیله نماینده  ECOSOCقبل از نشست مقامات بلندپایه زیر نظر  ECOSOCدر ارتباط با دیگر نشست
ها و کنفرانس ها برگزار خواهد شد تا زمین ه ای برای همکاری با دیگر سازمان ها و دیگر نشست ها و کنفرانس ها
باشد .جلسات نشست از طریق ریاست مشترک دو عضو برگزار خواهد شد و نتیجه آن خالصه مباحث دقیقی این
دو عضو خواهد بود ،که از آن می توان به عنوان مصوبه نشست مقامات بلندپایه یاد کرد ،در زمینه پیگیری و بررسی
اجرای دستورکار اهداف بعد از  2115خواهد بود.
 جلسات  HLPFاز طریق خالصه ای از نشست های چند ذینفعه به اطالع خواهد رسید .زمینه هایی برای نشستهای بعدی چند ذینفعه در ارتباط با علم فناوری و نوآوری برای اهداف توسعه پایدار فراهم خواهد کرد که در نشست
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مقامات سیا سی بلندپایه در مورد توسعه پایدار مد نظر قرار خواهد گرفت و مصوبات کارشناسی کارگروه را هم لحاظ
خواهند کرد.
 ما تکرار می کنیم که این دستورکار و اهداف و آرمان های توسعه پایدار ،از جمله توانایی اجرا آن همگی جهانی ،به هم پیوسته
و دارای ارتباط درونی هستند.

بررسی و پیگیری
*************
 ما تعهد می نماییم تا در بررسی ها و پیگیری های نظام مند اجرای این دستور کار در طی پنجاه سال آینده همکاری نماییم.
یک چارچوب بررسی و پیگیری قوی ،داوطلبانه ،موثر ،مشارکتی ،شفاف و تلفیقی مشارکتی حیاتی برای اجرای فراهم خواهد
کرد و به کشور ها در ارتقا و دنبال کردن پیشرفت در اجرای این دستورکار کمک خواهد کرد تا بتوان اطمینان حاصل کرد که
کسی در راه نمانده است.
 اجرا در سطح ملی ،منطقه ای و جهانی منجر خواهد شد که حساب ویژه ای بر روی شهروندان شود ،و از مشارکت بین المللی
موثر در دستیابی به این دستو ر کار حمایت موثری انجام شود و منجر به تبادل تجارب موفق و یادگیری متقابل خواهد شد .این
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امر منجر به انتقال تجارب برای غلبه بر چالش های مشترک خواهد شد و مسائل و موضوعات جدید را تشخیص خواهند داد .از
آنجا که این دستورکار جهانی است ،اعتماد و درک تقابل میان همه ملت ها مهم خواهد بود.
 فرایند پیگیری و بررسی بر اساس اصول زیر اجرا خواهد شد:
الف .این امر به صورت داوطلبانه و بر اساس واقعیت ها و ظرفیت های ملی ،سطوح توسعه و احترام به الویت ها و سیاست های
ملی خواهد بود .از آنجا که مالکیت کلیدی برای دستیابی به توسعه پایدار است ،دستاوردهای فرایندهایی در سطح ملی می تواند
مبنایی برای بررسی در سطح منطقه ای و جهانی باشد.
ب .آنها خواهند توانست در اجرای اهداف و آرمان ها پیشرفت کنند ،خصوصا در زمینه اجرا ،به شکلی که به طبیعت تلفیقی و
ارتباط درونی آن احترام و همچنین به سه بعد توسعه پایدار احترام بگذارند.
ج .آنها به صورت بلند مدت ،دستاوردها وچالش ها و خالها را تشخیص می دهند فاکتور های اساسی موفقیت را تعیین می
کنند ،به کشورها در تصمیم سازی های سیاسی کمک می کنند ،مفاهیم ضروری اجرا و مشارکت را منتقل می کنند ،از تشخیص
راه حل ها و تجارب مفید حمایت می کنند و باعث همکاری در نظام توسعه بین الملل خواهند شد.
د  .آنها به صورت باز ،جامع و شفاف خواهند بود و از مشارکت مردم و تمام ذی نفعان در تمام سطوح حمایت می کنند.
و .آنها بر اساس چارچوب ها و فرایندهای موجود خواهند بود ،از دوباره کاری اجتناب خواهند کرد و به شرایط ملی پاسخگو
هستند ،مشمول زمان هستند و بار گزارش دهی در سطح ملی را کاهش می دهند.
ز .آنها دقیق و بر اساس شواهد هستند ،به وسیله ارزیابی ها و داده های کشوری ارزیابی شده که کیفیت باال ،دسترسی ،به
هنگام ،قابل اعتماد هستند که شامل درآمد ،جنسیت ،سن ،نژاد ،قومیت ،شرایط مهاجرت ،ناتوانی و شرایط جغرافیایی و دیگر
خصوصیات مرتبط در سطح ملی هستند.
هـ  .آنها نیازمند ظرفیت افزایی برای حمایت از کشورهای دل حال توسعه ،شامل تقویت نظام های داده های ملی و برنامه های
ارزیابی ،مخصوصا در کشورهای آفریقایی LDCs, SIDS ،و کشورهایی با درآمد متوسط هستند.
ط .آنها نیازمند حمایت فعال از سیستم  UNو دیگر نهادهای چندالیه هستند.
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 اهداف و آرمان ها با استفاده از مجموعه شاخص های جهانی بررسی و پیگیری خواهند شد .این پیگیری ها به وسیله شاخص
های موجود در سطح ملی و منطقه ای که توسط ایالت های عضو تدوین شده اند تکمیل خواهند شد .به عالوه نتایج کار در
جایی که داده های ملی و جهانی وجود ندارند برای توسعه زمینه ای برای این اهداف در نظر گرفته خواهد شد .چارچوب شاخص
جهانی ،به وسیله گروه کارشناسان شاخص های اهداف توسعه پایدار تدوین خواهد شد ،که به وسیله کمیسیون آماری سازمان
ملل در مارس  2116مورد موافقت قرار گرفته است و توسط کنسول اقتصادی و اجتماعی و گردهمایی عمومی بر اساس قوانین
موجود اصالح شده است .این چارچوب در عین سادگی دقیق خواهد بود ،تمام اهداف و آرمان های توسعه پایدار شامل اجرای
و حفظ تعادل سیاسی را دنبال خواهد کرد.
 ما از کشورهای در حال توسعه ،مخصوصا کشورهای افریقایی SIDS ،LDCS ،و  ،LLDCSدر تقویت ظرفیت دفاتر آماری ملی
و سیستم های داده ای برای اطمینان از دسترسی به داده هایی با کیفیت باال ،به هنگام ،معتبر حمایت می کنیم .ما از از
مشارکت شفاف و وسیع بخش خصوصی برای مشارکت در فراهم سازی داده ها ،شامل مشاهدات زمین و اطالعات فضایی زمین،
در حالی که از مالکیت ملی در حمایت از این فرایندها اطمینان حاصل می کنیم.
 ما متعهد می شویم که به طور کامل در اجرای منظم و دقیق بررسی پیشرفت در سطح زیر منطقه ای ،ملی ،منطقه ای و سطوح
ملی به ارزیابی پیشرفت و تشخیص چالش ها در سطح ملی و جهانی کمک خواهد کرد .در طول مذاکرات و بررسی های جهانی،
آنها پیشنهاداتی برای پیگیری در سطوح مختلف ارائه خواهند کرد.

سطح ملی

************
 ما تمام اعضا ایالتی را به منظور تدوین پاسخ های ملی کاربردی برای اجرای کل این دستورکار تشویق می کنیم .این دستور کار
از گذار به اهداف توسعه پایدار حمایت می کند و بر اساس ابزارهای برنامه ریزی موجود مانند راهبردهای توسعه پایدار و توسعه
ملی تا حد امکان انجام خواهد شد.
 ما تمام اعضای ایالتی را تشویق می کنیم که بررسی های منظم و جامعی از پیشرفت در سطح ملی و زیرملی تدوین نمایند که
توسط خود کشور رهبری و اجرا می شوند .چنین بررسی هایی می بایست بر اساس مشارکت مردم بومی ،جوامع مدنی ،بخش
خصوصی و دیگر ذی نفعان با توجه به شرایط ،سیاست ها و الویت های ملی انجام شود .مجالس ملی به مانند دیگر نهادها می
توانند در حمایت از این فرایندها مشارکت داشته باشند.

سطح منطقهای
************
 بررسی و پیگیری در سطح زیرمنطقه ای و منطقه ای می تواند تا حد مکان فرصت های مفیدی برای یادگیری های فراهم خواهد
که شامل بررسی های داوطلبانه ،اشتراک تجارب موفق و بحث در رابطه با اهداف مشترک می شود .ما از همکاری سازمان ها و
کمیسیون ها منطقه ای و زیر منطقه ای در خصوص مشارکت در این زمینه استقبال می کنیم .فرایندهای منطقه ای جامع بر
اساس بررسی هایی که در سطح ملی انجام خواهد شد انجام می شود و در بررسی ها و پیگیری هایی که در سطح جهانی انجام
می شود شرکت داده می شوند ،که شامل نشست مقامات سیاسی بلندپایه در مورد توسعه پایدار نیز می شود.
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ملی مشارکت می کنیم .ما تا حد امکان بر اساس شبکه های بررسی و پیگیری نهادها و مکانسیم ها عمل می کنیم .گزارشات

معاونت امور اقتصادی و برنامهریزی
 اهمیت استقرار مکانیسم های بررسی و پیگیری موجود در سطح منطقه ای و ایجاد فضای سیاسی اضافی محرز شده است و ما
تمام اعضا را برای تشخیص نشست های منطقه ای مناسب و شرکت در آن تشویق مینماییم .کمیسیون های منطقه ای سازمان
ملل در زمینه حمایت از اعضا در این زمینه تشویق می شوند.

سطح جهانی
************
 HLPF به عنوان راس شبکه جهانی فرایند بررسی خواهد بود ،و با گردهمایی عمومی و  ECOSOCو دیگر فعاالن مرتبط بر
اساس الزامات موجود همکاری دارد .این امر منجر به تسهیل اشتراک تجارب موفق ،چالش ها و درس های گرفته شده می شود
و باعث همکاری و هم افزایی در سیاست های توسعه پایدار خواهد شد.می بایست از مرتبط بودن دستورکار اطمینان حاصل کرد
و می بایست بر روی ارزیابی فرایند ،دستاوردها و چالش های روبروی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته و مسائل جدید
تمرکز کرد .ارتباطات دیگری برای بررسی و نظارت در کنفرانس های سازمان ملل از جمله با LDCs, SIDS and LLDCs

برقرار خواهد شد.
 بررسی و پیگیری هایی که در  HLPFانجام می شود به وسیله گزارش ساالنه پیشرفت اهداف توسعه پایدار و داده های تولید
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شده به وسیله نظام های آماری ملی و اطالعات جمع آوری شده در سطح منطقه ای خواهد بود HLPF .به وسیله گزارش توسعه
پایدار جهانی اجرا خواهد شد که به تقویت ارتباط بین دانش و سیاست خواهد پرداخت و می تواند ابزارهای قوی برای حمایت
از سیاست گذاران در حمایت از ریشه کنی فقر و توسعه پایدار فراهم آورد .ما از نماینده اکوسوک دعوت می کنیم تا فرایند جمع
بندی حوزه ،روش شناسی و ت عدد گزارش ها و همچنین در رابطه با گزارش پیشرفت اهداف توسعه پایدار و مصوبه ای که می
بایست در بیانیه وزیران در جلسه  HLPFدر  2116بیاید را اجرا کند.
 HLPF از مشارکت در فرایند بررسی و پیگیری توسط گروه های اصلی ،بخش خصوصی و دیگر ذینفعان بر اساس مصوبه
67/291حمای ت خواهد کرد .ما از این فعاالن را برای گزارش مشارکتشان در اجرای سرفصل ها حمایت می نماییم.
 پیگیری و بررسی که  HLPFبا همکاری  ECOSOCانجام می دهد ،منجر به بررسی منظم پیشرفت های حاصل شده بر اساس
تبصره  67/291خواهد شد .بررسی ها به صورت داوطلبانه خواهد بود ،در عین حال از گزارش دهی تقدیر خواهد شد و شامل
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و نهادهای سازمان ملل خواهد بود .این بررسی ها در سطح ایالت خواهد بود ،و شامل
مشارکت وزیران و دیگر مقامات بلندپایه مرتبط می شود .و بر روی ارزیابی پیشرفت ،دستاوردها و چالش های پیشروی کشورهای
در حال توسعه و توسعه یافته تمرکز می کند و چارچوبی برای مشارکت فراهم می آورد که شامل مشارکت گروه های اصلی و
دیگر ذینفعان مرتبط می شود.
 بررسی های زمینه ای در رابطه با اهداف توسعه پایدار ،شامل مسائل متقاطع ،در اچ.ال.پی.اف .اتفاق خواهد افتاد .این بررسی ها
به وسیله بررسی کنندگان کمیسیون کاربردی  ECOSOCو دیگر نشست های بین دولتی انجام خواهد شد و ذینفعان مربوطه
نیز در آن دخیل خواهند شد که می بایست طبیعت اهداف و همچنین ارتباط درونی آنها را نشان دهد .آنها تمام ذی نفعان را
تا حد امکان دخیل خواهند کرد و مطابق با چرخه  HLPFخواهد بود.
 همانطور که در دستورالعمل آدیس آبابا آمده است ،اچ ال پی اف راهنمای سیاسی بلندپایه ای در رابطه با دستور کار و اجرای
آن ،تشخیص فرایندها و چالش های پیشرو و فعالیت های تسهیل کننده اجرا فراهم می آورد HLPF .بعدی ،با همکاری
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گردهمایی عمومی ،در سال  2119برگزار خوهد شد ،که در آن دوره ای از جلسات به منظور افزایش پیوستگی با فرایند بررسی
سیاست جامع چهارساله انجام خواهد شد.
 ما بر اهمیت برنامه ریزی استراتژیک گسترده ،اجرا و گزارش دهی به منظور اطمینان از حمایت پیوسته برای اجرای دستورکار
جدید به وسی له نظام توسعه ای سازمان ملل تاکید می کنیم .شکرت های حکمرانی مرتبط می بایست نقش خود را برای بررسی
چنین حمایتی برای اجرا و برای گزارش دهی پیشرفت انجام دهند .ما از مذاکرات آینده  ECOSOCدر مورد نقش بلند مدت
سیستم توسعه ای سازمان ملل استقبال می کنیم و امیدواریم در آینده نقشی در این زمینه داشته باشیم.
 HLPF از مشارکت در فرایندهای بررسی و پیگیری به وسیله گروه های اصلی و دیگر ذینفعان مرتبط در راستای مصوبه 67/291
حمایت خواهد کرد .ما خواستار این هستیم که این فعاالن مشارکتشان در این سرفصل را گزارش کنند.
 ما از دبیرکل می خواهیم در مشورت با اعضا ،برای آماده سازی گزارش ،برای لحاظ کردن در جلسه هفتادم گردهمایی عمومی
برای نشست  HLPF 2116است ،که سنگ بنایی به سمت افزایش کارایی و جامعیت بررسی و پیگیری در سطح جهانی است.
این گزارش می بایست شامل یک پروپوزال در مورد ساختار سازمانی برای مجری  HLPFبا همکاری  ECOSOCباشد ،که
شامل پیشنهاداتی در مورد راهنمای گزارشدهی عمومی داوطلبانه است .این میبایست مسئولیت های نهادی و راهنمایی در
 ما تکرار می کنیم که تعهد کامل خود را برای دستیابی به این دستور کار و اجرای آن به منظور تبدیل جهان به جهانی بهتر تا
سال  2131اعالم میداریم.

منبعhttps://sdgs.un.org/2131agenda :
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مورد حوزههای ساالنه ،در مورد بررسی های زمینهای و گزینه هایی برای بررسی های دوره ای برای  HLPFباشد.

