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  التنمية المستدامةوغايات ماھي أھداف  �

من المؤشرات المستخدمة لقي�اس التق�دم المح�رز نح�و بل�وغ ا�ھ�داف.  3-1غايةً ل�ھداف السبعة عشر. كل ھدف له  169ھناك 
    .مؤشرات تقيس ا3متثال 304وإجما3، ھناك 

 القضاء على الفقر –)1رقم(الھدف  �

، وھو يُق�اس حالي�ا بع�دد ا�ش�خاص ال�ذين 2030القضاء على الفقر المدقع للناس أجمعين أينما كانوا بحلول عام  •
 .دو3ر في اليوم 1.25يعيشون بأقل من 

�ع أبع�اده  •��انون الفق�ر بجمي��ذين يع��ع ا�عم�ار ال��ال م�ن جمي��اء وا�طف��بة الرج�ال والنس��اريف تخف�يض نس��ا للتع�وفقً
 .2030الوطنية بمقدار النصف على ا�قل بحلول عام 

استحداث نظم وتدابير حماي�ة اجتماعي�ة مZئم�ة عل�ى الص�عيد ال�وطني للجمي�ع ووض�ع ح�دود دني�ا لھ�ا، وتحقي�ق  •
 .2030تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء بحلول عام 

الضعفاء منھم، بنفس الحقوق في الحص�ول عل�ى الم�وارد ضمان تمتّع جميع الرجال والنساء، و3 سيما الفقراء و •
ا�ساسية، وعلى حق ملكي�ة ا�راض�ي والتص�ّرف فيھ�ا وغي�ره م�ن  الخدمات ا3قتصادية، وكذلك حصولھم على

الجدي�دة  التكنولوجي�ا، والم�وارد الطبيعي�ة ، وبالحصول علىبالميراثقة بأشكال الملكية ا�خرى، والحقوق المتعلّ 
 .2030، بحلول عام التمويل المتناھي الصغر ، بما في ذلكالخدمات الماليةالمZئمة، و

�درة •��ى  بن�اء ق��عيفة عل��ات الض��راء والفئ��لة الفق��ة المتص��الظواھر المتطرف��ا ب��ھا وتأثّرھ��ن تعرض��مود والح�د م�الص
 .2030بالمناخ وغيرھا من الھزات والكوارث ا3قتصادية وا3جتماعية والبيئية بحلول عام 

حشد موارد كبيرة من مصادر متنوعة، بما في ذلك عن طريق التعاون اnنمائي المعّزز، من أجل تزوي�د  ضمان •
 ، بما يكفيھ�ا م�ن الوس�ائل الت�ي يمك�ن التنب�ؤ بھ�ا م�ن أج�ل تنفي�ذ الب�رامجأقل البلدان نموا سيما البلدان النامية، و3

 .والسياسات الرامية إلى القضاء على الفقر بجميع أبعاده

وضع أطر سياساتية سليمة على كل من الصعيد ال�وطني واnقليم�ي وال�دولي، اس�تناًدا إل�ى اس�تراتيجيات إنمائي�ة  •
ف�ي اnج�راءات الرامي�ة  ارا3س�تثم ، من أجل تسريع وتي�رةمراعية للمنظور الجنسانيمراعية لمصالح الفقراء و

  .إلى القضاء على الفقر

 التام على الجوع القضاء –) 2رقم(الھدف  �

القضاء على الجوع وضمان حصول الجميع، و3 س�يما الفق�راء والفئ�ات الض�عيفة، بم�ن ف�يھم الرّض�ع، عل�ى م�ا  •
 2030يكفيھم من الغذاء المأمون والمغّذي طوال العام بحلول عام 
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، بما في ذلك تحقيق ا�ھداف المتّفق عليھا دوليًا بشأن 2030، بحلول عام سوء التغذية شكالوضع نھاية لجميع أ •
�ة�����������ن الخامس�����������ال دون س�����������دى ا�طف�����������زال ل�����������و والھ�����������ف النم�����������ات توقّ�����������ة احتياج����������، ومعالج

 .2025بحلول عام  والمرضعات وكبار السن الحوامل والنساء للمراھقات التغذية

�اعفة •���ة مض���ة الزراعي���لية  اnنتاجي���عوب ا�ص���راد الش���اء وأف���يما النس���ة، و3 س���ي ا�غذي���غار منتج���ل ص��ودخ
في حصولھم على ا�راض�ي  المساواة زارعين ا�سريين والرعاة والصيادين، بما في ذلك من خZل ضمانوالم

�دمات الم������ارف والخ������دخZت والمع������رى والم������اج ا�خ������وارد اnنت������ى م������ولھم وعل������ة وص������ة وإمكاني�����الي
وحصولھم على الفرص لتحقيق قيمة مض�افة وحص�ولھم عل�ى ف�رص عم�ل غي�ر زراعي�ة، بحل�ول  ا�سواق إلى
 .2030عام 

دي إلى زيادة اnنتاجية والمحاصيل، ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تؤ •
�ى��اظ عل��ى الحف��اعد عل��ة وتس��نظم اnيكولوجي��عال��ف م��ى التكيّ��درة عل��زز الق��اخ ، وتع��ر المن��ة  تغي��ى مواجھ�وعل

وغيرھا من الكوارث، وتحسِّن ت�دريجيا نوعي�ة ا�راض�ي  الفيضاناتالمتطرفة وحا3ت الجفاف و الطقس أحوال
 2030والتربة، بحلول عام 

وما يتصل بھا من ا�نواع البرية، بما  الحيوانات ا�ليفةلحفاظ على التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة وا •
والنباتات المتنّوعة التي تُدار إدارة سليمة على كل من الصعيد الوطني واnقليمي  في ذلك من خZل بنوك البذور

والدولي، وضمان الوصول إليھا وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية وما يتّصل بھا م�ن مع�ارف 
 2020تقليدية بعدل وإنصاف على النحو المتفق عليه دوليًا، بحلول عام 

�ادة  •��يزي��ّزز، ف��دولي المع��اون ال��ق التع��ن طري��ك ع��ي ذل��ا ف��تثمار، بم��ة ا3س��ى التحتي��وث  البن��ي البح��ة، وف�الريفي
�وير التك��ي تط��ي، وف��اد الزراع��دمات اnرش��ة وخ��ل الزراعي��ن أج��ة م��ة والنباتي��ات الحيواني��وك الجين��ا وبن�نولوجي

 تعزيز القدرة اnنتاجية الزراعية في البلدان النامية، و3 سيما في أقل البلدان نمًوا

منع القيود المفروضة على التجارة وتصحيح التشوھات في ا�سواق الزراعية العالمية، بما في ذلك ع�ن طري�ق  •
ذات ا�ث�ر المماث�ل، وفق�ا  التص�دير إعانات الص�ادرات الزراعي�ة، وجمي�ع ت�دابيراnلغاء الموازي لجميع أشكال 

 جولة الدوحة اnنمائية لتكليف

�ن  •��ات ع��ى المعلوم��ول عل��ير الحص��تقاتھا وتيس��ية ومش��لع ا�ساس��واق الس��Zمة أداء أس��مان س��دابير لض��اد ت�اعتم
ا�غذية، وذلك للمساعدة على الحد من شدة تقلب ا�سواق في الوقت المناسب، بما في ذلك عن ا3حتياطيات من 

 .أسعارھا

 الرفاهالصحة الجيدة و –) 3 رقم( الھدف �

 .2030ول عام مولود حي بحل 100.000حالة وفاة لكل  70خفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية إلى أقل من  •

، بس�عي جمي�ع 2030وضع نھاية لوفي�ات الموالي�د وا�طف�ال دون س�ن الخامس�ة الت�ي يمك�ن تفاديھ�ا بحل�ول ع�ام  •
مول�ود ح�ي، وخف�ض  1000حالة وفاة ف�ي ك�ل  12البلدان إلى بلوغ ھدف خفض وفيات المواليد على ا�قل إلى 

 .مولود حي 1000حالة وفاة في كل  25وفيات ا�طفال دون سن الخامسة على ا�قل إلى 
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�ة •���ة ومكافح���ة المھمل���راض المداري���ا وا�م���ل والمZري���دز والس���ة اnي���ة �وبئ���ع نھاي���دي  وض���اب الكب��ا3لتھ
 2030عام  ا�خرى بحلول ا�مراض المعديةوا�مراض المنقولة بالمياه و الوبائي

تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن ا�مراض غي�ر المعدي�ة بمق�دار الثل�ث م�ن خ�Zل الوقاي�ة والع�Zج وتعزي�ز  •
 2030الصحة والسZمة العقليتين بحلول عام 

على نحو يض�ر بالص�حة،  الكحول تعزيز الوقاية من إساءة استعمال المواد، بما يشمل تعاطي المخدرات وتناول •
 وعZج ذلك

 2020خفض عدد الوفيات واnصابات الناجمة عن حوادث المرور إلى النصف بحلول عام  •

واnنجابي�ة، بم�ا ف�ي ذل�ك خ�دمات ومعلوم�ات تنظ�يم  الصحة الجنسية ضمان حصول الجميع على خدمات رعاية •
 2030في ا3ستراتيجيات والبرامج الوطنية بحلول عام  الصحة اnنجابية ا�سرة والتوعية الخاصة به، وإدماج

�ى  •���ول عل���ة الحص���ة، وإمكاني���اطر المالي���ن المخ���ة م���ك الحماي���ي ذل���ا ف���املة، بم���حية الش���ة الص���ق التغطي��تحقي
�دمات��حية خ��ة الص��ة  الرعاي��دة والفعال��ات الجيّ��ة واللقاح��ى ا�دوي��ع عل��ول الجمي��ة حص��دة وإمكاني��ية الجي�ا�ساس

 والميسورة التكلفة

تل�ّوث الھ�واء والخط�رة  للم�واد الكيميائي�ة الحد بدرجة كبيرة من عدد الوفيات وا�مراض الناجم�ة ع�ن التع�ّرض •
 2030والماء والتربة بحلول عام 

 جميع البلدان، حسب ا3قتضاءتعزيز تنفيذ ا3تفاقية اnطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ في  •

وا�دوي�ة ل�م�راض المعدي�ة وغي�ر المعدي�ة الت�ي تتع�رض لھ�ا البل�دان  اللقاح�ات دعم البحث والتطوير في مجال •
ا�دوية واللقاحات ا�ساسية بأسعار معقولة، وفقا nعZن النامية في المقام ا�ول، وتوفير إمكانية الحصول على 

وبالصحة العامة، الذي يؤكد  حقوق الملكية الفكرية الدوحة بشأن ا3تفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من
حق البلدان النامية في ا3ستفادة بالكامل م�ن ا�حك�ام ال�واردة ف�ي ا3تف�اق بش�أن الجوان�ب المتص�لة بالتج�ارة م�ن 
حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بأوجه المرونة الZزمة لحماية الصحة العام�ة، و3 س�يما العم�ل م�ن أج�ل إمكاني�ة 

 حصول الجميع على ا�دوية

�ي  •��تبقائھا ف��دريبھا واس��ا وت��اع وتطويرھ��ذا القط��ي ھ��وى العامل�ة ف��ف الق��حة وتوظي��اع الص��ي قط��ل ف�زي�ادة التموي
 .زرية الصغيرة الناميةالبلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموا والدول الجُ 

�ن •��د م��ر والح��ذار المبك��ال اnن��ي مج��ة، ف��دان النامي��يما البل��دان، و3 س��ع البل��درات جمي��ز ق��اطر وإدارة  تعزي�المخ
  .المخاطر الصحية الوطنية والعالمية

 دالتعليم الجي –)4رقم(الھدف  �

ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاي�ة ف�ي مرحل�ة الطفول�ة  •
 2030المبكرة والتعليم قبل ا3بتدائي حتى يكونوا جاھزين للتعليم ا3بتدائي بحلول عام 
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والتعل�يم الع�الي الجيّ�د والميس�ور  التعل�يم المھن�ي ضمان تكافؤ فرص جمي�ع النس�اء والرج�ال ف�ي الحص�ول عل�ى •
 2030، بحلول عام التعليم الجامعي التكلفة، بما في ذلك

الزيادة بنسبة كبيرة في عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديھم المھارات المناسبة، بما في ذلك المھ�ارات التقني�ة  •
 32030ئقة ولمباشرة ا�عمال الحرة بحلول عام  والمھنية، للعمل وشغل وظائف

�يم  •��تويات التعل��ع مس��ى جمي��ول إل��رص الوص��افؤ ف��مان تك��يم وض��ي التعل��ين ف��ين الجنس��اوت ب��ى التف��اء عل�القض
�خاص��ك ل�ش��ي ذل��ا ف��عيفة، بم��ات الض��ي للفئ��دريب المھن��ة والت��ذين  ذوي اnعاق��ال ال��لية وا�طف��عوب ا�ص�والش

 2030يعيشون في ظل أوضاع ھشة، بحلول عام 

نسبة كبي�رة جمي�ع الش�باب م�ن الكب�ار، رج�ا3ً ونس�اء عل�ى ح�د س�واء، ب�القراءة والكتاب�ة والحس�اب  إلمامضمان  •
 2030بحلول عام 

، بما ف�ي ذل�ك بجمل�ة م�ن التنمية المستدامة رات الZزمة لدعمضمان أن يكتسب جميع المتعلّمين المعارف والمھا •
المس�اواة ، وحق�وق اnنس�انلتنمي�ة المس�تدامة واتّب�اع أس�اليب الع�يش المس�تدامة، والُسبُل من بينھا التعليم لتحقيق ا

، والترويج لثقافة السZم والZعنف والمواطنة العالمية وتقدير التنوع الثقافي وتقدير مساھمة الثقاف�ة بين الجنسين
 2030تدامة، بحلول عام في التنمية المس

بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق بين الجنسين، واnعاقة، وا�طف�ال، ورف�ع مس�توى المراف�ق التعليمي�ة  •
 للجميع العنف القائمة وتھيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من

�دد •��ي ع��رة ف��بة كبي��ادة بنس��ية الزي��نح المدرس��ة،  الم��دان النامي��المي للبل��عيد الع��ى الص��ة عل��دان النامي��ة للبل�المتاح
نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان ا�فريقية، لZلتحاق بالتعليم العالي، بما في وبخاصة �قل البلدان 

وا3تصا3ت، والب�رامج التقني�ة والھندس�ية والعلمي�ة ف�ي البل�دان  تكنولوجيا المعلوماتذلك منح التدريب المھني و
 2020المتقدمة النمو والبلدان النامية ا�خرى، بحلول عام 

ف�ي  لت�دريب المعلم�ين الزيادة بنسبة كبيرة في ع�دد المعلم�ين الم�ؤھلين، بم�ا ف�ي ذل�ك م�ن خ�Zل التع�اون ال�دولي •
ا والدول الج   .2030زرية الصغيرة النامية، بحلول عام البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نمًوّ

 المساواة بين الجنسين – )5رقم(الھدف  �

 والفتيات في كل مكان ز ضد النساءالتميي القضاء على جميع أشكال •

ا3تج�ار  ، بم�ا ف�ي ذل�كوالفتيات ف�ي المج�الين الع�ام والخ�اص العنف ضد جميع النساء القضاء على جميع أشكال •
 .وا3ستغZل الجنسي وغير ذلك من أنواع ا3ستغZل بالبشر

  .ن قبيل زواج ا�طفال والزواج المبكر والزواج القسريالقضاء على جميع الممارسات الضارة، م •

�ة  •��دمات العام��وفير الخ��Zل ت��ن خ��ديرھا م��ي وتق��ل المنزل��ر والعم��ة ا�ج��ر مدفوع��ة غي��ال الرعاي��راف بأعم�ا3عت
والبنى التحتية ووضع سياسات الحماية ا3جتماعي�ة وتعزي�ز تقاس�م المس�ؤولية داخ�ل ا�س�رة المعيش�ية والعائل�ة، 

 .ذلك مناسبًا على الصعيد الوطني حسبما يكون
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كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لھا للقيادة على قدم المساواة م�ع الرج�ل عل�ى  •
 في الحياة السياسية وا3قتصادية والعامة صنع القرار جميع مستويات

المتف�ق واnنجابي�ة وعل�ى الحق�وق اnنجابي�ة، عل�ى النح�و  الص�حة الجنس�ية ضمان حصول الجميع عل�ى خ�دمات •
�ل��امج عم��ا لبرن��ه وفق��ة علي��كان والتنمي��دولي للس��ؤتمر ال��ينو الم��ل بيج��اج عم��ؤتمرات و منھ��ة لم��ائق الختامي�الوث

 .استعراضھما

�ق  •��ي الم�وارد ا3قتص�ادية، وك�ذلك إمكاني�ة حص�ولھا عل�ى ح�القي�ام بإص�Zحات لتخوي�ل الم�رأة حقوقً�ا متس�اوية ف
وغيرھا من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والمي�راث والم�وارد الطبيعي�ة،  التصّرف في ا�راضيالملكية و

 .وفقًا للقوانين الوطنية

�ة •��ة، وبخاص��ا التمويني��تخدام التكنولوجي��ز اس��ا3ت تعزي��ات وا3تص��ا المعلوم��ز ،تكنولوجي��ل تعزي��ن أج��ين  م�تمك
 المرأة

ض اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة ل�نفاذ وتعزي�ز السياس�ات والتش�ريعات القائم�ة م�ن ھ�ذا القبي�ل للنھ�و •
 .بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات

 المياه النظيفة والنظافة الصحية –) 6رقم(الھدف  �

 .2030تحقيق ھدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام  •

والنظافة الصحية ووضع نھاية للتغ�وط ف�ي الع�راء، تحقيق ھدف حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي  •
 2030وإيZء اھتمام خاص 3حتياجات النساء والفتيات ومن يعيشون في ظل أوضاع ھشة، بحلول عام 

وقف إلقاء النفايات والم�واد الكيميائي�ة الخط�رة وتقلي�ل تس�ّربھا و التلوث تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من •
وإع�ادة ا3س�تخدام  إع�ادة الت�دوير إلى أدنى حد، وخفض نسبة مياه المجاري غير المعالجة إل�ى النص�ف، وزي�ادة

 .2030المأمونة بنسبة كبيرة على الصعيد العالمي، بحلول عام 

زيادة كفاءة استخدام المياه في جميع القطاع�ات زي�ادة كبي�رة وض�مان س�حب المي�اه العذب�ة وإم�داداتھا عل�ى نح�و  •
، بحل�ول ندرة المياه عدد ا�شخاص الذين يعانون من مستدام من أجل معالجة شح المياه، والحد بدرجة كبيرة من

 .2030عام 

Zل التع�اون الع�ابر للح�دود حس�ب تنفيذ اnدارة المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات، بما في ذلك من خ •
 .2030ا3قتضاء، بحلول عام 

ة وا�نھ�ار المتص�لة بالمي�اه، بم�ا ف�ي ذل�ك الجب�ال والغاب�ات وا�راض�ي الرطب� ال�نظم اnيكولوجي�ة حماية وترميم •
 .2020والبحيرات بحلول عام  المياه الجوفية ومستودعات

ا�نش�طة والب�رامج المتعلق�ة بالمي�اه تعزيز نطاق التعاون الدولي ودعم بناء القدرات في البلدان النامية ف�ي مج�ال  •
�ة، ��اه العادم��ة المي��تخدامھا، ومعالج��اءة اس��ا، وكف��ة ملوحتھ��اه، وإزال��ع المي��ك جم��ي ذل��ا ف��حي، بم��رف الص�والص

 .2030وتكنولوجيات إعادة التدوير وإعادة ا3ستعمال، بحلول عام 
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 .صحيدعم وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في تحسين إدارة المياه والصرف ال •

 طاقة نظيفة وبأسعار معقولة –7الھدف  �

 .2030في حصة الطاقة المتجددة في مجموعة مصادر الطاقة العالمية بحلول عام تحقيق زيادة كبيرة  •

 .2030مضاعفة المعدل العالمي للتحسن في كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام  •

تعزيز التعاون الدولي من أجل تيسير الوصول إلى بحوث وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، بما في ذل�ك تل�ك المتعلّق�ة  •
�د��ة المتج��ة وبالطاق��وري المتقدم��ود ا�حف��ا الوق��ة وتكنولوجي��تخدام الطاق��ي اس��اءة ف��ةدة، والكف��جيع النظيف�، وتش

 .2030ا3ستثمار في البنى التحتية للطاقة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، بحلول عام 

للجمي�ع  توسيع نطاق البُنى التحتية وتحسين مستوى التكنولوجيا من أجل تقديم خدمات الطاقة الحديثة والمستدامة •
�دول الجُ ��وا وال��دان نم��ل البل��ي أق��ة ف��ة، وبخاص��دان النامي��ي البل��ر ف��ة غي��دان النامي��ة، والبل��غيرة النامي��ة الص�زري

  .2030الساحلية، وفقا لبرامج الدعم الخاصة بكل منھا على حدة، بحلول عام 

  العمل الBئق ونمو ا?قتصاد –)8 رقم( الھدف �

الحفاظ على النمو ا3قتصادي الفردي وفقا للظروف الوطنية، وبخاصة على نمو الناتج المحل�ي اnجم�الي بنس�بة  •
 .على ا�قل سنويا في أقل البلدان نموا %)7(

تحقيق مستويات أعلى من اnنتاجية ا3قتصادية م�ن خ�Zل التنوي�ع، وا3رتق�اء بمس�توى التكنولوجي�ا، وا3بتك�ار،  •
 .خZل التركيز على القطاعات المتسمة بالقيمة المضافة العالية والقطاعات الكثيفة العمالةبما في ذلك من 

تعزيز السياسات الموجھة نحو التنمية والتي تدعم ا�نشطة اnنتاجية، وفرص العم�ل الZئ�ق، ومباش�رة ا�عم�ال  •
ل�ى المش�اريع المتناھي�ة الص�غر تشجع على إضفاء الط�ابع الرس�مي عالالحرة، والقدرة على اnبداع وا3بتكار، و

 .والصغيرة والمتوسطة الحجم، ونموھا، بما في ذلك من خZل الحصول على الخدمات المالية

، والس�عي 2030تحسين الكفاءة في استخدام الموارد العالمية في مجال ا3ستھZك واnنتاج، تدريجيا، حت�ى ع�ام  •
�ا��ي، وفق��دھور البيئ��ن الت��ادي ع��و ا3قتص��ل النم��ى فص��اج  إل��تھZك واnنت��أن ا3س��رامج بش��ري للب��ار العش�ل�ط

 .المستدامين، مع اضطZع البلدان المتقدمة النمو بدور الريادة

تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الZئق لجمي�ع النس�اء والرج�ال، بم�ا ف�ي ذل�ك الش�باب وا�ش�خاص  •
 .2030مة، بحلول عام ذوو اnعاقة، وتكافؤ ا�جر لقاء العمل المتكافئ القي

 .2020الحد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمالة أو التعليم أو التدريب بحلول عام  •

�ر  •��مان حظ��ر لض��ار بالبش��ر وا3تج��رق المعاص��اء ال��خرة وإنھ��ى الس��اء عل��ة للقض��ة وفعال��دابير فوري��اذ ت�اتخ
اس�تخدامھم كجن�ود، وإنھ�اء عم�ل ا�طف�ال بجمي�ع واستئصال أسوأ أشكال عمل ا�طفال، بما ف�ي ذل�ك تجني�دھم و

 .2025أشكاله بحلول عام 
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�ة  •��اجرون، وبخاص��ال المھ��يھم العم��ن ف��ال، بم��ع العم��ة لجمي��المة وآمن��ل س��ة عم��ز بيئ��ل وتعزي��وق العم��ة حق�حماي
 .المھاجرات، والعاملون في الوظائف غير المستقرة

لت�ي ت�وفر ف�رص العم�ل وتع�زز الثقاف�ة والمنتج�ات وضع وتنفيذ سياسات تھدف إلى تعزي�ز الس�ياحة المس�تدامة ا •
 .2030المحلية بحلول عام 

�أمين  •��رفية والت��دمات المص��ى الخ��ول عل��ة الحص��جيع إمكاني��ى تش��ة عل��ة المحلي��ات المالي��درة المؤسس��ز ق�تعزي
 .والخدمات المالية للجميع، وتوسيع نطاقھا

ق�ل البل�دان نم�وا، بم�ا ف�ي ذل�ك م�ن خ�Zل اnط�ار زيادة دعم المعونة من أجل التجارة للبلدان النامي�ة، وبخاص�ة أ •
 .المتكامل المعزز للمساعدة التقنية المتصلة بالتجارة إلى أقل البلدان نموا

وضع وتفعيل استراتيجية عالمية لتشغيل الشباب وتنفيذ الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل الصادر عن منظم�ة  •
  .2020العمل الدولية بحلول عام 

  الصناعة وا?بتكار والبنية التحتية –)9رقم(الھدف  �

�ام  •��ول ع��رة بحل��ادة كبي��ق زي��تدام، وتحقي��ع والمس��امل للجمي��نيع الش��ز التص��ي  2030تعزي��ناعة ف��ة الص��ي حص�ف
 .العمالة وفي الناتج المحلي اnجمالي، بما يتماشى مع الظروف الوطنية، ومضاعفة حصتھا في أقل البلدان نموا

ناعية الصغيرة الحجم وسائر المش�اريع، و3 س�يما ف�ي البل�دان النامي�ة، عل�ى زيادة فرص حصول المشاريع الص •
 .الخدمات المالية، بما في ذلك ا3ئتمانات ميسورة التكلفة، وإدماجھا في سZسل القيمة وا�سواق

 من أجل تحقيق استدامتھا، مع زيادة كف�اءة اس�تخدام 2030تحسين البنى التحتية وتحديث الصناعات بحلول عام  •
الموارد وزيادة اعتماد التكنولوجيات والعمليات الصناعية النظيفة والسليمة بيئيا، ومع قي�ام جمي�ع البل�دان باتخ�اذ 

 .إجراءات وفقا لقدراتھا

تعزيز البحث العلمي وتحسين القدرات التكنولوجية في القطاعات الصناعية في جميع البل�دان، و3 س�يما البل�دان  •
، تشجيع ا3بتكار والزيادة بنسبة كبيرة في عدد العاملين في مجال البحث 2030ول عام النامية، بما في ذلك، بحل

 .والتطوير لكل مليون شخص، وزيادة إنفاق القطاعين العام والخاص على البحث والتطوير

• �الي تيسير تطوير البنى التحتية المستدامة والقادرة على الصمود في البل�دان النامي�ة م�ن خ�Zل تحس�ين ال�دعم الم
�دول ��احلية، وال��ر الس��ة غي��دان النامي��وا، والبل��دان نم��ل البل��ة، وأق��دان ا�فريقي��دم للبل��ي المق��وجي والتقن�والتكنول

 .زرية الصغيرة الناميةالجُ 

دعم تطوير التكنولوجيا المحلية والبحث وا3بتكار في البلدان النامية، بما ف�ي ذل�ك ع�ن طري�ق كفال�ة وج�ود بيئ�ة  •
 ت للتنويع الصناعي وإضافة قيمة للسلع ا�ساسية بين أمور أخرىمن حيث السياسا مZئمة

تحقيق زي�ادة كبي�رة ف�ي ف�رص الحص�ول عل�ى تكنولوجي�ا المعلوم�ات وا3تص�ا3ت، والس�عي إل�ى ت�وفير ف�رص  •
  .2020الوصول الشامل والميسور إلى شبكة اnنترنت في أقل البلدان نموا بحلول عام 
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  عدم المساواةالحد من أوجه  –)10رقم(الھدف  �

م�ن الس�كان بمع�دل أعل�ى م�ن  %)40(التوصل تدريجيا إلى تحقيق نمو الدخل ودعم استمرار ذل�ك النم�و �دن�ى  •
 .2030المعدل المتوسط الوطني بحلول عام 

تمكين وتعزيز اnدماج ا3جتماعي وا3قتصادي والسياسي للجميع، بغض النظر عن السن أو الج�نس أو اnعاق�ة  •
nصل أو الدين أو الوضع ا3قتصادي أو غير ذلك، بحلول عام أو العرق أو ا� .2030ثنية أو ا

�وانين  •��ة الق��Zل إزال��ن خ��ك م��ي ذل��ا ف��ائج، بم��ي النت��اواة ف��دام المس��ه انع��ن أوج��د م��رص والح��افؤ الف��مان تك�ض
 .والسياسات والممارسات التمييزية، وتعزيز التشريعات والسياسات واnجراءات المZئمة في ھذا الصدد

�ن  •��ر م��در أكب��ق ق��ة، وتحقي��ة ا3جتماعي��ور والحماي��ات ا�ج��ة وسياس��ات المالي��يما السياس��ات، و3 س��اد سياس�اعتم
 .المساواة تدريجيا

 .تحسين تنظيم ورصد ا�سواق والمؤسسات المالية العالمية وتعزيز تنفيذ تلك التنظيمات •

الق�رار ف�ي المؤسس�ات ا3قتص�ادية والمالي�ة ضمان تعزيز تمثيل البلدان النامية وإسماع صوتھا في عملي�ة ص�نع  •
 .الدولية العالمية، من أجل تحقيق المزيد من الفعالية والمصداقية والمساءلة والشرعية للمؤسسات

تيسير الھجرة وتنقل ا�شخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتس�م بالمس�ؤولية، بم�ا ف�ي ذل�ك م�ن خ�Zل تنفي�ذ  •
 .تسم بحسن اnدارةسياسات الھجرة المخطط لھا والتي ت

تنفيذ مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا، بما يتماشى مع اتفاقات منظم�ة  •
 التجارة العالمية

تشجيع المساعدة اnنمائية الرسمية والتدفقات المالية، بما ف�ي ذل�ك ا3س�تثمار ا�جنب�ي المباش�ر، إل�ى ال�دول الت�ي  •
�تد الح��دول الجُ تش��ة، وال��دان ا�فريقي��وا، والبل��دان نم��ل البل��يما أق��ا، و3 س��ا إليھ��ة فيھ��ة، اج��غيرة النامي��ة الص�زري

 والبلدان النامية غير الساحلية، وفقا لخططھا وبرامجھا الوطنية

، وإلغ�اء قن�وات التح�ويZت المالي�ة الت�ي ترب�و %)3(خفض تكاليف معامZت تحويZت المھاجرين إلى أق�ل م�ن  •
  .2030، بحلول عام %)5(فھا على تكالي

  مدن ومجتمعات محلية مستدامة –)11 رقم( الھدف �

ضمان حصول الجميع عل�ى مس�اكن وخ�دمات أساس�ية مZئم�ة وآمن�ة وميس�ورة التكلف�ة، ورف�ع مس�توى ا�حي�اء  •
 .2030الفقيرة، بحلول عام 

توفير إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل مأمونة وميسورة التكلف�ة ويس�ھل الوص�ول إليھ�ا ومس�تدامة، وتحس�ين  •
�ات ��اص 3حتياج��ام خ��Zء اھتم��ع إي��ام، م��ل الع��اق النق��يع نط��Zل توس��ن خ��يما م��رق، و3 س��ى الط��Zمة عل�الس
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nشخاص ذوي ا�عاقة وكبار السن، بحل�ول ا�شخاص الذين يعيشون في ظل ظروف ھشة والنساء وا�طفال وا
 2030.عام 

تعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام، والقدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية ف�ي جمي�ع  •
 .2030البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام، بحلول عام 

 .العالمي تعزيز الجھود الرامية إلى حماية وصون التراث الثقافي والطبيعي •

التقليل إلى درجة كبيرة م�ن ع�دد الوفي�ات وع�دد ا�ش�خاص المتض�ررين، وتحقي�ق انخف�اض كبي�ر ف�ي الخس�ائر  •
�ك ��ي ذل��ا ف��وارث، بم��بب الك��دث بس��ي تح��المي الت��الي الع��ي اnجم��اتج المحل��لة بالن��رة المتص��ادية المباش�ا3قتص

�خاص ال�ذين يعيش�ون ف�ي ظ�ل أوض�اع ھش�ة، الكوارث المتصلة بالمياه، م�ع التركي�ز عل�ى حماي�ة الفق�راء وا�ش
 .2030بحلول عام 

الحد من ا�ثر البيئي السلبي الفردي للمدن، بم�ا ف�ي ذل�ك ع�ن طري�ق إي�Zء اھتم�ام خ�اص لنوعي�ة الھ�واء وإدارة  •
 .2030نفايات البلديات وغيرھا، بحلول عام 

لجميع ويمك�ن الوص�ول إليھ�ا، و3 توفير سبل استفادة الجميع من مساحات خضراء وأماكن عامة، آمنة وشاملة ل •
 .2030سيما بالنسبة للنساء وا�طفال وكبار السن وا�شخاص ذوي اnعاقة، بحلول عام 

دعم الروابط اnيجابي�ة ا3قتص�ادية وا3جتماعي�ة والبيئي�ة ب�ين المن�اطق الحض�رية والمن�اطق المحيط�ة بالمن�اطق  •
 .تنمية الوطنية واnقليميةالحضرية والمناطق الريفية، من خZل تعزيز تخطيط ال

�ذ 2020العم�ل بحل�ول ع�ام  •�، عل�ى الزي�ادة بنس�بة كبي�رة ف�ي ع�دد الم�دن والمس�توطنات البش�رية الت�ي تعتم�د وتنف
سياسات وخططا متكامل�ة م�ن أج�ل ش�مول الجمي�ع، وتحقي�ق الكف�اءة ف�ي اس�تخدام الم�وارد، والتخفي�ف م�ن تغي�ر 

�ي��مود ف��ى الص��درة عل��ه، والق��ف مع��اخ والتكي��اطر  المن��ة لمخ��ذ اnدارة الكلي��ع وتنفي��وارث، ووض��ة الك�مواجھ
-2015للح�د م�ن مخ�اطر الك�وارث للفت�رة  اليابان-الكوارث على جميع المستويات، بما يتماشى مع إطار سنداي

2030. 

عل�ى دعم أقل البلدان نموا، بما في ذلك من خZل المساعدة المالية والتقنية، في إقامة المباني المستدامة والق�ادرة  •
  .الصمود باستخدام المواد المحلية

  أنماط إستھBك وإنتاج مستدامة –)12رقم(الھدف  �

تنفيذ اnطار العش�ري لب�رامج ا3س�تھZك واnنت�اج المس�تدامين، م�ع قي�ام جمي�ع البل�دان باتخ�اذ إج�راءات وت�ولي  •
 .النامية وقدراتھاالبلدان المتقدمة النمو دور الريادة، مع مراعاة مستوى التنمية في البلدان 

 .2030تحقيق اnدارة المستدامة وا3ستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية، بحلول عام  •

�دار  •��تھلكين بمق��ة والمس��ع بالتجزئ��اكن البي��عيد أم��ى ص��ة عل��ة العالمي��ات الغذائي��ن النفاي��رد م��يب الف��يض نص�تخف
ف�ي ذل�ك خس�ائر م�ا بع�د الحص�اد، النصف، والحد من خسائر ا�غذية في مراحل اnنت�اج وسZس�ل اnم�داد، بم�ا 

 .2030بحلول عام 
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تحقيق اnدارة السليمة بيئيا للمواد الكيميائي�ة والنفاي�ات ط�وال دورة عمرھ�ا، وفق�ا ل�ط�ر الدولي�ة المتف�ق عليھ�ا،  •
والحد بدرجة كبيرة من إطZقھا في الھواء والماء والتربة من أجل التقليل إلى أدنى حد من آثارھ�ا الض�ارة عل�ى 

 .2020اnنسان والبيئة، بحلول عام صحة 

الحد بدرجة كبيرة من إنتاج النفايات، من خZل المنع والتخفيض وإعادة التدوير وإعادة ا3س�تعمال، بحل�ول ع�ام  •
2030. 

تشجيع الشركات، و3 سيما الشركات الكبيرة على اعتماد ممارس�ات مس�تدامة، وإدراج معلوم�ات ا3س�تدامة ف�ي  •
 .دورة تقديم تقاريرھا

 .تعزيز ممارسات الشراء العام المستدامة، وفقا للسياسات وا�ولويات الوطنية •

ضمان أن تتوافر للناس في كل مكان المعلومات ذات الصلة والوعي بالتنمية المستدامة وأنم�اط الع�يش ف�ي وئ�ام  •
 .2030مع الطبيعة بحلول عام 

للمض�ي ق�دما نح�و تحقي�ق أنم�اط ا3س�تھZك واnنت�اج دعم البل�دان النامي�ة لتعزي�ز ق�دراتھا العلمي�ة والتكنولوجي�ة  •
 .ا�كثر استدامة

وضع وتنفيذ أدوات لرصد تأثيرات التنمية المس�تدامة عل�ى الس�ياحة المس�تدامة الت�ي ت�وفر ف�رص العم�ل وتع�زز  •
 .الثقافة والمنتجات المحلية

�تھ •��ى ا3س��جع عل��ي تش��اءة والت��مة بالكف��ر المتس��وري غي��ود ا�حف��ات الوق��يد إعان��ق ترش��ن طري��رف، ع�Zك المس
�رائب ��ة الض��ادة ھيكل��ق إع��ن طري��ك ع��ي ذل��ا ف��ة، بم��روف الوطني��ا للظ��واق، وفق��وھات ا�س��ى تش��اء عل�القض
�ك ��ي تل��ى ف��ى أن تراع��ة، عل��ا البيئي��ار آثارھ��دت، nظھ��ا وج��ارة، حيثم��ات الض��ن اnعان��دريج م��تخلص بالت�وال

�دان ا��ة للبل��روف الخاص��ات والظ��ل ا3حتياج��و كام��ى نح��ات عل��ار السياس��ن ا�ث��د م��ى ح��ى أدن��ل إل��ة، والتقلي�لنامي
  .الضارة التي قد تنال من تنميتھا، وعلى نحو يكفل حماية الفقراء والمجتمعات المحلية المتضررة

 العمل المناخي –)13رقم(الھدف  �

�ع  •��ة ف�ي جمي��اخ والك�وارث الطبيعي��ار المرتبط�ة بالمن��ي مواجھ�ة ا�خط��ى الص�مود ف��ة والق�درة عل�تعزي�ز المرون
 .دان، وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك ا�خطارالبل

 .إدماج التدابير المتعلقة بتغير المناخ في السياسات وا3ستراتيجيات والتخطيط على الصعيد الوطني •

تحسين التعليم وإذكاء الوعي والقدرات البشرية والمؤسسية للتخفيف من تغير المناخ، والتكيف مع�ه، والح�د م�ن  •
 .كر بهأثره واnنذار المب

تنفيذ ما تعھدت به ا�طراف من البلدان المتقدمة النمو في اتفاقية ا�مم المتح�دة اnطاري�ة بش�أن تغي�ر المن�اخ م�ن  •
من جمي�ع المص�ادر لتلبي�ة  2020بليون دو3ر سنويا بحلول عام  100التزام بھدف التعبئة المشتركة لمبلغ قدره 

لتخفيف المجدية وشفافية التنفيذ، وجعل الصندوق ا�خضر للمناخ احتياجات البلدان النامية، في سياق إجراءات ا
 .في حالة تشغيل كامل عن طريق تزويده برأس المال في أقرب وقت ممكن
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تعزي�ز آلي�ات تحس�ين مس�توى ق�درات التخط�يط واnدارة الفع�الين المتعلق�ين بتغي�ر المن�اخ ف�ي أق�ل البل�دان نم�وا،  •
  .بما في ذلك التركيز على النساء والشباب والمجتمعات المحلية والمھمشةزرية الصغيرة النامية، والدول الجُ 

  الحياة تحت الماء –)14 رقم( الھدف �

منع التلوث البحري بجميع أنواعه والحد منه بدرجة كبيرة، و3 سيما م�ن ا�نش�طة البري�ة، بم�ا ف�ي ذل�ك الحط�ام  •
  .2025البحري، وتلوث المغذيات، بحلول عام 

اnيكولوجية البحرية والساحلية على نحو مستدام وحمايتھا، من أجل تجنب حدوث آثار سلبية كبيرة، إدارة النظم  •
�حة ��ق الص��ل تحقي��ن أج��ة م��راءات الZزم��اذ اnج��مود، واتخ��ى الص��درتھا عل��ز ق��ق تعزي��ن طري��ك ع��ي ذل��ا ف�بم

 .2020واnنتاجية للمحيطات، بحلول عام 

ثاره، بما في ذلك من خ�Zل تعزي�ز التع�اون العلم�ي عل�ى جمي�ع تقليل تحمض المحيطات إلى أدنى حد ومعالجة آ •
 .المستويات

�نظم  •��ر الم��ه وغي��غ عن��ر المبل��انوني وغي��ر الق��يد غي��رط والص��يد المف��اء الص��ال، وإنھ��و فع��ى نح��يد عل��يم الص�تنظ
كان�ت وممارسات الصيد المدمرة، وتنفيذ خطط إدارة قائمة على العلم، من أجل إعادة ا�رصدة الس�مكية إل�ى م�ا 

عليه في أقرب وقت ممكن، لتصل على ا�قل إلى المستويات التي يمكن أن تتيح إنتاج أقصى غلة مس�تدامة وفق�ا 
 .2020لما تحدده خصائصھا البيولوجية، بحلول عام 

على ا�قل من المناطق الساحلية والبحرية، بما يتس�ق م�ع الق�انون ال�وطني وال�دولي واس�تنادا إل�ى  %)10(حفظ  •
 .2020لومات العلمية المتاحة، بحلول عام أفضل المع

حظر أشكال اnعانات المقدمة لمصائد ا�سماك التي تسھم في اnف�راط ف�ي ق�درات الص�يد وف�ي ص�يد ا�س�ماك،  •
وإلغاء اnعانات التي تساھم في صيد ا�س�ماك غي�ر المش�روع وغي�ر المبل�غ عن�ه وغي�ر الم�نظم، واnحج�ام ع�ن 

القبي�ل، م�ع التس�ليم ب�أن المعامل�ة الخاص�ة والتفض�يلية المZئم�ة والفعال�ة للبل�دان  استحداث إعانات جديدة من ھذا
النامية وأقل البلدان نموا ينبغي أن تكون جزءا 3 يتجزأ من مفاوض�ات منظم�ة التج�ارة العالمي�ة بش�أن اnعان�ات 

 .2020لمصائد ا�سماك، بحلول عام 

زرية الصغيرة النامية وأق�ل البل�دان نم�وا م�ن ا3س�تخدام المس�تدام زيادة الفوائد ا3قتصادية التي تتحقق للدول الج •
للموارد البحرية، بما في ذلك من خZل اnدارة المستدامة لمصائد ا�سماك، وتربي�ة ا�حي�اء المائي�ة، والس�ياحة، 

 .2030بحلول عام 

�ع مرا •���ة، م���ا البحري���ل التكنولوجي���ث، ونق���درات البح���وير ق���ة، وتط���ارف العلمي���ادة المع���ة زي���ايير اللجن���اة مع��ع
الحكومية الدولية ومبادئھ�ا التوجيھي�ة المتعلق�ة بنق�ل التكنولوجي�ا البحري�ة،  )Oceanographic(ا�وقيانوغرافية

من أجل تحسين صحة المحيطات، وتعزيز إسھام التنوع البيولوجي البحري ف�ي تنمي�ة البل�دان النامي�ة، و3 س�يما 
 .بلدان نمواالدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل ال

 .توفير إمكانية وصول صغار الصيادين الحرفيين إلى الموارد البحرية وا�سواق •
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تعزيز حفظ المحيطات ومواردھا واستخدامھا استخداما مستداما عن طريق تنفيذ القانون الدولي بصيغته الواردة  •
حيط�ات ومواردھ�ا واس�تخدامھا عل�ى في اتفاقية ا�مم المتحدة لقانون البحار التي تضع اnطار القانوني لحفظ الم

 .المستقبل الذي نصبو إليه” من وثيقة 158نحو مستدام، كما تشير إلى ذلك الفقرة 

 البريّةالحياة  –)15رقم(الھدف  �

تعزيز تنفيذ اnدارة المستدامة لجميع أنواع الغابات، ووق�ف إزال�ة الغاب�ات، وت�رميم الغاب�ات المت�دھورة وتحقي�ق  •
 .2020عام زيادة كبيرة في نسبة زرع الغابات وإعادة زرع الغابات على الصعيد العالمي، بحلول 

ي المتضررة من التصحر والجفاف مكافحة التصحر، وترميم ا�راضي والتربة المتدھورة، بما في ذلك ا�راض •
 .2030من ظاھرة تدھور ا�راضي، بحلول عام  يخال موالفيضانات، والسعي إلى تحقيق عال

ضمان حف�ظ ال�نظم اnيكولوجي�ة الجبلي�ة، بم�ا ف�ي ذل�ك تنوعھ�ا البيول�وجي، م�ن أج�ل تعزي�ز ق�درتھا عل�ى ت�وفير  •
 .2030لول عام المنافع التي 3 غنى عنھا لتحقيق التنمية المستدامة، بح

اتخاذ إجراءات عاجلة وھامة للحد من تدھور الموائل الطبيعية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي، والقيام، بحل�ول  •
 .، بحماية ا�نواع المھدَّدة ومنع انقراضھا2020عام 

إل�ى تل�ك  تعزيز التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة ع�ن اس�تخدام الم�وارد الجيني�ة، وتعزي�ز س�بل الوص�ول •
 .الموارد، على النحو المتفق عليه دوليا

اتخاذ إجراءات عاجلة لوق�ف الص�يد غي�ر المش�روع ل�ن�واع المحمي�ة م�ن النبات�ات والحيوان�ات وا3تج�ار فيھ�ا،  •
 .والتصدي لمنتجات ا�حياء البرية غير المشروعة، على مستويي العرض والطلب على السواء

الغريبة الغازية إلى النظم اnيكولوجية ل�راضي والمياه وتقليل أثر ذلك إلى حد  اتخاذ تدابير لمنع إدخال ا�نواع •
 .2020كبير، ومراقبة ا�نواع ذات ا�ولوية أو القضاء عليھا، بحلول عام 

إدماج قيم النظم اnيكولوجية والتنوع البيول�وجي ف�ي عملي�ات التخط�يط ال�وطني والمحل�ي، والعملي�ات اnنمائي�ة،  •
 .2020ات الحد من الفقر، والحسابات، بحلول عام واستراتيجي

�نظم  •��وجي وال��وع البيول��ظ التن��رض حف��رة بغ��ادة كبي��ا زي��ادر وزيادتھ��ع المص��ن جمي��ة م��وارد المالي��د الم�حش
 .اnيكولوجية واستخدامھا استخداًما مستداًما

المس�تدامة للغاب�ات وت�وفير حشد موارد كبيرة من جميع المصادر وعلى جميع المستويات بغرض تمويل اnدارة  •
 .ما يكفي من الحوافز للبلدان النامية لتعزيز تلك اnدارة، بما في ذلك حفظ الغابات وإعادة زرع الغابات

تعزيز الدعم العالمي للجھود الرامية إل�ى مكافح�ة الص�يد غي�ر المش�روع ل�ن�واع المحمي�ة وا3تج�ار بھ�ا، وذل�ك  •
�ات ��درات المجتمع��ادة ق��مل زي��ائل تش��رزق بوس��ب ال��بل كس��رص س��ى ف��ول عل��ى الحص��عي إل��ى الس��ة عل�المحلي

  .المستدام
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 السBم والعدالة والمؤسسات القوية –)16رقم(الھدف  �

 .الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معد3ت الوفيات في كل مكان •

 .ضد ا�طفال وتعذيبھمإنھاء إساءة المعاملة وا3ستغZل وا3تجار بالبشر وجميع أشكال العنف  •

 .تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة •

الحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة ل�موال وا�سلحة، وتعزي�ز اس�ترداد ا�ص�ول المس�روقة وإعادتھ�ا  •
 .2030ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة، بحلول عام 

 .الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالھما •

 .إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات •

 ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب لZحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات •

 .الحوكمة العالمية توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات •

 .2030توفير ھوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، بحلول عام  •

 .كفالة وصول الجمھور إلى المعلومات وحماية الحريات ا�ساسية، وفقًا للتشريعات الوطنية وا3تفاقات الدولية •

ا لبناء القدرات على جميع المستويات، تعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة، بوسائل منھا التعاون الدولي، سعيً  •
 .و3 سيما في البلدان النامية، لمنع العنف ومكافحة اnرھاب والجريمة

  .تعزيز القوانين والسياسات غير التمييزية لتحقيق التنمية المستدامة •

 عقد الشراكة لتحقيق اQھداف –)17 رقم( الھدف �

  الشؤون المالية                

الموارد المحلية، بوسائل تشمل تقديم الدعم الدولي إلى البلدان النامية، لتحسين القدرات المحلي�ة ف�ي تعزيز تعبئة  •
 .مجال تحصيل الضرائب وغيرھا من اnيرادات

قيام البلدان المتقدمة النمو بتنفيذ التزاماتھا في مجال المساعدة اnنمائية الرسمية تنفيًذا كامZً، بما ف�ي ذل�ك الت�زام  •
م�ن دخلھ�ا الق�ومي اnجم�الي للمس�اعدة اnنمائي�ة  %) 0.7(من تل�ك البل�دان ببل�وغ ھ�دف تخص�يص نس�بة  العديد

م�ن ال�دخل الق�ومي  %)0.20(و  %)0.15 (الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية، وتخص�يص نس�بة تت�راوح ب�ين
ع مق�دمو الم س�اعدة اnنمائي�ة الرس�مية عل�ى النظ�ر اnجمالي للمساعدة اnنمائية الرسمية �قل البلدان نمًوا؛ ويشجَّ

ف�ي المائ�ة عل�ى ا�ق�ل م�ن الن�اتج الق�ومي اnجم�الي للمس�اعدة  0.20في إمكانية رسم ھدف يتمثل في تخص�يص 
 .اnنمائية الرسمية �قل البلدان نموا

 .حشد موارد مالية إضافية من مصادر متعددة من أجل البلدان النامية •
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قي�ق الق�درة عل�ى تحم�ل ال�ديون عل�ى الم�دى الطوي�ل م�ن خ�Zل تنس�يق السياس�ات مساعدة البل�دان النامي�ة ف�ي تح •
�ألة ��ة مس��اء، ومعالج��ب ا3قتض��ا، حس��ادة ھيكلتھ��ديون وإع��اء ال��ف أعب��ديون وتخفي��ل ب��ز التموي��ى تعزي��ة إل�الرامي

 .الديون الخارجية للبلدان الفقيرة المثقلة بھا nخراجھا من حالة المديونية الحرجة

  .جيع ا3ستثمار �قل البلدان نمًوا وتنفيذھااعتماد نظم لتش •

 التكنولوجيا              

تعزيز التعاون اnقليمي وال�دولي ب�ين الش�مال والجن�وب وفيم�ا ب�ين بل�دان الجن�وب والتع�اون الثZث�ي فيم�ا يتعل�ق  •
عليھا، بوس�ائل تش�مل بالعلوم والتكنولوجيا وا3بتكار والوصول إليھا، وتعزيز تبادل المعارف وفق شروط متفق 

تحسين التنسيق فيما بين ا�ليات القائمة، و3 سيما عل�ى مس�توى ا�م�م المتح�دة، وم�ن خ�Zل آلي�ة عالمي�ة لتيس�ير 
 .التكنولوجيا

تعزيز تطوير تكنولوجيات سليمة بيئيًا ونقلھا وتعميمھا ونشرھا إلى البلدان النامية بش�روط مواتي�ة، بم�ا ف�ي ذل�ك  •
 .التفضيلية، وذلك على النحو المتفق عليهالشروط التساھلية و

التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا وآلية بناء القدرات في مجا3ت العلم والتكنولوجيا وا3بتك�ار لص�الح أق�ل البل�دان  •
  .، وتعزيز استخدام التكنولوجيات التمكينية، و3 سيما تكنولوجيا المعلومات وا3تصا3ت2017نمًوا بحلول عام 

 بناء القدرات             

تعزيز الدعم الدولي لتنفيذ بناء الق�درات ف�ي البل�دان النامي�ة تنفي�ًذا فع�ا3ً ومح�دد ا�ھ�داف م�ن أج�ل دع�م الخط�ط  •
الوطنية الرامية إلى تنفيذ جميع أھداف التنمية المستدامة، بوسائل تشمل التعاون بين الشمال والجنوب وفيما ب�ين 

Zثيبلدان الجنوب والتعاون الث.  

 التجارة             

تعزيز نظام تجاري متعدد ا�طراف عالمي وقائم على القواعد ومفتوح وغير تمييزي ومنصف في إطار منظمة  •
�ة ��ار خط��ي إط��ة ف��ات الجاري��ام المفاوض��ا اختت��ائل منھ��ة، بوس��ارة العالمي��ل التج��ةعم��ر-الدوح��ي  قط��ة الت�اnنمائي

 .وضعتھا تلك المنظمة

البلدان النامية زيادةً كبيرةً، و3 سيما بغ�رض مض�اعفة حص�ة أق�ل البل�دان نم�ًوا م�ن الص�ادرات زيادة صادرات  •
 .2020العالمية بحلول عام 

تحقيق التنفيذ المناس�ب لتوقي�ت وص�ول منتج�ات جمي�ع أق�ل البل�دان نم�ًوا إل�ى ا�س�واق ب�دون رس�وم جمركي�ة أو  •
العالمية، بوسائل منھا كفالة جعل قواعد المنش�أ التفض�يلية حصص مفروضة، تماشيًا مع قرارات منظمة التجارة 

المنطبقة على واردات أقل البل�دان نم�ًوا ش�فافةً وبس�يطةً، وكفال�ة مس�اھمة تل�ك القواع�د ف�ي تيس�ير الوص�ول إل�ى 
  .ا�سواق

 



                               
  

  ديوان المحاسبة وأھداف التنمية المستدامة

  )Sustainable Development Goals ( SDGs  Audit Bureau  

 المسائل العامة             

 .اتساق السياسات والمؤسسات •

 الصعيد العالمي، بوسائل تشمل تنسيق السياسات وتحقيق اتساقھاتعزيز استقرار ا3قتصاد الكلي على  •

 .تعزيز اتساق السياسات من أجل تحقيق التنمية المستدامة •

كل بل�د لوض�ع وتنفي�ذ سياس�ات للقض�اء عل�ى الفق�ر وتحقي�ق التنمي�ة التي تخص احترام الحيز السياساتي والقيادة  •
  .المستدامة

  المتعددينشراكات أصحاب المصلحة              

�لحة  •��حاب المص��ين أص��راكات ب��تكمالھا بش��تدامة، واس��ة المس��ق التنمي��ل تحقي��ن أج��ة م��راكة العالمي��ز الش�تعزي
المتعددين لجمع المعارف والخبرات والتكنولوجيا والموارد المالية وتقاسمھا، وذلك بھدف تحقيق أھ�داف التنمي�ة 

 .المستدامة في جميع البلدان، و3 سيما البلدان النامية

تشجيع وتعزيز الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص وش�راكات المجتم�ع الم�دني الفعال�ة، با3س�تفادة م�ن  •
  .الخبرات المكتسبة من الشراكات ومن استراتيجياتھا لتعبئة الموارد

 البيانات والرصد والمساءلة            

زري�ة الص�غيرة النامي�ة، ذلك أقل البل�دان نم�ًوا وال�دول الجُ تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، بما في  •
لتحقيق زي�ادة كبي�رة ف�ي ت�وافر بيان�ات عالي�ة الج�ودة ومناس�بة التوقي�ت وموثوق�ة ومفص�لة حس�ب ال�دخل، ون�وع 
�ن ��ا م��ي وغيرھ��ع الجغراف��ة، والموق��اجر، واnعاق��ع كمھ��ي، والوض��اء العرق��رق، وا3نتم��ن، والع��نس، والس�الج

 .2020صلة في السياقات الوطنية، بحلول عام الخصائص ذات ال

ل�المكا3ستفادة م�ن المب�ادرات القائم�ة لوض�ع مق�اييس للتق�دم المح�رز ف�ي تحقي�ق التنمي�ة المس�تدامة  • للنم�و ف�ي  ةمِّ
  .2030لناتج المحلي اnجمالي، ودعم بناء القدرات اnحصائية في البلدان النامية، بحلول عام ا

  

  

  


