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 اإلحصائية اللجنة
 واألربعون السابعة الدورة

 2016 مارس/آذار 8-11
 **املؤقت األعمال جدول من )أ( 3 البند

بنود للمناقشة واختاذ القرار: البيانـا   
ــة    ــة التنميــ ــة ميــ ــرا  املتعلقــ واملؤشــ

    2030املستدامة لعام 
ــر   ــ  تقري ــن املشــتر  اخلــءا  فري  أهــدا  مبؤشــرا  املعــي الوكــاال  ب

 املستدامة التنمية
  

 العام األمن من مذكرة  
ــا  ــرر وفقـ ــس ملقـ ــادي اجمللـ ــاعي االقتصـ ــا  2015/216 واالجتمـ ــة واملمارسـ  املتبعـ

 املعـي  الوكـاال   بـن  املشـتر   اخلـءا   فريـ   تقريـر  حييـ   بـنن  العـام  األمن يتشر ، املاضي يف
 اخلـءا   فريـ   ألعمـال  عامـا  عرضـا  التقريـر  هـذا  وسـيقدم . املسـتدامة  التنميـة  أهـدا   مبؤشرا 

 التنميـة  خيـة  يف الـواردة  والغايـا   األهـدا   لرصـد  عامليـة  مؤشـرا   إطـار  بوضـ   يتعلـ   فيما
 بنـا   إنشـائ   منـذ  اخلـءا   فريـ   هبا اضيل  اليت األنشية التقرير ويصف. 2030 لعام املستدامة
ــرار علــ  ــ  ق ــة اختذت  مقترحــا أيضــا ويعــر  واألربعــن السادســة دورهتــا يف اإلحصــائية اللجن

 .  واستعراضها 2030 لعام املستدامة التنمية خية ملتابعة عاملية مؤشرا  يتضمن
  

 
 

 .2016شباط/فءاير  29 يفأعيد إصدارها ألسباب فنية  *
** E/CN.3/2016/1. 
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 ألهـدا   املقترحـة  للمؤشـرا   النهائيـة  قائمـة ال الرابـ   املرف  يف احلايل لتنقيحا ويعر  
 علـن  أُ الـذي ، الثالـ   املرفـ   تنقـيح  الرابـ   املرف  وميث . اللجنة فيها تنظر لكي املستدامة التنمية
 التقريـر  هـذا  مـن  للمناقشـة  نقـاط  يف ،وبالتـايل  .األمـر  بـاد   يف نشـر   لـد   التقرير هذا يف عن 

   :نصها حبليص عدلت )ب( 38 الفقرة، املنقح
   [... :واعتماد رأيها إبدا  إىل مدعوة اإلحصائية اللجنة ]إن”  
ــواردة غايــا الو هــدا ألل العــاملي ؤشــرامل إطــار )ب(     خيــة يف ال

 املرفـ   يف املبينـة  ؤشـرا  امل يف املـبن  نحوال عل  2030 عامل املستدامة التنمية
 .  الوثيقة ذ هل الثال [ املرف  عو ] الراب 

 
 كـانون  17 يف ةالصـادر  E/CN.3/2016/2 األصـلية  للوثيقة ياب م الوثيقة هذ  من املتبقي لنصا

 .  2015 ديسمء/األول
 فريـــــ  أحــــر    الــــذي  التقـــــدم علــــ   التعليــــ   إىل مـــــدعوة اإلحصــــائية  واللجنــــة  
 كـــي نقـــاط التقريـــر هـــذا مـــن 38 الفقـــرة يف وتـــرد. املســـتقب  يف العمـــ  واجتاهـــا  اخلـــءا 
 .اللجنة تناقشها
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 أساسية معلوما  - أواًل 
 بـن  املشـتر   الفريـ   تشـكي  ، واألربعن السادسة دورهتا يف، اإلحصائية اللجنة أقر  - 1

 املقترحــة اختصاصــات  ُتــنق ح أن وقــرر  املســتدامة التنميــة أهــدا  مبؤشــرا  املعــي الوكــاال 
ــيت املناقشــة أســاس علــ  ــجرأُ ال ــدورة تلــ  يف تي ــ  علــ  أن وأكــد . ال  اإلحصــائية املكات
 الصـعيد  علـ   املبـادرة  بزمـام  األخذ لكفالة املؤشرا  إطار وض  يف ريادي بدور القيام الوطنية
، وممـثلن ، الوطنيـة  اإلحصـائية  املكاتـ   مـن  ممـثلن  اخلءا  فري  يضم أن عل  ووافقت، الوطي
 وكـذل  ، اخلـءا   فري  يف األعضا  غري للبلدان الوطنية اإلحصائية املكات  من، مراقبن بصفة
 أن إىل االختصاصـا   يف أشـري ، ذل  إىل وإضافة. والدولية اإلقليمية والوكاال  املنظما  من

، الفنيـة  واخلـءة  العـادل  اإلقليمـي  التمثيـ   كفالـة  وبغية. وشفافة منفتحة بيريقة سيعم  الفري 
 ُيراعــي أن أيضـا  اللجنــة وطلبـت . الفريــ  أعضـا   ترشـيح  القائمــة اإلقليميـة  اآلليــا  مـن  ُطلـ  
 إطـار  بشـنن  اخلـءا   فريـ   اجتمـا   إليها خلص اليت االستنتاجا  عمل  برنامج يف اخلءا  فري 

   .2015 فءاير/شباط 26 و 25 يومي املعقود 2015 عام بعد ملا التنمية خلية مؤشرا 
 والبـال   املنتخبـون  أعضـاهها  اقتـر  ، اإلحصـائية  للجنـة  والستن الرابعة الدورة وعق  - 2

 اختصاصـا   تنقـيح ، االعتبار يف االجتما  يف دار  اليت املناقشة أخذ م ، عضوا 24 عددهم
 .  األول( املرف  )انظر التايل اللجنة اجتما  حىت مؤقتا تستخدم لكي اخلءا  فري 
 يف اجلغـرايف  التمثيـ   بشـنن  مقتـر   علـ   املنتخبون اإلحصائية اللجنة أعضا  اتف  كما - 3

 اآلليـا   رشـحت ، اإلقليميـة  اللجـان  مـن  وبتنييـد ، اللجنة رئيس طل  عل  وبنا . اخلءا  فري 
 وحبلـول . اآلليـا   تلـ   إليهـا  تنتمـي  الـيت  املنـاط   ميثلـون  الفري  يف أعضا  اإلقليمية اإلحصائية

ــران 2 و 1 يــومي يف، للفريــ  األول االجتمــا  وعــدم  مــن أربــ  كانــت، 2015 يونيــ /حزي
 املكاتـ   عـن  ممـث   28 مـن  حاليـا  الفريـ   ويتـنلف . ترشيحاهتا مجي  قدمت قد اخلمس املناط 

 األعضـا   غـري  البلـدان  عن ممثلن، مراقبن بصفة، ويضم الثاين( املرف  )انظر الوطنية اإلحصائية
 ودعمـا  مشـورة  أسـدوا  الـذين  والدوليـة  اإلقليميـة  والوكـاال   اإلقليمية اللجان وعن الفري  يف

 اخلـءا   فريـ   أعضـا   جيـري  أن املتوقـ   ومـن . اآلن حـىت  العمليـة  مراحـ   مجي  يف هامن تقنين
 ميثلـوا  أن هلـم  يتسـ   حـىت  اإلقليميـة  دون ومناطقهم مناطقهم يف البلدان م  منتظمة مشاورا 
 بنشـاط  الفريـ   يف األعضـا   غـري  البلـدان  شـاركت  كمـا . كـا   حنو عل  البلدان مجي  مواقف

 يف آرائهــا عــن واإلعــراب مــدخ هتا إرســال منــها بنســالي  وذلــ ، مراقــ  بصــفة أعمالــ  يف
 حاليـا  الفريـ   رئاسـة  وتتـوىل . الفري  اجتماعا  يف، أحيانا، واملشاركة اإللكترونية املشاورا 
 .واملكسي  الفلبن
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 املسـتدامة  التنميـة  خية عاملنا: حتوي ”، 70/1 قرارها يف، العامة اجلمعية أعاد  وقد - 4
ــام ــذي، “2030 لع ــد ال ــؤ ر يف اعتم ــة م ــم قم ــاد املتحــدة األم ــة العتم ــة خي ــا التنمي ــد مل  بع
ــام ــول 25 يف 2015 ع ــبتمء/أيل ــد، 2015 س ــة تنكي ــة الوالي ــيت املهم ــة إىل أســندهتا ال  اللجن

 يف األعضـا   الـدول  وتشري. املقتر  العاملية املؤشرا  إطار وتنفيذ وض  يف واملتمثلة اإلحصائية
 بـن  املشـتر   اخلـءا   فريـ   سيصـوغ   الذي، العاملية املؤشرا  إطار” أن إىل 2030 عام خية

 حبلـول  اإلحصـائية  اللجنـة  عليـ   سـتواف  ، املسـتدامة  التنميـة  أهـدا   مبؤشـرا   املعي الوكاال 
 وفقـا ، العامـة  واجلمعيـة  واالجتمـاعي  االقتصـادي  اجمللس بعدئذ يعتمد  مث، 2016 مارس/آذار

 الــدول اتفقــت، ذلــ  عــن وفضـ  . (75 الفقــرة، 70/1 )القــرار “الصــدد هــذا يف لواليتيهمـا 
 السياســي املنتــد  مســتو  علــ  واالســتعرا  املتابعــة عمليــا  تسترشــد” أن علــ  األعضــا 
 األمـن  سـيعده   الـذي  املسـتدامة  التنميـة  أهـدا   عـن  السـنوي  املرحلـي  بالتقرير املستو  الرفي 
 والبيانــا  العامليــة املؤشــرا  إطــار إىل باالســتناد، املتحــدة األمــم منظومــة مــ  بالتعــاون العــام

 وتكليـف ، “اإلقليمـي  الصـعيد  علـ   اجملمهعـة  واملعلوما  طنيةالو اإلحصائية النظم من املستمدة
ــر إعــداد مبهمــة العامــة األمانــة  علــ  بنــا  املســتدامة التنميــة أهــدا  عــن ســنوي مرحلــي تقري

 وســُتدر . (83 الفقــرة، نفســ  )املرجــ  وينفــذ  اخلــءا  فريــ  يضــع  النحــو علــ  املؤشــرا 
ــا  قاعــدة يف املؤشــرا  ــ  بيان ــا  س ســ  جلمي ــة البيان ــيت املتاحــة الدولي  الشــعبة تتعهــدها ال
 .العامة باألمانة واالجتماعية االقتصادية الشؤون إلدارة التابعة اإلحصائية

 احملـر   التقـدم  واسـتعرا   ملتابعـة  الكافيـة  البيانـا   بنمهيـة  األعضا  الدول سلمت كما - 5
 تـدعيم  إىل الراميـة  اجلهـود  تكثيـف  عل  واتفقت، وغاياهتا 2030 عام خية أهدا  حتقي  يف

 البلـدان  منـها  سـيما  وال، الناميـة  البلـدان  يف القـدرا   لبنـا   الـدعم  وتعزيـز  اإلحصائية القدرا 
 الناميــة الصــغرية اجلزريــة والــدول الســاحلية غــري الناميــة والبلــدان منــوا البلــدان وأقــ  األفريقيــة
 .  ) (( 74 الفقرة، 70/1 )القرار الدخ  املتوسية والبلدان

 يقضـي  الـذي  2030 عـام  خليـة  األساسـي  املبـدأ  بـنن  أيضـا  األعضـا   الدول وسلمت - 6
 أنـ   علـ   وشـدد   البيانـا   تصـنيف  يف عاليـا  مسـتو   سيتيل  الرك  عن أحد ختلف بعدم
 الوقـت  يف عليهـا  احلصـول  ميكـن  مصـنفة  موثوقة جيدة بيانا  لوجود حاجة هنال  ستكون”

 “أحـــد منـــها ُيســـتث  ال شـــاملة اســـتفادة وتكفـــ  احملـــر  التقـــدم قيـــاس يف تســـاعد املناســـ 
 .  (48 الفقرة، 70/1 )القرار

ــدول والتزمــت - 7 ــنن األعضــا  ال ــذ متابعــة يف بانتظــام تشــار  ب  2030 عــام خيــة تنفي
 ُتســتكم  أن علــ  وباالتفــا ، والعـاملي  واإلقليمــي الــوطي الصــعيد مـن  كــ  علــ  واستعراضـ  

 والــوطي اإلقليمــي الصــعيدين علــ  األعضــا  الــدول تضــعها مبؤشــرا  العامليــة املؤشــرا  هــذ 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
http://undocs.org/ar/A/RES/ 70/1


E/CN.3/2016/2/Rev.1 
 

 

16-02610 5/82 

 

 يتماشـ   مبـا  الوطنيـة  مؤشـراهتا  األعضـا   الدول وستض . (75 و 72 الفقرتان، 70/1 )القرار
 عـاملي  طاب  ذا  مرامي تعتء الغايا  بنن يقضي والذي 2030 عام خية يف الوارد املبدأ م 

 مبسـتو   مسترشـدة  هبـا  اخلاصـة  الوطنيـة  غاياهتـا  حكومـة  كـ   حتـدد  حيـ  ، بلوغهـا  إىل ُييمح
 .  (55 الفقرة، نفس  )املرج  الوطنية الظرو  مراعاة م  ولكن العاملي اليمو 

  
 العاملية املؤشرا  إطار وض  عملية - ثانيا 

ــا - 8 ــف ووفق ــرار الصــادر للتكلي ــة اجلمعيــة بق ــار فســيكون، 70/1 العام  املؤشــرا  إط
، وغاياهتــا املســتدامة التنميــة أهــدا  مجيــ  وســيتناول، واحــد آن يف وحمكمــا بســييا” العامليــة

 “وطمـو   وتكامـ   سياسـي  تـوا ن  مـن  جتسـد   ما عل  وسيحافظ، التنفيذ وسائ  ذل  يف مبا
 جهـــد كـــ  وبـــذل جـــدا مكثفـــة بصـــورة الفريـــ  عمـــ  وقـــد. (75 الفقـــرة، 70/1 )القـــرار
 .تاما احتراما املباد  هذ  احترام لكفالة ممكن
 أسـس  وض  عل  العم  فينبغي، 70/1 القرار يف األعضا  الدول ب  سلمت وحسبما - 9

 بنسـر   املؤشـرا   إطـار  وضـ   يكـون  أن املتـوخ   ومـن . األسس تل  تتوافر ال حيثما البيانا 
ــة ــ  عملي ــا تتيل ــي وقت ــ  تنيــوي أن وينبغ ــال عل ــ  تنقيحــا  إدخــال احتم ــن م ــوافر حتسُّ  ت
 .والبيانا  املعار 

ــا  ويف - 10 ــة املفاوضـــ ــة احلكوميـــ ــيت الدوليـــ ــت الـــ ــومي يف ُأجريـــ  /آذار 24 و 23 يـــ
 اللجنــة أعدتــ  تقنيــا تقريـرا  اإلحصــائية اللجنــة رئــيس عـر  ، املؤشــرا  بشــنن 2015 مـارس 
 للمؤشـرا   واإلرشـادية  األوليـة  للمقترحـا   الوطنيـة  اإلحصائية املكات  أجرت  تقييما يتضمن
 عـن ، التقريـر  ذلـ   يف، األعضـا   الـدول  وأعربـت . املتحـدة  األمم منظومة يف خءا  أعدها اليت

 العامليــة املؤشــرا  إطــار لوضــ  اإلحصــائية اللجنـة  عليهــا اتفقــت الــيت اليريــ  خلرييــة تنييـدها 
 معلومـا   تقـد   علـ   اللجنـة  دأبـت ، األوىل اإلع ميـة  اإلحاطـة  تلـ   وعق . الزمي وجدول 
ــة إىل مســتكملة ــ  العمــ  يف احملــر  التقــدم عــن العامــة اجلمعي ــة املؤشــرا  بإطــار املتعل ، العاملي

ــا ــا  ثـــ   ذلـــ  يف مبـ ــة إحاطـ ــدمها إع ميـ ــيس قـ ــة رئـ ــار يف اللجنـ ــايو/أيـ ــو  مـ ــ /و ـ  يوليـ
 األوسـاط  بـن  إليـ   احلاجـة   ـس  حـوار  إجـرا   ذلـ   أتـا   وقـد . 2015 نوفمء/الثاين وتشرين

ــة بضــرورة التســليم مــ ، والسياســية اإلحصــائية  ألن السياســية األوســاط إطــ   علــ  املواظب
 وضـعها  يف العمـ   أن رغـم  وذلـ  ، العامـة  اخليـة  من يتجزأ ال جز ا ستكون العاملية املؤشرا 

 .  للغاية تقي
  

http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
http://undocs.org/ar/A/RES/ 70/1
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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 مبؤشـرا   املعـي  الوكـاال   بـن  املشـتر   اخلـءا   فريـ   بـ   اضـيل   الـذي  العم   
 املستدامة التنمية أهدا 

 /حزيـران  2 و 1 يـومي  يف نيويـور   يف عقد الذي، اخلءا  لفري  األول االجتما  يف - 11
 مـن  ذلـ   وغـري ، املؤشرا  انتقا  وعملية، الفري  عم  أسالي  األعضا  ناقش، 2015 يوني 

 اســتعر   كمــا. البيانــا   وتصــنيف األهــدا   بــن الــرواب   مثــ ، األمهيــة  البالغــة املســائ 
 الشـعبة  أعـدهتا  الـيت  هبـا  املتصـلة  البيانـا   وُمعرِّفـا   املقترحـة  للمؤشـرا   جتمي  أول االجتما 
 للمقترحـا   الوطنيـة  اإلحصـائية  املكاتـ   أجرتـ   الذي األويل التقييم إىل باالستناد، اإلحصائية

 أعضـا    وِّد كمـا . ورصدها العاملية املؤشرا  مج  عن املسؤولة الدولية الوكاال  قدمتها اليت
 اخلـا   والقيـا   األكادمييـة  واألوسـاط  املـدين  اجملتمـ   مـن  الـواردة  للُمدخ   بتجمي  الفري 
 علـ   اتُّفـ  ، االجتمـا   ويف. االجتمـا   قبـ   أجريـت  النيـا   واسـعة  تشـاور  عمليـة  خـ ل  من

ــد ــا  مســارين حتدي ــ ، للنق ــا  أول مســار يركــز حي ــ  للنق ــة األطــر عل ــاهيم املفاهيمي  ومف
 .والغايا  األهدا  بن التراب  أوج  حتديد عل  ثان مسار ويركز ،وتعاريفها املؤشرا 

 بـن  فيمـا  مشاورا  أجريت، 2015 أغسيس/آب 9 و يولي / و  7 بن الفترة ويف - 12
 مـ   موا يـة  مشاورا  ُأجريت، ذل  إىل وإضافة. النقا  مساري إطار يف اخلءا  فري  أعضا 
 قـدموا  الـذين  الفري ( يف أعضا  ليست اليت والبلدان والدولية اإلقليمية الوكاال  )من املراقبن
 إىل أغسـيس /آب 11 مـن  الفتـرة  ويف. املقترحة املؤشرا  بشنن إضافية واقتراحا  مدخ  

 مجيـ   مـ   املقترحـة  املؤشـرا   بشـنن  مفتوحـة  مشـاورا   ُأجريـت ، 2015 سـبتمء /أيلول 14
ــدان ــة والوكــاال ، البل ــة اإلقليمي ــدين واجملتمــ ، والدولي ــة واألوســاط، امل  والقيــا ، األكادميي
 املشــاورا  مـن  املرحلـة  هـذ   يف استعراضـها  جـر   الـيت  املقترحـا   قائمـة  وتضـمنت . اخلـا  
ــيت التصــويبا  أو التعليقــا  أو املــدخ   مجيــ  ــة الوكــاال  مــن اخلــءا  تلقاهــا ال  يف الدولي

ــ  األول االجتمــا  ــ  أو للفري ــيريا  وكــذل ، مباشــرة عقب ــا  األهــدا  يف التغ ــيت والغاي  ال
 الــُمقتر   يف وأدرجـت  املسـتدامة  التنميـة  أهـدا   بشنن الدولية احلكومية املفاوضا  اعتمدهتا
 .“املستدامة للتنمية 2030 عام خية عاملنا: حتوي ”، النهائي
، الــواردة املــدخ   جلميــ  مــوجزا اإلحصــا ا  شــعبة أعــد ، املشــاورا  هنايــة ويف - 13

ــوجز وُنشــر ــ  امل ــ  عل ــ  الشــبكي املوق  يف (http://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs) اخلــءا  لفري
 و ود ، (“2015 سـبتمء /أيلـول  25، التعليقـا   موجز” )انظر 2015 سبتمء/أيلول 25

 واألوسـاط  املـدين  اجملتمـ   قـدمها  مفصـلة  ملـدخ    بتجميـ   اخلـءا   فريـ   أعضـا   أيضا الشعبة
   .اخلا  والقيا  األكادميية
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ــة املشــاورا  إىل وإضــافة - 14 ــ  أعضــا  اضــيل ، املنظمَّ  اإلحصــا ا  وشــعبة اخلــءا  فري
 يف وشـاركوا ، املـدين  واجملتمـ   والوكاال  األعضا  الدول م  التفاع  تضمنت عديدة بننشية

 .التقنية واملشاورا  اإلحاطا 
ــر دامــت الــيت املشــاورا  وأمثــر  - 15 ــروة شــهرين مــن ألكث  املقترحــا  مــن اســتثنائية ث

 قبـ   هنائيـا  استعراضـا  هلـا  جيـروا  لكـي  اخلـءا   فريـ   ألعضـا   وُوفـر   ُجمعـت  الـيت  واملدخ  
ــاعهم ــاين اجتم ــتنادا. الث ــا  إىل واس ــ  أعضــا  تعليق ــة اقترحــت، الفري ــة األمان  تصــنيف العام
، الثــاين االجتمــا  وقــت مــن ممكنــة اســتفادة أقصــ  حتقيــ  هبــد ، فئــا  ثــ   يف املؤشــرا 
ــذي ــن مل الـ ــيح يكـ ــرا  ليتـ ــة إجـ ــة مناقشـ ــنن مستفيضـ ــ  بشـ ــا  مجيـ ــال  املقترحـ ــددها البـ  عـ
 الـيت  تلـ   التـايل:  النحـو  علـ   فيهـا  نظـر  الـيت  الفئـا   وكانـت . املؤشرا  بشنن مقترحا 225
ــ  ــة حتظـ ــة مبوافقـ ــرا ”) عامـ ــ ، (“خضـ ــيت وتلـ ــمن الـ ــ  تتضـ ــائ  بعـ ــيت املسـ ــ  مل الـ  ُتحـ

 ووافـ  . (“رماديـة ”) عمقـا  أكثـر  مناقشـة  إىل حتتـا   تـزال  ال أهنا بدا اليت وتل ، (“صفرا ”)
 مت الــيت املؤشــرا  ســو  للفريــ  الثــاين االجتمــا  يف تنــاقش ومل املقتــر  علــ  الفريــ  أعضــا 
 .األصفر باللون ترميزها
 /األول تشـــرين 28 إىل 26 مـــن الفتـــرة يف اخلـــءا  لفريـــ  الثـــاين االجتمـــا  وُعقـــد - 16

 اخليـوا   وحتديـد  املقترحـة  املؤشـرا   ومناقشـة  اسـتعرا   هبد ، بانكو  يف 2015 أكتوبر
 أعضـا   بـن  مـن  24 لـ ممثلن مشلوا، مشاركا 220 من أكثر االجتما  وحضر. للعملية املقبلة
ــال  الفريـــ  ــددهم البـ ــوا 28 عـ ــوايل، عضـ ــوا، مراقـــ  200 وحـ ــدول مشلـ ــري الـ ــا  غـ  األعضـ

ــ  يف ــة املنظمــا  عــن وممــثلن، الفري ــة الدولي ــة واألوســاط املــدين واجملتمــ  واإلقليمي  األكادميي
 ترميزهـا  مت الـيت  تلـ   - املؤشـرا   مـن  الثانيـة  الفئـة  علـ   املناقشـة  وركـز  . اخلا  والقيا 

 .“صفرا ” بنهنا
ــتعر  - 17 ــا  واسـ ــا االجتمـ ــ  مـ ــرا 81 جمموعـ ــفر” مؤشـ ــا 32 و “أصـ ــا مقترحـ  متعلقـ

، املـداوال   اختتـام  ويف. متعـددة  عناصـر  علـ   املنيوية الغايا  تغيية بغر  إضافية مبؤشرا 
 مؤشـرا  67 التـايل:  النحـو  علـ   نوقشـت  الـيت  املؤشـرا   ترميـز  علـ   اخلءا  فري  أعضا  واف 
 املقترحـا    بشـنن  هامـة  شـواغ   لـديهم  يكن مل الفري  أعضا  أغلبية أن إىل تشري، “أخضر”
 املؤشــرا  أن إىل الفريــ  أعضــا  خَلــص كمــا. مؤشــرين وحــذ   “رماديــا” مؤشــرا 34 و
 للمؤشـرا   النهائيـة  الصـيغة  سُتوضـ   بينمـا ، الحقـة  مرحلـة  يف مناقشـتها  ستجري “الرمادية”
 ترميزهـا  الـيت  املؤشـرا   أما. اإلحصائية اللجنة إىل التقرير لتقد  امل ئم الوقت يف “اخلضرا ”
 القائمـة  يف إدراجهـا  علـ   وافقـوا  قـد  األعضا  كان اليت تل  األساس يف فهي، “رمادية” بنهنا
ــذ خيــ  ويف ــها، التنفي ــ  ُتحــظ مل ولكن ــا، اآلرا  يف واســ  بتواف ــام إىل احلاجــة بســب  إم  إ 
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 تـزال  ال الـيت  املؤشـرا   ترميـز  ومت. خمتلفـة  خيـارا   يف ُينظـر  يـزال  ال ألن  أو، الدقيقة الصياغة
 استعراضـها  جيـري  مسـائ   تعـالجج  الـيت  أو أخـر   دوليـة  حكوميـة  عمليـا   إطار يف النقا  قيد

ــا  داخــ  ــة عملي ــة حكومي ــاللون أخــر  دولي ــا أيضــا “الرمــادي” ب ــيح مب ــام يت ــا  إ   العملي
 الــدويل احلكــومي اخلــءا  فريــ  إطــار يف مناقشــتها اجلــاري املؤشــرا  ذلــ  ومشــ . األخــر 
 خمـــاطر مـــن باحلـــد الصـــلة ذا  واملؤشـــرا  باملصـــيلحا  املعـــي العضـــوية املفتـــو  العامـــ 
 الـدورة  اختتـام  بعـد  استعراضـها  سيجري اليت املناخ تغري مبسائ  املتعلقة واملؤشرا ، الكوار 
 املعقـودة  املنـاخ  تغـري  بشـنن  اإلطاريـة  املتحدة األمم اتفاقية يف األطرا  ملؤ ر والعشرين احلادية

ــاريس يف ــرة يف ب ــن الفت ــاين تشــرين 30 م ــوفمء/الث ــانون 11 إىل ن  2015 ديســمء/األول ك
 .املناخ( تغري بشنن املتحدة ماألم )مؤ ر
 توافـ   عـن  أسـفر  إذ، العامليـة  املؤشـرا   إطـار  وضـ   يف حامسة خيوة االجتما  ومثَّ  - 18
 وضـ   يف املقبلـة  اخليـوا   وبشنن املقترحة املؤشرا  من الكبرية الغالبية بشنن اآلرا  يف واس 
 اخلـءا   فريـ   أعضا  بن جدا مكثفة مناقشة إجرا  االجتما  وأتا . النهائية صيغت  يف املقتر 

 األعضـا   غـري  والبلـدان  الدوليـة  الوكاال  خءا  م  لآلرا  وتبادل مثمرة وتفاع   الرئيسين
 .  اخلا  والقيا  األكادميية واألوساط املدين اجملتم  ممثلي من كبري عدد وم ، الفري  يف
 مفتوحــة مشــاورا  جــر ، الثــاين االجتمــا  بعــد، نــوفمء/الثــاين تشــرين أوائــ  ويف - 19

 اخلــءا  فريــ  يف أعضــا  ليســت الــيت األعضــا  والــدول الدوليــة الوكــاال  خــءا  مــ  وجيــزة
ــ  إىل واســتنادا. “اخلضــرا ” املؤشــرا  بشــنن اآلخــرين املصــلحة وأصــحاب  املــدخ   مجي
 مرحلـة  عقـد  خـ ل  مـن  النهائيـة  صيغتها يف “اخلضرا ” املؤشرا  اخلءا  فري  وض ، املقدَّمة
ــن املشــاورا  مــن إضــافية ــر هــذا إعــداد وقــت وحــىت. األعضــا  ب  جمموعــ  مــا ُأدر ، التقري
ــرا 229 ــر  يف مؤش ــا، املقت ــرا 149 ذلــ  يف مب ــرا 80 و “أخضــر” مؤش . “رماديــا” مؤش
ــ  ــ  وواف ــ  أيضــا الفري  املؤشــرا  بشــنن واملشــاورا  االســتعرا  ملواصــلة عمــ  خيــة عل

 اإلحصـائية  اللجنـة  علـ   ُتعـر   أساسـية  معلوما  وثيقة من كجز  تقدميها املقرر “الرمادية”
 األساسـية  املعلومـا   وثيقـة  وستصـف . 2016 فءايـر /شـباط  يف واألربعـن  السـابعة  دورهتا يف

 الـيت  احلـاال   إبـرا   مـ  ، املؤشـرا   مـن  اجملموعـة  هـذ   بشـنن  الفريـ   بـ   اضـيل   الـذي  العمـ  
 .بشنهنا العم  من مزيد إجرا  إىل حاجة هنا  ستكون
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 العاملية املؤشرا  إطار تقد  - ثالثا 
 العاملي الرصد أج  من مؤشرا  إطار - ألف 

 واستعراضــها والغايــا  األهــدا  متابعــة 1 العامــة اجلمعيــة طلبــت، 70/1 القــرار يف - 20
 2030 عـام  خيـة  السـتعرا   املقترحـة  واملؤشـرا  . العامليـة  املؤشرا  من جمموعة باستخدام
 اشـتر   وشـفافة  ومفتوحـة  للجميـ   شـاملة  تشـاورية  لعملية نتيجة هي التقرير هذا يف املعروضة

 يف األعضــا  الــدول وتوصــيا  بيلبــا  مسترشــدين، املصــلحة أصــحاب مــن كــبري عــدد فيهــا
 العضـوية  بـاب  املفتـو   العامـ   الفريـ   يف األعضـا   الـدول  إليـ   أشار  ومثلما. العامة اجلمعية
 املــــؤرخ الفريــــ  تقريــــر يف، املســــتدامة التنميــــة بنهــــدا  واملعــــي العامــــة للجمعيــــة التــــاب 
ــإن، 2014 أغســيس/آب 12 ــة أهــدا ” ف ــا  مصــحوبة املســتدامة التنمي  وســيجري، بغاي
 وجهـة  ذا  وهـي . للقيـاس  القابلـة  النتـائج  عل  تركز مؤشرا  خ ل من هلا البلورة من مزيد
 خمتلــف احلســبان يف تنخــذ وهــي. اجلميــ  علــ  للتيبيــ  وقابلــة، عــاملي بيــاب  وتتســم، عمليــة
 .(1)“الوطنية واألولويا  السياسا  وحتترم الوطنية التنمية ومستويا  والقدرا  احلقائ 
 املســائ  يف اخلــءا  فريــ  نظــر، املؤشــرا  واختيــار املقترحــا  اســتعرا  وخــ ل - 21
 املؤشـرا   الختيـار  الشـاملة  املعـايري  وتضمنت. القياس وقابلية، املنهجية والس مة، الصلة ذا 
 .باملؤشرا  التعريف يسه  وأن حمدودا اإلمجايل العدد يكون أن إىل احلاجة العاملية
ــاقش - 22 ــ  أعضــا  ون ــراب  أوجــ  مســنلة اخلــءا  فري ، األغــرا  املتعــددة واملؤشــرا  الت

ــر  ــن احلــد بغ ــدد م ــرا  ع ــدة حــاال  ويف. املؤش ــد جــر ، ع ــدد واحــد مؤشــر حتدي  متع
 الوقـت  يف ولكـن . واحـدة  غايـة  مـن  أكثـر  بشـنن  احملر  التقدم لقياس م ئما باعتبار  األغرا 
 واحـد  مؤشـر  من أكثر اقُتر ، خمتلفة عناصر عدة فيها الغايا  تغيي اليت احلاال  ففي، نفس 
 اجلوانــ  مجيــ  تعــاج ال را املؤشــ بــنن، عــدة حــاال  يف، أيضــا األعضــا  وأقــر. غايــة لكــ 

 لتحديـد  جهـودا  اإلحصائي اجملتم  يبذل أن، اليوي  األج  يف، سيتعن وأن ، للغايا  املتعددة
 .القائمة املؤشرا  تستكم  مؤشرا 

 بالرصـد  املتعلقـة  واملؤشـرا   العامليـة  املؤشـرا   بن الع قة يف أيضا اخلءا  فري  ونظر - 23
 ُتشــك   أن املتوقـ   ومـن . واملواضــيعي الـوطي  ودون والـوطي  اإلقليمـي  الصــعيد مـن  كـ   علـ  

 يف خصوصـا  وذلـ  ، األخـر   املؤشـرا   جمموعـا   مجي  من الرئيسي اجلز  العاملية املؤشرا 
 بالرصـد  املتصـلة  اخلـءا   بع  احلسبان يف أخذ  العاملية املؤشرا  بشنن املناقشا  أن ضو 
ــ  غــري. واملواضــيعي الــوطي ودون والــوطي اإلقليمــي الصــعيد مــن كــ  علــ   ُتســتعم  قــد أن

__________ 

 (1) A/68/970  وCorr.1 ، 18 الفقرة الراب ، الفر.   

http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
http://undocs.org/ar/A/68/970


 E/CN.3/2016/2/Rev.1 

 

10/82 16-02610 

 

 والـوطي  اإلقليمـي  الصـعيد  مـن  كـ   عل  للرصد، خمتلفة األحيان بع  ويف، إضافية مؤشرا 
 وضــ  بالفعــ  جيــري كمــا. املؤشــرا  هــذ  بوضــ  األعضــا  الــدول وســتقوم. الــوطي ودون

 .اجملاال  من عدد يف املواضيعي للرصد مؤشرا 
 فئــا  وتغييــة البيانــا  تصــنيف يف العامليــة املؤشــرا  إلطــار رئيســي عنصــر ويتمثــ  - 24
 أحـد  ختلـف  عدم يف املتمث  2030 عام خلية الرئيسي املبدأ حتقي  أج  من السكان من معينة
   .أدنا ( جيم الفر  )انظر الرك  عن
 

 العاملي الرصد مؤشرا  قائمة - با  
 املقترحـة  العامليـة  املؤشـرا   التقريـر  هبذا الثال  املرف  يف الواردة املؤشرا  قائمة تضم - 25
 أنـ   إىل يشـري  مـا  وهـو ، جنميـة  بع مـة  موسومة املؤشرا  وبع . اخلءا  فري  عليها واف  اليت
 املقترحـا   فهـم  حتسـن  أجـ   من العم  من مبزيد القيام يتعن كان التقرير هذا تقد  وقت يف

 سـتقدم  الـيت ، األساسـية  املعلوما  وثيقة وستصف. بشنهنا اآلرا  يف تواف  إىل والتوص  احلالية
ــة إىل ــر/شــباط يف اإلحصــائية اللجن ــذي العمــ ، 2016 فءاي ــ  يضــيل  ال ــ  ب  وضــ  يف الفري

 مشــاورا  إجــرا  بينــها مــن بوســائ ، املؤشــرا  بتلــ  املتعلقــة للمقترحــا  النهائيــة الصــيغة
 طويــ  حــ  أيضــا األساســية املعلومــا  وثيقــة وتقتــر . املصــلحة أصــحاب مجيــ  مــ  إضــافية
 .فق  جزئيا مغياة الغايا  تكون حيثما املؤشرا  الستكمال األج 

 
 البيانا  بتصنيف املتصلة املسائ  الرك : عن أحد ختلف عدم - جيم 

 بـاليمو   مؤخرا املعتمدة املستدامة للتنمية 2030 عام خية يف املكرسة الرهية تتسم - 26
 خيلـف  بـنال ، الرحلة هذ  عل  ُتقب  إذ، األعضا  الدول وتعهد . التحوُّل إحدا  عل  وتقوم
ــد. ورا   أحــدا الركــ  ــاقش وق ــ  ن ــة املســائ  اخلــءا  فري ــ  بالتصــنيف املتعلق ــ  وواف  أن عل
 وينبغـي . اإلحصـائية  األوسـاط  عـات   عل  تق  اليمو  من اجلديد املستو  هذا تلبية مسؤولية

 احملـدَّد  النحـو  علـ   املصـنفة  العناصـر  من وغريها احملددة السكانية الفئا  تشم  أن للمؤشرا 
 قائمـة  يصـاح   البيانـا   لتصـنيف  شـام   مبـدأ  علـ   أيضـا  الفريـ   أعضـا   واتفـ  . الغايا  يف

 التايل: النحو عل  املؤشرا 
 مقتضـ   حبسـ   مصـنفة  املسـتدامة  التنميـة  أهـدا   مؤشـرا   تكون أن ينبغي  

 حيــ  مــن والوضـ   واإلثــي العرقـي  واالنتمــا  والسـن  واجلــنس الـدخ   حبســ  احلـال 
 األساسـية  للمبـاد   وفقـا ، أخـر   خصـائص  أي أو، اجلغـرايف  واملوقـ   واإلعاقة اهلجرة

 .الرمسية لإلحصا ا 
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 تعــاج وأن احملــددة الســكانية الفئــا  املؤشــرا  تشــم  أن علــ  أيضــا الفريــ  واتفــ  - 27
 يف ُأدرجـت ، اإلمكـان  وبقـدر . الغايـا   يف حتديـدها  جيـري  حينمـا  للتصـنيف  األخـر   العناصر
 .  الغايا  يف املذكورة احملددة بالفئا  املتعلقة املؤشرا  املقترحة القائمة
 البيانــا  إصــدار يف عديــدة بلــدان تواجههــا الــيت القيــود اخلــءا  فريــ  أعضــا  ونــاقش - 28

 مجـ    نـ   الـيت  واألنظمـة  السياسـا   ذلـ   يف مبـا ، البيانـا   تصـنيف  متيلبا  لتلبية الضرورية
 نوقشـت ، ذلـ   إىل وإضـافة . أمور مجلة يف، السرية وقضايا اإلثنية أو/و العر  حبس  البيانا 

 حاجـة  وجـود  علـ   الفريـ   واتفـ  . البيانـا   لتصـنيف  ال  مـة  املوارد من الكبرية االحتياجا 
 التيـورا   حتديـد  بينـها  مـن  بوسائ ، بالتصنيف املتعلقة املسائ  بشنن تفصي  أكثر مناقشة إىل

 إلصـــدار ال  مـــة املـــوارد وتعبئـــة اإلحصـــائية القـــدرا  تعزيـــز وكيفيـــة الضـــرورية املنهجيـــة
 .اإلضافية البيانا 

  
 العاملية املؤشرا  إطار تنفيذ - رابعا 
 العاملية املؤشرا  لتنفيذ العامة اخلية - ألف 

 دعمـا  املسـتدامة  التنميـة  أهـدا   عـن  سـنوي  مرحلي تقرير بإصدار العام األمن كُّلف - 29
 إىل التقريـر  يسـتند  أن ويـتعن . املسـتو   الرفي  السياسي املنتد  إطار يف واالستعرا  للمتابعة
 املســـتو  علــ   ُتجمــ   الــيت  واملعلومــا   الوطنيـــة اإلحصــائية  الــنظم  عــن  الصــادرة  البيانــا  
 إىل 2030 عـام  خيـة  بشـنن  احملر  التقدم عن العاملي اإلب غ يستند أن املتوق  ومن. اإلقليمي
 إىل اسـتنادا  الدوليـة  الوكـاال   جتمعهـا  الـيت  املؤشـرا   بشـنن  واإلقليمية العاملية البيانا  جمامي 

ــها لكــ  القائمــة اخلــءا  أو/و الواليــا   وأفضــ  اجلــودة معــايري واتهبــا  تعريــف وينبغــي. من
 أيضـا  وذلـ  ، البيانـا   ُمعرِّفـا   وتـوفري  البيانا  بتقدير منها يتعل  ما ذل  يف مبا، املمارسا 

، اإلحصـائية  القـدرة  تعزيـز  بشـنن  2006/6 واالجتمـاعي  االقتصـادي  اجمللـس  قـرار  مراعـاة  م 
 مــ  كامــ  تشــاور ظــ  يف دومــا جتــري أن ينبغــي التقــديرا  أن مفادهــا إشــارة يتضــمن الــذي
 .شفافة منهجيا  خ ل ومن املعنية البلدان
 موحــدة وطنيــة بيانــا  إىل، ممكــن حــد أقصــ  إىل، العــاملي الرصــد يســتند أن وينبغــي - 30

 البلـدان  مـن  التقـارير  لتقـد   راسخة آليا  إنشا  طري  عن عليها احلصول يتم للمقارنة وقابلة
 ضــرورة هنــا  تكــون حيثمــا اآلليــا  هــذ  حتســن وينبغــي. (2)الــدويل اإلحصــائي النظــام إىل

__________ 

 علــ  إعــداد  جيــري الكربــون أكســيد ثــاين بانبعاثــا  خــا  مبؤشــر يتعلــ  مــا مثــ  اســتثنا ا  بضــعة هنالـ   (2) 
 وطنية. بيانا  إىل استناد  رغم فق ، العاملي الصعيد
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 الوطنيــــة اإلحصــــائية املكاتــــ  يف التنســــي  وظيفــــة تعزيــــز خــــ ل مــــن ســــيما ال، لــــذل 
 البيانـا   يف الفجـوا   سـد  أجـ   مـن  جهـود  بـذل  وينبغـي . األخـر   الوطنيـة  املؤسسا  أو/و

 دوليـا  عليهـا  املتفـ   املعـايري  اعتماد  يادة خ ل من الدويل املستو  عل  املقارنة قابلية وحتسن
 علـ   وجي . اإلب غ آليا  وحتسن الوطنية اإلحصائية القدرا  وتعزيز، الوطي الصعيد عل 

 الدوليـة  التوجيهية للمباد  وفقا املؤشرا  توحيد أج  من اجلهود هذ  دعم الدولية املنظما 
 العـاملي  الصـعيد  عل  املقدمة البيانا  بن للتوفي  اجلهد قصار  بذل وينبغي. االمتثال وكفالة

 أمكـن  مـىت  تباينـا   أي تسـوية  وينبغـي ، الوطنيـة  اإلحصـائية  السـليا   تنشـرها  الـيت  والبيانا 
 مـن  املقـدم  الـدعم  خـ ل  مـن ، اإلقليميـة  اآلليـا   أيضـا  ستضيل  كما. بدقة شرحها أو، ذل 
، العمليـة  هـذ   تيسـري  يف هـام  بـدور ، اإلقليمية واملكات  املنظما  من وغريها اإلقليمية اللجان
 .  والعاملي الوطي الصعيدين بن الصلة وتعزيز اإلقليمية األولويا  مراعاة م 
 جوانـ   مجيـ   تشـم   ال املقترحـة  املؤشـرا   أن اخلـءا   فريـ   أبـر  ، حاال  عدة ويف - 31

 يف االسـتمرار  هبـد   املنهجيـة  األعمـال  مـن  املزيـد  ُيجـر   أن املتوخ  ومن. وغايات  ما هد 
   .هذ  القصور أوج  معاجلة أج  من البيانا  وتوافر املؤشرا  حتسن

 
 املؤشرا  وض  - با  

 إىل اسـتنادا  خمتلفـة  مسـتويا   ث ثـة  إىل احلـايل  املقتـر   يف الـواردة  املؤشرا  ستصنف - 32
 وهي:، عامة بصفة البيانا  وتوافر املنهجي التيور حي  من مستواها
 نيـا   علـ   بيانـا   هلـا  وتتـوافر  بالفعـ   قائمة منهجية في  توجد أوهل مستو  )أ( 
   األول(  )املستو  واس 

 بسـهولة  تتـوافر  ال هلـا  ال  مة البيانا  ولكن منهجية ل  وضعت ثان مستو  )ب( 
 الثاين(  )املستو 
 .الثال ( )املستو  دوليا عليها متف  منهجية بعد ل  توض  مل ثال  مستو  ) ( 

 أيضــا وســيقوم. الث ثــة املســتويا  يف املؤشـرا   تصــنيف علــ  اخلــءا  فريــ  وسـيتف   - 33
، الصـلة  ذا  اجملاال  يف واخلءا  املعنية املتخصصة الوكاال  م  بالتشاور، عم  خية بوض 
 املتاحـة  البيانـا   مصـادر  ومناقشـة  الثالـ   املسـتو   ملؤشـرا   م ئمـة  منهجيـة  وضـ   أج  من

 مصـحوبا  العم  هذا يكون أن وسيتعن. الثاين املستو  مؤشرا  تغيية حتسن بغية واملنهجية
ــا  جبهـــود ــافة. القـــدرا  لبنـ ــيتيل ، ذلـــ  إىل وإضـ ــر سـ ــادر استكشـــا  األمـ ــا  مصـ  بيانـ

، املـدين  اجملتمـ   مـ   شـراكا   إقامـة  بينـها  مـن  بوسـائ  ، البيانـا   جلمـ   جديدة وتكنولوجيا 
 املعلومــا  إدمــا  أيضــا للغايــة املهــم مــن وســيكون. األكادمييــة واألوســاط، اخلــا  والقيــا 
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 مـذكور  هـو  وكمـا . املؤشـرا   مـن  عدد إنتا  أج  من اإلحصائية والبيانا  املكانية اجلغرافية
 دوري اســتعرا   بــإجرا  الفريــ  ســيقوم، اخلــءا  فريــ   باختصاصــا  يتعلــ  فيمــا، أعــ  

 والتعـدي    اإلضـافية  التيـوير  لعمليـا   الـتقي  لليـاب   ونظـرا . باملؤشرا  املتعلقة للمنهجيا 
 إجيـاد  أو جديـدة  منـهجيا   واسـتحدا   البيانا  توافر حتسن نتيجة املستقب  يف سُتجر  اليت

ــ  ــن حمــددة رواب ــدا  ب ــدم، األه ــر وع ــرا  جــوهر تغيُّ ــة فســتتوىل، املؤش  اإلحصــائية اللجن
 .عليها واملوافقة استعراضها

 أن وسـيلزم . املؤشرا  لتتب  أساس خ  حتديد إىل احلاجة اخلءا  فري  أعضا  وناقش - 34
 التعامـ   كيفية بينها من موضوعا  تتناول املقب  اجتماع  يف تقنية مناقشة بإجرا  الفري  يقوم
 عـن  وفضـ  . توجيهيـة  مبـاد   إعداد وسيلزم، متاحة غري البيانا  فيها تكون اليت احلاال  م 
 .دوريا اإلب غ تواتر ملسنلة التصدي سيتعن، ذل 
 يف الفجــوا  ومناقشــة باســتعرا  منتظمــة بصــورة اخلــءا  فريــ  أعضــا  وســيقوم - 35

 مبؤشــرا  يتعلــ  فيمــا البيانــا  وتيــوير القــدرا  بنــا  أولويــا  مــن هبــا يتصــ  ومــا البيانــا 
 الرفيـ   الفريـ   إىل واالستعراضـا   املناقشـا   هـذ   نتـائج  وسـتحال . املسـتدامة  التنميـة  أهدا 
 الفريـ   وُيكلَّـف . 2015 عـام  بعـد  مـا  فتـرة  لرصـد  القدرا  وبنا  والتنسي  للشراكة املستو 
 أهـدا   تنفيـذ  لعمليـة  االسـتراتيجية  القيـادة  بتـوفري  اإلحصـائية  اللجنـة  قبـ   مـن  املستو  الرفي 
 تتيحهـا  الـيت  الفـر   وتسـخري  اإلحصـائين  واإلبـ غ  بالرصـد  معـي  ألن  نظرا املستدامة التنمية
 يف املسـتو   الرفي  الفري  ألنشية تفصي  أكثر شر  ويرد. التنفيذ عملية لدعم البيانا  ثورة
 .اإلحصائية اللجنة إىل املقدم تقرير 
 املؤشـرا   بشـنن  البيانـا   ُمعرِّفـا   ونشـر  لتجميـ   صـيغة  علـ   اخلـءا   فريـ   وسيتف  - 36

ــة  الــوطي ودون الــوطي الصــعيد مــن كــ  علــ  تنفيــذها يف االتســا  ضــمان أجــ  مــن العاملي
 املؤشـرا   لتعـاريف  كـام   وصـفا  هـذ   البيانا  معرِّفا  تتضمن وسو . والعاملي واإلقليمي
 واملعلومــا  البيانــا  ومصــادر البيانــا  مجــ  وأســالي  عليهــا تقــوم الــيت األساســية واملفــاهيم
 .وتفسريها املؤشرا  استخدام تيسر أن ميكن اليت الصلة ذا  األخر 

 
 أهـــدا  مبؤشــرا   املعــي  الوكــاال   بــن  املشــتر   اخلــءا   فريــ   عمــ   خيــة  - جيم 

 املستدامة التنمية
 2016 مـارس /آذار بن الفترة يف التالية باألنشية اخلءا  فري  يضيل  أن املقتر  من - 37
   :2017 مارس/وآذار



 E/CN.3/2016/2/Rev.1 

 

14/82 16-02610 

 

 عـن  املسـؤولة  الكيانـا   حتديـد  ذلـ   يف مبا، العاملية اإلب غ آلية عل  االتفا  )أ( 
 العامة  األمانة إىل ستقدم اليت، املؤشرا  فراد  بشنن العاملي لإلب غ ال  مة البيانا  مج 

 للمؤشرا   مستويا  ذي نظام إنشا  )ب( 
 الثال   املستو  مؤشرا  وض  مواصلة أج  من عم  خية وض  ) ( 
 ذلــ  يف مبــا، للمؤشـرا   املنــهجي باالســتعرا  ل ضـي    إجــرا ا  وضـ   )د( 
 ال  مة  التنقيحا  إجرا  عل  املوافقة آليا 

ــوافر مــد  اســتعرا  )هـ(  ــا  ت ــة البيان  لاألو املســتو  مؤشــرا  إلعــداد ال  م
 الثاين  املستو  مؤشرا  بيانا  تغيية لزيادة خية ووض  الثاين واملستو 
 البيانا   تصنيف مسنلة بشنن التوجيها  من املزيد إعداد )و( 
 وبشــنن والغايــا  األهــدا  بــن فيمــا التــراب  أوجــ  بشــنن النقــا  مواصــلة ) ( 
 األغرا   املتعددة املؤشرا  استخدام
ــد ) (  ــاعين عقــ ــا، اجتمــ ــارس/آذار يف أوهلمــ ــا 2016 مــ ــف يف وثانيهمــ  خريــ

 خـ ل  ومـن  إلكترونيـا  التفاعـ   مواصـلة  وكـذل  ، بعـد  فيمـا  حيـددان  تارخين يف، 2016 عام
 .االقتضا  حس ، الفيديو عء التداول

  
 للمناقشة امليروحة النقاط - خامسا 

 واعتمادها: التالية البنود بشنن آرائها إبدا  إىل مدعوة اللجنة إن - 38
ــة االختصاصـــا  )أ(  ــ  املنقحـ ــتر  اخلـــءا  لفريـ ــي الوكـــاال  بـــن املشـ  املعـ
 التقرير  هبذا األول املرف  يف الواردة بصيغتها املستدامة أهدا  مبؤشرا 
أعمال  جدول إطار املؤشرا  العاملية املتعل  باألهدا  والغايا  الواردة يف )ب( 

  راب املرف  ال النحو املبن يف املؤشرا  الواردة يفعل   2030التنمية املستدامة لعام 
 يف املـبن  النحـو  علـ  ، العامليـة  املؤشـرا   إطـار  لتنفيذ املقترحة العم  خية ) ( 
 با   - الراب  الفر 

 .املقبلة للسنة للفري  املقتر  العم  برنامج )د( 
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 املرف  األول  
ــ      ــدا       اختصاصــا  فري ــي مبؤشــرا  أه ــاال  املع ــن الوك اخلــءا  املشــتر  ب

 التنمية املستدامة
 
سيضــيل  فريــ  اخلــءا  املشــتر  بــن الوكــاال  املعــي مبؤشــرا  أهــدا  التنميــة           - 1

 املستدامة مبا يلي:
ــة لرصــد أهــدا        )أ(  وضــ  إطــار للمؤشــرا  وإعــداد قائمــة باملؤشــرا  ال  م

عل  الصعيد العـاملي، مـ  مراعـاة اجلهـود الـيت تبـذهلا        2015م وغايا  خية التنمية ملا بعد عا
حاليــا خمتلــف جمموعــا  البلــدان واملنظمــا ، مبــا يف ذلــ  الوكــاال  اإلقليميــة والدوليــة،          
ــة ذا        ــدين، وســائر املنظمــا  الدولي ــة، واجملتمــ  امل ــة، واألوســاط األكادميي واللجــان اإلقليمي

  2016 دورهتا السابعة واألربعن يف عام الصلة، كي تعتمدمها اللجنة اإلحصائية يف
تقـد  الــدعم الــتقي الــ  م لتنفيــذ إطــار املؤشــرا  والرصــد، الــذي ســتجري   )ب( 

  وكفالة اسـتخدام تعـاريف   2030املوافقة علي ، عل  مد  فترة اخلمسة عشر عاما حىت عام 
املســتدامة   منســقة ومتفــ  عليهــا للمؤشــرا   وتبــادل اخلــءا  بشــنن رصــد أهــدا  التنميــة   
 وتشجي  املمارسا  اجليدة واالبتكارا ، يف جماال  منها بنا  القدرا  الوطنية 

ــرا        ) (  ــائ  املتصــلة باملؤش ــة واملس ــورا  املنهجي ــتعرا  دوري للتي ــرا  اس إج
 وُمعرِّفا  بياناهتا 

اإلبــ غ عــن التقــدم احملــر  حنــو حتقيــ  األهــدا  والغايــا  الــواردة يف خيــة    )د( 
علـ  الصـعيد العـاملي، اسـتنادا إىل اجملـامي  اإلقليميـة والعامليـة، علـ           2015ملا بعد عام التنمية 

 النحو امليلوب 
إجرا  اسـتعرا  دوري ألنشـية بنـا  القـدرا  يف اجملـاال  اإلحصـائية ذا         )هـ( 

الصلة برصد أهدا  التنمية املستدامة، وتقد  توصيا  ي نظر فيها كـ  مـن اللجنـة اإلحصـائية     
، 2015فري  الرفي  املستو  للشـراكة والتنسـي  وبنـا  القـدرا  لرصـد فتـرة مـا بعـد عـام          وال

 وجلنة تنسي  األنشية اإلحصائية 
اســتعرا  ودعــم عمــ  األمانــة العامــة فيمــا يتعلــ  بإنشــا  منتــد  ملســتعملي    )و( 

حـة بشـنن   بيانا  أهدا  التنمية املستدامة، ووض  أدوا  لتحلي  البيانا ، وأداة متابعـة مفتو 
 حالة تنفيذ أهدا  التنمية املستدامة.

ممث ، بصفة مراقبن، عن املكات  اإلحصائية الوطنيـة،   28وسيتنلف فري  اخلءا  من  - 2
وسيضــم ممــثلن عــن اللجــان اإلقليميــة والوكــاال  اإلقليميــة والدوليــة، مبــا يف ذلــ  اجلهــا      
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لأللفيـة، لتقـد  املشـورة والـدعم التقنـين      املسؤولة عن اإلب غ العـاملي عـن األهـدا  اإلمنائيـة     
 ( أ)الضرورين، حس  احلاجة. وسريشـح أعضـا  الفريـ  مـن خـ ل اآلليـا  اإلقليميـة القائمـة        

لفترة أولية مدهتا سنتان )وبعدها من املتوق  أن جيـري تنـاوب الـبع  علـ  حنـو مـا تتفـ  عليـ          
مي العادل وتوافر اخلـءة الفنيـة وانضـمام    اآلليا  اإلقليمية املعنية(، هبد  ضمان التمثي  اإلقلي

أعضا  من أقـ  البلـدان منـوا والبلـدان الناميـة غـري السـاحلية والـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة.            
 وحي  للبلدان غري األعضا  أن توفد ممثليها للمشاركة يف أنشية الفري  بصفة مراقبن.

االقتصـادية واالجتماعيـة باألمانـة     وستكون الشعبة اإلحصـائية التابعـة إلدارة الشـؤون    - 3
العامة هي أمانة فري  اخلءا . وسـتنتخ  الـدول األعضـا  الـيت هـي جـز  مـن الفريـ  رئيسـن          
مشــاركن. وستســهم أفرقــة الرصــد العامليــة القائمــة يف أعمــال فريــ  اخلــءا  املشــتر  بــن           

يــرا  الفريــ  مناســبا، الوكــاال  املعــي مبؤشــرا  أهــدا  التنميــة املســتدامة علــ  النحــو الــذي 
ــة وخــءا  مــن الوكــاال        ــة عمومــا مــن ممــثلن للــنظم اإلحصــائية الوطني ــنلف تلــ  األفرق وتت
الدوليــة، وتتنــاول مؤشــرا  حمــددة. وإضــافة إىل ذلــ ، سُتش ــك   أفرقــة رصــد عامليــة، حســ   
ــار املؤشــرا         ــ  يف اختي ــدعم للفري ــين ســيوفرون ال ــين ودول االقتضــا ، وستضــم خــءا  وطن

ــيت      وتع ــدة والناشــئة ال ــا  واإلبــ غ لرصــد التقــدم احملــر  يف اجملــاال  اجلدي ريفهــا ومجــ  البيان
 تشملها األهدا  والغايا  اجلديدة.

وسيضيل  الفري  بعمل  بيريقة منفتحـة وشـاملة وشـفافة، وسـيدعو اخلـءا ، حسـ         - 4
املسامهة مبا لـديهم مـن    االقتضا ، من اجملتم  املدين، واألوساط األكادميية، والقيا  اخلا  إىل

 دراية فنية وخءا  يف جمال إعداد املؤشرا  واألسالي  املبتكرة يف مج  البيانا .
وسيجتم  الفري  فعليًا مرتن يف السنة، وسيجري أعمال  عدا ذل  إلكترونيـا. و ـول    - 5

أن حيصـ   املشاركة يف االجتماعا  اليت ُتعقد حبضـور األعضـا  شخصـيا  ـوي  ذاتيـا. وميكـن       
ــاركتها يف        ــدعم مشـ ــ  لـ ــ   ويـ ــ  علـ ــا  يف الفريـ ــة األعضـ ــدان الناميـ ــن البلـ ــدود مـ ــدد حمـ عـ
ــن         ــ  اخلــءا  املشــتر  ب ــد  فري ــة ل ــًا للممارســا  املتبع االجتماعــا ، إن كــان متاحــًا ووفق
الوكاال  املعي مبؤشرا  األهدا  اإلمنائيـة لأللفيـة. ويف هـذا الصـدد، يتوقـ  إنشـا  صـندو         

 ن أج  تعبئة املوارد ال  مة لدعم عم  الفري .استئماين م
وسيقدم الفري  تقريرا سنويا إىل اللجنة اإلحصائية ويلتمس التوجيـ  منـها. وسُيضـمِّن     - 6

الفري  تقرير  مرفقًا يضم قائمة باألنشية اليت تنجزها خمتلـف األفرقـة ذا  الصـلة برصـد فتـرة      
    .2015ما بعد عام 
__________ 

ــة     ( أ)  ــائي لألمـــريكتن، وجلنـ ــائين األوروبـــين، واملـــؤ ر اإلحصـ ــة، ومـــؤ ر اإلحصـ ــائية األفريقيـ اللجنـــة اإلحصـ
ــة        ــة للجن ــة اإلحصــائية التابع ــة آلســيا واحملــي  اهلــاد ، واللجن ــة االقتصــادية واالجتماعي اإلحصــا ا ، واللجن

 االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا.
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 املرف  الثاين
األعضـــا  يف فريـــ  اخلـــءا  املشـــتر  بـــن الوكـــاال  املعـــي مبؤشـــرا  أهـــدا    قائمـــة   

 املستدامة التنمية
 

 رئيس اللجنة اإلحصائية*  
 اململكة املتحدة لءييانيا العظم  وأيرلندا الشمالية • 
 

 شر  أفريقيا  
 أوغندا • 
 زانيا املتحدةـمجهورية تن • 
 

 وس  أفريقيا واجلنوب األفريقي  
 بوتسوانا • 
 الكامريون • 
 

 غرب أفريقيا  
 السنغال • 
 كابو فريدي • 
 

 مشال أفريقيا  
 اجلزائر • 
 

 غرب آسيا  
 أرمينيا • 
 البحرين • 
 مصر • 

 
 

رئيس اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة هو عضو حبكم منصب  يف فري  اخلـءا  املشـتر  بـن الوكـاال  املعـي       * 
 مبؤشرا  أهدا  التنمية املستدامة.
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 وس  وشر  وجنوب وجنوب شر  آسيا  
 الصن • 
 قريغيزستان • 
 الفلبن • 
 اهلند • 
 

 أوقيانوسيا  
 ساموا • 
 فيجي • 
 

 منيقة البحر الكارييب  
 جامايكا • 
 كوبا • 
 

 أمريكا الوسي  واجلنوبية  
 الءا ي  • 
 كولومبيا • 
 املكسي  • 
 

 أوروبا الشرقية  
 الروسياالحتاد  • 
 

 أمريكا الشمالية ومشال وجنوب وغرب أوروبا  
 أملانيا • 
 السويد • 
 فرنسا • 
 كندا • 
 هولندا • 
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 املرف  الثال 
  قائمة املؤشرا  املقترحة ألهدا  التنمية املستدامة  

 (2015كانون األول/ديسمء  17)يف 
ــد االقتضــا ، حســ           ــة املســتدامة، عن ــدا  اإلمنائي ــي أن ُتصــنف مؤشــرا  األه ينبغ
واجلــنس والســن واالنتمــا  العرقــي واإلثــي ووضــ  اهلجــرة واإلعاقــة واملوقــ  اجلغــرايف،  الـدخ  

ة ـاجلمعيــ رارـحصــا ا  الرمسيــة )قــغــري ذلــ  مــن اخلصــائص، وفقــا للمبــاد  األساســية لإل  أو
 (.68/261 العامة
 

 املؤشرات (2030)من خطة عام  األهداف والغايات
 القضا  عل  الفقر جبمي  أشكال  يف ك  مكان - 1اهلد    
القضا  عل  الفقر املدق  للناس أمجعن أينمـا كـانوا    1-1

، وهــو ُيقــاس حاليــا بعــدد األشــخا  2030عــام  حبلــول
 دوالر يف اليوم 1.25الذين يعيشون بنق  من 

ــذين يعيشــون لســكان انســبة  1-1-1 دون خــ  الفقــر ال
، والوضــــ  العمــــر، واجلــــنسســــ  حب نمصــــنف، الــــدويل

 الوظيفي، واملوق  اجلغرايف )حضري/ريفي(
ختفي  نسبة الرجال والنسا  واألطفـال مـن مجيـ      1-2

األعمار الذين يعانون الفقر جبمي  أبعاد  وفقـًا للتعـاريف   
 2030حبلول عام  ،الوطنية مبقدار النصف عل  األق 

ــذين يعيشــون  انســبة  1-2-1 خــ  الفقــر دون لســكان ال
 العمرو اجلنسس  حب نالوطي، مصنف

نسبة الرجال والنسا  واألطفال من مجي  األعمـار   1-2-2
 بعاد  وفقًا للتعاريف الوطنيةالذين يعانون الفقر جبمي  أ

اســتحدا  نظــم وتــدابري جايــة اجتماعيــة م ئمــة    1-3
ــا هلــا،     علــ  الصــعيد الــوطي للجميــ  ووضــ  حــدود دني

ــعفا    ــرا  والضــ ــعة للفقــ ــة واســ ــ  تغييــ ــول  ،وحتقيــ حبلــ
 2030 عام

النسبة املئوية من السكان الذين تشـملهم احلـدود    1-3-1
سـ   حب نمصـنف  ،االجتماعيـة احلماية اخلاصة بنظم الالدنيا/
ــ  ، اجلــنس ــاطلن عــن العمــ     م ــال والع ــن األطف ــز ب التميي

ــنن و ــة واحلوام /األطفـــال   املسـ واألشـــخا  ذوي اإلعاقـ
 حديثي الوالدة وضحايا إصابا  العم  والفقرا  والضعفا 

 
 

ال تـزال قيـد اسـتعرا  أعضـا  فريـ  اخلـءا  املشـتر  بـن الوكـاال            (*)املؤشرا  املوسـومة بع مـة جنميـة      
املعــي مبؤشــرا  أهــدا  التنميــة املســتدامة. وأي تعــدي  ُيتهفــ  عليــ  بشــنن الصــياغة احلاليــة هلــذ  املؤشــرا     

فيـ  يف دورهتـا السـابعة واألربعـن يف      سُيقدهم يف وثيقة معلوما  أساسية ُتعر  عل  اللجنة اإلحصائية لتنظـر 
   .2016شباط/فءاير 

http://undocs.org/ar/A/RES/68/261


 E/CN.3/2016/2/Rev.1 

 

20/82 16-02610 

 

 املؤشرات (2030)من خطة عام  األهداف والغايات
ضـــمان  تهـــ  مجيـــ  الرجـــال والنســـا ، وال ســـيما   1-4  

احلصـول علـ    الفقرا  والضعفا  منهم، بنفس احلقو  يف 
ــ  اخلــدما      ــوارد االقتصــادية، وكــذل  حصــوهلم عل امل
 األساسية، وعلـ  حـ  امـت   األراضـي والتصـره  فيهـا      
ــة األخــر ،     وغــري  مــن احلقــو  املتعل قــة بنشــكال امللكي
ــة،    ــوارد اليبيعيــــ ــ  املــــ ــاملريا ، وباحلصــــــول علــــ وبــــ
والتكنولوجيــــا اجلديــــدة امل ئمــــة، واخلــــدما  املاليــــة،  

 لتموي  املتناهي الصغرذل  ا يف ماـب

* نســبة الســكان الــذين يعيشــون يف أســر معيشــية  1-4-1
 ميكنها احلصول عل  اخلدما  األساسية

ــا   ، 2030 حبلــول عــام 1-5 ــا  قــدرة الفقــرا  والفئ بن
الضـــعيفة علـــ  الصـــمود واحلـــد مـــن تعرضـــها وتنث رهـــا  
ــزا       ــن اهل ــا م ــاخ وغريه ــة املتصــلة باملن ــالظواهر املتيرف ب

ــوار  اال ــول   والكـ ــة، حبلـ ــة والبيئيـ ــادية واالجتماعيـ قتصـ
 2030 عام

جيري الذين املصابن * عدد الوفيا  واملفقودين و1-5-1
 100 000كـ   مـن  الكـوار   بسب  نقلهم أو إج ههم 

 شخص

ــة،      -1 ــن مصــادر متنوع ــوارد كــبرية م ــة حشــد م أ كفال
يف ذل  عن طري  التعاون اإلمنائي املعزه ، مـن أجـ     ماـب

ــدان  ــد البلـ ــوا،   تزويـ ــدان منـ ــ  البلـ ــيما أقـ ــة، وال سـ الناميـ
يكفيها مـن الوسـائ  الـيت ميكـن التنبـؤ هبـا مـن أجـ           ماـب

تنفيذ الءامج والسياسا  الراميـة إىل القضـا  علـ  الفقـر     
 جبمي  أبعاد 

النسبة املئويـة مـن املـوارد الـيت ختصصـها احلكومـة        1-أ-1
 مباشرة لءامج احلد من الفقر

ا  األساسية )التعليم والصـحة  اإلنفا  عل  اخلدم 2-أ-1
ــا       ــة مــن إمجــايل اإلنف ــة( كنســبة مئوي ــة االجتماعي واحلماي

 احلكومي

ب وض  أطر سياساتية سليمة عل  كـ  مـن الصـعيد    -1
الــوطي واإلقليمــي والــدويل، اســتنادًا إىل اســتراتيجيا      
إمنائية مراعية ملصاحل الفقرا  ومراعية للمنظـور اجلنسـاين،   

وتـرية االسـتثمار يف اإلجـرا ا  الراميـة     من أجـ  تسـري    
 إىل القضا  عل  الفقر

ــلة    1-ب-1 ــة ذا  الصــ ــ  الوطنيــ ــ  العمــ ــدد خيــ * عــ
وترية   يباالتفاقا  البيئية املتعددة األطرا  اليت تدعم تسر

ــتثمار يف  ــرا ا  اإلاالس ــة إىل ج ــ  الفقــر   الرامي القضــا  عل
 مستدامعل  حنو  ملوارد اليبيعيةاواستخدام 

 القضا  عل  اجلو  وتوفري األمن الغذائي والتغذية احملسهنة وتعزيز الزراعة املستدامة -2اهلد  
القضــا  علــ  اجلــو  وضــمان حصــول اجلميــ ،       2-1
سيما الفقـرا  والفئـا  الضـعيفة، مبـن فـيهم الرضهـ ،        وال

عل  ما يكفيهم من الغذا  املـنمون واملغـذ ي طـوال العـام     
 2030حبلول عام 

 انتشار نقص التغذيةمعدل  2-1-1
انتشــار انعــدام األمــن الغــذائي املتوســ       معــدل   2-1-2
السـكان، اسـتنادا إىل مقيـاس املعانـاة مـن      وس   الشديد أو

 انعدام األمن الغذائي
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 املؤشرات (2030)من خطة عام  األهداف والغايات
وضــ  هنايــة جلميــ  أشــكال ســو  التغذيــة، حبلــول    2-2  

، مبــا يف ذلـ  حتقيــ  األهـدا  املتهفــ  عليهــا   2030عـام  
واهلزال لد  األطفال دون سـن   دوليا بشنن توق ف النمو

اخلامســـة، ومعاجلـــة االحتياجـــا  التغذويـــة للمراهقـــا  
 2025 واحلوام  واملراض  وكبار السن حبلول عام

معدل انتشار توق ف النمو )اليول بالنسبة للعمـر   2-2-1
عن متوس  معـايري منـو   نقية من االحنرا  املعياري  2->

طفـــال دون ســـن اليفـــ  ملنظمـــة الصـــحة العامليـــة( بـــن األ
 اخلامسة

معدل انتشار سو  التغذية )الو ن بالنسـبة لليـول    2-2-2
عـن متوسـ    نقية من االحنـرا  املعيـاري    2->أو  2<+

معايري منو اليف  ملنظمـة الصـحة العامليـة( بـن األطفـال دون      
 سن اخلامسة، مصنفن حس  النو  )اهلزال و يادة الو ن(

ودخـ  صـغار منتجـي     مضاعفة اإلنتاجيـة الزراعيـة   2-3
األغذيـــة، وال ســـيما النســـا  وأفـــراد الشـــعوب األصـــلية  
واملزارعـون األسـريون والرعـاة والصـيادون، مبـا يف ذلـ        
مــن خــ ل ضــمان املســاواة يف حصــوهلم علــ  األراضــي  
ــدخ   واملعــار       ــوارد اإلنتــا  األخــر  وامل ــ  م وعل
ــوا      ــوهلم إىل األســ ــة وصــ ــة وإمكانيــ ــدما  املاليــ واخلــ

عل  الفر  لتحقيـ  قيمـة مضـافة وحصـوهلم     وحصوهلم 
 2030عل  فر  عم  غري  راعية، حبلول عام 

حجــم اإلنتــا  لكــ  وحــدة عمــ  حســ  فئــا   2-3-1
 احلرجية/الرعوية/حجم املؤسسة الزراعية

 * اإلنتاجية اإلمجالية لعوام  اإلنتا 2-3-2

ضمان وجود نظم إنتا  غذائي مسـتدامة، وتنفيـذ    2-4
متينــــة تـــؤدي إىل  يــــادة اإلنتاجيــــة  ممارســـا   راعيــــة  

ــنظم    ــ  الـــ ــاعد علـــــ  احلفـــــا  علـــ واحملاصـــــي ، وتســـ
اإليكولوجية، وتعز  القدرة عل  التكيهف م  تغـري املنـاخ   
ــس الشـــديدة وحـــاال        وعلـــ  مواجهـــة أحـــوال اليقـ
ــن      ــن الكــوار ، وحتسِّ ــا م ــا  والفيضــانا  وغريه اجلف

 2030تدرجييا نوعية األراضي والتربة، حبلول عام 

* النســــبة املئويــــة للمســــاحة الزراعيــــة اخلاضــــعة 2-4-1
 للممارسا  الزراعية املستدامة

ــة الـــيت   2-4-2 ــية الزراعيـ ــر املعيشـ ــة لألسـ ــبة املئويـ * النسـ
 مي  األسر املعيشية الزراعيةجبمقارنة  تستخدم نظم الري

ــة الـــيت   2-4-3 ــية الزراعيـ ــر املعيشـ ــة لألسـ ــبة املئويـ * النسـ
ميـ  األسـر املعيشـية    جبقارنـة  م مراعية للبيئـة  أمسدة تستخدم

 الزراعية اليت تستخدم األمسدة
ــا     2-5 ــذور والنباتـ ــيي للبـ ــو  اجلـ ــ  التنـ ــا  علـ احلفـ

األليفة ومـا يتصـ  هبـا مـن     املدجنة واملزروعة واحليوانا  
ــو  البــذور         ــن خــ ل بن ــا يف ذلــ  م ــة، مب ــوا  الءي األن
والنباتا  املتنوهعـة الـيت ُتـدار إدارة سـليمة علـ  كـ  مـن        
ــوطي واإلقليمــي والــدويل، وضــمان الوصــول    الصــعيد ال
إليها وتقاسم املناف  الناشئة عـن اسـتخدام املـوارد اجلينيـة     
وما يتهص  هبا من معار  تقليديـة بعـدل وإنصـا  علـ      

 2020النحو املتف  علي  دوليا، حبلول عام 

ــار    2-5-1 ــي  خـ ــا  احملاصـ ــي  جمموعـ ــر ختصـ * مؤشـ
 مواقعها

يـــة للمحاصـــي  والســـ ال  احملليـــة * النســـبة املئو2-5-2
يتصــ  هبــا مــن األنــوا  الءيــة، الــيت تصــنف علــ  أهنــا   ومــا

ــر أو  معرضـــة للخيـــر أو غـــري  ــد معرضـــة للخيـ تقـــف عنـ
 ير انقراضهاخلمعرو   مستو  غري
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 يــادة االســتثمار، مبــا يف ذلــ  عــن طريــ  التعــاون    أ-2  

ــة، ويف البحــو        ــب  التحتيــة الريفي ــدويل املعــزه ، يف ال ال
ــوير    ــي، ويف تيــ ــاد الزراعــ ــدما  اإلرشــ ــة وخــ الزراعيــ
التكنولوجيا وبنو  اجلينـا  احليوانيـة والنباتيـة مـن أجـ       
ــة،     ــدان الناميـ ــة يف البلـ ــة الزراعيـ ــدرة اإلنتاجيـ ــز القـ تعزيـ

  أق  البلدان منواسيما يف وال

 * مؤشر التوج  الزراعي للنفقا  احلكومية1-أ-2

منــ  القيــود املفروضــة علــ  التجــارة وتصــحيح       ب-2
التشوها  يف األسوا  الزراعية العاملية، مبا يف ذلـ  عـن   
طري  اإللغا  املوا ي جلمي  أشـكال إعانـا  الصـادرا     
الزراعية، ومجي  تدابري التصدير ذا  األثر املماثـ ، وفقـا   

 لتكليف جولة الدوحة اإلمنائية

ــة للـــتغري يف 1-ب-2 ــبة املئويـ ــترياد * النسـ ــا  االسـ  تعريفـ
 عل  املنتجا  الزراعيةاملفروضة والتصدير 

 إعانا  الصادرا  الزراعية 2-ب-2

اعتمــاد تــدابري لضــمان ســ مة أدا  أســوا  الســل     -2
األساسية ومشتقاهتا وتيسري احلصول عل  املعلوما  عـن  
األســـــوا  يف الوقـــــت املناســـــ ، مبـــــا يف ذلـــــ  عـــــن  

  للمسـاعدة علـ  احلـد    االحتياطيا  مـن األغذيـة، وذلـ   
 من شدة تقل  أسعارها

 مؤشر مفارقا  أسعار )الغذا (* 1- -2

 ضمان  ته  اجلمي  بنمناط عيش صحية وبالرفاهية يف مجي  األعمار -3اهلد  
خف  النسبة العاملية للوفيا  النفاسية إىل أق  مـن   3-1
مولود حـي حبلـول عـام     100 000حالة وفاة لك   70

2030 

 مولود حيه 100 000الوفيا  النفاسية لك   3-1-1
ــيت يشــر  عليهــا أخصــائيون     3-1-2 ــوالدا  ال نســبة ال

 صحيون مهرة
ــد واألطفــال دون ســن    3-2 ــا  املوالي ــة لوفي وضــ  هناي

، بســعي 2030اخلامسـة الــيت ميكـن تفاديهــا حبلـول عــام    
مجي  البلدان إىل بلوغ هد  خف  وفيا  املواليد علـ   

مولــود حــي،  1 000وفــاة يف كــ  حالــة  12األقــ  إىل 
وخف  وفيا  األطفـال دون سـن اخلامسـة علـ  األقـ       

 مولود حي 1 000حالة وفاة يف ك   25إىل 

 عـدد معدل وفيا  األطفـال دون سـن اخلامسـة )    3-2-1
 الوفيا  لك  ألف مولود حي(

ــد )   3-2-2 ــا  املواليـ ــدل وفيـ ــدد معـ ــ   عـ ــا  لكـ الوفيـ
 مولود حي( 1000

ــة  3-3 ــا  وضــــ  هنايــ ــد  والســــ  وامل ريــ ــة اإليــ ألوبئــ
واألمرا  املداريـة املهملـة ومكافحـة االلتـهاب الكبـدي      
ــة    ــرا  املعديـ ــا  واألمـ ــة بامليـ ــرا  املنقولـ الوبـــائي واألمـ

 2030األخر  حبلول عام 

 قــص املناعــةنعــدد اإلصــابا  اجلديــدة بفــريوس   3-3-1
شــخص غــري مصــاب مــن الســكان   1 000البشــرية لكــ  

 والفئا  الرئيسية من السكان( اجلنسو العمرس  حب)
يف شخص  1 000الس  لك  دا  انتشار  معدل 3-3-2

 السنة
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 1 000صـــابة بامل ريـــا لكـــ  اإلحـــاال  عـــدد  3-3-3  

 شخص يف السنة
عدد اإلصـابا  اجلديـدة بـنمرا  التـهاب الكبـد       3-3-4 

 من السكان يف سنة معينة 100 000الوبائي با  لك  
األشــــخا  الــــذين حيتــــاجون تــــدخ   عــــدد  3-3-5 

   ملكافحة األمرا  املدارية املهملة
ختفي  الوفيا  املبكرة النامجة عـن األمـرا  غـري     3-4

املعدية مبقدار الثلـ  مـن خـ ل الوقايـة والعـ   وتعزيـز       
 2030حبلول عام  ،الصحة والس مة العقليتن

ن أمـــرا  القلـــ  واألوعيـــة النامجـــة عـــالوفيـــا   3-4-1
 وية والسرطان ودا  السكري واألمرا  التنفسية املزمنةالدم
 االنتحار مجة عنمعدل الوفيا  النا 3-4-2

تعزيز الوقاية من إسا ة استعمال املواد، مبـا يشـم     3-5
تعــاطي مــواد اإلدمــان وتنــاول الكحــول علــ  حنــو يضــر   

 بالصحة، وع   ذل 

ــدما      3-5-1 ــة )اخلـ ــدخ   الع جيـ ــة التـ ــا  تغييـ نيـ
ــة      ــ  والرعايـ ــادة التنهيـ ــدما  إعـ ــانية وخـ ــة والنفسـ الدوائيـ
ال حقــــة( ملعاجلــــة االضــــيرابا  الناشــــئة عــــن تعــــاطي      

 املخدرة املواد
وفقـا للسـيا     احمـدد ، االستعمال الضار للكحول 3-5-2

الوطي يف إطار استه   الفـرد الواحـد مـن الكحـول )مـن      
مـــن  لترا  الســـنة فـــنكثر( يف ســـنة تقومييـــة بـــ     15ســـن 

 الصايف الكحول
خفـــ  عـــدد الوفيـــا  واإلصـــابا  النامجـــة عـــن  3-6

 2020حواد  املرور إىل النصف حبلول عام 
بسب  عدد الوفيا  الناجتة عن اإلصابا  املميتة  3-6-1

ــواد  ا ــر  يف  حـ ــ  اليـ ــرور علـ ــرةملـ ــ    30 فتـ ــا لكـ يومـ
 نسمة )معدال  العمر املوحـدة قياسيا( 100 000

ــ    3-7 ــول اجلميـ ــمان حصـ ــة  ضـ ــدما  رعايـ ــ  خـ علـ
الصــــحة اجلنســــية واإلجنابيــــة، مبــــا يف ذلــــ  خــــدما   
ومعلوما  تنظـيم األسـرة والتوعيـة اخلاصـة بـ ، وإدمـا        
الصـــحة اإلجنابيـــة يف االســـتراتيجيا  والـــءامج الوطنيـــة  

 2030حبلول عام 

 العمــر النســبة املئويــة للنســا  يف ســن اإلجنــاب )     3-7-1
ــ   15-49 ــُليت ســنة( ال ىل تنظــيم األســرة  هن إت حــاجُتبيه

 حديثة بير 
-10 العمــر) ا معــدل الــوالدا  لــد  املراهقــ  3-7-2
 العمرامرأة يف تل   1 000سنة( لك   19-15   و14
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ــ      3-8   ــا يف ذلـ ــاملة، مبـ ــحية الشـ ــة الصـ ــ  التغييـ حتقيـ

احلمايــة مــن املخــاطر املاليــة، وإمكانيــة احلصــول علــ         
خـــدما  الرعايـــة الصـــحية األساســـية اجليـــدة وإمكانيـــة 

والفعالـة  اآلمنـة  حصول اجلمي  عل  األدويـة واللقاحـا    
 اجليهدة وامليسورة التكلفةو

* نيــــا  تغييــــة التــــدخ   الكاشــــفة )مثــــ      3-8-1
ــال والعــ   املضــاد للفريوســا     ال ــ  لألطف تحصــن الكام

العكوسة والع   من دا  الس  وع   ارتفا  ضغ  الدم 
 عند الوالدة، وما إىل ذل ( ا املاهر  القاب توافر و
جايت  من الذي جتري ز  من السكان مقدار اجل* 3-8-2

مـــن  الكوار /اإلفقـــارملواجهـــة لنفقـــا  الصـــحية ســداد ا 
 اخلا  مال 

احلد بدرجـة كـبرية مـن عـدد الوفيـا  واألمـرا         3-9
النامجــة عــن التعــره  للمــواد الكيميائيــة اخليــرة وتلويــ  

 2030وتلوه  اهلوا  واملا  والتربة حبلول عام 

ــية     3-9-1 ــر املعيشـ ــوب إىل األسـ ــا  املنسـ ــدل الوفيـ معـ
 وتلو  اهلوا  احملي 

ــة   3-9-2 ــا  املنســوب إىل املــواد الكيميائي * معــدل الوفي
 هماوتلوث   امليا  والتربةيخليرة وتلوا

تعزيز تنفيذ االتفاقية اإلطارية ملنظمة الصحة العامليـة   أ-3
 ملكافحة التب  يف مجي  البلدان، حس  االقتضا 

معــدل االنتشـــار املوحــد الســـن الســتعمال التبـــ      1-أ-3
ســـنة  15حاليـــا لـــد  األشـــخا  الـــذين تبلـــ  أعمـــارهم 

 فنكثر
ــا      ب-3 ــال اللقاحــ ــوير يف جمــ ــ  والتيــ ــم البحــ دعــ

واألدوية لألمرا  املعديـة وغـري املعديـة الـيت تتعـر  هلـا       
البلدان الناميـة يف املقـام األول، وتـوفري إمكانيـة احلصـول      
عل  األدوية واللقاحا  األساسية بنسعار معقولـة، وفقـا   
إلع ن الدوحة بشـنن االتفـا  املتعلـ  باجلوانـ  املتصـلة      

مــن حقــو  امللكيــة الفكريــة وبالصــحة العامــة،  بالتجــارة
الذي يؤكد ح  البلدان النامية يف االستفادة بالكام  من 
األحكـــام الـــواردة يف االتفـــا  بشـــنن اجلوانـــ  املتصـــلة  
بالتجــارة مــن حقـــو  امللكيــة الفكريـــة املتعلقــة بنوجـــ      
املرونـة ال  مـة حلمايـة الصــحة العامـة، وال سـيما العمــ       

 حصول اجلمي  عل  األدوية من أج  إمكانية

ــذين ميكنــهم احلصــول بشــك     1-ب-3 نســبة الســكان ال
 لقاحا  بنسعار ميسورةلوااألدوية دائم عل  

جممو  صـايف املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة املقدمـة       2-ب-3
 إىل البحو  اليبية والقياعا  الصحية األساسية

 يادة التموي  يف قيـا  الصـحة وتوظيـف القـو        -3
العاملة يف هذا القيا  وتيويرها وتدريبها واستبقائها يف 
ــدان الناميــة، وماصــة يف أقــ  البلــدان منــوا والــدول        البل

 اجلزرية الصغرية النامية،  يادة كبرية

 كثافة األخصائين الصحين وتو يعهممعدل  1- -3



E/CN.3/2016/2/Rev.1 
 

 

16-02610 25/82 

 

 املؤشرات (2030)من خطة عام  األهداف والغايات
ان، وال ســيما البلــدان   تعزيــز قــدرا  مجيــ  البلــد     د-3  

النامية، يف جمال اإلنذار املبكر واحلد مـن املخـاطر وإدارة   
 املخاطر الصحية الوطنية والعاملية

النســـبة املئويــــة خلصـــائص القــــدرا  األساســــية    1-د-3
 الث   عشرة اليت حتققت عند نقية  منية معينة

 وتعزيز فر  التعلم مد  احلياة للجمي ضمان التعليم اجليد املنصف والشام  للجمي   - 4اهلد  
ــنن    4-1 ــا  والبـ ــ  البنـ ــ  مجيـ ــيمبضـــمان أن يتمتهـ  تعلـ

يـؤدي إىل حتقيـ     ًاوجيهـد  ومنصـف  جماين وثانوي ابتدائي
 2030نتائج تعليمية م ئمة وفعالة حبلول عام 

ــة لألطفال/الشــباب   4-1-1 يف الصــف  )أ( :النســبة املئوي
ــ  ــة    )ب(الثاين/الثالـ ــة االبتدائيـ ــة املرحلـ يف    ) (يف هنايـ

هناية املرحلة األوىل من التعليم الثانوي الـذين حيققـون علـ     
ــا ة يف     ــن مســتو  الكف ــ  احلــد األد  م ــرا ة ‘1’األق ، الق

 الرياضيا  ‘2’
، واملوقـ ، والثـروة )وتصـنيفا     اجلنستصنيفا  حبس : ال

 تتوافر عنها بيانا (حيثما أخر  
ــا 4-2 ــر   ضـــمان أن تتـ ــنن فـ ــا  والبـ ــ  البنـ   جلميـ

احلصول عل  نوعية جيدة من النما  والرعاية يف مرحلـة  
ــ  االبتــدائي حــىت يكونــوا       ــرة والتعلــيم قب ــة املبك اليفول

 2030جاهزين للتعليم االبتدائي حبلول عام 

النســـبة املئويـــة لألطفـــال دون اخلامســـة الـــذين      4-2-1
  االيسريون عل  املسار الصـحيح مـن حيـ  النمـو يف جمـ     

 الصحة والتعلم والرفا  النفسي
، واملوقـ ، والثـروة )وتصـنيفا     اجلنستصنيفا  حبس : ال

 تتوافر عنها بيانا (حيثما أخر  
ــنة     4-2-2  ــ  سـ ــنظَّم )قبـ ــتعلُّم املـ ــاركة يف الـ ــدل املشـ معـ

 واحدة من عمر االلتحا  الرمسي بالتعليم االبتدائي(
 مجيـــ  النســـا  والرجـــال   ضـــمان تكـــافؤ فـــر    4-3
احلصــول علــ  التعلــيم الــتقي واملهــي والتعلــيم العــايل   يف

 ،التكلفــة، مبــا يف ذلــ  التعلــيم اجلــامعي امليســور اجليــد و
 2030حبلول عام 

معدل مشاركة الشباب والكبـار يف التعلـيم الرمسـي     4-3-1
 االثي عشر شهرًا املاضيةخ ل وغري الرمسي والتدري  

لشــباب والكبــار  الزيــادة بنســبة كــبرية يف عــدد ا    4-4
الـــذين تتـــوافر لـــديهم املهـــارا  املناســـبة، مبـــا يف ذلـــ   
املهــارا  التقنيــة واملهنيــة، للعمــ  وشــغ  وظــائف الئقــة 

 2030باشرة األعمال احلرة حبلول عام ملو

النســبة املئويــة للشــباب والبــالغن الــذين تتــوافر       4-4-1
لديهم مهارا  تكنولوجيا املعلوما  واالتصـاال  حبسـ    

 ةملهارنو  ا
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القضـــا  علـــ  التفـــاو  بـــن اجلنســـن يف التعلـــيم   4-5  

وضمان تكافؤ فر  الوصول إىل مجي  مستويا  التعلـيم  
والتــــدري  املهـــــي للفئــــا  الضـــــعيفة، مبــــا يف ذلـــــ     
ــال    ــة والشــعوب األصــلية واألطف لألشــخا  ذوي اإلعاق

 2030الذين يعيشون يف ظ  أوضا  هشة، حبلول عام 

حضــري، /ذكــر، وريفــي/)أنثــ  بيانــا  املســاواة 4-5-1
ــن ا  ــرا  م ــا  إىل القمــة ومؤشــرا  أخــر    ومســتو  الث لق

 ينحالـــة اإلعاقـــة، والشـــعوب األصـــلية، واملتضـــرر     مثـــ 
ــن ــ       م ــا يتعل ــوافرة( فيم ــا  مت ــىت أصــبحت البيان ــعا  م ال

الـــيت ميكـــن وجبميـــ  املؤشـــرا  الـــواردة يف هـــذ  القائمـــة  
 تصنيفها

ة كــــبرية يلـــمه مجيـــ  الشـــباب ونســـب    ضـــمان أن   4-6
ــ  حــد ســوا     مــن ــار، رجــااًل ونســا  عل ــالقرا ة  ،الكب ب

 2030والكتابة واحلساب حبلول عام 

الـذين  لسكان يف فئة عمريـة معينـة   لئوية املنسبة ال 4-6-1
مـن الكفـا ة يف تصـنيفا      اعل  األق  مستو  ثابت ونققحي

 املهارا  احلسابية)ب(  ،وظيفية تتناول )أ( األمية
والثــروة )ومهــارا   ،واملوقــ  ،اجلــنس :حبســ التصـنيفا   

 تتوافر عنها بيانا (حيثما أخر  

ضـــمان أن يكتســــ  مجيـــ  املــــتعل من املعــــار     4-7
واملهارا  ال  مـة لـدعم التنميـة املسـتدامة، مبـا يف ذلـ        
جبملـــة مـــن الُســـُب  مـــن بينـــها التعلـــيم لتحقيـــ  التنميـــة   
ــو      ــيش املســتدامة، وحق ــا  أســالي  الع  املســتدامة واتهب
اإلنسان، واملساواة بن اجلنسن، والترويج لثقافة الس م 
ونبــذ العنــف واملواطنــة العامليــة وتقــدير التنــو  الثقــايف       

حبلـــول ، وتقـــدير مســـامهة الثقافـــة يف التنميـــة املســـتدامة 
 2030 عام

ــالغن   *4-7-1 ــة لليــــ ب البــ ــبة املئويــ ــا  15النســ عامــ
ــ      ــون علـ ــة ويءهنـ ــدارس الثانويـ ــدين يف املـ ــامهم واملقيـ إملـ

مبستو  ثابت علـ  األقـ  مـن املعـار  يف جمموعـة خمتـارة       
من املواضي  يف العلوم البيئية وعلم األر . وستتوقف دقـة  

ــار ــو  املو/اختيــ ــائية   تنــ ــة االستقصــ ــ  الدراســ ــي  علــ اضــ
 فيها املؤشرا ُتجم  التقييمية اليت  أو
واملوق  )وتصنيفا  أخر   اجلنستصنيفا  حبس : ال

 عنها بيانا (تتوافر حيثما 

الفـــــرو  بنـــــا  املرافـــــ  التعليميـــــة الـــــيت تراعـــــي أ -4
األطفال، ورف  مستو  املراف  ، وواإلعاقة ،اجلنسن بن

التعليمية القائمة وهتيئة بيئة تعليمية فعالة ومنمونة وخالية 
 من العنف للجمي 

ــ    1-أ-4 ــ  علــ ــيت حتصــ ــدارس الــ ــة للمــ ــبة املئويــ  :النســ
ــة   )أ( ــة الكهربائيـ ــرا    )ب(الياقـ ــبكة اإلنترنـــت ألغـ شـ

ــة   ــيم     ) (تعليميـــ ــرا  التعلـــ ــوبية ألغـــ ــزة حاســـ أجهـــ
هياك  أساسـية ومـواد مكيفـة لليـ ب ذوي اإلعاقـة        )د(
مرافـ  أساسـية    )و(مراف  صحية أساسية غري خمتلية   (ـ)ه

ــدي )وفـــ  التعـــاريف الـــواردة يف مؤشـــرا        لغســـ  األيـ
 (للجمي  النظافة الصحيةو خدما  الصر  الصحي
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زيادة بنسبة كبرية يف عدد املنح املدرسية املتاحة الب -4  

ألقـــ   ماصـــةعلـــ  الصـــعيد العـــاملي، و للبلـــدان الناميـــة
ــة والبلــدان     ــة الصــغرية النامي البلــدان منــوًا والــدول اجلزري
ــالتعليم العــايل، مبــا يف ذلــ  مــنح    األفريقيــة، ل لتحــا  ب
ــا  واالتصــاال ،     ــا املعلوم ــي وتكنولوجي ــدري  امله الت

البلــدان املتقدمــة  ج التقنيــة واهلندســية والعلميــة يفوالــءام
 2020حبلول عام ، النمو والبلدان النامية األخر 

حجم تدفقا  املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة لتقـد       1-ب-4
 س  القيا  ونو  الدراسةحباملنح 

الزيادة بنسبة كبرية يف عدد املعلمن املـؤهلن، مبـا     -4
تعـاون الـدويل لتـدري  املعلمـن يف     يف ذل  من خـ ل ال 

ــدول       ــو ا وال ــدان من ــ  البل ــة، وماصــة يف أق ــدان النامي البل
 2030اجلزرية الصغرية النامية، حبلول عام 

ــة للمعلمــن يف    1- -4 ــ     )أ(النســبة املئوي ــا قب ــة م مرحل
ــدائي ــيم االبتـ ــدائي )ب(  التعلـ ــيم االبتـ ــيم  ) (  التعلـ التعلـ

التعلـيم الثـانوي الـذين حصـلوا علـ  األقـ         )د(  اإلعدادي
ــنظَّ   ــدري  املـــ ــن التـــ ــد األد  مـــ ــ  احلـــ ــن علـــ م للمعلمـــ

 ،أثنـا  اخلدمـة  يف قبـ  اخلدمـة أو    ،(التربـوي التدري   )مث 
 ال  م للتدريس عل  املستو  املناس  يف بلد معن

حيثما )وتصنيفا  أخر   اجلنستصنيفا  حبس : ال
 تتوافر عنها بيانا (

 حتقي  املساواة بن اجلنسن و كن ك  النسا  والفتيا  - 5اهلد  
القضــا  علــ  مجيــ  أشــكال التمييــز ضــد مجيـــ         5-1

 النسا  والفتيا  يف ك  مكان

ــا إذا كانـــت  5-1-1 ــة مـ ــة مثـ ــة قائمـ ــر قانونيـ أم ال،  ،أطـ
عــدم التمييـــز  أجــ  تعزيــز وإنفــاذ ورصــد املســاواة و      مــن 
 اجلنسأساس  عل 

أشـــكال العنــف ضـــد مجيـــ    القضــا  علـــ  مجيــ    5-2
النسا  والفتيـا  يف اجملـالن العـام واخلـا ، مبـا يف ذلـ        

أنـوا    ر واالستغ ل اجلنسي وغري ذل  مناالجتار بالبش
 االستغ ل

نســبة النســا  املعاشــرا  والفتيــا  يف اخلامســة      5-2-1
ــ يت تع   ــو  ال ــا ف ــدين أو جنســي   عشــرة وم ــف ب رضــن لعن

ثــي عشــر االخــ ل  ،نفســي مــن عشــري حــايل أو ســاب   أو
 العمرعنف والشهرًا املاضية، مصنفة حبس  شك  

ــبة النســــ  5-2-2  ــرة   نســ ــة عشــ ــا  يف اخلامســ ا  والفتيــ
ــا ــ يت   وم ــو  ال ــن أشــخا     ف ــف اجلنســي م تعرضــن للعن
ــي عشــر شــهرًا املاضــية، حســ       غــري العشــري، خــ ل االث
 ومكان حدو  العنف العمر
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مـن قبيـ    القضا  علـ  مجيـ  املمارسـا  الضـارة،      5-3  

وتشوي  القسري  وا  األطفال والزوا  املبكر والزوا  
 األعضا  التناسلية لإلنا 

ــا  5-3-1 ــبة النســــ ــارهن   نســــ ــراو  أعمــــ الــــــ يت تتــــ
ارتــبين بقــرين    تــزوجن أويتعامــا والــ   24 و 20 بــن
 عامًا 18 عاما و 15أن يبلغن  قب 

ــ يت تتــراو      النســبة  5-3-2  ــة للفتيــا  والنســا  ال املئوي
ــن   ــارهن بـ ــة    49و  15أعمـ ــعن لعمليـ ــ يت خضـ ــا الـ عامـ

 العمربتر األعضا  التناسلية، حبس  /تشوي 
 املـــــعيلالعمـــــ  االعتـــــرا  بنعمـــــال الرعايـــــة و 5-4
مدفوعة األجر وتقديرها من خـ ل تـوفري اخلـدما      غري

سياســــا  احلمايــــة  وضــــ  والــــب  التحتيــــة  العامــــة و
ــرة    ــؤولية داخـــ  األسـ ــم املسـ ــز تقاسـ االجتماعيـــة وتعزيـ

ا مناســـــب العائلـــــة، حســـــبما يكـــــون ذلـــــ املعيشـــــية و
 وطيال الصعيد عل 

النســبة املئويــة مــن الوقــت املخصــص لألعمــال       5-4-1
 ،اجلـنس ، حبس  غري مدفوعة األجر املعلية وأعمال الرعاية

 واملوق  ،العمرو

ة وفعالـــة كفالـــة مشـــاركة املـــرأة مشـــاركة كاملـــ  5-5
هلــا للقيــادة علــ  قــدم املســاواة  وتكــافؤ الفــر  املتاحــة  

الرجـ  علـ  مجيـ  مسـتويا  صـن  القـرار يف احليـاة         م 
 السياسية واالقتصادية والعامة

ــا     5-5-1 نســبة املقاعــد الــيت تشــغلها النســا  يف الءملان
 الوطنية واحلكوما  احمللية

 نسبة النسا  يف املناص  اإلدارية 5-5-2

ضــمان حصــول اجلميــ  علــ  خــدما  الصــحة       5-6
اجلنسية واإلجنابيـة وعلـ  احلقـو  اإلجنابيـة، علـ  النحـو       
املتفــ  عليــ  وفقــا لءنــامج عمــ  املــؤ ر الــدويل للســكان 
والتنمية ومنها  عم  بيجن والوثائ  اخلتاميـة ملـؤ را    

 استعراضهما

يت  عامــا الــ  49إىل  15نســبة النســا  مــن ســن   5-6-1
قرارا  مستنرية بشنن الع قـا  اجلنسـية   سهن بننف نتخذي

واســتخدام وســائ  منــ  احلمــ  والرعايــة اخلاصــة بالصــحة   
 اإلجنابية

ــوانن وأنظمــة تكفــ      5-6-2 ــديها ق ــيت ل عــدد البلــدان ال
عامـا علــ  خــدما    49إىل  15حصـول النســا  مـن ســن   

الصــحة اجلنســـية   ثقيــف يف جمــال  املعلومــا  والت والرعايــة  
 واإلجنابية

القيام بإص حا  لتخوي  املرأة حقوقا متساوية يف  أ-5
حـ    صادية، وكذل  إمكانية حصـوهلا علـ   املوارد االقت

املمتلكـا ،   ة والتصـره  يف األراضـي وغريهـا مـن    امللكي
وعل  اخلدما  املالية، واملريا  واملـوارد اليبيعيـة، وفًقـا    

 للقوانن الوطنية

ن ميتلكـــون  )أ( النســـبة املئويـــة لألشـــخا  الـــذي    1-أ-5
ــديهم حقــو  مضــمونة يف األراضــي      يأراضــ ــة أو ل  راعي

ســ  حبالزراعيــة )مــن أصــ  جممــو  الســكان الــزراعين(،  
  )ب( حصة املرأة بـن املـ   أو أصـحاب احلقـو      اجلنس

 س  نو  احليا ةوحبيف األراضي الزراعية، 
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النســبة املئويـــة للبلـــدان الـــيت يكفـــ  فيهـــا اإلطـــار   2-أ-5
انون العـــريف( للمـــرأة املســـاواة يف ذلـــ  القـــ القـــانوين )مبـــا

 أو السييرة عليها/احلقو  يف ملكية األراضي و يف

تعزيــز اســتخدام التكنولوجيــا التمكينيــة، وماصــة  ب-5
تكنولوجيــا املعلومــا  واالتصــاال ، مــن أجــ  تعزيــز      

  كن املرأة

نسبة األفراد احلائزين عل  هواتف نقالة/خلوية،  1-ب-5
 اجلنسس  حب

اعتماد سياسا  سليمة وتشـريعا  قابلـة لإلنفـاذ      -5
وتعزيز السياسا  والتشـريعا  القائمـة مـن هـذا القبيـ       
للنــهو  باملســاواة بــن اجلنســن و كــن كــ  النســا        

 والفتيا  عل  مجي  املستويا 

لبلدان الـيت لـديها نظـم لتخصـيص     النسبة املئوية ل 1- -5
اواة بـن اجلنسـن   للمسـ املرصودة وتتب  املخصصا  العامة 

 و كن املرأة

 ضمان توافر امليا  وخدما  الصر  الصحي للجمي  وإدارهتا إدارة مستدامة - 6اهلد  
حتقي  هد  حصول اجلمي  بشك  منصـف علـ     6-1

ــا  الشــــرب املنم  ــة حبلــــول    ميــ ونــــة وامليســــورة التكلفــ
 2030 عام

ملئويـــــة للســـــكان الـــــذين يســـــتفيدون  النســـــبة ا 6-1-1
 ميا  الشرب اليت تدار بيريقة منمونةخدما   من

ــدما      6-2 ــ  خـ ــ  علـ ــول اجلميـ ــد  حصـ ــ  هـ حتقيـ
الصر  الصحي والنظافة الصـحية ووضـ  هنايـة للتغـوط     
يف العـــرا ، وإيـــ   اهتمـــام خـــا  الحتياجـــا  النســـا  
والفتيــا  ومــن يعيشــون يف ظــ  أوضــا  هشــة، حبلــول   

 2030عام 

ون ملئويـــــة للســـــكان الـــــذين يســـــتفيد نســـــبة اال 6-2-1
مبــا فيهــا  ،اإلدارة الســليمة خلــدما  الصــر  الصــحي  مــن
 ف  غس  اليدين بالصابون وامليا امر

حتسن نوعية امليا  عن طري  احلد من التلو  ووقف  6-3
إلقا  النفايا  واملواد الكيميائية اخليـرة وتقليـ  تسـرههبا إىل    

املعاجلــة إىل  أد  حــد، وخفــ  نســبة ميــا  اجملــاري غــري     
و يادة إعـادة التـدوير وإعـادة االسـتخدام املـنمون      النصف، 

 2030بنسبة كبرية عل  الصعيد العاملي، حبلول عام 

ــا  الصـــر  الصـــحي املعاجلـــة   6-3-1 النســـبة املئويـــة مليـ
 بيريقة آمنة

اآلتيـة مـن ميـا  حمييـة     النسبة املئوية للكت  املائيـة   6-3-2
 ذا  نوعية جيدة

يف مجيــ  القياعــا   يــادة كفــا ة اســتخدام امليــا   6-4
ــبرية وضــمان ســح  امل    ــادة ك ــداداهتا    ي ــة وإم ــا  العذب ي

حنــو مســتدام مــن أجــ  معاجلــة شــح امليــا ، واحلــد    علــ 
ــبرية  ــة كـ ــانون     بدرجـ ــذين يعـ ــخا  الـ ــدد األشـ ــن عـ مـ

 2030ندرة امليا ، حبلول عام  من

ــا    * 6-4-1 ــتغري يف كفــا ة اســتخدام املي ــة لل النســبة املئوي
 عل  مد  فترة من الزمن

مجــايل مــا اســتخدم مــن املــوارد  إللنســبة املئويــة * ا6-4-2
املائيـــة احتياجــا  البيئـــة مــن   املائيــة املتاحـــة، مــ  مراعـــاة   

 الضغ  الذي تتعر  ل  امليا ( )حجم
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 املؤشرات (2030)من خطة عام  األهداف والغايات
تنفيــذ اإلدارة املتكاملــة ملــوارد امليــا  علــ  مجيـــ        6-5  

ــابر     ــاون العـ ــ ل التعـ ــن خـ ــ  مـ ــا يف ذلـ ــتويا ، مبـ املسـ
 2030حبلول عام للحدود حس  االقتضا ، 

درجــة تنفيــذ اإلدارة املتكاملــة للمــوارد املائيـــة      *6-5-1
 (100 -صفر )

جاية وتـرميم الـنظم اإليكولوجيـة املتصـلة بامليـا ،       6-6
مبا يف ذل  اجلبـال والغابـا  واألراضـي الرطبـة واألهنـار      

ـــ  ــتودعا  امليــ ــول  ومســـ ــبحريا ، حبلـــ ــة والـــ ا  اجلوفيـــ
 2020 عام

الـنظم اإليكولوجيـة   نيـا   للتغري يف النسبة املئوية  6-6-1
 املتصلة بامليا  خ ل فترة من الزمن

نيـا  التعـاون الـدويل ودعـم بنـا  القـدرا  يف        تعزيـز  أ-6
ــا       ــة باملي ــءامج املتعلق ــة يف جمــال األنشــية وال ــدان النامي البل
والصر  الصحي، مبا يف ذل  مج  امليا ، وإ الة ملوحتها، 
وكفا ة استخدامها، ومعاجلة امليا  العادمة، وتكنولوجيـا   

 2030إعادة التدوير وإعادة االستعمال، حبلول عام 

املســـاعدة اإلمنائيـــة الرمسيـــة ذا  الصـــلة     مقـــدار   1-أ-6
من خيـة حكوميـة    اجز تعد والصر  الصحي اليت  امليا ب

 قة لإلنفا منسه

حتسـن   زيز مشاركة اجملتمعا  احملليـة يف دعم وتع ب-6
 إدارة امليا  والصر  الصحي

النســـبة املئويـــة للوحـــدا  اإلداريـــة احملليـــة الـــيت  1-ب-6
ــديها سياســا    ــ     ل ــا يتعل ــة راســخة فيم ــرا ا  تنفيذي وإج

 مبشاركة اجملتمعا  احمللية يف إدارة امليا  والصر  الصحي
 ضمان حصول اجلمي  بتكلفة ميسورة عل  خدما  الياقة احلديثة املوثوقة واملستدامة - 7اهلد  

ــ  بت   7-1 ــول اجلميـــ ــمان حصـــ ــورة  ضـــ ــة ميســـ كلفـــ
 2030خدما  الياقة احلديثة املوثوقة حبلول عام  عل 

 النسبة املئوية للسكان املستفيدين من خدما  الكهربا  7-1-1
ــة للســكان   7-1-2 ــذي يعتمــدون  النســبة املئوي أساســًا ال

 نالنظيف عل  الوقود والتكنولوجيا
كـــبرية يف حصـــة الياقـــة املتجـــددة حتقيـــ   يـــادة  7-2
 2030حبلول عام  ةالياقة العامليجمموعة من مصادر  يف

الياقـــة املتجـــددة يف جممـــو  االســـته   حصـــة  7-2-1
 النهائي للياقة

ــاملي   7-3 ــدل العــ ــاعفة املعــ ــلمضــ ــا ة يف ن لتحسُّــ كفــ
 2030الياقة حبلول عام استخدام 

كثافة الياقة اليت تقاس من حيـ  الياقـة األوليـة     7-3-1
 والناتج احمللي اإلمجايل

ــاون  أ-7 ــز التع ــن أجــ  تيســري الوصــول     تعزي ــدويل م ال
وتكنولوجيا الياقة النظيفة، مبـا يف ذلـ  تلـ     حبو   إىل

املتعل قة بالياقـة املتجـددة، والكفـا ة يف اسـتخدام الياقـة      
ــف،     ــة واألنظـ ــوري املتقدمـ ــود األحفـ ــا الوقـ وتكنولوجيـ
وتشجي  االستثمار يف الـب  التحتيـة للياقـة وتكنولوجيـا     

 2030الياقة النظيفة، حبلول عام 

واليـــا  املتحـــدة وم بـــدوالرا  المجـــ  مبلـــ  مقـــ 1-أ-7
ــام    يف ــن ع ــدا  م ــااللتزام    2020الســنة ابت ــا  ب هبــد  الوف

 دوالر بليون 100مبل  بتوفري 
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 املؤشرات (2030)من خطة عام  األهداف والغايات
توســـي  نيـــا  الـــُب  التحتيـــة وحتســـن مســـتو   ب -7  

ــة      ــة احلديث ــد  خــدما  الياق ــن أجــ  تق ــا م التكنولوجي
واملســتدامة للجميــ  يف البلــدان الناميــة، وماصــة يف أقــ   

اجلزريــة الصــغرية الناميــة، والبلــدان البلــدان منــوا والــدول 
ــاحلي  ــري السـ ــة غـ ــة   الناميـ ــدعم اخلاصـ ــءامج الـ ــا لـ ة، وفقـ

 2030منها عل  حدة، حبلول عام  بك 

نسبة القيمة املضافة إىل صايف اسـتخدام الياقـة    *1-ب-7
 الصناعةحبس   ،احمللية

عمالة الكاملـة واملنتجـة، وتـوفري العمـ      تعزيز النمو االقتصادي امليرد والشام  للجمي  واملستدام، وال - 8اهلد  
 ال ئ  للجمي 

ــا   8-1 احلفـــا  علـــ  النمـــو االقتصـــادي الفـــردي وفقـ
ــي     ــاتج احمللـ ــو النـ ــ  منـ ــة علـ ــة، وماصـ ــرو  الوطنيـ للظـ

ــبة   ــ      7اإلمجــايل بنس ــنويا يف أق ــ  س ــ  األق ــة عل يف املائ
 البلدان منوا

معــدل النمــو الســنوي لنصــي  الفــرد مــن النــاتج   8-1-1
 اإلمجايل احلقيقياحمللي 

حتقيــ  مســتويا  أعلــ  مــن اإلنتاجيــة االقتصــادية  8-2
ــا    ــتو  التكنولوجيـ مـــن خـــ ل التنويـــ ، واالرتقـــا  مبسـ
واالبتكـــار، مبـــا يف ذلـــ  مـــن خـــ ل التركيـــز علـــ         
القياعــا  املتســمة بالقيمــة املضــافة العاليــة والقياعــا   

 الكثيفة العمالة

العامــ  مــن معــدل النمــو الســنوي لنصــي  الفــرد  8-2-1
 الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي

تعزيز السياسا  املوجهة حنو التنميـة والـيت تـدعم     8-3
األنشـــية اإلنتاجيـــة، وفـــر  العمـــ  ال ئـــ ، ومباشـــرة 
ــار،      ــدا  واالبتكـ ــ  اإلبـ ــدرة علـ ــرة، والقـ ــال احلـ األعمـ
وتشـــج  علـــ  إضـــفا  اليـــاب  الرمســـي علـــ  املشـــاري   

ــة الصــغر والصــغرية وامل  توســية احلجــم، ومنوهــا،  املتناهي
 يف ذل  من خ ل احلصول عل  اخلدما  املالية مبا

حصــــة العمالــــة غــــري الرمسيــــة يف غــــري العمالــــة   8-3-1
 اجلنسالزراعية، حبس  

حتســـن الكفـــا ة يف اســـتخدام املـــوارد العامليـــة يف  8-4
، 2030جمال االسـته   واإلنتـا ، تـدرجييا، حـىت عـام      

االقتصادي عن التدهور البيئـي،  والسعي إىل فص  النمو 
وفقا لإلطار العشري للءامج بشنن االسته   واإلنتـا   
ــو    ــة النمــ ــ  اضــــي   البلــــدان املتقدمــ املســــتدامن، مــ

 الريادة بدور

 إنتاجية املوارد *8-4-1
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 املؤشرات (2030)من خطة عام  األهداف والغايات
حتقيـــ  العمالـــة الكاملـــة واملنتجـــة وتـــوفري العمـــ   8-5  

ــباب    ــيهم الشـ ــن فـ ــال، مبـ ــا  والرجـ ــ  النسـ ال ئـــ  جلميـ
ــا  العمــ     و ــة، وتكــافؤ األجــر لق األشــخا  ذوو اإلعاق

 2030املتكافئ القيمة، حبلول عام 

ــال     8-5-1 ــا  والرجـ ــاعة للنسـ ــدخ  يف السـ ــ  الـ متوسـ
ــة، و  ــاملن، حبســـ  الوظيفـ ــرالعـ ــخا  ذوي العمـ ، واألشـ

 اإلعاقة
، العمـــــر، واجلـــــنسمعـــــدل البيالـــــة، حبســـــ   8-5-2

 واألشخا  ذوي اإلعاقة

ــبرية   8-6 ــة كـــ ــد بدرجـــ ــباب  احلـــ ــبة الشـــ ــن نســـ مـــ
ــري ــة أو التعلــيم أو التــدري  حبلــول      غ ــتحقن بالعمال املل
 2020 عام

يــــــة للشــــــباب )الــــــذين تتــــــراو  النســــــبة املئو 8-6-1
ســـنة( خـــار  دائـــرة التعلـــيم     24و  15بـــن  أعمـــارهم

 والعمالة والتدري 
اختــاذ تــدابري فوريــة وفعالــة للقضــا  علــ  الســخرة   8-7

بالبشـــر لضـــمان حظـــر  وإهنـــا  الـــر  املعاصـــر واالجتـــار
ــ      واستئصــال أســوأ أشــكال عمــ  األطفــال، مبــا يف ذل
ــود، وإهنــا  عمــ  األطفــال    جتنيــدهم واســتخدامهم كجن

 2025جبمي  أشكال  حبلول عام 

النســبة املئويــة لألطفــال الــذين تتــراو  أعمــارهم   8-7-1
ــو  عمــ  األطفــال      17و  5بــن  ســنة واملنخــرطن يف س

 العمرو اجلنسوعددهم، حبس  

ــوفر       8-8 ــ  ت ــا  عم ــاد بيئ ــ  وإجي ــو  العم ــة حق جاي
ــال     ــيهم العمـ ــن فـ ــال، مبـ ــ  العمـ ــن جلميـ ــ مة واألمـ السـ
املهاجرون، وماصة املهاجرا ، والعاملون يف الوظـائف  

 غري املستقرة

التواتر يف معـدال  إصـابا  العمـ  املميتـة وغـري       8-8-1
 املميتة، حبس  نو  جنس املهاجرين ووضعهم  

اتفاقيــا  منظمــة العمــ  الدوليــة الــيت مت     عــدد  *8-8-2
 التصدي  عليها، حبس  نو  االتفاقية

وض  وتنفيذ سياسـا  هتـد  إىل تعزيـز السـياحة      8-9
املستدامة اليت توفر فر  العم  وتعز  الثقافة واملنتجا  

 2030احمللية حبلول عام 

الناتج احمللي اإلمجايل للسياحة املباشـرة )كنسـبة    *8-9-1
جممو  الناتج احمللي اإلمجايل ومن معـدل النمـو(     مئوية من

ــن       ــة م ــائف يف صــناعة الســياحة )كنســبة مئوي وعــدد الوظ
جممــو  الوظــائف ومعــدل النمــو يف فــر  العمــ ، حبســ   

 (اجلنس
تعزيز قدرة املؤسسا  املالية احمللية عل  تشـجي    8-10

ــنمن    ــرفية والتـ ــدما  املصـ ــ  اخلـ ــول علـ ــة احلصـ إمكانيـ
 ية للجمي ، وتوسي  نياقهاواخلدما  املال

ــزة    8-10-1 ــة وأجهــ ــار  التجاريــ ــرو  املصــ ــدد فــ عــ
 نسمة من البالغن 100 000الصر  اآليل لك  

ــالغن )   8-10-2 ــن الب ــة م ــنكثر(   15النســبة املئوي ســنة ف
ــة     الــذين هلــم حســاب مصــريف أو حســاب يف مؤسســة مالي

 أخر  أو لد  مقدم خدما  مالية متنقلة
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ة من أج  التجارة للبلدان الناميـة،   يادة دعم املعون أ-8  

وماصة أق  البلدان منوا، مبا يف ذلـ  مـن خـ ل اإلطـار     
املتكامــ  املعــز  للمســاعدة التقنيــة املتصــلة بالتجــارة إىل  

 أق  البلدان منوا

املعونــة مــن أجــ  االلتزامــا  واملــدفوعا  املتصــلة  1-أ-8
 بالتجارة

الشـباب   وض  وتفعي  استراتيجية عامليـة لتشـغي    ب-8
وتنفيــذ امليثــا  العــاملي لتــوفري فــر  العمــ  الصــادر عــن 

 2020منظمة العم  الدولية حبلول عام 

جممو  اإلنفا  احلكومي يف احلماية االجتماعيـة   1-ب-8
وبــرامج التوظيــف كنســبة مئويــة مــن امليزانيــا  الوطنيـــة       

 والناتج احمللي اإلمجايل

 مود، وحتفيز التصني  الشام  للجمي ، وتشجي  االبتكارإقامة ب  حتتية قادرة عل  الص - 9اهلد  
إقامـــة هياكـــ  أساســـية جيـــدة النوعيـــة وموثوقـــة   9-1

ومســتدامة وقـــادرة علـــ  الصـــمود، مبـــا يف ذلـــ  الـــب   
التحتيـــة اإلقليميـــة والعــــابرة للحـــدود، لـــدعم التنميــــة     
االقتصادية ورفا  اإلنسان، م  التركيز عل  تيسـري ُسـُب    

 منها بتكلفة ميسورة وعل  قدم املساواة استفادة اجلمي 

ــد      9-1-1 ــ  بع ــذين يعيشــون عل ــف ال نســبة ســكان الري
 كيلومترين من طري  صاحلة ل ستعمال يف مجي  الفصول

ــدد  9-1-2 ــ    عــ ــحنا ، حبســ ــم الشــ ــاب وحجــ الركــ
 النق  وسيلة

تعزيز التصني  الشام  للجمي  واملسـتدام، وحتقيـ     9-2
يف حصــة الصــناعة يف  2030 يــادة كــبرية حبلــول عــام  

يتماشـــ  مـــ   العمالـــة ويف النـــاتج احمللـــي اإلمجـــايل، مبـــا
 الظرو  الوطنية، ومضاعفة حصتها يف أق  البلدان منوا

القيمــة املضــافة مــن الصــناعة التحويليــة كنســبة       9-2-1
 مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل وحبس  نصي  الفرد

مئويــة مــن العمالــة يف الصــناعة التحويليــة كنســبة  9-2-2
 جممو  العمالة

 يادة فـر  حصـول املشـاري  الصـناعية الصـغرية       9-3
ــة،    احلجــم وســائر املشــاري ، وال ســيما يف البلــدان النامي
علـ  اخلـدما  املاليـة، مبـا يف ذلـ  االئتمانـا  ميســورة       

 التكلفة، وإدماجها يف س س  القيمة واألسوا 

احلجــم النســبة املئويــة حلصــة الصــناعا  الصــغرية  9-3-1
 يف جممو  القيمة املضافة من الصناعا 

النسبة املئوية للصناعا  الصـغرية احلجـم الـيت هلـا      9-3-2
 قر  أو خ  ائتمان

حتســن الــب  التحتيــة وحتــدي  الصــناعا  حبلــول   9-4
من أج  حتقي  استدامتها، م   يادة كفـا ة   2030عام 

اســـــتخدام املـــــوارد و يـــــادة اعتمـــــاد التكنولوجيـــــا   
يـا  الصـناعية النظيفـة والســليمة بيئيـا، ومـ  قيــام      والعمل

 مجي  البلدان باختاذ إجرا ا  وفقا لقدراهتا

انبعاثا  ثـاين أكسـيد الكربـون لكـ  وحـدة مـن        9-4-1
 القيمة املضافة
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ــدرا     9-5   ــن القـــ ــي وحتســـ ــز البحـــــ  العلمـــ تعزيـــ

ــ  البلــدان،    ــة يف القياعــا  الصــناعية يف مجي التكنولوجي
لناميـــــة، مبـــــا يف ذلـــــ ، حبلـــــول ا وال ســـــيما البلـــــدان

، تشجي  االبتكـار والزيـادة بنسـبة كـبرية يف     2030 عام
ــون      ــاملن يف جمــال البحــ  والتيــوير لكــ  ملي عــدد الع
شــخص، و يــادة إنفــا  القيــاعن العــام واخلــا  علــ    

 البح  والتيوير

نفقا  البح  والتيوير كنسبة مئوية مـن النـاتج    9-5-1
 احمللي اإلمجايل

ــدوام    9-5-2 ــافئ الــ ــ  )مبكــ ــال البحــ ــاملون يف جمــ العــ
 الكام ( لك  مليون نسمة

تيسري تيوير الب  التحتيـة املسـتدامة والقـادرة علـ       أ-9
الصمود يف البلدان النامية من خ ل حتسن الدعم املـايل  
ــ       ــة، وأق ــدان األفريقي ــدم للبل ــتقي املق ــوجي وال والتكنول

ــة غــري ال   ــدان النامي ــوا، والبل ــدان من ــدول  البل ســاحلية، وال
 اجلزرية الصغرية النامية

ــدعم الـــــ  1-أ-9 ــو  الـــ ــاعدة  جممـــ ــي )املســـ دويل الرمســـ
الرمسيــة باإلضــافة إىل التــدفقا  الرمسيــة األخــر (   اإلمنائيــة

 للهياك  األساسية

دعـــــم تيـــــوير التكنولوجيـــــا احملليـــــة والبحـــــ   ب-9
ــ        ــن طري ــ  ع ــا يف ذل ــة، مب ــدان النامي ــار يف البل واالبتك

بيئـة مؤاتيـة مـن حيـ  السياسـا  للتنويـ        كفالة وجـود  
 الصناعي وإضافة قيمة للسل  األساسية بن أمور أخر 

النســـــبة املئويـــــة للقيمـــــة املضـــــافة للصـــــناعة      1-ب-9
 التكنولوجية املتوسية واملتقدمة من جممو  القيمة املضافة

ــ        -9 ــول علـ ــر  احلصـ ــبرية يف فـ ــادة كـ ــ   يـ حتقيـ
والســعي إىل تــوفري  تكنولوجيــا املعلومــا  واالتصــاال ،

فر  الوصول الشام  وامليسور إىل شـبكة اإلنترنـت يف   
 2020أق  البلدان منوا حبلول عام 

النسبة املئوية للسـكان املشـمولن بشـبكة اهلـاتف      1- -9
 احملمول، حبس  التكنولوجيا

 احلد من انعدام املساواة داخ  البلدان وفيما بينها - 10اهلد  

ــدرجييا  10-1 ــم    التوصــ  ت ــدخ  ودع ــو ال ــ  من إىل حتقي
ــو ألد     ــ  النم ــن الســكان    40اســتمرار ذل ــة م يف املائ

مبعــــدل أعلــــ  مــــن املعــــدل املتوســــ  الــــوطي حبلــــول 
 2030 عام

معــدال  منــو نصــي  الفــرد مــن إنفــا  األســر    10-1-1
يف املائــة مــن الســكان  40املعيشــية أو إيراداهتــا ضــمن أد  

 وجممو  السكان

إلدما  االجتمـاعي واالقتصـادي    كن وتعزيز ا 10-2
والسياسي للجمي ، بغ  النظر عن السـن أو اجلـنس أو   

األصـ  أو الـدين    اإلعاقة أو االنتما  العرقـي أو اإلثـي أو  
 2030أو الوض  االقتصادي أو غري ذل ، حبلول عام 

يف املائـة   50نسبة السكان الذين يعيشون دون  10-2-1
، اجلــنس ، والعمــر مــن متوســ  الــدخ ، مصــنفة حســ       

 واألشخا  ذوي اإلعاقة
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ضــمان تكــافؤ الفــر  واحلــد مــن أوجــ  انعــدام     10-3  

املساواة يف النتائج، مبا يف ذل  مـن خـ ل إ الـة القـوانن     
والسياســا  واملمارســا  التمييزيــة، وتعزيــز التشــريعا   

 والسياسا  واإلجرا ا  امل ئمة يف هذا الصدد

أبلغــــوا عــــن  النســــبة املئويــــة للســــكان الــــذين 10-3-1
تعرضهم شخصيا ملمارسا   ييزية أو حتـر  خـ ل االثـي    
ــورة        ــة حمظ ــا   ييزي ــ  خلفي ــا  عل ــهرا املاضــية بن عشــر ش

 مبوج  القانون الدويل حلقو  اإلنسان

ــة    10-4 اعتمــاد سياســا ، وال ســيما السياســا  املالي
وسياســا  األجــور واحلمايــة االجتماعيــة، وحتقيــ  قــدر  

 درجيياأكء من املساواة ت

ــ  يف النــــاتج احمللــــي اإلمجــــايل،     10-4-1  حصــــة العمــ
 مبا يف ذل  األجور ومدفوعا  احلماية االجتماعية

حتســـن تنظـــيم ورصـــد األســـوا  واملؤسســـا    10-5
 املالية العاملية وتعزيز تنفيذ تل  التنظيما 

اعتماد ضـريبة علـ  املعـام   املاليـة )ضـريبة       *10-5-1
 يتوبن( عل  الصعيد العامل

ضمان تعزيز  ثي  البلدان النامية وإمسا  صـوهتا   10-6
يف عملية صـن  القـرار يف املؤسسـا  االقتصـادية واملاليـة      
الدوليــة العامليــة، مــن أجــ  حتقيــ  املزيــد مــن الفعاليــة        

 واملصداقية واملسا لة والشرعية للمؤسسا 

النسبة املئوية لعضـوية البلـدان الناميـة وحقوقهـا      10-6-1
 يت يف املنظما  الدوليةيف التصو

تيسري اهلجرة وتنقـ  األشـخا  علـ  حنـو مـنظم       10-7
وآمن ومنتظم ومتسم باملسؤولية، مبا يف ذلـ  مـن خـ ل    
ــا والــــيت تتســــم    تنفيــــذ سياســــا  اهلجــــرة املخيــــ  هلــ

 اإلدارة حبسن

تكاليف االنتداب اليت يتحملها املوظف كنسبة  10-7-1
 املقصدمئوية من اإليرادا  السنوية يف بلد 

 الرقم القياسي لسياسا  اهلجرة الدولية *10-7-2
عــدد ضــحايا االجتــار بالبشــر املكتشــفة وغــري    *10-7-3

، العمر، واجلنسنسمة، حبس   100 000املكتشفة لك  
 وشك  االستغ ل

ــدان     أ-10 ــة اخلاصــة والتفضــيلية للبل ــدأ املعامل ــذ مب تنفي
  مـــ  الناميـــة، وماصـــة أقـــ  البلـــدان منـــوا، مبـــا يتماشـــ 

 اتفاقا  منظمة التجارة العاملية

ــ      1-أ-10 ــة امليبقــة عل ــود التعريفــا  اجلمركي حصــة بن
الـــواردا  مـــن أقـــ  البلـــدان منوا/البلـــدان الناميـــة املتمتعـــة  

 باإلعفا  الكام  من الرسوم اجلمركية

ــدفقا     ب-10 ــة والت ــة الرمسي تشــجي  املســاعدة اإلمنائي
األجنيب املباشـر، إىل الـدول   املالية، مبا يف ذل  االستثمار 

اليت تشتد احلاجة فيها إليها، وال سيما أق  البلـدان منـوا،   
ــة،      ــة الصــغرية النامي ــدول اجلزري ــة، وال ــدان األفريقي والبل
والبلـــــدان الناميـــــة غـــــري الســـــاحلية، وفقـــــا خلييهـــــا  

 الوطنية وبراجمها

جممــو  تــدفقا  املــوارد املخصصــة للتنميــة،      1-ب-10
ان املســتفيدة والبلــدان املاحنــة وأنــوا   مصــنفة حبســ  البلــد

ــة،      ــة الرمسي ــال املســاعدة اإلمنائي ــ  ســبي  املث ــدفقا  )عل الت
 واالستثمار األجنيب املباشر، والتدفقا  األخر (
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خف  تكـاليف معـام   حتـوي   املهـاجرين       -10  

يف املائة، وإلغا  قنوا  التحـوي   املاليـة    3إىل أق  من 
 2030يف املائة، حبلول عام  5  اليت تربو تكاليفها عل

تكــاليف التحــوي   املاليــة كنســبة مئويــة مــن    1- -10
 املبال  احملولة

 جع  املدن واملستوطنا  البشرية شاملة للجمي  وآمنة وقادرة عل  الصمود ومستدامة - 11اهلد  
ضمان حصول اجلمي  علـ  مسـاكن وخـدما      11-1

التكلفـة، ورفـ  مسـتو     أساسية م ئمة وآمنة وميسورة 
 2030األحيا  الفقرية، حبلول عام 

نســـبة الســـكان احلضـــرين الـــذين يعيشـــون يف   11-1-1
 أحيا  فقرية أو مستوطنا  غري رمسية أو مساكن غري الئقة

تـــوفري إمكانيـــة وصـــول اجلميـــ  إىل نظـــم نقـــ    11-2
منمونــــة وميســــورة التكلفــــة ويســــه  الوصــــول إليهــــا 

الس مة عل  الير ، وال سيما مـن  ومستدامة، وحتسن 
خ ل توسي  نيا  النق  العام، م  إي   اهتمـام خـا    
الحتياجا  األشـخا  الـذين يعيشـون يف ظـ  ظـرو       
ــة     ــخا  ذوي اإلعاقـ ــال واألشـ ــا  واألطفـ ــة والنسـ هشـ

 2030وكبار السن، حبلول عام 

نســبة الســكان الــذين تتــوافر هلــم وســائ  النقــ   11-2-1
، واألشـخا   اجلنس، والعمرصنفة حبس  العام املناسبة، م
 ذوي اإلعاقة

ــ      11-3 ــام  للجميــ ــري الشــ ــ  احلضــ ــز التوســ تعزيــ
واملســتدام، والقــدرة علــ  ختيــي  وإدارة املســتوطنا      
البشرية يف مجيـ  البلـدان علـ  حنـو قـائم علـ  املشـاركة        

 2030ومتكام  ومستدام، حبلول عام 

ــدل  11-3-1 ــبة معـ ــدل   نسـ ــي إىل معـ ــته   األراضـ  اسـ
 السكاين النمو
النســبة املئويــة للمــدن الــيت لــديها هيكــ  يتــيح   *11-3-2

علـ  حنـو مباشـر يف ختيـي  املنـاط        مشاركة اجملتم  املـدين 
 احلضرية، ويعم  بانتظام وُيدار بيريقة دميقراطية

تعزيــز اجلهــود الراميــة إىل جايــة وصــون التــرا   11-4
 الثقايف واليبيعي العاملي

امليزانية الوطنيـة )أو ميزانيـة البلـديا (،    حصة  *11-4-1
املكرســة للحفــا  علــ  التــرا  اليبيعــي الثقــايف الـــوطي       

 وجايت  وصون ، مبا يف ذل  مواق  الترا  العاملي

التقلي  إىل درجة كبرية من عدد الوفيا  وعدد  11-5
اخلسـائر   األشخا  املتضررين، وحتقي  اخنفا  كبري يف

اإلمجايل العـاملي   ملتصلة بالناتج احمللياالقتصادية املباشرة ا
ــا    ــيت حتــد  بســب  الكــوار ، مب ــ  الكــوار    ال يف ذل

ــرا      ــة الفقــ ــ  جايــ ــز علــ ــ  التركيــ ــا ، مــ ــلة بامليــ املتصــ
واألشخا  الذين يعيشون يف ظ  أوضا  هشة، حبلـول  

 2030عام 

عدد األشخا  املتوفن واملفقودين واملصـابن   *11-5-1
ــهم أو إج ه   ــذين جــر  نقل هــم نتيجــة للكــوار  لكــ    ال

 شخص 100 000
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 املؤشرات (2030)من خطة عام  األهداف والغايات
احلــد مــن األثــر البيئــي الســليب الفــردي للمــدن،    11-6  
يف ذل  عن طري  إي   اهتمـام خـا  لنوعيـة اهلـوا       مبا

 2030وإدارة نفايا  البلديا  وغريها، حبلول عام 

ــيت     11-6-1 ــا  الصــلبة احلضــرية ال ــة للنفاي النســبة املئوي
هنائيـا بقـدر كـا  مـ  اعتبـار      ُتجم  بانتظـام ومـ  تفريغهـا    

 جممو  النفايا  املتولدة عن املدينة
ــ 11-6-2 ــيما   املتوســـ ــتويا  اجلســـ ــنوي ملســـ   الســـ
واجلسـيما    2.5سبي  املثـال اجلسـيما  مـن الفئـة      )عل 

 ( يف املدن )املرجَّح حس  السكان(10من الفئة 
ــاحا      11-7 ــن مسـ ــ  مـ ــتفادة اجلميـ ــب  اسـ ــوفري سـ تـ

ــة آمنــ    ــاكن عام ــ  وميكــن   خضــرا  وأم ــاملة للجمي ة وش
الوصـــول إليهـــا، وال ســـيما بالنســـبة للنســـا  واألطفـــال  
وكبـــــار الســـــن واألشـــــخا  ذوي اإلعاقـــــة، حبلـــــول 

 2030 عام

متوس  حصة املنيقة السكنية باملـدن الـيت  ثـ      11-7-1
فضــا  مفتوحــا ل ســتخدام العــام للجميــ ، مصــنفة حبســ   

 ، واألشخا  ذوي اإلعاقةاجلنس، والعمر
  الــ يت تعرضــن للتحــر  البــدين  نســبة النســا *11-7-2
ــدوثها    أو ــان حـ ــة ومكـ اجلنســـي، حبســـ  مرتكـــ  اجلرميـ

 )خ ل االثي عشر شهرا املاضية(
ــة    أ-11 ــة االقتصــادية واالجتماعي ــرواب  اإلجيابي دعــم ال

والبيئيــة بــن املنــاط  احلضــرية واملنــاط  احملييــة باملنــاط   
تعزيــز ختيــي   احلضــرية واملنــاط  الريفيــة، مــن خــ ل     

 التنمية الوطنية واإلقليمية

 100 000املدن اليت يزيد عـدد سـكاهنا علـ      *1-أ-11
ــدمج     ــة ت ــة حضــرية وإقليمي نســمة والــيت تنفــذ خييــا إمنائي

 التوقعا  السكانية واالحتياجا  من املوارد

، علـ  الزيـادة بنسـبة    2020العم  حبلول عـام   ب-11
البشــرية الــيت تعتمــد كــبرية يف عــدد املــدن واملســتوطنا  

ــا متكاملـــة مـــن أجـــ  مشـــول    وتنفـــذ سياســـا  وخييـ
اجلمي ، وحتقي  الكفا ة يف استخدام املوارد، والتخفيف 
من تغري املناخ والتكيف مع ، والقدرة علـ  الصـمود يف   
مواجهة الكوار ، ووض  وتنفيذ اإلدارة الكلية ملخاطر 

 يتماشـ  مـ  إطـار    الكوار  علـ  مجيـ  املسـتويا ، مبـا    
ــرة      ــاطر الكــوار  للفت ــن خم -2015ســينداي للحــد م

2030 

النسبة املئوية للمـدن الـيت تنفـذ اسـتراتيجيا       *1-ب-11
للحد مـن املخـاطر والقـدرة علـ  التكيـف الـيت تتوافـ  مـ          
ــف إلطــار      ــ  االســتراتيجية اخلل ــة )مث ــة املقبول األطــر الدولي

الكوار ( والـيت تشـم     خماطرعم  هيوغو بشنن احلد من 
 الضعيفة واملهمشة يف تصميمها وتنفيذها ورصدها الفئا 

دعـم أقــ  البلـدان منــوا، مبـا يف ذلــ  مـن خــ ل       -11
ــتدامة      ــاين املسـ ــة املبـ ــة، يف إقامـ ــة والتقنيـ ــاعدة املاليـ املسـ

 والقادرة عل  الصمود باستخدام املواد احمللية

النسـبة املئويــة للــدعم املـايل املخصــص لتشــييد    *1- -11
املســتدامة والقــادرة علــ  الصــمود واملتســمة وجتديــد املبــاين 

 بالكفا ة يف استخدام املوارد
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   ضمان وجود أمناط استه   وإنتا  مستدامة - 12اهلد    
ــذ اإلطــار العشــري لــءامج االســته        12-1 تنفي

ــاذ    واإلنتـــا  املســـتدامن، مـــ  قيـــام مجيـــ  البلـــدان باختـ
ادة، مـ   إجرا ا  وتويل البلدان املتقدمـة النمـو دور الريـ   

 البلدان النامية وقدراهتا مراعاة مستو  التنمية يف

ــة      12-1-1 ــديها خيــ  عمــ  وطني ــيت ل ــدان ال عــدد البل
ل سته   واإلنتا  املستدامن أو اليت أدجمت تل  اخليـ   

 يف سياساهتا الوطنية باعتبارها أولوية أو غاية

حتقيـ  اإلدارة املســتدامة واالســتخدام الكفــؤ   12-2
 2030 اليبيعية، حبلول عامللموارد 

 * األثر املادي ونصي  الفرد من األثر املادي12-2-1

ختفي  نصـي  الفـرد مـن النفايـا  الغذائيـة       12-3
العامليـة علــ  صــعيد أمـاكن البيــ  بالتجزئــة واملســتهلكن   
مبقــدار النصــف، واحلــد مــن خســائر األغذيــة يف مراحــ  

بعـد   مـا ذلـ  خسـائر    يف اإلنتا  وس سـ  اإلمـداد، مبـا   
 2030 احلصاد، حبلول عام

 املؤشر العاملي خلسائر األغذية 12-3-1

حتقي  اإلدارة السليمة بيئيا للمواد الكيميائيـة   12-4
ومجي  النفايا  طوال دورة عمرها، وفقا لألطر الدوليـة  
املتف  عليها، واحلد بدرجة كبرية مـن إط قهـا يف اهلـوا     

أد  حـد مـن آثارهـا     واملا  والتربة مـن أجـ  التقليـ  إىل   
 2020الضارة عل  صحة اإلنسان والبيئة، حبلول عام 

عـــدد األطـــرا  يف االتفاقـــا  البيئيـــة الدوليـــة   12-4-1
املتعددة األطرا  املتعلقة باملواد اخليـرة وغريهـا مـن املـواد     
الكيميائية والنفايا  اليت تفـي بتعهـداهتا والتزاماهتـا يف نقـ      

 يتيلب  ك  اتفا  ذي صلةاملعلوما  عل  النحو الذي 
ــا  اخليــرة،    12-4-2 ــد النفاي ــا ، وتولي * معاجلــة النفاي

 وإدارة النفايا  اخليرة، حبس  نو  املعاجلة
احلد بدرجة كبرية مـن إنتـا  النفايـا ، مـن      12-5

ــادة      ــدوير وإعــ ــادة التــ ــي  وإعــ ــ  والتخفــ ــ ل املنــ خــ
 2030 االستعمال، حبلول عام

الصــعيد الــوطي،    معــدل إعــادة التــدوير علــ      12-5-1
 وعدد أطنان املواد املعاد تدويرها

تشـــجي  الشـــركا ، وال ســـيما الشـــركا   12-6
الكبرية وعء الوطنية، علـ  اعتمـاد ممارسـا  مسـتدامة،     

 وإدرا  معلوما  االستدامة يف دورة تقد  تقاريرها

عـــدد الشـــركا  الـــيت تنشـــر تقـــارير تتعلــــ        12-6-1
 باالستدامة

  الشـرا  العمـومي املسـتدامة،    تعزيز ممارسا 12-7
 وفقا للسياسا  واألولويا  الوطنية

عـــدد البلـــدان الـــيت تنفـــذ السياســـا  وخيـــ    12-7-1
 العم  املتعلقة بالشرا  العمومي املستدام

ضـــمان أن تتــــوافر للنـــاس يف كــــ  مكــــان    12-8
املعلوما  ذا  الصلة والوعي بالتنمية املسـتدامة وأمنـاط   

 2030 اليبيعة حبلول عامالعيش يف وئام م  

* النسبة املئوية للمؤسسا  التعليمية الـيت لـديها   12-8-1
منــاهج تعليميــة رمسيــة وغــري رمسيــة تتعلــ  مبواضــي  التنميــة   

 املستدامة وأمناط العيش
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دعــم البلــدان الناميــة لتعزيــز قــدراهتا العلميــة     أ-12  

والتكنولوجية للمضي قدما حنو حتقيـ  أمنـاط االسـته      
 نتا  األكثر استدامةواإل

* عــــدد اليلبــــا  املؤهلــــة لــــءا ا  االختــــرا   1-أ-12
 اخلضرا  نسبًة إىل جممو  طلبا  الءا ا 

وض  وتنفيذ أدوا  لرصد تنثريا  السياحة  ب-12
املســـتدامة، الـــيت تـــوفر فـــر  العمـــ  وتعـــز  الثقافـــة       

 واملنتجا  احمللية، يف التنمية املستدامة

رة النامجـــة عـــن الســـياحة  املتكـــر * التـــدفقا 1-ب-12
 املسامهة املباشرة يف الناتج احمللي اإلمجايل  

ترشـــيد إعانـــا  الوقـــود األحفـــوري غـــري       -12
املتسمة بالكفا ة واليت تشج  عل  االسته   املسـر ،  
ــا    ــا  علـــ  تشـــوها  األســـوا ، وفقـ عـــن طريـــ  القضـ

ذلـ  عـن طريـ  إعـادة هيكلـة       يف للظرو  الوطنية، مبـا 
ــا  الضــارة،   الضــرائ   ــدريج مــن اإلعان ــتخلص بالت وال

حيثما وجـد ، إلظهـار آثارهـا البيئيـة، علـ  أن تراعـ        
يف تلـــ  السياســـا  علـــ  حنـــو كامـــ  االحتياجـــا       
والظرو  اخلاصة للبلدان النامية، والتقلي  إىل أد  حـد  
من اآلثار الضارة اليت قـد تنـال مـن تنميتـها، وعلـ  حنـو       

 ا  احمللية املتضررةيكف  جاية الفقرا  واجملتمع

مقدار إعانا  الوقـود األحفـوري لكـ  وحـدة      1- -12
من النـاتج احمللـي اإلمجـايل )اإلنتـا  واالسـته  ( وكنسـبة       

 من جممو  النفقا  الوطنية عل  الوقود األحفوري

 ( أ)اختاذ إجرا ا  عاجلة للتصدي لتغري املناخ وآثار  - 13اهلد  
ــدرة   13-1 ــة والقـ ــز املرونـ ــمود يف  تعزيـ ــ  الصـ علـ

املرتبية باملنـاخ والكـوار  اليبيعيـة يف     خاطرمواجهة امل
وتعزيــــز القــــدرة علــــ  التكيــــف مــــ  مجيــــ  البلــــدان، 

 خاطرامل تل 

الوفيـــــا  أو األشـــــخا  املفقـــــودين * عـــــدد 13-1-1
اجلرح  أو األشخا  الذين جـر  نقلـهم أو إج ههـم     أو

 شخص 100 000بسب  الكوار ، لك  

ــا  التــــد 13-2 ــاخ يف  إدمــ ــتغري املنــ ــة بــ ابري املتعلقــ
السياســا  واالســتراتيجيا  والتخيــي  علــ  الصــعيد     

 الوطي

* عــدد البلــدان الــيت أبلغــت رمسيــا أهنــا وضــعت  13-2-1
استراتيجيا  إمنائية متكاملـة تقـوم علـ  اخنفـا  الكربـون      
والصمود أمام التغريا  املناخية واحلد من خماطر الكـوار   

عمليــــة وطنيــــة خليــــ  التكيــــف، )علــــ  ســــبي  املثــــال، 
ــواد    ــال إىل مــ ــز االنتقــ ــة لتعزيــ ــدابري وطنيــ وسياســــا  وتــ

 وتكنولوجيا  غري ضارة بالبيئة(

__________ 

مــ  التســليم بــنن اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــنن تغــري املنــاخ هــي املنتــد  الــدويل واحلكــومي الــدويل     ( أ) 
 الرئيسي للتفاو  بشنن التصدي لتغري املناخ عل  الصعيد العاملي.
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 املؤشرات (2030)من خطة عام  األهداف والغايات
حتســن التعلــيم وإذكـــا  الــوعي والقـــدرا      13-3  

البشرية واملؤسسية للتخفيف مـن تغـري املنـاخ، والتكيـف     
 مع ، واحلد من أثر  واإلنذار املبكر ب 

أدجمت يف مناهجها الدراسية  * عدد البلدان اليت13-3-1
يف مراحـــ  التعلـــيم االبتـــدائي والثـــانوي والعـــايل مواضـــي   
التخفيف من تغـري املنـاخ، والتكيـف معـ ، واحلـد مـن أثـر         

 واإلنذار املبكر ب 
تعهــد  بــ  األطــرا  مــن البلــدان  تنفيــذ مــا  أ-13

املتقدمـة النمــو يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــنن  
املناخ من التزام هبـد  التعبئـة املشـتركة ملبلـ  قـدر       تغري 
مـن مجيـ     2020 بليون دوالر سنويا حبلـول عـام   100

املصـــادر لتلبيـــة احتياجـــا  البلـــدان الناميـــة، يف ســـيا    
إجـــرا ا  التخفيـــف اجملديـــة وشـــفافية التنفيـــذ، وجعـــ  
الصـندو  األخضــر للمنــاخ يف حالــة تشــغي  كامــ  عــن  

 يف أقرب وقت ممكن طري  تزويد  برأس املال

املبل  الذي جيم  سنويا مقيمـا بـدوالر الواليـا      1-أ-13
وحـىت يـتم الوفـا  بـااللتزام      2020املتحدة اعتبارًا من عـام  

 بليون دوالر 100بتعبئة مبل  قدر  

ــدرا     ب-13 ــتو  قــ ــن مســ ــا  حتســ ــز آليــ تعزيــ
التخيي  واإلدارة الفعالن املـتعلقن بـتغري املنـاخ يف أقـ      

ــدا ــا يف    البل ــة، مب ــة الصــغرية النامي ــدول اجلزري ــوا، وال ن من
ذلــ  التركيــز علــ  النســا  والشــباب واجملتمعــا  احملليــة 

 واملهمشة

ــدول اجلزريـــة      1-ب-13 ــدان منـــوا والـ * عـــدد أقـــ  البلـ
الصغرية النامية اليت تتلقـ  دعمـا متخصصـا آلليـا  حتسـن      
مستو  قدرا  التخيي  واإلدارة الفعـالن املـتعلقن بـتغري    
املنــــاخ، مبــــا يف ذلــــ  التركيــــز علــــ  النســــا  والشــــباب  

 واجملتمعا  احمللية واملهمشة

 حفظ احملييا  والبحار واملوارد البحرية واستخدامها عل  حنو مستدام لتحقي  التنمية املستدامة - 14اهلد  
من  التلو  البحري جبمي  أنواع  واحلد منـ    14-1

الءية، مبا يف ذلـ   بدرجة كبرية، وال سيما من األنشية 
 2025 احليام البحري، وتلو  املغذيا ، حبلول عام

 * مؤشر مرك  لكفا ة استخدام النيتروجن14-1-1

إدارة النظم اإليكولوجية البحرية والسـاحلية   14-2
عل  حنو مستدام وجايتها، من أج  جتن  حدو  آثـار  
سلبية كبرية، مبا يف ذلـ  عـن طريـ  تعزيـز قـدرهتا علـ        

مود، واختاذ اإلجرا ا  ال  مة إلص حها من أجـ   الص
حتقيـــــ  الصـــــحة واإلنتاجيـــــة للمحييـــــا ، حبلـــــول     

 2020 عام

* النســبة املئويــة للتنميــة الســاحلية والبحريــة مــن      14-2-1
ــة      ــإلدارة املتكامل ــذها ل ــدادها أو تنفي خــ ل خيــ  جيــري إع
للمناط  الساحلية/ختيي  احليز البحري )تكون منسقة حيثمـا  

(، اسـتنادا إىل هنـج للـنظم اإليكولوجيـة، يـبي جمتمعـا        ينيب 
حملية بشرية ونظمـا إيكولوجيـة قـادرة علـ  الصـمود، ويعمـ        

 عل  كفالة التقاسم املنصف للمناف  والعم  ال ئ 
تقلي  حتم  احملييا  إىل أد  حد ومعاجلة  14-3

آثار ، مبا يف ذل  من خ ل تعزيز التعاون العلمـي علـ    
 تويا مجي  املس

ــة يف جمموعــة      14-3-1 ــاس متوســ  احلموضــة البحري قي
 من حميا   ثيلية ألخد العينا  متف  عليها
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 املؤشرات (2030)من خطة عام  األهداف والغايات
تنظـيم الصــيد علـ  حنــو فعـال، وإهنــا  الصــيد     14-4  

املـنظم   املبلـ  عنـ  وغـري    املفرط والصيد غري القانوين وغري
وممارسا  الصيد املدمرة، وتنفيذ خي  إدارة قائمة عل  

كانـت   إعـادة األرصـدة السـمكية إىل مـا    العلم، من أجـ   
ــ  إىل      ــ  األقـ ــ  علـ ــن، لتصـ ــت ممكـ ــرب وقـ ــ  يف أقـ عليـ
املستويا  اليت ميكن أن تتيح إنتـا  أقصـ  غلـة مسـتدامة     

 2020 حتدد  خصائصها البيولوجية، حبلول عام وفقا ملا

* نســـبة األرصـــدة الســـمكية داخـــ  مســـتويا  14-4-1
 مستدامة بيولوجيا

ئــة علــ  األقــ  مــن املنــاط  املا يف 10حفــظ  14-5
ــا  ــة، مبـ ــاحلية والبحريـ ــوطي   السـ ــانون الـ ــ  القـ ــ  مـ يتسـ

والدويل واسـتنادا إىل أفضـ  املعلومـا  العلميـة املتاحـة،      
 2020 حبلول عام

ــاط      14-5-1 ــ  باملنـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــاط  احملميـ ــة املنـ تغييـ
 البحرية

ــائد     14-6 ــة ملصـ ــا  املقدمـ ــكال اإلعانـ ــر أشـ حظـ
اإلفــراط يف قــدرا  الصــيد ويف  األمســا  الــيت تســهم يف  

ــيت تســاهم يف صــيد     ــا  ال ــا  اإلعان صــيد األمســا ، وإلغ
ــنظم،       ــ  وغــري امل ــ  عن األمســا  غــري املشــرو  وغــري املبل
واإلحجــام عــن اســتحدا  إعانــا  جديــدة مــن هــذا       
القبيــ ، مــ  التســليم بــنن املعاملــة اخلاصــة والتفضــيلية       

دان منـوا ينبغـي   امل ئمة والفعالة للبلدان الناميـة وأقـ  البلـ   
يتجزأ من مفاوضا  منظمـة التجـارة    أن تكون جز ا ال

ــول     ــا ، حبلــ ــائد األمســ ــا  ملصــ ــنن اإلعانــ ــة بشــ العامليــ
(ب)2020 عام

 

ــة لإلعانــا  الضــارة املقدمــة     14-6-1 ــة الدوالري * القيم
 2015ملصائد األمسا  قياسا باملستويا  األساسية لعام 

تتحقـ  للـدول    يادة الفوائد االقتصادية اليت  14-7
اجلزرية الصغرية النامية وأق  البلدان منوا مـن االسـتخدام   
املستدام للموارد البحرية، مبا يف ذل  من خـ ل اإلدارة  
املســـتدامة ملصـــائد األمســـا ، وتربيـــة األحيـــا  املائيـــة،      

 2030 والسياحة، حبلول عام

* مصائد األمسا  كنسبة مئوية من النـاتج احمللـي   14-7-1
 اإلمجايل

__________ 

اإلمنائيـة، وواليـة   م  مراعاة ما جيري حاليا مـن مفاوضـا  يف إطـار منظمـة التجـارة العامليـة، وخيـة الدوحـة          (ب) 
 هون  كون  الو ارية.
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 املؤشرات (2030)من خطة عام  األهداف والغايات
 يـــادة املعـــار  العلميـــة، وتيـــوير قـــدرا     أ-14  

البح ، ونق  التكنولوجيـا البحريـة، مـ  مراعـاة معـايري      
ــا   اللجنــــة األوقيانوغرافيــــة احلكوميــــة الدوليــــة ومبادئهــ
التوجيهية املتعلقـة بنقـ  التكنولوجيـا البحريـة، مـن أجـ        
حتسن صحة احملييا ، وتعزيز إسهام التنو  البيولوجي 

ــري يف  ــدول   البحـ ــيما الـ ــة، وال سـ ــدان الناميـ ــة البلـ تنميـ
 اجلزرية الصغرية النامية وأق  البلدان منوا

ختصـــيص اعتمـــادا  مـــن امليزانيـــة للبحـــو  يف   1-أ-14
جمال التكنولوجيا البحرية كنسبة مئوية من جممـو  امليزانيـة   

 املخصصة للبحو 

تـــوفري إمكانيـــة وصـــول صـــغار الصـــيادين      ب-14
 البحرية واألسوا احلرفين إىل املوارد 

* نســبة إنتــا  مصــائد األمســا  الوطنيــة حبســ  1-ب-14
البلـــد، مقيســـة بكميـــة األمســـا  الـــيت تصـــيدها الشـــركا   

 الصغرية واملتوسية لصيد األمسا 
 أو

التقـــدم الـــذي حتـــر   البلـــدان يف اعتمـــاد وتنفيـــذ إطـــار       
ــر  حبقــو  مصــائد    قانوين/تنظيمي/سياسايت/مؤسســي يعت

ــة وحيمــي    األمســا  الصــغرية يف  ــوارد البحري الوصــول إىل امل
 هذ  احلقو 

تعزيز حفظ احملييا  ومواردها واسـتخدامها    -14
اســتخداما مســـتداما عـــن طريــ  تنفيـــذ القـــانون الـــدويل   
بصــيغت  الــواردة يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار 
ــيت تضــ  اإلطــار القــانوين حلفــظ احملييــا  ومواردهــا        ال
ــتخدامها علــ  حنــو مســتدام، كمــا تشــري إىل ذلــ         واس

 “تقب  الذي نصبو إلي املس”من وثيقة  158الفقرة 

ــواردة يف   1- -14 * عــدد البلــدان الــيت تنفــذ األحكــام ال
الءوتوكــوال  املعنيــة بالبحــار اإلقليميــة إمــا يف قوانينــها أو 
يف براجمهــا، والتصــدي  علــ  االتفاقيــا  البحريــة املتعلقــة      

منظمـة العمـ  الدوليـة وتنفيـذ      مبصائد األمسا  واليت تضعها
 االتفاقيا   تل 

جايــة الــنظم اإليكولوجيــة الءيــة وترميمهــا وتعزيــز اســتخدامها علــ  حنــو مســتدام، وإدارة الغابــا    - 15  اهلــد
 عل  حنو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مسار ، ووقف فقدان التنو  البيولوجي

ــة     15-1 ــنظم اإليكولوجي ــرميم ال ــظ وت ضــمان حف
ــة    ــنظم اإليكولوجيـ ــة والـ ــة الداخليـــة   الءيـ ــا  العذبـ للميـ

وخدماهتا، وال سيما الغابا  واألراضي الرطبـة واجلبـال   
واألراضــــي اجلافــــة، وضــــمان اســــتخدامها علــــ  حنــــو 
ــا       ــا  مبوجــ  االتفاق ــا ل لتزام ــ  وفق مســتدام، وذل

 2020 الدولية، حبلول عام

ــو      15-1-1 ــن جمم ــة م ــا  كنســبة مئوي * مســاحة الغاب
 مساحة اليابسة
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 املؤشرات (2030)من خطة عام  األهداف والغايات
يــذ اإلدارة املســتدامة جلميــ  أنــوا  تعزيــز تنف 15-2  

الغابـــا ، ووقـــف إ الـــة الغابـــا ، وتـــرميم الغابــــا       
املتــدهورة وحتقيــ   يــادة كــبرية يف نســبة  ر  الغابــا    
ــول    ــاملي، حبلـ ــعيد العـ ــ  الصـ ــا  علـ ــادة  ر  الغابـ وإعـ

 2020 عام

* الغيــا  احلرجــي املشــمول بــاإلدارة املســتدامة   15-2-1
 للغابا 

 الغابا  الدائمةصايف خسائر  15-2-2

مكافحة التصحر، وتـرميم األراضـي والتربـة     15-3
املتدهورة، مبـا يف ذلـ  األراضـي املتضـررة مـن التصـحر       
واجلفــا  والفيضــانا ، والســعي إىل حتقيــ  عــامل  خــال   

 2030من ظاهرة تدهور األراضي، حبلول عام 

ــبة إىل     15-3-1 ــدهورة نس ــة لألراضــي املت ــبة املئوي * النس
 ة اليابسةجممو  مساح

ضمان حفظ النظم اإليكولوجية اجلبليـة، مبـا    15-4
يف ذل  تنوعها البيولوجي، من أج  تعزيـز قـدرهتا علـ     

غ  عنها لتحقيـ  التنميـة املسـتدامة،     توفري املناف  اليت ال
 2030حبلول عام 

التغيية حمسوبة باملنـاط  احملميـة للمواقـ  املهمـة      15-4-1
 للتنو  البيولوجي اجلبلي

 مؤشر الغيا  األخضر اجلبلي 15-4-2

اختــاذ إجـــرا ا  عاجلـــة وهامــة للحـــد مـــن    15-5
تــــدهور املوائــــ  اليبيعيــــة، ووقــــف فقــــدان التنــــو       

، حبماية األنـوا   2020البيولوجي، والقيام، حبلول عام 
 املهدَّدة ومن  انقراضها

 مؤشر القائمة احلمرا  15-5-1

اف  تعزيـــز التقاســـم العـــادل واملنصـــف للمنـــ  15-6
ــئة عــن اســتخدام املــوارد اجلينيــة، وتعزيــز الســب         الناش
ــوارد، علــ  النحــو املتفــ      املناســبة للوصــول إىل تلــ  امل

 علي  دوليا

* عدد التصاريح أو ما يعادهلا، اليت تتـا  ملركـز   15-6-1
تبادل املعلوما  بشنن احلصول عل  املوارد اجلينية وتقاسم 

ن مبوجـ  بروتوكـول   املناف  الناشـئة عـن اسـتخدامها، املنشـ    
ناغويا بشـنن احلصـول علـ  املـوارد اجلينيـة وتقاسـم املنـاف         
ــ       ــا  املوحــدة لنق الناشــئة عــن اســتخدامها وعــدد االتفاق
املــواد، حســبما تبلــ  بــ  هيئــة إدارة املعاهــدة الدوليــة بشــنن 

 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

ــري      15-7 ــف الصــيد غ ــة لوق اختــاذ إجــرا ا  عاجل
ــا       ــا  واحليوانـ ــن النباتـ ــة مـ ــوا  احملميـ ــرو  لألنـ املشـ
ــا  الءيــة غــري     واالجتــار فيهــا، والتصــدي ملنتجــا  األحي
 املشروعة، عل  مستويي العر  واليل  عل  السوا   

ــيت جيــري      15-7-1 ــر القائمــة احلمــرا  لألنــوا  ال * مؤش
 االجتار فيها

ــة  * نســبة االجتــ15-7-2 ــا  الءي ار غــري القــانوين يف األحي
 ومنتجا  األحيا  الءية الذي جيري كشف 
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 املؤشرات (2030)من خطة عام  األهداف والغايات
اختـــاذ تـــدابري ملنـــ  إدخـــال األنـــوا  الغريبـــة   15-8  

الغا ية إىل الـنظم اإليكولوجيـة لألراضـي وامليـا  وتقليـ       
أثر ذلـ  إىل حـد كـبري، ومراقبـة األنـوا  ذا  األولويـة       

 2020 أو القضا  عليها، حبلول عام

* اعتمـــاد تشـــريعا  وطنيـــة ذا  صـــلة مبنـــ       15-8-1
إدخــال األنــوا  الغريبــة الغا يــة إىل الــنظم اإليكولوجيــة أو  

 مراقبتها

ــو     15-9 ــة والتنـ ــنظم اإليكولوجيـ ــيم الـ ــا  قـ إدمـ
البيولــــوجي يف عمليــــا  التخيــــي  الــــوطي واحمللــــي،  
ــة، واســتراتيجيا  احلــد مــن الفقــر،       والعمليــا  اإلمنائي

 2020 عامواحلسابا ، حبلول 

* عدد اخليـ  والعمليـا  اإلمنائيـة الوطنيـة الـيت      15-9-1
 تدمج قيم خدما  التنو  البيولوجي والنظم اإليكولوجية

ــادر       أ-15 ــ  املصـ ــن مجيـ ــة مـ ــوارد املاليـ ــد املـ حشـ
و يادهتــا  يــادة كــبرية بغــر  حفــظ التنــو  البيولــوجي  
 والنظم اإليكولوجية واستخدامها استخدامًا مستدامًا 

املســــاعدة اإلمنائيــــة الرمسيــــة والنفقــــا  العامــــة  1-أ-15
املوجهـــة حلفـــظ التنـــو  البيولـــوجي والـــنظم اإليكولوجيـــة 

 واستخدامها استخداما مستداما
حشد موارد كبرية مـن مجيـ  املصـادر وعلـ       ب-15

مجي  املستويا  بغـر   ويـ  اإلدارة املسـتدامة للغابـا      
 الناميـة لتعزيـز تلـ    يكفي مـن احلـوافز للبلـدان     وتوفري ما
 الغابا  يف ذل  حفظ الغابا  وإعادة  ر  اإلدارة، مبا

ــا     1-ب-15 ــة املوجهــة للغاب ــة الرمسي * املســاعدة اإلمنائي
 واالستثمار األجنيب املباشر املوج  للغابا 

ــة إىل     -15 ــود الراميـ ــاملي للجهـ ــز الـــدعم العـ تعزيـ
مكافحــة الصــيد غــري املشــرو  لألنــوا  احملميــة واالجتــار 
ــا        ــدرا  اجملتمع ــادة ق ــائ  تشــم   ي ــ  بوس ــا، وذل هب

عل  فر  سـب  كسـ    احمللية عل  السعي إىل احلصول 
 الر   املستدامة

ــا  الءيــة   1- -15 * نســبة االجتــار غــري القــانوين يف األحي
 حيا  الءية الذي جيري كشف   ومنتجا  األ

ــا أحــد مــن أجــ         - 16اهلــد   ــش فيه ــا  مســاملة ال ُيهمَّ ــة جمتمع ــ  إقام ــة املســتدامة،  التشــجي  عل ــ  التنمي حتقي
ــة وخاضــعة      وإتاحــة ــا  مؤسســا  فعال ــة، وبن ــ  إىل العدال ــة وصــول اجلمي ــ    إمكاني ــ  عل للمســا لة وشــاملة للجمي
 املستويا  مجي 
ــف    احلــد بدرجــة كــبرية  16-1 ــ  أشــكال العن مــن مجي
 يتص  ب  من معدال  الوفيا  يف ك  مكان وما

 100 000عــدد ضــحايا القتــ  العمــد لكــ       16-1-1
 اجلنسو العمرألف نسمة، حبس  

 100 000* الوفيـــا  املتصـــلة بالنــــزا  لكـــ  16-1-2
 والسب ( حبس  العمر، واجلنس،نسمة )مصنفة 

وا ئويـــــة للســـــكان الـــــذين تعرضـــــالنســـــبة امل 3 -16-1
البــدين أو النفســي أو اجلنســي خــ ل االثــي عشــر    للعنــف

 شهرا املاضية
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 املؤشرات (2030)من خطة عام  األهداف والغايات
ــبة ا *16-1-4   ــان   نسـ ــعرون باألمـ ــذين يشـ ــخا  الـ ألشـ

ــد ــيت     عن ــدام مبفــردهم يف أحنــا  املنيقــة ال ــ  األق جتــواهلم عل
 يعيشون فيها

إهنا  إسا ة املعاملة واالسـتغ ل واالجتـار بالبشـر     16-2
 وتعذيبهمومجي  أشكال العنف ضد األطفال 

النسبة املئوية لألطفـال الـذين تتـراو  أعمـارهم      16-2-1
ســنة والــذين تعرضــوا ألي عقــاب  17بــن ســنة واحــدة و 

ــة يف      ــدمي الرعاي ــ  مق ــدا  نفســي مــن جان ــدين و/أو اعت ب
 الشهر املاضي

 100 000عــدد ضــحايا االجتــار بالبشــر لكــ   16-2-2
 االستغ ل اجلنس، والعمر، وشك نسمة، حبس  

النسبة املئوية للشابا  والشبان الـذين تتـراو     *16-2-3
ــنة والـــذين تعرضـــوا للعنـــف   24و  18أعمـــارهم بـــن  سـ

 اجلنسي قب  سن الثامنة عشرة
ــوطي      16-3 ــ  الصــعيدين ال ــانون عل ــز ســيادة الق تعزي

ــ      ــول اجلميــ ــر  وصــ ــافؤ فــ ــمان تكــ ــدويل، وضــ والــ
 العدالة إىل

ــف خــ ل اال    *16-3-1 ــة لضــحايا العن ــي النســبة املئوي ث
عشر شهرا املاضية اليت أبل  ضحاياها عمـا تعرضـوا لـ  مـن     
إيــذا  إىل الســليا  املختصــة أو غريهــا مــن آليــا  تســوية  
النـزاعا  املعتر  هبـا رمسيـا )تسـم  أيضـا معـدل اإلبـ غ       

 عن اجلرائم(
احملتجزون غري احملكوم عليهم كنسبة مئويـة مـن    16-3-2

 جممو  السجنا 
مــن التــدفقا  غــري املشــروعة  احلــد بقــدر كــبري   16-4

لألموال واألسـلحة، وتعزيـز اسـترداد األصـول املسـروقة      
وإعادهتا ومكافحة مجي  أشكال اجلرميـة املنظمـة، حبلـول    

 2030عام 

القيمة اإلمجالية للتدفقا  املالية غري املشـروعة   *16-4-1
ــا       ــدوالرا  الوالي ــة ل ــة احلالي ــة واخلارجــة )بالقيم الداخل

 املتحدة(
النسـبة املئويــة ملـا ُيضــب  مــن أسـلحة ومــا ُيقيهــد     16-4-2

ــا      ــة، وفق ــر  مــن أســلحة صــغرية وأســلحة خفيف وُيقتفــ  أث
 للمعايري الدولية والصكو  القانونية

احلد بدرجة كـبرية مـن الفسـاد والرشـوة جبميـ        16-5
 أشكاهلما

النســـبة املئويـــة لألشـــخا  الـــذين اتصـــلوا مـــرة  *16-5-1
عمــومين، ودفعــوا رشــوة إىل   واحــدة علــ  األقــ  مبــوظفن    

موظفن عمومين، أو طل  إليهم أولئ  املوظفون العموميون 
دف  رشوة، خ ل االثي عشر شهرا املاضـية، مصـنفة حبسـ     

 السكانية العمر، واجلنس، واملنيقة، والشرحية
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 املؤشرات (2030)من خطة عام  األهداف والغايات
إنشــــا  مؤسســــا  فعالــــة وشــــفافة وخاضــــعة   16-6  

 للمسا لة عل  مجي  املستويا 

حلكوميــة الرئيســية كنســبة مئويــة مــن النفقــا  ا 16-6-1
ــلية   ــة األصــ ــا     امليزانيــ ــ  القيــ ــنفة حبســ ــدة، مصــ املعتمــ

 حبس  رمو  امليزانية أو ما شاب ( )أو
نسـبة الســكان الراضــن عــن جتربتــهم األخــرية   *16-6-2

 يف استعمال اخلدما  العامة
ضـــمان اختـــاذ القـــرارا  علـــ  حنـــو مســـتجي    16-7

ركي و ثيلــي علــ  ل حتياجــا  وشــام  للجميــ  وتشــا
 مجي  املستويا 

 

، اجلـــنس، والعمـــرنســـبة الوظـــائف )حبســـ     16-7-1
واألشـــــخا  ذوي اإلعاقـــــة، والفئـــــا  الســــــكانية( يف    
املؤسســـا  العامـــة )اهليئـــا  التشـــريعية الوطنيـــة واحملليـــة،  
واخلدمـــة العامـــة، والســـلية القضـــائية( مقارنـــة مبســـتويا  

 التو ي  عل  املستو  الوطي
نسبة البلدان اليت تلـيب احتياجـا  الشـباب يف     *16-7-2

ــا اإلمنائيــــة الوطنيــــة    خمتلــــف اجملــــاال ، يف إطــــار خييهــ
 واستراتيجياهتا الرامية للحد من الفقر

توســــي  وتعزيــــز مشــــاركة البلــــدان الناميــــة يف  16-8
 مؤسسا  احلوكمة العاملية

ــا  يف   16-8-1 النســــبة املئويــــة للبلــــدان الناميــــة األعضــ
 دولية وحقوقها يف التصويت يف تل  املنظما املنظما  ال

توفري هوية قانونية للجمي ، مبا يف ذل  تسـجي    16-9
 2030املواليد، حبلول عام 

النسبة املئوية لألطفال دون سـن اخلامسـة الـذين     16-9-1
 ُسجلت والداهتم يف قيد السج  املدين، حبس  العمر

ايـة  كفالة وصول اجلمهـور إىل املعلومـا  وج   16-10
احلريا  األساسية، وفقًا للتشريعا  الوطنية واالتفاقا  

 الدولية

عدد مـا مت التحقـ  منـ  مـن حـاال  القتـ ،        *16-10-1
واالختيــا ، واالختفــا  القســري، واالحتجــا  التعســفي،  
والتعـــذي  للصـــحفين والعـــاملن يف الوســـ  اإلع مــــي     
ــدافعن عــن حقــو  اإلنســا     ــابين وامل ــرتبين هبــم والنق ن امل

 خ ل االثي عشر شهرا املاضية

تعزيــز املؤسســا  الوطنيــة ذا  الصــلة، بوســائ    أ-16
منــها التعــاون الــدويل، ســعيًا لبنــا  القــدرا  علــ  مجيــ   
ــف      ــ  العن ــة، ملن ــدان النامي ــيما يف البل املســتويا ، وال س

 ومكافحة اإلرهاب واجلرمية

النسبة املئوية للضحايا الـذين أبلغـوا عـن جرميـة      *1-أ-16
بدنية أو جنسية ألجهـزة إنفـاذ القـانون خـ ل االثـي عشـر       

، واملنيقــة، اجلـنس ، والعمـر شـهرا املاضـية، مصـنفة حبسـ      
 والفئة السكانية

تعزيز إنفاذ القـوانن والسياسـا  غـري التمييزيـة      ب-16
 لتحقي  التنمية املستدامة

ئويـة للسـكان الـذين أبلغـوا أهنـم شـعروا       النسبة امل 1-ب-16
شخصيا بتعرضهم للتمييز أو املضايقة خ ل االثي عشر شهرا 
املاضية، استنادًا إىل أساس من التمييز احملظور مبوج  القـانون  

 الدويل حلقو  اإلنسان، مصنفة حبس  العمر واجلنس
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 التنمية املستدامة تعزيز وسائ  تنفيذ وتنشي  الشراكة العاملية من أج  -17اهلد    

  الشؤون املالية

تعزيز تعبئة املوارد احمللية، بوسـائ  تشـم  تقـد      17-1
ــة، لتحســن القــدرا        الــدعم الــدويل إىل البلــدان النامي
 احمللية يف جمال حتصي  الضرائ  وغريها من اإليرادا 

اإليرادا  احلكومية اإلمجالية )حبسـ  املصـدر(    17-1-1
 الناتج احمللي اإلمجايلكنسبة مئوية من 

 احمللية انية احمللية املمولة من الضرائ يزاملنسبة  *17-1-2

قيــام البلــدان املتقدمــة النمــو بتنفيــذ التزاماهتــا يف    17-2
جمال املساعدة اإلمنائية الرمسية تنفيذًا كامً ، مبا يف ذلـ   
التــزام العديــد مــن تلــ  البلــدان ببلــوغ هــد  ختصــيص  

ــبة  ــايل  يف  0.7نســ املائــــة مــــن دخلــــها القــــومي اإلمجــ
ــة،    ــة املقدمــة إىل البلــدان النامي ــة الرمسي للمســاعدة اإلمنائي

يف  0.2يف املائـة و   0.15وختصيص نسـبة تتـراو  بـن    
ــة     ــة مــن الــدخ  القــومي اإلمجــايل للمســاعدة اإلمنائي املائ
ــدمو املســاعدة       ــوا  وُيشــجه  مق ــدان من ــ  البل ــة ألق الرمسي

  النظر يف إمكانية رسم هد  يتمثـ   اإلمنائية الرمسية عل
ــيص  ــن    0.20يف ختصــــ ــ  مــــ ــ  األقــــ ــة علــــ يف املائــــ

القومي اإلمجـايل للمسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة ألقـ        الناتج
 البلدان منوا

صـــايف املســـاعدة اإلمنائيـــة الرمسيـــة، وإمجاليهـــا،  17-2-1
ــوًا،      ــدان من ــ  البل ــة إىل أق ــة املقدم ــة الرمسي واملســاعدة اإلمنائي

وية من الدخ  الوطي اإلمجايل للجها  املاحنة يف كنسبة مئ
جلنــة املســاعدة اإلمنائيــة التابعــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف   

 امليدان االقتصادي

حشد مـوارد ماليـة إضـافية مـن مصـادر متعـددة        17-3
 من أج  البلدان النامية

االســتثمارا  املباشــرة األجنبيــة كنســبة مئويــة  *17-3-1
االســتثمار املباشــر األجــنيب واملســاعدة اإلمنائيــة مــن جممــو  

 الرمسية
حجم التحـوي   املاليـة )بـدوالرا  الواليـا       17-3-2

 املتحدة( كنسبة مئوية من جممو  الناتج احمللي اإلمجايل

مســاعدة البلــدان الناميــة يف حتقيــ  القــدرة علــ    17-4
ــن خــ ل تنســي        ــ  م ــد  اليوي ــ  امل ــديون عل حتمــ  ال

ــف    السياســا   ــديون وختفي ــ  ب ــز التموي ــة إىل تعزي الرامي
ــ  االقتضـــا ،      ــها، حسـ ــديون وإعـــادة هيكلتـ ــا  الـ أعبـ
ومعاجلة مسـنلة الـديون اخلارجيـة للبلـدان الفقـرية املثقلـة       

 هبا إلخراجها من حالة املديونية احلرجة

تكــــاليف خدمــــة الــــدين كنســــبة مئويــــة مــــن  17-4-1
 صادرا  السل  واخلدما 
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ــدان   اعتمــاد نظــ  17-5   ــ  البل م لتشــجي  االســتثمار ألق

 منوًا، وتنفيذها

ــال    *17-5-1 ــ حا  املـــــــ عتمدة يف جمــــ ــدد اإلصــــ عــــ
السياســا  الوطنيــة والسياســا  االســتثمارية الــيت تتضــمن  

 أهدافا أو ضمانا  للتنمية املستدامة، حبس  البلد

  التكنولوجيا

تعزيــز التعــاون اإلقليمــي والــدويل بــن الشــمال       17-6
ــوب  ــي     واجلن ــاون الث ث ــوب والتع ــدان اجلن ــن بل ــا ب وفيم

ــا واالبتكــار والوصــول     فيمــا ــالعلوم والتكنولوجي ــ  ب يتعل
إليها، وتعزيـز تبـادل املعـار  وفـ  شـروط متفـ  عليهـا،        
بوسائ  تشم  حتسن التنسي  فيما بـن اآلليـا  القائمـة،    

سيما عل  مستو  األمـم املتحـدة، ومـن خـ ل آليـة       وال
 كنولوجياعاملية لتيسري الت

ة الوصـــــــــــول إىل املعلومـــــــــــا  إمكانيـــــــــــ *17-6-1
بــــءا ا  االختــــرا  واســــتخدام النظــــام الــــدويل  املتعلقــــة

 الفكرية كيةللمل
االشتراكا  يف اإلنترنت السـلكي ذي النيـا     17-6-2

 العري ، حبس  السرعة

تعزيـز تيــوير تكنولوجيــا  ســليمة بيئيــًا ونقلــها   17-7
ــدان ونشــرها وتعميمهــا يف ال  ــة،  بل ــة بشــروط مواتي النامي

يف ذل  الشروط التسـاهلية والتفضـيلية، وذلـ  علـ       مبا
 النحو املتف  علي 

املبلــ  اإلمجــايل للتمويــ  املعتمــد لصــاحل البلــدان  17-7-1
ــًا     الناميــة مــن أجــ  تعزيــز تيــوير تكنولوجيــا  ســليمة بيئي

 ونقلها ونشرها وتعميمها يف البلدان النامية

ــ    17-8 ــ  الكام ــا    التفعي ــة بن ــا وآلي ــ  التكنولوجي لبن
ــار     ــا واالبتكـ ــم والتكنولوجيـ ــاال  العلـ ــدرا  يف جمـ القـ

ــوًا حبلــول عــام       ــدان من ، وتعزيــز 2017لصــاحل أقــ  البل
سيما تكنولوجيا  استخدام التكنولوجيا  التمكينية، وال

 املعلوما  واالتصاال 

 نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت 17-8-1

  بنا  القدرا 

ــذ بنــا  القــدرا  يف       17-9 ــدويل لتنفي ــز الــدعم ال تعزي
البلــدان الناميــة تنفيــذًا فعــااًل وحمــدد األهــدا  مــن أجــ   
ــدا        ــ  أه ــذ مجي ــة إىل تنفي ــة الرامي ــم اخليــ  الوطني دع
التنميـة املســتدامة، بوســائ  تشـم  التعــاون بــن الشــمال   

 واجلنوب وفيما بن بلدان اجلنوب والتعاون الث ثي

ــة،    القي *17-9-1 ــة والتقني ــة للمســاعدة املالي ــة الدوالري م
بوسـائ  تشــم  التعـاون بــن الشـمال واجلنــوب وفيمـا بــن     
بلدان اجلنوب والتعـاون الث ثـي، املرصـودة للبلـدان الناميـة      
يف تصميم وتنفيذ مـزيج مـن السياسـا  الكليـة يهـد  إىل      
حتقي  التنمية املستدامة يف ث ثة أبعـاد )مبـا يف ذلـ  عناصـر     

 ي  احلد من عدم املساواة داخ  البلد واحلوكمة(من قب
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  التجارة  

إجيـــاد نظـــام جتـــاري متعـــدد األطـــرا  عـــاملي  17-10
وقائم علـ  القواعـد ومفتـو  وغـري  ييـزي ومنصـف يف       
إطـــار منظمـــة التجـــارة العامليـــة، بوســـائ  منـــها اختتـــام  
املفاوضا  اجلاريـة يف إطـار خيـة الدوحـة اإلمنائيـة الـيت       

 املنظمةوضعتها تل  

التعريفـا  اجلمركيـة املرجحـة يف مجيـ  أحنـا        17-10-1
 املتوس  -العامل 

 يــادة صــادرا  البلــدان الناميــة  يــادًة كــبريًة،  17-11
ســيما بغــر  مضــاعفة حصــة أقــ  البلــدان منــوًا مــن  وال

 2020الصادرا  العاملية حبلول عام 

حصــة البلــدان الناميــة وأقــ  البلــدان منــوًا مــن   17-11-1
 الصادرا  العاملية

حتقيــــ  التنفيــــذ املناســــ  التوقيــــت لوصــــول  17-12
منتجا  مجي  أق  البلدان منوًا إىل األسوا  بدون رسوم 
مجركية أو حصص مفروضة،  اشيًا م  قـرارا  منظمـة   
التجارة العاملية، بوسائ  منها كفالـة جعـ  قواعـد املنشـن     

وًا شـفافًة  التفضيلية املنيبقة علـ  واردا  أقـ  البلـدان منـ    
ــد يف تيســـري       ــ  القواعـ ــييًة، وكفالـــة مســـامهة تلـ وبسـ

 الوصول إىل األسوا 

ــة الــيت تواجههــا    17-12-1 متوســ  التعريفــا  اجلمركي
ـــ  ــ  البلـ ــة وأقــ ــدان الناميــ ــة  البلــ ــدول اجلزريــ ــوا والــ دان منــ

 النامية الصغرية

  املسائ  العامة
  اتساق السياسات واملؤسسات

ــتقرار  17-13 ــز اســـ ــ   تعزيـــ ــي علـــ ــاد الكلـــ االقتصـــ
ــعيد ــا     الصـ ــي  السياسـ ــم  تنسـ ــائ  تشـ ــاملي، بوسـ العـ
 اتساقها وحتقي 

 الناتج احمللي اإلمجايل *17-13-1

ــز اتســـا  السياســـا  مـــن أجـــ  حتقيـــ     17-14 تعزيـ
 التنمية املستدامة

ــ  الصــكو      *17-14-1 ــيت صــدقت عل ــدان ال عــدد البل
ــلة يف إطـــار املنظمـــة البحريـــة      الدوليـــة الدوليـــة ذا  الصـ

ــة،     ــؤولية املدنيـ ــة، واملسـ ــة البيئـ ــن، وجايـ ــ مة، واألمـ )السـ
والتعوي ، والتنمن( واالتفاقيا  األساسـية ملنظمـة العمـ     
الدوليــــة وتوصــــياهتا، ووضــــعتها موضــــ  التنفيــــذ، والــــيت  

 اعتمد  آليا  لتسعري الكربون
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ــادة اخلاصــن    17-15   ــرام اهلــامش السياســايت والقي احت

وتنفيــذ سياســا  للقضــا  علــ  الفقــر  بكــ  بلــد لوضــ  
 وحتقي  التنمية املستدامة

عــدد القيــود املكرســة يف اتفاقــا  املســاعدة   *17-15-1
اإلمنائية الرمسية أو اتفاقـا  القـرو ، واتفاقـا  االسـتثمار     

 الدولية، واالتفاقا  التجارية اإلقليمية، وما إىل ذل 
  شراكات أصحاب املصلحة املتعددين

تعزيز الشراكة العاملية مـن أجـ  حتقيـ  التنميـة      17-16
املستدامة، واستكماهلا بشراكا  بن أصحاب املصـلحة  
ــا    ــءا  والتكنولوجيــ ــار  واخلــ ــ  املعــ ــددين جلمــ املتعــ
واملــوارد املاليــة وتقامسهــا، وذلــ  هبــد  دعــم حتقيــ        

ــدان، وال    ــ  البل ــة املســتدامة يف مجي ســيما  أهــدا  التنمي
 البلدان النامية

ــا       *17-16-1 ــن اجله ــا ب ــة فيم ــا لة املتبادل ــز املس تعزي
الفاعلــــة يف جمــــال التعــــاون اإلمنــــائي مــــن خــــ ل إجــــرا  

 استعراضا  شاملة للجمي 

تشــــجي  وتعزيــــز الشــــراكا  العامــــة وبــــن   17-17
القيا  العام والقيا  اخلا  وشـراكا  اجملتمـ  املـدين    
 الفعالة، باالستفادة من اخلءا  املكتسبة من الشـراكا  

 ومن استراتيجياهتا لتعبئة املوارد

املبلــ  بــدوالرا  الواليــا  املتحــدة املرصــود   17-17-1
ن العـــام واخلـــا  وشـــراكا    للشـــراكا  بـــن القيـــاع  

 املدين اجملتم 

  البيانات والرصد واملساءلة
ــدان     17-18 ــدرا  البلـ ــا  قـ ــدعم لبنـ ــد  الـ ــز تقـ تعزيـ

والــدول اجلزريــة الناميــة، مبــا يف ذلــ  أقــ  البلــدان منــوًا   
الصــغرية الناميــة، لتحقيــ   يــادة كــبرية يف تــوافر بيانــا  
عالية اجلودة ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة حسـ   

ــدخ ، و ــي،   اجلــنسال ــي واإلث ، والســن، واالنتمــا  العرق
والوض  مـن حيـ  اهلجـرة، واإلعاقـة، واملوقـ  اجلغـرايف       

نية، وغريها من اخلصائص ذا  الصلة يف السياقا  الوط
 2020حبلول عام 

ــة املســتدامة املوضــوعة    17-18-1 نســبة مؤشــرا  التنمي
عل  الصعيد الوطي م  التصنيف الكام  هلـا عنـدما تكـون    
ــية     ــاد  األساســ ــا للمبــ ــتهدفة، وفقــ ــة املســ ــة بالغايــ متعلقــ

 لإلحصا ا  الرمسية
عدد البلدان الـيت لـديها تشـريعا  إحصـائية      *17-18-2

 د  األساسية لإلحصا ا  الرمسيةوطنية واليت تتقيد باملبا

االستفادة من املبادرا  القائمة لوض  مقاييس  17-19
للتقــدم احملــر  يف حتقيــ  التنميــة املســتدامة تكمِّــ  النــاتج   
احمللـــي اإلمجـــايل، ودعـــم بنـــا  القـــدرا  اإلحصـــائية يف  

 2030البلدان النامية، حبلول عام 

تاحـة لتعزيـز   القيمة الدوالرية جلمي  املـوارد امل  17-19-1
 القدرا  اإلحصائية يف البلدان النامية

 مؤشر الثروة الشاملة *17-19-2
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 راب   املرف  ال
 دا  التنمية املستدامةلمؤشرا  املقترحة ألهلنهائية لقائمة اال  

ــد االقتضــا ، حســ           ــة املســتدامة، عن ــدا  اإلمنائي ــي أن ُتصــنف مؤشــرا  األه ينبغ
واجلــنس والســن واالنتمــا  العرقــي واإلثــي ووضــ  اهلجــرة واإلعاقــة واملوقــ  اجلغــرايف،  الـدخ  

ــة )قــرار     أو ــاد  األساســية لإلحصــا ا  الرمسي ــة  غــري ذلــ  مــن اخلصــائص، وفقــا للمب اجلمعي
 (.68/261 مةالعا
 

 املؤشرات (2030)من خطة عام  األهداف والغايات
 القضا  عل  الفقر جبمي  أشكال  يف ك  مكان - 1اهلد    
القضا  عل  الفقر املدق  للناس أمجعن أينمـا كـانوا    1-1

، وهــو ُيقــاس حاليــا بعــدد األشــخا  2030حبلــول عــام 
 دوالر يف اليوم 1.25الذين يعيشون بنق  من 

ــذين يعيشــون لســكان انســبة  1-1-1 دون خــ  الفقــر ال
العمــر والوضـ  الـوظيفي واملوقــ    و سـ  اجلـنس  ، حبالـدويل 

 اجلغرايف )حضري/ريفي(
ختفي  نسبة الرجال والنسا  واألطفـال مـن مجيـ      1-2

األعمار الذين يعانون الفقر جبمي  أبعاد  وفقـًا للتعـاريف   
 2030حبلول عام  ،الوطنية مبقدار النصف عل  األق 

ــذين يعيشــون  انســبة  1-2-1 خــ  الفقــر دون لســكان ال
 س  اجلنس والعمرحبالوطي، 

نسبة الرجال والنسا  واألطفال من مجي  األعمـار   1-2-2
 الذين يعانون الفقر جبمي  أبعاد  وفقًا للتعاريف الوطنية

اســتحدا  نظــم وتــدابري جايــة اجتماعيــة م ئمــة    1-3
ــا هلــا،    علــ  الصــعيد الــوطي  للجميــ  ووضــ  حــدود دني

ــعفا    ــرا  والضــ ــعة للفقــ ــة واســ ــ  تغييــ ــول  ،وحتقيــ حبلــ
 2030 عام

نظم النسبة السكان الذين تشملهم احلدود الدنيا/ 1-3-1
التمييــز مــ  ســ  اجلــنس، حب ،احلمايــة االجتماعيــةاخلاصــة ب

واألشــخا  املســنن بــن األطفــال والعــاطلن عــن العمــ  و
واحلوام /األطفــال حــديثي الــوالدة وضــحايا ذوي اإلعاقــة 

 إصابا  العم  والفقرا  والضعفا 

 
 

يرج  االنتبـا  إىل أن املرفـ  الثالـ  يتضـمن قائمـة أوليـة باملؤشـرا  املقترحـة ألهـدا  التنميـة املسـتدامة،            : ملحوظة
 كــــانون األول/ 17ناقشــــة يف جنميــــة للمؤشــــرا  الــــيت كانــــت ال تــــزال قيــــد املالــــيت تضــــمنت ع مــــة 

( القائمـة  Rev.1عندما ُقدم النص األصلي هلذ  الوثيقة. ويتضـمن املرفـ  الرابـ  هلـذ  الوثيقـة )      2015 ديسمء
ــدا  التنميــة املســتدامة، الــيت ُوضــعت بعــد إجــرا  مزيــد مــن            املنقحــة والنهائيــة للمؤشــرا  املقترحــة أله

مسـتجدا  العمـ  علـ  وضـ  الصـيغة النهائيـة       ”ملناقشا ، عل  النحو املبن يف وثيقة املعلومـا  األساسـية   ا
. لـذا، مل ُيشـر بع مـة جنميـة إىل أي مـن املؤشـرا        “ملقترحا  املؤشرا  العاملية ألهـدا  التنميـة املسـتدامة   

 الواردة يف هذا املرف .
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 املؤشرات (2030)من خطة عام  األهداف والغايات
ضـــمان  تهـــ  مجيـــ  الرجـــال والنســـا ، وال ســـيما   1-4  

الفقرا  والضعفا  منهم، بنفس احلقو  يف احلصـول علـ    
ــ  اخلــدما      ــوارد االقتصــادية، وكــذل  حصــوهلم عل امل
 األساسية، وعلـ  حـ  امـت   األراضـي والتصـره  فيهـا      
ــة األخــر ،     وغــري  مــن احلقــو  املتعل قــة بنشــكال امللكي
ــة،    ــوارد اليبيعيــــ ــ  املــــ ــاملريا ، وباحلصــــــول علــــ وبــــ
والتكنولوجيــــا اجلديــــدة امل ئمــــة، واخلــــدما  املاليــــة،  

  ذل  التموي  املتناهي الصغر يف ماـب

ــذين يعيشــون يف أســر معيشــية     1-4-1 نســبة الســكان ال
 ميكنها احلصول عل  اخلدما  األساسية

نســـبة جممـــو  الســـكان البـــالغن الـــذين لـــديهم   1-4-2
الــذين لــديهم مســتندا  يــا ة األر ، مضــمونة حلحقــو  

يف األر   وقهمون حقــعتــءمعتــر  هبــا قانونــا والــذين ي   
 ونو  احليا ة مضمونة، حبس  اجلنس 

ــا   ، 2030 حبلــول عــام 1-5 ــا  قــدرة الفقــرا  والفئ بن
وتنث رهـــا الضـــعيفة علـــ  الصـــمود واحلـــد مـــن تعرضـــها  

ــزا       ــن اهل ــا م ــاخ وغريه ــة املتصــلة باملن ــالظواهر املتيرف ب
ــول     ــة، حبلـ ــة والبيئيـ ــادية واالجتماعيـ ــوار  االقتصـ والكـ

 2030 عام

بســـب  تضـــررين املعــدد الوفيـــا  واملفقـــودين و  1-5-1
   شخص 100 000ك  من الكوار  

 النـاتج احمللـي  املتصلة باخلسارة االقتصادية املباشر  1-5-2
 ( أ)العاملياإلمجايل 

الـــيت لـــديها اســـتراتيجيا  وطنيـــة عـــدد البلـــدان  1-5-3
 للحد من خماطر الكوار  وحملية

ــة،      -1 ــن مصــادر متنوع ــوارد كــبرية م ــة حشــد م أ كفال
يف ذل  عن طري  التعاون اإلمنائي املعزه ، مـن أجـ     ماـب

ــوا،     ــدان منـ ــ  البلـ ــيما أقـ ــة، وال سـ ــدان الناميـ ــد البلـ تزويـ
الـيت ميكـن التنبـؤ هبـا مـن أجـ         يكفيها مـن الوسـائ    ماـب

تنفيذ الءامج والسياسا  الراميـة إىل القضـا  علـ  الفقـر     
 جبمي  أبعاد 

ــرة    1-أ-1 ــة مباشـ ــها احلكومـ ــيت ختصصـ ــوارد الـ ــبة املـ نسـ
 لءامج احلد من الفقر

ــ  اخلــدما      نســبة  2-أ-1 ــا  احلكــومي عل إمجــايل اإلنف
 األساسية )التعليم والصحة واحلماية االجتماعية(  

__________ 

أنشـن  اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة فريـ  خـءا  حكوميـا دوليـا عـام  مفتـو  العضـوية معنيـا باملؤشــرا                ( أ) 
ا علـ  وضـ  جمموعـة    ( يعكـف حاليـ  A/RES/69/284واملصيلحا  ذا  الصلة باحلـد مـن أخيـار الكـوار  )    

من املؤشرا  لقياس التقدم العاملي احملر  يف تنفيذ إطار سينداي. وواف  فري  اخلـءا  املشـتر  بـن الوكـاال      
( واحلفـا   2016املعي مبؤشرا  أهدا  التنمية املستدامة عل  السما  باختتـام هـذ  العمليـة )يف هنايـة عـام      

عكس يف هنايــة امليــا  مؤشــرا  إطــار ســينداي. وقــد علـ  مســاحا  شــاغرة خمصصــة للمؤشــرا  الــيت ســت 
 ُحدد  تل  املؤشرا  يف حاشية ترد يف اإلضافة.

http://undocs.org/ar/A/RES/69/284
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 املؤشرات (2030)من خطة عام  األهداف والغايات
ب وض  أطر سياساتية سليمة عل  كـ  مـن الصـعيد    -1  

الــوطي واإلقليمــي والــدويل، اســتنادًا إىل اســتراتيجيا      
إمنائية مراعية ملصاحل الفقرا  ومراعية للمنظـور اجلنسـاين،   
من أجـ  تسـري  وتـرية االسـتثمار يف اإلجـرا ا  الراميـة       

 إىل القضا  عل  الفقر

ــا    1-ب-1 ــبة اإلنفـ ــومي نسـ ــااحلكـ ــرر ويل الرأمسـ املتكـ
ــيت ت املخصــص  ــد للقياعــا  ال ــرأة في ــا   وامل الفقــرا  والفئ
 بشك  غري متناس  الضعيفة

 القضا  عل  اجلو  وتوفري األمن الغذائي والتغذية احملسهنة وتعزيز الزراعة املستدامة -2اهلد  
القضــا  علــ  اجلــو  وضــمان حصــول اجلميــ ،       2-1
فـيهم الرضهـ ،   سيما الفقـرا  والفئـا  الضـعيفة، مبـن      وال

عل  ما يكفيهم من الغذا  املـنمون واملغـذ ي طـوال العـام     
 2030حبلول عام 

 انتشار نقص التغذيةمعدل  2-1-1
انتشــار انعــدام األمــن الغــذائي املتوســ       معــدل   2-1-2
السـكان، اسـتنادا إىل مقيـاس املعانـاة مـن      وس   الشديد أو

 انعدام األمن الغذائي
ســو  التغذيــة، حبلــول   وضــ  هنايــة جلميــ  أشــكال  2-2

، مبــا يف ذلـ  حتقيــ  األهـدا  املتهفــ  عليهــا   2030عـام  
دوليا بشنن توق ف النمو واهلزال لد  األطفال دون سـن  
اخلامســـة، ومعاجلـــة االحتياجـــا  التغذويـــة للمراهقـــا  

 2025 واحلوام  واملراض  وكبار السن حبلول عام

لعمـر  معدل انتشار توق ف النمو )اليول بالنسبة ل 2-2-1
عن متوس  معـايري منـو   نقية من االحنرا  املعياري  2->

اليفـــ  ملنظمـــة الصـــحة العامليـــة( بـــن األطفـــال دون ســـن 
  اخلامسة

معدل انتشار سو  التغذية )الو ن بالنسـبة لليـول    2-2-2 
عـن متوسـ    نقية من االحنـرا  املعيـاري    2->أو  2<+

معايري منو اليف  ملنظمـة الصـحة العامليـة( بـن األطفـال دون      
 س  النو  )اهلزال و يادة الو ن(حبسن اخلامسة، 

مضاعفة اإلنتاجيـة الزراعيـة ودخـ  صـغار منتجـي       2-3
األغذيـــة، وال ســـيما النســـا  وأفـــراد الشـــعوب األصـــلية  
واملزارعـون األسـريون والرعـاة والصـيادون، مبـا يف ذلـ        

خــ ل ضــمان املســاواة يف حصــوهلم علــ  األراضــي   مــن
ــدخ   واملعــار       ــوارد اإلنتــا  األخــر  وامل ــ  م وعل
ــوا      ــوهلم إىل األســ ــة وصــ ــة وإمكانيــ ــدما  املاليــ واخلــ
وحصوهلم عل  الفر  لتحقيـ  قيمـة مضـافة وحصـوهلم     

 2030عل  فر  عم  غري  راعية، حبلول عام 

حجــم اإلنتــا  لكــ  وحــدة عمــ  حســ  فئــا   2-3-1
 احلرجية/الرعوية/جم املؤسسة الزراعيةح
متوس  إيرادا  صغار منتجـي األغذيـة، حبسـ      2-3-2

 اجلنس ومكانتهم كنفراد من الشعوب األصلية
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 املؤشرات (2030)من خطة عام  األهداف والغايات
ضمان وجود نظم إنتا  غذائي مسـتدامة، وتنفيـذ    2-4  

ممارســـا   راعيــــة متينــــة تـــؤدي إىل  يــــادة اإلنتاجيــــة   
ــنظم    ــ  الـــ ــاعد علـــــ  احلفـــــا  علـــ واحملاصـــــي ، وتســـ

يكولوجية، وتعز  القدرة عل  التكيهف م  تغـري املنـاخ   اإل
ــس الشـــديدة وحـــاال        وعلـــ  مواجهـــة أحـــوال اليقـ
ــن      ــن الكــوار ، وحتسِّ ــا م ــا  والفيضــانا  وغريه اجلف

 2030تدرجييا نوعية األراضي والتربة، حبلول عام 

ــة امل  2-4-1 ــاحة الزراعيــ ــبة املســ ــة للنســ ــة خصصــ زراعــ
 املستدامةو املنتجة

ــا     2-5 ــذور والنباتـ ــيي للبـ ــو  اجلـ ــ  التنـ ــا  علـ احلفـ
األليفة ومـا يتصـ  هبـا مـن     املدجنة واملزروعة واحليوانا  

ــو  البــذور         ــن خــ ل بن ــا يف ذلــ  م ــة، مب ــوا  الءي األن
والنباتا  املتنوهعـة الـيت ُتـدار إدارة سـليمة علـ  كـ  مـن        
ــوطي واإلقليمــي والــدويل، وضــمان الوصــول    الصــعيد ال

املناف  الناشئة عـن اسـتخدام املـوارد اجلينيـة     إليها وتقاسم 
وما يتهص  هبا من معار  تقليديـة بعـدل وإنصـا  علـ      

 2020النحو املتف  علي  دوليا، حبلول عام 

ــة     2-5-1 ــة لألغذي ــة واحليواني ــة النباتي ــوارد اجليني عــدد امل
املــد  املتوســ  علــ  حفــظ ة يف مرافــ  والزراعــة املضــمون

 اليوي  أو
ــبة ال 2-5-2 ــ  أهنــا     نس ــة الــيت تصــنف عل ســ ال  احمللي

ــري ،معرضــة للخيــر  ــد  أو  ،معرضــة للخيــر  أو غ ــف عن تق
 ير انقراضهاخلمعرو   مستو  غري

 يــادة االســتثمار، مبــا يف ذلــ  عــن طريــ  التعــاون    أ-2
ــة، ويف البحــو        ــب  التحتيــة الريفي ــدويل املعــزه ، يف ال ال
ــوير    ــي، ويف تيــ ــاد الزراعــ ــدما  اإلرشــ ــة وخــ الزراعيــ
التكنولوجيا وبنو  اجلينـا  احليوانيـة والنباتيـة مـن أجـ       
ــة،     ــدان الناميـ ــة يف البلـ ــة الزراعيـ ــدرة اإلنتاجيـ ــز القـ تعزيـ

  أق  البلدان منواسيما يف وال

 مؤشر التوج  الزراعي للنفقا  احلكومية 1-أ-2
جممـــو  التـــدفقا  الرمسيـــة )املســـاعدة اإلمنائيـــة      2-أ-2

ــة ــة أخــر ( إىل القيــا     يهــاإلمضــافا  الرمسي تــدفقا  رمسي
 الزراعي

منــ  القيــود املفروضــة علــ  التجــارة وتصــحيح       ب-2
التشوها  يف األسوا  الزراعية العاملية، مبا يف ذلـ  عـن   
طري  اإللغا  املوا ي جلمي  أشـكال إعانـا  الصـادرا     
الزراعية، ومجي  تدابري التصدير ذا  األثر املماثـ ، وفقـا   

 لتكليف جولة الدوحة اإلمنائية

 ملنتجنتقدير الدعم املقدم إىل ا 1-ب-2
 إعانا  الصادرا  الزراعية 2-ب-2

اعتمــاد تــدابري لضــمان ســ مة أدا  أســوا  الســل     -2
األساسية ومشتقاهتا وتيسري احلصول عل  املعلوما  عـن  
األســـــوا  يف الوقـــــت املناســـــ ، مبـــــا يف ذلـــــ  عـــــن  
االحتياطيا  مـن األغذيـة، وذلـ  للمسـاعدة علـ  احلـد       

 من شدة تقل  أسعارها

 األغذيةفارقا  أسعار مؤشر م 1- -2
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 املؤشرات (2030)من خطة عام  األهداف والغايات
 ضمان  ته  اجلمي  بنمناط عيش صحية وبالرفاهية يف مجي  األعمار -3اهلد    
خف  النسبة العاملية للوفيا  النفاسية إىل أق  مـن   3-1
مولود حـي حبلـول عـام     100 000حالة وفاة لك   70

2030 

 الوفيا  النفاسية  معدل  3-1-1
ــيت يشــر     3-1-2 ــوالدا  ال عليهــا أخصــائيون  نســبة ال

 صحيون مهرة
ــد واألطفــال دون ســن    3-2 ــا  املوالي ــة لوفي وضــ  هناي

، بســعي 2030اخلامسـة الــيت ميكـن تفاديهــا حبلـول عــام    
مجي  البلدان إىل بلوغ هد  خف  وفيا  املواليد علـ   

مولــود حــي،  1 000حالــة وفــاة يف كــ   12األقــ  إىل 
  وخف  وفيا  األطفـال دون سـن اخلامسـة علـ  األقـ     

 مولود حي 1 000حالة وفاة يف ك   25إىل 

 دل وفيا  األطفال دون سن اخلامسةمع 3-2-1
 معدل وفيا  املواليد   3-2-2

ــا    3-3 ــد  والســــ  وامل ريــ ــة اإليــ ــة ألوبئــ وضــــ  هنايــ
واألمرا  املداريـة املهملـة ومكافحـة االلتـهاب الكبـدي      
ــة    ــرا  املعديـ ــا  واألمـ ــة بامليـ ــرا  املنقولـ الوبـــائي واألمـ

 2030األخر  حبلول عام 

 قــص املناعــةنعــدد اإلصــابا  اجلديــدة بفــريوس   3-3-1
شــخص غــري مصــاب مــن الســكان   1 000البشــرية لكــ  

 والفئا  الرئيسية من السكان العمراجلنس وس  حب
 شخص   1 000الس  لك  دا  انتشار  معدل 3-3-2

 1 000صـــابة بامل ريـــا لكـــ  اإلحـــاال  عـــدد  3-3-3 
 شخص  

عـدد اإلصــابا  بــنمرا  التـهاب الكبــد الوبــائي    3-3-4 
 من السكان 100 000با  لك  

عــــدد األشــــخا  الــــذين حيتــــاجون تــــدخ    3-3-5 
   ملكافحة األمرا  املدارية املهملة

ختفي  الوفيا  املبكرة النامجة عـن األمـرا  غـري     3-4
املعدية مبقدار الثلـ  مـن خـ ل الوقايـة والعـ   وتعزيـز       

 2030حبلول عام  ،مة العقليتنالصحة والس 

ن أمرا  القل  واألوعية النامجة عالوفيا  معدل  3-4-1
 الدموية والسرطان ودا  السكري واألمرا  التنفسية املزمنة

 االنتحار مجة عنمعدل الوفيا  النا 3-4-2
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 املؤشرات (2030)من خطة عام  األهداف والغايات
تعزيز الوقاية من إسا ة استعمال املواد، مبـا يشـم     3-5  

الكحــول علــ  حنــو يضــر  تعــاطي مــواد اإلدمــان وتنــاول  
 بالصحة، وع   ذل 

ــدما      3-5-1 ــة )اخلـ ــدخ   الع جيـ ــة التـ ــا  تغييـ نيـ
ــة      ــ  والرعايـ ــادة التنهيـ ــدما  إعـ ــانية وخـ ــة والنفسـ الدوائيـ
ال حقــــة( ملعاجلــــة االضــــيرابا  الناشــــئة عــــن تعــــاطي      

 املخدرة املواد
وفقـا للسـيا     احمـدد ، االستعمال الضار للكحول 3-5-2

ته   الفـرد الواحـد مـن الكحـول )مـن      الوطي يف إطار اس
مـــن  لترا  الســـنة فـــنكثر( يف ســـنة تقومييـــة بـــ     15ســـن 

 الصايف الكحول
خفـــ  عـــدد الوفيـــا  واإلصـــابا  النامجـــة عـــن  3-6

 2020حواد  املرور إىل النصف حبلول عام 
جــرا  عــن اإلصــابا  مجــة الوفيــا  النامعــدال   3-6-1

 ملرور عل  الير   حواد  ا
ــول   3-7 ــمان حصـ ــة   ضـ ــدما  رعايـ ــ  خـ ــ  علـ اجلميـ

الصــــحة اجلنســــية واإلجنابيــــة، مبــــا يف ذلــــ  خــــدما   
ومعلوما  تنظـيم األسـرة والتوعيـة اخلاصـة بـ ، وإدمـا        
الصـــحة اإلجنابيـــة يف االســـتراتيجيا  والـــءامج الوطنيـــة  

 2030حبلول عام 

ســنة(  49-15نســبة النســا  يف ســن اإلجنــاب )   3-7-1
 حديثة األسرة بير هن إىل تنظيم ت حاجُتبيهُليت ال 
  سنة 14-10) ا معدل الوالدا  لد  املراهق 3-7-2
 العمرامرأة يف تل   1 000سنة( لك   19-15 و

ــ      3-8 ــا يف ذلـ ــاملة، مبـ ــحية الشـ ــة الصـ ــ  التغييـ حتقيـ
احلمايــة مــن املخــاطر املاليــة، وإمكانيــة احلصــول علــ         
خـــدما  الرعايـــة الصـــحية األساســـية اجليـــدة وإمكانيـــة 

والفعالـة  اآلمنـة  حصول اجلمي  عل  األدويـة واللقاحـا    
 اجليهدة وامليسورة التكلفةو

املعرَّفـة  اخلدما  الصـحية األساسـية )  توفر تغيية  3-8-1
اخلــدما  األساســية الــيت تــوفر تغييــة باعتبارهــا متوســ  ال

ــرا ا    ــتندة إىل اإلجـ ــحة   املسـ ــم  الصـ ــيت تشـ ــفة الـ الكاشـ
ــا   ــحة األمهـ ــة وصـ ــال،  وامل اإلجنابيـ ــدد واألطفـ ــد اجلـ واليـ

ــدر    ــة والق ــرا  غــري املعدي ــة واألم ــرا  املعدي ــ  واألم ة عل
وما عمبن السكان يها وإمكانية الوصول إل اخلدما توفري 

 خصوصا( واألكثر حرمانا
خا  املشـــمولن بالتـــنمن الصـــحي عـــدد األشـــ 3-8-2
 نسمة 1 000لصحة العامة لك  لنظام ب أو

احلد بدرجـة كـبرية مـن عـدد الوفيـا  واألمـرا         3-9
النامجــة عــن التعــره  للمــواد الكيميائيــة اخليــرة وتلويــ  

 2030وتلوه  اهلوا  واملا  والتربة حبلول عام 

ــية     3-9-1 ــر املعيشـ ــوب إىل األسـ ــا  املنسـ ــدل الوفيـ معـ
 وتلو  اهلوا  احملي 

امليــا  غــري املنمونــة،   معــدل الوفيــا  املنســوب إىل  3-9-2
االفتقار إىل املرافـ   ووخدما  الصر  الصحي غري املنمونة 

وفري امليـــا  يف تـــ الصـــحية )التعـــر  خلـــدما  غـــري منمونـــة 
 (وخدما  الصر  الصحي والنظافة الصحية للجمي 

 تسمم غري املتعمدال معدل الوفيا  املنسوب إىل 3-9-3
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 املؤشرات (2030)من خطة عام  األهداف والغايات
تعزيز تنفيذ االتفاقية اإلطارية ملنظمة الصحة العامليـة   أ-3  

 ملكافحة التب  يف مجي  البلدان، حس  االقتضا 
معــدل االنتشـــار املوحــد الســـن الســتعمال التبـــ      1-أ-3

ســـنة  15حاليـــا لـــد  األشـــخا  الـــذين تبلـــ  أعمـــارهم 
 فنكثر

ــا      ب-3 ــال اللقاحــ ــوير يف جمــ ــ  والتيــ ــم البحــ دعــ
واألدوية لألمرا  املعديـة وغـري املعديـة الـيت تتعـر  هلـا       
البلدان الناميـة يف املقـام األول، وتـوفري إمكانيـة احلصـول      
عل  األدوية واللقاحا  األساسية بنسعار معقولـة، وفقـا   
إلع ن الدوحة بشـنن االتفـا  املتعلـ  باجلوانـ  املتصـلة      

مــن حقــو  امللكيــة الفكريــة وبالصــحة العامــة،  بالتجــارة
الذي يؤكد ح  البلدان النامية يف االستفادة بالكام  من 
األحكـــام الـــواردة يف االتفـــا  بشـــنن اجلوانـــ  املتصـــلة  
بالتجــارة مــن حقـــو  امللكيــة الفكريـــة املتعلقــة بنوجـــ      
املرونـة ال  مـة حلمايـة الصــحة العامـة، وال سـيما العمــ       

 حصول اجلمي  عل  األدوية من أج  إمكانية

ــذين ميكنــهم احلصــول بشــك     1-ب-3 نســبة الســكان ال
 لقاحا  بنسعار ميسورةلوااألدوية دائم عل  

جممو  صـايف املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة املقدمـة       2-ب-3
 إىل البحو  اليبية والقياعا  الصحية األساسية

 يادة التموي  يف قيـا  الصـحة وتوظيـف القـو        -3
العاملة يف هذا القيا  وتيويرها وتدريبها واستبقائها يف 
ــدان الناميــة، وماصــة يف أقــ  البلــدان منــوا والــدول        البل

 اجلزرية الصغرية النامية،  يادة كبرية

 كثافة األخصائين الصحين وتو يعهممعدل  1- -3

ان، وال ســيما البلــدان   تعزيــز قــدرا  مجيــ  البلــد     د-3
النامية، يف جمال اإلنذار املبكر واحلد مـن املخـاطر وإدارة   

 املخاطر الصحية الوطنية والعاملية

واجهـة  ملواجلاهزيـة  اللوائح الصـحية الدوليـة   قدرة  1-د-3
 حاال  اليوار  الصحية

 احلياة للجمي  ضمان التعليم اجليد املنصف والشام  للجمي  وتعزيز فر  التعلم مد  - 4اهلد  
ــنن    4-1 ــا  والبـ ــ  البنـ ــ  مجيـ ــيمبضـــمان أن يتمتهـ  تعلـ

يـؤدي إىل حتقيـ     ًاوجيهـد  ومنصـف  جماين وثانوي ابتدائي
 2030نتائج تعليمية م ئمة وفعالة حبلول عام 

 الثــاين/ يف الصــف )أ( :الشــبابو نســبة األطفــال 4-1-1
ــة    )ب(الثالـــ  ــة االبتدائيـ ــة املرحلـ ــة    ) (يف هنايـ يف هنايـ

املرحلة األوىل من التعليم الثانوي الذين حيققون عل  األقـ   
ــا ة يف   ــتو  الكفـــ ــد األد  مـــــن مســـ ــرا ة ‘1’احلـــ ، القـــ

 ، حبس  اجلنسالرياضيا  ‘2’
ــر     4-2 ــنن فـ ــا  والبـ ــ  البنـ ــا  جلميـ ضـــمان أن تتـ

احلصول عل  نوعية جيدة من النما  والرعاية يف مرحلـة  
ــرة والتعلــيم    ــة املبك ــ  االبتــدائي حــىت يكونــوا    اليفول قب

 2030جاهزين للتعليم االبتدائي حبلول عام 

نسبة األطفال دون اخلامسة الـذين يسـريون علـ      4-2-1
  الصحة والـتعلم  املسار الصحيح من حي  النمو يف جماال

 اجلنس حبس ، والرفا  النفسي
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ــنة     4-2-2    ــ  سـ ــنظَّم )قبـ ــتعلُّم املـ ــاركة يف الـ ــدل املشـ معـ

ــر    ــن عم ــدائي(   واحــدة م ــالتعليم االبت ، االلتحــا  الرمســي ب
 حبس  اجلنس

مجيـــ  النســـا  والرجـــال    ضـــمان تكـــافؤ فـــر    4-3
احلصــول علــ  التعلــيم الــتقي واملهــي والتعلــيم العــايل   يف

 ،التكلفــة، مبــا يف ذلــ  التعلــيم اجلــامعي امليســور اجليــد و
 2030حبلول عام 

معدل مشاركة الشباب والكبـار يف التعلـيم الرمسـي     4-3-1
، االثــي عشــر شــهرًا املاضــية خــ ل وغــري الرمســي والتــدري  

 حبس  اجلنس

الزيــادة بنســبة كــبرية يف عــدد الشــباب والكبــار       4-4
الـــذين تتـــوافر لـــديهم املهـــارا  املناســـبة، مبـــا يف ذلـــ   
املهــارا  التقنيــة واملهنيــة، للعمــ  وشــغ  وظــائف الئقــة 

 2030باشرة األعمال احلرة حبلول عام ملو

ــالغن الـــذين تتـــوافر لـــديهم   4-4-1 نســـبة الشـــباب والبـ
مهـارا  تكنولوجيـا املعلومــا  واالتصـاال  حبسـ  نــو      

 ةاملهار

القضـــا  علـــ  التفـــاو  بـــن اجلنســـن يف التعلـــيم   4-5
وضمان تكافؤ فر  الوصول إىل مجي  مستويا  التعلـيم  

الضـــــعيفة، مبــــا يف ذلـــــ   والتــــدري  املهـــــي للفئــــا    
ــال    ــة والشــعوب األصــلية واألطف لألشــخا  ذوي اإلعاق

 2030الذين يعيشون يف ظ  أوضا  هشة، حبلول عام 

، ُمــُدين  /ذكــر، وريفــي /بيانــا  املســاواة )أنثــ    4-5-1
ــن ا  ــرا  م ــا  إىل القمــة ومؤشــرا  أخــر    ومســتو  الث لق

 ينحالـــة اإلعاقـــة، والشـــعوب األصـــلية، واملتضـــرر     مثـــ 
جلمي  مؤشـرا    العا  مىت أصبحت البيانا  متوافرة( من

  التعليم يف هذ  القائمة اليت ميكن تصنيفها

يلـــمه مجيـــ  الشـــباب ونســـبة كــــبرية     ضـــمان أن   4-6
ــن ــ  حــد ســوا     م ــار، رجــااًل ونســا  عل ــالقرا ة  ،الكب ب

 2030والكتابة واحلساب حبلول عام 

الـذين   لسكان يف فئة عمريـة معينـة  لئوية املنسبة ال 4-6-1
مـن الكفـا ة يف تصـنيفا      اعل  األق  مستو  ثابت ونققحي

 حبسـ  ، املهارا  احلسابية)ب(  ،وظيفية تتناول )أ( األمية
 اجلنس

ضـــمان أن يكتســــ  مجيـــ  املــــتعل من املعــــار     4-7
واملهارا  ال  مـة لـدعم التنميـة املسـتدامة، مبـا يف ذلـ        

التنميـــة جبملـــة مـــن الُســـُب  مـــن بينـــها التعلـــيم لتحقيـــ   
ــو       ــيش املســتدامة، وحق ــا  أســالي  الع املســتدامة واتهب
اإلنسان، واملساواة بن اجلنسن، والترويج لثقافة الس م 
ونبــذ العنــف واملواطنــة العامليــة وتقــدير التنــو  الثقــايف       

حبلـــول ، وتقـــدير مســـامهة الثقافـــة يف التنميـــة املســـتدامة 
 2030 عام

ــيم   4-7-1 ــد  تعمـــ ــة ‘ 1’مـــ ــيم املواطنـــ ــة تعلـــ  العامليـــ
التعلــيم مــن أجــ  التنميــة املســتدامة، مبــا يف ذلــ         ‘2’ و

علـ  مجيـ    ، وذلـ   املساواة بن اجلنسن وحقو  اإلنسـان 
ــعد يف: ال ــة صــــــ ــة )أ( السياســــــــا  التعليميــــــ ، الوطنيــــــ
ــية  )ب( و ــاهج الدراســـ ــن  ) (  و واملنـــ ــدري  املعلمـــ تـــ
 تقييم الي ب   )د( و
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الفـــــرو  بنـــــا  املرافـــــ  التعليميـــــة الـــــيت تراعـــــي أ -4  
األطفال، ورف  مستو  املراف  ، وواإلعاقة ،اجلنسن بن

التعليمية القائمة وهتيئة بيئة تعليمية فعالة ومنمونة وخالية 
 من العنف للجمي 

الياقـــة   )أ( :نســـبة املـــدارس الـــيت حتصـــ  علـــ       1-أ-4
ة  شــــبكة اإلنترنــــت ألغــــرا  تعليميــــ )ب(الكهربائيــــة  

هياك  أساسية  )د(أجهزة حاسوبية ألغرا  التعليم   ) (
ميــا  الشــرب  (ـ)هــومــواد مكيفــة لليــ ب ذوي اإلعاقــة   

ــية  )و(  ــة    األساســ ــري خمتليــ ــية غــ ــحية أساســ ــ  صــ مرافــ
مراف  أساسية لغس  األيـدي )وفـ  التعـاريف الـواردة      ( )

فري امليا  وخـدما  الصـر  الصـحي والنظافـة     تو يف مؤشر
 (مي الصحية للج

زيادة بنسبة كبرية يف عدد املنح املدرسية املتاحة الب -4
ألقـــ   ماصـــةعلـــ  الصـــعيد العـــاملي، و للبلـــدان الناميـــة

ــة والبلــدان     ــة الصــغرية النامي البلــدان منــوًا والــدول اجلزري
ــالتعليم العــايل، مبــا يف ذلــ  مــنح    األفريقيــة، ل لتحــا  ب
ــا  واالتصــاال ،     ــا املعلوم ــي وتكنولوجي ــدري  امله الت

البلــدان املتقدمــة  ج التقنيــة واهلندســية والعلميــة يفوالــءام
 2020 حبلول عام، النمو والبلدان النامية األخر 

حجم تدفقا  املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة لتقـد       1-ب-4
 س  القيا  ونو  الدراسةحباملنح 

الزيادة بنسبة كبرية يف عدد املعلمن املـؤهلن، مبـا     -4
يف ذل  من خـ ل التعـاون الـدويل لتـدري  املعلمـن يف      
ــدول       ــو ا وال ــدان من ــ  البل ــة، وماصــة يف أق ــدان النامي البل

 2030غرية النامية، حبلول عام اجلزرية الص

ــبة املعلمـــن يف  1- -4 ــا قبـــ  التعلـــيم   )أ(نسـ مرحلـــة مـ
  التعلـيم اإلعـدادي   ) (  التعليم االبتـدائي  )ب(  االبتدائي

التعلــيم الثــانوي الــذين حصــلوا علــ  األقــ  علــ  احلــد   )د(
ــدري  املـــنظَّ   التـــدري   م للمعلمـــن )مثـــ  األد  مـــن التـ

الـ  م للتـدريس    ،أثنا  اخلدمـة يف قب  اخلدمة أو  ،(التربوي
 عل  املستو  املناس  يف بلد معن

 حتقي  املساواة بن اجلنسن و كن ك  النسا  والفتيا  - 5اهلد  
القضــا  علــ  مجيــ  أشــكال التمييــز ضــد مجيـــ         5-1

 النسا  والفتيا  يف ك  مكان

ــا إذا كانـــت  5-1-1 ــة مـ ــة مثـ ــة قائمـ ــر قانونيـ أم ال،  ،أطـ
عــدم التمييـــز  أجــ  تعزيــز وإنفــاذ ورصــد املســاواة و      مــن 
 اجلنسأساس  عل 

القضــا  علـــ  مجيــ  أشـــكال العنــف ضـــد مجيـــ      5-2
النسا  والفتيـا  يف اجملـالن العـام واخلـا ، مبـا يف ذلـ        

أنـوا    ر واالستغ ل اجلنسي وغري ذل  مناالجتار بالبش
 االستغ ل

والفتيــا  يف اخلامســة  نســبة النســا  املعاشــرا     5-2-1
ــ يت تع   ــو  ال ــا ف ــدين أو جنســي   عشــرة وم ــف ب رضــن لعن

ثــي عشــر االخــ ل  ،نفســي مــن عشــري حــايل أو ســاب   أو
 عنف والعمرالمصنفة حبس  شك   سابقة،شهرًا ال
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ــبة النســــ  5-2-2    ــرة   نســ ــة عشــ ــا  يف اخلامســ ا  والفتيــ

ــا ــ يت   وم ــو  ال ــن أشــخا     ف ــف اجلنســي م تعرضــن للعن
ســ  حب، ســابقةخــ ل االثــي عشــر شــهرًا ال لعشــري، ا غــري

 العمر ومكان حدو  العنف
مـن قبيـ    القضا  علـ  مجيـ  املمارسـا  الضـارة،      5-3

وتشوي  القسري  وا  األطفال والزوا  املبكر والزوا  
 األعضا  التناسلية لإلنا 

ــا  5-3-1 ــبة النســــ ــارهن   نســــ ــراو  أعمــــ الــــــ يت تتــــ
تـــبين بقـــرين ار  تـــزوجن أويتوالـــ  ســـنة 24 و 20 بـــن
 سنة   18 عاما و 15أن يبلغن  قب 

نســبة الفتيــا  والنســا  الــ يت تتــراو  أعمــارهن   5-3-2 
بتــر  /عامــا الــ يت خضــعن لعمليــة تشــوي      49و  15بــن 

 األعضا  التناسلية، حبس  العمر
 املـــــعيلالعمـــــ  االعتـــــرا  بنعمـــــال الرعايـــــة و 5-4
اخلـدما   مدفوعة األجر وتقديرها من خـ ل تـوفري    غري

سياســــا  احلمايــــة  وضــــ  والــــب  التحتيــــة  العامــــة و
ــرة    ــؤولية داخـــ  األسـ ــم املسـ ــز تقاسـ االجتماعيـــة وتعزيـ

ا مناســـــب العائلـــــة، حســـــبما يكـــــون ذلـــــ املعيشـــــية و
 وطيال الصعيد عل 

نسبة الوقت املخصـص لألعمـال املعليـة وأعمـال      5-4-1
 كان ، حبس  اجلنس والعمر واملغري مدفوعة األجر الرعاية

كفالـــة مشـــاركة املـــرأة مشـــاركة كاملـــة وفعالـــة   5-5
هلــا للقيــادة علــ  قــدم املســاواة  وتكــافؤ الفــر  املتاحــة  

الرجـ  علـ  مجيـ  مسـتويا  صـن  القـرار يف احليـاة         م 
 السياسية واالقتصادية والعامة

ــا     5-5-1 نســبة املقاعــد الــيت تشــغلها النســا  يف الءملان
 الوطنية واحلكوما  احمللية

 نسبة النسا  يف املناص  اإلدارية 5-5-2

ضــمان حصــول اجلميــ  علــ  خــدما  الصــحة       5-6
اجلنسية واإلجنابيـة وعلـ  احلقـو  اإلجنابيـة، علـ  النحـو       
املتفــ  عليــ  وفقــا لءنــامج عمــ  املــؤ ر الــدويل للســكان 
والتنمية ومنها  عم  بيجن والوثائ  اخلتاميـة ملـؤ را    

 استعراضهما

ــن ســن    5-6-1 ــ ســنة 49إىل  15نســبة النســا  م يت  ال
قرارا  مستنرية بشنن الع قـا  اجلنسـية   بننفسهن  نتخذي

واســتخدام وســائ  منــ  احلمــ  والرعايــة اخلاصــة بالصــحة   
 اإلجنابية

ــوانن وأنظمــة تكفــ      5-6-2 ــديها ق ــيت ل عــدد البلــدان ال
علــ  خــدما  ســنة  49إىل  15حصــول النســا  مــن ســن 

الصــحة اجلنســـية   ثقيــف يف جمــال  املعلومــا  والت والرعايــة  
 واإلجنابية
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القيام بإص حا  لتخوي  املرأة حقوقا متساوية يف  أ-5  

حـ    صادية، وكذل  إمكانية حصـوهلا علـ   املوارد االقت
املمتلكـا ،   ة والتصـره  يف األراضـي وغريهـا مـن    امللكي

 وعل  اخلدما  املالية، واملريا  واملـوارد اليبيعيـة، وفًقـا   
 للقوانن الوطنية

 يالـذين ميتلكـون أراضـ   إمجايل املـزارعن  نسبة )أ(  1-أ-5
، حقــو  مضــمونة يف األراضــي الزراعيــة راعيــة أو لــديهم 

س  اجلـنس  )ب( حصـة املـرأة بـن املـ   أو أصـحاب       حب
 س  نو  احليا ةوحباحلقو  يف األراضي الزراعية، 

القـانوين )مبـا   نسبة البلدان اليت يكفـ  فيهـا اإلطـار     2-أ-5
احلقــو  يف  انون العــريف( للمــرأة املســاواة يف  يف ذلــ  القــ 

 أو السييرة عليها/ملكية األراضي و

تعزيــز اســتخدام التكنولوجيــا التمكينيــة، وماصــة  ب-5
تكنولوجيــا املعلومــا  واالتصــاال ، مــن أجــ  تعزيــز      

  كن املرأة

نسبة األفراد احلائزين عل  هواتف نقالة/خلوية،  1-ب-5
 اجلنسس  حب

اعتماد سياسا  سليمة وتشـريعا  قابلـة لإلنفـاذ      -5
وتعزيز السياسا  والتشـريعا  القائمـة مـن هـذا القبيـ       
للنــهو  باملســاواة بــن اجلنســن و كــن كــ  النســا        

 والفتيا  عل  مجي  املستويا 

لبلــدان الــيت لــديها نظــم لتخصــيص وتتبــ   نســبة ا 1- -5
للمساواة بن اجلنسن و كن املرصودة املخصصا  العامة 

 املرأة

 ضمان توافر امليا  وخدما  الصر  الصحي للجمي  وإدارهتا إدارة مستدامة - 6اهلد  
حتقي  هد  حصول اجلمي  بشك  منصـف علـ     6-1

ــا  الشــــرب املنم  حبلــــول ونــــة وامليســــورة التكلفــــة   ميــ
 2030 عام

خدما  ميـا    لسكان الذين يستفيدون مننسبة ا 6-1-1
 الشرب اليت تدار بيريقة منمونة

ــدما      6-2 ــ  خـ ــ  علـ ــول اجلميـ ــد  حصـ ــ  هـ حتقيـ
الصر  الصحي والنظافة الصـحية ووضـ  هنايـة للتغـوط     
يف العـــرا ، وإيـــ   اهتمـــام خـــا  الحتياجـــا  النســـا  

هشــة، حبلــول والفتيــا  ومــن يعيشــون يف ظــ  أوضــا   
 2030عام 

ــبة ا 6-2-1 ــتفيدون مـــن   نسـ ــكان الـــذين يسـ اإلدارة  لسـ
فـ  غسـ    امبـا فيهـا مر   ،السليمة خلدما  الصـر  الصـحي  

 اليدين بالصابون وامليا 

حتســن نوعيــة امليــا  عــن طريــ  احلــد مــن التلــو    6-3
ووقف إلقا  النفايا  واملـواد الكيميائيـة اخليـرة وتقليـ      

وخفـــ  نســـبة ميـــا  اجملـــاري    حـــد،   تســـرههبا إىل أد 
املعاجلـة إىل النصـف، و يـادة إعـادة التـدوير وإعـادة        غري

االســتخدام املــنمون بنســبة كــبرية علــ  الصــعيد العــاملي،  
 2030حبلول عام 

 ميا  الصر  الصحي املعاجلة بيريقة آمنةنسبة  6-3-1
ــة   6-3-2 ــ  املائي ــا  حمييــة ذا    نســبة الكت ــة مــن مي اآلتي

 نوعية جيدة
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 يــادة كفــا ة اســتخدام امليــا  يف مجيــ  القياعــا    6-4  

ــبرية وضــمان ســح  امل    ــادة ك ــداداهتا    ي ــة وإم ــا  العذب ي
حنــو مســتدام مــن أجــ  معاجلــة شــح امليــا ، واحلــد    علــ 

ــبرية  ــة كـ ــانون     بدرجـ ــذين يعـ ــخا  الـ ــدد األشـ ــن عـ مـ
 2030ندرة امليا ، حبلول عام  من

ة لتغري يف كفـا ة اسـتخدام امليـا  علـ  مـد  فتـر      ا 6-4-1
 من الزمن

: ســح  الضــغ  الــذي تتعــر  لــ  امليــا   حجــم 6-4-2
 امليا  العذبة كنسبة من موارد امليا  العذبة

تنفيــذ اإلدارة املتكاملــة ملــوارد امليــا  علــ  مجيـــ        6-5
ــابر     ــاون العـ ــ ل التعـ ــن خـ ــ  مـ ــا يف ذلـ ــتويا ، مبـ املسـ

 2030للحدود حس  االقتضا ، حبلول عام 

ــذ اإلدارة   6-5-1 ــة تنفيـ ــة  درجـ ــوارد املائيـ ــة للمـ املتكاملـ
 (100 -صفر )
الـيت هلـا   العابرة للحدود امليا  سبة منيقة حو  ن 6-5-2

 للتعاون يف جمال امليا تشغيلية ترتيبا  
جاية وتـرميم الـنظم اإليكولوجيـة املتصـلة بامليـا ،       6-6

مبا يف ذل  اجلبـال والغابـا  واألراضـي الرطبـة واألهنـار      
ـــ  ــتودعا  امليــ ــول  ا  اجلوفومســـ ــبحريا ، حبلـــ ــة والـــ يـــ

 2020 عام

الـنظم اإليكولوجيـة املتصـلة    نيا  نسبة التغري يف  6-6-1
 بامليا  خ ل فترة من الزمن

نيـا  التعـاون الـدويل ودعـم بنـا  القـدرا  يف        تعزيـز  أ-6
ــا       ــة باملي ــءامج املتعلق ــة يف جمــال األنشــية وال ــدان النامي البل
والصر  الصحي، مبا يف ذل  مج  امليا ، وإ الة ملوحتها، 
وكفا ة استخدامها، ومعاجلة امليا  العادمة، وتكنولوجيـا   

 2030إعادة التدوير وإعادة االستعمال، حبلول عام 

املســـاعدة اإلمنائيـــة الرمسيـــة ذا  الصـــلة     مقـــدار   1-أ-6
من خيـة حكوميـة    اجز تعد والصر  الصحي اليت  امليا ب

 قة لإلنفا منسه

حتسـن   زيز مشاركة اجملتمعا  احملليـة يف دعم وتع ب-6
 إدارة امليا  والصر  الصحي

ــديها      1-ب-6 ــيت لـ ــة الـ ــة احملليـ ــدا  اإلداريـ ــبة الوحـ نسـ
تنفيذيـة راسـخة فيمـا يتعلـ  مبشـاركة      سياسا  وإجرا ا  

 اجملتمعا  احمللية يف إدارة امليا  والصر  الصحي
 ضمان حصول اجلمي  بتكلفة ميسورة عل  خدما  الياقة احلديثة املوثوقة واملستدامة - 7اهلد  

ــ  بت   7-1 ــول اجلميـــ ــمان حصـــ ــورة  ضـــ ــة ميســـ كلفـــ
 2030خدما  الياقة احلديثة املوثوقة حبلول عام  عل 

 سبة السكان املستفيدين من خدما  الكهربا ن 7-1-1

 
أساسًا عل  الوقـود  الذي يعتمدون نسبة السكان  7-1-2

 نالنظيف والتكنولوجيا
كـــبرية يف حصـــة الياقـــة املتجـــددة حتقيـــ   يـــادة  7-2
 2030حبلول عام  ةالياقة العامليجمموعة من مصادر  يف

االســـته   حصـــة الياقـــة املتجـــددة يف جممـــو   7-2-1
 النهائي للياقة
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ــاملي   7-3   ــدل العــ ــاعفة املعــ ــلمضــ ــا ة يف ن لتحسُّــ كفــ

 2030الياقة حبلول عام استخدام 

كثافة الياقة اليت تقاس من حيـ  الياقـة األوليـة     7-3-1
 والناتج احمللي اإلمجايل

ــاون  أ-7 ــز التع ــن أجــ  تيســري الوصــول     تعزي ــدويل م ال
مبـا يف ذلـ  تلـ      حبو  وتكنولوجيا الياقة النظيفة، إىل

املتعل قة بالياقـة املتجـددة، والكفـا ة يف اسـتخدام الياقـة      
ــف،     ــة واألنظـ ــوري املتقدمـ ــود األحفـ ــا الوقـ وتكنولوجيـ
وتشجي  االستثمار يف الـب  التحتيـة للياقـة وتكنولوجيـا     

 2030الياقة النظيفة، حبلول عام 

الســنة  بــدوالرا  الواليــا  املتحــدة يفمجـ  مبلــ    1-أ-7
مبلـ   بتـوفري  هبـد  الوفـا  بـااللتزام     2020من عـام  ابتدا  
 دوالر بليون 100

توســـي  نيـــا  الـــُب  التحتيـــة وحتســـن مســـتو   ب -7
ــة      ــة احلديث ــد  خــدما  الياق ــن أجــ  تق ــا م التكنولوجي
واملســتدامة للجميــ  يف البلــدان الناميــة، وماصــة يف أقــ   

والبلــدان البلــدان منــوا والــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة، 
ــاحلي  ــري السـ ــة غـ ــة   الناميـ ــدعم اخلاصـ ــءامج الـ ــا لـ ة، وفقـ

 2030منها عل  حدة، حبلول عام  بك 

االسـتثمار يف جمــال كفـا ة الياقــة كنسـبة مئويــة     1-ب-7
من الناتج احمللي اإلمجايل ومبلـ  االسـتثمار املباشـر األجـنيب     

ــة يف ال ل ــة لتحـــــوي   املاليـــ خـــــدما  يف و بنيـــــة التحتيـــ
 التنمية املستدامةألغرا  تكنولوجيا ال

تعزيز النمو االقتصادي امليرد والشام  للجمي  واملستدام، والعمالة الكاملـة واملنتجـة، وتـوفري العمـ       - 8اهلد  
 ال ئ  للجمي 

ــا   8-1 احلفـــا  علـــ  النمـــو االقتصـــادي الفـــردي وفقـ
ــي     ــاتج احمللـ ــو النـ ــ  منـ ــة علـ ــة، وماصـ ــرو  الوطنيـ للظـ

ــبة   ــ     يف امل 7اإلمجــايل بنس ــنويا يف أق ــ  س ــ  األق ــة عل ائ
 البلدان منوا

معــدل النمــو الســنوي لنصــي  الفــرد مــن النــاتج   8-1-1
 احمللي اإلمجايل احلقيقي

حتقيــ  مســتويا  أعلــ  مــن اإلنتاجيــة االقتصــادية  8-2
ــا    ــتو  التكنولوجيـ مـــن خـــ ل التنويـــ ، واالرتقـــا  مبسـ
واالبتكـــار، مبـــا يف ذلـــ  مـــن خـــ ل التركيـــز علـــ         

املتســمة بالقيمــة املضــافة العاليــة والقياعــا   القياعــا  
 الكثيفة العمالة

معــدل النمــو الســنوي لنصــي  الفــرد العامــ  مــن  8-2-1
 الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي

تعزيز السياسا  املوجهة حنو التنميـة والـيت تـدعم     8-3
األنشـــية اإلنتاجيـــة، وفـــر  العمـــ  ال ئـــ ، ومباشـــرة 

ــدرة ع   ــرة، والقـ ــال احلـ ــار،   األعمـ ــدا  واالبتكـ ــ  اإلبـ لـ
وتشـــج  علـــ  إضـــفا  اليـــاب  الرمســـي علـــ  املشـــاري   
ــة الصــغر والصــغرية واملتوســية احلجــم، ومنوهــا،     املتناهي

 يف ذل  من خ ل احلصول عل  اخلدما  املالية مبا

العمالة غري الرمسية يف غري العمالة الزراعيـة،  نسبة  8-3-1
 حبس  اجلنس
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اســـتخدام املـــوارد العامليـــة يف حتســـن الكفـــا ة يف  8-4  

، 2030جمال االسـته   واإلنتـا ، تـدرجييا، حـىت عـام      
والسعي إىل فص  النمو االقتصادي عن التدهور البيئـي،  
وفقا لإلطار العشري للءامج بشنن االسته   واإلنتـا   
ــو    ــة النمــ ــ  اضــــي   البلــــدان املتقدمــ املســــتدامن، مــ

 الريادة بدور

صــي  الفــرد مــن األثــر املــادي     األثــر املــادي ون  8-4-1
 من األثر املادي  لناتج احمللي اإلمجايلونصي  ا

االســـته   املـــادي احمللـــي ونصـــي  الفـــرد مـــن   8-4-2
مـن   لناتج احمللي اإلمجـايل االسته   املادي احمللي ونصي  ا

 لناتج احمللي اإلمجايلا

حتقيـــ  العمالـــة الكاملـــة واملنتجـــة وتـــوفري العمـــ   8-5
ــباب   ال ئـــ   ــيهم الشـ ــن فـ ــال، مبـ ــا  والرجـ ــ  النسـ جلميـ

ــا  العمــ      ــة، وتكــافؤ األجــر لق واألشــخا  ذوو اإلعاق
 2030املتكافئ القيمة، حبلول عام 

ــال     8-5-1 ــا  والرجـ ــاعة للنسـ ــدخ  يف السـ ــ  الـ متوسـ
 العاملن، حبس  الوظيفة والعمر واألشخا  ذوي اإلعاقة

العمــــــر و معــــــدل البيالــــــة، حبســــــ  اجلــــــنس 8-5-2
 ذوي اإلعاقة واألشخا 

امللـتحقن   احلد بدرجة كبرية من نسـبة الشـباب غـري    8-6
 2020 بالعمالة أو التعليم أو التدري  حبلول عام

 15بـن   لشباب )الـذين تتـراو  أعمـارهم   نسبة ا 8-6-1
 سنة( خار  دائرة التعليم والعمالة والتدري  24و 

اختــاذ تــدابري فوريــة وفعالــة للقضــا  علــ  الســخرة   8-7
وإهنـــا  الـــر  املعاصـــر واالجتـــار بالبشـــر لضـــمان حظـــر 
ــ      واستئصــال أســوأ أشــكال عمــ  األطفــال، مبــا يف ذل
ــود، وإهنــا  عمــ  األطفــال    جتنيــدهم واســتخدامهم كجن

 2025جبمي  أشكال  حبلول عام 

النســبة املئويــة لألطفــال الــذين تتــراو  أعمــارهم   8-7-1
ــو  عمــ  األطفــا     17و  5بــن  ل ســنة واملنخــرطن يف س

 وعددهم، حبس  اجلنس والعمر

ــوفر       8-8 ــ  ت ــا  عم ــاد بيئ ــ  وإجي ــو  العم ــة حق جاي
ــال     ــيهم العمـ ــن فـ ــال، مبـ ــ  العمـ ــن جلميـ ــ مة واألمـ السـ
املهاجرون، وماصة املهاجرا ، والعاملون يف الوظـائف  

 غري املستقرة

التواتر يف معـدال  إصـابا  العمـ  املميتـة وغـري       8-8-1
 ن ووضعهم  املميتة، حبس  جنس املهاجري

 يــادة يف االمتثــال حلقــو  العمــ  )حريــة تكــوين  8-8-2
منظمـة  نصـو   اجلمعيا  واملفاوضة اجلماعية( استنادا إىل 

وضـ   س  اجلـنس و حبالعم  الدولية والتشريعا  الوطنية، 
  املهاجرين

وض  وتنفيذ سياسـا  هتـد  إىل تعزيـز السـياحة      8-9
الثقافة واملنتجا  املستدامة اليت توفر فر  العم  وتعز  

 2030احمللية حبلول عام 

النــاتج احمللــي اإلمجــايل للســياحة املباشــرة كنســبة   8-9-1
 من جممو  الناتج احمللي اإلمجايل ومن معدل النمو

السـياحية كنسـبة مـن    جمـاال   عـدد الوظـائف يف    8-9-2
ســ  حبمعــدل منــو فــر  العمــ ،  مــن جممــو  الوظــائف و

 اجلنس
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سسا  املالية احمللية عل  تشـجي   تعزيز قدرة املؤ 8-10  

ــنمن    ــرفية والتـ ــدما  املصـ ــ  اخلـ ــول علـ ــة احلصـ إمكانيـ
 واخلدما  املالية للجمي ، وتوسي  نياقها

ــزة    8-10-1 ــة وأجهــ ــار  التجاريــ ــرو  املصــ ــدد فــ عــ
 نسمة من البالغن 100 000الصر  اآليل لك  

ســـنة فـــنكثر( الـــذين هلـــم  15نســـبة البـــالغن ) 8-10-2
ــة أخــر  أو   حســاب مصــريف أو   حســاب يف مؤسســة مالي

 لد  مقدم خدما  مالية متنقلة
 يادة دعم املعونة من أج  التجارة للبلدان الناميـة،   أ-8

وماصة أق  البلدان منوا، مبا يف ذلـ  مـن خـ ل اإلطـار     
املتكامــ  املعــز  للمســاعدة التقنيــة املتصــلة بالتجــارة إىل  

 أق  البلدان منوا

االلتزامــا  واملــدفوعا  املتصــلة املعونــة مــن أجــ   1-أ-8
 بالتجارة

وض  وتفعي  استراتيجية عامليـة لتشـغي  الشـباب     ب-8
وتنفيــذ امليثــا  العــاملي لتــوفري فــر  العمــ  الصــادر عــن 

 2020منظمة العم  الدولية حبلول عام 

جممو  اإلنفا  احلكومي يف احلماية االجتماعيـة   1-ب-8
ــا    ــرامج التوظيــف كنســبة مــن امليزاني ــاتج   وب ــة والن الوطني

 احمللي اإلمجايل

 إقامة ب  حتتية قادرة عل  الصمود، وحتفيز التصني  الشام  للجمي ، وتشجي  االبتكار - 9اهلد  
إقامـــة هياكـــ  أساســـية جيـــدة النوعيـــة وموثوقـــة   9-1

ومســتدامة وقـــادرة علـــ  الصـــمود، مبـــا يف ذلـــ  الـــب   
التنميــــة التحتيـــة اإلقليميـــة والعــــابرة للحـــدود، لـــدعم     

االقتصادية ورفا  اإلنسان، م  التركيز عل  تيسـري ُسـُب    
 استفادة اجلمي  منها بتكلفة ميسورة وعل  قدم املساواة

ــد      9-1-1 ــ  بع ــذين يعيشــون عل ــف ال نســبة ســكان الري
 كيلومترين من طري  صاحلة ل ستعمال يف مجي  الفصول

ــدد  9-1-2 ــ    عــ ــحنا ، حبســ ــم الشــ ــاب وحجــ الركــ
 النق  وسيلة

تعزيز التصني  الشام  للجمي  واملسـتدام، وحتقيـ     9-2
يف حصــة الصــناعة يف  2030 يــادة كــبرية حبلــول عــام  

يتماشـــ  مـــ   العمالـــة ويف النـــاتج احمللـــي اإلمجـــايل، مبـــا
 الظرو  الوطنية، ومضاعفة حصتها يف أق  البلدان منوا

القيمة املضافة من الصناعة التحويليـة كنسـبة مـن     9-2-1
 ي اإلمجايل وحبس  نصي  الفردالناتج احملل

العمالة يف الصناعة التحويلية كنسـبة مـن جممـو      9-2-2
 العمالة

 يادة فـر  حصـول املشـاري  الصـناعية الصـغرية       9-3
ــة،    احلجــم وســائر املشــاري ، وال ســيما يف البلــدان النامي
علـ  اخلـدما  املاليـة، مبـا يف ذلـ  االئتمانـا  ميســورة       

 س  القيمة واألسوا التكلفة، وإدماجها يف س 

جممــو   مــن نســبة الصــناعا  الصــغرية احلجــم     9-3-1
 القيمة املضافة من الصناعا 

نسبة الصناعا  الصغرية احلجم اليت هلا قـر  أو   9-3-2
 خ  ائتمان
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حتســن الــب  التحتيــة وحتــدي  الصــناعا  حبلــول   9-4  

من أج  حتقي  استدامتها، م   يادة كفـا ة   2030عام 
املـــــوارد و يـــــادة اعتمـــــاد التكنولوجيـــــا  اســـــتخدام 

والعمليـا  الصـناعية النظيفـة والســليمة بيئيـا، ومـ  قيــام      
 مجي  البلدان باختاذ إجرا ا  وفقا لقدراهتا

انبعاثا  ثـاين أكسـيد الكربـون لكـ  وحـدة مـن        9-4-1
 القيمة املضافة

ــدرا     9-5 ــن القـــ ــي وحتســـ ــز البحـــــ  العلمـــ تعزيـــ
ــة يف القياعــا  الصــ  ــ  البلــدان، التكنولوجي ناعية يف مجي

الناميـــــة، مبـــــا يف ذلـــــ ، حبلـــــول  وال ســـــيما البلـــــدان
، تشجي  االبتكـار والزيـادة بنسـبة كـبرية يف     2030 عام

ــون      ــاملن يف جمــال البحــ  والتيــوير لكــ  ملي عــدد الع
شــخص، و يــادة إنفــا  القيــاعن العــام واخلــا  علــ    

 البح  والتيوير

سـبة مـن النـاتج    البح  والتيوير كن اإلنفا  عل  9-5-1
 احمللي اإلمجايل

ــدوام    9-5-2 ــافئ الــ ــ  )مبكــ ــال البحــ ــاملون يف جمــ العــ
 الكام ( لك  مليون نسمة

تيسري تيوير الب  التحتيـة املسـتدامة والقـادرة علـ       أ-9
الصمود يف البلدان النامية من خ ل حتسن الدعم املـايل  
ــ       ــة، وأق ــدان األفريقي ــدم للبل ــتقي املق ــوجي وال والتكنول
ــدول      ــة غــري الســاحلية، وال ــدان النامي ــوا، والبل ــدان من البل

 اجلزرية الصغرية النامية

ــدعم الـــــ  1-أ-9 ــو  الـــ ــاعدة  جممـــ ــي )املســـ دويل الرمســـ
الرمسيــة باإلضــافة إىل التــدفقا  الرمسيــة األخــر (   اإلمنائيــة

 للهياك  األساسية

دعـــــم تيـــــوير التكنولوجيـــــا احملليـــــة والبحـــــ   ب-9
ــدان ال  ــار يف البل ــ      واالبتك ــن طري ــ  ع ــا يف ذل ــة، مب نامي

كفالة وجـود بيئـة مؤاتيـة مـن حيـ  السياسـا  للتنويـ         
 الصناعي وإضافة قيمة للسل  األساسية بن أمور أخر 

نســـبة القيمـــة املضـــافة للصـــناعة التكنولوجيـــة      1-ب-9
 املتوسية واملتقدمة من جممو  القيمة املضافة

ــ        -9 ــول علـ ــر  احلصـ ــبرية يف فـ ــادة كـ ــ   يـ حتقيـ
تكنولوجيــا املعلومــا  واالتصــاال ، والســعي إىل تــوفري 
فر  الوصول الشام  وامليسور إىل شـبكة اإلنترنـت يف   

 2020أق  البلدان منوا حبلول عام 

نسبة السكان املشمولن بشبكة اهلاتف احملمـول،   1- -9
 حبس  التكنولوجيا

 احلد من انعدام املساواة داخ  البلدان وفيما بينها - 10اهلد  

ــم    10-1 ــو الـــدخ  ودعـ ــ  منـ ــدرجييا إىل حتقيـ ــ  تـ التوصـ
يف املائة من السـكان مبعـدل    40استمرار ذل  النمو ألد  

 2030 أعل  من املعدل املتوس  الوطي حبلول عام

معــدال  منــو نصــي  الفــرد مــن إنفــا  األســر    10-1-1
يف املائــة مــن الســكان  40املعيشــية أو إيراداهتــا ضــمن أد  

 وجممو  السكان
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 كن وتعزيز اإلدما  االجتمـاعي واالقتصـادي    10-2  

والسياسي للجمي ، بغ  النظر عن السـن أو اجلـنس أو   
األصـ  أو الـدين    اإلعاقة أو االنتما  العرقـي أو اإلثـي أو  

 2030أو الوض  االقتصادي أو غري ذل ، حبلول عام 

يف املائـة   50نسبة السكان الذين يعيشون دون  10-2-1
واألشــخا   اجلــنسســ  العمــر وحبلــدخ ، مــن متوســ  ا
 ذوي اإلعاقة

ضــمان تكــافؤ الفــر  واحلــد مــن أوجــ  انعــدام     10-3
املساواة يف النتائج، مبا يف ذل  مـن خـ ل إ الـة القـوانن     
والسياســا  واملمارســا  التمييزيــة، وتعزيــز التشــريعا   

 والسياسا  واإلجرا ا  امل ئمة يف هذا الصدد

ــهم      10-3-1 ــن تعرضـ ــوا عـ ــذين أبلغـ ــكان الـ ــبة السـ نسـ
ــة   أو حتــر  خــ ل االثــي عشــر  شخصــيا ملمارســا   ييزي

بنـا  علـ  خلفيـا   ييزيـة حمظـورة مبوجـ        سـابقة  شهرا ال
 القانون الدويل حلقو  اإلنسان

ــة    10-4 اعتمــاد سياســا ، وال ســيما السياســا  املالي
وسياســا  األجــور واحلمايــة االجتماعيــة، وحتقيــ  قــدر  

 كء من املساواة تدرجيياأ

ــ  يف النــــاتج احمللــــي اإلمجــــايل،     10-4-1  حصــــة العمــ
 مبا يف ذل  األجور ومدفوعا  احلماية االجتماعية

حتســـن تنظـــيم ورصـــد األســـوا  واملؤسســـا    10-5
 املالية العاملية وتعزيز تنفيذ تل  التنظيما 

 املالية مؤشرا  الس مة  10-5-1

لدان النامية وإمسا  صـوهتا  ضمان تعزيز  ثي  الب 10-6
يف عملية صـن  القـرار يف املؤسسـا  االقتصـادية واملاليـة      
الدوليــة العامليــة، مــن أجــ  حتقيــ  املزيــد مــن الفعاليــة        

 واملصداقية واملسا لة والشرعية للمؤسسا 

نســـبة عضـــوية البلـــدان الناميـــة وحقوقهـــا يف      10-6-1
 التصويت يف املنظما  الدولية

اهلجرة وتنقـ  األشـخا  علـ  حنـو مـنظم      تيسري  10-7
وآمن ومنتظم ومتسم باملسؤولية، مبا يف ذلـ  مـن خـ ل    
 تنفيــذ سياســا  اهلجــرة املخيــ  هلــا والــيت تتســم حبســن  

 اإلدارة

اليت يتحملها املوظف كنسبة توظيف تكاليف ال 10-7-1
 من اإليرادا  السنوية يف بلد املقصد

ــذ     10-7-2 ــيت نفـ ــدان الـ ــدد البلـ ــا عـ ــرة سياسـ  هجـ
 متسمة حبسن اإلدارة

ــدان     أ-10 ــة اخلاصــة والتفضــيلية للبل ــدأ املعامل ــذ مب تنفي
الناميـــة، وماصـــة أقـــ  البلـــدان منـــوا، مبـــا يتماشـــ  مـــ   

 اتفاقا  منظمة التجارة العاملية

ــة علــ      نســبة  1-أ-10 ــا  اجلمركيــة امليبق بنــود التعريف
ــوا    ــدان من ــ  البل ــن أق ــواردا  م ــة املتمت و ال ــدان النامي ــة البل ع

 باإلعفا  الكام  من الرسوم اجلمركية

تشجي  املساعدة اإلمنائية الرمسية والتـدفقا  املاليـة،    ب-10
مبا يف ذل  االستثمار األجنيب املباشر، إىل الـدول الـيت تشـتد    
ــدان       ــوا، والبل ــدان من ــ  البل ــا، وال ســيما أق ــا إليه احلاجــة فيه

والبلـدان الناميـة   األفريقية، والـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة،     
 الوطنية غري الساحلية، وفقا خلييها وبراجمها

جممــو  تــدفقا  املــوارد املخصصــة للتنميــة،      1-ب-10
حبس  البلدان املستفيدة والبلـدان املاحنـة وأنـوا  التـدفقا      
)علــ  ســبي  املثــال املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة، واالســتثمار  

 األجنيب املباشر، والتدفقا  األخر (
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خف  تكـاليف معـام   حتـوي   املهـاجرين       -10  

يف املائة، وإلغا  قنوا  التحـوي   املاليـة    3إىل أق  من 
 2030يف املائة، حبلول عام  5اليت تربو تكاليفها عل  

تكــاليف التحــوي   املاليــة كنســبة مــن املبــال    1- -10
 احملولة

 مي  وآمنة وقادرة عل  الصمود ومستدامةجع  املدن واملستوطنا  البشرية شاملة للج - 11اهلد  
ضمان حصول اجلمي  علـ  مسـاكن وخـدما      11-1

أساسية م ئمة وآمنة وميسورة التكلفـة، ورفـ  مسـتو     
 2030األحيا  الفقرية، حبلول عام 

نســـبة الســـكان احلضـــرين الـــذين يعيشـــون يف   11-1-1
 أحيا  فقرية أو مستوطنا  غري رمسية أو مساكن غري الئقة

تـــوفري إمكانيـــة وصـــول اجلميـــ  إىل نظـــم نقـــ    11-2
منمونــــة وميســــورة التكلفــــة ويســــه  الوصــــول إليهــــا 
ومستدامة، وحتسن الس مة عل  الير ، وال سيما مـن  
خ ل توسي  نيا  النق  العام، م  إي   اهتمـام خـا    
الحتياجا  األشـخا  الـذين يعيشـون يف ظـ  ظـرو       

ــخا  ذو    ــال واألشـ ــا  واألطفـ ــة والنسـ ــة هشـ ي اإلعاقـ
 2030وكبار السن، حبلول عام 

نســبة الســكان الــذين تتــوافر هلــم وســائ  النقــ   11-2-1
ــام املناســبة، حبســ    واألشــخا  ذوي  اجلــنسو العمــرالع

 اإلعاقة

ــ      11-3 ــام  للجميــ ــري الشــ ــ  احلضــ ــز التوســ تعزيــ
واملســتدام، والقــدرة علــ  ختيــي  وإدارة املســتوطنا      

و قـائم علـ  املشـاركة    البشرية يف مجيـ  البلـدان علـ  حنـ    
 2030ومتكام  ومستدام، حبلول عام 

نســبة معــدل اســته   األراضــي إىل معــدل النمــو  11-3-1
 السكاين

ــيح مشــاركة    انســبة  11-3-2 ــديها هيكــ  يت ــيت ل ملــدن ال
عل  حنو مباشـر يف ختيـي  املنـاط  احلضـرية،      اجملتم  املدين

 ويعم  بانتظام وُيدار بيريقة دميقراطية
تعزيــز اجلهــود الراميــة إىل جايــة وصــون التــرا   11-4

 الثقايف واليبيعي العاملي

العام واخلا ( الـيت  القياعن جممو  النفقا  ) 11-4-1
ــدخ    لأنفقــت  ــن ال ــرد م ــ  نصــي  الف ــا  عل ــو لحف  ةجاي

ســ  نــو  التــرا    حبوحفــظ التــرا  الثقــايف واليبيعــي،    
التـرا   مركز وحتديد  من قب   املختل و الثقايف واليبيعي)

)وطـي وإقليمـي، وحملي/بلـدي(،    م ومستو  احلكـ ( العاملي
ــو  و ــا  )إن ــاإلنف ــ   (   تشغيلي/اســتثمارانف ــو  التموي ون

القيــا  ومــن مــن القيــا  اخلــا  )تءعــا  عينيــة، املقــدم 
   (وبرامج الرعايةغري الرحبي، اخلا  

التقلي  إىل درجة كـبرية مـن عـدد الوفيـا  وعـدد       11-5
اخلســائر  ، وحتقيــ  اخنفــا  كــبري يفاألشــخا  املتضــررين

اإلمجـايل العــاملي   االقتصـادية املباشـرة املتصـلة بالنـاتج احمللـي     
يف ذل  الكوار  املتصـلة   اليت حتد  بسب  الكوار ، مبا

املتـوفن واملفقـودين واملصـابن    عدد األشخا   11-5-1
 شخص 100 000نتيجة للكوار  لك  
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بامليا ، م  التركيـز علـ  جايـة الفقـرا  واألشـخا  الـذين         

 2030يعيشون يف ظ  أوضا  هشة، حبلول عام 
النـــاتج املباشـــرة املتصـــلة بســـائر االقتصـــادية اخل 11-5-2

احمللــي اإلمجــايل العــاملي، مبــا يف ذلــ  األضــرار الــيت حلقــت   
 نتيجة للكوار  وتعيي  اخلدما  األساسيةبنية التحتية بال

فــردي للمــدن، احلــد مــن األثــر البيئــي الســليب ال  11-6
يف ذل  عن طري  إي   اهتمـام خـا  لنوعيـة اهلـوا       مبا

 2030وإدارة نفايا  البلديا  وغريها، حبلول عام 

ــلبة    11-6-1 ــا  الصـ ــبة النفايـ ــدن نسـ ــ   للمـ ــيت ُتجمـ الـ
جممو  النفايا  من بانتظام وم  تفريغها هنائيا بقدر كا  

 املدينةالصلبة للمدن، حبس  
ــ 11-6-2 ــنوي املتوســـ ــيما    الســـ ــتويا  اجلســـ ملســـ
واجلسـيما    2.5سبي  املثـال اجلسـيما  مـن الفئـة      )عل 

 ( يف املدن )املرجَّح حس  السكان(10من الفئة 
ــاحا      11-7 ــن مسـ ــ  مـ ــتفادة اجلميـ ــب  اسـ ــوفري سـ تـ

ــ  وميكــن       ــاملة للجمي ــة وش ــة آمن ــاكن عام خضــرا  وأم
الوصـــول إليهـــا، وال ســـيما بالنســـبة للنســـا  واألطفـــال  

شـــــخا  ذوي اإلعاقـــــة، حبلـــــول وكبـــــار الســـــن واأل
 2030 عام

متوس  حصة املنيقة السكنية باملـدن الـيت  ثـ      11-7-1
ــ ، حبســ      ــام للجمي  العمــرفضــا  مفتوحــا ل ســتخدام الع

 واألشخا  ذوي اإلعاقة اجلنسو
اجلنسي حبسـ    لتحر  البدين أوضحايا انسبة  11-7-2

ــة ومكــان   وضــ  و اجلــنسو العمــر األشــخا  ذوي اإلعاق
 سابقةخ ل االثي عشر شهرا ال حدوث 

ــة    أ-11 ــادية واالجتماعيـ ــة االقتصـ ــرواب  اإلجيابيـ ــم الـ دعـ
واملنـاط  الريفيـة،   دن واملنـاط  احملييـة باملـ   املدن والبيئية بن 

 من خ ل تعزيز ختيي  التنمية الوطنية واإلقليمية

نســبة الســكان الــذين يعيشــون يف املــدن الــيت تنفــذ    1-أ-11
ــة   ــةمخيــ  إمنائي ــة دني ــدمج ال، وإقليمي ــا وت  نيةالســكا توقع

 س  حجم املدينةحبواالحتياجا  من املوارد، 
ــول عــام   ب-11 ــادة بنســبة  2020العمــ  حبل ــ  الزي ، عل

ــد       ــيت تعتم ــرية ال ــدن واملســتوطنا  البش ــدد امل كــبرية يف ع
وتنفذ سياسا  وخييا متكاملة مـن أجـ  مشـول اجلميـ ،     

والتخفيـف مـن تغـري    وحتقي  الكفـا ة يف اسـتخدام املـوارد،    
املنــاخ والتكيــف معــ ، والقــدرة علــ  الصــمود يف مواجهــة  
الكوار ، ووض  وتنفيذ اإلدارة الكليـة ملخـاطر الكـوار     

يتماش  م  إطـار سـينداي للحـد     عل  مجي  املستويا ، مبا
 2030-2015من خماطر الكوار  للفترة 

احلكومـــا  احملليـــة الـــيت تعتمـــد وتنفـــذ  نســـبة  1-ب-11
ــتراتيجيا   ــة لاسـ ــن حمليـ ــد مـ ــاطرلحـ ــيا  خمـ ــوار   شـ الكـ

للفتـــرة الكـــوار  خمـــاطر لحـــد مـــن ســـينداي لإطـــار  مـــ 
   )أ(2015-2030
وطنيــة اســتراتيجيا  عــدد البلــدان الــيت لــديها   2-ب-11

  الكوار  خماطرلحد من وحملية ل

مـن خــ ل  دعـم أقــ  البلـدان منــوا، مبـا يف ذلــ       -11
ــتدامة      ــاين املسـ ــة املبـ ــة، يف إقامـ ــة والتقنيـ ــاعدة املاليـ املسـ

 والقادرة عل  الصمود باستخدام املواد احمللية

املقــدم إىل أقــ  البلــدان نســبة الــدعم املــايل املخصــص  1- -11
لتشــييد وجتديــد املبــاين املســتدامة والقــادرة علــ  الصــمود       منــوا 

 باستخدام مواد حملية واملتسمة بالكفا ة يف استخدام املوارد
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   ضمان وجود أمناط استه   وإنتا  مستدامة - 12اهلد    
ــذ اإلطــار العشــري لــءامج االســته        12-1 تنفي

ــاذ    واإلنتـــا  املســـتدامن، مـــ  قيـــام مجيـــ  البلـــدان باختـ
إجرا ا  وتويل البلدان املتقدمـة النمـو دور الريـادة، مـ      

 ة وقدراهتاالبلدان النامي مراعاة مستو  التنمية يف

ــة      12-1-1 ــديها خيــ  عمــ  وطني ــيت ل ــدان ال عــدد البل
ل سته   واإلنتا  املستدامن أو اليت أدجمت تل  اخليـ   

 يف سياساهتا الوطنية باعتبارها أولوية أو غاية

حتقيـ  اإلدارة املســتدامة واالســتخدام الكفــؤ   12-2
 2030 للموارد اليبيعية، حبلول عام

ــر املــادي   12-2-1 ــر املــادي ونصــي  الفــرد مــن األث  األث
 ونصي  الناتج احمللي اإلمجايل من األثر املادي

ــي    12-2-2 ــادي احملل ــن  االســته   امل ــرد م  ونصــي  الف
ونصي  الناتج احمللي اإلمجـايل مـن    االسته   املادي احمللي
 االسته   املادي احمللي

 ختفي  نصـي  الفـرد مـن النفايـا  الغذائيـة      12-3
العامليـة علــ  صــعيد أمـاكن البيــ  بالتجزئــة واملســتهلكن   
مبقــدار النصــف، واحلــد مــن خســائر األغذيــة يف مراحــ  

بعـد   ذلـ  خسـائر مـا    يف اإلنتا  وس سـ  اإلمـداد، مبـا   
 2030 احلصاد، حبلول عام

 املؤشر العاملي خلسائر األغذية 12-3-1

ة حتقي  اإلدارة السليمة بيئيا للمواد الكيميائيـ  12-4
ومجي  النفايا  طوال دورة عمرها، وفقا لألطر الدوليـة  
املتف  عليها، واحلد بدرجة كبرية مـن إط قهـا يف اهلـوا     
واملا  والتربة مـن أجـ  التقليـ  إىل أد  حـد مـن آثارهـا       

 2020الضارة عل  صحة اإلنسان والبيئة، حبلول عام 

عـــدد األطـــرا  يف االتفاقـــا  البيئيـــة الدوليـــة   12-4-1
من  املواد اخليرة وغريهانفايا  تعددة األطرا  املتعلقة بامل

ــة  ــواد الكيميائي ــ      ،امل ــا يف نق ــداهتا والتزاماهت ــي بتعه ــيت تف ال
 املعلوما  عل  النحو الذي يتيلب  ك  اتفا  ذي صلة

ونسـبة   النفايا  اخليـرة نصي  الفرد من توليد  12-4-2
 ، حبس  نو  املعاجلةاملعاَلجة النفايا  اخليرة

احلد بدرجة كبرية مـن إنتـا  النفايـا ، مـن      12-5
ــادة      ــدوير وإعــ ــادة التــ ــي  وإعــ ــ  والتخفــ ــ ل املنــ خــ

 2030 االستعمال، حبلول عام

معــدل إعــادة التــدوير علــ  الصــعيد الــوطي،        12-5-1
 وعدد أطنان املواد املعاد تدويرها

تشـــجي  الشـــركا ، وال ســـيما الشـــركا   12-6
تمـاد ممارسـا  مسـتدامة،    الكبرية وعء الوطنية، علـ  اع 

 وإدرا  معلوما  االستدامة يف دورة تقد  تقاريرها

عـــدد الشـــركا  الـــيت تنشـــر تقـــارير تتعلــــ        12-6-1
 باالستدامة

تعزيز ممارسا  الشـرا  العمـومي املسـتدامة،     12-7
 وفقا للسياسا  واألولويا  الوطنية

عـــدد البلـــدان الـــيت تنفـــذ السياســـا  وخيـــ    12-7-1
 املتعلقة بالشرا  العمومي املستدامالعم  
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ضـــمان أن تتــــوافر للنـــاس يف كــــ  مكــــان    12-8  

املعلوما  ذا  الصلة والوعي بالتنمية املسـتدامة وأمنـاط   
 2030 العيش يف وئام م  اليبيعة حبلول عام

املواطنـة العامليـة    تعلـيم ‘ 1’تعميم مراعـاة   مد  12-8-1
)مبــا يف ذلــ    التعلــيم مــن أجــ  التنميــة املســتدامة       ‘2’ و

 التثقيــــــف بــــــتغري املنــــــاخ( يف األنشــــــية الرئيســــــية يف     
ــة،  السياســا  الت )أ( ــة الوطني ــاهج الدراســية ربوي  ،)ب( املن

   الي ب، )د( وتقييم ) ( تدري  املعلمن
دعــم البلــدان الناميــة لتعزيــز قــدراهتا العلميــة     أ-12

والتكنولوجية للمضي قدما حنو حتقيـ  أمنـاط االسـته      
   األكثر استدامةواإلنتا

كمية الدعم املقدم إىل البلدان الناميـة يف البحـ     1-أ-12
والتيــــوير مــــن أجــــ  االســــته   واإلنتــــا  املســــتدامن  

 والتكنولوجيا السليمة بيئيا  
وض  وتنفيذ أدوا  لرصد تنثريا  السياحة  ب-12

املســـتدامة، الـــيت تـــوفر فـــر  العمـــ  وتعـــز  الثقافـــة       
 التنمية املستدامةواملنتجا  احمللية، يف 

ســتراتيجيا  أو خيــ   االسياســا  والعــدد  1-ب-12
أدوا    تف  علاملالسياحة املستدامة املنفذة يف جمال عم  ال

 هاوتقييم هارصد
ترشـــيد إعانـــا  الوقـــود األحفـــوري غـــري       -12

املتسمة بالكفا ة واليت تشج  عل  االسته   املسـر ،  
ــا  علـــ  تشـــوها  األســـوا ،    ــا عـــن طريـــ  القضـ وفقـ

ذلـ  عـن طريـ  إعـادة هيكلـة       يف للظرو  الوطنية، مبـا 
ــا  الضــارة،     ــدريج مــن اإلعان ــتخلص بالت الضــرائ  وال
حيثما وجـد ، إلظهـار آثارهـا البيئيـة، علـ  أن تراعـ        
يف تلـــ  السياســـا  علـــ  حنـــو كامـــ  االحتياجـــا       
والظرو  اخلاصة للبلدان النامية، والتقلي  إىل أد  حـد  

ليت قـد تنـال مـن تنميتـها، وعلـ  حنـو       من اآلثار الضارة ا
 يكف  جاية الفقرا  واجملتمعا  احمللية املتضررة

مقدار إعانا  الوقـود األحفـوري لكـ  وحـدة      1- -12
من النـاتج احمللـي اإلمجـايل )اإلنتـا  واالسـته  ( وكنسـبة       

 من جممو  النفقا  الوطنية عل  الوقود األحفوري

 ( ب)للتصدي لتغري املناخ وآثار اختاذ إجرا ا  عاجلة  - 13اهلد  
ــمود يف     13-1 ــ  الصـ ــدرة علـ ــة والقـ ــز املرونـ تعزيـ

املرتبية باملنـاخ والكـوار  اليبيعيـة يف     خاطرمواجهة امل
وتعزيــــز القــــدرة علــــ  التكيــــف مــــ  مجيــــ  البلــــدان، 

 خاطرامل تل 

ــدان عــدد  13-1-1 ــديها اســتراتيجيا   البل ــيت ل ــة ال وطني
 )أ(الكوار خماطر لحد من ل وحملية

اجلرحــــ  أو  عــــدد الوفيــــا  أو املفقــــودين أو 13-1-2
 100 000بسـب  الكـوار  لكـ     تضـررين  األشـخا  امل 

 )أ(شخص

__________ 

مــ  التســليم بــنن اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــنن تغــري املنــاخ هــي املنتــد  الــدويل واحلكــومي الــدويل     ( ب) 
 الرئيسي للتفاو  بشنن التصدي لتغري املناخ عل  الصعيد العاملي.
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ــاخ يف    13-2   ــتغري املنــ ــة بــ ــدابري املتعلقــ ــا  التــ إدمــ

السياســا  واالســتراتيجيا  والتخيــي  علــ  الصــعيد     
 الوطي

أو تفعيــ  عــن وضــ  عــدد البلــدان الــيت أبلغــت  13-2-1
هتا علــ  ازيــد مــن قــدر متكاملــة تخيــة /سياسة/اســتراتيجية

علـ   اهتا التكيف م  اآلثار الضارة لـتغري املنـاخ وتعـز  قـدر    
علـــ  حنـــو التــنقلم مـــ  املنـــاخ وانبعاثـــا  غـــا ا  الدفيئـــة  

ف )مبــا يف ذلـ  وضــ  خيـ  تكيُّــ  غذيـة  هـدد إنتــا  األ ي ال
ــة،  ــددة  وطنيـ ــامهة حمـ ــد  مسـ ــوطي،  وتقـ ــعيد الـ ــ  الصـ علـ

، لفتـرة السـنتن  عـن املسـتجدا    قريـر  وتوب غا  وطنيـة،  
 (ذل  غري أو

حتســن التعلــيم وإذكـــا  الــوعي والقـــدرا      13-3
البشرية واملؤسسية للتخفيف مـن تغـري املنـاخ، والتكيـف     

 مع ، واحلد من أثر  واإلنذار املبكر ب 

اسـية  عدد البلدان اليت أدجمـت يف مناهجهـا الدر   13-3-1
يف مراحـــ  التعلـــيم االبتـــدائي والثـــانوي والعـــايل مواضـــي   
التخفيف من تغـري املنـاخ، والتكيـف معـ ، واحلـد مـن أثـر         

 واإلنذار املبكر ب 
ــيت    13-3-2 ــدان ال ــدد البل ــن  ع ــت ع ــدراهت أبلغ ــز ق  اتعزي

علــ  تنفيــذ التكيــف    والفرديــة بنــا   نظوميــة املؤسســية وامل
 جرا ا  اإلمنائيةوالتخفيف ونق  التكنولوجيا، واإل

تعهــد  بــ  األطــرا  مــن البلــدان  تنفيــذ مــا أ -13
املتقدمـة النمــو يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــنن  
تغري املناخ من التزام هبـد  التعبئـة املشـتركة ملبلـ  قـدر       

مـن مجيـ     2020 بليون دوالر سنويا حبلـول عـام   100
يف ســـيا  املصـــادر لتلبيـــة احتياجـــا  البلـــدان الناميـــة،  

إجـــرا ا  التخفيـــف اجملديـــة وشـــفافية التنفيـــذ، وجعـــ  
الصـندو  األخضــر للمنــاخ يف حالــة تشــغي  كامــ  عــن  

 طري  تزويد  برأس املال يف أقرب وقت ممكن

املبل  الذي جيم  سنويا مقيمـا بـدوالر الواليـا      1-أ-13
وحـىت يـتم الوفـا  بـااللتزام      2020املتحدة اعتبارًا من عـام  

 بليون دوالر 100قدر   بتعبئة مبل 

ــدرا     ب-13 ــتو  قــ ــن مســ ــا  حتســ ــز آليــ تعزيــ
التخيي  واإلدارة الفعالن املـتعلقن بـتغري املنـاخ يف أقـ      
ــا يف      ــة، مب ــة الصــغرية النامي ــدول اجلزري ــوا، وال ــدان من البل
ذلــ  التركيــز علــ  النســا  والشــباب واجملتمعــا  احملليــة 

 واملهمشة

لدول اجلزريـة الصـغرية   عدد أق  البلدان منوا وا 1-ب-13
وكميــة الــدعم املقــدم، الناميــة الــيت تتلقــ  دعمــا متخصصــا 

آلليـا   يف ذل  التموي  والتكنولوجيـا وبنـا  القـدرا ،     مبا
حتسن مستو  قدرا  التخيي  واإلدارة الفعالن املتعلقن 
ــاخ، مبــا يف ذلــ  التركيــز علــ  النســا  والشــباب     بــتغري املن

 مشةواجملتمعا  احمللية وامله
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 حفظ احملييا  والبحار واملوارد البحرية واستخدامها عل  حنو مستدام لتحقي  التنمية املستدامة - 14اهلد    
من  التلو  البحري جبمي  أنواع  واحلد منـ    14-1

بدرجة كبرية، وال سيما من األنشية الءية، مبا يف ذلـ   
 2025 احليام البحري، وتلو  املغذيا ، حبلول عام

تلـــو  املغـــذيا  يف املنـــاط  الســـاحلية مؤشــر   14-1-1
 وكثافة املخلفا  الب ستيكية العائمة

إدارة النظم اإليكولوجية البحرية والسـاحلية   14-2
عل  حنو مستدام وجايتها، من أج  جتن  حدو  آثـار  
سلبية كبرية، مبا يف ذلـ  عـن طريـ  تعزيـز قـدرهتا علـ        

مة إلص حها من أجـ   الصمود، واختاذ اإلجرا ا  ال  
حتقيـــــ  الصـــــحة واإلنتاجيـــــة للمحييـــــا ، حبلـــــول     

 2020 عام

الـيت  الوطنيـة  صـرية  املنـاط  االقتصـادية احل  نسبة  14-2-1
ائمــــة علــــ  الــــنظم مقاربــــا  قباســــتخدام تــــتم إدارهتــــا 
 اإليكولوجية

تقلي  حتم  احملييا  إىل أد  حد ومعاجلة  14-3
التعاون العلمـي علـ    آثار ، مبا يف ذل  من خ ل تعزيز 

 مجي  املستويا 

ــة يف جمموعــة      14-3-1 ــاس متوســ  احلموضــة البحري قي
 من حميا   ثيلية ألخد العينا  متف  عليها

تنظـيم الصــيد علـ  حنــو فعـال، وإهنــا  الصــيد     14-4
املـنظم   املبلـ  عنـ  وغـري    املفرط والصيد غري القانوين وغري

ارة قائمة عل  وممارسا  الصيد املدمرة، وتنفيذ خي  إد
كانـت   العلم، من أجـ  إعـادة األرصـدة السـمكية إىل مـا     

ــ  إىل      ــ  األقـ ــ  علـ ــن، لتصـ ــت ممكـ ــرب وقـ ــ  يف أقـ عليـ
املستويا  اليت ميكن أن تتيح إنتـا  أقصـ  غلـة مسـتدامة     

 2020 حتدد  خصائصها البيولوجية، حبلول عام وفقا ملا

ــتويا      14-4-1 ــ  مسـ ــمكية داخـ ــدة السـ ــبة األرصـ نسـ
 ولوجيامستدامة بي

املائــة علــ  األقــ  مــن املنــاط   يف 10حفــظ  14-5
ــا  ــة، مبـ ــاحلية والبحريـ ــوطي   السـ ــانون الـ ــ  القـ ــ  مـ يتسـ

والدويل واسـتنادا إىل أفضـ  املعلومـا  العلميـة املتاحـة،      
 2020 حبلول عام

ــاط      14-5-1 ــ  باملنـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــاط  احملميـ ــة املنـ تغييـ
 البحرية

ــة مل   14-6 ــا  املقدمـ ــكال اإلعانـ ــر أشـ ــائد حظـ صـ
األمســا  الــيت تســهم يف اإلفــراط يف قــدرا  الصــيد ويف   
ــيت تســاهم يف صــيد     ــا  ال ــا  اإلعان صــيد األمســا ، وإلغ
ــنظم،       ــ  وغــري امل ــ  عن األمســا  غــري املشــرو  وغــري املبل
واإلحجــام عــن اســتحدا  إعانــا  جديــدة مــن هــذا       
القبيــ ، مــ  التســليم بــنن املعاملــة اخلاصــة والتفضــيلية       

التقدم احملر  من جان  البلـدان يف مـد  تنفيـذ     14-6-1
غــري األمســا  صــيد مكافحــة الصــكو  الدوليــة الراميــة إىل  

 املشرو  وغري املبل  عن  وغري املنظم 
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ة للبلدان الناميـة وأقـ  البلـدان منـوا ينبغـي      امل ئمة والفعال  

يتجزأ من مفاوضا  منظمـة التجـارة    أن تكون جز ا ال
ــول     ــا ، حبلــ ــائد األمســ ــا  ملصــ ــنن اإلعانــ ــة بشــ العامليــ

 (  )2020 عام

 يادة الفوائد االقتصادية اليت تتحقـ  للـدول    14-7
اجلزرية الصغرية النامية وأق  البلدان منوا مـن االسـتخدام   
املستدام للموارد البحرية، مبا يف ذل  من خـ ل اإلدارة  
املســـتدامة ملصـــائد األمســـا ، وتربيـــة األحيـــا  املائيـــة،      

 2030 حبلول عام والسياحة،

ــن   املســتدامة مصــائد األمســا    14-7-1 ــة م كنســبة مئوي
ــي اإلمجــايل  ــاتج احملل ــة    الن ــة الصــغرية النامي ــدول اجلزري يف ال
 البلدانمجي  وأق  البلدان منوا و

 يـــادة املعـــار  العلميـــة، وتيـــوير قـــدرا     أ-14
البح ، ونق  التكنولوجيـا البحريـة، مـ  مراعـاة معـايري      

ــا  اللجنــــة  األوقيانوغرافيــــة احلكوميــــة الدوليــــة ومبادئهــ
التوجيهية املتعلقـة بنقـ  التكنولوجيـا البحريـة، مـن أجـ        
حتسن صحة احملييا ، وتعزيز إسهام التنو  البيولوجي 
ــدول     ــيما الـ ــة، وال سـ ــدان الناميـ ــة البلـ ــري يف تنميـ البحـ

 اجلزرية الصغرية النامية وأق  البلدان منوا

للبحـــو  يف زانيـــة املخصصـــة املينســـبة جممـــو   1-أ-14
 جمال التكنولوجيا البحرية  

تـــوفري إمكانيـــة وصـــول صـــغار الصـــيادين      ب-14
 احلرفين إىل املوارد البحرية واألسوا 

ــدان يف    1-ب-14 ــذي حتــر   البل ــ   التقــدم ال ــد  تيبي م
ــو     ــر  حبقـ ــي يعتـ ــار قانوين/تنظيمي/سياسايت/مؤسسـ إطـ

ــة مصــائد األمســا  الصــغرية يف الوصــول إىل املــ   وارد البحري
 وحيمي هذ  احلقو 

تعزيز حفظ احملييا  ومواردها واسـتخدامها    -14
اســتخداما مســـتداما عـــن طريــ  تنفيـــذ القـــانون الـــدويل   
بصــيغت  الــواردة يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار 
ــيت تضــ  اإلطــار القــانوين حلفــظ احملييــا  ومواردهــا        ال

ــتخدامها علــ  حنــو مســتدام، كمــا ت     شــري إىل ذلــ   واس
 “املستقب  الذي نصبو إلي ”من وثيقة  158الفقرة 

ر  تقـدما يف وضـ  تصـدي     حتعدد البلدان اليت  1- -14
 ل مــن خــباحملييــا ، وقبــول وتنفيــذ صــكو  ذا  صــلة  

تنفذ القانون الدويل، عل  ، أطر قانونية وسياسية ومؤسسية
، مـن  األمـم املتحـدة لقـانون البحـار     النحو الوارد يف اتفاقيـة 

 فظ واالستخدام املستدام للمحييا  ومواردهااحلأج  

__________ 

م  مراعاة ما جيري حاليا مـن مفاوضـا  يف إطـار منظمـة التجـارة العامليـة، وخيـة الدوحـة اإلمنائيـة، وواليـة            (  ) 
 هون  كون  الو ارية.
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جايــة الــنظم اإليكولوجيــة الءيــة وترميمهــا وتعزيــز اســتخدامها علــ  حنــو مســتدام، وإدارة الغابــا    - 15اهلــد    

 عل  حنو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مسار ، ووقف فقدان التنو  البيولوجي
ــة    ضــمان  15-1 ــنظم اإليكولوجي ــرميم ال ــظ وت حف

ــة الداخليـــة      ــا  العذبـ ــة للميـ ــنظم اإليكولوجيـ ــة والـ الءيـ
وخدماهتا، وال سيما الغابا  واألراضي الرطبـة واجلبـال   
واألراضــــي اجلافــــة، وضــــمان اســــتخدامها علــــ  حنــــو 
ــا       ــا  مبوجــ  االتفاق ــا ل لتزام ــ  وفق مســتدام، وذل

 2020 الدولية، حبلول عام

ــا  كنســبة مــن جممــو  مســاحة   مســاحة الغا 15-1-1 ب
 اليابسة
الـءي  تنو  البيولـوجي  من الاملواق  اهلامة نسبة  15-1-2

ــا  العذبــة   ســ  نــو ، حباملشــمولة يف املنــاط  احملميــة وللمي
 م اإليكولوجياالنظ

تعزيــز تنفيــذ اإلدارة املســتدامة جلميــ  أنــوا   15-2
الغابـــا ، ووقـــف إ الـــة الغابـــا ، وتـــرميم الغابــــا       
املتــدهورة وحتقيــ   يــادة كــبرية يف نســبة  ر  الغابــا    
ــول    ــاملي، حبلـ ــعيد العـ ــ  الصـ ــا  علـ ــادة  ر  الغابـ وإعـ

 2020 عام

 اإلدارة املستدامة للغابا التقدم احملر  يف  15-2-1
 

مكافحة التصحر، وتـرميم األراضـي والتربـة     15-3
املتدهورة، مبـا يف ذلـ  األراضـي املتضـررة مـن التصـحر       

والفيضــانا ، والســعي إىل حتقيــ  عــامل  خــال   واجلفــا  
 2030من ظاهرة تدهور األراضي، حبلول عام 

ــو     15-3-1 ــبة إىل جممـ ــدهورة نسـ ــي املتـ ــبة األراضـ نسـ
 مساحة اليابسة

ضمان حفظ النظم اإليكولوجية اجلبليـة، مبـا    15-4
يف ذل  تنوعها البيولوجي، من أج  تعزيـز قـدرهتا علـ     

  عنها لتحقيـ  التنميـة املسـتدامة،    غ توفري املناف  اليت ال
 2030حبلول عام 

التغيية حمسوبة باملنـاط  احملميـة للمواقـ  املهمـة      15-4-1
 للتنو  البيولوجي اجلبلي

 مؤشر الغيا  األخضر اجلبلي 15-4-2

اختــاذ إجـــرا ا  عاجلـــة وهامــة للحـــد مـــن    15-5
تــــدهور املوائــــ  اليبيعيــــة، ووقــــف فقــــدان التنــــو       

، حبماية األنـوا   2020قيام، حبلول عام البيولوجي، وال
 املهدَّدة ومن  انقراضها

 مؤشر القائمة احلمرا  15-5-1

ــاف    15-6 تعزيـــز التقاســـم العـــادل واملنصـــف للمنـ
ــئة عــن اســتخدام املــوارد اجلينيــة، وتعزيــز الســب         الناش
ــوارد، علــ  النحــو املتفــ      املناســبة للوصــول إىل تلــ  امل

 علي  دوليا

ــدد الب 15-6-1 ــر  عـ ــد  أطـ ــيت اعتمـ ــدان الـ ــريعية  الـ تشـ
ــف    ــادل واملنصـ ــم العـ ــمان التقاسـ ــاتية لضـ ــة وسياسـ وإداريـ

 مناف   لل
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ــري      15-7   ــف الصــيد غ ــة لوق اختــاذ إجــرا ا  عاجل

ــن   ــة مـ ــوا  احملميـ ــرو  لألنـ ــا    املشـ ــا  واحليوانـ النباتـ
ــة غــري     واالجتــار هبــ  ا، والتصــدي ملنتجــا  األحيــا  الءي

 املشروعة، عل  مستويي العر  واليل  عل  السوا   

الــيت مت صــيدها  األحيــا  الءيــة  بنســبة االجتــار   15-7-1
 مشروعة  غري االجتار هبا، بيريقة  أو

اختـــاذ تـــدابري ملنـــ  إدخـــال األنـــوا  الغريبـــة   15-8
وامليـا  وتقليـ    الغا ية إىل الـنظم اإليكولوجيـة لألراضـي    

أثر ذلـ  إىل حـد كـبري، ومراقبـة األنـوا  ذا  األولويـة       
 2020 أو القضا  عليها، حبلول عام

وطنيـة ذا   اليت تعتمـد تشـريعا    البلدان نسبة  15-8-1
نــ  إدخــال األنــوا  الغريبــة  مل مــوارد كافيــةختصــص صــلة و

 الغا ية إىل النظم اإليكولوجية أو مراقبتها

ــن  15-9 ــيم الـ ــا  قـ ــو   إدمـ ــة والتنـ ظم اإليكولوجيـ
البيولــــوجي يف عمليــــا  التخيــــي  الــــوطي واحمللــــي،  
ــة، واســتراتيجيا  احلــد مــن الفقــر،       والعمليــا  اإلمنائي

 2020 واحلسابا ، حبلول عام

ــة    15-9-1 ــو حتقيـــ  األهـــدا  الوطنيـ التقـــدم احملـــر  حنـ
التنو  بـ آيتشـي املتعلقـة   من أهدا   2املنشنة وفقا للهد  

تراتيجية للتنو  البيولوجي للفتـرة  خلية االسمن االبيولوجي 
2011-2020   

ــادر       أ-15 ــ  املصـ ــن مجيـ ــة مـ ــوارد املاليـ ــد املـ حشـ
و يادهتــا  يــادة كــبرية بغــر  حفــظ التنــو  البيولــوجي  
 والنظم اإليكولوجية واستخدامها استخدامًا مستدامًا 

املســــاعدة اإلمنائيــــة الرمسيــــة والنفقــــا  العامــــة  1-أ-15
التنـــو  البيولـــوجي والـــنظم اإليكولوجيـــة املوجهـــة حلفـــظ 

 واستخدامها استخداما مستداما
حشد موارد كبرية مـن مجيـ  املصـادر وعلـ       ب-15

مجي  املستويا  بغـر   ويـ  اإلدارة املسـتدامة للغابـا      
 يكفي مـن احلـوافز للبلـدان الناميـة لتعزيـز تلـ        وتوفري ما
 لغابا ا يف ذل  حفظ الغابا  وإعادة  ر  اإلدارة، مبا

املســـاعدة اإلمنائيـــة الرمسيــــة واإلنفـــا  العــــام     1-ب-15
ــنظم    لل ــوجي وال ــو  البيول حفــظ واالســتخدام املســتدام للتن

 اإليكولوجية

ــة إىل     -15 ــود الراميـ ــاملي للجهـ ــز الـــدعم العـ تعزيـ
مكافحــة الصــيد غــري املشــرو  لألنــوا  احملميــة واالجتــار 
ــا        ــدرا  اجملتمع ــادة ق ــائ  تشــم   ي ــ  بوس ــا، وذل هب

عل  فر  سـب  كسـ    احمللية عل  السعي إىل احلصول 
 الر   املستدامة

املتجــر هبــا، الــيت جــر      نســبة األحيــا  الءيــة   1- -15
 صيدها واالجتار هبا عل  حنو غري مشرو 

ــا أحــد مــن أجــ         - 16اهلــد   ــش فيه ــا  مســاملة ال ُيهمَّ ــة جمتمع ــ  إقام ــة املســتدامة،  التشــجي  عل ــ  التنمي حتقي
ــة وخاضــعة      وإتاحــة ــا  مؤسســا  فعال ــة، وبن ــ  إىل العدال ــة وصــول اجلمي ــ    إمكاني ــ  عل للمســا لة وشــاملة للجمي
 املستويا  مجي 
ــف     16-1 ــ  أشــكال العن احلــد بدرجــة كــبرية مــن مجي
 يتص  ب  من معدال  الوفيا  يف ك  مكان وما

 100 000عــدد ضــحايا القتــ  العمــد لكــ       16-1-1
 اجلنسو العمرألف نسمة، حبس  
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ــ      16-1-2   ـــزا  لكـ ــلة بالنـ ــا  املتصـ  100 000الوفيـ

 والسب ( حبس  العمر واجلنسنسمة )
ــذين تعرضــوا للعنــف  نســبة ا 3 -16-1 ــدين  لســكان ال الب
 النفسي أو اجلنسي خ ل االثي عشر شهرا املاضية أو
الـــــذين يشـــــعرون باألمـــــان ســـــكان لنســـــبة ا 16-1-4
ــد ــيت     عن ــدام مبفــردهم يف أحنــا  املنيقــة ال ــ  األق جتــواهلم عل

 يعيشون فيها
ــتغ ل واالجتـــار      -16-2 ــا ة املعاملـــة واالسـ ــا  إسـ إهنـ

 عنف ضد األطفال وتعذيبهمبالبشر ومجي  أشكال ال
نسبة األطفال الذين تتراو  أعمارهم بـن سـنة    16-2-1

سنة والـذين تعرضـوا ألي عقـاب بـدين و/أو      17واحدة و 
 اعتدا  نفسي من جان  مقدمي الرعاية يف الشهر املاضي

 100 000عــدد ضــحايا االجتــار بالبشــر لكــ   16-2-2
 االستغ ل اجلنس والعمر وشك نسمة، حبس  

نسبة الشابا  والشبان الذين تتراو  أعمـارهم   16-2-3
سنة الذين تعرضوا للعنف اجلنسي قب  سـن   29و  18بن 

 الثامنة عشرة
ــوطي      16-3 ــ  الصــعيدين ال ــانون عل ــز ســيادة الق تعزي

ــ      ــول اجلميــ ــر  وصــ ــافؤ فــ ــمان تكــ ــدويل، وضــ والــ
 العدالة إىل

نسبة ضـحايا العنـف خـ ل االثـي عشـر شـهرا        16-3-1
املاضـية الـيت أبلـ  ضـحاياها عمــا تعرضـوا لـ  مـن إيــذا  إىل        
السليا  املختصـة أو غريهـا مـن آليـا  تسـوية النــزاعا        

 املعتر  هبا رمسيا 
ــن    16-3-2 ــبة مـ ــيهم كنسـ ــوم علـ ــري احملكـ ــزون غـ احملتجـ

 جممو  السجنا 
املشــروعة احلــد بقــدر كــبري مــن التــدفقا  غــري    16-4

لألموال واألسـلحة، وتعزيـز اسـترداد األصـول املسـروقة      
وإعادهتا ومكافحة مجي  أشكال اجلرميـة املنظمـة، حبلـول    

 2030عام 

القيمة اإلمجالية للتـدفقا  املاليـة غـري املشـروعة      16-4-1
ــا       ــدوالرا  الوالي ــة ل ــة احلالي ــة واخلارجــة )بالقيم الداخل

 املتحدة(
أسـلحة ومـا ُيقيهـد وُيقتفـ       نسبة مـا ُيضـب  مـن    16-4-2

ــايري     ــر  مــن أســلحة صــغرية وأســلحة خفيفــة، وفقــا للمع أث
 الدولية والصكو  القانونية
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احلد بدرجة كـبرية مـن الفسـاد والرشـوة جبميـ        16-5  

 أشكاهلما

نسبة األشخا  الذين اتصلوا مرة واحدة علـ    16-5-1
ي، سـؤول حكـوم  ملودفعـوا رشـوة    سؤول حكـومي األق  مب
  رشـوة،  يـون دفـ  كوماحلسـؤولون  م أولئـ  امل منهل  أو ُط

 سابقةخ ل االثي عشر شهرا ال
واحدة يت اتصلت مرة األعمال التجارية النسبة  16-5-2

سـؤول  رشـوة إىل م ت دفعـ سـؤول حكـومي و  عل  األقـ  مب 
ؤولن ألولئــ  املســ رشــوة حكــومي أو ُطلــ  منــها دفــ     

 سابقةخ ل االثي عشر شهرا الاحلكومين، 
إنشــــا  مؤسســــا  فعالــــة وشــــفافة وخاضــــعة   16-6

 للمسا لة عل  مجي  املستويا 

النفقا  احلكومية الرئيسية كنسـبة مـن امليزانيـة     16-6-1
حبس  رمو  امليزانيـة   املعتمدة، حبس  القيا  )أواألصلية 

 أو ما شاب (
نسبة السكان الراضن عن جتربتـهم األخـرية يف    16-6-2

 استعمال اخلدما  العامة
ضـــمان اختـــاذ القـــرارا  علـــ  حنـــو مســـتجي    16-7

ل حتياجــا  وشــام  للجميــ  وتشــاركي و ثيلــي علــ   
 مجي  املستويا 

، اجلـــنس، والعمـــرنســـبة الوظـــائف )حبســـ     16-7-1
واألشـــــخا  ذوي اإلعاقـــــة، والفئـــــا  الســــــكانية( يف    
املؤسســـا  العامـــة )اهليئـــا  التشـــريعية الوطنيـــة واحملليـــة،  

القضـــائية( مقارنـــة مبســـتويا  واخلدمـــة العامـــة، والســـلية 
 التو ي  عل  املستو  الوطي

صـن  القــرار  أن السـكان الـذين يعتقـدون    نسـبة   16-7-2
سـ  اجلـنس   حب، املة للجمي  وملبيـة ل حتياجـا   شعملية 
   واإلعاقة والفئة السكانيةعمر وال

توســــي  وتعزيــــز مشــــاركة البلــــدان الناميــــة يف  16-8
 مؤسسا  احلوكمة العاملية

ــا     16-8-1 ــا  يف املنظمـ ــة األعضـ ــدان الناميـ ــبة البلـ نسـ
 الدولية وحقوقها يف التصويت يف تل  املنظما 

توفري هوية قانونية للجمي ، مبا يف ذل  تسـجي    16-9
 2030املواليد، حبلول عام 

نسبة األطفال دون سن اخلامسـة الـذين ُسـجلت     16-9-1
 والداهتم يف قيد السج  املدين، حبس  العمر

كفالة وصول اجلمهـور إىل املعلومـا  وجايـة     16-10
احلريا  األساسية، وفقًا للتشريعا  الوطنية واالتفاقا  

 الدولية

عــدد مــا مت التحقــ  منــ  مــن حــاال  القتــ ،    16-10-1
واالختيــا ، واالختفــا  القســري، واالحتجــا  التعســفي،  
والتعـــذي  للصـــحفين والعـــاملن يف الوســـ  اإلع مــــي     

ــرتبين  ــدافعن عــن حقــو  اإلنســان    امل ــابين وامل هبــم والنق
 خ ل االثي عشر شهرا املاضية
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دسـتورية  ضـمانا   عدد البلدان اليت تعتمد وتنفذ  16-10-2  

 ل  املعلوما ع اجلمهورط   إلسياساتية و/أو تشريعية 

تعزيــز املؤسســا  الوطنيــة ذا  الصــلة، بوســائ    أ-16
القــدرا  علــ  مجيــ  منــها التعــاون الــدويل، ســعيًا لبنــا   

ــف      ــ  العن ــة، ملن ــدان النامي ــيما يف البل املســتويا ، وال س
 ومكافحة اإلرهاب واجلرمية

وجود مؤسسا  وطنية مستقلة حلقو  اإلنسـان   1-أ-16
  وفقا ملباد  باريس

تعزيز إنفاذ القـوانن والسياسـا  غـري التمييزيـة      ب-16
 لتحقي  التنمية املستدامة

ين أبلغـــوا أهنـــم شـــعروا   نســـبة الســـكان الـــذ   1-ب-16
شخصيا بتعرضـهم للتمييـز أو املضـايقة خـ ل االثـي عشـر       
ــور    ــز احملظـ ــاس مـــن التمييـ ــتنادًا إىل أسـ ــية، اسـ شـــهرا املاضـ

 مبوج  القانون الدويل حلقو  اإلنسان

 تعزيز وسائ  تنفيذ وتنشي  الشراكة العاملية من أج  التنمية املستدامة -17اهلد  
  الشؤون املالية

تعزيز تعبئة املوارد احمللية، بوسـائ  تشـم  تقـد      17-1
ــة، لتحســن القــدرا        الــدعم الــدويل إىل البلــدان النامي
 احمللية يف جمال حتصي  الضرائ  وغريها من اإليرادا 

اإليرادا  احلكومية اإلمجالية كنسبة من النـاتج   17-1-1
 حبس  املصدر، احمللي اإلمجايل

 احمللية لية املمولة من الضرائ انية احمليزاملنسبة  17-1-2

قيــام البلــدان املتقدمــة النمــو بتنفيــذ التزاماهتــا يف    17-2
جمال املساعدة اإلمنائية الرمسية تنفيذًا كامً ، مبا يف ذلـ   
التــزام العديــد مــن تلــ  البلــدان ببلــوغ هــد  ختصــيص  

ــبة  ــايل   0.7نســ يف املائــــة مــــن دخلــــها القــــومي اإلمجــ
ــة  ــة،  للمســاعدة اإلمنائي ــة املقدمــة إىل البلــدان النامي الرمسي

يف  0.2يف املائـة و   0.15وختصيص نسـبة تتـراو  بـن    
ــة     ــة مــن الــدخ  القــومي اإلمجــايل للمســاعدة اإلمنائي املائ
ــدمو املســاعدة       ــوا  وُيشــجه  مق ــدان من ــ  البل ــة ألق الرمسي
اإلمنائية الرمسية عل  النظر يف إمكانية رسم هد  يتمثـ   

ــيص  ــن   يف ا 0.20يف ختصــــ ــ  مــــ ــ  األقــــ ــة علــــ ملائــــ
القومي اإلمجـايل للمسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة ألقـ        الناتج

 البلدان منوا

صـــايف املســـاعدة اإلمنائيـــة الرمسيـــة، وإمجاليهـــا،  17-2-1
ــوًا،      ــدان من ــ  البل ــة إىل أق ــة املقدم ــة الرمسي واملســاعدة اإلمنائي
كنسبة من الدخ  الوطي اإلمجايل للجهـا  املاحنـة يف جلنـة    

عدة اإلمنائية التابعة ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان     املسا
 االقتصادي
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حشد مـوارد ماليـة إضـافية مـن مصـادر متعـددة        17-3  

 من أج  البلدان النامية

ــة  17-3-1 ــرة األجنبيــ ــتثمارا  املباشــ ــاعدة  االســ واملســ
كنسبة من  اإلمنائية الرمسية والتعاون فيما بن بلدان اجلنوب

 إمجايل امليزانية احمللية  
حجم التحـوي   املاليـة )بـدوالرا  الواليـا       17-3-2

 املتحدة( كنسبة من جممو  الناتج احمللي اإلمجايل

مســاعدة البلــدان الناميــة يف حتقيــ  القــدرة علــ    17-4
ــن خــ ل تنســي        ــ  م ــد  اليوي ــ  امل ــديون عل حتمــ  ال

ــديون وخت   ــ  ب ــز التموي ــة إىل تعزي ــف السياســا  الرامي في
ــ  االقتضـــا ،      ــها، حسـ ــديون وإعـــادة هيكلتـ ــا  الـ أعبـ
ومعاجلة مسـنلة الـديون اخلارجيـة للبلـدان الفقـرية املثقلـة       

 هبا إلخراجها من حالة املديونية احلرجة

ــدين كنســبة     17-4-1 ــة ال ــن صــادرا   تكــاليف خدم م
 السل  واخلدما 

ــدان     17-5 ــ  البل اعتمــاد نظــم لتشــجي  االســتثمار ألق
 تنفيذهامنوًا، و

لتشـجي    اعـدد البلـدان الـيت تعتمـد وتنفـذ نظمـ       17-5-1
 االستثمار لصاحل أق  البلدان منو

  التكنولوجيا

تعزيــز التعــاون اإلقليمــي والــدويل بــن الشــمال       17-6
ــي       ــاون الث ث ــوب والتع ــدان اجلن ــن بل ــا ب ــوب وفيم واجلن

ــا واالبتكــار والوصــول     فيمــا ــالعلوم والتكنولوجي ــ  ب يتعل
وتعزيـز تبـادل املعـار  وفـ  شـروط متفـ  عليهـا،        إليها، 

بوسائ  تشم  حتسن التنسي  فيما بـن اآلليـا  القائمـة،    
سيما عل  مستو  األمـم املتحـدة، ومـن خـ ل آليـة       وال

 عاملية لتيسري التكنولوجيا

و/أو العلـــوم  تفاقـــا  التعـــاون يف جمـــايلاعـــدد  17-6-1
 نس  نو  التعاوحبالتكنولوجيا بن البلدان، 

االشتراكا  يف اإلنترنت السـلكي ذي النيـا     17-6-2
 ، حبس  السرعةمن السكان 100لك   العري 

تعزيـز تيــوير تكنولوجيــا  ســليمة بيئيــًا ونقلــها   17-7
ــة،   ونشــرها وتعميمهــا يف ال  ــة بشــروط مواتي ــدان النامي بل

يف ذل  الشروط التسـاهلية والتفضـيلية، وذلـ  علـ       مبا
 النحو املتف  علي 

املبلــ  اإلمجــايل للتمويــ  املعتمــد لصــاحل البلــدان  17-7-1
ــًا     الناميــة مــن أجــ  تعزيــز تيــوير تكنولوجيــا  ســليمة بيئي

 ونقلها ونشرها وتعميمها يف البلدان النامية

ــا      17-8 ــة بن ــا وآلي ــ  التكنولوجي ــ  لبن ــ  الكام التفعي
ــار     ــا واالبتكـ ــم والتكنولوجيـ ــاال  العلـ ــدرا  يف جمـ القـ

ــدان    ــوًا حبلــول عــام   لصــاحل أقــ  البل ، وتعزيــز 2017من
سيما تكنولوجيا  استخدام التكنولوجيا  التمكينية، وال

 املعلوما  واالتصاال 

 نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت 17-8-1
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  بنا  القدرا   

ــذ بنــا  القــدرا  يف       17-9 ــدويل لتنفي ــز الــدعم ال تعزي
أجــ  البلــدان الناميــة تنفيــذًا فعــااًل وحمــدد األهــدا  مــن  

ــدا        ــ  أه ــذ مجي ــة إىل تنفي ــة الرامي ــم اخليــ  الوطني دع
التنميـة املســتدامة، بوســائ  تشـم  التعــاون بــن الشــمال   

 واجلنوب وفيما بن بلدان اجلنوب والتعاون الث ثي

القيمـــة الدوالريـــة للمســـاعدة املاليـــة والتقنيـــة،   17-9-1
بوسـائ  تشــم  التعـاون بــن الشـمال واجلنــوب وفيمـا بــن     

 جلنوب والتعاون الث ثي، املرصودة للبلدان النامية بلدان ا

  التجارة

إجيـــاد نظـــام جتـــاري متعـــدد األطـــرا  عـــاملي  17-10
وقائم علـ  القواعـد ومفتـو  وغـري  ييـزي ومنصـف يف       
إطـــار منظمـــة التجـــارة العامليـــة، بوســـائ  منـــها اختتـــام  
املفاوضا  اجلاريـة يف إطـار خيـة الدوحـة اإلمنائيـة الـيت       

 تل  املنظمة وضعتها

التعريفـا  اجلمركيـة املرجحـة يف مجيـ  أحنـا        17-10-1
 املتوس  -العامل 

 يــادة صــادرا  البلــدان الناميــة  يــادًة كــبريًة،  17-11
ســيما بغــر  مضــاعفة حصــة أقــ  البلــدان منــوًا مــن  وال

 2020الصادرا  العاملية حبلول عام 

مــن حصــة البلــدان الناميــة وأقــ  البلــدان منــوًا   17-11-1
 الصادرا  العاملية

حتقيــــ  التنفيــــذ املناســــ  التوقيــــت لوصــــول  17-12
منتجا  مجي  أق  البلدان منوًا إىل األسوا  بدون رسوم 
مجركية أو حصص مفروضة،  اشيًا م  قـرارا  منظمـة   
التجارة العاملية، بوسائ  منها كفالـة جعـ  قواعـد املنشـن     

منـوًا شـفافًة    التفضيلية املنيبقة علـ  واردا  أقـ  البلـدان   
ــد يف تيســـري       ــ  القواعـ ــييًة، وكفالـــة مســـامهة تلـ وبسـ

 الوصول إىل األسوا 

ــة الــيت تواجههــا    17-12-1 متوســ  التعريفــا  اجلمركي
ـــ  ــ  البلـ ــة وأقــ ــدان الناميــ ــة  البلــ ــدول اجلزريــ ــوا والــ دان منــ

 النامية الصغرية

  املسائ  العامة
  اتساق السياسات واملؤسسات

العـاملي،   االقتصاد الكلي عل  الصـعيد تعزيز استقرار  17-13
 اتساقها بوسائ  تشم  تنسي  السياسا  وحتقي 

 لوحة متابعة حالة االقتصاد الكلي 17-13-1

ــز اتســـا  السياســـا  مـــن أجـــ  حتقيـــ     17-14 تعزيـ
 التنمية املستدامة

تعزيـز اتسـا    لآليـا   اليت لـديها  عدد البلدان  17-14-1
 سياسا  التنمية املستدامة
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ــادة اخلاصــن    17-15   ــرام اهلــامش السياســايت والقي احت

بكــ  بلــد لوضــ  وتنفيــذ سياســا  للقضــا  علــ  الفقــر   
 وحتقي  التنمية املستدامة

نتائج وأدوا  التخيي  الاستخدام أطر مد   17-15-1
 اململوكة للبلدان من جان  مقدمي التعاون اإلمنائي

  شراكات أصحاب املصلحة املتعددين
الشراكة العاملية مـن أجـ  حتقيـ  التنميـة      تعزيز 17-16

املستدامة، واستكماهلا بشراكا  بن أصحاب املصـلحة  
ــا    ــءا  والتكنولوجيــ ــار  واخلــ ــ  املعــ ــددين جلمــ املتعــ
واملــوارد املاليــة وتقامسهــا، وذلــ  هبــد  دعــم حتقيــ        

ــدان، وال    ــ  البل ــة املســتدامة يف مجي ســيما  أهــدا  التنمي
 البلدان النامية

تقـدم يف  إحـرا   البلدان الـيت أبلغـت عـن     عدد 17-16-1
صـحاب املصــلحة  أطـر رصـد فعاليـة التنميـة أل    رصـد فعاليـة   

 املتعددين اليت تدعم حتقي  أهدا  التنمية املستدامة

تشــــجي  وتعزيــــز الشــــراكا  العامــــة وبــــن   17-17
القيا  العام والقيا  اخلا  وشـراكا  اجملتمـ  املـدين    

اخلءا  املكتسبة من الشـراكا   الفعالة، باالستفادة من 
 ومن استراتيجياهتا لتعبئة املوارد

املبلــ  بــدوالرا  الواليــا  املتحــدة املرصــود   17-17-1
ن العـــام واخلـــا  وشـــراكا    للشـــراكا  بـــن القيـــاع  

 املدين اجملتم 

  البيانات والرصد واملساءلة
ــدان     17-18 ــدرا  البلـ ــا  قـ ــدعم لبنـ ــد  الـ ــز تقـ تعزيـ

يف ذلــ  أقــ  البلــدان منــوًا والــدول اجلزريــة   الناميــة، مبــا 
الصــغرية الناميــة، لتحقيــ   يــادة كــبرية يف تــوافر بيانــا  
عالية اجلودة ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة حسـ   

ــدخ ، و ــي،   اجلــنسال ــي واإلث ، والســن، واالنتمــا  العرق
والوض  مـن حيـ  اهلجـرة، واإلعاقـة، واملوقـ  اجلغـرايف       

ا  الصلة يف السياقا  الوطنية، وغريها من اخلصائص ذ
 2020حبلول عام 

ــة املســتدامة املوضــوعة    17-18-1 نســبة مؤشــرا  التنمي
عل  الصعيد الوطي م  التصنيف الكام  هلـا عنـدما تكـون    
ــية     ــاد  األساســ ــا للمبــ ــتهدفة، وفقــ ــة املســ ــة بالغايــ متعلقــ

 لإلحصا ا  الرمسية
عــدد البلــدان الــيت لــديها تشــريعا  إحصــائية   17-18-2

 وطنية واليت تتقيد باملباد  األساسية لإلحصا ا  الرمسية
إحصـائية وطنيـة    خيـة عدد البلدان اليت لديها  17-18-3

 س  مصدر التموي حبممولة بالكام  وقيد التنفيذ، 
االستفادة من املبادرا  القائمة لوض  مقاييس  17-19

للتقــدم احملــر  يف حتقيــ  التنميــة املســتدامة تكمِّــ  النــاتج   
لـــي اإلمجـــايل، ودعـــم بنـــا  القـــدرا  اإلحصـــائية يف  احمل

 2030البلدان النامية، حبلول عام 

القيمة الدوالرية جلمي  املـوارد املتاحـة لتعزيـز     17-19-1
 القدرا  اإلحصائية يف البلدان النامية

تقييمــا واحــدا   البلــدان الــيت )أ( أجــرنســبة  17-19-2
السـنوا  العشـر   تعـداد السـكان واملسـاكن يف    لعلـ  األقـ    

تســجي  يف يف املائــة  100 نســبة حققــت( و )ب  املاضــية
 تسجي  الوفيا يف  يف املائة 80املواليد ونسبة 

 


