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 املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة
 يُعقد حتت رعاية اجمللس االقتصادي واالجتماعيالذي 
    2017متوز/يوليه  10-19

تقـرير املنتـدى السـياسـي الرفيع املسـتوى املعــين ابلتنــمية املســتدامة الــــ ي يقعقـد   
 2017حتت رعاية اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف دورته لعام 

 موجز 
ســـ تن مـــف الت تيـــذا وولتـــز  ايةومـــاع الو  يـــة  ل ـــا    يظهـــل التقـــد  ايـــلز جليـــا لـــد   متـــا  

و عـــد  وـــلح  ي   ـــد .لـــع اللإـــجا و ـــلعت    درا   2030التحـــويلي   ـــة الت ميـــة املاـــتدامة لعـــا  
 هداف الت مية املاتدامة   اسرتاويجياهتا وعملياع التخ ـي  ا اةـة ،ـات ووقـو   لت اـي  علـي الصـعيد 

عا ويتزايــد اســـت اد ةـــ   الاياســـاع  د العلــم واألدلـــة وووا مـــه مـــ  امليزا يـــاع الــدا.لي وميمـــا  ـــن الـــوزارا
الو  يةا ووتحق  الالملإزيـة  يـت وقـو  ايةومـاع واجملتمعـاع ايليـة  تةييـع  هـداف الت ميـة املاـتدامة 
مـــ  فلومهــــا ا اةـــةا وقــــد اعـــرُتف  ا اطياإــــا األساســـية املخ  ــــة ي ي ـــا جيــــدا وامللاعيـــة لل ي ــــة هــــي 
األســاا الــذي ياــت د  ليــه إــا ال مــو االقتصــادي والتصــ ي ا و  الوقــت ةاوــهت وتزايــد م ــارإة  ةـــحا  
املصـــلحة املتعـــدديف ووتلـــ    الوقـــت الـــذي و ـــارح ميـــه ا هـــاع التاعلـــة   عمليـــاع و تيـــذ مدروســـةا 

التهــم الــذي ووةتاــج ال ــلاإاع زعــا مــ  زكدة م ــارإة الق ــا  املــا  وق ــا  األعمــا  التجاريــةا وإــاا 
لــ س ميــه لةــلورة و ــاو   وجــه الــرتا    ــن  هــداف الت ميــة املاــتدامة ومقــا لل  يعــة املتةاملــة   ــة عــا   ال

ت وخباةــة مــف .ــال  وســايا الت تيــذت  مــلا جــديلا  ملال ظــة  ــوا  دورة امل تــد  الاياســي اللميــ  2030
وغـ   2030ضـماا االواـاب  ـن . ـة عـا  املاتو  املعين  لت مية املاتدامةت مثلمـا إـاا الـوعي   يـة 

ةلك مف الصةوح املتت  عليها دوليات إتلـك املتعلقـة  تلـ  امل ـاات وايـد مـف لـا ل الةـوارات والتجـارةت 
 و قوب اإل اااا و  هذا الايابت يقو  التعاوا والتةاما علي الصعيد اإلقليمي  دور متزايدا

قلت وا و ت وسوء التلذيةت ما زالت ولـك اجملـاالع و   ن لو ظ   لاز وقد    التصدي للت 
ت  يــــت متةــــي االباهــــاع    عــــ  امل ــــا     2030ُو ــــةا حتــــدكع ريياــــية   ســــياب . ــــة عــــا  
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دوالر   اليــو ت  1,90مليــوا  ــخي يعي ــوا علــي  قــا مــف  767الوجهــة ا ا  ــةا ممــا زا   إثــل مــف 
ةت  يـت يعـوب ال ـزا  وغـ   مـف القةـاك الُ ظميـة القيـا  ويرتإز إث  مف التقـلاء مقـلا مـدقعا    ي ـاع ه ـ

 تـــد.الع معةالـــةا و  ـــ   د  ا ايصـــو  علـــي ول يــــة  ـــاملة  للعايـــة الصـــحيةت ووـــوم  وعلـــيم ا تــــدايي 
واث وي جماينت و  ةاع معززة لإلمداد  مليا ت وووم   اقة ماتقلة وموثوب ،ـات وهياإـا  ساسـية منمو ـة 

وـدعم الت ميـة الو  يـةت هـي ع اةـل ريياـية للتمةـن مـف القةـاء علـي التقـل وت لـج  وقادرة علي الصـمود
 إ  ةا استثماراع

وجل  التنإيد  يةا علي الرتا   الوثي   ن التقل وا و ا مما زا  سوء التلذية م ةلة عاملية  
ةاع آاثر  ويلــة األجــات وخباةــة علــي األ تــا ا ومــف الةــلوري اعتمــاد غــة  ظمــي   جمــا  األغذيــة 

عـا   د القةـاء وال ظل   االستهالح واإل تا  معاا ولـيس مـف املتوقـ ت  ـوو ة التقـد  ايـا ت  ا يصـا ال
ا واعُتــأ  ا عوامــا اإلجهــاد ال ي ــي وــرثل علــي   ــلاز التقــد  ومــف 2030التــا  علــي ا ــو  الــو  عــا  

املتوقــــ   ا و مــــو مــــف  يــــت القــــوة وال ــــدةا ويزيــــد ولــــ  امل ــــاا مــــف ضــــلاوة الةــــوارا ال  يعيــــة و ــــدة 
 لــداا اــوا والــدو  ا زريــة األمــلا ت وقلــ   وضــاعا يصــعج العــيو   فلهــات وخباةــة  ل اــ ة ألقــا ال

الصل ة ال اميةا وواضح  ا مثة ةلة قوية  ن ةحة ايي اع ورمـا  ال  ـلت وخباةـة ميمـا يتعلـ   لـدو  
يةــ  . ــة عمــا  ــاملة يتعــن  ا وت عهــا  يــ    ــداء للعمــاا زريــة الصــل ة ال اميــةا وقــد إــاا اعتمــاد 

مـف  هـداف الت ميـة املاـتدامة   14دعم و تيـذ اطـدف ا هاع التاعلة   مرمتل األمـم املتحـدة األ.ـ  لـ
 تــظ ايي ــاع وال حــار واملــوارد ال حليــة واســتخدامها علــي يــو ماــتدا  لتحقيــ  الت ميــة املاــتدامةت ةا 

 ا2030  ية للتصدي للتحدكع املتعلقة  يي اع   سياب . ة عا  
الالمااواة ميثالا حتدك إ  ات سواء دا.ا ال لـداا وال يزا  عد  اإلدما  االجتماعي واواا    اب  

 و ميما  ي هاا وعلي وجه ا صوصت يعتـأ ال ـ ا ت وال ـعو  األةـليةت واملاـ وات والعمـا  الليتيـوات وةوو 
اإلعاقـــةت واملتةـــلروا مـــف ال ـــزا ت مـــف الت ـــاع الةـــعيتة  يـــت يتعـــذر علـــيهم ايصـــو  علـــي .ـــدماع اللعايـــة 

ت قلـــوات فـــف مـــيهم املهـــاجلواا لـــيما ووتزايـــد املخـــا ل الـــأل يتعـــل  طـــا األ ـــخاص املالصـــحية األساســـية والتع
وــزا  ال اــاء والتتيــاع  لومــاع مــف ايقــوب األساســية والتــلص    يــاء إثــ ة مــف العــا ت ويتــنثلا  صــورة  وال

عـــا ن مـــف الع ـــع غـــ  مت اســـ ة  تلـــ  امل ـــاا والةـــوارا وال ـــزا ت وخباةـــة  ا إـــفي يع ـــف   مقـــلت وغال ـــا مـــا يُ 
ـــةا و  الوقـــت ةاوـــهت  ـــج االعـــرتاف ،ـــف   وال ميةـــ هف ايصـــو  علـــي ا ـــدماع وايقـــوب الصـــحية واإلتا ي

 إعواما ولي  هامة واعت ار متةي هف  ل ا ما قا لتحقي   هداف الت مية املاتدامةا
اييـــة الل يـــةت  ـــا وال وـــزا   لـــداا عديـــدة قاةـــلة عـــف الومـــاء  لتزاماهتـــا املتعلقـــة  ملاـــاعدة اإلا 

يرتوـج عليــه آاثر ضـارة  ل اــ ة لل لـداا الــأل وعـيو    وضــا  .اةـةا و ــج ووليـد مــوارد جديـدة علــي 
الصعيد ايليت وإذلك مـف .ـال  التصـدي للتـدمقاع والثلـلاع املاليـة غـ  امل ـلوعةا و  ـارع ال لـداا 

مـا الاـ عة   ـة عمـا  ديـس     الصـادرة  د التدا   املتخذة لةتالة   لاز وقد     ي  جماالع الع
ا وال وــزا  2030عــف املــرمتل الــدو  الثالــت لتمويــا الت ميــةت وهــي اإل ــار الليياــي لتمويــا . ــة عــا  

التحدكع وواجه زكدة   لاح الق ا  املا ؛ ورُيي  ا ووسي    اب االستثمار العا  وا ـاص   اطياإـا 
ايــــا  اللامــــي  د   ــــلاح الق ــــا  ا ــــاص ووع  ــــة املــــوارد ا اةــــة األساســــية املاــــتدامة وحتاــــن الــــ هة 
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  جلاء غ  إافا وي  لي استة اف هياإا   لاح م تةلة و ُلب جديدة لتحتيز امل ارإةا هو
وجـــل  واـــلي  الةـــوء علـــي آليـــة وياـــ  التة ولوجيـــا التا عـــة لدمـــم املتحـــدة وامل تـــد  املتعـــدد  

لـــم والتة ولوجيـــا واال تةـــار ألغـــلا   هـــداف الت ميـــة املاـــتدامةت  ةـــحا  املصـــلحة املعـــين  تاـــخ  الع
يتمتعاا  ه مف وض  جيد للتعاما م  العلم إم ـلو  وعـاوين متتـول للعمـا مـف  جـا حتقيـ   هـداف  ملا

 الت مية املاتدامة وإحامز إلقامة ال لاإاع  ن  ةحا  املصلحة املتعدديفا
 يـــوين لتحقيـــ   هـــداف الت ميـــة املاـــتدامةت ول  ـــاء ويُعـــرتف  ل يـــاعع واملعلومـــاع إع صـــليف  

الثقـــة وإتالـــة املاـــاءلةا و   ـــن  ا العمـــا جـــار   هـــذا الصـــددت يت لـــج األمـــل وعزيـــز  ضـــتاء ال ـــا   
ايلـــي علـــي األهـــداف واملر ـــلاعت مةـــال عـــف و ميـــة القـــدراع واالســـتثمار    ـــ  ال يـــاعع ووصـــ يتها 

 وحتليلها و  لهاا
االستعلاضـــــاع الو  يـــــة ال وعيـــــة الثالثـــــة واألر عـــــن الـــــأل ُعلضـــــت   امل تـــــد  وقـــــد اعتُـــــأ  ا  

هــي استعلاضــاع ماتتيةــة ومــرثلةت و داة جــديلة  لرت يــج  2017الاياســي اللميــ  املاــتو    عــا  
مف  جـا ايتـاع علـي الـز.م   جهـود الت تيـذت وةلـك يلجـ  جزييـا  د االلتـزا  القـوي مـف جا ـج  رمـ  

ةا وإاا مف ا يوط امل رتإة  ن االستعلاضاع الو  ية ال وعية   ية ا م   ن  ي  ماتوكع ايةوم
 ةــــحا  املصــــلحة   غــــة م ــــرتح يةــــم  ةــــحا  املصــــلحة املتعــــدديف وايةومــــة  إملهــــا واجملتمــــ  
 إملـــه  زاء و تيـــذ  هـــداف الت ميـــة املاـــتدامةا معلـــي الـــلغم مـــف وجـــود ُغـــة لتلتـــة   ـــنا إيتيـــة القيـــا  

كت اعُتأ  ا مف الةلوري .ل  اإل ااا  مللةية علي  ي  املاتوكعت فـا   ةلـك لـد  مُـلاد   ذل
 املوا  نت  لية   اد و دامة الز.م الالز  لت تيذ ورةد . ة الت ميةا

ورُيــي   ــه يتعــن زكدة التعةاليــة   عمليــة وضــ  الاياســاع املتعلقــة  هــداف الت ميــة املاــتدامةت  
مــثال االلتــزا  الاياســي ال  ــ  واإل ــلاح التعلــي لقــادة اجملتمــ  ايلــي والزعمــاء التقليــدينت   ــلب م هــا 

وقـــــادة الـــــل يت ووســـــاي  اإلعـــــال  والزعمـــــاء الاياســـــينت مـــــف  جـــــا التصـــــدي للتحـــــدكع االجتماعيـــــة 
يلــي واالقتصــادية وال ي يــة الــأل وواجههــا ال لــدااا وجــل  الت ــديد علــي ضــلورة  ضــتاء ال ــا   الــو ين وا

ت و.ل    ااا  مللةية ايقيقية للخ ة لد   يـ  م ـاع  ةـحا  املصـلحةت 2030علي . ة عا  
 ــا يت لـــج وــدمقاع  وثـــ  و إثــل معاليـــة للمعلومــاع و قامـــة  ــلاإاع مـــ  ُ ــلإاء الت ميـــةت فــا   ةلـــك 

وإــذلك مـــف األمــم املتحــدة مــف ع يــةت واالضـــ ال  فاــرولية  إــأ علــي الصـــعيديف ايلــي واجملتمعــيت 
 جا ج املوا  ن األملادت مف ع ية  .ل ا

ويُعــد حتديــد  وجــه الــرتا    ــن  هــداف الت ميــة املاــتدامة وعلــي ماــتو  اللــاكع دا.ــا ولــك  
األهداف  ملاً  لـ  األ يـةت وي  لـي  ا يُـرتجم  د هياإـا وعمليـاع لتقليـل الاياسـة وامليز ـة واملرساـاع 

 ينا واعتُـأ ةلـك م ـد  هامـا ي  لـي االهتـداء  ـه  يةـا   جمـا  التعـاوا علي الصعيديف الو ين ودوا الـو 
 املتعدد األ لاف مف  جا ضماا الت اي  التعا  واالوااب علي ةعيد الاياساعا

وقد مةلع ال لـداات وهـي واـعي  د   ـاد جمتمعـاع  إثـل سـوال واسـتدامةت   ضـلورة الرتإيـز  
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الت ــاع ايلومــة واملهمة ــةت و قامــة  ــلاإاع قويــة مــ   امــا  درجــة  إــأ علــي ال ــ ا ت وعلــي  دمــا  
علـــي  يـــ  املاـــتوكع  مـــلا  ساســـيا  2030امل ظمـــاع غـــ  ايةوميـــةا واعتُـــأ امـــتالح زمـــا  . ـــة عـــا  

لةماا اسـتملار الـز.م والت تيـذا و ي مـا  ـدةدع ال لـداا علـي اسـتعدادها وم ـارإتها التعةالـة   التعـاوا 
)التعـــاوا  ـــن  لـــداا ال ـــما  وا  ـــو ت والتعـــاوا ميمـــا  ـــن  لـــداا ا  ـــو ت والتعـــاوا اإلاـــايي الـــدو  

الثالثــيل لتحقيــ   هــداف الت ميــة املاــتدامة علــي الصــعيد العــامليت ســيةوا دور ال ــلإاء الــدولين )مــف 
 ال لـداا الدو  ومف غ  الدو ل  ل  األ ية إلإمـا  امليزا يـاع الو  يـة  تقـدد الـدعم املـا ت وخباةـة  

الـــأل وواجـــه قيـــوداً علـــي امليزا يـــاع الو  يـــةا و  إثـــ  مـــف ال لـــداا ال اميـــةت ميةـــف  ا ُياـــهم وقـــدد دعـــم 
ماــتمل وُمعــزز مــف جا ــج م ظومــة األمــم املتحــدة   التحةــ  لالستعلاضــاع الو  يــة ال وعيــةت مةــال 

 ا2030عف و تيذ . ة الت مية لعا  
امل تــد  الاياسـي اللميــ  املاــتو  املعـين  لت ميــة املاــتدامة  ورسةـخت امل اق ــاع الـأل جــلع   

الــدور ال ــال  األ يــة للم تــد   وةــته ايتــا العــاملي للمتا عــة واالســتعلا ت  2017الــذي ُعقــد   عــا  
و  ـــلزع   يـــة امل تـــد   وةـــته مةـــاع لل ظـــل   التحـــدكعت والقةـــاك ال ا ـــ ةت والعق ـــاع اطيةليـــة الـــأل 

العما علي الصعيد العامليت ولةف  يةا  وةته  تال للتعاوات وال لاإاعت والـتعليم مـف وت لج و اي  
 األقلاات وو اد  ا أاع والدروا املاتتادةا
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 مقدمة -أوال  
ــــــة العامــــــةت   قلارهــــــا  - 1 ــــــس االقتصــــــادي 67/290قــــــلرع ا معي ــــــيس اجملل ــــــدعو ري ت  ا ي

واالجتماعي  د عقد اجتماعاع امل تـد  الاياسـي اللميـ  املاـتو  املعـين  لت ميـة املاـتدامة حتـت 
 11رعايــة اجمللــس ســ وك ملــدة مثا يــة  ك ت م هــا ثالثــة  ك  يُعقــد ميهــا جــزء وزاريا وعمــال  لتقــلة 

ت يُعقد االجتما  الوزاري للم تد  الذي ياتمل ثالثة  ك   ث اء 68/1) ل مف ملم  قلار ا معية 
 ا زء اللمي  املاتو  للمجلسا

متوز/يوليـه  14 د  10ت  ا يُعقـد امل تـد    التـرتة مـف 2017/1وقلر اجمللـست   قـلار   - 2
 17  الترتة مف  2017املاتو  مف دوروه لعا  ا وقلر اجمللس  يةا  ا يُعقد ا زء اللمي  2017

متوز/يوليــهت و ا يُعقـــد االجتمــا  الـــوزاري للم تـــد  الــذي ياـــتمل ثالثــة  ك    التـــرتة مـــف  20 د 
 متوز/يوليها 19 د  17
امل تـــــد  الاياســـــي اللميـــــ  ت ســـــيةوا موضـــــو  70/299وعمـــــال  قـــــلار ا معيـــــة العامـــــة  - 3

  2017املاــتو  املعـــين  لت ميــة املاـــتدامة الــذي ســـُيعقد حتــت رعايـــة اجمللــس .ـــال  دوروــه لعـــا  
 ا”القةاء علي التقل ووعزيز االزدهار   عا  متل “
ـــاقو امل تـــد  الاياســـي اللميـــ  إـــذلك   70/299وقـــلرع ا معيـــة العامـــة   قلارهـــا  - 4  ا يُ 

املاتو  الذي يُعقد حتت رعاية اجمللست دوا اإل.ال    ا   التةاما والرتا   وعد  قا لية التجزية 
الــذي وتاــم  ــه  هــداف الت ميــة املاــتدامةت جمموعــة مــف األهــداف وروا  هــات ،ــدف وياــ   جــلاء 

ف علـي مــد  دورة مــدهتا  ر ـ  ســ واعت مــ  اسـتعلا  متعمــ  للتقـد  ايــلز   حتقيــ   يـ  األهــدا
ت الــذي ُياــتعل  ســ وكا و ل اــ ة للم تــد  17وســايا الت تيــذت فــا   ةلــك ميمــا يتعلــ   طــدف 

ت قـــلرع ا معيـــة العامـــة  ا ُواـــتعل  2017الـــذي يُعقـــد حتـــت رعايـــة اجمللـــس .ـــال  دوروـــه لعـــا  
 ا17 إلضامة  د اطدف ت 14و  9و  5و  3و  2و  1 تعم   هداف الت مية املاتدامة 

ويعــــل  هــــذا التقليــــل وقــــاي  اجتمــــا  امل تــــد  الاياســــي اللميــــ  املاــــتو  املعــــين  لت ميــــة  - 5
 ا2017املاتدامةت الذي ُعقد حتت رعاية اجمللس االقتصادي واالجتماعي   دوروه لعا  

 
 وقائع اجتماع املنتدى واإلجراءات املتخ ة فيه -اثنيا  

اجتماعــــات وةـــــم ت  19ت عقــــد امل تــــد  2017متوز/يوليــــه  19 د  10  التــــرتة مــــف  - 6
األجـــــزاء املتعلقـــــة  المتتـــــال وا لاـــــة ا تاميـــــة وا.تتـــــا   عمـــــا  امل تـــــد ت وســـــ    لقـــــاع  قـــــا  

 9و  5و  3و  2و  1مواضـــيعيةت وع ـــل م اق ـــاع   ـــنا اســـتعلا   هـــداف الت ميـــة املاـــتدامة 
يا  وعياا وعقد امل تد   يةـا م اق ـة عامـة   ـنا استعلاضا و   43ت  إلضامة  د 17و  14 و

https://undocs.org/ar/A/RES/67/290
https://undocs.org/ar/A/RES/68/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/299
https://undocs.org/ar/A/RES/70/299
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موضــوعه     ــار اجتماعــه الــوزاري املعقــود ملــدة ثالثــة  ك   ث ــاء ا ــزء اللميــ  املاــتو  للمجلــس 
  دع لا 201)ا ظل التقلة 

دوراع وعلـــم   جمـــا  الت ميـــة املاـــتدامةت  9م اســـ ة جا  يـــةت و  167وُعقـــد مـــا جمموعـــه  - 7
ودري يــة للق ــا  ا ــاص مــدهتا يــو  وا ــد   ــنا  هــداف الت ميــة املاــتدامةت  إلضــامة و لقــة عمــا 

 د     ة  .ـل  ةاع ةـلةت علـي هـامو االجتماعـاع الل يـة للم تـد  و لعايـة جمموعـة مت وعـة 
مــــف  ةــــحا  املصــــلحةت فــــا   ةلــــك ايةومــــاع؛ ووإــــاالع وةــــ ادي  و ــــلامة م ظومــــة األمــــم 

ا وميةـــف اال ـــال  علـــي املعلومـــاع املتعلقـــة ل1)يـــة؛ واجملموعـــاع الليياـــيةاملتحـــدة؛ وامل ظمـــاع الدول
 .(https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf)،ذ  امل اس اع   املوق  ال  ةي للم تد  

 
 افتتاح املنتدى  

ــــــــس االقتصــــــــادي  10  ا لاــــــــة األودت املعقــــــــودة    - 8 ــــــــف ريــــــــيس اجملل متوز/يوليــــــــهت  عل
واالجتماعيت مليدريك موسيوا ماإاموري  اما )زم ا ويل امتتال امل تد  الاياسـي اللميـ  املاـتو  

 ت و دد   يااا2017ملعقود حتت رعاية اجمللس   دوروه لعا  املعين  لت مية املاتدامة ا
ـــــــس االقتصـــــــادي واالجتمـــــــاعيت  - 9 ـــــــا األمـــــــن العـــــــا  للمجل و  ا لاـــــــة ةاهتـــــــات  دد وإي
هو ل وت   ياا وعل  وقليل األمن العا  عف التقد  ايلز يـو حتقيـ   هـداف الت ميـة املاـتدامة  وو

(E/2017/66)ا 
و  ا لاــة ةاهتــا  يةــات  دلــت  ثلــة م ظمــة  ةــواع مت وعــة والعمــا مــف  جــا املاــاواةت  - 10

 ميتا يا ديتوإاع اتاتواإا   ياات  ثلة للمجموعاع الليياية واجملموعاع ةا  ة املصلحة األ.ل ا
و  ا لاـــة األود  يةـــات  لقـــي إلمـــة ريياـــية إـــا مـــف ريـــيس معهـــد التةـــل االقتصـــادي  - 11

ا ديدت رو لع جو اوات وعيج رييس   ة الاياسـاع اإلااييـة و سـتاة ال ـروا الدوليـة  ملدرسـة 
  را -ا ديدة لدااا االجتماعيةت ساإيةو موإودا 

 
 اجللسة اخلتامية واختتام أعمال املنتدى  

متوز/يوليهت  دد رييس اجمللس   ياا و  لز اللسايا الليياـية  14  ا لاة العا لةت املعقودة    - 12
متوز/يوليــــهت والــــأل ســــُتقدة   د  14 د  10امل  ثقــــة عــــف جلاــــاع امل تــــد  الــــأل ُعقــــدع   التــــرتة مــــف 

 متوز/يوليها 19 د  17االجتما  الوزاري للم تد  الذي سُيعقد ملدة ثالثة  ك    الترتة مف 
 و  ا لاة ةاهتات  دد وإيا األمن العا  لل روا االقتصادية واالجتماعية   يااا - 13

__________ 

  ــلعمة العمـــا مــف  جــا الت ميـــة 21و ــما اجملموعــاع الليياــيةت علـــي ال حــو ايــدد   جـــدو   عمــا  القــلا  ل1) 
وال ــ ا ؛ وال ــعو  األةــلية؛ وامل ظمــاع غــ  ايةوميــة؛ والاــل اع املاــتدامةت مــا يلــي  ال اــاء؛ واأل تــا  

 ايلية؛ والعما  وال قا ع العمالية؛ واألعما  التجارية والص اعة؛ واألوساط العلمية والتة ولوجية؛ واملزارعواا

file://///unhq.un.org/shared/arabic_wordperfect/MSWDocs/AppData/Local/Downloads/(https:/sustainabledevelopment.un.org/hlpf)
https://undocs.org/ar/E/2017/66
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متوز/يوليـــهت ولـــد  ا.تتـــا   عمـــا  امل تـــد ت  19للم تـــد ت املعقـــودة    19و  ا لاـــة  - 14
  دد وإيا األمن العا  لل روا االقتصادية واالجتماعية   يااا

ةاهتات  دد رييس اجمللس   ياات و علف ا.تتا   عما  امل تد  الاياسـي اللميـ  و  ا لاة  - 15
 ا2017املاتو  املعين  لت مية املاتدامة الذي ُعقد حتت رعاية اجمللس   دوروه لعا  

 
 اإلجراءات املتخ ة  

 مــــف 3متوز/يوليــــهت   ال  ــــد  19 ظــــل امل تــــد ت   جلاــــته التاســــعة ع ــــلةت املعقــــودة    - 16
جدو  األعما  )اعتماد اإلعـالا الـوزاريل وإـاا معلوضـا عليـه م ـلو  اإلعـالا الـوزاري للم تـد  

ت الــذي ُعقــد حتــت رعايــة اجمللــس 2017الاياســي اللميــ  املاــتو  املعــين  لت ميــة املاــتدامة لعــا  
 “القةــاء علــي التقــل ووعزيــز االزدهــار   عــا  متلــ ”االقتصــادي واالجتمــاعيت   ــنا موضــو  

(E/2017/L.29-E/HLPF/2017/L.2)ا 
و  ا لاة ةاهتات  دد رييس اجمللس   ياا   نا م لو  اإلعـالا الـوزاريت و  لـ  امل تـد   - 17

  ا امل لو  ال ورتوج عليه  ي آاثر   امليزا ية الأعجميةا
مـف م  ـوب م ـلو  اإلعـالا  23 من اجمللس وصـوي ا م يـا علـي التقـلة و  ا لاة ةاهتات  د.ا  - 18

 لدا قد قدمت علوضا   نا استعلاضـاهتا الو  يـة ال وعيـة .ـال  امل تـد ا وا و عـا  43الوزاري ل ياا  ا 
 ال2)املقا لة مف م لو  اإلعالا الوزاري الأل وتةمف قايمة  ل لداا 1لذلك وعديا ايا ية 

 4ةاهتـا  يةـا  ُ لـ  امل تـد    ـه قـد  ُلـج  جـلاء وصـويت ماـجا علـي التقـلة  و  ا لاة - 19
 مف م  وب م لو  اإلعالا الوزاريا

 و  ا لاة التاسعة ع لة  يةا  دد  ثا  سلاييا   يااا - 20
مـــف امل  ـــوبت وةلـــك  تصــــويت  4و  ا لاـــة ةاهتـــات قـــلر امل تـــد  اإل قـــاء علــــي التقـــلة  - 21

عةـوا عـف التصـويتا وإا ـت  تيجـة  48 ةواع وامت ـا   8 ةواع مقا ا  104ماجا  غل ية 
  ل3)التصويج إما يلي

 
__________ 

ا اــــتاات و عــــا لــــذلك إمــــا يلــــي   ثيو يــــات  ةر يجــــاات األرج تــــنت األردات  مل 23 ةــــ ح  ــــي  ا ــــية التقــــلة  ل2) 
  دو ياـــيات  وروغـــوايت  ي اليـــات الأازيـــات الأولـــا ت  لجيةــــات  ليـــزت  ـــ لالديوت   مـــات  ـــ فت  وواـــواعت  ــــ وت 
 ــيالروات اتيل ــدت و ــيةيات ووغـــوت الــداالحت زم ــا ويت الاــلتادورت ســـلومي يات الاــويدت  ــيليت  اجيةاـــتاات 

ليزكت ملـــديعت موعإـــوت  ي ـــا ت  يجـــ كت اط ـــدت غواويمـــاالت قـــأصت ق ـــلت إوســـتاريةات إي يـــات لةاـــمأ ت مـــا
 ه دوراات هول دات اليا اا

  ماد ومد دولة ملا ن ال قا   ه إاا يعتز  التصويت مريدا مل لو  القلارا ل3) 

https://undocs.org/ar/E/2017/L.29
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  املريدوا
االحتـــاد اللوســـيت  ثيو يـــات  ةر يجـــاات األرج تـــنت األردات  ريـــرتكت  ملا اـــتاات  إـــوادورت اإلمـــاراع 

 - يــــــلاا ) هوريــــــة العل يـــــة املتحــــــدةت   تيلــــــوا و ل ـــــودات   دو ياــــــيات   لــــــوالت  وروغـــــوايت  وغ ــــــدات 
اإلسالميةلت   ـوا غي يـا ا ديـدةت  إاـتاات ال حـليفت الأازيـات  ـل دوات  ـلوين دار الاـال ت  ليـزت 

املتعـددة القوميـاعلت  -  لالديوت   مـات  ـواتات  وواـواعت  ورإي ـا ماسـوت  ورو ـديت  وليتيـا )دولـة 
وــو ست جامايةــات ا زايــلت جــزر ال هامــات   ــ وت  ــيالروات اتيل ــدت ولإيــات ولي يــداد ووو غــوت و ــادت

جــزر القمــلت  هوريــة و زا يــا املتحــدةت ا مهوريــة الدومي يةيــةت ا مهوريــة العل يــة الاــوريةت  هوريــة  
إورك ال ع ية الدميقلا يةت  هورية الو الدميقلا ية ال ع يةت ج و   مليقيات جي ويتت روا دات زام يات 

وجزر غلي اديفت سا ت إيتس و ـيتست سـلي ال ةـات الاـلتادورت  زم ا ويت ساموات سا ت م ا ت
س لامورةت الاوداات س اليوات  يليت الصنت  اجيةاتاات العلابت ُعماات غاعت غلي ـادات غيـاعت 

ال وليتاريــةلت ميجــيت مييــت ع ت قــأصت ق ــلت إــا و  -غي يــات مــا واووت التل ــنت م ــزويال ) هوريــة 
ـــات ل  ـــاات ليـــأكت مـــا ت   مـــ ديت إم ـــودكت إـــو ت إوســـتاريةات إولوم يـــات الةو لـــوت الةويـــتت إي ي

مــــاليزكت مدغ ــــقلت مصــــلت امللــــل ت املةاــــيكت ملــــديعت اململةــــة العل يــــة الاــــعوديةت موريتا يــــات 
 موري يوات موزام ي ت ميااارت عمي يات  ي ا ت ال يجلت  يج كت  يةاراغوات اط دت اليمفت اليوعاا

  املعارضوا
 املو دةلت عوروت الوالكع املتحدةا - سرتاليات  سلاييات  الوت جزر مار ا ت إ دات ميةلو يزك )والكع 

  املمت عوا
 رمي يــــات  ســــ ا يات  ســــتو يات  ل ا يــــات  ملا يــــات   ــــدورات  وإلا يــــات  يلل ــــدات  ياــــل دات  ي اليــــات الأولــــا ت 

يةيات ووغوت ا  ا األسودت  هورية إـوركت  هوريـة  لجيةات  للاركت ال وس ة واطلسكت  ول دات و 
مولــدومات جورجيــات الــداالحت روما يــات ســلوماإيات ســلومي يات الاــويدت سوياــلات ةــل يات غواويمـــاالت 
مل اــات م ل ــدات الةــام وات إلواويــات إــوع ديتــوارت الوتيــات لةاــمأ ت ليتوا يــات  ت  ــتايفت مال ــةت 

ـــــا ـــــدا ال ـــــماليةت موعإـــــوت ال ـــــلويةت ال ماـــــات  يوزيل ـــــدات  اململةـــــة املتحـــــدة لأي ا ي العظمـــــي و يلل 
 ه دوراات ه لاركت هول دات اليا اا

و  جلاته التاسعة ع لةت  ُ ل  امل تد   يةا   ه قد  ُلج  جلاء وصـويت ماـجا علـي  - 22
 مف م  وب م لو  اإلعالا الوزاريا 21التقلة 
 اجمللس علي  ياا   نا  ق ة  ظا   اثرها  ثا ا زايلاو  ا لاة ةاهتات رد رييس  - 23
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مــــف امل  ــــوب  تصــــويت  21و  ا لاــــة ةاهتــــا  يةــــات قــــلر امل تــــد  اإل قــــاء علــــي التقــــلة  - 24
عةـوا عـف التصـويتا وإا ـت  تيجـة  46ةوات مقا ا ةوع وا ـد وامت ـا   112ماجا  غل ية 

  ل4)التصويت إما يلي
  املريدوا

ثيو يــــات  ةر يجـــاات األرج تــــنت األردات  رمي يــــات  ريـــرتكت  ملا اــــتاات  إــــوادورت االحتـــاد اللوســــيت  
 - اإلماراع العل ية املتحدةت   تيلوا و ل ودات   دو يايات   لوالت  وروغـوايت  وغ ـدات  يـلاا ) هوريـة

ات  ــلوين اإلســالميةلت   ــوا غي يــا ا ديــدةت  راغــوايت  إاــتاات  الوت ال حــليفت الأازيــات  ــل دو 
 -دار الاــال ت  ليــزت  ــ لالديوت   مــات  ــواتات  وواــواعت  ورإي ــا ماســوت  ورو ــديت  وليتيــا )دولــة 

املتعــــددة القوميــــاعلت  ــــ وت  ــــيالروات اتيل ــــدت ولإيــــات ولي يــــداد ووو غــــوت و ــــادت ووغــــوت وــــو ست 
هوريـــة الدومي يةيـــةت جامايةـــات ا زايـــلت جـــزر ال هامـــات جـــزر القمـــلت  هوريـــة و زا يـــا املتحـــدةت ا م

ا مهوريـــــة العل يـــــة الاـــــوريةت  هوريـــــة إـــــوركت  هوريـــــة إـــــورك ال ـــــع ية الدميقلا يـــــةت  هوريـــــة الو 
الدميقلا يــة ال ــع يةت ج ــو   مليقيــات جي ــويتت دومي يةــات روا ــدات زام يــات زم ــا ويت ســاموات ســا ت 

ت ســ لامورةت الاــوداات م اــ ت وجــزر غلي ــاديفت ســا ت إيــتس و ــيتست ســلي ال ةــات الاــلتادور
ســ اليوات  ــيليت الصــنت  اجيةاــتاات العــلابت ُعمــاات غــاعت غلي ــادات غواويمــاالت غيــاعت غي يــات 

ال وليتاريةلت ميجيت مييـت ع ت ق ـلت إـا و مـ ديت إم ـودكت   -ما واووت التل نت م زويال ) هورية 
تت إي يـات ل  ـاات ليـأكت مـا ت مـاليزكت إو ت إوع ديتوارت إوستاريةات إولوم يات الةو لوت الةويـ

مدغ ــقلت مصــلت امللــل ت املةاــيكت ملــديعت اململةــة العل يــة الاــعوديةت موريتا يــات موري ــيوات 
 موزام ي ت ميااارت عمي يات عوروت  ي ا ت ال يجلت  يج كت  يةاراغوات اط دت ه دوراات اليمفا

  املعارضوا
 الوالكع املتحدةا

  املمت عوا
 ســـ ا يات  ســـرتاليات  ســـتو يات  ســـلاييات  ل ا يـــات  ملا يـــات   ـــدورات  وإلا يـــات  يلل ـــدات  ياـــل دات  ي اليـــات 
الأولــا ت  لجيةــات  للــاركت ال وســ ة واطلســكت  ول ــدات ا  ــا األســودت  هوريــة مولــدومات جورجيــات 

مل اــات م ل ــدات قــأصت إلواويــات  الــداالحت روما يــات ســلوماإيات ســلومي يات الاــويدت سوياــلات ةــل يات 
إ ــدات الوتيــات لةاــمأ ت ليتوا يــات  ت  ــتايفت مال ــةت اململةــة املتحــدة لأي ا يــا العظمــي و يلل ــدا 

 ال ماليةت موعإوت ال لويةت ال ماات  يوزيل دات ه لاركت هول دات اليا ات اليوعاا
وعلـيال للتصـويت ) يةـا  سـم  سـرتاليا و عد التصويتت  دد  ثال املةايك وإ ـدا   يـا ن  - 25

 و يوزيل دالت واليا اا

__________ 

  ماد ومد دولة ملا ن ال قا   ه إاا يعتز  التصويت أتييدا مل لو  القلارا ل4) 
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امل قحـة  و  ا لاة التاسعة ع لة  يةات اعتمد امل تد  م لو  اإلعالا الوزاريت  صيلته - 26
  E/HLPF/2017/L.2 - E/2017/L.2  ـــــــــــــــتوك إةـــــــــــــــات علـــــــــــــــي ال حـــــــــــــــو الـــــــــــــــوارد   الوثيقـــــــــــــــة

 لاE/HLS/2017/1 )ا ظل
و  ا لاـــة ةاهتـــات و عـــد اعتمـــاد م ـــلو  اإلعـــالا الـــوزاري  صـــيلته امل قحـــة  ـــتوكت  دد  - 27

والصــنلت و ســتو يا ) ســم االحتــاد األورو لت  77  يــاا إــا مــف  ثلــي  إــوادور ) ســم جمموعــة الـــ 
ليا ) يةا  سم  ل ا يـات و  ـدورات و ياـل دات و ت  ـتايفت و ل دوا ) سم ا ماعة الةاري يةلت و سرتا

وموعإــوت و يوزيل ــدالت وإ ــدات والــوالكع املتحــدةت وسوياــلات وامللــل ت واالحتــاد اللوســيت و هوريــة 
م ـــزويال ال وليتاريـــةت ومل اـــات واململةـــة املتحـــدةت وملـــديع ) ســـم حتـــالع الـــدو  ا زريـــة الصـــل ةلت 

  يلاا اإلسالميةت والةلسي اللسو ت ومييت ع ت وال لويةت و سلاييات و يج كاو رمي يات و هورية 
   (E/HLPF/2017/L.1)و  ا لاــة التاســعة ع ــلة  يةــات اعتمــد امل تــد  م ــلو  وقليــل   - 28

ل واوتـ  علـي  ا يُعهـد  د ريـيس اجمللـس  وضـ  مف جـدو  األعمـا  )اعتمـاد التقليـل 4  ار ال  د 
 التقليل   ةيلته ال هايية إيما يعةس وقاي  امل تد ا

 
 القضاء على الفقر وتعزيز االزدهار يف عامل متغري -اثلثا  

 
 حلقات النقاش املواضيعية -ألف   

املعقودة   التـرتة مـف عقد امل تد    جلااوه األود والثا ية واللا عة والاادسة والعا لةت  - 29
مــــف جــــدو   2ت ســــ    لقــــاع  قــــا  مواضــــيعية     ــــار ال  ــــد 2017متوز/يوليــــه  14 د  10

 األعما  )القةاء علي التقل ووعزيز االزدهار   عا  متل لا
 

 التنفي  على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمينقاش تفاعلي بشأن   
متوز/يوليــهت  قا ــا وتاعليــا   ــنا و تيــذ  10املعقــودة   عقــد امل تــد    جلاــته األودت  - 30

علـــي الصـــعيديف اإلقليمـــي ودوا اإلقليمـــيت  ل ســـة ريـــيس  2030. ـــة الت ميـــة املاـــتدامة لعـــا  
 اجمللست الذي  دد   يااا

وقُــــدمت عــــلو  مــــف األمــــن الت تيــــذي للج ــــة االقتصــــادية واالجتماعيــــة  ســــيا وايــــي   - 31
ــــة للج ــــة االقتصــــادية ألمليةــــا الالوي يــــة وم  قــــة ال حــــل  اطــــادشت س ــــاد  .ــــرت؛ ــــة الت تيذي واألمي 

الةارييبت  ليايا  رسي ا؛ واألمن الت تيذي للج ة االقتصادية واالجتماعية للل  آسيات  مـد علـي 
ايةـــيم؛ واألمي ـــة الت تيذيـــة للج ـــة االقتصـــادية ألورو ت  وللـــا  لل ومـــا؛ واملات ـــارة ا اةـــة لدمـــن 

 مي اا ا -لت تيذي للج ة االقتصادية ألمليقيات عايدة  و وإو ا

https://undocs.org/ar/E/2017/L.2
https://undocs.org/ar/E/HLPF/2017/L.1
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و دد   يــــاا عيــــج ريــــيس وزراء  هوريــــة ق غيزســــتاات  وليــــ    ةلاوــــوفت  ســــم االحتــــاد  - 32
 ا سيويةا -االقتصادي للم  قة األورو ية 

األســ لة و عقــج ةلــك  ــوار وتــاعليت رد .اللــه  ثلــو اللجــاا اإلقليميــة علــي التعليقــاع و  - 33
الــأل  ل هــا  ثلــو التل ــن ) ســم را  ــة  مــم ج ــو   ــلب آســيالت والاــلتادور ) ســم  اعــة دو  
 مليةا الالوي ية وم  قة ال حل الةارييبلت وغياع ) سم ا ماعـة الةاري يـةلت وج ـو   مليقيـا ) سـم 

ت واملةاــيك؛ وامللاقــج ا ماعــة اإلااييــة للج ــو  األمليقــيت واالحتــاد األورو ت و ــواتات و ــيالروا
 عف جامعة الدو  العل ية؛ و ثا اجملموعة الليياية لل ااءا

 
 نقاش تفاعلي بشأن تناول األبعاد املتعددة للفقر وعدم املساواة  

متوز/يوليـهت  جـل  امل تـد   قا ـا وتاعليـا   ـنا و ـاو   10  ا لاـة الثا يـةت املعقـودة    - 34
املاـــاواةت ر ســـه عيـــج ريـــيس اجمللـــست   يـــا م ـــ  ) إاـــتاال و دار   األ عـــاد املتعـــددة للتقـــل وعـــد 

 املتو  الاامي لله د لد  إ دات ميةاا سوارو ا
وعقــــج  يــــاا  دد  ــــه مــــديل ال قــــا   دد   يــــاا إــــا مــــف  عةــــاء  لقــــة ال قــــا  التاليــــة  - 35

جامعـــة  إاــــتورد   ـــا هم   ســـتاةة ومــــديلة م ـــادرة  إاـــتورد املع يــــة  لتقـــل والت ميـــة ال  ــــلية   
 ململةة املتحـدةت سـا ي ا  لةـ ي؛ ومـديلة ال ـروا االقتصـادية واالجتماعيـة وال ي يـة  ـوزارة .ارجيـة  

 إولوم يات إلودك ماسةيز مارازاين؛ واملديل الت تيذي مل ظمة األمم املتحدة لل تولةت   توين ليكا
  املـديلة الت تيذيـة واملرساـة امل ـارإة و دد   ياا  يةـا إـا مـف ايـاوريف الليياـين التـالين - 36

مل ظمة وية سوالرت لورا ستاو يا؛ واملديل الت تيذي ملرساة ديـع  وموإـارو واألمـن العـا   معيـة 
 اوا ال يخو.ة والت مية األمليقيةت  مييم  وموإاروا

 و عقــج ةلــك  ــوار وتــاعليت رد .اللــه  عةــاء  لقــة ال قــا  علــي التعليقــاع واألســ لة - 37
الــأل  ل هــا  ثلــو إي يــات والصــنت وم ل ــدات و ــيليت واالحتــاد األورو ت واألرج تــنت وجــزر القمــلت 
واط ـدت والاــوداات ومـا ت وروما يــات و ةر يجــاات و  دو ياـيات وال ــلويةت وسـ اليوا؛ و ــلعمة األمــم 

موعــاع الليياـية لل اــاءت املتحـدة لل ي ـةت وم ظمــة األمـم املتحـدة للت ميــة الصـ اعية )اليو يـدول؛ واجمل
واأل تـــا  وال ـــ ا ت وامل ظمـــاع غـــ  ايةوميـــةت والعمـــا  وال قـــا ع العماليـــة؛ واجملموعـــة ةـــا  ة 

 املصلحة األ.ل  لد خاص ةوي اإلعاقةا
 و ارح   امل اق ة عيج رييس اجمللس ) إاتاالا - 38
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امل متغـــريمل املناـــورات نقاشـــات تفاعليـــة بشـــأن القضـــاء علـــى الفقـــر وتعزيـــز االزدهـــار يف عـــ  
 املتعددة اجلهات صاحبة املصلحة

متوز/يوليهت  لقأل  قا  وتاعليتن   نا  11عقد امل تد    جلاته اللا عةت املعقودة    - 39
القةاء علـي التقـل ووعزيـز االزدهـار   عـا  متلـ   امل ظـوراع املتعـددة ا هـاع ةـا  ة املصـلحةت 

 غن  ولتز ) ملا يالت الذي  دد   يااا ل سة عيج رييس اجمللست يور 
و دلت فال ظاع امتتا ية الليياة امل ارإة  لية و اي  امل تد  الاياسي اللمي  املاتو   - 40

 للمجموعاع الليياية وا هاع ةا  ة املصلحة األ.ل ت لويزا  مييليا ريس زو يلاا
 واالجتماعيةاو دد   ياا وإيا األمن العا  لل روا االقتصادية  - 41
 

حلقــة النقــاش التفاعليــة األوومل اجملموعــات الرئيســية واجلهــات صــاحبة املصــلحة األخــرىمل   
 التحدايت والسقبل إو القضاء على الفقر وتعزيز االزدهار يف عامل متغري

  دار  لقة ال قا  األود  ثا حتالع املدات ماروإاا إاردامات الذي  دد   يااا - 42
وقدة  اجملموعة األود مف العلو  عيج املديل العا  لالحتاد الـدو  ل قـا ع العمـا  ) ـثال  - 43

للمجموعة الليياية للعمـا  وال قـا ع العماليـةلت ويلي لتـوا  ـ يج؛ وريياـة  عيـة املـل ة   م اةـلة 
 إيمازا ساليج جديدة ) ثلة للمجموعة الليياية لل ااءلت سيه از   - قوب اإل ااا للمل ة 

 و دد   ياا  ثا إي يا علي س يا اللدا - 44
ـــة مـــف العـــلو  امللاقـــج الـــدايم لللمـــة التجـــارة الدوليـــة لـــد  األمـــم  - 45 وقـــدةمت اجملموعـــة الثا ي

املتحـــدة ) ثلـــة للمجموعـــة الليياـــية لدعمـــا  التجاريـــة والصـــ اعةلت لـــويز إـــا رتو؛ وريـــيس ا معيـــة 
موعــة الليياــية للمــزارعنلت لــويز ميليــا او ــيتيه ي؛ و ثلــة امل ظمــة الليتيــة األرج تي يــة ) ــثال للمج

 الدولية ملااعدة املا ن ) ثلة للمجموعة ةا  ة املصلحة األ.ل  للما نلت م يأل مةليت اا
 و دد   ياا  ثا   دو يايا علي س يا اللدا - 46
 لإلعاقــة ) ــثال للمجموعــة ةــا  ة وقــدة  اجملموعــة الثالثــة مــف العــلو   ثــا االحتــاد الــدو  - 47

املصــلحة األ.ــل  لد ــخاص ةوي اإلعاقــةلت .وســيه مــارك مــ ا؛ و ثــا م ظمــة اللةــد االجتمــاعي 
) ــثال جملموعــة متويــا و ميــة اجملتمــ  املــدينلت رو لوــو  ياــيو؛ واألمي ــة العامــة للمجلــس الــدو  لتعلــيم 

 تعليم واألوساط األإادمييةلت إاولي ا  و وميتواالة ار ) ثلة للمجموعة ةا  ة املصلحة األ.ل  لل
 و دد   ياا  ثا هول دا علي س يا اللدا - 48
 و دد   يا ن  يةا  ثال اجملموعتن اللييايتن للم ظماع غ  ايةومية وال عو  األةليةا - 49
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متكينيـة ضـمان ييةـة بيةـة  -حلقة النقاش التفاعلية الثانيـةمل عـدم تـري أي أحـد خلـف الر ـ  
ـــ  والرصـــد  للمجموعـــات الرئيســـية واجملموعـــات صـــاحبة املصـــلحة األخـــرى مـــن أجـــل التنفي

 الفعَّالني ألهداف التنمية املستدامة
"ت عكرا إوستات الأل  دلـت 2030و دارع  لقة ال قا  الثا ية  ثلُة "جمموعة معا  د عا  - 50

   يااا
 Fundación Manatí para elريـــيس مرساـــة  وقـــدة  اجملموعـــة األود مـــف العـــلو  إـــا مـــف - 51

Fomento de la Ciudadanía  ــثال للمجموعــة الليياــية لد تــا  وال ــ ا لت ســو  زي تي ــو  وي ــو؛ (
ــــا   جامايةــــا ) ثلــــة  ومرساــــة وريياــــة معهــــد القــــا وا واالقتصــــاد واألســــتاةة يامعــــة التة ولوجي

هــاملتوا؛ و ثــا اجملموعــة ةــا  ة املصــلحة  للمجموعــة الليياــية للم ظمــاع غــ  ايةوميــةل روزاليــا
 األ.ل  للمت وعنت جيمس  و لايفا

 و دد   ياا  ثا سلومي يا علي س يا اللدا - 52
وقــدة  اجملموعــة الثا يــة مــف العــلو  إــا مــف ريــيس  لديــة  وولقــت وريــيس را  ــة  لــدكع  - 53

ا ) ـثال للمجموعـة الليياـية للاـل اع هول دات الأل هي وإالة التعاوا الدو  للا  ة  لدكع هول د
لت 2030ايليــةلت كا مــاا زا ــن؛ و ثــا م ظمــة الل يــة العامليــة ) ســم جمموعــة معــا   . ــة عــا  

 جوا  وليك  لوي؛ و ثا اجملموعة الليياية لل عو  األةليةت إايةا يلي موغوديوا
 و دد   ياا  ثا الاويد علي س يا اللدا - 54
ك  وار وتاعليت رد ميه  عةاء  لقة ال قا  علي التعليقاع واألس لة الـأل  ل هـا و عقج ةل - 55

 ثلو املةايكت و وواواعت وهول دات واجملموعاع الليياية للم ظماع غ  ايةوميةت وال ااءت واألعما  
 التجارية والص اعةت واجملموعة ةا  ة املصلحة األ.ل  لد خاص ةوي اإلعاقةا

لي بشأن القضاء علـى الفقـر وتعزيـز االزدهـار يف عـامل متغـريمل املضـي قـدما يف النقاش التفاع  
 مسار ساموا

متوز/يوليـــهت عقـــد امل تـــد   قا ـــا وتاعليـــا   ـــنا  12و  جلاـــته الاادســـةت املعقـــودة    - 56
موضو   القةاء علي التقل ووعزيـز االزدهـار   عـا  متلـ   املةـي قُـدما   ماـار سـاموات  ل سـة 
عيــج ريــيس اجمللــست إلياــتياا  روا ) ــيليلت و دارع ال قــا  املمثلــة الدايمــة لرتي يــداد ووو غــو 

 د  األمم املتحدةت  ي يلو   يةلزت و دد إا م هما   يااال
وقــــد  علوضــــا إــــا مــــف  عةــــاء  لقــــة ال قــــا  التاليــــة   ــــا هم  وزيــــل العمــــا والةــــماا  - 57

االجتماعي   جامايةات  اهن رو  اوا؛ ووزيل الصحة   ساموات وويتامـا ليـاو اتالليلـي وويتامـا؛ 
 ملتحدة لدغذية والزراعةت مارك هيلي ا سيميدواوعي ة املديل العا  مل ظمة األمم ا
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و دلـــت   يــــاا ايــــاورة الليياــــيةت مــــديلة ُ ــــع ة الصــــحة العامــــة    اعــــة ايــــي  اطــــادشت  - 58
 ميتيليا  وال
و عقـج ةلــك  ــوار وتــاعليت رد ميــه  عةــاء  لقــة ال قــا  علــي التعليقــاع واألســ لة الــأل  - 59

ي  اطـــادش ا زريـــة الصـــل ة ال اميـــةلت ووو لـــات وإـــا و مـــ ديت  ل هـــا  ثلـــو عورو ) ســـم دو  ايـــ
وملــديع ) ســم حتــالع الــدو  ا زريــة الصــل ةلت وغيــاع ) ســم ا ماعــة الةاري يــةلت وجــزر القمــل؛ 
واجملمــــــوعتن الليياــــــيتن لل اــــــاءت واأل تــــــا  وال ــــــ ا ت واجملموعــــــة ةــــــا  ة املصــــــلحة األ.ــــــل  

 لد خاص ةوي اإلعاقةا
 

النقاش التفاعلي بشأن القضاء على الفقر وتعزيـز االزدهـار يف عـامل متغـريمل  يـف يقـى ر علـى   
 البلدان اليت تواجه أوضاعا خاصةمل أقل البلدان منوا والبلدان النامية غري الساحلية

متوز/يوليهت عقد امل تـد   قا ـا وتاعليـا   ـنا  12  جلاته الاادسة  يةات املعقودة    - 60
لقةــاء علـي التقــل ووعزيــز االزدهـار   عــا  متلــ   إيـع يـُـرثل علــي ال لـداا الــأل وواجــه ا“موضـو  

مـ  الرتإيـز  يةـا علـي التحـدكع  ” وضاعا .اةة   قا ال لداا اوا وال لداا ال امية غ  الاا لية
ا  ا اةة الأل وواجهها ال لداا املتوس ة الد.ات  ل سة عيج ريـيس اجمللـس ) ـيليلت و دار ال قـ

 عةو   ة التخ ي  الو ين    ي ا ت سوار يم واغات و دد إا م هما   يااا
وقــدة  علوضــا إــا مــف  عةــاء  لقــة ال قــا  التاليــة   ــا هم  ريياــة   ــة األمــف اللــذايي  - 61

العــامليت  مــ ة غــورعا؛ واملــديلة الق ليــة مل ظمــة املعو ــة الدوليــة    ــ لالديوت مــلل إ ــ ؛ واملــديل 
 يذي ملعهد األمم املتحدة للتدريج وال حتت  يخيا سيتاالت ت
و دد   يـاا  يةـا إــا مـف ايـاوريف الليياــين التـا   يـاغم  املمثــا الـدايم ل ـ لالديو لــد   - 62

األمـــم املتحـــدةت ماـــعود  ـــف مـــرمف؛ وريياـــة املديليـــة العامـــة للد لوماســـية املتعـــددة األ ـــلاف  ـــوزارة 
 لاةاك؛ واملمثا الدايم لزام يا لد  األمم املتحدةت الزاروا إا م ويا.ارجية  يالروات الرياا  ي

و عقـج ةلــك  ــوار وتــاعليت رد ميــه  عةــاء  لقــة ال قــا  علــي التعليقــاع واألســ لة الــأل  - 63
  ل ها  ثلو إولوم يات وسلي ال ةات وه دوراات و لجيةات وال يجلت والاودااا

 
 لعلم والسياسات والقضااي املستجدةالنقاش التفاعلي بشأن الرتابط بني ا

متوز/يوليهت عقد امل تد   قا ا وتاعليـا   ـنا الـرتا    14  جلاته العا لةت املعقودة    - 64
  ن العلم والاياساع والقةاك املاتجدةت  ل سة عيج رييس اجمللس ) يليلت و دارة رييس حتليـل

وال ا ــــت األقــــد    ملإــــز د لوماســــية العلــــو  التــــا   لدإادمييــــة األمليةيـــــة  العلــــو  والد لوماســــية
 لل هو   لعلو ت  يا إوللالزيلت و دد إا م هما   يااا
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وقــدة  علضــا إــا مــف  عةــاء  لقــة ال قــا  التاليــة   ــا هم  ال ايــج الاــا   لــوزيل املــوارد  - 65
اا؛ واملــــديل العــــا  للملإــــز الــــو ين لتقيــــيم العلــــم ال  يعيــــة وال ي ــــة     دو ياــــيات   ــــدا  مور ي ي لتيــــ

والتة ولوجيــا  ــوزارة العلــم والتة ولوجيــا   الصــن وريــيس   ــة األمــم املتحــدة املع يــة  تاــخ  العلــم 
 والتة ولوجيا ألغلا  الت ميةت وا   رو وا؛ ومديل ملإز الت مية وال ي ة يامعة   ات  يرت ميا  ا

ف ايـــاوريف الليياــين التــالين  األســتاة املاـــاعد  ةليــة ال ــج يامعـــة  و دد   يــاا إــا مــ - 66
إيــج اتوات ج ــو   مليقيــات وولــو  وين؛ ومــديل ال حــوا الدوليــة واملتعــددة التخصصــاع فجــالس 

 ال حوا   اململةة املتحدةت استيوارع ات ل لا
اع واألســ لة الــأل و عقـج ةلــك  ــوار وتــاعليت رد ميــه  عةــاء  لقــة ال قــا  علــي التعليقــ - 67

 ل ها  ثلو روما يات واليا ات و وغ دا؛ وامللاقج عـف االحتـاد الـدو  يتـظ ال  يعـة؛ و ـثال  ـلعمة 
األمـــم املتحـــدة لل ي ــــة وجامعـــة األمـــم املتحــــدة؛ واجملموعـــاع الليياـــية لل اــــاءت واألوســـاط العلميــــة 

األ تــــا  وال ــــ ا ؛ واجملموعــــة والتة ولوجيــــةت وال ــــعو  األةــــليةت وامل ظمــــاع غــــ  ايةوميــــةت و 
 ةا  ة املصلحة األ.ل  لد خاص ةوي اإلعاقةا

 17و  14و  9و  5و  3و  2و 1استعراض أهداف التنمية املستدامة  -ابء  
 ظل امل تد    جلااوه الثالثة وا اماة والاا عة والثام ة والتاسعةت املعقودة   الترتة مف  - 68
و  2 و 1ال  ـد التلعـي ) ل اسـتعلا   هـداف الت ميـة املاــتدامة    2017متوز/يوليـه 14 د  11
 مف جدو  األعما ا 2مف ال  د  17و  14و  9و  5و  3
 

 من أهداف التنمية املستدامة 1استعراض تنفي  اهلدف   
 1متوز/يوليـهت  جـل  امل تـد  استعلاضـا لت تيـذ اطــدف  11  ا لاـة الثالثـةت املعقـودة    - 69

لت ميــة املاــتدامة )القةــاء علــي التقــل يميــ    ــةالهل وةلــك  ل ســة ريــيس اجمللــست مــف  هــداف ا
و دارة املديلة األقد  للممارسة العاملية املع ية  لتقل واإل صـاف   ال  ـك الـدو ت إارولي ـا سا  ـيز 

  راموت و دد إا م هما   يااا -
ادية واالجتماعيــــة علضــــا   ــــنا وقــــدة  مــــديل ُ ــــع ة اإل صــــاءاع تدارة ال ــــروا االقتصــــ - 70

 مف  هداف الت مية املاتدامةا 1ال ياعع اإل صايية ةاع الصلة  طدف 
و دد   ياا إا مف  عةاء  لقـة ال قـا  التـا   يـاغم   دمو ـد دا مـيالين  سـتاة االقتصـاد  - 71

االقتصــادين  يامعــة جــور  اتوات مــاروف رامــاليوا؛ وريــيس  لديــة  ــي لزوت الصــنت ك ــ  ةي؛ وإ ــ 
 مللإز األمليقي إل داا التحو  االقتصادي   غاعت كو آ اـو؛ و سـتاةة العلـو  الاياسـية ومـديلة 

 االقتصادي يامعة مدي ة  يويورحت جا يت غور يكا -ملإز ستوا للتتاوع االجتماعي 
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العــا  للاياســاع و دد   يــاا  يةــا إــا مــف ايــاوريف الليياــين التــا   يــاغم  عي ــة املــديل  - 72
ف ظمـــة العمـــا الدوليـــةت دي ـــورا غلي تيلـــد؛ وعيـــج األمـــن العـــا  لالحتـــاد الـــدو  ل قـــا ع العمـــا ت 

 ويلي لتوا   يجا
و عقـج ةلــك  ــوار وتــاعليت رد ميــه  عةــاء  لقــة ال قــا  علــي التعليقــاع واألســ لة الــأل  - 73

يــــات والصــــن؛ وم ظمــــة األغذيــــة  ل هــــا  ثلــــو   دو ياــــيات و ةر يجــــاات وملــــديعت وسوياــــلات وإي 
 والزراعة؛ واجملموعة ةا  ة املصلحة الليياية لد تا  وال  ا ا

 
 من أهداف التنمية املستدامة 2استعراض تنفي  اهلدف   

مـف  هـداف الت ميـة املاـتدامة  2  ا لاة ةاهتـات  جـل  امل تـد  استعلاضـا لت تيـذ اطـدف  - 74
)القةاء علي ا و  وووم  األمف اللذايي وحتان التلذيـة ووعزيـز الزراعـة املاـتدامةلت  ل سـة ريـيس 

 يااااجمللس و دارة م اقة  لإة االروقاء فاتو  التلذيةت غ دا م  ور ت و دد إا م هما   
وقــــدة  علضــــا  ثــــا ُ ــــع ة اإل صــــاءاع تدارة ال ــــروا االقتصــــادية واالجتماعيــــة   ــــنا  - 75

 مف  هداف الت مية املاتدامةا 2ال ياعع اإل صايية ةاع الصلة  طدف 
و دد   يـــــاا إـــــا مـــــف عةـــــوي  لقـــــة ال قـــــا  التـــــالين  األمـــــن العـــــا  للا  ـــــة املـــــزارعن  - 76

   زم ا ويت  ليزا يت م وموا”  ياة الليع“وامل اقة العامة يلإة ا سيوينت اسرت  ي و يا؛ 
و دد   ياا  يةا إا مف اياوريف الليياين التالية   ا هم  رييس  لعمة  مليةا الالوي يـة  - 77

 و يـا؛ وريـيس  -وم  قـة ال حـل الةـارييب  ملعهـد الـدو  ل حـوا سياسـاع األغذيـةت يو.ي يـو دكز 
اللميــ  املاــتو  املعــين  ألمــف اللــذايي العــامليت  وليــك إــاروا؛ واملعاو ــة األساســية    مليــ  ا ــأاء

 ال  ةة ال اايية لت ظيم التلي    الزراعة و دارة املوارد ال  يعيةت مي ا  يلليا
و عقـج ةلــك  ــوار وتــاعليت رد ميــه  عةــاء  لقــة ال قــا  علــي التعليقــاع واألســ لة الــأل  - 78

 و   مليقيات واألرج تنت وم ل دات و  فت و  دو ياـيات ومل اـات والصـنت والاـوداات  ل ها  ثلو ج
والـــــوالكع املتحـــــدةت و ـــــيليت واالحتـــــاد األورو ؛ وم ظمـــــة األغذيـــــة والزراعـــــةت وال  ـــــك الـــــدو ؛ 
واجملمـــوعتن الليياـــيتن لل اـــاءت وامل ظمـــاع غـــ  ايةوميـــة؛ واجملموعـــة ةـــا  ة املصـــلحة األ.ـــل  

 ةوي اإلعاقةا لد خاص
 

 من أهداف التنمية املستدامة 3استعراض تنفي  اهلدف   
ــــــذ  12  ا لاــــــة ا اماــــــةت املعقــــــودة    - 79 متوز/يوليــــــهت  جــــــل  امل تــــــد  استعلاضــــــا لت تي

مـــف  هـــداف الت ميـــة املاـــتدامة )ضـــماا  يـــاة ةـــحية ووعزيـــز اللمـــا   ميـــ  األعمـــارلت  3 اطـــدف
 ل ســة عيــج ريــيس اجمللــس ) إاــتاال و دارة املــديلة الت تيذيــة ملةتــج م ظمــة الصــحة العامليــة   

  يويورحت عات مي ا ديت و دد إا م هما   يااا
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مـف  3ع اإل صـايية ةاع الصـلة  طـدف وقدة  علضا  ثا ُ ع ة اإل صاءاع عف ال يـاع - 80
  هداف الت مية املاتدامةا

و دد   يـــاا إـــا مـــف عةـــوي  لقـــة ال قـــا  التـــالين  املمثلـــة الدايمـــة ل  مـــا لـــد  األمـــم  - 81
 املتحدةت لورا  ا ملوريس؛ واملديل اإلداري ملرساة روإتللت مايةا مايلزا

 التـــالين  املـــديلة الت تيذيـــة اإلقليميـــة مل ـــادرة و دد  يةـــا   يـــاا إـــا مـــف ايـــاوريف اللياـــين - 82
وـــوم  العقـــاق  لدمـــلا  املهملـــةت را ـــيا إـــوهن؛ وعي ـــة ريـــيس ال ـــروا ا ارجيـــة لالحتـــاد الـــدو  

 للا  اع  ال  ال ج ) ثلة للمجموعة الليياية لد تا  وال  ا لت ماري هويلياليعا
قــة ال قــا  علــي التعليقــاع واألســ لة الــأل و عقــج ةلــك  ــوار وتــاعليت رد ميــه  عةــاء  ل - 83

 ل هــا  ثلــو هول ــدا ) يةــا  ســم األرج تــنت و ســرتاليات و ملا يــات و وروغــوايت و ياــل دات و لجيةــات 
والــــــداالحت والاــــــويدت وسوياــــــلات ومل اــــــات وم ل ــــــدات وإ ــــــدات وإولوم يــــــات واملةاــــــيكت وال ــــــلويةت 

ومـــــا واووت وملـــــديع ) ســـــم حتـــــالع الـــــدو  ا زريـــــة و يوزيل ــــدالت و ةر يجـــــاات وســـــ اليوات وإـــــو ت 
الصل ةلت وإي يات وماليزكت والصنت و  دو يايات وروا دات وسوياـلات وا زايـلت والاـوداات و يجـ كت 
واالحتــاد اللوســيت واالحتــاد األورو ؛ و ــلعمة األمــم املتحــدة لل ي ــة؛ واجملموعــاع الليياــية لد تــا  

يةت وال عو  األةليةت واألعما  التجارية والصـ اعةت والعمـا  وال قـا ع وال  ا ت والال اع ايل
 العماليةت وال ااء؛ واجملموعتن ةا  أل املصلحة األ.لين لد خاص ةوي اإلعاقةت واملا نا

 من أهداف التنمية املستدامة 5استعراض تنفي  اهلدف   
مـف  هـداف الت ميـة املاـتدامة  5طـدف   ا لاة ةاهتات  جل  امل تد  استعلاضا لت تيذ ا - 84

)حتقيــ  املاــاواة  ــن ا  اــن ومتةــن إــا ال اــاء والتتيــاعلت  ل ســة عي ــة ريــيس اجمللــست مــاري 
 ااتردوما )و ـيةيالت و دارة مـديل مةتـج متوضـية األمـم املتحـدة يقـوب اإل اـاا   يويـورحت إليـ  

 مو.يأت و دد إا م هما   يااا
مـف  5ع ة اإل صاءاع علضا عف ال يـاعع اإل صـايية ةاع الصـلة  طـدف وقدة   ثا  ُ  - 85

  هداف الت مية املاتدامةا
و دد   يـاا إـا مـف عةـوي  لقـة ال قـا  التـالين  األمي ـة العامـة للج ـة الو  يـة األرد يــة  - 86

وا ا  اــن ل ــروا املــل ةت ســلمي الــ مس؛ ومــديلة ال ــروا ا  اــا ية والت ميــة اجملتمعيــةت  ــوزارة  ــر 
 والعما والت مية االجتماعية    وغ دات جن سا يو م اغيا

و دد   يــــاعع  يةــــا ايــــاوراا الليياــــياا التاليــــاا  املــــديل الت تيــــذي ملعهــــد العــــا  الثالــــت  - 87
وم اــ  م ظمــة اللةــد االجتمـــاعي    وروغــوايت رو لوــو  ياــيو؛ واملـــديلة الت تيذيــة يلإــة  قـــوب 

 ) ثلًة للمجموعة الليياية لل ااءلت عليين سي  ااملل ة   ميجي 
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و عقـــج ةلـــك  ـــوار وتـــاعليت رد ميـــه إـــا مـــف عةـــوي  لقـــة ال قـــا  علـــي التعليقـــاع  - 88
واألسـ لة الــأل  ل هـا  ثلــو مييــت ع ت والاـويدت و يجــ كت وروما يــات وإلواويـات والــوالكع املتحــدةت 
والتل ـــنت والصـــنت و  دو ياـــيات و لجيةـــات و ـــيليت والـــداالحت وسوياـــلات و يلل ـــدات واألرج تـــنت 

ت وملــديعت و  ــدورات وا زايــلت واالحتــاد األورو ت و ســرتاليا؛ وم ظمــة األمــم املتحــدة للت ميــة وم ل ــدا
الص اعيةت وهي ة األمم املتحـدة للماـاواة  ـن ا  اـن ومتةـن املـل ةت واجملموعـاع الليياـية للعمـا  

  األةـــليةت وال قـــا ع العماليـــةت واأل تـــا  وال ـــ ا ت واألوســـاط العلميـــة والتة ولوجيـــةت وال ـــعو 
 وال ااءت وامل ظماع غ ايةومية؛ واجملموعة ةا  ة املصلحة األ.ل  لد خاص ةوي اإلعاقةا

 
 من أهداف التنمية املستدامة 9استعراض تنفي  اهلدف   

 9 متوز/يوليهت  جل  امل تـد  استعلاضـا لت تيـذ اطـدف 13  ا لاة الاا عةت املعقودة    - 89
مف  هداف الت مية املاتدامة ) قامة  ين حتتية قـادرة علـي الصـمود وحتتيـز التصـ ي  املاـتدا  ال ـاما 
للجميـــ  وو ـــجي  اال تةـــارل  ل ســـة ريـــيس اجمللـــس و دارة وإيـــا وزارة ال ـــروا املتعـــددة األ ــــلاف 

 و قوب اإل ااا   املةايكت ميليا رويز إا  ياات و دد إا م هما   يااا
 د   ياا ريياي األمن العا  لللمة التجارة الدوليةت جوا دا يلوميتواو د - 90
وقـــد   ثـــا ُ ـــع ة اإل صـــاءاع علضـــا عـــف ال يـــاعع اإل صـــايية املتعلقـــة ،ـــدف الت ميـــة  - 91

 ا9املاتدامة 
و دد   ياا إا مف عةوي  لقة ال قا  التالين  املات ارة ا اةة للييس  وغ دات مارك   - 92

 ورييس  دارة م تجاع   رت ت األ ياء    لإة  ريةاوات ماغ وا  ريلدسواا إيوا وإا؛
و دد   ياا  يةا إا مف اياوريف الليياين التالين  عيج رييس   ة ةـ دوب ال اقـة    - 93

 الصن  وليك هو؛ واللييس الاا   لالحتاد العاملي للمةتومنت آر ت هولألا
رد .اللـه عةـوا  لقـة ال قـا  علـي التعليقـاع واألسـ لة الـأل و عقج ةلك  وار وتـاعلي  - 94

 ل هــا  ثلــو سوياــلات و ــيليت والصــنت واألرج تــنت و ــ فت ول  ــاات وإي يــات و ةر يجــاات واالحتــاد 
األورو ت و ســتو يات وو ــادت ومــاليزكت و  دو ياــيات واملةاــيكت و يجــ كت و ثيو يــا؛ وم ظمــة األمــم 

يةت وم ظمــــة األغذيــــة والزراعــــة؛ واجملمــــوعتن الليياــــيتن لدعمــــا  التجاريــــة ايــــدة للت ميــــة الصــــ اع
 والص اعةت واأل تا  وال  ا ا
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 من أهداف التنمية املستدامة 14استعراض تنفي  اهلدف   
 14  ا لاــة الاــا عة  يةــات  جــل  امل تــد  استعلاضــا لت تيــذ هــدف الت ميــة املاــتدامة  - 95

واملـــــوارد ال حليـــــة واســـــتخدامها علـــــي يـــــو ماـــــتدا  لتحقيـــــ  الت ميـــــة ) تـــــظ ايي ـــــاع وال حـــــار 
 املاتدامةلت  ل سة رييس اجمللسا

و دد   يـــاعع  مـــا  امل تـــد  املتةلمـــوا الليياـــيوا التاليـــة   ـــا هم  ريـــيس الـــدورة اياديـــة  - 96
ت  ولـــوف والاـــ عن للجمعيـــة العامـــةت  يـــرت  وماـــوا؛ واملمثـــا الـــدايم للاـــويد لـــد  األمـــم املتحـــدة

مـف  هـداف  14سةوو  ) ثال لللييس امل ارح )الاويدل ملرمتل األمم املتحدة لدعم و تيـذ اطـدف 
الت مية املاتدامةل؛ وعيج املمثـا الـدايم لتيجـي لـد  األمـم املتحـدةت لـوح دو يتـالو ) ـثال للـلييس 

ميــة املاـــتدامةل؛ مــف  هــداف الت  14امل ــارح )ميجــيل ملــرمتل األمـــم املتحــدة لــدعم و تيــذ اطـــدف 
ووإيا األمن العا  لل روا االقتصادية واالجتماعية واألمن العا  ملرمتل األمـم املتحـدة لـدعم و تيـذ 

مـــف  هـــداف الت ميـــة املاـــتدامةلت وو هو ل ـــو؛ ووإيـــا األمـــن العـــا  لل ـــروا القا و يـــة  14اطـــدف 
 واملات ار القا وين لدمم املتحدةت ميليا دي س   سوريسا

 14وقــدة  علضــا  ثــا ُ ــع ة اإل صــاءاع عــف ال يــاعع اإل صــايية ةاع الصــلة  طــدف  - 97
 مف  هداف الت مية املاتدامةا

و دلــت املــديلة الت تيذيــة لل ــلاإة العامليــة للجــزرت إيــت  ــلاوات   يــاا و دارع امل اق ــة الــأل  - 98
التخــلي    دارة مصــايد   دد ميهــا   يــاا إــا مــف عةــوي  لقــة ال قــا  التــالين  ريــيس العلمــاء

األ اح وايي ـاع   إ ـدات جيـك رايـس؛ ومـديلة اـوا الاياسـاع والعلـو  اإل اـا ية الاـا ليةت 
 والعةو امل ارح األقد    امل تد  العاملي للمحي اعت مارجو مي واا

د  األمـم و دد   ياعع  يةا اياوروا اللييايوا التالية   ا هم  املمثا الـدايم لاي ـا لـ - 99
املتحدةت روال د جوميو؛ ومديل ملإز التتوب للمعارف األةـلية وايليـة مل  قـة ايـي  اطـادش   يت  

 إا يهو ويتو    يوزيل دات ووي  وروال دا
و عقـج ةلــك  ــوار وتــاعليت رد ميــه  عةــاء  لقــة ال قــا  علــي التعليقــاع واألســ لة الــأل  -100

 يةــــا  ســـم ميجــــيت وإ ي ــــايتت وجـــزر مار ــــا ت وميةلو يــــزك  ل هـــا  ثلــــو   ــــوا غي يـــا ا ديــــدة )
املو ـــــدةلت وعوروت و الوت وســـــاموات وجـــــزر ســـــليماات ووو لـــــات ووومـــــالوت ومـــــا واوولت  -)والكع 

والتل ــنت وملــديع ) ســم حتــالع الــدو  ا زريــة الصــل ةلت ومدغ ــقلت وه ــدوراات ومييــت ع ت 
الةو لـــو الدميقلا يـــةت وغواويمـــاالت و ي اليـــات و  دو ياـــيات وإلواويـــات واملةاـــيكت وووغـــوت و هوريـــة 

وم ل دات ووو لات وإي يا؛ و لعمة األمم املتحدة لل ي ةت وم ظمة األغذية والزراعة؛ واجملموعـة الليياـية 
 األ.ل  لل ااء؛ واجملموعة ةا  ة املصلحة األ.ل  لد خاص ةوي اإلعاقةا
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 التنمية املستدامةمن أهداف  17استعراض تنفي  اهلدف   
متوز/يوليــــهت استعلاضــــا  14 جــــل  امل تــــد    جلاــــتيه الثام ــــة والتاســــعةت املعقــــودون    -101

)وعزيز وسايا الت تيذ وو  ي  ال لاإة العاملية مف  جـا الت ميـة  17لت تيذ هدف الت مية املاتدامة 
 املاتدامةلا

 
 وووم  التمويا الالز  لذلكاالستثمار   حتقي   هداف الت مية املاتدامة   

  جلاته الثام ةت  جل  امل تد  م اق ة مواضيعية   ـنا االسـتثمار   حتقيـ   هـداف الت ميـة  -102
املاتدامة وووم  التمويا الالز  لذلكت وول ا امل اق ة عيج رييس اجمللس ) إاتاال و دارهـا املات ـار 

 ا   يااااألقد  ل روا التمويا والت مية   ملإز ا  و ت ما ويا مو تيست و دد إا م هم
و دد   ياا  ما  امل تد  إا مف املتةلمن الليياين التالين  املمثا الدايم ل لجيةا لـد   -103

األمم املتحدةت مارح  يةاتن دو  يتاويلف؛ واملمثـا الـدايم   ـو   مليقيـا لـد  األمـم املتحـدةت 
 ج ي ماثيوز عبيالا

اليــة   ــا هم  عيــج املمثــا الــدايم إلثيو يــا و دد   يــاا إــا مــف  عةــاء  لقــة ال قــا  الت -104
لــد  األمــم املتحــدةت غي يهــو غا لــا غــاييتو؛ والــلييس الت تيــذي ل ــلإة  إواريــوا ايــدودة لتحليــا 

 ــوزارة .ارجيــة الاــويدت   2015املخــا لت  يــرت  درك ــز؛ والاــت ة املع يــة خب ــة الت ميــة ملــا  عــد عــا  
 إاياا  ولومالاردا

  يةا اياور الليياي ومديل  لامة   ةة العا  الثالت   ماليزكت  ي يوح لي  ا و دد   ياا -105
و عقــج ةلــك  ــوار وتــاعلي رد ميــه  عةــاء  لقــة ال قــا  علــي التعليقــاع واألســ لة الــأل  -106

 ل هــــا  ثلــــو ســــلي ال ةــــات وغــــاعت وا زايــــلت والتل ــــنت واألرج تــــنت والصــــنت وج ــــو   مليقيــــات 
الحتـــاد األورو ت و هوريـــة و زا يـــا املتحـــدة؛ واجملموعـــاع الليياـــية لدعمـــا  التجاريـــة والـــداالحت وا

 والص اعةت والعما  وال قا ع العماليةت واأل تا  وال  ا ت وامل ظماع غ  ايةوميةت وال ااءا
 

 ال هو   لعلم والتة ولوجيا واال تةار مف  جا حتقي   هداف الت مية املاتدامة  
ـــــد  م اق ـــــة مواضـــــيعية   ـــــنا ال هـــــو   لعلـــــم   جل -107 اـــــته الثام ـــــة  يةـــــات  جـــــل  امل ت

والتة ولوجيـــا واال تةـــار مـــف  جـــا حتقيـــ   هـــداف الت ميـــة املاـــتدامةت ر ســـها عيـــج ريـــيس اجمللـــس 
) ــيليل و دارهــا وزيــل العلــو  والتة ولوجيــا وال حــوا   ســلي ال ةــات سوســيا  لمياجاك ثــات و دد  

 إا م هما   يااا
و دد   ياا إا مف  عةاء  لقة ال قا  التالية   ا هم  املمثا الـدايم لةي يـا لـد  األمـم  -108

املتحــدة والــلييس امل ــارح للم تــد  املتعــدد  ةــحا  املصــلحة املعــين  تاــخ  العلــم والتة ولوجيــا 
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علــــم واال تةـــار لتحقيــــ   هــــداف الت ميــــة املاــــتدامةت ما ــــارك إــــامو؛ واملات ــــار املعــــين  تاــــخ  ال
والتة ولوجيــــا لــــد  وزيــــل .ارجيــــة الــــوالكع املتحــــدة والــــلييس امل ــــارح مل تــــد  ا هــــاع املتعــــددة 
 ةــحا  املصــلحة املعــين  تاــخ  العلــم والتة ولوجيــا واال تةــار ألغــلا  الت ميــة املاــتدامةت مــوا 

ي للممثلــن ووريةيــاا؛ واملــديلة الت تيذيــة للمجلــس الــدو  للعلــو  والليياــة امل ــارإة للتليــ  الع ــل 
 اللميعي املاتو  لدعم آلية ويا  التة ولوجيات هايدي هاإمااا

و دد   يــاا  يةــا إــا مــف ايــاوريف الليياــين التــالين  عيــج املــديل العــا  للمعهــد الــدو   -109
؛ وم ا  آلية الرتا    ن العلو  والاياسـاع ) ـثال لتحليا الُ ظم الت  يقيةت  ي وياا عإياي وميتو

 للمجموعة الليياية لد تا  وال  ا لت دو وماا غوو يسا
و عقـج ةلــك  ــوار وتــاعليت رد ميــه  عةــاء  لقــة ال قــا  علــي التعليقــاع واألســ لة الــأل  -110

ــــات واالحتــــاد األور  و ت وهول ــــدات  ل هــــا  ثلــــو مييــــت ع ت والصــــنت واملةاــــيكت وم ل ــــدات و رمي ي
وج و   مليقيات واليا ات و هورية  يلاا اإلسالمية؛ والوإالـة الدوليـة لل اقـة الذريـةت و ـلعمة األمـم 
املتحـــدة لل ي ـــة؛ واجملموعـــاع الليياـــية لل اـــاءت وال ـــعو  األةـــليةت والعمـــا  وال قـــا ع العماليـــةت 

 واجملموعة ةا  ة املصلحة األ.ل  لد خاص ةوي اإلعاقةا
 

قــاش تفــاعلي بشــأن االســتفادة مــن الــروابط املشــرت ة مــن أجــل التنفيــ  الفعــال ألهــداف ن  
 التنمية املستدامة

  جلاته التاسعةت عقد امل تد   قا ا وتاعليا   نا االستتادة مـف الـلوا   امل ـرتإة مـف  -111
 ـيةيال الـذي  جا الت تيذ التعا  ألهداف الت مية املاتدامةت وةلك  ل سة عيج رييس اجمللـس )و

  دد   يااا
 

  لقة ال قا  األود  
 دار  لقة ال قا  األود املديل الت تيذي للاياسـاع العامليـة ملرساـة األمـم املتحـدةت مي ـه  -112

 ثو ما ت الذي  دد   يااا -
و دد   ياا إا مف  عةـاء  لقـة ال قـا  التاليـة   ـا هم  ريـيس م ظمـة  ةـواع ا  ـو   -113

والزميـــا املتميـــز   ملإـــز  ـــوار الاياســـاعت دي ـــا لك ،اات ـــارك؛ واملـــديل الت تيـــذي لـــأعمة األمـــم 
ار املتحدة امل رتح املعين  ت وا  قي امل اعـة ال  ـلية/اإليدزت مايةـا سـيدييب؛ وريـيس  ما ـة اإل ـ

الع ـــلي للـــأامة املتعلقـــة  اـــاط االســـتهالح واإل تـــا  املاـــتدامة   ـــع ة االقتصـــاد  ـــأعمة األمـــم 
 إالرحا  -املتحدة لل ي ةت و ارلز آردا 
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و دد   يــاا  يةــا إــا مــف ايــاوريف الليياــين التــالين  امل عــوا ا ــاص للت ميــة املاــتدامة  -114
 للم ظمة الدولية لقا وا الت ميةت  يليف .ااا لاويالات مايةا غ  ل؛ واملديلة العامة

و عقــج ةلــك  ــوار وتــاعليت رد .اللــه  عةــاء  لقــة ال قــا  علــي التعليقــاع واألســ لة  -115
الأل  ل ها  ثلو سلي ال ةات وروما يات و يالروات واالحتاد األورو ت وم ل دات و يليت و لجيةـات 

كت ومـــاليزكت وغــاعت واتيل ــد؛ وامللاق ــوا عــف م ظمـــة والتل ــنت وإي يــات وهول ــدات والاــوداات و يجــ  
التعــــاوا والت ميــــة   امليــــداا االقتصــــاديت واالحتــــاد الــــدو  يتــــظ ال  يعــــة وال ــــلإاء   الاــــةاا 
والت ميــة؛ و ــلعمة األمــم املتحــدة لل ي ــة؛ واجملموعــاع الليياــية للم ظمــاع غــ  ايةوميــةت وال اــاءت 

ت واأل تــــا  وال ــــ ا ت وال ــــعو  األةــــلية؛ واجملمــــوعتن ةــــا  أل واألعمــــا  التجاريــــة والصــــ اعة
 ت واأل خاص ةوي اإلعاقةا2030املصلحة األ.لينت معا   . ة عا  

 
  لقة ال قا  الثا ية  

 دار  لقــة ال قـــا  الثا يـــة ريـــيس م ظمـــة  ةــواع ا  ـــو  والزميـــا املتميـــز   ملإـــز  ـــوار  -116
 الذي  دد   ياااالاياساعت دي ا لك ،اات اركت 

و دد   يـــاا إـــا مـــف  عةـــاء  لقـــة ال قـــا  التاليـــة   ـــا هم  املرساـــة امل ـــارإة واملـــديلة  -117
الت تيذيــة للم ــادراع اإلااييــةت جوديــت را ــد ؛ وإ ــ  اإل صــايين   هي ــة اإل صــاءاع الة ديــةت 

 ا  يا  رورا؛ ورييس معهد ا للاميا واإل صاء الأازيليت رو لوو  ولي تو
و عقــج ةلــك  ــوار وتــاعليت رد .اللــه  عةــاء  لقــة ال قــا  علــي التعليقــاع واألســ لة  -118

الـــــأل  ل هـــــا  ثلـــــو  ـــــيالروات و ـــــيليت و هوريـــــة  يـــــلاا اإلســـــالميةت وغـــــاعت واالحتـــــاد اللوســـــيت 
 ومدغ قلت وسويالات والا لا ت واجملموعة ةا  ة املصلحة األ.ل  للما نا

 
 الوطنية الطوعيةاالستعراضات  -جيم  

 19 د  17  جلاــــاوه مــــف اياديــــة ع ــــلة  د الثام ــــة ع ــــلةت املعقــــودة   التــــرتة مــــف  -119
استعلاضـــــا و  يـــــا  وعيـــــا     ـــــار ال  ـــــد التلعـــــي ) ل  43ت  جـــــل  امل تـــــد  2017متوز/يوليـــــه 

 مف جدو  األعما ا 2االستعلاضاع الو  ية ال وعيةت مف ال  د 
 

 الطوعية )اجملموعة األوو(مل لكسمربغ ونيبال والربازيلاالستعراضات الوطنية   
متوز/يوليهت ُقدمت عـلو    ـنا االستعلاضـاع  17  ا لاة ايادية ع لةت املعقود    -120

الو  يــة ال وعيــة مــف لةاــمأ ت و ي ــا ت والأازيــا وةلــك  ل ســة عيــج ريــيس اجمللــست الــذي  دد 
   يااا
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ال ي ــة   لةاــمأ ت إــارو  داي ــ ور ؛ ووزيــل التعــاوا اإلاــايي  وقــدة  علضــا إــا مــف وزيــلة -121
وال ــروا اإل اــا ية   لةاــمأ ت رومــن  ــ ايدر؛ وعيــج ريــيس   ــة التخ ــي  الــو ين    ي ــا ت 
من ،ادور  لياثا؛ ووإيا وزارة ال ي ة وال اقة والعلم والتة ولوجيا  ـوزارة .ارجيـة الأازيـات .وسـيه 

 س دي إار طوا   و يو مارإو دي
و دد   يــاا إــا مــف ايــاوريف الليياــين التـــالين  وزيــلة الدولــة الأملا يــة  لــوزارة االحتاديـــة  -122

لل ي ة و تظ ال  يعة وسالمة امل اين والاالمة ال ووية    ملا يات ريتـا  ـوارزلوهل سـوول؛ وعميـد إليـة 
  ردي للدراساع العاملية يامعة  وس فت عاد  تما

و.ال  ال قا  التتاعلي الذي  عقج ةلكت رد مقدمو العلو  علي التعليقاع واألسـ لة  -123
الـــــأل  ل هـــــا  ثلـــــو إولوم يـــــات و ـــــ لالديوت وال ـــــلويةت و هوريـــــة  يـــــلاا اإلســـــالمية؛ واجملمـــــوعتن 
الليياـــيتن لل اـــاءت وامل ظمـــاع غـــ  ايةوميـــة؛ واجملموعـــة ةـــا  ة املصـــلحة األ.ـــل  لد ـــخاص 

 اقةاةوي اإلع
 

 االستعراضات الوطنية الطوعية )اجملموعة الثانية(مل موان و والياابن وإندونيسيا  
و  ا لاـــة ةاهتـــات قُـــديبمت عـــلو    ـــنا االستعلاضـــاع الو  يـــة ال وعيـــة مـــف موعإـــوت  -124

 واليا ات و  دو يايات وةلك  ل سة عيج رييس اجمللس ) إاتاالت الذي  دد   يااا
 علضا رييس  ةومة موعإوت س جي ويلياوقدة   -125
و.ال  امل اق ة الأل  عق ت ةلكت رد ُمقديب  العل  علي التعليقاع واألس لة الـأل  ل هـا  -126

  ثا اجملموعة الليياية لدوساط العلمية والتة ولوجيةا
وليـة وقدة  علضا وزيل .ارجية اليا ات موميـو إي ـيدا؛ ومرسـس وريـيس جملـس املدرسـة الد -127

  سياتإارويزاوات لن إو ك يا
و.ـــال  امل اق ـــة الـــأل  عق ـــت ةلـــك رد مقـــدما العلضـــن علـــي التعليقـــاع واألســـ لة الـــأل  -128

  ل ها  ثلو اتيل دت وإ دا؛ واجملموعة الليياية لد تا  وال  ا ا
إلاــايي   وقــدة  علضــا وزيــل التخ ــي  اإلاــايي الــو ين وريــيس الوإالــة الو  يــة للتخ ــي  ا -129

   دو يايات  م ا    لودجو يلوروا
و.ال  امل اق ة الأل  عق ت ةلكت رد ُمقديب  العل  علي التعليقاع واألس لة الـأل  ل هـا  -130

  ثلو التل نت و سرتاليات واجملموعة ةا  ة املصلحة األ.ل  لد خاص ةوي اإلعاقةا
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 الثالثة(مل  وستاريكا وهولندا وبنغالديش و ينيااالستعراضات الوطنية الطوعية )اجملموعة   
متوز/يوليــــهت قُــــديبمت عــــلو    ــــنا االستعلاضـــــاع  17  ا لاــــة الثا يــــة ع ــــلةت املعقــــودة    -131

 الو  ية ال وعية لةوستاريةات وهول دات و  لالديوت وإي يات وةلك  ل سة عيج رييس اجمللس ) يليلا
خ ـي  الـو ين والاياسـاع االقتصـادية   إوسـتاريةات  وللـا وقدة  علضا إا مـف وزيـلة الت -132

مارات سا  ـيز  و يـدو؛ ووزيـلة التجـارة ا ارجيـة والتعـاوا اإلاـايي   هول ـدات ليليـاا  الومـف؛ و ثـا 
لل  ا  اطول ديت مارون ميال؛ ورييس وزراء إوراإاوت يوجن ميليج رهوغي اا؛ ووزيل التخ ي  

مصـــ تي إمـــا ؛ وامل اـــ  الليياـــي ألهـــداف الت ميـــة املاـــتدامة فةتـــج     ـــ لالديوت  ا ما  ا
رييس وزراء   لالديوت   و الةال   زاد؛ واألمن الليياي   اإلدارة ايةومية للتخ ي  واإل صاء 

  وزارة وتوي  الال اع والتخ ي    إي يات  يلو لو  ياإ اا
مــديل التليــ  االست ــاري لل ــلاإة مــف  و.ــال  امل اق ــة الــأل  عق ــت ةلــكت والــأل  دارهــا -133

 جـــا العدالـــةت مايةـــا  ـــلوإست رد مقـــدمو العـــلو  علـــي التعليقـــاع واألســـ لة الـــأل  ل هـــا  ثلـــو  
إولوم يــات و ســرتاليات و ي ــا ت وملــديعت واململةــة املتحــدةت و لجيةــات و هوريــة  يــلاا اإلســالميةت 

 واجملموعة الليياية للم ظماع غ  ايةوميةا
 االستعراضات الوطنية الطوعية )اجملموعة الرابعة(مل شيلي وماليزاي  

  ا لاـــة ةاهتـــات قُـــديب  علضـــاا   ـــنا االستعلاضـــن الـــو  ين ال ـــوعين اللـــذيف  جلهتمـــا  -134
  يلي وماليزكت وةلك  ل سة عيج رييس اجمللس ) يليلا

  رازااوقدة  علضا وزيل الت مية االجتماعية    يليت مارإوا  -135
و.ال  امل اق ة الأل  عق ت ةلكت  جا  مقـدمو العـلو  علـي التعليقـاع واألسـ لة الـأل  -136

  ل ها  ثال إوستاريةا واجملموعة الليياية لد تا  وال  ا ا
 وقد  علضا الوزيل    دارة رييس وزراء ماليزكت ع د اللمحف دهالاا -137
ُمقدة  العل  علـي التعليقـاع واألسـ لة الـأل  ل هـا و.ال  امل اق ة الأل  عق ت ةلكت رد  -138

  ثلو اتيل د واجملموعاع الليياية لل عو  األةليةت واأل تا  وال  ا ت وامل ظماع غ  ايةوميةا
 

 االستعراضات الوطنية الطوعية )اجملموعة اخلامسة(مل بلجيكا وبنن وبريو  
ز/يوليـــــــــهت قُـــــــــديبمت عـــــــــلو    ـــــــــنا متو  18و  ا لاــــــــة الثالثـــــــــة ع ـــــــــلةت املعقـــــــــودة    -139

االستعلاضـــــاع الو  يـــــة ال وعيـــــة ل لجيةـــــات و ـــــ فت و ـــــ وت وةلـــــك  ل ســـــة عيـــــج ريـــــيس اجمللـــــس 
 )و يةيالت الذي  دد   يااا

وقُــديبمت عــلو  مــف إــا مــف عيــج ريــيس الــوزراء ووزيــل التعــاوا اإلاــايي وا  ــة اللقميــةت  -140
و.ــدماع االوصــاالع الاــلةية والالســلةية وا ــدماع الأيديــة    لجيةــات  لةاــا در دو إــلو؛ 
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ســو  دو ــلوإس؛ ووزيــل دولــة  ــ فت ع ــد    يــو و ــاا؛  -و ثــا جمللــس ال ــ ا  ال لجيةــيت آا 
 مديلي امللإز الو ين للتخ ي  االسرتاويجي     وت .امي    و غ اا ماوو اورييس جملس 

 و دلت   ياا اياورة اللييايةتريياة الص دوب الدو  للت مية الزراعيةت غيلأع هو ل وا -141
و.ـــال  امل اق ـــة الـــأل  عق ـــت ةلـــكت رد مقـــدمو العـــلو  علـــي التعليقـــاع واألســـ لة الـــأل  -142

 لةامأ ت واجملموعتن اللييايتن لل عو  األةليةت واأل تا  وال  ا ا ل ها  ثلو 
 

 االستعراضات الوطنية الطوعية )اجملموعة السادسة(مل غواتيماال وإيطاليا وزمبابوي  
  ا لاـة الثالثــة ع ــلة  يةــات قُــديبمت عـلو    ــنا االستعلاضــاع الو  يــة ال وعيــة مــف  -143

 يت وةلك  ل سة رييس اجمللساغواويماالت و ي اليات وزم ا و 
وقُـديبمت عــلو  مــف  مـن التخ ــي  والأجمــة فةتـج ريــيس غواويمــاالت ميليـا آتيــا مــوار  -144

ســــا دوما ؛ وم اـــــقة  هـــــداف الت ميــــة املاـــــتدامة    ما ـــــة التخ ــــي  والأجمـــــة   مةتـــــج ريـــــيس 
زم ـــا ويت  و ـــلع  ا  غواويمـــاالت إـــايال غلامـــاجو؛ ووزيـــل التخ ـــي  الةلـــي وو ـــجي  االســـتثمار  

م ومـــو؛ ومـــديل التخ ـــي  االقتصـــادي والت اـــي   ـــوزارة التخ ـــي  الةلـــي وو ـــجي  االســـتثمار   
زم ــا ويت غلاســـيا و  يــاغوا؛ ووزيـــل ال ي ــة واألراضـــي ومحايــة ال حـــار    ي اليــات غيا لوإـــا غـــاليأل؛ 

مايارتي  ي؛ ومرسـس التحـالع  والوزيل املتو    وزارة ا ارجية والتعاوا الدو     ي اليات لوإا
 اإلي ا  للت مية املاتدامة واملتحدا   هت   ليةو جيوما يينا

و دد   يــاا إــا مــف ايــاوريف الليياــين  األمــن الــو ين للتخ ــي  والت ميــة    إــوادورت  -145
   دريس ميديلوا؛ واملات ارة األقد      ةة  لو  الت مية املاتدامةت جيايةا  س ييا

و.ـــال  امل اق ـــة الـــأل  عق ـــت ةلـــكت رد مقـــدمو العـــلو  علـــي التعليقـــاع واألســـ لة الـــأل  -146
  ل ها  ثا اتيل دا

 
 االستعراضات الوطنية الطوعية )اجملموعة السابعة(مل تشيكيا واألردن واتيلند واألرجنتني  

ا االستعلاضـاع متوز/يوليهت ُقديبمت علو    ـن 18  ا لاة اللا عة ع لةت املعقودة    -147
الو  يــة ال وعيــة مــف و ــيةيات واألردات واتيل ــدت واألرج تـــنت وةلــك  ل ســة عيــج ريــيس اجمللـــس 

 )و يةيالت الذي  دد   يااا
وقدة  علضا إا مف ال ايج األو  للييس الوزراء ووزيل ال ي ـة   و ـيةيات ريت ـارد  لا يـك؛  -148

ة مرسةاة  ا  املااعدةت اتاتع  غليلور  لزو وهاات؛ ومديل امل يعـاع    دارة  ـلإة جيـه آر  ومرسايب
 إيه لل تاكع ال يولوجيةت رو ن دوميكا
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و.ـــال  املاق ـــة الـــأل  عق ـــت ةلـــكت رد مقـــدمو العـــلو  علـــي التعليقـــاع واألســـ لة الـــأل  -149
  ل ها  ثلو لةامأ ت واجملموعتن اللييايتن للم ظماع غ  ايةوميةت واأل تا  وال  ا ا

 وقدة  علضا وزيل التخ ي  والتعاوا الدو    األردات عماد ما.وريا -150
و.ال  امل اق ة الأل  عق ت ةلـكت رد ُمقـدة  العـل ت  ال ـرتاح مـ  األمي ـة العامـة للج ـة  -151

الو  يـــة األرد يـــة للمـــل ةت ســـلمي الـــ مست علـــي التعليقـــاع واألســـ لة الـــأل  ل هـــا  ـــثال اجملموعـــة 
  تا  وال  ا ت واجملموعة ةا  ة املصلحة األ.ل  لد خاص ةوي اإلعاقةاالليياية لد

وقــدة  علضــا إــا مــف وزيــل .ارجيــة اتيل ــدت دوا  لامودوي ــاي؛ والــلييس الت تيــذي لل ــلإة العامــة  -152
للم ــلو ع التايل ديــة ايـــدودةت اث ع ســ يتادهاع،اإدي؛ و دد   يـــاا  ثــا للق ـــا  ا ــاص   اتيل ـــدت 

  لاميت سو.و ت وم دو  لل  ا  مف جامعة و واللو لةورا     ةوحت  وو ارا و   لومااتا
و.ـــال  امل اق ـــة الـــأل  عق ـــت ةلـــكت رد مقـــدما العلضـــن علـــي التعليقـــاع واألســـ لة الـــأل  -153

  ل ها  ثلو إي يا و  لالديوت واجملموعة الليياية للم ظماع غ  ايةوميةا
ف األمي ــة الت تيذيـة للمجلــس الــو ين لت اـي  الاياســاع االجتماعيــة وقـدةمت علضــا إـا مــ -154

  األرج تـــنت غــــا ليال  غوســــتو؛ والليياــــة الت تيذيــــة    ـــلإة را دســــتاد  رج تي ــــا وريياــــة االوتــــاب 
 العاملي لدرج تنت   درك   يال؛ ومديلة مرساة الدراساع وال حوا املتعلقة  ملل ةت مي يا  يا ةوا

امل اق ـــة الـــأل  عق ـــت ةلـــكت ردع مقـــدماع العـــلو  علـــي التعليقـــاع واألســـ لة  و.ـــال  -155
الأل  ل ها  ثال اجملموعـة ةـا  ة املصـلحة األ.ـل  لد ـخاص ةوي اإلعاقـةت واجملموعـة الليياـية 

 لد تا  وال  ا ا
 

 االستعراضات الوطنية الطوعية )اجملموعة الثامنة(مل بيالروس والربتغال وأوروغواي  
متوز/يوليــهت قُــديبمت عــلو    ــنا االستعلاضــاع  18 ا لاــة ا اماــة ع ــلةت املعقــودة     -156

 الو  ية ال وعية مف  يالروات والأولا ت و وروغوايت  ل سة عيج رييس اجمللس ) ملا يالا
 وقدةمت علضا عي ة رييس جملس ا مهورية للجمعية الو  ية ل يالروات ماركع  ي يتةي اا -157
ُمقديبمـة العـل  علــي التعليقـاع واألسـ لة الـأل  ل هــا  عو.ـال  امل اق ـة الـأل  عق ــت ةلـكت رد -158

  ثلو االحتاد اللوسيت و ةر يجاات وق غيزستاات والصنت واجملموعة الليياية لد تا  وال  ا ا
 ي  واوقدةمت علضا وزيلة الدولة لل روا ا ارجية والتعاوا   الأولا ت و ياا ر  -159
و.ــال  امل اق ــة الــأل  عق ــت ةلــكت ردع ُمقديبمــة العــل  علــي التعليقــاع واألســ لة الــأل  -160

  ل ها  ثا اجملموعة ةا  ة املصلحة األ.ل  للما نا
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 وقدة  علضا وزيل امليزا ية والتخ ي     وروغوايت  لتارو غارسياا -161
العل  علي التعليقاع واألس لة الـأل  ل هـا و.ال  امل اق ة الأل  عق ت ةلكت رد ُمقديب   -162

 ثلو األرج تنت واجملموعـة الليياـية لل اـاءت واجملموعـة ةـا  ة املصـلحة األ.ـل  لد ـخاص ةوي 
 اإلعاقةا

 
 االستعراضات الوطنية الطوعية )اجملموعة التاسعة( السويد ونيجرياي وبنما  

ضـــاع الو  يــــة ال وعيـــة مــــف الاــــويدت   ا لاـــة ةاهتــــات قُـــديبمت عــــلو    ــــنا االستعلا -163
 و يج كت و  ما وةلك  ل سة عيج رييس اجمللس ) ملا يالا

ـــديبمت عـــلو  مـــف وزيـــل اإلدارة العامـــة   الاـــويدت  رداالا  ـــيةارا ؛ وريياـــة  لديـــة  -164 وُق
ـــه؛ واملـــديلة العامـــة الحتـــاد املرساـــاع الاـــويديةت إـــاروال ليمـــ ين؛ مـــاملوت إـــاوليف اســـت  تيلدع كمي

ــــورا مو ــــديف؛ وإ ــــ ة  ــــ  املاــــتو ت  ي وم ــــدو  ال ــــ ا  الاــــويدي لــــد  امل تــــد  الاياســــي اللمي
 -املات ــــاريف ا اةــــن لــــلييس  يجــــ ك ل ــــروا  هــــداف الت ميــــة املاــــتدامةت  د ــــوإي  وريلــــو  
ثـــا  ديتـــول ي؛ و ثلـــة التليـــ  املعـــين  ســـرتاويجية اجملتمـــ  املـــدين    يجـــ كت  لياـــيال  و ـــاإ ا؛ و 

التليــــ  االست ــــاري للق ــــا  ا ــــاص    يجــــ كت مــــوريس  وــــوإي؛ ووإيلــــة وزارة ال ــــروا املتعــــددة 
 األ لاف والتعاوا     مات مارك لويزا عماروا

و دد   يـاا إـا مــف ايـاوريف الليياــين التـالين  مات ــارة الدولـة فةتــج ريـيس وزراء روما يــات  -165
 تيذية   ال لاإة العاملية ل ياعع الت مية املاتدامةت إل  ميالميداالزلو  ور يلي؛ واملديلة الت 

و.ـــال  امل اق ـــة الـــأل  عق ـــت ةلـــكت رد مقـــدمو العـــلو  علـــي التعليقـــاع واألســـ لة الـــأل  -166
 ل هـــا  ثلـــو املةاـــيكت وال يجـــلت واجملموعـــاع الليياـــية لل اـــاءت واأل تـــا  وال ـــ ا ت والعمـــا  

 وال قا ع العماليةا
 

 االستعراضات الوطنية الطوعية )اجملموعة العاشرة( إ يوبيا وهندوراس واهلند وملديف  
متوز/يوليـــــــهت قُـــــــديبمت عـــــــلو    ـــــــنا  19و  ا لاـــــــة الاادســـــــة ع ـــــــلةت املعقـــــــودة    -167

االستعلاضاع الو  يـة ال وعيـة إلثيو يـات وه ـدوراات واط ـدت وملـديعت وةلـك  ل سـة عيـج ريـيس 
 اجمللس ) يليلا

 وقدة  علضا وزيل   ة التخ ي  الو ين    ثيو يات ي اغ  دياي  ياليا -168
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و.ال  امل اق ة الأل  عق ت ةلكت رد ُمقديب  العل  علي التعليقاع واألس لة الـأل  ل هـا  -169
 ثلــو ال ــلويةت واط ــدت والـــداالحت والاــوداات وإولوم يــا؛ واجملمـــوعتن ةــا  أل املصــلحة األ.ـــلين 

 ت واأل خي ةوي اإلعاقةاللما ن
 وقدة  علضا الوزيل وامل ا  للل سة   ه دوراات .ور.ي راموا ه ع ديز  لا وا -170
و.ال  امل اق ة الأل  عق ت ةلكت رد ُمقديب  العل  علي التعليقاع واألس لة الـأل  ل هـا  -171

 التعليمية واألإادمييةا ثال إولوم يا؛ واجملموعة ةا  ة املصلحة األ.ل  للةياعع 
 وقدة  علضا عيج رييس املرساة الو  ية لتحويا اط دت آيو  اط ديةت  رمي د  عغاركا -172
و.ال  امل اق ة الأل  عق ت ةلكت رد ُمقديب  العل  علي التعليقاع واألس لة الـأل  ل هـا  -173

  ثلو غواويماالت و ثيو يات و يالرواا
 ل الدولة ل روا ال ي ة وال اقة   ملديعت ع د   تيجاوقدة  علضا وزي -174
و.ال  امل اق ة الأل  عق ت ةلكت رد ُمقديب  العل  علـي التعليقـاع واألسـ لة الـأل  ل هـا  -175

  ثلو س لامورةت و ليزت وجزر القملت وال لوية؛ واجملموعة الليياية لدوساط العلمية والتة ولوجيةا
 

ــــــة عشــــــرة(مل أ ربيجــــــان وأفغانســــــتان االستعراضــــــات الوطن   يــــــة الطوعيــــــة )اجملموعــــــة اجادي
 والدامنري وبليز
متوز/يوليـــهت قُـــديبمت عـــلو    ـــنا االستعلاضـــاع  19  ا لاـــة الاـــا عة ع ـــلةت املعقـــودة    -176

 الو  ية ال وعية مف  ةر يجاات و ملا اتاات و ليزت والداالح  ل سة عيج رييس اجمللس ) إاتاالا
 وقدة  علضا عيج رييس وزراء  ةر يجاات علي  محدوفا -177
و.ال  امل اق ة الأل  عق ت ةلكت رد ُمقديب  العل  علي التعليقاع واألس لة الـأل  ل هـا  -178

  ثلو  يالروات و رمي يات و اجيةاتاا؛ واجملموعة الليياية لد تا  وال  ا ا
 ــد الاــتار مــلاد؛ واملات ــارة ا اةــة لــلييس وقــدة  علضــا وزيــل االقتصــاد    ملا اــتاات ع -179

  ملا اتاا املع ية   روا األمم املتحدةت مار.و دا زهلة عديليا
و.ـــال  امل اق ـــة الـــأل  عق ـــت ةلـــكت رد مقـــدما العلضـــن علـــي التعليقـــاع واألســـ لة الـــأل  -180

  ل ها  ثال  سرتاليات واجملموعة ةا  ة املصلحة األ.ل  للمت وعنا
ــــة والت ميــــة  -181 ــــة   وزارة الزراعــــة واللــــا ع ومصــــايد األ ــــاح وال ي  ــــل الدول وقــــدة  علضــــا وزي

املاـــتدامة واطجـــلة    ليـــزت عمـــل ميلـــويلوا؛ والليياـــة الت تيذيـــة   وزارة الت ميـــة ال  ـــلية والتحـــو  
 االجتماعي ويتيع و نة التقل    ليزت جوديت ال وو يا
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ت ةلـــكت رد مقـــدما العلضـــن علـــي التعليقـــاع واألســـ لة الـــأل و.ـــال  امل اق ـــة الـــأل  عق ـــ -182
  ل ها  ثلو س لامورةت وجامايةات واجملموعة ةا  ة املصلحة األ.ل  للمت وعنا

وقدة  علضا وزيل مالية الداالحت إلياـتياا جي اـفت و ثلـة را  ـة و ظـيم األسـلة الداالإيـةت  -183
  يدا إلوإمااا

 عق ــت ةلــكت رد مقــدما العلضــن علــي التعليقــاع واألســ لة الــأل  ل هــا  و.ــال  امل اق ــة الــأل -184
  ثلو   دو يايات وجامايةات و ستو يات و ثيو يا؛ واجملموعة الليياية للم ظماع غ  ايةوميةا

 
 االستعراضات الوطنية الطوعية )اجملموعة الثانية عشرة(مل توغو وقربص  

ديبمت عــلو    ــنا االستعلاضــاع الو  يــة ال وعيــة و  ا لاــة الاــا عة ع ــلة  يةــات ُقــ -185
 مف ووغو وقأص  ل سة عيج رييس اجمللس ) إاتاالا

وقدة  علضا إا مف رييس وزراء ووغوت إومي سيلو  إالسو؛ ووزيل الزراعة والت مية الليتيـة  -186
؛ واملات ـــار ا ـــاص   ملإـــز ال هـــو   ل حـــت والت ـــويل   وال ي ـــة   قـــأصت  يةـــوا إـــوكليس

 وة ولوجيا التعليم   قأصت سوو ا ثيمياتوإليواا
و دد   يــاا إــا مــف ايــاوريف الليياــين التــالين  وزيــل الدولــة   وزارة املاليــة الت ل ديــةت رياــتو  -187

 ماع غ  ايةوميةت  مييا دويتوووراغاا رويوإي؛ واملديل الت تيذي للا  ة ُجزر ايي  اطادش للم ظ
و.ــال  امل اق ــة الــأل  عق ــت ةلــكت رد مقــدما العلضــن علــي التعليقــاع واألســ لة الــأل  ل هــا  -188

  ثلو الداالحت وامللل ت و  دو يايات وسلومي يات واجملموعة ةا  ة املصلحة األ.ل  للمت وعنا
ــــة الطوعيــــة )اجملموعــــة ال   ــــة عشــــرة(مل بوتســــواان وقطــــر وســــلوفينيا االستعراضــــات الوطني ثالث

 وطاجيكستان والسلفادور
متوز/يوليهت ُقديبمت علو    ـنا االستعلاضـاع  19  ا لاة الثام ة ع لةت املعقودة    -189

الو  يـة ال وعيــة مــف  وواــواعت وق ــلت وســلومي يات و اجيةاــتاات والاــلتادور  ل ســة عيــج ريــيس 
 اجمللس ) إاتاالا

 دة  علضا وزيل ايةم ايلي والت مية الليتية    وواواعت سلمأ واوغوايناوق -190
و.ال  امل اق ة الأل  عق ت ةلكت رد ُمقديب  العل  علي التعليقاع واألس لة الـأل  ل هـا  -191

  ثا اجملموعة الليياية للعما  وال قا ع العماليةا
 اء   ق لت ةاحل  ف  مد ال ا تاوقدة  علضا وزيل التخ ي  اإلاايي واإل ص -192



 E/HLPF/2017/6 

 

30/33 17-14520 

 

و.ال  امل اق ة الأل  عق ت ةلكت رد ُمقديب  العل  علي التعليقاع واألس لة الـأل  ل هـا  -193
 ثلــو اجملموعــة الليياــية لد تــا  وال ــ ا ؛ واجملموعــة ةــا  ة املصــلحة األ.ــل  لد ــخاص ةوي 

 اإلعاقةا
وقــدة  علضــا إــا مــف وزيــل الت ميــة وامل ــاري  االســرتاويجية والتماســك   ســلومي يات  لي ةــا  -194

   إو ؛ وعةو الأملاا   سلومي يات إما   زيدور  اإل؛ ومديل  تا سلوغات  لنب إويكا
و.ـــال  امل اق ـــة الـــأل  عق ـــت ةلـــكت رد مقـــدمو العـــلو  علـــي التعليقـــاع واألســـ لة الـــأل  -195

 لو و يةيات واإلماراع العل ية املتحدة؛ واجملموعة ةا  ة املصلحة األ.ل  للما نا ل ها  ث
 و دلت   ياا  ثلة اجمللس الو ين لل  ا    سلومي يات سا ي ا إار ا -196
 وقدة  علضا وزيل الت مية االقتصادية والتجارة    اجيةاتاات  عمتو   ةمتولوزوداا -197
الأل  عق ت ةلكت رد ُمقديب  العل  علي التعليقاع واألس لة الـأل  ل هـا و.ال  امل اق ة  -198

 ثلــــــــو  إاــــــــتاات واالحتــــــــاد اللوســــــــيت وإازا.اــــــــتاات وق غيزســــــــتاات و ــــــــيالروات و ةر يجــــــــاات 
 و وز ةاتاات و ملا اتااا

 وقدة  علضا وإيا وزارة التعاوا اإلاايي   الالتادورت .اميي م ا داا -199
 اق ة الأل  عق ت ةلكت رد ُمقديب  العل  علي التعليقاع واألس لة الـأل  ل هـا و.ال  امل -200

  ثال  لجيةات واجملموعة الليياية للم ظماع غ  ايةوميةا
 

 املناقشة العامة -دال  
متوز/يوليـــهت     ـــار االجتمـــا   20 د  17عقـــد امل تـــد  م اق ـــته العامـــة   التـــرتة مـــف  -201

 ال5)2017.ال  ا زء اللمي  املاتو  مف دورة اجمللس لعا  الوزاري للم تد  
 يـــاع مـــف  ثلـــي الـــدو  واالحتـــاد  130 يـــاعت م هـــا  159واســـتمعت امل اق ـــة العامـــة  د  -202

 يــاع  ســم جمموعــاع الــدو لت و ر عــة  يــاعع مــف املــلاق نت وواــعة  يــاعع  11األورو  )فــا ميهــا 
 يـاع مـف  16الةياعع األ.ل  التا عـة مل ظومـة األمـم املتحـدةت و مف  ثلي الوإاالع املتخصصة و 

  ثلي اجملموعاع اللييايةت وامل ظماع غ  ايةوميةا
  

 املسائل التنايمية ومسائل أخرى -رابعا  
 

__________ 

ويــلد ايةــل  )/72/3A( 2017ة   وقليــل اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي لعــا  يــلد ســلد لوقــاي  امل اق ــة العامــ ل5) 
 ا/SR.2017E/48 د  /SR.2017E/44املوجز للم اق ة العامة   الواثي  مف 

https://undocs.org/ar/A/72/3
https://undocs.org/ar/E/2017/SR.44
https://undocs.org/ar/E/2017/SR.48
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 جدول األعمال  
متوز/يوليــــهت جــــدو   عمالــــه املرقــــت  10اعتمــــد امل تــــد    جلاــــته األودت املعقــــودة    -203

(E/HLPF/2017/5)   التا 
  قلار جدو  األعما ا - 1 
 القةاء علي التقل ووعزيز االزدهار   عا  متل   - 2 
 ؛17و  14و  9و  5و  3و  2و  1استعلا   هداف الت مية املاتدامة  ) ل  
 االستعلاضاع الو  ية ال وعيةا ) ل  
 اعتماد اإلعالا الوزاريا - 3 
 اعتماد التقليلا - 4 

 
 اجضور  

دولــة مــف الــدو  األعةــاء   األمــم املتحــدة والــدو  األعةــاء  153 ةــل امل تــد   ثلــو  -204
  الوإاالع املتخصصةا و ةل  يةا ملاق وا معتمدوا عف امل ظماع ايةوميـة الدوليـةت و ثلـوا 
ملرساــــاع م ظومــــة األمــــم املتحــــدةت وملاق ــــوا معتمــــدوا للم ظمــــاع غــــ  ايةوميــــة وغ هــــا مــــف 

 اE/HLPF/2017/INF/1قايمة امل ارإن   الوثيقة امل ظماعا وولد 
 

 الواثئق  
وـــــــــلد قايمـــــــــة الواثيـــــــــ  الـــــــــأل ُعلضـــــــــت علـــــــــي امل تـــــــــد    ملمـــــــــ  هـــــــــذا التقليـــــــــلا  مـــــــــا  -205

الـــــــــأل  اظاـــــــــلا ميهـــــــــا امل تـــــــــد  مهـــــــــي ُمتا ـــــــــة علـــــــــي موقعـــــــــه اإللةـــــــــرتوين  الل يـــــــــة غـــــــــ  الواثيـــــــــ 
(https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2017ال 

  

https://undocs.org/ar/E/HLPF/2017/5
https://undocs.org/ar/E/HLPF/2017/INF/1
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2017


 E/HLPF/2017/6 

 

32/33 17-14520 

 

 املرفق
 الواثئق  

 
 الع واا  و الوةع اللمز

  A/71/976-E/2017/79 

 
 

A/72/75-E/2017/56 

موجهتــاا  د األمــن العــا   2017متوز/يوليــه  7رســالتاا مت ا قتــاا مرر.تــاا 
لـــد   و د ريـــيس اجمللـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي مـــف املمثـــا الـــدايم ألرمي يـــا

 األمم املتحدة
وقليل األمن العا  عف وعميم ملاعاة   عاد الت مية املاـتدامة الثالثـة   م ظومـة 

 األمم املتحدة
E/2017/31  التـــــلو  ةاع الصـــــلة مـــــف وقليـــــل اللج ـــــة املع يـــــة  تاـــــخ  العلـــــم والتة ولوجيـــــا

 دورهتا الع ليفألغلا  الت مية عف 
E/2017/63  مـــذإلة مـــف األمـــن العـــا  ُريـــا ،ـــا التقليـــل املل لـــي عـــف   ـــار العمـــا الع ـــلي

 للأامة املتعلقة  ااط االستهالح واإل تا  املاتدامة
E/2017/66  األمن العا  عف التقد  ايلز يو حتقي   هداف الت مية املاتدامةوقليل 
E/HLPF/2017/1 مذإلة مف األما ة العامة عف وقاريل امل تدكع اإلقليمية   نا الت مية املاتدامة 
E/HLPF/2017/1/Add.1   مذإلة مف األما ة العامة حُتيا ،ا اإلسـها  املقـد   د امل تـد  الاياسـي اللميـ

املاــــتو  املعــــين  لت ميــــة املاــــتدامة مــــف الــــدورة اللا عــــة مل تــــد  آســــيا وايــــي  
 اطادش   نا الت مية املاتدامة

E/HLPF/2017/1/Add.2     ــــة العامــــة حُتيــــا ،ــــا ماــــا ة اللج ــــة االقتصــــادية ألورو مــــذإلة مــــف األما 
 امل تد  الاياسي اللمي  املاتو  املعين  لت مية املاتدامة

E/HLPF/2017/1/Add.3  مـــــذإلة مــــــف األما ـــــة العامــــــة حُتيــــــا ،ـــــا  ســــــها  اللج ـــــة االقتصــــــادية ألمليةــــــا
وم  قـــة ال حـــل الةـــارييب   امل تـــد  الاياســـي اللميـــ  املاـــتو  املعـــين  الالوي يـــة

  لت مية املاتدامة
E/HLPF/2017/1/Add.4  مـــذإلة مـــف األما ـــة العامـــة حُتيـــا ،ـــا اإلســـها  املقـــدة  مـــف اللج ـــة االقتصـــادية

 ألمليقيا  د امل تد  الاياسي اللمي  املاتو  املعين  لت مية املاتدامة
E/HLPF/2017/1/Add.5  ة امل تـد  العـل  اللميـ  املاـتو  املعـين مذإلة مف األما ة العامة حتيـا ،ـا ماـا

  لت مية املاتدامة   امل تد  الاياسي اللمي  املاتو  املعين  لت مية املاتدامة
E/HLPF/2017/2   مـــذإلة مـــف األما ـــة العامـــة حُتيـــا ،ـــا ورقـــاع م اق ـــة   ـــنا موضـــو  امل تـــد

اللميـــ  املاـــتو  املعـــين  لت ميـــة املاـــتدامةت ُمقدةمـــة مـــف اجملموعـــاع الاياســـي 
 الليياية وا هاع املع ية األ.ل 

E/HLPF/2017/3  مذإلة مف األما ة العامة عـف مـوجز بميعـي للماـا اع ال وعيـة املقدةمـة مـف
لــس االقتصــادي واالجتمــاعي وغ هــا مــف اطي ــاع اللجــاا الت يــة التا عــة للمج
 وامل تدكع ايةومية الدولية

https://undocs.org/A/71/976
https://undocs.org/A/71/976
https://undocs.org/A/72/75
https://undocs.org/A/72/75
https://undocs.org/E/2017/31
https://undocs.org/E/2017/31
https://undocs.org/E/2017/63
https://undocs.org/E/2017/63
https://undocs.org/E/2017/66
https://undocs.org/E/2017/66
https://undocs.org/E/HLPF/2017/1
https://undocs.org/E/HLPF/2017/1
https://undocs.org/E/hlpf/2017/1/add.1
https://undocs.org/E/hlpf/2017/1/add.1
https://undocs.org/E/HLPF/2017/1/Add.2
https://undocs.org/E/HLPF/2017/1/Add.2
https://undocs.org/E/HLPF/2017/1/Add.3
https://undocs.org/E/HLPF/2017/1/Add.3
https://undocs.org/E/HLPF/2017/1/Add.4
https://undocs.org/E/HLPF/2017/1/Add.4
https://undocs.org/E/HLPF/2017/1/Add.5
https://undocs.org/E/HLPF/2017/1/Add.5
https://undocs.org/E/HLPF/2017/2
https://undocs.org/E/HLPF/2017/2
https://undocs.org/E/HLPF/2017/3
https://undocs.org/E/HLPF/2017/3
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 الع واا  و الوةع اللمز
  E/HLPF/2017/4  مـــذإلة مـــف األما ـــة العامـــة حُتيـــا ،ـــا املـــوجز الـــذي  عـــد  الليياـــاا امل ـــارإاا

لتة ولوجيــــــا للم تــــــد  املتعــــــدد  ةــــــحا  املصــــــلحة املعــــــين  تاــــــخ  العلــــــم وا
 واال تةار ألغلا  الت مية املاتدامة

E/HLPF/2017/5 جدو  األعما  املرقت 
E/FFDF/2017/3 فتا عة متويا الت مية وقليل الدورة الثا ية مل تد  اجمللس االقتصادي واالجتماعي املعين 
A/CONF.230/14  مـــــف  هـــــداف الت ميـــــة  14وقليـــــل مـــــرمتل األمـــــم املتحـــــدة لـــــدعم و تيـــــذ اطـــــدف

املاـــتدامة   تـــظ ايي ـــاع وال حـــار واملـــوارد ال حليـــة واســـتخدامها علـــي يـــو 
 ماتدا  لتحقي  الت مية املاتدامة

E/HLPF/2017/L.1 م لو  وقليل 
E/2017/L.29-E/HLPF/2017/L.2   عــف امل تـــد  الاياســي اللميـــ  املاـــتو   2017اإلعــالا الـــوزاري الصــادر   عـــا

يُعقـد حتــت رعايـة اجمللــس االقتصـادي واالجتمــاعي  املعـين  لت ميــة املاـتدامة الــذي
 ”القةاء علي التقل ووعزيز االزدهار   عا  متل “ و  موضو  

E/HLPF/2017/INF/1 قايمة امل ارإن 
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