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การพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น3

Development Goals3.

1

This report is to follow and to monitor the result of the United Nations

conferences on Sustainable Development which started from “Agenda 21”and followed
by World Summit on Sustainable Development and the United Nations Conference on
Sustainable Development. This report is made in order to follows the instruction in
paragraph 248 of the document entitled the “the future we want” which appears as the
annex to resolution 288 of the 66th UNGA. That annex is the outcome document of the
United Nations Conference on Sustainable Development.

รายงานฉบับนี้เป็ นการดาเนินตามและติดตามผลการประชุมของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาอย่างยังยื
่ น ซึ่งเริม่ ตัง้ แต่ “วาระ 21” และตามมาด้วยผลการประชุ มสุดยอด
ระดับโลกในเรื่องการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น กับการประชุมแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยงยื
ั่ น
รายงานฉบับนี้ทาขึ้นเพื่อให้เป็ นไปตาม ย่อหน้าที่ 248 ของเอกสาร “อนาคตที่ เราต้ องการ”
ซึง่ เป็ นผนวกของมติท่ี 288 ในสมัยประชุมที่ 66 ของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ โดยผนวก
ดังกล่าวเป็นเอกสารอันเป็นผลของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วย "การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น”
2

By Csaba KŐrÖsi, Permanent Representative of Hungary and Macharia

Kamav, Permanent Representative of Kenya

เสนอโดย ประธานร่ว มแห่ ง คณะท างานคือ นายซาบา โค็โ ร๊ะ สิ ผู้แ ทนถาวรแห่ ง
ประเทศฮังการี และนายมาคาเรีย คาเมา ผูแ้ ทนถาวรแห่งประเทศเคนยา
3

Back in the 1960’s United Nations set up the Decade of Development and the

United Nations Development Programme. Then in the early 1990’ s we got a message
about Agenda 21 to warn the people around the world to think about the impact of the
development on environment. And not too long ago, around the new millennium we
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heard another preaching about the the goals of development for the thousand years to
come. Today, United Nations General Assembly has adopted a resolution to set goals
for sustainable development.
The thought of sustainable development is in fact somewhat ironical for it may never
realize. In Thai development could mean increase. Apart from few shooting stars
nothing is added to this earth. To increase at one area, things are taken from other corners
ie certain resources are depleted by development. The root of the word tends to speak
so. In Fnench “déenveloper” exactly means to take out from the envelope ie to be
utilized. It is natural that the contents of the envelope decrease.
Sustainable development may be another magic saying of those who belong to the
development school. If one shall set one’s feet into the shoes of a deep ecologist he
would set his mind to let the nature take care of the matters. Sustainable is a relative
explanation of a comparison in a not too long time frame. For it is natural that at the end
resources shall be depleted. The French term “durable” seems to be the best explanation
for nothing can be eternal. If one may flash back to the thought of the members of the
‘Club of Rome” back in the 1970’s one would recall that there is only one earth and
natural resources are somewhat limited. No one should aim at exploiting them
unlimitedly.
At present, we encounter numberless problems particularly those spring from climatic
change – an omen of the Domesday – probably the human race deserves it. Those who
do not pay respect to Mother Nature should be punished.
Annotated by Professor P. HORAYANGKURA

เมื่อทศวรรษ 1960 สหประชาชาติ ได้ตงั ้ ทศวรรษแห่งการพัฒนาและตัง้ โครงการพัฒนา
แห่ งสหประชาชาติ เมื่อ ต้นทศวรรษ 1990 เราได้ยนิ ค าว่าวาระที่ 21 หมายถึงการพัฒนาใน
ศตวรรษที่ 21 ควรทาอย่างระมัดระวังคือต้องคานึงถึงผลทางสิง่ แวดล้อม เมื่อราวต้นศตวรรษนี้
เราจะได้ ย ิน การกล่ า วขานถึง เป้ าหมายแห่ ง การพัฒ นาเพื่อ รองรับ สหัส วรรษใหม่ ณ วัน นี้
สหประชาชาติโดยสมัชชาใหญ่ได้ยนื ยันทีจ่ ะวางเป้าหมายแห่งการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
ความคิดเรื่องการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ นนี้ แท้ท่จี ริงเป็ นความคิดที่ขดั กันอยู่ในตัว เพราะตาม
ความเป็นจริงอาจเกิดขึน้ ไม่ได้เลยเข้าลักษณะย้อนแย้ง การพัฒนาในภาษาไทยหมายถึงการเพิม่
โลกใบนี้ไม่มอี ะไรมากไปกว่าเดิม เพิม่ ตรงนี้กต็ อ้ งไปเอามาจากทีอ่ ่นื คือต้องใช้ทรัพยากรหมดไป
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The report of the open working
group includes the proposals of the
open working group which appears as
Annex I of the report. And these
proposals shall be submitted to the 69th
session of the UNGA in the year of
2015. This Annex I indicates matters
on development which one should pay

ในรายงานของคณะท างานเปิ ด ฯ มี
ข้อเสนอของคณะทางานเปิ ดฯ ซึ่งปรากฎเป็ น
ผนวก 1 ของรายงานของคณะท างานเปิ ดฯ
และข้อเสนอนี้จะนาเข้าสู่ทป่ี ระชุมสมัชชาใหญ่
สมัยที่ 69 ในปี ค.ศ. 2015 ผนวก 1 นี้ นับเป็ น
เรื่องที่พงึ ใส่ใจในเรื่องการพัฒนา เพื่อสมัชชา
ใหญ่ จ ะได้ พิ จ ารณาและด าเนิ น การตามที่
เห็นสมควรในปี ค.ศ. 2015 ทีจ่ ะถึงนี้

attention. This is to allow the General
Assembly to consider and take as it
shall consider to be suitable in the
coming year of 2015.
……. “Paragraph 248. We resolve to
establish an inclusive and transparent
intergovernmental process on sustainable
development goals that is open to all
stakeholders,

with

developing

global

a

view

to

sustainable

……. “ย่ อ หน้ าที่ 248 เราตั ด สิ น ที่ จ ะตั ้ง
กระบวนการอันมีลกั ษณะเน้ นความเกี่ยวข้อ ง
และโปร่งใส โดยทาในระดับระหว่างรัฐบาลใน
เรื่องเป้าหมายของการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น นัน่ ก็คอื
เปิ ด ให้แ ก่ ผู้เ กี่ย วข้อ งทัง้ หลาย โดยมีค วาม
คาดหวัง ที่จะพัฒ นาเป้ า หมายระดับโลกของ

ต้นทีม่ าของคาฝรังก็
่ มาจากภาษาฝรังเศสคื
่
อการเอาออกจากซองเพื่อเอามาใช้ ถ้าอย่างนี้ของใน
ซอง ก็ตอ้ งลดจานวนลงเพราะหมดไป
การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นจึงเป็ นคาถาอีกบทหนึ่งของนักพัฒนา หากคิดอย่างนักสิง่ แวดล้อมเชิง
ลึก ก็ ค งจะต้ อ งป กั ใจว่ า ปล่ อ ยให้ ธ รรมชาติจ ัด การนั น้ ดีท่ีสุ ด ค าว่ า ยัง่ ยืน ก็ เ ป็ น การอธิบ าย
เชิงเปรียบเทียบในกรอบเวลาไม่ยาว เพราะในที่สุดทรัพยากรต้องหมดลง ดังนัน้ คาในภาษา
ฝรังเศสน่
่
าจะสื่อได้ดที ส่ี ุด คืออยูไ่ ด้นาน (durable) ไม่ใช่ว่าจะอยูไ่ ด้ตลอดไป
ดัง นัน้ แนวคิด ของสมาชิก กลุ่ ม กรุง โรมในทศวรรษ 1970 ที่ว่ า โลกนี้ ม ีใ บเดีย ว และ
ทรัพยากรในโลกก็ดจู ะเรียวลงแล้ว อย่ามุง่ หมายใช้อย่างไม่จากัด
ทุกวันนี้โลกนี้มปี ญั หาเกินอยู่แล้ว ที่ไม่น้อยก็มาจากภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงของโลก
ทานองลางร้ายแห่งวันสิน้ โลก ดูมนุษย์กส็ มควรอยู่ ใครไม่รกั ไม่เคารพแม่ธรณีกค็ วรจะทนทุกข์
หมายเหตุโดย ศาสตราจารย์พชิ ยั ศักดิ ์ หรยางกูร
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development goals to be agreed by
the General Assembly. An open
working group shall be constituted no
later than at the opening of the sixtyseventh session of the Assembly and
shall comprise 30 representatives,
nominated by Member States from
the five United Nations regional
groups, with the aim of achieving fair,
equitable and balanced geographical
representation. At the outset, this open
working group will decide on its
methods

of

work,

including

developing modalities to ensure the
full

involvement

of

relevant

stakeholders and expertise from civil
society, the scientific community and
the United Nations system in its work,
in order to provide a diversity of
perspectives and experience. It will
submit a report, to the Assembly at its
sixty-eighth session, containing a
proposal for sustainable development
goals

for

consideration

การพัฒ นาที่ ย ัง่ ยืน เพื่ อ ให้ ไ ปตกลงโดยที่
ประชุ ม สมัช ชาใหญ่ คณะท างานเปิ ดฯ นั ้น
จะต้องก่อตัง้ ก่อนสมัยประชุมที่ 67 ของสมัชชา
ใหญ่ และย่อ มประกอบด้ว ยผู้แ ทน 30 คนที่
เสนอโดยรัฐ สมาชิ ก จากกลุ่ ม ประเทศห้ า
ภาคพืน้ ของสหประชาชาติ โดยคณะทางานนี้ม ี
ความมุ่งหวังในการแสวงให้ได้ม าซึ่ง มีก ารมี
ตัว แทนของภูม ิภ าคต่ า งๆ ที่ได้สดั ส่ ว น เป็ น
ธรรม และตรงไปตรงมา ในขณะแรกเริ่ ม
คณะท างานเปิ ด ฯ นี้ จะตัด สิน ใจในเรื่อ งวิธ ี
ท า ง า น ข อ ง ค ณ ะ ท า ง า น เ ปิ ด ฯ ร ว ม ทั ้ง
การพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพื่อประกันว่าจะมี
การเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ของบรรดาผู้ม ี
ส่ ว นเกี่ย วข้อ ง ความช านาญของสัง คมแห่ ง
ประชาชาติท่เี จริญ ชุมชนแห่งวิทยากร และ
ระบบของสหประชาชาติในการดาเนินงานของ
คณะท างานเปิ ด ฯ เพื่ อ ที่ จ ะจัด ให้ ม ี ค วาม
หลากหลายแห่ ง ทัศ นะและประสพการณ์
คณะท างานนี้ จ ะเสนอรายงานไปยัง สมัช ชา
ใหญ่ ในสมัยประชุมที่ 68 โดยบรรจุรวมไว้ซ่งึ
ข้อ เสนอเกี่ยวกับเป้ า หมายของการพัฒ นาที่
ยังยื
่ น เพื่อได้รบั การพิจารณาและดาเนินการ
ตามทีเ่ หมาะสม”

and

appropriate action.”

….
Part IV of the Open Working
Group includes Proposal of the Open
Working Group on sustainable
development goals as follows:

....
ส่ ว นที่ 4 ของรายงานของคณะท างาน
เปิ ด ฯ ปรากฎข้อ เสนอว่ าด้ว ยเป้ า หมายของ
การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น ดังนี้
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INTRODUCTION
1. The outcome document of
the United Nations Conference on
Sustainable

Development,

entitled

“The future we want”, inter alia, set
out a mandate to establish an open
working group to develop a set of
sustainable development goals for
consideration and appropriate action
by the General Assembly at its sixtyeighth session. It also provided the
basis for their conceptualization. The
document gave the mandate that the
sustainable development goals should
be coherent with and integrated into
the

United

Nations

ความนา
1. เอกสารอัน เป็ น ผลของการประชุ ม
สหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น มีช่อื
เรียกว่า “อนาคตที่เราต้องการ” นัน้ ในบรรดา
เรือ่ งต่างๆ เอกสารได้กาหนดให้ตงั ้ คณะทางาน
เปิ ด ฯ เพื่อ พัฒ นาเป้ าหมายต่ า งๆ ของการ
พัฒ นาที่ย งยื
ั ่ น เพื่อ ให้ส มัช ชาใหญ่ พิจ ารณา
และดาเนินการตามที่เหมาะสมในสมัยประชุม
ที่ 68 รายงานดั ง กล่ า ว ยั ง เป็ นฐา น ขอ ง
การรวบรวมแนวคิด ของคณะท างานเปิ ด ฯ
เอกสารยัง กาหนดว่าเป้าหมายของการพัฒนา
ทีย่ งยื
ั ่ นนัน้ ควรจะสอดคล้องกันและรวมอยู่ใน
เ รื่ อ ง พึ ง ใ ส่ ใ จ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร พั ฒ น า ที่
สหประชาชาติ ท าขึ้ น เพื่ อ ใช้ แม้ ภ ายหลั ง
ค.ศ. 2015

development

agenda beyond 2015.
2. Poverty eradication is the
greatest global challenge facing the
world today and an indispensable
requirement for sustainable development.
In

the

outcome

document,

the

commitment to freeing humanity from
poverty and hunger as a matter of
urgency was reiterated.
3. Poverty eradication, changing
unsustainable

and

promoting

sustainable patterns of consumption
and production and protecting and
managing the natural resource base of
economic and social development are

2. การขจัดความยากจน เป็นการท้าทาย
ระดับโลกที่สาคัญที่สุดที่โลกประจญอยู่ในทุก
วั น นี้ แ ล ะ ก า ร ข จั ด ค ว า ม ย า ก จ น ก็ เ ป็ น
ข้อกาหนดอันทอดทิง้ ไม่ได้สาหรับการพัฒนาที่
ยังยื
่ น ในเอกสารอัน เป็ น ผลของการประชุ ม
สหประชาชาติว่ าด้ว ยการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น ได้
ระบุถึงข้อผูกพันในการปลดปล่อยมนุ ษยชาติ
ให้พน้ จากความยากจน และความหิวโหย โดย
นับว่าเป็นเรือ่ งเร่งด่วน จึงนามากล่าวซ้าอีก
3. การขจัดความยากจน ปรับเปลี่ยนสิง่
ที่ไม่ยงยื
ั ่ น และส่งเสริมกระบวนวิธที ่ยี งยื
ั ่ นใน
เรื่องการบริโภคและการผลิต และการคุม้ ครอง
กับ การจัด การฐานแห่ ง ทรัพ ยากรธรรมชาติ
อีกทัง้ การพัฒนาสังคมย่อ มเป็ นวัตถุ ประสงค์
อันมีผลกาหนดทีส่ าคัญยิง่ ในเรื่องวัตถุประสงค์
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the overarching objectives of and
essential requirements for sustainable

และสิง่ ทีต่ ้องมีทข่ี าดเสียไม่ได้เพื่อการพัฒนาที่
ยังยื
่ น

development.
4. People are at the centre of
sustainable development and, in this
regard, in theoutcome document, the
promise was made to strive for a world
that is just, quitable and inclusive and
the commitment was made to work
together to promote sustained and
inclusive economic growth, social
development

and

environmental

protection and thereby to benefit all, in
particular the children of the world, youth
and future generations of the world,
without distinction of any kind such as
age, sex, disability, culture, race,
ethnicity, origin, migratory status,

4. ผูค้ นเป็ นหัวใจของการพัฒนาที่ยงยื
ั่ น
และในแง่น้ีนัน้ ตัวเอกสารอันเป็ นผลของการ
ประชุมฯ ได้มกี ารให้คาสัญญาว่า จะมีการต่อสู้
เพื่อให้ได้มาซึ่งโลกที่ยุติธ รรม เป็ นธรรมและ
ครอบคลุมทุกคน และได้มกี ารตัง้ ความผูกพัน
ทีจ่ ะทางานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมสิง่ ทีย่ งยื
ั ่ น และ
ครอ บคลุ มในด้ า นการพั ฒ นาเศ รษ ฐกิ จ
การพัฒนาสังคม และการปกป้องสิง่ แวดล้อม
และดังนัน้ จะยังประโยชน์แก่ทุกคน โดยเฉพาะ
บรรดาเด็กเยาวชนและผูค้ นรุ่นต่อไปของโลกนี้
ทัง้ นี้โดยไม่มกี ารแปลกแยกไม่ว่าด้วยประการ
ใด เป็ น ต้ น ว่ า ในทาง อายุ เพศ ความพิก าร
วัฒ นธรรม เผ่ า พัน ธุ์ เชื้ อ ชาติ แหล่ ง ที่ ม า
ส ถ า น ะ อั น เ กิ ด จ า ก ก า ร อ พ ย พ ศ า ส น า
เศรษฐกิจ หรือสถานะอื่นใด

religion, economic or other status.
5. In the outcome document,
all

the

principles

of

the

Rio

Declaration on Environment and
Development, including, inter alia, the
principle

of

common

but

differentiated responsibilities, as set
out in principle 7 thereof, were also

5. ในเอกสารอันเป็ นผลของการประชุมฯ
บรรดาหลักการต่างๆ ของปฏิญญาริโอว่าด้วย
สิ่งแวดล้อ มและการพัฒ นา ซึ่งในเรื่อ งต่ า งๆ
นัน้ รวมถึงหลักการความรับผิดชอบร่วมแม้จะมี
ลักษณะแตกต่างกันออกไป ตามที่กาหนดใน
หลักการที่ 7 ของปฏิญ ญาริโอนัน้ ได้รบั การ
ยืนยันซ้าในทีน่ ้ดี ว้ ย

reaffirmed.
6. In the outcome document,
the commitment to fully implement
the Rio Declaration, Agenda 21, the
Programme

for

the

Further

6. ในเอกสารอันเป็ นผลของการประชุม
ความผูกพันทีจ่ ะทาให้เป็ นไปตามปฏิญญาริโอ
วาระที่ 21 โครงการเพื่อ ด าเนิ น ให้ส าเร็จ ใน
เรื่องวาระที่ 21 แผนเพื่อทาให้เป็ นไปตามการ
ประชุมสุดยอดระดับโลกในเรื่องการพัฒ นาที่
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Implementation of Agenda 21, the
Plan of Implementation of the World
Summit on Sustainable Development
(Johannesburg Plan of Implementation)
and the Johannesburg Declaration on
Sustainable
Programme

Development,
of

Action

the

for

the

Sustainable Development of Small
Island Developing States (Barbados
Programme

of

Action)

and

the

Mauritius Strategy for the Further
Implementation of the Programme of
Action for the Sustainable Development
of Small Island Developing States was
also reaffirmed. The commitment to
the

full

implementation

of

the

Programme of Action for the Least
Developed Countries for the Decade
2011-2020 (Istanbul Programme of
Action), the Almaty Programme of
Action: Addressing the Special Needs
of Landlocked Developing Countries
within a New Global Framework for
Transit Transport Cooperation for
Landlocked and Transit Developing
Countries, the political declaration on
Africa’s development needs and the
New

Partnership

for

Africa’s

Development was also reaffirmed.
The commitments in the outcomes of
all

the

major

United

Nations

ยังยื
่ น (แผนโยฮันเนสเบิร์ก ว่าด้วยการทาให้
เป็ นไปตาม) และปฏิญ ญาโยฮันเสนเบิร์ก ว่ า
ด้ว ยการพัฒ นาที่ย งยื
ั ่ น โครงการปฏิบ ัติก าร
เพื่อ การพัฒ นาที่ย ัง่ ยืน ของบรรดารัฐ ก าลัง
พัฒนาทีเ่ ป็ นประเทศเกาะขนาดเล็ก (โครงการ
ปฏิ บ ั ติ แ ห่ ง บาร์ เ บโดส) และกลยุ ท ธแห่ ง
มอริเชียส เพื่อให้มกี ารทาให้เป็ นไปตามมาก
ขึน้ ในเรือ่ งโครงการการปฏิบตั เิ พื่อการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน ของบรรดารัฐ ก าลัง พัฒ นาที่เ ป็ น เกาะ
ข น า ด เ ล็ ก ก็ ไ ด้ ร ั บ ก า ร ยื น ยั น ซ้ า ใ น ที่ น้ี
ความผูกพันที่จะทาให้เป็ นไปตามอย่างเต็มที่
ในเรื่องโครงการปฏิบ ัติการสาหรับประเทศที่
ด้อยพัฒนาที่สุดในช่ว งทศวรรษ 2011-2020
(โครงการปฏิบ ัติ ก ารอิ ส ตัน บู ล ) โครงการ
ปฏิบ ัติก ารอัล มาติ นัน่ ก็ค ือ การใส่ ใ จในเรื่อ ง
ความต้องการพิเศษของประเทศกาลังพัฒนาที่
ไม่ ม ี ท างอ อ กสู่ ท ะเล ภายในกรอ บก า ร
ดาเนินงานระดับโลก เพื่อ การร่ว มมือ ในการ
ขนส่ งผ่ านแดน เพื่อ ประเทศกาลังพัฒนาที่ม ี
การผ่ านแดนและประเทศกาลังพัฒนาที่ไ ม่ ม ี
ทางออกสู่ทะเล ปฏิญญาทางการเมืองว่าด้วย
ความจ าเป็ น ในการพัฒ นาของอัฟ ริก าและ
ความเป็ น หุ้ น ส่ ว นใหม่ เ พื่อ การพัฒ นาของ
อัฟริกา ก็ได้รบั การยืน ยัน ซ้ า ความผูก พัน ที่
ปรากฎในผลต่างๆ ของการประชุมอื่นๆ ของ
สหประชาชาติทส่ี าคัญ และการประชุมสุดยอด
ในเรื่อ งเศรษฐกิ จ สัง คม และสิ่ง แวดล้ อ ม
รวมถึง ปฏิญญาสหัสวรรษของสหประชาชาติ
ผลของการประชุ ม สุ ด ยอดระดั บ โลกเมื่อ
ค.ศ. 2005 ฉันทานุ มตั มิ อนเทอร์เรย์ ซึง่ เป็นผล
ของการประชุมนานาชาติว่าด้วยการจัด หาเงิน
เพื่อการพัฒนา ปฏิญญาโดฮาว่าด้วยการจัดหา
เงินเพื่อการพัฒนา เอกสารอันเป็ นผลของการ
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conferences and summits in the
economic, social and environmental
fields, including the United Nations
Millennium Declaration, the 2005
World

Summit

Monterrey

Outcome,

Consensus

the

of

the

International Conference on Financing
for

Development,

Declaration

on

the

Doha

Financing

for

Development, the outcome document
of the high-level plenary meeting of
the

General

Assembly

on

the

Millennium Development Goals, the
Programme

of

International

Action

of

the

Conference

on

Population and Development, the key
actions for the further implementation
of the Programme of Action of the
International

Conference

on

Population and Development and the
Beijing Declaration and Platform for
Action and the outcome documents of
their

review

conferences

were

reaffirmed. In the outcome document
of the special event to follow up
efforts made towards achieving the
Millennium Development Goals, held
in September 2013, inter alia, the
determination to craft a strong post2015

development

reaffirmed.

The

agenda

commitment

was
to

ประชุ ม เต็ม ระดับ สูง ของสมัช ชาใหญ่ ว่ า ด้ว ย
เป้ าหมายของการพั ฒ นาแห่ ง สหั ส วรรษ
แผนการเพื่อ การปฏิบ ัติก ารแห่ ง การประชุ ม
ระหว่างประเทศด้ว ยประชากรกับการพัฒ นา
การดาเนินการทีส่ าคัญๆ เพื่อการทาให้เป็ นไป
ตามต่อไปในเรื่องแผนการเพื่อการปฏิบตั ิการ
ของการประชุมนานาชาติว่าด้วยประชากรกับ
ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ป ฏิ ญ ญ า ป ั ก กิ่ ง กั บ
การเตรียมการหรือการดาเนินการและเอกสาร
อัน เป็ น ผลของการประชุ ม ต่ า งๆ เกี่ ย วกับ
การประชุ ม เพื่อ ทบทวนได้ร ับ การยืน ยัน ซ้ า
ณ ที่น้ี ในเอกสารอัน เป็ น ผลของอุ บ ัติก ารณ์
พิเศษเพื่อติดตามความพยายามทัง้ หลายที่ทา
ลงโดยมุ่งให้ได้มาซึ่งเป้าหมายแห่งการพัฒนา
แห่ ง สหัส วรรษที่ท าขึ้น เมื่อ เดือ นกัน ยายน
ค.ศ. 2013 ซึ่ง ในบรรดาเรื่อ งที่พิจ ารณาได้
รวมถึง การตัด สิน ใจที่จ ะสร้ า งข้อ ก าหนดที่
เข้มแข็งสาหรับการพัฒนาหลังปี ค.ศ. 2015
ก็ไ ด้ร ับ การยืน ยัน ซ้ า ความผู ก พัน ที่จ ะมีต่ อ
การอพยพย้ า ยถิ่ น กั บ การพั ฒ นาก็ ไ ด้ ร ั บ
การยืนยันซ้าในเรื่องปฏิญญาของการประชุม
ทวิภ าษระดับ สู ง ว่ า ด้ ว ยการอพยพย้ า ยถิ่ น
ระหว่างประเทศกับการพัฒนา
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migration

and

development

was

reaffirmed in the Declaration of the
High-level Dialogue on International
Migration and Development.
7. In the outcome document, the
need to be guided by the purposes and
principles of the Charter of the United
Nations,

with

full

respect

for

international law and its principles,
was reaffirmed. The importance of
freedom, peace and security, respect
for all human rights, including the
right to development and the right to
an adequate

standard of

living,

including the right to food and water,
the rule of law, good governance,
gender equality, women’s empowerment
and the overall commitment to just and
democratic societies for development
was reaffirmed. The importance of the
Universal

Declaration of Human

Rights, as well as other international
instruments relating to human rights

7. ในเอกสารผลของการประชุ ม ฯ นัน้
ความจาเป็ นที่จะให้เป็ นไปตามความมุ่งหมาย
กับ หลัก การของกฎบัต รแห่ ง สหประชาชาติ
ทัง้ นี้โดยเคารพอย่างเต็มทีใ่ นกฎหมายระหว่าง
ประเทศ และหลัก การต่ า งๆ ของกฎหมาย
ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ก็ ไ ด้ ร ั บ ก า ร ยื น ยั น ซ้ า
ความสาคัญของเสรีภาพ สันติภาพและความ
มันคง
่ การเคารพต่อสิทธิมนุ ษยชนทุกประการ
ร ว ม ทั ้ง สิ ท ธิ ท่ี จ ะ พั ฒ น า แ ล ะ สิ ท ธิ ท่ี จ ะ มี
มาตรฐานการยังชีพที่เพียงพอ รวมทัง้ สิทธิใน
อาหารและน้ าดื่ม หลักนิตธิ รรม หลักธรรมาภิบาล
ความเท่าเทีย มทางเพศ การสร้างเสริม พลัง
ของสตรี และความผู ก พัน โดยทัว่ ไปในการ
จรรโลงให้ม ีสงั คมที่มลี กั ษณะประชาธิป ไตย
และยุตธิ รรม ได้รบั การยืนยันซ้า ความสาคัญ
ของปฏิญญาสากลแห่งสิทธิมนุ ษยชนและอีก
ทัง้ ตราสารนานาชาติฉบับอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
สิทธิมนุ ษยชน และกฎหมายระหว่างประเทศก็
ได้รบั การยืนยัน ณ ทีน่ ้ดี ว้ ย

and international law, was also
reaffirmed.
8 . The Open Working Group
underscored that the global nature of
climate change calls for the widest
possible cooperation by all countries
and their participation in an effective
and

appropriate

international

8. คณะท างานเปิ ดฯ ได้ เ น้ น ย้ า ว่ า
ลักษณะอันมีผลทัวโลกของการเปลี
่
่ยนแปลง
ทางภูมอิ ากาศ กาหนดให้ต้องมีการร่ว มมือใน
วงกว้า งที่สุ ด ที่จ ะเป็ น ไปได้จ ากทุ ก ประเทศ
และการมีส่วนร่วมของประเทศเหล่านัน้ ในการ
สนองในระดั บ ระหว่ า งประเทศที่ ม ี ค วาม
เหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลโดยมี ค วาม
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response, with a view to accelerating
the reduction of global greenhouse gas
emissions. It recalled that the United
Nations Framework Convention on
Climate Change provides that parties
should protect the climate system for
the benefit of present and future
generations of humankind on the basis
of equity and in accordance with their
common

but

responsibilities

differentiated
and

respective

capabilities. It noted with grave
concern the significant gap between
the aggregate effect of mitigation
pledges by parties in terms of global
annual emissions of greenhouse gases
by 2020 and aggregate emission
pathways consistent with having a
likely chance of holding the increase
in global average temperature below
2°C, or 1.5°C above pre-industrial
levels. It reaffirmed that the ultimate
objective under the Convention is to
stabilize

greenhouse

gas

concentrations in the atmosphere at a

คาดหวังจะให้เ กิด การเร่งรัด ของการลดการ
ปล่อยแก๊สที่สร้างภาวะเรือนกระจกระดับโลก
และคณะทางานเปิดฯ ระลึกว่า อนุ สญ
ั ญาแห่ง
สหประชาชาติอนั เป็ นกรอบการดาเนินงานใน
เรื่ อ งการเปลี่ ย นแปลงของภู ม ิ อ ากาศ ได้
ก าหนดว่ า บรรดาภาคีค วรจะป้ องกัน ระบบ
ภู ม ิอ ากาศเพื่อ มนุ ษ ยชาติรุ่ น ป จั จุ บ ัน และรุ่ น
อนาคต โดยตัง้ อยู่บ นพื้นฐานของความเป็ น
ธรรมและสอดคล้องกับความรับผิดชอบร่วมแม้
จะแตกต่างและเป็ นไปตามความสามารถของ
บรรดาภาคี คณะทางานเปิ ดฯ ได้ตงั ้ ข้อสังเกตุ
โดยมี ค วามห่ ว งใยยิ่ ง ในช่ อ งว่ า งที่ ส าคัญ
ระหว่างผลรวมของการให้คามันของภาคี
่
ต่างๆ
ที่จะทาการลดกับการปล่อ ยแก๊ส เรือ นกระจก
ต่ อ ปี เ มื่ อ ค า น ว ณ ผล ร ว ม ทั ้ง โล ก เมื่ อ ถึ ง
ค.ศ. 2020 และช่อ งว่างต่ า งๆ ในการปล่ อ ย
แก๊ ส ที่ก่ อ ภาวะเรือ นกระจกที่น่ า จะมีข้ึน มี
โอกาสที่จะทาให้มกี ารเพิม่ อุณหภูมโิ ดยเฉลี่ย
ของโลกต่ ากว่ า 2 องศาเซลเซี ย ส หรื อ
1.5 องศาเซลเซียส จากระดับยุคอุตสาหกรรม
คณะทางานเปิดฯ ยืนยันว่าวัตถุประสงค์สูงสุด
ของอนุสญ
ั ญาฉบับนัน้ ก็คอื คงรักษาความแน่ น
หนาของแก๊ ส ก่ อ ภาวะเรื อ นกระจกไว้ ใ น
บรรยากาศในระดับที่น่าจะป้องกันการรบกวน
ที่เ ป็ น อัน ตรายที่ท าลงโดยมนุ ษ ย์อ ัน จะมี ต่ อ
ระบบภูมอิ ากาศ

level that would prevent dangerous
anthropogenic interference with the
climate system.
9. In the outcome document of
the United Nations Conference on
Sustainable

Development,

it

was

9. ในเอกสารอันเป็ นผลของการประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น ได้ม ี
การยืนยันว่าโลกและระบบสิง่ แวดล้อมของโลก
เป็ นบ้านของเราและคาว่า “แม่ธรณี” เป็ นคาที่
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reaffirmed that planet Earth and its
ecosystems are our home and that
“Mother

Earth”

is

a

common

expression in a number of countries
and regions. It was noted that some
countries recognize the rights of nature
in the context of the promotion of
sustainable

development.

The

conviction was affirmed that, in order
to achieve a just balance among the
economic, social and environmental
needs

of

present

and

future

generations, it is necessary to promote
harmony with nature. The natural and

ใช้ร่ว มกันในหลายประเทศและหลายศาสนา
คณะท างานเปิ ด ฯ ได้ ต ั ง้ ข้ อ สัง เกตว่ า บาง
ประเทศรับ รู้ใ นสิท ธิข องธรรมชาติใ นกรอบ
การส่ ง เสริม การพัฒ นาที่ย งยื
ั ่ น การยึด มันนี
่ ้
ได้ ร ั บ การยื น ยั น เพื่ อ ที่ จ ะได้ ม าซึ่ ง ดุ ล ยที่
ยุ ติธ รรมในระหว่ า งความจ าเป็ น ของคนรุ่ น
ปจั จุบนั และคนรุ่นต่อไปในเรื่องทางเศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดล้อมจาเป็ นที่จะต้องส่งเสริม
ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ธ ร ร ม ช า ติ ค ว า ม
หลากหลายทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม
ของโลกนัน้ เป็ น ที่ย อมรับ รู้ว่ า มีอ ยู่แ ละได้ร ับ
ย อ ม รั บ ด้ ว ย ว่ า บ ร ร ด า วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
ความเจริญรุ่งเรืองย่อ มส่งผลต่อการพัฒ นาที่
ยังยื
่ น

cultural diversity of the world was
acknowledged, and it was recognized
that all cultures and civilizations can
contribute to sustainable development.
10. In the outcome document,
it was recognized that each country
faces specific challenges to achieve
sustainable development. The special
challenges facing the most vulnerable
countries and, in particular, African
countries, least developed countries,
landlocked developing countries and
small island developing States, as well
as the specific challenges facing the
middle-income

countries,

were

underscored. It was recognized that

10. ในเอกสารอันเป็นผลของการประชุมฯ
ได้มกี ารยอมรับว่าแต่ละประเทศเผชิญสิง่ ท้าทาย
ต่างๆ อันมีลกั ษณะเฉพาะในการทีป่ ระเทศนัน้
จะได้มาซึง่ การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น สิง่ ท้าทายพิเศษ
ต่างๆ ทีป่ ระเทศทีเ่ สีย่ งภัยทีส่ ุดต้องเผชิญ และ
ว่ า โดยเฉพาะคือ ประเทศอัฟ ริกัน ประเทศ
พัฒนาน้อยทีส่ ุด ประเทศทีไ่ ม่มที างออกสู่ทะเล
และบรรดารัฐ กาลังพัฒนาที่เ ป็ นเกาะขนาด
เล็ก อีกทัง้ สิง่ ท้าทายเฉพาะต่างๆทีป่ ระเทศก็ม ี
รายได้ป านกลางจะต้อ งเผชิญ ได้ รับ การให้
ความสนใจเป็ นพิเศษ เป็ นที่รบั รู้ว่าประเทศก็
อยู่ใ นภาวะการขัดแย้ง ก็ต้อ งได้รบั การใส่ ใ จ
เป็นพิเศษด้วย
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countries in situations of conflict also
need special attention.
11. In the outcome document,
the

commitment

to

strengthen

international cooperation to address
the persistent challenges related to
sustainable development for all, in
particular in developing countries, was
reaffirmed. In that regard, the need to
achieve economic stability, sustained
economic growth, the promotion of
social equity and the protection of the
environment, while enhancing gender
equality, women’s empowerment and
equal employment for all, and the
protection, survival and development
of children to their full potential,

11. ในเอกสารผลการประชุมฯ ได้มกี าร
ยืนยันซ้าถึงความผูกพันที่จะเสริมสร้างความ
ร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อคานึงถึงการท้าทาย
ที่ม ีอ ยู่ต ลอดมาเกี่ย วกับ การพัฒ นาที่ย ัง่ ยืน
สาหรับทุกคน โดยเฉพาะทีอ่ ยู่ในประเทศกาลัง
พัฒนา ในเรื่องนี้ความจาเป็ นทีจ่ ะต้องได้มาซึ่ง
ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ การเติบ โตทาง
เศรษฐกิจที่ยงยื
ั ่ น การส่งเสริมความเป็ นธรรม
ทางสัง คมกับ การปกป้ องสิ่ง แวดล้ อ ม โดย
ในขณะเดียวกับเสริมสร้างความเท่าเทียมทาง
เพศ การเสริมสร้างพลังให้ส ตรี และการจ้า ง
งานทีเ่ ท่าเทียมสาหรับทุกคนอีกทัง้ การปกป้อง
การทาให้มชี วี ติ รอดและการพัฒนาสาหรับเด็ก
เท่าทีเ่ ด็กเหล่านัน้ มีศกั ยภาพ รวมทัง้ การได้รบั
การศึกษา ก็ได้รบั การยืนยันซ้าด้วย

including through education, was
reaffirmed.
1 2 . Each country has primary
responsibility for its own economic
and social development and the role of
national policies, domestic resources
and development strategies cannot be
overemphasized. Developing countries
need

additional

resources

for

sustainable development. There is a
need for significant mobilization of
resources from a variety of sources
and the effective use of financing, in

12. แต่ละประเทศมีความรับผิดชอบอัน
เป็ น ปฐมในเรื่อ งการพัฒ นาเศรษฐกิจ และ
สั ง คมของตน และบทบาทของนโยบาย
แ ห่ ง ช า ติ ท รั พ ย า ก ร ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
กลยุทธในการพัฒ นานัน้ เป็ น เรื่อ งที่ต้อ งเน้ น
ตลอดไป ประเทศก าลัง พัฒ นาต้ อ งได้ ร ั บ
การเพิม่ เติมทรัพยากรจากหลายแหล่งและการ
ให้อ ย่างมีป ระสิทธิผ ลซึ่งการจัดหาเงิน ทัง้ นี้
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น ในเอกสารผล
การประชุมนัน้ มีการยืนยันความผูกพันที่จะ
สร้างเสริมความกล้าแกร่งของมิตรภาพระดับ
โลกเพื่อ การพัฒ นาที่ย ัง่ ยืน และเพื่อ ชัก น า
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order to promote sustainable development.
In

the

outcome

document,

the

commitment to reinvigorating the
global partnership for sustainable
development and to mobilizing the
resources necessary for its implementation
was affirmed. The report of the
Intergovernmental

Committee

of

Experts on Sustainable Development
Financing will propose options for a
sustainable development financing
strategy. The substantive outcome of
the third International Conference on
Financing for Development, in July
2015, will assess the progress made in

ทรัพยากรที่จาเป็ นแก่การดาเนินการ รายงาน
ข อ ง ก ร ร ม า ธิ ก า ร ร ะ ห ว่ า ง รั ฐ บ า ล อั น
ประกอบด้ว ยผู้เ ชี่ย วชาญด้า นการจัด หาเงิน
เพื่อการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ นได้เ สนอทางเลือ กเพื่อ
หากลยุทธในการจัดหาเงินเพื่อ การพัฒ นาที่
ยังยื
่ น ผลทางสาระของการประชุมนานาชาติ
ครัง้ ที่สามว่าด้วยการจัดหาเงินเพื่อการพัฒ นา
ในเดือ นกรกฎาคม ค.ศ. 2015 ย่อ มประเมิน
ความก้ า วหน้ า ที่ไ ด้ท าไปในการด าเนิ น งาน
ฉั น ทานุ ม ัติแ ห่ ง มอนเทอร์เ รย์ และปฏิญ ญา
โดฮา ธรรมาภิ บ าล หลั ก นิ ติ ธ รรมทั ้ง ใน
ระดับชาติและนานาชาติ ย่อ มสาคัญ ส าหรับ
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและเป็ น
ธรรม การพั ฒ นาที่ ย ั ง่ ยื น แล ะกา ร ขจั ด
ความยากจน และภาวะหิวโหย

the implementation of the Monterrey
Consensus and the Doha Declaration.
Good governance and the rule of law
at the national and international levels
are essential for sustained, inclusive
and

equitable

sustainable

economic

development

growth,
and

the

eradication of poverty and hunger.
1 3 . In the outcome document,
it was reaffirmed that there are
different approaches, visions, models
and tools available to each country, in
accordance
circumstances

with
and

its

national

priorities,

to

achieve sustainable development in its

13. ในเอกสารผลการประชุมฯ ได้มกี าร
ยืนยันว่ามีวธิ กี าร ทัศนะ รูปแบบ และเครือ่ งมือ
ที่แตกต่างกันไปที่หาได้ในแต่ละประเทศ โดย
สอดคล้ อ งกั บ ภาวะแวดล้ อ ม และล าดั บ
ความสาคัญของแต่ละชาติในการที่จะได้มาซึ่ง
การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นตามแง่มุมเต็มภาพของชาติ
นั ้น ๆ ซึ่ ง เป็ นเป้ าหมายอั น ส าคั ญ ยิ่ ง ของ
คณะทางานเปิดฯ

Assumption University Law Journal

| 127

ปี ที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557
three

dimensions,

which

is

our

overarching goal.
14. The implementation of the
sustainable development goals will
depend on a global partnership for
sustainable development with the
active engagement of Governments, as
well as civil society, the private sector
and the United Nations system. A
robust

mechanism

to

review

implementation will be essential for
the success of the goals. The General
Assembly, the Economic and Social

14. การทาให้เป็ นไปตามเป้าหมายการ
พัฒ นาที่ย งยื
ั ่ น ย่อ มขึ้น อยู่กับ ภาวะการเป็ น
หุน้ ส่วนกันในระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยงยื
ั่ น
โดยรัฐบาลต่างๆ ซึง่ เข้าร่วมอย่างจริงจัง อีกทัง้
ยังต้องมีสงั คมของประชาราษฎรภาคเอกชน
ตลอดจนระบบของสหประชาชาติ กลไกที่
เข้มแข็งในการตรวจสอบการทาให้เป็ นไปตาม
เป้าย่อมสาคัญต่ อการบรรลุผลของเป้าหมาย
ต่างๆ สมัชชาใหญ่ คณะมนตรีเศรษฐกิจสังคม
และเวทีการเมืองระดับสูง ย่อมมีบทบาทสาคัญ
ในแง่น้ี

Council and the high-level political
forum will play a key role in this
regard.
1 5 . In the outcome document,
the commitment was reiterated to take
further effective measures and actions,
in conformity with international law, to
remove the obstacles to the full
realization of the right of selfdetermination of peoples living under
colonial

and

foreign

occupation,

which continue to adversely affect
their

economic

development

as

and
well

social
as

their

environment, are incompatible with
the dignity and worth of the human
person and must be combated and
eliminated.

15. ในเอกสารผลการประชุม ฯ ได้มกี าร
กล่าวย้าถึงความผูกพันที่จะใช้มาตรการอื่นๆ
และการดาเนินการที่มปี ระสิทธิผ ล ทัง้ นี้โดย
สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อจะ
ขจัดอุปสรรค เพื่อให้เกิดเป็ นจริงอย่างเต็มทีใ่ น
เรื่อ งสิท ธิข องประชาชาติต่ า งๆ ที่อ าศัย อยู่
ภายใต้การครอบครองของเจ้าอาณานิคมหรือ
ต่างชาติในวันที่จะกาหนดอนาคตของตนเอง
ซึ่ง การครอบครองเช่ น นี้ ย งั คงมีผ ลลบอย่ า ง
ต่อเนื่องต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประชาชาติเหล่านัน้ อีกทัง้ ภาวะแวดล้อมของ
การครอบครองล้ว นไม่ส อดคล้อ งกับศัก ดิศ์ รี
และคุ ณ ค่ า ของมนุ ษย์ ทุ ก คน และจ าต้ อ ง
ร่วมกันทาลายและขจัด
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1 6 . In the outcome document,
it was reaffirmed that, in accordance
with the Charter, this shall not be
construed

as

authorizing

or

encouraging any action against the
territorial

integrity

or

political

independence of any State. It was
resolved to take further effective
measures and actions, in conformity
with international law, to remove
obstacles and constraints, strengthen
support and meet the special needs of
people living in areas affected by
complex humanitarian emergencies

16. ในเอกสารผลการประชุม ได้มกี าร
ยื น ยั น ว่ า เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กฎบั ต รฯ
ตัว เอกสารต้อ งไม่น าไปตีค วามว่ า ให้อ านาจ
หรือ เสริม ส่ ง การกระท าใดที่เ ป็ น ปฏิป กั ษ์ ต่ อ
บู ร ณภาพแห่ ง ดิ น แดน หรื อ เอกสารทาง
การเมืองของรัฐ ได้มมี ติว่าจะใช้มาตรการและ
การด าเนิ น การที่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ผ ล เพื่ อ ขจัด
อุปสรรค และสิง่ กีดขวาง ตลอดจนเสริมสร้าง
การเกื้อหนุ น และเพื่อให้สนองความต้องการ
ขอ ง ประชาชาติ ท่ี อ าศั ย ใ นพื้ น ที่ ท่ี ไ ด้ ร ั บ
ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ค ว า ม ฉุ ก เ ฉิ น ท า ง ด้ า น
มนุ ษ ยธรรมอัน ซับ ซ้อ น และในพื้น ที่ท่ีไ ด้ร บั
ผลกระทบจากการก่ อ การร้ า ยทั ้ง นี้ โด ย
สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ

and in areas affected by terrorism.
17. To monitor the implementation
of the sustainable development goals, it
will be important to improve the
availability of and access to data and
statistics disaggregated by income,
gender, age, race, ethnicity, migratory
status, disability, geographic location
and other characteristics relevant in
national contexts. There is a need to take
urgent steps to improve the quality,
coverage

and

availability

of

disaggregated data to ensure that no one
is left behind.

17. จะเฝ้ าติ ด ตามการด าเนิ น การให้
เป็ นไปตามเป้าหมายต่ างๆ ของการพัฒนาที่
ยังยื
่ น คณะทางานเปิ ดฯ จะคานึง ว่า ย่อมเป็ น
การอันสาคัญในอันที่จะปรับปรุงการได้มาและ
การเข้าถึงข้อมูลและสถิติท่กี ระจัดกระจายอยู่
โดยผลของรายได้ เพศ อายุ เผ่าพันธุ์ เชือ้ ชาติ
สถานะ การอพยพ และความพิการ ที่ต งั ้ ภูม ิ
ประเทศ และลัก ษณะอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เมื่อ
พิจารณาตามรูปทรงของทรัพย์สนิ นัน้ ๆ จาต้อง
ดาเนินการอย่างรีบด่วน เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
ความเกี่ย วข้อ ง และการเข้า ถึง ของข้อ มูล ที่
กระจัดกระจายเพื่อประกันไม่มผี ู้ใดถูกทอดทิ้ง
ไว้ให้อยูเ่ บือ้ งหลัง
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18. The sustainable development
goals are accompanied by targets and
will be further elaborated through
indicators focused on measurable
outcomes. They are action oriented,
global in nature and universally
applicable. They take into account
different national realities, capacities
and levels of development and respect
national policies and priorities. They
build on the foundation laid by the
Millennium Development Goals, seek
to complete the unfinished business of
the Millennium Development Goals
and respond to new challenges. They
constitute an integrated, indivisible set
of global priorities for sustainable
development. Targets are defined as
aspirational global targets, with each
Government setting its own national
targets guided by the global level of
ambition, but taking into account
national circumstances. The goals and
targets integrate economic, social and
environmental aspects and recognize
their

interlinkages

in

achieving

sustainable development in all its
dimensions.

18. เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นยอมผูก
ติด อยู่ กับ สิ่ง ต่ า งๆ ที่เ ล็ง ไว้ ต่ า งๆ และอาจ
อธิบายแจกแจงได้เพิม่ ขึน้ โดยใช้ตวั ชีว้ ดั ต่างๆ
ทีม่ งุ่ เน้นไปทีร่ ายได้อนั วัดได้ สิง่ ทีเ่ ล็งไว้เหล่านี้
เน้นที่การดาเนินการ มีลกั ษณะครอบคลุมทัว่
โลก และใช้ ไ ด้ เ ป็ น สากล สิ่ ง ที่ เ ล็ ง เหล่ า นี้
คานึงถึงความเป็ นจริงของชาติต่างๆ ตลอดจน
ความสามารถและระดับ ของการพัฒ นาและ
เคารพต่อนโยบายและการลาดับความสาคัญ
ของชาติ สิง่ ที่เล็งไว้เหล่านี้ได้สร้างขึน้ บนฐาน
รากที่วางไว้แล้วโดยเป้าหมายแห่งการพัฒนา
แห่งสหัสวรรษ จึงแสวงที่จะทาเรื่องที่ค้างอยู่
ของเป้าหมายแห่ ง การพัฒนาแห่ ง สหัส วรรษ
ให้เสร็จสิน้ ไป และสนองต่อสิง่ ท้าทายใหม่ๆ สิง่
ทีเ่ ล็งไว้เหล่านี้จงึ ประกอบด้วยการลาดับระดับ
ความส าคัญ ในระดับ โลก เพื่อ การพัฒ นาที่
ยังยื
่ น สิง่ ทีเ่ ล็งไว้เหล่านี้ได้กาหนดรายละเอียด
ให้เ ป็ น สิ่ง ที่เ ล็ง ไว้ใ นระดับ โลกเพื่อ เป็ น การ
สร้างแรงบันดาลใจ โดยแต่ ล ะรัฐบาลจะต้อ ง
วางสิ่ง ที่เ ล็ง ไว้ข องชาติต น โดยด าเนิ น ตาม
ความใฝ่ ฝ นั ระดับ โลก แต่ ต้ อ งค านึ ง ถึง เหตุ
แวดล้อมระดับชาติ เป้าหมายและสิง่ ทีเ่ ล็งไว้ได้
ด าเนิ น บู ร ณการด้า นต่ า งๆ ในแง่ เ ศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดล้อมและได้ยอมรับรูถ้ งึ ความ
เชื่อมโยงต่างๆ ในการพยายามให้ได้มาซึ่งการ
พัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นในทุกแง่มุม
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT

เป้ าหมายของการพัฒนาที่ยงยื
ั่ น

GOALS
Goal 1. End poverty in all its
forms everywhere
Goal 2. End hunger, achieve
food security and improved nutrition
and promote sustainable agriculture
Goal 3. Ensure healthy lives and
promote well-being for all at all ages
Goal 4. Ensure inclusive and
equitable

quality

promote

education

lifelong

and

learning

เป้าหมายที่ 1 ทาให้ความยากจนในทุก
รูปแบบและทุกแห่งหนหมดไป
เป้าหมายที่ 2 ทาให้ค วามหิว โหยหมด
ไป ได้ ม าซึ่ง ความมัน่ คงทางอาหารและมี
โภชนาการที่ดขี ้นึ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่
ยังยื
่ น
เป้ าหมายที่ 3 ท าให้ ม ัน่ ใจว่ า ชี ว ิ ต มี
สุขอนามัย และส่งเสริมการอยู่ดมี สี ุขแก่ทุกคน
ในทุกวัย
เป้าหมายที่ 4 ทาให้มนใจว่
ั ่ า การศึกษา
มีคุณภาพ เป็ นธรรม และเกี่ยวข้องครอบคลุม
และส่งเสริมโอกาสการเรียนรูต้ ลอดชีพแก่ทุกคน

opportunities for all
Goal 5. Achieve gender equality
and empower all women and girls
Goal 6. Ensure availability and
sustainable management of water and
sanitation for all
Goal

7.

Ensure

access

to

affordable, reliable, sustainable and
modern energy for all
Goal

8.

Promote sustained,

inclusive and sustainable economic
growth,

full

and

productive

employment and decent work for all
Goal

9.

Build

resilient

infrastructure, promote inclusive and

เป้าหมายที่ 5 มีความเท่าเทียมทางเพศ
และเสริ ม สร้ า งพลั ง แก่ ส ตรี แ ละเด็ ก หญิ ง
ทัง้ หลาย
เป้ า หมายที่ 6 ท าให้ม นใจว่
ั ่ า ทุ ก คนจะ
เข้า ถึง น้ า และสุ ข อนามัย โดยที่ม ีก ารจัด การ
อย่างยังยื
่ น
เป้ า หมายที่ 7 ท าให้ม นใจว่
ั ่ า ทุ ก คนจะ
เข้า ถึง พลัง งานที่ท ัน สมัย และยัง่ ยืน อีก ทัง้
ไว้วางใจได้และพอจับจ่ายได้
เป้ า หมายที่ 8 ส่ ง เสริม การเติบ โตทาง
เศรษฐกิ จ ที่ ย ั ง่ ยื น และ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ ง
ครอบคลุมซึง่ ยังยื
่ นตลอดไป โดยมีงานทีพ่ งึ ทา
และการจ้างงานทีม่ ผี ลิตภาพ อย่างเต็มที่และมี
งานทีพ่ งึ ทาสาหรับทุกคน
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่
ทนทาน ส่ ง เสริม การพัฒ นาอุ ต สาหกรรมที่
ยังยื
่ น และเกีย่ วข้องอีกทัง้ เกือ้ หนุนนวัตกรรม
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sustainable industrialization and foster
innovation
Goal 10. Reduce inequality
within and among countries
Goal 11. Make cities and human
settlements inclusive, safe, resilient
and sustainable
Goal 12. Ensure sustainable
consumption and production patterns
Goal 13. Take urgent action to
combat

climate

change

and

its

impacts4

Goal

14.

Conserve

and

sustainably use the oceans, seas and
marine

resources

for

sustainable

เป้ า หมายที่ 10 ลดความไม่ เ ท่ า เทีย ม
ภายในและระหว่างประเทศ
เป้าหมายที่ 11 ทาให้เมืองและการตัง้ ถิน่
ฐานของมนุ ษย์ มีลกั ษณะครอบคลุม ปลอดภัย
มันคงและยั
่
งยื
่ น
เป้าหมายที่ 12 ทาให้มรี ูปแบบของการ
ผลิตและการบริโภคทีย่ งยื
ั่ น
เป้าหมายที่ 13 ดาเนินการอย่างเร่งด่วน
เพื่อ ต่ อ สู้กับการเปลี่ย นแปลงของภูมอิ ากาศ
และผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงทาง
ภูมอิ ากาศ4
เป้าหมายที่ 14 สงวนและใช้อย่างยังยื
่ น
ในเรื่องมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทะเล
เพื่อการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น

development
Goal 15 ecosystems, sustainably
manage forests, combat desertification,
and halt and reverse land degradation
and halt biodiversity loss

4

เป้ าหมายที่ 15 คุ้มครอง แสวงคืน และ
ส่ งเสริมการใช้ระบบนิ เวศน์ ภาคพื้นดินอย่ า ง
ยังยื
่ น จัดการแบบยังยื
่ ่นในเรื่องป่าไม้ การต่ อสู้
กับภาวะการกลายเป็ นทะเลทราย และหยุดยัง้
กับการแก้ให้ได้คนื มาดังเดิม เมื่อดินเสื่อมสภาพ
กับการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

Acknowledging that the United Nations Framework Convention on Climate

Change is the primary international, intergovernmental forum for negotiating the global
response to climate change.

รับรูว้ ่าอนุสญ
ั ญากรอบงานแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการเปลีย่ นแปลงทางภูมอิ ากาศ
เป็นเวทีระหว่างประเทศอันสาคัญเป็ นลาดับแรกในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อการเจรจาเกีย่ วกับ
การสนองตอบในระดับโลก ในเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงทางภูมอิ ากาศ
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Goal 16. Promote peaceful and
inclusive

societies

for

sustainable

development, provide access to justice for
all and build effective, accountable and
inclusive institutions at all levels
Goal 17. Strengthen the means
of implementation and revitalize the
global partnership for sustainable
development5
Professor P. HORAYANGKURA
Chairperson of Business Law
Master of Laws Programme
Assumption University

5

เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมทีม่ สี นั ติสุข
และมีความเกี่ยวข้องในเพื่อการพัฒนาที่ยงยื
ั่ น
โดยจัดให้มกี ารเข้าถึงความยุตธิ รรมแก่ทุกคน
และสร้างสถาบัน ที่ม ีประสิทธิผ ล รับผิด ชอบ
และมีความเกีย่ วข้องทุกระดับ
เป้าหมายที่ 17 สร้างเสริมให้แกร่งกล้า
ในเรื่องวิธกี ารที่จะทาให้มแี ละทาให้มชี วี ติ ชีวา
ในเรื่องการเป็ นหุ้นส่วนในระดับโลก เพื่อการ
พัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น5
ศาสตราจารย์พชิ ยั ศักดิ ์ หรยางกูร
หัวหน้าสาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Doc. A/68/970 also mentions about targets to indicate details which appear in

pp 11-20 of the document.

ในเอกสารเลขที่ A 68/970 ยังมีการกล่าวถึงสิง่ ทีเ่ ล็งคือ Targets เพื่อแสดงรายละเอียด
คือตัง้ แต่หน้า 11 จนถึงหน้า 20 ของเอกสาร

