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�جتمع قادة وزعماء 193 دولة من �لدول �لأع�ساء في �لأمم �لمتحدة في موؤتمر قمة �لأمم �لمتحدة للتنمية �لم�ستد�مة، �لذي ُعقد 

في نيويورك في �س��هر �س��بتمبر 2015، لعتماد مجموعة جديدة وج�س��ورة من �أهد�ف �لتنمية �لم�س��تد�مة �لتي �ستعمل دول �لعالم 

على تحقيقها خالل �لخم�س��ة ع�س��ر �س��نة �لمقبلة. وتحظى هذه �لأهد�ف باأهمية كبيرة نظًر� لما يت�س��م به نطاق عملها من رحابة 

وطموح يفوق بكثير كافة �لجهود و�لم�س��اعي �لتي حاول �لمجتمع �لدولي تنفيذها من قبل. فاأهد�ف �لتنمية �لم�س��تد�مة هي خطة 

جديدة طموحة ت�س��عى �إلى تحويل عالمنا لينعم جميع �س��كان �لعالم دون ��س��تثناء بالرفاه و�لرخاء، وتعزز في �لوقت نف�س��ه �لجهود 

�لمبذولة للحفاظ على م�ستقبل م�سرق لكوكبنا.

وتع��د �لقم��ة �لعالمي��ة للحكومات للعام 2016، �لتي ��س��ت�سافتها �إم��ارة دبي خالل �لفترة ما بي��ن 8 و10 فبر�ير 2016، من �أو�ئل 

�لفعالي��ات �لعالمي��ة �لمنظم��ة ف��ي ع��ام 2016 بعد �عتم��اد �لأهد�ف �لجدي��دة للتنمية �لم�س��تد�مة. وتركز �لقمة على ��ست�س��ر�ف 

م�س��تقبل �لحكومات و�لتوجهات �لم�س��تقبلية �لتي تحدد مالمح �لأجندة �لعالمية للحكومات في �لم�س��تقبل، مما يجعل منها ملتقى 

ه��ام يجم��ع قادة �لحكومات  و�ل�س��خ�سيات �لب��ارزة في مجال �لتنمية من جمي��ع �أنحاء �لعالم، ومن�سة بارزة لمناق�س��ة �لخطو�ت 

�لقادمة �لتي يتوجب على دول �لعالم �تخاذها في �سبيل تنفيذ �لأجندة �لعالمية للعام 2030.

وتج�سد �جتماعات �أهد�ف �لتنمية �لم�ستد�مة في �لقمة �لعالمية للحكومات لعام 2016 برنامًجا يعقد على هام�ش �لقمة على مد�ر 

ثالث��ة �أيام تنظم خاللها عدة جل�س��ات ي�س��ارك فيها قادة �لحكوم��ات و�لمنظمات �لدولية و�سّناع �لق��ر�ر و�لخبر�ء و�لأكاديميين، 

ونخبة من �ل�س��باب و�ل�س��خ�سيات �لبارزة على �س��بكات �لتو��سل �لجتماعي وممثلين عن �لقطاع �لخا�ش. وخالل �لبرنامج، يقوم 

�لم�س��اركون بتقدي��م �لتو�سي��ات وتحدي��د �لمبادر�ت �لتي من �س��اأنها �أن تع��ّزز تنفيذ �أهد�ف �لتنمية �لم�س��تد�مة على �لم�س��تويات 

�لعالمي��ة و�لإقليمي��ة و�لوطني��ة، و�لتركي��ز ف��ي �لنقا�س��ات على �ثنين م��ن �لعنا�سر �لرئي�س��ية لتنفي��ذ �أهد�ف �لتنمية �لم�س��تد�مة: 

�لمر�قبة وتقديم �لتقارير، �لتمويل �لعالمي.

وتعق��د ه��ذه �لجل�س��ات �لمغلق��ة �لتي ت�س��ارك �ل�س��خ�سيات �لبارزة فيه��ا بناًء على دع��وة خا�سة، ف��ي فندق ميناء �ل�س��الم، وذلك 

با�س��تثناء �لجل�س��ات �لمنعقدة في �لعا�س��ر من فبر�ير �لتي ت�س��ت�سيفها مدينة جمير�. وبعد �ختتام جل�س��ة �لتقارير، �ستنظم وز�رة 

�لتنمية و�لتعاون �لدولي في �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة حفل ع�ساء في 8 فبر�ير. 
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الهيكل العام للمجموعات الم�ساركة في الجل�سات
تتاألف جل�سات �لنقا�ش �لتفاعلية �لمنظمة على مد�ر يومين �إلى ق�سمين: 

جل�سات جماعية  .1
تق�س��م �لجل�س��ات �إلى �س��ت مجموعات تتن��اول محاور �أه��د�ف �لتنمية �لم�س��تد�مة ذ�ت �ل�سلة وتح�سرها �ل�س��خ�سيات 

رفيعة �لم�ستوى �لمعنية بقيادة مي�سر للجل�سة، حيث يناق�ش �لم�ساركون �لإنجاز�ت و�لتحديات �لتي تمت مو�جهتها لغاية 

�لآن ب�س��اأن �لبيان��ات ومج��الت �لمر�قب��ة و�إعد�د �لتقاري��ر و�لتمويل و�لتنفي��ذ ذ�ت �ل�سلة بالمحور �لمن�س��ود. كما يقوم 

�لم�س��اركون بتحدي��د �لأولوي��ات �لتي �س��يتم �لعمل عليها خالل �لإثني ع�س��ر �س��هًر� �لقادمة وما بعده��ا، وو�سع مبادر�ت 

مهمة ت�س��اهم في تنفيذ هذه �لأجندة. و�س��تكون هذه �لجل�س��ات مغلقة تتم دعوة �ل�سخ�سيات �لبارزة للم�ساركة فيها بناًء 

على �لمحاور وبح�سب مجالت خبرة هذه �ل�سخ�سيات في وقت م�سبق، مع توفير عر�ش موجز يت�سمن �أ�سئلة توجيهية.

خلية املجموعات  
 املجموعة الأوىل: حمور الفقر وعدم امل�ساواة )اأهداف التنمية امل�ستدامة )1( و )10((

 املجموعة الثانية: حمور ال�سحة والتعليم والنوع الجتماعي )اأهداف التنمية امل�ستدامة )3( 
و )4( و )5((

املجموعة الثالثة: حمور الغذاء واملياه والطاقة )اأهداف التنمية امل�ستدامة )2( و )6( و )7((
املجموعة الرابعة: حمور النمو وفر�ص العمل والبتكار )اأهداف التنمية امل�ستدامة )8( و )9((

 املجموعة اخلام�سة: حمور املناخ واملحيطات والتنوع البيولوجي )اأهداف التنمية امل�ستدامة )13( 
و )14( و )15((

املجموعة ال�ساد�سة: حمور ال�ستهالك امل�ستدام وامل�ستوطنات الب�سرية )اأهداف التنمية امل�ستدامة 
)11( و )12((

مالحظ��ة: ت��ّم تحديد هذه �لمجموعات �ل�س��ت فقط للم�س��اعدة في تعزيز �سال�س��ة جل�س��ات �لنقا���ش في �لقم��ة �لعالمية 

للحكوم��ات للع��ام 2016، ول تعتب��ر �لمجموع��ات �لمو�سى بها من قب��ل �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة. و�س��تتم تغطية محور 

هدف �لتنمية �لم�س��تد�مة رقم 17 خالل جل�س��ة �لتمويل �لتفاعلية، بينما يعتبر محور هدف �لتنمية �لم�س��تد�مة رقم 16 

�ساماًل، وبالتالي لم يتم ت�سمينه في مجموعة محددة. وعلى �لرغم من �عتبار �لتغير �لمناخي ق�سية �ساملة، �إل �أنه قد 

تم دمجها مع �لأهد�ف �لبيئية لت�سهيل جل�سات �لنقا�ش محددة �لمو��سيع.

ا في كل مجموعة من ممثلي �لحكومات و�لمنظمات �لدولية  �لم�س��اركون �لمتوقعون في �لمجموعات: حو�لي 12 �س��خ�سً

و�لقطاع �لخا�ش، �إلى جانب �ل�س��ركات �لتنموية ثنائية ومتعددة �لجن�س��يات، و�لموؤ�س�س��ات و�لجهات �لتعليمية و�ل�س��باب 

و�ل�سخ�سيات �لبارزة على مو�قع �لتو��سل �لجتماعي، وغيرهم.

اإعداد التقارير بعد جل�سات النقا�ش  .2
بعد �لنتهاء من �لجل�س��ات �لنقا�س��ية، تقوم كل مجموعة باإعد�د تقرير يعر�ش في �لجل�س��ة �لختامية �لرئي�س��ية، ويتناول 

�لتو�سيات �لأ�سا�س��ية �لناتجة عن �لجل�س��ات. وي�س��تطيع �لح�سور �إبد�ء �آر�ئهم ووجهات نظرهم حول �لتو�سيات، وكيفية 

�سمان �لتو�فق بينها  وتطبيقها.



1. حتديد الإطار العام )8 فرباير 2016(

تو�س��ح ه��ذه �لجل�س��ة وتح��دد �لإطار �لعام للنقا�س��ات �لمتعلق��ة باأهد�ف �لتنمية �لم�س��تد�مة في �لقم��ة �لعالمي��ة للحكومات للعام 

2016، �إذ ت�س��عى �إل��ى تعري��ف �لم�س��تركين بال�س��ياق �لعام و�إجر�ء نقا�س��ات و��س��عة حول �لنتائ��ج �لمتوقعة: تبني �أه��د�ف �لتنمية 
�لم�ستد�مة في �لقمة �لتي عقدت في �أيلول من عام 2015، وتنفيذ �لأجندة و�لإنجاز�ت �لأ�سا�سية لعام 2016 وما بعدها.

تب��د�أ �لجل�س��ة بمقدمة موج��زة للمالحظ��ات يقدمها قائد �لجل�س��ة، يتبعها عرو���ش تقديمية من 

قب��ل متحدثي��ن بارزي��ن حول �أه��د�ف �لتنمية �لم�س��تد�مة و�أهميتها ف��ي �أجندة �لتنمي��ة �لدولية. 

بعد ذلك، �س��يتم ت�س��ليط �ل�سوء على �لتحديات �لدولية �لمتعلقة بالمو��سيع �ل�س��املة بما ي�س��مل 

مجالت �لمر�قبة، و�إعد�د �لتقارير و�لتمويل �لخا�سة باأهد�ف �لتنمية �لم�ستد�مة.

ا بعر���ش تجاربها �لأولي��ة في مجال تنفيذ �أه��د�ف �لتنمية  و�س��تقوم بع���ش �ل��دول �لمختارة �أي�سً

�لم�س��تد�مة على �لم�س��توى �لمحلي، و�س��تختتم �لجل�س��ة بنقا���ش ح��ول �لتوقع��ات �لمتعلقة بنتائج 

�لجل�سات وو�سف لبقية فعاليات �لبرنامج.

2. جل�سة املراقبة واإعداد التقارير، والتمويل الدويل )8-9 فرباير 2016(

�س��وف تعق��د جل�س��ات نقا�س��ية تفاعلية م�س��اء يوم��ي 8 و9 فبر�ير ح��ول عن�سري تنفي��ذ �أهد�ف �لتنمية �لم�س��تد�مة ف��ي مجال: �أ. 

�لمر�قبة و�إعد�د �لتقارير، وب. �لتمويل �لدولي.

املراقبة واإعداد التقارير اأ. 
يتطلب تنفيذ �أهد�ف �لتنمية �لم�ستد�مة بالطريقة �ل�سحيحة بذل جهود حقيقة وجوهرية لجمع 

�لبيانات وتطوير �لموؤ�سر�ت �ل�سحيحة و�لمنا�سبة، و�سمان جودة �لتقارير و�إعد�دها في �لأوقات 

�لمح��ددة. وبالفعل با�س��رت �ل��دول بتنفيذ �لعديد م��ن �لمبادر�ت �لدولية، وم��ا ز�لت مجموعات 

�لخبر�ء م�ستمرة بالعمل على تقييم �لبيانات وقائمة �لموؤ�سر�ت �لتي تقي�ش مدى �لتقدم في هذ� 

تحقيق �أهد�ف �لتنمية �لم�س��تد�مة، ولكن تظل هناك بع�ش �لأ�س��ئلة �لأ�سا�سية �لتي يجب �لإجابة 

عليه��ا وتتمث��ل في: كيف يمكننا �سمان �لتن�س��يق بين كافة �لمبادر�ت؟ وما ه��ي �لفجو�ت �لباقية 

�لتي نحتاج �إلى �لتعامل معها خالل عام 2016 وما بعده؟ 

ب. جل�سة التمويل الدويل 
�إن تمويل �أهد�ف �لتنمية �لم�ستد�مة، بح�سب �لأرقام �لتي قدمتها مجموعة عمل تابعة لالأمم �لمتحدة حول تمويل م�ساريع �لتنمية 

�لم�ستد�مة، يتطلب حو�لي 4.5 تريليون دولر �أمريكي �سنوًيا، وهو ما يج�سد 30 �سعًفا عن م�ستوى �لم�ساعد�ت �لمقدمة حالًيا من 

�لمجتم��ع �لدول��ي. ويتجل��ى م��ن ذلك �أن تحقيق �أهد�ف �لتنمية �لم�س��تد�مة يحتاج �إلى توفير م�سادر تمويل �أو�س��ع �سمن قطاعات 

تنموية متنوعة، ومنها �لقطاع �لخا�ش و�لأعمال �لخيرية. وفي �لو�قع، فاإن �لهدف �لأخير من �أهد�ف �لتنمية �لم�ستد�مة يتمحور 

حول و�س��ائل تنفيذ �لأهد�ف و�ل�س��ر�كات �لعالمية، وعلى وجه �لتحديد، ين�ش �لهدف 17.3 على »ح�س��د مو�رد مالية �إ�سافية من 

م�سادر متعددة من �أجل �لبلد�ن �لنامية«. 

كاثي كالفن
الرئي�س واملدير التنفيذي 
ملوؤ�س�سة الأمم املتحدة

 �سمو ال�سيخة
لبنى القا�سمي 

وزيرة التنمية والتعاون 
 الدويل يف الإمارات

العربية املتحدة



3. جل�سة النتائج )10 فرباير، 2016( 

�س��يختتم برنامج �جتماعات �أهد�ف �لتنمية �لم�س��تد�مة �لذي يعقد على هام���ش �لقمة �لعالمية 

للحكوم��ات لع��ام 2016 بجمع �لملخ�سات �لختامية للجل�س��ات �لنقا�س��ية خالل �لأيام �ل�س��ابقة، 

ومناق�ستها �سمن جل�سة و�حدة و�ساملة، وذلك كجزء من جدول �أعمال �لقمة �لعالمية للحكومات. 

وته��دف ه��ذه �لخط��وة �إلى عر���ش �لنتائج و�قت��ر�ح �لمنهجي��ات و�لآليات �لالزم��ة للتنفيذ، وبما 

يت�سمن )على �سبيل �لمثال ل �لح�سر( �لتو�سيات �لمقدمة للمنتدى �ل�سيا�سي رفيع �لم�ستوى في 

مقر �لأمم �لمتحدة �لمنعقد خالل �سهر يوليو �لقادم، بالإ�سافة �إلى �إمكانية جعل �لقمة �لعالمية 

للحكومات من�سة �س��نوية لمناق�سة �أهد�ف �لتنمية �لم�ستد�مة و�لإعالن عن �لمبادر�ت �لجديدة 

لتنفيذ �أهد�ف �لتنمية �لم�ستد�مة.

اأع�ساء اللجنة:
- معالي جوزيف م�سكات، رئي�ش وزر�ء مالطا 

- معالي �سمو �ل�سيخة لبنى �لقا�سمي، وزيرة �لتنمية و�لتعاون �لدولي في 

    �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

- �سعادة �ل�سيد يان �إليا�سون، نائب �لأمين �لعام في �لأمم �لمتحدة 

- �لدكتور محمود محي �لدين، �لنائب �لأول لرئي�ش �لبنك �لدولي ل�سوؤون �لتنمية

    �لم�ستد�مة و�لأمم �لمتحدة و�ل�سر�كات

 

4. التغطية الإعالمية وال�رشاكات

من �لمتوقع �أن ي�ستقطب برنامج �جتماعات �أهد�ف �لتنمية �لم�ستد�مة �لذي �سيعقد على هام�ش 

�لقمة �لعالمية للحكومات لعام 2016 �هتمام و�س��ائل �لإعالم �لمحلية و�لعالمية. و�س��يتم خالل 

فت��رة �نعق��اد �لقم��ة �إعد�د جدول مو�عي��د لالأخبار �لإعالمي��ة و�لبيانات �ل�سحفي��ة و�لمقابالت 

�لفردية مع �ل�سحفيين �لعالميين، كما �ستبذل جهود كبيرة لإ�سر�ك قنو�ت �لتو��سل �لجتماعي 

ف��ي �لقمة من خالل م�س��اركة �ل�س��خ�سيات �لبارزة في قنو�ت �لتو��س��ل �لجتماعي وعبر �إطالق 

حملة �إعالمية على و�سائل �لتو��سل �لجتماعي �لم�ستهدفة. 

وتعد �جتماعات �أهد�ف �لتنمية �لم�س��تد�مة في �لقمة �لعالمية للحكومات برنامًجا تعاونًيا بين حكومة �لإمار�ت �لمتحدة )مكتب 

رئا�س��ة �ل��وزر�ء، ووز�رة �لخارجي��ة، ووز�رة �لتنمي��ة و�لتع��اون �لدولي، و�لهيئ��ة �لتحادية للتناف�س��ية و�لإح�س��اء(، ومنظمة �لأمم 

�لمتحدة )بما ي�سمل  �لمجل�ش �لقت�سادي و�لجتماعي لالأمم �لمتحدة(، وموؤ�س�سة �لأمم �لمتحدة و�لبنك �لدولي، ليعمل كمن�سة 

لتبادل �لخبر�ت لتحقيق تقدم ملمو�ش وناجح في تنفيذ �أهد�ف �لتنمية �لم�ستد�مة. 

�سعادة ال�سيد يان اإليا�سون
 نائب الأمني العام يف 

الأمم املتحدة 

الدكتور محمود محي الدين 
النائب الأول لرئي�س البنك 
الدويل ل�سوؤون التنمية 

 امل�ستدامة والأمم 
املتحدة وال�رشاكات



اأهداف وم�ساعي التنمية الم�ستدامة

الهدف 1:
الق�ساء على الفقر بجميع اأ�سكاله في كل مكان

�لق�ساء على �لفقر �لمدقع للنا�ش �أجمعين �أينما كانو� بحلول عام 2030، وهو ُيقا�ش حاليا بعدد �لأ�سخا�ش �لذين يعي�سون    1.1

باأقل من 1.25 دولر في �ليوم.

تخفي���ش ن�س��بة �لرجال و�لن�س��اء و�لأطفال م��ن جميع �لأعمار �لذين يعان��ون �لفقر بجميع �أبعاده وفق��ًا للتعاريف �لوطنية   1.2

بمقد�ر �لن�سف على �لأقل بحلول عام 2030.

��س��تحد�ث نظ��م وتد�بي��ر حماية �جتماعية مالئم��ة على �ل�سعيد �لوطن��ي للجميع وو�سع حدود دنيا له��ا، وتحقيق تغطية    1.3

�سحية و��سعة للفقر�ء و�ل�سعفاء بحلول عام 2030.

�سم��ان تمّت��ع جمي��ع �لرج��ال و�لن�س��اء، ول �س��يما �لفق��ر�ء و�ل�سعف��اء منه��م، بنف���ش �لحقوق ف��ي �لح�سول عل��ى �لمو�رد    1.4

�لقت�سادي��ة، وكذل��ك ح�سولهم على �لخدمات �لأ�سا�س��ية، وعلى حق ملكية �لأر��س��ي و�لت�سّرف فيها وغيره من �لحقوق 

�لمتعّلق��ة باأ�س��كال �لملكي��ة �لأخرى، وبالمي��ر�ث، وبالح�سول على �لم��و�رد �لطبيعي��ة، و�لتكنولوجيا �لجدي��دة �لمالئمة، 

و�لخدمات �لمالية، بما في ذلك �لتمويل �لمتناهي �ل�سغر، بحلول عام 2030.

بن��اء ق��درة �لفقر�ء و�لفئات �ل�سعيف��ة على �ل�سمود و�لحد من تعر�سه��ا وتاأّثرها بالظو�هر �لمتطرف��ة �لمت�سلة بالمناخ     1.5

وغيرها من �لهز�ت و�لكو�رث �لقت�سادية و�لجتماعية و�لبيئية بحلول عام 2030.

كفالة ح�س��د مو�رد كبيرة من م�سادر متنوعة، بما في ذلك عن طريق �لتعاون �لإنمائي �لمعّزز، من �أجل تزويد  1.أ   

�لبلد�ن �لنامية، ول �سيما �أقل �لبلد�ن نمو�، بما يكفيها من �لو�سائل �لتي يمكن �لتنبوؤ بها من �أجل تنفيذ �لبر�مج 

و�ل�سيا�سات �لر�مية �إلى �لق�ساء على �لفقر بجميع �أبعاده.

و�سع �أطر �سيا�ساتية �سليمة على كل من �ل�سعيد �لوطني و�لإقليمي و�لدولي، ��ستنادً� �إلى ��ستر�تيجيات �إنمائية  1.ب    

مر�عية لم�سالح �لفقر�ء ومر�عية للمنظور �لجن�ساني، من �أجل ت�سريع وتيرة �ل�ستثمار في �لإجر�ء�ت �لر�مية 

�إلى �لق�ساء على �لفقر.

الهدف 2: 
 الق�ساء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المح�ّسنة 

وتعزيز الزراعة الم�ستدامة

ع، على ما يكفيهم من  �لق�ساء على �لجوع و�سمان ح�سول �لجميع، ول �سيما �لفقر�ء و�لفئات �ل�سعيفة، بمن فيهم �لر�سّ   2.1

�لغذ�ء �لماأمون و�لمغّذي طو�ل �لعام بحلول عام 2030.

و�سع نهاية لجميع �أ�س��كال �س��وء �لتغذية، بحلول عام 2030، بما في ذلك تحقيق �لأهد�ف �لمّتفق عليها دوليا ب�س��اأن توّقف    2.2

�لنمو و�لهز�ل لدى �لأطفال دون �سن �لخام�سة، ومعالجة �لحتياجات �لتغذوية للمر�هقات و�لن�ساء �لحو�مل و�لمر�سعات 

وكبار �ل�سن بحلول عام 2025.

م�ساعف��ة �لإنتاجي��ة �لزر�عي��ة ودخ��ل �سغ��ار منتج��ي �لأغذية، ول �س��يما �لن�س��اء و�أف��ر�د �ل�س��عوب �لأ�سلي��ة و�لمز�رعين    2.3

�لأ�س��ريين و�لرعاة و�ل�سيادين، بما في ذلك من خالل �سمان �لم�س��او�ة في ح�سولهم على �لأر��سي وعلى مو�رد �لإنتاج 

�لأخرى و�لمدخالت و�لمعارف و�لخدمات �لمالية و�إمكانية و�سولهم �إلى �لأ�س��و�ق وح�سولهم على �لفر�ش لتحقيق قيمة 

م�سافة وح�سولهم على فر�ش عمل غير زر�عية، بحلول عام 2030.

�سم��ان وج��ود نظ��م �إنت��اج غذ�ئي م�س��تد�مة، وتنفيذ ممار�س��ات زر�عي��ة متينة ت��وؤدي �إلى زي��ادة �لإنتاجي��ة و�لمحا�سيل،    2.4

وت�س��اعد على �لحفاظ على �لنظم �لإيكولوجية، وتعزز �لقدرة على �لتكّيف مع تغير �لمناخ وعلى مو�جهة �أحو�ل �لطق���ش 

��ن تدريجي��ا نوعية �لأر��سي و�لترب��ة، بحلول عام  �لمتطرف��ة وح��الت �لجف��اف و�لفي�سانات وغيرها من �لكو�رث، وتح�سِّ

.2030



�لحف��اظ عل��ى �لتن��وع �لجيني للب��ذور و�لنباتات �لمزروع��ة و�لحيو�نات �لأليفة وم��ا يت�سل بها من �لأن��و�ع �لبرية، بما في    2.5

ذلك من خالل بنوك �لبذور و�لنباتات �لمتنّوعة �لتي ُتد�ر �إد�رة �سليمة على كل من �ل�سعيد �لوطني و�لإقليمي و�لدولي، 

و�سمان �لو�سول �إليها وتقا�س��م �لمنافع �لنا�س��ئة عن ��س��تخد�م �لمو�رد �لجينية وما يّت�سل بها من معارف تقليدية بعدل 

و�إن�ساف على �لنحو �لمتفق عليه دوليا، بحلول عام 2030.

زي��ادة �ل�س��تثمار، بم��ا ف��ي ذلك عن طري��ق �لتعاون �لدول��ي �لمعّزز، ف��ي �لبنى �لتحتي��ة �لريفية، وف��ي �لبحوث  2.�أ    

�لزر�عي��ة وخدم��ات �لإر�س��اد �لزر�عي، وف��ي تطوير �لتكنولوجي��ا وبنوك �لجين��ات �لحيو�ني��ة و�لنباتية من �أجل 

تعزيز �لقدرة �لإنتاجية �لزر�عية في �لبلد�ن �لنامية، ول �سيما في �أقل �لبلد�ن نمًو�.

منع �لقيود �لمفرو�سة على �لتجارة وت�سحيح �لت�سوهات في �لأ�سو�ق �لزر�عية �لعالمية، بما في ذلك عن طريق  2.ب    

�لإلغ��اء �لمو�زي لجميع �أ�س��كال �إعانات �ل�سادر�ت �لزر�عية، وجميع تد�بي��ر �لت�سدير ذ�ت �لأثر �لمماثل، وفقا 

لتكليف جولة �لدوحة �لإنمائية.

�عتماد تد�بير ل�سمان �س��المة �أد�ء �أ�س��و�ق �ل�س��لع �لأ�سا�س��ية وم�س��تقاتها وتي�س��ير �لح�سول على �لمعلومات عن  2.ج    

�لأ�س��و�ق في �لوقت �لمنا�س��ب، بما في ذلك عن �لحتياطيات من �لأغذية، وذلك للم�س��اعدة على �لحد من �سدة 

تقلب �أ�سعاره.

الهدف 3:
�سمان تمّتع الجميع باأنماط عي�ش �سحية وبالرفاهية في جميع الأعمار

خف�ش �لن�سبة �لعالمية للوفيات �لنفا�سية �إلى �أقل من 70 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي بحلول عام 2030.    :3.1

و�سع نهاية لوفيات �لمو�ليد و�لأطفال دون �س��ن �لخام�س��ة �لتي يمكن تفاديها بحلول عام 2030، ب�س��عي جميع �لبلد�ن �إلى    3.2

بلوغ هدف خف�ش وفيات �لمو�ليد على �لأقل �إلى 12 حالة وفاة في كل 000 1 مولود حي، وخف�ش وفيات �لأطفال دون �سن 

�لخام�سة على �لأقل �إلى 25 حالة وفاة في كل 000 1 مولود حي.

و�س��ع نهاي��ة لأوبئة �لإيدز و�ل�س��ل و�لمالري��ا و�لأمر��ش �لمد�رية �لمهمل��ة ومكافحة �للتهاب �لكب��دي �لوبائي و�لأمر��ش    3.3

�لمنقولة بالمياه و�لأمر��ش �لمعدية �لأخرى بحلول عام 2030.

تخفي���ش �لوفي��ات �لمبك��رة �لناجمة عن �لأمر��ش غير �لمعدية بمقد�ر �لثلث من خ��الل �لوقاية و�لعالج وتعزيز �ل�سحة    3.4

و�ل�سالمة �لعقليتين بحلول عام 2030.

تعزيز لوقاية من �إ�س��اءة ��س��تعمال �لمو�د، بما ي�س��مل تعاطي �لمخدر�ت وتناول �لكحول على نحو ي�سر بال�سحة، وعالج    3.5

ذلك.

خف�ش عدد �لوفيات و�لإ�سابات �لناجمة عن حو�دث �لمرور �إلى �لن�سف بحلول عام 2020.   3.6

�سمان ح�سول �لجميع على خدمات رعاية �ل�سحة �لجن�س��ية و�لإنجابية، بما في ذلك خدمات ومعلومات تنظيم �لأ�س��رة    3.7

و�لتوعية �لخا�سة به، و�إدماج �ل�سحة �لإنجابية في �ل�ستر�تيجيات و�لبر�مج �لوطنية بحلول عام 2030.

تحقيق �لتغطية �ل�سحية �ل�س��املة، بما في ذلك �لحماية من �لمخاطر �لمالية، و�إمكانية �لح�سول على خدمات �لرعاية    3.8

�ل�سحية �لأ�سا�سية �لجيدة و�إمكانية ح�سول �لجميع على �لأدوية و�للقاحات �لجّيدة و�لفعالة و�لمي�سورة �لتكلفة.

�لح��د بدرج��ة كبي��رة من عدد �لوفيات و�لأمر��ش �لناجم��ة عن �لتعّر�ش للمو�د �لكيميائية �لخط��رة وتلويث وتلّوث �لهو�ء    3.9

و�لماء و�لتربة بحلول عام 2030.

تعزيز تنفيذ �لتفاقية �لإطارية لمنظمة �ل�سحة �لعالمية لمكافحة �لتبغ في جميع �لبلد�ن، ح�سب �لقت�ساء. 3.�أ    

دع��م �لبح��ث و�لتطوي��ر في مجال �للقاحات و�لأدوية لالأمر��ش �لمعدية وغي��ر �لمعدية �لتي تتعر�ش لها �لبلد�ن  3.ب    

�لنامي��ة ف��ي �لمق��ام �لأول، وتوفي��ر �إمكاني��ة �لح�سول على �لأدوي��ة و�للقاحات �لأ�سا�س��ية باأ�س��عار معقولة، وفقا 

لإعالن �لدوحة ب�ساأن �لتفاق �لمتعلق بالجو�نب �لمت�سلة بالتجارة من حقوق �لملكية �لفكرية وبال�سحة �لعامة، 

�لذي يوؤكد حق �لبلد�ن �لنامية في �ل�س��تفادة بالكامل من �لأحكام �لو�ردة في �لتفاق ب�س��اأن �لجو�نب �لمت�سلة 

بالتجارة من حقوق �لملكية �لفكرية �لمتعلقة باأوجه �لمرونة �لالزمة لحماية �ل�سحة �لعامة، ول �سيما �لعمل من 

�أجل �إمكانية ح�سول �لجميع على �لأدوية.



زي��ادة �لتموي��ل ف��ي قط��اع �ل�سحة وتوظيف �لق��وى �لعاملة في هذ� �لقط��اع وتطويرها وتدريبها و��س��تبقائها في  3.ج    

�لبلد�ن �لنامية، وبخا�سة في �أقل �لبلد�ن نمو� و�لدول �لجزرية �ل�سغيرة �لنامية، زيادة كبيرة.

تعزي��ز ق��در�ت جمي��ع �لبلد�ن، ول �س��يما �لبلد�ن �لنامية، في مج��ال �لإنذ�ر �لمبكر و�لحد م��ن �لمخاطر و�إد�رة  3.د    

�لمخاطر �ل�سحية �لوطنية و�لعالمية.

 الهدف 4: �سمان التعليم الجيد المن�سف وال�سامل للجميع 
وتعزيز فر�ش التعلم مدى الحياة للجميع

�سم��ان �أن يتمّت��ع جمي��ع �لبنات و�لبنين و�لفتيات و�لفتي��ان بتعليم �بتد�ئي وثانوي مجاني ومن�س��ف وجّيد، مما يوؤدي �إلى    4.1

تحقيق نتائج تعليمية مالئمة وفعالة بحلول عام 2030. 

�سمان �أن تتاح لجميع �لبنات و�لبنين فر�ش �لح�سول على نوعية جيدة من �لنماء و�لرعاية في مرحلة �لطفولة �لمبكرة    4.2

و�لتعليم قبل �لبتد�ئي حتى يكونو� جاهزين للتعليم �لبتد�ئي بحلول عام 2030.

�سمان تكافوؤ فر�ش جميع �لن�ساء و�لرجال في �لح�سول على �لتعليم �لمهني و�لتعليم �لعالي �لجّيد و�لمي�سور �لتكلفة، بما    4.3

في ذلك �لتعليم �لجامعي، بحلول عام 2030.

�لزيادة بن�س��بة كبيرة في عدد �ل�س��باب و�لكبار �لذين تتو�فر لديهم �لمهار�ت �لمنا�س��بة، بما في ذلك �لمهار�ت �لتقنية    4.4

و�لمهنية، للعمل و�سغل وظائف لئقة ولمبا�سرة �لأعمال �لحرة بحلول عام 2030.

�لق�س��اء عل��ى �لتف��اوت بين �لجن�س��ين ف��ي �لتعليم و�سم��ان تكافوؤ فر���ش �لو�سول �إلى جميع م�س��تويات �لتعلي��م و�لتدريب    4.5

�لمهني للفئات �ل�سعيفة، بما في ذلك لالأ�سخا�ش ذوي �لإعاقة و�ل�سعوب �لأ�سلية و�لأطفال �لذين يعي�سون في ظل �أو�ساع 

ه�سة، بحلول عام 2030.

�سمان �أن تلّم ن�سبة كبيرة جميع �ل�سباب من �لكبار، رجاًل ون�ساء على حد �سو�ء، بالقر�ءة و�لكتابة و�لح�ساب بحلول عام    4.6

.2030

�سم��ان ن يكت�س��ب جمي��ع �لمتعّلمي��ن �لمع��ارف و�لمه��ار�ت �لالزم��ة لدعم �لتنمي��ة �لم�س��تد�مة، بما في ذل��ك بجملة من    4.7

�ل�ُس��ُبل من بينها �لتعليم لتحقيق �لتنمية �لم�س��تد�مة و�ّتباع �أ�س��اليب �لعي�ش �لم�س��تد�مة، وحقوق �لإن�سان، و�لم�ساو�ة بين 

�لجن�س��ين، و�لتروي��ج لثقافة �ل�س��الم و�لالعن��ف و�لمو�طنة �لعالمية وتقدي��ر �لتنوع �لثقافي وتقدير م�س��اهمة �لثقافة في 

�لتنمية �لم�ستد�مة، بحلول 2030.

بناء �لمر�فق �لتعليمية �لتي تر�عي �لفروق بين �لجن�س��ين، و�لإعاقة، و�لأطفال، ورفع م�س��توى �لمر�فق �لتعليمية  4.�أ    

�لقائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة وماأمونة وخالية من �لعنف للجميع.

�لزيادة بن�س��بة كبيرة في عدد �لمنح �لمدر�س��ية �لمتاحة للبلد�ن �لنامية على �ل�سعيد �لعالمي للبلد�ن �لنامية،  4.ب    

وبخا�سة لأقل �لبلد�ن نمو� و�لدول �لجزرية �ل�سغيرة �لنامية و�لبلد�ن �لأفريقية، لاللتحاق بالتعليم �لعالي، بما 

ف��ي ذل��ك منح �لتدريب �لمهن��ي وتكنولوجيا �لمعلومات و�لت�س��الت، و�لبر�مج �لتقنية و�لهند�س��ية و�لعلمية في 

�لبلد�ن �لمتقدمة �لنمو و�لبلد�ن �لنامية �لأخرى، بحلول عام 2020.

�لزيادة بن�س��بة كبيرة في عدد �لمعلمين �لموؤهلين، بما في ذلك من خالل �لتعاون �لدولي لتدريب �لمعلمين في  4.ج   

� و�لدول �لجزرية �ل�سغيرة �لنامية، بحلول عام 2030. �لبلد�ن �لنامية، وبخا�سة في �أقل �لبلد�ن نموًّ



الهدف 5:
تحقيق الم�ساواة بين الجن�سين وتمكين كل الن�ساء والفتيات

�لق�ساء على جميع �أ�سكال �لتمييز �سد �لن�ساء و�لفتيات في كل مكان.    5.1

�لق�ساء على جميع �أ�س��كال �لعنف �سد جميع �لن�س��اء و�لفتيات في �لمجالين �لعام و�لخا�ش، بما في ذلك �لتجار بالب�سر    5.2

و�ل�ستغالل �لجن�سي وغير ذلك من �أنو�ع �ل�ستغالل.

�لق�س��اء عل��ى جمي��ع �لممار�س��ات �ل�سارة، م��ن قبيل زو�ج �لأطف��ال و�لزو�ج �لمبكر و�لزو�ج �لق�س��ري، وت�س��ويه �لأع�ساء    5.3

�لتنا�سلية لالإناث )ختان �لإناث(.

�لعت��ر�ف باأعم��ال �لرعاي��ة غي��ر مدفوعة �لأج��ر و�لعم��ل �لمنزلي وتقديره��ا من خالل توفي��ر �لخدمات �لعام��ة و�لبنى    5.4

�لتحتية وو�سع �سيا�س��ات �لحماية �لجتماعية وتعزيز تقا�س��م �لم�س��وؤولية د�خل �لأ�س��رة �لمعي�س��ية و�لعائلة، ح�سبما يكون 

ذلك منا�سبًا على �ل�سعيد �لوطني.

كفالة م�ساركة �لمر�أة م�ساركة كاملة وفعالة وتكافوؤ �لفر�ش �لمتاحة لها للقيادة على قدم �لم�ساو�ة مع �لرجل على جميع    5.5

م�ستويات �سنع �لقر�ر في �لحياة �ل�سيا�سية و�لقت�سادية و�لعامة.

�سم��ان ح�س��ول �لجميع على خدمات �ل�سحة �لجن�س��ية و�لإنجابية وعلى �لحقوق �لإنجابية، على �لنحو �لمتفق عليه وفقا    5.6

لبرنامج عمل �لموؤتمر �لدولي لل�سكان و�لتنمية ومنهاج عمل بيجين و�لوثائق �لختامية لموؤتمر�ت ��ستعر��سهما.

�لقي��ام باإ�سالحات لتخويل �لمر�أة حقوقا مت�س��اوية في �لمو�رد �لقت�سادي��ة، وكذلك �إمكانية ح�سولها على حق  5.�أ    

�لملكي��ة و�لت�س��ّرف في �لأر��سي وغيرها من �لممتلكات، وعلى �لخدمات �لمالية، و�لمير�ث و�لمو�رد �لطبيعية، 

وفًقا للقو�نين �لوطنية.

تعزي��ز ��س��تخد�م �لتكنولوجي��ا �لتمكينية، وبخا�س��ة تكنولوجيا �لمعلوم��ات و�لت�سالت، من �أج��ل تعزيز تمكين  5.ب    

�لمر�أة.

�عتم��اد �سيا�س��ات �س��ليمة وت�س��ريعات قابل��ة لالإنف��اذ وتعزي��ز �ل�سيا�س��ات و�لت�س��ريعات �لقائمة من ه��ذ� �لقبيل  5.ج    

للنهو�ش بالم�ساو�ة بين �لجن�سين وتمكين كل �لن�ساء و�لفتيات على جميع �لم�ستويات.

الهدف 6: 
�سمان توافر وا�ستدامة المياه وخدمات ال�سرف ال�سحي للجميع

تحقيق هدف ح�سول �لجميع ب�سكل من�سف على مياه �ل�سرب �لماأمونة و�لمي�سورة �لتكلفة بحلول عام 2030.   6.1

تحقي��ق ه��دف ح�سول �لجميع على خدمات �ل�سرف �ل�سحي و�لنظاف��ة �ل�سحية وو�سع نهاية للتغوط في �لعر�ء، و�إيالء    6.2

�هتمام خا�ش لحتياجات �لن�ساء و�لفتيات ومن يعي�سون في ظل �أو�ساع ه�سة، بحلول عام 2030. 

تح�س��ين نوعي��ة �لمي��اه عن طري��ق �لحد من �لتلوث ووقف �إلق��اء �لنفايات و�لمو�د �لكيميائية �لخطرة وتقليل ت�س��ّربها �إلى   6.3

�أدن��ى حد، وخف�ش ن�س��بة مي��اه �لمجاري غير �لمعالجة �إلى �لن�س��ف، وزيادة �إعادة �لتدوير و�إعادة �ل�س��تخد�م �لماأمونة 

بن�سبة كبيرة على �ل�سعيد �لعالمي، بحلول عام 2030.

زيادة كفاءة ��ستخد�م �لمياه في جميع �لقطاعات زيادة كبيرة و�سمان �سحب �لمياه �لعذبة و�إمد�د�تها على نحو م�ستد�م    6.4

من �أجل معالجة �سح �لمياه، و�لحد بدرجة كبيرة من عدد �لأ�سخا�ش �لذين يعانون من ندرة �لمياه، بحلول عام 2030.

تنفي��ذ �لإد�رة �لمتكامل��ة لم��و�رد �لمي��اه عل��ى جمي��ع �لم�س��تويات، بما في ذل��ك من خالل �لتع��اون �لعابر للحدود ح�س��ب    6.5

�لقت�ساء، بحلول عام 2030.

حماية وترميم �لنظم �لإيكولوجية �لمت�سلة بالمياه، بما في ذلك �لجبال و�لغابات و�لأر��سي �لرطبة و�لأنهار وم�ستودعات    6.6

�لمياه �لجوفية و�لبحير�ت، بحلول عام 2020.



تعزي��ز نط��اق �لتع��اون �لدولي ودع��م بناء �لق��در�ت في �لبل��د�ن �لنامية في مجال �لأن�س��طة و�لبر�م��ج �لمتعلقة  6.�أ    

بالمي��اه و�ل�س��رف �ل�سح��ي، بم��ا في ذلك جم��ع �لمياه، و�إز�ل��ة ملوحتها، وكف��اءة ��س��تخد�مها، ومعالجة �لمياه 

�لعادمة، وتكنولوجيات �إعادة �لتدوير و�إعادة �ل�ستعمال، بحلول عام 2030.

دعم وتعزيز م�ساركة �لمجتمعات �لمحلية في تح�سين �إد�رة �لمياه و�ل�سرف �ل�سحي. 6.ب    

الهدف 7: 
�سمان ح�سول الجميع بتكلفة مي�سورة على خدمات الطاقة الحديثة 

الموثوقة والم�ستدامة

�سمان ح�سول �لجميع بتكلفة مي�سورة على خدمات �لطاقة �لحديثة �لموثوقة بحلول عام 2030.   7.1

تحقيق زيادة كبيرة في ح�سة �لطاقة �لمتجددة في مجموعة م�سادر �لطاقة �لعالمية بحلول عام 2030.   7.2

م�ساعفة �لمعدل �لعالمي للتح�سن في كفاءة ��ستخد�م �لطاقة بحلول عام 2030.   7.3

تعزيز �لتعاون �لدولي من �أجل تي�سير �لو�سول �إلى بحوث وتكنولوجيا �لطاقة �لنظيفة، بما في ذلك تلك �لمتعّلقة  7.�أ    

بالطاق��ة �لمتج��ددة، و�لكفاءة في ��س��تخد�م �لطاقة وتكنولوجيا �لوقود �لأحفوري �لمتقدمة و�لأنظف، وت�س��جيع 

�ل�ستثمار في �لبنى �لتحتية للطاقة وتكنولوجيا �لطاقة �لنظيفة، بحلول عام 2030.

تو�س��يع نطاق �لُبنى �لتحتية وتح�س��ين م�س��توى �لتكنولوجيا من �أجل تقديم خدمات �لطاقة �لحديثة و�لم�ستد�مة  7.ب    

للجمي��ع ف��ي �لبلد�ن �لنامية، وبخا�س��ة في �أقل �لبلد�ن نمًو� و�لدول �لجزرية �ل�سغيرة �لنامية، و�لبلد�ن �لنامية 

غير �ل�ساحلية، وفقا لبر�مج �لدعم �لخا�سة بكل منها على حدة، بحلول عام 2030.

الهدف 8: 
تعزيز النمو القت�سادي المطرد وال�سامل للجميع المطرد وال�سامل للجميع 

والم�ستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع

�لحف��اظ عل��ى �لنمو �لقت�سادي �لفردي وفقا للظروف �لوطنية، وبخا�سة على نمو �لناتج �لمحلي �لإجمالي بن�س��بة 7 في    8.1

�لمائة على �لأقل �سنويا في �أقل �لبلد�ن نمًو�.

تحقي��ق م�س��تويات �أعلى م��ن �لإنتاجية �لقت�سادية من خالل �لتنويع، و�لرتقاء بم�س��توى �لتكنولوجي��ا، و�لبتكار، بما في    8.2

ذلك من خالل �لتركيز على �لقطاعات �لمت�سمة بالقيمة �لم�سافة �لعالية و�لقطاعات �لكثيفة �لعمالة.

تعزي��ز �ل�سيا�س��ات �لموجه��ة نح��و �لتنمية و�لتي تدع��م �لأن�س��طة �لإنتاجية وخلق فر���ش �لعمل �لالئق ومبا�س��رة �لأعمال    8.3

�لحرة، و�لقدرة على �لإبد�ع و�لبتكار، وت�س��جع على �إ�سفاء �لطابع �لر�س��مي على �لم�س��اريع �لمتناهية �ل�سغر و�ل�سغيرة 

و�لمتو�سطة �لحجم، ونموها، بما في ذلك من خالل �لح�سول على �لخدمات �لمالية.

تح�س��ين �لكفاءة في ��س��تخد�م �لمو�رد �لعالمية في مجال �ل�س��تهالك و�لإنتاج، تدريجيا، حتى عام 2030، و�ل�س��عي �إلى    8.4

ف�سل �لنمو �لقت�سادي عن �لتدهور �لبيئي، وفقا لالإطار �لع�س��ري للبر�مج ب�س��اأن �ل�س��تهالك و�لإنتاج �لم�ستد�مين، مع 

��سطالع �لبلد�ن �لمتقدمة �لنمو بدور �لريادة.

تحقي��ق �لعمال��ة �لكامل��ة و�لمنتج��ة وتوفير �لعمل �لالئق لجميع �لن�س��اء و�لرجال، بما في ذلك �ل�س��باب و�لأ�س��خا�ش ذوو    8.5

�لإعاقة، وتكافوؤ �لأجر لقاء �لعمل �لمتكافئ �لقيمة، بحلول عام 2030.

�لحد بدرجة كبيرة من ن�سبة �ل�سباب غير �لملتحقين بالعمالة �أو �لتعليم �أو �لتدريب بحلول عام 2020.   8.6

�تخاذ تد�بير فورية وفعالة للق�ساء على �ل�س��خرة و�إنهاء �لرق �لمعا�سر و�لتجار بالب�س��ر ل�سمان حظر و��س��تئ�سال �أ�سو�أ    8.7

�أ�سكال عمل �لأطفال، بما في ذلك تجنيدهم و��ستخد�مهم كجنود، و�إنهاء عمل �لأطفال بجميع �أ�سكاله بحلول عام 2025.



حماية حقوق �لعمل وتعزيز بيئة عمل �س��المة و�آمنة لجميع �لعمال، بمن فيهم �لعمال �لمهاجرون، وبخا�سة �لمهاجر�ت،    8.8

و�لعاملون في �لوظائف غير �لم�ستقرة.

و�سع وتنفيذ �سيا�س��ات تهدف �إلى تعزيز �ل�س��ياحة �لم�س��تد�مة �لتي توفر فر�ش �لعمل وتعزز �لثقافة و�لمنتجات �لمحلية    8.9

بحلول عام 2030.

تعزي��ز قدرة �لموؤ�س�س��ات �لمالية �لمحلية على ت�س��جيع �إمكانية �لح�سول على �لخدمات �لم�سرفي��ة و�لتاأمين و�لخدمات    8.10

�لمالية للجميع، وتو�سيع نطاقها.

زي��ادة دع��م �لمعون��ة من �أجل �لتجارة للبلد�ن �لنامية، وبخا�سة �أقل �لبلد�ن نمًو�، بما في ذلك من خالل �لإطار  8.�أ    

�لمتكامل �لمعزز للم�ساعدة �لتقنية �لمت�سلة بالتجارة �إلى �أقل �لبلد�ن نمًو�.

و�س��ع وتفعي��ل ��س��تر�تيجية عالمية لت�س��غيل �ل�س��باب وتنفيذ �لميث��اق �لعالم��ي لتوفير فر�ش �لعم��ل �ل�سادر عن  8.ب    

منظمة �لعمل �لدولية بحلول عام 2020.

الهدف 9: 
اإقامة بنى تحتية قادرة على ال�سمود، وتحفيز الت�سنيع ال�سامل للجميع 

والم�ستدام، وت�سجيع البتكار

�إقام��ة بنى تحتية جيدة �لنوعية وموثوقة وم�س��تد�مة وقادرة على �ل�سم��ود، بما في ذلك �لبنى �لتحتية �لإقليمية و�لعابرة    9.1

للحدود، لدعم �لتنمية �لقت�سادية ورفاه �لإن�سان، مع �لتركيز على تي�سير �ُسُبل و�سول �لجميع �إليها بتكلفة مي�سورة وعلى 

قدم �لم�ساو�ة.

تعزيز �لت�سنيع �ل�س��امل للجميع و�لم�س��تد�م، وتحقيق زيادة كبيرة بحلول عام 2030 في ح�سة �ل�سناعة في �لعمالة وفي    9.2

�لناتج �لمحلي �لإجمالي، بما يتما�سى مع �لظروف �لوطنية، وم�ساعفة ح�ستها في �أقل �لبلد�ن  نمًو�.

زيادة فر�ش ح�سول �لم�ساريع �ل�سناعية �ل�سغيرة �لحجم و�سائر �لم�ساريع، ول �سيما في �لبلد�ن �لنامية، على �لخدمات    9.3

�لمالية، بما في ذلك �لئتمانات مي�سورة �لتكلفة، و�إدماجها في �سال�سل �لقيمة و�لأ�سو�ق.

تح�س��ين �لبن��ى �لتحتي��ة وتحدي��ث �ل�سناعات بحل��ول عام 2030 م��ن �أجل تحقيق ��س��تد�متها، مع زيادة كفاءة ��س��تخد�م    9.4

�لم��و�رد وزي��ادة �عتم��اد �لتكنولوجي��ات و�لعملي��ات �ل�سناعية �لنظيفة و�ل�س��ليمة بيئي��ا، ومع قيام جميع �لبل��د�ن باتخاذ 

�إجر�ء�ت وفقا لقدر�تها.

تعزي��ز �لبح��ث �لعلم��ي، وتح�س��ين �لق��در�ت �لتكنولوجية في �لقطاع��ات �ل�سناعية في جمي��ع �لبلد�ن، ول �س��يما �لبلد�ن    9.5

�لنامي��ة، بم��ا ف��ي ذل��ك، بحلول عام 2030، ت�س��جيع �لبت��كار و�لزيادة بن�س��بة كبيرة في ع��دد �لعاملين ف��ي مجال �لبحث 

و�لتطوير لكل مليون �سخ�ش، وزيادة �إنفاق �لقطاعين �لعام و�لخا�ش على �لبحث و�لتطوير.

ت�س��هيل تطوي��ر �لبنى �لتحتية �لم�س��تد�مة و�لقادرة على �ل�سم��ود في �لبلد�ن �لنامية من خالل تح�س��ين �لدعم  9.�أ    

�لمال��ي و�لتكنولوج��ي و�لتقن��ي �لمقدم للبل��د�ن �لأفريقية، و�أقل �لبل��د�ن نمًو�، و�لبلد�ن �لنامية غير �ل�س��احلية، 

و�لدول �لجزرية �ل�سغيرة �لنامية.

دعم تطوير �لتكنولوجيا �لمحلية و�لبحث و�لبتكار في �لبلد�ن �لنامية، بما في ذلك عن طريق كفالة وجود بيئة  9.ب    

موؤ�تية من حيث �ل�سيا�سات للتنويع �ل�سناعي و�إ�سافة قيمة لل�سلع �لأ�سا�سية بين �أمور �أخرى.

تحقي��ق زي��ادة كبي��رة ف��ي فر�ش �لح�س��ول على تكنولوجي��ا �لمعلوم��ات و�لت�سالت، و�ل�س��عي �إل��ى توفير فر�ش  9.ج    

�لو�سول �ل�سامل و�لمي�سور �إلى �سبكة �لإنترنت في �أقل �لبلد�ن نمًو� بحلول عام 2020.



الهدف 10:
الحد من انعدام الم�ساواة داخل البلدان وفيما بينها

�لتو�س��ل تدريجي��ا �إل��ى تحقي��ق نمو �لدخل ودعم ��س��تمر�ر ذلك �لنم��و لأدنى 40 في �لمائة من �ل�س��كان بمع��دل �أعلى من    10.1

�لمعدل �لمتو�سط �لوطني بحلول عام 2030.

تمكين وتعزيز لإدماج �لجتماعي و�لقت�سادي و�ل�سيا�س��ي للجميع، بغ�ش �لنظر عن �ل�س��ن �أو �لجن�ش �أو �لإعاقة �أو �لعرق    10.2

�أو �لإثنية �أو �لأ�سل �أو �لدين �أو �لو�سع �لقت�سادي �أو غير ذلك، بحلول عام 2030.

�سم��ان تكاف��وؤ �لفر���ش و�لحد من �أوجه �نعد�م �لم�س��او�ة ف��ي �لنتائج، بما في ذلك من خالل �إز�لة �لقو�نين و�ل�سيا�س��ات    10.3

و�لممار�سات �لتمييزية، وتعزيز �لت�سريعات و�ل�سيا�سات و�لإجر�ء�ت �لمالئمة في هذ� �ل�سدد.

�عتماد �سيا�س��ات، ول �س��يما �ل�سيا�س��ات �لمالية و�سيا�س��ات �لأجور و�لحماية �لجتماعية، وتحقيق قدر �أكبر من �لم�ساو�ة    10.4

تدريجًيا.

تح�سين تنظيم ور�سد �لأ�سو�ق و�لموؤ�س�سات �لمالية �لعالمية وتعزيز تنفيذ تلك �لتنظيمات.   10.5

�سمان تعزيز تمثيل �لبلد�ن �لنامية و�إ�س��ماع �سوتها في عملية �سنع �لقر�ر في �لموؤ�س�س��ات �لقت�سادية و�لمالية �لدولية    10.6

�لعالمية، من �أجل تحقيق �لمزيد من �لفعالية و�لم�سد�قية و�لم�ساءلة و�ل�سرعية للموؤ�س�سات.

تنفي��ذ مب��د�أ �لمعاملة �لخا�سة و�لتف�سيلية للبلد�ن �لنامية، وبخا�سة �أقل �لبلد�ن نمًو�، بما يتما�س��ى مع �تفاقات  10.�أ    

منظمة �لتجارة �لعالمية.

ت�س��جيع  �لم�س��اعدة �لإنمائية �لر�س��مية و�لتدفقات �لمالية، بما في ذلك �ل�ستثمار �لأجنبي �لمبا�سر، �إلى �لدول    10.ب  

�لت��ي ت�س��تد �لحاج��ة فيه��ا �إليها، ول �س��يما �أق��ل �لبلد�ن نم��ًو�، و�لبل��د�ن �لأفريقية، و�ل��دول �لجزري��ة �ل�سغيرة 

�لنامية، و�لبلد�ن �لنامية غير �ل�ساحلية، وفقا لخططها وبر�مجها �لوطنية.

خف���ش تكالي��ف معامالت تحويالت �لمهاجرين �إلى �أقل من 3 ف��ي �لمائة، و�إلغاء قنو�ت �لتحويالت �لمالية �لتي  10.ج    

تربو تكاليفها على 5 في �لمائة، بحلول عام 2030.

الهدف 11: 
 جعل المدن والم�ستوطنات الب�سرية �ساملة للجميع واآمنة وقادرة 

على ال�سمود وم�ستدامة

�سمان ح�سول �لجميع على م�س��اكن وخدمات �أ�سا�س��ية مالئمة و�آمنة ومي�س��ورة �لتكلفة، ورفع م�س��توى �لأحياء �لفقيرة،    11.1

بحلول عام 2030.

توفير �إمكانية و�سول �لجميع �إلى نظم نقل ماأمونة ومي�س��ورة �لتكلفة وي�س��هل �لو�سول �إليها وم�ستد�مة، وتح�سين �ل�سالمة    11.2

على �لطرق، ول �سيما من خالل تو�سيع نطاق �لنقل �لعام، مع �إيالء �هتمام خا�ش لحتياجات �لأ�سخا�ش �لذين يعي�سون 

في ظل ظروف ه�سة و�لن�ساء و�لأطفال و�لأ�سخا�ش ذوي �لإعاقة وكبار �ل�سن، بحلول عام 2030.

تعزي��ز �لتو�س��ع �لح�س��ري �ل�س��امل للجميع و�لم�س��تد�م، و�لق��درة على تخطي��ط و�إد�رة �لم�س��توطنات �لب�س��رية في جميع    11.3

�لبلد�ن على نحو قائم على �لم�ساركة ومتكامل وم�ستد�م، بحلول عام 2030.

تعزيز �لجهود �لر�مية �إلى حماية و�سون �لتر�ث �لثقافي و�لطبيعي �لعالمي.   11.4

�لتقليل �إلى درجة كبيرة من عدد �لوفيات وعدد �لأ�سخا�ش �لمت�سررين، وتحقيق �نخفا�ش كبير في �لخ�سائر �لقت�سادية    11.5

�لمبا�س��رة �لمت�سل��ة بالنات��ج �لمحل��ي �لإجمال��ي �لعالم��ي �لتي تحدث ب�س��بب �لك��و�رث، بما ف��ي ذلك �لك��و�رث �لمت�سلة 

بالمياه، مع �لتركيز على حماية �لفقر�ء و�لأ�سخا�ش �لذين يعي�سون في ظل �أو�ساع ه�سة، بحلول عام 2030.

�لح��د م��ن �لأثر �لبيئي �ل�س��لبي �لف��ردي للمدن، بما في ذلك عن طريق �إيالء �هتمام خا���ش لنوعية �لهو�ء و�إد�رة نفايات    11.6

�لبلديات وغيرها، بحلول عام 2030.



توفير �س��بل ��س��تفادة �لجميع من م�س��احات خ�سر�ء و�أماكن عامة، �آمنة و�س��املة للجميع ويمكن �لو�سول �إليها، ول �س��يما    11.7

بالن�سبة للن�ساء و�لأطفال وكبار �ل�سن و�لأ�سخا�ش ذوي �لإعاقة، بحلول عام 2030.

دعم �لرو�بط �لإيجابية �لقت�سادية و�لجتماعية و�لبيئية بين �لمناطق �لح�سرية و�لمناطق �لمحيطة بالمناطق  11.�أ    

�لح�سرية و�لمناطق �لريفية، من خالل تعزيز تخطيط �لتنمية �لوطنية و�لإقليمية.

�لعم��ل بحل��ول عام 2020، على �لزيادة بن�س��بة كبيرة في عدد �لمدن و�لم�س��توطنات �لب�س��رية �لت��ي تعتمد وتنفذ  11.ب    

�سيا�س��ات وخططا متكاملة من �أجل �س��مول �لجميع، وتحقيق �لكفاءة في ��س��تخد�م �لمو�رد، و�لتخفيف من تغير 

�لمناخ و�لتكيف معه، و�لقدرة على �ل�سمود في مو�جهة �لكو�رث، وو�سع وتنفيذ �لإد�رة �لكلية لمخاطر �لكو�رث 

على جميع �لم�ستويات، بما يتما�سى مع �إطار �سيند�ي للحد من مخاطر �لكو�رث للفترة 2030-2015.

دعم قل �لبلد�ن نمًو�، بما في ذلك من خالل �لم�ساعدة �لمالية و�لتقنية، في �إقامة �لمباني �لم�ستد�مة و�لقادرة  11.ج    

على �ل�سمود با�ستخد�م �لمو�د �لمحلية.

الهدف 12: 
�سمان وجود اأنماط ا�ستهالك واإنتاج م�ستدامة

تنفيذ �لإطار �لع�س��ري لبر�مج �ل�س��تهالك و�لإنتاج �لم�س��تد�مين، مع قيام جميع �لبلد�ن باتخاذ �إجر�ء�ت وتولي �لبلد�ن    12.1

�لمتقدمة �لنمو دور �لريادة، مع مر�عاة م�ستوى �لتنمية في �لبلد�ن �لنامية وقدر�تها.

تحقيق �لإد�رة �لم�ستد�مة و�ل�ستخد�م �لكفوؤ للمو�رد �لطبيعية، بحلول عام 2030.   12.2

تخفي���ش ن�سي��ب �لفرد من �لنفايات �لغذ�ئية �لعالمية على �سعيد �أماكن �لبيع بالتجزئة و�لم�س��تهلكين بمقد�ر �لن�سف،    12.3

و�لحد من خ�سائر �لأغذية في مر�حل �لإنتاج و�سال�سل �لإمد�د، بما في ذلك خ�سائر ما بعد �لح�ساد، بحلول عام 2030.

تحقي��ق �لإد�رة �ل�س��ليمة بيئًي��ا للمو�د �لكيميائية و�لنفايات طو�ل دورة عمرها، وفًق��ا لالأطر �لدولية �لمتفق عليها، و�لحد    12.4

بدرجة كبيرة من �إطالقها في �لهو�ء و�لماء و�لتربة من �أجل �لتقليل �إلى �أدنى حد من �آثارها �ل�سارة على �سحة �لإن�سان 

و�لبيئة، بحلول عام 2020. 

�لحد بدرجة كبيرة من �إنتاج �لنفايات، من خالل �لمنع و�لتخفي�ش و�إعادة �لتدوير و�إعادة �ل�ستعمال، بحلول عام 2030.   12.5

ت�س��جيع �ل�س��ركات،  ول �س��يما �ل�س��ركات �لكبي��رة وعب��ر �لوطني��ة، عل��ى �عتم��اد ممار�س��ات م�س��تد�مة، و�إدر�ج معلومات    12.6

�ل�ستد�مة في دورة تقديم تقاريرها.

تعزيز ممار�سات �ل�سر�ء �لعام �لم�ستد�مة، وفقا لل�سيا�سات و�لأولويات �لوطنية.   12.7

�سم��ان �أن تتو�ف��ر للنا���ش ف��ي كل م��كان �لمعلومات ذ�ت �ل�سل��ة و�لوعي بالتنمية �لم�س��تد�مة و�أنماط �لعي���ش في وئام مع    12.8

�لطبيعة بحلول عام 2030.

دعم �لبلد�ن �لنامية لتعزيز قدر�تها �لعلمية و�لتكنولوجية للم�سي قدما نحو تحقيق �أنماط �ل�ستهالك و�لإنتاج  12.�أ    

�لأكثر ��ستد�مة.

و�سع وتنفيذ �أدو�ت لر�سد تاأثير�ت �لتنمية �لم�س��تد�مة على �ل�س��ياحة �لم�س��تد�مة �لتي توفر فر�ش �لعمل وتعزز  12.ب    

�لثقافة و�لمنتجات �لمحلية

تر�سيد �إعانات دعم �لوقود �لأحفوري غير �لمت�سمة بالكفاءة و�لتي ت�سجع على �ل�ستهالك �لم�سرف، عن طريق  12.ج    

�لق�ساء على ت�سوهات �لأ�سو�ق، وفقا للظروف �لوطنية، بما في ذلك عن طريق �إعادة هيكلة �ل�سر�ئب و�لتخل�ش 

بالتدري��ج م��ن �لإعانات �ل�سارة، حيثما وج��دت، لإظهار �آثارها �لبيئية، على �أن تر�عى في تلك �ل�سيا�س��ات على 

نحو كامل �لحتياجات و�لظروف �لخا�سة للبلد�ن �لنامية، و�لتقليل �إلى �أدنى حد من �لآثار �ل�سارة �لتي قد تنال 

من تنميتها، وعلى نحو يكفل حماية �لفقر�ء و�لمجتمعات �لمحلية �لمت�سررة.



الهدف 13: 
اتخاذ اإجراءات عاجلة للت�سدي لتغير المناخ واآثاره*

تعزي��ز �لمرون��ة و�لق��درة عل��ى �ل�سمود في مو�جه��ة �لأخطار �لمرتبط��ة بالمناخ و�لك��و�رث �لطبيعية في جمي��ع �لبلد�ن،    13.1

وتعزيز �لقدرة على �لتكيف مع تلك �لأخطار.

�إدماج �لتد�بير �لمتعلقة بتغير �لمناخ في �ل�سيا�سات و�ل�ستر�تيجيات و�لتخطيط على �ل�سعيد �لوطني.   13.2

تح�س��ين �لتعليم و�إذكاء �لوعي و�لقدر�ت �لب�س��رية و�لموؤ�س�س��ية للتخفيف من تغير �لمناخ، و�لتكيف معه، و�لحد من �أثره    13.3

و�لإنذ�ر �لمبكر به.

تنفيذ ما تعهدت به �لأطر�ف من �لبلد�ن �لمتقدمة �لنمو في �تفاقية �لأمم �لمتحدة �لإطارية ب�ساأن تغير �لمناخ  13.�أ    

م��ن �لت��ز�م بهدف �لتعبئة �لم�س��تركة لمبل��غ قدره 100 بليون دولر �س��نويا بحلول عام 2020 م��ن جميع �لم�سادر 

لتلبي��ة �حتياج��ات �لبل��د�ن �لنامية، في �س��ياق �إجر�ء�ت �لتخفيف �لمجدية و�س��فافية �لتنفي��ذ، وجعل �ل�سندوق 

�لأخ�سر للمناخ في حالة ت�سغيل كامل عن طريق تزويده بر�أ�ش �لمال في �أقرب وقت ممكن.

تعزيز �آليات تح�س��ين م�س��توى قدر�ت �لتخطيط و�لإد�رة �لفعالين �لمتعلقين بتغير �لمناخ في �أقل �لبلد�ن نمًو�،  13.ب    

و�لدول �لجزرية �ل�سغيرة �لنامية، بما في ذلك �لتركيز على �لن�ساء و�ل�سباب و�لمجتمعات �لمحلية و�لمهم�سة.

الهدف 14: 
حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية وا�ستخدامها على نحو 

م�ستدام لتحقيق التنمية الم�ستدامة

منع �لتلوث �لبحري بجميع �أنو�عه و�لحد منه بدرجة كبيرة، ول �سيما من �لأن�سطة �لبرية، بما في ذلك �لحطام �لبحري،    14.1

وتلوث �لمغذيات، بحلول عام 2025.

�إد�رة �لنظ��م �لإيكولوجي��ة �لبحري��ة و�ل�س��احلية عل��ى نحو م�س��تد�م وحمايتها، من �أج��ل تجنب حدوث �آثار �س��لبية كبيرة،    14.2

بم��ا ف��ي ذل��ك عن طري��ق تعزيز قدرتها عل��ى �ل�سمود، و�تخ��اذ �لإجر�ء�ت �لالزمة م��ن �أجل تحقيق �ل�سح��ة و�لإنتاجية 

للمحيطات، بحلول عام 2020.

تقلي��ل تحم���ش �لمحيط��ات �إل��ى �أدن��ى ح��د ومعالج��ة �آث��اره، بم��ا ف��ي ذلك من خ��الل تعزي��ز �لتع��اون �لعلمي عل��ى جميع    14.3

�لم�ستويات.

تنظيم �ل�سيد على نحو فعال، و�إنهاء �ل�سيد �لمفرط و�ل�سيد غير �لقانوني وغير �لمبلغ عنه وغير �لمنظم وممار�س��ات    14.4

�ل�سي��د �لمدم��رة، وتنفي��ذ خطط �إد�رة قائمة على �لعلم، من �أجل �إعادة �لأر�سدة �ل�س��مكية �إل��ى ما كانت عليه في �أقرب 

وقت ممكن، لت�سل على �لأقل �إلى �لم�ستويات �لتي يمكن �أن تتيح �إنتاج �أق�سى غلة م�ستد�مة وفقا لما تحدده خ�سائ�سها 

�لبيولوجية، بحلول عام 2020.

حف��ظ 10 ف��ي �لمائ��ة على �لأقل من �لمناطق �ل�س��احلية و�لبحرية، بما يت�س��ق م��ع �لقانون �لوطني و�لدولي و��س��تناد� �إلى    14.5

�أف�سل �لمعلومات �لعلمية �لمتاحة، بحلول عام 2020.

حظر �أ�سكال �لإعانات �لمقدمة لم�سائد �لأ�سماك �لتي ت�سهم في �لإفر�ط في قدر�ت �ل�سيد وفي �سيد �لأ�سماك، و�إلغاء    14.6

�لإعانات �لتي ت�ساهم في �سيد �لأ�سماك غير �لم�سروع وغير �لمبلغ عنه وغير �لمنظم، و�لإحجام عن ��ستحد�ث �إعانات 

جدي��دة م��ن هذ� �لقبيل، مع �لت�س��ليم باأن �لمعاملة �لخا�س��ة و�لتف�سيلية �لمالئمة و�لفعالة للبل��د�ن �لنامية و�أقل �لبلد�ن 

نمًو� ينبغي �أن تكون جزء� ل يتجز�أ من مفاو�سات منظمة �لتجارة �لعالمية ب�ساأن �لإعانات لم�سائد �لأ�سماك، بحلول عام 

.2020

زي��ادة �لفو�ئ��د �لقت�سادي��ة �لت��ي تتحقق للدول �لجزري��ة �ل�سغيرة �لنامية و�أقل �لبلد�ن نمًو� من �ل�س��تخد�م �لم�س��تد�م    14.7

للمو�رد �لبحرية، بما في ذلك من خالل �لإد�رة �لم�ستد�مة لم�سائد �لأ�سماك، وتربية �لأحياء �لمائية، و�ل�سياحة، بحلول 

عام 2030.



زي��ادة �لمع��ارف �لعلمي��ة، وتطوي��ر ق��در�ت �لبح��ث، ونق��ل �لتكنولوجي��ا �لبحري��ة، م��ع مر�ع��اة معايي��ر �للجن��ة  14.�أ    

�لأوقيانوغر�في��ة �لحكومي��ة �لدولي��ة ومبادئها �لتوجيهي��ة �لمتعلقة بنقل �لتكنولوجيا �لبحرية، من �أجل تح�س��ين 

�سحة �لمحيطات، وتعزيز �إ�سهام �لتنوع �لبيولوجي �لبحري في تنمية �لبلد�ن �لنامية، ول �سيما �لدول �لجزرية 

�ل�سغيرة �لنامية و�أقل �لبلد�ن نمًو�.

توفير �إمكانية و�سول �سغار �ل�سيادين �لحرفيين �إلى �لمو�رد �لبحرية و�لأ�سو�ق. 14.ب    

تعزيز حفظ �لمحيطات ومو�ردها و��س��تخد�مها ��س��تخد�ما م�س��تد�ما عن طريق تنفيذ �لقانون �لدولي ب�سيغته  14.ج    

�ل��و�ردة ف��ي �تفاقي��ة �لأم��م �لمتح��دة لقان��ون �لبحار �لت��ي ت�سع �لإط��ار �لقانوني لحف��ظ �لمحيط��ات ومو�ردها 

و��ستخد�مها على نحو م�ستد�م، كما ت�سير �إلى ذلك �لفقرة 158 من وثيقة »�لم�ستقبل �لذي ن�سبو �إليه«.

الهدف 15: 
حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز ا�ستخدامها على نحو م�ستدام، 

واإدارة الغابات على نحو م�ستدام، ومكافحة الت�سحر، ووقف تدهور الأرا�سي 
وعك�ش م�ساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي

�سمان حفظ وترميم �لنظم �لإيكولوجية �لبرية و�لنظم �لإيكولوجية للمياه �لعذبة �لد�خلية وخدماتها، ول �سيما �لغابات    15.1

و�لأر��س��ي �لرطبة و�لجبال و�لأر��سي �لجافة، و�سمان ��س��تخد�مها على نحو م�س��تد�م، وذل��ك وفقا لاللتز�مات بموجب 

�لتفاقات �لدولية، بحلول عام 2020.

تعزي��ز تنفي��ذ �لإد�رة �لم�س��تد�مة لجميع �أنو�ع �لغابات، ووق��ف �إز�لة �لغابات، وترميم �لغاب��ات �لمتدهورة وتحقيق زيادة    15.2

كبيرة في ن�سبة زرع �لغابات و�إعادة زرع �لغابات على �ل�سعيد �لعالمي، بحلول عام 2020.

مكافح��ة �لت�سح��ر، وترمي��م �لأر��س��ي و�لترب��ة �لمتده��ورة، بما ف��ي ذلك �لأر��س��ي �لمت�س��ررة من �لت�سح��ر و�لجفاف    15.3

و�لفي�سانات، و�ل�سعي �إلى تحقيق عالٍم خاٍل من ظاهرة تدهور �لأر��سي، بحلول عام 2030.

�سمان حفظ �لنظم �لإيكولوجية �لجبلية، بما في ذلك تنوعها �لبيولوجي، من �أجل تعزيز قدرتها على توفير �لمنافع �لتي    15.4

ل غنى عنها لتحقيق �لتنمية �لم�ستد�مة، بحلول عام 2030.

�تخ��اذ �إج��ر�ء�ت عاجلة وهامة للح��د من تدهور �لمو�ئل �لطبيعية، ووقف فقد�ن �لتن��وع �لبيولوجي، و�لقيام، بحلول عام    15.5

دة ومنع �نقر��سها. 2020، بحماية �لأنو�ع �لمهدَّ

تعزيز �لتقا�سم �لعادل و�لمن�سف للمنافع �لنا�سئة عن ��ستخد�م �لمو�رد �لجينية، وتعزيز �سبل �لو�سول �إلى تلك �لمو�رد،    15.6

على �لنحو �لمتفق عليه دولًيا.

�تخاذ �إجر�ء�ت عاجلة لوقف �ل�سيد غير �لم�س��روع لالأنو�ع �لمحمية من �لنباتات و�لحيو�نات و�لتجار فيها، و�لت�سدي    15.7

لمنتجات �لأحياء �لبرية غير �لم�سروعة، على م�ستويي �لعر�ش و�لطلب على �ل�سو�ء.

�تخاذ تد�بير لمنع �إدخال �لأنو�ع �لغريبة �لغازية �إلى �لنظم �لإيكولوجية لالأر��سي و�لمياه وتقليل �أثر ذلك �إلى حد كبير،    15.8

ومر�قبة �لأنو�ع ذ�ت �لأولوية �أو �لق�ساء عليها، بحلول عام 2020.

�إدم��اج قي��م �لنظ��م �لإيكولوجي��ة و�لتن��وع �لبيولوج��ي ف��ي عملي��ات �لتخطي��ط �لوطن��ي و�لمحل��ي، و�لعملي��ات �لإنمائي��ة،    15.9

و��ستر�تيجيات �لحد من �لفقر، و�لح�سابات، بحلول عام 2020.

ح�س��د �لم��و�رد �لمالي��ة م��ن جمي��ع �لم�س��ادر وزيادته��ا زي��ادة كبي��رة بغر�ش حف��ظ �لتن��وع �لبيولوج��ي و�لنظم  15.�أ    

�لإيكولوجية و��ستخد�مها ��ستخد�ًما م�ستد�ًما. 

ح�سد مو�رد كبيرة من جميع �لم�سادر وعلى جميع �لم�ستويات بغر�ش تمويل �لإد�رة �لم�ستد�مة للغابات وتوفير  15.ب    

ما يكفي من �لحو�فز للبلد�ن �لنامية لتعزيز تلك �لإد�رة، بما في ذلك حفظ �لغابات و�إعادة زرع �لغابات.

تعزي��ز �لدع��م �لعالمي للجهود �لر�مية �إلى مكافحة �ل�سيد غير �لم�س��روع لالأنو�ع �لمحمية و�لتجار بها، وذلك  15.ج    

بو�س��ائل ت�س��مل زي��ادة ق��در�ت �لمجتمع��ات �لمحلي��ة عل��ى �ل�س��عي �إلى �لح�س��ول على فر�ش �س��بل ك�س��ب �لرزق 

�لم�ستد�مة.



الهدف 16: 
ت�سجيع وجود المجتمعات ال�سلمية ال�ساملة للجميع تحقيًقا للتنمية الم�ستدامة، 

وتوفير اإمكانية اللجوء اإلى الق�ساء اأمام الجميع، والقيام على جميع الم�ستويات 
ببناء موؤ�س�سات فعالة خا�سعة للم�ساءلة

�لحد بدرجة كبيرة من جميع �أ�سكال �لعنف وما يت�سل به من معدلت �لوفيات في كل مكان.   16.1

�إنهاء �إ�ساءة �لمعاملة و�ل�ستغالل و�لتجار بالب�سر وجميع �أ�سكال �لعنف �سد �لأطفال وتعذيبهم.   16.2

تعزيز �سيادة �لقانون على �ل�سعيدين �لوطني و�لدولي و�سمان تكافوؤ فر�ش و�سول �لجميع �إلى �لعد�لة.   16.3

�لحد بقدر كبير من �لتدفقات غير �لم�سروعة لالأمو�ل و�لأ�سلحة، وتعزيز ��سترد�د �لأ�سول �لم�سروقة و�إعادتها ومكافحة    16.4

جميع �أ�سكال �لجريمة �لمنظمة، بحلول عام 2030.

�لحد بدرجة كبيرة من �لف�ساد و�لر�سوة بجميع �أ�سكالهما.   16.5

�إن�ساء  موؤ�س�سات فعالة و�سفافة وخا�سعة للم�ساءلة على جميع �لم�ستويات.   16.6

�سمان  �تخاذ �لقر�ر�ت على نحو م�ستجيب لالحتياجات و�سامل للجميع وت�ساركي وتمثيلي على جميع �لم�ستويات.    16.7

تو�سيع وتعزيز م�ساركة �لبلد�ن �لنامية في موؤ�س�سات �لحوكمة �لعالمية.   16.8

توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك ت�سجيل �لمو�ليد، بحلول عام 2030.   16.9

كفالة و�سول �لجمهور �إلى �لمعلومات وحماية �لحريات �لأ�سا�سية، وفًقا للت�سريعات �لوطنية و�لتفاقات �لدولية.   16.10

تعزي��ز �لموؤ�س�س��ات �لوطني��ة ذ�ت �ل�سل��ة، بو�س��ائل منه��ا �لتع��اون �لدول��ي، �س��عًيا لبن��اء �لق��در�ت عل��ى جمي��ع  16.�أ    

�لم�ستويات، ول �سيما في �لبلد�ن �لنامية، لمنع �لعنف ومكافحة �لإرهاب و�لجريمة.

تعزيز �لقو�نين و�ل�سيا�سات غير �لتمييزية لتحقيق �لتنمية �لم�ستد�مة. 16.ب    

الهدف 17: 
 تعزيز و�سائل التنفيذ وتن�سيط ال�سراكة العالمية من اأجل التنمية

الم�ستدامة ال�سوؤون المالية

تعزي��ز تعبئة �لمو�رد �لمحلية، بو�س��ائل ت�س��مل تقديم �لدعم �لدول��ي �إلى �لبلد�ن �لنامية، لتح�س��ين �لقدر�ت �لمحلية في    17.1

مجال تح�سيل �ل�سر�ئب وغيرها من �لإير�د�ت.

قي��ام �لبل��د�ن �لمتقدم��ة �لنم��و بتنفي��ذ �لتز�ماتها في مج��ال �لم�س��اعدة �لإنمائية �لر�س��مية تنفيًذ� كام��اًل، بما في ذلك    17.2

�لت��ز�م �لعدي��د م��ن تل��ك �لبل��د�ن ببلوغ ه��دف تخ�سي�ش ن�س��بة 0.7 في �لمائ��ة من دخله��ا �لقومي �لإجمالي للم�س��اعدة 

�لإنمائية �لر�سمية �لمقدمة �إلى �لبلد�ن �لنامية، وتخ�سي�ش ن�سبة تتر�وح بين 0.15 و 0.20 في �لمائة من �لدخل �لقومي 

ع مقدمو �لم�س��اعدة �لإنمائية �لر�سمية على �لنظر في  �لإجمالي للم�س��اعدة �لإنمائية �لر�س��مية لأقل �لبلد�ن نمًو�؛ وي�س��جَّ

�إمكاني��ة ر�س��م ه��دف يتمثل في تخ�سي�ش 0.20 ف��ي �لمائة على �لأقل م��ن �لناتج �لقومي �لإجمالي للم�س��اعدة �لإنمائية 

�لر�سمية لأقل �لبلد�ن نمًو�.

ح�سد مو�رد مالية �إ�سافية من م�سادر متعددة من �أجل �لبلد�ن �لنامية.   17.3

م�س��اعدة �لبلد�ن �لنامية في تحقيق �لقدرة على تحمل �لديون على �لمدى �لطويل من خالل تن�س��يق �ل�سيا�س��ات �لر�مية    17.4

�إل��ى تعزي��ز �لتموي��ل بديون وتخفيف �أعب��اء �لديون و�إعادة هيكلتها، ح�س��ب �لقت�ساء، ومعالجة م�س��األة �لديون �لخارجية 

للبلد�ن �لفقيرة �لمثقلة بها لإخر�جها من حالة �لمديونية �لحرجة.

�عتماد نظم لت�سجيع �ل�ستثمار لأقل �لبلد�ن نمًو� وتنفيذها.    17.5

التكنولوجيا 
تعزي��ز �لتع��اون �لإقليم��ي و�لدولي بين �ل�س��مال و�لجنوب وفيم��ا بين بلد�ن �لجن��وب و�لتعاون �لثالثي فيم��ا يتعلق بالعلوم    17.6

و�لتكنولوجيا و�لبتكار و�لو�سول �إليها، وتعزيز تبادل �لمعارف وفق �س��روط متفق عليها، بو�س��ائل ت�س��مل تح�سين �لتن�سيق 

فيما بين �لآليات �لقائمة، ول �سيما على م�ستوى �لأمم �لمتحدة، ومن خالل �آلية عالمية لتي�سير �لتكنولوجيا.



تعزيز تطوير تكنولوجيات �سليمة بيئًيا ونقلها وتعميمها ون�سرها �إلى �لبلد�ن �لنامية ب�سروط مو�تية، بما في ذلك �ل�سروط    17.7

�لت�ساهلية و�لتف�سيلية، وذلك على �لنحو �لمتفق عليه.

�لتفعي��ل �لكام��ل لبنك �لتكنولوجيا و�آلية بناء �لقدر�ت في مجالت �لعل��م و�لتكنولوجيا و�لبتكار ل�سالح �أقل �لبلد�ن نمًو�    17.8

بحلول عام 2017، وتعزيز ��ستخد�م �لتكنولوجيات �لتمكينية، ول �سيما تكنولوجيا �لمعلومات و�لت�سالت. 

بناء القدرات 
تعزي��ز �لدع��م �لدول��ي لتنفي��ذ بناء �لق��در�ت في �لبل��د�ن �لنامية تنفي��ًذ� فعاًل ومح��دد �لأهد�ف من �أج��ل دعم �لخطط    17.9

�لوطني��ة �لر�مي��ة �إلى تنفيذ جميع �أهد�ف �لتنمية �لم�س��تد�مة، بو�س��ائل ت�س��مل �لتعاون بين �ل�س��مال و�لجنوب وفيما بين 

بلد�ن �لجنوب و�لتعاون �لثالثي .

التجارة 
تعزيز نظام تجاري متعدد �لأطر�ف عالمي وقائم على �لقو�عد ومفتوح وغير تمييزي ومن�سف في �إطار منظمة �لتجارة    17.10

�لعالمية، بو�سائل منها �ختتام �لمفاو�سات �لجارية في �إطار خطة �لدوحة �لإنمائية �لتي و�سعتها تلك �لمنظمة.

زيادة �سادر�ت �لبلد�ن �لنامية زيادًة كبيرًة، ول �س��يما بغر�ش م�ساعفة ح�سة �أقل �لبلد�ن نمًو� من �ل�سادر�ت �لعالمية    17.11

بحلول عام 2020.

تحقيق  �لتنفيذ �لمنا�س��ب �لتوقيت لو�سول منتجات جميع �أقل �لبلد�ن نمًو� �إلى �لأ�س��و�ق بدون ر�سوم جمركية �أو ح�س�ش    17.12

مفرو�سة، تما�سًيا مع قر�ر�ت منظمة �لتجارة �لعالمية، بو�سائل منها كفالة جعل قو�عد �لمن�ساأ �لتف�سيلية �لمنطبقة على 

و�رد�ت �أقل �لبلد�ن نمًو� �سفافًة وب�سيطًة، وكفالة م�ساهمة تلك �لقو�عد في تي�سير �لو�سول �إلى �لأ�سو�ق .

الم�سائل العامة 
 ات�ساق ال�سيا�سات والم�ؤ�س�سات

تعزيز ��ستقر�ر �لقت�ساد �لكلي على �ل�سعيد �لعالمي، بو�سائل ت�سمل تن�سيق �ل�سيا�سات وتحقيق �ت�ساقها.   17.13

تعزيز �ت�ساق �ل�سيا�سات من �أجل تحقيق �لتنمية �لم�ستد�مة.   17.14

�حت��ر�م �لحي��ز �ل�سيا�س��اتي و�لقي��ادة �لخا�سي��ن ب��كل بل��د لو�سع وتنفي��ذ �سيا�س��ات للق�ساء عل��ى �لفقر وتحقي��ق �لتنمية    17.15

�لم�ستد�مة.

�سراكات اأ�سحاب الم�سلحة المتعددين
تعزيز �ل�س��ر�كة �لعالمية من �أجل تحقيق �لتنمية �لم�س��تد�مة، و��س��تكمالها ب�س��ر�كات بين �أ�سحاب �لم�سلحة �لمتعددين    17.16

لجمع �لمعارف و�لخبر�ت و�لتكنولوجيا و�لمو�رد �لمالية وتقا�س��مها، وذلك بهدف تحقيق �أهد�ف �لتنمية �لم�س��تد�مة في 

جميع �لبلد�ن، ول �سيما �لبلد�ن �لنامية.

ت�سجيع وتعزيز �ل�سر�كات �لعامة وبين �لقطاع �لعام و�لقطاع �لخا�ش و�سر�كات �لمجتمع �لمدني �لفعالة، بال�ستفادة من    17.17

�لخبر�ت �لمكت�سبة من �ل�سر�كات ومن ��ستر�تيجياتها لتعبئة �لمو�رد .

البيانات والر�سد والم�ساءلة 
تعزي��ز قدي��م �لدع��م لبن��اء قدر�ت �لبل��د�ن �لنامية، بم��ا في ذلك �أقل �لبل��د�ن نمًو� و�ل��دول �لجزرية �ل�سغي��رة �لنامية،    17.18

لتحقي��ق زي��ادة كبيرة ف��ي تو�فر بيانات عالية �لجودة ومنا�س��بة �لتوقيت وموثوقة ومف�سلة ح�س��ب �لدخل، ونوع �لجن���ش، 

و�ل�س��ن، و�لعرق، و�لنتماء �لعرقي، و�لو�سع كمهاجر، و�لإعاقة، و�لموقع �لجغر�في وغيرها من �لخ�سائ�ش ذ�ت �ل�سلة 

في �ل�سياقات �لوطنية، بحلول عام 2020.

��ل �لناتج �لمحلي  �ل�س��تفادة م��ن �لمب��ادر�ت �لقائمة لو�سع مقايي���ش للتقدم �لمح��رز في تحقيق �لتنمية �لم�س��تد�مة تكمِّ   17.19

�لإجمالي، ودعم بناء �لقدر�ت �لإح�سائية في �لبلد�ن �لنامية، بحلول عام 2030. 




