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أعمااااال ال اإلااااة ااملتاااااخبية التع يااااة داااااة التإلميااااة السااااتدامة لعااااا   - 71/313
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 ،إن اجلمعية العامة 
ــــــمد اعتمــــــد٢٠1٥أيلول/ســــــبتم   ٢٥املــــــ ر   7٠/1ا هــــــقرار  عيااااااد   ياااااادتإذ   ت ، ال

 ،٢٠3٠اجلمعية العامة مبوجبه خطة التنمية املستدامة لعام 

وراءه يف تنفيــــم خطــــة التنميــــة  ف الركــــد أحــــدا  التعهــــد لال  ل  ــــ عيااااد أيأتااااا    ياااادتوإذ  
هـــط خطـــة اورهـــا اإل ســـان،  ٢٠3٠، وأن خطـــة التنميـــة املســـتدامة لعـــام ٢٠3٠املســـتدامة لعـــام 

ســـتدامة واهامتـــا متغاملـــة واهـــئ قاولـــة للت  ئـــة، ول ـــ  وعامليـــة، ولو ليـــة، وأن أهـــدا  التنميـــة امل
وأهنـــا خطـــة  - االقتصـــادد واالجتمـــاعط والبي ـــط -التـــوابن وـــا األوعـــاد الميةـــة للتنميـــة املســـتدامة 

إىل تع يــ  الســيم العــاملط يف جــو  عمــم مــن أجــم النــا ، وكوكــد األر،، والرخــاء، وتســع  أي ــا  
، ابلعمـــم يف إ ـــار  ـــراكة صـــاحبة املصـــلحةدان واجلهـــات مـــن اةريـــة أتســـا، وتنفـــمها  يـــ  البلـــ

عيـــد كـــمل  يكيـــد  يـــ  املبـــادط املعـــا  ضـــا يف ا طـــة، وأن ال  ـــاء تقائمـــة علـــ  التعـــاون، وإ  
علــ  الف ــر  ميــ  صــوره وأوعــاده، مبــا يف  لــ  الف ــر املــدق ، هــو أكــ  لــد يواجــه العــا ، و ــر  

 اهىن عنه لتح ي  التنمية املستدامة، ال
ــــة 7٠/1إىل أن اجلمعيــــة العامــــة، يف قرارهــــا  شاااارتوإذ   ــــاو   أهــــدا  التنمي ، قــــررت أن تت

املســتدامة واهامتــا وتعســت عر،، ابســتعدام  موعــة مــن امل  ــرات العامليــة الــ  و ــعها تريــ  ا ــ اء 
 املشاك وا الوكاالت املعين مب  رات أهدا  التنمية املستدامة،

معيــة العامــة، يف ال ــرار  فســه، وات ــت علــ  أن متاوعــة خطــة إىل أن اجل شاار أيأتااا  توإذ  
واستعرا ـــها يف املنتـــدا السياســـط الرتيـــ  املســـتوا املعـــين ابلتنميـــة  ٢٠3٠التنميـــة املســـتدامة لعـــام 

املســـتدامة سيسا ـــدان وت ريـــر مرحلـــط ســـنود عـــن أهـــدا  التنميـــة املســـتدامة يعـــده األمـــا العـــام 

https://undocs.org/ar/A/71/L.75


 A/RES/71/313 2030التإلمية الستدامة لعا   أعمال ال اإلة ااملتاخبية التع ية داة
 

2/32 

ة، اســــتنادا  إىل إ ــــار امل  ــــرات العامليــــة، علــــ  النحــــو الــــمد ابلتعــــاون مــــ  منمومــــة األمــــم املتحــــد
 وات ت عليه الل نة اإلحصائية،

علــ  اةاجــة إىل ويــالت مفصــلة عاليــة اجلــودة وســهلة املنــال وحســنة التوقيــت  شااددتوإذ  
 أحد، يستمىن منها وموةوقة تساعد يف قيا  الت دم احملرب، وتغفم ل ي  استفادة  املة ال

  رورة تع ي   مم البيالت وورامج الت ييم الو نية يف البلدان النامية،  يدعيد  توإذ  
ــــــاير   ٢٩املــــــ ر   ٦٨/٢٦1إىل قرارهــــــا  وإذ تشاااااار  ــــــدت  ٢٠1٤كــــــا ون المار/ين الــــــمد أي

اجلمعيـة العامــة مبوجبــه املبــادط األساســية للحصــاءات الرأيــة، والــمد أكــدت تيــه اجلمعيــة العامــة أن 
ط األساســية الــ  لغــم العمــم اإلحصــائط تتوقــف علــ  مــدا  ســيدها يف األ ــر تعاليــة ال ــيم واملبــاد

صــاحبة ال ا و يــة وامل سســية واحاامهــا علــ   يــ  املســتومت السياســية، ومــن جا ــد كاتــة األ ــرا  
 يف النمم اإلحصائية الو نية، املصلحة
 ٢٤ املــــــ ر  ٢٠٠٦/٦ اجمللــــــص االقتصــــــادد واالجتمــــــاعط إىل قــــــرار شاااااار أيأتااااااا  توإذ  
مبنمومــــــة األمــــــم املتحــــــدة، مبــــــا يف  لــــــ   ــــــعبة اجمللــــــص ، الــــــمد أهــــــا  تيــــــه ٢٠٠٦ متوب/يوليــــــه

اإلحصــــاءات التاوعــــة إلدارة الشــــ ون االقتصــــادية واالجتماعيــــة التاوعــــة ل ما ــــة العامــــة، والل ــــان 
اإلقليميــــــة، والوكــــــاالت الدوليــــــة، أن تــــــدعم اجلهــــــود الو نيــــــة املبمولــــــة يف ونــــــاء وتع يــــــ  ال ــــــدرات 

حصــائية الو نيـــة، ويفاصـــة يف البلــدان الناميـــة، ودعـــا  يـــ  الوكــاالت الدوليـــة إىل لســـا درجـــة اإل
التغطيــة والشــفاتية واإلوــي  يف مــا يتعلــ   ميــ  امل  ــرات، وطــرء منهــا  نــد اســت اء ويــالت مــن 
د مصـــادر أخـــرا إال إ ا تـــواترت ويـــالت قطريـــة اـــددة تعـــ ب موةوقيـــة هـــمه البيـــالت املســـت اة، ووعـــ

 إجراء مشاورات م  البلدان املعنية، وابتباع منه يات تتسم ابلشفاتية،

الـــمد أيـــدت اجلمعيـــة  ٢٠1٥متوب/يوليـــه  ٢7املـــ ر   ٦٩/313ا هـــقرار  عياااد   يااادتوإذ  
العامـــة مبوجبـــه خطـــة عمـــم أديـــص أاباب للمـــ متر الـــدوي المالـــا لتمويـــم التنميـــة، الـــ  أ ـــارت تيهـــا 

تســـع  إىل بمدة تـــواتر ويـــالت عاليـــة اجلـــودة، وحســـنة التوقيـــت، أهنـــا ســـو   الـــدول األع ـــاء إىل
وموةــوء ضــا، ومصــنفة حســد  ــوع اجلــنص، والف ــة العمريــة، واال تمــاء اجلغــرايف، ومســتوا الــدخم، 
واال تمـــاء العرقـــط واإلةـــين، واةالـــة مـــن حيـــا ا  ـــرة، واإلعاقـــة، واهـــئ  لـــ  مـــن ا صـــائ   ات 

 األمهية يف السياقات الو نية،
م إىل أن الــدول األع ــاء أ ــارت يف  فــص ال ــرار إىل أهنــا ســت يد الــدعم امل ــد   شاارتذ وإ 

، والبلـــدان الناميــة اهـــئ لبنــاء قـــدرات البلــدان الناميـــة لــمل  الغـــر،، مبــا يف  لـــ  أقــم البلـــدان  ــوا  
ـــة، وســـتعمم مـــن أجـــم حفـــ  التعـــاون الـــدوي، ووســـائم  الســـاحلية، والـــدول اجل ريـــة الصـــغئة النامي

 ت دمي الدعم الت ين واملاي، ضد  بمدة تع ي  قدرة ا ي ات واملغاتد اإلحصائية الو نية، تشمم
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إ ــــار امل  ــــرات العامليــــة مــــن أجــــم أهــــدا  واهــــامت التنميــــة املســــتدامة  عتماااادت - 1 
، الـــــمد و ـــــعه تريـــــ  ا ـــــ اء املشـــــاك وـــــا (1)٢٠3٠الـــــواردة يف خطـــــة التنميـــــة املســـــتدامة لعـــــام 

مب  ــرات أهــدا  التنميــة املســتدامة، وصــيغته الــواردة يف مرتــ  هــما ال ــرار، وكمــا  الوكــاالت املعــين
 1٠إىل  7وات ــــت عليــــه الل نــــة اإلحصــــائية يف دورتــــا المامنــــة واألروعــــا املع ــــودة يف الفــــاة مــــن 

 ، ابعتبــاره أداة  وعيــة قطريــة تشــمم  موعــة أوليــة مــن امل  ــرات تعــن ا ســنوم  ٢٠17آ ار/مــار  
جعـــة  ـــاملة مـــن جا ـــد الل نـــة يف دورتـــا اةاديـــة وا مســـا، امل ـــرر ع ـــدها يف عـــام وخت ـــ  ملرا
ــــــم ٢٠٢٥، ويف دورتــــــا السادســــــة وا مســــــا، امل ــــــرر ع ــــــدها يف عــــــام ٢٠٢٠ ــــــ  أن يعغم  ، عل

 مب  رات عل  الصعيدين اإلقليمط والو ين، ت عها الدول األع اء؛
نيــــة والت نيــــة املتعل ــــة وو ــــ  إىل الل نــــة اإلحصــــائية تنســــي  األعمــــال الف ا اااا ت - ٢ 

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؛

ــــة اإلحصــــائية، مــــن خــــيل تريــــ  ا ــــ اء املشــــاك أيأتااااا   ا اااا ت - 3  وــــا  إىل الل ن
الوكــــاالت املعــــين مب  ــــرات أهــــدا  التنميــــة املســــتدامة، مواصــــلة تن ــــيا ولســــا إ ــــار امل  ــــرات 
العامليـة مـن أجــم معاجلـة  ــاالت تغطيتـه، ومواءمتـه مــ  األهـدا ، وتعريــف املصـطلحات، وتطــوير 
ويـــــالت وصـــــفية، ولتيســـــئ تنفيـــــمه، ووســـــائم منهـــــا االســـــتعرا، الـــــدورد للمنه يـــــات والبيـــــالت 

 دة حاملا تصبا متاحة؛اجلدي
إىل األما العـام مواصـلة تعهـد قاعـدة ويـالت امل  ـرات العامليـة ألهـدا  تا    - ٤ 

التنمية املستدامة، ليسا اد ضـا لـدا إعـداد الت ريـر املرحلـط السـنود املتعلـ  ابألهـدا ، ولغفالـة 
أن البلــدان واملســتعدمة  ــال البيــالت واإلحصــاءات والبيــالت الوصــفية املعرو ــة وشــ الشــفاتية يف

 ألاهرا، اجملامي  اإلقليمية والعاملية؛
إىل األمــــا العـــام مواصــــلة تيســـئ التعـــاون وــــا الـــنمم اإلحصــــائية  أيأتاااا  تا ااا   - ٥ 

الو نيــة واملنممــات الدوليــة واإلقليميــة  ات الصــلة مــن أجــم تع يــ  قنــوات اإلوــي  عــن البيــالت، 
ســـاقها ألاهـــرا، امل  ـــرات املســـتعدمة، ملتاوعـــة أهـــدا  وكفالـــة تنســـي  البيـــالت واإلحصـــاءات وات

 واهامت التنمية املستدامة واستعرا ها، يف حدود املوارد املتاحة؛
أن اإلحصــاءات والبيــالت الرأيــة املســتمدة مــن الــنمم اإلحصــائية الو نيــة  ؤ اادت - ٦ 

حصـــــائية تشـــــغم األســـــا  الـــــيبم إل ـــــار امل  ـــــرات العامليـــــة، ويوصـــــط لن ت ستغشـــــف الـــــنمم اإل
الو نيـة سـبم إدمـاص مصـادر جديـدة للبيـالت يف  ممهـا لتلبيـة احتياجـات خطـة التنميـة املسـتدامة 

_______________ 

 .7٠/1 رار ال (1)
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دور املغاتـــــد اإلحصـــــائية   كـــــد أي ـــــا  تإىل ويـــــالت جديـــــدة، حســـــد االقت ـــــاء، و  ٢٠3٠لعـــــام 
 الو نية ووصفها املنس  للنمام اإلحصائط الو ين؛

يف االســـتعرا، العــــاملط، إىل البيــــالت املنممــــات الدوليـــة علــــ  االســــتناد،  ثتااا - 7 
املســــتمدة مــــن الــــنمم اإلحصــــائية الو نيــــة، وإ ا   تتــــواتر ويــــالت قطريــــة اــــددة لو ــــ  ت ــــديرات 

ا لـــموةوقــة، التشــاور مــ  البلــدان املعنيــة وشــأن إعـــداد واعتمــاد ت ــديرات  و جيــة قبــم النشــر، و 
يـــة مـــن أجـــم  نـــد ابدواجيـــة الت ـــارير، مـــا وـــا املنممـــات الدول علـــ  تع يـــ  االتصـــال والتنســـي  يف

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؛
وجـــو  أن تعنفـــم أ شـــطة النمـــام اإلحصـــائط العـــاملط  يعهـــا ابلت يـــد التـــام  ؤ ااادت - ٨ 

 ؛٢٠٠٦/٦وقرار اجمللص االقتصادد واالجتماعط  (٢)ابملبادط األساسية للحصاءات الرأية
يفطــة عمــم كيــد اتون العامليــة لبيــالت التنميــة املســتدامة، الــ  أع ل ــت  رملاا ت - ٩ 

املط للبيــالت، الــمد ع ــد يف كيــد اتون، جنــو  أتري يــا، يف الفــاة منتــدا األمــم املتحــدة العــ يف
، وأقرتـــــــا الل نـــــــة اإلحصـــــــائية يف دورتـــــــا المامنـــــــة ٢٠17كـــــــا ون المار/ينـــــــاير   1٨إىل  1٥مـــــــن 

ملناقشـــــة عمليـــــة ونـــــاء ال ـــــدرات اإلحصـــــائية املتعل ـــــة يفطـــــة التنميـــــة  واألروعـــــا، والـــــ  تـــــوتر إ ـــــارا  
 ها وتنفيمها وت ييمها؛وختطيط ٢٠3٠املستدامة لعام 

اةاجـــــة إىل أن تتـــــوىل الل نـــــة اإلحصـــــائية إةـــــراء املناقشـــــات يف املنتـــــدا تؤ اااااد  - 1٠ 
السياســط الرتيــ  املســتوا املعــين ابلتنميــة املســتدامة املتعلــ  ابلمغــرات اإلحصــائية واحتياجــات ونــاء 

 ال درات تيما يتصم لهدا  التنمية املستدامة؛
  األمــم املتحـــدة وورا هـــا والوكــاالت املتعصصـــة واألما ـــة البلـــدان وصـــنادي ثتاا - 11 

وم سســــات وريتــــون وودب واملنممــــات الدوليــــة ووكــــاالت  ،العامــــة، مبــــا يف  لــــ  الل ــــان اإلقليميــــة
ــــة علــــ  تغميــــف دعمهــــا امل ــــد   ــــة واإلقليمي ــــاء التمويــــم المنائي ــــالت وون م مــــن أجــــم تع يــــ   ــــ  البي

مـــــا وـــــا املغاتـــــد  ب التنســـــي  يفال ـــــدرات الـــــمد يعـــــ     لـــــ  ونـــــاء  يف ال ـــــدرات اإلحصـــــائية، مبـــــا
اإلحصــــائية الو نيــــة، حســــد االقت ــــاء، ويف حــــدود والمتــــا، وطري ــــة منســــ ة تســــل م ابألولــــومت 

، و لــــ  يف ٢٠3٠الو نيــــة، وتــــ ب امللغيــــة الو نيــــة لعمليــــة تنفيــــم خطــــة التنميــــة املســــتدامة لعــــام 
، والبلـــدان الناميـــة اهـــئ الســـاحلية، ، وأقـــم البلـــدان  ـــوا  البلـــدان الناميـــة، وال ســـيما البلـــدان األتري يـــة

وعـد  والدول اجل رية الصغئة النامية، والبلدان املتوسطة الـدخم والبلـدان الـ  متـر  ـاالت النـ اع ومـا
 الن اع، ابستعدام  ي  الوسائم املتاحة للدعم.

 
_______________ 

 .٦٨/٢٦1ال رار  (٢)
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 ٩٠ اجللسة العامة
 ٢٠17 متوب/يوليه ٦

 الرفق  

 2030لعالية ألهداف وغاايت خاة التإلمية الستدامة لعا  إطار الؤشرات ا  
 

ينبغــط أن تصــنف م  ــرات أهــدا  التنميــة املســتدامة، عنــد االقت ــاء، حســد الــدخم،  
و ـــــوع اجلـــــنص، والســـــن، والعـــــرء، واألصـــــم اإلةـــــين، واةالـــــة املتعل ـــــة اب  ـــــرة، واإلعاقـــــة، واملوقـــــ  

 .(3)ألساسية للحصاءات الرأيةللمبادط ا اجلغرايف، أو أد خصائ  أخرا، وت ا  
 

 امل  رات (٢٠3٠األهدا  والغامت )من خطة التنمية املستدامة لعام 
  اليأتاء ع ى الفير جبميع أشكاله يف  ل مكان - 1اهلدف   
ال  ــاء علــ  الف ــر املــدق  للنــا  أ عــا أينمــا كــا وا  لــول  1-1

يعيشــــون وعـــدد األ ــــعا  الـــمين  ، وهـــو يع ــــا  حاليـــا  ٢٠3٠عـــام 
 دوالر يف اليوم 1.٢٥لقم من 

 ســــبة الســــغان الــــمين يعيشــــون دون خــــ  الف ــــر الــــدوي،  1-1-1
 ســــــــد اجلــــــــنص، والعمــــــــر، والو ــــــــ  الــــــــو يفط، واملوقــــــــ  اجلغــــــــرايف 

 )ح رد/ريفط(
ختفــين  ســبة الرجــال والنســاء واأل فــال مــن  يــ  األعمـــار  ٢-1

لو نيــــة مب ــــدار الــــمين يعــــا ون الف ــــر  ميــــ  أوعــــاده وت ــــا  للتعــــاريف ا
 ٢٠3٠النصف عل  األقم،  لول عام 

 ســـبة الســـغان الــــمين يعيشـــون دون خــــ  الف ـــر الــــو ين،  1-٢-1
  سد اجلنص والعمر

 ســبة الرجــال والنســاء واأل فــال مــن  يــ  األعمــار الــمين  ٢-٢-1
 يعا ون الف ر  مي  أوعاده وت ا  للتعاريف الو نية

ة االجتماعيــــــة وتــــــداوئ ميئمــــــة للحمايــــــو نيــــــة تنفيــــــم  مــــــم  1-3
، ل يــ  تغطيــة ٢٠3٠لل ميــ  وو ــ  حــدود د يــا  ــا، و لــول عــام 

 واسعة للف راء وال عفاء

 ســـبة الســـغان الـــمين تشـــملهم حـــدود د يـــا/ مم للحمايـــة  1-3-1
االجتماعية،  سد اجلنص، و سد الف ات السـغا ية، كاأل فـال، 

عاقــــــــة، والعــــــــا لا عــــــــن العمــــــــم، واملســــــــنا، واأل ــــــــعا   ود اإل
واةوامـــــم، واأل فـــــال حـــــديمط الـــــوالدة، و ـــــحام إصـــــاابت العمـــــم، 

 والف راء، وال عفاء
كفالــــــــة متتــــــــ   يــــــــ  الرجــــــــال والنســــــــاء، وال ســــــــيما الف ــــــــراء  ٤-1

وال عفاء منهم، ونفص اة وء يف اةصـول علـ  املـوارد االقتصـادية، 
وكــــمل  حصــــو م علــــ  ا ــــدمات األساســــية، وعلــــ  حــــ  امــــتيك 

تصـــر   تيهـــا واهـــئ  لـــ  مـــن اة ـــوء املتعل  ـــة ل ـــغال األرا ـــط وال
امللغيــــــة األخـــــــرا، وابملـــــــئا ، وابةصــــــول علـــــــ  املـــــــوارد الطبيعيـــــــة، 
والتغنولوجيــــــا اجلديــــــدة امليئمــــــة، وا ــــــدمات املاليــــــة، مبــــــا يف  لــــــ  

 ســــبة الســـــغان الـــــمين يعيشـــــون يف أســـــر معيشـــــية  غنهـــــا  1-٤-1
 اةصول عل  ا دمات األساسية

ــــــديهم ح ــــــوء  ٢-٤-1 ــــــمين ل ــــــالغا ال  ســــــبة  مــــــوع الســــــغان الب
م ـــــمو ة ةيــــــابة األر،، ولــــــديهم مســـــتندات معــــــا  ضــــــا قــــــا ول ، 
 ويعت ون ح وقهم يف األر، م مو ة،  سد اجلنص و وع اةيابة

_______________ 
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 امل  رات (٢٠3٠األهدا  والغامت )من خطة التنمية املستدامة لعام 
 ٢٠3٠التمويم املتناهط الصغر،  لول عام   
وناء قدرة الف راء والف ـات ال ـعيفة علـ  الصـمود، واةـد مـن  ٥-1

وية رهم ابلمواهر املتطرتة املتصلة ابملنـا  واهئهـا مـن ا ـ ات  تعر هم
 ٢٠3٠والغوار  االقتصادية واالجتماعية والبي ية،  لول عام 

عــدد األ ــعا  املتــوتا واملف ــودين ومــن ت ــرروا مبا ــرة  1-٥-1
  ع  1٠٠ ٠٠٠وسبد الغوار  من وا كم 

الغـوار  م اوـم  ا سائر االقتصادية ال  تع ا مبا ـرة إىل ٢-٥-1
 الناتج احمللط اإل اي العاملط

عـدد البلــدان الــ  تعتمــد وتنفــم اســااتي يات و نيــة للحــد  3-٥-1 
ســـــنداد للحـــــد مـــــن اـــــا ر  مـــــ  إ ـــــار مـــــن اـــــا ر الغـــــوار  متشـــــيا  

 ٢٠3٠-٢٠1٥الغوار  للفاة 
 ســـبة اةغومـــات احملليـــة الـــ  تعتمـــد وتنفـــم اســـااتي يات  ٤-٥-1 

اـــا ر الغـــوار  متشـــيا  مـــ  االســـااتي يات الو نيـــة اليـــة للحـــد مـــن 
 للحد من اا ر الغوار 

كفالــة حشــد مــوارد كبــئة مــن مصــادر متنوعــة، ووســائم منهــا  أ-1
التعـــاون اإل ـــائط املعـــ  ب، مـــن أجـــم ت ويـــد البلـــدان الناميـــة، وال ســـيما 
أقــم البلــدان  ــوا ، مبــا يغفيهــا مــن الوســائم الــ   غــن التنبــ  ضــا مــن 

م تنفيـــم وـــرامج وسياســـات ترمـــط إىل ال  ـــاء علـــ  الف ـــر  ميـــ  أجـــ
 أوعاده

 ســـبة املـــوارد املولـــدة اليـــا  الـــ  ختصصـــها اةغومـــة مبا ـــرة  1-أ-1
 ل امج اةد من الف ر

 ســبة  مــوع اإل فــاء اةغــومط علــ  ا ــدمات األساســية  ٢-أ-1
 )التعليم والصحة واةماية االجتماعية(

تســتتب   للمــنا والتــدت ات الواتــدة الــ  ال اجملمــوع اإل ــاي 3-أ-1
اقــاا، ديــون، والــ  ختص ــ  مبا ــرة لــ امج اةــد مــن الف ــر اســواب   

 كنسبة من الناتج احمللط اإل اي
و ــ  أ ــر سياســاتية ســليمة علــ  الصــعد الو نيــة واإلقليميــة   -1

والدوليــــة، اســـــتنادا  إىل اســـــااتي يات إ ائيـــــة مراعيـــــة ملصـــــا  الف ـــــراء 
ومراعيــــة للمنمــــور اجلنســــار، مــــن أجــــم تســــري  وتــــئة االســــتممار يف 

 اإلجراءات الرامية إىل ال  اء عل  الف ر

 ســـــبة اإل فـــــاء اةغـــــومط الرأأـــــاي واملتغـــــرر املعصـــــ   1- -1
لل طاعــات الــ  تفيــد املــرأة والف ــراء والف ــات ال ــعيفة علــ   ــو اهــئ 

 متناسد

 م  الذذاخب  والتذذية اسحمسنإلة وتعييي اليراعة الستدامةاليأتاء ع ى اجلوع وتوفر األ -2اهلدف 
ال  اء عل  اجلوع وكفالة حصـول اجلميـ ، وال سـيما الف ـراء  1-٢

والف ـــات ال ـــعيفة، مبـــن تـــيهم الر ـــ ، علـــ  مـــا يغفـــيهم مـــن الغـــماء 
 ٢٠3٠املأمون واملغم د  وال العام،  لول عام 

 معدل ا تشار     التغمية 1-1-٢
ا تشـــار ا عـــدام األمـــن الغـــمائط املتوســـ  أو الشـــديد معـــدل  ٢-1-٢

 وس  السغان، استنادا إىل م يا  املعالة من ا عدام األمن الغمائط
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 امل  رات (٢٠3٠األهدا  والغامت )من خطة التنمية املستدامة لعام 
، ٢٠3٠إهنــــــاء  يــــــ  أ ــــــغال ســــــوء التغميــــــة،  لــــــول عــــــام  ٢-٢  
 لــ  ل يــ  األهــدا  املت فــ  عليهــا دوليــا  وشــأن توقــف النمــو  يف مبــا

، ومعاجلــــة االحتياجــــات وا ــــ ال لــــدا األ فــــال دون ســــن ا امســــة
التغمويـــــــة للمراه ــــــــات واةوامــــــــم واملرا ـــــــ  وكبــــــــار الســــــــن،  لــــــــول 

 ٢٠٢٥ عام

 ٢->معــدل ا تشــار توق ــف النمــو )الطــول ابلنســبة للعمــر  1-٢-٢
  طــة مــن اال ــرا  املعيــارد عــن متوســ  معــايئ  ــو الطفــم ملنممــة 

 الصحة العاملية( وا األ فال دون سن ا امسة
 ٢+<شــار ســوء التغميــة )الــوبن ابلنســبة للطــول معــدل ا ت ٢-٢-٢
  طة من اال را  املعيارد عن متوس  معـايئ  ـو الطفـم  ٢->أو 

ملنممــة الصـــحة العامليـــة( وـــا األ فــال دون ســـن ا امســـة، مصـــنفا 
 حسد النوع )ا  ال وبمدة الوبن(

م ـــاعفة اإل تاجيـــة ال راعيـــة ودخـــم صـــغار منت ـــط األاهميـــة،  3-٢
لنســــــاء وأتــــــراد الشــــــعو  األصــــــلية وامل ارعــــــون األســــــريون وال ســــــيما ا

والرعاة والصيادون، ووسـائم تشـمم كفالـة املسـاواة يف حصـو م علـ  
األرا ـــــط وعلـــــ  مـــــوارد اإل تـــــاص األخـــــرا، واملـــــدخيت، واملعـــــار ، 
وا ـــدمات املاليـــة، وإمغا يـــة وصـــو م إىل األســـواء، وحصـــو م علـــ  

علــــ  تــــر  عمــــم اهــــئ  الفــــر ، لتح يــــ  قيمــــة م ــــاتة، وحصــــو م
 ٢٠3٠براعية،  لول عام 

ح ــــم اإل تــــاص لغــــم وحــــدة عمــــم حســــد ت ــــات ح ــــم  3-1-٢
 امل سسة ال راعية/الرعوية/اةرجية

متوســــ  دخــــم صــــغار منت ــــط األاهميــــة،  ســــد اجلــــنص  ٢-3-٢
 والو   من حيا اال تماء إىل الشعو  األصلية

ارســــات كفالــــة وجــــود  مــــم إ تــــاص اهــــمائط مســــتدامة، وتنفيــــم م ٤-٢
براعية متينـة تـ دد إىل بمدة اإل تاجيـة واحملاصـيم، وتسـاعد علـ  اةفـا  
علـــ  الـــنمم اإليغولوجيـــة، وتعـــ ب ال ـــدرة علـــ  التغيـــف مـــ  تغـــئ املنـــا  
وعلــ  مواجهــة أحــوال الط ــص الشــديدة وحــاالت اجلفــا  والفي ــالت 
ـــن تـــدرييا  وعيـــة األرا ـــط والاوـــة،  لـــول  واهئهـــا مـــن الغـــوار ، ولس  

 ٢٠3٠ عام

ــــــــــــــــــة املعصصــــــــــــــــــة لل راعــــــــــــــــــة  1-٤-٢  ســــــــــــــــــبة املســــــــــــــــــاحة ال راعي
 واملستدامة املنت ة

ــــــــمور والنبــــــــااتت امل روعــــــــة  ٥-٢ ــــــــوع اجليــــــــين للب اةفــــــــا  علــــــــ  التن
واةيــوالت املدجنــة واألليفــة ومــا يتصــم ضــا مــن األ ــواع ال يــة، ووســائم 
  تشـــمم ونــــوك البــــمور والنبــــااتت املتنو عــــة الــــ  تــــدار إدارة ســــليمة علــــ

الصــــعد الو نيــــة واإلقليميــــة والدوليــــة، وكفالــــة الوصــــول إليهــــا، وت اســــم 
املنــات  النا ــ ة عــن اســتعدام املــوارد اجلينيــة ومــا يت صــم ضــا مــن معــار  
ت ليديــــــة وعــــــدل وإ صــــــا  علــــــ  النحــــــو املتفــــــ  عليــــــه دوليــــــا ،  لــــــول 

 ٢٠٢٠ عام

عـــــة عـــــدد املـــــوارد اجلينيـــــة النباتيـــــة واةيوا يـــــة ل اهميـــــة وال را 1-٥-٢
 الطويم املودعة يف مرات  للحفظ عل  املدا املتوس  أو

 ســــبة الســــيالت احملليــــة الــــ  تصــــنف علــــ  أهنــــا معر ــــة  ٢-٥-٢
للعطر، أو اهئ معر ة للعطـر، أو ت ـف عنـد مسـتوا اهـئ معـرو  

  طر ا  را ها
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 امل  رات (٢٠3٠األهدا  والغامت )من خطة التنمية املستدامة لعام 
بمدة االســــتممار، وطــــرء تشــــمم التعــــاون الــــدوي املعــــ  ب، يف  أ-٢  

يــة، ويف البحــو  ال راعيــة وخــدمات اإلر ــاد ا ياكــم األساســية الريف
ال راعط، ويف تطوير التغنولوجيا وونوك اجلينات اةيوا ية والنباتيـة مـن 
أجــم تع يــ  ال ــدرة اإل تاجيــة ال راعيــة يف البلــدان الناميــة، ال ســيما يف 

 أقم البلدان  وا  

 م  ر التوجه يف اجملال ال راعط للنف ات اةغومية 1-أ-٢
التدت ات الرأيـة )املسـاعدة اإل ائيـة الرأيـة م ـاتا   موع ٢-أ-٢

 إليها تدت ات رأية أخرا( إىل ال طاع ال راعط

منـــ  ال يـــود املفرو ـــة علـــ  الت ـــارة وتصـــحيا التشـــوهات يف   -٢
األســـــواء ال راعيـــــة العامليـــــة، وطــــــرء تشـــــمم اإللغـــــاء املـــــوابد جلميــــــ  

التصـــدير  ات أ ـــغال إعـــالت الصـــادرات ال راعيـــة، و يـــ  تـــداوئ 
 األةر املماةم، وت ا لتغليف جولة الدوحة اإل ائية

 إعالت الصادرات ال راعية 1- -٢

ص اعتمـــاد تـــداوئ ل ـــمان ســـيمة أداء أســـواء الســـل  األساســـية -٢
ومشت اتا، وتيسئ اةصول عل  املعلومـات عـن األسـواء يف الوقـت 

 لــــــ  املناســـــد، مبـــــا يف  لـــــ  عـــــن االحتيا يـــــات مـــــن األاهميـــــة، و 
 للمساعدة عل  اةد من  دة ت لد أسعارها

 م  ر مفارقات أسعار األاهمية 1-ص-٢

 ضمان متتنع اجلميع أبمناط عيش صحية وابلرفاهية يف مجيع األعمار -3اهلدف 
 7٠خفــــن النســــبة العامليــــة للوتيــــات النفاســــية إىل أقــــم مــــن  3-1

 من املواليد األحياء 1٠٠ ٠٠٠حالة لغم 
 ت النفاسية سبة الوتيا 3-1-1
  سبة الوالدات ال  يشر  عليها أخصائيون صح يون م ه رة ٢-3-1

إهنــاء وتيــات املواليــد واأل فــال دون ســن ا امســة الــ   غــن  ٢-3
، وســعط  يــ  البلــدان إىل ولــو  هــد  ٢٠3٠تفاديهــا،  لــول عــام 

حالــــــة وتــــــاة يف كــــــم  1٢خفــــــن وتيــــــات املواليــــــد علــــــ  األقــــــم إىل 
فـــن وتيـــات األ فـــال دون ســـن ا امســـة مولـــود حـــط، وخ 1 ٠٠٠
 مولود حط 1 ٠٠٠حالة وتاة عل  األقم يف كم  ٢٥إىل 

 معدل وتيات األ فال دون سن ا امسة 1-٢-3
 معدل وتيات املواليد ٢-٢-3

ال  ــاء علــ  أوو ــة اإليــدب والســم واملــيرم واألمــرا، املداريــة  3-3
را، املن ولــــة املهملـــة، ومغاتحــــة االلتهــــا  الغبـــدد الــــوابئط، واألمــــ

 ٢٠3٠ابملياه، واألمرا، املعدية األخرا  لول عام 

عــــدد اإلصــــاابت اجلديــــدة وفــــئو    ــــ  املناعــــة البشــــرية  3-3-1
 ــــع  اهــــئ مصــــا  مــــن الســــغان  ســــد اجلــــنص  1 ٠٠٠لغــــم 

 والعمر والف ات الرئيسية من السغان
  ع  1٠٠ ٠٠٠معدل ا تشار داء السم لغم  ٢-3-3
  ع  1 ٠٠٠اوة ابمليرم لغم عدد حاالت اإلص 3-3-3
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 امل  رات (٢٠3٠األهدا  والغامت )من خطة التنمية املستدامة لعام 
عــدد اإلصــاابت لمــرا، التهــا  الغبــد الــوابئط ابء لغــم  ٤-3-3  

 من السغان 1٠٠ ٠٠٠
ـــــدخيت ملغاتحـــــة  ٥-3-3 ـــــمين يســـــتل مون ت عـــــدد األ ـــــعا  ال

 األمرا، املدارية املهملة
خفــــن الوتيــــات املبغــــرة النا ــــة عــــن األمــــرا، اهــــئ املعديــــة  ٤-3

ة والعــــــيص وتع يـــــ  الصــــــحة والســــــيمة مب ـــــدار الملــــــا وتـــــوتئ الوقايــــــ
 ٢٠3٠الع لية،  لول عام 

معــــــدل الوتيــــــات النا ــــــة عــــــن أمــــــرا، ال لــــــد واألوعيــــــة  1-٤-3
 الدموية والسر ان وداء السغرد واألمرا، التنفسية امل منة

 معدل وتيات اال تحار ٢-٤-3
تع ي  الوقاية من إسـاءة اسـتعمال املـواد املعـدرة، مبـا يف  لـ   ٥-3

املعــــــدرات وتنــــــاول الغحــــــول علــــــ   ــــــو ي ــــــر ابلصــــــحة،  تعــــــا ط
  ل  وعيص

 طـــــاء تغطيـــــة التـــــدخيت العيجيـــــة )ا ـــــدمات الدوائيـــــة  1-٥-3
ــــــة اليح ــــــة( ملعاجلــــــة  ــــــم والرعاي والنفســــــا ية وخــــــدمات إعــــــادة التأهي

 اال طراابت النا  ة عن تعا ط املواد املعدرة
  الو نيـة االستعمال ال ار للغحـول، اـددا  وت ـا  للمـرو  ٢-٥-3

سـنة تـأكمر(  1٥يف إ ار استهيك الفرد الواحد مـن الغحـول )سـن 
 الصايف يف سنة ت و ية، ابللاات من الغحول

خفن عدد الوتيـات واإلصـاابت النا ـة عـن حـواد  املـرور  ٦-3
 ٢٠٢٠عل  الصعيد العاملط إىل النصف  لول عام 

اد  معـــدالت الوتيـــات النا ـــة عـــن اإلصـــاابت جـــراء حـــو  1-٦-3
 املرور عل  الطرء

 مان حصول اجلمي  علـ  خـدمات رعايـة الصـحة اجلنسـية  3-7
واإلجناويــة، مبــا يف  لــ  خــدمات ومعلومــات تنمــيم األســرة والتم يــف 
وشـــــــأهنا، وإدمـــــــاص الصـــــــحة اإلجناويـــــــة يف االســـــــااتي يات والـــــــ امج 

 ٢٠3٠الو نية،  لول عام 

ســـــنة(  ٤٩-1٥ ســـــبة النســـــاء الـــــي  يف ســـــن اإلجنـــــا  ) 3-7-1
 والي  لعب يت حاجتعهن إىل تنميم األسرة وطرء حديمة

-1٥ سـنة؛ و 1٤-1٠معـدل الـوالدات لـدا املراه ـات )٢-3-7
 امرأة يف تل  الف ة العمرية 1 ٠٠٠سنة( لغم  1٩

ل يـــ  التغطيـــة الصـــحية الشــــاملة، مبـــا يف  لـــ  اةمايـــة مــــن  ٨-3
رعايــــة الصــــحية املعــــا ر املاليــــة وإمغا يــــة اةصــــول علــــ  خــــدمات ال

األساسية اجليدة، وإمغا ية حصول اجلمي  علـ  األدويـة والل احـات 
 األساسية املأمو ة واجلي دة والفعالة وامليسورة التغلفة

تغطية تواتر ا دمات الصحية األساسية )املعر تـة ابعتبارهـا  1-٨-3
متوســــــــ  التغطيــــــــة الــــــــ  تــــــــوتر ا ــــــــدمات األساســــــــية املســــــــتندة إىل 

غا ــــــــفة الــــــــ  تشــــــــمم الصــــــــحة اإلجناويــــــــة، وصــــــــحة اإلجــــــــراءات ال
األمهــات، واملواليــد اجلــدد، واأل فــال، واألمــرا، املعديــة، واألمــرا، 
اهــئ املعديــة، وال ــدرة علــ  تــوتئ ا ــدمات، وإمغا يــة الوصــول إليهــا 

 لدا السغان عموما  واأل د حرمال  خصوصا (
ئة  سبة السـغان الـمين تصـر  أسـرهم املعيشـية  ف ـات كبـ ٢-٨-3

علــــ  الصــــحة اســــووة كحصــــة مــــن  مــــوع إ فــــاء األســــر املعيشــــية 
 دخلها أو

اةـــد و ـــدر كبـــئ مـــن عـــدد الوتيـــات واألمـــرا، النا ـــة عــــن  ٩-3
التعر ، للمواد الغيميائية ا طرة، وتلو   ا ـواء واملـاء والاوـة،  لـول 

معـــــــدل الوتيـــــــات املنســـــــووة إىل األســـــــر املعيشـــــــية وتلـــــــو   1-٩-3
 احملي  اءا و 
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 امل  رات (٢٠3٠األهدا  والغامت )من خطة التنمية املستدامة لعام 
معدل الوتيات املنسـو  إىل امليـاه اهـئ املأمو ـة، وخـدمات  ٢-٩-3 ٢٠3٠عام   

الصر  الصحط اهئ املأمو ـة واالتت ـار إىل املراتـ  الصـحية )التعـر، 
 ــــدمات اهــــئ مأمو ــــة يف تــــوتئ امليــــاه وخــــدمات الصــــر  الصــــحط 

 والنماتة الصحية لل مي (
 تعمدمعدل الوتيات املنسو  إىل التسمم اهئ امل 3-٩-3 

الصـــحة العامليـــة اإل اريـــة وشـــأن تع يـــ  تنفيـــم اتفاقيـــة منممـــة  أ-3
 مغاتحة التبغ يف  ي  البلدان، حسد االقت اء

معــدل اال تشــار املوحــد الســن الســتعمال التبــغ حاليــا  لــدا  1-أ-3
 سنة تأكمر 1٥األ عا  المين تبلغ أعمارهم 

ل مـرا،  دعم البحـا والتطـوير يف  ـال الل احـات واألدويـة  -3
املعديـة واهــئ املعديــة الـ  تتعــر،  ــا البلـدان الناميــة يف امل ــام األول، 
وتــوتئ إمغا يــة اةصــول علــ  األدويــة والل احــات األساســية لســعار 
مع ولـــــة، وت ـــــا  إلعـــــين الدوحـــــة وشـــــأن االتفـــــاء املتعلـــــ  ابجلوا ـــــد 
د املتصلة ابلت ارة مـن ح ـوء امللغيـة الفغريـة وابلصـحة العامـة، الـم

ي كد ح  البلدان النامية يف االستفادة ابلغامم مـن األحغـام الـواردة 
يف االتفـــــاء وشـــــأن اجلوا ـــــد املتصـــــلة ابلت ـــــارة مـــــن ح ـــــوء امللغيـــــة 
الفغريــــة املتعل ــــة لوجــــه املرو ــــة اليبمــــة ةمايــــة الصــــحة العامــــة، وال 

 سيما العمم من أجم إمغا ية حصول اجلمي  عل  األدوية

ملســـــــــتهدتا املســـــــــتفيدين مـــــــــن  يـــــــــ   ســـــــــبة الســـــــــغان ا 1- -3
 الل احات املشمولة ابل لمج الو ين لبلدهم

 مـــــــوع صـــــــايف املســـــــاعدة اإل ائيـــــــة الرأيـــــــة امل دمـــــــة إىل  ٢- -3
 ال طاعات الصحية األساسية والبحو  الطبية

 ســـبة املراتـــ  الصـــحية املتاحـــة تيهـــا  موعـــة أساســـية مـــن  3- -3
 وغلفة ميسورة عل  الدواماألدوية ال رورية ال  تفط ابلغر، 

ل يـــ  بمدة كبــــئة يف متويــــم قطـــاع الصــــحة، وتو يــــف قــــوا  ص-3
عاملـــــة يف هـــــما ال طـــــاع وتطويرهـــــا وتـــــدريبها واســـــتب ائها يف البلـــــدان 
 النامية، ويفاصة يف أقم البلدان  وا والدول اجل رية الصغئة النامية

 معدل كماتة األخصائيا الصحيا وتوبيعهم 1-ص-3

تع يــــ  قــــدرات  يــــ  البلــــدان، وال ســــيما البلــــدان الناميــــة، يف  د-3
 ــــال اإل ــــمار املبغــــر واةــــد مــــن املعــــا ر وإدارة املعــــا ر الصــــحية 

 الو نية والعاملية

ـــــة  1-د-3 ـــــم اللـــــوائا الصـــــحية الدوليـــــة، واجلاه ي ال ـــــدرة علـــــ  تنفي
 ملواجهة حاالت الطوارط الصحية

 ئة ل حتول ع ى التع يم اجليد وتعييي فرص التع م مدى احلياة ل اميعضمان أن تتاح ل اميع سبل متكاف ٤اهلدف 
ـــــيم اوتـــــدائط  1-٤ ـــــات والفتيـــــان وتعل  ـــــمان أن يتمت ـــــ   يـــــ  الفتي

واث ود  ار ومنصف وجي د ي دد إىل ل يـ   تـائج تعليميـة ميئمـة 
 ٢٠3٠وتعالة  لول عام 

ـــــا 1-1-٤  ؛ ســـــبة األ فـــــال والشـــــبا  )أ( يف الصـــــف المار/المال
)ص( يف هنايــــة املرحلــــة األوىل  و ) ( يف هنايــــة املرحلــــة االوتدائيــــة؛ و

ــــمين    ــــون علــــ  األقــــم اةــــد األد  مــــن  ــــا ود، ال مــــن التعلــــيم الم
 الرم يات،  سد اجلنص‘ ٢’ ال راءة، و ‘1’مستوا الغفاءة يف 

، ٢٠3٠كفالة أن تتاح جلمي  الفتيات والفتيان،  لول عـام  ٢-٤
 وعيــــة جيــــدة مــــن النمــــاء والرعايــــة يف مرحلــــة  تــــر  اةصــــول علــــ 

الطفولــة املبغــرة والتعلــيم قبــم االوتــدائط حــز يغو ــوا جــاه ين للتعلــيم 

 ســـــبة األ فـــــال دون ا امســـــة الـــــمين هـــــم ما ـــــون علـــــ   1-٢-٤
املســـــار الصـــــحيا مـــــن حيـــــا النمـــــو يف  ـــــاالت الصـــــحة، والـــــتعلم، 

 والرتاه النفسط واالجتماعط،  سد اجلنص
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معـدل املشــاركة يف الــتعلنم املـنم م )قبــم ســنة واحـدة مــن ســن ٢-٢-٤ االوتدائط  

 االلتحاء الرأط ابلتعليم االوتدائط(،  سد اجلنص
كفالــة تغــات  تــر   يــ  النســاء والرجــال يف اةصــول علــ   3-٤

التعلــيم الت ــين واملهــين والتعلــيم العــاي اجلي ــد وامليســور التغلفــة، مبــا يف 
 ٢٠3٠ لول عام  ل  التعليم اجلامعط، 

ــــــــيم الرأــــــــط  3-1-٤ ــــــــار يف التعل معــــــــدل مشــــــــاركة الشــــــــبا  والغب
الرأــــــــط والتــــــــدريد خــــــــيل االةــــــــين عشــــــــر  ــــــــهرا  الســــــــاو ة،  واهــــــــئ
 اجلنص  سد

ــــمين تتــــواتر  ٤-٤ ل يــــ  بمدة كبــــئة يف عــــدد الشــــبا  والغبــــار ال
لـــــديهم املهـــــارات املناســـــبة، مبـــــا يف  لـــــ  املهـــــارات الت نيـــــة واملهنيـــــة، 

و ـــغم و ـــائف الئ ـــة وملبا ـــرة األعمـــال اةـــرة،  لـــول عـــام للعمـــم 
٢٠3٠ 

ـــــديهم مهـــــارات  1-٤-٤ ـــــواتر ل ـــــمين تت ـــــالغا ال  ســـــبة الشـــــبا  والب
 تغنولوجيا املعلومات واالتصاالت،  سد  وع املهارة

ال  اء عل  التفاوت وا اجلنسـا يف التعلـيم، وكفالـة تغـات   ٥-٤
والتــدريد املهــين للف ــات تــر  الوصــول إىل  يــ  مســتومت التعلــيم 

ال ــــعيفة، مبــــا يف  لــــ  ل  ــــعا   ود اإلعاقــــة، وأتــــراد الشــــعو  
ـــــــمين يعيشـــــــون يف  ـــــــرو  هشـــــــة،  لـــــــول  األصـــــــلية، واأل فـــــــال ال

 ٢٠3٠ عام

م  ـــــــــــــــرات التغـــــــــــــــات  )أ م / كـــــــــــــــر، وريفط/ح ـــــــــــــــرد،  1-٥-٤
 ود اإلعاقـــة  وأد /أعلـــ  اـــص الســـغان ةـــراء، وت ـــات أخـــرا ممـــم

الن اعــــات، مــــز تــــواترت  ة، واملت ــــررين مــــنوأتــــراد الشــــعو  األصــــلي
البيــــــالت عــــــن  لــــــ ( جلميــــــ  م  ــــــرات التعلــــــيم املندرجــــــة يف هــــــمه 

 ال ائمة، ال   غن تصنيفها
كفالـة أن يلـم   يـ  الشـبا  و ســبة كبـئة مـن الغبـار، رجــاال   ٦-٤

و ســـــــاء علـــــــ  حـــــــد ســـــــواء، ابل ـــــــراءة والغتاوـــــــة واةســـــــا ،  لـــــــول 
 ٢٠3٠ عام

ان يف ت ـــة عمريـــة معينـــة الـــمين    ـــون علـــ   ســـبة الســـغ 1-٦-٤
األقـــم مســـتوا اثوتـــا مـــن الغفـــاءة يف املهـــارات الو يفيـــة املتصـــلة مبـــا 

 يلط: )أ( األمية و ) ( اةسا ،  سد اجلنص
كفالة أن يغتسد  ي  املتعل ما املعار  واملهـارات اليبمـة  7-٤

تعلـيم لتح يـ  لدعم التنمية املستدامة، مبـا يف  لـ   لـة أمـور منهـا ال
التنميـــــــة املســـــــتدامة، وات بـــــــاع أســـــــاليد العـــــــي  املســـــــتدامة، وح ـــــــوء 
اإل ســـــان، واملســـــاواة وـــــا اجلنســـــا، والـــــاويج لم اتـــــة الســـــيم و بـــــم 
العنـــف، واملوا نـــة العامليـــة، وت ــــدير التنـــوع الم ـــايف، وت ـــدير مســــامهة 

 ٢٠3٠الم اتة يف التنمية املستدامة،  لول عام 

التعلــيم مــن  ’٢‘ تعلــيم املوا نــة العامليــة و’ 1‘مــدا تعمــيم  7-1-٤
أجــم التنميــة املســتدامة، مبــا يف  لــ  املســاواة وــا اجلنســا وح ــوء 
اإل سان، و ل  عل   ي  الصـعد يف )أ( السياسـات التعليميـة علـ  

 ؛و )ص( تـدريد املعلمـا ؛املناهج الدراسـية ) ( و؛ الصعيد الو ين
 )د( ت ييم الطي  و

اتـــ  تعليميـــة تراعـــط األ فـــال، و ود اإلعاقـــة، والفـــروء أ ونـــاء مر -٤
وـــا اجلنســـا، ورتـــ  مســـتوا املراتـــ  التعليميـــة ال ائمـــة، وتي ـــة وي ــــة 

 تعليمية تعالة ومأمو ة وخالية من العنف و املة لل مي 

 الطاقـــــة الغهرابئيـــــة؛  ســـــبة املـــــدار  الـــــ  لصـــــم علـــــ  )أ( 1-أ-٤
)ص( أجهــــ ة حاســــووية و ) (  ــــبغة اإل ا ــــت ألاهــــرا، تعليميــــة؛و

وىن لتية ومواد ميئمـة الحتياجـات الطـي   )د(و ألاهرا، التعليم؛
)و( مراتــــ  صــــحية و )هـــــ( ميــــاه الشـــر  األساســــية؛و  ود اإلعاقـــة؛

مراتـــــ  أساســــية لغســـــم األيــــدد )وتـــــ   )ب(وأساســــية اهـــــئ اتلطــــة؛ 
التعـــاريف الـــواردة يف م  ـــر تـــوتئ امليـــاه وخـــدمات الصـــر  الصـــحط 

 لصحية لل مي (والنماتة ا
ح ــــم تــــدت ات املســــاعدة اإل ائيــــة الرأيــــة لت ــــدمي املــــنا  1- -٤  التوســ  وصــورة ملحو ــة علــ  الصــعيد العــاملط يف عــدد املــنا -٤
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 امل  رات (٢٠3٠األهدا  والغامت )من خطة التنمية املستدامة لعام 
املدرسـية املتاحـة للبلـدان الناميـة، وال ســيما أقـم البلـدان  ـوا، والــدول   

اجل رية الصغئة النامية، والبلدان األتري ية، ليلتحاء ابلتعليم العـاي، 
واالتصــــاالت،  مبــــا يف  لــــ  التــــدريد املهــــين وتغنولوجيــــا املعلومــــات

والـــــ امج الت نيـــــة وا ندســـــية والعلميـــــة يف البلـــــدان املت دمـــــة والبلـــــدان 
 ٢٠3٠النامية األخرا،  لول عام 

 الدراسية،  سد ال طاع و وع الدراسة

منهـــا  ص ل يـــ  بمدة كبـــئة يف عـــدد املعلمـــا املـــ هلا، ووســـائم-٤
التعــاون الــدوي لتــدريد املعلمــا يف البلــدان الناميــة، ويفاصــة يف أقــم 

 ٢٠3٠البلدان  وًّا والدول اجل رية الصغئة النامية،  لول عام 

  ســــبة املعلمــــا يف )أ( مرحلــــة مــــا قبــــم التعلــــيم االوتــــدائط؛ 1-ص-٤
)د( التعلــيم  و )ص( التعلــيم اإلعــدادد؛ و ) ( التعلــيم االوتــدائط؛ و
لمـــا ود، الـــمين حصـــلوا علـــ  األقـــم علـــ  اةـــد األد  مـــن التـــدريد ا

ـــــاء  ـــــود(، قبـــــم ا دمـــــة أو يف أةن املـــــنم م للمعلمـــــا )كالتـــــدريد الاو
 ا دمة، اليبم للتدريص عل  املستوا املناسد يف ولد معا

 تييق الساواة بني اجلإلسني ومتكني  ل الإلساء والفتيات ٥اهلدف 
أ ــــــغال التمييــــــ   ـــــــد  يــــــ  النســـــــاء ال  ــــــاء علــــــ   يـــــــ   1-٥

 والفتيات يف كم مغان
مــا إ ا كــان طــة أ ــر قا و يــة قائمــة، أم ال، مــن أجــم تع يــ   1-1-٥

 وإ فا  ورصد املساواة وعدم التميي  عل  أسا  اجلنص
ال  اء عل   ي  أ غال العنف  د  ي  النساء والفتيـات  ٢-٥

ار ابلبشـــر واالســـتغيل يف اجملـــالا العـــام وا ـــا ، مبـــا يف  لـــ  اال ـــ
 اجلنسط واهئ  ل  من أ واع االستغيل

 ســبة النســاء املعا ــرات والفتيــات يف ا امســة عشــرة ومـــا  1-٢-٥
 فســـط مـــن عشـــئ  تـــوء، الـــي  تعر ـــن لعنـــف وـــدر أو جنســـط أو

حــاي أو ســاو ، خــيل االةــين عشــر  ــهرا  الســاو ة، مصــنفة  ســد 
  غم العنف والعمر 

تــوء الــي   ســاء والفتيــات يف ا امســة عشــرة ومــا ســبة الن ٢-٢-٥ 
العشـئ، خـيل االةـين عشـر  تعر ن لعنف جنسط من أ عا  اهئ

  هرا  الساو ة،  سد العمر ومغان حدو  العنف
ال  ــــــاء علــــــ   يــــــ  املمارســــــات ال ــــــارة، مــــــن قبيــــــم بواص  3-٥

األ فــــــال، والــــــ واص املبغــــــر، والــــــ واص ال ســــــرد، وتشــــــويه األع ــــــاء 
 ة للل التناسلي

سـنة،  ٢٤ و ٢٠ سبة النساء الي  تـااوح أعمـارهن وـا  3-1-٥
والي  تـ وجن أو ارتـبطن و ـرين قبـم ولـو  سـن ا امسـة عشـرة وقبـم 

 ولو  سن المامنة عشرة
و  1٥ ســبة الفتيــات والنســاء الــي  تــااوح أعمــارهن وــا  ٢-3-٥ 

لتناســــلية، عامـــا ، والــــي  خ ــــعن لعمليـــة تشــــويه/وا األع ــــاء ا ٤٩
  سد العمر

االعــاا  لعمــال الرعايــة والعمــم املنــ ي اهــئ املدتوعــة األجــر  ٤-٥
وت ــــــديرها، وتــــــوتئ ا ــــــدمات العامــــــة وا ياكــــــم األساســــــية، وو ــــــ  
سياســـــات للحمايـــــة االجتماعيـــــة، وتع يـــــ  ت اســـــم املســـــ ولية داخـــــم 

 ســـبة الوقـــت املعصـــ  ل عمـــال املن ليـــة وأعمـــال الرعايـــة  1-٤-٥
 اهئ املدتوعة األجر،  سد اجلنص والعمر واملغان
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 امل  رات (٢٠3٠األهدا  والغامت )من خطة التنمية املستدامة لعام 
األســرة املعيشــية والعائلــة، حســبما يغــون  لــ  مناســبا علــ  الصــعيد   
 و ينال
كفالــة املشــاركة الغاملــة والفعالــة للمــرأة وترصــها املتســاوية مــ   ٥-٥

الرجـم يف  ــغم املناصــد ال ياديــة علــ   يــ  مســتومت صــن  ال ــرار 
 دية والعامةيف اةياة السياسية واالقتصا

ـــــــ  تشـــــــغلها النســـــــاء يف )أ( 1-٥-٥ ال ملـــــــالت   ســـــــبة امل اعـــــــد ال
 الو نية، و ) ( اةغومات احمللية

  سبة النساء يف املناصد اإلدارية ٢-٥-٥
كفالــــــة حصــــــول اجلميــــــ  علــــــ  خــــــدمات الصــــــحة اجلنســــــية  ٦-٥

واإلجناويــــة وعلــــ  اة ــــوء اإلجناويــــة، علــــ  النحــــو املتفــــ  عليــــه وت ــــا 
عمــم املــ متر الــدوي للســغان والتنميــة ومنهــاص عمــم وي ــا لــ لمج 

 والواثئ  ا تامية مل مترات استعرا هما

ســـــــنة  1٥ ســـــــبة النســـــــاء الـــــــي  تـــــــااوح أعمـــــــارهن وـــــــا  1-٦-٥
ســـــــنة والـــــــي  يتعـــــــمن ل فســـــــهن قـــــــرارات مســـــــتنئة وشـــــــأن  ٤٩ و

العيقــات اجلنســية، واســتعدام وســائم منــ  اةمــم، والرعايــة املتعل ــة 
 لصحة اإلجناويةاب
عــــدد البلــــدان الــــ  لــــديها قــــوا ا وأ ممــــة تغفــــم حصــــول  ٢-٦-٥

سنة تأكمر علـ  خـدمات الرعايـة  1٥النساء والرجال المين يف سن 
واملعلومــات والتم يـــف يف  ـــال الصـــحة اجلنســـية واإلجناويـــة علـــ   ـــو  

 كامم وعل  قدم املساواة
يف املــــــوارد  إجــــــراء إصــــــيحات ملــــــنا املــــــرأة ح وقــــــا متســــــاوية أ-٥

االقتصـــادية، وكـــمل  إمغا يـــة حصـــو ا علـــ  حـــ  امللغيـــة والســـيطرة 
علــــــ  األر، واهئهــــــا مــــــن املمتلغــــــات، وعلــــــ  ا ــــــدمات املاليـــــــة، 

 لل وا ا الو نية وت اواملئا  واملوارد الطبيعية، 

)أ(  ســـبة  مـــوع املـــ ارعا الـــمين  تلغـــون أرا، براعيـــة أو  1-أ-٥
ــــديهم ح ــــوء م ــــمو ة يف األ  را ــــط ال راعيــــة،  ســــد اجلــــنص؛ ول

أصـــــحا  اة ـــــوء يف األرا ـــــط  حصـــــة املـــــرأة وـــــا املـــــي ك أو ) (
 ال راعية،  سد  وع اةيابة

 سبة البلدان الـ  يغفـم تيهـا اإل ـار ال ـا ور )مبـا يف  لـ   ٢-أ-٥
ال ــا ون العــريف( للمــرأة املســاواة يف اة ــوء يف ملغيــة األرا ــط و/أو 

 السيطرة عليها
 

  تع يـــ  اســــتعدام التغنولوجيـــا التمغينيــــة، ويفاصـــة تغنولوجيــــا -٥
 املعلومات واالتصاالت، من أجم تع ي  متغا املرأة

 سبة األتـراد الـمين  لغـون ا ـاتف احملمـول، حسـد  ـوع  1- -٥
 اجلنص

ص اعتمــاد سياســات ســليمة وتشــريعات قاولــة لل فــا  وتع يــ  هــمه -٥
ســاواة وــا اجلنســا ومتغــا كــم السياســات والتشــريعات للنهــو، ابمل

 املستومت النساء والفتيات عل   ي 

ـــــــــ   1-ص-٥  ســـــــــبة البلـــــــــدان الـــــــــ  لـــــــــديها  مـــــــــم لتعصـــــــــي  وتتب
 املعصصات العامة املرصودة للمساواة وا اجلنسا ومتغا املرأة

  فالة توافر الياه وخدمات الترف التح  ل اميع وإدارهتا إدارة مستدامة  - 6اهلدف 
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 امل  رات (٢٠3٠األهدا  والغامت )من خطة التنمية املستدامة لعام 
 يـــ  هـــد  حصـــول اجلميـــ  علـــ   ـــو منصـــف علـــ  ميـــاه ل 1-٦  

 ٢٠3٠ الشر  املأمو ة وامليسورة التغلفة  لول عام
خـدمات ميـاه الشـر    سبة السغان المين يستفيدون من 1-1-٦

 ال  تدار وطري ة مأمو ة
ل ي  هد  حصول اجلميـ  علـ  خـدمات الصـر  الصـحط  ٢-٦

، وإيـــيء اهتمـــام خـــا  والنماتـــة الصـــحية، وإهنـــاء التغـــو  يف العـــراء
الحتياجات النساء والفتيـات ومـن يعيشـون يف أو ـاع هشـة،  لـول 

 ٢٠3٠عام 

اإلدارة الســــــليمة   ســــــبة الســــــغان الــــــمين يســــــتفيدون مــــــن 1-٢-٦
 ــدمات الصــر  الصــحط، مبــا تيهــا مراتــ  اهســم اليــدين ابلصــاوون 

 واملياه

فــامت لســا  وعيــة امليــاه ابةــد مــن التلــو ، ووقــف إل ــاء الن 3-٦
واملــــواد الغيميائيــــة ا طــــرة، وت ليــــم تســــر ضا إىل أد  حــــد، وخفــــن 
 ســـبة ميـــاه اجملـــارد اهـــئ املعاجلـــة إىل النصـــف، وبمدة إعـــادة التـــدوير 
وإعادة االسـتعدام املـأمون ونسـبة كبـئة علـ  الصـعيد العـاملط،  لـول 

 ٢٠3٠عام 

  سبة مياه الصر  الصحط املعاجلة وطري ة آمنة 3-1-٦
  سبة الغتم املائية اآلتية من مياه ايطة  ات  وعية جيدة ٢-3-٦

ـــــــــ   ٤-٦ ـــــــــاه يف  ي ـــــــــئة يف كفـــــــــاءة اســـــــــتعدام املي ـــــــــ  بمدة كب ل ي
ال طاعات، وكفالة سحد املياه العموة وإمـداداتا علـ   ـو مسـتدام 
مــن أجــم معاجلــة  ــا امليــاه، واةــد و ــدر كبــئ مــن عــدد األ ــعا  

 ٢٠3٠،  لول عام المين يعا ون من  درة املياه

 التغئ يف كفاءة استعدام املياه عل  مدا تاة من ال من  1-٤-٦
ال غ  المد تتعر، له املياه: سـحد امليـاه العموـة   ح م ٢-٤-٦

 كنسبة من موارد املياه العموة املتاحة

تنفيــــم اإلدارة املتغاملــــة ملــــوارد امليــــاه علــــ   يــــ  املســــتومت،  ٥-٦
لعــــاور للحــــدود، حســــد االقت ــــاء،  لــــول ووســــائم منهــــا التعــــاون ا

 ٢٠3٠ عام

 (1٠٠-درجة تنفيم اإلدارة املتغاملة للموارد املائية )صفر 1-٥-٦
 ســــــبة منــــــا   أحــــــوا، امليــــــاه العــــــاورة للحــــــدود الــــــ   ــــــا  ٢-٥-٦

 ترتيبات تنفيمية تتعل  ابلتعاون يف  ال املياه
ه، مبــا يف  لــ  محايــة وتــرميم الــنمم اإليغولوجيــة املتصــلة ابمليــا ٦-٦

اجلبال والغاابت واألرا ط الر بة واألهنار ومستودعات امليـاه اجلوتيـة 
 ٢٠٢٠والبحئات،  لول عام 

 ســـبة التغـــئ يف  طــــاء الـــنمم اإليغولوجيــــة املتصـــلة ابمليــــاه  1-٦-٦
 خيل تاة من ال من

توســـــي   طـــــاء التعـــــاون الـــــدوي وت ـــــدمي الـــــدعم يف  ـــــال ونـــــاء  أ-٦
بلـــــدان الناميـــــة يف األ شـــــطة والـــــ امج املتصـــــلة ابمليــــــاه ال ـــــدرات إىل ال

والصــر  الصــحط، مبــا يف  لــ   ــ  امليــاه، وإبالــة ملوحتهــا، وكفــاءة 
اســــــتعدام امليــــــاه، ومعاجلــــــة امليــــــاه املســــــتعملة، وتغنولوجيــــــات إعــــــادة 

 التدوير وإعادة االستعدام

 والصــــر  م ــــدار املســــاعدة اإل ائيــــة الرأيــــة املتصــــلة ابمليــــاه 1-أ-٦
 الصحط ال  تعد ج ءا  من خطة إ فاء تتوىل اةغومة تنسي ها

  دعـــم وتع يـــ  مشـــاركة اجملتمعـــات احملليـــة يف لســـا إدارة امليـــاه -٦
 والصر  الصحط

ـــــديها سياســـــات  1- -٦ ـــــ  ل ـــــة ال ـــــة احمللي  ســـــبة الوحـــــدات اإلداري
وإجـراءات تنفيميــة راســعة يف مــا يتعلــ  مبشــاركة اجملتمعــات احملليــة يف 

 خدمات املياه والصر  الصحط إدارة
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  فالة ملتول اجلميع بتك فة ميسورة ع ى خدمات الااقة احلديثة الوثوقة والستدامة  - 7اهلدف   
كفالــة حصـــول اجلميــ  وتغلفـــة ميســورة علـــ  خــدمات الطاقـــة   7-1

 ٢٠3٠اةديمة املوةوقة  لول عام 
  سبة السغان املستفيدين من خدمات الغهرابء 7-1-1
 ســـــــبة الســـــــغان الـــــــمد يعتمـــــــدون أساســـــــا  علـــــــ  الوقـــــــود  ٢-7-1

 والتغنولوجيا النميفا
ل يــــــــ  بمدة كبــــــــئة يف حصــــــــة الطاقــــــــة املت ــــــــددة يف مــــــــ يج  ٢-7

 العاملط الطاقة
حصـــــة الطاقـــــة املت ـــــددة يف  مـــــوع االســـــتهيك النهـــــائط  1-٢-7

 للطاقة
م ــاعفة املعــدل العــاملط للتحسنــن يف كفــاءة اســتعدام الطاقــة  7-3
 ٢٠3٠لول عام  

كماتــة الطاقــة الــ  ت ــا  مــن حيــا الطاقــة األوليــة والنــاتج   7-3-1
 احمللط اإل اي

أ تع يـــــ  التعـــــاون الـــــدوي مـــــن أجـــــم تيســـــئ الوصـــــول إىل  ـــــو  -7
ـــــا الطاقـــــة النميفـــــة، مبـــــا يف  لـــــ  تلـــــ  املتعل  ـــــة ابلطاقـــــة  وتغنولوجي
ود املت ــــــــددة، والغفــــــــاءة يف اســــــــتعدام الطاقــــــــة، وتغنولوجيــــــــا الوقــــــــ

األحفــــــورد املت دمــــــة واأل مــــــف، وتشــــــ ي  االســــــتممار يف ا ياكــــــم 
 ٢٠3٠األساسية للطاقة وتغنولوجيا الطاقة النميفة،  لول عام 

التـــدت ات املاليـــة الدوليـــة املوجهـــة إىل البلـــدان الناميـــة لـــدعم  1-أ-7
أ شـــطة البحـــا والتطـــوير يف  ـــاالت الطاقـــة النميفـــة وإ تـــاص الطاقـــة 

  ل  النمم ا  ينة املت ددة، مبا يف

  توسي   طاء ا ياكم األساسية ولسـا مسـتوا التغنولوجيـا -7
مــــن أجــــم ت ــــدمي خــــدمات الطاقــــة اةديمــــة واملســــتدامة لل ميــــ  يف 
البلدان النامية، ويفاصة يف أقم البلـدان  ـوا ، والـدول اجل ريـة الصـغئة 

مل ـــدم ادعم الناميـــة، والبلـــدان الناميـــة اهـــئ الســـاحلية، وت ـــا  لـــ امج الـــ
 ٢٠3٠منها،  لول عام  لغم

االســـتممارات يف  ــــال كفــــاءة الطاقــــة كنســــبة مــــن النــــاتج  1- -7
احمللط اإل اي ومبلغ االستممار املبا ر األجنيب، يف  ـغم لـوييت 
ماليــــــة، مــــــن أجــــــم تــــــوتئ ا ياكــــــم األساســــــية والتغنولوجيــــــا اليبمــــــة 

 ألاهرا، التنمية املستدامة

 لإلمو االقتتادي الارد، والشامل ل اميع، والستدا ، والعمالة الكام ة والإلتاة، وتوفر العمل الالخبق ل اميعتعييي ا - 8اهلدف 
اةفــــــا  علــــــ  النمــــــو االقتصــــــادد الفــــــردد وت ــــــا  للمـــــــرو   1-٨

يف  7الو نية، ويفاصة اةفا  عل   و الناتج احمللـط اإل ـاي ونسـبة 
 دان  وا  املائة عل  األقم سنوم  يف أقم البل

معدل النمو السـنود للنـاتج احمللـط اإل ـاي اة ي ـط للفـرد  1-1-٨
 الواحد

ل يــ  مســتومت أعلــ  مــن اإل تاجيــة االقتصــادية مــن خــيل  ٢-٨
التنويــــ ، واالرت ـــــاء مبســــتوا التغنولوجيـــــا واالوتغــــار، وطـــــرء تشـــــمم 
الاكيــ  علــ  ال طاعــات املتســمة ابل يمــة امل ــاتة العاليــة وال طاعــات 

 الغميفة العمالة

معـــــدل النمــــــو الســــــنود يف النـــــاتج احمللــــــط اإل ــــــاي لغــــــم  1-٢-٨
  ع  عامم

تع يـــ  السياســـات املوجهـــة  ـــو التنميـــة والـــ  تـــدعم األ شـــطة  3-٨
اإل تاجيـــة، وتـــر  العمـــم اليئـــ ، ومبا ـــرة األعمـــال اةـــرة، وال ـــدرة 
علــ  اإلوــداع واالوتغـــار، وتشــ   علـــ  إ ــفاء الطـــاو  الرأــط علـــ  

 ســبة العمالــة اهــئ الرأيــة يف اهــئ العمالــة ال راعيــة،  ســد  3-1-٨
 اجلنص
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املشــاري  املتناهيــة الصــغر والصــغئة واملتوســطة اة ــم، و وهــا، وطــرء   

 منها اةصول عل  ا دمات املالية
لســـــــــا الغفـــــــــاءة يف اســـــــــتعدام املـــــــــوارد العامليـــــــــة يف  ـــــــــال  ٤-٨

، والسـعط إىل تصـم ٢٠3٠االستهيك واإل تاص، تدرييا، حـز عـام 
النمو االقتصادد عن التـدهور البي ـط، وت ـا لل ـار العشـرد للـ امج 
املتعلـــــ  ابالســـــتهيك واإل تـــــاص املســـــتداما، مـــــ  ا ـــــطيع البلـــــدان 

 املت دمة النمو ودور الرمدة

ــــر املــــادد و صــــيد  1-٤-٨ ــــر املــــادد و صــــيد الفــــرد مــــن األة األة
 اددالناتج احمللط اإل اي من األةر امل

االســـتهيك املـــادد احمللـــط و صـــيد الفـــرد مـــن االســـتهيك  ٢-٤-٨
املـــــادد احمللـــــط و ســـــبة االســـــتهيك املـــــادد احمللـــــط إىل النـــــاتج احمللـــــط 

 اإل اي
ل يـــ  العمالـــة الغاملـــة واملنت ـــة وتـــوتئ العمـــم اليئـــ  جلميـــ   ٥-٨

النســـــاء والرجــــــال، مبــــــن تــــــيهم الشــــــبا  واأل ــــــعا   وو اإلعاقــــــة، 
 ٢٠3٠ألجر ل اء العمم املتغاتئ ال يمة،  لول عام وتغات  ا

متوســـــ  الـــــدخم يف الســـــاعة للنســـــاء والرجـــــال العـــــاملا،  1-٥-٨
  سد الو يفة والعمر واأل عا   ود اإلعاقة

ـــــــة،  ســـــــد اجلـــــــنص والعمـــــــر واأل ـــــــعا   ٢-٥-٨ معـــــــدل البطال
 اإلعاقة  ود

مالـة أو اةد و در كبـئ مـن  سـبة الشـبا  اهـئ امللتح ـا ابلع ٦-٨
 ٢٠٢٠التعليم أو التدريد،  لول عام 

ســـــنة  1٥وـــــا   ســـــبة الشـــــبا  )الـــــمين تـــــااوح أعمـــــارهم 1-٦-٨
 سنة( خارص دائرة التعليم والعمالة والتدريد ٢٤ و

اختــا  تــداوئ توريــة وتعالــة لل  ــاء علــ  الســعرة، وإهنــاء الــرء  7-٨
ل املعاصـــر واال ـــار ابلبشـــر، و ـــمان حمـــر واست صـــال أســـوأ أ ـــغا

عمــم األ فــال، مبـــا يف  لــ   نيــدهم واســـتعدامهم ك نــود، وإهنـــاء 
   ٢٠٢٥عمم األ فال  مي  أ غاله،  لول عام 

ســـــنوات  ٥ ســـــبة األ فـــــال الـــــمين تـــــااوح أعمـــــارهم وـــــا  7-1-٨
ســـنة واملنعـــر ا يف ســـوء عمـــم األ فـــال وعـــددهم،  ســـد  17 و

 اجلنص والعمر

تـوتر السـيمة واألمـن  محاية ح وء العمم وإياد وي ات عمم ٨-٨
جلميـــ  العمـــال، مبـــن تـــيهم العمـــال املهـــاجرون، ويفاصـــة املهـــاجرات، 

 والعاملون يف الو ائف اهئ املست رة

التـــواتر يف معـــدالت إصـــاابت العمـــم املميتـــة واهـــئ املميتـــة،  1-٨-٨
  سد  وع جنص املهاجرين وو عهم

مســــــتوا امتمــــــال البلــــــدان ة ــــــوء العمــــــم )حريــــــة تغــــــوين  ٢-٨-٨
اجلمعيـــات واملفاو ـــة اجلماعيـــة( اســـتنادا  إىل  صـــو  منممـــة العمـــم 

 الدولية والتشريعات الو نية،  سد اجلنص وو   املهاجرين
و ـــ  وتنفيـــم سياســـات تـــد  إىل تع يـــ  الســـياحة املســـتدامة  ٩-٨

الـــــ  تـــــوتر تـــــر  العمـــــم وتعـــــ ب الم اتـــــة واملنت ـــــات احملليـــــة،  لـــــول 
 ٢٠3٠ عام

اإل ـاي للسـياحة املبا ـرة كنسـبة مـن  مـوع  الناتج احمللـط 1-٩-٨
 الناتج احمللط اإل اي ومن معدل النمو 

 ســــــبة الو ــــــائف يف قطاعـــــــات الســــــياحة املســــــتدامة مـــــــن  ٢-٩-٨
  موع الو ائف يف قطاع السياحة

تع يـــ  قـــدرة امل سســـات املاليـــة احملليـــة علـــ  تشـــ ي  إمغا يـــة  1٠-٨
ما وا ـدمات املاليـة لل ميـ ، اةصول عل  ا دمات املصرتية والتـأ

 وتوسي   طاقها

ـــــة لغـــــم  1-1٠-٨  1٠٠ ٠٠٠)أ( عـــــدد تـــــروع املصـــــار  الت اري
 1٠٠ ٠٠٠) ( عــدد أجهـ ة الصـر  اآلي لغــم   ـع  ابلـغ، و
  ع  ابلغ

ســــنة تــــأكمر( الــــمين  ــــم حســــا   1٥ ســــبة البــــالغا ) ٢-1٠-٨ 
مصريف أو حسـا  يف م سسـة ماليـة أخـرا أو لـدا م ـدم خـدمات 
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 امل  رات (٢٠3٠األهدا  والغامت )من خطة التنمية املستدامة لعام 
 مالية متن لة  
أ بمدة دعـــم املعو ـــة امل دمـــة مـــن أجـــم الت ـــارة للبلـــدان الناميـــة، -٨

ويفاصــــة أقــــم البلـــــدان  ــــوا ، ووســـــائم منهــــا اإل ـــــار املتغامــــم املعـــــ ب 
 للمساعدة الت نية املتصلة ابلت ارة امل دمة إىل أقم البلدان  وا  

صــــلة املعو ــــة امل دمــــة مــــن أجــــم االلت امــــات واملــــدتوعات املت 1-أ-٨
 ابلت ارة

  و ـــــ  وتفعيـــــم اســـــااتي ية عامليـــــة لتشـــــغيم الشـــــبا  وتنفيـــــم -٨
امليمــــاء العــــاملط لتــــوتئ تــــر  للعمــــم، الصــــادر عــــن منممــــة العمـــــم 

 ٢٠٢٠الدولية،  لول عام 

وجـــود اســـااتي ية و نيـــة مغتملـــة ومو ـــوعة قيـــد التنفيـــم  1- -٨
تتعلــ  وتشــغيم الشـــبا ، ســواء ووصــفها اســـااتي ية قائمــة وـــماتا أو 

 عنصرا  من اسااتي ية و نية للتشغيم
 إقامة هيا ل أساسية قادرة ع ى التمود، وتفيي التتإليع الشامل ل اميع، وتشايع االبتكار - 9اهلدف 

كم أساسية جيدة النوعيـة وموةوقـة ومسـتدامة وقـادرة إقامة هيا  1-٩
علـ  الصـمود، مبـا يف  لـ  هياكـم أساسـية إقليميـة وعـاورة للحــدود، 
لــــدعم التنميــــة االقتصــــادية ورتــــاه اإل ســــان، مــــ  الاكيــــ  علــــ  تيســــئ 

 سعبعم استفادة اجلمي  منها وتغلفة ميسورة وعل  قدم املساواة

ون علـــ  وعـــد كيلـــوماين  ســـبة ســـغان الريـــف الـــمين يعيشـــ 1-1-٩
 من  ري  صاةة ليستعمال يف  ي  الفصول

 الن م عدد الركا  وح م الشحنات،  سد وسيلة ٢-1-٩

تع ي  التصـني  الشـامم لل ميـ  واملسـتدام، ول يـ  بمدة كبـئة  ٢-٩
يف حصــة الصــناعة يف العمالــة ويف النــاتج احمللــط  ٢٠3٠ لــول عــام 

المــرو  الو نيـــة، وم ــاعفة حصـــتها يف اإل ــاي، مبـــا يتما ــ  مـــ  
 أقم البلدان  وا  

ال يمة امل اتة التصـنيعية كنسـبة مـن النـاتج احمللـط اإل ـاي  1-٢-٩
 للفرد
 العمالة يف الصناعة التحويلية كنسبة من  موع العمالة ٢-٢-٩

بمدة تر  حصول املشـاري  الصـناعية الصـغئة اة ـم وسـائر  3-٩
يف البلـدان الناميـة، علـ  ا ـدمات املاليـة، مبــا يف  املشـاري ، وال سـيما

 لــــ  االئتمــــالت امليســــورة التغلفــــة، وإدماجهــــا يف سيســــم ال يمــــة 
 واألسواء

 ســــــبة الصــــــناعات الصــــــغئة اة ــــــم مــــــن  مــــــوع ال يمــــــة  3-1-٩
 امل اتة من الصناعات

 ســـبة الصـــناعات الصـــغئة اة ـــم الـــ   ـــا قـــر، أو خـــ   ٢-3-٩
 ائتمان

ا ا ياكــــم األساســــية ولــــديا الصــــناعات  لــــول عــــام لســــ ٤-٩
جلعلهـــا مســـتدامة، مـــ  بمدة كفـــاءة اســـتعدام املـــوارد وبمدة  ٢٠3٠

اعتمــاد التغنولوجيــات والعمليــات الصــناعية النميفــة والســليمة وي يــا ، 
 وم  قيام  ي  البلدان ابختا  إجراءات وت ا  ل درات كم منها

روــــون لغــــم وحــــدة مــــن ال يمــــة ا بعــــااثت اثر أكســــيد الغ 1-٤-٩
 امل اتة 

تع يــــــ  البحــــــا العلمــــــط، ولســــــا ال ــــــدرات التغنولوجيــــــة يف  ٥-٩
ال طاعــــات الصــــناعية يف  يــــ  البلــــدان، وال ســــيما البلــــدان الناميــــة، 

، تشـــ ي  االوتغـــار ول يـــ  بمدة  ٢٠3٠يف  لـــ ،  لـــول عـــام  مبـــا
ـــــون كبـــــئة يف عـــــدد العـــــاملا يف  ـــــال البحـــــا والتطـــــوير لغـــــم مل ي

ــــــ  البحــــــا   ــــــع ، وبمدة إ فــــــاء ال طــــــاعا العــــــام وا ــــــا  عل
 والتطوير

اإل فـــاء علـــ  البحـــا والتطـــوير كنســـبة مـــن النـــاتج احمللـــط  1-٥-٩
 اإل اي

لعــاملون يف  ــال البحــا )مبغــاتئ الــدوام الغامــم( لغــم ا ٢-٥-٩
 مليون  سمة

 مـــوع الـــدعم الـــدوي )املســـاعدة اإل ائيـــة الرأيـــة ابإل ـــاتة  1-أ-٩أ تيسئ إ شاء هياكم أساسـية مسـتدامة وقـادرة علـ  الصـمود يف -٩
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 امل  رات (٢٠3٠األهدا  والغامت )من خطة التنمية املستدامة لعام 
البلـــدان الناميـــة، وتحســـا الـــدعم املـــاي والتغنولـــوجط والت ـــين امل ـــدم   

للبلدان األتري ية، وأقـم البلـدان  ـوا ، والبلـدان الناميـة اهـئ السـاحلية، 
 والدول اجل رية الصغئة النامية

 إىل ا ياكم األساسيةإىل التدت ات الرأية األخرا( 

  دعــــــم أ شــــــطة التطــــــوير والبحــــــا واالوتغــــــار يف التغنولوجيــــــا -٩
احملليــة يف البلــدان الناميــة، ووســائم منهــا كفالــة وجــود وي ــة م اتيــة مــن 
حيــا السياســات للتنويــ  الصــناعط وإ ــاتة قيمــة للســل  األساســية 

 وا أمور أخرا

ة املتوســــــطة  ســــــبة ال يمــــــة امل ــــــاتة للصــــــناعة التغنولوجيــــــ 1- -٩
 واملت دمة من  موع ال يمة امل اتة

ص ل يــــــــ  بمدة كبـــــــــئة يف تـــــــــر  اةصــــــــول علـــــــــ  تغنولوجيـــــــــا -٩
املعلومــات واالتصـــاالت، والســعط إىل تـــوتئ تــر  الوصـــول الشـــامم 
وامليســــــور إىل  ــــــبغة اإل ا ــــــت يف أقــــــم البلــــــدان  ــــــوا،  لــــــول عــــــام 

٢٠٢٠ 

احملمـول،  سـد   سبة السغان املشـمولا وشـبغة ا ـاتف 1-ص-٩
 التغنولوجيا

 . احلد م  عد  الساواة داخل الب دان وفيما بيإلها10اهلدف 
التوصــم تــدرييا إىل ل يــ   ــو الــدخم ودعــم اســتمرار  لــ   1-1٠

يف املائــــة مــــن الســــغان، مبعــــدل أعلــــ  مــــن املعــــدل  ٤٠النمــــو ألد  
 ٢٠3٠املتوس  الو ين،  لول عام 

رد مـن إ فـاء األسـر املعيشـية أو معدالت  ـو  صـيد الفـ 1-1-1٠
 يف املائة من السغان و موع السغان ٤٠إيراداتا  من أد  

متغــا وتع يــ  اإلدمــاص االجتمــاعط واالقتصــادد والسياســط  ٢-1٠
لل ميــ ، وصــر  النمــر عــن الســن أو اجلــنص أو اإلعاقــة أو اال تمــاء 

أو اهــئ العرقــط أو اإلةــين أو األصــم أو الــدين أو الو ــ  االقتصــادد 
 ٢٠3٠ ل ،  لول عام 

يف املائــــة مــــن  ٥٠ ســــبة الســــغان الــــمين يعيشــــون دون  1-٢-1٠
 متوس  الدخم،  سد اجلنص والعمر واأل عا   ود اإلعاقة

كفالـــة تغـــات  الفـــر ، واةـــد مـــن أوجـــه ا عـــدام املســـاواة يف   3-1٠
النتــــــائج، ووســـــــائم منهــــــا إبالـــــــة ال ــــــوا ا والسياســـــــات واملمارســـــــات 

وتع يــــ  التشــــريعات والسياســــات واإلجــــراءات امليئمــــة يف  التميي يــــة،
 هما الصدد

 ســــــبة الســــــغان الــــــمين أولغــــــوا عــــــن تعر ــــــهم  عصــــــيا  3-1-1٠
ملمارســــــات متيي يــــــة أو لــــــرا خــــــيل االةــــــين عشــــــر  ــــــهرا الســــــاو ة 
 ألسبا   مر ال ا ون الدوي ة وء اإل سان التميي  عل  أساسها

ســـــات ماليـــــة وسياســـــات اعتمـــــاد سياســـــات، وال ســـــيما سيا ٤-1٠
وشـــــأن األجـــــور واةمايـــــة االجتماعيـــــة، ول يـــــ  م يـــــد مـــــن املســـــاواة 

 تدرييا  

ــــاتج احمللــــط اإل ــــاي، مبــــا يف  لــــ   1-٤-1٠ حصــــة العمــــم يف الن
 األجور ومدتوعات اةماية االجتماعية

لســا تنمــيم األســواء وامل سســات املاليــة العامليــة ورصــدها  ٥-1٠
 يماتوتع ي  تنفيم تل  التنم

 م  رات السيمة املالية 1-٥-1٠

 ــمان تع يــ  متميــم البلــدان الناميــة وإأــاع صــوتا يف عمليــة  ٦-1٠
صـــن  ال ـــرار يف امل سســـات االقتصـــادية واملاليـــة الدوليـــة العامليـــة، مـــن 

ناميـــة وح وقهـــا يف التصـــويت يف  ســـبة ع ـــوية البلـــدان ال 1-٦-1٠
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 امل  رات (٢٠3٠األهدا  والغامت )من خطة التنمية املستدامة لعام 
أجــــــم ل يــــــ  امل يــــــد مــــــن الفعاليــــــة واملصــــــداقية واملســــــاءلة والشــــــرعية   

 للم سسات
 املنممات الدولية

تيســـــئ ا  ـــــرة وتن ـــــم األ ـــــعا  علـــــ   ـــــو مـــــنمم وآمـــــن  7-1٠
تنفيـــــم سياســـــات ا  ـــــرة  ومنـــــتمم ومتســـــم ابملســـــ ولية، وطـــــرء منهـــــا

 املعط   ا وال  تتسم  سن اإلدارة

التو يــــف الــــ  يتحملهــــا املو ــــف كنســــبة مــــن  تغــــاليف 7-1-1٠
  ولد امل صديف اإليرادات السنوية

عدد البلدان ال   فـمت سياسـات ه ـرة متسـمة  سـن  ٢-7-1٠
 اإلدارة

أ تنفيــــــم مبــــــدأ املعاملــــــة ا اصــــــة والتف ــــــيلية للبلــــــدان الناميــــــة، -1٠
ويفاصــة أقــم البلــدان  ــوا ، مبــا يتما ــ  مــ  اتفاقــات منممــة الت ــارة 

 العاملية

لــواردات مــن  سـبة ونــود التعريفــات اجلمركيــة املطب ــة علــ  ا 1-أ-1٠
أقم البلدان  وا  والبلدان النامية املتمتعة ابإلعفاء الغامـم مـن الرسـوم 

 اجلمركية
  تشـــــــ ي  املســـــــاعدة اإل ائيـــــــة الرأيـــــــة والتـــــــدت ات املاليـــــــة، -1٠
 ل  االستممار األجنيب املبا ر، إىل الدول ال  تشـتد اةاجـة  يف مبا

بلـــدان األتري يـــة، والـــدول تيهــا إليهـــا، وال ســـيما أقـــم البلــدان  ـــوا ، وال
اجل ريــــــة الصــــــغئة الناميــــــة، والبلــــــدان الناميــــــة اهــــــئ الســــــاحلية، وت ــــــا  

  ططها وورا ها الو نية

 مـــــوع تــــــدت ات املــــــوارد املعصصــــــة للتنميــــــة،  ســــــد  1- -1٠
البلدان املستفيدة والبلدان املا ة وأ واع التدت ات )عل  سـبيم املمـال 

ــــــــــــة الرأيــــــــــــة،  واالســــــــــــتممار األجنــــــــــــيب املبا ــــــــــــر، املســــــــــــاعدة اإل ائي
 األخرا( والتدت ات

ص خفن تغاليف معـاميت لـوييت املهـاجرين إىل أقـم مـن -1٠
يف املائة، وإلغاء قنوات التحوييت املالية ال  تروـو تغاليفهـا علـ   3
 ٢٠3٠يف املائة،  لول عام  ٥

 تغاليف التحوييت املالية كنسبة من املبالغ احملولة 1-ص-1٠

 جعل الدن والستوطإلات البشرية شام ة ل اميع وآمإلة وقادرة ع ى التمود ومستدامة -11دف اهل
كفالـــــة حصـــــول اجلميـــــ  علـــــ  مســـــاكن وخـــــدمات أساســـــية   11-1

ميئمــــة وآمنــــة وميســـــورة التغلفــــة، ورتــــ  مســـــتوا األحيــــاء الف ـــــئة، 
 ٢٠3٠ لول عام 

ئة  ســبة الســغان اة ــريا الــمين يعيشــون يف أحيــاء ت ــ 11-1-1
 أو مستو نات اهئ رأية أو مساكن اهئ الئ ة

تــوتئ إمغا يــة وصــول اجلميــ  إىل  مــم   ــم مأمو ــة وميســورة  ٢-11
التغلفـــة ويســـهم الوصـــول إليهـــا ومســـتدامة، ولســـا الســـيمة علـــ  
الطرء، وخاصة  وتوسي   طـاء الن ـم العـام، مـ  إيـيء اهتمـام خـا  

  هشــــة والنســــاء الحتياجــــات األ ــــعا  الــــمين يعيشــــون يف  ــــرو 
ــــــول عــــــام  ــــــار الســــــن،  ل واأل فــــــال واأل ــــــعا   ود اإلعاقــــــة وكب

٢٠3٠ 

 ســـــبة الســـــغان الـــــمين تتـــــواتر  ـــــم وســـــائم الن ـــــم العـــــام  1-٢-11
 املناسبة،  سد العمر واجلنص واأل عا   ود اإلعاقة

تع يــ  التوســ  اة ــرد الشــامم لل ميــ  واملســتدام، وال ــدرة  11-3
 نات البشــرية يف  يــ  البلــدان علــ   ــو علــ  ختطــي  وإدارة املســتو 

 ٢٠3٠قائم عل  املشاركة ومتغامم ومستدام،  لول عام 

 ســــــــبة معــــــــدل اســــــــتهيك األرا ــــــــط إىل معــــــــدل النمــــــــو  11-3-1
 السغار

 سبة املدن ال  لديها هيغم يتيا مشاركة اجملتم  املـدر  ٢-11-3
مــام ويعــدار علــ   ــو مبا ــر يف ختطــي  املنــا   اة ــرية، ويعمــم اب ت
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 امل  رات (٢٠3٠األهدا  والغامت )من خطة التنمية املستدامة لعام 
 وطري ة د  را ية  
تع يـــــــ  اجلهـــــــود الراميـــــــة إىل محايـــــــة وصـــــــون الـــــــاا  الم ـــــــايف  ٤-11

 والطبيعط العاملط
 صـــيد الفـــرد مـــن  مـــوع النف ـــات )يف ال طـــاعا العـــام  1-٤-11

وا ــــا ( الــــ  تعنفــــ  لصــــون ومحايــــة وحفــــظ  يــــ  أصــــنا  الــــاا  
ط واــتل ، ومــا الم ــايف والطبيعــط،  ســد  ــوع الــاا  )ة ــايف و بيعــ

يعتــ ه مركـــ  الــاا  العـــاملط تــرااث ( ومســـتوا اةغــم )و ـــين وإقليمـــط، 
والط/ولـــــــدد(، و ـــــــوع اإل فـــــــاء )إ فـــــــاء تشغيلط/اســـــــتممار( و ـــــــوع 
التمويــــم امل ـــــدم مـــــن ال طــــاع ا ـــــا  )ت عـــــات عينيــــة، ومتويـــــم مـــــن 

 ال طاع ا ا  اهئ الر ط وورامج الرعاية(
د الوتيــــات وعــــدد األ ــــعا  ل يــــ  ا فــــا، كبــــئ يف عــــد ٥-11

املتــــأةرين، وا فــــا، كبــــئ يف ا ســـــائر االقتصــــادية املبا ــــرة املتصـــــلة 
ابلنــاتج احمللــط اإل ــاي العــاملط الــ  لــد  وســبد الغــوار ، مبــا يف 
 لـــــ  الغـــــوار  املتصـــــلة ابمليـــــاه، مـــــ  الاكيـــــ  علـــــ  محايـــــة الف ــــــراء 

 ٢٠3٠واأل عا  المين يعيشون يف  رو  هشة،  لول عام 

عــدد األ ــعا  املتــوتا واملف ــودين ومــن يةــروا مبا ــرة  1-٥-11
  ع  من السغان 1٠٠ ٠٠٠وسبد الغوار  من وا كم 

ــــــاتج احمللــــــط  ٢-٥-11 ا ســــــائر االقتصــــــادية املبا ــــــرة املتصــــــلة ابلن
اإل ــــاي العــــاملط واأل ــــرار الــــ  ة ــــت اب ياكــــم األساســــية اةيويــــة 

 األساسية وسبد الغوار  وعدد األعطال ال  ة ت اب دمات
اةـــد مـــن األةـــر البي ـــط الســـليب الفـــردد للمـــدن، وطعـــرء منهـــا  ٦-11

إيــيء اهتمــام خــا  لنوعيــة ا ــواء وإدارة  فــامت البلــدمت واهئهــا، 
 ٢٠3٠ لول عام 

مـ  اب تمـام ويـرد  1-٦-11  سبة النفامت الصلبة للمدن، ال   ع
النفـامت الصــلبة للمــدن،  تفريغهـا هنائيــا  علـ   ــو كــا ، مـن  مــوع

  سد املدينة
ســـــبيم  املتوســـــ  الســـــنود ملســـــتومت اجلســـــيمات )علـــــ  ٢-٦-11

( يف 1٠واجلســـــيمات مـــــن الف ـــــة  ٢.٥املمـــــال اجلســـــيمات مـــــن الف ـــــة 
 املدن )املرج ا حسد السغان(

تــوتئ ســبم اســتفادة اجلميــ  مــن مســاحات خ ــراء وأمــاكن  11-7
الوصـول إليهـا، وال سـيما ابلنسـبة عامة آمنـة و ـاملة لل ميـ  و غـن 

للنساء واأل فال وكبار السن واأل عا   ود اإلعاقـة،  لـول عـام 
٢٠3٠ 

متوســ  حصــة املنط ــة الســغنية ابملــدن الــ  متمــم ت ــاء  11-7-1
مفتوحـــــــــا ليســـــــــتعدام العـــــــــام لل ميـــــــــ ،  ســـــــــد العمـــــــــر واجلـــــــــنص 

 واأل عا   ود اإلعاقة
اجلنسـط  سـد العمـر،   سبة  حام التحـرا البـدر أو ٢-11-7

واجلـــنص، وو ـــ  األ ـــعا   ود اإلعاقـــة، ومغـــان حدوةـــه خـــيل 
 االةين عشر  هرا الساو ة

أ دعـــم الـــرواو  اإلياويـــة االقتصـــادية واالجتماعيـــة والبي يـــة وـــا -11
املنــا   اة ــرية واملنــا   احمليطــة ابملنــا   اة ــرية واملنــا   الريفيــة، 

 لو نية واإلقليميةمن خيل تع ي  ختطي  التنمية ا

 ســبة الســغان الــمين يعيشــون يف املــدن الــ  تنفــم خططــا   1-أ-11
إ ائية مد ية وإقليمية، وتدمج التوقعات السغا ية واالحتياجـات مـن 

 املوارد،  سد ح م املدينة
، علــــ  ل يــــ  بمدة كبــــئة يف ٢٠٢٠  العمــــم،  لــــول عــــام -11

مــــــد وتنفــــــم سياســــــات عــــــدد املــــــدن واملســــــتو نات البشــــــرية الــــــ  تعت
وخططـــــا متغاملــــــة مـــــن أجــــــم ءـــــول اجلميــــــ ، ول يـــــ  الغفــــــاءة يف 
اســتعدام املــوارد، والتعفيــف مــن تغــئ املنــا  والتغيــف معــه، وال ــدرة 
علــــ  الصــــمود يف مواجهــــة الغــــوار ، وو ــــ  وتنفيــــم اإلدارة الغليــــة 

عــــدد البلــــدان الــــ  تعتمــــد وتنفــــم اســــااتي يات و نيــــة  1- -11
للحـد مـن اـا ر الغـوار  متشـيا مــ  إ ـار سـنداد للحـد مـن اــا ر 

 .  ٢٠3٠-٢٠1٥الغوار  للفاة 
 سبة اةغومـات احملليـة الـ  تعتمـد وتنفـم اسـااتي يات  ٢- -11

متشـــيا  مـــ  االســـااتي يات الو نيـــة اليـــة للحـــد مـــن اـــا ر الغـــوار  
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 امل  رات (٢٠3٠األهدا  والغامت )من خطة التنمية املستدامة لعام 
ملعــــا ر الغــــوار  علــــ   يــــ  املســــتومت، مبــــا يتما ــــ  مــــ  إ ــــار   

نداد للحد من   ٢٠3٠-٢٠1٥اا ر الغوار  للفاة س 
 للحد من اا ر الغوار 

ص دعــم أقــم البلــدان  ــوا ، ووســائم منهــا ت ــدمي املســاعدة املاليــة -11
والت نية، يف إقامـة املبـار املسـتدامة وال ـادرة علـ  الصـمود ابسـتعدام 

 املواد احمللية

وا  سبة الـدعم املـاي املعصـ  امل ـدم إىل أقـم البلـدان  ـ 1-ص-11
لتشــــييد و ديــــد املبــــار املســــتدامة وال ــــادرة علــــ  الصــــمود واملتســــمة 

 ابلغفاءة يف استعدام املوارد ابستعدام مواد الية
  فالة وجود أمناط استهالك وإنتاج مستدامة  - 12اهلدف 
تنفيـــم اإل ــــار العشـــرد للــــ امج املتعل ـــة ل ــــا  االســــتهيك  1-1٢

البلــدان ابختـــا  إجــراءات، وتـــوي  واإل تــاص املســتدامة، مـــ  قيــام  يـــ 
ـــــة  البلـــــدان املت دمـــــة النمـــــو دور الـــــرمدة، مـــــ  مراعـــــاة مســـــتوا التنمي

 البلدان النامية وقدراتا يف

عـدد البلــدان الـ  لــديها خطــ  عمـم و نيــة ليســتهيك  1-1-1٢
واإل تــــــاص املســــــتداما أو الــــــ  أد ــــــت تلــــــ  ا طــــــ  يف سياســــــاتا 

 اهاية الو نية ابعتبارها أولوية أو

ل يــــــــــ  اإلدارة املســــــــــتدامة واالســــــــــتعدام الغفــــــــــ  للمــــــــــوارد  ٢-1٢
 ٢٠3٠الطبيعية،  لول عام 

األةــر املــادد، و صــيد الفــرد مــن األةــر املــادد، و صــيد  1-٢-1٢
 الناتج احمللط اإل اي من األةر املادد

االســتهيك املــادد احمللــط و صــيد الفــرد مــن االســتهيك  ٢-٢-1٢
بة االســـــتهيك املـــــادد احمللـــــط إىل النـــــاتج احمللـــــط املـــــادد احمللـــــط و ســـــ

 اإل اي
ختفـــين  صـــيد الفـــرد مـــن النفـــامت الغمائيـــة العامليـــة علـــ   3-1٢

صعيد أماكن البي  ابلت  ئة واملستهلغا مب ـدار النصـف، واةـد مـن 
خســائر األاهميــة يف مراحــم اإل تــاص وسيســم اإلمــداد، مبــا يف  لــ  

 ٢٠3٠عام  خسائر ما وعد اةصاد،  لول

 م  ر ا سائر الغمائية العاملية 3-1-1٢

ل يــــــــ  اإلدارة الســــــــليمة وي يــــــــا  للمــــــــواد الغيميائيــــــــة و يــــــــ   ٤-1٢
النفامت  وال دورة عمرها، وت ا  ل  ر الدولية املتف  عليهـا، واةـد  
كمــئا  مــن إ يقهــا يف ا ــواء واملــاء والاوــة مــن أجــم الت ليــم إىل أد  

ارة علــــ  صــــحة اإل ســــان والبي ــــة،  لــــول عــــام حــــد مــــن آاثرهــــا ال ــــ
٢٠٢٠ 

عـــــدد األ ـــــرا  يف االتفاقـــــات البي يـــــة الدوليـــــة املتعـــــددة  1-٤-1٢
األ را  املتعل ة ونفامت املـواد ا طـرة واهئهـا مـن املـواد الغيميائيـة، 
الــ  تفــط وتعهــداتا والت اماتــا يف   ــم املعلومــات علــ  النحــو الــمد 

 يتطلبه كم اتفاء  د صلة
 صيد الفرد من توليد النفـامت ا طـرة و سـبة النفـامت  ٢-٤-1٢

ة،  سد  وع املعاجلة  ا طرة املعاجل 
ــــ  والتعفــــين  ٥-1٢ ــــاص النفــــامت، مــــن خــــيل املن ــــئا  مــــن إ ت اةــــد كم

 ٢٠3٠وإعادة التدوير وإعادة االستعمال،  لول عام 
ان معدل إعادة التدوير عل  الصـعيد الـو ين، وعـدد أ نـ 1-٥-1٢

 املواد املعاد تدويرها
تشـــ ي  الشـــركات، وال ســـيما الشـــركات الغبـــئة والشـــركات  ٦-1٢

عــــ  الو نيــــة، علــــ  اعتمــــاد مارســــات مســــتدامة، وإدراص معلومــــات 
 االستدامة يف دورة ت دمي ت اريرها

 عدد الشركات ال  تنشر ت ارير تتعل  ابالستدامة 1-٦-1٢

املسـتدامة، وت ـا للسياسـات  تع ي  مارسات الشراء العمومط 7-1٢
 واألولومت الو نية

عــــــدد البلــــــدان الــــــ  تنفــــــم السياســــــات وخطــــــ  العمــــــم  7-1-1٢
 املتعل ة ابلشراء العمومط املستدام
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 امل  رات (٢٠3٠األهدا  والغامت )من خطة التنمية املستدامة لعام 
كفالة أن تتواتر للنـا  يف كـم مغـان املعلومـات  ات الصـلة   ٨-1٢  

والوعط ابلتنمية املسـتدامة وأ ـا  العـي  يف ومم مـ  الطبيعـة،  لـول 
 ٢٠3٠عام 

تعلــــــــــيم املوا نــــــــــة العامليــــــــــة  ‘1’مــــــــــدا تعمــــــــــيم مراعــــــــــاة  1-٨-1٢
ــــة املســــتدامة )مبــــا يف  لــــ  التم يــــف  ‘٢’ و التعلــــيم مــــن أجــــم التنمي

ـــــــــــــة،  وشـــــــــــــأن تغـــــــــــــئ املنـــــــــــــا ( يف )أ( السياســـــــــــــات الاوويـــــــــــــة الو ني
ـــــــدريد املعلمـــــــا و ) ( و ـــــــيم  املنـــــــاهج الدراســـــــية و )ص( ت )د( ت ي

 الطي 
ـــــة والتغنولوجيـــــة  أ دعـــــم البلـــــدان الناميـــــة-1٢ ـــــ  قـــــدراتا العلمي لتع ي

 للم ط قدما  و أ ا  استهيك وإ تاص أكمر استدامة
كميـــة الـــدعم امل ـــدم إىل البلـــدان الناميـــة يف  ـــاي البحـــا   1-أ-1٢

والتطـــــوير مـــــن أجـــــم إرســـــاء أ ـــــا  االســـــتهيك واإل تـــــاص املســـــتدامة 
 والتغنولوجيا السليمة وي يا  

صــد يةــئات الســياحة املســتدامة، الــ    و ــ  وتنفيــم أدوات لر -1٢
 توتر تر  العمم وتع ب الم اتة واملنت ات احمللية، يف التنمية املستدامة

خطــ  العمــم املنفــمة و السياســات  وأعــدد االســااتي يات  1- -1٢
 يف  ال السياحة املستدامة املتف  عل  أدوات رصدها وت ييمها

الفعالـــة الـــ  تشـــ    ص تر ـــيد إعـــالت الوقـــود األحفـــورد اهـــئ-1٢
علــــ  اإلســــرا  يف االســــتهيك، و لــــ  وبالــــة تشــــوهات األســــواء، 
وت ا للمرو  الو نية، وطعرء منها إعادة هيغلة ال رائد والـتعل  
ابلتــــدريج مــــن اإلعــــالت ال ــــارة، حيممــــا وجــــدت، إل هــــار آاثرهــــا 
البي يــة، مـــ  إيــيء االعتبـــار الغامـــم ليحتياجــات والمـــرو  ا اصـــة 

النامية، والت ليـم إىل أد  حـد مغـن مـن اآلاثر السـلبية علـ  للبلدان 
  وها عل   و يغفم محاية الف راء واجملتمعات احمللية املتأةرة

م دار إعالت الوقود األحفـورد لغـم وحـدة مـن النـاتج  1-ص-1٢
احمللــط اإل ـــاي )اإل تــاص واالســـتهيك( وكنســبة مـــن  مــوع النف ـــات 

 حفوردالو نية عل  الوقود األ

 (٤)اختاذ إجراءات عاج ة ل تتدي لتذر الإلاخ وآاثره - 13اهلدف 

 امل  رات (٢٠3٠األهدا  والغامت )من خطة التنمية املستدامة لعام 
تع يــــ  ال ــــدرة علــــ  الصــــمود يف مواجهــــة املعــــا ر املرتبطــــة  13-1  

ابملنــــا  والغــــوار  الطبيعيــــة يف  يــــ  البلــــدان، وتع يــــ  ال ــــدرة علــــ  
 غيف م  تل  املعا رالت

عدد األ عا  املتوتا واملف ودين ومن ت ـرروا مبا ـرة  13-1-1
  ع  1٠٠ ٠٠٠وسبد الغوار  من وا كم 

عـــــدد البلـــــدان الـــــ  تعتمـــــد وتنفـــــم اســـــااتي يات و نيـــــة  ٢-13-1 
للحد مـن اـا ر الغـوار  متشـيا مـ  إ ـار سـنداد للحـد مـن اـا ر 

 .٢٠3٠-٢٠1٥الغوار  للفاة 
 ســبة اةغومــات احملليــة الــ  تعتمــد وتنفــم اســااتي يات  13-1-3 

اليـــة للحـــد مـــن اـــا ر الغـــوار  متشـــيا  مـــ  االســـااتي يات الو نيـــة 
 للحد من اا ر الغوار 

إدمــــــــــاص التــــــــــداوئ املتعل ــــــــــة وتغــــــــــئ املنــــــــــا  يف السياســــــــــات  ٢-13
 واالسااتي يات وا ط  الو نية

أو تفعيــــــــم  عــــــــدد البلــــــــدان الــــــــ  أولغــــــــت عــــــــن و ــــــــ  1-٢-13
سياسة/اســـااتي ية/خطة متغاملـــة ت يـــد قـــدراتا علـــ  التغيـــف مـــ  

_______________ 

نـــا  هـــط املنتـــدا اةغـــومط الـــدوي األساســـط مـــ  اإلقـــرار لن اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة اإل اريـــة وشـــأن تغـــئ امل (٤)
 للتفاو، وشأن االست اوة العاملية لتغئ املنا .



A/RES/71/313   2030أعمال ال اإلة ااملتاخبية التع ية داة التإلمية الستدامة لعا 
 

23/32 

 امل  رات (٢٠3٠األهدا  والغامت )من خطة التنمية املستدامة لعام 
اآلاثر ال ــــارة لتغــــئ املنــــا  وتعــــ ب ال ــــدرة علــــ  التــــأقلم مــــ  املنــــا ،    

والتنميــة ال ائمــة علــ  ا بعــااثت اهــابات الدتي ــة املنعف ــة علــ   ــو 
يهــدد إ تــاص األاهميــة )مبــا يف  لــ  و ــ  خطــ  تغينــف و نيــة،  ال

امهة اــــددة علــــ  الصــــعيد الــــو ين، ووياهــــات و نيــــة، وت ــــدمي مســــ
 اهئ  ل ( وت رير عن املست دات لفاة السنتا، أو

لســا التعلــيم وإ كــاء الــوعط وال ــدرات البشــرية وامل سســية  13-3
وشـــأن التعفيـــف مـــن تغـــئ املنــــا ، والتغيـــف معـــه، واةـــد مـــن أةــــره 

 واإل مار املبغر وه

التعفيـــف مـــن تغـــئ املنـــا ،  عـــدد البلـــدان الـــ  أد ـــت 13-3-1
والتغيـــف معـــه، واةـــد مـــن أةـــره واإل ـــمار املبغـــر يف منـــاهج التعلـــيم 

 االوتدائط والما ود والعاي
عـــدد البلـــدان الـــ  أولغـــت عـــن تع يـــ  قـــدرتا امل سســـية  ٢-13-3

ــــة والفرديــــة علــــ  تنفيــــم تــــداوئ التغيــــف والتعفيــــف و  ــــم  وا يغلي
 التغنولوجيا والتداوئ اإل ائية

أ تنفيم ما تعهـدت وـه األ ـرا  مـن البلـدان املت دمـة النمـو يف -13
اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإل اريــة وشـــأن تغــئ املنــا  مــن التــ ام ضـــد  

وليــــون دوالر ســــنوم   لــــول عــــام  1٠٠التعب ــــة املشــــاكة ملبلــــغ قــــدره 
ــــة احتياجــــات البلــــدان الناميــــة، يف  ٢٠٢٠ مــــن  يــــ  املصــــادر لتلبي

فيفيــــــــة  ديــــــــة و ــــــــفاتية يف التنفيــــــــم، وجعــــــــم ســــــــياء إجــــــــراءات خت
الصــــندوء األخ ــــر للمنــــا  يف حالــــة تشــــغيم كامــــم وت ويــــده وــــرأ  

 املال يف أقر  وقت مغن

املبلغ السنود المد يم  سنوم  م ي ما  وـدوالر الـوالمت  1-أ-13
ضــــــد  الوتــــــاء  ٢٠٢٥و  ٢٠٢٠وــــــا عــــــامط  املتحــــــدة يف الفــــــاة

 روليون دوال 1٠٠ابلت ام توتئ 

  تع يــ  اآلليــات اليبمــة لتحســا مســتوا قــدرات التعطــي  -13
واإلدارة الفعــالا املتعل ــا وتغــئ املنــا  يف أقــم البلــدان  ــوا، والــدول 
اجل ريــة الصــغئة الناميــة، مبــا يف  لــ  الاكيــ  علــ  النســاء والشــبا  

 واجملتمعات احمللية واملهمشة

 ريــة الصــغئة الناميــة عــدد أقــم البلــدان  ــوا  والــدول اجل 1- -13
يف  لـــ   الـــ  تتل ـــ  دعمـــا  متعصصـــا  وم ـــدار الـــدعم امل ـــدم، مبـــا

التمويـــــم والتغنولوجيـــــا وونـــــاء ال ـــــدرات، آلليـــــات لســـــا مســـــتوا 
قــــدرات التعطــــي  واإلدارة الفعــــالا املتعل ــــا وتغــــئ املنــــا ، مبــــا يف 

  ل  الاكي  عل  النساء والشبا  واجملتمعات احمللية واملهمشة
 ملفظ اسحمياات والبحار والوارد البحرية واستخدامها ع ى حنو مستدا  لتحييق التإلمية الستدامة - 1٤اهلدف 
منـــ  التلـــو  البحـــرد  ميـــ  أ واعـــه واةـــد منـــه و ـــدر كبـــئ،  1-1٤

وال ســـيما التلـــو  النـــاجم عـــن األ شـــطة ال يـــة، مبـــا يف  لـــ  اةطـــام 
 ٢٠٢٥البحرد، وتلو  املغممت،  لول عام 

م  ـــــر تـــــر  املغــــــممت يف املنـــــا   الســـــاحلية وكماتــــــة  1-1-1٤
 املعلفات البيستيغية الطاتية

إدارة الــــــنمم اإليغولوجيـــــــة البحريـــــــة والســــــاحلية علـــــــ   ـــــــو  ٢-1٤
ـــــئة،  ـــــد حـــــدو  آاثر ســـــلبية كب مســـــتدام ومحايتهـــــا، مـــــن أجـــــم  ن
ووسـائم منهـا تع يـ  قـدرتا علـ  الصـمود، واختـا  اإلجـراءات اليبمــة 

دتــــا إىل مــــا كا ــــت عليــــه مــــن أجــــم ل يــــ  الصــــحة واإل تاجيــــة إلعا

 ســـبة املنـــا   االقتصـــادية اةصـــرية الو نيـــة الـــ  تعـــدار  1-٢-1٤
ج قائمة عل  النمم اإليغولوجية  ابستعدام هنع
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 امل  رات (٢٠3٠األهدا  والغامت )من خطة التنمية املستدامة لعام 
 ٢٠٢٠للمحيطات،  لول عام   
ت ليــم لمــن احمليطــات إىل أد  حــد ومعاجلــة آاثره،  ملــة  3-1٤

 عاون العلمط عل   ي  املستومتوسائم منها تع ي  الت
ـــــة يف  موعـــــة متفـــــ   3-1-1٤ ـــــا  متوســـــ  اةمو ـــــة البحري قي

 عليها من اطات متميلية ألخم العينات
تنمـيم الصــيد علــ   ـو تعــال، وإهنــاء الصـيد املفــر  والصــيد  ٤-1٤

اهـــــئ ال ـــــا ور، واهـــــئ املبلـــــغ عنـــــه، واهـــــئ املـــــنمم ومارســـــات الصـــــيد 
رة قائمــــة علــــ  العلــــم، مــــن أجــــم إعــــادة املــــدمرة، وتنفيــــم خطــــ  إدا

األرصدة السـمغية إىل مـا كا ـت عليـه يف أقـر  وقـت مغـن، لتصـم 
علــــ  األقــــم إىل املســــتومت الــــ   غــــن أن تتــــيا إ تــــاص أقصــــ  اهلــــة 

 ٢٠٢٠مستدامة وت ا ملا  لدده خصائصها البيولوجية،  لول عام 

 ســـبة األرصـــدة الســـمغية املوجـــودة  ـــمن املســـتومت  1-٤-1٤
 املستدامة ويولوجيا

يف املائــــــة علــــــ  األقــــــم مــــــن املنــــــا   الســــــاحلية  1٠حفـــــظ  ٥-1٤
والبحرية، مبا يتسـ  مـ  ال ـا ون الـو ين والـدوي، واسـتنادا  إىل أت ـم 

 ٢٠٢٠املعلومات العلمية املتاحة،  لول عام 

  طاء املنا   احملمية م اوم املنا   البحرية 1-٥-1٤

عـــــالت امل دمـــــة إىل مصـــــائد حمـــــر أ ـــــغال معينـــــة مـــــن اإل ٦-1٤
األأاك ال  تسهم يف اإلترا  يف قدرات الصـيد ويف صـيد األأـاك، 
وإلغـــاء اإلعـــالت الـــ  تســـاهم يف صـــيد األأـــاك اهـــئ املشـــروع واهـــئ 
املبلــغ عنــه واهــئ املــنمم، واإلح ــام عــن اســتحدا  إعــالت جديــدة 

صــــة مــــن هــــما ال بيــــم، مــــ  التســــليم و ــــرورة أن تغــــون املعاملــــة ا ا
والتف يلية امليئمة والفعالة، للبلـدان الناميـة وأقـم البلـدان  ـوا ، جـ ءا  
ال يت ــــ أ مــــن مفاو ــــات منممــــة الت ــــارة العامليــــة وشــــأن اإلعــــالت 

 (٥)٢٠٢٠امل دمة ملصائد األأاك،  لول عام 

الت ـــدم الـــمد لـــربه البلـــدان يف مـــدا تنفيـــم الصـــغوك  1-٦-1٤
د األأـاك اهــئ املشـروع واهـئ املبلــغ الدوليـة الراميـة إىل مغاتحــة صـي

 عنه واهئ املنمم

بمدة الفوائد االقتصادية ال  تتح   للـدول اجل ريـة الصـغئة  7-1٤
الناميــة وأقــم البلــدان  ــوا مــن االســتعدام املســتدام للمــوارد البحريــة، 
 ملة وسائم منها اإلدارة املستدامة ملصائد األأـاك، وترويـة األحيـاء 

 ٢٠3٠لسياحة،  لول عام املائية، وا

مصــــائد األأــــاك املســــتدامة كنســــبة مــــن النــــاتج احمللــــط  7-1-1٤
اإل ــــاي يف الـــــدول اجل ريـــــة الصـــــغئة الناميـــــة، وأقـــــم البلـــــدان  ـــــوا ، 

 و ي  البلدان

أ بمدة املعـــــــار  العلميـــــــة، وتطـــــــوير قـــــــدرات البحـــــــا، و  ـــــــم -1٤
ــــــة التغنولوجيــــــا البحريــــــة، مــــــ  مراعــــــاة معــــــايئ الل نــــــة األ وقيا واهراتي

ـــــا  ـــــة املتعل ـــــة ون ـــــم التغنولوجي ـــــة ومبادئهـــــا التوجيهي ـــــة الدولي اةغومي
البحريـــة، مـــن أجـــم لســـا صـــحة احمليطـــات، وتع يـــ  إســـهام التنـــوع 
البيولوجط البحرد يف تنميـة البلـدان الناميـة، وال سـيما الـدول اجل ريـة 

يــــــة املعصصــــــة للبحــــــو  يف  ــــــال  ســــــبة  مــــــوع املي ا  1-أ-1٤
 التغنولوجيا البحرية

_______________ 

 م  مراعاة مفاو ات منممة الت ارة العاملية اجلارية وجدول أعمال الدوحة اإل ائط ووالية هو غ كو غ الوبارية. (٥)
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 امل  رات (٢٠3٠األهدا  والغامت )من خطة التنمية املستدامة لعام 
 الصغئة النامية وأقم البلدان  وا  
  تيسئ وصـول صـغار الصـيادين اةـرتيا إىل املـوارد البحريـة -1٤

 واألسواء
ـــــ  إ ـــــار  1- -1٤ ـــــمد لـــــربه البلـــــدان يف مـــــدا تطبي الت ـــــدم ال

قا ور/تنميمط/سياسا /م سســـط يعـــا    ـــوء مصـــائد األأـــاك 
 ة و مط تل  اة وءالصغئة يف الوصول إىل املوارد البحري

ص تع يــــ  حفــــظ احمليطــــات ومواردهــــا واســــتعدامها اســــتعداما -1٤
مســــتداما وتنفيــــم ال ــــا ون الــــدوي وصــــيغته الــــواردة يف اتفاقيــــة األمــــم 
املتحــدة ل ــا ون البحــار الــ  ت ــ  اإل ــار ال ــا ور ةفــظ احمليطــات 
ومواردهــا واســتعدامها علــ   ــو مســتدام، علــ   ــو مــا تشــئ إليــه 

 “املست بم المد  صبو إليه”من وةي ة  1٥٨ رة الف

ــــــ  لــــــرب ت ــــــدما  يف التصــــــدي  علــــــ   1-ص-1٤ عــــــدد البلــــــدان ال
صــــغوك متعل ــــة ابحمليطــــات تنفــــم ال ــــا ون الــــدوي، ويف قبــــول تلــــ  
الصغوك وتنفيمها مبوجد أ ر قا و يـة وسياسـاتية وم سسـية، علـ  

ار، مـــن أجــــم النحـــو الـــوارد يف اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ل ـــا ون البحـــ
 حفظ احمليطات ومواردها، واستعدامها عل   و مستدام

محايااة الااإلإلم اايكولوجيااة الريااة وترميمهااا وتعييااي اسااتخدامها ع ااى حنااو مسااتدا ، وإدارة الذاااابت ع ااى حنااو مسااتدا ،  -1٥اهلاادف 
 ومكافحة التتحر، ووقف تدهور األراض  وعكس مساره، ووقف فيدان التإلوع البيولوج 

كفالــــــة حفــــــظ وتــــــرميم الــــــنمم اإليغولوجيــــــة ال يــــــة والــــــنمم  1-1٥
اإليغولوجيــة للميــاه العموــة الداخليــة وخــدماتا، وال ســيما الغـــاابت 
واألرا ط الر بة واجلبال واألرا ط اجلاتـة، وكفالـة اسـتعدامها علـ  
 و مستدام، و ل  وت ا  ليلت امات املنصو  عليها يف االتفاقـات 

 ٢٠٢٠الدولية،  لول عام 

 مساحة الغاابت كنسبة من  موع مساحة الياوسة 1-1-1٥
 سبة املواق  ا امة الـ   سـد التنـوع البيولـوجط للياوسـة  ٢-1-1٥

وامليــــاه العموــــة والــــ  تشــــملها املنــــا   احملميــــة،  ســــد  ــــوع النمــــام 
 اإليغولوجط

تع ي  تنفيـم اإلدارة املسـتدامة جلميـ  أ ـواع الغـاابت، ووقـف  ٢-1٥
الغـــــاابت، وتـــــرميم الغـــــاابت املتـــــدهورة ول يـــــ  بمدة كبـــــئة يف إبالـــــة 

 ســبة التشــ ئ وإعــادة اهــر  الغــاابت علــ  الصــعيد العــاملط،  لــول 
 ٢٠٢٠عام 

 الت دم احملرب يف إرساء اإلدارة املستدامة للغاابت 1-٢-1٥

مغاتحة التصحر، وترميم األرا ط والاوـة املتـدهورة، مبـا يف  3-1٥
تأةرة ابلتصحر واجلفا  والفي الت، والسـعط إىل  ل  األرا ط امل

 ٢٠3٠ل ي  عاٍ  خاٍل من  اهرة تدهور األرا ط،  لول عام 

  سبة األرا ط املتدهورة إىل  موع مساحة الياوسة 3-1-1٥

كفالة حفظ النمم اإليغولوجية اجلبلية، مبا يف  لـ  تنوعهـا   ٤-1٥
املنـــات  الـــ  ال اهـــىن  البيولـــوجط، مـــن أجـــم تع يـــ  قـــدرتا علـــ  تـــوتئ
 ٢٠3٠عنها لتح ي  التنمية املستدامة،  لول عام 

ـــــة مـــــن املواقـــــ  املهمـــــة  1-٤-1٥ ـــــا   احملمي التغطيـــــة اســـــووة ابملن
 للتنوع البيولوجط اجلبلط

 م  ر الغطاء األخ ر اجلبلط ٢-٤-1٥
اختــــا  إجــــراءات عاجلــــة وهامــــة للحــــد مــــن تــــدهور املوائــــم  ٥-1٥

ــــــــول الطبيعيــــــــة، ووقــــــــف ت ــــــــدا ــــــــوجط، وال يــــــــام،  ل ن التنــــــــوع البيول
 م  ر ال ائمة اةمراء 1-٥-1٥
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 امل  رات (٢٠3٠األهدا  والغامت )من خطة التنمية املستدامة لعام 
 ،  ماية األ واع املهد دة ومن  ا  را ها٢٠٢٠ عام  
ــــــات  النا ــــــ ة عــــــن  ٦-1٥ تع يــــــ  الت اســــــم العــــــادل واملنصــــــف للمن

اســـتعدام املـــوارد اجلينيـــة، وتع يـــ  الســـبم املناســـبة للوصـــول إىل تلـــ  
 يه دوليااملوارد، عل  النحو املتف  عل

عــــــدد البلــــــدان الــــــ  اعتمــــــدت أ ــــــرا تشــــــريعية وإداريــــــة  1-٦-1٥
 وسياساتية لغفالة ت اسم املنات  عل   و عادل ومنصف

اختــا  إجــراءات عاجلــة لوقــف الصــيد اهــئ املشــروع ل  ــواع  7-1٥
احملميـــة مـــن النبـــااتت واةيـــوالت واال ـــار ضـــا، والتصـــدد ملنت ـــات 

، علــ  مســتويط العــر، والطلــد علــ  األحيــاء ال يــة اهــئ املشــروعة
 السواء

 وأ ســبة األحيــاء ال يــة املت ــر ضــا، الــ  جــرا صــيدها  7-1-1٥
 اال ار ضا عل   و اهئ مشروع

اختـــا  تـــداوئ ملنـــ  إدخـــال األ ـــواع الغريبـــة الغابيـــة إىل الـــنمم  ٨-1٥
اإليغولوجية ل را ط واملياه وت ليم أةر  ل  إىل حد كبـئ، ومراقبـة 

 ٢٠٢٠واع  ات األولوية أو ال  اء عليها،  لول عام األ 

 ســبة البلــدان الــ  تعتمــد تشــريعات و نيــة  ات صــلة،  1-٨-1٥
وختصــ  مــوارد كاتيــة ملنــ  إدخــال األ ــواع الغريبــة الغابيــة إىل الــنمم 

 اإليغولوجية أو مراقبتها
إدمـــــــاص قـــــــيم الــــــــنمم اإليغولوجيـــــــة والتنـــــــوع البيولــــــــوجط يف  ٩-1٥

طـــي ، والعمليـــات اإل ائيـــة، واســـااتي يات اةـــد مـــن عمليـــات التع
الف ـــر، واةســــاابت، علــــ  الصــــعيدين الـــو ين واحمللــــط،  لــــول عــــام 

٢٠٢٠ 

الت ـدم احملــرب  ـو ل يــ  األهــدا  الو نيـة املنشــأة وت ــا  1-٩-1٥
من أهدا  آيتشط املتعل ة ابلتنوع البيولـوجط مـن ا طـة  ٢للهد  

 ٢٠٢٠-٢٠11ط للفاة االسااتي ية للتنوع البيولوج

أ حشـــد املـــوارد املاليـــة مـــن  يـــ  املصـــادر وبمدتـــا بمدة كبـــئة -1٥
وغـــر، حفـــظ التنـــوع البيولـــوجط والـــنمم اإليغولوجيـــة واســـتعدامها 

 استعداما  مستداما  

املساعدة اإل ائية الرأية والنف ات العامـة املوجهـة ةفـظ  1-أ-1٥
ــــــة  ــــــوع البيولــــــوجط والــــــنمم اإليغولوجي واســــــتعدامها اســــــتعداما  التن

 مستداما  
  حشـــــــد مـــــــوارد كبـــــــئة مـــــــن  يـــــــ  املصـــــــادر وعلـــــــ   يـــــــ  -1٥

املستومت وغر، متويم اإلدارة املسـتدامة للغـاابت وتـوتئ مـا يغفـط 
من اةوات  للبلدان النامية لتع ي  تل  اإلدارة، ل ي ا ألاهـرا، منهـا 

 حفظ الغاابت وإعادة التحريج

يـــــة الرأيـــــة والنف ـــــات العامـــــة املوجهـــــة املســـــاعدة اإل ائ 1- -1٥
ةفظ التنوع البيولوجط والنمم اإليغولوجيـة واسـتعدامها اسـتعداما  

 مستداما  

ص تع يـــ  الـــدعم العـــاملط لل هـــود الراميـــة إىل مغاتحـــة الصـــيد -1٥
اهـــئ املشـــروع ل  ـــواع احملميـــة واال ـــار ضـــا، و لـــ  ووســـائم تشـــمم 

السعط إىل اةصـول علـ  تـر   بمدة قدرات اجملتمعات احمللية عل 
 سبم كسد الربء املستدامة

 وأ ســبة األحيــاء ال يــة املت ــر ضــا، الــ  جــرا صــيدها  1-ص-1٥
 اال ار ضا عل   و اهئ مشروع

التشاااايع ع اااى إقاماااة اتمعاااات مساااالة ال يهماااش فيهاااا أملااد مااا  أجااال تيياااق التإلمياااة الساااتدامة، وإ ملاااة إمكانياااة  - 16اهلاادف 
 ع إىل العدالة، وبإلاء مؤسسات فعالة وخاضعة ل مساءلة وشام ة ل اميع ع ى مجيع الستوايتوصول اجلمي

 ســــمة،  1٠٠ ٠٠٠عـــدد  ــــحام ال تــــم العمــــد لغــــم  1-1-1٦اةد و در كبئ من  ي  أ غال العنـف ومـا يتصـم وـه مـن  1-1٦
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 امل  رات (٢٠3٠األهدا  والغامت )من خطة التنمية املستدامة لعام 
  سد العمر و وع اجلنص معدالت الوتيات يف كم مغان  
 ســـمة،  1٠٠ ٠٠٠لة ابلنــــ اعات لغـــم الوتيـــات املتصـــ ٢-1-1٦ 

 والسبد  سد العمر واجلنص
النفســط  البــدر أو ســبة الســغان الــمين تعر ــوا للعنــف  1-3-1٦ 

 أو اجلنسط خيل االةين عشر  هرا الساو ة
 ـوا م علـ    سبة السغان المين يشعرون ابألمان عند ٤-1-1٦ 

 تيهااألقدام مبفردهم يف أ اء املنط ة ال  يعيشون 
إهنــاء مــا يتعــر، لــه األ فــال مــن ســوء املعاملــة واالســتغيل  ٢-1٦

 واال ار ابلبشر و ي  أ غال العنف والتعميد
 ســبة األ فــال الــمين تــااوح أعمــارهم وــا ســنة واحــدة  1-٢-1٦
ســـنة والـــمين تعر ـــوا ألد ع ـــا  وـــدر و/أو اعتـــداء  فســـط  17و 

 من جا د م دمط الرعاية يف الشهر الساو 
 ســمة،  1٠٠ ٠٠٠عــدد  ــحام اال ــار ابلبشــر لغــم  ٢-٢-1٦ 

 االستغيل  سد اجلنص والعمر و غم
ســــبة الشــــاابت والشــــبان الــــمين تــــااوح أعمــــارهم وــــا   3-٢-1٦ 

ســـــنة الـــــمين تعر ـــــوا للعنـــــف اجلنســـــط قبـــــم ســـــن  ٢٩ســـــنة و  1٨
 عشرة المامنة

تع يـــــ  ســـــيادة ال ـــــا ون علـــــ  الصـــــعيدين الـــــو ين والـــــدوي،  3-1٦
 كفالة تغات  الفر  لوصول اجلمي  إىل العدالةو 

 سـبة  ــحام العنـف خــيل االةـين عشــر  ـهرا الســاو ة  3-1-1٦
الــمين أولغـــوا عمــا تعر ـــوا لــه مـــن إيــماء إىل الســـلطات املعتصـــة أو 

 اهئها من آليات تسوية النـ اعات املعا  ضا رأيا
احملت ــــــ ون اهــــــئ احملغــــــوم علــــــيهم كنســــــبة مــــــن  مــــــوع  ٢-3-1٦ 

 الس ناء
اةـــــد و ـــــدر كبـــــئ مـــــن التـــــدت ات اهـــــئ املشـــــروعة ل مـــــوال  ٤-1٦

واألســـلحة، وتع يـــ  اســـاداد األصـــول املســـروقة وإعادتـــا ومغاتحــــة 
 ٢٠3٠ ي  أ غال اجلر ة املنممة،  لول عام 

ال يمة اإل الية للتدت ات املاليـة اهـئ املشـروعة الداخلـة  1-٤-1٦
 رات الوالمت املتحدة(وا ارجة )ابل يمة اةالية لدوال

 ســـبة األســـلحة امل ـــبو ة أو املعمـــور عليهـــا أو املســـل مة  ٢-٤-1٦
الــــ  لــــر ت ســــلطة اتصــــة عــــن مصــــدرها اهــــئ املشــــروع/ روتها أو 

 تمب تت من  ل ، متشيا  م  الصغوك الدولية
اتصــــلوا مــــرة واحــــدة علــــ  األقــــم   ســــبة األ ــــعا  الــــمين 1-٥-1٦ اةد و در كبئ من الفساد والر وة  مي  أ غا ما ٥-1٦

مبســـــ ول حغـــــومط ودتعـــــوا ر ـــــوة ملســـــ ول حغـــــومط، أو  لـــــد مـــــنهم 
أول ـــ  املســــ ولون اةغوميــــون دتــــ  ر ــــوة، خــــيل االةــــين عشــــر  ــــهرا 

 الساو ة
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 ســبة األعمــال الت اريــة الــ  اتصــلت مــرة واحــدة علــ   ٢-٥-1٦   

األقــــم مبســــ ول حغــــومط ودتعــــت ر ــــوة إىل مســــ ول حغــــومط أو 
ا أول ــ  املســ ولون اةغوميــون دتــ  ر ــوة، خــيل االةــين  لــد منهــ

 عشر  هرا الساو ة
إ شـــاء م سســـات تعالـــة و ـــفاتة وخا ـــعة للمســـاءلة علـــ   ٦-1٦

  ي  املستومت
النف ــات اةغوميــة الرئيســية كنســبة مــن املي ا يــة األصــلية  1-٦-1٦

  سد رموب املي ا ية أو ما  اوه( املعتمدة،  سد ال طاع )أو
 ســــــــبة الســــــــغان الرا ــــــــا عــــــــن  ــــــــروتهم األخــــــــئة يف  ٢-٦-1٦ 

 االستفادة من ا دمات العامة
كفالـــة اختـــا  ال ـــرارات علـــ   ـــو مســـت يد ليحتياجـــات    7-1٦

 و امم لل مي  وتشاركط ومتميلط عل   ي  املستومت
 ســبة الو ــائف ) ســد العمــر، واجلــنص، واأل ــعا   7-1-1٦

( يف امل سســـات العامـــة )ا ي ـــات  ود اإلعاقـــة، والف ـــات الســـغا ية
التشـــــريعية الو نيـــــة واحملليـــــة، وا دمـــــة العامـــــة، والســـــلطة ال  ـــــائية( 

 م ار ة مبستومت التوبي  عل  الصعيد الو ين
 ســـبة الســـغان الـــمين يعت ـــدون أن صـــن  ال ـــرار عمليـــة  ٢-7-1٦ 

 ــــــاملة لل ميــــــ  وملبيــــــة ليحتياجــــــات،  ســــــد اجلــــــنص والعمـــــــر 
 لسغا يةواإلعاقة والف ة ا

توســـــــي  وتع يـــــــ  مشـــــــاركة البلـــــــدان الناميـــــــة يف م سســـــــات  ٨-1٦
 اةوكمة العاملية

 ســــــبة ع ــــــوية البلــــــدان الناميــــــة يف املنممــــــات الدوليــــــة  1-٨-1٦
 وح وقها يف التصويت يف تل  املنممات

مســــــة الــــــمين سعــــــ لت  ســــــبة األ فــــــال دون ســــــن ا ا 1-٩-1٦ توتئ هوية قا و ية لل مي ، مبا يف  ل  تس يم املواليد ٩-1٦
 والداتم يف قيد الس م املدر،  سد العمر

كفالــــة وصـــــول اجلمهــــور إىل املعلومـــــات ومحايــــة اةـــــرمت   1٠-1٦
 األساسية، وت ا  للتشريعات الو نية واالتفاقات الدولية

ــــــــم،  1-1٠-1٦ ــــــــه مــــــــن حــــــــاالت ال ت عــــــــدد مــــــــا ح التح ــــــــ  من
، والتعـميد واالختطا ، واالختفـاء ال سـرد، واالحت ـاب التعسـفط

للصــحفيا والعــاملا يف الوســ  اإلعيمــط املــرتبطا ضــم والن ــاويا 
 واملداتعا عن ح وء اإل سان خيل االةين عشر  هرا املا ية

عـــدد البلـــدان الـــ  تعتمـــد وتطبـــ   ـــمالت دســـتورية  ٢-1٠-1٦ 
 و/أو تشريعية و/أو سياساتية إل يع اجلمهور عل  املعلومات

ســـــات الو نيـــــة  ات الصـــــلة،  ملـــــة أمـــــور منهـــــا تع يـــــ  امل سأ -1٦
التعــاون الــدوي، مــن أجــم ونــاء ال ــدرات علــ   يــ  املســتومت، وال 

 سيما يف البلدان النامية، ملن  العنف ومغاتحة اإلرها  واجلر ة

وجـــود م سســـات و نيـــة مســـت لة ة ـــوء اإل ســـان وت ـــا  1-أ-1٦
 ملبادط ابريص
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ئ التميي يـة وإ فا عهـا لتح يـ    تع ي  ال ـوا ا والسياسـات اهـ-1٦  

 التنمية املستدامة
ـــــمين أولغـــــوا عـــــن تعر ـــــهم  عصـــــيا  1- -1٦  ســـــبة الســـــغان ال

ملمارسات متيي ية أو لرا خيل االةين عشر  هرا الساو ة ألسبا  
  مر ال ا ون الدوي ة وء اإل سان التميي  عل  أساسها

 وتإلشياها م  أجل التإلمية الستدامة تعييي وساخبل تإلفيذ الشرا ة العالية - 17اهلدف 
  الشؤون الالية

ــــدعم  17-1 ــــة، ووســــائم تشــــمم ت ــــدمي ال ــــة املــــوارد احمللي ــــ  تعب  تع ي
الــــــدوي إىل البلــــــدان الناميــــــة، لتحســــــا ال ــــــدرات احملليــــــة يف  ــــــال 

 لصيم ال رائد واهئها من اإليرادات

لنــاتج  مــوع اإليــرادات اةغوميــة اإل اليــة كنســبة مــن ا 17-1-1
 احمللط اإل اي،  سد املصدر

 احمللية  سبة املي ا ية احمللية املمولة من ال رائد ٢-17-1
ــــــم الت اماتــــــا يف  ــــــال  ٢-17 ــــــدان املت دمــــــة النمــــــو وتنفي ــــــام البل قي

املســـاعدة اإل ائيـــة الرأيـــة تنفيـــما  كـــامي ، مبـــا يف  لـــ  التـــ ام العديـــد 
يف املائـــة مـــن  ٠,7ة مـــن تلـــ  البلـــدان وبلـــو  هـــد  ختصـــي   ســـب

دخلهـــــا ال ـــــومط اإل ـــــاي للمســـــاعدة اإل ائيـــــة الرأيـــــة امل دمـــــة إىل 
يف املائـــــــة  ٠,1٥البلـــــــدان الناميـــــــة، وختصـــــــي   ســـــــبة تـــــــااوح وـــــــا 

يف املائــة مــن الــدخم ال ــومط اإل ــاي للمســاعدة اإل ائيــة  ٠,٢٠ و
الرأيـة  الرأية ألقم البلـدان  ـوا ؛ ويشـ    م ـدمو املسـاعدة اإل ائيـة

صـ  مبوجبـه  يف املائـة  ٠,٢٠عل  النمـر يف إمغا يـة رسـم هـد   ع
علــ  األقــم مــن النــاتج ال ــومط اإل ــاي للمســاعدة اإل ائيــة الرأيــة 

 ألقم البلدان  وا

صايف املسـاعدة اإل ائيـة الرأيـة، و موعهـا، واملسـاعدة  1-٢-17
كنســـبة مـــن الـــدخم اإل ائيـــة الرأيـــة امل دمـــة إىل أقـــم البلـــدان  ـــوا ،  

ال ــومط اإل ــاي لل هــات املا ــة يف جلنــة املســاعدة اإل ائيــة التاوعــة 
 ملنممة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادد

حشـــد مـــوارد ماليـــة إ ـــاتية مـــن مصـــادر متعـــددة مـــن أجـــم  17-3
 البلدان النامية

االســـتممار املبا ـــر األجنـــيب واملســـاعدة اإل ائيـــة الرأيـــة  17-3-1
 التعاون يف ما وا ولدان اجلنو  كنسبة من إ اي املي ا ية احملليةو 

ح م التحـوييت املاليـة )وـدوالرات الـوالمت املتحـدة(   ٢-17-3 
 كنسبة من  موع الناتج احمللط اإل اي

مســــــاعدة البلــــــدان الناميــــــة يف ل يــــــ  ال ــــــدرة علــــــ  لمــــــم  ٤-17
سياسـات الراميـة إىل الديون عل  املدا الطويم من خـيل تنسـي  ال

تع يـــــ  التمويـــــم وـــــديون وختفيـــــف أعبـــــاء الـــــديون وإعـــــادة هيغلتهـــــا، 
حســد االقت ــاء، ومعاجلــة مســألة الــديون ا ارجيــة للبلــدان الف ــئة 

 املم لة ضا إلخراجها من حالة املديو ية اةرجة

تغـــــاليف خدمـــــة الـــــدين كنســـــبة مـــــن صـــــادرات الســـــل   1-٤-17
 وا دمات

شـــــــ ي  االســـــــتممار ألقـــــــم البلـــــــدان  ـــــــوا ، اعتمـــــــاد  مـــــــم لت ٥-17
 وتنفيمها

عــــــــدد البلــــــــدان الــــــــ  تعتمــــــــد وتنفــــــــم  ممــــــــا  لتشــــــــ ي   1-٥-17
 االستممار لصا  أقم البلدان  وا  
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  التكإلولوجيا  
تع يــ  التعــاون اإلقليمــط والــدوي وــا الشــمال واجلنــو  ويف  ٦-17

م مـــــا وـــــا ولــــــدان اجلنـــــو  والتعـــــاون الميةــــــط يف مـــــا يتعلـــــ  ابلعلــــــو 
والتغنولوجيـا واالوتغــار والوصــول إليهــا، وتع يـ  تبــادل املعــار  وتــ  
 ــــرو  متفــــ  عليهــــا، ووســــائم تشــــمم لســــا التنســــي  يف مــــا وــــا 
اآلليـــــات ال ائمـــــة، وال ســـــيما علـــــ  مســـــتوا األمـــــم املتحـــــدة، ومـــــن 

 التغنولوجيا خيل آلية عاملية لتيسئ

 عــــــــــــدد اتفاقـــــــــــــات التعـــــــــــــاون يف  ـــــــــــــاي العلـــــــــــــوم و/أو 1-٦-17
 التغنولوجيا امل مة وا البلدان،  سد  وع التعاون

اال ااكات يف اإل ا ت السـلغط  د النطـاء العـرين  ٢-٦-17
 من السغان،  سد السرعة 1٠٠لغم 

تع يـــــ  تطـــــوير تغنولوجيـــــات ســـــليمة وي يـــــا  و  لهـــــا و شـــــرها  17-7
وتعميمهـــا يف البلـــدان الناميـــة وشـــرو  مواتيـــة، مبـــا يف  لـــ  الشـــرو  

 تساهلية والتف يلية، و ل  عل  النحو املتف  عليهال

 مــوع مبلــغ التمويــم املعتمــد للبلــدان الناميــة مــن أجــم  17-7-1
تع ي  تطـوير تغنولوجيـات سـليمة وي يـا  و  لهـا و شـرها وتعميمهـا يف 

 البلدان النامية
التفعيــم الغامـــم لبنـــ  التغنولوجيـــا وآليـــة ونـــاء ال ـــدرات يف  ٨-17

التغنولوجيا واالوتغار لصـا  أقـم البلـدان  ـوا   لـول  االت العلم و 
، وتع يــ  اســتعدام التغنولوجيــات التمغينيــة، وال ســيما ٢٠17عــام 

 تغنولوجيا املعلومات واالتصاالت

  سبة األتراد المين يستعدمون اإل ا ت 1-٨-17

  بإلاء اليدرة
لناميــة تع يـ  الـدعم الــدوي لتنفيـم ونـاء ال ــدرات يف البلـدان ا ٩-17

تنفيما  تعـاال  واـدد األهـدا  مـن أجـم دعـم ا طـ  الو نيـة الراميـة 
إىل تنفيــم  يــ  أهــدا  التنميــة املســتدامة، ووســائم تشــمم التعــاون 
 وا الشمال واجلنو  ويف ما وا ولدان اجلنو  والتعاون الميةط

ال يمـــــة الدوالريـــــة للمســـــاعدة املاليـــــة والت نيـــــة )ووســـــائم  1-٩-17
اون وـــا الشـــمال واجلنـــو  ويف مـــا وـــا ولـــدان اجلنـــو  تشـــمم التعـــ

 والتعاون الميةط( املرصودة للبلدان النامية

  التاارة
إيــــاد  مــــام  ــــارد متعــــدد األ ــــرا  عــــاملط وقــــائم علــــ   17-1٠

ال واعــــد ومفتــــوح واهــــئ متييــــ د ومنصــــف يف إ ــــار منممــــة الت ــــارة 
يف إ ــــار خطــــة العامليــــة، ووســــائم منهــــا اختتــــام املفاو ــــات اجلاريــــة 

 الدوحة اإل ائية ال  و عتها تل  املنممة

املتوســـ  املـــرجا للتعريفــــات اجلمركيـــة يف  يـــ  أ ــــاء  1-17-1٠
 العا 

ســيما  ل يـ  بمدة كبـئة يف صــادرات البلـدان الناميـة، وال 17-11
وغــــر، م ــــاعفة حصــــة أقــــم البلــــدان  ــــوا  مــــن الصــــادرات العامليــــة 

 ٢٠٢٠ لول عام 

صة البلدان النامية وأقم البلدان  ـوا  مـن الصـادرات ح 17-11-1
 العاملية
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 امل  رات (٢٠3٠األهدا  والغامت )من خطة التنمية املستدامة لعام 
ل يــ  التنفيــم املناســد التوقيـــت لوصــول منت ــات  يـــ   17-1٢  

أقـــــم البلـــــدان  ـــــوا  إىل األســـــواء وـــــدون رســـــوم  ركيـــــة أو حصـــــ  
مفرو ــة، متا ــيا  مــ  قــرارات منممــة الت ــارة العامليــة، ووســائم منهــا  

ــــة جعــــم قواعــــد املنشــــأ الت ف ــــيلية املنطب ــــة علــــ  واردات أقــــم كفال
البلدان  وا   فاتة  ووسـيطة ، وكفالـة مسـامهة تلـ  ال واعـد يف تيسـئ 

 الوصول إىل األسواء

متوســــ  التعريفــــات اجلمركيـــــة الــــ  تواجههــــا البلـــــدان  1-17-1٢
 النامية وأقم البلدان  وا والدول اجل رية الصغئة النامية

  الساخبل العامة
  ات وامل سساتاتساء السياس

تع يــــ  اســــت رار االقتصــــاد الغلــــط علــــ  الصــــعيد العــــاملط،  17-13
 ووسائم تشمم تنسي  السياسات ول ي  اتساقها

 لوحة متاوعة حالة االقتصاد الغلط 17-13-1

عـــــــدد البلـــــــدان الـــــــ  لـــــــديها آليـــــــات لتع يـــــــ  اتســـــــاء  1-1٤-17 تع ي  اتساء السياسات ألاهرا، التنمية املستدامة 17-1٤
 ياسات التنمية املستدامةس

احـــــاام ا ـــــام  السياســـــا  وال يــــــادة لغـــــم ولـــــد لو ــــــ   17-1٥
 وتنفيم سياسات لل  اء عل  الف ر ول ي  التنمية املستدامة

مــــــــدا اســــــــتعدام أ ــــــــر النتــــــــائج وأدوات التعطــــــــي   1-17-1٥
 اململوكة للبلدان من جا د م دمط التعاون اإل ائط

  دين راكات أصحا  املصلحة املتعد
تع يـ  الشــراكة العامليــة مــن أجــم ل يــ  التنميــة املســتدامة،  17-1٦

وتغميلهــــــا وشــــــراكات وــــــا أصــــــحا  املصــــــلحة املتعــــــددين جلمــــــ  
املعـــــار  وا ـــــ ات والتغنولوجيـــــا واملـــــوارد املاليـــــة وت اأهـــــا، و لـــــ  
ضــد  دعــم ل يــ  أهــدا  التنميــة املســتدامة يف  يــ  البلــدان، وال 

 ميةسيما البلدان النا

عــــدد البلــــدان الــــ  أولغـــــت عــــن إحــــراب ت ــــدم يف مـــــا  1-17-1٦
يتعلــ  ل ــر رصــد تعاليــة التنميــة ألصــحا  املصــلحة املتعــددين الــ  

 تدعم ل ي  أهدا  التنمية املستدامة

تش ي  وتع ي  الشراكات العامـة والشـراكات وـا ال طـاع  17-17
ة، ابالســتفادة العـام وال طــاع ا ــا  و ــراكات اجملتمـ  املــدر الفعالــ

مــــن ا ــــ ات املغتســــبة مـــــن الشــــراكات ومــــن اســــااتي ياتا لتعب ـــــة 
 املوارد

املبلغ ودوالرات الوالمت املتحـدة املرصـود للشـراكات  17-17-1
 وا ال طاعا العام وا ا  و راكات اجملتم  املدر

  البيالت والرصد واملساءلة
ان الناميـــة، مبـــا يف تع يـــ  ت ـــدمي الـــدعم لبنـــاء قـــدرات البلـــد 17-1٨

 ل  أقم البلدان  وا  والدول اجل رية الصـغئة الناميـة، لتح يـ  بمدة  
كبــــئة يف تـــــواتر ويـــــالت عاليـــــة اجلــــودة ومناســـــبة التوقيـــــت وموةوقـــــة 
ومفصــــــلة حســــــد الــــــدخم، واجلــــــنص، والســــــن، واال تمــــــاء العرقــــــط 
واإلةــــين، والو ــــ  مــــن حيــــا ا  ــــرة، واإلعاقــــة، واملوقــــ  اجلغــــرايف، 

ئهـــا مـــن ا صـــائ   ات الصـــلة يف الســـياقات الو نيـــة،  لـــول واه

 ســــــبة م  ــــــرات التنميــــــة املســــــتدامة املو ــــــوعة علــــــ   1-17-1٨
الصــعيد الــو ين، مــ  التصــنيف الغامــم  ــا عنــدما تغــون  ات صــلة 

 ابلغاية املستهدتة، وت ا  للمبادط األساسية للحصاءات الرأية
لــــديها تشــــريعات إحصــــائية علــــ  عــــدد البلــــدان الــــ   ٢-17-1٨

 الصعيد الو ين وال  تت يد ابملبادط األساسية للحصاءات الرأية
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 امل  رات (٢٠3٠األهدا  والغامت )من خطة التنمية املستدامة لعام 
 ٢٠٢٠عام   
عــدد البلــدان الــ  لــديها خطــة إحصــائية و نيــة مولــة  3-17-1٨ 

 ابلغامم وقيد التنفيم،  سد مصدر التمويم
االســـتفادة مـــن املبـــادرات ال ائمـــة لو ـــ  م ـــاييص للت ـــدم  17-1٩

  التنميــــة املســــتدامة تغمــــم النــــاتج احمللــــط اإل ــــاي، احملــــرب يف ل يــــ
ودعــــم ونــــاء ال ــــدرات اإلحصــــائية يف البلــــدان الناميــــة،  لــــول عــــام 

٢٠3٠ 

ال يمة الدوالريـة جلميـ  املـوارد املتاحـة لتع يـ  ال ـدرات  1-17-1٩
 اإلحصائية يف البلدان النامية

لـــــ   ســــبة البلـــــدان الــــ  )أ( أجـــــرت تعــــدادا  واحـــــدا  ع ٢-17-1٩
األقـــــم للســـــغان واملســـــاكن يف الســـــنوات العشـــــر املا ـــــية؛ و ) ( 

يف  ٨٠يف املائـــــة يف تســـــ يم املواليـــــد و ســـــبة  1٠٠ح  ـــــت  ســـــبة 
 املائة يف تس يم الوتيات

 


