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ت خطة التنمية املستدامة لعام         2030إطار املؤشرات العاملية ألهداف وغا

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

هلجرة، واإلعــاقــة، واملوقع   ـــــــــن، والعرق، واألصــــــــــــــــل اإلثين، واحلــالــة املتعلقــة  ـــ ونوع اجلنس، والســـ
 . )1(للمبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية  اجلغرايف، أو أي خصائص أخرى، وفقاً 

  
ت (من خطة التنمية املستدامة لعام    املؤشرات ) 2030األهداف والغا

  القضاء على الفقر جبميع أشكاله يف كل مكان  - 1اهلدف   
حبلول  القضــــــــــــاء على الفقر املدقع للناس أمجعني أينما كانوا   1-١

بعدد األشــــــــخاص الذين يعيشــــــــون    ، وهو يُقاس حالياً 2030عام  
 دوالر يف اليوم   1.25قل من 

نســـبة الســـكان الذين يعيشـــون دون خط الفقر الدويل،    ١-١-١
اجلغرايف   واملوقع  الوظيفي  ــــــــــــع  والوضـــ والعمر  اجلنس  ـــــــــــب  حبســــــــــ

 (حضري/ريفي) 
ختفيض نســـــبة الرجال والنســـــاء واألطفال من مجيع األعمار   ٢-١

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

وطين،  نســـــــــبة الســـــــــكان الذين يعيشـــــــــون دون خط الفقر ال  ١-٢-١
  حبسب اجلنس والعمر 

ــبة الرجال والنســــــــاء واألطفال من مجيع األعمار الذين    ٢-٢-١ نســــــ
 يعانون الفقر جبميع أبعاده وفقاً للتعاريف الوطنية 

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

 للفقراء والضعفاءواسعة  

ــبة الســـــــكان الذين تشـــــــملهم حدود دنيا/نظم للحماية    3-1-١ نســـــ
االجتماعية، حبســب اجلنس، وحبســب الفئات الســكانية، كاألطفال،  
والعاطلني عن العمل، واملسنني، واألشخاص ذوي اإلعاقة، واحلوامل،  
ت العمــل، والفقراء،   واألطفــال حــديثي الوالدة، وضـــــــــــــــحــا إصــــــــــــــــا

 والضعفاء
كفـــالـــة متتع مجيع الرجـــال والنســـــــــــــــــاء، وال ســـــــــــــــيمـــا الفقراء   ٤-١

والضعفاء منهم، بنفس احلقوق يف احلصول على املوارد االقتصادية،  
ــية، وعلى حق امتالك   ــاســــــ ــوهلم على اخلدمات األســــــ وكذلك حصــــــ
شــــــكال   األراضــــــي والتصــــــّرف فيها وغري ذلك من احلقوق املتعّلقة 

حلصـــــــــــــــول   و ملرياث،  و األخرى،  الطبيعيــــــة،  امللكيــــــة  املوارد  على 
ــك   ــا يف ذلـ ــاليـــة، مبـ ــات املـ ــدمـ ــدة املالئمـــة، واخلـ اجلـــديـ ــا  والتكنولوجيـ

 2030التمويل املتناهي الصغر، حبلول عام  

نســـــــبة الســـــــكان الذين يعيشـــــــون يف أســـــــر معيشـــــــية ميكنها    4-1-١
  احلصول على اخلدمات األساسية 

نسبة جمموع السكان البالغني الذين لديهم حقوق مضمونة   ٢-٤-١
ً، و (ب)   ـا ـقانو حلـيازة األرض، و (أ) ـلديهم مســـــــــــــــتـندات معرتف 

 حقوقهم يف األرض مضمونة، حبسب اجلنس ونوع احليازةيعتربون  

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

_______________ 

  .68/261القرار   )1(
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ت (من خطة التنمية املستدامة لعام    املؤشرات ) 2030األهداف والغا

بناء قدرة الفقراء والفئات الضـعيفة على الصـمود، واحلد من   ٥-١ 
لظواهر امل ثّرهم  ملناخ وغريها من اهلزات  تعرضهم و تطرفة املتصلة 

 2030والكوارث االقتصادية واالجتماعية والبيئية، حبلول عام  

اخلســـائر االقتصـــادية اليت تعزى مباشـــرة إىل الكوارث مقابل    ٢-٥-١
 الناتج احمللي اإلمجايل العاملي

ــرتاتيجيات وطنية للحد    ٣-٥-١ عدد البلدان اليت تعتمد وتنفذ اســــــــــ
سنداي للحد من خماطر الكوارث    مع إطار من خماطر الكوارث متشياً 

 2030-2015للفرتة  
نســــــــــــبة احلكومات احمللية اليت تعتمد وتنفذ اســــــــــــرتاتيجيات    ٤-٥-١ 

الكوارث متشــــــــــــياً مع االســــــــــــرتاتيجيات الوطنية  حملية للحد من خماطر  
 للحد من خماطر الكوارث

كفالة حشـــد موارد كبرية من مصـــادر متنوعة، بوســـائل منها   أ-1
التعاون اإلمنائي املعّزز، من أجل تزويد البلدان النامية، وال ســـــــــــــــيمـا  
ا من   أقل البلدان منواً، مبا يكفيها من الوســـــــــــــــائل اليت ميكن التنبؤ 

ذ برامج وســــــياســــــات ترمي إىل القضــــــاء على الفقر جبميع  أجل تنفي
 أبعاده

مة من مجيع  جمموع منح املســــــاعدة اإلمنائية الرمسية املقدَّ   1-أ-1
اجلهات املاحنة اليت تركز على احلد من الفقر، كحصــة من إمجايل  

اإلنــفــــــــاق   2-أ-1 الدخل القومي للبلد املتلقي جمــمــوع  نســــــــــــــــبــــــــة 
احلكومي على اخلدمات األســــــــــــــاســــــــــــــية (التعليم والصــــــــــــــحة واحلماية  

  االجتماعية) 
 

وضــع أطر ســياســاتية ســليمة على الصــعد الوطنية واإلقليمية    ب-1
والدولية، اســــــــتناداً إىل اســــــــرتاتيجيات إمنائية مراعية ملصــــــــاحل الفقراء  
ومراعية للمنظور اجلنســــــــاين، من أجل تســــــــريع وترية االســــــــتثمار يف 

 اإلجراءات الرامية إىل القضاء على الفقر 

 االجتماعي العام لصاحل الفقراءاإلنفاق    1-ب-1

 القضاء على اجلوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية احملّسنة وتعزيز الزراعة املستدامة  -٢اهلدف  
ــاء على    ١-٢ ــيما القضـــــــــ ــــــــــول اجلميع، وال ســـــــــ اجلوع وكفالة حصـ

الفقراء والفئات الضــــــــعيفة، مبن فيهم الرضــــــــع، على ما يكفيهم من  
 2030الغذاء املأمون واملغّذي طوال العام، حبلول عام  

  معدل انتشار نقص التغذية   ١-١-٢
ــــــــديد   ٢-١-٢ ـــــط أو الشـ معدل انتشـــــــــار انعدام األمن الغذائي املتوســــ

ة من انعدام األمن الغذائيوسط السكان،   استنادا إىل مقياس املعا
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ت (من خطة التنمية املستدامة لعام    املؤشرات ) 2030األهداف والغا

اء مجيع أشــــــــــــــكال ســــــــــــــوء التغذية، حبلول عام    ٢-٢  ،  2030إ
ذلك حتقيق األهداف املّتفق عليها دولياً بشـــــــأن توقف النمو  يف  مبا

ــة، ومعاجلة االحتياجات   ــن اخلامســــــــ واهلزال لدى األطفال دون ســــــــ
واملراضـــــــــــــــع وكبـــار الســـــــــــــــن، حبلول  التغـــذويـــة للمراهقـــات واحلوامـــل  

 2025  عام 

لنســـــــبة للعمر    ١-٢-٢   2- <معدل انتشـــــــار توّقف النمو (الطول 
نقطـة من االحنراف املعيـاري عن متوســـــــــــــــط معـايري منو الطفـل ملنظمـة  

  الصحة العاملية) بني األطفال دون سن اخلامسة 
لنسـبة للطول   ٢-٢-٢ أو   2+>معدل انتشـار سـوء التغذية (الوزن 
نقطـة من االحنراف املعيـاري عن متوســـــــــــــــط معـايري منو الطفـل    2-<

  ملنظمة الصحة العاملية) بني األطفال دون سن اخلامسة، مصنفني  
دة الوزن)    حسب النوع (اهلزال وز

ــاء الاليت ترتاوح أعمارهن    3-2-2 ـــ ــار فقر الدم لدى النســـ انتشــــــ
 سنة، حسب حالة احلمل (نسبة مئوية)   49و    15بني  

ــغار منتجي األغذية،    ٣-٢ ــاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صـــ مضـــ
وال ســـــــيما النســـــــاء وأفراد الشـــــــعوب األصـــــــلية واملزارعون األســـــــريون  
والرعاة والصـيادون، بوـسائل تشـمل كفالة املسـاواة يف حصـوهلم على  
األراضـــــــــــــــي وعلى موارد اإلنتــاج األخرى، واملــدخالت، واملعــارف،  

م إىل األســــواق، وحصــــوهلم على  واخلدمات املالية، وإمكانية وصــــوهل
الفرص، لتحقيق قيمة مضــــــــــــافة، وحصــــــــــــوهلم على فرص عمل غري  

 2030زراعية، حبلول عام  

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

متوســــــــــط دخل صــــــــــغار منتجي األغذية، حبســــــــــب اجلنس    ٢-٣-٢
 وب األصلية والوضع من حيث االنتماء إىل الشع 

كفالة وجود نظم إنتاج غذائي مســـــــــــتدامة، وتنفيذ ممارســـــــــــات    ٤- ٢
ــاعـد على  دة اإلنـتاجـية واحملـاصـــــــــــــــيل، وتســــــــــــ زراعـية متيـنة تؤدي إىل ز
احلفــاظ على النظم اإليكولوجيــة، وتعزز القــدرة على التكيف مع تغري 
ــديـــدة وحـــاالت اجلفـــاف   املنـــاخ وعلى مواجهـــة أحوال الطقس الشــــــــــــــ

ت وغري  ـــــــا ن تدرجييا نوعية األراضــــــــي  والفيضـ ــِّ ها من الكوارث، وحتســــــ
 2030  والرتبة، حبلول عام 

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

املـزروعــــــــة    ٥-٢ ت  ــا واـلـنبـــــ ــذور  ـلـلبـــــ اجلــيين  اـلـتـنوع  عــلى  ــاظ  احلـفـــــ
ا من األنواع الربية،  ت املدجنة واألليفة وما يتصـــل  بوســـائل  واحليوا

ــليمة على   ت املتنّوعة اليت تدار إدارة ســــــــ ــمل بنوك البذور والنبا تشــــــــ
ــول إليها، وتقاســـــــم   ــعد الوطنية واإلقليمية والدولية، وكفالة الوصــــ الصــــ
ا من معارف   املنافع الناشــئة عن اســتخدام املوارد اجلينية وما يّتصــل 
ــًا، حبلول   ــه دوليـ ــدل وإنصـــــــــــــــــاف على النحو املتفق عليـ ــة بعـ ــديـ تقليـ

 2020  ام ع 

النبــــاتيــــة واحليوانيــــة لألغــــذيــــة والزراعــــة    ١-٥-٢ عــــدد املوارد اجلينيــــة 
  الطويل  املودعة يف مرافق للحفظ على املدى املتوسط أو

ا معرضـــــة    ٢-٥-٢ نســــبة الســــالالت احمللية اليت تصــــنف على أ
 االنقراض  خلطر
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ــمل التعاون الدويل املعّزز، يف    أ-٢  ــتثمار، بطرق تشـــــــ دة االســـــــ ز
ــاد   ــية الريفية، ويف البحوث الزراعية وخدمات اإلرشـ ــاسـ اهلياكل األسـ
الزراعي، ويف تطوير التكنولوجيـــا وبنوك اجلينـــات احليوانيـــة والنبـــاتيـــة  

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

ال الزراعي للنفقات احلكومية   1-أ-٢   مؤشر التوجه يف ا
ــافا    2-أ-2 جمموع التدفقات الرمسية (املســـــاعدة اإلمنائية الرمسية مضـــ

 إليها تدفقات رمسية أخرى) إىل القطاع الزراعي

وضــــة على التجارة وتصــــحيح التشــــوهات يف  منع القيود املفر   ب-٢
األســـــــــــــــواق الزراعيـة العـامليـة، بطرق تشـــــــــــــــمـل اإللغـاء املوازي جلميع  
ت الصـــــادرات الزراعية، ومجيع تدابري التصـــــدير ذات   أشـــــكال إعا

 األثر املماثل، وفقا لتكليف جولة الدوحة اإلمنائية 

ت الصادرات الزراعية   1-ب-2  إعا

لضــمان ســالمة أداء أســواق الســلع األســاســية  ج اعتماد تدابري -٢
ا، وتيسري احلصول على املعلومات عن األسواق يف الوقت   ومشتقا
املنــاســــــــــــــــب، مبــا يف ذلــك عن االحتيــاطيــات من األغــذيــة، وذلــك  

 للمساعدة على احلد من شدة تقلب أسعارها

 مؤشر مفارقات أسعار األغذية   1-ج-٢

لرفاهية يف مجيع األعمارضمان متّتع اجلميع   -٣اهلدف    مناط عيش صحية و

ــية إىل أقل من   ١-٣ ــبة العاملية للوفيات النفاســـــــ  ٧٠خفض النســـــــ
 من املواليد األحياء  100  000حالة لكل  

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

اء وفيات املواليد   ٢-٣ واألطفال دون ســـن اخلامســـة اليت ميكن إ
، بســــعي مجيع البلدان إىل بلوغ هدف  2030تفاديها، حبلول عام  

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

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

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

ــل واملالر واألمراض املدارية   ٣-٣ ــاء على أوبئة اإليدز والسـ القضـ
ئي، واألمراض املنقولــة   املهملــة، ومكــافحــة االلتهــاب الكبــدي الو

 2030ملياه، واألمراض املعدية األخرى حبلول عام 

ت اجلديدة بفريوس ن  ١-٣-٣ قص املناعة البشرية لكل  عدد اإلصا
شـــــخص غري مصـــــاب من الســـــكان حبســـــب اجلنس والعمر   1  000

  والفئات الرئيسية من السكان
  شخص   100  000معدل انتشار داء السل لكل   ٢-٣-٣
ملالر لكل   ٣-٣-٣   شخص  1  000عدد حاالت اإلصابة 
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ء لكـل   ٤-٣-٣  ئي  مراض التهـاب الكـبد الو ت  عدد اإلصـــــــــــــــا
  السكانمن   100  000

عـدد األشـــــــــــــــخـاص اـلذين يســـــــــــــــتلزمون ـتدخالت ملكـافحـة    ٥-٣-٣
 األمراض املدارية املهملة 

ــة   ٤-٣ ــديـ ــة عن األمراض غري املعـ ــامجـ ــات املبكرة النـ الوفيـ خفض 
مبقـدار الثلـث بتوفري الوقـايـة والعالج وتعزيز الصـــــــــــــــحـة والســـــــــــــــالمـة  

 2030العقلية، حبلول عام 

أمراض القـلب واألوعـية اـلدموـية  معـدل الوفـيات الـنامجـة عن   ١-٤-٣
  والسرطان وداء السكري واألمراض التنفسية املزمنة 

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

لصـــــــــــــــحــة،   تعــاطي املخــدرات وتنــاول الكحول على حنو يضـــــــــــــــر 
 ذلك  وعالج

التـــدخالت العالج  ١-٥-٣ ــة  ــاق تغطيـ ــة  نطـ ــدوائيـ الـ ــات  ــدمـ يـــة (اخلـ
والنفســـــــــــــــــانيـــة وخـــدمـــات إعـــادة التـــأهيـــل والرعـــايـــة الالحقـــة) ملعـــاجلـــة  

ت الناشئة عن تعاطي املواد املخدرة   االضطرا
ــن    ٢-٥-٣ ــنة    15اســــــــتهالك الفرد الواحد من الكحول (ســــــ ســــــ

للرتات من الكحول الصايف  فأكثر) يف سنة تقوميية، 
ت النامجة عن حوادث    ٦-٣ املرور  خفض عدد الوفيات واإلصــا

 2020على الصعيد العاملي إىل النصف حبلول عام  
ت جراء حوادث    ١-٦-٣ ــا معـدالت الوفيـات النـامجـة عن اإلصـــــــــــــ

 املرور على الطرق
ضمان حصول اجلميع على خدمات رعاية الصحة اجلنسية   ٧-٣

واإلجنابية، مبا يف ذلك خدمات ومعلومات تنظيم األســــرة والتثقيف  
ا، وإدماج الصــــــــــــحة اإل جنابية يف االســــــــــــرتاتيجيات والربامج  بشــــــــــــأ

 2030الوطنية، حبلول عام  

ســـــــنة)    49-15نســـــــبة النســـــــاء الاليت يف ســـــــن اإلجناب (   ١-٧-٣
  والاليت لُّبيت حاجُتهن إىل تنظيم األسرة بطرق حديثة 

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

حتقيق التغطية الصـــــــــحية الشـــــــــاملة، مبا يف ذلك احلماية من   ٨-٣
املخاطر املالية وإمكانية احلصــــــــــول على خدمات الرعاية الصــــــــــحية  
األساسية اجليدة، وإمكانية حصول اجلميع على األدوية واللقاحات  

 األساسية املأمونة واجلّيدة والفعالة وامليسورة التكلفة 

ــــــكان امل  ١-٨-٣ ـــبة الســـ خلدمات  نســــــ ســـــــــتهدفني املشـــــــــمولني 
  الصحية األساسية 

نســبة الســكان الذين تصــرف أســرهم املعيشــية نفقات كبرية   ٢-٨-٣
على الصــــــــحة حمســــــــوبة كحصــــــــة من جمموع إنفاق األســــــــر املعيشــــــــية 

 دخلها  أو
 من عـــدد الوفيـــات واألمراض النـــامجـــة عن  احلـــد بقـــدر كبري  ٩-٣

التعّرض للمواد الكيميائية اخلطرة، وتلّوث اهلواء واملاء والرتبة، حبلول  
 2030عام  

ــوبة إىل األســــــــــــــر املعيشــــــــــــــية وتلوث    ١-٩-٣ معدل الوفيات املنســــــــــــ
 احمليط  اهلواء

معدل الوفيات املنســـــــــوب إىل املياه غري املأمونة، وخدمات    ٢-٩-٣
الصــــحي غري املأمونة واالفتقار إىل املرافق الصــــحية (التعرض  الصــــرف  

خلـدمـات غري مـأموـنة يف توفري املـياه وخـدمـات الصـــــــــــــــرف الصـــــــــــــــحي  
 والنظافة الصحية للجميع) 
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 معدل الوفيات املنسوب إىل التسمم غري املتعمد  ٣-٩-٣  

الصـــــــــحة العاملية اإلطارية بشـــــــــأن  تعزيز تنفيذ اتفاقية منظمة    أ-٣
 مكافحة التبغ يف مجيع البلدان، حسب االقتضاء

ــتعمال التبغ حاليًا لدى    1-أ-3 معدل االنتشـــــار املوحد الســـــن الســـ
 سنة فأكثر   15األشخاص الذين تبلغ أعمارهم  

دعم البحـث والتطوير يف جمـال اللـقاحـات واألدوـية لألمراض    ب-٣
الـنامـية يف املـقام األول،  املعـدـية وغري املعـدـية اليت تتعرض هلـا البـلدان  

ســعار   وتوفري إمكانية احلصــول على األدوية واللقاحات األســاســية 
جلوانــب   ــأن االتفــاق املتعلق  معقولــة، وفقــاً إلعالن الــدوحــة بشــــــــــــــ
لصـحة العامة، الذي   لتجارة من حقوق امللكية الفكرية و املتصـلة 

لكــامــل من األ حكــام  يؤكــد حق البلــدان النــاميــة يف االســـــــــــــــتفــادة 
لتجارة من حقوق   ــأن اجلوانب املتصــــــــــــــلة  الواردة يف االتفاق بشــــــــــــ
وجه املرونة الالزمة حلماية الصــــحة العامة،   امللكية الفكرية املتعلقة 

 وال سيما العمل من أجل إمكانية حصول اجلميع على األدوية 

نسبة السكان املستهدفني املستفيدين من مجيع اللقاحات    1-ب-3
لرب    مج الوطين لبلدهماملشمولة 

جمموع صــــــــــــــــايف املســــــــــــــــاعــدة اإلمنــائيــة الرمسيــة املقــدمــة إىل   2-ب-٣
  القطاعات الصحية األساسية والبحوث الطبية 

نســــــبة املرافق الصــــــحية املتاحة فيها جمموعة أســــــاســــــية من    3-ب-3
لغرض بكلفة ميسورة على الدوام   األدوية الضرورية اليت تفي 

دة كبرية يف    ج-٣ متوـيل قطـاع الصـــــــــــــــحـة، وتوظيف قوى  حتقيق ز
عـاملـة يف هـذا القطـاع وتطويرهـا وتـدريبهـا واســـــــــــــــتبقـائهـا يف البلـدان 

 النامية، وخباصة يف أقل البلدان منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية 

 معدل كثافة األخصائيني الصحيني وتوزيعهم  1-ج-٣

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

 الوطنية والعاملية 

ــة    1-د -3 القـــدرة على تنفيـــذ اللوائح الصـــــــــــــــحيـــة الـــدوليـــة، واجلـــاهزيـ
  ملواجهة حاالت الطوارئ الصحية 

ت جمرى الدم املعزوة إىل كائنات    2-د-3 النســـــبة املئوية إلصـــــا
ت خمتارة مقاِومة    iللميكرو

 
 ضمان أن تتاح للجميع سبل متكافئة للحصول على التعليم اجليد وتعزيز فرص التعلم مدى احلياة للجميع ٤اهلدف  

ضـــــــــــــــمـــان أن يتمّتع مجيع الفتيـــات والفتيـــان بتعليم ابتـــدائي   ١-٤
نوي جماين ومنصف وجّيد يؤدي إىل حتقيق نتائج تعليمية مالئمة   و

 2030وفعالة حبلول عام  

ـــــــباب (أ) يف الصـــــــــف الثاين/الثالث؛  1-1-٤   نســـــــــبة األطفال والشــ
ـاـية املرحـلة االبـتدائـية؛  و ـاـية املرحـلة األوىل من   و  (ب) يف  (ج) يف 

التعليم الـثانوي، اـلذين حيققون على األـقل احلـد األدىن من مســـــــــــــــتوى  
ضيات، حبسب اجلنس‘ 2’ القراءة، و ‘1’الكفاءة يف   الر

إكمــال الــدراســــــــــــــــة (التعليم االبتــدائي، والتعليم  معــدل    2-1-4
  اإلعدادي، والتعليم الثانوي) 
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عـــــام   ٢-٤  والفتيـــــان، حبلول  الفتيـــــات  تتـــــاح جلميع  أن  كفـــــالـــــة 
، فرص احلصـــــــــــــول على نوعية جيدة من النماء والرعاية يف 2030

جــاهزين    مرحلــة الطفولــة املبكرة والتعليم قبــل االبتــدائي حىت يكونوا 
 للتعليم االبتدائي

ــبة األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني    ١-٢-٤  59و  24نســــــ
حيث النمو يف جماالت   منشــهرا املاضــني على املســار الصــحيح  

    iوالتعلم، والرفاه النفسي واالجتماعي، حبسب اجلنسالصحة،  
معدل املشــــاركة يف التعلُّم املنظَّم (قبل ســــنة واحدة من ســــن  ٢-٢-٤

لتعليم االبتدائي)، حبسب اجلنس  االلتحاق الرمسي 
كفالة تكافؤ فرص مجيع النســـــاء والرجال يف احلصـــــول على   ٣-٤

التقين واملهين والتعليم العايل اجلّيد وامليســــــــــور التكلفة، مبا يف التعليم  
 2030ذلك التعليم اجلامعي، حبلول عام 

ــار يف التعليم الرمسي    ١-٣-٤ ــاب والكبـ ــة الشـــــــــــــــبـ ــاركـ معـــدل مشـــــــــــــــ
الرمسي والتــــدريــــب خالل االثين عشـــــــــــــــر شـــــــــــــــهراً الســــــــــــــــــابقــــة،    وغري

 اجلنس  حبسب
دة كبرية يف عـدد الشـــــــــــــــبـاب    ٤-٤ والكبـار الـذين تتوافر  حتقيق ز

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

2030 

نســـــــــــــــبـة الشـــــــــــــــبـاب والبـالغني الـذين تتوافر لـديهم مهـارات    ١-٤-٤
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، حبسب نوع املهارة

قضـــــــــــــــاء على التفـاوت بني اجلنســـــــــــــــني يف التعليم، وكفـالـة  ال  ٥-٤
ت التعليم والتدريب املهين  تكافؤ فرص الوصـــــــول إىل مجيع مســـــــتو
للفئات الضــــــــــــعيفة، مبا يف ذلك لألشــــــــــــخاص ذوي اإلعاقة، وأفراد  
ــة،   ــلية، واألطفال الذين يعيشـــــــون يف ظروف هشـــــ ــعوب األصـــــ الشـــــ

 2030  حبلول عام 

ر، وريفي/حضــري، وأدىن/أعلى  مؤشــرات التكافؤ (أنثى/ذك  ١-٥-٤
ذوي اإلعاقة وأفراد الشـــعوب    مخس الســـكان ثراء، وفئات أخرى مثل

ــررين من ــلية، واملتضـــ ت عن ذلك)    األصـــ النزاعات، مىت توافرت البيا
 جلميع مؤشرات التعليم املندرجة يف هذه القائمة، اليت ميكن تصنيفها

لكبار، رجاًال  كفالة أن يلّم مجيع الشــباب ونســبة كبرية من ا   ٦-٤
لقراءة والكـتاـبة واحلســـــــــــــــاب، حبلول   ونســـــــــــــــاء على ـحد ســـــــــــــــواء، 

 2030  عام 

ــبة الســـــــــــــكان يف فئة عمرية معينة الذين حيققون على    ١-٦-٤ نســـــــــــ
بتا من الكفاءة يف املهارات الوظيفية املتصلة مبا يلي:   األقل مستوى 

 (أ) األمية و (ب) احلساب، حبسب اجلنس
ــة أن يكتســـــــــــــــــب مجيع  ٧-٤ ــالـ ــارات    كفـ ــارف واملهـ املتعّلمني املعـ

الالزمة لدعم التنمية املســـــتدامة، مبا يف ذلك مجلة أمور منها التعليم  
لتحقيق التنمية املســــــــــــتدامة، واتّباع أســــــــــــاليب العيش املســــــــــــتدامة،  
وحقوق اإلنســــان، واملســــاواة بني اجلنســــني، والرتويج لثقافة الســــالم  

وتقــــدير ال تنوع الثقــــايف، وتقــــدير  ونبــــذ العنف، واملواطنــــة العــــامليــــة، 
 2030مسامهة الثقافة يف التنمية املستدامة، حبلول عام 

ــامليـــة و ’   ‘ 1مـــدى تعميم ’   ١-٧-٤ التعليم   ‘ 2تعليم املواطنـــة العـ
أجل التنمية املســـــــتدامة، مبا يف ذلك املســـــــاواة بني اجلنســـــــني    من

ــات   ــياســ وحقوق اإلنســــان، وذلك على مجيع الصــــعد يف (أ) الســ
التعليمية على الصـــعيد الوطين، و (ب) املناهج الدراســـية و (ج)  

 (د) تقييم الطالب   تدريب املعلمني، و

ق  أ بنــاء مرافق تعليميــة تراعي األطفــال، وذوي اإلعــاقــة، والفرو -٤
يئة بيئة   بني اجلنســـــــــــني، ورفع مســـــــــــتوى املرافق التعليمية القائمة، و

 تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف وشاملة للجميع

ــية،    1-أ-4 ــاســ ــبة املدارس اليت تقدم اخلدمات األســ ــب  حبنســ ســ
 اخلدمة   نوع
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ت (من خطة التنمية املستدامة لعام    املؤشرات ) 2030األهداف والغا

ب التوســـع بصـــورة ملحوظة على الصـــعيد العاملي يف عدد املنح  -4 
املدرســية املتاحة للبلدان النامية، وال ســيما أقل البلدان منوا، والدول  
لتعليم   اجلزريـــة الصـــــــــــــــغرية النـــاميـــة، والبلـــدان األفريقيـــة، لاللتحـــاق 

وتك املهين  التــــــدريــــــب  ذلــــــك  يف  مبــــــا  املعلومــــــات  العــــــايل،  نولوجيــــــا 
واالتصاالت، والربامج التقنية واهلندسية والعلمية يف البلدان املتقدمة  

 2030والبلدان النامية األخرى، حبلول عام  

حجم تــدفقــات املســــــــــــــــاعــدة اإلمنــائيــة الرمسيــة لتقــدمي املنح    1-ب-4
 الدراسية، حبسب القطاع ونوع الدراسة 

دة كبرية يف عدد  -٤ ــائل منها  ج حتقيق ز املعلمني املؤهلني، بوســـــــــــ
التعاون الدويل لتدريب املعلمني يف البلدان النامية، وخباصــــة يف أقل  

 2030البلدان منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية، حبلول عام  

ـــــــــلني على احلـــد األدىن من    1-ج-4 ـــــبـــة املعلمني احلـــاصــــــ نســــــــــ
  i  املؤهالت الالزمة، حبسب املستوى التعليمي

 حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات  ٥اهلدف  
القضـــــــــــاء على مجيع أشـــــــــــكال التمييز ضـــــــــــد مجيع النســـــــــــاء    ١-٥

 والفتيات يف كل مكان
مــا إذا كــان مثــة أطر قــانونيــة قــائمــة، أم ال، من أجــل تعزيز    ١-١-٥

 التمييز على أساس اجلنسوإنفاذ ورصد املساواة وعدم  
ــــــــــد مجيع النســـــــــــاء    ٢-٥ القضـــــــــــاء على مجيع أشـــــــــــكال العنف ضـ

لبشـــــــــــــــر   ــالني العــام واخلــاص، مبــا يف ذلــك االجتــار  والفتيــات يف ا
 واالستغالل اجلنسي وغري ذلك من أنواع االستغالل

نســــبة النســــاء املعاشــــرات والفتيات يف اخلامســــة عشــــرة وما    ١-٢-٥
نفســـــــي من عشـــــــري   ف بدين أو جنســـــــي أوفوق، الاليت تعرضـــــــن لعن

ــنفة حبســـب   ــابقة، مصـ ــهراً السـ ــر شـ حايل أو ســـابق، خالل االثين عشـ
 شكل العنف والعمر  

فوق الاليت   نســــبة النســــاء والفتيات يف اخلامســــة عشــــرة وما  ٢-٢-٥ 
العشــري، خالل االثين عشــر    تعرضــن لعنف جنســي من أشــخاص غري

 لعنفشهراً السابقة، حبسب العمر ومكان حدوث ا 

القضــــــــــــاء على مجيع املمارســــــــــــات الضــــــــــــارة، من قبيل زواج    ٣-٥
األطفال، والزواج املبكر، والزواج القســــــــــــري، وتشــــــــــــويه األعضــــــــــــاء  

ث  التناسلية لإل

ســنة،    24  و  20نســبة النســاء الاليت ترتاوح أعمارهن بني   ١-٣-٥
والاليت تزوجن أو ارتبطن بقرين قبل بلوغ ســــن اخلامســــة عشــــرة وقبل  

 الثامنة عشرةبلوغ سن 

و   15نســــــبة الفتيات والنســــــاء الاليت ترتاوح أعمارهن بني   ٢-٣-٥ 
ــلية،    49 ــاء التناســــ ــويه/برت األعضــــ عاماً، والاليت خضــــــعن لعملية تشــــ

 حبسب العمر 

عمـال الرعـاـية والعمـل املنزيل غري املـدفوعـة األجر    ٤-٥ االعرتاف 
ــاســـــــــــية،  ــع    وتقديرها، بتوفري اخلدمات العامة واهلياكل األســـــــــ ووضـــــــــ

ســـــــياســـــــات للحماية االجتماعية، وتعزيز تقاســـــــم املســـــــؤولية داخل  

ــبة الوقت املخصــــــــــص لألعمال املنزلية وأعمال الرعاية    ١-٤-٥ نســــــــ
 غري املدفوعة األجر، حبسب اجلنس والعمر واملكان
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ت (من خطة التنمية املستدامة لعام    املؤشرات ) 2030األهداف والغا

األســرة املعيشــية والعائلة، حســبما يكون ذلك مناســبا على الصــعيد   
 الوطين

والفعالة للمرأة وفرصــها املتســاوية مع   كفالة املشــاركة الكاملة   ٥-٥
ت صــنع القرار  الرجل يف شــغل املناصــب القيادية على مجيع مســتو

 يف احلياة السياسية واالقتصادية والعامة 

ت الوطنية،    نسـبة املقاعد اليت تشـغلها النسـاء يف (أ)   ١-٥-٥ الربملا
 و (ب) احلكومات احمللية 

 املناصب اإلدارية نسبة النساء يف   ٢-٥-٥

كفالة حصــــــــــــول اجلميع على خدمات الصــــــــــــحة اجلنســــــــــــية   ٦-٥
ــه وفقـــا   ــة، على النحو املتفق عليـ ــابيـ ــة وعلى احلقوق اإلجنـ ــابيـ واإلجنـ
مج عمل املؤمتر الدويل للســـــــــــكان والتنمية ومنهاج عمل بيجني   لرب

ئق اخلتامية ملؤمترات استعراضهما  والو

ســـــــــــــــنـة    15عمـارهن بني نســــــــــــــــبة النســـــــــــــــاء الاليت ترتاوح أ  ١-٦-٥
نفسهن قرارات مستنرية بشأن العالقات    49 و سنة والاليت يتخذن 

لصــــــحة   اجلنســــــية، واســــــتخدام وســــــائل منع احلمل، والرعاية املتعلقة 
 اإلجنابية 

عــدد البلــدان اليت لــديهــا قوانني وأنظمــة تكفــل حصـــــــــــــــول    ٢-٦-٥
عاية  ســـنة فأكثر على خدمات الر   15النســـاء والرجال الذين يف ســـن 

ـــــية واإلجنابية على حنو  واملعلومات والتثقيف يف جمال الصــــــــــحة اجلنســـــ
 كامل وعلى قدم املساواة

إجراء إصـــــــــــــــالحـات ملنح املرأة حقوقـا متســـــــــــــــاويـة يف املوارد   أ-5
ــــادية، وكذلك إمكانية حصـــــوهلا على حق امللكية والســـــيطرة  االقتصـ
املـــــاليـــــة،   اخلـــــدمـــــات  وعلى  املمتلكـــــات،  من  على األرض وغريهـــــا 

 للقوانني الوطنية   وفقاواملرياث واملوارد الطبيعية،  

أراض زراعـية أو (أ) نســــــــــــــــبة جمموع املزارعني اـلذين ميتلكون    1-أ-5
ــي الزراعية، حبســــــــــب اجلنس؛ و ــمونة يف األراضــــــــ  لديهم حقوق مضــــــــ

أصـــــــــــــحاب احلقوق يف األراضـــــــــــــي   حصـــــــــــــة املرأة بني املّالك أو  (ب) 
 الزراعية، حبسب نوع احليازة

ــبة البلدان اليت يكفل فيها اإلطار القانوين (مبا يف ذلك    2-أ-5 نســــــــ
احلقوق يف ملكية األراضــــــــي و/أو  القانون العريف) للمرأة املســــــــاواة يف 

  السيطرة عليها
 

ــة تكنولوجيا  -5 ب تعزيز اســــــتخدام التكنولوجيا التمكينية، وخباصــــ
 املعلومات واالتصاالت، من أجل تعزيز متكني املرأة

نســـــبة األفراد الذين ميلكون اهلاتف احملمول، حســـــب نوع   1-ب-5
 اجلنس

وتشــريعات قابلة لإلنفاذ وتعزيز هذه ج اعتماد ســياســات ســليمة  -5
ملســاواة بني اجلنســني ومتكني كل  الســياســات والتشــريعات للنهوض 

ت   النساء والفتيات على مجيع   املستو

نسبة البلدان اليت لديها نظم لتخصيص وتتبع املخصصات    1-ج-5
 العامة املرصودة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

ا إدارة مستدامة كفالة تواف   - 6اهلدف    ر املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدار
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حتقيق هدف حصـــــــــول اجلميع على حنو منصـــــــــف على مياه    ١-٦ 
 2030  الشرب املأمونة وامليسورة التكلفة حبلول عام 

خدمات مياه الشــرب    نســبة الســكان الذين يســتفيدون من  ١-١-٦
 اليت تدار بطريقة مأمونة 

اجلميع على خدمات الصرف الصحي  حتقيق هدف حصول  ٢-٦
ـاء التغوط يف العراء، وإيالء اهتمـام خـاص   والنـظاـفة الصـــــــــــــــحـية، وإ
الحتياجات النسـاء والفتيات ومن يعيشـون يف أوـضاع هشـة، حبلول  

 2030عام  

نســـــبة الســـــكان الذين يســـــتفيدون (أ) من اإلدارة الســـــليمة    ١-٢-٦
ل صــــــابون  خلدمات الصــــــرف الصــــــحي و (ب) مرافق غســــــل اليدين 

 واملياه

ت    ٣-6 حلد من التلوث، ووقف إلقاء النفا حتســـــني نوعية املياه 
ـا إىل أدىن حـد، وخفض   واملواد الكيميـائيـة اخلطرة، وتقليـل تســـــــــــــــّر
دة إعادة التدوير   اري غري املعاجلة إىل النصــــــــف، وز ــبة مياه ا نســــــ

لول  وإعادة االسـتخدام املأمون بنسـبة كبرية على الصـعيد العاملي، حب
 2030عام  

نســبة تدفقات مياه الصــرف الصــحي املنزلية والصــناعية    ١-٣-6
 املعاجلة بطريقة آمنة 

 نسبة الكتل املائية اآلتية من مياه حميطة ذات نوعية جيدة  ٢-٣-٦

امليــــــاه يف مجيع    ٤-٦ اســـــــــــــــتخــــــدام  دة كبرية يف كفــــــاءة  ز حتقيق 
ا على حنو مستدام   القطاعات، وكفالة سحب املياه العذبة وإمدادا
من أجل معاجلة شــــح املياه، واحلد بقدر كبري من عدد األشــــخاص  

 2030الذين يعانون من ندرة املياه، حبلول عام  

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

 كنسبة من موارد املياه العذبة املتاحة 

ت،    ٥-٦ تنفيــذ اإلدارة املتكــاملــة ملوارد امليــاه على مجيع املســـــــــــــــتو
ــاء، حبلول   ــائل منها التعاون العابر للحدود، حســــــــب االقتضــــــ بوســــــ

 2030  عام 

 اإلدارة املتكاملة للموارد املائية درجة    ١-٥-٦
نســـــبة مناطق أحواض املياه العابرة للحدود اليت هلا ترتيبات    ٢-٥-٦

لتعاون يف جمال املياه  تنفيذية تتعلق 
ملياه، مبا يف ذلك    ٦-٦ محاية وترميم النظم اإليكولوجية املتصــــــــلة 

ـار ومســـــــــــــــتودعـات امليـاه  ت واألراضـــــــــــــــي الرطبـة واأل اجلبـال والغـا
 2020اجلوفية والبحريات، حبلول عام  

ملياه    ١-٦-٦ ــبة التغري يف نطاق النظم اإليكولوجية املتصــــــــــــلة  نســــــــــ
 خالل فرتة من الزمن

ــيع نطــاق التعــاون الــدويل وتقــدمي الــدعم يف جمــال بنــاء   أ-6 توســــــــــــ
ملـياه القـدرات إىل البـلدان  ـــلة  ــطـة والربامج املتصــــــــــــ الـنامـية يف األنشــــــــــــ

والصـــــــرف الصـــــــحي، مبا يف ذلك مجع املياه، وإزالة ملوحتها، وكفاءة  
ــتعمـلة، وتكنولوجـيات إعـادة   اســــــــــــــتخـدام املـياه، ومعـاجلـة املـياه املســــــــــــ

 التدوير وإعادة االستخدام

ملياه  1-أ-6 ـــــــرف    مقدار املســــــــاعدة اإلمنائية الرمسية املتصــــــــلة  والصـ
 اليت تعد جزءاً من خطة إنفاق تتوىل احلكومة تنسيقها  الصحي

تمعات احمللية يف حتســـــني إدارة املياه -6 ب دعم وتعزيز مشـــــاركة ا
 والصرف الصحي

ــياســــــــــــات    1-ب-6 نســــــــــــبة الوحدات اإلدارية احمللية اليت لديها ســــــــــ
تمعات احمللية يف  ــخة يف ما يتعلق مبشــــــاركة ا وإجراءات تنفيذية راســــ

 خدمات املياه والصرف الصحيإدارة 
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 كفالة حصول اجلميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة احلديثة املوثوقة واملستدامة   - 7اهلدف   

ــورة على خدمات الطاقة    ١-٧ ــول اجلميع بتكلفة ميســـ كفالة حصـــ
 2030احلديثة املوثوقة حبلول عام  

ء  ١-١-٧  نسبة السكان املستفيدين من خدمات الكهر

ــاً على الوقود    ٢-١-٧ نســــــــــــبة الســــــــــــكان الذي يعتمدون أســــــــــــاســــــــــ
 والتكنولوجيا النظيفني 

ــاقــــة املتجــــددة يف مزيج    ٢-٧ الطــ دة كبرية يف حصــــــــــــــــــة  حتقيق ز
 العاملي  الطاقة 

حصـــــــــــــــة الطـاقـة املتجـددة يف جمموع االســـــــــــــــتهالك النهـائي    ١-٢-٧
 للطاقة 

ن يف كفاءة    ٣-٧ اســـتخدام الطاقة  مضـــاعفة املعدل العاملي للتحســـُّ
 2030حبلول عام  

كثــافــة الطــاقــة اليت تقــاس من حيــث الطــاقــة األوليــة والنــاتج    ١-٣-٧
 احمللي اإلمجايل

ـــــــــــــول إىل حبوث  -7 أ تعزيز التـعاون اـلدويل من أجـل تيســـــــــــــــري الوصــ
ــة   ــاقـ لطـ ــا يف ذلـــك تلـــك املتعّلقـــة  النظيفـــة، مبـ ــة  ــاقـ الطـ ــا  وتكنولوجيـ

ــة  ــاءة يف اســـــــــــــــتخـــدام الطـــاقـ ــددة، والكفـ الوقود  املتجـ ــا  ، وتكنولوجيـ
األحفوري املتقدمة واألنظف، وتشـــــــــــــــجيع االســـــــــــــــتثمار يف اهلياكل  

 2030األساسية للطاقة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، حبلول عام 

التــدفقــات املــاليــة الــدوليــة املوجهــة إىل البلــدان النــاميــة لــدعم    1-أ-7
  أنشـــــــــــــــطـة البحـث والتطوير يف جمـاالت الطـاقـة النظيفـة وإنتـاج الطـاقـة

 املتجددة، مبا يف ذلك النظم اهلجينة 

ــتوى  -7 ــية وحتســـــــــــني مســـــــــ ــاســـــــــ ــيع نطاق اهلياكل األســـــــــ ب توســـــــــ
التكنولوجيـا من أجـل تقـدمي خـدمـات الطـاقـة احلـديثـة واملســـــــــــــــتـدامـة  
للجميع يف البـلدان الـنامـية، وخبـاصـــــــــــــــة يف أقـل البلـدان منواً، واـلدول  

، وفقاً لربامج  اجلزرية الصـــغرية النامية، والبلدان النامية غري الســـاحلية 
 2030منها، حبلول عام   ملقدم لكلا الدعم 

قدرة توليد الطاقة املتجددة املنشــــــــأة يف البلدان النامية    1-ب-7
لواط لكل فرد)  ــر    ( ــر البديل املقرتح للمؤشـ - أ-12(تكرار املؤشـ

ه)  1  أد

 تعزيز النمو االقتصادي املطرد، والشامل للجميع، واملستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفري العمل الالئق للجميع - 8اهلدف 
للظروف    ١-٨ وفقـــــاً  الفردي  ــــــــــــــادي  النمو االقتصـــــ على  احلفـــــاظ 

  7الوطنية، وخباصـــــــة احلفاظ على منو الناتج احمللي اإلمجايل بنســـــــبة 
ً يف أقل البلدان منواً   يف املائة على األقل سنو

معدل النمو الســـــــــنوي للناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي للفرد    ١-١-٨
 الواحد

ت أعلى من اإلن  ٢-٨ تاجية االقتصــــادية من خالل حتقيق مســــتو
ــمل   ــتوى التكنولوجيا واالبتكار، بطرق تشـــــــــ التنويع، واالرتقاء مبســـــــــ
ــافة العالية والقطاعات   لقيمة املضـ ــمة  الرتكيز على القطاعات املتسـ

 الكثيفة العمالة 

لكــــل   ١-٢-٨ النمو الســـــــــــــــنوي يف النــــاتج احمللي اإلمجــــايل  معــــدل 
 شخص عامل

ــات    ٣-٨ ــياســـ املوجهة حنو التنمية واليت تدعم األنشـــــطة تعزيز الســـ
اإلنتاجية، وفرص العمل الالئق، ومباشـــــــــــــرة األعمال احلرة، والقدرة  
ـــــفاء الطابع الرمسي على   ــجع على إضـ على اإلبداع واالبتكار، وتشــــ

ــب القطاع    ١-٣-٨ ــبة العمالة غري الرمسية من جمموع العمالة، حبســــــــ نســــــــ
 واجلنس 
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املشــاريع املتناهية الصــغر والصــغرية واملتوســطة احلجم، ومنوها، بطرق   
 منها احلصول على اخلدمات املالية 

حتســـــــــــــــني الكفـــاءة يف اســـــــــــــــتخـــدام املوارد العـــامليـــة يف جمـــال   ٤-٨
، والســـــــــــــعي إىل 2030االســـــــــــــتهالك واإلنتاج، تدرجييا، حىت عام  

التدهور البيئي، وفقا لإلطار العشــــري   فصــــل النمو االقتصــــادي عن
الســـــــــتهالك واإلنتاج املســـــــــتدامني، مع اضـــــــــطالع  للربامج املتعلق 

دة  البلدان املتقدمة النمو بدور الر

األثر املادي ونصـيب الفرد من األثر املادي ونصـيب الناتج    ١-٤-٨
 احمللي اإلمجايل من األثر املادي

ــتهالك  االســـــــتهالك املادي    ٢-٤-٨ احمللي ونصـــــــيب الفرد من االســـــ
املــادي احمللي ونســـــــــــــــبــة االســـــــــــــــتهالك املــادي احمللي إىل النــاتج احمللي  

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

ــباب واألشــــــــــخاص ذوو اإلعاقة،   ــاء والرجال، مبن فيهم الشــــــــ النســــــــ
 2030مة، حبلول عام  وتكافؤ األجر لقاء العمل املتكافئ القي

ـــــط الدخل يف الســــــــاعة للعمال، حبســــــــب اجلنس    ١-٥-٨ متوســـ
 والعمر والوظيفة واألشخاص ذوي اإلعاقة 

معـــدل البطـــالـــة، حبســـــــــــــــــب اجلنس والعمر واألشـــــــــــــــخـــاص    ٢-٥-٨
 اإلعاقة   ذوي

لعمالة أو    ٦-٨ احلد بقدر كبري من نسـبة الشـباب غري امللتحقني 
 2020التعليم أو التدريب، حبلول عام  

ــباب (الذين ترتاوح أعمارهم  ١-٦-٨ ــبة الشــــــــــ ــنة    15بني    نســــــــــ ســــــــــ
 سنة) خارج دائرة التعليم والعمالة والتدريب  24  و

اء الرق    ٧-٨ اختاذ تدابري فورية وفعالة للقضــــاء على الســــخرة، وإ
لبشـــر، وضـــمان حظر واســـتئصـــال أســـوأ أشـــكال   املعاصـــر واالجتار 
اء   ــتخدامهم كجنود، وإ عمل األطفال، مبا يف ذلك جتنيدهم واســــــــ

   2025عمل األطفال جبميع أشكاله، حبلول عام  

ســـــــــــــــنوات    5نســـــــــــــــبـة األطفـال الـذين ترتاوح أعمـارهم بني    ١-٧-٨
ســــــنة واملنخرطني يف ســــــوق عمل األطفال وعددهم، حبســــــب   17 و

 اجلنس والعمر 

محـــايـــة حقوق العمـــل وإجيـــاد بيئـــات عمـــل توفر الســـــــــــــــالمـــة   ٨-٨
ــاصــــــــــــــــــة   ــاجرون، وخبـ ــال، مبن فيهم العمـــال املهـ واألمن جلميع العمـ

 املهاجرات، والعاملون يف الوظائف غري املستقرة

ت العمــل املميتــة وغري    ١-٨-٨  100  000املميتــة لكــل  إصــــــــــــــــا
 عامل، حبسب اجلنس ووضع املهاجرين

العمــــل (حريــــة تكوين    ٢-٨-٨ البلــــدان حلقوق  ــال  امتثــ مســـــــــــــــتوى 
اجلمعيات واملفاوضـــــــة اجلماعية) اســـــــتناداً إىل نصـــــــوص منظمة العمل  

 الدولية والتشريعات الوطنية، حبسب اجلنس ووضع املهاجرين
دف إىل تعزيز الســياحة املســتدامة    ٩-٨ وضــع وتنفيذ ســياســات 

احملليـــــة، حبلول   واملنتجـــــات  الثقـــــافـــــة  العمـــــل وتعزز  فرص  اليت توفر 
 2030  عام 

الناتج احمللي اإلمجايل للســــياحة املباشــــرة كنســــبة من جمموع    ١-٩-٨
 مجايل ومن معدل النمو  الناتج احمللي اإل

 
تعزيز قدرة املؤســــســــات املالية احمللية على تشــــجيع إمكانية    ١٠-٨

احلصول على اخلدمات املصرفية والتأمني واخلدمات املالية للجميع،  
 وتوسيع نطاقها

  100  000عــدد فروع املصــــــــــــــــارف التجــاريــة لكــل  (أ)    ١-١٠-٨
لغ، و ــرف اآليل لكل   شـــخص    100  000(ب) عدد أجهزة الصـ

لغ  شخص 
ســــــــــنة فأكثر) الذين هلم حســــــــــاب    15نســــــــــبة البالغني (   ٢-١٠-٨ 

مصـــريف أو حســـاب يف مؤســـســـة مالية أخرى أو لدى مقدم خدمات  
 مالية متنقلة 
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دة دعم املعونــة املقــدمــة من أجــل  -8  التجــارة للبلــدان النــاميــة،  أ ز
وخبـاصـــــــــــــــة أـقل البـلدان منواً، بوســـــــــــــــاـئل منهـا اإلطـار املتكـاـمل املعزز 

لتجارة املقدمة إىل أقل البلدان منواً   للمساعدة التقنية املتصلة 

املعونـة املقـدمـة من أجـل االلتزامـات واملـدفوعـات املتصـــــــــــــــلـة    1-أ-8
 لتجارة

عاملية لتشــــــغيل الشــــــباب وتنفيذ  ب وضــــــع وتفعيل اســــــرتاتيجية  -8
ــادر عن منظمــة العمــل  امليثــاق العــاملي لتوفري فرص للعمــل، الصــــــــــــــ

 2020الدولية، حبلول عام  

ــوعة قيد التنفيذ    1-ب-8 ــرتاتيجية وطنية مكتملة وموضـــــــ وجود اســـــــ
ا أو  ــفها اســــرتاتيجية قائمة بذا ــواء بوصــ ــباب، ســ ــغيل الشــ تتعلق بتشــ

 لعنصراً من اسرتاتيجية وطنية للتشغي
 إقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود، وحتفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع االبتكار  - 9اهلدف  

إقامة هياكل أســـــــــــاســـــــــــية جيدة النوعية وموثوقة ومســـــــــــتدامة    ١-٩
ــية إقليمية وعابرة   وقادرة على الصــــــمود، مبا يف ذلك هياكل أســــــاســــ

اإلنســــان، مع الرتكيز على  للحدود، لدعم التنمية االقتصــــادية ورفاه  
ُبل اســــــــــتفادة اجلميع منها بتكلفة ميســــــــــورة وعلى قدم   تيســــــــــري ســــــــــُ

 املساواة

نسـبة سـكان الريف الذين يعيشـون على بعد كيلومرتين من    ١-١-٩
 طريق صاحلة لالستعمال يف مجيع الفصول

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

دة كبرية  تعزيز التصـنيع    ٢-٩ الشـامل للجميع واملسـتدام، وحتقيق ز
ــناعة يف العمالة ويف الناتج احمللي    2030حبلول عام   يف حصـــة الصـ

اإلمجايل، مبا يتماشــــى مع الظروف الوطنية، ومضــــاعفة حصــــتها يف 
 أقل البلدان منواً 

ــبة من الناتج احمللي اإلمجايل    ١-٢-٩ ــنيعية كنسـ ــافة التصـ القيمة املضـ
 للفرد 

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

دة فرص حصول املشاريع الصناعية الصغرية احلجم وسائر    ٣-٩ ز
املشـاريع، وال سـيما يف البلدان النامية، على اخلدمات املالية، مبا يف 
ت امليســــــورة التكلفة، وإدماجها يف ســــــالســــــل القيمة   ذلك االئتما

 واألسواق

نسـبة الصـناعات الصـغرية احلجم من جمموع القيمة املضـافة    ١-٣-٩
 من الصناعات

نســــــــبة الصــــــــناعات الصــــــــغرية احلجم اليت هلا قرض أو خط    ٢-٣-٩
 ائتمان
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ــية وحتديث الصـــــناعات حبلول عام    ٤-٩  ــاســـ حتســـــني اهلياكل األســـ
دة    2030 دة كفاءة اســــتخدام املوارد وز جلعلها مســــتدامة، مع ز
ــليمة بيئيًا،  اعتماد   ــناعية النظيفة والسـ التكنولوجيات والعمليات الصـ

ختاذ إجراءات وفقاً لقدرات كل منها  ومع قيام مجيع البلدان 

ين أكســـــــــــــــيــد الكربون لكــل وحــدة من القيمــة    ١-٤-٩ ت  انبعــا
 املضافة  

تعزيز البحــث العلمي، وحتســـــــــــــــني القــدرات التكنولوجيــة يف   ٥-٩
ع البلدان، وال ســـــــــيما البلدان النامية،  القطاعات الصـــــــــناعية يف مجي

دة  2030يف ذلك، حبلول عام    مبا ، تشــــــــــــجيع االبتكار وحتقيق ز
ــل مليون   لكــ البحــــث والتطوير  ــال  ــاملني يف جمــ العــ عــــدد  كبرية يف 
ــام واخلـــاص على البحـــث   ــاعني العـ ــاق القطـ دة إنفـ شـــــــــــــــخص، وز

 والتطوير 

النــاتج احمللي  اإلنفــاق على البحــث والتطوير كنســـــــــــــــبــة من    ١-٥-٩
 اإلمجايل

لعــاملون يف جمــال البحــث (مبكــافئ الــدوام الكــامــل) لكــل  ا   ٢-٥-٩
 مليون نسمة 

أ تيســـري إنشـــاء هياكل أســـاســـية مســـتدامة وقادرة على الصـــمود  -9
يف البلدان النامية، بتحسني الدعم املايل والتكنولوجي والتقين املقدم  

منواً، والبلدان النامية غري الســاحلية،  للبلدان األفريقية، وأقل البلدان 
 والدول اجلزرية الصغرية النامية 

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

ب دعم أنشـــــــــــــــطــة التطوير والبحــث واالبتكــار يف التكنولوجيــا  -9
احمللية يف البلدان النامية، بوســـــــــائل منها كفالة وجود بيئة مؤاتية من  
حيث الســياســات للتنويع الصــناعي وإضــافة قيمة للســلع األســاســية  

 بني أمور أخرى

نســـــــــبة القيمة املضـــــــــافة للصـــــــــناعة التكنولوجية املتوســـــــــطة    1-ب-9
 جمموع القيمة املضافة واملتقدمة من 

تكنوـلوجـيــــــــا  -9 على  احلصـــــــــــــــول  فرص  يف  دة كبرية  ز حتقيق  ج 
املعلومات واالتصـــاالت، والســـعي إىل توفري فرص الوصـــول الشـــامل  
وامليســـــــــــــــور إىل شـــــــــــــــبكـة اإلنرتنـت يف أقـل البلـدان منوا، حبلول عـام  

2020 

نســبة الســكان املشــمولني بشــبكة اهلاتف احملمول، حبســب    1-ج-9
 ياالتكنولوج

 . احلد من عدم املساواة داخل البلدان وفيما بينها 10اهلدف  
التوصـــل تدرجييا إىل حتقيق منو الدخل ودعم اســـتمرار ذلك    ١-١٠

يف املـائـة من الســـــــــــــــكـان، مبعـدل أعلى من املعـدل   40النمو ألدىن  
 2030املتوسط الوطين، حبلول عام  

ية أو معدالت منو نصــــيب الفرد من إنفاق األســــر املعيشــــ  ١-١-١٠
ا ضمن أدىن   يف املائة من السكان وجمموع السكان  40إيرادا

متكني وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصــادي والســياســي    ٢-١٠
للجميع، بصــرف النظر عن الســن أو اجلنس أو اإلعاقة أو االنتماء  
العرقي أو اإلثين أو األصــل أو الدين أو الوضــع االقتصــادي أو غري  

 2030ذلك، حبلول عام  

يف املائة من    50نســـــــــبة الســـــــــكان الذين يعيشـــــــــون دون    ١-٢-١٠
 متوسط الدخل، حبسب اجلنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة 
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كـفاـلة تكـافؤ الفرص، واـحلد من أوجـه انـعدام املســـــــــــــــاواة يف   ٣-١٠ 
النتائج، بوســـــــــائل منها إزالة القوانني والســـــــــياســـــــــات واملمارســــــــــات  

ياســـــات واإلجراءات املالئمة يف التمييزية، وتعزيز التشـــــريعات والســـــ
 هذا الصدد 

ــيا    ١-٣-١٠ ــبة الســــــــكان الذين أبلغوا عن تعرضــــــــهم شــــــــخصــــــ نســــــ
ملمارسـات متييزية أو حترش خالل االثين عشـر شـهرا السـابقة ألسـباب  

 حيظر القانون الدويل حلقوق اإلنسان التمييز على أساسها

ــات مالية    ٤-١٠ ــياسـ ــياســـات، وال ســـيما سـ ــات  اعتماد سـ ــياسـ وسـ
بشـــــــــــــــأن األجور واحلمـاـية االجتمـاعـية، وحتقيق مزـيد من املســـــــــــــــاواة 

 تدرجيياً 

 حصة العمل يف الناتج احمللي اإلمجايل  ١-٤-١٠
  )2(أثر السياسة املالية من حيث إعادة التوزيع  10-4-2

حتســني تنظيم األســواق واملؤســســات املالية العاملية ورصــدها    ٥-١٠
 وتعزيز تنفيذ تلك التنظيمات

 مؤشرات السالمة املالية   ١-٥-١٠

ا يف عملية    ٦-١٠ ضــــمان تعزيز متثيل البلدان النامية وإمساع صــــو
صــــنع القرار يف املؤســــســــات االقتصــــادية واملالية الدولية العاملية، من  
أجل حتقيق املزيد من الفعالية واملصــــــــــــداقية واملســــــــــــاءلة والشــــــــــــرعية  

 للمؤسسات

نســــــبة عضــــــوية البلدان النامية وحقوقها يف التصــــــويت يف   ١-٦-١٠
 الدولية   املنظمات

تيســــــــــــــري اهلجرة وتنقل األشــــــــــــــخاص على حنو منظم وآمن    ٧-١٠
ملســــــــؤولية، بطرق منها تنفيذ ســــــــياســــــــات اهلجرة   ومنتظم ومتســــــــم 

 املخطط هلا واليت تتسم حبسن اإلدارة

 تكاليف االســـــــــتقدام اليت يتحملها املوظف كنســـــــــبة من  ١-٧-١٠
 الدخل الشهري يف بلد املقصد

ر   ٢-٧-١٠ ــياســـــــــات للهجرة تيســـــــــّ  عدد  البلدان اليت اعتمدت ســـــــ
 اهلجرة وتنقــل األشـــــــــــــــخــاص على حنو منظم وآمن ومنتظم ومتســـــــــــــــم 

 ملسؤولية 
ـــــــــخــاص الــذين لقوا حتفهم أو اختفوا أثنــاء    3-7-10 عــدد األشــــــ

  iعملية اهلجرة إىل وجهة دولية 
  نسبة السكان الالجئني، حبسب البلد األصلي  4-7-10

املعاملة اخلاصـــــــــــــــة والتفضـــــــــــــــيلية للبلدان النامـية،  أ تنفيذ مبدأ  -10
وخباصـــــــة أقل البلدان منواً، مبا يتماشـــــــى مع اتفاقات منظمة التجارة  

 العاملية 

نســـــــــــبة بنود التعريفات اجلمركية املطبقة على الواردات من    1-أ-10
إلعفاء الكامل من الرســـــــوم   أقل البلدان منواً والبلدان النامية املتمتعة 

 اجلمركية 
ب تشـــــــــــــــجيع املســـــــــــــــاعـدة اإلـمنائـية الرمسـية والـتدفـقات اـملالـية،  -10
ــتد   يف  مبا ــر، إىل الدول اليت تشـــــــــ ذلك االســـــــــــتثمار األجنيب املباشـــــــــ

جمموع تدفقات املوارد املخصـــــــــــصـــــــــــة للتنمية، حبســـــــــــب    1-ب-10
ــبيل املثال   ــتفيدة والبلدان املاحنة وأنواع التدفقات (على سـ البلدان املسـ

_______________ 

ت   ) 2(    نية يف قاعدة البيا  . لنظر إىل أنه عنصر من عناصر هذا املؤشر  ، سيتم اإلبالغ عن معامل جيين كسلسلة 
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ت (من خطة التنمية املستدامة لعام    املؤشرات ) 2030األهداف والغا

احلاجة فيها إليها، وال ســــــــــــــيما أقل البلدان منواً، والبلدان األفريقية،   
والدول اجلزرية الصـغرية النامية، والبلدان النامية غري السـاحلية، وفقًا  

 وبراجمها الوطنية   خلططها

املبــــاشـــــــــــــــر،   ـــتثمــــار األجنيب  املســــــــــــــــــاعــــدة اإلمنــــائيــــة الرمسيــــة، واالســــــــــــ
 األخرى)   والتدفقات

املهاجرين إىل أقل من  ج خفض تكاليف معامالت حتويالت  -10
يف املـــائـــة، وإلغـــاء قنوات التحويالت املـــاليـــة اليت تربو تكـــاليفهـــا    3

 2030يف املائة، حبلول عام   5على  

 تكاليف التحويالت املالية كنسبة من املبالغ احملولة   1-ج-10

 امة جعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستد  -11اهلدف  
ــية    ١-١١ ــاســــ ــاكن وخدمات أســــ ــول اجلميع على مســــ كفالة حصــــ

مالئمة وآمنة وميســـــــــــــورة التكلفة، ورفع مســـــــــــــتوى األحياء الفقرية،  
 2030حبلول عام  

نســــبة الســــكان احلضــــريني الذين يعيشــــون يف أحياء فقرية    ١-١-١١
 أو مستوطنات غري رمسية أو مساكن غري الئقة 

توفري إمكانية وصــول اجلميع إىل نظم نقل مأمونة وميســورة    ٢-١١
ــالمة على   ــني السـ ــتدامة، وحتسـ ــول إليها ومسـ ــهل الوصـ التكلفة ويسـ
الطرق، وخاصـًة بتوسـيع نطاق النقل العام، مع إيالء اهتمام خاص  
الحتياجات األشــــخاص الذين يعيشــــون يف ظروف هشــــة والنســــاء  

بـار الســـــــــــــــن، حبلول عـام  واألطفـال واألشـــــــــــــــخـاص ذوي اإلعـاقـة وك
2030 

ــائل النقل العام    ١-٢-١١ ــبة الســــــــــــكان الذين تتوافر هلم وســــــــــ نســــــــــ
 املناسبة، حبسب العمر واجلنس واألشخاص ذوي اإلعاقة 

تعزيز التوســع احلضــري الشــامل للجميع واملســتدام، والقدرة    ٣-١١
على ختطيط وإدارة املســــتوطنات البشــــرية يف مجيع البلدان على حنو 

 2030على املشاركة ومتكامل ومستدام، حبلول عام  قائم  

 نسبة معدل استهالك األراضي إىل معدل النمو السكاين  ١-٣-١١
تمع املدين   ٢-٣-١١ نســـبة املدن اليت لديها هيكل يتيح مشـــاركة ا

نتظام ويُدار   على حنو مباشــــــــر يف ختطيط املناطق احلضــــــــرية، ويعمل 
 بطريقة دميقراطية 

الثقــــايف    ٤-١١ الراميــــة إىل محــــايــــة وصـــــــــــــــون الرتاث  تعزيز اجلهود 
 والطبيعي العاملي

ـــــيب الفرد من جمموع النفقات اليت تُنفق لصــــــــون    ١-٤-١١ نصـــ
ــناف الرتاث الثقايف والطبيعي، حبســـــــــب   ـــ ومحاية وحفظ مجيع أصـــ
مصدر التمويل (العام واخلاص)، ونوع الرتاث (الثقايف والطبيعي)  

 وإقليمي، وحملي/بلدي) ومستوى احلكم (وطين  
حتقيق اخنفـاض كبري يف عـدد الوفـيات وعـدد األشـــــــــــــــخـاص    ٥-١١

املتأثرين، واخنفاض كبري يف اخلســــــائر االقتصــــــادية املباشــــــرة املتصــــــلة  
ناتج احمللي اإلمجايل العاملي اليت حتدث بســـــــــبب الكوارث، مبا يف ل

مليــــاه، مع الرتكيز على محــــايــــة الفقراء   ذلــــك الكوارث املتصـــــــــــــــلــــة 
 2030واألشخاص الذين يعيشون يف ظروف هشة، حبلول عام  

ثروا مباشــــــــرة    ١-٥-١١ عدد األشــــــــخاص املتوفني واملفقودين ومن 
 شخص من السكان  100  000بسبب الكوارث من بني كل 

لناتج احمللي    ٢-٥-١١ اخلســــــــــائر االقتصــــــــــادية املباشــــــــــرة املتصــــــــــلة 
هلياكل األساسية احليوية وعدد   اإلمجايل العاملي واألضرار اليت حلقت 

خلدمات األساسية بسبب الكوارث  األعطال اليت حلقت 
ا يف    ١-٦-١١ ــلبة احلضــــرية اليت يتم مجعها وإدار ت الصــ ــبة النفا نســ

ت احلضـرية املتولدة، حبسـب  منشـآت خاضـعة للمراقبة من جمموع النفا
 املدينة 
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ت (من خطة التنمية املستدامة لعام    املؤشرات ) 2030األهداف والغا

احلد من األثر البيئي الســــــــــــــليب الفردي للمدن، بطُرق منها    ٦-١١ 
ت وغريهـا،   ت البلـد إيالء اهتمـام خـاص لنوعيـة اهلواء وإدارة نفـا

 2030حبلول عام  

ت اجلســــــيمات (على  ٢-٦-١١ ســــــبيل    املتوســــــط الســــــنوي ملســــــتو
) يف 10واجلســــــــــــــيمات من الفئة   2.5املثال اجلســــــــــــــيمات من الفئة 

 املدن (املرجَّح حسب السكان) 

مســاحات خضــراء وأماكن  توفري ســبل اســتفادة اجلميع من   ٧-١١
لنسـبة   عامة آمنة وشـاملة للجميع وميكن الوصـول إليها، وال سـيما 
للنســـــــاء واألطفال وكبار الســـــــن واألشـــــــخاص ذوي اإلعاقة، حبلول  

 2030عام  

ملدن اليت متثل فضـــــاء    ١-٧-١١ متوســـــط حصـــــة املنطقة الســـــكنية 
ص  مفتوحا لالستخدام العام للجميع، حبسب العمر واجلنس واألشخا 

 ذوي اإلعاقة 
اجلنســي حبســب العمر،   نســبة ضــحا التحرش البدين أو  ٢-٧-١١

ــــــــــع األشـــــــــــخاص ذوي اإلعاقة، ومكان حدوثه خالل   واجلنس، ووضـ
 االثين عشر شهرا السابقة 

أ دعم الروابط اإلجيابية االقتصـــــــــــادية واالجتماعية والبيئية بني -11
ــرية واملناطق احمليطة  ــرية واملناطق الريفية،  املناطق احلضـ ملناطق احلضـ

 من خالل تعزيز ختطيط التنمية الوطنية واإلقليمية 

ــرية وطنية أو    1-أ-11 ــات حضـــ ــياســـ عدد البلدان اليت لديها ســـ
خطط إمنــائيــة إقليميــة قــادرة على (أ) االســـــــــــــــتجــابــة للــدينــاميــات  

دة  و تنمية إقليمية متوازنة، (ج)    حتقيق  كفالة و   (ب)   ؛ الســـكانية  ز
 املايل احمللياحليز 

دة كبرية يف 2020ب العمـــل، حبلول عـــام  -11 ، على حتقيق ز
ــياســـــــــات  عدد املدن واملســـــــــتوطنات البشـــــــــرية اليت تعتمد   وتنفذ ســـــــ

الكفـــــاءة يف  أجـــــل مشول اجلميع، وحتقيق  من  متكـــــاملـــــة  ــــا  وخططـ
اســـــتخدام املوارد، والتخفيف من تغري املناخ والتكيف معه، والقدرة  
ــع وتنفيذ اإلدارة الكلية   ــمود يف مواجهة الكوارث، ووضــــــ على الصــــــ
ت، مبا يتماشـــــــــــــــى مع إطار   ملخاطر الكوارث على مجيع املســـــــــــــــتو

 2030-2015طر الكوارث للفرتة  ِسنداي للحد من خما

عــدد البلــدان اليت تعتمــد وتنفــذ اســـــــــــــــرتاتيجيــات وطنيــة    1-ب-11
ــنداي للحد من خماطر   ــيا مع إطار ســـــ للحد من خماطر الكوارث متشـــــ

 .  2030-2015الكوارث للفرتة  
نســــبة احلكومات احمللية اليت تعتمد وتنفذ اســــرتاتيجيات    2-ب-11

ياً مع االســــــــــــرتاتيجيات الوطنية  حملية للحد من خماطر الكوارث متشــــــــــــ
 للحد من خماطر الكوارث

ــائل منها تقدمي املســـاعدة املالية  -11 ج دعم أقل البلدان منواً، بوسـ
سـتخدام   والتقنية، يف إقامة املباين املسـتدامة والقادرة على الصـمود 

 املواد احمللية 

تمع اإلحصـــــائي   مل يتم اقرتاح مؤشـــــر بديل مناســـــب. يتم تشـــــجيع ا
العاملي على العمل على تطوير مؤشر ميكن اقرتاحه للمراجعة الشاملة  

  23، الفقرة   E / CN.3 / 2020/2. انظر  2025لعام  
 

 كفالة وجود أمناط استهالك وإنتاج مستدامة   - 12اهلدف  
مناط االســــــــتهالك    ١-١٢ تنفيذ اإلطار العشــــــــري للربامج املتعلقة 

ختاذ   إجراءات، وتويل  واإلنتاج املســـــــــــــتدامة، مع قيام مجيع البلدان 
دة، مع مراعـــاة مســـــــــــــــتوى التنميـــة   البلـــدان املتقـــدمـــة النمو دور الر

ا  يف  البلدان النامية وقدرا

ــــع أو تعتمد أو تنفِّ   ١-١-١٢   ذ صــــــــــكوكاً عدد البلدان اليت تضــــــ
ــــــــياســـــــــــات ترمي إىل دعم التحول إىل االســـــــــــتهالك واإلنتاج   للســـ

 املستدامني
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ت (من خطة التنمية املستدامة لعام    املؤشرات ) 2030األهداف والغا

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

ــيب    ١-٢-١٢ األثر املادي، ونصـــــــيب الفرد من األثر املادي، ونصـــــ
 الناتج احمللي اإلمجايل من األثر املادي

ــيب الفرد من االســــتهالك    ٢-٢-١٢ ــتهالك املادي احمللي ونصــ االســ
املــادي احمللي ونســـــــــــــــبــة االســـــــــــــــتهالك املــادي احمللي إىل النــاتج احمللي  

 اإلمجايل
ت الغـذائـية العـاملـية على    ٣-١٢ ختفيض نصــــــــــــــــيب الفرد من النفـا

ــتهلكني مبقدار النصــــــف، واحلد   لتجزئة واملســــ ــعيد أماكن البيع  صــــ
ــل اإلمداد، مبا يف  ــالســــ ــائر األغذية يف مراحل اإلنتاج وســــ من خســــ

 2030ذلك خسائر ما بعد احلصاد، حبلول عام  

ت  ١-٣-١٢ ــر النفا ــائر الغذائية ، (ب) مؤشــــــــ  (أ) مؤشــــــــــر اخلســــــــ
 الغذائية 

الكيميــــائيــــة ومجيع    ٤-١٢ للمواد  ــاً  بيئيــ حتقيق اإلدارة الســـــــــــــــليمــــة 
لألطر الــــدوليــــة املتفق عليهــــا،   ت طوال دورة عمرهــــا، وفقــــاً  النفــــا
واحلـد كثرياً من إطالقهـا يف اهلواء واملـاء والرتبـة من أجـل التقليـل إىل 

رها الضـارة على صـحة اإلنسـان والبيئة، حبلول عام    أدىن حد من آ
2020 

البيئيــــة الــــدوليــــة املتعــــددة    ١-٤-١٢ عــــدد األطراف يف االتفــــاقــــات 
ت املواد اخلطرة وغريهــا من املواد الكيميــائيــة،   األطراف املتعلقــة بنفــا
ــا يف نقـــل املعلومــات على النحو الــذي   ــا والتزامــا اليت تفي بتعهـــدا

 يتطلبه كل اتفاق ذي صلة 
ت اخلطرة  ) أ(   ٢-٤-١٢ و (ب)    ؛ نصـــيب الفرد من توليد النفا

ت اخلطرة املعاَجلة، حبسب نوع املعاجلة   نسبة النفا
والتخفيض   ٥- ١٢ املنع  من خالل  ت،  النفـــــا إنتـــــاج  من  احلـــــد كثرياً 

 2030إعادة االستعمال، حبلول عام  وإعادة التدوير و 
معدل إعادة التدوير على الصــــــــعيد الوطين، وعدد أطنان    ١-٥-١٢

 املواد املعاد تدويرها
تشــجيع الشــركات، وال ســيما الشــركات الكبرية والشــركات    ٦-١٢

ـــــــات مســـــــــتدامة، وإدراج معلومات   عرب الوطنية، على اعتماد ممارســ
 االستدامة يف دورة تقدمي تقاريرها

الستدامة   ١-٦-١٢  عدد الشركات اليت تنشر تقارير تتعلق 

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

ـــــــــات وخطط العمـل املتعلقـة    ١-٧-١٢ ــــــــــــيـاســــــ درجـة تنفيـذ الســـ
 لشراء العمومي املستدام

كفالة أن تتوافر للناس يف كل مكان املعلومات ذات الصلة    ٨-١٢
م مع الطبيعة، حبلول   لتنمية املستدامة وأمناط العيش يف و والوعي 

 2030عام  

التعليم من    ‘ 2تعليم املواطنـة العـامليـة و ’   ‘ 1مـدى تعميم ’   ١-٨-١٢
ـــتدامة، مبا  ــاواة بني اجلنســــــني وحقوق  أجل التنمية املســـ يف ذلك املســــ

اإلنســان، وذلك على مجيع الصــعد يف (أ) الســياســات التعليمية على  
  ؛و (ج) تدريب املعلمني  ؛ و (ب) املناهج الدراســية   ؛ الصــعيد الوطين 

 و (د) تقييم الطالب 
ــة والتكنولوجيــــة  -12 العلميـ ــا  ـ ــدرا ــة لتعزيز قـ ــاميـ ــدان النـ أ دعم البلـ

 استدامة للمضي قدما حنو أمناط استهالك وإنتاج أكثر  
ــأة يف البلدان النامية    1-أ-12 قدرة توليد الطاقة املتجددة املنشــــــ

لواط لكل فرد)   - ب -7(تكرار املؤشـر البديل املقرتح للمؤشـر  (
 ) أعاله أ

ثريات الســـياحة املســـتدامة، اليت  -12 ب وضـــع وتنفيذ أدوات لرصـــد 
 توفر فرص العمل وتعزز الثقافة واملنتجات احمللية، يف التنمية املستدامة 

تنفيــذ أدوات حمــاســـــــــــــــبيــة موحــدة لرصــــــــــــــــد اجلــانبني    1- ب -12
 االقتصادي والبيئي الستدامة السياحة 

ت الوقود األحفوري غري الفعالة اليت تشــــــجع  -12 ج ترشــــــيد إعا
زالة تشـــــوهات األســـــواق،   على اإلســـــراف يف االســـــتهالك، وذلك 

ــتــــــــاج    1-ج-12 (اإلنــ ــفــــوري  األحــ ــود  الــــوقــ ت  إعــــــــا ــقــــــــدار  مــ
 i األحفوري  واالستهالك) لكل وحدة من الناتج احمللي اإلمجايل
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ت (من خطة التنمية املستدامة لعام    املؤشرات ) 2030األهداف والغا

ــة الضـــــــــــــــرائــــب   ــادة هيكلــ إعــ ــا  ــة، بطُرق منهــ الوطنيــ للظروف  ــا  وفقــ
ت الضـــــارة، حيثما وجدت، إلظهار  والت لتدريج من اإلعا خلص 

رهــا البيئيــة، مع إيالء االعتبــار الكــامــل لالحتيــاجــات والظروف   آ
ر   اخلـاصـــــــــــــــة للبلـدان النـاميـة، والتقليـل إىل أدىن حـد ممكن من اآل
تمعات احمللية   الســــــــلبية على منوها على حنو يكفل محاية الفقراء وا

 املتأثرة
ره اختاذ   - 13اهلدف     ) 3( إجراءات عاجلة للتصدي لتغري املناخ وآ

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

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

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

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

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

ــرتاتيجيات الوطنية  ــياً مع االســـــــ حملية للحد من خماطر الكوارث متشـــــــ
 للحد من خماطر الكوارث

ــات    ٢-١٣ ــاخ يف الســـــــــــــــيـــاســـــــــــــــ املنـ ــدابري املتعلقـــة بتغري  ــاج التـ إدمـ
 واالسرتاتيجيات واخلطط الوطنية 

ــــــــــــامهات حمددة  ١-٢-١٣ ،  وطنياً   عدد البلدان اليت لديها مســـ
وطنيــــــة،   تكيُّف  وخطط  األجــــــل،  ـــة  طويلـــ ــــــــــــرتاتيجيــــــات  واســـ
املتعلقــــــة  ـــات  البالغـــ يف  الوارد  النحو  على  واســـــــــــــــرتاتيجيــــــات 

ــة  وطنيـــ ــات  وبالغـــ يف   لتكيف،  ــل طفيف  ــديـــ تعـــ مع  (تكرار 
ه)   1-ء-13املؤشر البديل املقرتح    أد

ت غازات الدفيئة يف السنة   2-2-13   جمموع انبعا
حتســني التعليم وإذكاء الوعي والقدرات البشــرية واملؤســســـية    ٣-١٣

ــأن التخفيف من تغري   املنــاخ، والتكيف معــه، واحلــد من أثره بشــــــــــــــ
  واإلنذار املبكر به 

‘ 2‘ تعليم املواطنة العاملية و ’ 1مدى تعميم مراعاة ’   ١-٣-١٣
ــات التعليم  ــياســــــ ـــ ــتدامة يف (أ) ســـ التعليم من أجل التنمية املســــــ

(د)    ؛ (ج) وتدريب املعلمني  ؛ واملناهج الدراســية   (ب)   ؛ الوطنية 
  وتقييم الطالب 

 

_______________ 

ن اتفاقية األمم    )3( ــــــــاســـــــــــــي  مع اإلقرار  ــــــــأن تغري املناخ هي املنتدى احلكومي الدويل األســـــ املتحدة اإلطارية بشـــــ
  للتفاوض بشأن االستجابة العاملية لتغري املناخ.
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ت (من خطة التنمية املستدامة لعام    املؤشرات ) 2030األهداف والغا
أ تنفيـذ مـا تعهـدت ـبه األطراف من البـلدان املتقـدمـة النمو يف -13  

ـدف   اتفـاقـية األمم املتحـدة اإلطـارـية بشـــــــــــــــأن تغري املـناخ من التزام 
ً حبلول عام    100التعبئة املشــــــــــــرتكة ملبلغ قدره   بليون دوالر ســــــــــــنو

ــادر لتلبيـة احتيـاجـات البلـدان النـاميـة، يف   2020 من مجيع املصـــــــــــــ
سياق إجراءات ختفيفية جمدية وشفافية يف التنفيذ، وجعل الصندوق  
األخضــر للمناخ يف حالة تشــغيل كامل بتزويده برأس املال يف أقرب  

 وقت ممكن

ت  املبـالغ املقـدَّ   1-أ-13 ً بـدوالرات الوال معـة ســـــــــــــــنو مـة وا
ــتمرار اهلدف اجلماعي  املتحدة يف ــ ســــــ   احلايل املتعلق   ما يتعلق 

لتزام توفري   بليون دوالر إىل غـــايـــة    100بتعبئـــة األموال للوفـــاء 
 2025عام 

مســــتوى قدرات التخطيط  ب تعزيز اآلليات الالزمة لتحســــني  -13
واإلدارة الفعــالني املتعلقني بتغري املنــاخ يف أقــل البلــدان منوا، والــدول  
اجلزرية الصـــــغرية النامية، مبا يف ذلك الرتكيز على النســـــاء والشـــــباب  

تمعات احمللية واملهمشة   وا

ــة الصـــــــــــــــغرية    1-ب-13 عــدد أقــل البلــدان منواً والــدول اجلزري
ــــــــــــرتاتيجيات  النامية اليت لديها مســـــــــــــــامه ات حمددة وطنياً، واســـ
ـــــرتاتيجيــ طويلــة األجــل، وخطط تكيُّ  على    ات ف وطنيــة، واســــــــــ

لتكيف و   وطنية البالغات  الالنحو الوارد يف البالغات املتعلقة 

 قيق التنمية املستدامة حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على حنو مستدام لتح  - 14اهلدف  
ــه بقـــدر كبري،    ١-١٤ منع التلوث البحري جبميع أنواعـــه واحلـــد منـ

وال ســــــــــيما التلوث الناجم عن األنشــــــــــطة الربية، مبا يف ذلك احلطام  
ت، حبلول عام   2025البحري، وتلوث املغذ

ــاحلية؛    ١-١-١٤ ــ ـــ ت يف املناطق الســـ ــر فرط املغذ ــ (أ) مؤشــــــ
   i  البالستيكية (ب) كثافة املخلفات  

ـــاحليــــة على حنو   ٢-١٤ البحريــــة والســـــــــــــــ إدارة النظم اإليكولوجيــــة 
ر ســـــــــــــــلبيـة كبرية،  مســـــــــــــــتـدام ومحـايتهـا، من أجـل جتنـب حـدوث آ

ا على الصـــــمود، واختاذ   اإلجراءات الالزمة  بوســـــائل منها تعزيز قدر
ـا إىل مـا كـانـت عليــه من أجـل حتقيق الصـــــــــــــــحــة واإلنتــاجيــة   إلعـاد

 2020للمحيطات، حبلول عام  

جاً   ١-٢-١٤ ُ مراعاة قائمة على    عدد البلدان اليت تســتخدم 
 النظم اإليكولوجية إلدارة املناطق البحرية 

ره، جبملـة    ٣-١٤ تقليـل حتمض احمليطـات إىل أدىن حـد ومعـاجلـة آ
ت  وسائل منها تعزيز التعاون العلمي على مجيع املستو

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

اء الصـــيد املفرط والصـــيد تنظيم الصـــيد ع  ٤-١٤ لى حنو فعال، وإ
غري القانوين، وغري املبلغ عنه، وغري املنظم وممارسات الصيد املدمرة، 
وتنفيــذ خطط إدارة قــائمــة على العلم، من أجــل إعــادة األرصــــــــــــــــدة  
ــل على  الســـــــــــــمكية إىل ما كانت عليه يف أقرب وقت ممكن، لتصـــــــــــ

ت اليت ميكن أن تتيح إنتا  ج أقصـــى غلة مســـتدامة  األقل إىل املســـتو
 2020وفقا ملاً حتدده خصائصها البيولوجية، حبلول عام  

ت    ١-٤-١٤ نســــبة األرصــــدة الســــمكية املوجودة ضــــمن املســــتو
 املستدامة بيولوجيا

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

 2020املعلومات العلمية املتاحة، حبلول عام  

 نطاق املناطق احملمية مقابل املناطق البحرية   ١-٥-١٤
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ت (من خطة التنمية املستدامة لعام    املؤشرات ) 2030األهداف والغا
ت املقدمة إىل مصـــــــــــــــاـئد    ٦-١٤   حظر أشـــــــــــــــكال معينة من اإلعا

األمساك اليت تسـهم يف اإلفراط يف قدرات الصـيد ويف صـيد األمساك،  
ت اليت تســـــــاهم يف صـــــــي د األمساك غري املشـــــــروع وغري  وإلغاء اإلعا

ت جديدة   ــتحداث إعا املبلغ عنه وغري املنظم، واإلحجام عن اســـــــــ
من هذا القبيل، مع التســـــــــــليم بضـــــــــــرورة أن تكون املعاملة اخلاصـــــــــــة  
ــيلية املالئمة والفعالة، للبلدان النامية وأقل البلدان منواً، جزءاً  والتفضـــ

ــات منظمة التجارة العاملية   ت  ال يتجزأ من مفاوضــــــــــ ــأن اإلعا بشــــــــــ
 ) 4( 2020املقدمة ملصائد األمساك، حبلول عام  

 مـدى تنفيـذ الصـــــــــــــــكوك الـدوليـة الراميـة إىل مكـافحـة   ١-٦-١٤
 صيد األمساك غري املشروع وغري املبلغ عنه وغري املنظم

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

جبملة وسـائل منها اإلدارة املسـتدامة ملصـائد األمساك، وتربية األحياء  
 2030املائية، والسياحة، حبلول عام  

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

 البلدان

ونقـــــل -14 البحـــــث،  ــدرات  قـــ ــة، وتطوير  العلميـــ املعـــــارف  دة  ز أ 
اللجنـــــة األوقيـــــانوغرافيـــــة   معـــــايري  مراعـــــاة  مع  البحريـــــة،  التكنولوجيـــــا 
ــل التكنولوجيــــا   ــة املتعلقـــة بنقـ التوجيهيـ ــا  ــة ومبـــادئهـ ــدوليـ الـ ــة  احلكوميـ
البحرية، من أجل حتســــــــني صــــــــحة احمليطات، وتعزيز إســــــــهام التنوع  
البيولوجي البحري يف تنمية البلدان النامية، وال ســـــيما الدول اجلزرية  

 الصغرية النامية وأقل البلدان منوا 

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

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

 مدى  تطبيق إطار قانوين/تنظيمي/سـياسـايت/مؤسـسـي  1-ب-14
ــول إىل املوارد ــغرية يف الوصــــــــ ــائد األمساك الصــــــــ  يعرتف حبقوق مصــــــــ

 البحرية وحيمي تلك احلقوق
ج تعزيز حفظ احمليطات ومواردها واســـــــــتخدامها اســـــــــتخداما  -14

ــيغته الواردة يف اتفاقية األمم  مســـــــــــــتداما بتنفيذ القانون الدويل بصـــــــــــ
ر اليت تضــــــــــــــع اإلطار القانوين حلفظ احمليطات  املتحدة لقانون البحا

ــري إليه  ــتخدامها على حنو مســــــتدام، على حنو ما تشــــ ومواردها واســــ
 “املستقبل الذي نصبو إليه ”من وثيقة    158الفقرة 

ـــــديق على    1-ج-14 ــاً يف التصــــــــــــ ــدمـ ــدان اليت حترز تقـ ــدد البلـ عـ
حمليطـات تنفـذ القـانون الـدويل، ويف قبول تلــك   صـــــــــــــــكوك متعلقـة 

ك وتنفيذها مبوجب أطر قانونية وسـياسـاتية ومؤسـسـية، على  الصـكو 
ــل   ــار، من أجـ البحـ ــانون  ــدة لقـ ــة األمم املتحـ ــاقيـ النحو الوارد يف اتفـ

 حفظ احمليطات ومواردها، واستخدامها على حنو مستدام 

ت على حنو مســـــتدام،  محاية النظم اإليكولوجية الربية وترميمها وتعزيز اســـــتخدامها على حنو مســـــتدام، وإدارة الغا  -15اهلدف  
 ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي

_______________ 

  مع مراعاة مفاوضات منظمة التجارة العاملية اجلارية وجدول أعمال الدوحة اإلمنائي ووالية هونغ كونغ الوزارية.   ) 4( 
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ت (من خطة التنمية املستدامة لعام    املؤشرات ) 2030األهداف والغا
والنظم   ١-١٥   ــة  الربيــــ ــة  اإليكولوجيــــ النظم  وترميم  حفظ  ــة  ــالــــ كفــــ

ت   ا، وال ســـــــــــــيما الغا اإليكولوجية للمياه العذبة الداخلية وخدما
اجلافة، وكفالة اســتخدامها على واألراضــي الرطبة واجلبال واألراضــي 

حنو مسـتدام، وذلك وفقاً لاللتزامات املنصـوص عليها يف االتفاقات  
 2020الدولية، حبلول عام  

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

تشــــــــــــــملها املناطق احملمية، حبســــــــــــــب نوع النظام  واملياه العذبة واليت 
 اإليكولوجي

ت، ووقف    ٢-١٥ تعزيز تنفيذ اإلدارة املســـــتدامة جلميع أنواع الغا
دة كبرية يف نسـبة  ت املتدهورة وحتقيق ز ت، وترميم الغا إزالة الغا
ــعيد العاملي، حبلول عام  ت على الصــــــ التشــــــــجري وإعادة غرس الغا

2020 

ت  ١-٢-١٥  التقدم احملرز يف إرساء اإلدارة املستدامة للغا

حة التصـحر، وترميم األراضـي والرتبة املتدهورة، مبا يف  مكاف  ٣-١٥
ت، والسـعي إىل  لتصـحر واجلفاف والفيضـا ذلك األراـضي املتأثرة 

 2030حتقيق عاٍمل خاٍل من ظاهرة تدهور األراضي، حبلول عام  

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

اإليكولوجية اجلبلية، مبا يف ذلك تنوعهـا  كفالة حفظ النظم   ٤-١٥
ــافع اليت ال غىن  املنـ ـــا على توفري  ــدر ــل تعزيز قـ البيولوجي، من أجـ

 2030عنها لتحقيق التنمية املستدامة، حبلول عام  

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

 جلبليمؤشر الغطاء األخضر ا   ٢-٤-١٥

ــد من تـــدهور املوائـــل    ٥-١٥ ــامـــة للحـ اختـــاذ إجراءات عـــاجلـــة وهـ
حبـلـول   والـقـيــــــــام،  الـبـيـولـوجـي،  الـتـنـوع  فـقــــــــدان  ووقـف  الـطـبـيـعـيــــــــة، 

 ، حبماية األنواع املهدَّدة ومنع انقراضها2020  عام 

 مؤشر القائمة احلمراء  ١-٥-١٥

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

 املوارد، على النحو املتفق عليه دوليا

البلــــدان اليت اعتمــــدت أطرا تشـــــــــــــــريعيــــة وإداريــــة    ١-٦-١٥ ــدد  عـ
 وسياساتية لكفالة تقاسم املنافع على حنو عادل ومنصف

ع اختاذ إجراءات عاجلة لوقف الصـــــــيد غري املشـــــــروع لألنوا   ٧-١٥
ـا، والتصـــــــــــــــدي ملنتجـات   ت واالجتـار  ت واحليوا احملميـة من النبـا
األحياء الربية غري املشــــــــروعة، على مســــــــتويي العرض والطلب على 

 السواء

ا، اليت جرى صـــــــيدها    ١-٧-١٥ ــبة األحياء الربية املتجر   وأنســـــ
ا على حنو غري مشروع  االجتار 
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ت (من خطة التنمية املستدامة لعام    املؤشرات ) 2030األهداف والغا
يبـــة الغـــازيـــة إىل النظم اختـــاذ تـــدابري ملنع إدخـــال األنواع الغر   ٨-١٥  

اإليكولوجية لألراضــي واملياه وتقليل أثر ذلك إىل حد كبري، ومراقبة  
 2020األنواع ذات األولوية أو القضاء عليها، حبلول عام 

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

 اإليكولوجية أو مراقبتها
يف    ٩-١٥ اـلـبـيولـوجـي  واـلتـنـوع  اإلـيكـوـلوجـيــــــــة  الــنظـم  قــيم  إدمــــــــاج 

ــــــرتاتيجيات احلد من  عمليات التخطيط، والعمليات اإلمنائية، واســـــــــ
ت، على الصــــــــــــعيدين الوطين واحمللي، حبلول عام  الفقر، واحلســــــــــــا

2020 

ــــعت أهدافاً وطنية تشـــــــبه   ١-٩-١٥  (أ) عدد البلدان اليت وضـــ
ـــــــــــي للتنوع البيولوجي   2أو تتواءم مع اهلدف   من أهداف آيتشـــ

،  2020-2011من اخلطة االســــــــرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة  
ـــا وخطط العمـــل الوطنيـــة للتنوع البيولوجي،   ـــــــــرتاتيجيـــا يف اســــــ

التنوع    ومراعــاةوالتقــدم احملرز حنو حتقيق هــذه األهــداف؛ (ب)  
ــــــبة واإلبالغ، اليت تعرَّف  البيولوجي يف النظم الوطنـية للمحـاســــــــــ

 ا تنفيذ لنظام احملاسبة البيئية االقتصادية 
دة كبرية -15 ا ز د أ حشـــــــــد املوارد املالية من مجيع املصـــــــــادر وز

بغرض حفظ التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجيـة واســـــــــــــــتخـدامهـا  
 استخداماً مستداماً 

ـــــاعدة اإلمنائية الرمسية بشـــــــــــأن حفظ التنوع    1-أ-15 (أ) املســــــ
قـة  (ب) واإليرادات احملقَّ   ؛ البيولوجي واســـــــــــــــتخـدامـه املســـــــــــــــتـدام

مّ  لتنوع  واألموال ا ــلة  عة من األدوات االقتصــــــادية ذات الصــــ
 البيولوجي

ـــادر وعلى مجيع -15 املصـــــــــــــــ ــد موارد كبرية من مجيع  ب حشــــــــــــــــ
ت وتوفري ما يكفي   ت بغرض متويل اإلدارة املســـتدامة للغا املســـتو
من احلوافز للبـلدان الـنامـية لتعزيز تـلك اإلدارة، حتقيـقا ألغراض منهـا  

ت وإعادة ال  تحريجحفظ الغا

(أ) املســــــاعدة اإلمنائية الرمسية بشــــــأن حفظ التنوع    1-ب-15
قـة  (ب) واإليرادات احملقَّ   ؛ البيولوجي واســـــــــــــــتخـدامـه املســـــــــــــــتـدام

مّ  لتنوع  واألموال ا ــلة  عة من األدوات االقتصــــــادية ذات الصــــ
 البيولوجي

ج تعزيز اـلدعم العـاملي للجهود الراميـة إىل مكـافحـة الصـــــــــــــــيـد -15
ا، وذلك بوســــــــائل تشــــــــمل   غري املشــــــــروع لألنواع احملمية واالجتار 
تمعات احمللية على الســعي إىل احلصــول على فرص   دة قدرات ا ز

 سبل كسب الرزق املستدامة 

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

حة إمكانية    - 16اهلدف   ــتدامة، وإ ــاملة ال يهمش فيها أحد من أجل حتقيق التنمية املســـــــ ـــ ــجيع على إقامة جمتمعات مســــ ــــــ التشـ
ت وصول اجلميع إىل العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة    وشاملة للجميع على مجيع املستو

احلد بقدر كبري من مجيع أشــكال العنف وما يتصــل به من   ١-١٦
 معدالت الوفيات يف كل مكان

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

لنــــــــزاعات لكل   ٢-١-١٦  نسمة،    100  000الوفيات املتصلة 
 والسبب  واجلنسحبسب العمر  
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ت (من خطة التنمية املستدامة لعام    املؤشرات ) 2030األهداف والغا
نسـبة السـكان الذين تعرضـوا (أ) للعنف البدين و (ب)    ٣-١-١٦   

ــر شـــــهرا  العنف النفســـــي و (ج) العنف اجلنســـــي خالل االثين عشـــ
 السابقة 

ألمان عند  ٤-١-١٦  جتواهلم على    نسـبة السـكان الذين يشـعرون 
 األقدام مبفردهم يف أحناء املنطقة اليت يعيشون فيها

اء ما    ٢-١٦ يتعرض له األطفال من ســـــوء املعاملة واالســـــتغالل  إ
لبشر ومجيع أشكال العنف والتعذيب  واالجتار 

نســـــبة األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني ســـــنة واحدة    ١-٢-١٦
ســـــنة والذين تعرضـــــوا ألي عقاب بدين و/أو اعتداء نفســـــي    17و  

 من جانب مقدمي الرعاية يف الشهر السابق
لبشـر لكل عدد ضـحا اال  ٢-٢-١٦  نسـمة،    100  000جتار 

 االستغالل  حبسب اجلنس والعمر وشكل
ت والشــــــــبان الذين ترتاوح أعمارهم بني ن  ٣-٢-١٦  ــا ــبة الشــــــ ســــــ

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

تعزيز ســــــــــــــــيادة الـقانون على الصـــــــــــــــعـيدين الوطين واـلدويل،    ٣-١٦
 صول اجلميع إىل العدالة وكفالة تكافؤ الفرص لو 

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

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

 السجناء
ـــــبـة الســـــــــــــــكـان الـذين عـانوا من نزاع يف العـامني    3-3-16 نســــــــــ

املاضـــــيني والذين اســـــتفادوا من آلية رمسية أو غري رمسية لتســـــوية  
  املنازعات، حبسب نوع اآللية 

ــــــروعـــة لألموال   ٤-١٦ احلـــد بقـــدر كبري من التـــدفقـــات غري املشـــــــــ
ا ومكافحة   واألســـــلحة، وتعزيز اســـــرتداد األصـــــول املســـــروقة وإعاد

 2030مية املنظمة، حبلول عام مجيع أشكال اجلر 

القيمة اإلمجالية للتدفقات املالية غري املشــــروعة الداخلة    ١-٤-١٦
ت املتحدة)  لقيمة احلالية لدوالرات الوال  واخلارجة (

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

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

ــوة ملســــــــــؤول حكومي، أو طلب منهم  ــؤول حكومي ودفعوا رشــــــــ مبســــــــ
ــوة، خالل  ــؤولون احلكوميون دفع رشــــ ــهرا  أولئك املســــ االثين عشــــــر شــــ

 السابقة 
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ت (من خطة التنمية املستدامة لعام    املؤشرات ) 2030األهداف والغا
ــلت مرة واحدة على    ٢-٥-١٦    ــبة األعمال التجارية اليت اتصــــ نســــ

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

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

ت  مجيع املستو
ــــلية    ١-٦-١٦ النفقات احلكومية الرئيســـــية كنســـــبة من امليزانية األصـ

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

 االستفادة من اخلدمات العامة 
القرارات على حنو مســـــــــــــــتجـيب لالحتـياجـات  كـفاـلة اختـاذ     ٧-١٦

ت  وشامل للجميع وتشاركي ومتثيلي على مجيع املستو
 نســــبة الوظائف يف املؤســــســــات الوطنية واحمللية، مبا يف  ١-٧-١٦

 ذلك (أ) اهليئات التشـــــــــــريعية؛ (ب) اخلدمة العامة؛ (ج) الســـــــــــلطة 
لتوزيـعات الوطنـية حســـــــــــــــب اجلنس، والعمر  ،القضـــــــــــــــائـية؛ مـقارـنًة 

 واألشخاص ذوي اإلعاقة، والفئات السكانية 
نســــــبة الســــــكان الذين يعتقدون أن صــــــنع القرار عملية    ٢-٧-١٦ 

شــــــــــــــــاملــة للجميع وملبيــة لالحتيــاجــات، حبســــــــــــــــب اجلنس والعمر  
 واإلعاقة والفئة السكانية 

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

عضـــــــــــــــوية البـلدان الـنامـية يف املنظمـات الدولـية  نســــــــــــــــبة    ١-٨-١٦
 وحقوقها يف التصويت يف تلك املنظمات

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

ت  كفــالــة وصـــــــــــــــول اجلمهور إىل امل  ١٠-١٦ علومــات ومحــايــة احلر
 األساسية، وفقاً للتشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية 

القتـــــــل،    ١-١٠-١٦ حـــــــاالت  من  منـــــــه  التحقق  مت  مـــــــا  ــــــدد  عـ
واالختطاف، واالختفاء القســري، واالحتجاز التعســفي، والتعذيب  
م والنقابيني   للصــــــحفيني والعاملني يف الوســــــط اإلعالمي املرتبطني 

 وق اإلنسان خالل االثين عشر شهرا املاضية واملدافعني عن حق 

ــتورية    ٢-١٠-١٦  ت دســــــ ــما عدد البلدان اليت تعتمد وتطبق ضــــــ
 و/أو تشريعية و/أو سياساتية إلطالع اجلمهور على املعلومات

ــــــلة، جبملة أمور منها  أ  -16 ــــ ــــــســـــــــــات الوطنية ذات الصـ ــــ تعزيز املؤسـ
ت، وال التعـاون اـلدويل، من أجـل بـناء القـدرات على مجيع   ــــــتو ــــ املســــ

 سيما يف البلدان النامية، ملنع العنف ومكافحة اإلرهاب واجلرمية

وجود مؤســــســــات وطنية مســــتقلة حلقوق اإلنســــان وفقا    1-أ-16
ريس  ملبادئ 
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ت (من خطة التنمية املستدامة لعام    املؤشرات ) 2030األهداف والغا
ب تعزيز القوانني والســياســات غري التمييزية وإنفاُذها لتحقيق  -16  

 التنمية املستدامة 
ــبة الســـــــكان الذين أبلغوا عن ت 1-ب-16 ــــ ــــــخصـــــــيا  نسـ ــــــهم شـ عرضـ

ملمارسـات متييزية أو حترش خالل االثين عشـر شـهرا السـابقة ألسـباب  
 حيظر القانون الدويل حلقوق اإلنسان التمييز على أساسها

 تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العاملية وتنشيطها من أجل التنمية املستدامة   - 17اهلدف  
  الشؤون املالية 

ــمل تقدمي الدعم تعزيز تعبئة املوارد   ١-١٧ ــائل تشــــــــــــ احمللية، بوســــــــــــ
الدويل إىل البلدان النامية، لتحسني القدرات احمللية يف جمال حتصيل  

 الضرائب وغريها من اإليرادات

جمموع اإليرادات احلكومية اإلمجالية كنســــــــبة من الناتج    ١-١-١٧
 احمللي اإلمجايل، حبسب املصدر

 احمللية   املمولة من الضرائبنسبة امليزانية احمللية   ٢-١-١٧
ــــا يف جمــــال    ٢-١٧ ــا التزامــ النمو بتنفيــــذ  البلــــدان املتقــــدمــــة  ــام  قيــ

املســـــــــــــــاعـدة اإلمنـائـية الرمسـية تنفـيذاً كـامًال، مبـا يف ذـلك التزام العـدـيد 
يف املائة من   0,7من تلك البلدان ببلوغ هدف ختصـــــــــيص نســـــــــبة 

املقــدمــة إىل   دخلهــا القومي اإلمجــايل للمســــــــــــــــاعــدة اإلمنــائيــة الرمسيــة 
يف املــائــة    0,15البلــدان النــاميــة، وختصـــــــــــــــيص نســـــــــــــــبــة ترتاوح بني  

ــاعدة اإلمنائية    0,20 و يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للمســــ
الرمسية ألقل البلدان منواً؛ ويشـــجَّع مقدمو املســـاعدة اإلمنائية الرمسية 

يف املائة   0,20على النظر يف إمكانية رسـم هدف ُخيصـص مبوجبه  
لى األقل من الناتج القومي اإلمجايل للمســــــــــــــاعدة اإلمنائية الرمسية ع

 ألقل البلدان منوا 

صــايف املســاعدة اإلمنائية الرمسية، وجمموعها، واملســاعدة    ١-٢-١٧
اإلمنـائيـة الرمسيـة املقـدمـة إىل أقـل البلـدان منواً، كنســـــــــــــــبـة من الـدخـل  

ائية التابعة  القومي اإلمجايل للجهات املاحنة يف جلنة املســـــــــــاعدة اإلمن 
 ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

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

ــــــــاعدة اإلمنائية    ١-٣-١٧ االســـــــــــتثمار املباشـــــــــــر األجنيب واملســـ
الرمسيـة والتعـاون يف مـا بني بلـدان اجلنوب كنســـــــــــــــبـة من إمجـايل  

 الدخل القومي
ت املتحـدة)    ٢-٣-١٧  حجم التحويالت املـاليـة (بـدوالرات الوال

 كنسبة من جمموع الناتج احمللي اإلمجايل
حتقيق القدرة على حتمل الديون مساعدة البلدان النامية يف   ٤-١٧

ــات الرامية إىل تعزيز   ــياســ ــيق الســ على املدى الطويل من خالل تنســ
التمويـل بـديون وختفيف أعبـاء الـديون وإعـادة هيكلتهـا، حســـــــــــــــب 
ا  االقتضاء، ومعاجلة مسألة الديون اخلارجية للبلدان الفقرية املثقلة 

 إلخراجها من حالة املديونية احلرجة 

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

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

ـــــجيع    ١-٥-١٧ لتشــــــــــ عـــدد البلـــدان اليت تعتمـــد وتنفـــذ نظمـــاً 
 االستثمار لصاحل البلدان النامية، مبا يف ذلك أقل البلدان منواً 



A/RES/71/313 
E/CN.3/2018/2 
E/CN.3/2019/2 
E/CN.3/2020/2   
 

27/29 

ت (من خطة التنمية املستدامة لعام    املؤشرات ) 2030األهداف والغا
  التكنولوجيا   
تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل بني الشـــــــــمال واجلنوب ويف   ٦-١٧

لعلوم   يتعلق  مـــــــا  يف  الثالثي  والتعـــــــاون  اجلنوب  بلـــــــدان  بني  مـــــــا 
والتكنولوجيا واالبتكار والوصــــــــول إليها، وتعزيز تبادل املعارف وفق  

عليها، بوســــــائل تشــــــمل حتســــــني التنســــــيق يف ما بني  شــــــروط متفق  
اآللـيات الـقائمـة، وال ســـــــــــــــيمـا على مســـــــــــــــتوى األمم املتحـدة، ومن 

 التكنولوجيا  خالل آلية عاملية لتيسري

االشــرتاكات يف اإلنرتنت الســلكي ذي النطاق العريض    ١-٦-١٧
 5من السكان، حبسب السرعة   100لكل 

 

ـــــــــــليمة بيئيًا ونقلها ونشـــــــــــــــرهـا    ٧-١٧ تعزيز تطوير تكنولوجيات ســــ
الشـــــــــروط وتعميمها يف البلدان النامية بشـــــــــروط مواتية، مبا يف ذلك  

 التساهلية والتفضيلية، وذلك على النحو املتفق عليه 

أجـــــل    ١-٧-١٧ من  النـــــاميـــــة  للبلـــــدان  التمويـــــل  مبلغ  جمموع 
ــليمة بيئياً ونقلها ونشــــرها    اســــتحداث   تشــــجيع تكنولوجيات ســ

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

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

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنرتنت  ١-٨-١٧

  بناء القدرة 
تعزيز الـدعم الـدويل لتنفيـذ بنـاء القـدرات يف البلـدان النـاميـة   ٩-١٧

تنفيـذاً فعـاًال وحمـدد األهـداف من أجـل دعم اخلطط الوطنيـة الراميـة 
ــمل التعاون   إىل تنفيذ مجيع أهداف التنمية املســــتدامة، بوســــائل تشــ

 بني الشمال واجلنوب ويف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي

ــائل  القي  ١-٩-١٧ ــاعدة املالية والتقنية (بوســــــــــ مة الدوالرية للمســــــــــ
ــمال واجلنوب ويف ما بني بلدان اجلنوب   ــمل التعاون بني الشـــــــــ تشـــــــــ

 والتعاون الثالثي) املرصودة للبلدان النامية 

  التجارة 
ــدد األطراف عـــاملي وقـــائم على   ١٠-١٧ ــاري متعـ ــاد نظـــام جتـ إجيـ

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

 الدوحة اإلمنائية اليت وضعتها تلك املنظمة 

املتوســـــــــــــــط املرجح للتعريفـات اجلمركـية يف مجيع أحنـاء    ١-١٠-١٧
 العامل

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

 2020عام  

حصـة البلدان النامية وأقل البلدان منواً من الصـادرات    ١-١١-١٧
 العاملية 

_______________ 
 .217.6بقًا على أنه  سا   17.6.1تم إدراج المؤشر الحالي   5
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ت (من خطة التنمية املستدامة لعام    املؤشرات ) 2030األهداف والغا
حتقيق التنفيذ املناســـــــب التوقيت لوصـــــــول منتجات مجيع   ١٢-١٧  

ــوم مجركية أو حصــــــــــــص   أقل البلدان منواً إىل األســــــــــــواق بدون رســــــــــ
منظمة التجارة العاملية، بوســـــائل منها  مفروضـــــة، متاشـــــياً مع قرارات  

كفالة جعل قواعد املنشـــــــــــــــأ التفضـــــــــــــــيلية املنطبقة على واردات أقل 
البلدان منواً شــفافًة وبســيطًة، وكفالة مســامهة تلك القواعد يف تيســري 

 الوصول إىل األسواق

اليت تواجهها    ة حلتعريفات اجلمركية املرجّ ا متوســط   ١-١٢-١٧
 والدول اجلزرية الصغرية النامية  لدان منواً البلدان النامية وأقل الب 

  املسائل العامة 
  اتساق السياسات واملؤسسات

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

 لوحة متابعة حالة االقتصاد الكلي  ١-١٣-١٧

اتســــــــــــــــــاق   ١-١٤-١٧ تعزيز اتساق السياسات ألغراض التنمية املستدامة   ١٤-١٧ لتعزيز  آليــــات  ــا  البلــــدان اليت لــــديهــ عــــدد 
 سياسات التنمية املستدامة 

لوضع وتنفيذ  احرتام اهلامش السياسايت والقيادة لكل بلد   ١٥-١٧
 سياسات للقضاء على الفقر وحتقيق التنمية املستدامة 

التخطيط    ١-١٥-١٧ وأدوات  النتــــائج  اســـــــــــــــتخــــدام أطر  مــــدى 
 اململوكة للبلدان من جانب مقدمي التعاون اإلمنائي

  شراكات أصحاب املصلحة املتعددين
املســــتدامة،  تعزيز الشــــراكة العاملية من أجل حتقيق التنمية   ١٦-١٧

وتكميلها بشـــــــــــــراكات بني أصـــــــــــــحاب املصـــــــــــــلحة املتعددين جلمع  
وذلــــك   واملوارد املــــاليــــة وتقــــامسهــــا،  املعــــارف واخلربات والتكنولوجيــــا 
ــتدامة يف مجيع البلدان، وال  دف دعم حتقيق أهداف التنمية املســـــــ

 سيما البلدان النامية 

تعلق  عدد البلدان اليت أبلغت عن إحراز تقدم يف ما ي  ١-١٦-١٧
طر رصــــد فعالية التنمية ألصــــحاب املصــــلحة املتعددين اليت تدعم  

 حتقيق أهداف التنمية املستدامة 

تشــجيع وتعزيز الشــراكات العامة والشــراكات بني القطاع   ١٧-١٧
ــتفادة   الســ تمع املدين الفعالة،  ــراكات ا العام والقطاع اخلاص وشــ

ا لتعبئة املواردمن اخلربات املكتسبة من الشراكات ومن اسرتات  يجيا

ـــــــــود    ١-١٧-١٧ املرصــــــ ــدة  املتحـــــ ت  الوال ــدوالرات  بـــــ املبلغ 
 للشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف جمال البىن التحتية 

ت     والرصد واملساءلة البيا
تعزيز تقــدمي الــدعم لبنــاء قــدرات البلــدان النــاميــة، مبــا يف    ١٨-١٧

دة   ذلك أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصـــغرية النامية، لتحقيق ز
ت عــاليــة اجلودة ومنــاســـــــــــــــبــة التوقيــت وموثوقــة   كبرية يف توافر بيــا
ومفصـــــــــــــلة حســـــــــــــب الدخل، واجلنس، والســـــــــــــن، واالنتماء العرقي  

اإلثين، والوضـــــــــــــــع من حيـــث اهلجرة، واإلعـــاقـــة، واملوقع اجلغرايف،  و 
وغريها من اخلصـــــــائص ذات الصـــــــلة يف الســـــــياقات الوطنية، حبلول  

 2020عام  

ــد أهداف    ١-١٨-١٧ ــائية من أجل رصـ ــر القدرة اإلحصـ مؤشـ
 التنمية املستدامة 

عدد البلدان اليت لديها تشــــــــــــريعات إحصــــــــــــائية على    ٢-١٨-١٧
ملبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية   الصعيد الوطين واليت تتقيد 
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ت (من خطة التنمية املستدامة لعام    املؤشرات ) 2030األهداف والغا
ــائية وطنية ممولة  عدد البلدان اليت لديها خطة    ٣-١٨-١٧    إحصــــــــــ

 لكامل وقيد التنفيذ، حبسب مصدر التمويل
االســـــــتفادة من املبادرات القائمة لوضـــــــع مقاييس للتقدم    ١٩-١٧

احملرز يف حتقيق التنميــة املســـــــــــــــتــدامــة تكمــل النــاتج احمللي اإلمجــايل،  
ــائيــة يف البلــدان النــاميــة، حبلول عــام  ودعم بنــاء القــدرات اإلحصــــــــــــــ

2030 

ة الـدوالريـة جلميع املوارد املتـاحـة لتعزيز القـدرات  القيمـ  ١-١٩-١٧
 اإلحصائية يف البلدان النامية 

ــــــــــبــة البلــدان اليت (أ) أجرت تعــداداً واحــداً على    ٢-١٩-١٧ نســـــ
األقل للســــــكان واملســــــاكن يف الســــــنوات العشــــــر املاضــــــية؛ و (ب)  

ــبة  ــبة    100حققت نســـــ يف   80يف املائة يف تســـــــجيل املواليد ونســـــ
 تسجيل الوفياتاملائة يف 

i قل اسم المؤشر الذي تمت الموافقة عليه من قبل فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة 

(IAEG-SDGs) 2021 في 13 مارس و 2 أبريل 2020. الموافقة النهائية بانتظار الدورة الثانية والخمسين للجنة اإلحصائية في مارس.  


