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اللجنة اإلحصائية

الدورة السابعة واألربعون
 11-8آذار/مارس 2016
البند ( 3أ) من جدول األعمال املؤقت*
بنود للمناقشة واختاذ القرار :البيانـا واملؤرـرا
املتعلقة خبطة التنمية املستدامة لعام 2030

تقريــر يري ـ اخلــءاا املشــتر بــا الوملــاال املعــه اؤرــرا أ ــدا
التنمية املستدامة
مذملرة من األما العام
ويقـــا ملقـــرر اجمللـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي  216/2015واملمارســـا املتبعـــة
املاضي ،يتشر األما العام بأن حييل تقرير يري اخلءاا املشتر با الوملاال املعه اؤررا
أ ـدا التنميـة املسـتدامةس وسـيقدم ـذا التقريـر عرضــا عامـا ألعمـال يريـ اخلـءاا ييمـا يتعلـ
بوضــإ ارــار مؤرــرا عامليــة لرفــد األ ــدا والةايــا الــواردة دطــة التنميــة املســتدامة
لعام  2030س ويصف التقرير األنشطة اليت اضطلإ هبـا يريـ اخلـءاا منـذ انشـائء بنـاا علـ قـرار
اختذتء اللجنة اإلحصائية دورهتا السادسة واألربعا ويعرض أيضـا مقترحـا يتضـمن مؤرـرا
عاملية ملتابعة دطة التنمية املستدامة لعام  2030واستعراضهاس ويتضمن املقترح مؤررا جلميـإ
حـا اتـاؤ مؤرـرا
األ دا والةايا  ،حيث يرد بالفعل تعريف ملامل لبعض املؤرـرا
قليلة أدرى لبعض التنقيح عقب اجراا املزيد من املشـاورا س وسـيدقدم اـديث يتعلـ باجملموعـة
وثيقة معلوما أساسية ستدعرض عل اللجنةس
األدرية من املؤررا
وتددع اللجنة اإلحصائية اىل التعلي عل التقدم الذي أحرزه يري اخلـءاا وااا ـا
العمل املستقبلس وترد الفقرة  38من ذا التقرير نقاط ملي تناقشها اللجنةس
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أوالً  -معلوما أساسية
 - 1أقر اللجنة اإلحصائية ،دورهتا السادسة واألربعا ،تشـييل الفريـ املشـتر بـا
الوملــاال املعــه اؤرــرا أ ــدا التنميــة املســتدامة وقــرر أن دتــنقتح ادتصافــاتء املقترحــة
تلك الدورةس وأملد أن علـ املياتـب اإلحصـائية الورنيـة
عل أساس املناقشة اليت جر
القيام بدور ريادي وضإ ارار املؤررا ليفالة األدذ بزمام املبادرة علـ الصـعيد الـوره،
ووايقت عل أن يضـم يريـ اخلـءاا نيـملا مـن املياتـب اإلحصـائية الورنيـة ،ونيـملا ،بصـفة
مراقبا ،من املياتب اإلحصائية الورنية لل بلـدان ريـري األعضـاا يريـ اخلـءاا ،وملـذلك مـن
املنظمــا والوملــاال اإلقليميــة والدوليــةس واضــاية اىل ذلــك ،أرــري االدتصافــا اىل أن
الفري سيعمل بطريقة منفتحة ورفايةس وبةيـة ملفالـة التمميـل اإلقليمـي العـادل واخلـءة الفنيـة،
رُلـب مــن االيــا اإلقليميــة القائمــة تررــيح أعضـاا الفريـ س ورلبــت اللجنــة أيضــا أن يدراعــي
يري اخلءاا برنامج عملء االستنتاجا اليت دلص اليها اجتمـا يريـ اخلـءاا بشـأن ارـار
مؤررا خلطة التنمية ملا بعد عام  2015املعقود يومي  25و  26رباط/يءاير 2015س
 - 2وعقب الدورة الرابعة والسـتا للجنـة اإلحصـائية ،اقتـرح أعضـاه ا املنتببـون والبـال
االعتبار ،تنقـيح ادتصافـا
االجتما
عدد م  24عضوا ،مإ أدذ املناقشة اليت دار
يري اخلءاا ليي تستبدم مؤقتا حىت اجتما اللجنة التايل (انظر املري األول)س
 - 3ملما اتف أعضاا اللجنة اإلحصائية املنتببون علـ مقتـرح بشـأن التمميـل اجلةـرا
يري اخلءااس وبناا عل رلب رئيس اللجنة ،وبتأييـد مـن اللجـان اإلقليميـة ،ررـحت االيـا
اإلحصائية اإلقليمية أعضاا الفريـ ثملـون املنـار الـيت تنتمـي اليهـا تلـك االيـا س و لـول
موعــد االجتمــا األول للفري ـ  ،يــومي  1و  2حزيران/يونيــء  ،2015ملانــت أربــإ مــن
املنار اخلمس قد قدمت مجيإ ترريحاهتاس ويتـألف الفريـ حاليـا مـن  28نيـم عـن املياتـب
اإلحصائية الورنية (انظر املري الماين) ويضم ،بصفة مراقبا ،نيملا عن البلـدان ريـري األعضـاا
الفري وعن اللجان اإلقليميـة والوملـاال اإلقليميـة والدوليـة الـذين أسـدوا مشـورة ودعمـا
تقنيا اما مجيإ مراحـل العمليـة حـىت اانس ومـن املتوقـإ أن عـري أعضـاا يريـ اخلـءاا
مشاورا منتظمة مإ البلدان منارقهم ومنارقهم دون اإلقليميـة حـىت يتسـم أـم أن ثملـوا
مواقف مجيإ البلدان عل حنو ملـا س ملمـا رـارملت البلـدان ريـري األعضـاا الفريـ بنشـاط
أعمالــء بصــفة مراقــب ،وذلــك بأســاليب منــها ارســال مــدد هتا واإلعــرا عــن آرائهــا
املشاورا اإلليترونية واملشارملة ،أحيانا ،اجتماعا الفري س وتتـوىل رئاسـة الفريـ حاليـا
الفلبا وامليسيكس

2/56

15-22439

E/CN.3/2016/2

 - 4وقد أعاد اجلمعية العامة ،قرار ا ” ،1/70اويل عاملنا :دطـة التنميـة املسـتدامة
لعــام  ، “2030الــذي اعتمــد مــؤ ر قمــة األمــم املتحــدة العتمــاد دطــة التنميــة ملــا بعــد
عــام  25 2015أيلول/ســـبتمء  ،2015تأمليــد الواليـــة املهمـــة الــيت أســـندهتا اىل اللجنـــة
اإلحصائية واملتمملة وضإ وتنفيذ ارار املؤررا العاملية املقترحس وتشري الـدول األعضـاا
دطة عام  2030اىل أن ”ارار املؤررا العاملية ،الـذي سيصـوريء يريـ اخلـءاا املشـتر بـا
الوملاال املعه اؤرـرا أ ـدا التنميـة املسـتدامة ،سـتواي عليـء اللجنـة اإلحصـائية لـول
آذار/مارس  ،2016مث يعتمده بعدئذ اجمللس االقتصـادي واالجتمـاعي واجلمعيـة العامـة ،ويقـا
لواليتيهمــا ــذا الصــدد“ (القــرار  ،1/70الفقــرة )75س ويضـ عــن ذلــك ،اتفقــت الــدول
األعضــاا علـ أن ”تستررــد عمليــا املتابعــة واالســتعراض علـ مســتوى املنتــدى السياســي
الرييإ املستوى بـالتقرير املرحلـي السـنوي عـن أ ـدا التنميـة املسـتدامة الـذي سـيعده األمـا
العــام بالتعــاون مــإ منظومــة األمــم املتحــدة ،باالســتناد اىل ارــار املؤرــرا العامليــة والبيانــا
املستمدة من النظم اإلحصائية الورنية واملعلوما اجملمعـة علـ الصـعيد اإلقليمـي“ ،وتيليـف
األمانــة العامــة اهمــة اعــداد تقريــر مرحلــي ســنوي عــن أ ــدا التنميــة املســتدامة بنــاا عل ـ
املؤرــرا عل ـ النحــو يضــعء يري ـ اخلــءاا وينفــذه (املرجــإ نفســء ،الفقــرة )83س وس ـتددرؤ
قاعــدة بيانــا جلميــإ س ســل البيانــا الدوليــة املتاحــة الــيت تتعهــد ا الشــعبة
املؤرــرا
اإلحصائية التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامةس
 - 5ملما سلمت الدول األعضاا بأمهيـة البيانـا الياييـة ملتابعـة واسـتعراض التقـدم ارـرز
اقي أ دا دطة عام  2030ورياياهتا ،واتفقت علـ تيميـف اجلهـود الراميـة اىل تـدعيم
البلـدان الناميـة ،وال سـيما منـها البلـدان
القدرا اإلحصـائية وتعزيـز الـدعم لبنـاا القـدرا
األيريقيــة وأقــل البلــدان لــوا والبلــدان الناميــة ريــري الســاحلية والــدول اجلزريــة الصــةرية الناميــة
والبلدان املتوسطة الددل (القرار  ،1/70الفقرة ( 74ح))س
 - 6وسلمت الدول األعضـاا أيضـا بـأن املبـدأ األساسـي خلطـة عـام  2030الـذي يقضـي
بعدم ختلف أحد عن الرملب سيتطلب مسـتوى عاليـا تصـنيف البيانـا ورـدد علـ أنـء
”ستيون نالك حاجة لوجود بيانا جيدة موثوقة مصـنفة ثيـن اوصـول عليهـا الوقـت
املناســـب تســـاعد قيـــاس التقـــدم ارـــرز وتيفـــل اســـتفادة رـــاملة ال يدســـتمم منـــها أحـــد“
(القرار  ،1/70الفقرة )48س
 - 7والتزمــت الــدول األعضــاا بــأن تشــار بانتظــام متابعــة تنفيــذ دطــة عــام 2030
واستعراضء عل ملل من الصعيد الوره واإلقليمي والعاملي ،وباالتفاق عل أن تدستيمل ـذه
املؤرـــرا العامليـــة اؤرـــرا تضـــعها الـــدول األعضـــاا علــ الصـــعيدين اإلقليمـــي والـــوره
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(القرار  ،1/70الفقرتان  72و )75س وستضإ الدول األعضـاا مؤرـراهتا الورنيـة اـا يتمارـ
مإ املبدأ الوارد دطة عام  2030والذي يقضي بأن الةايا تعتء مرامي ذا رـابإ عـاملي
يدطمح اىل بلوريهـا ،حيـث اـدد ملـل حيومـة رياياهتـا الورنيـة اخلافـة هبـا مستررـدة اسـتوى
الطموح العاملي ولين مإ مراعاة الظرو الورنية (املرجإ نفسء ،الفقرة )55س

ثانيا  -عملية وضإ ارار املؤررا

العاملية

 - 8وويقا للتيليف الصادر بقرار اجلمعية العامة  ،1/70يسييون ارار املؤرـرا العامليـة
” بسيطا وحميما آن واحد ،وسيتناول مجيإ أ دا التنمية املستدامة ورياياهتـا ،اـا ذلـك
وســـائل التنفيـــذ ،وســـيحايجت علـ ـ مـــا اســـده مـــن تـــوازن سياســـي وتيامـــل ورمـــوح“
(القرار  ،1/70الفقرة )75س وقـ د عمـل الفريـ بصـورة ميمفـة جـدا وبـذل ملـل جهـد نييـن
ليفالة احترام ذه املبادئ احتراما تاماس
 - ٩وحسبما سلمت بء الدول األعضاا القرار  ،1/70يينبةي العمل عل وضـإ أسـس
البيانا حيمما ال تتواير تلك األسسس ومـن املتـود أن ييـون وضـإ ارـار املؤرـرا بأسـره
عمليــة تتطلــب وقتــا وينبةــي أن تنطــوي علــ احتمــال اددــال تنقيحــا مــإ اســن تــواير
املعار والبيانا س
 - 10و املفاوضا اويومية الدولية اليت أُجريت يـومي  23و  24آذار/مـارس 2015
بشأن املؤررا  ،عرض رئيس اللجنة اإلحصائية تقريرا تقنيا أعدتء اللجنة يتضـمن تقييمـا أجرتـء
املياتــب اإلحصــائية الورنيــة للمقترحــا األوليــة واإلررــادية للمؤرــرا الــيت أعــد ا دــءاا
منظومة األمم املتحدةس وأعربت الدول األعضاا ،ذلـك التقريـر ،عـن تأييـد ا خلريطـة الطريـ
اليت اتفقت عليها اللجنة اإلحصائية لوضإ ارار املؤررا العاملية وجدولء الـزمهس وعقـب تلـك
اإلحارة اإلع مية األوىل ،دأبت اللجنة عل تقـد معلومـا مسـتيملة اىل اجلمعيـة العامـة عـن
التقدم اررز العمل املتعل بإرار املؤررا العاملية ،اا ذلك ث ث احارا اع مية قدمها
رئـيس اللجنـة أيار/مــايو و وز/يوليـء وتشــرين المـاين/نويمء 2015س وقـد أتــاح ذلـك اجــراا
حوار س اواجة اليء با األوساط اإلحصـائية والسياسـية ،مـإ التسـليم بضـرورة املوالبـة علـ
ار األوساط السياسية ألن املؤررا العاملية ستيون جزاا ال يتجزأ من اخلطة العامة ،وذلك
رريم أن العمل وضعها تقه للةايةس
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العمل الـذي اضـطلإ بـء يريـ اخلـءاا املشـتر بـا الوملـاال
أ دا التنمية املستدامة

املعـه اؤرـرا

يـومي  1و  2حزيـران/
 - 11االجتما األول لفري اخلءاا ،الذي عقـد نيويـور
يونيء  ،2015ناقش األعضاا أساليب عمل الفري  ،وعملية انتقاا املؤرـرا  ،وريـري ذلـك مـن
املســائل البالةــة األمهيــة ،ممــل الــروابف بــا األ ــدا وتصــنيف البيانــا س ملمــا اســتعرض
االجتما أول اميإ للمؤرـرا املقترحـة ومدعرايـا البيانـا املتصـلة هبـا الـيت أعـدهتا الشـعبة
اإلحصائية ،باالستناد اىل التقييم األويل الذي أجرتـء املياتـب اإلحصـائية الورنيـة للمقترحـا
اليت قدمتها الوملاال الدولية املسؤولة عن مجإ املؤررا العاملية ورفـد اس ملمـا زواد أعضـاا
الفري بتجميإ للمددد الـواردة مـن اجملتمـإ املـدين واألوسـاط األملادثيـة والقطـا اخلـا
من دـ ل عمليـة تشـاور واسـعة النطـاق أجريـت قبـل االجتمـا س و االجتمـا  ،اتفـ علـ
اديــد مســارين للنقــا  ،حيــث يرملــز مســار أول للنقــا عل ـ األرــر املفا يميــة ومفــا يم
املؤررا وتعاريفها ،ويرملز مسار ثان عل اديد أوجء الترابف با األ دا والةايا س
 - 12و الفترة با  7وز/يوليء و  ٩آ /أريسطس  ،2015أجريت مشاورا ييمـا بـا
أعضاا يري اخلءاا ارار مساري النقا س واضاية اىل ذلك ،أُجريت مشاورا موازيـة مـإ
املراقبا (من الوملاال اإلقليمية والدولية والبلدان اليت ليست أعضاا الفري ) الـذين قـدموا
مدد واقتراحا اضايية بشأن املؤررا املقترحةس و الفتـرة مـن  11آ /أريسـطس اىل
 14أيلول/سـبتمء  ،2015أُجريــت مشــاورا مفتوحــة بشــأن املؤرــرا املقترحــة مــإ مجيــإ
البلــدان ،والوملــاال اإلقليميــة والدوليــة ،واجملتمــإ املــدين ،واألوســاط األملادثيــة ،والقطــا
اخلـا س وتضــمنت قائمـة املقترحــا الـيت جــرى استعراضـها ــذه املرحلـة مــن املشــاورا
مجيــإ املــدد أو التعليقــا أو التصــويبا الــيت تلقا ــا اخلــءاا مــن الوملــاال الدوليــة
األ ــدا والةايــا الــيت
االجتمــا األول للفري ـ أو عقبــء مبارــرة ،وملــذلك التةــيريا
اعتمدهتا املفاوضا اويومية الدولية بشـأن أ ـدا التنميـة املسـتدامة وأدرجـت الــمدقترح
النهائي” ،اويل عاملنا :دطة عام  2030للتنمية املستدامة“س
 - 13و هنايــة املشــاورا  ،أعــد رــعبة اإلحصــااا مــوجزا جلميــإ املــدد الــواردة،
وندشــر املــوجز عل ـ املوقــإ الشــبيي لفري ـ اخلــءاا ()http://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs
 25أيلول/ســـــبتمء ( 2015انظـــــر ”مـــــوجز التعليقـــــا  25 ،أيلول/ســـــبتمء ،)“2015
وزود الشــعبة أيضــا أعضــاا يري ـ اخلــءاا بتجميــإ ملــدد مفصــلة قــدمها اجملتمــإ املــدين
واألوساط األملادثية والقطا اخلا س
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 - 14واضــاية اىل املشــاورا املنظ امــة ،اضــطلإ أعضــاا يري ـ اخلــءاا ورــعبة اإلحص ـااا
بأنشطة عديدة تضمنت التفاعل مإ الدول األعضاا والوملاال واجملتمـإ املـدين ،ورـارملوا
اإلحارا واملشاورا التقنيةس
 - 15وأمثــر املشــاورا الــيت دامــت ألملمــر مــن رــهرين ثــروة اســتمنائية مــن املقترحــا
واملدد الـيت جدمعـت ووديـر ألعضـاا يريـ اخلـءاا ليـي عـروا أـا استعراضـا هنائيـا قبـل
اجتمــاعهم المــاينس واســتنادا اىل تعليقــا أعضــاا الفريــ  ،اقترحــت األمانــة العامــة تصــنيف
ثـ ث ي ــا  ،هبــد اقيـ أقصـ اســتفادة نيينــة مــن وقــت االجتمــا المــاين،
املؤرــرا
الـــذي ك ييـــن ليتـــيح اجـــراا مناقشـــة مستفيضـــة بشـــأن مجيـــإ املقترحـــا البـــال عـــدد ا
 225مقترحا بشأن املؤررا س وملانـت الف ـا الـيت نظـر ييهـا علـ النحـو التـايل :تلـك الـيت
اظ اوايقة عامة (”دضراا“) ،وتلك اليت تتضمن بعض املسائل اليت ك تدحل (”فـفراا“)،
وتلك اليت بدا أهنا ال تزال اتاؤ اىل مناقشـة أملمـر عمقـا (”رماديـة“)س ووايـ أعضـاا الفريـ
علـ ـ املقتـــرح وك تنـــاقش االجتمـــا المـــاين للفريـ ـ ســـوى املؤرـــرا الـــيت ترميز ـــا
باللون األففرس
 - 16وعدقـــد االجتمـــا المـــاين لفريـ ـ اخلـــءاا الفتـــرة مـــن  26اىل  28تشـــرين األول/
أملتوبر  2015بانيو  ،هبـد اسـتعراض ومناقشـة املؤرـرا املقترحـة واديـد اخلطـوا
املقبلة للعمليةس وحضر االجتما أملمر من  220مشارملا ،مشلوا نيملا لـ  24مـن بـا أعضـاا
الفري البال عدد م  28عضوا ،وحوايل  200مراقب ،مشلوا الدول ريري األعضاا الفريـ ،
ونيملا عن املنظما الدولية واإلقليمية واجملتمإ املدين واألوساط األملادثية والقطـا اخلـا س
ورملز املناقشة عل الف ة المانية من املؤررا  -تلك اليت ترميز ا بأهنا ”ففراا“س
 - 17واســـتعرض االجتمـــا مـــا موعـــء  81مؤرـــرا ”أفـــفر“ و  32مقترحـــا متعلقـــا
اؤررا اضايية بةرض تةطية الةايا املنطوية علـ عنافـر متعـددةس و ادتتـام املـداوال ،
واي أعضاا يري اخلءاا علـ ترميـز املؤرـرا الـيت نوقشـت علـ النحـو التـايل 67 :مؤرـرا
”أدضر“ ،تشري اىل أن أريلبية أعضاا الفري ك يين لـديهم رـواريل امـة بشـأن املقترحـا
و  34مؤرــرا ”رماديــا“ وحــذ مؤرــرينس ملمــا دالــص أعضــاا الفري ـ اىل أن املؤرــرا
”الرمادية“ سـتجري مناقشـتها مرحلـة الحقـة ،بينمـا ستدوضـإ الصـيةة النهائيـة للمؤرـرا
”اخلضراا“ الوقت امل ئم لتقد التقرير اىل اللجنة اإلحصائيةس أمـا املؤرـرا الـيت ترميز ـا
بأهنا ”رمادية“ ،يهي األساس تلك اليت ملان األعضاا قـد وايقـوا علـ ادراجهـا القائمـة
و دطــف التنفيــذ ،ولينــها ك تدحــجت بتواي ـ واســإ ااراا ،امــا بســبب اواجــة اىل ا ــام
الصيارية الدقيقة ،أو ألنء ال يـزال يدنظـر ديـارا فتلفـةس و ترميـز املؤرـرا الـيت ال تـزال
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ارار عمليـا حيوميـة دوليـة أدـرى أو الـيت تعـالئج مسـائل عـري استعراضـها
قيد النقا
دادــل عمليــا حيوميــة دوليــة أدــرى بــاللون ”الرمــادي“ أيضــا اــا يتــيح ا ــام العمليــا
األدــرىس ومشــل ذلــك املؤرــرا اجلــاري مناقشــتها ارــار يري ـ اخلــءاا اويــومي الــدويل
العامـــل املفتـــوح العضـــوية املعـــه باملصـــطلحا واملؤرـــرا ذا الصـــلة باوـــد مـــن أدطـــار
اليوارث ،واملؤررا املتعلقة اسائل تةري املناخ اليت سيجري استعراضـها بعـد ادتتـام الـدورة
اتفاقية األمم املتحدة اإلراريـة بشـأن تةـري املنـاخ املعقـودة
اوادية والعشرين ملؤ ر األررا
بـــاريس الفتـــرة مـــن  30تشـــرين المـــاين/نويمء اىل  11ملـــانون األول/ديســـمء 2015
(مؤ ر األمم املتحدة بشأن تةري املناخ)س
 - 18وممَّل االجتما دطوة حامسة وضـإ ارـار املؤرـرا العامليـة ،اذ أسـفر عـن توايـ
واسإ ااراا بشأن الةالبية اليبرية من املؤررا املقترحة وبشأن اخلطـوا املقبلـة وضـإ
املقترح فيةتء النهائيةس وأتاح االجتما اجراا مناقشة ميمفة جدا با أعضاا يريـ اخلـءاا
الرئيسيا وتفاع مممرة وتبادل لآلراا مإ دءاا الوملاال الدوليـة والبلـدان ريـري األعضـاا
الفري  ،ومإ عدد ملبري من نيملي اجملتمإ املدين واألوساط األملادثية والقطا اخلا س
 - 1٩و أوائــل تشــرين المــاين/نويمء ،بعــد االجتمــا المــاين ،جــر مشــاورا مفتوحــة
وجيــزة مــإ دــءاا الوملــاال الدوليــة والــدول األعضــاا الــيت ليســت أعضــاا يري ـ اخلــءاا
وأفــحا املصــلحة اادــرين بشــأن املؤرــرا ”اخلضــراا“س واســتنادا اىل مجيــإ املــدد
املقدامة ،وضإ يري اخلءاا املؤررا ”اخلضراا“ فـيةتها النهائيـة مـن دـ ل عقـد مرحلـة
اضــايية مــن املشــاورا بــا األعضــااس وحــىت وقــت اعــداد ــذا التقريــر ،أُدرؤ مــا موعــء
 22٩مؤرــرا املقتــرح ،اــا ذلــك  14٩مؤرــرا ”أدضــر“ و  80مؤرــرا ”رماديــا“س
وواي ـ الفري ـ أيضــا عل ـ دطــة عمــل ملوافــلة االســتعراض واملشــاورا بشــأن املؤرــرا
”الرمادية“ املقرر تقدثها ملجزا من وثيقة معلومـا أساسـية تدعـرض علـ اللجنـة اإلحصـائية
دورهتــا الســابعة واألربعــا رــباط/يءاير 2016س وستصــف وثيقــة املعلومــا األساســية
العمـل الـذي اضــطلإ بـء الفريـ بشــأن ـذه اجملموعـة مــن املؤرـرا  ،مـإ ابــراز اوـاال الــيت
ستيون نا حاجة اىل اجراا مزيد من العمل بشأهناس

ثالما  -تقد ارار املؤررا

العاملية

ألف  -ارار مؤررا من أجل الرفد العاملي
 - 20القــرار  ،1/70رلبــت اجلمعيــة العامــة  1متابعــة األ ــدا والةايــا واستعراضــها
باستبدام موعة من املؤرـرا العامليـةس واملؤرـرا املقترحـة السـتعراض دطـة عـام 2030
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املعروضة ذا التقرير ي نتيجة لعملية تشـاورية رـاملة للجميـإ ومفتوحـة ورـفاية ارـتر
ييهــا عــدد ملــبري مــن أفــحا املصــلحة ،مستررــدين بطلبــا وتوفــيا الــدول األعضــاا
اجلمعية العامةس ومملما أرـار اليـء الـدول األعضـاا الفريـ العامـل املفتـوح بـا العضـوية
التــــابإ للجمعيــــة العامــــة واملعــــه بأ ــــدا التنميــــة املســــتدامة ،تقريــــر الفريــ ـ املــــؤرخ
 12آ /أريســطس  ،2014يــإن ”أ ــدا التنميــة املســتدامة مصــحوبة بةايــا  ،وســيجري
مزيد من البلورة أا من د ل مؤررا ترملز عل النتـائج القابلـة للقيـاسس و ـي ذا وجهـة
عمليــة ،وتتســم بطــابإ عــاملي ،وقابلــة للتطبي ـ علـ اجلميــإس و ــي تأدــذ اوســبان فتلــف
اوقائ والقدرا ومستويا التنمية الورنية واترم السياسا واألولويا الورنية“()1س
 - 21ودــ ل اســتعراض املقترحــا وادتيــار املؤرــرا  ،نظــر يريــ اخلــءاا املســائل
ذا الصلة ،والس مة املنهجية ،وقابلية القياسس وتضمنت املعـايري الشـاملة الدتيـار املؤرـرا
العاملية اواجة اىل أن ييون العدد اإلمجايل حمدودا وأن يسهل التعريف باملؤررا س
 - 22ونــاقش أعضــاا يري ـ اخلــءاا مســألة أوجــء التــرابف واملؤرــرا املتعــددة األريــراض،
بةرض اود من عدد املؤررا س و حاال عدة ،جرى اديد مؤرر واحد متعدد األريـراض
باعتباره م ئما لقياس التقدم اررز بشأن أملمر من رياية واحدةس ولين الوقـت نفسـء ،يفـي
اواال اليت تةطي الةايا ييها عدة عنافر فتلفة ،اقتدرح أملمر من مؤرر واحـد ليـل ريايـةس
وأقر األعضاا أيضا ،حاال عدة ،بأن املؤررا ال تعاجل مجيإ اجلوانب املتعـددة للةايـا ،
وأنــء ســيتعا ،األجــل الطويــل ،أن يبــذل اجملتمــإ اإلحصــائي جهــودا لتحديــد مؤرــرا
تستيمل املؤررا القائمةس
 - 23ونظر يري اخلءاا أيضا الع قة بـا املؤرـرا العامليـة واملؤرـرا املتعلقـة بالرفـد
علـ ملــل مــن الصـعيد اإلقليمــي والــوره ودون الــوره واملواضـيعيس ومــن املتوقــإ أن تدشــيل
املؤررا العاملية اجلزا الرئيسي من مجيإ موعـا املؤرـرا األدـرى ،وذلـك دصوفـا
اوسبان بعض اخلـءا املتصـلة بالرفـد
ضوا أن املناقشا بشأن املؤررا العاملية أدذ
عل ـ ملــل مــن الصــعيد اإلقليمــي والــوره ودون الــوره واملواضــيعيس ريــري أنــء قــد تدســتعمل
مؤررا اضايية ،و بعض األحيان فتلفة ،للرفد علـ ملـل مـن الصـعيد اإلقليمـي والـوره
ودون الــورهس وســتقوم الــدول األعضــاا بوضــإ ــذه املؤرــرا س ملمــا عــري بالفعــل وضــإ
مؤررا للرفد املواضيعي عدد من اجملاال س
__________
( ،A/68/970 )1الفر الرابإ ،الفقرة 18س
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 - 24ويتممــل عنصــر رئيســي إلرــار املؤرــرا العامليــة تصــنيف البيانــا وتةطيــة ي ــا
معينة من السيان من أجل اقي املبدأ الرئيسي خلطة عام  2030املتممل عدم ختلـف أحـد
عن الرملب (انظر الفر جيم أدناه)س

باا  -قائمة مؤررا

الرفد العاملي

 - 25تضم قائمة املؤررا الواردة املري المالث هبذا التقريـر املؤرـرا العامليـة املقترحـة
اليت واي عليها يري اخلءااس وبعض املؤررا موسومة بع مـة مميـة ،و ـو مـا يشـري اىل أنـء
وقت تقد ذا التقرير ملان يتعا القيام ازيد من العمل من أجـل اسـا يهـم املقترحـا
ااراا بشأهناس وستصف وثيقة املعلوما األساسـية ،الـيت سـتقدم
اوالية والتوفل اىل تواي
اىل اللجنــة اإلحصــائية رــباط/يءاير  ،2016العمــل الــذي يضــطلإ بــء الفريــ وضــإ
الصــيةة النهائيــة للمقترحــا املتعلقــة بتلــك املؤرــرا  ،بوســائل مــن بينــها اجــراا مشــاورا
اضــايية مــإ مجيــإ أفــحا املصــلحةس وتقتــرح وثيقــة املعلومــا األساســية أيضــا حـ رويــل
األجل الستيمال املؤررا حيمما تيون الةايا مةطاة جزئيا يقفس

جيم  -عدم ختلف أحد عن الرملب :املسائل املتصلة بتصنيف البيانا
 - 26تتسم الرهية امليرسة دطة عام  2030للتنمية املستدامة املعتمدة مـؤدرا بـالطموح
وتقوم عل احداث التحولس وتعهد الدول األعضاا ،اذ تدقبل عل ذه الرحلة ،بـأال للـف
الرملــب أحــدا ورااهس وقــد نــاقش يري ـ اخلــءاا املســائل املتعلقــة بالتصــنيف وواي ـ عل ـ أن
مسؤولية تلبية ذا املستوى اجلديد من الطموح تقإ عل عـات األوسـاط اإلحصـائيةس وينبةـي
للمؤررا أن تشمل الف ا السيانية ارددة وريري ا مـن العنافـر املصـنفة علـ النحـو ارـداد
الةايـا س واتفـ أعضــاا الفريـ أيضـا علـ مبـدأ رـامل لتصــنيف البيانـا يصـاحب قائمــة
املؤررا عل النحو التايل:
ين بةي أن تيون مؤرـرا أ ـدا التنميـة املسـتدامة مصـنفة سـب مقتضـ
اوــال ســب الــددل ونــو اجلــنس والســن واالنتمــاا العرقــي واإلثــه والوضــإ مــن
حيــث اأجــرة واإلعاقــة واملوقــإ اجلةــرا  ،أو أي دصــائص أدــرى ،ويقــا للمبــادئ
األساسية لإلحصااا الرمسيةس
 - 27واتف ـ الفري ـ أيضــا عل ـ أن تشــمل املؤرــرا الف ــا الســيانية ارــددة وأن تعــاجل
العنافر األدـرى للتصـنيف حينمـا عـري اديـد ا الةايـا س وبقـدر اإلميـان ،أُدرجـت
القائمة املقترحة املؤررا املتعلقة بالف ا ارددة املذملورة الةايا س
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 - 28ونــاقش أعضــاا يريـ اخلــءاا القيــود الــيت تواجههــا بلــدان عديــدة افــدار البيانــا
الضرورية لتلبية متطلبـا تصـنيف البيانـا  ،اـا ذلـك السياسـا واألنظمـة الـيت نـإ مجـإ
البيانا سب العرق و/أو اإلثنية وقضايا السرية ،مجلة أمورس واضـاية اىل ذلـك ،نوقشـت
االحتياجــا اليــبرية مـــن املــوارد ال زمـــة لتصــنيف البيانـــا س واتفــ الفريــ علــ وجـــود
حاجـة اىل مناقشـة أملمـر تفصــي بشـأن املسـائل املتعلقـة بالتصــنيف ،بوسـائل مـن بينـها اديــد
التطورا املنهجية الضرورية ومليفية تعزيز القدرا اإلحصائية وتعب ة املوارد ال زمة إلفـدار
البيانا اإلضاييةس

ر ابعا  -تنفيذ ارار املؤررا

العاملية

ألف  -اخلطة العامة لتنفيذ املؤررا

العاملية

 - 2٩ملُّلف األما العام بإفدار تقرير مرحلي سـنوي عـن أ ـدا التنميـة املسـتدامة دعمـا
للمتابعة واالستعراض ارار املنتدى السياسي الرييإ املسـتوىس ويـتعا أن يسـتند التقريـر اىل
البيانا الصادرة عن النظم اإلحصائية الورنية واملعلوما اليت تدجمإ عل املستوى اإلقليمـيس
ومن املتوقإ أن يسـتند اإلبـ ا العـاملي عـن التقـدم ارـرز بشـأن دطـة عـام  2030اىل ـاميإ
البيانا العاملية واإلقليمية بشأن املؤررا اليت امعها الوملاال الدولية اسـتنادا اىل الواليـا
و/أو اخلءا القائمـة ليـل منـهاس وينبةـي تعريـف واتبـا معـايري اجلـودة وأيضـل املمارسـا ،
اا ذلك ما يتعل منها بتقـدير البيانـا وتـويري مدعرايـا البيانـا  ،وذلـك أيضـا مـإ مراعـاة
قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  6/2006بشأن تعزيز القدرة اإلحصـائية ،الـذي يتضـمن
ارارة مفاد ا أن التقديرا ينبةي أن اري دوما لل تشاور ملامل مإ البلـدان املعنيـة ومـن
د ل منهجيا رفايةس
 - 30وينبةــي أن يســتند الرفــد العــاملي ،اىل أقصـ حــد نييــن ،اىل بيانــا ورنيــة موحــدة
وقابلة للمقارنة يتم اوصول عليها عن رري انشاا آليا راسـبة لتقـد التقـارير مـن البلـدان
اىل النظــــام اإلحصــــائي الــــدويل()2س وينبةــــي اســــا ــــذه االيــــا حيممــــا تيــــون نــــا
ضــرورة لــذلك ،ال ســيما مــن د ـ ل تعزيــز وليفــة التنســي املياتــب اإلحصــائية الورنيــة
البيانــا
و/أو املؤسسـا الورنيـة األدــرىس وينبةـي بـذل جهــود مـن أجـل ســد الفجـوا
واسا قابلية املقارنة عل املستوى الدويل من د ل زيادة اعتماد املعـايري املتفـ عليهـا دوليـا
عل الصعيد الوره ،وتعزيز القدرا اإلحصائية الورنية واسا آليا اإلب اس وعـب علـ

__________
( )2نالــك بضــعة اســتمنااا ممــل مــا يتعلـ اؤرــر دــا بانبعاثــا ثــاين أملســيد اليربــون عــري اعــداده علـ
الصعيد العاملي يقف ،رريم استناده اىل بيانا ورنيةس
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املنظما الدولية دعم ذه اجلهود من أجل توحيد املؤررا ويقا للمبادئ التوجيهية الدوليـة
وملفالة االمتمالس وينبةي بذل قصارى اجلهد للتويي با البيانا املقدمة علـ الصـعيد العـاملي
والبيانا الـيت تنشـر ا السـلطا اإلحصـائية الورنيـة ،وينبةـي تسـوية أي تباينـا مـىت أميـن
ذلك ،أو ررحه ا بدقةس ملما ستضطلإ أيضـا االيـا اإلقليميـة ،مـن دـ ل الـدعم املقـدم مـن
اللجان اإلقليمية وريري ا من املنظما واملياتب اإلقليميـة ،بـدور ـام تيسـري ـذه العمليـة،
مإ مراعاة األولويا اإلقليمية وتعزيز الصلة با الصعيدين الوره والعامليس
 - 31و عدة حاال  ،أبـرز يريـ اخلـءاا أن املؤرـرا املقترحـة ال تشـمل مجيـإ جوانـب
د ما ورياياتءس ومن املتـود أن يدجـرى املزيـد مـن األعمـال املنهجيـة هبـد االسـتمرار
اسا املؤررا وتواير البيانا من أجل معاجلة أوجء القصور ذهس

باا  -وضإ املؤررا
 - 32ستصنف املؤررا الـواردة املقتـرح اوـايل اىل ث ثـة مسـتويا فتلفـة اسـتنادا اىل
مستوا ا من حيث التطور املنهجي وتواير البيانا بصفة عامة ،و ي:
مستوى أول توجد ييء منهجية قائمة بالفعـل وتتـواير أـا بيانـا علـ نطـاق
(أ)
واسإ (املستوى األول)
( ) مستوى ثان وضعت لء منهجية ولين البيانا ال زمـة أـا ال تتـواير بسـهولة
(املستوى الماين)
(ؤ)

مستوى ثالث ك توضإ لء بعد منهجية متف عليها دوليا (املستوى المالث)س

املســتويا الم ثــةس وســيقوم أيضــا
 - 33وســيتف يريـ اخلــءاا علـ تصــنيف املؤرــرا
بوضإ دطة عمل ،بالتشاور مإ الوملاال املتبصصة املعنية واخلءاا اجملـاال ذا الصـلة،
من أجل وضـإ منهجيـة م ئمـة ملؤرـرا املسـتوى المالـث ومناقشـة مصـادر البيانـا املتاحـة
واملنهجية بةية اسا تةطية مؤررا املستوى الماينس وسيتعا أن ييون ذا العمـل مصـحوبا
جبهـــود لبنـــاا القـــدرا س واضـــاية اىل ذلـــك ،ســـيتطلب األمـــر استيشـــا مصـــادر بيانـــا
وتينولو جيا جديدة جلمـإ البيانـا  ،بوسـائل مـن بينـها اقامـة رـراملا مـإ اجملتمـإ املـدين،
والقطــا اخلــا  ،واألوســاط األملادثيــةس وســييون مــن املهــم للةايــة أيضــا ادمــاؤ املعلومــا
اجلةرايية امليانية والبيانا اإلحصائية من أجل انتاؤ عدد مـن املؤرـرا س وملمـا ـو مـذملور
أعــ ه ،ييمــا يتعلــ بادتصافــا يريــ اخلــءاا ،ســيقوم الفريــ بــإجراا اســتعراض دوري
للمنهجيا املتعلقة باملؤررا س ونظـرا للطـابإ الـتقه لعمليـا التطـوير اإلضـايية والتعـدي
اليت ستدجرى املستقبل نتيجة اسا تواير البيانا واسـتحداث منـهجيا جديـدة أو اعـاد
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روابــف حمــددة بــا األ ــدا  ،وعــدم تةيــر جــو ر املؤرــرا  ،يســتتوىل اللجنــة اإلحصــائية
استعراضها واملوايقة عليهاس
 - 34وناقش أعضاا يري اخلءاا اواجة اىل اديد دف أساس لتتبإ املؤرـرا س وسـيلزم أن
يقوم الفري بإجراا مناقشة تقنية اجتماعء املقبل تتناول موضوعا من بينها مليفية التعامـل
مإ اواال اليت تيون ييها البيانا ريري متاحة ،وسيلزم اعـداد مبـادئ توجيهيـةس ويضـ عـن
ذلك ،سيتعا التصدي ملسألة تواتر اإلب ا دورياس
 - 35وســيقوم أعضــاا يريــ اخلــءاا بصــورة منتظمــة باســتعراض ومناقشــة الفجــوا
البيانــا ومــا يتصــل هبــا مــن أولويــا بنــاا القــدرا وتطــوير البيانــا ييمــا يتعلـ اؤرــرا
أ دا التنميـة املسـتدامةس وسـتحال نتـائج ـذه املناقشـا واالستعراضـا اىل الفريـ الرييـإ
املستوى للشراملة والتنسي وبناا القدرا لرفـد يتـرة مـا بعـد عـام 2015س ويديلَّـف الفريـ
الرييإ املسـتوى مـن قبـل اللجنـة اإلحصـائية بتـويري القيـادة االسـتراتيجية لعمليـة تنفيـذ أ ـدا
التنمية املستدامة نظرا ألنء معـه بالرفـد واإلبـ ا اإلحصـائيا وتسـبري الفـر الـيت تتيحهـا
ثورة البيانا لدعم عملية التنفيذس ويرد ررح أملمر تفصي ألنشطة الفري الرييإ املسـتوى
تقريره املقدم اىل اللجنة اإلحصائيةس
 - 36وسيتف يريـ اخلـءاا علـ فـيةة لتجميـإ ونشـر مدعرايـا البيانـا بشـأن املؤرـرا
العامليــة مــن أجــل ضــمان االتســاق تنفيــذ ا عل ـ ملــل مــن الصــعيد الــوره ودون الــوره
واإلقليمي والعامليس وسو تتضمن معرايا البيانا ـذه وفـفا ملـام لتعـاريف املؤرـرا
واملفــا يم األساســية الــيت تقــوم عليهــا وأســاليب مجــإ البيانــا ومصــادر البيانــا واملعلومــا
األدرى ذا الصلة اليت ثين أن تيسر استبدام املؤررا وتفسري اس

جيم  -دطــة عمـــل يريــ اخلـــءاا املشــتر بـــا الوملــاال املعـــه اؤرــرا أ ـــدا
التنمية املستدامة
 - 37من املقترح أن يضطلإ يري اخلءاا باألنشطة التالية
وآذار/مارس :2017

الفترة بـا آذار/مـارس 2016

االتفاق عل آلية اإلب ا العاملية ،اا ذلـك اديـد الييانـا املسـؤولة عـن
(أ)
مجإ البيانا ال زمة لإلب ا العاملي بشأن يرادى املؤررا  ،اليت ستقدم اىل األمانة العامة
( ) انشاا نظام ذي مستويا للمؤررا
(ؤ)
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(د) وضــإ اجــرااا ل ضــط
آليا املوايقة عل اجراا التنقيحا ال زمة

باالســتعراض املنــهجي للمؤرــرا  ،اــا

ذلــك

( ـ) اســتعراض مــدى تــواير البيانــا ال زمــة إلعــداد مؤرــرا املســتوى األول
واملستوى الماين ووضإ دطة لزيادة تةطية بيانا مؤررا املستوى الماين
(و)

اعداد املزيد من التوجيها بشأن مسألة تصنيف البيانا

(ز) موافــلة النقــا بشــأن أوجــء التــرابف ييمــا بــا األ ــدا
استبدام املؤررا املتعددة األريراض

والةايــا وبشــأن

(ح) عقد اجتماعيا ،أوأما آذار/مارس  2016وثانيهما دريف عام ،2016
تارلا حيددان ييما بعد ،وملذلك موافلة التفاعل اليترونيا ومن د ل التـداول عـء الفيـديو،
حسب االقتضااس

دامسا  -النقاط املطروحة للمناقشة
 - 38ان اللجنة مدعوة اىل ابداا آرائها بشأن البنود التالية واعتماد ا:
االدتصافـــا املنقحـــة لفريـ ـ اخلـــءاا املشـــتر بـــا الوملـــاال
(أ)
اؤررا أ دا املستدامة بصيةتها الواردة املري األول هبذا التقرير

املعـــه

( ) ارــار املؤرــرا العامليــة املتعل ـ باأل ــدا والةايــا الــواردة جــدول
أعمــال التنميــة املســتدامة لعــام  2030علـ النحــو املــبا املؤرــرا الــواردة املريـ
المالــث هبــذا التقريــر ووثيقــة املعلومــا األساســية الــيت ســتعرض عل ـ اللجنــة رــباط/
يءاير  ،2016اا ذلك وضإ دطف ملوافلة تطوير بعض املؤررا
(ؤ) دطة العمل املقترحة لتنفيذ ارـار املؤرـرا
الفر الرابإ  -باا
(د)
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املري األول
ادتصافــا يريــ اخلــءاا املشــتر بــا الوملــاال املعــه اؤرــرا
أ دا التنمية املستدامة
 - 1سيضــطلإ يريــ اخلــءاا املشــتر بــا الوملــاال املعــه اؤرــرا أ ــدا التنميــة
املستدامة اا يلي:
(أ) وضــإ ارــار للمؤرــرا واع ـداد قائمــة باملؤرــرا ال زمــة لرفــد أ ــدا
وريايا دطة التنمية ملا بعد عام  2015عل الصـعيد العـاملي ،مـإ مراعـاة اجلهـود الـيت تبـذأا
حاليــا فتلــف موعــا البلــدان واملنظمــا  ،اــا ذلــك الوملــاال اإلقليميــة والدوليــة،
واللجـــان اإلقليميـــة ،واألوســـاط األملادثيـــة ،واجملتمـــإ املـــدين ،وســـائر املنظمـــا الدوليـــة
ذا الصلة ،ملي تعتمدمها اللجنة اإلحصائية دورهتا السابعة واألربعا عام 2016
( ) تقــد الــدعم الــتقه الـ زم لتنفيــذ ارــار املؤرــرا والرفــد ،الــذي ســتجري
املوايقة عليء ،عل مدى يترة اخلمسة عشر عاما حىت عام  2030وملفالـة اسـتبدام تعـاريف
منســقة ومتف ـ عليهــا للمؤرــرا وتبــادل اخلــءا بشــأن رفــد أ ــدا التنميــة املســتدامة
اال منها بناا القدرا الورنية
وتشجيإ املمارسا اجليدة واالبتيارا ،
(ؤ)
ومدعرايا بياناهتا

اجــراا اســتعراض دوري للتطــورا املنهجيــة واملســائل املتصــلة باملؤرــرا

(د) اإلب ا عن التقـدم ارـرز حنـو اقيـ األ ـدا والةايـا الـواردة دطـة التنميـة
ملا بعد عام  2015عل الصعيد العاملي ،استنادا اىل اجملاميإ اإلقليمية والعاملية ،عل النحو املطلو
اجملـــاال اإلحصـــائية
( ـ) اجـــراا اســـتعراض دوري ألنشـــطة بنـــاا القـــدرا
ذا الصــلة برفــد أ ــدا التنميــة املســتدامة ،وتقــد توفــيا يانظــر ييهــا ملــل مــن اللجنــة
اإلحصــائية والفري ـ الرييــإ املســتوى للشــراملة والتنســي وبنــاا القــدرا لرفــد يتــرة مــا بعــد
عام  ،2015وجلنة تنسي األنشطة اإلحصائية
(و) اســتعراض ودعــم عمــل األمانــة العامــة ييمــا يتعل ـ بإنشــاا منتــدى ملســتعملي
بيانا أ دا التنمية املستدامة ،ووضإ أدوا لتحليل البيانا  ،وأداة متابعـة مفتوحـة بشـأن
حالة تنفيذ أ دا التنمية املستدامةس
 - 2وسيتألف يري اخلءاا من  28نيم  ،بصفة مراقبا ،عن املياتب اإلحصائية الورنيـة،
وسيضــم نيــملا عــن اللجــان اإلقليميــة والوملــاال اإلقليميــة والدوليــة ،اــا ذلــك اجلهــا
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املسؤولة عن اإلبـ ا العـاملي عـن األ ـدا اإللائيـة ل،لفيـة ،لتقـد املشـورة والـدعم التقنـيا
(أ)
الضروري ا ،حسب اواجـةس وسريرـح أعضـاا الفريـ مـن دـ ل االيـا اإلقليميـة القائمـة
لفترة أولية مدهتا سنتان (وبعد ا من املتوقإ أن عـري تنـاو الـبعض علـ حنـو مـا تتفـ عليـء
االيا اإلقليمية املعنية) ،هبد ضمان التمميل اإلقليمي العادل وتـواير اخلـءة الفنيـة وانضـمام
أعضاا من أقـل البلـدان لـوا والبلـدان الناميـة ريـري السـاحلية والـدول اجلزريـة الصـةرية الناميـةس
وحي للبلدان ريري األعضاا أن تويد نيمليها للمشارملة أنشطة الفري بصفة مراقباس
 - 3وستيون الشعبة اإلحصائية التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانـة العامـة
ي أمانة يري اخلءااس وستنتبب الدول األعضـاا الـيت ـي جـزا مـن الفريـ رئيسـا مشـارملاس
وستســهم أيرقــة الرفــد العامليــة القائمــة أعمــال يري ـ اخلــءاا املشــتر بــا الوملــاال املعــه
اؤرـرا أ ــدا التنميــة املســتدامة علـ النحــو الــذي يــراه الفريـ مناســبا ،وتتــألف تلــك األيرقــة
عمومــا مــن نيــملا للــنظم اإلحصــائية الورنيــة ودــءاا مــن الوملــاال الدوليــة ،وتتنــاول مؤرــرا
حمددةس واضاية اىل ذلك ،ستدشايتل أيرقة رفـد عامليـة ،حسـب االقتضـاا ،وستضـم دـءاا ورنـيا
ودوليا سـيويرون الـدعم للفريـ ادتيـار املؤرـرا وتعريفهـا ومجـإ البيانـا واإلبـ ا لرفـد
التقدم اررز اجملاال اجلديدة والنار ة اليت تشملها األ دا والةايا اجلديدةس
 - 4وسيضطلإ الفري بعملء بطريقـة منفتحـة ورـاملة ورـفاية ،وسـيدعو اخلـءاا ،حسـب
االقتضاا ،من اجملتمإ املدين ،واألوساط األملادثية ،والقطا اخلا اىل املسامهة اا لـديهم مـن
ال اعداد املؤررا واألساليب املبتيرة مجإ البيانا س
دراية ينية ودءا
 - 5وســيجتمإ الفري ـ يعلي ـًا مــرتا الســنة ،وســيجري أعمالــء عــدا ذلــك اليترونيــاس
و ول املشارمل ة االجتماعا اليت تدعقـد ضـور األعضـاا ربصـيا ـوي ذاتيـاس وثيـن أن
حيصــل عــدد حمــدود مــن البلــدان الناميــة األعضــاا الفري ـ عل ـ ويــل لــدعم مشــارملتها
االجتماعــا  ،ان ملــان متاح ـًا وويق ـًا للممارســا املتبعــة لــدى يري ـ اخلــءاا املشــتر بــا
الوملاال املعه اؤررا األ دا اإللائيـة ل،لفيـةس و ـذا الصـدد ،يتوقـإ انشـاا فـندوق
است ماين من أجل تعب ة املوارد ال زمة لدعم عمل الفري س
 - 6وسيقدم الفري تقريرا سنويا اىل اللجنة اإلحصائية ويلتمس التوجيـء منـهاس وسيدضـمان
الفري تقريره مريقاً يضم قائمة باألنشطة اليت تنجز ا فتلـف األيرقـة ذا الصـلة برفـد يتـرة
ما بعد عام 2015س
(أ) اللجنـــة اإلحصـــائية األيريقيـــة ،ومـــؤ ر اإلحصـــائيا األوروبـــيا ،واملـــؤ ر اإلحصـــائي ل،مـــرييتا ،وجلنـــة
اإلحصــااا  ،واللجنــة االقتصــادية واالجتماعيــة اســيا وارــيف اأــادئ ،واللجنــة اإلحصــائية التابعــة للجنــة
االقتصادية واالجتماعية لةريب آسياس
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املري الماين
قائمــة األعضــاا يريـ اخلــءاا املشــتر بــا الوملــاال املعــه اؤرــرا
أ دا التنمية املستدامة
رئيس اللجنة اإلحصائية*
• اململية املتحدة لءيطانيا العظم وأيرلندا الشمالية
ررق أيريقيا
• أوريندا
• مجهورية تزنانيا املتحدة
وسف أيريقيا واجلنو

األيريقي

• بوتسوانا
• اليامريون
رير

أيريقيا
• السنةال
• ملابو يريدي

مشال أيريقيا
• اجلزائر
رير

آسيا
• أرمينيا
• البحرين
• مصر

* رئيس اللجنة اإلحصائية ل،مم املتحدة و عضو يم منصبء
اؤررا أ دا التنمية املستدامةس
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وسف وررق وجنو
•
•
•
•

وجنو

ررق آسيا

الصا
قريرييزستان
الفلبا
اأند

أوقيانوسيا
• ساموا
• ييجي
منطقة البحر اليارييب
• جاماييا
• ملوبا
أمرييا الوسط واجلنوبية
• الءازيل
• ملولومبيا
• امليسيك
أوروبا الشرقية
• االااد الروسي
أمرييا الشمالية ومشال وجنو
•
•
•
•
•

15-22439

ورير

أوروبا

أملانيا
السويد
يرنسا
ملندا
ولندا
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املري المالث
قائمة املؤررا

املقترحة أل دا

التنمية املستدامة

ينبةــي أن تدصــنف مؤرــرا األ ــدا اإللائيــة املســتدامة ،عنــد االقتضــاا ،حســب
الــددل ونــو اجلــنس والســن واالنتمــاا العرقــي واإلثــه ووضــإ اأجــرة واإلعاقــة واملوقــإ
اجلةـــرا  ،أو ريـــري ذلـــك مـــن اخلصـــائص ،ويقـــا للمبـــادئ األساســـية لإلحصـــااا الرمسيـــة
(قرار اجلمعية العامة )261/68س
األهداف والغايات (من خطة عام )2030

اأد

 - 1القضاا عل الفقر جبميإ أريالء

املؤشرات

ملل ميان

 1-1القضاا عل الفقر املدقإ للناس أمجعا أينمـا ملـانوا  1-1-1نســبة الســيان الــذين يعيشــون دون دــف الفقــر
الــدويل ،مصــنفا ســب نــو اجلــنس ،والف ــة العمريــة،
لــول عــام  ،2030و ــو يدقــاس حاليــا بعــدد األرــبا
والوضإ الوليفي ،واملوقإ اجلةرا (حضري/ريفي)
الذين يعيشون بأقل من  1.25دوالر اليوم
 2-1ختفيض نسبة الرجال والنساا واألرفـال مـن مجيـإ  1-2-1نســبة الســيان الــذين يعيشــون دون دــف الفقــر
األعمار الذين يعانون الفقر جبميإ أبعاده ويقـًا للتعـاريف الوره ،مصنفا سب نو اجلنس والف ة العمرية
الورنية اقدار النصف عل األقل ،لول عام 2030
 2-2-1نسبة الرجال والنساا واألرفال من مجيإ األعمـار
الذين يعانون الفقر جبميإ أبعاده ويقاً للتعاريف الورنية

 3-1اســتحداث نظــم وتــدابري جايــة اجتماعيــة م ئمــة  1-3-1النسبة امل وية من السيان الذين تشـملهم اوـدود
عل ـ الصــعيد الــوره للجميــإ ووضــإ حــدود دنيــا أــا ،الدنيا/النظم اخلافة باوماية االجتماعيـة ،مصـنفا سـب
واقيــ ـ تةطيــــة واســــعة للفقــــراا والضــــعفاا ،لــــول نو اجلنس ،مإ التمييز با األرفال والعارلا عـن العمـل
واملســـنا واألرـــبا ذوي اإلعاقـــة واووامل/األرفـــال
عام 2030
حديمي الوالدة وضحايا افابا العمل والفقراا والضعفاا
 4-1ضـــمان تـــإ مجيـــإ الرجـــال والنســـاا ،وال ســـيما  *1-4-1نســبة الســيان الــذين يعيشــون
الفقراا والضعفاا منهم ،بنفس اوقوق اوصـول علـ ثينها اوصول عل اخلدما األساسية
املــوارد االقتصــادية ،وملــذلك حصــوأم عل ـ اخلــدما
األساسية ،وعلـ حـ امـت األراضـي والتصـر ييهـا

أســر معيشــية

املؤرـرا املوسـومة بع مـة مميـة (*) ال تـزال قيـد اسـتعراض أعضـاا يريـ اخلـءاا املشـتر بـا الوملــاال
املعــه اؤرــرا أ ــدا التنميــة املســتدامةس وأي تعــديل يدتف ـ عليــء بشــأن الصــيارية اواليــة أــذه املؤرــرا
سيدقدم وثيقة معلوما أساسية تدعرض عل اللجنة اإلحصائية لتنظـر ييـء دورهتـا السـابعة واألربعـا
رباط/يءاير 2016س
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وريــريه مــن اوقــوق املتعلتقــة بأرــيال امللييــة األدــرى،
وبــــــاملرياث ،وباوصــــــول علــــ ـ املــــــوارد الطبيعيــــــة،
والتينولوجيــــا اجلديــــدة امل ئمــــة ،واخلــــدما املاليــ ـة،
بـما ذلك التمويل املتنا ي الصةر ،لول عام 2030
 5-1بناا قدرة الفقراا والف ـا الضـعيفة علـ الصـمود  *1-5-1عدد الوييا واملفقودين واملصابا الذين عري
واوــد مــن تعرضــها وتأثتر ــا بــالظوا ر املتطريــة املتصــلة نقلهم أو اج ه م بسبب اليـوارث مـن ملـل 100 000
باملنـــاخ وريري ـــا مـــن اأـــزا واليـــوارث االقتصـــادية ربص
واالجتماعية والبي ية ،لول عام 2030
-1أ ملفالــة حشــد مــوارد ملــبرية مــن مصــادر متنوعــة-1 ،أ 1-النسبة امل ويـة مـن املـوارد الـيت ختصصـها اويومـة
بـما ذلك عن رري التعاون اإللائي املعزز ،مـن أجـل مباررة لءامج اود من الفقر
تزويـــد البلـــدان الناميـــة ،وال ســـيما أقـــل البلـــدان لـــوا-1 ،أ 2-اإلنفاق عل اخلدما األساسية (التعليم والصـحة
بـما ييفيها مـن الوسـائل الـيت ثيـن التنبـؤ هبـا مـن أجـل واومايــة االجتماعيــة) ملنســبة م ويــة مــن امجــايل اإلنفــاق
تنفيذ الءامج والسياسا الراميـة اىل القضـاا علـ الفقـر اويومي
جبميإ أبعاده
 -1وضإ أرر سياساتية سليمة عل ملـل مـن الصـعيد  *1- -1عــــدد دطــــف العمــــل الورنيــــة ذا الصــــلة
الــوره واإلقليمــي والــدويل ،اســتنادًا اىل اســتراتيجيا باالتفاقا البي ية املتعددة األررا اليت تدعم تسريإ وترية
الائية مراعية ملصاحل الفقراا ومراعية للمنظـور اجلنسـاين ،االســتممار اإلجــرااا الراميــة اىل القضــاا علــ الفقــر
من أجـل تسـريإ وتـرية االسـتممار اإلجـرااا الراميـة واستبدام املوارد الطبيعية عل حنو مستدام
اىل القضاا عل الفقر
اأد

 - 2القضاا عل اجلو وتويري األمن الةذائي والتةذية ارسنة وتعزيز الزراعة املستدامة

 1-2القضــاا علــ اجلــو وضــمان حصــول اجلميــإ 1-1-2 ،معدل انتشار نقص التةذية
وال سيما الفقـراا والف ـا الضـعيفة ،اـن يـيهم الرضـإ 2-1-2 ،معــدل انتشــار انعــدام األمــن الةــذائي املتوســف
عل ما ييفيهم من الةذاا املـأمون واملةـذتي رـوال العـام أو الشديد وسف السـيان ،اسـتنادا اىل مقيـاس املعانـاة مـن
لول عام 2030
انعدام األمن الةذائي
 2-2وضــإ هنايــة جلميــإ أرــيال ســوا التةذيــة ،لــول  1-2-2معدل انتشار توقتف النمو (الطول بالنسبة للعمـر
عـام  ،2030اــا ذلـك اقيـ األ ـدا املتفـ عليهــا < 2-نقطة من االحنرا املعياري عن متوسف معـايري لـو
دوليا بشأن توقتف النمو واأزال لدى األرفال دون سـن الطفـــل ملنظمـــة الصـــحة العامليـــة) بـــا األرفـــال دون ســـن
اخلامســـة ،ومعاجلـــة االحتياجـــا التةذويـــة للمرا قـــا اخلامسة
واووامل واملراضإ وملبار السن لول عام 2025
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 2-2-2معدل انتشار سوا التةذية (الوزن بالنسـبة للطـول
> 2+أو < 2-نقطة من االحنـرا املعيـاري عـن متوسـف
معايري لو الطفل ملنظمـة الصـحة العامليـة) بـا األرفـال دون
سن اخلامسة ،مصنفا حسب النو (اأزال وزيادة الوزن)
 3-2مضاعفة اإلنتاجيـة الزراعيـة وددـل فـةار منتجـي  1-3-2حجــم اإلنتــاؤ ليــل وحــدة عمــل حســب ي ــا
األريذيـــة ،وال ســـيما النســـاا وأيـــراد الشـــعو األفـــلية حجم املؤسسة الزراعية/الرعوية/اورجية
واملزارعـون األسـريون والرعـاة والصـيادون ،اـا ذلـك
 *2-3-2اإلنتاجية اإلمجالية لعوامل اإلنتاؤ
مــن دـ ل ضــمان املســاواة حصــوأم علـ األراضــي
وعلــ مــوارد اإلنتــاؤ األدــرى واملــدد واملعــار
واخلــــدما املاليــــة واميانيــــة وفــــوأم اىل األســــواق
وحصوأم عل الفر لتحقيـ قيمـة مضـاية وحصـوأم
عل ير عمل ريري زراعية ،لول عام 2030
 4-2ضمان وجود نظم انتاؤ ريذائي مسـتدامة ،وتنفيـذ  *1-4-2النســــبة امل ويــــة للمســــاحة الزراعيــــة اخلاضــــعة
نيارســـا زراعيــــة متينــــة تـــؤدي اىل زيــــادة اإلنتاجيــــة للممارسا الزراعية املستدامة
وارافـــــيل ،وتســـــاعد علـــ ـ اوفـــــا علـــ ـ الـــــنظم  *2-4-2النســـبة امل ويـــة ل،ســـر املعيشـــية الزراعيـــة الـــيت
اإلييولوجية ،وتعزز القدرة عل التييف مإ تةـري املنـاخ تستبدم نظم الري مقارنة جبميإ األسر املعيشية الزراعية
وعلـــ مواجهـــة أحـــوال الطقـــس الشـــديدة وحـــاال
اجلفــا والفيضــانا وريري ــا مــن اليــوارث ،واساــن  *3-4-2النســـبة امل ويـــة ل،ســـر املعيشـــية الزراعيـــة الـــيت
تستبدم أمسدة مراعية للبي ـة مقارنـة جبميـإ األسـر املعيشـية
تدرعيا نوعية األراضي والتربة ،لول عام 2030
الزراعية اليت تستبدم األمسدة
 5-2اوفـــا علـ ـ التنـــو اجلـــيه للبـــذور والنباتـــا  *1-5-2مؤرـــر ختصـــيب موعـــا ارافـــيل دـــارؤ
املزروعة واويوانا املدجنة واألليفة ومـا يتصـل هبـا مـن مواقعها
األنــوا الءيــة ،اــا ذلــك مــن دــ ل بنــو البــذور
 *2-5-2النســـبة امل ويـــة للمحافـــيل والســ ال ارليـــة
والنباتا املتنوعـة الـيت تدـدار ادارة سـليمة علـ ملـل مـن
الصــعيد الــوره واإلقليمــي والــدويل ،وضــمان الوفــول ومــا يتصــل هبــا مــن األنــوا الءيــة ،الــيت تصــنف علـ أهنــا
اليها وتقاسم املنايإ النار ة عـن اسـتبدام املـوارد اجلينيـة معرضـــة للبطـــر أو ريـــري معرضـــة للبطـــر أو تقـــف عنـــد
وما يتصل هبا من معار تقليديـة بعـدل وانصـا علـ مستوى ريري معرو خلطر انقراضها
النحو املتف عليء دوليا ،لول عام 2020
-2أ زيــادة االســتممار ،اــا ذلــك عــن رري ـ التعــاون -2أ *1-مؤرر التوجء الزراعي للنفقا اويومية
الــدويل املعــزز ،الــبم التحتيــة الريفيــة ،و البحــوث
الزراعيــــة ودــــدما اإلررــــاد الزراعــــي ،و تطــــوير
التينولوجيا وبنو اجلينـا اويوانيـة والنباتيـة مـن أجـل
تعزيـــز القـــدرة اإلنتاجيـــة الزراعيـــة البلـــدان الناميـــة،
وال سيما أقل البلدان لوا
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 -2منــإ القيــود املفروضــة علــ التجــارة وتصــحيح  *1- -2النســـبة امل ويـــة للـــتةري تعريفـــا االســـترياد
األسواق الزراعية العاملية ،اا ذلـك عـن والتصدير املفروضة عل املنتجا الزراعية
التشو ا
رري اإللةاا املوازي جلميإ أرـيال اعانـا الصـادرا  2- -2اعانا الصادرا الزراعية
الزراعية ،ومجيإ تدابري التصدير ذا األثر املماثـل ،ويقـا
لتيليف جولة الدوحة اإللائية
-2ؤ اعتمــاد تــدابري لضــمان سـ مة أداا أســواق الســلإ -2ؤ *1-مؤرر مفارقا أسعار (الةذاا)
األساسية ومشتقاهتا وتيسري اوصول عل املعلوما عـن
األســـــواق الوقـــــت املناســـــب ،اـــــا ذلـــــك عـــــن
االحتياريا مـن األريذيـة ،وذلـك للمسـاعدة علـ اوـد
من ردة تقلب أسعار ا
اأد

 - 3ضمان ت إ اجلميإ بألاط عيش فحية وبالريا ية مجيإ األعمار

 1-3دفض النسبة العاملية للوييا النفاسية اىل أقل مـن  1-1-3الوييا النفاسية ليل  100 000مولود حي
 70حالة وياة ليل  100 000مولود حـي لـول عـام  2-1-3نســبة الــوالدا الــيت يشــر عليهــا أدصــائيون
2030
فحيون مهرة
 2-3وضــإ هنايــة لوييــا املواليــد واألرفــال دون ســن  1-2-3معدل وييا األرفـال دون سـن اخلامسـة (عـدد
اخلامسـة الــيت ثيـن تفاديهــا لـول عــام  ،2030بســعي الوييا ليل ألف مولود حي)
مجيإ البلدان اىل بلوا د دفض وييا املواليد علـ  2-2-3معـــدل وييـــا املواليـــد (عـــدد الوييـــا ليـــل
األقــل اىل  12حالــة ويــاة ملــل  1 000مولــود حــي 1000 ،مولود حي)
ودفض وييا األرفـال دون سـن اخلامسـة علـ األقـل
اىل  25حالة وياة ملل  1 000مولود حي
 3-3وضــــإ هنايــــة ألوب ــــة اإليــــدز والســــل وامل ريــــا  1-3-3عــدد اإلفــابا اجلديــدة بفــريوس نقــص املناعــة
واألمراض املداريـة املهملـة وميايحـة االلتـها اليبـدي البشــرية ليــل  1 000رــبص ريــري مصــا مــن الســيان
الوبـــائي واألمـــراض املنقولـــة بامليـــاه واألمـــراض املعديـــة ( سب الف ة العمرية ونـو اجلـنس والف ـا الرئيسـية مـن
السيان)
األدرى لول عام 2030
 2-3-3معدل انتشار داا السل ليل  1 000ربص
السنة
 3-3-3عـــدد حـــاال اإلفـــابة بامل ريـــا ليـــل 1 000
ربص السنة
 4-3-3عدد اإلفـابا اجلديـدة بـأمراض التـها اليبـد
الوبائي باا ليل  100 000من السيان سنة معينة
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 5-3-3عــــدد األرــــبا الــــذين حيتــــاجون تــــدد
مليايحة األمراض املدارية املهملة
 4-3ختفيض الوييا املبيرة النامجة عـن األمـراض ريـري  1-4-3الوييـــا النامجـــة عــن أمـــراض القلـــب واألوعيـــة
املعدية اقدار الملـث مـن دـ ل الوقايـة والعـ ؤ وتعزيـز الدموية والسرران وداا السيري واألمراض التنفسية املزمنة
الصحة والس مة العقليتا ،لول عام 2030
 2-4-3معدل الوييا النامجة عن االنتحار
 5-3تعزيز الوقاية من اسااة استعمال املواد ،اـا يشـمل  1-5-3نطـــاق تةطيـــة التـــدد الع جيـــة (اخلـــدما
تعــاري مــواد اإلدمــان وتنــاول اليحــول عل ـ حنــو يضــر الدوائيـــة والنفســـانية ودـــدما اعـــادة التأ يـــل والرعايـــة
ال حقــــة) ملعاجلــــة االضــــطرابا النارــــ ة عــــن تعــــاري
بالصحة ،وع ؤ ذلك
املواد املبدرة
 2-5-3االستعمال الضار لليحول ،حمـددا ويقـا للسـياق
الوره ارار استه الفـرد الواحـد مـن اليحـول (مـن
ســـن  15ســـنة يـــأملمر) ســـنة تقوثيـــة بـــاللترا مـــن
اليحول الصا
 6-3دفـــض عـــدد الوييـــا واإلفـــابا النامجـــة عـــن  1-6-3عدد الوييا النااة عن اإلفابا املميتة بسبب
حـــوادث املـــرور علـ ـ الطـــرق يتـــرة  30يومـــا ليـــل
حوادث املرور اىل النصف لول عام 2020
 100 000نسمة (معدال العمر املوحـدة قياسيا)
 7-3ضـــمان حصـــول اجلميـــإ علـ ـ دـــدما رعايـــة  1-7-3النســـبة امل ويـــة للنســـاا ســـن اإلمـــا (الف ـــة
الصــــحة اجلنســــية واإلمابيــــة ،اــــا ذلــــك دــــدما العمريــة  4٩-15ســنة) ال ـ يت ُلبي ـت حــاجتدهن اىل تنظــيم
ومعلوما تنظـيم األسـرة والتوعيـة اخلافـة بـء ،وادمـاؤ األسرة بطرق حديمة
الصـــحة اإلمابيـــة االســـتراتيجيا والـــءامج الورنيـــة  2-7-3معدل الـوالدا لـدى املرا قـا (الف ـة العمريـة
لول عام 2030
 14-10و  1٩-15ســنة) ليــل  1 000امــرأة تلــك
الف ة العمرية

 8-3اقيـ ـ التةطيـــة الصـــحية الشـــاملة ،اـــا ذلـــك  *1-8-3نطــــاق تةطيــــة التــــدد اليارــــفة (ممــــل
اومايــة مــن املبــارر املاليــة ،واميانيــة اوصــول علــ التحصــا اليامــل ل،رفــال والع ـ ؤ املضــاد للفريوســا
دـــدما الرعايـــة الصـــحية األساســـية اجليـــدة واميانيـــة العيوسة والع ؤ من داا السل وع ؤ ارتفا ضةف الدم
حصول اجلميإ عل األدويـة واللقاحـا اامنـة والفعالـة وتواير القاب املا را عند الوالدة ،وما اىل ذلك)
واجليدة وامليسورة التيلفة
 *2-8-3مقدار اجلزا من السيان الذي اري جايتء من
ســداد النفقـــا الصـــحية ملواجهـــة اليوارث/اإليقـــار مـــن
مالء اخلا
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 ٩-3اود بدرجـة ملـبرية مـن عـدد الوييـا واألمـراض  1-٩-3معـــدل الوييـــا املنســـو اىل األســـر املعيشـــية
النامجــة عــن التعــرض للمــواد الييميائيــة اخلطــرة وتلويــث وتلوث اأواا اريف
وتلوث اأواا واملاا والتربة لول عام 2030
 *2-٩-3معــدل الوييــا املنســو اىل املــواد الييميائيــة
اخلطرة وتلويث املياه والتربة وتلوثهما

-3أ تعزيز تنفيذ االتفاقية اإلرارية ملنظمة الصحة العامليـة -3أ 1-معــدل االنتشـــار املوحــد الســـن الســتعمال التبــ
حاليـــا لـــدى األرـــبا الـــذين تبلــ أعمـــار م  15ســـنة
مليايحة التب مجيإ البلدان ،حسب االقتضاا
يأملمر
ــــال اللقاحــــا  1- -3نســبة الســيان الــذين ثينــهم اوصــول بشــيل
 -3دعــــم البحــــث والتطــــوير
واألدوية ل،مراض املعديـة وريـري املعديـة الـيت تتعـرض أـا دائم عل األدوية واللقاحا بأسعار ميسورة
البلدان الناميـة املقـام األول ،وتـويري اميانيـة اوصـول  2- -3مو فـا املسـاعدة اإللائيـة الرمسيـة املقدمـة
عل األدوية واللقاحا األساسية بأسعار معقولـة ،ويقـا اىل البحوث الطبية والقطاعا الصحية األساسية
إلع ن الدوحة بشـأن االتفـاق املتعلـ باجلوانـب املتصـلة
بالتجــارة مــن حقــوق امللييــة الفيريــة وبالصــحة العامــة،
الذي يؤملد ح البلدان النامية االستفادة باليامل من
األحيـــام الـــواردة االتفـــاق بشـــأن اجلوانـــب املتصـــلة
بالتجــارة مــن حقـــوق امللييــة الفيريـــة املتعلقــة بأوجـــء
املرونـة ال زمـة ومايـة الصــحة العامـة ،وال سـيما العمــل
من أجل اميانية حصول اجلميإ عل األدوية
-3ؤ زيادة التمويل قطـا الصـحة وتوليـف القـوى -3ؤ 1-معدل ملماية األدصائيا الصحيا وتوزيعهم
العاملة ذا القطا وتطوير ا وتدريبها واستبقائها
البلــدان الناميــة ،وخبافــة أقــل البلــدان لــوا والــدول
اجلزرية الصةرية النامية ،زيادة ملبرية
-3د تعزيــز قــدرا مجيــإ البلــدان ،وال ســيما البلــدان -3د 1-النســـبة امل ويــــة خلصـــائص القــــدرا األساســــية
ال اإلنذار املبير واود مـن املبـارر وادارة الم ث عشرة اليت اققت عند نقطة زمنية معينة
النامية،
املبارر الصحية الورنية والعاملية
اأد

 - 4ضمان التعليم اجليد املنصف والشامل للجميإ وتعزيز ير

التعلم مدى اوياة للجميإ

 1-4ضـــمان أن يتمتـــإ مجيـــإ البنـــا والبـــنا بتعلـــيم  1-1-4النســبة امل ويــة ل،رفال/الشــبا ( :أ) الصــف
ابتدائي وثانوي اين ومنصـف وجيـداً يـؤدي اىل اقيـ الماين/المالـــث ( ) هنايـــة املرحلـــة االبتدائيـــة (ؤ)
هناية املرحلة األوىل من التعليم المانوي الـذين حيققـون علـ
نتائج تعليمية م ئمة ويعالة لول عام 2030
األقــل اوــد األد مــن مســتوى اليفــااة ’ ‘1القــرااة،
’ ‘2الرياضيا
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التصــــنيفا ســــب :نــــو اجلــــنس ،واملوقــــإ ،والمــــروة
(وتصنيفا أدرى حيمما تتواير عنها بيانا )
 1-2-4النســـبة امل ويـــة ل،رفـــال دون اخلامســـة الـــذين
 2-4ضـــمان أن تتـــاح جلميـــإ البنـــا والبـــنا يـــر
ـاال
اوصول عل نوعية جيدة من النماا والرعاية مرحلـة يسريون عل املسار الصـحيح مـن حيـث النمـو
الطفولــة املبيــرة والتعلــيم قبــل االبتــدائي حــىت ييونــوا الصحة والتعلم والرياه النفسي
جا زين للتعليم االبتدائي لول عام 2030
التصــــنيفا ســــب :نــــو اجلــــنس ،واملوقــــإ ،والمــــروة
(وتصنيفا أدرى حيمما تتواير عنها بيانا )

 2-2-4معـــدل املشـــارملة الـــتعلُّم املـــنظَّم (قبـــل ســـنة
واحدة من عمر االلتحاق الرمسي بالتعليم االبتدائي)
 3-4ضـــمان تيـــايؤ يـــر مجيـــإ النســـاا والرجـــال  1-3-4معدل مشارملة الشبا واليبار التعليم الرمسـي
اوصــول علـ التعلــيم الــتقه واملهــه والتعلــيم العــايل وريري الرمسي والتدريب د ل االثه عشر رهراً املاضية
اجليــد وامليســور التيلفــة ،اــا ذلــك التعلــيم اجلــامعي،
لول عام 2030
 4-4الزيــادة بنســبة ملــبرية عــدد الشــبا واليبــار  1-4-4النســبة امل ويــة للشــبا والبــالةا الــذين تتــواير
الـــذين تتـــواير لـــديهم املهـــارا املناســـبة ،اـــا ذلـــك لديهم مهارا تينولوجيا املعلوما واالتصـاال سـب
املهــارا التقنيــة واملهنيــة ،للعمــل ورــةل ولــائف الئقــة نو املهارة
وملباررة األعمال اورة لول عام 2030
 5-4القضــاا علــ التفــاو بــا اجلنســا التعلــيم
وضمان تيايؤ ير الوفول اىل مجيإ مستويا التعلـيم
والتــــدريب املهـــــه للف ــــا الضـــــعيفة ،اــــا ذلـــــك
ل،رــبا ذوي اإلعاقــة والشــعو األفــلية واألرفــال
الذين يعيشون لل أوضا شة ،لول عام 2030

 1-5-4بيانا املسـاواة (أنمـ /ذملـر ،وريفـي/حضـري،
ومســتوى المــراا مــن القــا اىل القمــة ومؤرــرا أدــرى
ممـــل حالـــة اإلعاقـــة ،والشـــعو األفـــلية ،واملتضـــررين
مــن الــزنا مــىت أفــبحت البيانــا متــوايرة) ييمــا يتعل ـ
جبميـــإ املؤرـــرا الـــواردة ـــذه القائمـــة والـــيت ثيـ ـن
تصنيفها

 6-4ضـــمان أن يلـــم مجيـــإ الشـــبا ونســـبة ملـــبرية  1-6-4النسبة امل وية للسيان ي ة عمرية معينة الـذين
مــن اليبــار ،رجــا ًال ونســاا عل ـ حــد ســواا ،بــالقرااة حيققون عل األقل مستوى ثابتا مـن اليفـااة تصـنيفا
وليفية تتناول (أ) األمية ) ( ،املهارا اوسابية
واليتابة واوسا لول عام 2030
التصــــنيفا ســــب :نــــو اجلــــنس ،واملوقــــإ ،والمــــروة
(ومهارا أدرى حيمما تتواير عنها بيانا )
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 *1-7-4النســـبة امل ويـــة للطـــ البـــالةا  15عامــــا
واملقيـــدين املـــدارس المانويـــة ويء نـــون علـ ـ املـــامهم
موعـة فتـارة
استوى ثابت علـ األقـل مـن املعـار
من املواضيإ العلوم البي ية وعلم األرضس وستتوقف دقـة
ادتيــــار/تنــــو املواضــــيإ علــ ـ الدراســــة االستقصــــائية
أو التقييمية اليت تدجمإ ييها املؤررا

 7-4ضـــمان أن ييتســـب مجيـــإ املـــتعلتما املعـــار
واملهارا ال زمـة لـدعم التنميـة املسـتدامة ،اـا ذلـك
جبملـــة مـــن السدـ ـبدل مـــن بينـــها التعلـــيم لتحقيـ ـ التنميـــة
املســتدامة واتبــا أســاليب العــيش املســتدامة ،وحقــوق
اإلنسان ،واملساواة با اجلنسا ،والترويج لمقاية الس م
ونبــذ العنــف واملوارنــة العامليــة وتقــدير التنــو المقــا
سب :نو اجلنس واملوقإ (وتصنيفا
وتقدير مسامهة المقاية التنميـة املسـتدامة ،لـول عـام التصنيفا
2030
أدرى حيمما تتواير عنها بيانا )

-4أ بنــــاا املرايــــ التعليميــــة الــــيت تراعــــي الفــــروق -4أ 1-النســــبة امل ويــــة للمــــدارس الــــيت اصــــل علـــ :
با اجلنسا ،واإلعاقة ،واألرفال ،وريإ مستوى املراي (أ) الطاقـــة اليهربائيـــة ( ) رـــبية اإلنترنـــت ألريـــراض
التعليمية القائمة وهتي ة بي ة تعليمية يعالة ومأمونة ودالية تعليميـــــة (ؤ) أجهـــــزة حاســـــوبية ألريـــــراض التعلـــــيم
(د) ياملل أساسـية ومـواد مييفـة للطـ ذوي اإلعاقـة
من العنف للجميإ
( ـ) مراي فحية أساسية ريري فتلطة (و) مرايـ أساسـية
لةســـل األيـــدي (ويـــ التعـــاريف الـــواردة مؤرـــرا
ددما الصر الصحي والنظاية الصحية للجميإ)
 -4الزيـــادة بنســـبة ملـــبرية عـــدد املـــنح املدرســـية  1- -4حجم تديقا املساعدة اإللائية الرمسيـة لتقـد
املتاحة للبلدان النامية عل الصعيد العاملي ،وخبافة ألقل املنح سب القطا ونو الدراسة
البلــدان لــواً والــدول اجلزريــة الصــةرية الناميــة والبلــدان
األيريقيــة ،ل لتحــاق بــالتعليم العــايل ،اــا ذلــك مــنح
التــدريب املهــه وتينولوجيــا املعلومــا واالتصــاال ،
والــءامج التقنيــة واأندســية والعلميــة البلــدان املتقدمــة
النمو والبلدان النامية األدرى ،لول عام 2020
-4ؤ الزيادة بنسبة ملبرية عدد املعلما املؤ لا ،اا -4ؤ 1-النســبة امل ويــة للمعلمــا (أ) مرحلــة مــا قبــل
التعلـــيم االبتـــدائي ( ) التعلـــيم االبتـــدائي (ؤ) التعلـــيم
ذلك من دـ ل التعـاون الـدويل لتـدريب املعلمـا
البلــدان الناميــة ،وخبافــة أقــل البلــدان لــوا والــدول اإلعدادي (د) التعلـيم المـانوي الـذين حصـلوا علـ األقـل
علـــ ـ اوـــــد األد مـــــن التـــــدريب املـــــنظَّم للمعلمـــــا
اجلزرية الصةرية النامية ،لول عام 2030
(ممل التدريب التربـوي) ،قبـل اخلدمـة أو أثنـاا اخلدمـة،
ال زم للتدريس عل املستوى املناسب بلد معا
التصنيفا سب :نو اجلنس (وتصنيفا أدرى حيمما
تتواير عنها بيانا )
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 - 5اقي املساواة با اجلنسا و يا ملل النساا والفتيا

 1-5القضــاا عل ـ مجيــإ أرــيال التمييــز ضــد مجيــإ  1-1-5مـــا اذا ملانـــت مثـــة أرـــر قانونيـــة قائمـــة ،أم ال،
مــن أجــل تعزيــز وانفــاذ ورفــد املســاواة وعــدم التمييـــز
ملل ميان
النساا والفتيا
عل أساس نو اجلنس
اخلامســة
 2-5القضــاا عل ـ مجيــإ أرــيال العنــف ضــد مجيــإ  1-2-5نســبة النســاا املعارــرا والفتيــا
اجملـالا العـام واخلـا  ،اـا ذلـك عشــرة ومــا يــوق ال ـ يت تعرضــن لعنــف بــدين أو جنســي
النساا والفتيـا
االاار بالبشر واالستة ل اجلنسي وريري ذلك من أنـوا أو نفســي مــن عشــري حــايل أو ســاب  ،د ـ ل االثــه عشــر
رهرًا املاضية ،مصنفة سب ريل العنف والف ة العمرية
االستة ل
اخلامســــة عشــــرة
 2-2-5نســــبة النســ ـاا والفتيــــا
ومــا يــوق ال ـ يت تعرضــن للعنــف اجلنســي مــن أرــبا
ريري العشري ،د ل االثه عشر رهرًا املاضية ،حسـب الف ـة
العمرية وميان حدوث العنف
 3-5القضاا عل مجيإ املمارسـا الضـارة ،مـن قبيـل  1-3-5نســـــبة النســـــاا الـــــ يت تتـــــراوح أعمـــــار ن
زواؤ األرفال والزواؤ املبير والزواؤ القسري وتشويء بــا  20و  24عامــا والــ يت تــزوجن أو ارتــبطن بقــرين
قبل أن يبلةن  15عاما و  18عاماً
األعضاا التناسلية لإلناث
 2-3-5النســبة امل ويــة للفتيــا والنســاا ال ـ يت تتــراوح
أعمـــار ن بـــا  15و  4٩عامـــا الـ ـ يت دضـــعن لعمليـــة
تشويء/بتر األعضاا التناسلية ،سب الف ة العمرية
 4-5االعتــــرا بأعمــــال الرعايــــة والعمــــل املــــزنيل  1-4-5النســبة امل ويــة مــن الوقــت املبصــص ل،عمــال
املزنليـــة وأعمـــال الرعايـــة ريـــري مديوعـــة األجـــر ،ســـب
ريري مديوعة األجر وتقدير ا من دـ ل تـويري اخلـدما
العامــــة والــــبم التحتيــــة ووضــــإ سياســــا اومايــــة نو اجلنس ،والف ة العمرية ،واملوقإ
االجتماعيـــة وتعزيـــز تقاســـم املســـؤولية دادـــل األســـرة
املعيشـــــية والعائلـــــة ،حســـــبما ييـــــون ذلـــــك مناســـــبا
عل الصعيد الوره
 5-5ملفالــة مشــارملة املــرأة مشــارملة ملاملــة ويعالــة  1-5-5نســبة املقاعــد الــيت تشــةلها النســاا
وتيــايؤ الفــر املتاحــة أــا للقيــادة عل ـ قــدم املســاواة الورنية واويوما ارلية
مإ الرجـل علـ مجيـإ مسـتويا فـنإ القـرار اويـاة  2-5-5نسبة النساا املنافب اإلدارية
السياسية واالقتصادية والعامة

26/56

الءملانــا

15-22439

E/CN.3/2016/2

املؤشرات

األهداف والغايات (من خطة عام )2030

 6-5ضــمان حصــول اجلميــإ عل ـ دــدما الصــحة  1-6-5نســبة النســاا مــن ســن  15اىل  4٩عامــا الـ يت
اجلنسية واإلمابيـة وعلـ اوقـوق اإلمابيـة ،علـ النحـو يتبذن بأنفسهن قرارا مستنرية بشأن الع قـا اجلنسـية
املتفـ عليــء ويقــا لءنــامج عمــل املــؤ ر الــدويل للســيان واســتبدام وســائل منــإ اومــل والرعايــة اخلافــة بالصــحة
اإلمابية
والتنمية ومنهاؤ عمل بيجا والوثائ اخلتاميـة ملـؤ را
استعراضهما
 2-6-5عــدد البلــدان الــيت لــديها قــوانا وأنظمــة تيفــل
حصـول النســاا مـن ســن  15اىل  4٩عامـا علـ دــدما
ــال الصــحة اجلنســـية
الرعايــة واملعلومــا والتمقيــف
واإلمابية

-5أ القيام بإفـ حا لتبويـل املـرأة حقوقـا متسـاوية
املــــوارد االقتصــــادية ،وملــــذلك اميانيــــة حصــــوأا
األراضــــي وريري ــــا
علـــ حـــ امللييـــة والتصــــر
من املمتليا  ،وعل اخلدما املالية ،واملرياث واملوارد
الطبيعية ،ويقًا للقوانا الورنية

-5أ( 1-أ) النســـبة امل ويـــة ل،رـــبا الـــذين ثتليـــون
أراضــي زراعيــة أو لــديهم حقــوق مضــمونة األراضــي
الزراعيــة (مــن أفــل مــو الســيان الــزراعيا) ،ســب
نــو اجلــنس ( ) حصــة املــرأة بــا امل ـ أو أفــحا
اوقوق األراضي الزراعية ،و سب نو اويازة
-5أ 2-النســبة امل ويــة للبلــدان الــيت ييفــل ييهــا اإلرــار
القـــانوين (اـــا ذلـــك القــانون العـــر ) للمـــرأة املســـاواة
اوقوق مليية األراضي و/أو السيطرة عليها

 -5تعزيز استبدام التينولوجيـا التميينيـة ،وخبافـة  1- -5نســــــبة األيــــــراد اوــــــائزين علــــ ـ
تينولوجيــا املعلومــا واالتصــاال  ،مــن أجــل تعزيــز نقالة/دلوية ،سب نو اجلنس
يا املرأة

واتــــــف

-5ؤ اعتماد سياسا سليمة وتشريعا قابلة لإلنفـاذ -5ؤ 1-النسبة امل وية للبلدان اليت لديها نظـم لتبصـيص
وتعزيز السياسا والتشـريعا القائمـة مـن ـذا القبيـل وتتبإ املبصصا العامة املرفودة للمسـاواة بـا اجلنسـا
للنــهوض باملســاواة بــا اجلنســا و يــا ملــل النســاا و يا املرأة
والفتيا عل مجيإ املستويا
اأد

 - 6ضمان تواير املياه وددما

الصر

الصحي للجميإ وادارهتا ادارة مستدامة

 1-6اقي ـ ــد حصــول اجلميــإ بشــيل منصــف  1-1-6النســــبة امل ويــــة للســــيان الــــذين يســــتفيدون
علــ ميــاه الشــر املأمونــة وامليســورة التيلفــة لــول من ددما مياه الشر اليت تدار بطريقة مأمونة
عام 2030
 1-2-6النســــبة امل ويــــة للســــيان الــــذين يســــتفيدون
 2-6اقيــ ـــد حصـــول اجلميـــإ علــ دـــدما
الصر الصحي والنظاية الصـحية ووضـإ هنايـة للتةـوط مــن اإلدارة الســليمة خلــدما الصــر الصــحي ،اــا ييهــا
15-22439
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العـــراا ،وايــ ا ا تمـــام دـــا الحتياجـــا النســـاا مراي ريسل اليدين بالصابون واملياه
والفتيــا ومــن يعيشــون لــل أوضــا شــة ،لــول
عام 2030
الصــحي املعاجلــة

 3-6اسا نوعيـة امليـاه عـن رريـ اوـد مـن التلـوث  1-3-6النســبة امل ويــة مليــاه الصــر
ووقف القاا النفايا واملـواد الييميائيـة اخلطـرة وتقليـل بطريقة آمنة
تســـرهبا اىل أد حـــد ،ودفـــض نســـبة ميـــاه اجملـــاري  2-3-6النسبة امل وية لليتل املائية ااتية مـن ميـاه حميطـة
ريري املعاجلـة اىل النصـف ،وزيـادة اعـادة التـدوير واعـادة ذا نوعية جيدة
االســتبدام املــأمون بنســبة ملــبرية علـ الصــعيد العــاملي،
لول عام 2030
ملفـااة اسـتبدام امليـاه

 *1-4-6النسبة امل ويـة للـتةري
 4-6زيادة ملفـااة اسـتبدام امليـاه مجيـإ القطاعـا
زيــادة ملــبرية وضــمان ســحب امليــاه العذبــة وامــداداهتا عل مدى يترة من الزمن
عل ـ حنــو مســتدام مــن أجــل معاجلــة رــح امليــاه ،واوــد  *2-4-6النسبة امل ويـة إلمجـايل مـا اسـتبدم مـن املـوارد
بدرجـــة ملـــبرية مـــن عـــدد األرـــبا الـــذين يعـــانون املائيــة املتاحـــة ،مــإ مراعـــاة احتياجــا البي ـــة مــن املائيـــة
من ندرة املياه ،لول عام 2030
(حجم الضةف الذي تتعرض لء املياه)
 5-6تنفيــذ اإلدارة املتياملــة ملــوارد امليــاه عل ـ مجيــإ  *1-5-6درجــة تنفيــذ اإلدارة املتياملــة للمــوارد املائيــة
املســـتويا  ،اـــا ذلـــك مـــن دـ ـ ل التعـــاون العـــابر (ففر )100 -
للحدود حسب االقتضاا ،لول عام 2030
 6-6جاية وترميم النظم اإلييولوجيـة املتصـلة بامليـاه 1-6-6 ،النسبة امل وية للتةري نطاق النظم اإلييولوجيـة
اا ذلك اجلبـال والةابـا واألراضـي الرربـة واألهنـار املتصلة باملياه د ل يترة من الزمن
ومســـــتودعا امليـــ ـاه اجلوييـــــة والـــــبحريا  ،لـــــول
عام 2020
-6أ 1-مقـــدار املســـاعدة اإللائيـــة الرمسيـــة ذا الصـــلة
-6أ تعزيز نطاق التعـاون الـدويل ودعـم بنـاا القـدرا
البلــدان الناميــة ــال األنشــطة والــءامج املتعلقــة بامليــاه باملياه والصر الصحي اليت تعد جزاا من دطـة حيوميـة
والصر الصحي ،اا ذلك مجإ املياه ،وازالة ملوحتها ،منسقة لإلنفاق
وملفااة استبدامها ،ومعاجلة املياه العادمة ،وتينولوجيـا
اعادة التدوير واعادة االستعمال ،لول عام 2030
 -6دعم وتعزيز مشارملة اجملتمعا ارلية
ادارة املياه والصر الصحي
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 - 7ضمان حصول اجلميإ بتيلفة ميسورة عل ددما

الطاقة اوديمة املوثوقة واملستدامة

 1-7ضـــــمان حصـــــول اجلميـــــإ بتيلفـــــة ميســـــورة  1-1-7النسبة امل وية للسـيان املسـتفيدين مـن دـدما
عل ددما الطاقة اوديمة املوثوقة لول عام  2030اليهرباا
 2-1-7النســبة امل ويــة للســيان الــذي يعتمــدون أساس ـًا
عل الوقود والتينولوجيا النظيفا
 2-7اقيــ زيــادة ملــبرية حصــة الطاقــة املتجــددة  1-2-7حصــة الطاقــة املتجــددة
موعة من مصادر الطاقة العاملية لول عام  2030النهائي للطاقة
 3-7مضــــاعفة املعــــدل العــــاملي للتحســ ـن
استبدام الطاقة لول عام 2030

مــو االســته

ملفــــااة  1-3-7ملماية الطاقة اليت تقاس من حيث الطاقة األوليـة
والناتج ارلي اإلمجايل

-7أ تعزيــز التعــاون الــدويل مــن أجــل تيســري الوفــول -7أ 1-مجــإ مبلــ مقــوم بــدوالرا الواليــا املتحــدة
الســنة ابتــداا مــن عــام  2020هبــد الويــاا بــااللتزام
اىل وث وتينولوجيا الطاقة النظيفة ،اـا ذلـك تلـك
املتعلتقة بالطاقـة املتجـددة ،واليفـااة اسـتبدام الطاقـة بتويري مبل  100بليون دوالر
وتينولوجيـــا الوقـــود األحفـــوري املتقدمـــة واألنظـــف،
وتشجيإ االستممار الـبم التحتيـة للطاقـة وتينولوجيـا
الطاقة النظيفة ،لول عام 2030
 -7توســيإ نطــاق الــبدم التحتيــة واســا مســتوى  *1- -7نسبة القيمة املضاية اىل فا استبدام الطاقة
التينولوجيــا مــن أجــل تقــد دــدما الطاقــة اوديمــة ارلية ،سب الصناعة
واملســتدامة للجميــإ البلــدان الناميــة ،وخبافــة أقــل
البلــدان لــوا والــدول اجلزريــة الصــةرية الناميــة ،والبلــدان
الناميـــة ريـــري الســـاحلية ،ويقـــا لـــءامج الـــدعم اخلافـــة
بيل منها عل حدة ،لول عام 2030
اأد  - 12تعزيز النمو االقتصادي املطـرد والشـامل للجميـإ واملسـتدام ،والعمالـة الياملـة واملنتجـة ،وتـويري العمـل
ال ئ للجميإ
 1-8اوفــا علــ النمــو االقتصــادي الفــردي ويقــا  1-1-8معدل النمـو السـنوي لنصـيب الفـرد مـن النـاتج
للظـــرو الورنيـــة ،وخبافـــة علـ ـ لـــو النـــاتج ارلـــي ارلي اإلمجايل اوقيقي
اإلمجــايل بنســبة  7املائــة عل ـ األقــل ســنويا أقــل
البلدان لوا
 2-8اقي مستويا أعلـ مـن اإلنتاجيـة االقتصـادية  1-2-8معدل النمو السـنوي لنصـيب الفـرد العامـل مـن
مـــن دـ ـ ل التنويـــإ ،واالرتقـــاا اســـتوى التينولوجيـــا الناتج ارلي اإلمجايل اوقيقي
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29/56

E/CN.3/2016/2

األهداف والغايات (من خطة عام )2030

املؤشرات

واالبتيـــار ،اـــا ذلـــك مـــن دـــ ل الترمليـــز علـــ
القطاعــا املتســمة بالقيمــة املضــاية العاليــة والقطاعــا
اليميفة العمالة
 3-8تعزيز السياسا املوجهة حنو التنمية والـيت تـدعم  1-3-8حصـــة العمالـــة ريـــري الرمسيـــة
األنشـــطة اإلنتاجيـــة ،ويـــر العمـــل ال ئــ  ،ومبارـــرة الزراعية ،سب نو اجلنس
األعمـــال اوـــرة ،والقـــدرة علـ ـ اإلبـــدا واالبتيـــار،
وتشـــجإ علــ اضـــفاا الطـــابإ الرمســـي علــ املشـــاريإ
املتنا يــة الصــةر والصــةرية واملتوســطة اوجــم ،ولو ــا،
اا ذلك من د ل اوصول عل اخلدما املالية
 4-8اســا اليفــااة اســتبدام املــوارد العامليــة
ال االسـته واإلنتـاؤ ،تـدرعيا ،حـىت عـام ،2030
والسعي اىل يصل النمو االقتصادي عن التد ور البي ـي،
ويقا لإلرار العشري للءامج بشأن االسته واإلنتـاؤ
املســــتداما ،مــــإ اضــــط البلــــدان املتقدمــــة النمــــو
بدور الريادة

ريـــري العمالـــة

 *1-4-8انتاجية املوارد

 5-8اقيــ العمالــة الياملــة واملنتجــة وتــويري العمــل  1-5-8متوســـف الـــددل الســـاعة للنســـاا والرجـــال
العــاملا ،ســب الوليفــة ،والف ــة العمريــة ،واألرــبا
ال ئـ ـ جلميـــإ النســـاا والرجـــال ،اـــن يـــيهم الشـــبا
واألرــبا ذوو اإلعاقــة ،وتيــايؤ األجــر لقــاا العمــل ذوي اإلعاقة
املتيايئ القيمة ،لول عام 2030
 2-5-8معـــدل البطالـــة ،ســـب نـــو اجلـــنس ،والف ـــة
العمرية ،واألربا

ذوي اإلعاقة

 1-6-8النســـــبة امل ويـــــة للشـــــبا (الـــــذين تتـــــراوح
 6-8اوـــــد بدرجـــــة ملـــــبرية مـــــن نســـــبة الشـــــبا
ريــري امللــتحقا بالعمالــة أو التعلــيم أو التــدريب لــول أعمـــار م بـــا  15و  24ســـنة) دـــارؤ دائـــرة التعلـــيم
والعمالة والتدريب
عام 2020
 7-8اختاذ تـدابري يوريـة ويعالـة للقضـاا علـ السـبرة  1-7-8النسبة امل ويـة ل،رفـال الـذين تتـراوح أعمـار م
واهنـــاا الـــرق املعافـــر واالاـــار بالبشـــر لضـــمان حظـــر بــا  5و  17ســنة واملنبــررا ســوق عمــل األرفــال
واست صــال أســوأ أرــيال عمــل األرفــال ،اــا ذلــك وعدد م ،سب نو اجلنس والف ة العمرية
انيــد م واســتبدامهم ملجنــود ،واهنــاا عمــل األرفــال
جبميإ أريالء لول عام 2025
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 8-8جايــة حقــوق العمــل واعــاد بي ــا عمــل تــوير  1-8-8التواتر معدال افابا العمـل املميتـة وريـري
السـ ـ مة واألمـــن جلميـــإ العمـــال ،اـــن يـــيهم العمـــال املميتة ،سب نو جنس املهاجرين ووضعهم
املهاجرون ،وخبافة املهاجرا  ،والعاملون الولـائف  *2-8-8عــدد اتفاقيــا منظمــة العمــل الدوليــة الــيت
ريري املستقرة
التصدي عليها ،سب نو االتفاقية
 ٩-8وضإ وتنفيذ سياسا هتد اىل تعزيـز السـياحة  *1-٩-8الناتج ارلي اإلمجايل للسياحة املباررة (ملنسـبة
م وية من مو الناتج ارلي اإلمجايل ومن معـدل النمـو)
املستدامة اليت توير ير العمل وتعزز المقاية واملنتجا
وعــدد الولــائف فــناعة الســياحة (ملنســبة م ويــة مــن
ارلية لول عام 2030
مــو الولــائف ومعــدل النمــو يــر العمــل ،ســب
نو اجلنس)
 10-8تعزيـــز قـــدرة املؤسســـا املاليـــة ارليـــة علـ ـ  1-10-8عــــدد يــــرو املصــــار التجاريــــة وأجهــــزة
تشـــجيإ اميانيـــة اوصـــول علـ ـ اخلـــدما املصـــريية الصر اايل ليل  100 000نسمة من البالةا
والتأما واخلدما املالية للجميإ ،وتوسيإ نطاقها
 2-10-8النســبة امل ويــة مــن البــالةا ( 15ســنة يــأملمر)
الــذين أــم حســا مصــر أو حســا
أدرى أو لدى مقدم ددما مالية متنقلة

مؤسســة ماليــة

-8أ زيـــادة دعـــم املعونـــة مـــن أجـــل التجـــارة للبلـــدان -8أ 1-املعونة من أجـل االلتزامـا واملـديوعا املتصـلة
النامية ،وخبافة أقل البلدان لوا ،اا ذلـك مـن دـ ل بالتجارة
اإلرار املتيامل املعزز للمساعدة التقنية املتصلة بالتجارة
اىل أقل البلدان لوا
 1- -8مــــــو اإلنفــــــاق اويــــــومي اومايــــــة
 -8وضإ وتفعيل استراتيجية عاملية لتشةيل الشـبا
وتنفيــذ امليمــاق العــاملي لتــويري يــر العمــل الصــادر عــن االجتماعية وبـرامج التوليـف ملنسـبة م ويـة مـن امليزانيـا
الورنية والناتج ارلي اإلمجايل
منظمة العمل الدولية لول عام 2020
اأد

 - ٩اقامة بم اتية قادرة عل الصمود ،وافيز التصنيإ الشامل للجميإ ،وتشجيإ االبتيار

 1-٩اقامــة ياملــل أساســية جيــدة النوعيــة وموثوقــة  1-1-٩نســبة ســيان الريــف الــذين يعيشــون عل ـ بع ـد
ومســتدامة وقـــادرة علــ الصـــمود ،اـــا ذلـــك الـــبم مليلومترين من رري فاوة ل ستعمال مجيإ الفصول
التحتيـــة اإلقليميـــة والعــــابرة للحـــدود ،لـــدعم التنميــــة  2-1-٩عــــدد الرملــــا وحجــــم الشــــحنا  ،ســــب
االقتصادية ورياه اإلنسان ،مإ الترمليز عل تيسـري سدـبدل وسيلة النقل
استفادة اجلميإ منها بتيلفة ميسورة وعل قدم املساواة
 2-٩تعزيــــز التصــــنيإ الشــــامل للجميــــإ واملســــتدام 1-2-٩ ،القيمــة املضــاية مــن الصــناعة التحويليــة ملنســبة
واقيـ ـ زيـــادة ملـــبرية لـــول عـــام  2030حصـــة م وية من الناتج ارلي اإلمجايل و سب نصيب الفرد
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الصـــــناعة العمالـــــة و النـــــاتج ارلـــــي اإلمجـــــايل 2-2-٩ ،العمالة
مو العمالة
اا يتمار مإ الظرو الورنيـة ،ومضـاعفة حصـتها
أقل البلدان لوا

الصـناعة التحويليـة ملنسـبة م ويـة مـن

 3-٩زيادة ير حصول املشـاريإ الصـناعية الصـةرية  1-3-٩النسبة امل وية وصـة الصـناعا الصـةرية اوجـم
مو القيمة املضاية من الصناعا
اوجــم وســائر املشــاريإ ،وال ســيما البلــدان الناميــة،
علـ اخلـدما املاليـة ،اـا ذلـك االئتمانـا ميســورة  2-3-٩النسبة امل وية للصناعا الصةرية اوجم الـيت أـا
التيلفة ،وادماجها س سل القيمة واألسواق
قرض أو دف ائتمان
 4-٩اسا الـبم التحتيـة واـديث الصـناعا لـول  1-4-٩انبعاثا ثاين أملسيد اليربـون ليـل وحـدة مـن
عام  2030من أجل اقي استدامتها ،مإ زيادة ملفـااة القيمة املضاية
اســـــتبدام املـــــوارد وزيـــــادة اعتمـــــاد التينولوجيـــــا
والعمليـا الصـناعية النظيفـة والســليمة بي يـا ،ومـإ قيــام
مجيإ البلدان باختاذ اجرااا ويقا لقدراهتا
 1-5-٩نفقا البحث والتطوير ملنسبة م وية من الناتج
 5-٩تعزيـــــز البحـــــث العلمـــــي واســـــا القـــــدرا
التينولوجيــة القطاعــا الصــناعية مجيــإ البلــدان ،ارلي اإلمجايل
ــــال البحــــث (ايــــايئ الــــدوام
وال ســـــيما البلـــــدان الناميـــــة ،اـــــا ذلـــــك ،لـــــول  2-5-٩العــــاملون
عام  ،2030تشجيإ االبتيـار والزيـادة بنسـبة ملـبرية
اليامل) ليل مليون نسمة
ــال البحــث والتطــوير ليــل مليــون
عــدد العــاملا
رــبص ،وزيــادة انفــاق القطــاعا العــام واخلــا عل ـ
البحث والتطوير
-٩أ تيسري تطوير البم التحتية املستدامة والقـادرة علـ -٩أ 1-مـــــو الـــــدعم الــــدويل الرمســـــي (املســـــاعدة
الصمود البلدان النامية من د ل اسا الدعم املـايل اإللائيــة الرمسيــة باإلضــاية اىل التــديقا الرمسيــة األدــرى)
والتينولــوجي والــتقه املقــدم للبلــدان األيريقيــة ،وأقــل للهياملل األساسية
البلــدان لــوا ،والبلــدان الناميــة ريــري الســاحلية ،والــدول
اجلزرية الصةرية النامية
 -٩دعــــم تطــــوير التينولوجيــــا ارليــــة والبحــــث  1- -٩النســـــبة امل ويـــــة للقيمـــــة املضـــــاية للصـــــناعة
واالبتيــار البلــدان الناميــة ،اــا ذلــك عــن رريــ التينولوجية املتوسطة واملتقدمة من مو القيمة املضاية
ملفالة وجـود بي ـة مؤاتيـة مـن حيـث السياسـا للتنويـإ
الصناعي واضاية قيمة للسلإ األساسية با أمور أدرى
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-٩ؤ اقيـ ـ زيـــادة ملـــبرية يـــر اوصـــول علـ ـ -1-٩ؤ النسبة امل وية للسيان املشمولا بشـبية اأـاتف
تينولوجيــا املعلومــا واالتصــاال  ،والســعي اىل تــويري ارمول ،سب التينولوجيا
ير الوفول الشامل وامليسور اىل رـبية اإلنترنـت
أقل البلدان لوا لول عام 2020
اأد

 - 10اود من انعدام املساواة دادل البلدان وييما بينها

 1-10التوفــل تــدرعيا اىل اقي ـ لــو الــددل ودعــم  1-1-10معــدال لــو نصــيب الفــرد مــن انفــاق األســر
اســتمرار ذلــك النمــو ألد  40املائــة مــن الســيان املعيشــية أو ايراداهتــا ضــمن أد  40املائــة مــن الســيان
اعــــدل أعلـــ مــــن املعــــدل املتوســــف الــــوره لــــول و مو السيان
عام 2030
 2-10يا وتعزيز اإلدماؤ االجتماعي واالقتصادي  1-2-10نســـبة الســـيان الـــذين يعيشـــون دون 50
والسياسي للجميإ ،بةض النظر عن السـن أو اجلـنس أو املائــة مــن متوســف الــددل ،مصــنفة حســب الف ــة العمريــة،
اإلعاقة أو االنتماا العرقـي أو اإلثـه أو األفـل أو الـدين ونو اجلنس ،واألربا ذوي اإلعاقة
أو الوضإ االقتصادي أو ريري ذلك ،لول عام 2030
 3-10ضــمان تيــايؤ الفــر واوــد مــن أوجــء انعــدام  1-3-10النســـبة امل ويـــة للســـيان الـــذين أبلةـــوا عـــن
املساواة النتائج ،اا ذلك مـن دـ ل ازالـة القـوانا تعرضهم ربصيا ملمارسا ييزية أو اـر دـ ل االثـه
عشــر رــهرا املاضــية بنــاا علــ دلفيــا ييزيــة حمظــورة
والسياســا واملمارســا التمييزيــة ،وتعزيــز التشــريعا
اوجب القانون الدويل وقوق اإلنسان
والسياسا واإلجرااا امل ئمة ذا الصدد
 4-10اعتمـاد سياســا  ،وال ســيما السياســا املاليــة  1-4-10حصــــة العمــــل النــــاتج ارلــــي اإلمجــــايل،
وسياســا األجــور واومايــة االجتماعيــة ،واقيـ قــدر اا ذلك األجور ومديوعا اوماية االجتماعية
أملء من املساواة تدرعيا
 5-10اســا تنظــيم ورفــد األســواق واملؤسســا
املالية العاملية وتعزيز تنفيذ تلك التنظيما

 *1-5-10اعتماد ضريبة عل املعـام
توبا) عل الصعيد العاملي

املاليـة (ضـريبة

 6-10ضـــمان تعزيـــز ميـــل البلـــدان الناميـــة وامســـا  1-6-10النسبة امل وية لعضوية البلدان الناميـة وحقوقهـا
التصويت املنظما الدولية
فوهتا عمليـة فـنإ القـرار املؤسسـا االقتصـادية
واملالية الدولية العاملية ،من أجل اقي املزيد من الفعاليـة
واملصداقية واملساالة والشرعية للمؤسسا
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 7-10تيسري اأجرة وتنقل األربا علـ حنـو مـنظم  1-7-10تيـــاليف االنتـــدا الـــيت يتحملـــها املولـــف
وآمن ومنتظم ومتسم باملسؤولية ،اا ذلـك مـن دـ ل ملنسبة م وية من اإليرادا السنوية بلد املقصد
تنفيــــذ سياســــا اأجــــرة املبطــــف أــــا والــــيت تتســــم  *2-7-10الرقم القياسي لسياسا اأجرة الدولية
سن اإلدارة
 *3-7-10عــدد ضــحايا االاــار بالبشــر امليتشــفة وريــري
امليتشــفة ليــل  100 000نســمة ،ســب نــو اجلــنس،
والف ة العمرية ،وريل االستة ل
-10أ تنفيــذ مبــدأ املعاملــة اخلافــة والتفضــيلية للبلــدان -10أ 1-حصــة بنــود التعريفــا اجلمرمليــة املطبقــة عل ـ
الناميـــة ،وخبافـــة أقـــل البلـــدان لـــوا ،اـــا يتمارــ مـــإ الـــواردا مـــن أقـــل البلـــدان لوا/البلـــدان الناميـــة املتمتعـــة
باإلعفاا اليامل من الرسوم اجلمرملية
اتفاقا منظمة التجارة العاملية
 1- -10مــو تــديقا املــوارد املبصصــة للتنميــة،
 -10تشــجيإ املســاعدة اإللائيــة الرمسيــة والتــديقا
املالية ،اا ذلك االستممار األجنيب املبارـر ،اىل الـدول مصــنفة ســب البلــدان املســتفيدة والبلــدان املاحنــة وأنــوا
اليت تشتد اواجة ييها اليها ،وال سيما أقل البلـدان لـوا ،التــديقا (عل ـ ســبيل املمــال املســاعدة اإللائيــة الرمسيــة،
والبلــدان األيريقيــة ،والــدول اجلزريــة الصــةرية الناميــة ،واالستممار األجنيب املبارر ،والتديقا األدرى)
والبلـــــدان الناميـــــة ريـــــري الســـــاحلية ،ويقـــــا خلططهـــــا
وبرا ها الورنية
-10ؤ دفض تياليف معام اـوي املهـاجرين -10ؤ 1-تيـاليف التحـوي
اىل أقل من  3املائة ،والةاا قنوا التحـوي املاليـة املبال ارولة
اليت تربو تياليفها عل  5املائة ،لول عام 2030
اأد

 - 11جعل املدن واملستورنا

املاليــة ملنسـبة م ويـة مــن

البشرية راملة للجميإ وآمنة وقادرة عل الصمود ومستدامة

 1-1-11نســبة الســيان اوضــريا الــذين يعيشــون
 1-11ضمان حصول اجلميإ عل مساملن ودـدما
أساسية م ئمة وآمنة وميسورة التيلفـة ،وريـإ مسـتوى أحياا يقرية أو مستورنا ريري رمسية أو مساملن ريري الئقة
األحياا الفقرية ،لول عام 2030
 2-11تــويري اميانيــة وفــول اجلميــإ اىل نظــم نقــل  1-2-11نسبة السيان الـذين تتـواير أـم وسـائل النقـل
مأمونــــة وميســــورة التيلفــــة ويســــهل الوفــــول اليهــــا العام املناسبة ،مصنفة سب الف ة العمرية ،ونـو اجلـنس،
ومستدامة ،واسا الس مة عل الطرق ،وال سيما مـن واألربا ذوي اإلعاقة
د ل توسيإ نطاق النقل العام ،مإ اي ا ا تمـام دـا
الحتياجا األرـبا الـذين يعيشـون لـل لـرو
شـــة والنســـاا واألرفـــال واألرـــبا ذوي اإلعاقـــة
وملبار السن ،لول عام 2030
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األراضـــي اىل معـــدل

 3-11تعزيــــز التوســــإ اوضــــري الشــــامل للجميــــإ  1-3-11نســـبة معـــدل اســـته
النمو السياين
واملســتدام ،والقــدرة علــ ختطــيف وادارة املســتورنا
البشرية مجيـإ البلـدان علـ حنـو قـائم علـ املشـارملة  *2-3-11النسبة امل ويـة للمـدن الـيت لـديها ييـل يتـيح
ومتيامل ومستدام ،لول عام 2030
مشارملة اجملتمإ املدين عل حنـو مبارـر ختطـيف املنـار
اوضرية ،ويعمل بانتظام ويددار بطريقة دثقرارية

 4-11تعزيز اجلهود الراميـة اىل جايـة وفـون التـراث  *1-4-11حصة امليزانية الورنية (أو ميزانية البلـديا )،
امليرســة للحفــا علــ التــراث الطبيعــي المقــا الـــوره
المقا والطبيعي العاملي
وجايتء وفونء ،اا ذلك مواقإ التراث العاملي
 *1-5-11عـــــدد األرـــــبا املتـــــويا واملفقـــــودين
 5-11التقليــل اىل درجـــة ملـــبرية مـــن عـــدد الوييـــا
وعــدد األرــبا املتضــررين ،واقيــ ا فــاض ملــبري واملصابا الذين جرى نقلهم أو اج ه م نتيجة لليـوارث
اخلســـــائر االقتصـــــادية املبارـــــرة املتصـــــلة بالنـــــاتج ليل  100 000ربص
ارلــي اإلمجــايل العــاملي الــيت اــدث بســبب اليــوارث،
اا ذلـك اليـوارث املتصـلة بامليـاه ،مـإ الترمليـز علـ
جاية الفقراا واألربا الذين يعيشون لل أوضا
شة ،لول عام 2030
 6-11اوــد مــن األثــر البي ــي الســليب الفــردي للمــدن 1-6-11 ،النســبة امل ويــة للنفايــا الصــلبة اوضــرية الــيت
اا ذلك عن رري اي ا ا تمـام دـا لنوعيـة اأـواا تدجمإ بانتظـام ومـإ تفريةهـا هنائيـا بقـدر ملـا مـإ اعتبـار
مو النفايا املتولدة عن املدينة
وادارة نفايا البلديا وريري ا ،لول عام 2030
 2-6-11املتوســــف الســــنوي ملســــتويا اجلســــيما
(عل سبيل املمـال اجلسـيما مـن الف ـة  2.5واجلسـيما
من الف ة  )10املدن (املرجاح حسب السيان)
 1-7-11متوسف حصة املنطقة السينية باملدن اليت مـل
 7-11تـــويري ســـبل اســـتفادة اجلميـــإ مـــن مســـاحا
دضــراا وأمــاملن عامــة آمنــة ورــاملة للجميــإ وثيــن يضــاا مفتوحــا ل ســتبدام العــام للجميــإ ،مصــنفة ســب
الوفـــول اليهـــا ،وال ســـيما بالنســـبة للنســـاا واألرفـــال الف ة العمرية ،ونو اجلنس ،واألربا ذوي اإلعاقة
وملبـــــار الســـــن واألرـــــبا ذوي اإلعاقـــــة ،لـــــول  *2-7-11نســبة النســاا الـ يت تعرضــن للتحــر البــدين
عام 2030
أو اجلنســـي ،ســـب مرتيـــب اجلرثـــة وميـــان حـــدوثها
(د ل االثه عشر رهرا املاضية)
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-11أ دعــم الــروابف اإلعابيــة االقتصــادية واالجتماعيــة -11أ *1-املدن اليت يزيد عدد سياهنا علـ 100 000
والبي يــة بــا املنــار اوضــرية واملنــار اريطــة باملنــار نســمة والــيت تنفــذ دططــا الائيــة حضــرية واقليميــة تــدمج
اوضــرية واملنــار الريفيــة ،مــن دــ ل تعزيــز ختطــيف التوقعا السيانية واالحتياجا من املوارد
التنمية الورنية واإلقليمية
 -11العمل لول عام  ،2020عل الزيـادة بنسـبة
ملــبرية عــدد املــدن واملســتورنا البشــرية الــيت تعتمــد
وتنفـــذ سياســـا ودططـــا متياملـــة مـــن أجـــل مشـــول
اجلميإ ،واقي اليفااة استبدام املوارد ،والتبفيف
من تةري املناخ والتييف معء ،والقدرة علـ الصـمود
مواجهة اليوارث ،ووضإ وتنفيذ اإلدارة اليلية ملبارر
اليوارث علـ مجيـإ املسـتويا  ،اـا يتمارـ مـإ ارـار
ســينداي للحــد مــن فــارر اليــوارث للفتــرة -2015
2030

 *1- -11النسبة امل وية للمدن اليت تنفـذ اسـتراتيجيا
للحد مـن املبـارر والقـدرة علـ التييـف الـيت تتوايـ مـإ
األرــر الدوليــة املقبولــة (ممــل االســتراتيجية اخللــف إلرــار
عمل يوريو بشأن اود من أدطار اليوارث) واليت تشمل
الف ا الضعيفة واملهمشة تصميمها وتنفيذ ا ورفد ا

-11ؤ دعم أقل البلـدان لـوا ،اـا ذلـك مـن دـ ل -11ؤ *1-النسبة امل وية للـدعم املـايل املبصـص لتشـييد
املســـاعدة املاليـــة والتقنيـــة ،اقامـــة املبـــاين املســـتدامة واديــد املبــاين املســتدامة والقــادرة علـ الصــمود واملتســمة
باليفااة استبدام املوارد
والقادرة عل الصمود باستبدام املواد ارلية
اأد

 - 12ضمان وجود ألاط استه

وانتاؤ مستدامة

 1-1-12عــدد البلــدان الــيت لــديها دطــف عمــل ورنيــة
 1-12تنفيــذ اإلرــار العشــري لــءامج االســته
واإلنتـــاؤ املســـتداما ،مـــإ قيـــام مجيـــإ البلـــدان باختـــاذ ل سته واإلنتاؤ املستداما أو اليت أد ت تلك اخلطـف
سياساهتا الورنية باعتبار ا أولوية أو رياية
اجرااا وتويل البلدان املتقدمـة النمـو دور الريـادة ،مـإ
مراعاة مستوى التنمية البلدان النامية وقدراهتا
 2-12اقيـ اإلدارة املســتدامة واالســتبدام اليفــؤ  *1-2-12األثر املادي ونصيب الفرد من األثر املادي
للموارد الطبيعية ،لول عام 2030
 3-12ختفيض نصـيب الفـرد مـن النفايـا الةذائيـة  1-3-12املؤرر العاملي خلسائر األريذية
العامليـة علـ فــعيد أمـاملن البيــإ بالتجزئــة واملســتهليا
اقــدار النصــف ،واوــد مــن دســائر األريذيــة مراحــل
اإلنتاؤ وس سـل اإلمـداد ،اـا ذلـك دسـائر مـا بعـد
اوصاد ،لول عام 2030
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االتفاقـــا البي يـــة الدوليـــة
 1-4-12عـــدد األرـــرا
املتعددة األررا املتعلقة باملواد اخلطـرة وريري ـا مـن املـواد
الييميائية والنفايا اليت تفـي بتعهـداهتا والتزاماهتـا نقـل
املعلوما عل النحو الذي يتطلبء ملل اتفاق ذي فلة

 4-12اقي اإلدارة السليمة بي يا للمواد الييميائيـة
ومجيإ النفايا روال دورة عمر ا ،ويقا ل،رر الدوليـة
املتف عليها ،واود بدرجة ملبرية مـن ار قهـا اأـواا
واملاا والتربة مـن أجـل التقليـل اىل أد حـد مـن آثار ـا
الضارة عل فحة اإلنسان والبي ة ،لول عام  *2-4-12 2020معاجلــة النفايــا  ،وتوليــد النفايــا اخلطــرة،
وادارة النفايا اخلطرة ،سب نو املعاجلة
 5-12اود بدرجة ملبرية مـن انتـاؤ النفايـا  ،مـن  1-5-12معــدل اعــادة التــدوير علــ الصــعيد الــوره،
دــ ـ ل املنــــإ والتبفــــيض واعــــادة التــــدوير واعــــادة وعدد أرنان املواد املعاد تدوير ا
االستعمال ،لول عام 2030
 1-6-12عـــدد الشـــرملا الـــيت تنشـــر تقـــارير تتعلـــ
 6-12تشـــجيإ الشـــرملا  ،وال ســـيما الشـــرملا
اليبرية وعء الورنية ،علـ اعتمـاد نيارسـا مسـتدامة ،باالستدامة
وادراؤ معلوما االستدامة دورة تقد تقارير ا
 7-12تعزيز نيارسا الشـراا العمـومي املسـتدامة 1-7-12 ،عـــدد البلـــدان الـــيت تنفـــذ السياســـا ودطـــف
العمل املتعلقة بالشراا العمومي املستدام
ويقا للسياسا واألولويا الورنية
 8-12ضـــمان أن تتــــواير للنـــاس ملــــل ميــــان  *1-8-12النسبة امل وية للمؤسسا التعليمية الـيت لـديها
املعلوما ذا الصلة والوعي بالتنمية املسـتدامة وألـاط منــا ج تعليميــة رمسيــة وريــري رمسيــة تتعل ـ اواضــيإ التنميــة
املستدامة وألاط العيش
العيش وئام مإ الطبيعة لول عام 2030
دعــم البلــدان الناميــة لتعزيــز قــدراهتا العلميــة -12أ *1-عــــدد الطلبــــا املؤ لــــة لــــءااا االدتــــرا
-12أ
اخلضراا نسبةً اىل مو رلبا الءااا
والتينولوجية للمضي قدما حنو اقيـ ألـاط االسـته
واإلنتاؤ األملمر استدامة
وضإ وتنفيذ أدوا لرفد تأثريا السياحة  *1- -12التـــديقا املتيـــررة النامجـــة عـــن الســـياحة
-12
املســـتدامة ،الـــيت تـــوير يـــر العمـــل وتعـــزز المقايـــة املسامهة املباررة الناتج ارلي اإلمجايل
واملنتجا ارلية ،التنمية املستدامة
-12ؤ تررـــيد اعانـــا الوقـــود األحفـــوري ريـــري -12ؤ 1-مقدار اعانا الوقـود األحفـوري ليـل وحـدة
املتسمة باليفااة واليت تشجإ عل االسته املسـر  ،من النـاتج ارلـي اإلمجـايل (اإلنتـاؤ واالسـته ) وملنسـبة
عـــن رريـ ـ القضـــاا علـ ـ تشـــو ا األســـواق ،ويقـــا من مو النفقا الورنية عل الوقود األحفوري
للظرو الورنية ،اـا ذلـك عـن رريـ اعـادة ييلـة
الضــرائب والــتبلص بالتــدريج مــن اإلعانــا الضــارة،
حيمما وجـد  ،إللهـار آثار ـا البي يـة ،علـ أن تراعـ
15-22439
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تلـــك السياســـا علـــ حنـــو ملامـــل االحتياجـــا
والظرو اخلافة للبلدان النامية ،والتقليل اىل أد حـد
من ااثار الضارة اليت قـد تنـال مـن تنميتـها ،وعلـ حنـو
ييفل جاية الفقراا واجملتمعا ارلية املتضررة
اأد

 - 13اختاذ اجرااا

عاجلة للتصدي لتةري املناخ وآثاره

(أ)

 *1-1-13عـــــدد الوييـــــا أو األرـــــبا املفقـــــودين
 1-13تعزيـــز املرونـــة والقـــدرة علـ ـ الصـــمود
أو اجلرح أو األربا الذين جـرى نقلـهم أو اج ه ـم
مواجهة األدطار املرتبطة باملناخ واليـوارث الطبيعيـة
مجيــــإ البلــــدان ،وتعزيــــز القــــدرة علـــ التييــــف مــــإ بسبب اليوارث ،ليل  100 000ربص
تلك األدطار
 *1-2-13عــدد البلــدان الــيت أبلةــت رمسيــا أهنــا وضــعت
 2-13ادمــــاؤ التــــدابري املتعلقــــة بــــتةري املنــــاخ
السياســا واالســتراتيجيا والتبطــيف علــ الصــعيد استراتيجيا الائية متياملـة تقـوم علـ ا فـاض اليربـون
والصمود أمام التةريا املنادية واود من فارر اليـوارث
الوره
(علـــ ســــبيل املمــــال ،عمليــــة ورنيــــة خلطــــف التييــــف،
وسياســــا وتــــدابري ورنيــــة لتعزيــــز االنتقــــال اىل مــــواد
وتينولوجيا ريري ضارة بالبي ة)
 *1-3-13عدد البلدان اليت أد ت منا جها الدراسية
 3-13اســا التعلــيم واذملـــاا الــوعي والقـــدرا
مراحـــل التعلـــيم االبتـــدائي والمـــانوي والعـــايل مواضـــيإ
البشرية واملؤسسية للتبفيف مـن تةـري املنـاخ ،والتييـف
التبفيف من تةـري املنـاخ ،والتييـف معـء ،واوـد مـن أثـره
معء ،واود من أثره واإلنذار املبير بء
واإلنذار املبير بء
 -13أ تنفيــذ مــا تعهــد بــء األرــرا مــن البلــدان -13أ 1-املبل الذي عمإ سنويا مقيمـا بـدوالر الواليـا
املتقدمـة النمــو اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلراريــة بشــأن املتحدة اعتباراً من عـام  2020وحـىت يـتم الويـاا بـااللتزام
تةري املناخ من التزام هبـد التعب ـة املشـترملة ملبلـ قـدره بتعب ة مبل قدره  100بليون دوالر
 100بليون دوالر سنويا لـول عـام  2020مـن مجيـإ
املصـــادر لتلبيـــة احتياجـــا البلـــدان الناميـــة ،ســـياق
اجـــرااا التبفيـــف اجملديـــة ورـــفايية التنفيـــذ ،وجعـــل
الصـندوق األدضــر للمنــاخ حالــة تشــةيل ملامــل عــن
رري تزويده برأس املال أقر وقت نيين
__________
(أ) مــإ التســليم بــأن اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلراريــة بشــأن تةــري املنــاخ ــي املنتــدى الــدويل واويــومي الــدويل
الرئيسي للتفاوض بشأن التصدي لتةري املناخ عل الصعيد العامليس
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 *1- -13عـــدد أقـــل البلـــدان لـــوا والـــدول اجلزريـــة
تعزيــــز آليــــا اســــا مســــتوى قــــدرا
-13
التبطيف واإلدارة الفعالا املـتعلقا بـتةري املنـاخ أقـل الصةرية النامية اليت تتلقـ دعمـا متبصصـا اليـا اسـا
مستوى قدرا التبطيف واإلدارة الفعـالا املـتعلقا بـتةري
البلــدان لــوا ،والــدول اجلزريــة الصــةرية الناميــة ،اــا
ذلــك الترمليــز علـ النســاا والشــبا واجملتمعــا ارليــة املنــــاخ ،اــــا ذلــــك الترمليــــز علـــ النســــاا والشــــبا
واجملتمعا ارلية واملهمشة
واملهمشة
اأد

 - 14حفجت اريطا والبحار واملوارد البحرية واستبدامها عل حنو مستدام لتحقي التنمية املستدامة

 1-14منإ التلوث البحري جبميإ أنواعء واود منـء  *1-1-14مؤرر مرملب ليفااة استبدام النيتروجا
بدرجة ملبرية ،وال سيما من األنشطة الءية ،اا ذلـك
اوطام البحري ،وتلوث املةذيا  ،لول عام 2025
 2-14ادارة النظم اإلييولوجية البحرية والسـاحلية
عل حنو مستدام وجايتها ،من أجل انب حدوث آثـار
سلبية ملبرية ،اا ذلـك عـن رريـ تعزيـز قـدرهتا علـ
الصمود ،واختاذ اإلجرااا ال زمة إلف حها من أجـل
اقيـــــ الصـــــحة واإلنتاجيـــــة للمحيطـــــا  ،لـــــول
عام 2020

 *1-2-14النســبة امل ويــة للتنميــة الســاحلية والبحريــة مــن
د ل دطـف عـري اعـداد ا أو تنفيـذ ا لـإلدارة املتياملـة
للمنــار الســاحلية/ختطيف اويــز البحــري (تيــون منســقة
حيممـا ينطبـ ) ،اسـتنادا اىل هنــج للـنظم اإلييولوجيـة ،يــبه
تمعـــا حمليـــة بشـــرية ونظمـــا اييولوجيـــة قـــادرة علـ ـ
الصــمود ،ويعمــل عل ـ ملفالــة التقاســم املنصــف للمنــايإ
والعمل ال ئ

 3-14تقليل امض اريطا اىل أد حد ومعاجلة  1-3-14قيــاس متوســف اوموضــة البحريــة
آثاره ،اا ذلك من د ل تعزيز التعاون العلمـي علـ متف عليها من حمطا ميلية ألدد العينا
مجيإ املستويا

موعــة

 4-14تنظـيم الصــيد علـ حنــو يعـال ،واهنــاا الصــيد  *1-4-14نســـبة األرفـــدة الســـميية دادـــل مســـتويا
املفرط والصيد ريري القانوين وريري املبلـ عنـء وريـري املـنظم مستدامة بيولوجيا
ونيارسا الصيد املدمرة ،وتنفيذ دطف ادارة قائمة عل
العلم ،من أجـل اعـادة األرفـدة السـميية اىل مـا ملانـت
عليـــء أقـــر وقـــت نييـــن ،لتصـــل علـ ـ األقـــل اىل
املستويا اليت ثين أن تتيح انتـاؤ أقصـ ريلـة مسـتدامة
ويقا ملا ادده دصائصها البيولوجية ،لول عام 2020
 5-14حفــجت  10املائــة علـ األقــل مــن املنــار  1-5-14تةطيـــة املنـــار ارميـــة ييمـــا يتعلـ ـ باملنـــار
الســـاحلية والبحريـــة ،اـــا يتسـ ـ مـــإ القـــانون الـــوره البحرية
والدويل واسـتنادا اىل أيضـل املعلومـا العلميـة املتاحـة،
لول عام 2020
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 6-14حظـــر أرـــيال اإلعانـــا املقدمـــة ملصـــائد  *1-6-14القيمــة الدوالريــة لإلعانــا الضــارة املقدمــة
األمســا الــيت تســهم اإليــراط قــدرا الصــيد و ملصائد األمسا قياسا باملستويا األساسية لعام 2015
فــيد األمســا  ،والةــاا اإلعانــا الــيت تســا م فــيد
األمســا ريــري املشــرو وريــري املبل ـ عنــء وريــري املــنظم،
واإلحجــام عــن اســتحداث اعانــا جديــدة مــن ــذا
القبيــل ،مــإ التســليم بــأن املعاملــة اخلافــة والتفضــيلية
امل ئمة والفعالة للبلدان الناميـة وأقـل البلـدان لـوا ينبةـي
أن تيون جزاا ال يتجزأ من مفاوضا منظمـة التجـارة
العامليــــة بشــــأن اإلعانــــا ملصــــائد األمســــا  ،لــــول
( )
عام 2020
 7-14زيادة الفوائد االقتصادية اليت تتحقـ للـدول  *1-7-14مصائد األمسا ملنسبة م وية من النـاتج ارلـي
اجلزرية الصةرية النامية وأقل البلدان لوا مـن االسـتبدام اإلمجايل
املستدام للموارد البحرية ،اا ذلك من دـ ل اإلدارة
املســـتدامة ملصـــائد األمســـا  ،وتربيـــة األحيـــاا املائيـــة،
والسياحة ،لول عام 2030
-14أ 1-ختصـــيص اعتمـــادا مـــن امليزانيـــة للبحـــوث
زيـــادة املعـــار العلميـــة ،وتطـــوير قـــدرا
-14أ
البحث ،ونقل التينولوجيـا البحريـة ،مـإ مراعـاة معـايري ال التينولوجيا البحرية ملنسبة م وية من مـو امليزانيـة
اللجنــــة األوقيانوريراييــــة اويوميــــة الدوليــــة ومبادئهــــا املبصصة للبحوث
التوجيهية املتعلقـة بنقـل التينولوجيـا البحريـة ،مـن أجـل
اسا فحة اريطا  ،وتعزيز اسهام التنو البيولوجي
البحـــري تنميـــة البلـــدان الناميـــة ،وال ســـيما الـــدول
اجلزرية الصةرية النامية وأقل البلدان لوا
تـــويري اميانيـــة وفـــول فـــةار الصـــيادين  *1- -14نســبة انتــاؤ مصــائد األمســا الورنيــة ســب
-14
البلـــد ،مقيســـة بيميـــة األمســـا الـــيت تصـــيد ا الشـــرملا
اورييا اىل املوارد البحرية واألسواق
الصةرية واملتوسطة لصيد األمسا
أو

__________
( ) مإ مراعاة ما عري حاليا مـن مفاوضـا
ون ملون الوزاريةس
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ارـار منظمـة التجـارة العامليـة ،ودطـة الدوحـة اإللائيـة ،وواليـة
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األمســا الصــةرية
ذه اوقوق
-14ؤ تعزيز حفجت اريطا وموارد ا واسـتبدامها
اســتبداما مســـتداما عـــن رريــ تنفيـــذ القـــانون الـــدويل
بصــيةتء الــواردة اتفاقيــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار
الــيت تضــإ اإلرــار القــانوين وفــجت اريطــا وموارد ــا
واســتبدامها علــ حنــو مســتدام ،ملمــا تشــري اىل ذلــك
الفقرة  158من وثيقة ”املستقبل الذي نصبو اليء“

الوفــول اىل املــوارد البحريــة وحيمــي

-14ؤ *1-عــدد البلــدان الــيت تنفــذ األحيــام الــواردة
الءوتوملــوال املعنيــة بالبحــار اإلقليميــة امــا قوانينــها أو
برا هــا ،والتصــدي علــ االتفاقيــا البحريــة املتعلقــة
اصائد األمسا واليت تضعها منظمـة العمـل الدوليـة وتنفيـذ
تلك االتفاقيا

اأــد  - 15جايــة الــنظم اإليي ولوجيــة الءيــة وترميمهــا وتعزيــز اســتبدامها علـ حنــو مســتدام ،وادارة الةابــا
عل حنو مستدام ،وميايحة التصحر ،ووقف تد ور األراضي وعيس مساره ،ووقف يقدان التنو البيولوجي
 1-15ضــمان حفــجت وتــرميم الــنظم اإلييولوجيــة  *1-1-15مســاحة الةابــا ملنســبة م ويــة مــن مــو
الءيـــة والـــنظم اإلييولوجيـــة للميـــاه العذبـــة الدادليـــة مساحة اليابسة
وددماهتا ،وال سيما الةابا واألراضي الرربـة واجلبـال
واألراضــــي اجلايــــة ،وضــــمان اســــتبدامها علـــ حنــــو
مســتدام ،وذلــك ويقــا ل لتزامــا اوجــب االتفاقــا
الدولية ،لول عام 2020
 *1-2-15الةطــاا اورجــي املشــمول بــاإلدارة املســتدامة
للةابا

 2-15تعزيــز تنفيــذ اإلدارة املســتدامة جلميــإ أنــوا
الةابـــا  ،ووقـــف ازالـــة الةابـــا  ،وتـــرميم الةابــــا
املتــد ورة واقي ـ زيــادة ملــبرية نســبة زر الةابــا
 2-2-15فا دسائر الةابا الدائمة
واعـــادة زر الةابـــا علـ ـ الصـــعيد العـــاملي ،لـــول
عام 2020

 3-15ميايحة التصحر ،وتـرميم األراضـي والتربـة  *1-3-15النســبة امل ويــة ل،راضــي املتــد ورة نســبة اىل
املتد ورة ،اـا ذلـك األراضـي املتضـررة مـن التصـحر مو مساحة اليابسة
واجلفــا والفيضــانا  ،والســعي اىل اقي ـ عــاك دــال
من لا رة تد ور األراضي ،لول عام 2030
 4-15ضمان حفجت النظم اإلييولوجية اجلبليـة ،اـا  1-4-15التةطية حمسوبة باملنـار ارميـة للمواقـإ املهمـة
ذلك تنوعها البيولوجي ،من أجل تعزيـز قـدرهتا علـ للتنو البيولوجي اجلبلي
تويري املنايإ اليت ال ريم عنها لتحقيـ التنميـة املسـتدامة 2-4-15 ،مؤرر الةطاا األدضر اجلبلي
لول عام 2030
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 5-15اختــاذ اجـــرااا عاجلـــة و امــة للحـــد مـــن  1-5-15مؤرر القائمة اومراا
تــــد ور املوائــــل الطبيعيــــة ،ووقــــف يقــــدان التنــــو
البيولوجي ،والقيام ،لول عام  ،2020ماية األنـوا
املهدادة ومنإ انقراضها
 6-15تعزيـــز التقاســـم العـــادل واملنصـــف للمنـــايإ  *1-6-15عدد التصاريح أو ما يعادأا ،اليت تتـاح ملرملـز
النارــ ة عــن اســتبدام املــوارد اجلينيــة ،وتعزيــز الســبل تبادل املعلوما بشأن اوصول عل املوارد اجلينية وتقاسم
املناســبة للوفــول اىل تلــك املــوارد ،عل ـ النحــو املتف ـ املنايإ النارـ ة عـن اسـتبدامها ،املنشـأ اوجـب بروتوملـول
ناريويا بشـأن اوصـول علـ املـوارد اجلينيـة وتقاسـم املنـايإ
عليء دوليا
النار ـ ة عــن اســتبدامها وعــدد االتفاقــا املوحــدة لنقــل
املــواد ،حســبما تبلـ بــء ي ــة ادارة املعا ــدة الدوليــة بشــأن
املوارد الوراثية النباتية ل،ريذية والزراعة
 7-15اختــاذ اجــرااا عاجلــة لوقــف الصــيد ريــري  *1-7-15مؤرــر القائمــة اومــراا ل،نــوا الــيت عــري
االاار ييها
املشـــرو ل،نـــوا ارميـــة مـــن النباتـــا واويوانـــا
واالاــار ييهــا ،والتصــدي ملنتجــا األحيــاا الءيــة ريــري  *2-7-15نســبة االاــار ريــري القــانوين األحيــاا الءيــة
املشروعة ،عل مستويي العرض والطلب عل السواا
ومنتجا األحياا الءية الذي عري ملشفء
 8-15اختـــاذ تـــدابري ملنـــإ اددـــال األنـــوا الةريبـــة  *1-8-15اعتمـــاد تشـــريعا ورنيـــة ذا فـــلة انـــإ
الةازية اىل الـنظم اإلييولوجيـة ل،راضـي وامليـاه وتقليـل اددــال األنــوا الةريبــة الةازيــة اىل الــنظم اإلييولوجيــة أو
أثر ذلـك اىل حـد ملـبري ،ومراقبـة األنـوا ذا األولويـة مراقبتها
أو القضاا عليها ،لول عام 2020
 ٩-15ادمـــاؤ قـــيم الـــنظم اإلييولوجيـــة والتنـــو  *1-٩-15عدد اخلطـف والعمليـا اإللائيـة الورنيـة الـيت
البيولــــوجي عمليــــا التبطــــيف الــــوره وارلــــي ،تدمج قيم ددما التنو البيولوجي والنظم اإلييولوجية
والعمليــا اإللائيــة ،واســتراتيجيا اوــد مــن الفقــر،
واوسابا  ،لول عام 2020
حشـــد املـــوارد املاليـــة مـــن مجيـــإ املصـــادر -15أ 1-املســــاعدة اإللائيــــة الرمسيــــة والنفقــــا العامــــة
-15أ
وزيادهتــا زيــادة ملــبرية بةــرض حفــجت التنــو البيولــوجي املوجهـــة وفـــجت التنـــو البيولـــوجي والـــنظم اإلييولوجيـــة
واستبدامها استبداما مستداما
والنظم اإلييولوجية واستبدامها استبدامًا مستدامًا
حشد موارد ملبرية مـن مجيـإ املصـادر وعلـ
-15
مجيإ املستويا بةـرض ويـل اإلدارة املسـتدامة للةابـا
وتويري ما ييفي مـن اوـوايز للبلـدان الناميـة لتعزيـز تلـك
اإلدارة ،اا ذلك حفجت الةابا واعادة زر الةابا
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-15ؤ تعزيـــز الـــدعم العـــاملي للجهـــود الراميـــة اىل -15ؤ *1-نســبة االاــار ريــري القــانوين
ميايحــة الصــيد ريــري املشــرو ل،نــوا ارميــة واالاــار ومنتجا األحياا الءية الذي عري ملشفء
هبــا ،وذلــك بوســائل تشــمل زيــادة قــدرا اجملتمعــا
ارلية عل السعي اىل اوصول عل ير سـبل ملسـب
الرزق املستدامة

األحيــاا الءيــة

اأد  - 12تعزيز النمو االقتصادي املطـرد والشـامل للجميـإ واملسـتدام ،والعمالـة الياملـة واملنتجـة ،وتـويري العمـل
ال ئ للجميإ
 1-8اوفــا علــ النمــو االقتصــادي الفــردي ويقــا  1-1-8معدل النمـو السـنوي لنصـيب الفـرد مـن النـاتج
للظـــرو الورنيـــة ،وخبافـــة علـ ـ لـــو النـــاتج ارلـــي ارلي اإلمجايل اوقيقي
اإلمجــايل بنســبة  7املائــة عل ـ األقــل ســنويا أقــل
البلدان لوا
 2-8اقي مستويا أعلـ مـن اإلنتاجيـة االقتصـادية  1-2-8معدل النمو السـنوي لنصـيب الفـرد العامـل مـن
مـــن دـ ـ ل التنويـــإ ،واالرتقـــاا اســـتوى التينولوجيـــا الناتج ارلي اإلمجايل اوقيقي
واالبتيـــار ،اـــا ذلـــك مـــن دـــ ل الترمليـــز علـــ
القطاعــا املتســمة بالقيمــة املضــاية العاليــة والقطاعــا
اليميفة العمالة
 3-8تعزيز السياسا املوجهة حنو التنمية والـيت تـدعم  1-3-8حصـــة العمالـــة ريـــري الرمسيـــة
األنشـــطة اإلنتاجيـــة ،ويـــر العمـــل ال ئــ  ،ومبارـــرة الزراعية ،سب نو اجلنس
األعمـــال اوـــرة ،والقـــدرة علـ ـ اإلبـــدا واالبتيـــار،
وتشـــجإ علــ اضـــفاا الطـــابإ الرمســـي علــ املشـــاريإ
املتنا يــة الصــةر والصــةرية واملتوســطة اوجــم ،ولو ــا،
اا ذلك من د ل اوصول عل اخلدما املالية
 4-8اســا اليفــااة اســتبدام املــوارد العامليــة
ال االسـته واإلنتـاؤ ،تـدرعيا ،حـىت عـام ،2030
والسعي اىل يصل النمو االقتصادي عن التد ور البي ـي،
ويقا لإلرار العشري للءامج بشأن االسته واإلنتـاؤ
املســــتداما ،مــــإ اضــــط البلــــدان املتقدمــــة النمــــو
بدور الريادة
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 5-8اقيــ العمالــة الياملــة واملنتجــة وتــويري العمــل  1-5-8متوســـف الـــددل الســـاعة للنســـاا والرجـــال
العــاملا ،ســب الوليفــة ،والف ــة العمريــة ،واألرــبا
ال ئـ ـ جلميـــإ النســـاا والرجـــال ،اـــن يـــيهم الشـــبا
واألرــبا ذوو اإلعاقــة ،وتيــايؤ األجــر لقــاا العمــل ذوي اإلعاقة
املتيايئ القيمة ،لول عام 2030
 2-5-8معـــدل البطالـــة ،ســـب نـــو اجلـــنس ،والف ـــة
العمرية ،واألربا

ذوي اإلعاقة

 1-6-8النســـــبة امل ويـــــة للشـــــبا (الـــــذين تتـــــراوح
 6-8اوـــــد بدرجـــــة ملـــــبرية مـــــن نســـــبة الشـــــبا
ريــري امللــتحقا بالعمالــة أو التعلــيم أو التــدريب لــول أعمـــار م بـــا  15و  24ســـنة) دـــارؤ دائـــرة التعلـــيم
والعمالة والتدريب
عام 2020
 7-8اختاذ تـدابري يوريـة ويعالـة للقضـاا علـ السـبرة  1-7-8النسبة امل ويـة ل،رفـال الـذين تتـراوح أعمـار م
واهنـــاا الـــرق املعافـــر واالاـــار بالبشـــر لضـــمان حظـــر بــا  5و  17ســنة واملنبــررا ســوق عمــل األرفــال
واست صــال أســوأ أرــيال عمــل األرفــال ،اــا ذلــك وعدد م ،سب نو اجلنس والف ة العمرية
انيــد م واســتبدامهم ملجنــود ،واهنــاا عمــل األرفــال
جبميإ أريالء لول عام 2025
 8-8جايــة حقــوق العمــل واعــاد بي ــا عمــل تــوير  1-8-8التواتر معدال افابا العمـل املميتـة وريـري
السـ ـ مة واألمـــن جلميـــإ العمـــال ،اـــن يـــيهم العمـــال املميتة ،سب نو جنس املهاجرين ووضعهم
املهاجرون ،وخبافة املهاجرا  ،والعاملون الولـائف  *2-8-8عــدد اتفاقيــا منظمــة العمــل الدوليــة الــيت
ريري املستقرة
التصدي عليها ،سب نو االتفاقية
 ٩-8وضإ وتنفيذ سياسا هتد اىل تعزيـز السـياحة  *1-٩-8الناتج ارلي اإلمجايل للسياحة املباررة (ملنسـبة
م وية من مو الناتج ارلي اإلمجايل ومن معـدل النمـو)
املستدامة اليت توير ير العمل وتعزز المقاية واملنتجا
وعــدد الولــائف فــناعة الســياحة (ملنســبة م ويــة مــن
ارلية لول عام 2030
مــو الولــائف ومعــدل النمــو يــر العمــل ،ســب
نو اجلنس)
 10-8تعزيـــز قـــدرة املؤسســـا املاليـــة ارليـــة علـ ـ  1-10-8عــــدد يــــرو املصــــار التجاريــــة وأجهــــزة
تشـــجيإ اميانيـــة اوصـــول علـ ـ اخلـــدما املصـــريية الصر اايل ليل  100 000نسمة من البالةا
والتأما واخلدما املالية للجميإ ،وتوسيإ نطاقها
 2-10-8النســبة امل ويــة مــن البــالةا ( 15ســنة يــأملمر)
الــذين أــم حســا مصــر أو حســا
أدرى أو لدى مقدم ددما مالية متنقلة

مؤسســة ماليــة

-8أ زيـــادة دعـــم املعونـــة مـــن أجـــل التجـــارة للبلـــدان -8أ 1-املعونة من أجـل االلتزامـا واملـديوعا املتصـلة
النامية ،وخبافة أقل البلدان لوا ،اا ذلـك مـن دـ ل
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اإلرار املتيامل املعزز للمساعدة التقنية املتصلة بالتجارة بالتجارة
اىل أقل البلدان لوا
 1- -8مــــــو اإلنفــــــاق اويــــــومي اومايــــــة
 -8وضإ وتفعيل استراتيجية عاملية لتشةيل الشـبا
وتنفيــذ امليمــاق العــاملي لتــويري يــر العمــل الصــادر عــن االجتماعية وبـرامج التوليـف ملنسـبة م ويـة مـن امليزانيـا
الورنية والناتج ارلي اإلمجايل
منظمة العمل الدولية لول عام 2020
اأد

 - ٩اقامة بم اتية قادرة عل الصمود ،وافيز التصنيإ الشامل للجميإ ،وتشجيإ االبتيار

 1-٩اقامــة ياملــل أساســية جيــدة النوعيــة وموثوقــة  1-1-٩نســبة ســيان الريــف الــذين يعيشــون عل ـ بع ـد
ومســتدامة وقـــادرة علــ الصـــمود ،اـــا ذلـــك الـــبم مليلومترين من رري فاوة ل ستعمال مجيإ الفصول
التحتيـــة اإلقليميـــة والعــــابرة للحـــدود ،لـــدعم التنميــــة  2-1-٩عــــدد الرملــــا وحجــــم الشــــحنا  ،ســــب
االقتصادية ورياه اإلنسان ،مإ الترمليز عل تيسـري سدـبدل وسيلة النقل
استفادة اجلميإ منها بتيلفة ميسورة وعل قدم املساواة
 2-٩تعزيــــز التصــــنيإ الشــــامل للجميــــإ واملســــتدام 1-2-٩ ،القيمــة املضــاية مــن الصــناعة التحويليــة ملنســبة
واقيـ ـ زيـــادة ملـــبرية لـــول عـــام  2030حصـــة م وية من الناتج ارلي اإلمجايل و سب نصيب الفرد
الصـــــناعة العمالـــــة و النـــــاتج ارلـــــي اإلمجـــــايل 2-2-٩ ،العمالة الصـناعة التحويليـة ملنسـبة م ويـة مـن
اا يتمار مإ الظرو الورنيـة ،ومضـاعفة حصـتها
مو العمالة
أقل البلدان لوا
 3-٩زيادة ير حصول املشـاريإ الصـناعية الصـةرية  1-3-٩النسبة امل وية وصـة الصـناعا الصـةرية اوجـم
مو القيمة املضاية من الصناعا
اوجــم وســائر املشــاريإ ،وال ســيما البلــدان الناميــة،
علـ اخلـدما املاليـة ،اـا ذلـك االئتمانـا ميســورة  2-3-٩النسبة امل وية للصناعا الصةرية اوجم الـيت أـا
التيلفة ،وادماجها س سل القيمة واألسواق
قرض أو دف ائتمان
 4-٩اسا الـبم التحتيـة واـديث الصـناعا لـول  1-4-٩انبعاثا ثاين أملسيد اليربـون ليـل وحـدة مـن
عام  2030من أجل اقي استدامتها ،مإ زيادة ملفـااة القيمة املضاية
اســـــتبدام املـــــوارد وزيـــــادة اعتمـــــاد التينولوجيـــــا
والعمليـا الصـناعية النظيفـة والسـليمة بي يـا ،ومـإ قيــام
مجيإ البلدان باختاذ اجرااا ويقا لقدراهتا
 1-5-٩نفقا البحث والتطوير ملنسبة م وية من الناتج
 5-٩تعزيـــــز البحـــــث العلمـــــي واســـــا القـــــدرا
التينولوجيــة القطاعــا الصــناعية مجيــإ البلــدان ،ارلي اإلمجايل
ــــال البحــــث (ايــــايئ الــــدوام
وال ســـــيما البلـــــدان الناميـــــة ،اـــــا ذلـــــك ،لــــول  2-5-٩العــــاملون
عام  ،2030تشجيإ االبتيـار والزيـادة بنسـبة ملـبرية
اليامل) ليل مليون نسمة
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ــال البحــث والتطــوير ليــل مليــون
عــدد العــاملا
رــبص ،وزيــادة انفــاق القطــاعا العــام واخلــا عل ـ
البحث والتطوير
-٩أ تيسري تطوير البم التحتية املستدامة والقـادرة علـ -٩أ 1-مـــــو الـــــدعم الــــدويل الرمســـــي (املســـــاعدة
الصمود البلدان النامية من د ل اسا الدعم املـايل اإللائيــة الرمسيــة باإلضــاية اىل التــديقا الرمسيــة األدــرى)
والتينولــوجي والــتقه املقــدم للبلــدان األيريقيــة ،وأقــل للهياملل األساسية
البلــدان لــوا ،والبلــدان الناميــة ريــري الســاحلية ،والــدول
اجلزرية الصةرية النامية
 -٩دعــــم تطــــوير التينولوجيــــا ارليــــة والبحــــث  1- -٩النســـــبة امل ويـــــة للقيمـــــة املضـــــاية للصـــــناعة
واالبتيــار البلــدان الناميــة ،اــا ذلــك عــن رريــ التينولوجية املتوسطة واملتقدمة من مو القيمة املضاية
ملفالة وجـود بي ـة مؤاتيـة مـن حيـث السياسـا للتنويـإ
الصناعي واضاية قيمة للسلإ األساسية با أمور أدرى
-٩ؤ اقيـ ـ زيـــادة ملـــبرية يـــر اوصـــول علـ ـ -1-٩ؤ النسبة امل وية للسيان املشمولا بشـبية اأـاتف
تينولوجيــا املعلومــا واالتصــاال  ،والســعي اىل تــويري ارمول ،سب التينولوجيا
ير الوفول الشامل وامليسور اىل رـبية اإلنترنـت
أقل البلدان لوا لول عام 2020
اأد

 - 10اود من انعدام املساواة دادل البلدان وييما بينها

 1-10التوفــل تــدرعيا اىل اقي ـ لــو الــددل ودعــم  1-1-10معــدال لــو نصــيب الفــرد مــن انفــاق األســر
اســتمرار ذلــك النمــو ألد  40املائــة مــن الســيان املعيشــية أو ايراداهتــا ضــمن أد  40املائــة مــن الســيان
اعــــدل أعلـــ مــــن املعــــدل املتوســــف الــــوره لــــول و مو السيان
عام 2030
 2-10يا وتعزيز اإلدماؤ االجتماعي واالقتصادي  1-2-10نســـبة الســـيان الـــذين يعيشـــون دون 50
والسياسي للجميإ ،بةض النظر عن السـن أو اجلـنس أو املائــة مــن متوســف الــددل ،مصــنفة حســب الف ــة العمريــة،
اإلعاقة أو االنتماا العرقـي أو اإلثـه أو األفـل أو الـدين ونو اجلنس ،واألربا ذوي اإلعاقة
أو الوضإ االقتصادي أو ريري ذلك ،لول عام 2030
 3-10ضــمان تيــايؤ الفــر واوــد مــن أوجــء انعــدام  1-3-10النســـبة امل ويـــة للســـيان الـــذين أبلةـــوا عـــن
املساواة النتائج ،اا ذلك مـن دـ ل ازالـة القـوانا تعرضهم ربصيا ملمارسا ييزية أو اـر دـ ل االثـه
عشــر رــهرا املاضــية بنــاا علــ دلفيــا ييزيــة حمظــورة
والسياســا واملمارســا التمييزيــة ،وتعزيــز التشــريعا
اوجب القانون الدويل وقوق اإلنسان
والسياسا واإلجرااا امل ئمة ذا الصدد
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 4-10اعتمـاد سياســا  ،وال ســيما السياســا املاليــة  1-4-10حصــــة العمــــل النــــاتج ارلــــي اإلمجــــايل،
وسياســا األجــور واومايــة االجتماعيــة ،واقيـ قــدر اا ذلك األجور ومديوعا اوماية االجتماعية
أملء من املساواة تدرعيا
 5-10اســا تنظــيم ورفــد األســواق واملؤسســا
املالية العاملية وتعزيز تنفيذ تلك التنظيما

 *1-5-10اعتماد ضريبة عل املعـام
توبا) عل الصعيد العاملي

املاليـة (ضـريبة

 6-10ضـــمان تعزيـــز ميـــل البلـــدان الناميـــة وامســـا  1-6-10النسبة امل وية لعضوية البلدان الناميـة وحقوقهـا
التصويت املنظما الدولية
فوهتا عمليـة فـنإ القـرار املؤسسـا االقتصـادية
واملالية الدولية العاملية ،من أجل اقي املزيد من الفعاليـة
واملصداقية واملساالة والشرعية للمؤسسا
 7-10تيسري اأجرة وتنقل األربا عل حنو مـنظم  1-7-10تيـــاليف االنتـــدا الـــيت يتحملـــها املولـــف
وآمن ومنتظم ومتسم باملسؤولية ،اا ذلك من دـ ل ملنسبة م وية من اإليرادا السنوية بلد املقصد
تنفيــــذ سياســــا اأجــــرة املبطــــف أــــا والــــيت تتســــم  *2-7-10الرقم القياسي لسياسا اأجرة الدولية
سن اإلدارة
 *3-7-10عــدد ضــحايا االاــار بالبشــر امليتشــفة وريــري
امليتشــفة ليــل  100 000نســمة ،ســب نــو اجلــنس،
والف ة العمرية ،وريل االستة ل
-10أ تنفيــذ مبــدأ املعاملــة اخلافــة والتفضــيلية للبلــدان -10أ 1-حصــة بنــود التعريفــا اجلمرمليــة املطبقــة عل ـ
الناميـــة ،وخبافـــة أقـــل البلـــدان لـــوا ،اـــا يتمارــ مـــإ الـــواردا مـــن أقـــل البلـــدان لوا/البلـــدان الناميـــة املتمتعـــة
باإلعفاا اليامل من الرسوم اجلمرملية
اتفاقا منظمة التجارة العاملية
 1- -10مــو تــديقا املــوارد املبصصــة للتنميــة،
 -10تشــجيإ املســاعدة اإللائيــة الرمسيــة والتــديقا
املالية ،اا ذلك االستممار األجنيب املبارـر ،اىل الـدول مصــنفة ســب البلــدان املســتفيدة والبلــدان املاحنــة وأنــوا
اليت تشتد اواجة ييها اليها ،وال سيما أقل البلـدان لـوا ،التــديقا (عل ـ ســبيل املمــال املســاعدة اإللائيــة الرمسيــة،
والبلــدان األيريقيــة ،والــدول اجلزريــة الصــةرية الناميــة ،واالستممار األجنيب املبارر ،والتديقا األدرى)
والبلـــــدان الناميـــــة ريـــــري الســـــاحلية ،ويقـــــا خلططهـــــا
وبرا ها الورنية
-10ؤ دفض تياليف معام اـوي املهـاجرين -10ؤ 1-تيـاليف التحـوي
اىل أقل من  3املائة ،والةاا قنوا التحـوي املاليـة املبال ارولة
اليت تربو تياليفها عل  5املائة ،لول عام 2030
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البشرية راملة للجميإ وآمنة وقادرة عل الصمود ومستدامة

 1-1-11نســبة الســيان اوضــريا الــذين يعيشــون
 1-11ضمان حصول اجلميإ عل مساملن ودـدما
أساسية م ئمة وآمنة وميسورة التيلفـة ،وريـإ مسـتوى أحياا يقرية أو مستورنا ريري رمسية أو مساملن ريري الئقة
األحياا الفقرية ،لول عام 2030
 2-11تــويري اميانيــة وفــول اجلميــإ اىل نظــم نقــل  1-2-11نسبة السيان الـذين تتـواير أـم وسـائل النقـل
مأمونــــة وميســــورة التيلفــــة ويســــهل الوفــــول اليهــــا العام املناسبة ،مصنفة سب الف ة العمرية ،ونـو اجلـنس،
ومستدامة ،واسا الس مة عل الطرق ،وال سيما مـن واألربا ذوي اإلعاقة
د ل توسيإ نطاق النقل العام ،مإ اي ا ا تمـام دـا
الحتياجا األرـبا الـذين يعيشـون لـل لـرو
شـــة والنســـاا واألرفـــال واألرـــبا ذوي اإلعاقـــة
وملبار السن ،لول عام 2030
األراضـــي اىل معـــدل

 3-11تعزيــــز التوســــإ اوضــــري الشــــامل للجميــــإ  1-3-11نســـبة معـــدل اســـته
النمو السياين
واملســتدام ،والقــدرة علــ ختطــيف وادارة املســتورنا
البشرية مجيـإ البلـدان علـ حنـو قـائم علـ املشـارملة  *2-3-11النسبة امل ويـة للمـدن الـيت لـديها ييـل يتـيح
ومتيامل ومستدام ،لول عام 2030
مشارملة اجملتمإ املدين عل حنـو مبارـر ختطـيف املنـار
اوضرية ،ويعمل بانتظام ويددار بطريقة دثقرارية

 4-11تعزيز اجلهود الراميـة اىل جايـة وفـون التـراث  *1-4-11حصة امليزانية الورنية (أو ميزانية البلـديا )،
امليرســة للحفــا علــ التــراث الطبيعــي المقــا الـــوره
المقا والطبيعي العاملي
وجايتء وفونء ،اا ذلك مواقإ التراث العاملي
 *1-5-11عـــــدد األرـــــبا املتـــــويا واملفقـــــودين
 5-11التقليــل اىل درجـــة ملـــبرية مـــن عـــدد الوييــا
وعــدد األرــبا املتضــررين ،واقيــ ا فــاض ملــبري واملصابا الذين جرى نقلهم أو اج ه م نتيجة لليـوارث
اخلســـــائر االقتصـــــادية املبارـــــرة املتصـــــلة بالنـــــاتج ليل  100 000ربص
ارلــي اإلمجــايل العــاملي الــيت اــدث بســبب اليــوارث،
اا ذلـك اليـوارث املتصـلة بامليـاه ،مـإ الترمليـز علـ
جاية الفقراا واألربا الذين يعيشون لل أوضا
شة ،لول عام 2030
 6-11اوــد مــن األثــر البي ــي الســليب الفــردي للمــدن 1-6-11 ،النســبة امل ويــة للنفايــا الصــلبة اوضــرية الــيت
اا ذلك عن رري اي ا ا تمـام دـا لنوعيـة اأـواا تدجمإ بانتظـام ومـإ تفريةهـا هنائيـا بقـدر ملـا مـإ اعتبـار
مو النفايا املتولدة عن املدينة
وادارة نفايا البلديا وريري ا ،لول عام 2030
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 2-6-11املتوســــف الســــنوي ملســــتويا اجلســــيما
(عل سبيل املمـال اجلسـيما مـن الف ـة  2.5واجلسـيما
من الف ة  )10املدن (املرجاح حسب السيان)
 1-7-11متوسف حصة املنطقة السينية باملدن اليت مـل
 7-11تـــويري ســـبل اســـتفادة اجلميـــإ مـــن مســـاحا
دضــراا وأمــاملن عامــة آمنــة ورــاملة للجميــإ وثيــن يضــاا مفتوحــا ل ســتبدام العــام للجميــإ ،مصــنفة ســب
الوفـــول اليهـــا ،وال ســـيما بالنســـبة للنســـاا واألرفـــال الف ة العمرية ،ونو اجلنس ،واألربا ذوي اإلعاقة
وملبـــــار الســـــن واألرـــــبا ذوي اإلعاقـــــة ،لـــــول  *2-7-11نســبة النســاا الـ يت تعرضــن للتحــر البــدين
عام 2030
أو اجلنســـي ،ســـب مرتيـــب اجلرثـــة وميـــان حـــدوثها
(د ل االثه عشر رهرا املاضية)

-11أ دعــم الــروابف اإلعابيــة االقتصــادية واالجتماعيــة -11أ *1-املدن اليت يزيد عدد سياهنا علـ 100 000
والبي يــة بــا املنــار اوضــرية واملنــار اريطــة باملنــار نســمة والــيت تنفــذ دططــا الائيــة حضــرية واقليميــة تــدمج
اوضــرية واملنــار الريفيــة ،مــن دــ ل تعزيــز ختطــيف التوقعا السيانية واالحتياجا من املوارد
التنمية الورنية واإلقليمية
 -11العمل لول عـام  ،2020علـ الزيـادة بنسـبة
ملــبرية عــدد املــدن واملســتورنا البشــرية الــيت تعتمــد
وتنفذ سياسا ودططا متياملة من أجل مشول اجلميـإ،
واقي اليفااة استبدام املوارد ،والتبفيف مـن تةـري
املناخ والتييف معـء ،والقـدرة علـ الصـمود مواجهـة
اليوارث ،ووضإ وتنفيذ اإلدارة اليلية ملبارر اليوارث
عل مجيإ املستويا  ،اا يتمار مإ ارار سينداي للحد
من فارر اليوارث للفترة 2030-2015

 *1- -11النسبة امل وية للمدن اليت تنفـذ اسـتراتيجيا
للحد مـن املبـارر والقـدرة علـ التييـف الـيت تتوايـ مـإ
األرــر الدوليــة املقبولــة (ممــل االســتراتيجية اخللــف إلرــار
عمل يوريو بشأن اود من أدطار اليوارث) واليت تشمل
الف ا الضعيفة واملهمشة تصميمها وتنفيذ ا ورفد ا

-11ؤ دعم أقل البلـدان لـوا ،اـا ذلـك مـن دـ ل -11ؤ *1-النسبة امل وية للـدعم املـايل املبصـص لتشـييد
املســـاعدة املاليـــة والتقنيـــة ،اقامـــة املبـــاين املســـتدامة واديــد املبــاين املســتدامة والقــادرة علـ الصــمود واملتســمة
باليفااة استبدام املوارد
والقادرة عل الصمود باستبدام املواد ارلية
اأــد  - 16التشــجيإ عل ـ اقامــة تمعــا مســاملة ال يده امــش ييهــا أحــد مــن أجــل اقي ـ التنميــة املســتدامة،
واتاحــة اميانيــة وفــول اجلميــإ اىل العدالــة ،وبنــاا مؤسســا يعالــة وداضــعة للمســاالة ورــاملة للجميــإ عل ـ
مجيإ املستويا
 1-16اوــد بدرجــة ملــبرية مــن مجيــإ أرــيال العنــف  1-1-16عــدد ضــحايا القتــل العمــد ليــل 100 000
ألف نسمة ،سب الف ة العمرية ونو اجلنس
ملل ميان
وما يتصل بء من معدال الوييا
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 *2-1-16الوييـــا املتصـــلة بالنــــزا ليـــل 100 000
نســــــمة (مصــــــنفة ســــــب الف ــــــة العمريــــــة ،ونــــــو
اجلنس ،والسبب)
 3 -1-16النســـــبة امل ويـــــة للســـــيان الـــــذين تعرضـــــوا
للعنــف البــدين أو النفســي أو اجلنســي د ـ ل االثــه عشــر
رهرا املاضية
 *4-1-16نســـبة األرـــبا الـــذين يشـــعرون باألمـــان
عنــد اــواأم عل ـ األقــدام افــرد م أحنــاا املنطقــة الــيت
يعيشون ييها
 -2-16اهنـــاا اســـااة املعاملـــة واالســـتة ل واالاـــار  1-2-16النسبة امل وية ل،رفال الذين تتـراوح أعمـار م
بــا ســنة واحــدة و  17ســنة والــذين تعرضــوا ألي عقــا
بالبشر ومجيإ أريال العنف ضد األرفال وتعذيبهم
بــدين و/أو اعتــداا نفســي مــن جانــب مقــدمي الرعايــة
الشهر املاضي
 2-2-16عدد ضحايا االاـار بالبشـر ليـل 100 000
نســــــمة ،ســــــب نــــــو اجلــــــنس ،والف ــــــة العمريــــــة،
وريل االستة ل
 *3-2-16النســــبة امل ويــــة للشــــابا والشــــبان الــــذين
تتـــراوح أعمـــار م بـــا  18و  24ســـنة والـــذين تعرضـــوا
للعنف اجلنسي قبل سن المامنة عشرة
 3-16تعزيــز ســيادة القــانون عل ـ الصــعيدين الــوره  *1-3-16النســبة امل ويــة لضــحايا العنــف د ـ ل االثــه
والــــدويل ،وضــــمان تيــــايؤ يــــر وفــــول اجلميــــإ عشر رهرا املاضية اليت أبل ضحايا ا عمـا تعرضـوا لـء مـن
ايــذاا اىل الســلطا املبتصــة أو ريري ــا مــن آليــا تســوية
اىل العدالة
النـزاعا املعتر هبـا رمسيـا (تسـم أيضـا معـدل اإلبـ ا
عن اجلرائم)
 2-3-16ارتجــزون ريــري اريــوم علــيهم ملنســبة م ويــة
من مو السجناا
 4-16اوــد بقــدر ملــبري مــن التــديقا ريــري املشــروعة  *1-4-16القيمــــة اإلمجاليــــة للتــــديقا املاليــــة ريــــري
ل،موال واألسـلحة ،وتعزيـز اسـترداد األفـول املسـروقة املشــروعة الدادلــة واخلارجــة (بالقيمــة اواليــة لــدوالرا
واعادهتا وميايحة مجيإ أريال اجلرثـة املنظمـة ،لـول الواليا املتحدة)
عام 2030
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 2-4-16النسبة امل وية ملـا يدضـبف مـن أسـلحة ومـا يدقيـد
ويدقتف ـ أثــره مــن أســلحة فــةرية وأســلحة دفيفــة ،ويقــا
للمعايري الدولية والصيو القانونية
 5-16اود بدرجة ملبرية من الفسـاد والررـوة جبميـإ  *1-5-16النسبة امل ويـة ل،رـبا الـذين اتصـلوا مـرة
واحــدة علـ األقــل اــولفا عمــوميا ،وديعــوا ررــوة اىل
أرياأما
مـــولفا عمـــوميا ،أو رلـــب الـــيهم أول ـــك املولفـــون
العموميون ديإ ررـوة ،دـ ل االثـه عشـر رـهرا املاضـية،
مصــــنفة ســــب الف ــــة العمريــــة ،واجلــــنس ،واملنطقــــة،
والشرحية السيانية
 6-16انشـــاا مؤسســـا يعالـــة ورـــفاية وداضـــعة  1-6-16النفقا اويومية الرئيسـية ملنسـبة م ويـة مـن
امليزانيــــة األفــــلية املعتمــــدة ،مصــــنفة ســــب القطــــا
للمساالة عل مجيإ املستويا
(أو سب رموز امليزانية أو ما رابء)
 *2-6-16نسبة السيان الراضـا عـن اربتـهم األدـرية
استعمال اخلدما العامة
 7-16ضــمان اختــاذ القــرارا علــ حنــو مســتجيب  1-7-16نسبة الولائف ( سـب الف ـة العمريـة ،ونـو
ل حتياجــا ورــامل للجميــإ وتشــارملي و ميلــي عل ـ اجلنس ،واألربا ذوي اإلعاقـة ،والف ـا السـيانية)
املؤسســـا العامـــة (اأي ـــا التشـــريعية الورنيـــة وارليـ ـة،
مجيإ املستويا
واخلدمـــة العامـــة ،والســـلطة القضـــائية) مقارنـــة اســـتويا
التوزيإ عل املستوى الوره
 *2-7-16نسبة البلدان اليت تليب احتياجا الشـبا
فتلــــف اجملــــاال  ،ارــــار دططهــــا اإللائيــــة الورنيــــة
واستراتيجياهتا الرامية للحد من الفقر
 8-16توســـيإ وتعزيـــز مشـــارملة البلـــدان الناميـــة
مؤسسا اووملمة العاملية
 ٩-16تـــويري ويـــة قانونيـــة للجميـــإ ،اـــا
تسجيل املواليد ،لول عام 2030

 1-8-16النســـبة امل ويـــة للبلـــدان الناميـــة األعضـــاا
املنظما الدولية وحقوقها التصويت تلك املنظما

ذلـــك  1-٩-16النسبة امل وية ل،رفال دون سن اخلامسة الـذين
سدجلت والداهتم قيد السجل املدين ،سب العمر

 10-16ملفالة وفول اجلمهور اىل املعلوما وجايـة  *1-10-16عدد ما التحق منـء مـن حـاال القتـل،
واالدتطــا  ،واالدتفــاا القســري ،واالحتجــاز التعســفي،
اوريا األساسية ،ويقاً للتشريعا الورنية واالتفاقا
والتعـــذيب للصـــحفيا والعـــاملا الوســـف اإلع مــــي
الدولية
15-22439
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املــرتبطا هبــم والنقــابيا واملــدايعا عــن حقــوق اإلنســان
د ل االثه عشر رهرا املاضية
-16أ تعزيـز املؤسسـا الورنيـة ذا الصـلة ،بوسـائل -16أ *1-النسبة امل وية للضحايا الذين أبلةوا عـن جرثـة
منــها التعــاون الــدويل ،ســعيًا لبنــاا القــدرا عل ـ مجيــإ بدنية أو جنسية ألجهـزة انفـاذ القـانون دـ ل االثـه عشـر
املســتويا  ،وال ســيما البلــدان الناميــة ،ملنــإ العنــف رهرا املاضية ،مصنفة سب الف ة العمرية ،ونـو اجلـنس،
واملنطقة ،والف ة السيانية
وميايحة اإلر ا واجلرثة
 -16تعزيز انفاذ القوانا والسياسا ريـري التمييزيـة  1- -16النســـبة امل ويـــة للســـيان الـــذين أبلةـــوا أهنـــم
رعروا ربصيا بتعرضهم للتمييز أو املضـايقة دـ ل االثـه
لتحقي التنمية املستدامة
عشر رهرا املاضية ،اسـتنادًا اىل أسـاس مـن التمييـز ارظـور
اوجــب القــانون الــدويل وقــوق اإلنســان ،مصــنفة ســب
الف ة العمرية ونو اجلنس
اأد

 - 17تعزيز وسائل تنفيذ وتنشيف الشراملة العاملية من أجل التنمية املستدامة

الشؤون املالية
 1-17تعزيز تعب ة املوارد ارلية ،بوسائل تشمل تقـد
الــدعم الــدويل اىل البلــدان الناميــة ،لتحســا القــدرا
ال اصيل الضرائب وريري ا من اإليرادا
ارلية
 2-17قيـام البلـدان املتقدمــة النمـو بتنفيـذ التزاماهتــا
ال املساعدة اإللائية الرمسية تنفيذاً ملام ً ،اا ذلـك
التــزام العديــد مــن تلــك البلــدان ببلــوا ــد ختصــيص
نســــبة  0.7املائــــة مــــن ددلــــها القــــومي اإلمجــــايل
للمســاعدة اإللائيــة الرمسيــة املقدمــة اىل البلــدان الناميــة،
وختصيص نسـبة تتـراوح بـا  0.15املائـة و 0.2
املائــة مــن الــددل القــومي اإلمجــايل للمســاعدة اإللائيــة
الرمسيــة ألقــل البلــدان لــوا ويدشــجإ مقــدمو املســاعدة
اإللائية الرمسية عل النظر اميانية رسم د يتممـل
ختصــــــيص  0.20املائــــــة علــــ ـ األقــــــل مــــــن
الناتج القومي اإلمجـايل للمسـاعدة اإللائيـة الرمسيـة ألقـل
البلدان لوا
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 1-1-17اإليـــــرادا اويوميـــــة اإلمجاليـــــة ( ســـــب
املصدر) ملنسبة م وية من الناتج ارلي اإلمجايل
 *2-1-17نســـــــبة امليزانيـــــــة ارليـــــــة املمولـــــــة مـــــــن
الضرائب ارلية
 1-2-17فــا املســاعدة اإللائيــة الرمسيــة ،وامجاليهــا،
واملســاعدة اإللائيــة الرمسيــة املقدمــة اىل أقــل البلــدان لــواً،
ملنسبة م وية من الددل الوره اإلمجايل للجها املاحنة
جلنــة املســاعدة اإللائيــة التابعــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة
امليدان االقتصادي
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 3-17حشد موارد مالية اضـايية مـن مصـادر متعـددة  *1-3-17االستممارا املباررة األجنبيـة ملنسـبة م ويـة
مــن مــو االســتممار املبارــر األجــنيب واملســاعدة اإللائيــة
من أجل البلدان النامية
الرمسية
 2-3-17حجم التحوي املالية (بـدوالرا الواليـا
املتحدة) ملنسبة م وية من مو الناتج ارلي اإلمجايل
 4-17مساعدة البلـدان الناميـة اقيـ القـدرة علـ
امــل الــديون عل ـ املــدى الطويــل مــن د ـ ل تنســي
السياســا الراميــة اىل تعزيــز التمويــل بــديون وختفيــف
أعبـــاا الـــديون واعـــادة ييلتـــها ،حســـب االقتضـــاا،
ومعاجلة مسـألة الـديون اخلارجيـة للبلـدان الفقـرية املمقلـة
هبا إلدراجها من حالة املديونية اورجة

 1-4-17تيـــاليف ددمـــة الـــدين ملنســـبة م ويـــة مـــن
فادرا السلإ واخلدما 

ــــــال
 5-17اعتمــاد نظــم لتشــجيإ االســتممار ألقــل البلــدان  *1-5-17عــــــدد اإلفـــــ حا املـــــــعتمدة
السياســا الورنيــة والسياســا االســتممارية الــيت تتضــمن
لواً ،وتنفيذ ا
أ دايا أو ضمانا للتنمية املستدامة ،سب البلد
التينولوجيا
 6-17تعزيــز التعــاون اإلقليمــي والــدويل بــا الشــمال  *1-6-17اميانيــــــــ ـة الوفــــــــــول اىل املعلومــــــــــا
واجلنــو وييمــا بــا بلــدان اجلنــو والتعــاون الم ثــي املتعلقــــة بــــءااا االدتــــرا واســــتبدام النظــــام الــــدويل
ييمــا يتعل ـ بــالعلوم والتينولوجيــا واالبتيــار والوفــول للمليية الفيرية
اإلنترنت السليي ذي النطاق
اليها ،وتعزيـز تبـادل املعـار ويـ رـروط متفـ عليهـا 2-6-17 ،االرتراملا
بوسائل تشمل اسا التنسي ييما بـا االيـا القائمـة ،العريض ،سب السرعة
وال سيما عل مستوى األمـم املتحـدة ،ومـن دـ ل آليـة
عاملية لتيسري التينولوجيا
 7-17تعزيز تطوير تينولوجيـا سـليمة بي يـاً ونقلـها  1-7-17املبل اإلمجايل للتمويـل املعتمـد لصـاحل البلـدان
ونشــر ا وتعميمهــا البلــدان الناميــة بشــروط مواتيــة ،الناميــة مــن أجــل تعزيــز تطــوير تينولوجيــا ســليمة بي ي ـًا
اا ذلك الشروط التسـا لية والتفضـيلية ،وذلـك علـ ونقلها ونشر ا وتعميمها البلدان النامية
النحو املتف عليء
 8-17التفعيــل اليامــل لبنــك التينولوجيــا وآليــة بنــاا  1-8-17نسبة األيراد الذين يستبدمون اإلنترنت
ـــاال العلـــم والتينولوجيـــا واالبتيـــار
القـــدرا
لصــاحل أقــل البلــدان لــواً لــول عــام  ،2017وتعزيــز
استبدام التينولوجيا التميينية ،وال سيما تينولوجيا
املعلوما واالتصاال
15-22439
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بناا القدرا
 *1-٩-17القيمــة الدوالريــة للمســاعدة املاليــة والتقنيــة،
 ٩-17تعزيــز الــدعم الــدويل لتنفيــذ بنــاا القــدرا
البلــدان الناميــة تنفيــذًا يعــا ًال وحمــدد األ ــدا مــن أجــل بوسـائل تشــمل التعـاون بــا الشـمال واجلنــو وييمـا بــا
بلدان اجلنو والتعـاون الم ثـي ،املرفـودة للبلـدان الناميـة
دعــم اخلطــف الورنيــة الراميــة اىل تنفيــذ مجيــإ أ ــدا
تصميم وتنفيذ مـزيج مـن السياسـا اليليـة يهـد اىل
التنميـة املســتدامة ،بوســائل تشـمل التعــاون بــا الشــمال
اقي التنمية املستدامة ث ثة أبعـاد (اـا ذلـك عنافـر
واجلنو وييما با بلدان اجلنو والتعاون الم ثي
من قبيل اود من عدم املساواة دادل البلد واووملمة)
التجارة
 10-17اعــاد نظــام اــاري متعــدد األرــرا عــاملي  1-10-17التعريفا اجلمرملية املرجحـة
العاك  -املتوسف
وقائم علـ القواعـد ومفتـوح وريـري ييـزي ومنصـف
ارـــار منظمـــة التجـــارة العامليـــة ،بوســـائل منـــها ادتتـــام
املفاوضا اجلاريـة ارـار دطـة الدوحـة اإللائيـة الـيت
وضعتها تلك املنظمة

مجيـإ أحنـاا

 11-17زيادة فادرا البلـدان الناميـة زيـادةً ملـبريةً 1-11-17 ،حصة البلـدان الناميـة وأقـل البلـدان لـواً مـن
وال ســيما بةــرض مضــاعفة حصــة أقــل البلــدان لــوًا مــن الصادرا العاملية
الصادرا العاملية لول عام 2020
 12-17اقيـ ـ التنفيـــذ املناســـب التوقيـــت لوفـــول  1-12-17متوسـف التعريفــا اجلمرمليـة الــيت تواجههــا
منتجا مجيإ أقل البلدان لواً اىل األسواق بدون رسوم البلــــدان الناميــــة وأقــــل البلــ ـدان لــــوا والــــدول اجلزريــــة
مجرملية أو حصص مفروضة ،ارياً مإ قـرارا منظمـة الصةرية النامية
التجارة العاملية ،بوسائل منها ملفالـة جعـل قواعـد املنشـأ
التفضيلية املنطبقة علـ واردا أقـل البلـدان لـوًا رـفاي ًة
وبســـيطةً ،وملفالـــة مســـامهة تلـــك القواعـــد تيســـري
الوفول اىل األسواق
املسائل العامة
اتساق السياسات واملؤسسات
 13-17تعزيـــــز اســـــتقرار االقتصـــــاد اليلـــــي علــــ
الصـــعيد العـــاملي ،بوســـائل تشـــمل تنســـي السياســـا
واقي اتساقها
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 14-17تعزيــز اتســاق السياســا مــن أجــل اقيــ
التنمية املستدامة

 *1-14-17عــدد البلــدان الــيت فــدقت عل ـ الصــيو
الدوليـــة ذا الصـــلة ارـــار املنظمـــة البحريـــة الدوليـــة
(السـ ـ مة ،واألمـــن ،وجايـــة البي ـــة ،واملســـؤولية املدنيـــة،
والتعويض ،والتأما) واالتفاقيا األساسـية ملنظمـة العمـل
الدوليــــة وتوفــــياهتا ،ووضــــعتها موضــــإ التنفيــــذ ،والــــيت
اعتمد آليا لتسعري اليربون

 15-17احتــرام اأــامش السياســايت والقيــادة اخلافــا  *1-15-17عدد القيـود امليرسـة اتفاقـا املسـاعدة
بيــل بلــد لوضــإ وتنفيــذ سياســا للقضــاا عل ـ الفقــر اإللائية الرمسية أو اتفاقـا القـروض ،واتفاقـا االسـتممار
الدولية ،واالتفاقا التجارية اإلقليمية ،وما اىل ذلك
واقي التنمية املستدامة
شراكات أصحاب املصلحة املتعددين
 16-17تعزيز الشراملة العاملية من أجل اقيـ التنميـة  *1-16-17تعزيــز املســاالة املتبادلــة ييمــا بــا اجلهــا
ــــال التعــــاون اإللــــائي مــــن دـــ ل اجــــراا
املستدامة ،واستيماأا بشراملا با أفحا املصـلحة الفاعلــــة
املتعــــددين جلمــــإ املعــــار واخلــــءا والتينولوجيــــا استعراضا راملة للجميإ
واملــوارد املاليــة وتقامسهــا ،وذلــك هبــد دعــم اقيــ
أ ــدا التنميــة املســتدامة مجيــإ البلــدان ،وال ســيما
البلدان النامية
 17-17تشـــجيإ وتعزيـــز الشـــراملا العامـــة وبـــا  1-17-17املبل بـدوالرا الواليـا املتحـدة املرفـود
القطا العام والقطا اخلا ورـراملا اجملتمـإ املـدين للشـــراملا بـــا القطـــاعا العـــام واخلـــا ورـــراملا
اجملتمإ املدين
الفعالة ،باالستفادة من اخلءا امليتسبة من الشـراملا
ومن استراتيجياهتا لتعب ة املوارد
البيانات والرصد واملساءلة
 18-17تعزيـــز تقـــد الـــدعم لبنـــاا قـــدرا البلـــدان  1-18-17نســبة مؤرــرا التنميــة املســتدامة املوضــوعة
الناميــة ،اــا ذلــك أقــل البلــدان لــواً والــدول اجلزريــة عل الصعيد الوره مإ التصنيف اليامل أـا عنـدما تيـون
متعلقــــة بالةايــــة املســــتهدية ،ويقــــا للمبــــادئ األساســــية
الصــةرية الناميــة ،لتحقيـ زيــادة ملــبرية تــواير بيانــا
عالية اجلودة ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة حسـب لإلحصااا الرمسية
الـــددل ،ونـــو اجلـــنس ،والســـن ،واالنتمـــاا العرقـــي  *2-18-17عدد البلدان اليت لديها تشـريعا احصـائية
واإلثه ،والوضـإ مـن حيـث اأجـرة ،واإلعاقـة ،واملوقـإ ورنية واليت تتقيد باملبادئ األساسية لإلحصااا الرمسية
اجلةرا وريري ا من اخلصائص ذا الصلة السـياقا
الورنية ،لول عام 2020
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األهداف والغايات (من خطة عام )2030

املؤشرات

 1٩-17االســــتفادة مــــن املبــــادرا القائمــــة لوضــــإ  1-1٩-17القيمة الدوالرية جلميإ املوارد املتاحة لتعزيـز
مقاييس للتقدم ارـرز اقيـ التنميـة املسـتدامة تيماـل القدرا اإلحصائية البلدان النامية
الناتج ارلي اإلمجايل ،ودعم بناا القدرا اإلحصائية
 *2-1٩-17مؤرر المروة الشاملة
البلدان النامية ،لول عام 2030
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