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إطار المؤشـــــــــــرات العالمية ألهداف وغايات خطة التنمية المســـــــــــتدامة لعام     
2030  

  
ينبغي أن تصـــنف مؤشـــرات أهداف التنمية املســـتدامة، عند االقتضـــاء، حســـب الدخل،   

اإلثين، واحلــالــة املتعلقــة بــاهلجرة، واإلعــاقــة، واملوقع ونوع اجلنس، والســــــــــــــن، والعرق، واألصـــــــــــــــل 
 .)1(للمبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية اجلغرايف، أو أي خصائص أخرى، وفقاً 

  
 املؤشرات )2030األهداف والغايات (من خطة التنمية املستدامة لعام 

  القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان - 1الهدف  
على الفقر املدقع للناس أمجعني أينما كانوا حبلول  القضـــــــــــــــاء  1-١

بعدد األشـــــــــــخاص الذين يعيشـــــــــــون  ، وهو يُقاس حالياً 2030عام 
 دوالر يف اليوم 1.25بأقل من 

نســــــــبة الســــــــكان الذين يعيشــــــــون دون خط الفقر الدويل،   ١-١-١
حبســــــــــــــــــــــب اجلنس، والعمر، والوضـــــــــــــــع الوظيفي، واملوقع اجلغرايف 

 (حضري/ريفي)
ختفيض نســــــــبة الرجال والنســــــــاء واألطفال من مجيع األعمار   ٢-١

الـــذين يعـــانون الفقر جبميع أبعـــاده وفقـــًا للتعـــاريف الوطنيـــة مبقـــدار 
 2030النصف على األقل، حبلول عام 

نســـــــبة الســـــــكان الذين يعيشـــــــون دون خط الفقر الوطين،   ١-٢-١
  حبسب اجلنس والعمر

ع األعمار الذين نســــــبة الرجال والنســــــاء واألطفال من مجي  ٢-٢-١
 يعانون الفقر جبميع أبعاده وفقاً للتعاريف الوطنية

مالئمــــة للحمــــايــــة االجتمــــاعيــــة وتــــدابري وطنيــــة تنفيــــذ نظم   ٣-١
، حتقيق تغطية ٢٠٣٠للجميع ووضــــــــــع حدود دنيا هلا، وحبلول عام 

 واسعة للفقراء والضعفاء

نســـــبة الســـــكان الذين تشـــــملهم حدود دنيا/نظم للحماية   3-1-١
تماعية، حبسب اجلنس، وحبسب الفئات السكانية، كاألطفال، االج

والعــاطلني عن العمــل، واملســـــــــــــــنني، واألشـــــــــــــــخــاص ذوي اإلعــاقــة، 
واحلوامل، واألطفال حديثي الوالدة، وضــــــــــــــحايا إصــــــــــــــابات العمل، 

 والفقراء، والضعفاء
كفالة متتع مجيع الرجال والنساء، وال سيما الفقراء والضعفاء   ٤-١

قوق يف احلصــــــول على املوارد االقتصــــــادية، وكذلك منهم، بنفس احل
حصــــــوهلم على اخلدمات األســــــاســــــية، وعلى حق امتالك األراضــــــي 
والتصـــــــــــــــّرف فيها وغري ذلك من احلقوق املتعّلقة بأشـــــــــــــــكال امللكية 
األخرى، وباملرياث، وباحلصـــــــــــــول على املوارد الطبيعية، والتكنولوجيا 

يف ذلــك التمويــل املتنــاهي  اجلــديــدة املالئمــة، واخلــدمــات املــاليــة، مبــا
 2030الصغر، حبلول عام 

نســــــبة الســــــكان الذين يعيشــــــون يف أســــــر معيشــــــية ميكنها   4-1-١
  احلصول على اخلدمات األساسية

نســـــــــــــــبــة جمموع الســـــــــــــــكــان البــالغني الــذين لــديهم حقوق  ٢-٤-١
مضــــمونة حليازة األرض، و (أ) لديهم مســــتندات معرتف ا قانوناً، 

م يف األرض مضـــمونة، حبســـب اجلنس ونوع و (ب) يعتربون حقوقه
 احليازة

_______________ 
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بناء قدرة الفقراء والفئات الضـــعيفة على الصـــمود، واحلد من   ٥-١ 
تعرضـهم وتأثّرهم بالظواهر املتطرفة املتصـلة باملناخ وغريها من اهلزات 

 2030والكوارث االقتصادية واالجتماعية والبيئية، حبلول عام 

واملفقودين ومن تضــــرروا مباشــــرة عدد األشــــخاص املتوفني   ١-٥-١
 شخص 100 000بسبب الكوارث من بني كل 

اخلسائر االقتصادية اليت تعزى مباشرة إىل الكوارث مقابل   ٢-٥-١
 الناتج احمللي اإلمجايل العاملي

عدد البلدان اليت تعتمد وتنفذ اســــــــرتاتيجيات وطنية للحد   ٣-٥-١
ســـــــــــــــنــداي للحــد من خمــاطر   مع إطــار من خمــاطر الكوارث متشـــــــــــــــيــاً 

 2030-2015الكوارث للفرتة 
نســــــــــبة احلكومات احمللية اليت تعتمد وتنفذ اســــــــــرتاتيجيات   ٤-٥-١ 

حملية للحد من خماطر الكوارث متشــــــــــياً مع االســــــــــرتاتيجيات الوطنية 
 للحد من خماطر الكوارث

كفالة حشــــد موارد كبرية من مصــــادر متنوعة، بوســــائل منها   أ-1
ون اإلمنائي املعّزز، من أجل تزويد البلدان النامية، وال ســـــــــــــــيما التعا

أقل البلدان منواً، مبا يكفيها من الوســــــــــــــــائل اليت ميكن التنبؤ ا من 
أجل تنفيذ برامج وســـــــياســـــــات ترمي إىل القضـــــــاء على الفقر جبميع 

 أبعاده

نســــبة املوارد املولدة حملياً اليت ختصــــصــــها احلكومة مباشــــرة   1-أ-1
  احلد من الفقرلربامج 

نســــبة جمموع اإلنفاق احلكومي على اخلدمات األســــاســــية   2-أ-1
  (التعليم والصحة واحلماية االجتماعية)

تســـــــتتبع  اموع اإلمجايل للمنح والتدفقات الوافدة اليت ال  3-أ-1
ص مباشـــــرة لربامج احلد من الفقر حمســـــوباً  اقرتاض ديون، واليت ختصـــــ

 ايلكنسبة من الناتج احمللي اإلمج
وضـــع أطر ســـياســـاتية ســـليمة على الصـــعد الوطنية واإلقليمية   ب-1

والدولية، اســــــــــتناداً إىل اســــــــــرتاتيجيات إمنائية مراعية ملصــــــــــاحل الفقراء 
ومراعية للمنظور اجلنســـــــــاين، من أجل تســـــــــريع وترية االســـــــــتثمار يف 

 اإلجراءات الرامية إىل القضاء على الفقر

ايل واملتكرر املخصـــــــــــــــص نســـــــــــــــبة اإلنفاق احلكومي الرأمس  1-ب-1
للقطاعات اليت تفيد املرأة والفقراء والفئات الضـــــــــــــعيفة على حنو غري 

 متناسب

 القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة -٢الهدف 

القضاء على اجلوع وكفالة حصول اجلميع، وال سيما الفقراء   ١-٢
الضـــــــــــعيفة، مبن فيهم الرضـــــــــــع، على ما يكفيهم من الغذاء والفئات 

 2030املأمون واملغّذي طوال العام، حبلول عام 

  معدل انتشار نقص التغذية  ١-١-٢
معدل انتشـــــــار انعدام األمن الغذائي املتوســـــــط أو الشـــــــديد   ٢-١-٢

 وسط السكان، استنادا إىل مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذائي
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، 2030مجيع أشـــــــــــــــكال ســـــــــــــــوء التغذية، حبلول عام إاء   ٢-٢ 
ذلك حتقيق األهداف املّتفق عليها دولياً بشــــــــــــأن توقف النمو  يف مبا

واهلزال لدى األطفال دون ســـــــــــــن اخلامســـــــــــــة، ومعاجلة االحتياجات 
التغـــذويـــة للمراهقـــات واحلوامـــل واملراضـــــــــــــــع وكبـــار الســـــــــــــــن، حبلول 

 2025  عام

 2-<ل بالنســـــبة للعمر معدل انتشـــــار توّقف النمو (الطو   ١-٢-٢
نقطة من االحنراف املعياري عن متوســـــــــــــــط معايري منو الطفل ملنظمة 

  الصحة العاملية) بني األطفال دون سن اخلامسة
 2+>معدل انتشــــار ســــوء التغذية (الوزن بالنســــبة للطول   ٢-٢-٢

نقطة من االحنراف املعياري عن متوسط معايري منو الطفل  2-<أو 
ة) بني األطفال دون ســــن اخلامســــة، مصــــنفني ملنظمة الصــــحة العاملي

 حسب النوع (اهلزال وزيادة الوزن)
مضـــــــاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صـــــــغار منتجي األغذية،   ٣-٢

وال سيما النساء وأفراد الشعوب األصلية واملزارعون األسريون والرعاة 
والصـــــــــيادون، بوســـــــــائل تشـــــــــمل كفالة املســـــــــاواة يف حصـــــــــوهلم على 

موارد اإلنتـــاج األخرى، واملـــدخالت، واملعـــارف،  األراضـــــــــــــــي وعلى
واخلدمات املالية، وإمكانية وصـــــوهلم إىل األســـــواق، وحصـــــوهلم على 
الفرص، لتحقيق قيمة مضــــــــــــــافة، وحصــــــــــــــوهلم على فرص عمل غري 

 2030زراعية، حبلول عام 

حجم اإلنتــاج لكــل وحــدة عمــل حســــــــــــــــب فئــات حجم  1-٣-٢
  املؤسسة الزراعية/الرعوية/احلرجية

متوســــــــط دخل صــــــــغار منتجي األغذية، حبســــــــب اجلنس  ٢-٣-٢
 والوضع من حيث االنتماء إىل الشعوب األصلية

كفالة وجود نظم إنتاج غذائي مســـــــــــــتدامة، وتنفيذ ممارســـــــــــــات   ٤-٢
زراعية متينة تؤدي إىل زيادة اإلنتاجية واحملاصــيل، وتســاعد على احلفاظ 

مع تغري املنــــاخ على النظم اإليكولوجيــــة، وتعزز القــــدرة على التكيف 
وعلى مواجهة أحوال الطقس الشــــديدة وحاالت اجلفاف والفيضــــانات 
ن تدرجييا نوعية األراضـــــــــــي والرتبة، حبلول  وغريها من الكوارث، وحتســـــــــــ

 2030 عام

واملستدامة  نسبة املساحة الزراعية املخصصة للزراعة املنتجة  ١-٤-٢

املزروعة واحليوانات احلفاظ على التنوع اجليين للبذور والنباتات   ٥-٢
املدجنة واألليفة وما يتصل ا من األنواع الربية، بوسائل تشمل بنوك 
البذور والنباتات املتنّوعة اليت تدار إدارة ســـــــليمة على الصـــــــعد الوطنية 
واإلقليمية والدولية، وكفالة الوصــول إليها، وتقاســم املنافع الناشــئة عن 

 ا من معارف تقليدية بعدل اســـــــــــــــتخدام املوارد اجلينية وما يّتصـــــــــــــــل
 2020  وإنصاف على النحو املتفق عليه دولياً، حبلول عام

عـــدد املوارد اجلينيـــة النبـــاتيـــة واحليوانيـــة لألغـــذيـــة والزراعـــة   ١-٥-٢
  الطويل  املودعة يف مرافق للحفظ على املدى املتوسط أو

نســــــــبة الســــــــالالت احمللية اليت تصــــــــنف على أا معرضــــــــة   ٢-٥-٢
غري معرضـــة للخطر، أو تقف عند مســـتوى غري معروف للخطر، أو 

 خلطر انقراضها
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زيادة االســــــــــــتثمار، بطرق تشــــــــــــمل التعاون الدويل املعّزز، يف   أ-٢ 
اهلياكل األســـــاســـــية الريفية، ويف البحوث الزراعية وخدمات اإلرشـــــاد 
الزراعي، ويف تطوير التكنولوجيا وبنوك اجلينات احليوانية والنباتية من 

القدرة اإلنتاجية الزراعية يف البلدان النامية، ال ســـــــــيما يف أجل تعزيز 
 أقل البلدان منواً 

  مؤشر التوجه يف اال الزراعي للنفقات احلكومية  1-أ-٢
جمموع التدفقات الرمسية (املســـاعدة اإلمنائية الرمسية مضـــافا   2-أ-2

 إليها تدفقات رمسية أخرى) إىل القطاع الزراعي

املفروضـــــة على التجارة وتصـــــحيح التشـــــوهات يف منع القيود   ب-٢
األسواق الزراعية العاملية، بطرق تشمل اإللغاء املوازي جلميع أشكال 
إعانات الصــــــــــــــــادرات الزراعية، ومجيع تدابري التصــــــــــــــــدير ذات األثر 

 املماثل، وفقا لتكليف جولة الدوحة اإلمنائية

 إعانات الصادرات الزراعية  1-ب-2

لضـــمان ســـالمة أداء أســـواق الســـلع األســـاســـية ج اعتماد تدابري -٢
ومشتقاا، وتيسري احلصول على املعلومات عن األسواق يف الوقت 
املنـــاســـــــــــــــــب، مبـــا يف ذلـــك عن االحتيـــاطيـــات من األغـــذيـــة، وذلــك 

 للمساعدة على احلد من شدة تقلب أسعارها

 مؤشر مفارقات أسعار األغذية  1-ج-٢

 يش صحية وبالرفاهية في جميع األعمارضمان تمّتع الجميع بأنماط ع -٣الهدف 

 ٧٠خفض النســــــــــــبة العاملية للوفيات النفاســــــــــــية إىل أقل من   ١-٣
 من املواليد األحياء 100 000حالة لكل 

  نسبة الوفيات النفاسية ١-١-٣
 نسبة الوالدات اليت يشرف عليها أخصائيون صّحيون َمَهرة ٢-١-٣

اخلامســـــة اليت ميكن  إاء وفيات املواليد واألطفال دون ســـــن  ٢-٣
، بســــــــعي مجيع البلدان إىل بلوغ هدف 2030تفاديها، حبلول عام 

حــــالــــة وفــــاة يف كــــل  12خفض وفيــــات املواليــــد على األقــــل إىل 
مولود حي، وخفض وفيات األطفال دون ســـــــن اخلامســـــــة  1 000

 مولود حي 1 000حالة وفاة على األقل يف كل  25إىل 

  اخلامسة معدل وفيات األطفال دون سن ١-٢-٣
 معدل وفيات املواليد 2-٢-٣

القضــــــاء على أوبئة اإليدز والســــــل واملالريا واألمراض املدارية   ٣-٣
املهملـــة، ومكـــافحـــة االلتهـــاب الكبـــدي الوبـــائي، واألمراض املنقولـــة 

 2030باملياه، واألمراض املعدية األخرى حبلول عام 

البشـــــــــــرية عدد اإلصـــــــــــابات اجلديدة بفريوس نقص املناعة  ١-٣-٣
شــــــخص غري مصــــــاب من الســــــكان حبســــــب اجلنس  1 000لكل 

  والعمر والفئات الرئيسية من السكان
  شخص 100 000معدل انتشار داء السل لكل  ٢-٣-٣
  شخص 1 000عدد حاالت اإلصابة باملالريا لكل  ٣-٣-٣
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عدد اإلصـــــــــــابات بأمراض التهاب الكبد الوبائي باء لكل  ٤-٣-٣ 
  من السكان 100 000

عدد األشــــــــــــــخاص الذين يســــــــــــــتلزمون تدخالت ملكافحة  ٥-٣-٣
 األمراض املدارية املهملة

خفض الوفيــــات املبكرة النــــامجــــة عن األمراض غري املعــــديــــة   ٤-٣
مبقــدار الثلــث بتوفري الوقــايــة والعالج وتعزيز الصـــــــــــــــحــة والســـــــــــــــالمــة 

 2030العقلية، حبلول عام 

الدموية معدل الوفيات النامجة عن أمراض القلب واألوعية  ١-٤-٣
  والسرطان وداء السكري واألمراض التنفسية املزمنة

 معدل وفيات االنتحار ٢-٤-٣
تعزيز الوقاية من إســـاءة اســـتعمال املواد املخدرة، مبا يف ذلك   ٥-٣

تعــاطي املخــدرات وتنــاول الكحول على حنو يضـــــــــــــــر بــالصـــــــــــــــحــة، 
 ذلك  وعالج

نطـــاق تغطيـــة التـــدخالت العالجيـــة (اخلـــدمـــات الـــدوائيـــة  ١-٥-٣
والنفســـــــــــــــــانيــة وخــدمــات إعــادة التــأهيــل والرعــايــة الالحقــة) ملعــاجلــة 

  االضطرابات الناشئة عن تعاطي املواد املخدرة
االســـتعمال الضـــار للكحول، حمدداً وفقاً للظروف الوطنية  ٢-٥-٣

سنة فأكثر)  15يف إطار استهالك الفرد الواحد من الكحول (سن 
 الصايف  الكحوليف سنة تقوميية، باللرتات من 

خفض عدد الوفيات واإلصـــــــابات النامجة عن حوادث املرور   ٦-٣
 2020على الصعيد العاملي إىل النصف حبلول عام 

معدالت الوفيات النامجة عن اإلصـــــــــــــــابات جراء حوادث  ١-٦-٣
 املرور على الطرق

ضـمان حصـول اجلميع على خدمات رعاية الصـحة اجلنسـية   ٧-٣
خدمات ومعلومات تنظيم األســــــــرة والتثقيف  واإلجنابية، مبا يف ذلك

بشــــــــــــــأا، وإدماج الصــــــــــــــحة اإلجنابية يف االســــــــــــــرتاتيجيات والربامج 
 2030الوطنية، حبلول عام 

ســــــنة)  49-15نســــــبة النســــــاء الاليت يف ســــــن اإلجناب ( ١-٧-٣
  والاليت لُّبيت حاجُتهن إىل تنظيم األسرة بطرق حديثة

-15  سنة؛ و 14-10(معدل الوالدات لدى املراهقات ٢-٧-٣
 امرأة يف تلك الفئة العمرية 1 000سنة) لكل  19

حتقيق التغطية الصــــــــــــحية الشــــــــــــاملة، مبا يف ذلك احلماية من   ٨-٣
املخاطر املالية وإمكانية احلصـــــــــــــول على خدمات الرعاية الصـــــــــــــحية 
األساسية اجليدة، وإمكانية حصول اجلميع على األدوية واللقاحات 

 جلّيدة والفعالة وامليسورة التكلفةاألساسية املأمونة وا

تغطية توافر اخلدمات الصحية األساسية (املعرفة باعتبارها  ١-٨-٣
متوســـــــــــــط التغطية اليت توفر اخلدمات األســـــــــــــاســـــــــــــية املســـــــــــــتندة إىل 
اإلجراءات الكاشفة اليت تشمل الصحة اإلجنابية، وصحة األمهات، 

األمراض غري املعدية، واملواليد اجلدد، واألطفال، واألمراض املعدية، و 
والقدرة على توفري اخلدمات، وإمكانية الوصـــول إليها لدى الســـكان 

  عموماً واألشد حرماناً خصوصاً)
نسبة السكان الذين تصرف أسرهم املعيشية نفقات كبرية  ٢-٨-٣

على الصـــــــحة حمســـــــوبة كحصـــــــة من جمموع إنفاق األســـــــر املعيشـــــــية 
 دخلها  أو
معدل الوفيات املنســـــــــــــوبة إىل األســـــــــــــر املعيشـــــــــــــية وتلوث  ١-٩-٣

 احمليط اهلواء
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لوفيـــات واألمراض النـــامجـــة عن احلـــد بقـــدر كبري من عـــدد ا  ٩-٣ 
التعّرض للمواد الكيميائية اخلطرة، وتلّوث اهلواء واملاء والرتبة، حبلول 

 2030عام 

معدل الوفيات املنســـــوب إىل املياه غري املأمونة، وخدمات  ٢-٩-٣
املأمونة واالفتقار إىل املرافق الصــحية (التعرض الصــرف الصــحي غري 

خلدمات غري مأمونة يف توفري املياه وخدمات الصـــــــــــــــرف الصـــــــــــــــحي 
 والنظافة الصحية للجميع)

 معدل الوفيات املنسوب إىل التسمم غري املتعمد ٣-٩-٣ 

الصـــــــــــحة العاملية اإلطارية بشـــــــــــأن تعزيز تنفيذ اتفاقية منظمة   أ-٣
 البلدان، حسب االقتضاءمكافحة التبغ يف مجيع 

معدل االنتشــــار املوحد الســــن الســــتعمال التبغ حالياً لدى  1-أ-3
 سنة فأكثر 15األشخاص الذين تبلغ أعمارهم 

دعم البحث والتطوير يف جمال اللقاحات واألدوية لألمراض   ب-٣
املعدية وغري املعدية اليت تتعرض هلا البلدان النامية يف املقام األول، 

كانية احلصـــول على األدوية واللقاحات األســـاســـية بأســـعار وتوفري إم
معقولــة، وفقــًا إلعالن الــدوحــة بشـــــــــــــــــأن االتفــاق املتعلق بــاجلوانــب 
املتصـــلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية وبالصـــحة العامة، الذي 
يؤكد حق البلدان النامية يف االســتفادة بالكامل من األحكام الواردة 

نب املتصـــــــــــــــلة بالتجارة من حقوق امللكية يف االتفاق بشـــــــــــــــأن اجلوا
الفكرية املتعلقة بأوجه املرونة الالزمة حلماية الصـــــــــــــــحة العامة، وال 

 سيما العمل من أجل إمكانية حصول اجلميع على األدوية

نســــــــــــبة الســــــــــــكان املســــــــــــتهدفني املســــــــــــتفيدين من مجيع  1-ب-3
  اللقاحات املشمولة بالربنامج الوطين لبلدهم

املســــــــــــــــاعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل  جمموع صــــــــــــــــايف 2-ب-٣
  القطاعات الصحية األساسية والبحوث الطبية

نســـــبة املرافق الصـــــحية املتاحة فيها جمموعة أســـــاســـــية من  3-ب-3
 األدوية الضرورية اليت تفي بالغرض بكلفة ميسورة على الدوام

حتقيق زيـادة كبرية يف متويـل قطـاع الصـــــــــــــــحـة، وتوظيف قوى   ج-٣
هــذا القطــاع وتطويرهــا وتــدريبهــا واســـــــــــــــتبقــائهــا يف البلــدان  عــاملــة يف

 النامية، وخباصة يف أقل البلدان منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية

 معدل كثافة األخصائيني الصحيني وتوزيعهم 1-ج-٣

تعزيز قدرات مجيع البلدان، وال ســـــــــــــــيما البلدان النامية، يف   د-٣
خــاطر وإدارة املخــاطر الصـــــــــــــــحيــة جمــال اإلنــذار املبكر واحلــد من امل

 الوطنية والعاملية

القــدرة على تنفيــذ اللوائح الصـــــــــــــــحيــة الــدوليــة، واجلــاهزيــة  1-د-3
 ملواجهة حاالت الطوارئ الصحية

 ضمان أن تتاح للجميع سبل متكافئة للحصول على التعليم الجيد وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع ٤الهدف 

مجيع الفتيـــات والفتيـــان بتعليم ابتـــدائي ضـــــــــــــــمـــان أن يتمّتع   ١-٤
وثانوي جماين ومنصـــف وجّيد يؤدي إىل حتقيق نتائج تعليمية مالئمة 

 2030وفعالة حبلول عام 

 نســـــــبة األطفال والشـــــــباب (أ) يف الصـــــــف الثاين/الثالث؛ 1-1-٤
(ج) يف ــايــة املرحلــة األوىل  و (ب) يف ــايــة املرحلــة االبتــدائيــة؛ و

ي، الـــــذين حيققون على األقـــــل احلـــــد األدىن من من التعليم الثـــــانو 
 الرياضيات، حبسب اجلنس‘ 2’ القراءة، و ‘1’مستوى الكفاءة يف 

، 2030كفالة أن تتاح جلميع الفتيات والفتيان، حبلول عام   ٢-٤
فرص احلصـــــــــــــــول على نوعيـــة جيـــدة من النمـــاء والرعــايــة يف مرحلـــة 

نســــــــــبة األطفال دون اخلامســــــــــة الذين هم ماضــــــــــون على  ١-٢-٤
املســـــــــــار الصـــــــــــحيح من حيث النمو يف جماالت الصـــــــــــحة، والتعلم، 

  والرفاه النفسي واالجتماعي، حبسب اجلنس
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كونوا جــاهزين للتعليم الطفولــة املبكرة والتعليم قبــل االبتــدائي حىت ي 
 االبتدائي

معدل املشــاركة يف التعلم املنظم (قبل ســنة واحدة من ســن ٢-٢-٤
 بالتعليم االبتدائي)، حبسب اجلنسااللتحاق الرمسي 

كفالة تكافؤ فرص مجيع النســـــــاء والرجال يف احلصـــــــول على   ٣-٤
التعليم التقين واملهين والتعليم العايل اجلّيد وامليســــــــــــور التكلفة، مبا يف 

 2030ذلك التعليم اجلامعي، حبلول عام 

معــدل مشـــــــــــــــــاركــة الشـــــــــــــــبــاب والكبــار يف التعليم الرمسي  ١-٣-٤
والتـــدريـــب خالل االثين عشـــــــــــــــر شـــــــــــــــهرًا الســـــــــــــــــابقـــة،  الرمسي  وغري

 اجلنس  حبسب
حتقيق زيــادة كبرية يف عــدد الشـــــــــــــــبــاب والكبــار الــذين تتوافر   ٤-٤

لــديهم املهــارات املنــاســـــــــــــــبــة، مبــا يف ذلــك املهــارات التقنيــة واملهنيــة، 
للعمل وشــــــــــــغل وظائف الئقة وملباشــــــــــــرة األعمال احلرة، حبلول عام 

2030 

والبالغني الذين تتوافر لديهم مهارات نســـــــــــــــبة الشـــــــــــــــباب  ١-٤-٤
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، حبسب نوع املهارة

القضاء على التفاوت بني اجلنسني يف التعليم، وكفالة تكافؤ   ٥-٤
فرص الوصــــــول إىل مجيع مســــــتويات التعليم والتدريب املهين للفئات 

عوب الضـــــــعيفة، مبا يف ذلك لألشـــــــخاص ذوي اإلعاقة، وأفراد الشـــــــ
األصـــــــــــــــلية، واألطفال الذين يعيشـــــــــــــــون يف ظروف هشــــــــــــــــة، حبلول 

 2030  عام

مؤشرات التكافؤ (أنثى/ذكر، وريفي/حضري، وأدىن/أعلى  ١-٥-٤
ذوي اإلعاقة وأفراد الشعوب   مخس السكان ثراء، وفئات أخرى مثل

النزاعات، مىت توافرت البيانات عن ذلك)   األصـــلية، واملتضـــررين من
التعليم املندرجة يف هذه القائمة، اليت ميكن تصنيفهاجلميع مؤشرات 

كفالة أن يلّم مجيع الشــــباب ونســــبة كبرية من الكبار، رجاالً   ٦-٤
ونســــــــــــــــاء على حد ســـــــــــــــواء، بالقراءة والكتابة واحلســــــــــــــــاب، حبلول 

 2030  عام

نســـــــــــبة الســـــــــــكان يف فئة عمرية معينة الذين حيققون على  ١-٦-٤
يف املهارات الوظيفية املتصــــــــــــلة مبا األقل مســــــــــــتوى ثابتا من الكفاءة 

 يلي: (أ) األمية و (ب) احلساب، حبسب اجلنس
كفالة أن يكتســب مجيع املتعّلمني املعارف واملهارات الالزمة   ٧-٤

لدعم التنمية املســـتدامة، مبا يف ذلك مجلة أمور منها التعليم لتحقيق 
ق التنمية املســــــــــــــتدامة، واتّباع أســــــــــــــاليب العيش املســــــــــــــتدامة، وحقو 

اإلنســـــــــان، واملســـــــــاواة بني اجلنســـــــــني، والرتويج لثقافة الســـــــــالم ونبذ 
العنف، واملواطنة العاملية، وتقدير التنوع الثقايف، وتقدير مســــــــــــــــامهة 

 2030الثقافة يف التنمية املستدامة، حبلول عام 

التعليم من   ’2‘  تعليم املواطنة العاملية و’ 1‘مدى تعميم  ١-٧-٤
ا يف ذلك املســــــاواة بني اجلنســــــني وحقوق أجل التنمية املســــــتدامة، مب

اإلنسان، وذلك على مجيع الصعد يف (أ) السياسات التعليمية على 
 ؛و (ج) تدريب املعلمني ؛املناهج الدراسية  (ب) و؛ الصعيد الوطين

 (د) تقييم الطالب و

أ بنـــاء مرافق تعليميـــة تراعي األطفـــال، وذوي اإلعـــاقـــة، والفروق -٤
ســـــــــــــتوى املرافق التعليمية القائمة، ويئة بيئة بني اجلنســـــــــــــني، ورفع م

 تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف وشاملة للجميع

 الطاقة الكهربائية؛  نســـــــــــــــبة املدارس اليت حتصـــــــــــــــل على (أ) 1-أ-4
(ج) أجهزة حاســــــــــوبية و (ب) شــــــــــبكة اإلنرتنت ألغراض تعليمية؛و

جات الطالب بىن حتتية ومواد مالئمة الحتيا  (د)و ألغراض التعليم؛
ــــــــــــــــ) مياه الشــرب األســاســية؛و ذوي اإلعاقة؛ (و) مرافق صــحية و (هـ

مرافق أســـــــاســـــــية لغســـــــل األيدي (وفق   (ز)وأســـــــاســـــــية غري خمتلطة؛ 
التعاريف الواردة يف مؤشـــــــر توفري املياه وخدمات الصـــــــرف الصـــــــحي 

 والنظافة الصحية للجميع)
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نح ب التوســــع بصــــورة ملحوظة على الصــــعيد العاملي يف عدد امل-4 
املدرســــية املتاحة للبلدان النامية، وال ســــيما أقل البلدان منوا، والدول 
اجلزرية الصغرية النامية، والبلدان األفريقية، لاللتحاق بالتعليم العايل، 
مبا يف ذلك التدريب املهين وتكنولوجيا املعلومات واالتصــــــــــــــــاالت، 

والبلــدان  والربامج التقنيــة واهلنــدســـــــــــــــيــة والعلميــة يف البلــدان املتقــدمــة
 2030النامية األخرى، حبلول عام 

حجم تدفقات املســــــــــــــــاعدة اإلمنائية الرمسية لتقدمي املنح  1-ب-4
 الدراسية، حبسب القطاع ونوع الدراسة

ج حتقيق زيادة كبرية يف عدد املعلمني املؤهلني، بوســـــــــــــــائل منها -٤
أقل التعاون الدويل لتدريب املعلمني يف البلدان النامية، وخباصـــــــــة يف 

 2030البلدان منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية، حبلول عام 

 نســـــــــــــــبة املعلمني يف (أ) مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي؛ 1-ج-4
(د) التعليم  و (ج) التعليم اإلعدادي؛ و (ب) التعليم االبتدائي؛ و

الثانوي، الذين حصـــــــــــــــلوا على األقل على احلد األدىن من التدريب 
لمعلمني (كــــالتــــدريــــب الرتبوي)، قبــــل اخلــــدمــــة أو يف أثنــــاء املنظم ل

 اخلدمة، الالزم للتدريس على املستوى املناسب يف بلد معني
 تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات ٥الهدف 

القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد مجيع النساء والفتيات   ١-٥
 يف كل مكان

مثـة أطر قـانونيـة قـائمـة، أم ال، من أجـل تعزيز مـا إذا كـان  ١-١-٥
 وإنفاذ ورصد املساواة وعدم التمييز على أساس اجلنس

القضاء على مجيع أشكال العنف ضد مجيع النساء والفتيات   ٢-٥
يف االني العام واخلاص، مبا يف ذلك االجتار بالبشـــــــــر واالســـــــــتغالل 

 اجلنسي وغري ذلك من أنواع االستغالل

ة النســـاء املعاشـــرات والفتيات يف اخلامســـة عشـــرة وما نســـب ١-٢-٥
نفســــــي من عشــــــري  فوق، الاليت تعرضــــــن لعنف بدين أو جنســــــي أو

حايل أو ســابق، خالل االثين عشــر شــهراً الســابقة، مصــنفة حبســب 
 شكل العنف والعمر 

فوق الاليت  نســـبة النســـاء والفتيات يف اخلامســـة عشـــرة وما ٢-٢-٥ 
العشري، خالل االثين عشر   أشخاص غريتعرضن لعنف جنسي من 

 شهراً السابقة، حبسب العمر ومكان حدوث العنف

القضــــــــــــــاء على مجيع املمارســــــــــــــات الضــــــــــــــارة، من قبيل زواج   ٣-٥
األطفال، والزواج املبكر، والزواج القســــــــــــــري، وتشــــــــــــــويه األعضــــــــــــــاء 

 التناسلية لإلناث

ة، سن 24 و 20نسبة النساء الاليت ترتاوح أعمارهن بني  ١-٣-٥
والاليت تزوجن أو ارتبطن بقرين قبل بلوغ ســـن اخلامســـة عشـــرة وقبل 

 بلوغ سن الثامنة عشرة

و  15نســــبة الفتيات والنســــاء الاليت ترتاوح أعمارهن بني  ٢-٣-٥ 
عاماً، والاليت خضـــــعن لعملية تشـــــويه/برت األعضـــــاء التناســـــلية،  49

 حبسب العمر

 غري املـدفوعـة األجر االعرتاف بـأعمـال الرعـايـة والعمـل املنزيل  ٤-٥
وتقديرها، بتوفري اخلدمات العامة واهلياكل األســـــــــــــاســـــــــــــية، ووضـــــــــــــع 

نســــــــبة الوقت املخصــــــــص لألعمال املنزلية وأعمال الرعاية  ١-٤-٥



A/RES/71/313 

E/CN.3/2018/2   
 

9/28 

 املؤشرات )2030األهداف والغايات (من خطة التنمية املستدامة لعام 

ســــــــياســــــــات للحماية االجتماعية، وتعزيز تقاســــــــم املســــــــؤولية داخل  
األســـرة املعيشـــية والعائلة، حســـبما يكون ذلك مناســـبا على الصـــعيد 

 الوطين

  املدفوعة األجر، حبسب اجلنس والعمر واملكانغري

كفالة املشـــاركة الكاملة والفعالة للمرأة وفرصـــها املتســـاوية مع   ٥-٥
الرجل يف شـــغل املناصـــب القيادية على مجيع مســـتويات صـــنع القرار 

 يف احلياة السياسية واالقتصادية والعامة

الربملانات   (أ)نســــــــــــــبة املقاعد اليت تشــــــــــــــغلها النســــــــــــــاء يف  ١-٥-٥
 الوطنية، و (ب) احلكومات احمللية

 نسبة النساء يف املناصب اإلدارية ٢-٥-٥

كفالة حصــــــــــــــول اجلميع على خدمات الصــــــــــــــحة اجلنســــــــــــــية   ٦-٥
واإلجنــــابيــــة وعلى احلقوق اإلجنــــابيــــة، على النحو املتفق عليــــه وفقــــا 
لربنامج عمل املؤمتر الدويل للســـــــــــــــكان والتنمية ومنهاج عمل بيجني 

 الوثائق اخلتامية ملؤمترات استعراضهماو 

ســــــــــــــنة  15نســــــــــــــبة النســــــــــــــاء الاليت ترتاوح أعمارهن بني  ١-٦-٥
ســـــــــــنة والاليت يتخذن بأنفســـــــــــهن قرارات مســـــــــــتنرية بشـــــــــــأن   49 و

العالقات اجلنســــية، واســــتخدام وســــائل منع احلمل، والرعاية املتعلقة 
 بالصحة اإلجنابية

وأنظمــة تكفــل حصـــــــــــــــول عــدد البلــدان اليت لــديهــا قوانني  ٢-٦-٥
سنة فأكثر على خدمات الرعاية  15النساء والرجال الذين يف سن 

واملعلومات والتثقيف يف جمال الصــــــــحة اجلنســــــــية واإلجنابية على حنو 
 كامل وعلى قدم املساواة

إجراء إصـــــــــــــــالحــات ملنح املرأة حقوقــا متســـــــــــــــــاويــة يف املوارد   أ-5
مللكية والســــــيطرة االقتصــــــادية، وكذلك إمكانية حصــــــوهلا على حق ا

على األرض وغريها من املمتلكات، وعلى اخلدمات املالية، واملرياث 
 للقوانني الوطنية وفقاواملوارد الطبيعية، 

(أ) نســــــــــــبة جمموع املزارعني الذين ميتلكون أراض زراعية أو  1-أ-5
 لديهم حقوق مضـــــــــمونة يف األراضـــــــــي الزراعية، حبســـــــــب اجلنس؛ و

أصــــــــــــحاب احلقوق يف األراضــــــــــــي   املّالك أوحصــــــــــــة املرأة بني   (ب)
 الزراعية، حبسب نوع احليازة

نســــــبة البلدان اليت يكفل فيها اإلطار القانوين (مبا يف ذلك  2-أ-5
القانون العريف) للمرأة املســــــاواة يف احلقوق يف ملكية األراضــــــي و/أو 

  السيطرة عليها
 

تكنولوجيا ب تعزيز اســـــــــتخدام التكنولوجيا التمكينية، وخباصـــــــــة -5
 املعلومات واالتصاالت، من أجل تعزيز متكني املرأة

نســـبة األفراد الذين ميلكون اهلاتف احملمول، حســـب نوع  1-ب-5
 اجلنس
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ج اعتماد ســـياســـات ســـليمة وتشـــريعات قابلة لإلنفاذ وتعزيز هذه -5 
الســـياســـات والتشـــريعات للنهوض باملســـاواة بني اجلنســـني ومتكني كل 

 املستويات  على مجيعالنساء والفتيات 

نســـــــــــــــبـــــة البلـــــدان اليت لـــــديهـــــا نظم لتخصـــــــــــــــيص وتتبع  1-ج-5
 املخصصات العامة املرصودة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

 كفالة توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة  - 6الهدف 

حتقيق هدف حصــــــــــــول اجلميع على حنو منصــــــــــــف على مياه  ١-٦
 2030  الشرب املأمونة وامليسورة التكلفة حبلول عام

خدمات مياه الشرب   نسبة السكان الذين يستفيدون من ١-١-٦
 اليت تدار بطريقة مأمونة

حتقيق هدف حصـول اجلميع على خدمات الصـرف الصـحي  ٢-٦
والنظافة الصـــــــــــــــحية، وإاء التغوط يف العراء، وإيالء اهتمام خاص 

يات ومن يعيشــون يف أوضــاع هشــة، حبلول الحتياجات النســاء والفت
 2030عام 

نســــبة الســــكان الذين يســــتفيدون (أ) من اإلدارة الســــليمة  ١-٢-٦
خلدمات الصـــــرف الصـــــحي و (ب) مرافق غســـــل اليدين بالصـــــابون 

 واملياه

حتســــــــــني نوعية املياه باحلد من التلوث، ووقف إلقاء النفايات  ٣-6
تســـــــــــــــّرــا إىل أدىن حــد، وخفض واملواد الكيميــائيــة اخلطرة، وتقليــل 

نســـــــــــبة مياه ااري غري املعاجلة إىل النصـــــــــــف، وزيادة إعادة التدوير 
وإعادة االســـتخدام املأمون بنســـبة كبرية على الصـــعيد العاملي، حبلول 

 2030عام 

 نسبة مياه الصرف الصحي املعاجلة بطريقة آمنة ١-٣-6
 ة ذات نوعية جيدةنسبة الكتل املائية اآلتية من مياه حميط ٢-٣-٦

حتقيق زيــــــادة كبرية يف كفــــــاءة اســـــــــــــــتخــــــدام امليــــــاه يف مجيع  ٤-٦
القطاعات، وكفالة ســحب املياه العذبة وإمداداا على حنو مســتدام 
من أجل معاجلة شـــــــح املياه، واحلد بقدر كبري من عدد األشـــــــخاص 

 2030الذين يعانون من ندرة املياه، حبلول عام 

 التغري يف كفاءة استخدام املياه على مدى فرتة من الزمن  ١-٤-٦
الضغط الذي تتعرض له املياه: سحب املياه العذبة   حجم ٢-٤-٦

 كنسبة من موارد املياه العذبة املتاحة

تنفيــذ اإلدارة املتكــاملــة ملوارد امليــاه على مجيع املســـــــــــــــتويــات،  ٥-٦
االقتضــــــــــاء، حبلول  بوســــــــــائل منها التعاون العابر للحدود، حســــــــــب

 2030  عام

)100-درجة تنفيذ اإلدارة املتكاملة للموارد املائية (صفر ١-٥-٦
نسبة مناطق أحواض املياه العابرة للحدود اليت هلا ترتيبات  ٢-٥-٦

 تنفيذية تتعلق بالتعاون يف جمال املياه
محاية وترميم النظم اإليكولوجية املتصـــــــــــلة باملياه، مبا يف ذلك   ٦-٦

اجلبال والغابات واألراضـي الرطبة واألار ومسـتودعات املياه اجلوفية 
 2020والبحريات، حبلول عام 

نســــــــــبة التغري يف نطاق النظم اإليكولوجية املتصــــــــــلة باملياه  ١-٦-٦
 خالل فرتة من الزمن

توســـــــــــــــيع نطــاق التعــاون الــدويل وتقــدمي الــدعم يف جمــال بنــاء   أ-6
القدرات إىل البلدان النامية يف األنشـــــــــــــــطة والربامج املتصـــــــــــــــلة باملياه 
والصـــــــــرف الصـــــــــحي، مبا يف ذلك مجع املياه، وإزالة ملوحتها، وكفاءة 

والصـــــــرف  مقدار املســـــــاعدة اإلمنائية الرمسية املتصـــــــلة باملياه 1-أ-6
 الصحي اليت تعد جزءاً من خطة إنفاق تتوىل احلكومة تنسيقها
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استخدام املياه، ومعاجلة املياه املستعملة، وتكنولوجيات إعادة التدوير  
 خداموإعادة االست

ب دعم وتعزيز مشــــــاركة اتمعات احمللية يف حتســــــني إدارة املياه -6
 والصرف الصحي

نســـــــــــبة الوحدات اإلدارية احمللية اليت لديها ســـــــــــياســـــــــــات  1-ب-6
وإجراءات تنفيذية راســــخة يف ما يتعلق مبشــــاركة اتمعات احمللية يف 

 إدارة خدمات املياه والصرف الصحي

 كفالة حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة  - 7الهدف 

كفالة حصــــــــول اجلميع بتكلفة ميســــــــورة على خدمات الطاقة   ١-٧
 2030حبلول عام احلديثة املوثوقة 

 نسبة السكان املستفيدين من خدمات الكهرباء ١-١-٧

نســـــــــــبة الســـــــــــكان الذي يعتمدون أســـــــــــاســـــــــــاً على الوقود  ٢-١-٧
 والتكنولوجيا النظيفني

حتقيق زيــــادة كبرية يف حصـــــــــــــــــــة الطــــاقــــة املتجــــددة يف مزيج  ٢-٧
 العاملي الطاقة

 حصــــــــــــــة الطاقة املتجددة يف جمموع االســــــــــــــتهالك النهائي ١-٢-٧
 للطاقة

ن يف كفاءة اســــتخدام الطاقة  ٣-٧ مضــــاعفة املعدل العاملي للتحســــ
 2030حبلول عام 

كثـافة الطـاقة اليت تقـاس من حيـث الطـاقة األوليـة والنـاتج   ١-٣-٧
 احمللي اإلمجايل

أ تعزيز التعـاون الـدويل من أجـل تيســـــــــــــــري الوصـــــــــــــــول إىل حبوث -7
املتعّلقـــة بـــالطـــاقـــة وتكنولوجيـــا الطـــاقـــة النظيفـــة، مبـــا يف ذلـــك تلـــك 

املتجــــددة، والكفــــاءة يف اســـــــــــــــتخــــدام الطــــاقــــة، وتكنولوجيــــا الوقود 
األحفوري املتقدمة واألنظف، وتشـــــــــــــــجيع االســـــــــــــــتثمار يف اهلياكل 

 2030األساسية للطاقة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، حبلول عام 

التـدفقـات املاليـة الدوليـة املوجهـة إىل البلـدان النـاميـة لدعم  1-أ-7
البحث والتطوير يف جماالت الطاقة النظيفة وإنتاج الطاقة  أنشـــــــــــــــطة

 املتجددة، مبا يف ذلك النظم اهلجينة

ب توسيع نطاق اهلياكل األساسية وحتسني مستوى التكنولوجيا -7
من أجــل تقــدمي خــدمــات الطــاقــة احلــديثــة واملســـــــــــــــتــدامــة للجميع يف 

اجلزرية الصـــغرية البلدان النامية، وخباصـــة يف أقل البلدان منواً، والدول 
ملقدم االنامية، والبلدان النامية غري الســـــــــــــــاحلية، وفقاً لربامج الدعم 

 2030منها، حبلول عام   لكل

االســــــــــتثمارات يف جمال كفاءة الطاقة كنســــــــــبة من الناتج  1-ب-7
احمللي اإلمجايل ومبلغ االستثمار املباشر األجنيب، يف شكل حتويالت 

ســــــــــــــــاســـــــــــــــيـة والتكنولوجيـا الالزمـة مـاليـة، من أجـل توفري اهليـاكـل األ
 ألغراض التنمية املستدامة

تعزيز النمو االقتصادي المطرد، والشامل للجميع، والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع - 8الهدف 

احلفــــــاظ على النمو االقتصــــــــــــــــــــادي الفردي وفقــــــًا للظروف   ١-٨
يف  7منو الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة الوطنية، وخباصة احلفاظ على 

 املائة على األقل سنوياً يف أقل البلدان منواً 

معدل النمو الســــنوي للناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي للفرد  ١-١-٨
 الواحد
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حتقيق مســــــتويات أعلى من اإلنتاجية االقتصــــــادية من خالل   ٢-٨ 
بطرق تشــــــــــــــمل التنويع، واالرتقاء مبســــــــــــــتوى التكنولوجيا واالبتكار، 

الرتكيز على القطاعات املتســـــمة بالقيمة املضـــــافة العالية والقطاعات 
 الكثيفة العمالة

معـــدل النمو الســـــــــــــــنوي يف النـــاتج احمللي اإلمجـــايل لكـــل  ١-٢-٨
 شخص عامل

تعزيز الســــــياســــــات املوجهة حنو التنمية واليت تدعم األنشــــــطة   ٣-٨
احلرة، والقدرة  اإلنتاجية، وفرص العمل الالئق، ومباشـــــــــــــــرة األعمال

على اإلبداع واالبتكار، وتشـــــــــجع على إضـــــــــفاء الطابع الرمسي على 
املشـــاريع املتناهية الصـــغر والصـــغرية واملتوســـطة احلجم، ومنوها، بطرق 

 منها احلصول على اخلدمات املالية

نســــبة العمالة غري الرمسية يف غري العمالة الزراعية، حبســــب  ١-٣-٨
 اجلنس

 اســـــــــــــــتخـــدام املوارد العـــامليـــة يف جمـــال حتســـــــــــــــني الكفـــاءة يف  ٤-٨
، والسعي إىل فصل 2030االستهالك واإلنتاج، تدرجييا، حىت عام 

النمو االقتصـــادي عن التدهور البيئي، وفقا لإلطار العشـــري للربامج 
املتعلق باالســـــــــــتهالك واإلنتاج املســـــــــــتدامني، مع اضـــــــــــطالع البلدان 

 املتقدمة النمو بدور الريادة

ادي ونصـــــــــــــــيب الفرد من األثر املادي ونصـــــــــــــــيب األثر امل ١-٤-٨
 الناتج احمللي اإلمجايل من األثر املادي

االســــــتهالك املادي احمللي ونصــــــيب الفرد من االســــــتهالك  ٢-٤-٨
املادي احمللي ونســـــــــــــــبة االســـــــــــــــتهالك املادي احمللي إىل الناتج احمللي 

 اإلمجايل
الالئق جلميع حتقيق العمــالــة الكــاملــة واملنتجــة وتوفري العمــل   ٥-٨

النســــــــــــاء والرجال، مبن فيهم الشــــــــــــباب واألشــــــــــــخاص ذوو اإلعاقة، 
 2030وتكافؤ األجر لقاء العمل املتكافئ القيمة، حبلول عام 

متوســـــــــط الدخل يف الســـــــــاعة للنســـــــــاء والرجال العاملني،  ١-٥-٨
 حبسب الوظيفة والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة

واألشـــــــــــــــخــاص  معــدل البطــالــة، حبســــــــــــــــب اجلنس والعمر ٢-٥-٨
 اإلعاقة  ذوي

احلد بقدر كبري من نســـبة الشـــباب غري امللتحقني بالعمالة أو   ٦-٨
 2020التعليم أو التدريب، حبلول عام 

ســـــــــــنة  15بني   نســـــــــــبة الشـــــــــــباب (الذين ترتاوح أعمارهم ١-٦-٨
 سنة) خارج دائرة التعليم والعمالة والتدريب  24 و

اختاذ تدابري فورية وفعالة للقضــــــاء على الســــــخرة، وإاء الرق   ٧-٨
املعاصـــر واالجتار بالبشـــر، وضـــمان حظر واســـتئصـــال أســـوأ أشـــكال 
عمل األطفال، مبا يف ذلك جتنيدهم واســـــــــــــتخدامهم كجنود، وإاء 

  2025عمل األطفال جبميع أشكاله، حبلول عام 

ســـــــــــــــنوات  5نســـــــــــــــبة األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني  ١-٧-٨
ســــنة واملنخرطني يف ســــوق عمل األطفال وعددهم، حبســــب   17 و

 اجلنس والعمر

محاية حقوق العمل وإجياد بيئات عمل توفر الســالمة واألمن   ٨-٨
جلميع العمال، مبن فيهم العمال املهاجرون، وخباصـــــــــــــــة املهاجرات، 

 والعاملون يف الوظائف غري املستقرة

لعمل املميتة وغري املميتة، التواتر يف معدالت إصـــــــــــــابات ا ١-٨-٨
 حبسب نوع جنس املهاجرين ووضعهم

مســـــــــــــــتوى امتثــــال البلــــدان حلقوق العمــــل (حريـــة تكوين  ٢-٨-٨
اجلمعيات واملفاوضـــــة اجلماعية) اســـــتناداً إىل نصـــــوص منظمة العمل 

 الدولية والتشريعات الوطنية، حبسب اجلنس ووضع املهاجرين
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تعزيز الســـياحة املســـتدامة وضـــع وتنفيذ ســـياســـات دف إىل  ٩-٨ 
اليت توفر فرص العمـــــل وتعزز الثقـــــافـــــة واملنتجـــــات احملليـــــة، حبلول 

 2030  عام

الناتج احمللي اإلمجايل للســياحة املباشــرة كنســبة من جمموع  ١-٩-٨
 الناتج احمللي اإلمجايل ومن معدل النمو 

نسبة الوظائف يف قطاعات السياحة املستدامة من جمموع  ٢-٩-٨
 الوظائف يف قطاع السياحة

تعزيز قدرة املؤســــــســــــات املالية احمللية على تشــــــجيع إمكانية  ١٠-٨
احلصــول على اخلدمات املصــرفية والتأمني واخلدمات املالية للجميع، 

 وتوسيع نطاقها

 100 000(أ) عدد فروع املصــــــــــــــــارف التجارية لكل  ١-١٠-٨
 100 000(ب) عدد أجهزة الصرف اآليل لكل  شخص بالغ، و

 شخص بالغ
ســــــــنة فأكثر) الذين هلم حســــــــاب  15نســــــــبة البالغني ( ٢-١٠-٨ 

مصــريف أو حســاب يف مؤســســة مالية أخرى أو لدى مقدم خدمات 
 مالية متنقلة

أ زيــادة دعم املعونــة املقــدمــة من أجــل التجــارة للبلــدان النــاميــة، -8
املعزز وخباصــــــــــــــــة أقل البلدان منواً، بوســــــــــــــــائل منها اإلطار املتكامل 
 للمساعدة التقنية املتصلة بالتجارة املقدمة إىل أقل البلدان منواً 

املعونة املقدمة من أجل االلتزامات واملدفوعات املتصـــــــــــــــلة  1-أ-8
 بالتجارة

ب وضـــــــع وتفعيل اســـــــرتاتيجية عاملية لتشـــــــغيل الشـــــــباب وتنفيذ -8
امليثـــاق العـــاملي لتوفري فرص للعمـــل، الصـــــــــــــــــادر عن منظمـــة العمـــل 

 2020الدولية، حبلول عام 

وجود اســـــــرتاتيجية وطنية مكتملة وموضـــــــوعة قيد التنفيذ  1-ب-8
تتعلق بتشـــغيل الشـــباب، ســـواء بوصـــفها اســـرتاتيجية قائمة بذاا أو 

 عنصراً من اسرتاتيجية وطنية للتشغيل
 يع االبتكارإقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشج - 9الهدف 

إقامة هياكل أسـاسـية جيدة النوعية وموثوقة ومسـتدامة وقادرة  ١-٩
على الصـــمود، مبا يف ذلك هياكل أســـاســـية إقليمية وعابرة للحدود، 
لدعم التنمية االقتصادية ورفاه اإلنسان، مع الرتكيز على تيسري ُسُبل 

 استفادة اجلميع منها بتكلفة ميسورة وعلى قدم املساواة

نســــــبة ســــــكان الريف الذين يعيشــــــون على بعد كيلومرتين  ١-١-٩
 من طريق صاحلة لالستعمال يف مجيع الفصول

 النقل  عدد الركاب وحجم الشحنات، حبسب وسيلة ٢-١-٩

تعزيز التصــنيع الشــامل للجميع واملســتدام، وحتقيق زيادة كبرية  ٢-٩
ي يف حصـــــة الصـــــناعة يف العمالة ويف الناتج احملل 2030حبلول عام 

اإلمجايل، مبا يتماشـــــى مع الظروف الوطنية، ومضـــــاعفة حصـــــتها يف 
 أقل البلدان منواً 

القيمة املضــافة التصــنيعية كنســبة من الناتج احمللي اإلمجايل  ١-٢-٩
 للفرد

 العمالة يف الصناعة التحويلية كنسبة من جمموع العمالة ٢-٢-٩

احلجم وسائر زيادة فرص حصول املشاريع الصناعية الصغرية  ٣-٩
املشــــاريع، وال ســــيما يف البلدان النامية، على اخلدمات املالية، مبا يف 
ذلك االئتمانات امليســـــــورة التكلفة، وإدماجها يف ســـــــالســـــــل القيمة 

 واألسواق

نســـــــــــــبة الصـــــــــــــناعات الصـــــــــــــغرية احلجم من جمموع القيمة  ١-٣-٩
 املضافة من الصناعات

هلا قرض أو خط  نســــــبة الصــــــناعات الصــــــغرية احلجم اليت ٢-٣-٩
 ائتمان
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حتســــــني اهلياكل األســــــاســــــية وحتديث الصــــــناعات حبلول عام  ٤-٩ 
جلعلها مســـــــتدامة، مع زيادة كفاءة اســـــــتخدام املوارد وزيادة  2030

اعتماد التكنولوجيات والعمليات الصـــــناعية النظيفة والســـــليمة بيئياً، 
 ومع قيام مجيع البلدان باختاذ إجراءات وفقاً لقدرات كل منها

انبعاثات ثاين أكســـــــــــــــيد الكربون لكل وحدة من القيمـة  ١-٤-٩
 املضافة 

تعزيز البحـــث العلمي، وحتســـــــــــــــني القـــدرات التكنولوجيـــة يف  ٥-٩
القطاعات الصـــــــــــناعية يف مجيع البلدان، وال ســـــــــــيما البلدان النامية، 

، تشـــــــــــــــجيع االبتكار وحتقيق زيادة 2030يف ذلك، حبلول عام   مبا
يف جمـــــال البحـــــث والتطوير لكـــــل مليون  كبرية يف عـــــدد العـــــاملني

شـــــــــــــــخص، وزيـــادة إنفـــاق القطـــاعني العـــام واخلـــاص على البحـــث 
 والتطوير

اإلنفاق على البحث والتطوير كنســـــــــــــــبة من الناتج احمللي  ١-٥-٩
 اإلمجايل

لعـاملون يف جمـال البحـث (مبكـافئ الـدوام الكـامـل) لكـل ا ٢-٥-٩
 مليون نسمة

مستدامة وقادرة على الصمود يف  أ تيسري إنشاء هياكل أساسية-9
البلدان النامية، بتحســـــــــــــــني الدعم املايل والتكنولوجي والتقين املقدم 
للبلدان األفريقية، وأقل البلدان منواً، والبلدان النامية غري الســـــــاحلية، 

 والدول اجلزرية الصغرية النامية

 جمموع الدعم الدويل (املســـــــاعدة اإلمنائية الرمسية باإلضـــــــافة 1-أ-9
 إىل التدفقات الرمسية األخرى) إىل اهلياكل األساسية

ب دعم أنشـــــــــــــــطـــة التطوير والبحـــث واالبتكـــار يف التكنولوجيـــا -9
احمللية يف البلدان النامية، بوســــــــــــــائل منها كفالة وجود بيئة مؤاتية من 
حيث الســياســات للتنويع الصــناعي وإضــافة قيمة للســلع األســاســية 

 بني أمور أخرى

القيمة املضــــــــافة للصــــــــناعة التكنولوجية املتوســــــــطة نســــــــبة  1-ب-9
 واملتقدمة من جمموع القيمة املضافة

ـــــــا -9 ـــــــادة كبرية يف فرص احلصـــــــــــــــول على تكنولوجي ج حتقيق زي
املعلومات واالتصــــاالت، والســــعي إىل توفري فرص الوصــــول الشــــامل 
وامليســـــــــــــــور إىل شـــــــــــــــبكــة اإلنرتنــت يف أقــل البلــدان منوا، حبلول عــام 

2020 

نسبة السكان املشمولني بشبكة اهلاتف احملمول، حبسب  1-ج-9
 التكنولوجيا

 . الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها10الهدف 

التوصــــل تدرجييا إىل حتقيق منو الدخل ودعم اســــتمرار ذلك  ١-١٠
يف املــائــة من الســـــــــــــــكــان، مبعــدل أعلى من املعــدل  40النمو ألدىن 

 2030ام املتوسط الوطين، حبلول ع

معدالت منو نصــيب الفرد من إنفاق األســر املعيشــية أو  ١-١-١٠
 يف املائة من السكان وجمموع السكان 40إيراداا ضمن أدىن 

متكني وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصــــادي والســــياســــي  ٢-١٠
للجميع، بصــــرف النظر عن الســــن أو اجلنس أو اإلعاقة أو االنتماء 

األصــــل أو الدين أو الوضــــع االقتصــــادي أو غري العرقي أو اإلثين أو 
 2030ذلك، حبلول عام 

يف املائة من  50نســــــــبة الســــــــكان الذين يعيشــــــــون دون  ١-٢-١٠
 متوسط الدخل، حبسب اجلنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة
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كفالة تكافؤ الفرص، واحلد من أوجه انعدام املســــــــــــــــاواة يف   ٣-١٠ 
ني والســـــــــــياســـــــــــات واملمارســـــــــــات النتائج، بوســـــــــــائل منها إزالة القوان

التمييزية، وتعزيز التشـــــــريعات والســـــــياســـــــات واإلجراءات املالئمة يف 
 هذا الصدد

نســـــــبة الســـــــكان الذين أبلغوا عن تعرضـــــــهم شـــــــخصـــــــيا  ١-٣-١٠
ملمارسات متييزية أو حترش خالل االثين عشر شهرا السابقة ألسباب 

 حيظر القانون الدويل حلقوق اإلنسان التمييز على أساسها

اعتماد ســــياســــات، وال ســــيما ســــياســــات مالية وســــياســــات  ٤-١٠
بشــــــــــــــــأن األجور واحلماية االجتماعية، وحتقيق مزيد من املســــــــــــــــاواة 

 تدرجيياً 

حصــــــــــــــــة العمــل يف النــاتج احمللي اإلمجــايل، مبــا يف ذلــك  ١-٤-١٠
 األجور ومدفوعات احلماية االجتماعية

العاملية ورصـــدها حتســـني تنظيم األســـواق واملؤســـســـات املالية  ٥-١٠
 وتعزيز تنفيذ تلك التنظيمات

 مؤشرات السالمة املالية ١-٥-١٠

ضـــــــمان تعزيز متثيل البلدان النامية وإمساع صـــــــوا يف عملية  ٦-١٠
صـــــنع القرار يف املؤســـــســـــات االقتصـــــادية واملالية الدولية العاملية، من 
 أجل حتقيق املزيد من الفعالية واملصــــــــــــــداقية واملســــــــــــــاءلة والشــــــــــــــرعية

 للمؤسسات

نســــبة عضــــوية البلدان النامية وحقوقها يف التصــــويت يف  ١-٦-١٠
 املنظمات الدولية

تيســـــــــــــــري اهلجرة وتنقل األشـــــــــــــــخاص على حنو منظم وآمن  ٧-١٠
تنفيذ ســــــــياســــــــات اهلجرة   ومنتظم ومتســــــــم باملســــــــؤولية، بطرق منها

 املخطط هلا واليت تتسم حبسن اإلدارة

يتحملهــا املوظف كنســـــــــــــــبــة من التوظيف اليت  تكــاليف ١-٧-١٠
 يف بلد املقصد اإليرادات السنوية

عدد البلدان اليت نفذت سياسات هجرة متسمة حبسن  ٢-٧-١٠
 اإلدارة

أ تنفيذ مبدأ املعاملة اخلاصــــــــــــــــة والتفضـــــــــــــــيلية للبلدان النامية، -10
وخباصـــــــــة أقل البلدان منواً، مبا يتماشـــــــــى مع اتفاقات منظمة التجارة 

 العاملية

نســــــبة بنود التعريفات اجلمركية املطبقة على الواردات من  1-أ-10
أقل البلدان منواً والبلدان النامية املتمتعة باإلعفاء الكامل من الرســـوم 

 اجلمركية
ب تشـــــــــــــــجيع املســــــــــــــــاعدة اإلمنائية الرمسية والتدفقات املالية، -10
ذلك االستثمار األجنيب املباشر، إىل الدول اليت تشتد احلاجة  يف مبا

فيها إليها، وال ســـــــــــــــيما أقل البلدان منواً، والبلدان األفريقية، والدول 
اجلزرية الصغرية النامية، والبلدان النامية غري الساحلية، وفقاً خلططها 

 وبراجمها الوطنية

جمموع تدفقات املوارد املخصـــــــــصـــــــــة للتنمية، حبســـــــــب  1-ب-10
لى سبيل املثال البلدان املستفيدة والبلدان املاحنة وأنواع التدفقات (ع

املســــــــــــــــــاعـــدة اإلمنـــائيـــة الرمسيـــة، واالســـــــــــــــتثمـــار األجنيب املبـــاشـــــــــــــــر، 
 األخرى)  والتدفقات

ج خفض تكاليف معامالت حتويالت املهاجرين إىل أقل من -10
يف املائة، وإلغاء قنوات التحويالت املالية اليت تربو تكاليفها على  3
 2030يف املائة، حبلول عام  5

 ويالت املالية كنسبة من املبالغ احملولةتكاليف التح 1-ج-10
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 جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة -11الهدف  

كفالة حصــــــــول اجلميع على مســــــــاكن وخدمات أســــــــاســــــــية   ١-١١
مالئمة وآمنة وميســـــــــــــــورة التكلفة، ورفع مســـــــــــــــتوى األحياء الفقرية، 

 2030حبلول عام 

نســبة الســكان احلضــريني الذين يعيشــون يف أحياء فقرية  ١-١-١١
 أو مستوطنات غري رمسية أو مساكن غري الئقة

توفري إمكانية وصـــول اجلميع إىل نظم نقل مأمونة وميســـورة  ٢-١١
التكلفة ويســــهل الوصــــول إليها ومســــتدامة، وحتســــني الســــالمة على 

مام خاص الطرق، وخاصــــًة بتوســــيع نطاق النقل العام، مع إيالء اهت
الحتياجات األشــــــخاص الذين يعيشــــــون يف ظروف هشــــــة والنســــــاء 
واألطفــال واألشـــــــــــــــخــاص ذوي اإلعــاقــة وكبــار الســـــــــــــــن، حبلول عــام 

2030 

نســـــــــــبة الســـــــــــكان الذين تتوافر هلم وســـــــــــائل النقل العام  ١-٢-١١
 املناسبة، حبسب العمر واجلنس واألشخاص ذوي اإلعاقة

للجميع واملســـتدام، والقدرة تعزيز التوســـع احلضـــري الشـــامل  ٣-١١
على ختطيط وإدارة املســــــتوطنات البشــــــرية يف مجيع البلدان على حنو 

 2030قائم على املشاركة ومتكامل ومستدام، حبلول عام 

نســــــــــــــبة معدل اســــــــــــــتهالك األراضــــــــــــــي إىل معدل النمو  ١-٣-١١
 السكاين

نسبة املدن اليت لديها هيكل يتيح مشاركة اتمع املدين  ٢-٣-١١
لى حنو مباشـــــر يف ختطيط املناطق احلضـــــرية، ويعمل بانتظام ويُدار ع

 بطريقة دميقراطية
تعزيز اجلهود الراميـــــة إىل محـــــايـــــة وصـــــــــــــــون الرتاث الثقـــــايف  ٤-١١

 والطبيعي العاملي
نصـــــــــــــــيب الفرد من جمموع النفقات (يف القطاعني العام  ١-٤-١١

الرتاث واخلاص) اليت تُنفق لصـــــــــــــــون ومحاية وحفظ مجيع أصـــــــــــــــناف 
الثقايف والطبيعي، حبســـــــــــــب نوع الرتاث (ثقايف وطبيعي وخمتلط، وما 
يعتربه مركز الرتاث العاملي تراثاً) ومســـــــــــــــتوى احلكم (وطين وإقليمي، 
وحملي/بلــدي)، ونوع اإلنفــاق (إنفــاق تشـــــــــــــــغيلي/اســـــــــــــــتثمــار) ونوع 
التمويل املقدم من القطاع اخلاص (تربعات عينية، ومتويل من القطاع 

 الرحبي وبرامج الرعاية) اخلاص غري
حتقيق اخنفـاض كبري يف عـدد الوفيـات وعـدد األشـــــــــــــــخـاص  ٥-١١

املتأثرين، واخنفاض كبري يف اخلســـــــائر االقتصـــــــادية املباشـــــــرة املتصـــــــلة 
بالناتج احمللي اإلمجايل العاملي اليت حتدث بســــــــــــــبب الكوارث، مبا يف 

راء ذلــــك الكوارث املتصـــــــــــــــلــــة بــــامليــــاه، مع الرتكيز على محــــايــــة الفق
 2030واألشخاص الذين يعيشون يف ظروف هشة، حبلول عام 

عدد األشــــــخاص املتوفني واملفقودين ومن تأثروا مباشــــــرة  ١-٥-١١
 شخص من السكان 100 000بسبب الكوارث من بني كل 

اخلســـــــــائر االقتصـــــــــادية املباشـــــــــرة املتصـــــــــلة بالناتج احمللي  ٢-٥-١١
باهلياكل األســـــــــاســـــــــية احليوية اإلمجايل العاملي واألضـــــــــرار اليت حلقت 

 وعدد األعطال اليت حلقت باخلدمات األساسية بسبب الكوارث
احلد من األثر البيئي الســـــــــــــــليب الفردي للمدن، بطُرق منها  ٦-١١

إيالء اهتمــام خــاص لنوعيــة اهلواء وإدارة نفــايــات البلــديــات وغريهــا، 
 2030حبلول عام 

ُجتمع بانتظام وجيري نسبة النفايات الصلبة للمدن، اليت  ١-٦-١١
تفريغها ائياً على حنو كاف، من جمموع النفايات الصـــــــــلبة للمدن، 

 حبسب املدينة
ســـــبيل   املتوســـــط الســـــنوي ملســـــتويات اجلســـــيمات (على ٢-٦-١١

) يف 10واجلســــــــــــيمات من الفئة  2.5املثال اجلســــــــــــيمات من الفئة 
 املدن (املرجح حسب السكان)

متوســــط حصــــة املنطقة الســــكنية باملدن اليت متثل فضــــاء  ١-٧-١١
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اجلميع من مســـاحات خضـــراء وأماكن توفري ســـبل اســـتفادة  ٧-١١ 
عامة آمنة وشــاملة للجميع وميكن الوصــول إليها، وال ســيما بالنســبة 
للنساء واألطفال وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة، حبلول عام 

2030 

نس مفتوحـــــا لالســـــــــــــــتخـــــدام العـــــام للجميع، حبســـــــــــــــــــب العمر واجل
 واألشخاص ذوي اإلعاقة

اجلنسي حبسب العمر،   نسبة ضحايا التحرش البدين أو ٢-٧-١١
واجلنس، ووضــــــــــع األشــــــــــخاص ذوي اإلعاقة، ومكان حدوثه خالل 

 االثين عشر شهرا السابقة
أ دعم الروابط اإلجيابية االقتصـــــــــــــــادية واالجتماعية والبيئية بني -11

باملناطق احلضــــــرية واملناطق الريفية، املناطق احلضــــــرية واملناطق احمليطة 
 من خالل تعزيز ختطيط التنمية الوطنية واإلقليمية

نســـبة الســـكان الذين يعيشـــون يف املدن اليت تنفذ خططاً  1-أ-11
إمنائية مدنية وإقليمية، وتدمج التوقعات الســكانية واالحتياجات من 

 املوارد، حبسب حجم املدينة
على حتقيق زيـــادة كبرية يف  ،2020ب العمـــل، حبلول عـــام -11

عدد املدن واملستوطنات البشرية اليت تعتمد وتنفذ سياسات وخططا 
متكـــاملـــة من أجـــل مشول اجلميع، وحتقيق الكفـــاءة يف اســـــــــــــــتخـــدام 
املوارد، والتخفيف من تغري املنــــــاخ والتكيف معــــــه، والقــــــدرة على 

ر الصــــمود يف مواجهة الكوارث، ووضــــع وتنفيذ اإلدارة الكلية ملخاط
الكوارث على مجيع املستويات، مبا يتماشى مع إطار ِسنداي للحد 

 2030-2015من خماطر الكوارث للفرتة 

عدد البلدان اليت تعتمد وتنفذ اســـــــــــــــرتاتيجيات وطنية  1-ب-11
للحد من خماطر الكوارث متشـــــيا مع إطار ســـــنداي للحد من خماطر 

 . 2030-2015الكوارث للفرتة 
احمللية اليت تعتمد وتنفذ اســرتاتيجيات نســبة احلكومات  2-ب-11

حملية للحد من خماطر الكوارث متشــــــــــياً مع االســــــــــرتاتيجيات الوطنية 
 للحد من خماطر الكوارث

ج دعم أقل البلدان منواً، بوســـــائل منها تقدمي املســـــاعدة املالية -11
والتقنية، يف إقامة املباين املســتدامة والقادرة على الصــمود باســتخدام 

 احملليةاملواد 

نســبة الدعم املايل املخصــص املقدم إىل أقل البلدان منوا  1-ج-11
لتشـــــــييد وجتديد املباين املســـــــتدامة والقادرة على الصـــــــمود واملتســـــــمة 

 بالكفاءة يف استخدام املوارد باستخدام مواد حملية
 كفالة وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة  - 12الهدف 

للربامج املتعلقة بأمناط االســــــــــتهالك تنفيذ اإلطار العشــــــــــري  ١-١٢
واإلنتاج املســـــــــــــــتدامة، مع قيام مجيع البلدان باختاذ إجراءات، وتويل 
البلـــدان املتقـــدمـــة النمو دور الريـــادة، مع مراعـــاة مســـــــــــــــتوى التنميـــة 

 البلدان النامية وقدراا  يف

عدد البلدان اليت لديها خطط عمل وطنية لالســـــــتهالك  ١-١-١٢
ني أو اليت أدجمت تلك اخلطط يف سياساا الوطنية واإلنتاج املستدام

 باعتبارها أولوية أو غاية

حتقيق اإلدارة املســـــــــــــــتـــدامـــة واالســـــــــــــــتخـــدام الكفؤ للموارد  ٢-١٢
 2030الطبيعية، حبلول عام 

األثر املادي، ونصـــــيب الفرد من األثر املادي، ونصـــــيب  ١-٢-١٢
 الناتج احمللي اإلمجايل من األثر املادي

االســـتهالك املادي احمللي ونصـــيب الفرد من االســـتهالك  ٢-٢-١٢
املادي احمللي ونســـــــــــــــبة االســـــــــــــــتهالك املادي احمللي إىل الناتج احمللي 

 اإلمجايل
ختفيض نصـــــــــــــــيب الفرد من النفايات الغذائية العاملية على  ٣-١٢

صـعيد أماكن البيع بالتجزئة واملسـتهلكني مبقدار النصـف، واحلد من 
 مؤشر اخلسائر الغذائية العاملية ١-٣-١٢
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 املؤشرات )2030األهداف والغايات (من خطة التنمية املستدامة لعام 

راحل اإلنتاج وســـــالســـــل اإلمداد، مبا يف ذلك خســـــائر األغذية يف م 
 2030خسائر ما بعد احلصاد، حبلول عام 

حتقيق اإلدارة الســـــــــــــــليمـــــة بيئيـــــًا للمواد الكيميـــــائيـــــة ومجيع  ٤-١٢
النفايات طوال دورة عمرها، وفقاً لألطر الدولية املتفق عليها، واحلد 

يف اهلواء واملــاء والرتبــة من أجــل التقليــل إىل أدىن  كثريًا من إطالقهــا
حد من آثارها الضـــــــــــارة على صـــــــــــحة اإلنســـــــــــان والبيئة، حبلول عام 

2020 

عـــدد األطراف يف االتفـــاقـــات البيئيـــة الـــدوليـــة املتعـــددة  ١-٤-١٢
األطراف املتعلقة بنفايات املواد اخلطرة وغريها من املواد الكيميائية، 

لتزامــاــا يف نقــل املعلومــات على النحو الــذي اليت تفي بتعهــداــا وا
 يتطلبه كل اتفاق ذي صلة

نصــيب الفرد من توليد النفايات اخلطرة ونســبة النفايات  ٢-٤-١٢
 اخلطرة املعاَجلة، حبسب نوع املعاجلة

احلـــــد كثريًا من إنتـــــاج النفـــــايـــــات، من خالل املنع والتخفيض  ٥-١٢
 2030حبلول عام وإعادة التدوير وإعادة االستعمال، 

معدل إعادة التدوير على الصـــعيد الوطين، وعدد أطنان  ١-٥-١٢
 املواد املعاد تدويرها

تشـــجيع الشـــركات، وال ســـيما الشـــركات الكبرية والشـــركات  ٦-١٢
عرب الوطنية، على اعتماد ممارســــــــــــات مســــــــــــتدامة، وإدراج معلومات 

 االستدامة يف دورة تقدمي تقاريرها

 اليت تنشر تقارير تتعلق باالستدامةعدد الشركات  ١-٦-١٢

تعزيز ممارسات الشراء العمومي املستدامة، وفقا للسياسات  ٧-١٢
 واألولويات الوطنية

عدد البلدان اليت تنفذ السياسات وخطط العمل املتعلقة  ١-٧-١٢
 بالشراء العمومي املستدام

كفالة أن تتوافر للناس يف كل مكان املعلومات ذات الصـــــلة   ٨-١٢
الوعي بالتنمية املســـــتدامة وأمناط العيش يف وئام مع الطبيعة، حبلول و 

 2030عام 

تعليم املواطنـــــــة العـــــــامليـــــــة  ‘1’مـــــــدى تعميم مراعـــــــاة  ١-٨-١٢
التعليم من أجــل التنميــة املســـــــــــــــتــدامــة (مبــا يف ذلــك التثقيف   ‘2’ و

ــــة،  ــــاســـــــــــــــــــات الرتبويــــة الوطني بشـــــــــــــــــــأن تغري املنــــاخ) يف (أ) الســـــــــــــــي
(د) تقييم  يــة و (ج) تــدريــب املعلمني واملنـــاهج الــدراســـــــــــــــ  (ب) و

 الطالب
أ دعم البلــــدان النــــاميــــة لتعزيز قــــدراــــا العلميــــة والتكنولوجيــــة -12

 للمضي قدما حنو أمناط استهالك وإنتاج أكثر استدامة
كميــة الــدعم املقــدم إىل البلــدان النــاميــة يف جمــايل البحــث   1-أ-12

واإلنتاج املســـــــــــــتدامة والتطوير من أجل إرســـــــــــــاء أمناط االســـــــــــــتهالك 
 والتكنولوجيا السليمة بيئياً 

ب وضــــع وتنفيذ أدوات لرصــــد تأثريات الســــياحة املســــتدامة، اليت -12
 توفر فرص العمل وتعزز الثقافة واملنتجات احمللية، يف التنمية املستدامة

خطط العمل املنفذة و الســياســات  وأعدد االســرتاتيجيات  1-ب-12
 ة املتفق على أدوات رصدها وتقييمهايف جمال السياحة املستدام

ج ترشــــــــيد إعانات الوقود األحفوري غري الفعالة اليت تشــــــــجع -12
على اإلســــــراف يف االســــــتهالك، وذلك بإزالة تشــــــوهات األســــــواق، 
وفقا للظروف الوطنية، بطُرق منها إعادة هيكلة الضرائب والتخلص 

آثـارهـا بـالتـدريج من اإلعـانـات الضــــــــــــــــارة، حيثمـا وجـدت، إلظهـار 
البيئية، مع إيالء االعتبار الكامل لالحتياجات والظروف اخلاصـــــــــــــــة 
للبلدان النامية، والتقليل إىل أدىن حد ممكن من اآلثار الســــلبية على 

 منوها على حنو يكفل محاية الفقراء واتمعات احمللية املتأثرة

مقدار إعانات الوقود األحفوري لكل وحدة من الناتج  1-ج-12
إلمجايل (اإلنتاج واالســــــــتهالك) وكنســــــــبة من جمموع النفقات احمللي ا

 الوطنية على الوقود األحفوري
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  )2(اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره - 13الهدف 

 املؤشرات )2030األهداف والغايات (من خطة التنمية املستدامة لعام 
املخــاطر املرتبطــة تعزيز القــدرة على الصـــــــــــــــمود يف مواجهــة  ١-١٣  

بــــاملنــــاخ والكوارث الطبيعيــــة يف مجيع البلــــدان، وتعزيز القــــدرة على 
 التكيف مع تلك املخاطر

عدد األشخاص املتوفني واملفقودين ومن تضرروا مباشرة  13-1-1
 شخص 100 000بسبب الكوارث من بني كل 

عــدد البلــدان اليت تعتمــد وتنفــذ اســـــــــــــــرتاتيجيــات وطنيــة  ٢-١-١٣ 
خماطر الكوارث متشـــــيا مع إطار ســـــنداي للحد من خماطر للحد من 

 .2030-2015الكوارث للفرتة 
نســــبة احلكومات احمللية اليت تعتمد وتنفذ اســــرتاتيجيات  ٣-١-١٣ 

حملية للحد من خماطر الكوارث متشـــــــــياً مع االســـــــــرتاتيجيات الوطنية 
 للحد من خماطر الكوارث

اخ يف الســـــــــــــــيـــاســــــــــــــــــات إدمـــاج التـــدابري املتعلقـــة بتغري املنـــ ٢-١٣
 واالسرتاتيجيات واخلطط الوطنية

عــــــدد البلــــــدان اليت أبلغــــــت عن وضـــــــــــــــع أو تفعيــــــل  ١-٢-١٣
ســــــياســــــة/اســــــرتاتيجية/خطة متكاملة تزيد قدراا على التكيف مع 
اآلثــار الضــــــــــــــــارة لتغري املنــاخ وتعزز القــدرة على التــأقلم مع املنــاخ،  

ملنخفضــــــــــة على حنو والتنمية القائمة على انبعاثات غازات الدفيئة ا
يهدد إنتاج األغذية (مبا يف ذلك وضـــــــــــــــع خطط تكيف وطنية،   ال

وتقدمي مســــــــــــــامهة حمددة على الصــــــــــــــعيد الوطين، وبالغات وطنية، 
 غري ذلك)  وتقرير عن املستجدات لفرتة السنتني، أو

حتســني التعليم وإذكاء الوعي والقدرات البشــرية واملؤســســية  ٣-١٣
املنــاخ، والتكيف معــه، واحلــد من أثره بشـــــــــــــــــأن التخفيف من تغري 

  واإلنذار املبكر به

عـــدد البلـــدان اليت أدجمـــت التخفيف من تغري املنـــاخ،  ١-٣-١٣
والتكيف معــــه، واحلــــد من أثره واإلنــــذار املبكر يف منــــاهج التعليم 

  االبتدائي والثانوي والعايل
عدد البلدان اليت أبلغت عن تعزيز قدرا املؤســــــــــســــــــــية  ٢-٣-١٣

ليــــة والفرديــــة على تنفيــــذ تــــدابري التكيف والتخفيف ونقــــل واهليك
 التكنولوجيا والتدابري اإلمنائية

أ تنفيذ ما تعهدت به األطراف من البلدان املتقدمة النمو يف -13
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـــــــــــــــأن تغري املناخ من التزام دف 

 حبلول عام بليون دوالر ســـــــــــــنوياً  100التعبئة املشـــــــــــــرتكة ملبلغ قدره 
من مجيع املصــــــــــــــــادر لتلبية احتياجات البلدان النامية، يف  2020

سياق إجراءات ختفيفية جمدية وشفافية يف التنفيذ، وجعل الصندوق 
األخضــر للمناخ يف حالة تشــغيل كامل بتزويده برأس املال يف أقرب 

 وقت ممكن

يات املبلغ السنوي الذي جيمع سنوياً مقّيماً بدوالر الوال 1-أ-13
ـــــدف الوفــــاء  2025و  2020بني عـــــامي   املتحـــــدة يف الفرتة

 بليون دوالر 100بالتزام توفري 

_______________ 

احلكومي الدويل األســــــــــــاســــــــــــي مع اإلقرار بأن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشــــــــــــأن تغري املناخ هي املنتدى   )2(
  للتفاوض بشأن االستجابة العاملية لتغري املناخ.
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 املؤشرات )2030األهداف والغايات (من خطة التنمية املستدامة لعام 
ب تعزيز اآلليات الالزمة لتحســــني مســــتوى قدرات التخطيط -13  

واإلدارة الفعــالني املتعلقني بتغري املنــاخ يف أقــل البلــدان منوا، والــدول 
النســــــاء والشــــــباب  اجلزرية الصــــــغرية النامية، مبا يف ذلك الرتكيز على

 واتمعات احمللية واملهمشة

عدد أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصـــــــــــغرية النامية  1-ب-13
يف ذلك  اليت تتلقى دعماً متخصــــــــــــصــــــــــــًا ومقدار الدعم املقدم، مبا

التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، آلليات حتســـــــــــــــني مســـــــــــــــتوى 
 بتغري املنــــاخ، مبــــا يف قــــدرات التخطيط واإلدارة الفعــــالني املتعلقني

 ذلك الرتكيز على النساء والشباب واتمعات احمللية واملهمشة

 حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة - 14الهدف 

منع التلوث البحري جبميع أنواعه واحلد منه بقدر كبري، وال  ١-١٤
الناجم عن األنشـــــــــــــــطة الربية، مبا يف ذلك احلطام  ســـــــــــــــيما التلوث

 2025البحري، وتلوث املغذيات، حبلول عام 

مؤشـــــــــــــــر فرط املغذيات يف املناطق الســـــــــــــــاحلية وكثافة  ١-١-١٤
 املخلفات البالستيكية الطافية

إدارة النظم اإليكولوجيـــة البحريـــة والســــــــــــــــــاحليـــة على حنو  ٢-١٤
ثار ســـــــــــــــلبية كبرية، مســـــــــــــــتدام ومحايتها، من أجل جتنب حدوث آ

بوســـــائل منها تعزيز قدرا على الصـــــمود، واختاذ اإلجراءات الالزمة 
إلعـادـا إىل مـا كـانـت عليــه من أجـل حتقيق الصـــــــــــــــحــة واإلنتــاجيــة 

 2020للمحيطات، حبلول عام 

نســـــــبة املناطق االقتصـــــــادية احلصـــــــرية الوطنية اليت تُدار  ١-٢-١٤
 جيةباستخدام ُج قائمة على النظم اإليكولو 

تقليل حتمض احمليطات إىل أدىن حد ومعاجلة آثاره، جبملة  ٣-١٤
 وسائل منها تعزيز التعاون العلمي على مجيع املستويات

قياس متوســــــــــــــط احلموضــــــــــــــة البحرية يف جمموعة متفق  ١-٣-١٤
 عليها من حمطات متثيلية ألخذ العينات

د تنظيم الصـــيد على حنو فعال، وإاء الصـــيد املفرط والصـــي ٤-١٤
غري القــانوين، وغري املبلغ عنــه، وغري املنظم وممــارســــــــــــــــات الصـــــــــــــــيــد 
املــــدمرة، وتنفيــــذ خطط إدارة قــــائمــــة على العلم، من أجــــل إعــــادة 
األرصـــدة الســـمكية إىل ما كانت عليه يف أقرب وقت ممكن، لتصـــل 
على األقل إىل املســـــــــــــــتويات اليت ميكن أن تتيح إنتاج أقصـــــــــــــــى غلة 

 2020ئصها البيولوجية، حبلول عام مستدامة وفقا ملاً حتدده خصا

نســــبة األرصــــدة الســــمكية املوجودة ضــــمن املســــتويات  ١-٤-١٤
 املستدامة بيولوجيا

يف املــائــة على األقــل من املنـــاطق الســـــــــــــــــاحليـــة  10حفظ  ٥-١٤
والبحرية، مبا يتســق مع القانون الوطين والدويل، واســتناداً إىل أفضــل 

 2020 املعلومات العلمية املتاحة، حبلول عام

 نطاق املناطق احملمية مقابل املناطق البحرية ١-٥-١٤

حظر أشـــــــــــــــكال معينة من اإلعانات املقدمة إىل مصـــــــــــــــائد  ٦-١٤
األمساك اليت تسهم يف اإلفراط يف قدرات الصيد ويف صيد األمساك، 
وإلغاء اإلعانات اليت تســـــــاهم يف صـــــــيد األمساك غري املشـــــــروع وغري 

حجام عن اســـــــــــتحداث إعانات جديدة املبلغ عنه وغري املنظم، واإل
من هذا القبيل، مع التســـــــــــليم بضـــــــــــرورة أن تكون املعاملة اخلاصـــــــــــة 
والتفضـــــيلية املالئمة والفعالة، للبلدان النامية وأقل البلدان منواً، جزءاً 

التقدم الذي حترزه البلدان يف مدى تنفيذ الصـــــــــــــــكوك  ١-٦-١٤
الدولية الرامية إىل مكافحة صــــيد األمساك غري املشــــروع وغري املبلغ 

 عنه وغري املنظم
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ال يتجزأ من مفاوضــــــــــــات منظمة التجارة العاملية بشــــــــــــأن اإلعانات   

 )3(2020املقدمة ملصائد األمساك، حبلول عام 

زيادة الفوائد االقتصـادية اليت تتحقق للدول اجلزرية الصـغرية  ٧-١٤
البحرية، النامية وأقل البلدان منوا من االســــــــتخدام املســــــــتدام للموارد 

جبملة وسائل منها اإلدارة املستدامة ملصائد األمساك، وتربية األحياء 
 2030املائية، والسياحة، حبلول عام 

مصــــــــائد األمساك املســــــــتدامة كنســــــــبة من الناتج احمللي  ١-٧-١٤
اإلمجايل يف الدول اجلزرية الصغرية النامية، وأقل البلدان منواً، ومجيع 

 البلدان

املعـــــارف العلميـــــة، وتطوير قـــــدرات البحـــــث، ونقـــــل أ زيـــــادة -14
التكنولوجيـــــا البحريـــــة، مع مراعـــــاة معـــــايري اللجنـــــة األوقيـــــانوغرافيـــــة 
احلكوميـــة الـــدوليـــة ومبـــادئهـــا التوجيهيـــة املتعلقـــة بنقـــل التكنولوجيـــا 
البحرية، من أجل حتســــــــني صــــــــحة احمليطات، وتعزيز إســــــــهام التنوع 

لنامية، وال ســــيما الدول اجلزرية البيولوجي البحري يف تنمية البلدان ا
 الصغرية النامية وأقل البلدان منوا

نســـــــــــبة جمموع امليزانية املخصـــــــــــصـــــــــــة للبحوث يف جمال  1-أ-14
 التكنولوجيا البحرية

ب تيسـري وصـول صـغار الصـيادين احلرفيني إىل املوارد البحرية -14
 واألسواق

التقــــدم الــــذي حترزه البلــــدان يف مــــدى تطبيق إطــــار  1-ب-14
قانوين/تنظيمي/ســـياســـايت/مؤســـســـي يعرتف حبقوق مصـــائد األمساك 

 الصغرية يف الوصول إىل املوارد البحرية وحيمي تلك احلقوق
ج تعزيز حفظ احمليطات ومواردها واســـــــــتخدامها اســـــــــتخداما -14

مســـــــــــــتداما بتنفيذ القانون الدويل بصـــــــــــــيغته الواردة يف اتفاقية األمم 
اإلطار القانوين حلفظ احمليطات املتحدة لقانون البحار اليت تضــــــــــــــع 

ومواردها واســــــتخدامها على حنو مســــــتدام، على حنو ما تشــــــري إليه 
 “املستقبل الذي نصبو إليه”من وثيقة  158الفقرة 

عـــدد البلـــدان اليت حترز تقـــدمـــًا يف التصــــــــــــــــــديق على  1-ج-14
صـــــــــــــــكوك متعلقـة بـاحمليطـات تنفـذ القـانون الـدويل، ويف قبول تلـك 

مبوجب أطر قانونية وسياساتية ومؤسسية، على الصكوك وتنفيذها 
ـــة األمم املتحـــدة لقـــانون البحـــار، من أجـــل  النحو الوارد يف اتفـــاقي

 حفظ احمليطات ومواردها، واستخدامها على حنو مستدام

 حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز اســـــــــــتخدامها على نحو مســـــــــــتدام، وإدارة الغابات على نحو -15الهدف 
 مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي

كفــــــالــــــة حفظ وترميم النظم اإليكولوجيــــــة الربيــــــة والنظم   ١-١٥
اإليكولوجية للمياه العذبة الداخلية وخدماا، وال ســـــــــــــيما الغابات 

ها على واألراضــي الرطبة واجلبال واألراضــي اجلافة، وكفالة اســتخدام
حنو مستدام، وذلك وفقاً لاللتزامات املنصوص عليها يف االتفاقات 

 2020الدولية، حبلول عام 

 مساحة الغابات كنسبة من جمموع مساحة اليابسة ١-١-١٥
نســبة املواقع اهلامة اليت جتســد التنوع البيولوجي لليابســة  ٢-١-١٥

نوع النظام واملياه العذبة واليت تشــــــــــــــملها املناطق احملمية، حبســــــــــــــب 
 اإليكولوجي

_______________ 

  مع مراعاة مفاوضات منظمة التجارة العاملية اجلارية وجدول أعمال الدوحة اإلمنائي ووالية هونغ كونغ الوزارية.  )3(
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تعزيز تنفيذ اإلدارة املســـــتدامة جلميع أنواع الغابات، ووقف  ٢-١٥  

إزالة الغابات، وترميم الغابات املتدهورة وحتقيق زيادة كبرية يف نسبة 
التشـــــــــجري وإعادة غرس الغابات على الصـــــــــعيد العاملي، حبلول عام 

2020 

 دامة للغاباتالتقدم احملرز يف إرساء اإلدارة املست ١-٢-١٥

مكافحة التصحر، وترميم األراضي والرتبة املتدهورة، مبا يف  ٣-١٥
ذلك األراضي املتأثرة بالتصحر واجلفاف والفيضانات، والسعي إىل 

 2030حتقيق عاٍمل خاٍل من ظاهرة تدهور األراضي، حبلول عام 

 نسبة األراضي املتدهورة إىل جمموع مساحة اليابسة ١-٣-١٥

حفظ النظم اإليكولوجية اجلبلية، مبا يف ذلك تنوعها  كفالة  ٤-١٥
البيولوجي، من أجـــل تعزيز قـــدرـــا على توفري املنـــافع اليت ال غىن 

 2030عنها لتحقيق التنمية املستدامة، حبلول عام 

التغطية حمسوبة باملناطق احملمية من املواقع املهمة للتنوع  ١-٤-١٥
 البيولوجي اجلبلي

 الغطاء األخضر اجلبليمؤشر  ٢-٤-١٥

اختـــاذ إجراءات عـــاجلـــة وهـــامـــة للحـــد من تـــدهور املوائـــل  ٥-١٥
الطبيعيــــــــة، ووقف فقــــــــدان التنوع البيولوجي، والقيــــــــام، حبلول 

 ، حبماية األنواع املهددة ومنع انقراضها2020  عام

 مؤشر القائمة احلمراء ١-٥-١٥

عن  تعزيز التقاســـــــــــــم العادل واملنصـــــــــــــف للمنافع الناشـــــــــــــئة ٦-١٥
اســـــتخدام املوارد اجلينية، وتعزيز الســـــبل املناســـــبة للوصـــــول إىل تلك 

 املوارد، على النحو املتفق عليه دوليا

عـــدد البلـــدان اليت اعتمـــدت أطرا تشـــــــــــــــريعيـــة وإداريـــة  ١-٦-١٥
 وسياساتية لكفالة تقاسم املنافع على حنو عادل ومنصف

لألنواع اختاذ إجراءات عاجلة لوقف الصـــــــيد غري املشـــــــروع  ٧-١٥
احملمية من النباتات واحليوانات واالجتار ا، والتصـــــــــــــــدي ملنتجات 
األحياء الربية غري املشــــــــروعة، على مســــــــتويي العرض والطلب على 

 السواء

 وأنســـــــبة األحياء الربية املتجر ا، اليت جرى صـــــــيدها  ١-٧-١٥
 االجتار ا على حنو غري مشروع

ع الغريبــة الغــازيــة إىل النظم اختــاذ تــدابري ملنع إدخــال األنوا  ٨-١٥
اإليكولوجية لألراضــي واملياه وتقليل أثر ذلك إىل حد كبري، ومراقبة 

 2020األنواع ذات األولوية أو القضاء عليها، حبلول عام 

نســــبة البلدان اليت تعتمد تشــــريعات وطنية ذات صــــلة،  ١-٨-١٥
النظم وختصــــــــــــــص موارد كافية ملنع إدخال األنواع الغريبة الغازية إىل 

 اإليكولوجية أو مراقبتها
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 املؤشرات )2030األهداف والغايات (من خطة التنمية املستدامة لعام 
إدمــــــــاج قيم النظم اإليكولوجيــــــــة والتنوع البيولوجي يف  ٩-١٥  

عمليات التخطيط، والعمليات اإلمنائية، واســـــــــــــــرتاتيجيات احلد من 
الفقر، واحلســــــــــــابات، على الصــــــــــــعيدين الوطين واحمللي، حبلول عام 

2020 

املنشــــــــأة وفقا التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف الوطنية  ١-٩-١٥
من أهداف آيتشــي املتعلقة بالتنوع البيولوجي من اخلطة  2للهدف 

 2020-2011االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة 

أ حشـــــــــد املوارد املالية من مجيع املصـــــــــادر وزيادا زيادة كبرية -15
بغرض حفظ التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية واســـــــــــــــتخدامها 

 استخدامًا مستداماً 

املساعدة اإلمنائية الرمسية والنفقات العامة املوجهة حلفظ  1-أ-15
التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية واســـــــــــــــتخدامها اســـــــــــــــتخدامًا 

 مستداماً 
ب حشـــــــــــــــــــد موارد كبرية من مجيع املصـــــــــــــــــــادر وعلى مجيع -15

املســـتويات بغرض متويل اإلدارة املســـتدامة للغابات وتوفري ما يكفي 
للبلدان النامية لتعزيز تلك اإلدارة، حتقيقا ألغراض منها من احلوافز 

 حفظ الغابات وإعادة التحريج

املســــــــــــــــاعدة اإلمنائية الرمسية والنفقات العامة املوجهة  1-ب-15
حلفظ التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية واستخدامها استخدامًا 

 مستداماً 

مكافحة الصـــــــــــــــيد ج تعزيز الدعم العاملي للجهود الرامية إىل -15
غري املشـــــــــروع لألنواع احملمية واالجتار ا، وذلك بوســـــــــائل تشـــــــــمل 
زيادة قدرات اتمعات احمللية على الســعي إىل احلصــول على فرص 

 سبل كسب الرزق املستدامة

 وأنســــــبة األحياء الربية املتجر ا، اليت جرى صــــــيدها  1-ج-15
 االجتار ا على حنو غري مشروع

التشـــجيع على إقامة مجتمعات مســـالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المســـتدامة، وإتاحة إمكانية  - 16الهدف 
 وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات

احلد بقدر كبري من مجيع أشــكال العنف وما يتصــل به من  ١-١٦
 فيات يف كل مكانمعدالت الو 

نســـــــمة،  100 000عدد ضـــــــحايا القتل العمد لكل  ١-١-١٦
 حبسب العمر ونوع اجلنس

ـــــــزاعات لكل  ٢-١-١٦  نسمة،  100 000الوفيات املتصلة بالنـ
 والسبب  حبسب العمر واجلنس

نسبة السكان الذين تعرضوا (أ) للعنف البدين و (ب)  ٣-١-١٦ 
خالل االثين عشـــــر شـــــهرا العنف النفســـــي و (ج) العنف اجلنســـــي 

 السابقة
جتواهلم على   نسبة السكان الذين يشعرون باألمان عند ٤-١-١٦ 

 األقدام مبفردهم يف أحناء املنطقة اليت يعيشون فيها
إاء ما يتعرض له األطفال من ســـــوء املعاملة واالســـــتغالل  ٢-١٦

 واالجتار بالبشر ومجيع أشكال العنف والتعذيب
ال الذين ترتاوح أعمارهم بني ســـــنة واحدة نســـــبة األطف ١-٢-١٦
ســـــنة والذين تعرضـــــوا ألي عقاب بدين و/أو اعتداء نفســـــي  17و 

 من جانب مقدمي الرعاية يف الشهر السابق
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نسمة،  100 000عدد ضحايا االجتار بالبشر لكل  ٢-٢-١٦   

 االستغالل  حبسب اجلنس والعمر وشكل
ترتاوح أعمارهم بني ســــــــبة الشــــــــابات والشــــــــبان الذين ن ٣-٢-١٦ 

ســـــــنة الذين تعرضـــــــوا للعنف اجلنســـــــي قبل ســـــــن  29ســـــــنة و  18
 عشرة  الثامنة

تعزيز ســـــــــــــــيادة القانون على الصـــــــــــــــعيدين الوطين والدويل،  ٣-١٦
 وكفالة تكافؤ الفرص لوصول اجلميع إىل العدالة

نســبة ضــحايا العنف خالل االثين عشــر شــهرا الســابقة  ١-٣-١٦
له من إيذاء إىل الســــــلطات املختصــــــة أو  الذين أبلغوا عما تعرضــــــوا

 غريها من آليات تسوية النـزاعات املعرتف ا رمسيا
احملتجزون غري احملكوم عليهم كنســـــــــــــــبــــــــة من جمموع  ٢-٣-١٦ 

 السجناء
احلـــد بقـــدر كبري من التـــدفقـــات غري املشـــــــــــــــروعـــة لألموال  ٤-١٦

 واألســــــلحة، وتعزيز اســــــرتداد األصــــــول املســــــروقة وإعادا ومكافحة
 2030مجيع أشكال اجلرمية املنظمة، حبلول عام 

القيمة اإلمجالية للتدفقات املالية غري املشــــروعة الداخلة  ١-٤-١٦
 واخلارجة (بالقيمة احلالية لدوالرات الواليات املتحدة)

نســــبة األســــلحة املضــــبوطة أو املعثور عليها أو املســــّلمة  ٢-٤-١٦
املشـــــــروع/ظروفها أو اليت حترت ســـــــلطة خمتصـــــــة عن مصـــــــدرها غري 

 تثّبتت من ذلك، متشياً مع الصكوك الدولية
نســـــــبة األشـــــــخاص الذين اتصـــــــلوا مرة واحدة على األقل  ١-٥-١٦ احلد بقدر كبري من الفساد والرشوة جبميع أشكاهلما ٥-١٦

مبســــــــــؤول حكومي ودفعوا رشــــــــــوة ملســــــــــؤول حكومي، أو طلب منهم 
االثين عشـــــــر شـــــــهرا  أولئك املســـــــؤولون احلكوميون دفع رشـــــــوة، خالل

 السابقة
نســـــــبة األعمال التجارية اليت اتصـــــــلت مرة واحدة على  ٢-٥-١٦ 

األقل مبســـــــــؤول حكومي ودفعت رشـــــــــوة إىل مســـــــــؤول حكومي أو 
طلب منها أولئك املســــــؤولون احلكوميون دفع رشــــــوة، خالل االثين 

 عشر شهرا السابقة
إنشـــاء مؤســـســـات فعالة وشـــفافة وخاضـــعة للمســـاءلة على  ٦-١٦

 مجيع املستويات
النفقات احلكومية الرئيســــــية كنســــــبة من امليزانية األصــــــلية  ١-٦-١٦

 حبسب رموز امليزانية أو ما شابه) املعتمدة، حبسب القطاع (أو
نســـــــــــــــبة الســـــــــــــــكان الراضـــــــــــــــني عن جتربتهم األخرية يف  ٢-٦-١٦ 

 االستفادة من اخلدمات العامة
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الحتياجات كفالة اختاذ القرارات على حنو مســـــــــــــــتجيب ل   ٧-١٦  

 وشامل للجميع وتشاركي ومتثيلي على مجيع املستويات
نســـبة الوظائف (حبســـب العمر، واجلنس، واألشـــخاص  ١-٧-١٦

ذوي اإلعاقة، والفئات الســـــكانية) يف املؤســـــســـــات العامة (اهليئات 
التشــــــــــريعية الوطنية واحمللية، واخلدمة العامة، والســــــــــلطة القضــــــــــائية) 

 الصعيد الوطين مقارنة مبستويات التوزيع على
نســــــبة الســــــكان الذين يعتقدون أن صــــــنع القرار عملية  ٢-٧-١٦ 

شــــــــــــــــاملــة للجميع وملبيــة لالحتيــاجــات، حبســــــــــــــــب اجلنس والعمر 
 واإلعاقة والفئة السكانية

توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية يف مؤسسات احلوكمة  ٨-١٦
 العاملية

املنظمات الدولية نســـــــــــــــبة عضـــــــــــــــوية البلدان النامية يف  ١-٨-١٦
 وحقوقها يف التصويت يف تلك املنظمات

جلت  ١-٩-١٦ توفري هوية قانونية للجميع، مبا يف ذلك تسجيل املواليد ٩-١٦ نســـــــــبة األطفال دون ســـــــــن اخلامســـــــــة الذين ســـــــــُ
 والدام يف قيد السجل املدين، حبسب العمر

كفـالـة وصـــــــــــــــول اجلمهور إىل املعلومـات ومحـايـة احلريـات   ١٠-١٦
 األساسية، وفقاً للتشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية

ـــــــل،  ١-١٠-١٦ ـــــــه من حـــــــاالت القت عـــــــدد مـــــــا مت التحقق من
واالختطاف، واالختفاء القســري، واالحتجاز التعســفي، والتعذيب 
للصـــــحفيني والعاملني يف الوســـــط اإلعالمي املرتبطني م والنقابيني 

 عشر شهرا املاضيةواملدافعني عن حقوق اإلنسان خالل االثين 

عدد البلدان اليت تعتمد وتطبق ضــــــــمانات دســــــــتورية  ٢-١٠-١٦ 
 و/أو تشريعية و/أو سياساتية إلطالع اجلمهور على املعلومات

تعزيز املؤســـــــــــســـــــــــات الوطنية ذات الصـــــــــــلة، جبملة أمور منها أ -16
التعاون الدويل، من أجل بناء القدرات على مجيع املســـــــــــــــتويات، وال 

 البلدان النامية، ملنع العنف ومكافحة اإلرهاب واجلرميةسيما يف 

وجود مؤســــســــات وطنية مســــتقلة حلقوق اإلنســــان وفقا  1-أ-16
 ملبادئ باريس

ب تعزيز القوانني والســياســات غري التمييزية وإنفاُذها لتحقيق -16
 التنمية املستدامة

نســـــــبة الســـــــكان الذين أبلغوا عن تعرضـــــــهم شـــــــخصـــــــيا  1-ب-16
ييزية أو حترش خالل االثين عشر شهرا السابقة ألسباب ملمارسات مت

 حيظر القانون الدويل حلقوق اإلنسان التمييز على أساسها
 تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة - 17الهدف 

  الشؤون المالية
جمموع اإليرادات احلكومية اإلمجالية كنســــــــبة من الناتج  ١-١-١٧

 احمللي اإلمجايل، حبسب املصدر
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 املؤشرات )2030األهداف والغايات (من خطة التنمية املستدامة لعام 
الدعم تعزيز تعبئة املوارد احمللية، بوســــــــــــــائل تشــــــــــــــمل تقدمي  ١-١٧  

الدويل إىل البلدان النامية، لتحسني القدرات احمللية يف جمال حتصيل 
 الضرائب وغريها من اإليرادات

 احمللية نسبة امليزانية احمللية املمولة من الضرائب ٢-١-١٧

البلــــدان املتقــــدمــــة النمو بتنفيــــذ التزامــــاــــا يف جمــــال قيــــام  ٢-١٧
املســـــــــــــــاعدة اإلمنائية الرمسية تنفيذاً كامًال، مبا يف ذلك التزام العديد 

يف املائة من  0,7من تلك البلدان ببلوغ هدف ختصــــــــــيص نســــــــــبة 
دخلهــا القومي اإلمجــايل للمســــــــــــــــاعــدة اإلمنــائيــة الرمسيــة املقــدمــة إىل 

يف املــائــة  0,15ســـــــــــــــبــة ترتاوح بني البلــدان النــاميــة، وختصـــــــــــــــيص ن
يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للمســــــاعدة اإلمنائية  0,20 و

الرمسية ألقل البلدان منواً؛ ويشـــجع مقدمو املســـاعدة اإلمنائية الرمسية 
يف املائة  0,20على النظر يف إمكانية رسم هدف ُخيصص مبوجبه 

ســــــــــــــاعدة اإلمنائية الرمسية على األقل من الناتج القومي اإلمجايل للم
 ألقل البلدان منوا

صــايف املســاعدة اإلمنائية الرمسية، وجمموعها، واملســاعدة  ١-٢-١٧
اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل أقل البلدان منواً، كنســـــــــــــــبة من الدخل 
القومي اإلمجايل للجهات املاحنة يف جلنة املســـــــــــاعدة اإلمنائية التابعة 

 يف امليدان االقتصاديملنظمة التعاون والتنمية 

حشـــــــد موارد مالية إضـــــــافية من مصـــــــادر متعددة من أجل  ٣-١٧
 البلدان النامية

االســـــتثمار املباشـــــر األجنيب واملســـــاعدة اإلمنائية الرمسية  ١-٣-١٧
 والتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب كنسبة من إمجايل امليزانية احمللية

الواليات املتحدة)  حجم التحويالت املالية (بدوالرات ٢-٣-١٧ 
 كنسبة من جمموع الناتج احمللي اإلمجايل

مساعدة البلدان النامية يف حتقيق القدرة على حتمل الديون  ٤-١٧
على املدى الطويل من خالل تنســــيق الســــياســــات الرامية إىل تعزيز 
التمويل بديون وختفيف أعباء الديون وإعادة هيكلتها، حســــــــــــــــب 

ديون اخلارجية للبلدان الفقرية املثقلة ا االقتضاء، ومعاجلة مسألة ال
 إلخراجها من حالة املديونية احلرجة

تكاليف خدمة الدين كنســــــــــبة من صــــــــــادرات الســــــــــلع  ١-٤-١٧
 واخلدمات

اعتمـــاد نظم لتشـــــــــــــــجيع االســـــــــــــــتثمـــار ألقــل البلـــدان منواً،  ٥-١٧
 وتنفيذها

عـــــدد البلـــــدان اليت تعتمـــــد وتنفـــــذ نظمـــــًا لتشـــــــــــــــجيع  ١-٥-١٧
 لصاحل أقل البلدان منواً االستثمار 

  التكنولوجيا
تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل بني الشـــــــــمال واجلنوب ويف  ٦-١٧

مــــــا بني بلــــــدان اجلنوب والتعــــــاون الثالثي يف مــــــا يتعلق بــــــالعلوم 
والتكنولوجيا واالبتكار والوصـــــــــول إليها، وتعزيز تبادل املعارف وفق 

التنســــــيق يف ما بني شــــــروط متفق عليها، بوســــــائل تشــــــمل حتســــــني 
اآلليات القائمة، وال ســـــــــــــــيما على مســـــــــــــــتوى األمم املتحدة، ومن 

 التكنولوجيا  خالل آلية عاملية لتيسري

عدد اتفاقات التعاون يف جمايل العلوم و/أو التكنولوجيا  ١-٦-١٧
 املربمة بني البلدان، حبسب نوع التعاون

العريض االشــرتاكات يف اإلنرتنت الســلكي ذي النطاق  ٢-٦-١٧
 من السكان، حبسب السرعة 100لكل 
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 املؤشرات )2030األهداف والغايات (من خطة التنمية املستدامة لعام 
تعزيز تطوير تكنولوجيات ســـــــــــــــليمة بيئياً ونقلها ونشـــــــــــــــرها  ٧-١٧  

وتعميمها يف البلدان النامية بشـــــــــروط مواتية، مبا يف ذلك الشـــــــــروط 
 التساهلية والتفضيلية، وذلك على النحو املتفق عليه

أجــل جمموع مبلغ التمويــل املعتمــد للبلــدان النــاميــة من  ١-٧-١٧
تعزيز تطوير تكنولوجيات ســـليمة بيئياً ونقلها ونشـــرها وتعميمها يف 

 البلدان النامية
التفعيــل الكــامــل لبنــك التكنولوجيــا وآليــة بنــاء القــدرات يف  ٨-١٧

جماالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار لصــــاحل أقل البلدان منواً حبلول 
وال ســيما  ، وتعزيز اســتخدام التكنولوجيات التمكينية،2017عام 

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنرتنت ١-٨-١٧

  بناء القدرة
تعزيز الدعم الدويل لتنفيذ بناء القدرات يف البلدان النامية  ٩-١٧

تنفيذاً فعاًال وحمدد األهداف من أجل دعم اخلطط الوطنية الرامية 
املســــتدامة، بوســــائل تشــــمل التعاون إىل تنفيذ مجيع أهداف التنمية 

 بني الشمال واجلنوب ويف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي

القيمة الدوالرية للمســــــــــــاعدة املالية والتقنية (بوســــــــــــائل  ١-٩-١٧
تشـــــــــــمل التعاون بني الشـــــــــــمال واجلنوب ويف ما بني بلدان اجلنوب 

 والتعاون الثالثي) املرصودة للبلدان النامية

  التجارة
إجيـــاد نظـــام جتـــاري متعـــدد األطراف عـــاملي وقـــائم على  ١٠-١٧

القواعــد ومفتوح وغري متييزي ومنصـــــــــــــــف يف إطــار منظمــة التجــارة 
العاملية، بوســـــــــــــائل منها اختتام املفاوضـــــــــــــات اجلارية يف إطار خطة 

 الدوحة اإلمنائية اليت وضعتها تلك املنظمة

مجيع أحناء املتوســـــــــــــــط املرجح للتعريفات اجلمركية يف  ١-١٠-١٧
 العامل

ســـيما   حتقيق زيادة كبرية يف صـــادرات البلدان النامية، وال ١١-١٧
بغرض مضاعفة حصة أقل البلدان منواً من الصادرات العاملية حبلول 

 2020عام 

حصة البلدان النامية وأقل البلدان منواً من الصادرات  ١-١١-١٧
 العاملية

لوصـــــــول منتجات مجيع حتقيق التنفيذ املناســـــــب التوقيت  ١٢-١٧
أقل البلدان منواً إىل األســـــــــــــواق بدون رســـــــــــــوم مجركية أو حصـــــــــــــص 
مفروضـــــة، متاشـــــياً مع قرارات منظمة التجارة العاملية، بوســـــائل منها 
كفالة جعل قواعد املنشـــــــــــــــأ التفضـــــــــــــــيلية املنطبقة على واردات أقل 
البلدان منواً شــفافًة وبســيطًة، وكفالة مســامهة تلك القواعد يف تيســري 

 الوصول إىل األسواق

متوســـــــــــــــط التعريفــات اجلمركيــة اليت تواجههــا البلــدان  ١-١٢-١٧
 النامية وأقل البلدان منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية

  المسائل العامة
  اتساق السياسات واملؤسسات

تعزيز اســــــــتقرار االقتصــــــــاد الكلي على الصــــــــعيد العاملي،  ١٣-١٧
 وحتقيق اتساقها بوسائل تشمل تنسيق السياسات

 لوحة متابعة حالة االقتصاد الكلي ١-١٣-١٧
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 املؤشرات )2030األهداف والغايات (من خطة التنمية املستدامة لعام 
عــــدد البلــــدان اليت لــــديهــــا آليــــات لتعزيز اتســـــــــــــــــــاق  ١-١٤-١٧ تعزيز اتساق السياسات ألغراض التنمية املستدامة ١٤-١٧  

 سياسات التنمية املستدامة
احرتام اهلامش السياسايت والقيادة لكل بلد لوضع وتنفيذ  ١٥-١٧

 للقضاء على الفقر وحتقيق التنمية املستدامةسياسات 
مـــــدى اســـــــــــــــتخـــــدام أطر النتـــــائج وأدوات التخطيط  ١-١٥-١٧

 اململوكة للبلدان من جانب مقدمي التعاون اإلمنائي
  شراكات أصحاب املصلحة املتعددين

تعزيز الشــــراكة العاملية من أجل حتقيق التنمية املســــتدامة،  ١٦-١٧
أصـــــــــــــحاب املصـــــــــــــلحة املتعددين جلمع وتكميلها بشـــــــــــــراكات بني 

املعــــارف واخلربات والتكنولوجيــــا واملوارد املــــاليــــة وتقــــامسهــــا، وذلــــك 
دف دعم حتقيق أهداف التنمية املســــــــتدامة يف مجيع البلدان، وال 

 سيما البلدان النامية

عدد البلدان اليت أبلغت عن إحراز تقدم يف ما يتعلق  ١-١٦-١٧
حاب املصـــلحة املتعددين اليت تدعم بأطر رصـــد فعالية التنمية ألصـــ
 حتقيق أهداف التنمية املستدامة

تشــجيع وتعزيز الشــراكات العامة والشــراكات بني القطاع  ١٧-١٧
العام والقطاع اخلاص وشــــراكات اتمع املدين الفعالة، باالســــتفادة 
 من اخلربات املكتسبة من الشراكات ومن اسرتاتيجياا لتعبئة املوارد

ــــــــــــــــــــــ (أ) ا ١-١٧-١٧ ملبلغ بدوالرات الواليات املتحدة املرصــــــــود لـ
الشــــــــراكات بني القطاعني العام واخلاص و (ب) شــــــــراكات اتمع 

 املدين
  البيانات والرصد واملساءلة

تعزيز تقــدمي الــدعم لبنــاء قــدرات البلــدان النــاميــة، مبــا يف  ١٨-١٧
قيق زيادة ذلك أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصـــغرية النامية، لتح

كبرية يف توافر بيــانــات عــاليــة اجلودة ومنــاســـــــــــــــبــة التوقيــت وموثوقــة 
ومفصـــــــــــــلة حســـــــــــــب الدخل، واجلنس، والســـــــــــــن، واالنتماء العرقي 
واإلثين، والوضـــــــــــــــع من حيـــث اهلجرة، واإلعـــاقـــة، واملوقع اجلغرايف، 
وغريها من اخلصـــــــائص ذات الصـــــــلة يف الســـــــياقات الوطنية، حبلول 

 2020عام 

مؤشــــــــرات التنمية املســــــــتدامة املوضــــــــوعة على نســــــــبة  ١-١٨-١٧
الصـــعيد الوطين، مع التصـــنيف الكامل هلا عندما تكون ذات صـــلة 

 بالغاية املستهدفة، وفقاً للمبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية
عدد البلدان اليت لديها تشــــــــــــريعات إحصــــــــــــائية على  ٢-١٨-١٧

 اءات الرمسيةالصعيد الوطين واليت تتقيد باملبادئ األساسية لإلحص

عدد البلدان اليت لديها خطة إحصـــــــــــــائية وطنية ممولة  ٣-١٨-١٧ 
 بالكامل وقيد التنفيذ، حبسب مصدر التمويل

االســـــــتفادة من املبادرات القائمة لوضـــــــع مقاييس للتقدم  ١٩-١٧
احملرز يف حتقيق التنميــة املســـــــــــــــتــدامــة تكمــل النــاتج احمللي اإلمجــايل، 

اإلحصــــــــــــــــائيــة يف البلــدان النــاميــة، حبلول عــام ودعم بنــاء القــدرات 
2030 

القيمة الدوالرية جلميع املوارد املتاحة لتعزيز القدرات  ١-١٩-١٧
 اإلحصائية يف البلدان النامية

نســـــــــــــــبــة البلــدان اليت (أ) أجرت تعــدادًا واحــدًا على  ٢-١٩-١٧
األقل للســــــكان واملســــــاكن يف الســــــنوات العشــــــر املاضــــــية؛ و (ب) 

يف  80يف املائة يف تســـــــجيل املواليد ونســـــــبة  100حققت نســـــــبة 
 املائة يف تسجيل الوفيات

 


