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 الدورة السابعة والسبعون 
 من جدول األعمال 22البند 

 القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى 
   

 2022كانون األول/ديسمبر    14العامة في  قرار اتخذته الجمعية    
  

 ([ 13، الفقرة  A/77/447]بناء على تقرير اللجنة الثانية )   
  

تشجيع السياحة المستدامة والقادرة على الصمود، بما في ذلك  السكياحة البيةيكة، مكل أ ك   -  77/178 
 وحماية البيةةالقضاء على الفقر  

 
 ،إن الجمعية العامة 
 ،( 1) 2005إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام  إذ تشير 

ــؤر   70/1قرارهــــــا  وإذ تعيككككككد ت  يككككككد  ــبتمبر  25المــــ ــ  عالمنــــــا  2015أيلول/ســــ ، المعنــــــوي  تحويــــ
“، الــ ا اعتمــده ميــع مجموعــة مــن األهــدال واليا ــاه العالميــة ال ــاملة 2030التنميــة المدــتدامة لعــام  خطــة

والبعيدة المدى المتعلقة بالتنمية المدتدامة، التي تركز على النــاو وتف ــي إلــى التحــول، وتعيــد تمهيــد التزام ــا 
، وإدراه ــا أي الق ــاء علــى الفقــر بجميــ  2030دوي كلــ  مــن أجــ  تنفيــ  الخطــة بال امــ  بحلــول عــام  بالعمــ 

صــورو وأبعــادو، بمــا  ــي رلــم الفقــر المــدق ، هــو أهبــر تحــد يواج ــع العــالم ونــر     نــى عنــع لتحقيــ  التنميــة 
علــى  -ا وا جتمــاعي والبي ــي ا قتصــاد -المدــتدامة، والتزام ــا بتحقيــ  التنميــة المدــتدامة بمبعادهــا الث ثــة 

نحــو متــوامي ومت امــ ، واا ســتفادة مــن اتنجــاماه التــي تحققــ   ــي إةــار األهــدال اتنما يــة ل ل يــة والدــعي 
 إلى است مال ما لم ُينّف  من تلم األهدال،

ب ــمي خطــة عمــ  أد ــ  أبابــا  2015تموم/يوليــع  27  المــؤر  69/313قرارهــا    وإذ تعيد أيضا ت  يكد 
الصــادرة عــن المــؤتمر الــدولي الثالــل لتمويــ  التنميــة، التــي ت ــ   جــزءا   يتجــزأ مــن خطــة التنميــة المدــتدامة 

 __________ 

 .60/1القرار  (1) 
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ــام  ــن خـــ ل 2030لعـ ــ  مـ ــا   التنفيـ ــلة بوسـ ــا المتصـ ــيا ســـياب  ا ات ـ ــى تواـ ــاعد علـ ــا وتدـ ــدعُم ا وت مُل ـ ، وتـ
وتعيــد تمهيــد ا لتــزام الدياســي القــوا بالتصــدا لتحــدا التمويــ  وت ي ــة بي ــة مواتيــة سياساه وإجــراءاه عمليــة،  

 على جمي  المدتوياه لتحقي  التنمية المدتدامة، بروٍح من ال راهة والت امن على الصعيد العالمي،

ــا  وإذ تشككككير  ــى قرارات ــ ــؤر   69/233إلــ ــمبر  19المــ ــانوي األول/د دــ ــؤر   71/240و  2014كــ المــ
المــؤر   75/229و  2018كــانوي األول/د دــمبر  20المــؤر   73/245و  2016هــانوي األول/د دــمبر  21
ب ــمي ت ــجي  الدــياسة المدــتدامة، بمــا  ــي رلــم الدــياسة البي يــة، مــن أجــ   2020كــانوي األول/د دــمبر  21

 67/223و  2010كــانوي األول/د دــمبر  20المــؤر   65/173الق ــاء علــى الفقــر وسما ــة البي ــة، وقراري ــا 
ب ــمي ت ــجي  الدــياسة البي يــة مــن أجــ  الق ــاء علــى الفقــر وسما ــة  2012كــانوي األول/د دــمبر  21المــؤر  

امة والتنمية المدتدامة ب مي الدياسة المدتد 2021كانوي األول/د دمبر  17المؤر   76/201البي ة، وقرارها  
ب ــمي الدــياسة المدــتدامة  2019كــانوي األول/ د دــمبر  19المــؤر   74/214 ــي أمري ــا الوســطى، وقرارهــا 

 والتنمية المدتدامة  ي وسط آسيا،

ــا  وإذ تشككككككير أيضككككككا  ــى قرارات ــــ ــؤر   70/193إلــــ ــمبر  22المــــ ــانوي األول/د دــــ ــوي  2015كــــ المعنــــ
كـــانوي  22المـــؤر   70/200“، و 2017الدوليـــة لتدـــخير الدــياسة المدـــتدامة مـــن أجـــ  التنميــة لعـــام   الدــنة

ــمبر  ــؤر   75/223و  2015األول/د دــ ــانوي ا 21المــ ــمبر كــ ــة  2020ألول/د دــ ــة العالميــ ــونين  المدونــ المعنــ
 ألخ قياه الدياسة“،

المــؤر   75/233و  2016كــانوي األول/د دــمبر   21المــؤر     71/243قراري ــا    وإذ تؤكد مل  ديكد 
ا كــ  أراــ  ســنواه لدياســة األن ــطة ب ــمي ا ســتعراش ال ــام  الــ ا  جــر  2020كــانوي األول/د دــمبر  21

التنفي  ة من أج  التنمية التــي ت ــطل  ب ــا منألومــة األمــم المتحــدة ومباد ــع التوجي يــة ومباد ــع العامــة،   ــ  
ــا  ــايو  31المـــؤر   72/279عـــن قرارهـ ــ ل ا األ2018أ ار/مـ ــالج ود التـــي يبـ ــام لت ييـــ  ، وإر ترســـا بـ مـــين العـ

األن طة التنفي  ة التــي ت ــطل  ب ــا األمــم المتحــدة مــن أجــ  التنميــة بحيــل ت ــوي أقــدر علــى دعــم البلــداي  ــي 
 ،2030 ج ودها الرامية إلى تنفي  خطة عام

نداا للحــد مــن مخــاةر ال ــوار  للفتـــرة وإذ تشككير   نداا وإةــار ســو ، ( 2) 2030-2015إلــى إعــ ي ســو
مــؤتمر األمــم المتحــدة العــالمي الثالــل المعنــي بالحــد مــن مخــاةر ال ــوار ، وإلــى أي هــ ا اللــ ين اعتمــدا خــ ل 

األخيــر أبــرم جملــة أمــور من ــا اــرورة تعزيــز ودمــط ُن ــط إدارة مخــاةر ال ــوار   ــي جميــ  عناصــر قطــا  
 الدياسة، بالنألر إلى ندة ا عتماد  ي كثير من األسياي على الدياسة كمحرك اقتصادا ر يدي،

وابدء نفارو  ــي وقــ  مب ــر، وإر ت ــج  جميــ  األةــرال  ــي ا تفــاب علــى ( 3) باتفاب باري   ترحبوإذ   
التــي لــم تــود  بعــد  ( 4) تنفيــ و ال امــ  وت ــج  األةــرال  ــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة اتةاريــة ب ــمي تييــر المنــا 

علـــى أي تقــوم بـــ لم صــ وك التصــدي  أو القبـــول أو الموا قــة أو ا ن ـــمام الخاصــة ب ــا، سدـــا ا قت ــاء، 
 أقرب وق  مم ن،  ي

 __________ 

 ، المر قاي األول والثاني.69/283القرار  (2) 

 ، المر  .21-/م أ1، المقرر FCCC/CP/2015/10/Add.1انألر  (3) 

 (4) United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822. 
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الخطــة الح ــرية الجديــدة التــي اعُتمــده  ــي مــؤتمر األمــم المتحــدة المعنــي باتســ اي وإذ تعيد ت  يد   
ت ــرين األول/  20إلــى  17والتنمية الح رية المدتدامة )المو ــ  الثالــل(، الــ ا ُعقــد  ــي كيتــو  ــي الفتــرة مــن 

 ،( 5) 2016أهتوار  

 ( 7) وتوا   آراء مونتيرا للمؤتمر الدولي لتمويــ  التنميــة ( 6) إلى إع ي األمم المتحدة ل ل يةوإذ تشير   
ــة والتنميــــــة ــمي البي ــــ ــو ب ــــ ــ ي ريــــ ــة المدــــــتدامة  ( 8) وإعــــ ــالمي للتنميــــ ــة العــــ ــا ط مــــــؤتمر القمــــ ــ  نتــــ ــة تنفيــــ وخطــــ

وإعــ ي الدوســة ب ــمي تمويــ  التنميــة  الوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر المتابعــة الــدولي  ( 9)  جوهاندــبرل للتنفيــ ( )خطــة
ممــة والوثيقــة الختاميــة للمــؤتمر المتعلــ  باأل ( 10) لتمويــ  التنميــة المعنــي باســتعراش تنفيــ  توا ــ  آراء مــونتيرا 

والوثيقة الختامية ل جتما  العام الرميــ  المدــتوى للجم يــة   ( 11) المالية وا قتصاد ة العالمية وتمثيرها  ي التنمية
 ( 13) والوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر األمــم المتحــدة للتنميــة المدــتدامة ( 12) العامــة المعنــي باألهــدال اتنما يــة ل ل يــة

لمؤتمر األةرال  ــي اتفاقيــة التنــو  البيولــوجي ب ــمي   2014أهتوار  /ت رين األول  17المؤر     12/11والمقرر  
والوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي الثالل المعنــي بالــدول الجزريــة الصــييرة   ( 14) التنو  البيولوجي وتنمية الدياسة

وثيقة الختاميــة وال ( 15) النامية المعنونة  إجراءاه العم  المعج  للدول الجزرية الصييرة النامية )مدار ساموا(“
لمؤتمر األمم المتحدة الثاني المعني بالبلداي النامية  ير الدــاسلية وارنــامط عمــ   يينــا لصــالا البلــداي الناميــة 

 ( 17) 2030-2021وعقــد األمــم المتحــدة تصــ ح الــُنألم ات  ولوجيــة  ( 16) 2024-2014 يــر الدــاسلية للعقــد 
 ،( 18) (2030-2021نمية المدتدامة )وعقد األمم المتحدة لعلوم المحيطاه من أج  الت 

أي الفقر م  لة متعددة األوجع تدتلزم ن جا مت ــام  متعــدد الجوانــا  ــي التصــدا ألبعــادو   وإذ تؤكد 
 ا قتصاد ة والدياسية وا جتماعية والبي ية والمؤسدية على جمي  المدتوياه،

 __________ 

 ، المر  .71/256القرار  (5) 

 .55/2القرار  (6) 

ــيم،  (7)  ــونتيرا، الم دــــــ ــة، مــــــ ــ  التنميــــــ ــدولي لتمويــــــ ــؤتمر الــــــ ــر المــــــ ــارو  22-18تقريــــــ ــدة،  2002آرار/مــــــ ــم المتحــــــ ــوراه األمــــــ )من ــــــ
 ، المر  .1(، الفص  األول، القرار A.02.II.A.7 المبي  رقم

األول، القـــراراه التـــي  ، المجلـــد1992سزيراي/يونيـــع  14-3تقريـــر مـــؤتمر األمـــم المتحـــدة المعنـــي بالبي ـــة والتنميـــة، ريـــو دا جـــانيرو،  (8) 
 األول. ، المر  1 والتصويا(، القرار A.93.I.8)من وراه األمم المتحدة، رقم المبي   اتخ ها المؤتمر

 2002أيلول/ســــــبتمبر  4 -آب/أ دــــــط   26تقريــــــر مــــــؤتمر القمــــــة العــــــالمي للتنميــــــة المدــــــتدامة، جوهاندــــــبرل، جنــــــوب أ ري يــــــا،  (9) 
 ، المر  .2 والتصويا(، الفص  األول، القرار A.03.II.A.1األمم المتحدة، رقم المبي   )من وراه

 ، المر  .63/239القرار  (10) 

 ، المر  .63/303القرار  (11) 

 .65/1القرار  (12) 

 ، المر  .66/288القرار  (13) 

 .UNEP/CBD/COP/DEC/XII/11برنامط األمم المتحدة للبي ة، الوثيقة  (14) 

 ، المر  .69/15القرار  (15) 

 ، المر   الثاني.69/137القرار  (16) 

 .73/284القرار  (17) 

 .72/73القرار  (18) 
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بمي الدــياسة المدــتدامة، بمــا  ــي رلــم الدــياسة البي يــة، ن ــا  نــام  لعــدة قطاعــاه  م ــن   وإذ تسلم 
بعاد الث ثة للتنمية المدتدامة و ي تحقي  أهدال التنمية المدتدامة، بوسا   من ا تعزيز النمو أي  د م  ي األ

، تعزيــز العمالــة ال املــة والمنتجــة وتــو ير  ــري العمــ  ال ــريم للجميــ ا قتصادا، والتخ ي  من سدة الفقــر، و 
م المدــتدام للمحيطــاه والبحــار وتدــري  التييــر نحــو أنمــا  اســت  ك وإنتــام أهثــر اســتدامة، وتعزيــز ا ســتخدا

والمــوارد البحريــة، والن ــوش بالثقا ــاه المحليــة، وتحدــين نوعيــة الحيــاة والتم ــين ا قتصــادا للندــاء وال ــباب 
وال ــــعوب األصــــلية والمجتمعــــاه المحليــــة، وتعزيــــز التنميــــة الري يــــة وت ي ــــة  ــــرول م ي ــــة أ  ــــ  لدــــ اي 

 يلوي بالزراعة األسرية، األريال، بما  ي رلم صيار المزارعين والم ت 

ــؤتمر  وإذ ترحكككب  ــة ومـ ــدة للبي ـ ــم المتحـ ــامط األمـ ــة وارنـ ــياسة العالميـ ــ ل ا منألمـــة الدـ ــي تبـ ــالج ود التـ بـ
المتحــدة للتجــارة والتنميــة ومنألمــة األمــم المتحــدة للترايــة والعلــم والثقا ــة ومنألمــة األمــم المتحــدة للتنميــة  األمــم

 جي لت جي  الدياسة البي ية والدياسة المدتدامة  ي جمي  أنحاء العالم،الصناعية وأمانة اتفاقية التنو  البيولو 

أي ا ســــت  ك واتنتــــام المدــــتدامين  ــــي مجــــال الدــــياسة ي ــــد اي إلــــى ميــــادة الم اســــا وإذ تكككدر   
الصامية التي تحقق ا األن طة ا قتصــاد ة  ــي ر ــ  مدــتوى الر ــاو، ورلــم عــن ةريــ  تحدــين اســتخدام المــوارد 

ــلة ال يمـــة الدـــياسية بمهمل ـــا، وأي مـــن والحـــد مـــن تـــ  دهور الـــنألم ات  ولوجيـــة ومـــن التلـــو ، علـــى امتـــداد سلدـ
المم ن اماي استدامة القطا  من خ ل اتبا  ن ط نام  والتعاوي بين الج اه الفاعلــة العاملــة علــى امتــداد 

ا بالمجتمعـــاه المحليـــة سلدـــلة ال يمـــة، بـــدءا بالج ـــاه التـــي تقـــدم الخـــدماه الدـــياسية وانت ـــاء بالدـــياح ومـــرور 
 المجاورة،

إةــار الدــنواه الع ــر  2012إلى اعتماد مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المدتدامة  ي عــام   وإذ تشير 
كــانوي  31، وإر ت ــير أ  ــا إلــى تمديــد و يتــع ستــى ( 19) للبرامط المتعلقة بمنما  ا ست  ك واتنتــام المدــتدامة

، وإلــى اتعــ ي عــن 2021كــانوي األول/د دــمبر  17المــؤر   76/202عمــ  بــالقرار  2030األول/د دــمبر 
بــدء برنــامط الدــياسة المدــتدامة تةــار الدــنواه الع ــر، وإر ت ــجّو  علــى مواصــلة تنفيــ و مــن خــ ل م ــاري  

 ومبادراه لبناء القدراه من أج  دعم الدياسة المدتدامة،

إلى ا لتزام الوارد  ي إع ي كان وي ب مي تعميم سفظ التنــو  البيولــوجي واســتخدامع إذ تشير أيضا  و  
المدتدام من أج  تحقي  الر اهية، ال ا اعتمد  ي الجزء الرميــ  المدــتوى مــن ا جتمــا  الثالــل ع ــر لمــؤتمر 

ــي  ــيم،  ـ ــان وي، الم دـ ــي كـ ــود  ـ ــوجي، المعقـ ــو  البيولـ ــة التنـ ــي اتفاقيـ ــرال  ـ ــومي األةـ ــانوي األول/  3و  2يـ كـ
، وال ا اعُتبره ميــع الدــياسة عــام  مــؤثرا مــن عوامــ  التيييــر ب م انــع أي  دــ م ب ــ   مبانــر 2016 د دمبر

 ــي سفــظ المنــاة  والموا ــ  الحداســة مــن خــ ل مجموعــة متنوعــة مــن األن ــطة، ومــن خــ ل التوعيــة بمهميــة 
 ،( 20) التنو  البيولوجي

ــاد أول ميثـــ  وإذ ترحكككب  ــياسة باعتمـ ــتدامة والمدـــؤولة  ـــي اجتمـــا  ومراء الدـ ــياسة المدـ اب أ ريقـــي للدـ
علـــى هــامف الــدورة الثانيـــة  2016ت ــرين الثــاني/نو مبر  10األ ارقــة الــ ا ُعقــد  ـــي مــراهف، الميــرب،  ـــي 

ــدد الطريـــ   ــ ا  حـ ــا  والـ ــمي تييـــر المنـ ــة ب ـ ــدة اتةاريـ ــم المتحـ ــي اتفاقيـــة األمـ ــرال  ـ ــؤتمر األةـ ــرين لمـ والع ـ
 م لتطبي  مبادئ ا ستدامة والمداءلة  ي قطا  الدياسة  ي أ ري يا،األما إلى

 __________ 

 (19) A/CONF.216/5.  المر ، 

 .UNEP/CBD/COP/13/24برنامط األمم المتحدة للبي ة، الوثيقة  (20) 
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ب ع ي   س و ب ــمي العمــ  المنــاخي  ــي مجــال الدــياسة ومبــادرة الحــد مــن المــواد   وإذ تحيط علما 
ــى مدـــار النمـــو  ــا  الدـــياسة علـ ــد   قـــدما بقطـ ــوتيرة العمـــ  المنـــاخي والـ ــي اتســـرا  بـ ــتي ية واـــدورهما  ـ الب سـ

 مّطرد والمدتدام والقادر على الصمود،ا قتصادا ال

( علــى صــحة 19-الوقــ  الدــلبي الحــاد لجا حــة مــرش  يــروو كورونــا )هو يــد  وإذ تالحظ بقلق بالغ 
ــا ألحقتـــع  ــديدة، ومـ ــاداه مـــن اخـــت  ه نـ اتندـــاي وســـ متع ور اهيتـــع ومـــا تعراـــ  لـــع المجتمعـــاه وا قتصـ

الف ــاه  قــرا واــعفا هــي األهثــر ت ــررا مــن آثارهــا،  الجا حــة مــن دمــار بحيــاة النــاو وســب  عي ــ م، وأي أنــد
تؤكد مــن جديــد الطمــوح للعــودة إلــى المدــار الصــحيا لتحقيــ  أهــدال التنميــة المدــتدامة عــن ةريــ  واــ   وإر

وتنفيــ  اســتراتيجياه للتعــا ي تتدــم با ســتدامة وال ــمول مــن أجــ  التعجيــ  بالتقــدم صــوب تنفيــ  خطــة التنميــة 
فيـــ ا كـــام  والمدـــاعدة علـــى الحـــد مـــن مخـــاةر الصـــدماه واألممـــاه والجـــوا ا  ـــي تن  2030المدـــتدامة لعـــام 

المدتقب  واناء القدرة على الصمود  ي وج  ا، بدب  من بين ا تعزيز النألم الصحية وتو ير التيطية الصحية  
م ال املة، وإر تدلم بمي سصول الجمي  على نحو منصف و ي الوق  المناسا على اللقاساه ووسا   العــ 

التي ت وي مممونة وجيدة و عالة وميدورة الت لفة هو جزء صميم مــن التــدابير  19-والت خيص المتعلقة ب و يد
العالمية المّتَخ ة على أساو الوسدة والت امن والتعــاوي المتعــدد األةــرال المتجــدد والمبــدأ القااــي بــم  يتــرك 

 الركا، أسد خلف

بانعقــاد المناق ــة الموااــي ية الرميعــة المدــتوى المتعلقــة بالدــياسة ب ــمي مواــو   واــ   وإذ ترحككب 
الدياسة المدتدامة والقادرة على الصمود  ي صميم ا نتعاش ال ام “، بدعوة مــن ر ــي  الجم يــة العامــة  ــي 

  اتبــا  ن ــط ، بالتعــاوي مــ  منألمــة الدــياسة العالميــة، بوصــف ا معلمــا هامــا للعمــ  مــن أجــ 2022أ ار/مــايو 
 مت ا ر ب مي الدياسة على أعلى مدتوى، داخ  منألومة األمم المتحدة،

، وت ــدد 19-بــمي الدــياسة هــي مــن أنــد القطاعــاه ا قتصــاد ة ت ــررا  مــن جا حــة كو يــد وإذ تقككر 
لي على أي التحد اه الناجمة تتطلا سلو   ناملة وتعاونا  دوليا   د م  ي تعزيز ما يلزم من سياساه ودعم ما

للحفاظ على مصادر ال يف المعتمدة على رلم القطا ، والحد مــن مألــاهر التفــاوه، واست صــال نــم ة الفقــر، 
وسما ــة  وا ــد الدــياسة، بمــا  ــي رلــم الدــياسة الدــاسلية، مــن أجــ  ت ــجي  نمــورم ســياسي أهثــر اســتدامة  قــوم 

  الدــــ مة والصــــحة العامــــة علــــى اتدمــــام ا جتمــــاعي وسفــــظ البي ــــة وسمايت ــــا مــــ  إعطــــاء األولويــــة لمدــــا  
علــى التنميــة المدــتدامة، وإر تحــيط علمــا بمــوجز األمــين العــام الدياســاتي المعنــوي  19-والتصدا آلثار كو يــد

، ( 21) وتحوي  القطا  الدياسة“، وتوصياه منألمة الدياسة العالمية والمبادراه المتخــ ة ستــى اآلي  19- هو يد
 قــوم علــى مبــدأ  19-  ومــري لقطــا  الدــياسة مــن تبعــاه كو يــدوإر تــدعو إلــى تحقيــ  انتعــاش مدــتدام ونــام

 إعادة البناء على نحو أ   ،

ــياسة لعـــام  وإذ ترحكككب  ــوم العـــالمي للدـ ــادر ب ـــمي اليـ ــوي  تصـــّور جديـــد 2022بـــالتقرير الصـ ، المعنـ
، 2022أيلول/ســبتمبر  27للدــياسة  مــن األممــة إلــى إســدا  التحــّول“، الــ ا ُأةلــ   ــي بــالي، إندونيدــيا،  ــي 

وال ا يرسم مخططا لعم  منألمــة الدــياسة العالميــة علــى صــعيد توسيــد القطــا   ــي مواج ــة األممــاه، وقيــادة 
اســتجابة الدــياسة، وإرســاء األســ  لمدــتقب  أهثــر نــمو  وقــدرة علــى الصــمود، والــ ا يت ــمن تحــديثاه عــن 

يدــية، بمــا  ــي رلــم المدــاواة العم  الم طل  بــع  ــي كــ  منطقــة إقليميــة  ــي العــالم، وكــ لم  ــي المجــا ه الر  

 __________ 

المية  ست نال الن ا  الدياسي، ومبادرة  دعم  ري العمـ  وا قتصـاداه مـن خـ ل الدـفر والدـياسة“، وسزمـة المبادئ التوجي ية الع (21) 
 ، ورؤية ال وكا األوسد لتحقي  ا نتعاش المدؤول لقطا  الدياسة.19-المداعدة التقنية  نتعاش الدياسة من آثار جا حة كو يد
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بــين الجندــين، وا ســتدامة والعمــ  المنــاخي، والحوكمــة وا ســتثماراه وا بت ــار  ــي مجــال الدــياسة، وإر ت ــير 
تموم/يوليع  3سزيراي/يونيع إلى  27إلى مؤتمر القمة العالمي األول لدياسة ال باب، ال ا ُعقد  ي الفترة من 

   م اركة ال باب بن ا   ي تطوير الدياسة المدتدامة، ي سورينتو، إ طاليا، لت جي  2020

بالج ود التــي تبــ ل ا الــدول األع ــاء لتعزيــز الدــياسة المدــتدامة، بمــا  ي ــا الدــياسة   وإذ تحيط علما 
ــتراتيجيات ا  ــاء علـــى الفقـــر وسما ـــة البي ـــة علـــى النحـــو المبـــين  ـــي سياســـات ا واسـ ات  ولوجيـــة، مـــن أجـــ  الق ـ

ر ت ــدد علــى أهميــة أي  صــبا القطــا  أهثــر اســتدامة ومرونــة واســتفادة مــن الت نولوجيــاه لوةنيــة للدــياسة، وإا
 الرقمية وأقرب منا ،

 رصــةإل تســدا   19-على أي إعادة بناء الدياسة بعــد ا خــت ل النــاجم عــن جا حــة كو يــد  وإذ تشدد 
النمــارم المجتم يــة، وانــاء التحــول، مــ  التركيــز علــى ا ســتفادة مــن أثرهــا علــى الوج ــاه الدــياسية، وتعزيــز 

مجتمعاه محلية ومن آه أعمال أهثر استدامة وقدرة على الصمود ونمو  من خ ل ا بت ار وال راهاه بــين 
ع،  القطاعين العام والخاي لتعزيز ا ستثماراه  ي الدفر المدتدام والبنية التحتية المدتدامة، والتــدريا الموجــ 

 وتنمية الموارد الب رية،

بتقريــــــر األمــــــين العــــــام لمنألمــــــة الدــــــياسة العالميــــــة الــــــ ا أسالــــــع األمــــــين العــــــام  ترحكككككب - 1 
 ؛( 22) المتحدة ل مم

بـــمي الدـــياسة المدـــتدامة، بمـــا  ـــي رلـــم الدـــياسة البي يـــة، تمثـــ  محركـــا هامـــا للنمـــو  تسككلم - 2 
ــر  ــريم ومبانـ ــ  ال ـ ــري العمـ ــة، وت جـــاد  ـ ــة والثقاميـ ــة ا جتماعيـ ــتدام والتنميـ ــادا المدـ ــال الحـــرة ا قتصـ ة األعمـ

للجمي ، وامنع  م ن ا أي تؤثر تمثيرا إ جابيا على صعد سب  ال يف وتوليــد الــدخ  والتعلــيم، بيــع النألــر عــن 
الدن أو الجن  أو اتعاقة أو ا نتماء العرقي أو اتثني أو األص  أو الــدين أو الواــ  ا قتصــادا أو  يــر 

والجــو ، وامنــع  م ن ــا أي تدــ م ب ــ   مبانــر  ــي تحقيــ   رلــم، ويم ن ــا أي تدــ م بالتــالي  ــي م ا حــة الفقــر
 وأهدال التنمية المدتدامة؛ ( 23) 2030خطة التنمية المدتدامة لعام 

بـــمي الدـــياسة المدــتدامة، بمـــا  ـــي رلــم الدـــياسة البي يـــة، ل ــا مـــن المقومـــاه  أيضككا تسككلم - 3 
لمجتمعــاه المحليــة وتوليــد المــوارد  م ن ــا مــن الق ــاء علــى الفقــر بتحدــين ســب  ال ــيف ا قتصــاد ة  ــي ا مــا

 ال ممة لبرامط وم اري  التنمية المجتم ية وخل   ري العم ؛

الــدول األع ـــاء ومنألومــة األمــم المتحــدة والمنألمــاه الدوليــة واتقليميــة األخـــرى  تشككجع – 4 
عا ي، وتعزيز والقطا  الخاي والمجتم  المدني على وا  ر او األجيال الحالية والمقبلة  ي صميم عملية الت 

التعـــاوي بـــين أصـــحاب المصـــلحة الر يدـــيين روا الصـــلة عبـــر سلقـــاه سلدـــلة ال يمـــة الدـــياسية، مـــ  مواءمـــة 
إجــراءاه التعــا ي مــ  استياجــاه الب ــر وال وكــا ومتطلبــاه تحقيــ  ا مدهــار للتعجيــ  ب ســدا  التحــول إلــى 

 مدار سياسي مدتدام وخ يع ال راوي ونام  اجتماعيا؛

الــدول األع ــاء والمجتمــ  الــدولي والقطــا  الخــاي علــى دعــم إ جــاد أوجــع  تشككجع أيضككا - 5 
تآمر ةويلة األمد بين الصحة العامة والدياسة، لي   قط من أج  القدرة التنا دية لقطا  الدياسة، بــ  أ  ــا 

 هحاجز ةبيعي أمام الجوا ا  ي المدتقب ؛
 __________ 

 (22) A/77/219. 

 .70/1القرار  (23) 
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وتعزيــز ال فــاءة ا قتصــاد ة والعمالــة بمهمية التدابير المالية الداعمة من أجــ  سما ــة   تسلم - 6 
واعدها، على أي ت م  تدابير ا ستثمار والتموي ، وتعّزم الحوكمــة والقــدرة  19- ي القطا ، أثناء أممة كو يد

د مخمــا  اتدارية، وتدعم خل   ــري العمــ  ال ــريم ومبانــرة األعمــال الحــرة واتبــدا  وا بت ــار للجميــ ، ممــا يولــّ
النمو ا قتصادا وميادة سجم الفري المتاســة، بمــا  ــي رلــم للندــاء وال ــباب، وتدــّخر جديدا من أج  تحقي   

الت نولوجيــا الرقميــة وا بت ــار، وتعــّزم التــدريا وانــاء القــدراه الب ــرية، مــن أجــ  نجــاح تعــا ي قطــا  الدــياسة 
 وإهدابع القدرة على الصمود؛ 

اعيــة والثقاميــة والبي يــة التــي تو رهــا علــى اــرورة تعألــيم الفوا ــد ا قتصــاد ة وا جتم تشككدد - 7 
الدــياسة المدــتدامة، بمــا  ــي رلــم أن ــطة الدــياسة البي يــة،  ــي جميــ  البلــداي، بمــا  ي ــا البلــداي األ ري يــة وأقــ  

 البلداي نموا والبلداي النامية  ير الداسلية والدول الجزرية الصييرة النامية والبلداي المتوسطة الدخ ؛

أي الدياسة المدتدامة، بما  ي رلم الدياسة البي ية،  م ن أي تد م  ــي على    تشدد أيضا - 8 
التنميــة المدــتدامة، واخاصــة  ــي سفــظ التنــو  البيولــوجي والمــوارد الطبي يــة واســتي ل ما علــى نحــو مدــتدام، 
ويم ن أي تحدن صحة ور او ال ــعوب األصــلية والمجتمعــاه المحليــة، بمــا  ــي رلــم الندــاء وال ــباب، ويم ــن 

ــو  أي ــى التنـ ــاظ علـ ــرة للحفـ ــا  كبيـ ــيا  رصـ ــة المنـــاة   تتـ ــتدام و/أو لحما ـ ــو مدـ ــى نحـ ــتي لع علـ البيولـــوجي واسـ
الطبي يــة عــن ةريــ  ت ــجي  ال ــعوب األصــلية والمجتمعــاه المحليــة  ــي البلــداي الم ــيفة والدــياح علــى ســد 

 سواء على الحفاظ على الترا  الطبيعي والثقا ي واسترامع؛

ارورة إي ء ا عتبار ال ام ، لدى وا  الدياساه  ي مجال الدــياسة المدــتدامة،   تؤكد - 9 
بما  ي رلم الدياسة البي ية، لثقا اه وتقاليد ومعارل ال عوب األصلية والمجتمعــاه المحليــة بجميــ  جوانب ــا، 

أهمية ت ــجي   بما  ي رلم ما  خص من ا النداء وال باب، واسترام ا وتعزيزها، سدا ا قت اء، وت دد على
م اركة ال عوب األصلية والمجتمعاه المحلية  ي عملياه صن  القرار وجمي  العملياه الدياسية التــي تــؤثر 
 ي ا، واــرورة اــماي الحصــول علــى موا قت ــا الحــرة والمدــبقة والمدــتنيرة لــدى إدمــام معار  ــا وتراث ــا وقيم ــا 

 لبي ية، سدا ا قت اء؛ ي الدياسة المدتدامة، بما  ي رلم مبادراه الدياسة ا

ــاء  تالحكككظ - 10  ــة يـــدعو،  ـــي تقريـــرو، الـــدول األع ـ ــياسة العالميـ ــام لمنألمـــة الدـ أي األمـــين العـ
والوكا ه الدولية والمنألماه األخرى راه الصلة إلــى تعمــيم سفــظ التنــو  البيولــوجي  ــي قطــا  الدــياسة و ــي 

وا جتماعيــة والثقاميــة  ــي ُن ــط الت يــ  مــ   خطط واســتراتيجياه تييــر المنــا ، مــ  مــزم العناصــر ا قتصــاد ة
 تيير المنا  والحفاظ على الخدماه راه الصلة التي تقدم ا النألم ات  ولوجية؛

،  ـــي هـــ ا الصـــدد، علـــى أهميـــة واـــ  سياســـاه ومبـــادئ توجي يـــة وأنألمـــة م  مـــة تشككدد -11 
ه والت ريعاه الوةنيــة، لت ــجي  وإن اء مؤسداه مناسبة، على الصعيد الوةني، عند ال رورة، و قا ل ولويا

الدــياسة المدــتدامة، بمــا  ــي رلــم الدــياسة البي يــة، ودعم ــا، والتقليــ  إلــى أدنــى ســد مــن أا آثــار ســلبية  م ــن 
 تن م؛ أي

الــدول األع ــاء إلــى تعزيــز سياســة ا تدــاب المؤسدــي الداعمــة آلليــاه ومبــادراه  تككدعو - 12 
مـــا  ـــي رلـــم مبـــادراه المنألمـــاه المجتم يـــة وكيانـــاه القطـــا  تمويـــ  بـــرامط وم ـــاري  الق ـــاء علـــى الفقـــر، ب 

 والصييرة؛ الخاي البالية الصير

الــدول األع ــاء علــى اســتخدام الدــياسة المدــتدامة، بمــا  ــي رلــم الدــياسة البي يــة،   تشجع - 13 
رد وال ــام  للجميــ  والتن  ميــة ا جتماعيــة وك لم الدياسة الثقامية والري ية، كمداة لتعزيز النمــو ا قتصــادا المطــّ
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التم ين من إافاء الطاب  الرسمي على القطا   ير الرسمي، وت جي  تعب ــة  وتعميم الخدماه المالية، وعلى
ــو  البيولـــوجي والمـــوارد  ــا   ـــم  سفـــظ التنـ ــى الفقـــر والجـــو ، بمـ ــة البي ـــة والق ـــاء علـ ــوارد المحليـــة، وسما ـ المـ

تثمار ومبانرة األعمال الحرة  ــي الدــياسة المدــتدامة، مدتدام والن وش با س الطبي ية واستي ل ما على نحو
بما  ي رلم الدياسة البي ية، و قا لدياسات ا اتنما ية وت ريعات ا الوةنية، بما قد   م  ت ــجي  نمــو الم ــاري  
الصييرة والمتوسطة الحجم وتعزيز قدرت ا على الصمود وإافاء الصبية الرســمية علي ــا، وت ــجي  التعاونيــاه 

 ــي رلــم مبــادراه مــنا  الحصــول علــى التمويــ  عــن ةريــ  الخــدماه الماليــة المتاســة للجميــ ، بمــا وتدــ ي 
ــخاي روا  ــنين واألنـ ــلية والمدـ ــعوب األصـ ــباب وال ـ ــاء وال ـ ــرة والندـ ــاه الفقيـ ــير للف ـ ــة الصـ ــاه الباليـ ا  تمانـ

 اتعاقة والمجتمعاه المحلية  ي جمي  المناة ، ومن ا المناة  الري ية؛

لى تطوير البنية التحتية الدياسية وت جي  التنويــ  الدــياسي، بوســا   من ــا إقامــة عتشجع   - 14 
ال ــراهاه بــين القطــاعين العــام والخــاي، علــى نحــو  عــزم إ جــاد  ــري العمــ  للمجتمعــاه المحليــة، والحفــاظ 

لوقــ  نفدــع علــى أســلوب سيات ــا وثقا ت ــا وتراث ــا، والن ــوش باألبعــاد الث ثــة للتنميــة المدــتدامة، وتــدعو  ــي ا
 الدياسية؛ الدول األع اء إلى اتخار التدابير ال ممة لحما ة البي ة والترا  ا جتماعي والثقا ي للووج اه

الح ومــاه واألمــم المتحــدة والوكــا ه المتخصصــة علــى دعــم تندــي  أةــر تنميــة تشككجع  - 15 
دة البلــداي  ــي الن ــوش بالدــياسة الدياسة المدتدامة اتقليمية و/أو الدولية سدا ا قت اء،  ــي ســبي  مدــاع

 المدتدامة، بما  ي رلم الدياسة البي ية، من أج  الق اء على الفقر وسما ة البي ة؛

ــياسة  تشكككككدد - 16  ــلبية للدـــ ــار الدـــ ــة اآلثـــ ــوارد ومعالجـــ ــؤولة للمـــ ــماي إدارة مدـــ ــة اـــ علـــــى أهميـــ
يــيم ل ثــر البي ــي بمــا   يرتــا التزامــاه الثقاميــة وإجــراء تق -المتوامنة واسترام القدراه البي ية وا جتماعية   ير

ــري  ــم  ـ ــي رلـ ــا  ـ ــتدامة، بمـ ــياسة المدـ ــوير الدـ ــة، لتطـ ــريعاه الوةنيـ ــا للت ـ ــالي ، و قـ ــن سيـــل الت ـ ــامية مـ إاـ
 البي ية؛ الدياسة

الحاجة إلى اماي إدمام أنما  ا ست  ك واتنتام المدــتدامة  ــي قطــا  الدــياسة،   تؤكد - 17 
  ط التخطيط الدياسي الرامية إلى تحدين كفاءة استخدام الموارد؛بوسا   من ا تحديد واعتماد نُ 

الدــياسة  الدول األع اء والج اه األخرى صاسبة المصلحة على اســتخدام  منبــر  تشجع - 18 
من أج  أهدال التنمية المدتدامة“ ال ا أُعلن عن بد ع  ي المنتدى الدياسي الرمي  المدتوى المعنــي بالتنميــة 

باعتبارو أداة  لل راهة ت دل إلى الن وش بالتنميــة المدــتدامة للدــياسة وامدــاهمات ا  ــي  2018  المدتدامة لعام
 أهدال التنمية المدتدامة؛

ــ  تشككككككدد  - 19  ــمود للتعامــــ ــادرة علــــــى الصــــ ــياسة القــــ ــة الدــــ ــجي  تنميــــ ــة إلــــــى ت ــــ علــــــى الحاجــــ
الدول األع اء إلــى واــ  الصدماه، م  مراعاة قابلية قطا  الدياسة للت رر بحا ه الطوارئ، وتدعو  م 

استراتيجياه وةنية أل راش إعادة التمهيــ   ــي مرسلــة مــا بعــد الصــدماه، بدــب  من ــا التعــاوي بــين القطــاعين 
 العام والخاي وتنوي  األن طة والمنتجاه؛

على ارورة اتخار تدابير  عالة  ي سياب الدياسة المدتدامة، بما  ي رلم مبادراه   تشدد - 20 
ة، ل ــماي تم ــين المــرأة علــى نحــو تــام، بمــا  ــي رلــم م ــاركة المــرأة والرجــ  علــى قــدم المدــاواة الدــياسة البي يــ 

 على جمي  المدتوياه و ي عملياه صن  القرار  ي جمي  المجا ه؛
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على اــرورة اتخــار تــدابير  عالــة  ــي ســياب الدــياسة المدــتدامة، بمــا  ــي رلــم   تشدد أيضا - 21 
ام  ــي كفالــة م ــاركة ال ــباب والندــاء واألنــخاي روا اتعاقــة وكبــار الدــن مبــادراه الدــياسة البي يــة، ل ســ 

على قدم المداواة على جمي  المدــتوياه و ــي عمليــاه صــن  القــرار  ــي جميــ  المجــا ه وللن ــوش بــالتم ين 
ا قتصــادا الفعــال، بدــب  من ــا التعــاوي الــدولي، للندــاء وال ــباب واألنــخاي روا اتعاقــة وكبــار الدــن،  ــي 

ل الدــياسة المدــتدامة، بمــا  ي ــا أن ــطة الدــياسة البي يــة، بوســا   تتمثــ  أساســا  ــي إ جــاد  ــري العمــ  مجــا
 ال ريم وتوليد الدخ ؛

ب يانــاه منألومــة األمــم المتحــدة أي ت ــج ،  ــي ســياب أهــدال التنميــة المدــتدامة،  تهيككب - 22 
دــ م  ــي تحقيــ  تلــم األهــدال، و  ســيما الدــياسة المدــتدامة، بمــا  ــي رلــم الدــياسة البي يــة، كــمداة  م ــن أي ت 

تــدعم ج ــود البلــداي الناميــة وسياســات ا  يتعل  بالق اء على الفقر المــدق  واــماي ا ســتدامة البي يــة، وأي ميما
  ي ه ا المجال؛

الدول األع اء والج اه األخرى صاسبة المصــلحة إلــى الترسيــا بــالفري العديــدة   تدعو - 23 
ي الجديد  ي قطا  الدياسة، وت يا من ثم ب ا أي ت ــج  الحلــول ال كيــة التــي تــدرم التي يتيح ا التحول الرقم

المعارل المدتمدة من مصادر البيانــاه التقليد ــة و يــر التقليد ــة، وأي تــدعم أن ــطة بنــاء القــدراه راه الصــلة 
المدــتدامة األهثــر  وت من الم اركة الطويلة األج  للمجتمعاه المحلية والتعزيز العــام لــن ط التنميــة الدــياسية

 نمو  والمدتند إلى األدلة؛

ــاسبة  تهيككككب - 24  ــى الج ــــاه صــ ــد م الــــدعم إلــ ــدة تقــ ــم المتحــ ــة لمنألومــــة األمــ بال يانــــاه التابعــ
المصلحة  ي مجال الدياسة على جمي  المدتوياه  ي الج ود التي تب ل ا  هتداب واستعمال الخبرة ال ممة 

ارية ووج ات ا الدياسية ودعم الج ود الرامية إلى تعزيز البيانــاه المتاســة لتحقي  التحول الرقمي ألعمال ا التج
 الدياسة؛ بعناصر م انية راه إسناد جيرا ي لتوليد معلوماه أهثر دقة و ي الوق  المناسا  ي مجال

ــي تخـــص  تسكككلم - 25  ــا   التـ ــى المدـ ــز علـ ــدريا مـــ  التركيـ ــيم والتـ ــي التعلـ ــتثمار  ـ بمهميـــة ا سـ
التحديد، من أج  تعزيز القــدرة علــى المنا دــة، وت ــج  المؤسدــاه اتقليميــة والدوليــة علــى الدياسة على وجع 

تــو ير دعــم كــال للبــرامط والم ــاري  المتعلقــة بالدــياسة المدــتدامة، بمــا  ــي رلــم الدــياسة البي يــة، آخــ ة  ــي 
 الحدباي الفوا د ا قتصاد ة وا جتماعية والثقامية والبي ية ل  و األن طة؛

الوكا ه المتخصصة راه الصلة، و  سيما منألمة الدياسة العالمية وهي اه األمم   تدعو - 26 
المتحدة والمنألماه األخرى، إلى تقد م المدــاعدة التقنيــة إلــى الــدول األع ــاء، بنــاء علــى ةلب ــا، والمدــاعدة، 

ــتدا ــياسة المدـ ــة بالدـ ــاتية المتعلقـ ــري ية أو الدياسـ ــر الت ـ ــز األةـ ــاء،  ـــي تعزيـ ــي رلـــم سدـــا ا قت ـ ــا  ـ مة، بمـ
 الدياسة البي ية، ومن ا األةر المتصلة بحما ة البي ة وسفظ الترا  الطبيعي والثقا ي؛

الوكـــا ه المتخصصـــة راه الصـــلة وهي ـــاه األمـــم المتحـــدة والمنألمـــاه األخــــرى  تكككدعو - 27 
والمؤسدــاه الماليــة المتعــددة األةــرال إلــى تقــد م المدــاعدة التقنيــة إلــى الح ومــاه، بنــاء علــى ةلب ــا وسدــا 
ا قت ــاء،  ــي تحديــد استياجــاه و ــري تحدــين إســ ام الدــياسة المدــتدامة، بمــا  ــي رلــم الدــياسة البي يــة، 

الق اء على الفقر، بدب  من ا تممين  وا د للمجتم  المحلي األوس  من الدياسة المدتدامة، بمــا  ــي رلــم  ي 
 أن طة الدياسة البي ية، باعتبارها خيارا مجد ا ومدتداما من خياراه التنمية ا قتصاد ة؛

ــدود و  ا تشكككجع - 28  ــي سـ ــاه األخـــرى،  ـ ــة والمنألمـ ــدة والوكـــا ه المتخصصـ ــم المتحـ ــا األمـ ت ـ
ومواردهــا، والقطــاعين العــام والخــاي وســا ر أصــحاب المصــلحة روا الصــلة علــى إعــداد مــواد للتوعيــة تتمثــ  
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أهدا  ا  ي التنمية المحليــة، وتم ــين الندــاء وال ــعوب األصــلية، والمجتمعــاه المحليــة، وت ــجي  ال ــباب علــى 
ال التقليد ــة للتعبيــر الثقــا ي مــن أجــ  كفالــة ا بت ار ومبانرة األعمال الحرة، وسما ة المعارل التقليد ة واألنــ 

 استدامة قطا  الدياسة ومداهمتع  ي تحقي  األهدال اتنما ية للبلد؛

الج ــاه المعنيــة صــاسبة المصــلحة إلــى تقــد م المدــاعدة التقنيــة، بنــاء علــى الطلــا  تككدعو - 29 
ؤسدــاه ا قتصــاد ا جتمــاعي وسدا ا قت اء، للمداعدة  ي بناء قدراه المجتمعاه المحلية، ومنألماه وم

والت امني، بمــا  ــي رلــم التعاونيــاه والم ــاري  التجاريــة الباليــة الصــير والصــييرة والمتوســطة الحجــم العاملــة 
 ي مجال الدــياسة المدــتدامة، بمــا  ــي رلــم أن ــطة الدــياسة البي يــة،  ــي مجــا ه من ــا التدــوي  وا ســتط   

 الدوقي للمنتجاه؛

اوي بـــــين بلـــــداي ال ـــــمال والجنـــــوب  ـــــي ت ـــــجي  الدـــــياسة المدـــــتدامة، بـــــدور التعـــــ  تسككككلم - 30 
ــا ــين   ـــي بمـ ــاواة وتحدـ ــع عـــدم المدـ ــد مـــن أوجـ ــادا والحـ ــيلة لتحقيـــ  النمـــو ا قتصـ ــياسة البي يـــة، كوسـ ــم الدـ رلـ

مدــتوياه الم ي ــة  ــي البلــداي الناميــة، وتدــّلم أ  ــا بــمي التعــاوي ميمــا بــين بلــداي الجنــوب والتعــاوي الث ثــي، 
ــين للتعــاوي بــين بلــداي ال ــمال والــداي الجنــوب، ل مــا مــن المقومــاه مــا  م ن مــا مــن ت ــجي   هعنصــرين م مل

 الدياسة المدتدامة، بما  ي رلم الدياسة البي ية؛

الح وماه واألةرال األخرى صاسبة المصلحة إلى النألر  ي ا ن مام إلى إةار   تدعو - 31 
ــوش بالدـــياسة  ــة كوســـيلة للن ـ ــة الدـــياسة العالميـ ــتدامة التابعـــة لمنألمـ ــد الدـــياسة المدـ ــب ة الدوليـــة لمراصـ ال ـ

سياســاه المدتدامة مــن النــواسي ا جتماعيــة ا قتصــاد ة والبي يــة، بمــا  ــي رلــم الدــياسة البي يــة، ودعــم واــ  
أهثــر اســتنارة  ــي مجــال الدــياسة المدــتدامة  ــي نـــتى أنحــاء العــالم، ورلــم أساســا مــن خــ ل تحديــد أ  ـــ  

 الممارساه ون رها وإركاء الوعي واناء القدراه  ي مجال ا ستدامة لدى الج اه الدياسية المعنية؛

لمتحـــــدة إلـــــى الـــــدعم والم ـــــاركة مـــــن جانـــــا الـــــدول األع ـــــاء ومنألومـــــة األمـــــم ا تككككدعو - 32 
والمنألماه الدولية واتقليمية األخرى، و  سيما منألمة الدياسة العالمية والمؤسداه الماليــة والقطــا  الخــاي 
والمجتم  المدني وجمي  الج اه المعنية صاسبة المصلحة، ل ماي عملياه ناملة للجمي  عند وا  خطط 

ة إلــــى مواج ت ــــا، ابتيــــاء تعزيــــز الدــــياسة والتــــدابير الدياســــاتية الراميــــ  19-التعــــا ي مــــن آثــــار جا حــــة كو يــــد
المدتدامة بوصف ا عنصر تم يٍن  ي تحقي  التنمية المدتدامة للمجتمعاه المحلية، وتلبيــة استياجــاه الدــ اي 
والمؤسدــاه التجاريــة، و  ســيما من ــا المؤسدــاه الصــيرى والصــييرة والمتوســطة الحجــم، التــي تمثــ  الدــياسة 

وي  م ارات ا وقاعدة ماا ن ا ومصادر إيرادات ا، بدب  من بين ا اــم مــا   فــي مصدر دخل ا الر ي ، ورلم لتن 
من ا ستثماراه  ي برامط تنمية الم اراه والتدريا، وإم انية ا ستفادة من العلــم والت نولوجيــا، وت ــجي  سفــظ 

د مــن انبعاثــاه التنــو  البيولــوجي والمــوارد الطبي يــة واســتخدام ما علــى نحــو مدــتدام، وتعزيــز الــن ط التــي تحــ 
 اماه الد ي ة، وكفالة أنما  ا ست  ك واتنتام المدتدامة، وك  رلم من نمنع أي يد   با بت ــار  ــي مجــال 
الدياسة صوب تحقي  ا ســتدامة، ويم ــن أي  ف ــي، إلــى جانــا التخ يــ  مــن آثارهــا المناخيــة والبي يــة، إلــى 

  ولوجيــة ال  ــة، وت يــا بجميــ  الج ــاه المعنيــة صــاسبة إدارة مدتدامة للموارد الطبي ية ال ــحيحة وللــنألم ات
المصـــلحة أي تمخـــ  بعـــين ا عتبـــار أي قـــدرة الدـــياسة علـــى الصـــمود تتوقـــف علـــى قـــدرة القطـــا  علـــى تحقيـــ  

 التوامي بين استياجاه الناو وال وكا من أج  تحقي  الرخاء؛
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ة الصــحية لزيــادة ســ مة بــمي التصــدا للتحــد اه، مثــ  تعزيــز تــدابير الصــحة والنألا ــ  تقكر - 33 
المدــا رين وثقــت م وتعزيــز الدــفر اآلمــن عبــر الحــدود،   يــزال   تدــي أهميــة، وتــدعو إلــى تعزيــز الــوعي العــام 
بالــدور ال ـــام للدـــياسة المدــتدامة والقـــادرة علـــى الصـــمود  ــي التنميـــة المدـــتدامة ألا بلــد واالحاجـــة إلـــى بنـــاء 

 ونمو ؛مجتمعاه محلية ومؤسداه أعمال أهثر مرونة 

علــى تنألــيم المزيــد مــن المناســباه الموااــي ية الرميعــة المدــتوى ب ــمي الدــياسة،  تشككجع - 34 
، بــدعوة ر ــي  الجم يــة العامــة بالتعــاوي مــ  منألمــة الدــياسة العالميــة، لت ــوي منبــرا 2022ُتعقد، كما  ي عام  

  الــ ا بــدأ بالفعــ ، بميــة الم ــي منتألما للت اور ب مي الدياسة  ي منألومة األمم المتحدة، للبناء علــى العمــ 
 قدما نحو اتبا  ن ط مت ا ر ب مي الدياسة على أعلى مدتوى وتعأليم مداهمت ا  ي خطة ا ستدامة؛

ــبعين،  تطلكككب - 35  ــعة والدـ ــا التاسـ ــي دورت ـ ــة  ـ ــة العامـ ــى الجم يـ ــدم إلـ ــام أي  قـ ــين العـ ــى األمـ إلـ
مــــم المتحــــدة وارامج ــــا راه الصــــلة، تقريــــرا  بالتعــــاوي مــــ  منألمــــة الدــــياسة العالميــــة و يرهــــا مــــن وكــــا ه األ

تنفي  هــ ا القــرار يت ــمن توصــياه ب ــمي ســب  ووســا   تعزيــز الدــياسة المدــتدامة، بمــا  ــي رلــم الدــياسة  عن
ا قتصــادا وا جتمــاعي  -البي يــة، باعتبارهــا أداة لم ا حــة الفقــر وتعزيــز التنميــة المدــتدامة بمبعادهــا الث ثــة 

امي ومت امــ ، مــ  مراعــاة التقــارير راه الصــلة التــي تعــدها منألمــة الدــياسة العالميــة علــى نحــو متــو  -والبي ــي 
  ي ه ا المجال، ما لم ُيتف  على خ ل رلم.
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