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 - 313/71أعما ااال ال اإلا ااة ااملت ا ااخبية التع يا ااة داا ااة التإلميا ااة السا ااتدامة لعا ااا
2030
إن اجلمعية العامة،
إذ تعيا ا ااد يا ا ااد قراره ـ ـ ـا  1/7٠امل ـ ـ ـ ر  ٢٥أيلول/س ـ ــبتم  ،٢٠1٥ال ـ ــمد اعتمـ ـ ــدت
اجلمعية العامة مبوجبه خطة التنمية املستدامة لعام ،٢٠3٠
وإذ تعي ااد أيأت ااا ي ااد التعه ــد لال لـ ـف الرك ــد أح ــدا وراءه يف تنفي ــم خط ــة التنمي ــة
املس ــتدامة لع ــام  ،٢٠3٠وأن خط ــة التنمي ــة املس ــتدامة لع ــام  ٢٠3٠ه ــط خط ــة اوره ــا اإل س ــان،
وعاملي ــة ،ولولي ــة ،وأن أه ــدا التنمي ــة املس ــتدامة واهامت ــا متغامل ــة واه ــئ قاول ــة للت ئ ــة ،ول ـ ـ
الت ـوابن و ــا األوعــاد المية ــة للتنمي ــة املســتدامة  -االقتص ــادد واالجتم ــاعط والبي ــط  -وأهن ــا خط ــة
عمــم مــن أجــم النــا  ،وكوكــد األر ،،والرخــاء ،وتســع أي ــا إىل تع يـ الســيم العــاملط يف جــو
م ــن اةري ــة أتس ــا ،وتنف ــمها ي ـ البل ـدان واجله ــات ص ــاحبة املص ــلحة ،ابلعم ــم يف إ ــار ـراكة
قائمــة عل ـ التعــاون ،وإ تعيــد كــمل يكيــد ي ـ املبــادط املعــا ضــا يف ا طــة ،وأن ال ــاء
عل ـ الف ــر مي ـ صــوره وأوعــاده ،مبــا يف ل ـ الف ــر املــدق  ،هــو أك ـ لــد يواجــه العــا  ،و ــر
ال اهىن عنه لتح ي التنمية املستدامة،
وإذ تشا اار إىل أن اجلمعي ــة العام ــة ،يف قراره ــا  ،1/7٠ق ــررت أن تت ــاو أه ــدا التنمي ــة
املســتدامة واهامتــا وتعســتعر ،،ابســتعدام موعــة مــن امل ـرات العامليــة الـ و ــعها تريـ ا ـ اء
املشاك وا الوكاالت املعين مب رات أهدا التنمية املستدامة،
وإذ تشاار أيأتااا إىل أن اجلمعيــة العامــة ،يف ال ـرار فســه ،وات ــت عل ـ أن متاوعــة خطــة
التنميــة املســتدامة لع ــام  ٢٠3٠واستعرا ــها يف املنت ــدا السياســط الرتي ـ املس ــتوا املعــين ابلتنمي ــة
املســتدامة سيسا ــدان وت ريــر مرحل ــط ســنود عــن أهــدا التنمي ــة املســتدامة يعــده األمــا الع ــام
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ابلتع ــاون مـ ـ منموم ــة األم ــم املتح ــدة ،اس ــتنادا إىل إ ــار امل ـ ـرات العاملي ــة ،علـ ـ النح ــو ال ــمد
وات ت عليه الل نة اإلحصائية،
وإذ تشاادد علـ اةاجــة إىل ويــالت مفصــلة عاليــة اجلــودة وســهلة املنــال وحســنة التوقيــت
وموةوقة تساعد يف قيا الت دم احملرب ،وتغفم ل ي استفادة املة ال يستمىن منها أحد،

وإذ تعيد

يد رورة تع ي مم البيالت وورامج الت ييم الو نية يف البلدان النامية،

وإذ تشا ا اار إىل قراره ـ ــا  ٢٦1/٦٨امل ـ ـ ـ ر  ٢٩ك ـ ــا ون المار/ين ـ ــاير  ٢٠1٤ال ـ ــمد أي ـ ــدت
اجلمعيـة العامــة مبوجبــه املبــادط األساســية للحصــاءات الرأيــة ،والــمد أكــدت تيــه اجلمعيــة العامــة أن
تعاليــة ال ــيم واملبــادط األساســية الـ لغــم العمــم اإلحصــائط تتوقــف علـ مــدا ســيدها يف األ ــر
ال ا و يــة وامل سســية واحاامهــا علـ يـ املســتومت السياســية ،ومــن جا ــد كاتــة األ ـرا صــاحبة
املصلحة يف النمم اإلحصائية الو نية،
وإذ تشا ا اار أيأتا ا ااا إىل ق ـ ـ ـرار اجمللـ ـ ــص االقتصـ ـ ــادد واالجتمـ ـ ــاعط  ٦/٢٠٠٦امل ـ ـ ـ ر ٢٤
ـ ــعبة
متوب/يولي ـ ــه  ،٢٠٠٦ال ـ ــمد أه ـ ــا تي ـ ــه اجملل ـ ــص مبنموم ـ ــة األم ـ ــم املتح ـ ــدة ،مب ـ ــا يف لـ ـ ـ
اإلحصـ ــاءات التاوعـ ــة إلدارة الش ـ ـ ون االقتصـ ــادية واالجتماعيـ ــة التاوعـ ــة ل ما ـ ــة العامـ ــة ،والل ـ ــان
اإلقليمي ـ ــة ،والوك ـ ــاالت الدولي ـ ــة ،أن ت ـ ــدعم اجله ـ ــود الو ني ـ ــة املبمول ـ ــة يف ون ـ ــاء وتع يـ ـ ـ ال ـ ــدرات
اإلحصــائية الو نيــة ،ويفاصــة يف البلــدان الناميــة ،ودعــا ي ـ الوكــاالت الدوليــة إىل لســا درجــة
التغطيــة والشــفاتية واإلوــي يف مــا يتعلـ ميـ امل ـرات ،وطــرء منهــا نــد اســت اء ويــالت مــن
مصــادر أخــرا إال إ ا ت ـواترت ويــالت قطريــة اــددة تع ـ ب موةوقيــة هــمه البيــالت املســت اة ،ووع ـد
إجراء مشاورات م البلدان املعنية ،وابتباع منه يات تتسم ابلشفاتية،
وإذ تعيااد يااد قراره ـا  313/٦٩امل ـ ر  ٢7متوب/يوليــه  ٢٠1٥الــمد أيــدت اجلمعيــة
العامــة مبوجبــه خطــة عمــم أديــص أاباب للم ـ متر الــدوي المالــا لتمويــم التنميــة ،ال ـ أ ــارت تيهــا
الــدول األع ــاء إىل أهن ــا ســو تس ــع إىل بمدة ت ـواتر وي ــالت عاليــة اجل ــودة ،وحســنة التوقي ــت،
وموةــوء ضــا ،ومصــنفة حســد ــوع اجلــنص ،والف ــة العمريــة ،واال تمــاء اجلغـرايف ،ومســتوا الــدخم،
واال تمــاء العرقــط واإلةــين ،واةالــة مــن حيــا ا ــرة ،واإلعاقــة ،واهــئ ل ـ مــن ا صــائ ات
األمهية يف السياقات الو نية،
وإذ تشاار إىل أن الــدول األع ــاء أ ــارت يف فــص ال ـرار إىل أهنــا ســت يد الــدعم امل ــدم
لبنــاء قــدرات البلــدان الناميــة لــمل الغــر ،،مبــا يف ل ـ أقــم البلــدان ـوا ،والبلــدان الناميــة اهــئ
الس ــاحلية ،وال ــدول اجل ري ــة الص ــغئة النامي ــة ،وس ــتعمم م ــن أج ــم حفـ ـ التع ــاون ال ــدوي ،ووس ــائم
تشمم ت دمي الدعم الت ين واملاي ،ضد بمدة تع ي قدرة ا ي ات واملغاتد اإلحصائية الو نية،
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 - 1تعتم ااد إ ــار امل ـ ـرات العاملي ــة م ــن أج ــم أه ــدا واه ــامت التنمي ــة املس ــتدامة
ال ـ ـواردة يف خطـ ــة التنميـ ــة املسـ ــتدامة لعـ ــام  ،)1(٢٠3٠الـ ــمد و ـ ــعه تري ـ ـ ا ـ ـ اء املشـ ــاك وـ ــا
الوكــاالت املعــين مب ـرات أهــدا التنميــة املســتدامة ،وصــيغته ال ـواردة يف مرت ـ هــما ال ـرار ،وكمــا
وات ــت علي ــه الل ن ــة اإلحص ــائية يف دورت ــا المامن ــة واألروع ــا املع ــودة يف الف ــاة م ــن  7إىل 1٠
آ ار/مــار  ،٢٠17ابعتبــاره أداة وعيــة قطريــة تشــمم موعــة أوليــة مــن امل ـرات تـعـن ا ســنوم
وخت ـ ملراجع ــة ــاملة م ــن جا ــد الل ن ــة يف دورت ــا اةادي ــة وا مس ــا ،امل ــرر ع ــدها يف ع ــام
 ،٢٠٢٠ويف دورت ـ ــا السادس ـ ــة وا مس ـ ــا ،امل ـ ــرر ع ـ ــدها يف ع ـ ــام  ،٢٠٢٥عل ـ ـ ـ أن يعغمـ ـ ــم
مب رات عل الصعيدين اإلقليمط والو ين ،ت عها الدول األع اء؛
 - ٢تا ا ا إىل الل ن ــة اإلحص ــائية تنس ــي األعم ــال الفني ــة والت ني ــة املتعل ــة وو ـ ـ
معايئ إحصائية دولية وأساليد ومبـادط توجيهيـة ،عنـد االقت ـاء ،مـن أجـم تنفيـم إ ـار امل ـرات
العاملية تنفيما اتما وغية متاوعة أهدا واهامت التنمية املستدامة واستعرا ها؛
 - 3تا ا ا أيأتا ااا إىل الل ن ــة اإلحصـ ــائية ،م ــن خ ــيل تري ـ ـ ا ـ ـ اء املش ــاك وـ ــا
الوك ــاالت املع ــين مب ـ ـرات أه ــدا التنمي ــة املس ــتدامة ،مواص ــلة تن ــيا ولس ــا إ ــار امل ـ ـرات
العامليـة مـن أجــم معاجلـة ــاالت تغطيتـه ،ومواءمتـه مـ األهـدا  ،وتعريــف املصـطلحات ،وتطــوير
ويـ ــالت وص ـ ــفية ،ولتيس ـ ــئ تنفي ـ ــمه ،ووس ـ ــائم منهـ ــا االس ـ ــتعرا ،ال ـ ــدورد للمنه ي ـ ــات والبي ـ ــالت
اجلديدة حاملا تصبا متاحة؛
 - ٤تا إىل األما العـام مواصـلة تعهـد قاعـدة ويـالت امل ـرات العامليـة ألهـدا
التنمية املستدامة ،ليسا اد ضـا لـدا إعـداد الت ريـر املرحلـط السـنود املتعلـ ابألهـدا  ،ولغفالـة
الشــفاتية يف ــال البيــالت واإلحصــاءات والبيــالت الوصــفية املعرو ــة وشـأن البلــدان واملســتعدمة
ألاهرا ،اجملامي اإلقليمية والعاملية؛
 - ٥تا ا ا أيأت ااا إىل األم ــا الع ــام مواص ــلة تيس ــئ التع ــاون و ــا ال ــنمم اإلحص ــائية
الو نيــة واملنممــات الدوليــة واإلقليميــة ات الصــلة مــن أجــم تع ي ـ قن ـوات اإلوــي عــن البيــالت،
وكفالــة تنســي البيــالت واإلحصــاءات واتســاقها ألاه ـرا ،امل ـرات املســتعدمة ،ملتاوعــة أهــدا
واهامت التنمية املستدامة واستعرا ها ،يف حدود املوارد املتاحة؛
 - ٦تؤ ااد أن اإلحصــاءات والبيــالت الرأيــة املســتمدة مــن الــنمم اإلحصــائية الو نيــة
تشـ ــغم األسـ ــا الـ ــيبم إل ـ ــار امل ـ ـرات العامليـ ــة ،ويوصـ ــط لن تستغشـ ــف الـ ــنمم اإلحصـ ــائية
الو نيـة سـبم إدمـاص مصـادر جديـدة للبيـالت يف ممهـا لتلبيـة احتياجـات خطـة التنميـة املسـتدامة
_______________

( )1ال رار .1/7٠
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لعـ ــام  ٢٠3٠إىل ويـ ــالت جديـ ــدة ،حسـ ــد االقت ـ ــاء ،وت كـ ــد أي ـ ــا دور املغاتـ ــد اإلحص ـ ــائية
الو نية ووصفها املنس للنمام اإلحصائط الو ين؛
 - 7تا اث املنمم ــات الدولي ــة علـ ـ االس ــتناد ،يف االس ــتعرا ،الع ــاملط ،إىل البي ــالت
املس ــتمدة م ــن ال ــنمم اإلحص ــائية الو ني ــة ،وإ ا تتـ ـواتر وي ــالت قطري ــة ا ــددة لو ـ ـ ت ــديرات
موةوقــة ،التشــاور م ـ البلــدان املعنيــة وشــأن إعــداد واعتمــاد ت ــديرات و جيــة قبــم النشــر ،ول ـا
عل ـ تع ي ـ االتصــال والتنســي يف مــا وــا املنممــات الدوليــة مــن أجــم نــد ابدواجيــة الت ــارير،
وكفالــة اتســاء البيــالت ،واةــد مــن أعبــاء البلــدان يف ــال االســت اوة ،و ــا املنممــات الدوليــة
عل ت ـدمي املنه يـات الـ تتبعهـا ملواءمـة البيـالت ال طريـة ،و لـ ألاهـرا ،امل ار ـة علـ الصـعيد
الدوي ،وإعداد ت ديرات وواسطة آليات فاتة؛
 - ٨تؤ ااد وجــو أن تعنف ــم أ ش ــطة النم ــام اإلحص ــائط الع ــاملط يعه ــا ابلت ي ــد الت ــام
ابملبادط األساسية للحصاءات الرأية( )٢وقرار اجمللص االقتصادد واالجتماعط ٦/٢٠٠٦؛
 - ٩ترمل ا يفطــة عمــم كيــد اتون العامليــة لبيــالت التنميــة املســتدامة ،ال ـ أع ل ــت
يف منتــدا األمــم املتحــدة الع ـاملط للبيــالت ،الــمد ع ــد يف كيــد اتون ،جنــو أتري يــا ،يف الفــاة
مـ ـ ــن  1٥إىل  1٨ك ـ ـ ــا ون المار/ين ـ ـ ــاير  ،٢٠17وأقرت ـ ـ ــا الل نـ ـ ــة اإلحص ـ ـ ــائية يف دورت ـ ـ ــا المامن ـ ـ ــة
واألروعـ ــا ،وال ـ ـ تـ ــوتر إ ـ ــارا ملناقشـ ــة عمليـ ــة ونـ ــاء ال ـ ــدرات اإلحصـ ــائية املتعل ـ ــة يفطـ ــة التنميـ ــة
املستدامة لعام  ٢٠3٠وختطيطها وتنفيمها وت ييمها؛
 - 1٠تؤ ا ااد اةاج ـ ــة إىل أن تت ـ ــوىل الل ن ـ ــة اإلحص ـ ــائية إةـ ـ ـراء املناقش ـ ــات يف املنت ـ ــدا
السياســط الرتي ـ املســتوا املعــين ابلتنميــة املســتدامة املتعل ـ ابلمغ ـرات اإلحصــائية واحتياجــات ونــاء
ال درات تيما يتصم لهدا التنمية املستدامة؛
 - 11ت اث البلــدان وصــنادي األمــم املتحــدة وورا هــا والوكــاالت املتعصصــة واألما ــة
العام ــة ،مب ــا يف لـ ـ الل ــان اإلقليمي ــة ،وم سس ــات وريت ــون وودب واملنمم ــات الدولي ــة ووك ــاالت
التموي ــم المنائي ــة واإلقليمي ــة عل ـ ـ تغمي ــف دعمه ــا امل ــدم م ــن أج ــم تع ي ـ ـ ـ ـ البي ــالت وون ــاء
ال ـ ــدرات اإلحص ـ ــائية ،مبـ ــا يف ل ـ ـ ونـ ــاء ال ـ ــدرات الـ ــمد يع ـ ـ ب التنسـ ــي يف م ـ ــا وـ ــا املغات ـ ــد
اإلحص ــائية الو ني ــة ،حس ــد االقت ــاء ،ويف ح ــدود والمت ــا ،وطري ــة منسـ ـ ة تس ــلم ابألول ــومت
الو ني ــة ،وتـ ـ ب امللغي ــة الو ني ــة لعملي ــة تنفي ــم خط ــة التنمي ــة املس ــتدامة لع ــام  ،٢٠3٠و ل ـ ـ يف
البلــدان الناميــة ،وال ســيما البلــدان األتري يــة ،وأقــم البلــدان ـوا ،والبلــدان الناميــة اهــئ الســاحلية،
والدول اجل رية الصغئة النامية ،والبلدان املتوسطة الـدخم والبلـدان الـ متـر ـاالت النـ اع ومـا وعـد
الن اع ،ابستعدام ي الوسائم املتاحة للدعم.
_______________
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اجللسة العامة ٩٠
 ٦متوب/يوليه ٢٠17

الرفق

إطار الؤشرات ا لعالية ألهداف وغاايت خاة التإلمية الستدامة لعا 2030

ينبغــط أن تصــنف م ـرات أهــدا التنميــة املســتدامة ،عنــد االقت ــاء ،حســد الــدخم،
و ـ ــوع اجلـ ــنص ،والسـ ــن ،والعـ ــرء ،واألصـ ــم اإلةـ ــين ،واةالـ ــة املتعل ـ ــة اب ـ ــرة ،واإلعاقـ ــة ،واملوق ـ ـ
اجلغرايف ،أو أد خصائ أخرا ،وت ا للمبادط األساسية للحصاءات الرأية(.)3
األهدا والغامت (من خطة التنمية املستدامة لعام )٢٠3٠

امل رات

اهلدف  - 1اليأتاء ع ى الفير جبميع أشكاله يف ل مكان
 1-1ال ــاء عل ـ الف ــر املــدق للنــا أ عــا أينمــا كــا وا لــول  1-1-1س ــبة الس ــغان ال ــمين يعيش ــون دون خـ ـ الف ــر ال ــدوي،
ع ــام  ،٢٠3٠وه ــو يع ــا حالي ــا وع ــدد األ ــعا ال ــمين يعيش ــون س ـ ـ ــد اجلـ ـ ــنص ،والعم ـ ـ ــر ،والو ـ ـ ـ ـ الـ ـ ــو يفط ،واملوقـ ـ ـ ـ اجلغـ ـ ـ ـرايف
(ح رد/ريفط)
لقم من  1.٢٥دوالر يف اليوم
 ٢-1ختفــين ســبة الرجــال والنســاء واأل فــال مــن ي ـ األعمــار  1-٢-1س ــبة الس ــغان ال ــمين يعيش ــون دون خـ ـ الف ــر ال ــو ين،
ال ــمين يع ــا ون الف ــر ميـ ـ أوع ــاده وت ــا للتع ــاريف الو ني ــة مب ــدار سد اجلنص والعمر
النصف عل األقم ،لول عام ٢٠3٠
 ٢-٢-1ســبة الرجــال والنســاء واأل فــال مــن يـ األعمــار الــمين
يعا ون الف ر مي أوعاده وت ا للتعاريف الو نية
 3-1تنفي ـ ــم م ـ ــم و ني ـ ــة ميئم ـ ــة للحمايـ ـ ـة االجتماعي ـ ــة وت ـ ــداوئ  1-3-1ســبة الســغان الــمين تشــملهم حــدود د يــا /مم للحمايــة
لل ميـ وو ـ حــدود د يــا ــا ،و لــول عــام  ،٢٠3٠ل يـ تغطيــة االجتماعية ،سد اجلنص ،و سد الف ات السـغا ية ،كاأل فـال،
والع ـ ـ ــا لا عـ ـ ــن العمـ ـ ــم ،واملس ـ ـ ــنا ،واأل ـ ـ ــعا ود اإلعاق ـ ـ ــة،
واسعة للف راء وال عفاء
واةوامـ ــم ،واأل فـ ــال حـ ــديمط الـ ــوالدة ،و ـ ــحام إصـ ــاابت العمـ ــم،
والف راء ،وال عفاء
 ٤-1كفال ـ ـ ــة متتـ ـ ـ ـ يـ ـ ـ ـ الرج ـ ـ ــال والنس ـ ـ ــاء ،وال س ـ ـ ــيما الف ـ ـ ـ ـراء
وال عفاء منهم ،ونفص اة وء يف اةصـول علـ املـوارد االقتصـادية،
وك ــمل حص ــو م عل ـ ـ ا ـ ــدمات األساس ــية ،وعلـ ـ ح ـ ـ امـ ــتيك
األرا ــط والتصــر تيهــا واهــئ ل ـ مــن اة ــوء املتعل ــة ل ــغال
امللغيـ ـ ــة األخـ ـ ــرا ،وابمل ـ ـ ـئا  ،وابةص ـ ــول علـ ـ ـ امل ـ ـ ـوارد الطبيعيـ ـ ــة،
والتغنولوجي ـ ــا اجلدي ـ ــدة امليئم ـ ــة ،وا ـ ــدمات املالي ـ ــة ،مب ـ ــا يف ل ـ ـ ـ

 1-٤-1سـ ــبة السـ ــغان الـ ــمين يعيشـ ــون يف أسـ ــر معيشـ ــية غنهـ ــا
اةصول عل ا دمات األساسية
 ٢-٤-1س ـ ــبة م ـ ــوع الس ـ ــغان الب ـ ــالغا ال ـ ــمين ل ـ ــديهم ح ـ ــوء
م ـ ــمو ة ةي ـ ــابة األر ،،ول ـ ــديهم مس ـ ــتندات مع ـ ــا ض ـ ــا ق ـ ــا ول،
ويعت ون ح وقهم يف األر ،م مو ة ،سد اجلنص و وع اةيابة

_______________
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امل رات

التمويم املتناهط الصغر ،لول عام ٢٠3٠
 ٥-1وناء قدرة الف راء والف ـات ال ـعيفة علـ الصـمود ،واةـد مـن  1-٥-1عــدد األ ــعا املتــوتا واملف ــودين ومــن ت ــرروا مبا ــرة
تعر هم ويةرهم ابلمواهر املتطرتة املتصلة ابملنـا واهئهـا مـن ا ـ ات وسبد الغوار من وا كم  1٠٠ ٠٠٠ع
والغوار االقتصادية واالجتماعية والبي ية ،لول عام ٢٠3٠
 ٢-٥-1ا سائر االقتصادية ال تع ا مبا ـرة إىل الغـوار م اوـم
الناتج احمللط اإل اي العاملط

 3-٥-1عـدد البلــدان الـ تعتمــد وتنفــم اسـااتي يات و نيــة للحــد
مـ ــن اـ ــا ر الغ ـ ـوار متشـ ــيا م ـ ـ إ ـ ــار سـ ــنداد للحـ ــد مـ ــن اـ ــا ر
الغوار للفاة ٢٠3٠-٢٠1٥
 ٤-٥-1س ــبة اةغوم ــات احمللي ــة الـ ـ تعتم ــد وتنف ــم اسـ ـااتي يات
اليــة للحــد مــن اــا ر الغ ـوار متشــيا م ـ االس ـااتي يات الو نيــة
للحد من اا ر الغوار
-1أ كفالــة حشــد مـوارد كبــئة مــن مصــادر متنوعــة ،ووســائم منهــا -1أ 1-ســبة امل ـوارد املولــدة اليــا ال ـ ختصصــها اةغومــة مبا ــرة
التعــاون اإل ــائط املع ـ ب ،مــن أجــم ت ويــد البلــدان الناميــة ،وال ســيما ل امج اةد من الف ر
أقــم البلــدان ـوا ،مبــا يغفيهــا مــن الوســائم ال ـ غــن التنب ـ ضــا مــن -1أ ٢-ســبة مــوع اإل فــاء اةغــومط عل ـ ا ــدمات األساســية
أج ـم تنفيــم و ـرامج وسياســات ترمــط إىل ال ــاء عل ـ الف ــر مي ـ (التعليم والصحة واةماية االجتماعية)
أوعاده
-1أ 3-اجملمــوع اإل ــاي للمــنا والتــدت ات الواتــدة الـ ال تســتتب
اقـاا ،ديــون ،والـ ختصـ مبا ــرة لـ امج اةــد مــن الف ــر اســواب
كنسبة من الناتج احمللط اإل اي
 -1و ـ أ ــر سياســاتية ســليمة علـ الصــعد الو نيــة واإلقليميــة  1- -1س ـ ــبة اإل ف ـ ــاء اةغـ ــومط الرأأ ـ ــاي واملتغ ـ ــرر املعصـ ـ ـ
والدوليـ ــة ،اسـ ــتنادا إىل اس ـ ـااتي يات إ ائيـ ــة مراعيـ ــة ملصـ ــا الف ـ ـراء لل طاعــات الـ تفيــد املـرأة والف ـراء والف ــات ال ــعيفة علـ ــو اهــئ
ومراعي ــة للمنم ــور اجلنس ــار ،م ــن أج ــم تسـ ـري وت ــئة االس ــتممار يف متناسد
اإلجراءات الرامية إىل ال اء عل الف ر
اسحمسإلة وتعييي اليراعة الستدامة
اهلدف  -2اليأتاء ع ى اجلوع وتوفر األم الذذاخب والتذذية ن

التغمية
 1-٢ال اء عل اجلوع وكفالة حصـول اجلميـ  ،وال سـيما الف ـراء  1-1-٢معدل ا تشار
والف ــات ال ــعيفة ،مبــن تــيهم الر ـ  ،عل ـ مــا يغفــيهم مــن الغــماء  ٢-1-٢مع ــدل ا تش ــار ا ع ــدام األم ــن الغ ــمائط املتوس ـ أو الش ــديد
املأمون واملغمد وال العام ،لول عام ٢٠3٠
وس السغان ،استنادا إىل م يا املعالة من ا عدام األمن الغمائط
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 ٢-٢إهن ـ ــاء ي ـ ـ أ ـ ــغال سـ ــوء التغمي ـ ــة ،لـ ــول ع ـ ــام ،٢٠3٠
مبــا يف لـ ل يـ األهــدا املتفـ عليهــا دوليــا وشــأن توقــف النمــو
وا ـ ـ ال ل ــدا األ ف ــال دون س ــن ا امس ــة ،ومعاجل ــة االحتياج ــات
التغموي ـ ـ ــة للمراه ـ ـ ــات واةوام ـ ـ ــم واملرا ـ ـ ـ ـ وكب ـ ـ ــار السـ ـ ــن ،لـ ـ ــول
عام ٢٠٢٥

 1-٢-٢معــدل ا تشــار توقــف النمــو (الطــول ابلنســبة للعمــر <٢-
طــة مــن اال ـرا املعيــارد عــن متوس ـ معــايئ ــو الطفــم ملنممــة
الصحة العاملية) وا األ فال دون سن ا امسة
 ٢-٢-٢معــدل ا تشــار ســوء التغميــة (الــوبن ابلنســبة للطــول >٢+
أو < ٢-طة من اال را املعيارد عن متوس معـايئ ـو الطفـم
ملنممــة الصــحة العامليــة) وــا األ فــال دون ســن ا امســة ،مصــنفا
حسد النوع (ا ال وبمدة الوبن)

 3-٢م ــاعفة اإل تاجيــة ال راعيــة ودخــم صــغار منت ــط األاهميــة 1-3-٢ ،ح ــم اإل ت ــاص لغ ــم وح ــدة عم ــم حس ــد ت ــات ح ــم
وال س ـ ــيما النس ـ ــاء وأتـ ـ ـراد الش ـ ــعو األص ـ ــلية وامل ارعـ ــون األسـ ـ ـريون امل سسة ال راعية/الرعوية/اةرجية
والرعاة والصيادون ،ووسـائم تشـمم كفالـة املسـاواة يف حصـو م علـ  ٢-3-٢متوسـ ـ دخ ــم ص ــغار منت ــط األاهمي ــة ،س ــد اجل ــنص
األرا ـ ــط وعل ـ ـ م ـ ـوارد اإل تـ ــاص األخـ ــرا ،واملـ ــدخيت ،واملعـ ــار  ،والو من حيا اال تماء إىل الشعو األصلية
وا ــدمات املاليــة ،وإمغا يــة وصــو م إىل األس ـواء ،وحصــو م عل ـ
الف ــر  ،لتح يـ ـ قيم ــة م ــاتة ،وحص ــو م علـ ـ ت ــر عم ــم اه ــئ
براعية ،لول عام ٢٠3٠
 ٤-٢كفال ــة وج ــود م ــم إ ت ــاص اه ــمائط مس ــتدامة ،وتنفي ــم مارس ــات  1-٤-٢س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحة ال راعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املعصص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لل راع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
براعية متينـة تـ دد إىل بمدة اإل تاجيـة واحملاصـيم ،وتسـاعد علـ اةفـا املنت ة واملستدامة
عل ـ ال ــنمم اإليغولوجي ــة ،وتع ـ ب ال ــدرة عل ـ التغي ــف م ـ تغ ــئ املن ــا
وعلـ مواجهــة أحـوال الط ــص الشــديدة وحــاالت اجلفــا والفي ــالت
واهئه ــا م ــن الغ ـوار  ،ولس ــن ت ــدرييا وعي ــة األرا ــط والاو ــة ،ل ــول
عام ٢٠3٠
 ٥-٢اةف ـ ـ ــا عل ـ ـ ـ ـ التن ـ ـ ــوع اجليـ ـ ـ ــين للب ـ ـ ــمور والنبـ ـ ـ ــااتت امل روعـ ـ ـ ــة  1-٥-٢عـ ــدد امل ـ ـوارد اجلينيـ ــة النباتيـ ــة واةيوا يـ ــة ل اهميـ ــة وال راعـ ــة
واةيـوالت املدجنــة واألليفــة ومــا يتصــم ضــا مــن األ ـواع ال يــة ،ووســائم املودعة يف مرات للحفظ عل املدا املتوس أو الطويم
تش ــمم ون ــوك الب ــمور والنب ــااتت املتنوع ــة الـ ـ ت ــدار إدارة س ــليمة علـ ـ  ٢-٥-٢سـ ــبة السـ ــيالت احملليـ ــة ال ـ ـ تصـ ــنف علـ ـ أهنـ ــا معر ـ ــة
الص ــعد الو ني ــة واإلقليمي ــة والدولي ــة ،وكفال ــة الوص ــول إليه ــا ،وت اس ــم للعطر ،أو اهئ معر ة للعطـر ،أو ت ـف عنـد مسـتوا اهـئ معـرو
املنــات النا ـ ة عــن اســتعدام املـوارد اجلينيــة ومــا يتصــم ضــا مــن معــار
طر ا را ها
ت ليدي ـ ــة وع ـ ــدل وإ ص ـ ــا علـ ـ ـ النح ـ ــو املتفـ ـ ـ علي ـ ــه دولي ـ ــا ،ل ـ ــول
عام ٢٠٢٠

7/32

A/RES/71/313

األهدا والغامت (من خطة التنمية املستدامة لعام )٢٠3٠

أعمال ال اإلة ااملتاخبية التع ية داة التإلمية الستدامة لعا 2030

امل رات

-٢أ بمدة االس ــتممار ،وطـ ــرء تشـ ــمم التع ــاون الـ ــدوي املع ـ ـ ب ،يف -٢أ 1-م ر التوجه يف اجملال ال راعط للنف ات اةغومية
ا ياكــم األساســية الريفيــة ،ويف البحــو ال راعيــة وخــدمات اإلر ــاد -٢أ ٢-موع التدت ات الرأيـة (املسـاعدة اإل ائيـة الرأيـة م ـاتا
ال راعط ،ويف تطوير التغنولوجيا وونوك اجلينات اةيوا ية والنباتيـة مـن إليها تدت ات رأية أخرا) إىل ال طاع ال راعط
أجــم تع يـ ال ــدرة اإل تاجيــة ال راعيــة يف البلــدان الناميــة ،ال ســيما يف
أقم البلدان وا
 -٢من ـ ال يــود املفرو ــة عل ـ الت ــارة وتصــحيا التشــوهات يف  1- -٢إعالت الصادرات ال راعية
األسـ ـ ـواء ال راعيـ ــة العاملي ـ ــة ،وط ـ ــرء تش ـ ــمم اإللغ ـ ــاء املـ ـ ـوابد جلميـ ـ ـ
أ ــغال إع ــالت الص ــادرات ال راعي ــة ،و ي ـ ت ــداوئ التص ــدير ات
األةر املماةم ،وت ا لتغليف جولة الدوحة اإل ائية
-٢ص اعتمــاد تــداوئ ل ــمان ســيمة أداء أس ـواء الســل األساس ــية -٢ص 1-م ر مفارقات أسعار األاهمية
ومشت اتا ،وتيسئ اةصول عل املعلومـات عـن األسـواء يف الوقـت
املناسـ ــد ،مب ـ ــا يف لـ ـ ـ عـ ــن االحتيا ي ـ ــات م ـ ــن األاهمي ـ ــة ،و لـ ـ ـ
للمساعدة عل اةد من دة ت لد أسعارها
اهلدف  -3ضمان متتنع اجلميع أبمناط عيش صحية وابلرفاهية يف مجيع األعمار
 1-3خف ــن النس ــبة العاملي ــة للوتي ــات النفاس ــية إىل أق ــم م ــن  1-1-3 7٠سبة الوتيات النفاسية
حالة لغم  1٠٠ ٠٠٠من املواليد األحياء
 ٢-1-3سبة الوالدات ال يشر عليها أخصائيون صحيون مهرة
 ٢-3إهنــاء وتيــات املواليــد واأل فــال دون ســن ا امســة الـ غــن  1-٢-3معدل وتيات األ فال دون سن ا امسة
تفاديهــا ،لــول عــام  ،٢٠3٠وســعط يـ البلــدان إىل ولــو هــد  ٢-٢-3معدل وتيات املواليد
خف ـ ــن وتي ـ ــات املوالي ـ ــد عل ـ ـ األقـ ــم إىل  1٢حال ـ ــة وت ـ ــاة يف كـ ــم
 1 ٠٠٠مولــود حــط ،وخفــن وتيــات األ فــال دون ســن ا امســة
إىل  ٢٥حالة وتاة عل األقم يف كم  1 ٠٠٠مولود حط
 3-3ال ــاء علـ أوو ــة اإليــدب والســم واملــيرم واألمـرا ،املداريــة  1-3-3ع ــدد اإلص ــاابت اجلدي ــدة وف ــئو ـ ـ املناع ــة البشـ ـرية
املهمل ــة ،ومغاتح ــة االلته ــا الغب ــدد ال ــوابئط ،واألمـ ـرا ،املن ول ــة لغ ــم  1 ٠٠٠ــع اه ــئ مص ــا م ــن الس ــغان س ــد اجل ــنص
والعمر والف ات الرئيسية من السغان
ابملياه ،واألمرا ،املعدية األخرا لول عام ٢٠3٠
 ٢-3-3معدل ا تشار داء السم لغم  1٠٠ ٠٠٠ع
 3-3-3عدد حاالت اإلصاوة ابمليرم لغم  1 ٠٠٠ع
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 ٤-3-3عــدد اإلصــاابت لم ـرا ،التهــا الغبــد الــوابئط ابء لغــم
 1٠٠ ٠٠٠من السغان
 ٥-3-3ع ـ ــدد األ ـ ــعا
األمرا ،املدارية املهملة

ال ـ ــمين يس ـ ــتل مون ت ـ ــدخيت ملغاتح ـ ــة

 ٤-3خف ــن الوتي ــات املبغ ــرة النا ــة ع ــن األمـ ـرا ،اه ــئ املعدي ــة  1-٤-3مع ـ ــدل الوتي ـ ــات النا ـ ــة عـ ــن أم ـ ـ ـرا ،ال ل ـ ــد واألوعي ـ ــة
مب ـ ــدار الملـ ــا وتـ ــوتئ الوقايـ ـ ـة والع ـ ــيص وتع يـ ـ ـ الصـ ــحة والس ـ ــيمة الدموية والسر ان وداء السغرد واألمرا ،التنفسية امل منة
الع لية ،لول عام ٢٠3٠
 ٢-٤-3معدل وتيات اال تحار
 ٥-3تع ي الوقاية من إسـاءة اسـتعمال املـواد املعـدرة ،مبـا يف لـ  1-٥-3طـ ــاء تغطيـ ــة الت ـ ــدخيت العيجيـ ــة (ا ـ ــدمات الدوائي ـ ــة
تع ـ ــا ط املع ـ ــدرات وتن ـ ــاول الغحـ ــول عل ـ ـ ـ ــو ي ـ ــر ابلص ـ ــحة ،والنفس ـ ــا ية وخ ـ ــدمات إع ـ ــادة التأهي ـ ــم والرعاي ـ ــة اليح ـ ــة) ملعاجلـ ـ ــة
اال طراابت النا ة عن تعا ط املواد املعدرة
وعيص ل
 ٢-٥-3االستعمال ال ار للغحـول ،اـددا وت ـا للمـرو الو نيـة
يف إ ار استهيك الفرد الواحد مـن الغحـول (سـن  1٥سـنة تـأكمر)
يف سنة ت و ية ،ابللاات من الغحول الصايف
 ٦-3خفن عدد الوتيـات واإلصـاابت النا ـة عـن حـواد املـرور  1-٦-3معــدالت الوتيــات النا ــة عــن اإلصــاابت ج ـراء حــواد
املرور عل الطرء
عل الصعيد العاملط إىل النصف لول عام ٢٠٢٠
 7-3مان حصول اجلمي علـ خـدمات رعايـة الصـحة اجلنسـية  1-7-3سـ ــبة النسـ ــاء الـ ــي يف سـ ــن اإلجنـ ــا ( ٤٩-1٥سـ ــنة)
واإلجناويــة ،مبــا يف لـ خــدمات ومعلومــات تنمــيم األســرة والتم يــف والي لعبيت حاجتعهن إىل تنميم األسرة وطرء حديمة
وش ـ ـ ــأهنا ،وإدم ـ ـ ــاص الص ـ ـ ــحة اإلجناوي ـ ـ ــة يف االسـ ـ ـ ـااتي يات والـ ـ ـ ـ امج ٢-7-3معـدل الـوالدات لـدا املراه ـات ( 1٤-1٠سـنة؛ و -1٥
الو نية ،لول عام ٢٠3٠
 1٩سنة) لغم  1 ٠٠٠امرأة يف تل الف ة العمرية
 ٨-3ل يـ ـ التغطي ــة الص ــحية الش ــاملة ،مب ــا يف لـ ـ اةماي ــة م ــن  1-٨-3تغطية تواتر ا دمات الصحية األساسية (املعرتـة ابعتبارهـا
املع ــا ر املالي ــة وإمغا ي ــة اةص ــول علـ ـ خ ــدمات الرعاي ــة الص ــحية متوس ـ ـ ـ التغطي ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ تـ ـ ــوتر ا ـ ـ ــدمات األساس ـ ـ ــية املس ـ ـ ــتندة إىل
األساسية اجليدة ،وإمغا ية حصول اجلمي علـ األدويـة والل احـات اإلج ـ ـ ـ ـراءات الغا ـ ـ ــفة ال ـ ـ ـ ـ تش ـ ـ ــمم الص ـ ـ ــحة اإلجناوي ـ ـ ــة ،وص ـ ـ ــحة
األمهــات ،واملواليــد اجلــدد ،واأل فــال ،واألمـرا ،املعديــة ،واألمـرا،
األساسية املأمو ة واجليدة والفعالة وامليسورة التغلفة
اهــئ املعديــة ،وال ــدرة علـ تــوتئ ا ــدمات ،وإمغا يــة الوصــول إليهــا
لدا السغان عموما واأل د حرمال خصوصا)
 ٢-٨-3سبة السـغان الـمين تصـر أسـرهم املعيشـية ف ـات كبـئة
علـ ـ الص ــحة اس ــووة كحص ــة م ــن م ــوع إ ف ــاء األس ــر املعيش ــية
أو دخلها
 ٩-3اة ــد و ــدر كب ــئ م ــن ع ــدد الوتي ــات واألمـ ـرا ،النا ــة ع ــن  1-٩-3معـ ـ ــدل الوتي ـ ـ ــات املنس ـ ــووة إىل األسـ ـ ــر املعيش ـ ـ ــية وتل ـ ــو
التعر ،للمواد الغيميائية ا طرة ،وتلو ا ـواء واملـاء والاوـة ،لـول ا واء احملي
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 ٢-٩-3معدل الوتيات املنسـو إىل امليـاه اهـئ املأمو ـة ،وخـدمات
الصر الصحط اهئ املأمو ـة واالتت ـار إىل املراتـ الصـحية (التعـر،
ــدمات اهـ ــئ مأمو ــة يف ت ــوتئ امليـ ــاه وخ ــدمات الصـ ــر الصـ ــحط
والنماتة الصحية لل مي )
 3-٩-3معدل الوتيات املنسو إىل التسمم اهئ املتعمد

-3أ تع ي ـ تنفي ــم اتفاقي ــة منمم ــة الص ــحة العاملي ــة اإل اري ــة وش ــأن -3أ 1-معــدل اال تشــار املوحــد الســن الســتعمال التبــغ حاليــا لــدا
األ عا المين تبلغ أعمارهم  1٥سنة تأكمر
مغاتحة التبغ يف ي البلدان ،حسد االقت اء
 -3دعم البحـا والتطـوير يف ـال الل احـات واألدويـة ل مـرا،
املعديـة واهــئ املعديــة الـ تتعــر ،ــا البلـدان الناميــة يف امل ــام األول،
وتــوتئ إمغا يــة اةصــول علـ األدويــة والل احــات األساســية لســعار
مع ولـ ــة ،وت ـ ــا إلعـ ــين الدوحـ ــة وشـ ــأن االتفـ ــاء املتعل ـ ـ ابجلوا ـ ــد
املتصلة ابلت ارة مـن ح ـوء امللغيـة الفغريـة وابلصـحة العامـة ،الـمد
ي كد ح البلدان النامية يف االستفادة ابلغامم مـن األحغـام الـواردة
يف االتفـ ــاء وشـ ــأن اجلوا ـ ــد املتصـ ــلة ابلت ـ ــارة مـ ــن ح ـ ــوء امللغيـ ــة
الفغري ــة املتعل ــة لوج ــه املرو ــة اليبم ــة ةماي ــة الص ــحة العام ــة ،وال
سيما العمم من أجم إمغا ية حصول اجلمي عل األدوية

 1- -3سـ ـ ـ ــبة السـ ـ ـ ــغان املسـ ـ ـ ــتهدتا املسـ ـ ـ ــتفيدين م ـ ـ ــن ي ـ ـ ـ ـ
الل احات املشمولة ابل لمج الو ين لبلدهم
 ٢- -3م ـ ــوع صـ ـ ــايف املسـ ـ ــاعدة اإل ائيـ ـ ــة الرأيـ ـ ــة امل دمـ ـ ــة إىل
ال طاعات الصحية األساسية والبحو الطبية
 3- -3ســبة املرات ـ الصــحية املتاحــة تيهــا موعــة أساســية مــن
األدوية ال رورية ال تفط ابلغر ،وغلفة ميسورة عل الدوام

-3ص ل يـ ـ بمدة كب ــئة يف متوي ــم قط ــاع الص ــحة ،وتو ي ــف ق ــوا -3ص 1-معدل كماتة األخصائيا الصحيا وتوبيعهم
عاملـ ــة يف هـ ــما ال طـ ــاع وتطويرهـ ــا وتـ ــدريبها واسـ ــتب ائها يف البلـ ــدان
النامية ،ويفاصة يف أقم البلدان وا والدول اجل رية الصغئة النامية
-3د تع يـ ـ ق ــدرات يـ ـ البل ــدان ،وال س ــيما البل ــدان النامي ــة ،يف -3د 1-ال ـ ــدرة عل ـ ـ تنفي ـ ــم الل ـ ـوائا الص ـ ــحية الدولي ـ ــة ،واجلاه ي ـ ــة
ــال اإل ــمار املبغ ــر واة ــد م ــن املع ــا ر وإدارة املع ــا ر الص ــحية ملواجهة حاالت الطوارط الصحية
الو نية والعاملية
اهلدف  ٤ضمان أن تتاح ل اميع سبل متكافئة ل حتول ع ى التع يم اجليد وتعييي فرص التع م مدى احلياة ل اميع
 1-٤ـ ــمان أن يتمت ـ ـ يـ ـ ـ الفتي ـ ــات والفتي ـ ــان وتعل ـ ــيم اوت ـ ــدائط  1-1-٤س ـ ــبة األ ف ـ ــال والش ـ ــبا (أ) يف الص ـ ــف المار/المال ـ ــا؛
واث ود ار ومنصف وجيد ي دد إىل ل يـ تـائج تعليميـة ميئمـة و ( ) يف هناي ــة املرحل ــة االوتدائي ــة؛ و (ص) يف هناي ــة املرحل ــة األوىل
م ــن التعل ــيم الم ــا ود ،ال ــمين ــون علـ ـ األق ــم اة ــد األد م ــن
وتعالة لول عام ٢٠3٠
مستوا الغفاءة يف ’ ‘1ال راءة ،و ’ ‘٢الرم يات ،سد اجلنص
 ٢-٤كفالة أن تتاح جلمي الفتيات والفتيان ،لول عـام  1-٢-٤ ،٢٠3٠سـ ــبة األ فـ ــال دون ا امسـ ــة الـ ــمين هـ ــم ما ـ ــون علـ ـ
ت ــر اةص ــول عل ـ ـ وعي ــة جي ــدة م ــن النم ــاء والرعاي ــة يف مرحلـ ــة املسـ ــار الصـ ــحيا مـ ــن حيـ ــا النمـ ــو يف ـ ــاالت الصـ ــحة ،والـ ــتعلم،
الطفولــة املبغــرة والتعلــيم قبــم االوتــدائط حــز يغو ـوا جــاه ين للتعلــيم والرتاه النفسط واالجتماعط ،سد اجلنص
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االوتدائط

٢-٢-٤معـدل املشــاركة يف الــتعلنم املـنمم (قبــم ســنة واحـدة مــن ســن
االلتحاء الرأط ابلتعليم االوتدائط) ،سد اجلنص

ي ـ النســاء والرجــال يف اةصــول عل ـ  1-3-٤مع ـ ـ ــدل مش ـ ـ ــاركة الش ـ ـ ــبا والغب ـ ـ ــار يف التعل ـ ـ ــيم الرأ ـ ـ ــط
 3-٤كفالــة تغــات تــر
التعلــيم الت ــين واملهــين والتعلــيم العــاي اجليــد وامليســور التغلفــة ،مبــا يف واه ـ ـ ــئ الرأ ـ ـ ــط والت ـ ـ ــدريد خ ـ ـ ــيل االة ـ ـ ــين عش ـ ـ ــر ـ ـ ــهرا الس ـ ـ ــاو ة،
سد اجلنص
ل التعليم اجلامعط ،لول عام ٢٠3٠
 ٤-٤ل ي ـ ـ بمدة كب ــئة يف ع ــدد الش ــبا والغب ــار ال ــمين تت ـ ـواتر  1-٤-٤س ـ ــبة الش ـ ــبا والب ـ ــالغا ال ـ ــمين تت ـ ـواتر ل ـ ــديهم مه ـ ــارات
لـ ــديهم املهـ ــارات املناسـ ــبة ،مبـ ــا يف ل ـ ـ املهـ ــارات الت نيـ ــة واملهنيـ ــة ،تغنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،سد وع املهارة
للعم ــم و ــغم و ــائف الئ ــة وملبا ــرة األعم ــال اة ــرة ،ل ــول ع ــام
٢٠3٠
 ٥-٤ال اء عل التفاوت وا اجلنسـا يف التعلـيم ،وكفالـة تغـات  1-٥-٤م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات التغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات (أ م  /ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،وريفط/ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد،
تــر الوصــول إىل يـ مســتومت التعلــيم والتــدريد املهــين للف ــات وأد /أعل ـ اــص الســغان ة ـراء ،وت ــات أخــرا ممــم ود اإلعاقــة
ال ــعيفة ،مب ــا يف لـ ـ ل ــعا ود اإلعاق ــة ،وأتـ ـراد الش ــعو وأتـ ـراد الش ــعو األص ــلية ،واملت ــررين م ــن الن اع ــات ،م ــز تـ ـواترت
األص ـ ـ ــلية ،واأل ف ـ ـ ــال ال ـ ـ ــمين يعيشـ ـ ــون يف ـ ـ ــرو هش ـ ـ ــة ،لـ ـ ــول البي ـ ــالت عـ ــن لـ ـ ـ ) جلمي ـ ـ م ـ ـ ـرات التعل ـ ــيم املندرج ـ ــة يف ه ـ ــمه
ال ائمة ،ال غن تصنيفها
عام ٢٠3٠
 ٦-٤كفالـة أن يلـم يـ الشـبا و ســبة كبـئة مـن الغبـار ،رجــاال  1-٦-٤س ــبة الس ــغان يف ت ــة عمري ــة معين ــة ال ــمين ــون عل ـ
و سـ ـ ــاء علـ ـ ـ حـ ـ ــد س ـ ـ ـواء ،ابل ـ ـ ـراءة والغتاوـ ـ ــة واةسـ ـ ــا  ،ل ـ ــول األق ــم مســتوا اثوتــا مــن الغف ــاءة يف امله ــارات الو يفي ــة املتص ــلة مب ــا
يلط( :أ) األمية و ( ) اةسا  ،سد اجلنص
عام ٢٠3٠
 7-٤كفالة أن يغتسد ي املتعلما املعار واملهـارات اليبمـة
لـة أمـور منهـا التعلـيم لتح يـ
لدعم التنمية املستدامة ،مبـا يف لـ
التنميـ ـ ــة املسـ ـ ــتدامة ،واتبـ ـ ــاع أسـ ـ ــاليد العـ ـ ــي املسـ ـ ــتدامة ،وح ـ ـ ــوء
اإل سـ ــان ،واملسـ ــاواة وـ ــا اجلنسـ ــا ،والـ ــاويج لم اتـ ــة السـ ــيم و بـ ــم
العن ــف ،واملوا ن ــة العاملي ــة ،وت ــدير التن ــوع الم ــايف ،وت ــدير مس ــامهة
الم اتة يف التنمية املستدامة ،لول عام ٢٠3٠

 1-7-٤مــدا تعمــيم ‘ ’1تعلــيم املوا نــة العامليــة و ‘ ’٢التعلــيم مــن
أجــم التنميــة املســتدامة ،مبــا يف ل ـ املســاواة وــا اجلنســا وح ــوء
اإل سان ،و ل عل ي الصـعد يف (أ) السياسـات التعليميـة علـ
الصعيد الو ين؛ و ( ) املناهج الدراسـية؛ و (ص) تـدريد املعلمـا؛
و (د) ت ييم الطي

-٤أ ونــاء مرات ـ تعليميــة تراع ــط األ فــال ،و ود اإلعاق ــة ،والف ــروء -٤أ 1-سـ ــبة املـ ــدار ال ـ ـ لصـ ــم عل ـ ـ (أ) الطاقـ ــة الغهرابئيـ ــة؛
و ــا اجلنس ــا ،ورتـ ـ مس ــتوا املراتـ ـ التعليمي ــة ال ائم ــة ،وتي ــة وي ــة و( ) ــبغة اإل ا ــت ألاهـ ـرا ،تعليمي ــة؛ و(ص) أجهـ ـ ة حاس ــووية
ألاهرا ،التعليم؛ و(د) وىن لتية ومواد ميئمـة الحتياجـات الطـي
تعليمية تعالة ومأمو ة وخالية من العنف و املة لل مي
ود اإلعاق ــة؛ و(هـ ــ) مي ــاه الش ــر األساس ــية؛ و(و) مراتـ ـ ص ــحية
أساسـ ــية اهـ ــئ اتلطـ ــة؛ و(ب) مرات ـ ـ أساسـ ــية لغسـ ــم األيـ ــدد (وت ـ ـ
التعــاريف ال ـواردة يف م ــر تــوتئ امليــاه وخــدمات الصــر الصــحط
والنماتة الصحية لل مي )
 -٤التوسـ وصــورة ملحو ــة عل ـ الصــعيد العــاملط يف عــدد املــنا  1- -٤ح ــم ت ــدت ات املس ــاعدة اإل ائي ــة الرأي ــة لت ــدمي امل ــنا
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املدرسـية املتاحـة للبلـدان الناميـة ،وال ســيما أقـم البلـدان ـوا ،والــدول الدراسية ،سد ال طاع و وع الدراسة
اجل رية الصغئة النامية ،والبلدان األتري ية ،ليلتحاء ابلتعليم العـاي،
مب ــا يف لـ ـ الت ــدريد امله ــين وتغنولوجي ــا املعلوم ــات واالتص ــاالت،
وال ـ ـ امج الت ني ـ ــة وا ندسـ ــية والعلمي ـ ــة يف البلـ ــدان املت دم ـ ــة والبل ـ ــدان
النامية األخرا ،لول عام ٢٠3٠
-٤ص ل ي ـ بمدة كب ــئة يف ع ــدد املعلم ــا امل ـ هلا ،ووس ــائم منه ــا -٤ص 1-س ــبة املعلم ــا يف (أ) مرحل ــة م ــا قب ــم التعل ــيم االوت ــدائط؛
التعــاون الــدوي لتــدريد املعلمــا يف البلــدان الناميــة ،ويفاصــة يف أقــم و ( ) التعلــيم االوتــدائط؛ و (ص) التعلــيم اإلعــدادد؛ و (د) التعلــيم
المــا ود ،الــمين حصــلوا عل ـ األقــم عل ـ اةــد األد مــن التــدريد
البلدان ًّوا والدول اجل رية الصغئة النامية ،لول عام ٢٠3٠
امل ـ ــنمم للمعلم ـ ــا (كالت ـ ــدريد الاو ـ ــود) ،قب ـ ــم ا دم ـ ــة أو يف أةن ـ ــاء
ا دمة ،اليبم للتدريص عل املستوا املناسد يف ولد معا
اهلدف  ٥تييق الساواة بني اجلإلسني ومتكني ل الإلساء والفتيات
 1-٥ال ـ ـ ــاء عل ـ ـ ـ
والفتيات يف كم مغان

ي ـ ـ ـ أ ـ ـ ــغال التميي ـ ـ ـ

ـ ـ ــد ي ـ ـ ـ النسـ ـ ــاء  1-1-٥مــا إ ا كــان طــة أ ــر قا و يــة قائمــة ،أم ال ،مــن أجــم تع يـ
وإ فا ورصد املساواة وعدم التميي عل أسا اجلنص

 ٢-٥ال اء عل ي أ غال العنف د ي النساء والفتيـات  1-٢-٥ســبة النســاء املعا ـرات والفتيــات يف ا امســة عشــرة ومــا
يف اجملــالا العــام وا ــا  ،مبــا يف ل ـ اال ـار ابلبشــر واالســتغيل تــوء ،ال ــي تعر ــن لعن ــف و ــدر أو جنس ــط أو فس ــط مــن عش ــئ
حــاي أو ســاو  ،خــيل االةــين عشــر ــهرا الســاو ة ،مصــنفة ســد
اجلنسط واهئ ل من أ واع االستغيل
غم العنف والعمر
 ٢-٢-٥ســبة النســاء والفتيــات يف ا امســة عشــرة ومــا تــوء الــي
تعر ن لعنف جنسط من أ عا اهئ العشـئ ،خـيل االةـين عشـر
هرا الساو ة ،سد العمر ومغان حدو العنف
 3-٥ال ـ ــاء عل ـ ـ ـ ي ـ ـ ـ املمارسـ ـ ــات ال ـ ـ ــارة ،م ـ ــن قبي ـ ــم بواص  1-3-٥سبة النساء الي تـااوح أعمـارهن وـا  ٢٠و  ٢٤سـنة،
األ ف ـ ــال ،وال ـ ـ ـ واص املبغـ ـ ــر ،وال ـ ـ ـ واص ال سـ ـ ــرد ،وتش ـ ــويه األع ـ ـ ــاء والي تـ وجن أو ارتـبطن و ـرين قبـم ولـو سـن ا امسـة عشـرة وقبـم
ولو سن المامنة عشرة
التناسلية للل
 ٢-3-٥ســبة الفتيــات والنســاء الــي تـااوح أعمــارهن وــا  1٥و
 ٤٩عام ــا ،وال ــي خ ــعن لعملي ــة تش ــويه/وا األع ــاء التناس ــلية،
سد العمر
 ٤-٥االعـاا لعمــال الرعايــة والعمــم املنـ ي اهــئ املدتوعــة األجــر  1-٤-٥ســبة الوقــت املعص ـ ل عمــال املن ليــة وأعمــال الرعايــة
وت ـ ــديرها ،وت ـ ــوتئ ا ـ ــدمات العام ـ ــة وا ياك ـ ــم األساس ـ ــية ،وو ـ ـ ـ اهئ املدتوعة األجر ،سد اجلنص والعمر واملغان
سياس ـ ــات للحماي ـ ــة االجتماعي ـ ــة ،وتع ي ـ ـ ت اس ـ ــم املس ـ ـ ولية داخـ ــم
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األســرة املعيشــية والعائلــة ،حســبما يغــون لـ مناســبا علـ الصــعيد
الو ين
 ٥-٥كفالــة املشــاركة الغاملــة والفعالــة للمـرأة وترصــها املتســاوية مـ  1-٥-٥س ـ ـ ــبة امل اع ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ تش ـ ـ ــغلها النس ـ ـ ــاء يف (أ) ال مل ـ ـ ــالت
الرجـم يف ــغم املناصــد ال ياديــة علـ يـ مســتومت صــن ال ـرار الو نية ،و ( ) اةغومات احمللية
يف اةياة السياسية واالقتصادية والعامة
 ٢-٥-٥سبة النساء يف املناصد اإلدارية
 ٦-٥كفالـ ـ ــة حص ـ ــول اجلمي ـ ـ ـ علـ ـ ـ خـ ـ ــدمات الص ـ ــحة اجلنسـ ـ ــية  1-٦-٥سـ ـ ــبة النسـ ـ ــاء الـ ـ ــي ت ـ ـ ـااوح أعمـ ـ ــارهن وـ ـ ــا  1٥سـ ـ ــنة
واإلجناوي ــة وعلـ ـ اة ــوء اإلجناوي ــة ،علـ ـ النح ــو املتفـ ـ علي ــه وت ــا و  ٤٩سـ ـ ــنة وال ـ ـ ــي يتع ـ ـ ــمن ل فس ـ ـ ــهن ق ـ ـ ـرارات مس ـ ـ ــتنئة وش ـ ــأن
لـ لمج عمــم امل ـ متر الــدوي للســغان والتنميــة ومنهــاص عمــم وي ــا العيقــات اجلنســية ،واســتعدام وســائم منـ اةمــم ،والرعايــة املتعل ــة
ابلصحة اإلجناوية
والواثئ ا تامية مل مترات استعرا هما
 ٢-٦-٥ع ــدد البل ــدان الـ ـ ل ــديها قـ ـوا ا وأ مم ــة تغف ــم حص ــول
النساء والرجال المين يف سن  1٥سنة تأكمر علـ خـدمات الرعايـة
واملعلومــات والتم يــف يف ــال الصــحة اجلنســية واإلجناويــة عل ـ ــو
كامم وعل قدم املساواة
-٥أ إج ـ ـ ـراء إص ـ ــيحات مل ـ ــنا امل ـ ـ ـرأة ح وق ـ ــا متس ـ ــاوية يف امل ـ ـ ـوارد -٥أ( 1-أ) ســبة مــوع امل ـ ارعا الــمين تلغــون أرا ،براعيــة أو
االقتصــادية ،وكــمل إمغا يــة حصــو ا عل ـ ح ـ امللغيــة والســيطرة ل ــديهم ح ــوء م ــمو ة يف األرا ـ ــط ال راعي ــة ،سـ ــد اجل ــنص؛ و
علـ ـ ـ األر ،واهئهـ ـ ــا م ـ ــن املمتلغـ ـ ــات ،وعل ـ ـ ـ ا ـ ـ ــدمات املاليـ ـ ــة ) ( ،حص ـ ــة املـ ـ ـرأة و ـ ــا امل ـ ــيك أو أصـ ــحا اة ـ ــوء يف األرا ـ ــط
ال راعية ،سد وع اةيابة
واملئا واملوارد الطبيعية ،وت ا لل وا ا الو نية
-٥أ ٢-سبة البلدان الـ يغفـم تيهـا اإل ـار ال ـا ور (مبـا يف لـ
ال ــا ون العــريف) للم ـرأة املســاواة يف اة ــوء يف ملغيــة األرا ــط و/أو
السيطرة عليها
 -٥تع يـ ـ اس ــتعدام التغنولوجي ــا التمغيني ــة ،ويفاص ــة تغنولوجي ــا  1- -٥سبة األتـراد الـمين لغـون ا ـاتف احملمـول ،حسـد ـوع
اجلنص
املعلومات واالتصاالت ،من أجم تع ي متغا املرأة
-٥ص اعتمــاد سياســات ســليمة وتش ـريعات قاولــة لل فــا وتع يـ هــمه -٥ص 1-س ـ ـ ــبة البل ـ ـ ـ ــدان ال ـ ـ ـ ـ ل ـ ـ ـ ــديها م ـ ـ ـ ــم لتعص ـ ـ ـ ــي وتتب ـ ـ ـ ـ
السياســات والتش ـريعات للنهــو ،ابملســاواة وــا اجلنســا ومتغــا كــم املعصصات العامة املرصودة للمساواة وا اجلنسا ومتغا املرأة
النساء والفتيات عل ي املستومت
اهلدف  - 6فالة توافر الياه وخدمات الترف التح ل اميع وإدارهتا إدارة مستدامة
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امل رات

 1-٦ل ي ـ ه ــد حص ــول اجلمي ـ عل ـ ــو منص ــف عل ـ مي ــاه  1-1-٦سبة السغان المين يستفيدون من خـدمات ميـاه الشـر
ال تدار وطري ة مأمو ة
الشر املأمو ة وامليسورة التغلفة لول عام ٢٠3٠
 ٢-٦ل ي هد حصول اجلميـ علـ خـدمات الصـر الصـحط  1-٢-٦س ـ ــبة الس ـ ــغان ال ـ ــمين يس ـ ــتفيدون م ـ ــن اإلدارة الس ـ ــليمة
ــدمات الصــر الصــحط ،مبــا تيهــا مرات ـ اهســم اليــدين ابلصــاوون
والنمات ــة الص ــحية ،وإهن ــاء التغ ــو يف الع ـراء ،وإي ــيء اهتمــام خ ــا
الحتياجات النساء والفتيـات ومـن يعيشـون يف أو ـاع هشـة ،لـول واملياه
عام ٢٠3٠
 3-٦لســا وعيــة امليــاه ابةــد مــن التلــو  ،ووقــف إل ــاء النفــامت  1-3-٦سبة مياه الصر الصحط املعاجلة وطري ة آمنة
وامل ـ ـواد الغيميائيـ ــة ا ط ــرة ،وت ليـ ــم تس ــرضا إىل أد حـ ــد ،وخفـ ــن  ٢-3-٦سبة الغتم املائية اآلتية من مياه ايطة ات وعية جيدة
س ــبة مي ــاه اجمل ــارد اه ــئ املعاجل ــة إىل النص ــف ،وبمدة إع ــادة الت ــدوير
وإعادة االسـتعدام املـأمون ونسـبة كبـئة علـ الصـعيد العـاملط ،لـول
عام ٢٠3٠
 1-٤-٦التغئ يف كفاءة استعدام املياه عل مدا تاة من ال من

 ٤-٦ل ي ـ ـ ـ ـ بمدة كب ـ ـ ـ ــئة يف كف ـ ـ ـ ــاءة اس ـ ـ ــتعدام املي ـ ـ ـ ــاه يف ي ـ ـ ـ ـ
ال طاعات ،وكفالة سحد املياه العموة وإمـداداتا علـ ـو مسـتدام  ٢-٤-٦ح م ال غ المد تتعر ،له املياه :سـحد امليـاه العموـة
مــن أجــم معاجلــة ــا امليــاه ،واةــد و ــدر كبــئ مــن عــدد األ ــعا كنسبة من موارد املياه العموة املتاحة
المين يعا ون من درة املياه ،لول عام ٢٠3٠
 ٥-٦تنفيـ ــم اإلدارة املتغاملـ ــة مل ـ ـوارد امليـ ــاه عل ـ ـ ي ـ ـ املس ــتومت 1-٥-٦ ،درجة تنفيم اإلدارة املتغاملة للموارد املائية (صفر)1٠٠-
ووس ــائم منه ــا التع ــاون الع ــاور للح ــدود ،حس ــد االقت ــاء ،ل ــول  ٢-٥-٦س ـ ــبة من ـ ــا أحـ ـ ـوا ،املي ـ ــاه الع ـ ــاورة للح ـ ــدود الـ ـ ـ ـ ــا
عام ٢٠3٠
ترتيبات تنفيمية تتعل ابلتعاون يف ال املياه
 ٦-٦محايــة وتــرميم الــنمم اإليغولوجيــة املتصــلة ابمليــاه ،مبــا يف ل ـ  1-٦-٦س ــبة التغ ــئ يف ط ــاء ال ــنمم اإليغولوجي ــة املتص ــلة ابملي ــاه
اجلبال والغاابت واألرا ط الر بة واألهنار ومستودعات امليـاه اجلوتيـة خيل تاة من ال من
والبحئات ،لول عام ٢٠٢٠
-٦أ توسـ ــي طـ ــاء التعـ ــاون الـ ــدوي وت ـ ــدمي الـ ــدعم يف ـ ــال ونـ ــاء -٦أ 1-م ــدار املس ــاعدة اإل ائي ــة الرأي ــة املتص ــلة ابملي ــاه والص ــر
ال ـ ــدرات إىل البل ـ ــدان النامي ـ ــة يف األ ش ـ ــطة والـ ـ ـ امج املتص ـ ــلة ابملي ـ ــاه الصحط ال تعد ج ءا من خطة إ فاء تتوىل اةغومة تنسي ها
ـ امليــاه ،وإبالــة ملوحتهــا ،وكفــاءة
والصــر الصــحط ،مبــا يف ل ـ
اس ـ ــتعدام املي ـ ــاه ،ومعاجل ـ ــة املي ـ ــاه املس ـ ــتعملة ،وتغنولوجي ـ ــات إع ـ ــادة
التدوير وإعادة االستعدام
 -٦دعــم وتع ي ـ مشــاركة اجملتمعــات احملليــة يف لســا إدارة امليــاه  1- -٦س ـ ــبة الوح ـ ــدات اإلداري ـ ــة احمللي ـ ــة ال ـ ـ ل ـ ــديها سياس ـ ــات
وإجـراءات تنفيميــة راســعة يف مــا يتعلـ مبشــاركة اجملتمعــات احملليــة يف
والصر الصحط
إدارة خدمات املياه والصر الصحط
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اهلدف  - 7فالة ملتول اجلميع بتك فة ميسورة ع ى خدمات الااقة احلديثة الوثوقة والستدامة
 1-7كفالــة حصــول اجلمي ـ وتغلفــة ميســورة عل ـ خــدمات الطاقــة  1-1-7سبة السغان املستفيدين من خدمات الغهرابء
اةديمة املوةوقة لول عام ٢٠3٠
 ٢-1-7سـ ـ ــبة السـ ـ ــغان الـ ـ ــمد يعتمـ ـ ــدون أساسـ ـ ــا عل ـ ـ ـ الوقـ ـ ــود
والتغنولوجيا النميفا
 ٢-7ل ي ـ ـ ـ ـ بمدة كب ـ ـ ــئة يف حص ـ ـ ــة الطاق ـ ـ ــة املت ـ ـ ــددة يف م ـ ـ ـ ـ يج  1-٢-7حص ـ ــة الطاق ـ ــة املت ـ ــددة يف مـ ــوع االسـ ــتهيك النه ـ ــائط
للطاقة
الطاقة العاملط
 3-7م ــاعفة املعــدل العــاملط للتح نســن يف كفــاءة اســتعدام الطاقــة  1-3-7كماتــة الطاقــة الـ ت ــا مــن حيــا الطاقــة األوليــة والنــاتج
احمللط اإل اي
لول عام ٢٠3٠
-7أ تع ي ـ ـ التع ـ ــاون الـ ــدوي مـ ــن أجـ ــم تيس ـ ــئ الوصـ ــول إىل ـ ــو -7أ 1-التــدت ات املاليــة الدوليــة املوجهــة إىل البلــدان الناميــة لــدعم
وتغنولوجي ـ ــا الطاق ـ ــة النميف ـ ــة ،مب ـ ــا يف لـ ـ ـ تل ـ ـ املتعل ـ ــة ابلطاق ـ ــة أ شــطة البح ــا والتطــوير يف ــاالت الطاق ــة النميفــة وإ ت ــاص الطاق ــة
املت ـ ـ ــددة ،والغف ـ ـ ــاءة يف اسـ ـ ــتعدام الطاق ـ ـ ــة ،وتغنولوجي ـ ـ ــا الوقـ ـ ـ ـود املت ددة ،مبا يف ل النمم ا ينة
األحف ـ ــورد املت دمـ ـ ــة واأل م ـ ــف ،وتش ـ ـ ـ ي االس ـ ــتممار يف ا ياك ـ ــم
األساسية للطاقة وتغنولوجيا الطاقة النميفة ،لول عام ٢٠3٠
 -7توسي طاء ا ياكم األساسية ولسـا مسـتوا التغنولوجيـا
م ــن أج ــم ت ــدمي خـ ــدمات الطاقـ ــة اةديمـ ــة واملسـ ــتدامة لل مي ـ ـ يف
البلدان النامية ،ويفاصة يف أقم البلـدان ـوا ،والـدول اجل ريـة الصـغئة
الناميــة ،والبلــدان الناميــة اهــئ الســاحلية ،وت ــا ل ـ امج ال ـدعم امل ــدم
لغم منها ،لول عام ٢٠3٠

 1- -7االس ــتممارات يف ــال كف ــاءة الطاق ــة كنس ــبة م ــن الن ــاتج
احمللط اإل اي ومبلغ االستممار املبا ر األجنيب ،يف ـغم لـوييت
مالي ـ ــة ،مـ ــن أجـ ــم تـ ــوتئ ا ياك ـ ــم األساس ـ ــية والتغنولوجي ـ ــا اليبم ـ ــة
ألاهرا ،التنمية املستدامة

اهلدف  - 8تعييي ا لإلمو االقتتادي الارد ،والشامل ل اميع ،والستدا  ،والعمالة الكام ة والإلتاة ،وتوفر العمل الالخبق ل اميع
 1-٨اةفـ ـ ــا عل ـ ـ ـ النمـ ـ ــو االقتصـ ـ ــادد الفـ ـ ــردد وت ـ ـ ــا للمـ ـ ــرو  1-1-٨معدل النمو السـنود للنـاتج احمللـط اإل ـاي اة ي ـط للفـرد
الو نية ،ويفاصة اةفا عل و الناتج احمللـط اإل ـاي ونسـبة  7يف الواحد
املائة عل األقم سنوم يف أقم البلدان وا
 ٢-٨ل يـ مســتومت أعل ـ مــن اإل تاجيــة االقتصــادية مــن خــيل  1-٢-٨مع ـ ــدل النمـ ــو السـ ــنود يف الن ـ ــاتج احملل ـ ــط اإل ـ ــاي لغـ ــم
التنوي ـ ـ  ،واالرت ـ ــاء مبس ــتوا التغنولوجيـ ــا واالوتغـ ــار ،وطـ ــرء تشـ ــمم ع عامم
الاكيـ علـ ال طاعــات املتســمة ابل يمــة امل ــاتة العاليــة وال طاعــات
الغميفة العمالة
 3-٨تع ي ـ السياس ــات املوجهــة ــو التنميــة وال ـ تــدعم األ ش ــطة  1-3-٨ســبة العمالــة اهــئ الرأيــة يف اهــئ العمالــة ال راعيــة ،ســد
اإل تاجيــة ،وتــر العمــم اليئ ـ  ،ومبا ــرة األعمــال اةــرة ،وال ــدرة اجلنص
عل ـ اإلوــداع واالوتغــار ،وتش ـ عل ـ إ ــفاء الطــاو الرأــط عل ـ
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املشــاري املتناهيــة الصــغر والصــغئة واملتوســطة اة ــم ،و وهــا ،وطــرء
منها اةصول عل ا دمات املالية
 ٤-٨لس ـ ـ ـ ــا الغف ـ ـ ـ ــاءة يف اس ـ ـ ــتعدام امل ـ ـ ـ ـوارد العاملي ـ ـ ـ ــة يف ـ ـ ـ ــال  1-٤-٨األة ــر امل ــادد و ص ــيد الف ــرد م ــن األة ــر امل ــادد و ص ــيد
االستهيك واإل تاص ،تدرييا ،حـز عـام  ،٢٠3٠والسـعط إىل تصـم الناتج احمللط اإل اي من األةر املادد
النمو االقتصادد عن التـدهور البي ـط ،وت ـا لل ـار العشـرد للـ امج  ٢-٤-٨االســتهيك امل ــادد احملل ــط و صــيد الف ــرد م ــن االســتهيك
املتعل ـ ـ ابالس ـ ــتهيك واإل ت ـ ــاص املس ـ ــتداما ،م ـ ـ ا ـ ــطيع البل ـ ــدان املـ ــادد احمللـ ــط و سـ ــبة االسـ ــتهيك املـ ــادد احمللـ ــط إىل النـ ــاتج احمللـ ــط
املت دمة النمو ودور الرمدة
اإل اي
 ٥-٨ل ي ـ العمالــة الغاملــة واملنت ــة وتــوتئ العمــم اليئ ـ جلمي ـ  1-٥-٨متوس ـ ـ ال ـ ــدخم يف الس ـ ــاعة للنس ـ ــاء والرج ـ ــال الع ـ ــاملا،
النس ـ ــاء والرج ـ ــال ،مبـ ــن ت ـ ــيهم الش ـ ــبا واأل ـ ــعا وو اإلعاق ـ ــة ،سد الو يفة والعمر واأل عا ود اإلعاقة
وتغات األجر ل اء العمم املتغاتئ ال يمة ،لول عام ٢٠3٠
 ٢-٥-٨مع ـ ـ ــدل البطال ـ ـ ــة ،س ـ ـ ــد اجل ـ ـ ــنص والعم ـ ـ ــر واأل ـ ـ ــعا
ود اإلعاقة

 ٦-٨اةد و در كبـئ مـن سـبة الشـبا اهـئ امللتح ـا ابلعمالـة أو  1-٦-٨س ـ ــبة الش ـ ــبا (ال ـ ــمين تـ ـ ـااوح أعم ـ ــارهم و ـ ــا  1٥س ـ ــنة
و  ٢٤سنة) خارص دائرة التعليم والعمالة والتدريد
التعليم أو التدريد ،لول عام ٢٠٢٠
 7-٨اختــا تــداوئ توريــة وتعالــة لل ــاء علـ الســعرة ،وإهنــاء الــرء  1-7-٨سـ ــبة األ ف ـ ــال الـ ــمين ت ـ ـااوح أعمـ ــارهم و ـ ــا  ٥سـ ــنوات
املعاصــر واال ــار ابلبش ــر ،و ــمان حمــر واست ص ــال أس ـوأ أ ــغال و  17ســنة واملنعــر ا يف ســوء عمــم األ فــال وعــددهم ،ســد
عمــم األ فــال ،مبــا يف ل ـ نيــدهم واســتعدامهم ك نــود ،وإهنــاء اجلنص والعمر
عمم األ فال مي أ غاله ،لول عام ٢٠٢٥
 ٨-٨محاية ح وء العمم وإياد وي ات عمم تـوتر السـيمة واألمـن  1-٨-٨الت ـواتر يف معــدالت إصــاابت العمــم املميتــة واهــئ املميتــة،
جلمي ـ العمــال ،مبــن تــيهم العمــال املهــاجرون ،ويفاصــة املهــاجرات ،سد وع جنص املهاجرين وو عهم
والعاملون يف الو ائف اهئ املست رة
 ٢-٨-٨مسـ ــتوا امتم ـ ــال البل ـ ــدان ة ـ ــوء العم ـ ــم (حري ـ ــة تغـ ــوين

اجلمعيــات واملفاو ــة اجلماعيــة) اســتنادا إىل صــو منممــة العمــم
الدولية والتشريعات الو نية ،سد اجلنص وو املهاجرين

 ٩-٨و ـ وتنفيــم سياســات تــد إىل تع ي ـ الســياحة املســتدامة  1-٩-٨الناتج احمللـط اإل ـاي للسـياحة املبا ـرة كنسـبة مـن مـوع
ال ـ ـ تـ ــوتر تـ ــر العمـ ــم وتع ـ ـ ب الم اتـ ــة واملنت ـ ــات احملليـ ــة ،لـ ــول الناتج احمللط اإل اي ومن معدل النمو
عام ٢٠3٠
 ٢-٩-٨سـ ـ ــبة الو ـ ـ ــائف يف قطاعـ ـ ــات السـ ـ ــياحة املسـ ـ ــتدامة م ـ ــن
موع الو ائف يف قطاع السياحة

 1٠-٨تع ي ـ قــدرة امل سســات املاليــة احملليــة عل ـ تش ـ ي إمغا يــة ( 1-1٠-٨أ) ع ـ ــدد ت ـ ــروع املص ـ ــار الت اري ـ ــة لغـ ــم 1٠٠ ٠٠٠
اةصول عل ا دمات املصرتية والتـأما وا ـدمات املاليـة لل ميـ  ،ـع ابلـغ ،و ( ) عــدد أجهـ ة الصـر اآلي لغــم 1٠٠ ٠٠٠
ع ابلغ
وتوسي طاقها
 ٢-1٠-٨س ــبة البـ ــالغا ( 1٥سـ ــنة تـ ــأكمر) ال ــمين ـ ــم حسـ ــا
مصريف أو حسـا يف م سسـة ماليـة أخـرا أو لـدا م ـدم خـدمات
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-٨أ بمدة دع ــم املعو ــة امل دم ــة م ــن أج ــم الت ــارة للبل ــدان النامي ــة-٨ ،أ 1-املعو ــة امل دم ــة م ــن أج ــم االلت ام ــات وامل ــدتوعات املتص ــلة
ويفاصـ ــة أقـ ــم البلـ ــدان ـ ـوا ،ووسـ ــائم منهـ ــا اإل ـ ــار املتغامـ ــم املع ـ ـ ب ابلت ارة
للمساعدة الت نية املتصلة ابلت ارة امل دمة إىل أقم البلدان وا
 -٨و ـ ـ وتفعيـ ــم اس ـ ـااتي ية عامليـ ــة لتشـ ــغيم الشـ ــبا وتنفيـ ــم  1- -٨وجــود اس ـااتي ية و نيــة مغتملــة ومو ــوعة قيــد التنفيــم
امليمـ ــاء العـ ــاملط لت ــوتئ تـ ــر للعمـ ــم ،الصـ ــادر ع ــن منممـ ــة العمـ ــم تتعل ـ وتشــغيم الشــبا  ،س ـواء ووصــفها اس ـااتي ية قائمــة وــماتا أو
عنصرا من اسااتي ية و نية للتشغيم
الدولية ،لول عام ٢٠٢٠
اهلدف  - 9إقامة هيا ل أساسية قادرة ع ى التمود ،وتفيي التتإليع الشامل ل اميع ،وتشايع االبتكار
 1-٩إقامة هياكم أساسية جيدة النوعيـة وموةوقـة ومسـتدامة وقـادرة  1-1-٩ســبة ســغان الريــف الــمين يعيش ـون عل ـ وعــد كيلــوماين
علـ الصـمود ،مبـا يف لـ هياكـم أساسـية إقليميـة وعـاورة للحــدود ،من ري صاةة ليستعمال يف ي الفصول
ل ــدعم التنمي ــة االقتص ــادية ورت ــاه اإل س ــان ،مـ ـ الاكيـ ـ علـ ـ تيس ــئ  ٢-1-٩عدد الركا وح م الشحنات ،سد وسيلة الن م
عسبعم استفادة اجلمي منها وتغلفة ميسورة وعل قدم املساواة
 ٢-٩تع ي التصـني الشـامم لل ميـ واملسـتدام ،ول يـ بمدة كبـئة  1-٢-٩ال يمة امل اتة التصـنيعية كنسـبة مـن النـاتج احمللـط اإل ـاي
لــول عــام  ٢٠3٠يف حصــة الصــناعة يف العمالــة ويف النــاتج احمللــط للفرد
اإل ــاي ،مبــا يتما ـ م ـ المــرو الو نيــة ،وم ــاعفة حصــتها يف  ٢-٢-٩العمالة يف الصناعة التحويلية كنسبة من موع العمالة
أقم البلدان وا
 3-٩بمدة تر حصول املشـاري الصـناعية الصـغئة اة ـم وسـائر  1-3-٩س ـ ــبة الص ـ ــناعات الص ـ ــغئة اة ـ ــم م ـ ــن م ـ ــوع ال يم ـ ــة
املشـاري  ،وال سـيما يف البلـدان الناميـة ،علـ ا ـدمات املاليـة ،مبــا يف امل اتة من الصناعات
لـ ـ االئتم ــالت امليس ــورة التغلف ــة ،وإدماجه ــا يف سيس ــم ال يم ــة  ٢-3-٩ســبة الصــناعات الصــغئة اة ــم ال ـ ــا قــر ،أو خ ـ
واألسواء
ائتمان
 ٤-٩لس ـ ـا ا ياك ــم األساس ــية ول ــديا الص ــناعات ل ــول ع ــام  1-٤-٩ا بع ــااثت اثر أكس ــيد الغرو ــون لغ ــم وح ــدة م ــن ال يم ــة
 ٢٠3٠جلعلهــا مس ــتدامة ،م ـ بمدة كف ــاءة اس ــتعدام امل ـوارد وبمدة امل اتة
اعتمــاد التغنولوجيــات والعمليــات الصــناعية النميفــة والســليمة وي يــا،
وم قيام ي البلدان ابختا إجراءات وت ا ل درات كم منها
 ٥-٩تع يـ ـ ـ البح ـ ــا العلم ـ ــط ،ولس ـ ــا ال ـ ــدرات التغنولوجي ـ ــة يف  1-٥-٩اإل فــاء عل ـ البحــا والتطــوير كنســبة مــن النــاتج احملل ــط
ال طاع ــات الص ــناعية يف يـ ـ البل ــدان ،وال س ــيما البل ــدان النامي ــة ،اإل اي
مب ــا يف لـ ـ  ،ل ــول ع ــام  ،٢٠3٠تشـ ـ ي االوتغ ــار ول يـ ـ بمدة  ٢-٥-٩العــاملون يف ــال البحــا (مبغــاتئ الــدوام الغامــم) لغــم
كب ـ ــئة يف ع ـ ــدد الع ـ ــاملا يف ـ ــال البح ـ ــا والتطـ ــوير لغـ ــم مليـ ــون مليون سمة
ـ ــع  ،وبمدة إ ف ـ ــاء ال طـ ـ ــاعا الع ـ ــام وا ـ ـ ــا عل ـ ـ البحـ ـ ــا
والتطوير
-٩أ تيسئ إ شاء هياكم أساسـية مسـتدامة وقـادرة علـ الصـمود يف -٩أ 1-مــوع الــدعم الــدوي (املســاعدة اإل ائيــة الرأيــة ابإل ــاتة
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البلــدان الناميــة ،وتحســا الــدعم املــاي والتغنولــوجط والت ــين امل ــدم إىل التدت ات الرأية األخرا) إىل ا ياكم األساسية
للبلدان األتري ية ،وأقـم البلـدان ـوا ،والبلـدان الناميـة اهـئ السـاحلية،
والدول اجل رية الصغئة النامية
 -٩دع ـ ــم أ ش ـ ــطة التطـ ــوير والبح ـ ــا واالوتغ ـ ــار يف التغنولوجي ـ ــا  1- -٩سـ ــبة ال يم ـ ــة امل ـ ــاتة للص ـ ــناعة التغنولوجيـ ـ ـة املتوس ـ ــطة
احملليــة يف البلــدان الناميــة ،ووســائم منهــا كفالــة وجــود وي ــة م اتيــة مــن واملت دمة من موع ال يمة امل اتة
حيــا السياســات للتنوي ـ الصــناعط وإ ــاتة قيمــة للســل األساســية
وا أمور أخرا
-٩ص ل ي ـ ـ ـ ـ بمدة كبـ ـ ـ ــئة يف تـ ـ ـ ــر اةص ـ ـ ــول عل ـ ـ ـ ـ تغنولوجيـ ـ ـ ــا -٩ص 1-سبة السغان املشـمولا وشـبغة ا ـاتف احملمـول ،سـد
املعلومــات واالتصــاالت ،والســعط إىل تــوتئ تــر الوصــول الشــامم التغنولوجيا
وامليسـ ــور إىل ـ ــبغة اإل ا ـ ــت يف أق ـ ــم البل ـ ــدان ـ ـ ـوا ،لـ ــول ع ـ ــام
٢٠٢٠
اهلدف  .10احلد م عد الساواة داخل الب دان وفيما بيإلها
 1-1٠التوصــم تــدرييا إىل ل يـ ــو الــدخم ودعــم اســتمرار لـ  1-1-1٠معدالت ـو صـيد الفـرد مـن إ فـاء األسـر املعيشـية أو
النم ــو ألد  ٤٠يف املائ ــة م ــن الس ــغان ،مبع ــدل أعلـ ـ م ــن املع ــدل إيراداتا من أد  ٤٠يف املائة من السغان و موع السغان
املتوس الو ين ،لول عام ٢٠3٠
 ٢-1٠متغــا وتع ي ـ اإلدمــاص االجتمــاعط واالقتصــادد والسياســط  1-٢-1٠سـ ــبة السـ ــغان الـ ــمين يعيش ــون دون  ٥٠يف املائـ ــة م ــن
لل ميـ  ،وصــر النمــر عــن الســن أو اجلــنص أو اإلعاقــة أو اال تمــاء متوس الدخم ،سد اجلنص والعمر واأل عا ود اإلعاقة
العرقــط أو اإلةــين أو األصــم أو الــدين أو الو ـ االقتصــادد أو اهــئ
ل  ،لول عام ٢٠3٠
 3-1٠كفال ــة تغ ــات الف ــر  ،واة ــد مــن أوج ــه ا ع ــدام املس ــاواة يف  1-3-1٠س ـ ــبة الس ـ ــغان ال ـ ــمين أولغـ ـ ـوا عـ ــن تعر ـ ــهم عص ـ ــيا
النتـ ـ ــائج ،ووسـ ـ ــائم منهـ ـ ــا إبال ـ ــة ال ـ ـ ـوا ا والسياسـ ـ ــات واملمارسـ ـ ــات ملمارس ـ ــات متيي ي ـ ــة أو ل ـ ــرا خ ـ ــيل االة ـ ــين عش ـ ــر ـ ــهرا الس ـ ــاو ة
التميي ي ــة ،وتع يـ ـ التشـ ـريعات والسياس ــات واإلجـ ـراءات امليئم ــة يف ألسبا مر ال ا ون الدوي ة وء اإل سان التميي عل أساسها
هما الصدد
 ٤-1٠اعتمـ ــاد سياسـ ــات ،وال سـ ــيما سياسـ ــات ماليـ ــة وسياسـ ــات  1-٤-1٠حص ــة العم ــم يف الن ــاتج احملل ــط اإل ــاي ،مب ــا يف ل ـ ـ
وشـ ــأن األجـ ــور واةماي ـ ــة االجتماعيـ ــة ،ول ي ـ ـ م ي ـ ــد مـ ــن املس ـ ــاواة األجور ومدتوعات اةماية االجتماعية
تدرييا
 ٥-1٠لســا تنمــيم األس ـواء وامل سســات املاليــة العامليــة ورصــدها  1-٥-1٠م رات السيمة املالية
وتع ي تنفيم تل التنميمات
 ٦-1٠ــمان تع ي ـ متميــم البلــدان الناميــة وإأــاع صــوتا يف عمليــة  1-٦-1٠ســبة ع ــوية البلــدان الناميــة وح وقهــا يف التصــويت يف
صــن ال ـرار يف امل سســات االقتصــادية واملاليــة الدوليــة العامليــة ،مــن
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امل رات

أجـ ــم ل يـ ـ ـ امل ي ـ ــد مـ ــن الفعالي ـ ــة واملص ـ ــداقية واملس ـ ــاءلة والش ـ ــرعية املنممات الدولية
للم سسات
 7-1٠تيسـ ــئ ا ـ ــرة وتن ـ ــم األ ـ ــعا علـ ـ ـ ــو مـ ــنمم وآمـ ــن  1-7-1٠تغ ــاليف التو ي ــف الـ ـ يتحمله ــا املو ــف كنس ــبة م ــن
ومنـ ــتمم ومتسـ ــم ابملس ـ ـ ولية ،وطـ ــرء منهـ ــا تنفيـ ــم سياسـ ــات ا ـ ــرة اإليرادات السنوية يف ولد امل صد
املعط ا وال تتسم سن اإلدارة
 ٢-7-1٠عدد البلدان ال فـمت سياسـات ه ـرة متسـمة سـن
اإلدارة

-1٠أ تنفي ـ ــم مب ـ ــدأ املعاملـ ــة ا اص ـ ــة والتف ـ ــيلية للبل ـ ــدان النامي ـ ــة-1٠ ،أ 1-سـبة ونــود التعريفــات اجلمركيــة املطب ــة علـ الـواردات مــن
ويفاصــة أقــم البلــدان ـوا ،مبــا يتما ـ م ـ اتفاقــات منممــة الت ــارة أقم البلدان وا والبلدان النامية املتمتعة ابإلعفاء الغامـم مـن الرسـوم
اجلمركية
العاملية
 -1٠تش ـ ـ ـ ي املسـ ـ ــاعدة اإل ائيـ ـ ــة الرأيـ ـ ــة والت ـ ــدت ات املاليـ ـ ــة،
مبا يف ل االستممار األجنيب املبا ر ،إىل الدول ال تشـتد اةاجـة
تيهــا إليهــا ،وال ســيما أقــم البلــدان ـوا ،والبلــدان األتري يــة ،والــدول
اجل ري ـ ــة الص ـ ــغئة النامي ـ ــة ،والبل ـ ــدان النامي ـ ــة اه ـ ــئ الس ـ ــاحلية ،وت ـ ــا
ططها وورا ها الو نية

 1- -1٠مـ ــوع تـ ــدت ات املـ ـ ـوارد املعصص ـ ــة للتنمي ـ ــة ،س ـ ــد
البلدان املستفيدة والبلدان املا ة وأ واع التدت ات (عل سـبيم املمـال
املس ـ ـ ـ ـ ــاعدة اإل ائي ـ ـ ـ ـ ــة الرأي ـ ـ ـ ـ ــة ،واالس ـ ـ ـ ـ ــتممار األجن ـ ـ ـ ـ ــيب املبا ـ ـ ـ ـ ــر،
والتدت ات األخرا)

-1٠ص خفن تغاليف معـاميت لـوييت املهـاجرين إىل أقـم مـن -1٠ص 1-تغاليف التحوييت املالية كنسبة من املبالغ احملولة
 3يف املائة ،وإلغاء قنوات التحوييت املالية ال تروـو تغاليفهـا علـ
 ٥يف املائة ،لول عام ٢٠3٠
اهلدف  -11جعل الدن والستوطإلات البشرية شام ة ل اميع وآمإلة وقادرة ع ى التمود ومستدامة
 1-11كفالـ ــة حصـ ــول اجلمي ـ ـ عل ـ ـ مسـ ــاكن وخـ ــدمات أساسـ ــية  1-1-11ســبة الســغان اة ـريا الــمين يعيشــون يف أحيــاء ت ـئة
ميئمـ ــة وآمنـ ــة وميسـ ــورة التغلفـ ــة ،ورت ـ ـ مسـ ــتوا األحيـ ــاء الف ـ ــئة ،أو مستو نات اهئ رأية أو مساكن اهئ الئ ة
لول عام ٢٠3٠
 ٢-11تــوتئ إمغا يــة وصــول اجلميـ إىل مــم ــم مأمو ــة وميســورة  1-٢-11سـ ــبة السـ ــغان الـ ــمين تت ـ ـواتر ـ ــم وسـ ــائم الن ـ ــم العـ ــام
التغلفــة ويســهم الوصــول إليه ــا ومس ــتدامة ،ولســا الس ــيمة عل ـ املناسبة ،سد العمر واجلنص واأل عا ود اإلعاقة
الطرء ،وخاصة وتوسي طـاء الن ـم العـام ،مـ إيـيء اهتمـام خـا
الحتياج ــات األ ــعا ال ــمين يعيش ــون يف ــرو هش ــة والنس ــاء
واأل ف ـ ــال واأل ـ ــعا ود اإلعاق ـ ــة وكب ـ ــار الس ـ ــن ،ل ـ ــول ع ـ ــام
٢٠3٠
 3-11تع ي ـ التوس ـ اة ــرد الشــامم لل ميـ واملســتدام ،وال ــدرة  1-3-11س ـ ـ ــبة مع ـ ـ ــدل اسـ ـ ــتهيك األرا ـ ـ ــط إىل مع ـ ـ ــدل النمـ ـ ــو
علـ ختطــي وإدارة املســتو نات البش ـرية يف ي ـ البلــدان علـ ــو السغار
قائم عل املشاركة ومتغامم ومستدام ،لول عام ٢٠3٠
 ٢-3-11سبة املدن ال لديها هيغم يتيا مشاركة اجملتم املـدر
علـ ــو مبا ــر يف ختطــي املنــا اة ـرية ،ويعمــم اب تمــام ويـعـدار
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 ٤-11تع ي ـ ـ ـ اجله ـ ــود الراميـ ـ ــة إىل محايـ ـ ــة وص ـ ــون ال ـ ـ ـاا الم ـ ـ ــايف
والطبيعط العاملط

 ٥-11ل يـ ـ ا ف ــا ،كب ــئ يف ع ــدد الوتي ــات وع ــدد األ ــعا
املتـ ــأةرين ،وا فـ ــا ،كبـ ــئ يف ا سـ ــائر االقتصـ ــادية املبا ـ ــرة املتصـ ــلة
ابلنــاتج احمللــط اإل ــاي العــاملط الـ لــد وســبد الغ ـوار  ،مبــا يف
لـ ـ ـ الغـ ـ ـوار املتص ـ ــلة ابملي ـ ــاه ،مـ ـ ـ الاكيـ ـ ـ علـ ـ ـ محاي ـ ــة الف ـ ـ ـراء
واأل عا المين يعيشون يف رو هشة ،لول عام ٢٠3٠
 ٦-11اةــد مــن األةــر البي ــط الســليب الفــردد للمــدن ،وطعــرء منهــا
إيــيء اهتمــام خــا لنوعيــة ا ـواء وإدارة فــامت البلــدمت واهئهــا،
لول عام ٢٠3٠
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امل رات
وطري ة د را ية
 1-٤-11صــيد الفــرد مــن مــوع النف ــات (يف ال طــاعا العــام
وا ــا ) ال ـ ـ تعنفـ ـ لص ــون ومحاي ــة وحف ــظ يـ ـ أص ــنا ال ـ ـاا
الم ــايف والطبيعــط ،ســد ــوع الـاا (ة ــايف و بيعـط واــتل  ،ومــا
يعت ـ ه مرك ـ ال ـاا العــاملط ت ـرااث) ومســتوا اةغــم (و ــين وإقليمــط،
والط/ولـ ـ ــدد) ،و ـ ــوع اإل فـ ـ ــاء (إ فـ ـ ــاء تشغيلط/اسـ ـ ــتممار) و ـ ــوع
التموي ــم امل ـ ــدم مـ ــن ال طـ ــاع ا ـ ــا (ت عـ ــات عينيـ ــة ،ومتويـ ــم مـ ــن
ال طاع ا ا اهئ الر ط وورامج الرعاية)
 1-٥-11عــدد األ ــعا املتــوتا واملف ــودين ومــن يةــروا مبا ــرة
وسبد الغوار من وا كم  1٠٠ ٠٠٠ع من السغان
 ٢-٥-11ا س ـ ــائر االقتص ـ ــادية املبا ـ ــرة املتص ـ ــلة ابلن ـ ــاتج احمللـ ـ ــط
اإل ــاي الع ــاملط واأل ـ ـرار الـ ـ ة ــت اب ياك ــم األساس ــية اةيوي ــة
وعدد األعطال ال ة ت اب دمات األساسية وسبد الغوار
 1-٦-11سبة النفامت الصلبة للمدن ،ال ع مـ اب تمـام ويـرد
تفريغهـا هنائيــا علـ ــو كــا  ،مـن مــوع النفـامت الصــلبة للمــدن،
سد املدينة
 ٢-٦-11املتوسـ ـ السـ ــنود ملسـ ــتومت اجلسـ ــيمات (عل ـ ـ سـ ــبيم
املمـ ــال اجلسـ ــيمات مـ ــن الف ـ ــة  ٢.٥واجلسـ ــيمات مـ ــن الف ـ ــة  )1٠يف
املدن (املرجا حسد السغان)

 7-11تــوتئ ســبم اســتفادة اجلميـ مــن مســاحات خ ـراء وأمــاكن  1-7-11متوس ـ حصــة املنط ــة الســغنية ابملــدن ال ـ متمــم ت ــاء
عامة آمنـة و ـاملة لل ميـ و غـن الوصـول إليهـا ،وال سـيما ابلنسـبة مفتوحـ ـ ـ ــا ليسـ ـ ـ ــتعدام العـ ـ ـ ــام لل مي ـ ـ ـ ـ  ،سـ ـ ـ ــد العمـ ـ ـ ــر واجل ـ ـ ــنص
للنساء واأل فال وكبار السن واأل عا ود اإلعاقـة ،لـول عـام واأل عا ود اإلعاقة
٢٠3٠
 ٢-7-11سبة حام التحـرا البـدر أو اجلنسـط سـد العمـر،
واجلــنص ،وو ـ األ ــعا
االةين عشر هرا الساو ة

ود اإلعاق ــة ،ومغ ــان حدوة ــه خ ــيل

-11أ دعــم ال ــرواو اإلياوي ــة االقتص ــادية واالجتماعي ــة والبي ي ــة وــا -11أ 1-ســبة الســغان الــمين يعيشــون يف املــدن الـ تنفــم خططــا
املنــا اة ـرية واملنــا احمليطــة ابملنــا اة ـرية واملنــا الريفيــة ،إ ائية مد ية وإقليمية ،وتدمج التوقعات السغا ية واالحتياجـات مـن
املوارد ،سد ح م املدينة
من خيل تع ي ختطي التنمية الو نية واإلقليمية
 -11العم ــم ،ل ــول ع ــام  ،٢٠٢٠علـ ـ ل ي ـ ـ بمدة كب ــئة يف  1- -11ع ــدد البل ــدان ال ـ ـ تعتم ــد وتنف ــم اس ـ ـااتي يات و ني ــة
ع ـ ــدد امل ـ ــدن واملسـ ــتو نات البشـ ـ ـرية الـ ـ ـ تعتم ـ ــد وتنف ـ ــم سياس ـ ــات للحـد مـن اـا ر الغـوار متشـيا مـ إ ـار سـنداد للحـد مـن اــا ر
وخطط ـ ــا متغامل ـ ــة مـ ــن أج ـ ــم ءـ ــول اجلميـ ـ ـ  ،ول يـ ـ ـ الغف ـ ــاءة يف الغوار للفاة .٢٠3٠-٢٠1٥
اســتعدام املـوارد ،والتعفيــف مــن تغــئ املنــا والتغيــف معــه ،وال ــدرة  ٢- -11سبة اةغومـات احملليـة الـ تعتمـد وتنفـم اسـااتي يات
علـ ـ الص ــمود يف مواجه ــة الغـ ـوار  ،وو ـ ـ وتنفي ــم اإلدارة الغلي ــة اليــة للحــد مــن اــا ر الغ ـوار متشــيا م ـ االس ـااتي يات الو نيــة
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ملع ــا ر الغ ـ ـوار عل ـ ـ ي ـ ـ املس ــتومت ،مب ــا يتما ـ ـ م ـ ـ إ ـ ــار للحد من اا ر الغوار
سنداد للحد من اا ر الغوار للفاة ٢٠3٠-٢٠1٥
-11ص دعــم أقــم البلــدان ـوا ،ووســائم منهــا ت ــدمي املســاعدة املاليــة -11ص 1-سبة الـدعم املـاي املعصـ امل ـدم إىل أقـم البلـدان ـوا
والت نية ،يف إقامـة املبـار املسـتدامة وال ـادرة علـ الصـمود ابسـتعدام لتش ــييد و دي ــد املب ــار املس ــتدامة وال ــادرة علـ ـ الص ــمود واملتس ــمة
ابلغفاءة يف استعدام املوارد ابستعدام مواد الية
املواد احمللية
اهلدف  - 12فالة وجود أمناط استهالك وإنتاج مستدامة
 1-1٢تنفي ــم اإل ــار العش ــرد للـ ـ امج املتعل ــة ل ــا االس ــتهيك  1-1-1٢عـدد البلــدان الـ لــديها خطـ عمـم و نيــة ليســتهيك
واإل تــاص املســتدامة ،م ـ قيــام ي ـ البلــدان ابختــا إج ـراءات ،وتــوي واإل ت ـ ــاص املس ـ ــتداما أو ال ـ ـ ـ أد ـ ــت تل ـ ـ ـ ا ط ـ ـ يف سياس ـ ــاتا
البل ـ ــدان املت دم ـ ــة النمـ ــو دور ال ـ ــرمدة ،م ـ ـ مراع ـ ــاة مسـ ــتوا التنمي ـ ــة الو نية ابعتبارها أولوية أو اهاية
يف البلدان النامية وقدراتا
 ٢-1٢ل يـ ـ ـ ـ ـ اإلدارة املس ـ ـ ـ ــتدامة واالسـ ـ ـ ــتعدام الغفـ ـ ـ ـ ـ للمـ ـ ـ ـ ـوارد  1-٢-1٢األةــر املــادد ،و صــيد الفــرد مــن األةــر املــادد ،و صــيد
الناتج احمللط اإل اي من األةر املادد
الطبيعية ،لول عام ٢٠3٠
 ٢-٢-1٢االســتهيك املــادد احمللــط و صــيد الفــرد مــن االســتهيك
املـ ــادد احمللـ ــط و س ـ ـبة االسـ ــتهيك املـ ــادد احمللـ ــط إىل النـ ــاتج احمللـ ــط
اإل اي
 3-1٢ختف ــين ص ــيد الف ــرد م ــن النف ــامت الغمائي ــة العاملي ــة عل ـ
صعيد أماكن البي ابلت ئة واملستهلغا مب ـدار النصـف ،واةـد مـن
خســائر األاهميــة يف مراحــم اإل تــاص وسيســم اإلمــداد ،مبــا يف ل ـ
خسائر ما وعد اةصاد ،لول عام ٢٠3٠
 ٤-1٢ل يـ ـ ـ ـ اإلدارة الس ـ ـ ــليمة وي ي ـ ـ ــا للمـ ـ ـ ـواد الغيميائي ـ ـ ــة و يـ ـ ـ ـ
النفامت وال دورة عمرها ،وت ا ل ر الدولية املتف عليهـا ،واةـد
كم ـئا مــن إ يقهــا يف ا ـواء واملــاء والاوــة مــن أجــم الت ليــم إىل أد
ح ــد م ــن آاثره ــا ال ـ ـارة علـ ـ ص ــحة اإل س ــان والبي ــة ،ل ــول ع ــام
٢٠٢٠

 1-3-1٢م ر ا سائر الغمائية العاملية

 1-٤-1٢عـ ــدد األ ـ ـرا يف االتفاقـ ــات البي ي ـ ــة الدوليـ ــة املتع ـ ــددة
األ را املتعل ة ونفامت املـواد ا طـرة واهئهـا مـن املـواد الغيميائيـة،
ال ـ تفــط وتعهــداتا والت اماتــا يف ــم املعلومــات عل ـ النحــو الــمد
يتطلبه كم اتفاء د صلة
 ٢-٤-1٢صيد الفرد من توليد النفـامت ا طـرة و سـبة النفـامت
ا طرة املعاجلة ،سد وع املعاجلة
 ٥-1٢اة ــد كم ـ ـئا م ــن إ ت ــاص النف ــامت ،م ــن خ ــيل املن ـ ـ والتعف ــين  1-٥-1٢معدل إعادة التدوير عل الصـعيد الـو ين ،وعـدد أ نـان
املواد املعاد تدويرها
وإعادة التدوير وإعادة االستعمال ،لول عام ٢٠3٠
 ٦-1٢تش ـ ي الشــركات ،وال س ــيما الشــركات الغبــئة والش ــركات  1-٦-1٢عدد الشركات ال تنشر ت ارير تتعل ابالستدامة
عـ ـ الو ني ــة ،علـ ـ اعتم ــاد مارس ــات مس ــتدامة ،وإدراص معلوم ــات
االستدامة يف دورة ت دمي ت اريرها
 7-1٢تع ي مارسات الشراء العمومط املسـتدامة ،وت ـا للسياسـات  1-7-1٢ع ـ ــدد البل ـ ــدان الـ ـ ـ تنف ـ ــم السياس ـ ــات وخط ـ ـ العمـ ــم
املتعل ة ابلشراء العمومط املستدام
واألولومت الو نية
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 ٨-1٢كفالة أن تتواتر للنـا يف كـم مغـان املعلومـات ات الصـلة
والوعط ابلتنمية املسـتدامة وأ ـا العـي يف ومم مـ الطبيعـة ،لـول
عام ٢٠3٠

 1-٨-1٢م ـ ـ ـ ــدا تعم ـ ـ ـ ــيم مراع ـ ـ ـ ــاة ’ ‘1تعل ـ ـ ـ ــيم املوا نـ ـ ـ ــة العاملي ـ ـ ـ ــة
و ’ ‘٢التعل ــيم م ــن أج ــم التنمي ــة املس ــتدامة (مب ــا يف ل ـ ـ التم ي ــف
وش ـ ـ ـ ـ ـ ــأن تغ ـ ـ ـ ـ ـ ــئ املن ـ ـ ـ ـ ـ ــا ) يف (أ) السياس ـ ـ ـ ـ ـ ــات الاووي ـ ـ ـ ـ ـ ــة الو ني ـ ـ ـ ـ ـ ــة،
و ( ) املن ـ ـ ــاهج الدراس ـ ـ ــية و (ص) ت ـ ـ ــدريد املعلم ـ ـ ــا و (د) ت ي ـ ـ ــيم
الطي
-1٢أ 1-كميــة الــدعم امل ــدم إىل البلــدان الناميــة يف ــاي البحــا
والتطـ ــوير مـ ــن أجـ ــم إرس ـ ــاء أ ـ ــا االس ـ ــتهيك واإل ت ـ ــاص املس ـ ــتدامة
والتغنولوجيا السليمة وي يا
 1- -1٢عــدد االسـااتي يات أو السياســات وخطـ العمــم املنفــمة
يف ال السياحة املستدامة املتف عل أدوات رصدها وت ييمها
-1٢ص 1-م دار إعالت الوقود األحفـورد لغـم وحـدة مـن النـاتج
احمللــط اإل ــاي (اإل تــاص واالســتهيك) وكنســبة مــن مــوع النف ــات
الو نية عل الوقود األحفورد

األهدا والغامت (من خطة التنمية املستدامة لعام )٢٠3٠

امل رات

-1٢أ دع ـ ــم البل ـ ــدان النامي ـ ــة لتع ي ـ ـ ق ـ ــدراتا العلمي ـ ــة والتغنولوجي ـ ــة
للم ط قدما و أ ا استهيك وإ تاص أكمر استدامة

 -1٢و ـ وتنفيــم أدوات لرصــد ية ـئات الســياحة املســتدامة ،ال ـ
توتر تر العمم وتع ب الم اتة واملنت ات احمللية ،يف التنمية املستدامة
-1٢ص تر ــيد إعــالت الوقــود األحفــورد اهــئ الفعالــة ال ـ تش ـ
علـ ـ اإلسـ ـرا يف االس ــتهيك ،و لـ ـ وبال ــة تش ــوهات األس ـ ـواء،
وت ا للمرو الو نية ،وطعرء منها إعادة هيغلة ال رائد والـتعل
ابلت ــدريج م ــن اإلع ــالت ال ــارة ،حيمم ــا وج ــدت ،إل ه ــار آاثره ــا
البي يــة ،م ـ إيــيء االعتبــار الغامــم ليحتياجــات والمــرو ا اصــة
للبلدان النامية ،والت ليـم إىل أد حـد مغـن مـن اآلاثر السـلبية علـ
وها عل و يغفم محاية الف راء واجملتمعات احمللية املتأةرة
()٤
اهلدف  - 13اختاذ إجراءات عاج ة ل تتدي لتذر الإلاخ وآاثره

 1-13تع ي ـ ـ ال ــدرة علـ ـ الص ــمود يف مواجه ــة املع ــا ر املرتبط ــة  1-1-13عدد األ عا املتوتا واملف ودين ومن ت ـرروا مبا ـرة
ابملن ــا والغـ ـوار الطبيعي ــة يف يـ ـ البل ــدان ،وتع يـ ـ ال ــدرة علـ ـ وسبد الغوار من وا كم  1٠٠ ٠٠٠ع
التغيف م تل املعا ر
 ٢-1-13عـ ــدد البلـ ــدان ال ـ ـ تعتمـ ــد وتنفـ ــم اس ـ ـااتي يات و نيـ ــة
للحد مـن اـا ر الغـوار متشـيا مـ إ ـار سـنداد للحـد مـن اـا ر
الغوار للفاة .٢٠3٠-٢٠1٥
 3-1-13ســبة اةغومــات احملليــة الـ تعتمــد وتنفــم اسـااتي يات
اليــة للحــد مــن اــا ر الغ ـوار متشــيا م ـ االس ـااتي يات الو نيــة
للحد من اا ر الغوار
 ٢-13إدم ـ ـ ـ ــاص التـ ـ ـ ــداوئ املتعل ـ ـ ـ ــة وتغ ـ ـ ـ ــئ املن ـ ـ ـ ــا يف السياس ـ ـ ـ ــات  1-٢-13ع ـ ـ ــدد البل ـ ـ ــدان الـ ـ ـ ـ أولغ ـ ـ ــت ع ـ ـ ــن و ـ ـ ـ ـ أو تفعيـ ـ ــم
سياسة/اس ـااتي ية/خطة متغامل ــة ت ي ــد ق ــدراتا عل ـ التغي ــف م ـ
واالسااتي يات وا ط الو نية
_______________

( )٤م ـ اإلق ـرار لن اتفاقي ــة األم ــم املتح ــدة اإل اري ــة وش ــأن تغــئ املن ــا ه ــط املنت ــدا اةغ ــومط ال ــدوي األساس ــط
للتفاو ،وشأن االست اوة العاملية لتغئ املنا .

22/32

أعمال ال اإلة ااملتاخبية التع ية داة التإلمية الستدامة لعا 2030

األهدا والغامت (من خطة التنمية املستدامة لعام )٢٠3٠

A/RES/71/313

امل رات
اآلاثر ال ــارة لتغ ــئ املن ــا وتعـ ـ ب ال ــدرة علـ ـ الت ــأقلم مـ ـ املن ــا ،
والتنميــة ال ائمــة علـ ا بعــااثت اهــابات الدتي ــة املنعف ــة علـ ــو
ال يهــدد إ تــاص األاهميــة (مبــا يف ل ـ و ـ خط ـ تغينــف و نيــة،
وت ــدمي مسـ ـامهة ا ــددة علـ ـ الص ــعيد ال ــو ين ،ووياه ــات و ني ــة،
وت رير عن املست دات لفاة السنتا ،أو اهئ ل )

 3-13لســا التعلــيم وإ كــاء الــوعط وال ــدرات البشـرية وامل سســية  1-3-13عــدد البل ــدان ال ـ أد ــت التعفيــف مــن تغــئ املن ــا ،
وش ــأن التعفي ــف م ــن تغ ــئ املن ــا  ،والتغي ــف مع ــه ،واة ــد م ــن أة ــره والتغي ــف مع ــه ،واة ــد م ــن أة ــره واإل ــمار املبغ ــر يف من ــاهج التعل ــيم
االوتدائط والما ود والعاي
واإل مار املبغر وه
 ٢-3-13عــدد البلــدان ال ـ أولغــت عــن تع ي ـ قــدرتا امل سســية
وا يغلي ــة والفرديـ ــة علـ ـ تنفيـ ــم ت ــداوئ التغي ــف والتعفي ــف و ــم
التغنولوجيا والتداوئ اإل ائية
-13أ تنفيم ما تعهـدت وـه األ ـرا مـن البلـدان املت دمـة النمـو يف -13أ 1-املبلغ السنود المد يم سنوم م يما وـدوالر الـوالمت
املتح ـ ــدة يف الف ـ ــاة و ـ ــا ع ـ ــامط  ٢٠٢٠و  ٢٠٢٥ض ـ ــد الوت ـ ــاء
اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإل اريــة وشــأن تغــئ املنــا مــن الت ـ ام ضــد
التعب ــة املش ــاكة ملبل ــغ ق ــدره  1٠٠ولي ــون دوالر س ــنوم ل ــول ع ــام ابلت ام توتئ  1٠٠وليون دوالر
 ٢٠٢٠م ــن ي ـ ـ املص ــادر لتلبي ــة احتياج ــات البل ــدان النامي ــة ،يف
س ـ ـ ــياء إجـ ـ ـ ـراءات ختفيفي ـ ـ ــة دي ـ ـ ــة و ـ ـ ــفاتية يف التنفي ـ ـ ــم ،وجعـ ـ ــم
الص ــندوء األخ ــر للمن ــا يف حال ــة تش ــغيم كام ــم وت وي ــده وـ ـرأ
املال يف أقر وقت مغن
 -13تع يـ اآلليــات اليبمــة لتحســا مســتوا قــدرات التعطــي  1- -13عــدد أقــم البلــدان ـوا والــدول اجل ريــة الصــغئة الناميــة
واإلدارة الفعــالا املتعل ــا وتغــئ املنــا يف أقــم البلــدان ـوا ،والــدول ال ـ تتل ـ ـ دعم ــا متعصص ــا وم ــدار ال ــدعم امل ــدم ،مب ــا يف لـ ـ
التمويـ ــم والتغنولوجيـ ــا وونـ ــاء ال ـ ــدرات ،آلليـ ــات لسـ ــا مسـ ــتوا
اجل ريــة الصــغئة الناميــة ،مبــا يف ل ـ الاكي ـ عل ـ النســاء والشــبا
ق ــدرات التعط ــي واإلدارة الفع ــالا املتعل ــا وتغ ــئ املن ــا  ،مب ــا يف
واجملتمعات احمللية واملهمشة
ل الاكي عل النساء والشبا واجملتمعات احمللية واملهمشة
اهلدف  - 1٤ملفظ اسحمياات والبحار والوارد البحرية واستخدامها ع ى حنو مستدا لتحييق التإلمية الستدامة
 1-1٤من ـ التلــو البحــرد مي ـ أ واعــه واةــد منــه و ــدر كبــئ 1-1-1٤ ،م ـ ــر ت ـ ــر املغ ـ ــممت يف املن ـ ــا
وال ســيما التلــو النــاجم عــن األ شــطة ال يــة ،مبــا يف ل ـ اةطــام املعلفات البيستيغية الطاتية
البحرد ،وتلو املغممت ،لول عام ٢٠٢٥

الس ـ ــاحلية وكمات ـ ــة

 ٢-1٤إدارة الـ ـ ــنمم اإليغولوجيـ ـ ــة البحريـ ـ ــة والسـ ـ ــاحلية علـ ـ ـ ـ ــو  1-٢-1٤س ــبة املن ــا االقتص ــادية اةص ـرية الو ني ــة ال ـ تعــدار
مسـ ــتدام ومحايته ـ ــا ،مـ ــن أج ـ ــم ن ـ ــد ح ـ ــدو آاثر س ـ ــلبية كب ـ ــئة ،ابستعدام عهنج قائمة عل النمم اإليغولوجية
ووسـائم منهـا تع يـ قـدرتا علـ الصـمود ،واختـا اإلجـراءات اليبمــة
إلعادت ــا إىل م ــا كا ــت علي ــه م ــن أج ــم ل يـ ـ الص ــحة واإل تاجي ــة
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للمحيطات ،لول عام ٢٠٢٠
 3-1٤ت ليــم لمــن احمليطــات إىل أد حــد ومعاجلــة آاثره ،ملــة  1-3-1٤قي ـ ــا متوس ـ ـ اةمو ـ ــة البحري ـ ــة يف موع ـ ــة متفـ ـ ـ
عليها من اطات متميلية ألخم العينات
وسائم منها تع ي التعاون العلمط عل ي املستومت
 ٤-1٤تنمـيم الصــيد علـ ـو تعــال ،وإهنــاء الصـيد املفــر والصــيد  1-٤-1٤س ــبة األرص ــدة الس ــمغية املوج ــودة ــمن املس ــتومت
اهـ ــئ ال ـ ــا ور ،واهـ ــئ املبلـ ــغ عنـ ــه ،واهـ ــئ املـ ــنمم ومارسـ ــات الص ـ ــيد املستدامة ويولوجيا
امل ــدمرة ،وتنفي ــم خطـ ـ إدارة قائم ــة علـ ـ العل ــم ،م ــن أج ــم إع ــادة
األرصدة السـمغية إىل مـا كا ـت عليـه يف أقـر وقـت مغـن ،لتصـم
علـ ـ األق ــم إىل املس ــتومت الـ ـ غ ــن أن تت ــيا إ ت ــاص أقصـ ـ اهل ــة
مستدامة وت ا ملا لدده خصائصها البيولوجية ،لول عام ٢٠٢٠
 ٥-1٤حف ـ ــظ  1٠يف املائ ـ ــة عل ـ ـ األق ـ ــم مـ ــن املن ـ ــا الس ـ ــاحلية  1-٥-1٤طاء املنا
والبحرية ،مبا يتسـ مـ ال ـا ون الـو ين والـدوي ،واسـتنادا إىل أت ـم
املعلومات العلمية املتاحة ،لول عام ٢٠٢٠

احملمية م اوم املنا

البحرية

 ٦-1٤حمـ ــر أ ـ ــغال معينـ ــة مـ ــن اإلعـ ــالت امل دمـ ــة إىل مص ـ ــائد  1-٦-1٤الت ــدم ال ــمد ل ــربه البل ــدان يف م ــدا تنفي ــم الص ــغوك
األأاك ال تسهم يف اإلترا يف قدرات الصـيد ويف صـيد األأـاك ،الدوليـة الراميـة إىل مغاتحــة صـيد األأـاك اهــئ املشـروع واهـئ املبلــغ
وإلغــاء اإلعــالت ال ـ تســاهم يف صــيد األأــاك اهــئ املشــروع واهــئ عنه واهئ املنمم
املبلــغ عنــه واهــئ املــنمم ،واإلح ــام عــن اســتحدا إعــالت جديــدة
م ــن ه ــما ال بي ــم ،م ـ ـ التس ــليم و ــرورة أن تغ ــون املعامل ــة ا اص ــة
والتف يلية امليئمة والفعالة ،للبلـدان الناميـة وأقـم البلـدان ـوا ،جـ ءا
ال يت ـ ـ أ م ــن مفاو ــات منمم ــة الت ــارة العاملي ــة وش ــأن اإلع ــالت
()٥
امل دمة ملصائد األأاك ،لول عام ٢٠٢٠
 7-1٤بمدة الفوائد االقتصادية ال تتح للـدول اجل ريـة الصـغئة  1-7-1٤مص ــائد األأ ــاك املس ــتدامة كنس ــبة م ــن الن ــاتج احملل ــط
الناميــة وأقــم البلــدان ـوا مــن االســتعدام املســتدام للم ـوارد البحريــة ،اإل ـ ــاي يف الـ ــدول اجل ريـ ــة الصـ ــغئة الناميـ ــة ،وأقـ ــم البلـ ــدان ـ ـوا،
ملة وسائم منها اإلدارة املستدامة ملصائد األأـاك ،وترويـة األحيـاء و ي البلدان
املائية ،والسياحة ،لول عام ٢٠3٠
-1٤أ بمدة املعـ ـ ــار العلميـ ـ ــة ،وتط ـ ــوير قـ ـ ــدرات البحـ ـ ــا ،و ـ ــم -1٤أ 1-س ـ ــبة م ـ ــوع املي ا يـ ـ ــة املعصصـ ـ ــة للبح ـ ــو يف ـ ـ ــال
التغنولوجي ـ ــا البحري ـ ــة ،م ـ ـ ـ مراع ـ ــاة مع ـ ــايئ الل ن ـ ــة األوقيا واهراتي ـ ــة التغنولوجيا البحرية
اةغومي ـ ــة الدولي ـ ــة ومبادئه ـ ــا التوجيهي ـ ــة املتعل ـ ــة ون ـ ــم التغنولوجي ـ ــا
البحريــة ،مــن أجــم لس ــا صــحة احمليط ــات ،وتع ي ـ إس ــهام التنــوع
البيولوجط البحرد يف تنميـة البلـدان الناميـة ،وال سـيما الـدول اجل ريـة
_______________

( )٥م مراعاة مفاو ات منممة الت ارة العاملية اجلارية وجدول أعمال الدوحة اإل ائط ووالية هو غ كو غ الوبارية.
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الصغئة النامية وأقم البلدان وا
 -1٤تيسئ وصـول صـغار الصـيادين اةـرتيا إىل املـوارد البحريـة  1- -1٤الت ـ ــدم ال ـ ــمد ل ـ ــربه البل ـ ــدان يف م ـ ــدا تطبي ـ ـ إ ـ ــار
ــوء مصــائد األأــاك
قا ور/تنميمط/سياسا /م سس ــط يع ــا
واألسواء
الصغئة يف الوصول إىل املوارد البحرية و مط تل اة وء
-1٤ص تع يـ ـ حف ــظ احمليط ــات وموارده ــا واس ــتعدامها اس ــتعداما
مس ــتداما وتنفي ــم ال ــا ون ال ــدوي وص ــيغته الـ ـواردة يف اتفاقي ــة األم ــم
املتحــدة ل ــا ون البحــار الـ ت ـ اإل ــار ال ــا ور ةفــظ احمليطــات
ومواردهــا واســتعدامها عل ـ ــو مســتدام ،عل ـ ــو مــا تشــئ إليــه
الف رة  1٥٨من وةي ة ”املست بم المد صبو إليه“

-1٤ص 1-ع ـ ــدد البلـ ـ ــدان ال ـ ـ ـ لـ ـ ــرب ت ـ ــدما يف التصـ ـ ــدي عل ـ ـ ـ
ص ــغوك متعل ــة ابحمليط ــات تنف ــم ال ــا ون ال ــدوي ،ويف قب ــول تلـ ـ
الصغوك وتنفيمها مبوجد أ ر قا و يـة وسياسـاتية وم سسـية ،علـ
النح ــو الـ ـوارد يف اتفاقي ــة األم ــم املتح ــدة ل ــا ون البحـ ـار ،م ــن أج ــم
حفظ احمليطات ومواردها ،واستعدامها عل و مستدام

اهلاادف  -1٥محايااة الااإلإلم اايكولوجيااة الريااة وترميمهااا وتعييااي اسااتخدامها ع ااى حنااو مسااتدا  ،وإدارة الذاااابت ع ااى حنااو مسااتدا ،
ومكافحة التتحر ،ووقف تدهور األراض وعكس مساره ،ووقف فيدان التإلوع البيولوج
 1-1٥كفال ـ ــة حف ـ ــظ وت ـ ــرميم ال ـ ــنمم اإليغولوجي ـ ــة ال ي ـ ــة وال ـ ــنمم  1-1-1٥مساحة الغاابت كنسبة من موع مساحة الياوسة
اإليغولوجيــة للميــاه العموــة الداخليــة وخــدماتا ،وال ســيما الغــاابت  ٢-1-1٥سبة املواق ا امة الـ سـد التنـوع البيولـوجط للياوسـة
واألرا ط الر بة واجلبال واألرا ط اجلاتـة ،وكفالـة اسـتعدامها علـ واملي ــاه العمو ــة والـ ـ تش ــملها املن ــا احملمي ــة ،س ــد ــوع النم ــام
و مستدام ،و ل وت ا ليلت امات املنصو عليها يف االتفاقـات اإليغولوجط
الدولية ،لول عام ٢٠٢٠
 ٢-1٥تع ي تنفيـم اإلدارة املسـتدامة جلميـ أ ـواع الغـاابت ،ووقـف  1-٢-1٥الت دم احملرب يف إرساء اإلدارة املستدامة للغاابت
إبالـ ــة الغـ ــاابت ،وتـ ــرميم الغـ ــاابت املتـ ــدهورة ول ي ـ ـ بمدة كبـ ــئة يف
ســبة التشـ ئ وإعــادة اهــر الغــاابت علـ الصــعيد العــاملط ،لــول
عام ٢٠٢٠
 3-1٥مغاتحة التصحر ،وترميم األرا ط والاوـة املتـدهورة ،مبـا يف  1-3-1٥سبة األرا ط املتدهورة إىل موع مساحة الياوسة
ل األرا ط املتأةرة ابلتصحر واجلفا والفي الت ،والسـعط إىل
ل ي عاٍ ٍ
خال من اهرة تدهور األرا ط ،لول عام ٢٠3٠
احملمي ـ ــة مـ ــن املواق ـ ـ املهم ـ ــة

 ٤-1٥كفالة حفظ النمم اإليغولوجية اجلبلية ،مبا يف لـ تنوعهـا  1-٤-1٥التغطي ـ ــة اسـ ــووة ابملن ـ ــا
البيولــوجط ،مــن أجــم تع ي ـ قــدرتا عل ـ تــوتئ املنــات ال ـ ال اهــىن للتنوع البيولوجط اجلبلط
عنها لتح ي التنمية املستدامة ،لول عام ٢٠3٠
 ٢-٤-1٥م ر الغطاء األخ ر اجلبلط
 ٥-1٥اخت ــا إج ـ ـراءات عاجل ــة وهام ــة للح ــد م ــن ت ــدهور املوائ ــم  1-٥-1٥م ر ال ائمة اةمراء
الطبيعي ـ ـ ــة ،ووق ـ ـ ــف ت ـ ـ ــدان التن ـ ـ ــوع البيول ـ ـ ــوجط ،وال ي ـ ـ ــام ،ل ـ ـ ــول
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عام  ،٢٠٢٠ماية األ واع املهددة ومن ا را ها
 ٦-1٥تع ي ـ ـ ـ الت اس ـ ــم الع ـ ــادل واملنص ـ ــف للمن ـ ــات النا ـ ـ ة ع ـ ــن  1-٦-1٥ع ـ ــدد البل ـ ــدان الـ ـ ـ اعتم ـ ــدت أ ـ ـ ـرا تشـ ـ ـريعية وإداري ـ ــة
اســتعدام امل ـوارد اجلينيــة ،وتع ي ـ الســبم املناســبة للوصــول إىل تل ـ وسياساتية لغفالة ت اسم املنات عل و عادل ومنصف
املوارد ،عل النحو املتف عليه دوليا
 7-1٥اختــا إج ـراءات عاجلــة لوقــف الصــيد اهــئ املشــروع ل ـواع  1-7-1٥ســبة األحيــاء ال يــة املت ــر ضــا ،ال ـ جــرا صــيدها أو
احملميــة مــن النبــااتت واةي ـوالت واال ــار ضــا ،والتصــدد ملنت ــات اال ار ضا عل و اهئ مشروع
األحيــاء ال يــة اهــئ املشــروعة ،عل ـ مســتويط العــر ،والطلــد عل ـ
السواء
 ٨-1٥اختــا تــداوئ ملن ـ إدخــال األ ـواع الغريبــة الغابيــة إىل ال ــنمم  1-٨-1٥ســبة البلــدان ال ـ تعتمــد تش ـريعات و نيــة ات صــلة،
اإليغولوجية ل را ط واملياه وت ليم أةر ل إىل حد كبـئ ،ومراقبـة وختص ـ م ـوارد كاتيــة ملنـ إدخــال األ ـواع الغريبــة الغابيــة إىل الــنمم
اإليغولوجية أو مراقبتها
األ واع ات األولوية أو ال اء عليها ،لول عام ٢٠٢٠
 ٩-1٥إدم ـ ـ ــاص ق ـ ـ ــيم ال ـ ـ ــنمم اإليغولوجي ـ ـ ــة والتنـ ـ ــوع البيولـ ـ ــوجط يف  1-٩-1٥الت ـدم احملــرب ـو ل يـ األهــدا الو نيـة املنشــأة وت ــا
عمليــات التعطــي  ،والعمليــات اإل ائيــة ،واس ـااتي يات اةــد مــن للهد  ٢من أهدا آيتشط املتعل ة ابلتنوع البيولـوجط مـن ا طـة
الف ــر ،واةس ــاابت ،علـ ـ الص ــعيدين ال ــو ين واحملل ــط ،ل ــول ع ــام االسااتي ية للتنوع البيولوجط للفاة ٢٠٢٠-٢٠11
٢٠٢٠
-1٥أ حشــد امل ـوارد املاليــة مــن ي ـ املصــادر وبمدتــا بمدة كبــئة -1٥أ 1-املساعدة اإل ائية الرأية والنف ات العامـة املوجهـة ةفـظ
وغ ــر ،حف ــظ التن ــوع البيول ــوجط وال ــنمم اإليغولوجي ــة واس ــتعدامها التن ـ ــوع البيول ـ ــوجط والـ ـ ــنمم اإليغولوجي ـ ــة واسـ ـ ــتعدامها اسـ ـ ــتعداما
مستداما
استعداما مستداما
 -1٥حشـ ـ ــد م ـ ـ ـوارد كبـ ـ ــئة م ـ ــن ي ـ ـ ـ املصـ ـ ــادر وعل ـ ـ ـ ي ـ ـ ـ  1- -1٥املسـ ــاعدة اإل ائيـ ــة الرأيـ ــة والنف ـ ــات العامـ ــة املوجهـ ــة
املستومت وغر ،متويم اإلدارة املسـتدامة للغـاابت وتـوتئ مـا يغفـط ةفظ التنوع البيولوجط والنمم اإليغولوجيـة واسـتعدامها اسـتعداما
من اةوات للبلدان النامية لتع ي تل اإلدارة ،ل ي ا ألاهـرا ،منهـا مستداما
حفظ الغاابت وإعادة التحريج
-1٥ص تع يـ ـ ال ــدعم الع ــاملط لل ه ــود الرامي ــة إىل مغاتح ــة الص ــيد -1٥ص 1-ســبة األحيــاء ال يــة املت ــر ضــا ،ال ـ جــرا صــيدها أو
اه ــئ املش ــروع ل ـواع احملمي ــة واال ــار ض ــا ،و ل ـ ووس ــائم تش ــمم اال ار ضا عل و اهئ مشروع
بمدة قدرات اجملتمعات احمللية عل السعط إىل اةصـول علـ تـر
سبم كسد الربء املستدامة
اهلاادف  - 16التشااايع ع ااى إقامااة اتمعااات مسااالة ال يهمااش فيهااا أملااد م ا أجاال تييااق التإلميااة السااتدامة ،وإ ملااة إمكانيااة
وصول اجلميع إىل العدالة ،وبإلاء مؤسسات فعالة وخاضعة ل مساءلة وشام ة ل اميع ع ى مجيع الستوايت
 1-1٦اةد و در كبئ من ي أ غال العنـف ومـا يتصـم وـه مـن  1-1-1٦ع ــدد ــحام ال ت ــم العم ــد لغ ــم  1٠٠ ٠٠٠س ــمة،
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سد العمر و وع اجلنص
 ٢-1-1٦الوتيــات املتص ـلة ابلنـ ـ اعات لغــم  1٠٠ ٠٠٠ســمة،
سد العمر واجلنص والسبد
 3-1-1٦ســبة الســغان الــمين تعر ـوا للعنــف البــدر أو النفســط
أو اجلنسط خيل االةين عشر هرا الساو ة
 ٤-1-1٦سبة السغان المين يشعرون ابألمان عند ـوا م علـ
األقدام مبفردهم يف أ اء املنط ة ال يعيشون تيها

 ٢-1٦إهنــاء مــا يتعــر ،لــه األ فــال مــن ســوء املعاملــة واالســتغيل  1-٢-1٦ســبة األ فــال الــمين تـااوح أعمــارهم وــا ســنة واحــدة
و  17ســنة والــمين تعر ـوا ألد ع ــا وــدر و/أو اعتــداء فســط
واال ار ابلبشر و ي أ غال العنف والتعميد
من جا د م دمط الرعاية يف الشهر الساو
 ٢-٢-1٦عــدد ــحام اال ــار ابلبشــر لغــم  1٠٠ ٠٠٠ســمة،
سد اجلنص والعمر و غم االستغيل
 3-٢-1٦س ــبة الش ــاابت والش ــبان ال ــمين ت ـ ـااوح أعم ــارهم و ــا
 1٨س ـ ــنة و  ٢٩س ـ ــنة ال ـ ــمين تعر ـ ـوا للعن ـ ــف اجلنس ـ ــط قب ـ ــم سـ ــن
المامنة عشرة
 3-1٦تع ي ـ ـ سـ ــيادة ال ـ ــا ون عل ـ ـ الصـ ــعيدين الـ ــو ين وال ـ ــدوي 1-3-1٦ ،سـبة ــحام العنـف خــيل االةـين عشــر ـهرا الســاو ة
الــمين أولغ ـوا عمــا تعر ـوا لــه مــن إيــماء إىل الســلطات املعتصــة أو
وكفالة تغات الفر لوصول اجلمي إىل العدالة
اهئها من آليات تسوية النـ اعات املعا ضا رأيا
 ٢-3-1٦احملت ـ ـ ـ ون اهـ ـ ــئ احملغ ـ ــوم علـ ـ ــيهم كنسـ ـ ــبة م ـ ــن م ـ ــوع
الس ناء
 ٤-1٦اةـ ــد و ـ ــدر كبـ ــئ مـ ــن التـ ــدت ات اهـ ــئ املشـ ــروعة ل م ـ ـوال  1-٤-1٦ال يمة اإل الية للتدت ات املاليـة اهـئ املشـروعة الداخلـة
واألس ــلحة ،وتع يـ ـ اس ــاداد األص ــول املس ــروقة وإعادت ــا ومغاتح ــة وا ارجة (ابل يمة اةالية لدوالرات الوالمت املتحدة)
ي أ غال اجلر ة املنممة ،لول عام ٢٠3٠
 ٢-٤-1٦ســبة األســلحة امل ــبو ة أو املعمــور عليهــا أو املس ــلمة
الـ ـ ل ــرت س ــلطة اتص ــة ع ــن مص ــدرها اه ــئ املش ــروع /روتها أو
تمبتت من ل  ،متشيا م الصغوك الدولية

 ٥-1٦اةد و در كبئ من الفساد والر وة مي أ غا ما

 1-٥-1٦س ــبة األ ــعا ال ــمين اتص ــلوا م ــرة واح ــدة علـ ـ األق ــم
مبس ـ ـ ول حغـ ــومط ودتع ـ ـوا ر ـ ــوة ملس ـ ـ ول حغـ ــومط ،أو لـ ــد مـ ــنهم
أول ـ ـ املسـ ـ ولون اةغومي ــون دتـ ـ ر ــوة ،خ ــيل االة ــين عش ــر ــهرا
الساو ة
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 ٢-٥-1٦ســبة األعمــال الت اريــة ال ـ اتصــلت مــرة واحــدة عل ـ
األق ــم مبس ـ ـ ول حغ ــومط ودتعـ ــت ر ــوة إىل مس ـ ـ ول حغ ــومط أو
لــد منهـا أول ـ املسـ ولون اةغوميــون دتـ ر ــوة ،خــيل االةــين
عشر هرا الساو ة

 ٦-1٦إ شــاء م سســات تعالــة و ــفاتة وخا ــعة للمســاءلة عل ـ
ي املستومت

 1-٦-1٦النف ــات اةغوميــة الرئيســية كنســبة مــن املي ا يــة األصــلية
املعتمدة ،سد ال طاع (أو سد رموب املي ا ية أو ما اوه)
 ٢-٦-1٦س ـ ـ ــبة الس ـ ـ ــغان الرا ـ ـ ــا ع ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـروتهم األخ ـ ـ ــئة يف
االستفادة من ا دمات العامة

 7-1٦كفالــة اختــا ال ـرارات عل ـ ــو مســت يد ليحتياج ــات  1-7-1٦ســبة الو ــائف ( ســد العمــر ،واجلــنص ،واأل ــعا
ود اإلعاقــة ،والف ــات الســغا ية) يف امل سســات العام ــة (ا ي ــات
و امم لل مي وتشاركط ومتميلط عل ي املستومت
التش ـ ـريعية الو نيـ ــة واحملليـ ــة ،وا دمـ ــة العامـ ــة ،والسـ ــلطة ال ـ ــائية)
م ار ة مبستومت التوبي عل الصعيد الو ين
 ٢-7-1٦ســبة الســغان الــمين يعت ــدون أن صــن ال ـرار عملي ــة
ـ ـ ــاملة لل مي ـ ـ ـ وملبيـ ـ ــة ليحتياجـ ـ ــات ،سـ ـ ــد اجلـ ـ ــنص والعمـ ـ ــر
واإلعاقة والف ة السغا ية
 ٨-1٦توس ـ ـ ــي وتع يـ ـ ـ ـ مش ـ ـ ــاركة البل ـ ـ ــدان النامي ـ ـ ــة يف م سس ـ ـ ــات  1-٨-1٦س ـ ــبة ع ـ ــوية البل ـ ــدان النامي ـ ــة يف املنمم ـ ــات الدولي ـ ــة
وح وقها يف التصويت يف تل املنممات
اةوكمة العاملية
 ٩-1٦توتئ هوية قا و ية لل مي  ،مبا يف ل تس يم املواليد

 1-٩-1٦س ـ ــبة األ فـ ـ ــال دون سـ ـ ــن ا امس ـ ــة الـ ـ ــمين عس ـ ـ ـ لت
والداتم يف قيد الس م املدر ،سد العمر

 1٠-1٦كفالـ ــة وصـ ــول اجلمه ــور إىل املعلومـ ــات ومحاي ــة اةـ ــرمت  1-1٠-1٦ع ـ ـ ــدد م ـ ـ ــا ح التح ـ ـ ـ ـ من ـ ـ ــه م ـ ـ ــن ح ـ ـ ــاالت ال ت ـ ـ ــم،
واالختطا  ،واالختفـاء ال سـرد ،واالحت ـاب التعسـفط ،والتعـميد
األساسية ،وت ا للتشريعات الو نية واالتفاقات الدولية
للصــحفيا والعــاملا يف الوسـ اإلعيمــط امل ـرتبطا ضــم والن ــاويا
واملداتعا عن ح وء اإل سان خيل االةين عشر هرا املا ية
 ٢-1٠-1٦عــدد البلــدان ال ـ تعتم ــد وتطب ـ ــمالت دســتورية
و/أو تشريعية و/أو سياساتية إل يع اجلمهور عل املعلومات
-1٦أ تع ي ـ ـ امل سسـ ــات الو نيـ ــة ات الصـ ــلة ،ملـ ــة أمـ ــور منه ـ ــا -1٦أ 1-وجــود م سســات و نيــة مس ــت لة ة ــوء اإل ســان وت ــا
التعــاون الــدوي ،مــن أجــم ونــاء ال ــدرات عل ـ يـ املســتومت ،وال ملبادط ابريص
سيما يف البلدان النامية ،ملن العنف ومغاتحة اإلرها واجلر ة
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 -1٦تع ي ال ـوا ا والسياسـات اهـئ التميي يـة وإ فا عهـا لتح يـ
التنمية املستدامة

 1- -1٦س ـ ــبة الس ـ ــغان ال ـ ــمين أولغ ـ ـوا ع ـ ــن تعر ـ ــهم عص ـ ــيا
ملمارسات متيي ية أو لرا خيل االةين عشر هرا الساو ة ألسبا
مر ال ا ون الدوي ة وء اإل سان التميي عل أساسها

اهلدف  - 17تعييي وساخبل تإلفيذ الشرا ة العالية وتإلشياها م أجل التإلمية الستدامة
الشؤون الالية
 1-17تع ي ـ ـ تعب ــة امل ـ ـوارد احمللي ــة ،ووس ــائم تش ــمم ت ــدمي ال ــدعم  1-1-17مــوع اإليـرادات اةغوميــة اإل اليــة كنســبة مــن النــاتج
ال ـ ــدوي إىل البل ـ ــدان النامي ـ ــة ،لتحس ـ ــا ال ـ ــدرات احمللي ـ ــة يف ـ ــال احمللط اإل اي ،سد املصدر
لصيم ال رائد واهئها من اإليرادات
 ٢-1-17سبة املي ا ية احمللية املمولة من ال رائد احمللية
 ٢-17قي ـ ــام البل ـ ــدان املت دم ـ ــة النمـ ـ ــو وتنفي ـ ــم الت امات ـ ــا يف ـ ـ ــال
املســاعدة اإل ائيــة الرأيــة تنفيــما كــامي ،مبــا يف ل ـ الت ـ ام العديــد
م ــن تل ـ البل ــدان وبلــو ه ــد ختص ــي س ــبة  ٠,7يف املائ ــة مــن
دخلهـ ــا ال ـ ــومط اإل ـ ــاي للمسـ ــاعدة اإل ائيـ ــة الرأيـ ــة امل دمـ ــة إىل
البلـ ـ ــدان الناميـ ـ ــة ،وختصـ ـ ــي سـ ـ ــبة ت ـ ـ ـااوح وـ ـ ــا  ٠,1٥يف املائـ ـ ــة
و  ٠,٢٠يف املائــة مــن الــدخم ال ــومط اإل ــاي للمســاعدة اإل ائيــة
الرأية ألقم البلـدان ـوا؛ ويشـ م ـدمو املسـاعدة اإل ائيـة الرأيـة
عل النمـر يف إمغا يـة رسـم هـد ع صـ مبوجبـه  ٠,٢٠يف املائـة
علـ األقــم مــن النــاتج ال ــومط اإل ــاي للمســاعدة اإل ائيــة الرأيــة
ألقم البلدان وا

 1-٢-17صايف املسـاعدة اإل ائيـة الرأيـة ،و موعهـا ،واملسـاعدة
اإل ائي ــة الرأي ــة امل دم ــة إىل أق ــم البل ــدان ـ ـوا ،كنس ــبة م ــن ال ــدخم
ال ــومط اإل ــاي لل هــات املا ــة يف جلنــة املســاعدة اإل ائيــة التاوعــة
ملنممة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادد

 3-17حشــد م ـوارد ماليــة إ ــاتية مــن مصــادر متعــددة مــن أجــم  1-3-17االس ــتممار املبا ــر األجنــيب واملس ــاعدة اإل ائي ــة الرأي ــة
والتعاون يف ما وا ولدان اجلنو كنسبة من إ اي املي ا ية احمللية
البلدان النامية
 ٢-3-17ح م التحـوييت املاليـة (وـدوالرات الـوالمت املتحـدة)
كنسبة من موع الناتج احمللط اإل اي
 ٤-17مس ـ ــاعدة البل ـ ــدان النامي ـ ــة يف ل يـ ـ ـ ال ـ ــدرة عل ـ ـ لمـ ــم  1-٤-17تغـ ــاليف خدمـ ــة الـ ــدين كنسـ ــبة مـ ــن صـ ــادرات السـ ــل
الديون عل املدا الطويم من خـيل تنسـي السياسـات الراميـة إىل وا دمات
تع ي ـ ـ التمويـ ــم وـ ــديون وختفيـ ــف أعبـ ــاء الـ ــديون وإعـ ــادة هيغلتهـ ــا،
حســد االقت ــاء ،ومعاجلــة مســألة الــديون ا ارجيــة للبلــدان الف ــئة
املم لة ضا إلخراجها من حالة املديو ية اةرجة
 ٥-17اعتمـ ـ ــاد مـ ـ ــم لتش ـ ـ ـ ي االسـ ـ ــتممار ألقـ ـ ــم البلـ ـ ــدان ـ ـ ـوا 1-٥-17 ،ع ـ ـ ــدد البل ـ ـ ــدان الـ ـ ـ ـ تعتم ـ ـ ــد وتنف ـ ـ ــم مم ـ ـ ــا لتشـ ـ ـ ـ ي
االستممار لصا أقم البلدان وا
وتنفيمها
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التكإلولوجيا
 ٦-17تع يـ التعــاون اإلقليمــط والــدوي وــا الشــمال واجلنــو ويف  1-٦-17عـ ـ ـ ـ ـ ــدد اتفاقـ ـ ـ ـ ـ ــات التعـ ـ ـ ـ ـ ــاون يف ـ ـ ـ ـ ـ ــاي العل ـ ـ ـ ـ ــوم و/أو
م ـ ــا وـ ــا ول ـ ــدان اجلنـ ــو والتع ـ ــاون المية ـ ــط يف م ـ ــا يتعلـ ـ ـ ابلعلـ ــوم التغنولوجيا امل مة وا البلدان ،سد وع التعاون
والتغنولوجيـا واالوتغــار والوصــول إليهــا ،وتع يـ تبــادل املعــار وتـ  ٢-٦-17اال ااكات يف اإل ا ت السـلغط د النطـاء العـرين
ــرو متفـ ـ عليه ــا ،ووس ــائم تش ــمم لس ــا التنس ــي يف م ــا و ــا لغم  1٠٠من السغان ،سد السرعة
اآلليـ ــات ال ائمـ ــة ،وال سـ ــيما عل ـ ـ مسـ ــتوا األمـ ــم املتحـ ــدة ،ومـ ــن
خيل آلية عاملية لتيسئ التغنولوجيا
 7-17تع ي ـ ـ تطـ ــوير تغنولوجيـ ــات سـ ــليمة وي يـ ــا و لهـ ــا و شـ ــرها  1-7-17مــوع مبلــغ التمويــم املعتمــد للبلــدان الناميــة مــن أجــم
وتعميمهــا يف البلــدان الناميــة وشــرو مواتيــة ،مبــا يف ل ـ الشــرو تع ي تطـوير تغنولوجيـات سـليمة وي يـا و لهـا و شـرها وتعميمهـا يف
البلدان النامية
التساهلية والتف يلية ،و ل عل النحو املتف عليه
 ٨-17التفعيــم الغامــم لبن ـ التغنولوجيــا وآليــة ونــاء ال ــدرات يف  1-٨-17سبة األتراد المين يستعدمون اإل ا ت
االت العلم والتغنولوجيا واالوتغار لصـا أقـم البلـدان ـوا لـول
عــام  ،٢٠17وتع يـ اســتعدام التغنولوجيــات التمغينيــة ،وال ســيما
تغنولوجيا املعلومات واالتصاالت
بإلاء اليدرة
 ٩-17تع يـ الـدعم الــدوي لتنفيـم ونـاء ال ــدرات يف البلـدان الناميــة  1-٩-17ال يمـ ــة الدوالريـ ــة للمسـ ــاعدة املاليـ ــة والت نيـ ــة (ووسـ ــائم
تنفيما تعـاال واـدد األهـدا مـن أجـم دعـم ا طـ الو نيـة الراميـة تشــمم التع ـاون وــا الشــمال واجلنــو ويف مــا وــا ولــدان اجلنــو
إىل تنفيــم يـ أهــدا التنميــة املســتدامة ،ووســائم تشــمم التعــاون والتعاون الميةط) املرصودة للبلدان النامية
وا الشمال واجلنو ويف ما وا ولدان اجلنو والتعاون الميةط
التاارة
 1٠-17إي ــاد م ــام ــارد متع ــدد األ ـ ـرا ع ــاملط وق ــائم علـ ـ  1-1٠-17املتوس ـ امل ــرجا للتعريف ــات اجلمركي ــة يف ي ـ أ ــاء
ال واع ــد ومفت ــوح واه ــئ متيي ـ ـ د ومنص ــف يف إ ــار منمم ــة الت ــارة العا
العاملي ــة ،ووس ــائم منه ــا اختت ــام املفاو ــات اجلاري ــة يف إ ــار خط ــة
الدوحة اإل ائية ال و عتها تل املنممة
 11-17ل يـ بمدة كبـئة يف صــادرات البلـدان الناميـة ،وال ســيما  1-11-17حصة البلدان النامية وأقم البلدان ـوا مـن الصـادرات
وغ ــر ،م ــاعفة حص ــة أق ــم البل ــدان ـ ـوا م ــن الص ــادرات العاملي ــة العاملية
لول عام ٢٠٢٠
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 1٢-17ل ي ـ التنفيــم املناســد التوقيــت لوصــول منت ــات ي ـ
أق ـ ــم البل ـ ــدان ـ ـوا إىل األس ـ ـواء و ـ ــدون رس ـ ــوم ركي ـ ــة أو حص ـ ـ
مفرو ــة ،متا ــيا م ـ ق ـرارات منممــة الت ــارة العامليــة ،ووســائم منهــا
كفال ــة جع ــم قواع ــد املنش ــأ التف ــيلية املنطب ــة عل ـ ـ واردات أق ــم
البلدان وا فاتة ووسـيطة ،وكفالـة مسـامهة تلـ ال واعـد يف تيسـئ
الوصول إىل األسواء

 1-1٢-17متوس ـ ـ التعريفـ ــات اجلمركيـ ــة ال ـ ـ تواجههـ ــا البلـ ــدان
النامية وأقم البلدان وا والدول اجل رية الصغئة النامية

الساخبل العامة

اتساء السياسات وامل سسات
 13-17تع ي ـ ـ اس ــت رار االقتص ــاد الغل ــط علـ ـ الص ــعيد الع ــاملط 1-13-17 ،لوحة متاوعة حالة االقتصاد الغلط
ووسائم تشمم تنسي السياسات ول ي اتساقها
 1٤-17تع ي اتساء السياسات ألاهرا ،التنمية املستدامة
 1٥-17احـ ـ ـاام ا ـ ــام السياس ـ ــا وال ي ـ ــادة لغ ـ ــم ول ـ ــد لو ـ ـ ـ
وتنفيم سياسات لل اء عل الف ر ول ي التنمية املستدامة

راكات أصحا املصلحة املتعددين

 1-1٤-17عـ ـ ــدد البلـ ـ ــدان ال ـ ـ ـ لـ ـ ــديها آلي ـ ـ ــات لتع ي ـ ـ ـ اتس ـ ـ ــاء
سياسات التنمية املستدامة
 1-1٥-17م ـ ـ ــدا اس ـ ـ ــتعدام أ ـ ـ ــر النت ـ ـ ــائج وأدوات التعط ـ ـ ــي
اململوكة للبلدان من جا د م دمط التعاون اإل ائط

 1٦-17تع يـ الشـراكة العامليــة مــن أجــم ل يـ التنميــة املســتدامة 1-1٦-17 ،عـ ــدد البلـ ــدان ال ـ ـ أولغـ ــت ع ــن إح ـ ـراب ت ـ ــدم يف مـ ــا
وتغميله ـ ــا وش ـ ـ ـراكات و ـ ــا أص ـ ــحا املص ـ ــلحة املتع ـ ــددين جلم ـ ـ ـ يتعلـ ل ــر رصــد تعاليــة التنميــة ألصــحا املصــلحة املتعــددين الـ
املعـ ــار وا ـ ـ ات والتغنولوجيـ ــا وامل ـ ـوارد املاليـ ــة وت اأهـ ــا ،و ل ـ ـ تدعم ل ي أهدا التنمية املستدامة
ضــد دعــم ل يـ أهــدا التنميــة املســتدامة يف يـ البلــدان ،وال
سيما البلدان النامية
 17-17تش ي وتع ي الشراكات العامـة والشـراكات وـا ال طـاع  1-17-17املبلغ ودوالرات الوالمت املتحـدة املرصـود للشـراكات
العـام وال طــاع ا ــا و ـراكات اجملتمـ املــدر الفعالـة ،ابالســتفادة وا ال طاعا العام وا ا و راكات اجملتم املدر
مـ ــن ا ـ ـ ات املغتسـ ــبة مـ ــن الش ـ ـراكات وم ــن اس ـ ـااتي ياتا لتعب ـ ــة
املوارد

البيالت والرصد واملساءلة

 1٨-17تع ي ـ ت ــدمي الــدعم لبنــاء قــدرات البلــدان الناميــة ،مبــا يف
ل أقم البلدان وا والدول اجل رية الصـغئة الناميـة ،لتح يـ بمدة
كبـ ــئة يف ت ـ ـواتر ويـ ــالت عاليـ ــة اجل ــودة ومناسـ ــبة التوقيـ ــت وموةوقـ ــة
ومفص ـ ــلة حس ـ ــد ال ـ ــدخم ،واجل ـ ــنص ،والسـ ــن ،واال تم ـ ــاء العرق ـ ــط
واإلة ــين ،والو ـ ـ م ــن حي ــا ا ــرة ،واإلعاق ــة ،واملوقـ ـ اجلغـ ـرايف،
واهئه ــا م ــن ا ص ــائ ات الص ــلة يف الس ــياقات الو ني ــة ،ل ــول

 1-1٨-17س ـ ــبة م ـ ـ ـرات التنمي ـ ــة املس ـ ــتدامة املو ـ ــوعة عل ـ ـ
الصــعيد الــو ين ،مـ التصــنيف الغامــم ــا عنــدما تغــون ات صــلة
ابلغاية املستهدتة ،وت ا للمبادط األساسية للحصاءات الرأية
 ٢-1٨-17ع ــدد البل ــدان ال ـ ـ ل ــديها تش ـ ـريعات إحص ــائية علـ ـ
الصعيد الو ين وال تت يد ابملبادط األساسية للحصاءات الرأية
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عام ٢٠٢٠
 3-1٨-17عــدد البلــدان ال ـ لــديها خطــة إحصــائية و نيــة مولــة
ابلغامم وقيد التنفيم ،سد مصدر التمويم
 1٩-17االســتفادة مــن املبــادرات ال ائمــة لو ـ م ــاييص للت ــدم  1-1٩-17ال يمة الدوالريـة جلميـ املـوارد املتاحـة لتع يـ ال ـدرات
احمل ــرب يف ل يـ ـ التنمي ــة املس ــتدامة تغم ــم الن ــاتج احملل ــط اإل ــاي ،اإلحصائية يف البلدان النامية
ودع ــم ونـ ــاء ال ـ ــدرات اإلحصـ ــائية يف البلـ ــدان الناميـ ــة ،ل ــول عـ ــام  ٢-1٩-17سـ ــبة البلـ ــدان ال ـ ـ (أ) أجـ ــرت تعـ ــدادا واحـ ــدا علـ ـ
٢٠3٠
األق ـ ــم للس ـ ــغان واملس ـ ــاكن يف السـ ــنوات العش ـ ــر املا ـ ــية؛ و ( )

ح ـ ــت سـ ــبة  1٠٠يف املائـ ــة يف تس ـ ـ يم املواليـ ــد و سـ ــبة  ٨٠يف
املائة يف تس يم الوتيات
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