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  اللجنة اإلحصائية
  الثامنة واألربعونالدورة 

  ٢٠١٧آذار/مارس  ١٠-٧
  (أ) من جدول األعمال املؤقت* ٣البند 

بنود للمناقشة واختاذ القرار: البيانـات واملؤشـرات   
    ٢٠٣٠املتعلقة خبطة التنمية املستدامة لعام 

ــق       ــر فري ــني الوكــاالت املعــين مبؤشــرات أهــداف    تقري اخلــرباء املشــترك ب
  التنمية املستدامة

  مذكرة من األمني العام    
  

ــاعي       ــادي واالجتمـ ــس االقتصـ ــرر الـ ــاً ملقـ ــة   ٢٠١٦/٢٢٠وفقـ ــات املتبعـ واملمارسـ
املاضي، يتشرف األمني العـام بـأن حييـل تقريـر فريـق اخلـرباء املشـترك بـني الوكـاالت املعـين            يف

مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة. ويقدم هذا التقرير عرضاً عاماً للعمل املتواصل الذي يقـوم  
ألهــداف والغايــات الــواردة يف خطــة التنميــة لء لتنفيــذ إطــار املؤشــرات العامليــة بــه فريــق اخلــربا
 نيعــآخــذاً ب. ويصــف التقريــر األنشــطة الــيت اضــطلع ــا فريــق اخلــرباء  ٢٠٣٠املســتدامة لعــام 

جمموعـة   دخـال حتسـينات علـى   . ويعـرض اقتراحـاً إل  ٤٧/١٠١قرار اللجنة اإلحصائية  راتبعالا
وآلية لنقل املؤشـرات مـن    ،إطار املؤشرات نقيحخمتارة من املؤشرات، وجدوال زمنياً مقترحاً لت

فئــة إىل أخــرى. وســتعرض علــى اللجنــة أيضــاً وثيقــة معلومــات أساســية تقــدم خطــط العمــل    
  ملؤشرات اليت يصنفها فريق اخلرباء ضمن مؤشرات الفئة الثالثة.تعلقة باملا

ية مدعوة إىل التعليـق علـى التقـدم الـذي أحـرزه فريـق اخلـرباء واجتـاه         واللجنة اإلحصائ  
من هذا التقرير النقـاط املطروحـة كـي     ٣٣يف املستقبل. وترد يف الفقرة  املراد إجنازها لاعماأل

  تناقشها اللجنة.
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  مقدمة  - أوال   
ملسـتدامة  نشئ فريق اخلرباء املشترك بـني الوكـاالت املعـين مبؤشـرات أهـداف التنميـة ا      أُ  - ١

يف الدورة السادسة واألربعـني للجنـة اإلحصـائية وكُلـف مبهمـة وضـع إطـار املؤشـرات العامليـة          
حتويـل  ”، املعنـون  ٧٠/١مـن قرارهـا    ٧٥وتنفيذه. وأصدرت اجلمعية العامـة أيضـاً، يف الفقـرة    

، تكليفـاً بإعـداد إطـار املؤشـرات العامليـة، الـذي       “٢٠٣٠ عاملنـا: خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام     
  .٢٠١٦سيصوغه فريق اخلرباء وستوافق عليه اللجنة اإلحصائية حبلول آذار/مارس 

، وضـع فريـق اخلـرباء    ٢٠١٦وشـباط/فرباير   ٢٠١٥ويف الفترة مـا بـني حزيران/يونيـه      - ٢
فافة مبشـاركة مجيـع أصـحاب    ة وشـ علنيـ جمموعة أولية من املؤشرات العاملية مـن خـالل عمليـة    

املصلحة. وقدم الفريق إطار املؤشرات العاملية األويل إىل اللجنـة اإلحصـائية يف دورـا السـابعة     
علـــى إطـــار   ٤٧/١٠١. ووافقـــت اللجنـــة، يف قرارهـــا   ٢٠١٦واألربعـــني، يف آذار/مـــارس  

، ٢٠٣٠دامة لعـام  املؤشرات العاملية املقترح لألهداف والغايات الـواردة يف خطـة التنميـة املسـت    
جانبـه الـتقين يف املسـتقبل. وسـلَّمت اللجنـة       تحسـني باعتبار ذلك نقطة انطالق عمليـة، رهنـاً ب  

بأن عملية وضع إطار متني وعايل اجلودة للمؤشـرات هـي عمليـة تقنيـة يـتعني أن تسـتمر علـى        
ــه وخطــة إلجــراء استعراضــات إلطــ        ــدمي مقترحات ــق اخلــرباء تق ــت إىل فري ــزمن، وطلب ــر ال ار م

ــة اإلحصــائية يف دورــا الثامنــة واألربعــني. وباإلضــافة إىل ذلــك، طلبــت      املؤشــرات إىل اللجن
املؤشـرات الـيت    حتسنياللجنة إىل فريق اخلرباء أن يأخذ يف احلسبان املقترحات احملددة من أجل 

يف قدمتها الـدول األعضـاء خـالل املناقشـة، وطلبـت إىل فريـق اخلـرباء تقـدمي تقريـر إىل اللجنـة           
دورا الثامنة واألربعني عن التقدم احملرز يف تطوير املؤشرات العاملية وحتسينها، وال سـيما عـن   

  اخلطط الرامية إىل وضع منهجيات إلعداد املؤشرات يف الفئة الثالثة.
، أحاط الـس االقتصـادي   ٢٠١٦يف حزيران/يونيه  اليت عقدت السبعني، ةدوراليف و  - ٣

ــر اللجنــة اإلحصــائية عــن أعمــال دورــا الســابعة واألربعــني، الــذي    واالجتمــاعي علمــاً بتق ري
  تضمن إطار املؤشرات العاملية.

ويصف هذا التقرير األعمال اجلارية اليت يقوم ا فريق اخلـرباء لتنفيـذ إطـار املؤشـرات       - ٤
  .٤٧/١٠١العاملية، استناداً إىل برنامج العمل الذي وافقت عليه اللجنة ووفقاً لقرارها 

    
  العمل الذي قام به فريق اخلرباء  - ثانيا   

ممثـل مـن    ٢٠٠، عقد فريق اخلرباء اجتماعني، حضـر كـال منـهما حنـو     ٢٠١٦يف عام   - ٥
واملنظمات الدولية واإلقليميـة واتمـع املـدين واألوسـاط األكادمييـة والقطـاع اخلـاص.         اندبلال
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الت عــرب الفيــديو خــالل الفتــرات وواصــل الفريــق أيضــاً التفاعــل إلكترونيــاً وعــن طريــق مــداو 
  الفاصلة بني االجتماعني.

ركز فريـق اخلـرباء مناقشـته يف اجتماعـه الثالـث، الـذي عقـد يف مدينـة مكسـيكو يف          و  - ٦
، علــى نظــام للمؤشــرات مؤلــف مــن  ٢٠١٦نيســان/أبريل  ١آذار/مــارس إىل  ٣٠الفتــرة مــن 

سـتعراض املنـهجي ملؤشـرات الفئـة     باال قيـام فئـات؛ وآليـة اإلبـالغ العامليـة؛ ووضـع إجـراءات لل      
الثالثــة؛ وإنشــاء ثالثــة أفرقــة عاملــة، تعــىن بتبــادل البيانــات اإلحصــائية والبيانــات الوصــفية           

ــني املؤشــرات، ومســار عمــل واحــد       ــرابط ب ــة وأوجــه الت ــة املكاني ــات اجلغرافي ــق واملعلوم  يتعل
  بتصنيف البيانات.

تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٨إىل  ١٥ة مــن وعقــد فريــق اخلــرباء اجتماعــه الرابــع يف الفتــر  - ٧
ــى اســتعراض التحســينات العشــرة املقترحــة       ٢٠١٦ ــه أساســاً عل ــف. وانصــب اهتمام يف جني

املمكن إدخاهلا على املؤشرات. وكان مـن بـني املواضـيع األخـرى الـيت نوقشـت نظـام الفئـات         
إطـار   حتسـني ض واحملدث واآللية املعتمدة إلعادة تصـنيف فئـات املؤشـرات؛ وعمليـات اسـتعرا     

املؤشرات يف املستقبل؛ وآلية مقترحة الستعراض خطط العمل اخلاصة مبؤشـرات الفئـة الثالثـة؛    
ضـافية؛ وإجـراء مناقشـة بشـأن آليـات اإلبـالغ       اإلؤشـرات  املوجدول زمين مقترح السـتعراض  

كمـا قـام    عن البيانات العاملية؛ وإجراء مناقشة أولية بشأن القضـايا املتعلقـة بتصـنيف البيانـات.    
أعضاء الفريق باستعراض وحتـديث اختصاصـاته واقتـرح آليـة لتنـاوب أعضـائه ورئاسـته (انظـر         
املرفــق األول؛ تــرد قائمــة بأعضــائه احلــاليني يف املرفــق الثــاين). وســيجري هــذا التنــاوب يف          

  ، بعد عامني من إنشاء الفريق.٢٠١٧أيار/مايو 
  

  اءاألفرقة العاملة التابعة لفريق اخلرب  -ألف   
٨ -    املواضـيع التاليـة: تبـادل     بىنعـ أنشأ فريق اخلرباء يف اجتماعه الثالث ثالثة أفرقـة عاملـة ت

ــني       ــرابط ب ــة وأوجــه الت ــة املكاني ــات الوصــفية واملعلومــات اجلغرافي ــات اإلحصــائية والبيان البيان
املؤشـرات. ويتـألف كـل فريـق عامـل مـن أعضــاء مـن الفريـق وممـثلني مـدعوين آخـرين، علــى            

مـوجز مقتضـب للعمـل الـذي قـام بـه        د أدنـاه رالنحو الذي حتدده اختصاصات كـل منـهم. ويـ   
  .)١(كل فريق حىت اآلن وخطة عمله

  

__________ 

قـوم بـه حتـت    توتكوينـها والعمـل الـذي     ةالثالثـ  ةملاالع األفرقةمن فريق كل  اختصاصات لىع عطالميكن اال  )١(  
  ./http://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs املوقع التايل: يف “ةملااألفرقة الع”عنوان 
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  الفريق العامل املعين بتبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية  -  ١  

بلـداً   ١٢يتألف الفريق العامل املعين بتبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية من   - ٩
مـن املناصـب القطريـة     ١٠وكاالت دولية أعضاء. ويف الوقت احلاضر، مت شـغل   ١٠عضواً و 

. وتـرأس كولومبيـا الفريـق الـذي عقـد أول      ١٠من مناصب الوكاالت الدولية الــ   ٩و  ١٢الـ 
اجتماع له حبضور أعضائه شخصـياً علـى هـامش اجتمـاع الفريـق العامـل الـتقين التـابع ملبـادرة          

آغواسـكاليِنتس باملكسـيك    مدينـة  الذي عقـد يف  ،بيانات اإلحصائية والبيانات الوصفيةتبادل ال
. ويعتــزم الفريــق االســتفادة مــن اخلــربات املكتســبة يف  ٢٠١٦تشــرين األول/أكتــوبر  ٢١يــوم 

مؤشـرات األهـداف    مـن أجـل  العمل مع مبادرة تبادل البيانات اإلحصـائية والبيانـات الوصـفية    
ة، وسريكز على تقييم مدى توافر البيانات يف الوقت احلايل واملسـتقبل مـن أجـل    اإلمنائية لأللفي

  .٢٠١٧املؤشرات العاملية، ووضع تعاريف أولية هلياكل البيانات خالل الربع األخري من عام 
  

  الفريق العامل املعين باملعلومات اجلغرافية املكانية  -  ٢  

بلـداً عضـواً    ١٧اجلغرافيـة املكانيـة حاليـاً مـن     املعلومـات  بيتألف الفريـق العامـل املعـين      - ١٠
منظمات أعضـاء متعـددة األطـراف. وتشـترك يف رئاسـة الفريـق املكسـيك والسـويد وقـد           ٥ و

عقــد أول اجتمــاع لــه حبضــور أعضــائه شخصــياً علــى هــامش الــدورة السادســة للجنــة اخلــرباء  
ــة علــى الصــعيد العــامل    ــإدارة املعلومــات اجلغرافيــة املكاني . ٢٠١٦ي، يف آب/أغســطس املعنيــة ب

ــاً حبضــور أعضــائه شخصــياً يف الفتــرة مــن      كــانون  ١٤إىل  ١٢وســيعقد الفريــق اجتماعــاً ثاني
  معــة األول/ديسـمرب يف املكســيك، ويعتــزم اســتعراض املؤشـرات العامليــة والبيانــات الوصــفية ا

غرافيـة املكانيـة   ، وذلك لتحديد الثغرات احلالية يف البيانات اجل“موقع جغرايف”بواسطة عدسة 
املنهجية املتعلقة باملعلومات اجلغرافية املكانية وبقياسها، والنظر يف الكيفيـة الـيت ميكـن     ئلاسوامل

  ا للمعلومات اجلغرافية املكانية أن تسهم يف املؤشرات والبيانات الوصفية.
  

  الفريق العامل املعين بأوجه الترابط بني املؤشرات  -  ٣  

بلـداً عضـواً    ١٢لعامل املعـين بأوجـه التـرابط بـني املؤشـرات حاليـاً مـن        يتألف الفريق ا  - ١١
وقد قرر الشروع يف عملية لدعوة أعضـاء إضـافيني مـن املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة واتمـع        
املدين واألوساط األكادمييـة والقطـاع اخلـاص. وتشـترك يف رئاسـة الفريـق كنـدا والصـني وقـد          

ضـائه شخصـياً علـى هـامش االجتمـاع الرابـع لفريـق اخلـرباء.         عقد أول اجتمـاع لـه حبضـور أع   
 دراسـة أمثلـة مــن  و، ةالعامليـ  اتاملمكنـة يف إطـار املؤشـر    ويعتـزم الفريـق العامـل حتديـد الـروابط     

ة، والتركيـز علـى حتديـد الـروابط     وجـود استخدام الروابط يف أطـر املؤشـرات األخـرى امل    أوجه
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 حتليــل متكامــل يف ف يف إجــراءعســالــيت ميكــن أن تاألخــرى، وخاصــة يف اــال االجتمــاعي،  
  نمية املستدامة.ترصد أهداف ال عملية

لفريـق اخلـرباء    تـابع  فرعـي مشـترك   فريـق ، هنـاك  ةعاملـة الثالثـ  الفرقـة  األباإلضافة إىل و  - ١٢
والفريق الرفيع املستوى للشراكة والتنسيق وبنـاء القـدرات يف جمـال اإلحصـاءات لرصـد خطـة       

بنــاء  هــاة، مبــا فينيــاألولويــات اآل جلــةعاوضــع خطــة ملب ، مكلــف٢٠٣٠تدامة لعــام التنميــة املســ
ه حبضــور أعضــائه لــعقـد الفريــق الفرعــي املشــترك أول اجتمـاع   وقــد . )٢(القـدرات اإلحصــائية 

  يف جنيف. الذي عقد شخصياً على هامش االجتماع الرابع لفريق اخلرباء
  

  تتصنيف البياناب لقعاملتمسار العمل   -باء   
يف الدورة السـابعة واألربعـني، وافقـت اللجنـة اإلحصـائية يف الفقـرة الفرعيـة (ن) مـن           - ١٣

أساسي من أجل التنفيذ الكامـل إلطـار    أن حتسني تصنيف البيانات أمرعلى  ٤٧/١٠١قرارها 
لكفالـة عـدم تـرك أي     ٢٠٣٠مبـادئ خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام       املؤشرات مبا يعكـس متامـاً  

بذل اجلهود لتعزيز القدرات الوطنية يف هـذا اـال    ضرورةركب، وشددت على أحد خلف ال
ووضع املعايري واألدوات اإلحصائية الالزمة، مبا يف ذلك عن طريـق إنشـاء فريـق عامـل للعمـل      

  عن فريق اخلرباء. منبثقاً فرعياً على تصنيف البيانات باعتباره فريقاً
يف املشــاركة يف هــذا العمــل اهلــام.   مرغبتــه عــن أعــرب مجيــع أعضــاء فريــق اخلــرباء و  - ١٤

الـذي عقـده    مسار عمل يتعلق بتصنيف البيانـات يف اجتماعـه الثالـث    الفريق استحدثلذلك، 
خطـة عمـل أكثـر تفصـيال      ضـع وى لـ عوافق الفريـق يف اجتماعـه الرابـع    و. آذار/مارس يف شهر

اسـتعراض   تهوستشـمل أنشـط   .تهادراسـ  املزمـع  الرئيسية ئلاسبشأن تصنيف البيانات وحدد امل
الــدخل أو  وأاملوقـع   وأالعمــر  وأ(مبــا يف ذلـك حبســب اجلـنس    تصـنيف الأنــواع كـل نــوع مـن   

ــائص ــرى اخلصـ ــى األخـ ــل علـ ــة) والعمـ ــات  مواءمـ ــنيف يفالفئـ ــل تصـ ــرات.  جممـ ــار املؤشـ إطـ
وستقة.ستعرض مجيع املؤشرات على أساس فئات تصنيف البيانات املنس  

  
  يف املستقبل املؤشرات وخطة الستعراض إطار املؤشرات حتسينات  - ثالثا   
  املنقح ةالعاملي اتإطار املؤشر  -ألف   

 هـــا) مـــن قرارـيف الفقـــرة الفرعيـــة (هـــ اردبنـــاء علـــى طلـــب اللجنـــة اإلحصـــائية الـــو   - ١٥
 ةالعامليـ  اتإطـار املؤشـر  علـى   إدخاهلـا  ، بدأ فريق اخلرباء دراسة التحسـينات املمكـن  ٤٧/١٠١

اجتماعه الثالث. وحبث املؤشرات املـذكورة خـالل مناقشـة اللجنـة      ماتتخبعد فترة وجيزة من ا
__________ 

  .E/CN.3/2017/3شترك، انظر املفرعي الفريق ال عنملزيد من املعلومات   )٢(  
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خــالل عــدة  ءاعضــألاحــددها  أخــرىأــا حتتــاج إىل حتســني، وكــذلك مؤشــرات علــى اعتبــار 
وكانـت املعـايري    ؛فـق الفريـق علـى إطـار عـام للتحسـني      تجوالت من املشاورات الداخليـة. مث ا 

 ؤشـر واضـحاً  املؤشر يقيس التقـدم حنـو اهلـدف، ومـا إذا كـان      املما إذا كان  تتمثل يف الرئيسية
النظــر يف عنــد جيــري رصــده،  الغايــةومــا إذا كــان التقــدم حنــو مجيــع جوانــب  ؛وقــابال للقيــاس

ت ىل أســاس هــذه املعــايري، اقترحــ واســتناداً إ. هاعينــب غايــةرصــد لطــار اإلمؤشــرات أخــرى يف 
  .٢٠١٧مؤشرات يف عام  ١٠ على حتسيناتإمكانية إدخال 

أكثـر   خضت عنها ردود منهذه التحسينات املمكنة، مت بشأنعامة  ةقدت مشاورعو  - ١٦
مراقب، مبا يف ذلك البلدان والوكاالت الدولية واإلقليمية واتمع املدين واألوسـاط   ٢٠٠من 

كتـروين لفريـق   املوقع اإلل يفذه املدخالت هلجتميع وملخص  ونشراألكادميية والقطاع اخلاص. 
أخـذ الفريـق   قـد  قشـت. و ورضت التحسـينات املقترحـة ون  ع ثيحاخلرباء قبل اجتماعه الرابع، 

أثنــاء  وأاالجتمــاع  خــالليف االعتبــار العديــد مــن االقتراحــات والتعليقــات الــيت وردت ســواء  
  املشاورات السابقة وتوصل إىل اتفاق بشأن جمموعة مقترحة من التحسينات.

١٧ -   فريــق اخلــرباء العامــل احلكــومي الــدويل املفتــوح العضــوية املعــين باملؤشــرات         وأعــد
قرارهـا   مبوجـب واملصطلحات املتعلقة باحلد من خماطر الكوارث، الذي أنشأته اجلمعيـة العامـة   

العــاملي يف تنفيــذ إطــار  عيداحملــرز علــى الصــ جمموعــة مــن املؤشــرات لقيــاس التقــدم ،٦٩/٢٨٤
ـ و. ٢٠٣٠-٢٠١٥للفتـرة   نداي للحـد مـن خمـاطر الكـوارث    سد يف تـر مؤشـرات   ةعـد  تدلع

لــتعكس اتفاقــات فريــق اخلـرباء العامــل علــى مؤشــرات إطــار ســنداي.   ةالعامليــ اتإطـار املؤشــر 
 دســجتيت لــاتعــديالت الو اتؤشــرامليتضـمن حتســينات   ةالعامليــ اتلمؤشــرلرح إطــار مــنقح قتـ وا
علــى اللجنــة اإلحصــائية يف دورــا   ،بإطــار ســنداي والتغــيريات التحريريــة  املتعلقــة تفاقــاتالا

 ليصـ افت الرابـع  املرفـق  يفوتـرد  عليه (انظر املرفق الثالث).  ةوافقاملنظر فيه ولالثامنة واألربعني ل
 ندايسـ بإطـار   املتعلقـة  تفاقـات الا دسـ جتيت لـ ا تعـديالت الو اتؤشـر امل املُدخلة على تحسيناتال

  .التحريرية والتغيريات
  

  املؤشرات اإلضافية املمكنةبخطة عمل لدراسة قائمة   -باء   
املواضـع   أعضاء فريق اخلرباء أيضـاً  ثحبخالل عدة جوالت من املشاورات الداخلية،   - ١٨
يـات  اغمجيـع ال  حنـو بلـوغ   احملـرز  مؤشرات إضافية من أجـل رصـد التقـدم    ستلزم وضعقد ت اليت

مشـمولة متامـاً    هاليسـت جوانبـ   ةايـ غ ٣٣األعضـاء  وحـدد  كامل وعلـى قـدم املسـاواة.    بشكل 
لنظـر  ا يتـوخى  اًإضـافي  مؤشـراً  ٣٧ما جمموعـه  حتديد  بإطار املؤشرات احلايل. ونتيجة لذلك، مت

  يف املرفق الرابع. ا رد قائمة كاملةتو ؛فيها مستقبال
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ضـافية  اإللوضـع مقتـرح هلـذه املؤشـرات      خطـة عمـل   ميقدتو دادعبإفريق اخلرباء قام و  - ١٩
ضـافية  اإلؤشـرات  امل بشـأن عقد مشـاورة مفتوحـة   سـت و. ٢٠١٧يف عـام   هعملـ  يف لبـدء ا زمتيعو

الفريــق  ســتكملا. وسية فيهــســامهعلــى امل تملــة املقترحــة لتشــجيع مجيــع أصــحاب املصــلحة احمل
ــة  ــة    بقائمــ ــتقدم إىل اللجنــ ــيت ســ ــة الــ ــافية املقترحــ ــرات اإلضــ ــا  املؤشــ ــائية يف دورــ اإلحصــ
  .٢٠١٨آذار/مارس  يف واألربعني،  التاسعة

  
  املستقبل يف خطة مقترحة إلجراء استعراضات إلطار املؤشرات  -جيم   

ــرة الفرعيــة (و) مــن القــرار      - ٢٠ ــت اللجنــة اإلحصــائية  ٤٧/١٠١يف الفق فريــق  إىل ، طلب
إىل اللجنـة اإلحصـائية يف    اخلرباء تقدمي مقترحاته وخطة إلجراء استعراضـات إلطـار املؤشـرات   

ــني. وا   ــة واألربع ــا الثامن ــتجابةدور ــذ س ــب،  لكل ــأالطل ــقال دع ــة مقترحــة إل  فري دخــال خط
  املستقبل. ه يفواستعراض إطار املؤشرات على حتسينات

. ني شـــاملنية واستعراضــ تملـــوتتضــمن اخلطــة املقترحـــة حتســينات طفيفـــة ســنوية حم      - ٢١
 ئلاسـ سـتتناول امل الـيت  التحسـينات السـنوية احملتملـة    ل إدخـا أعضـاء فريـق اخلـرباء يف     عرشوسي

  التالية:
  ؛حتديد أو تصحيح وحدة قياس  (أ)  
  توضيح املصطلحات املستخدمة يف املؤشر؛  (ب)  
  تغيريات حتريرية أخرى؛ أي أو تهجيةلا  (ج)  
  اً جوهرياً.غيريت ر معىن املؤشرأي مسائل ثانوية أخرى ال تغي  (د)  

نظـر فيهـا   تا لمم نتائجهستقدو ،اتإلطار املؤشر نياستعراضني شامل إجراء ومن املقرر  - ٢٢
إضـافة   شـمال ي. وميكـن أن  ٢٠٢٥و  ٢٠٢٠ ييف دورتيهـا لعـام   ت فيهـا اللجنة اإلحصائية وتب

  على أساس ما يلي: هاا أو تعديلحتسينهأو  هامؤشرات أو حذف
  بشكل جيد؛ غايةال يطغاملؤشر ال ي  (أ)  
لتغطيـــة مجيـــع  ةإضـــافي اتمؤشـــرو/أو  مؤشـــر إضـــايف ر وضـــعيســـتلزم األمـــ  (ب)  
  ؛غايةال  جوانب

  متوفرة؛ مصادر البيانات اجلديدة  (ج)  
  ؛وةرجالنتائج امل عن سفريأو مل  ةة الثالثفئتطوير املنهجي ملؤشر التعثَّر ال  (د)  
  .غايةال بلوغقيس التقدم احملرز حنو ياملؤشر ال   )ـ(ه  
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 شـروع يف لا زمتيعوني شاملال نيستعراضالا ذينهل جدوال زمنياًوقد وضع فريق اخلرباء   - ٢٣
إىل اللجنـة اإلحصـائية (سـتبدأ عمليـة      هقبـل تقـدمي اقتراحـ    شـهراً  اثـين عشـر  عملية االسـتعراض  

 خـري ، ويف الربـع األ ٢٠٢٠استعراض عام جراء إل ٢٠١٨ من عام خرياالستعراض يف الربع األ
ــد هــذه املؤشــرات،  جــومب. )٢٠٢٥ عــام اســتعراضجــراء إل ٢٠٢٣مــن عــام  عقد ســيرد حتدي

ات ومـن خـالل   سـامه بعـد اسـتعراض مجيـع امل   وريات املمكنـة.  يالتغ بشأنة علني ةمشاور فريقال
   ــتقد ــاورات، سـ ــات واملشـ ــن املناقشـ ــد مـ ــا    مزيـ ــر فيهـ ــة للنظـ ــة إىل اللجنـ ــيريات املقترحـ م التغـ

  عليها.  واملوافقة
    

  تنفيذ إطار املؤشرات العاملية  -  رابعا  
  إنشاء نظام للمؤشرات مؤلف من فئات  - ألف  

٢٤ -  ف مجيـع املؤشـرات يف ثـالث فئـات اسـتناداً      تيسرياً لتنفيذ إطار املؤشرات العاملية، تصن
  على النحو التايل: وهي إىل مستوى تطورها املنهجي وتوافر البيانات على املستوى العاملي،

ة عتمـد ملنهجيـة واملعـايري امل  الفئة األوىل: املؤشـر واضـح مـن حيـث املفهـوم، وا       (أ)  
  متوفرة، والبلدان تصدر البيانات بصورة منتظمة؛

ة عتمـد الفئة الثانيـة: املؤشـر واضـح مـن حيـث املفهـوم، واملنهجيـة واملعـايري امل          (ب)  
  ؛)٣(متوفرة، لكن البلدان ال تصدر البيانات بصورة منتظمة

ة للمؤشـر أو العمـل جـارٍ    دتعمـ الفئة الثالثة: ال تتـوفر أي منهجيـة أو معـايري م     (ج)  
  املؤشر.من أجل نهجية املعايري/املعلى وضع أو اختبار 

إنشـاء نظــام ذي   الغـرض مـن  واملؤشـرات كلـها هـي علـى القـدر نفسـه مـن األمهيـة، و          - ٢٥
مـا يتعلـق باملؤشـرات يف     املساعدة على وضع استراتيجيات تنفيـذ عامليـة. ويف   هوفئات حصراً 

البيانات علـى الصـعيد الـوطين بالضـرورة      من توافرم يكون ما هوالفئتني األوىل والثانية، قد ال 
لتصنيف العاملي ضمن فئات وميكن للبلدان أن تنشئ تصنيفاً خاصاً ا من أجل تنفيـذ  ل واكباًم

لـن تكـون   فتزال قيـد اإلعـداد،    أن منهجية املؤشرات املصنفة ضمن الفئة الثالثة المبا اإلطار. و
 أن تتضــح معــاملة بتــوفري بيانــات متعلقــة بتلــك املؤشــرات إىل زمــالــنظم اإلحصــائية الوطنيــة مل

عـرِض التصـنيف املقتـرح ضـمن فئـات خـالل       قـد  املنهجية وآليـة مجـع البيانـات ذات الصـلة. و    
أســاس املعلومــات االجتمــاع الثالــث لفريــق اخلــرباء، يف مدينــة مكســيكو، ونقــح الحقــاً علــى   

__________ 

املائة من جممل البلدان أو السكان يف كل منطقة يكـون املؤشـر متصـالً    يف  ٥٠ال تتوافر بيانات ملا ال يقل عن   )٣(  
  ا أو يف كل منطقة ال تصدر فيها البيانات بانتظام.
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يف جنيـف. ويف   الـذي عقـد   يف االجتمـاع الرابـع   اسـتكمل اإلضافية اليت قدمتها الوكـاالت، مث  
يف املائة من املؤشرات ضـمن الفئـتني األوىل والثانيـة     ٦٥، يندرج حنو )٤(ثالتصنيف احملدإطار 
  يف املائة ضمن الفئة الثالثة. ٣٥وحنو 

أن توافر البيانات واملنهجيات سيتحسن مـع مـرور الوقـت،    فريق اخلرباء ب اً منواعتراف  - ٢٦
اتفق على آلية لتحديث تصنيف املؤشرات. واتفـق أيضـاً علـى النظـر يف إجـراء اسـتعراض أول       
للمؤشرات املصنفة ضـمن الفئـة الثالثـة يف مراحلـها النهائيـة مـن التطـوير املنـهجي يف اجتماعـه          

، والنظـر يف إجـراء اسـتعراض ثـان يف الربـع      ٢٠١٧اخلامس الذي سيعقد يف ايـة آذار/مـارس   
  .٢٠١٧األخري من عام 

، ستنفَّذ عملية اسـتعراض إلعـادة التصـنيف ضـمن فئـات مـرة       ٢٠١٨وابتداء من عام   - ٢٧
يف الســنة خــالل االجتمــاع الــذي يعقــده فريــق اخلــرباء يف الربــع األخــري مــن الســنة. وســتدعى  

نتــائج املبــادرات يف خطــط العمــل، واملعــايري   عــنثالثــة (مــالوكــاالت إىل تقــدمي معلومــات حمد
 موعـد  الدولية واملنهجيات، والبيانـات الوصـفية والبيانـات)، قبـل شـهر واحـد علـى األقـل مـن         

االجتمــاع، لــدعم طلباــا املتعلقــة بإعــادة التصــنيف. وسيســتعرض الفريــق الطلبــات ويناقشــها  
  ة منقحة من التصنيف ضمن فئات.على حنو أكثر استفاضةً يف االجتماع، مثّ يصدر نسخ

وباإلضــافة إىل التصــنيف ضـــمن فئــات، حــدد فريـــق اخلــرباء وكالــة (أو وكـــاالت)        - ٢٨
عـن  كـل مؤشـر مـن مؤشـرات اإلبـالغ العامليـة و       عن ة حمتملة ووكاالت شريكة أخرىمسؤول

البيانـات  وضع املؤشرات. واملسؤوليات الرئيسية اليت تتوالها هذه الوكاالت الدولية هـي مجـع   
مــن البلــدان مبوجــب الواليــات القائمــة وعــن طريــق آليــات اإلبــالغ، وجتميــع البيانــات القابلــة  

عتمـد املعـايري   ت عـدد اجلهـات الـيت    للمقارنة دولياً يف خمتلف اـاالت اإلحصـائية، ودعـم زيـادة    
ــاً و  ــة. وتشــمل املســؤو    متاملتفــق عليهــا دولي ــز القــدرات اإلحصــائية الوطني ــل هلــا، وتعزي ليات تث

ــة امل     ــل الوكال ــى كاه ــع عل ــيت تق ــي: اال ســؤولاألخــرى ال ــا يل ــنظم   اتصــة م ــع ال ل والتنســيق م
ــك التحقــق مــن صــحة التقــديرات وتعــديالت        ــة بطريقــة شــفافة، مبــا يف ذل اإلحصــائية الوطني
البيانات عندما يكون ذلـك ضـرورياً؛ وجتميـع جمموعـات البيانـات الدوليـة، وحسـاب اـاميع         

إىل البيانات الوصفية؛ وإعـداد مـوجز    ، إضافةة وتقدميها إىل شعبة اإلحصاءاتالعاملية واإلقليمي
وضــع املؤشــرات مــع الــنظم اإلحصــائية   يف جمــالالتقريــر املرحلــي الســنوي العــاملي؛ والتنســيق  

الوطنية وغريهـا مـن الوكـاالت الدوليـة وأصـحاب املصـلحة. ويـدعو الفريـق مجيـع الوكـاالت           
  .ع املؤشراتوض علىاملعنية إىل التعاون 

  
__________ 

  ./http://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs املوقع الشبكي التايل: ، انظرفئاتلالطالع على التصنيف احملدث ضمن   )٤(  
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  وضع املؤشرات املصنفة ضمن الفئة الثالثةلخطط العمل  - باء  
ــة    ٢٠١٧يف شــباط/فرباير   - ٢٩ ــق اخلــرباء وثيقــة معلومــات أساســية إىل اللجن ، ســيقدم فري

اإلحصائية ستتضمن جمموعة من خطط العمل لوضع ما اتفق عليه دولياً مـن تعـاريف ومعـايري    
الفئــة الثالثــة. وال توجــد حاليــاً خطــط عمــل لــبعض       ومنهجيــة للمؤشــرات املصــنفة ضــمن    

. ودعـــا أعضـــاء الفريـــق الوكـــاالت إىل عنـــها ةاملســـؤول ةوكالـــ أي  تتـــوىلاملؤشـــرات الـــيت ال
مـىت أمكـن ذلـك. وإذا     عنـها  ةمسـؤول استعراض تلـك املؤشـرات واقتـراح أن تصـبح وكـاالت      

التــه خــالل االســتعراض لفريــق تنقيحــه أو إزل جيــوز، عنــه مســؤولة ةوكالــ بــدونبقيــت املؤشــر 
  .٢٠٢٥أو يف عام  ٢٠٢٠يجريه يف عام سالشامل الذي 

  
  ستعراض التقدم احملرز حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامةالآلية اإلبالغ العاملية  - جيم  

ــرة      - ٣٠ ــة يف الفقـ ــة العامـ ــن اجلمعيـ ــادر عـ ــف الصـ ــاً للتكليـ ــا   ٨٣وفقـ ــن قرارهـ ، ٧٠/١مـ
املتابعــة واالســتعراض علــى مســتوى املنتــدى السياســي الرفيــع املســتوى    أعمــال يف سترشــديس

بالتقرير املرحلي السنوي عن أهداف التنمية املستدامة الذي سـيعده األمـني العـام بالتعـاون مـع      
الــنظم  الــيت تعــدها إىل إطــار املؤشــرات العامليــة والبيانــات     اًمنظومــة األمــم املتحــدة، اســتناد   

، ٢٠١٦حزيران/يونيـه   ٣ملعلومات امعـة علـى الصـعيد اإلقليمـي. ويف     اإلحصائية الوطنية وا
ــة املســتدامة          ــداف التنمي ــق أه ــدم احملــرز حنــو حتقي ــام عــن التق ــني الع ــر األول لألم صــدر التقري

)E/2016/75يف املناقشـــات الـــيت دارت يف املنتـــدى السياســـي الرفيـــع   ةمهاســـكـــان مبثابـــة م) و
 للحالة الراهنـة املتعلقـة بأهـداف التنميـة     الامشنوي استعراضاً املستوى. ويقدم هذا التقرير الس

ــاملي        ــات املتاحــة بشــأن املؤشــرات املدرجــة يف اإلطــار الع ــى أحــدث البيان ــاًء عل املســتدامة، بن
، ٧٠/٢٩٩مـن قرارهـا    ١٣يف الفقرة  ،املقترح. ويف املنتدى، أكدت اجلمعية العامة من جديد

يع املستوى ستسترشد بتقرير مرحلـي سـنوي عـن أهـداف     أن اجتماعات املنتدى السياسي الرف
تقريـر أهـداف   ما يتصل بإصدار تقرير األمني العام، أصدر األمـني العـام    التنمية املستدامة. ويف
، وأطلقـت شـعبة اإلحصـاءات قاعـدة     ٢٠١٦متوز/يوليـه   ١٩يف  ٢٠١٦التنمية املستدامة لعام 

بيانــات قطريــة  مــا هــو متــاح مــن مة تتضــمن بيانــات عامليــة ملؤشــرات أهــداف التنميــة املســتدا 
ــة للمؤشــرات   ــة وإقليمي ــات هــي    )٥(وجمــاميع عاملي ــواردة يف قاعــدة البيان ــة ال ــات القطري . والبيان

ــة والوكــاالت العهــا بيانــات جتم تتضــمن تقــديرات وتعــديالت، كمــا يــرد يف قاعــدة    قــددولي
  البيانات.

__________ 

  .E/CN.3/2017/4انظر   )٥(  
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آليــات اإلبــالغ عــن البيانــات مــن املســتوى    ةناقشــمض وااســتعربفريــق اخلــرباء  اموقــ  - ٣١
الــوطين إىل املســتوى الــدويل وتوصــل إىل صــياغة ســيناريوهات خمتلفــة لإلبــالغ عــن البيانــات.  
وتؤدي النظم اإلحصائية الوطنيـة دوراً حموريـاً فهـي جتمـع وتـوفّر البيانـات والبيانـات الوصـفية         

ــها  ــنظم اإلح العــاملي الصــعيد علــى لإلبــالغ عن ــنظم   . وجتمــع ال ــات مــن ال ــة البيان صــائية الدولي
ال الذي تنتمـي إليـه كـل مـن هـذه      ااإلحصائية الوطنية وتوفّر بيانات قابلة للمقارنة دولياً يف 

 نقــل البيانــات ريتيســباالقتضــاء،  وعنــداملنظمــات اإلقليميــة يف بعــض األحيــان، تقــوم الــنظم. و
املي. وجتمــع شــعبة اإلحصــاءات يف والبيانــات الوصــفية مــن املســتوى الــوطين إىل املســتوى العــ 

قاعدة بيانـات البيانـات القابلـة للمقارنـة دوليـاً والبيانـات الوصـفية الـيت تقابـل كـل مؤشـر مـن             
، إىل جانــب اــاميع اإلقليميــة والعامليــة املســتخدمة يف إعــداد التقريــر املرحلــي        )٦(املؤشــرات

املــة ومتكــني مســتخدمي   تلبيــة احلاجــة إىل الشــفافية الك   هــوذلــك  الغــرض مــن الســنوي. و
بســهولة علــى مجيــع البيانــات املتعلقــة  االطــالعالــدول األعضــاء، مــن  ومــن ضــمنهمالبيانــات، 

  بأهداف التنمية املستدامة يف مكان واحد.  
م حتسـني التنسـيق بـني الـنظم اإلحصـائية الوطنيـة       ورتتوصيات  ةوقدم فريق اخلرباء عد  - ٣٢

. وأوصـى  ٤٧/١٠١ر اني الفـرعيتني (ل) و (م) مـن القـر   واملنظمات الدوليـة متاشـياً مـع الفقـرت    
مع البيانات من أجـل احلـد مـن عـبء     جل اابأن تقوم الكيانات الدولية واإلقليمية مبواءمة عملي

ة دولية واحدة فقـط مهمـة مجـع البيانـات     وكالاإلبالغ الذي تتحمله البلدان. واقترِح أن تتوىل 
ر، وافقت اللجنـة علـى أن يرتكـز جتميـع     ارعية (ل) من القراملتعلقة مبؤشر معني. ويف الفقرة الف

املؤشــرات العامليــة إىل أقصــى حــد ممكــن علــى اإلحصــاءات الوطنيــة الرمسيــة املوحــدة والقابلــة    
للمقارنة املقدمة من البلدان إىل النظم اإلحصائية الدولية، وعلى أن تقوم السلطات اإلحصـائية  

ومصـادر أخـرى، باستعراضـها واملوافقـة عليهـا وعرضـها        الوطنية، عنـدما تسـتخدم منـهجيات   
فـق أعضـاء الفريـق علـى احلاجـة إىل عمليـة تسـتطيع مـن خالهلـا          تعلى حنو يتسم بالشـفافية. وا 

البلدان استعراض البيانات الواردة من الوكاالت الدولية لكي يكون من املمكـن معاجلـة أوجـه    
دولية أو تفسـريها وحتديـد الشـواغل األخـرى الـيت      التفاوت يف البيانات بني املصادر الوطنية وال

بنشر البيانـات والبيانـات الوصـفية علـى حنـو شـفاف        واتعرب عنها البلدان وتوضيحها. وأوص
علــى الصــعيدين الــوطين والــدويل وباتبــاع إجــراءات لضــمان اجلــودة علــى الصــعيدين الــوطين     

  والدويل.

__________ 

ــى   )٦(   ــة   ميكــــــــــن االطــــــــــالع علــــــــ ــدة البيانــــــــــات العامليــــــــ ــايل  يفقاعــــــــ ــبكي التــــــــ ــع الشــــــــ  :املوقــــــــ
http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/املوقــــع  يفمســــتودع البيانــــات الوصــــفية  علــــى االطــــالع، و

  ./http://unstats.un.org/sdgs/metadata :الشبكي التايل
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 االوكـاالت الدوليـة إىل تبـادل جـدوهل     وباإلضافة إىل ذلـك، دعـا أعضـاء فريـق اخلـرباء       - ٣٣
الــزمين جلمــع البيانــات وتــوفري معلومــات عــن تــدفقات البيانــات القائمــة بالفعــل مــع البلــدان.    

بتوضيح تدفقات البيانات تلك واألدوار واملسؤوليات اليت تضـطلع ـا اهليئـات املعنيـة      واوأوص
بيانـات   قاعـدة يضاً بأن تعد البلدان ا، وعند االقتضاء، تنقيحها وتنسيقها. وأوصى األعضاء أ

وطنية لإلبالغ عن أهداف التنمية املستدامة بوصفها أداة مهمة ومفيدة، واعترفوا بأن اإلبـالغ  
 األوســاطمــا بــني  يتــيح فرصــة جيــدة لتحســني التنســيق يف  ٢٠٣٠العــاملي املتعلــق خبطــة عــام  

التقيــد باملبــادئ األساســية  . وإضــافة إىل ذلــك، شــدد األعضــاء علــى أمهيــة ةالدوليــ ةاإلحصــائي
فق الفريـق علـى أنـه ينبغـي     ت. وازهااجنالدراسات االستقصائية وإ إعدادلإلحصاءات الرمسية يف 
خرباــا يف جمــال وضــع املؤشـرات، ال ســيما املؤشــرات الــيت مل   لعـرض أن تتـاح للبلــدان فــرص  

بعد ووت ع على حنو تاماليتض مـن أفضـل املمارسـات. وعلـى وجـه اخلصـوص،        فيهـا  داسـتف سي
  .ةوكال ال تتوىل املسؤولية عنها أيةميكن أن تباشر البلدان وضع املؤشرات اليت 

ــا يف        - ٣٤ ــة إىل شــعبة اإلحصــاءات إلدراجه ــه القطري ــدمي بيانات ــدان بتق وتطــوع بعــض البل
ــات القطريــة  ــه ،مشــروع خمتــرب للبيان ــة حتديــد أوجــه التفــاوت بــني البي  الغــرض من انــات الوطني

والدوليــة مــن أجــل تيســري احلــوار بــني البلــدان والوكــاالت وتعزيــز التنســيق داخــل الــنظم            
  اإلحصائية الوطنية.

    
  برنامج عمل فريق اخلرباء  -  اخامس  

 ٢٠١٧بـني آذار/مـارس    مـا  من املقترح أن ينفّذ فريق اخلرباء األنشطة التالية يف الفترة  - ٣٥
  :٢٠١٨وآذار/مارس 

إجــراءات اســتعراض خطــط العمــل املتعلقــة باملؤشــرات املصــنفة ضــمن وضــع   (أ)  
  الفئة الثالثة واستكمال آلية لنقل املؤشرات من فئة إىل أخرى؛

 وضـع  تملـة وتقـدمي اقتـراح بشـأن    احملضافية اإلؤشرات املبدء عملية استعراض   (ب)  
  ؛مؤشرات أخرى لتنظر فيها اللجنة اإلحصائية يف دورا التاسعة واألربعني

اســتعراض مــدى تــوافر البيانــات الالزمــة للمؤشــرات املصــنفة ضــمن الفئــتني      (ج)  
باملؤشــرات املصــنفة ضــمن الفئــة  ةتعلقــاملالثانيــة وإعــداد خطــة لزيــادة تغطيــة البيانــات  واألوىل 

الثانية مع الفريق الفرعي املشترك بني فريق اخلرباء والفريق الرفيع املسـتوى للشـراكة والتنسـيق    
  ؛٢٠٣٠درات يف جمال اإلحصاءات لرصد خطة التنمية املستدامة لعام وبناء الق
  وضع مزيد من التوجيهات بشأن مسألة تصنيف البيانات؛  (د)  
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ــة     (هـ)   ــة الثالث ــة العامل ــال األفرق ــة مواصــلة أعم ــات اإلحصــائية    املعني ــادل البيان بتب
  والبيانات الوصفية واملعلومات اجلغرافية املكانية وأوجه الترابط؛

 الربــع األخــري مــنوالثــاين يف  ٢٠١٧عقــد اجتمــاعني، أوهلمــا يف آذار/مــارس   (و)  
ما بعـد، ومواصـلة التفاعـل إلكترونيـاً عـن طريـق التـداول         ن حيددان يفموعدي، يف ٢٠١٧عام 

  االقتضاء. عندعرب الفيديو، 
    

  النقاط املطروحة للمناقشة  -  اسادس  
  آرائها بشأن البنود التالية واعتمادها:اللجنة اإلحصائية مدعوة إىل إبداء   - ٣٦

إطار املؤشرات العاملية املنقح لألهداف والغايات الـواردة يف خطـة التنميـة      (أ)  
  ، مبا يشمل بعض التحسينات؛  ٢٠٣٠املستدامة لعام 

اخلطــط املقترحــة واجلــدول الــزمين الستعراضــات إطــار املؤشــرات، مبــا يف     (ب)  
  ؤشرات اإلضافية احملتملة؛  ذلك اخلطة املقترحة ملعاجلة امل

  اآللية املقترحة إلعادة تصنيف فئات املؤشرات؛    (ج)  

  االختصاصات املنقحة لفريق اخلرباء؛    (د)  

 برنامج العمل املقترح لفريق اخلرباء يف السنة املقبلة.  (هـ)  
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  املرفق األول
الوكــاالت املعــين مبؤشــرات   اختصاصــات فريــق اخلــرباء املشــترك بــني         

  أهداف التنمية املستدامة
  
سيضــطلع فريــق اخلــرباء املشــترك بــني الوكــاالت املعــين مبؤشــرات أهــداف التنميــة            - ١

  املستدامة باملهام التالية:
ــة واســتعراض       (أ)   ــن أجــل متابع ــاتالهــداف واألوضــع إطــار للمؤشــرات م  غاي

علـى الصـعيد العـاملي، مـع مراعـاة اجلهـود الـيت         ٢٠٣٠خطة التنمية املسـتدامة لعـام    الواردة يف
ــا في    ــدان واملنظمــات، مب ــاً خمتلــف جمموعــات البل ــذهلا حالي ــة   هــاتب ــة والدولي الوكــاالت اإلقليمي

، كـي  املعنية األخرى واللجان اإلقليمية واألوساط األكادميية واتمع املدين واملنظمات الدولية
  ؛٢٠١٦ابعة واألربعني، يف عام تعتمدمها اللجنة اإلحصائية يف دورا الس

تقدمي الدعم التقين الـالزم لتنفيـذ إطـار املؤشـرات والرصـد املوافـق عليـه علـى           (ب)  
؛ وكفالـة اسـتخدام تعـاريف منسـقة ومتفــق     ٢٠٣٠مـدى فتـرة اخلمسـة عشـر عامـاً حــىت عـام       

ــجيع      ــتدامة؛ وتشـ ــة املسـ ــداف التنميـ ــد أهـ ــأن رصـ ــربات بشـ ــادل اخلـ ــرات؛ وتبـ ــا للمؤشـ عليهـ
  رسات اجليدة واالبتكارات، يف جماالت منها بناء القدرات الوطنية؛املما

ــة واملســائل املتصــلة باملؤشــرات        (ج)   ــتظم للتطــورات املنهجي إجــراء اســتعراض من
  وبياناا الوصفية؛

إجراء استعراض منتظم ألنشطة بناء القدرات يف اـاالت اإلحصـائية املتصـلة      (د)  
ينظر فيها كـل مـن اللجنـة اإلحصـائية،      لكي وتقدمي توصياتبرصد أهداف التنمية املستدامة، 

والفريق الرفيع املستوى للشراكة والتنسيق وبنـاء القـدرات يف جمـال اإلحصـاءات لرصـد خطـة       
  ، وجلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية؛٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام 

ملسـتعملي   مـا يتعلـق بإنشـاء منتـدى     استعراض ودعـم عمـل األمانـة العامـة يف      (هـ)  
تتبـع  بيانات أهداف التنمية املستدامة، ووضع أدوات لتحليـل البيانـات، وأداة متابعـة مفتوحـة ل    

  حالة تنفيذ أهداف التنمية املستدامة.
ممـثالً عـن املكاتـب اإلحصـائية الوطنيـة، وعضـو واحـد         ٢٧ويتألف فريـق اخلـرباء مـن      - ٢

ويشمل أيضاً، بصفة مراقبني، ممثلني عن اللجان اإلقليمية والوكـاالت اإلقليميـة    ) أ(حبكم منصبه
احلاجـة. وسـيعين أعضـاء الفريـق عـن طريـق        عنـد والدولية، لتقدمي املشورة والدعم التقين اهلـام  

__________ 

 اللجنة اإلحصائية هو عضو حبكم منصبه يف فريق اخلرباء. رئيس  ) أ(  
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لفترة أولية ممتدة على سنتني، وبعد ذلـك يتوقـع أن يعمـل بعضـهم      ) ب(القائمة قليميةاإلليات اآل
مـن أجـل كفالـة متثيـل إقليمـي      وذلـك  وب وفق ما اتفقت عليه اآلليـات اإلقليميـة املعنيـة،    بالتنا

متســاوٍ وخــربة تقنيــة ومشــاركة أعضــاء مــن أقــل البلــدان منــواً والبلــدان الناميــة غــري الســاحلية    
والدولــة اجلزريــة الصــغرية الناميــة. وســتكفل اآلليــات اإلقليميــة املعنيــة تنــاوب عــدد معــني مــن  

للبلـدان غـري األعضـاء يف الفريـق      ميكـن . و) ج(ن أجل ضمان استمرارية عمـل الفريـق  األعضاء م
  أن توفد ممثليها للمشاركة يف أنشطة الفريق بصفة مراقبني.

شعبة اإلحصاءات التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمانـة  كون وست  - ٣
ن. وعنـد  عضـاء املنضـمة إىل الفريـق رئيسـي    أمانة فريق اخلرباء. وستنتخب الـدول األ  هيالعامة 

     ـدعى للعمـل لفتـرة إضـافية     تناوب العضـوية، يتوقـع أن يتنحـى أحـد الرئيسـيا ن وين اسـنت  مـد
بصفة عضو. ويفَضل أال يكون أعضاء فريق اخلرباء يف الوقـت نفسـه أعضـاء يف الفريـق الرفيـع      

اءات لرصد خطـة التنميـة املسـتدامة    املستوى للشراكة والتنسيق وبناء القدرات يف جمال اإلحص
. أمــا أفرقــة الرصــد العامليــة القائمــة، املكونــة عمومــاً مــن ممثلــي الــنظم اإلحصــائية  ٢٠٣٠لعــام 

       سـهم يف عمـل فريـق اخلـرباء     الوطنية وخـرباء مـن وكـاالت دوليـة معنيـة مبؤشـرات حمـددة، فست
ل أفرقـة رصـد عامليـة، حسـب     على النحو الذي يراه الفريق مناسباً. وإضافة إىل ذلـك، ستشـكّ  

اختيـار املؤشـرات وتعريفهـا     علـى الفريـق   يسـاعدون االقتضاء، وستضم خرباء وطنيني ودوليني 
ــها لرصــد التقــدم احملــرز يف     ــات واإلبــالغ عن ــع البيان ــدة واجلاالت اــوجتمي ــيتة املســتجددي  ال

  األهداف والغايات اجلديدة. تشملها
االقتضـاء،   عنـد ة وشاملة وشفافة، وسيدعو اخلرباء، يعلنوسيقوم الفريق بعمله بطريقة   - ٤

من اتمع املدين واألوساط األكادميية والقطاع اخلاص إىل املسـامهة مبـا لـديهم مـن درايـة فنيـة       
  وخربات يف جمال املؤشرات واألساليب املبتكرة يف جتميع البيانات.

ــق    - ٥ ــنة، وســي   حبضــور أعضــائه شخصــياً  وســيجتمع الفري ــرتني يف الس ــه زجنم يف  أعمال
عدا ذلك إلكترونياً. ومتول املشاركة يف االجتماعات الـيت تعقـد حبضـور األعضـاء شخصـياً       ما

متويالً ذاتيـاً. وقـد يتلقـى عـدد حمـدود مـن البلـدان الناميـة الـيت هـي أعضـاء يف الفريـق التمويـل              
__________ 

اإلحصـــائيني األوروبـــيني، واملـــؤمتر اإلحصـــائي لألمـــريكيتني، وجلنـــة  اإلحصـــائية األفريقيـــة، ومـــؤمتر اللجنـــة   ) ب(  
اإلحصاءات التابعة للجنـة االقتصـادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، وجلنـة اإلحصـاءات التابعـة للجنـة           

 االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا.

ا وجنوــا وغرــا؛ هريقيـا ووســط سـيتناوب مــا جمموعــه تسـعة أعضــاء علــى مناصــبهم: عضـوان مــن شــرق أف     ) ج(  
وعضو واحد من مشال أفريقيا وغـرب آسـيا؛ وعضـوان مـن وسـط آسـيا وشـرقها وجنوـا وجنوـا الشـرقي           
وأوقيانوسيا؛ وعضوان من منطقة البحر الكارييب وأمريكا الوسطى واجلنوبيـة؛ وعضـوان مـن أوروبـا الشـرقية      

 وأمريكا الشمالية ومشال أوروبا وجنوا وغرا.
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ــك متاحــاً. ويف     ــان ذل ــات، إذا ك ــدعم مشــاركتها يف االجتماع ــاء    ل ــع إنش ــذا الصــدد، يتوق  ه
  صندوق استئماين من أجل تعبئة املوارد الالزمة لدعم عمل الفريق.

  وسيقدم الفريق تقريراً سنوياً إىل اللجنة اإلحصائية وسيلتمس التوجيه منها.  - ٦
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  املرفق الثاين
ــين مبؤشــرات            ــني الوكــاالت املع ــق اخلــرباء املشــترك ب ــة أعضــاء فري قائم

  ٢٠١٧آذار/مارس  ١املستدامة لغاية أهداف التنمية 
    

  رئيس اللجنة اإلحصائية*    

  الربازيل  •  
  

  شرق أفريقيا    

  أوغندا  •  
    مجهورية ترتانيا املتحدة  •  

  اأفريقيا وجنووسط     

  بوتسوانا  •  
    الكامريون  •  

  غرب أفريقيا    

  السنغال  •  
   كابو فريدي  •  

  مشال أفريقيا    

  اجلزائر  •  
  

  غرب آسيا    

  أرمينيا  •  
  البحرين  •  
  مصر  •  

  
   

  
  

رئيس اللجنـة اإلحصـائية هـو عضـو حبكـم منصـبه يف فريـق اخلـرباء املشـترك بـني الوكـاالت املعـين مبؤشـرات                *  
 أهداف التنمية املستدامة.
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  يشرقال اوجنو اوجنو هاوسط آسيا وشرق    

  الصني  •  
  الفلبني  •  
  قريغيزستان  •  
    اهلند  •  

  أوقيانوسيا    

  ساموا  •  
    فيجي  •  

  منطقة البحر الكارييب    

  جامايكا  •  
    كوبا  •  

  أمريكا الوسطى واجلنوبية    

  الربازيل  •  
  كولومبيا  •  
    املكسيك  •  

  أوروبا الشرقية    

  االحتاد الروسي  •  
  

  اوجنو اأوروبا وغر أمريكا الشمالية ومشال    

  أملانيا  •  
  السويد  •  
  فرنسا  •  
  كندا  •  
  هولندا  •  
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  املرفق الثالث
  القائمة املنقّحة ملؤشرات أهداف التنمية املستدامة على الصعيد العاملي    

ــاء، حســـب       ــتدامة، عنـــد االقتضـ ــة املسـ ــرات أهـــداف التنميـ ــنف مؤشـ ينبغـــي أن تصـ
واجلــنس والســن واالنتمــاء العرقــي واإلثــين ووضــع اهلجــرة واإلعاقــة واملوقــع اجلغــرايف،  الـدخل 

ــ أو ــة (قــرار   ك مــن اخلصــائص، وفقــاً غــري ذل ــادئ األساســية لإلحصــاءات الرمسي ــة  للمب اجلمعي
  ).٦٨/٢٦١  العامة

  
  املؤشرات  )٢٠٣٠األهداف والغايات (من خطة عام 

  القضاء على الفقر جبميع أشكاله يف كل مكان - ١اهلدف     

ــاس أمجعــني أينمــا      ١-١ ــر املــدقع للن ــى الفق القضــاء عل
ــام   ــانوا حبلـــول عـ ــاً ، ٢٠٣٠كـ ــدد  وهـــو يقـــاس حاليـ بعـ

  دوالر يف اليوم ١,٢٥األشخاص الذين يعيشون بأقل من 

ــذين يعيشــون دون خــط الفقــر    ١-١-١ نســبة الســكان ال
الـدويل، حبسـب اجلـنس والعمـر والوضـع الـوظيفي واملوقــع       

  اجلغرايف (حضري/ريفي)
ــن       ٢-١ ــال م ــيض نســبة الرجــال والنســاء واألطف ختف

الفقــر جبميــع أبعــاده وفقــاً  مجيــع األعمــار الــذين يعــانون 
للتعاريف الوطنية مبقدار النصف على األقل، حبلول عـام  

٢٠٣٠  

ــذين يعيشــون دون خــط الفقــر    ١-٢-١ نســبة الســكان ال
  الوطين، حبسب اجلنس والعمر

نسبة الرجال والنساء واألطفال من مجيع األعمـار   ٢-٢-١
  الذين يعانون الفقر جبميع أبعاده وفقاً للتعاريف الوطنية

استحداث نظم وتدابري محايـة اجتماعيـة مالئمـة      ٣-١
علــى الصــعيد الــوطين للجميــع ووضــع حــدود دنيــا هلــا،  
وحتقيــــق تغطيــــة واســــعة للفقــــراء والضــــعفاء، حبلــــول  

  ٢٠٣٠ عام

نســــــبة الســــــكان الــــــذين تشــــــملهم احلــــــدود  ١-٣-١
الدنيا/النظم اخلاصة باحلمايـة االجتماعيـة، حبسـب اجلـنس،     

األطفــال والعــاطلني عــن العمــل واملســنني   مــع التمييــز بــني  
ــديثي   ــال حــ ــة واحلوامل/األطفــ واألشــــخاص ذوي اإلعاقــ

  الوالدة وضحايا إصابات العمل والفقراء والضعفاء

  
  

تعـديالت  الات وسـين تحاليتضمن هذا املرفق القائمة املنقّحة ملؤشرات أهداف التنمية املسـتدامة علـى الصـعيد العـاملي، مبـا يف ذلـك         :ملحوظة  
، ٢٠٣٠-٢٠١٥الكـوارث للفتـرة   اليت أُدخلـت علـى عـدة مؤشـرات لـتعكس االتفاقـات بشـأن إطـار سـنداي للحـد مـن خمـاطر             

وأُدخلت هذه التغـيريات علـى أسـاس القائمـة النهائيـة للمؤشـرات املقترحـة ألهـداف التنميـة املسـتدامة الـيت             .تحريريةالتغيريات الو
املعقـودة  ، الـيت وافقـت عليهـا اللجنـة اإلحصـائية يف دورـا السـابعة واألربعـني         E/CN.3/2016/2/Rev.1لوثيقـة  لترد يف املرفق الرابع 

  .٢٠١٦يف آذار/مارس 
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  املؤشرات  )٢٠٣٠األهداف والغايات (من خطة عام 
ــع الرجــال والنســاء، وال ســيما       ٤-١     ــع مجي ضــمان متت

الفقراء والضعفاء منهم، بنفس احلقوق يف احلصـول علـى   
ــوارد االقتصــادية، وكــذلك حصــوهلم    ــى اخلــدمات  امل عل

األساسـية، وعلـى حـق امـتالك األراضـي والتصـرف فيهــا       
ــة األخــرى،      ــة بأشــكال امللكي ــوق املتعلّق ــن احلق وغــريه م
ــة،    ــوارد الطبيعيــــ ــى املــــ ــول علــــ ــاملرياث، وباحلصــــ وبــــ
ــة،   ــدمات املاليــ ــة، واخلــ ــدة املالئمــ ــا اجلديــ والتكنولوجيــ

  ٢٠٣٠ذلك التمويل املتناهي الصغر، حبلول عام  يف بـما

ــذين يعيشــون يف أســر معيشــية     ١-٤-١ نســبة الســكان ال
  ميكنها احلصول على اخلدمات األساسية

نســـبة جممـــوع الســـكان البـــالغني الـــذين لـــديهم   ٢-٤-١
حقوق مضمونة حليازة األرض، ولديهم مستندات معترف 

ويعتـربون حقـوقهم يف األرض مضـمونة، حبسـب      ا قانوناً
  اجلنس ونوع احليازة 

اء والفئـــات الضـــعيفة علـــى   بنـــاء قـــدرة الفقـــر    ٥-١
الصمود واحلـد مـن تعرضـها وتأثّرهـا بـالظواهر املتطرفـة       
املتصلة باملناخ وغريها من اهلزات والكوارث االقتصادية 

  ٢٠٣٠ واالجتماعية والبيئية، حبلول عام

ــن    ١-٥-١ ــودين ومــ عــــدد األشــــخاص املتــــوفني واملفقــ
 ١٠٠ ٠٠٠كـل   بني تضرروا مباشرة بسبب الكوارث من

  شخص  
اخلســــائر االقتصــــادية الــــيت تعــــزى مباشــــرة إىل  ٢-٥-١

  الكوارث مقابل الناتج احمللي اإلمجايل العاملي
عــدد البلــدان الــيت تعتمــد وتنفــذ اســتراتيجيات       ٣-٥-١

مـع إطـار سـنداي     وطنية للحد مـن خمـاطر الكـوارث متشـياً    
  ٢٠٣٠-٢٠١٥للحد من خماطر الكوارث للفترة 

الــــيت تعتمــــد وتنفــــذ نســـبة احلكومــــات احملليــــة   ٤-٥-١
مــع  اســتراتيجيات حمليــة للحــد مــن خمــاطر الكــوارث متشــياً

  االستراتيجيات الوطنية للحد من خماطر الكوارث
كفالة حشد مـوارد كـبرية مـن مصـادر متنوعـة،        أ-١

يف ذلك عن طريق التعاون اإلمنائي املعزز، من أجل  بـما
، تزويـــد البلـــدان الناميـــة، وال ســـيما أقـــل البلـــدان منـــواً 

يكفيها من الوسـائل الـيت ميكـن التنبـؤ ـا مـن أجـل         بـما
تنفيذ الربامج والسياسات الرامية إىل القضاء علـى الفقـر   

  جبميع أبعاده

الـــيت ختصصـــها  و نســـبة املـــوارد احملشـــودة حمليـــاً    ١-أ-١
  احلكومة مباشرة لربامج احلد من الفقر

ــى اخلــدمات      ٢-أ-١ ــاق احلكــومي عل نســبة إمجــايل اإلنف
  ية (التعليم والصحة واحلماية االجتماعية)  األساس

الــيت امــوع اإلمجــايل للمــنح والتــدفقات الوافــدة   ٣-أ-١
ص مباشرة لـربامج احلـد   اليت ختصوديون  اقتراض بعتتست ال

  من الفقر حمسوباً كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل
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  املؤشرات  )٢٠٣٠األهداف والغايات (من خطة عام 
ــاتية   ب-١     ــر سياسـ ــليمة علـــى كـــل مـــن   وضـــع أطـ سـ

الصــــعيد الــــوطين واإلقليمـــــي والــــدويل، اســـــتناداً إىل    
اســـتراتيجيات إمنائيـــة مراعيـــة ملصـــاحل الفقـــراء ومراعيـــة 
للمنظور اجلنساين، من أجل تسـريع وتـرية االسـتثمار يف    

  اإلجراءات الرامية إىل القضاء على الفقر

ــرر     ١-ب-١ ــايل واملتكـ ــومي الرأمسـ ــاق احلكـ ــبة اإلنفـ نسـ
ــات    املخصــص ل ــرأة والفقــراء والفئ ــد امل ــيت تفي لقطاعــات ال

  الضعيفة بشكل غري متناسب

  القضاء على اجلوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية احملسنة وتعزيز الزراعة املستدامة - ٢اهلدف 

القضــاء علــى اجلــوع وضــمان حصــول اجلميــع،    ١-٢
سيما الفقراء والفئـات الضـعيفة، مبـن فـيهم الرضـع،       وال

 ،يكفيهم من الغذاء املأمون واملغذّي طوال العام على ما
  ٢٠٣٠حبلول عام 

  معدل انتشار نقص التغذية ١-١-٢
معــدل انتشــار انعــدام األمــن الغــذائي املتوســط       ٢-١-٢
إىل مقيـاس املعانـاة مـن     الشديد وسط السـكان، اسـتناداً   أو

  انعدام األمن الغذائي
ول وضع اية جلميـع أشـكال سـوء التغذيـة، حبلـ       ٢-٢

، مبا يف ذلـك حتقيـق األهـداف املتفـق عليهـا      ٢٠٣٠عام 
بشأن توقّف النمو واهلزال لدى األطفال دون سن  دولياً

ــة للمراهقــات      اخلامســة، ومعاجلــة االحتياجــات التغذوي
  ٢٠٢٥ حبلول عام ،واحلوامل واملراضع وكبار السن

معدل انتشار توقّف النمو (الطول بالنسبة للعمـر   ١-٢-٢
ن االحنراف املعياري عن متوسط معـايري منـو   نقطة م ٢-<

الطفــل ملنظمـــة الصـــحة العامليـــة) بـــني األطفـــال دون ســـن  
  اخلامسة 

معدل انتشار سوء التغذية (الوزن بالنسـبة للطـول    ٢-٢-٢
نقطة من االحنـراف املعيـاري عـن متوسـط      ٢-أو < ٢>+

معايري منو الطفل ملنظمة الصـحة العامليـة) بـني األطفـال دون     
  اخلامسة، حبسب النوع (اهلزال وزيادة الوزن)سن 

مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي   ٣-٢
األغذيــة، وال ســيما النســاء وأفــراد الشــعوب األصـــلية      
واملزارعون األسريون والرعـاة والصـيادون، مبـا يف ذلـك     
ــى     مــن خــالل ضــمان األمــن واملســاواة يف حصــوهلم عل

ــوارد اإلنتــاج     األخــرى واملــدخالت  األراضــي وعلــى م
واملعـــارف واخلــــدمات املاليـــة وإمكانيــــة وصــــوهلم إىل   
األسواق وحصـوهلم علـى الفـرص لتحقيـق قيمـة مضـافة       
ــول       ــة، حبلـ ــري زراعيـ ــل غـ ــرص عمـ ــى فـ ــوهلم علـ وحصـ

  ٢٠٣٠ عام

حجــم اإلنتــاج لكــل وحــدة عمــل حســب فئــات  ١-٣-٢
  حجم املؤسسة الزراعية/الرعوية/احلرجية

منتجـي األغذيـة، حبسـب    متوسط إيرادات صغار  ٢-٣-٢
  اجلنس ووضعهم كأفراد من الشعوب األصلية
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  املؤشرات  )٢٠٣٠األهداف والغايات (من خطة عام 
ضـــمان وجـــود نظـــم إنتـــاج غـــذائي مســـتدامة،   ٤-٢    

وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تؤدي إىل زيـادة اإلنتاجيـة   
واحملاصـــــيل، وتســـــاعد علـــــى احلفـــــاظ علـــــى الـــــنظم 
اإليكولوجية، وتعزز القدرة على التكيف مع تغري املناخ 

ــة أ  ــى مواجهـ ــاالت   وعلـ ــديدة وحـ ــس الشـ ــوال الطقـ حـ
ــن     اجلفــاف والفيضــانات وغريهــا مــن الكــوارث، وحتس

  ٢٠٣٠تدرجييا نوعية األراضي والتربة، حبلول عام 

ــة    ١-٤-٢ ــة للزراعــ ــة املخصصــ ــاحة الزراعيــ ــبة املســ نســ
  واملستدامة  املنتجة

ــات       ٥-٢ ــذور والنبات ــوع اجلــيين للب ــى التن ــاظ عل احلف
األليفة وما يتصـل ـا مـن    املزروعة واحليوانات املدجنة و

ــذور       ــوك الب ــن خــالل بن ــك م ــا يف ذل ــة، مب ــواع الربي األن
والنباتات املتنوعة الـيت تـدار إدارة سـليمة علـى كـل مـن       
الصــعيد الــوطين واإلقليمــي والــدويل، وضــمان الوصــول  
إليها وتقاسم املنافع الناشئة عن اسـتخدام املـوارد اجلينيـة    

بعـدل وإنصـاف علـى     وما يتصل ا من معارف تقليدية
  ٢٠٢٠، حبلول عام النحو املتفق عليه دولياً

ــة     ١-٥-٢ ــة لألغذي ــة واحليواني ــة النباتي ــوارد اجليني عــدد امل
والزراعــة املودعــة يف مرافــق للحفــظ علــى املــدى املتوســط   

  الطويل  أو
ــى أــا       ٢-٥-٢ ــيت تصــنف عل ــة ال نســبة الســالالت احمللي

ــري معرضــة للخطــر، أو     ــد  معرضــة للخطــر، أو غ ــف عن تق
  مستوى غري معروف خلطر انقراضها

زيادة االستثمار، مبا يف ذلك عن طريـق التعـاون     أ-٢
ــة، ويف البحــوث     ــة الريفي ــبىن التحتي ــزز، يف ال ــدويل املع ال
الزراعيــــة وخــــدمات اإلرشــــاد الزراعــــي، ويف تطــــوير  
التكنولوجيا وبنوك اجلينات احليوانيـة والنباتيـة مـن أجـل     

ــة،  تعزيـــز القـــدرة اإلنتاج ــدان الناميـ ــة الزراعيـــة يف البلـ يـ
  سيما يف أقل البلدان منواً  وال

  مؤشر التوجه الزراعي للنفقات احلكومية ١-أ-٢
جممـــوع التـــدفقات الرمسيـــة (املســـاعدة اإلمنائيـــة      ٢-أ-٢

ــة أخــرى) إىل القطــاع     ــدفقات رمسي ــة مضــافا إليهــا ت الرمسي
  الزراعي

ــى التجــارة وتصــحيح      ب-٢ ــود املفروضــة عل ــع القي من
ــا يفســدها  ــا يف    كــل م ــة، مب ــة العاملي يف األســواق الزراعي

ذلك عن طريق اإللغـاء املـوازي جلميـع أشـكال إعانـات      
الصادرات الزراعيـة، ومجيـع تـدابري التصـدير ذات األثـر      

  املماثل، وفقا لتكليف جولة الدوحة اإلمنائية

  إعانات الصادرات الزراعية ١-ب-٢

أداء أسـواق السـلع   اعتماد تدابري لضمان سـالمة    ج-٢
األساســية ومشــتقاا وتيســري احلصــول علــى املعلومــات   
عـــن األســـواق يف الوقـــت املناســـب، مبـــا يف ذلـــك عـــن  
االحتياطيات من األغذية، وذلـك للمسـاعدة علـى احلـد     

  من شدة تقلب أسعارها

  مؤشر مفارقات أسعار األغذية ١-ج-٢
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  وبالرفاهية يف مجيع األعمارضمان متتع اجلميع بأمناط عيش صحية  - ٣اهلدف     

خفض النسبة العامليـة للوفيـات النفاسـية إىل أقـل       ١-٣
حبلول  ،مولود حي ١٠٠ ٠٠٠حالة وفاة لكل  ٧٠من 
  ٢٠٣٠عام 

  معدل الوفيات النفاسية ١-١-٣
ــيت يشــرف عليهــا أخصــائيون     ٢-١-٣ ــوالدات ال نســبة ال

  صحيون مهرة
دون سـن  وضع اية لوفيـات املواليـد واألطفـال      ٢-٣

، بسـعي  ٢٠٣٠اخلامسة اليت ميكـن تفاديهـا حبلـول عـام     
ــد     مجيــع البلــدان إىل بلــوغ هــدف خفــض وفيــات املوالي

مولــود  ١ ٠٠٠حالــة وفــاة يف كــل  ١٢علــى األقــل إىل 
حي، وخفض وفيات األطفـال دون سـن اخلامسـة علـى     

  مولود حي ١ ٠٠٠حالة وفاة يف كل  ٢٥األقل إىل 

  ون سن اخلامسةمعدل وفيات األطفال د ١-٢-٣
  معدل وفيات املواليد   ٢-٢-٣

ــا       ٣-٣ ــل واملالريـ ــدز والسـ ــة اإليـ ــة ألوبئـ ــع ايـ وضـ
واألمراض املدارية املهملـة ومكافحـة االلتـهاب الكبـدي     
الوبـــائي واألمـــراض املنقولـــة بامليـــاه واألمـــراض املعديـــة 

  ٢٠٣٠األخرى حبلول عام 

عــدد اإلصــابات اجلديــدة بفــريوس نقــص املناعــة    ١-٣-٣
شــخص غــري مصــاب مــن الســكان   ١ ٠٠٠لبشــرية لكــل ا

  حبسب اجلنس والعمر والفئات الرئيسية من السكان
 ١٠٠ ٠٠٠معــــدل انتشـــــار داء الســــل لكـــــل    ٢-٣-٣

  شخص  
 ١ ٠٠٠عـــدد حـــاالت اإلصـــابة باملالريـــا لكـــل  ٣-٣-٣  

  شخص  
عـدد اإلصــابات بـأمراض التــهاب الكبـد الوبــائي     ٤-٣-٣  

  شخص ١٠٠ ٠٠٠باء لكل 
ــذين   ٥-٣-٣   ــخاص الـ ــدد األشـ ــتلزمونعـ ــدخالت  يسـ تـ

  ملكافحة األمراض املدارية املهملة  
ختفــيض الوفيــات املبكــرة النامجــة عــن األمــراض    ٤-٣

غــري املعديــة مبقــدار الثلــث مــن خــالل الوقايــة والعــالج    
  ٢٠٣٠وتعزيز الصحة والسالمة العقليتني، حبلول عام 

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

  معدل الوفيات النامجة عن االنتحار ٢-٤-٣
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، املخـدرة  تعزيز الوقاية من إساءة استعمال املواد  ٥-٣    

مبا يشمل تعاطي املخدرات وتنـاول الكحـول علـى حنـو     
  يضر بالصحة، وعالج ذلك

ــدخالت    ١-٥-٣ ــة التـ ــاق تغطيـ ــدمات  نطـ ــة (اخلـ العالجيـ
ــة      ــل والرعايـ ــادة التأهيـ ــدمات إعـ ــانية وخـ ــة والنفسـ الدوائيـ

  الالحقة) ملعاجلة االضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدرات
 وفقــــاً االســــتعمال الضــــار للكحــــول، حمــــدداً    ٢-٥-٣
يف إطــار اســتهالك الفــرد الواحــد مــن      ةالوطنيــ ظــروفلل

ــن   ــن سـ ــول (مـ ــة    ١٥الكحـ ــنة تقومييـ ــأكثر) يف سـ ــنة فـ سـ
  الصايف  اللترات من الكحولب

خفــض عــدد الوفيــات واإلصــابات النامجــة عــن     ٦-٣
حوادث املرور علـى الصـعيد العـاملي إىل النصـف حبلـول      

  ٢٠٢٠عام 

معــدالت الوفيــات النامجــة عــن اإلصــابات جــراء   ١-٦-٣
  حوادث املرور على الطرق  

ــة       ٧-٣ ــى خــدمات رعاي ــع عل ضــمان حصــول اجلمي
واإلجنابيــــة، مبــــا يف ذلــــك خــــدمات الصــــحة اجلنســــية 

ومعلومات تنظيم األسرة والتوعيـة اخلاصـة بـه، وإدمـاج     
الصــحة اإلجنابيــة يف االســتراتيجيات والــربامج الوطنيــة     

  ٢٠٣٠حبلول عام 

ســنة)  ٤٩-١٥نســبة النســاء يف ســن اإلجنــاب (   ١-٧-٣
  الاليت لُبيت حاجتهن إىل تنظيم األسرة بطرق حديثة

سنة؛  ١٤-١٠لدى املراهقات ( معدل الوالدات ٢-٧-٣
  العمرذلك امرأة يف  ١ ٠٠٠سنة) لكل  ١٩-١٥  و

ــق التغطيــة الصــحية الشــاملة، مبــا يف ذلــك        ٨-٣ حتقي
احلمايـــة مـــن املخـــاطر املاليـــة وإمكانيـــة احلصـــول علـــى 
خــدمات الرعايــة الصــحية األساســية اجليــدة وإمكانيــة      
حصـــول اجلميـــع علـــى األدويـــة واللقاحـــات األساســـية  

  ونة اجليدة الفعالة امليسورة التكلفةاملأم

تغطية توفر اخلدمات الصـحية األساسـية (املعرفـة     ١-٨-٣
باعتبارهــا متوســط التغطيــة الــيت تــوفر اخلــدمات األساســية   
ــحة     ــمل الصـ ــيت تشـ ــفة الـ ــراءات الكاشـ ــتندة إىل اإلجـ املسـ
ــال،     ــدد واألطفـ ــد اجلـ ــات واملواليـ ــحة األمهـ ــة وصـ اإلجنابيـ

ــة   ــى    واألمــراض املعدي ــة والقــدرة عل ــراض غــري املعدي واألم
 توفري اخلدمات وإمكانية الوصول إليها بني السكان عموماً

  )خصوصاً واألكثر حرماناً
ــذين ت   ٢-٨-٣ أســرهم املعيشــية   صــرفنســبة الســكان ال

نفقــات كــبرية علــى الصــحة حمســوبة كحصــة مــن جممــوع   
  إنفاق األسر املعيشية أو دخلها

الوفيـات واألمـراض    احلد بدرجة كبرية من عدد  ٩-٣
النامجة عن التعـرض للمـواد الكيميائيـة اخلطـرة وتلويـث      

  ٢٠٣٠وتلوث اهلواء واملاء والتربة حبلول عام 

ــية    ١-٩-٣ ــر املعيشـ ــوب إىل األسـ ــات املنسـ ــدل الوفيـ معـ
  وتلوث اهلواء احمليط

ــاه غــري املأمونــة،    ٢-٩-٣ معــدل الوفيــات املنســوب إىل املي
أمونة واالفتقار إىل املرافـق  وخدمات الصرف الصحي غري امل

الصـــحية (التعـــرض خلـــدمات غـــري مأمونـــة يف تـــوفري امليـــاه  
  وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية للجميع)



E/CN.3/2017/2 

 

16-22222 25/62 

 

  املؤشرات  )٢٠٣٠األهداف والغايات (من خطة عام 
  معدل الوفيات املنسوب إىل التسمم غري املتعمد ٣-٩-٣    
ــة       أ-٣ ــحة العامليـ ــة الصـ ــة منظمـ ــذ اتفاقيـ ــز تنفيـ تعزيـ

البلـدان، حسـب   اإلطارية بشأن مكافحة التبـغ يف مجيـع   
  االقتضاء

معــدل االنتشــار املوحـــد الســن الســتعمال التبـــغ      ١-أ-٣
ســـنة  ١٥لـــدى األشـــخاص الـــذين تبلـــغ أعمـــارهم  حاليـــاً
  فأكثر

ــات      ب-٣ ــال اللقاحـ ــوير يف جمـ ــث والتطـ ــم البحـ دعـ
واألدوية لألمراض املعدية وغـري املعديـة الـيت تتعـرض هلـا      

إمكانيـة احلصـول   البلدان النامية يف املقام األول، وتـوفري  
على األدوية واللقاحات األساسية بأسعار معقولة، وفقـا  
إلعالن الدوحة بشأن االتفاق املتعلـق باجلوانـب املتصـلة    
بالتجارة مـن حقـوق امللكيـة الفكريـة وبالصـحة العامـة،       
الذي يؤكـد حـق البلـدان الناميـة يف االسـتفادة بالكامـل       

انـب املتصـلة   من األحكام الواردة يف االتفاق بشـأن اجلو 
ــة بأوجــه       ــة املتعلق ــوق امللكيــة الفكري ــن حق بالتجــارة م
املرونة الالزمة حلمايـة الصـحة العامـة، وال سـيما العمـل      

  من أجل إمكانية حصول اجلميع على األدوية

نسبة السكان املسـتهدفني املسـتفيدين مـن مجيـع      ١-ب-٣
  همدلباللقاحات الواردة يف الربنامج الوطين ل

يف املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة املقدمـة     جمموع صـا  ٢-ب-٣
  إىل البحوث الطبية والقطاعات الصحية األساسية

ــحية املتاحـــ   ٣-ب-٣ ــق الصـ ــبة املرافـ ــة   ةنسـ ــا جمموعـ فيهـ
ية الــيت تفــي بــالغرض بكلفــة  ضــرورســية مــن األدويــة الأسا

  ميسورة على الدوام

ــف     ج-٣ ــحة وتوظيـ ــاع الصـ ــل يف قطـ ــادة التمويـ زيـ
ــها  القـــوى العاملـــة يف هـــذا   القطـــاع وتطويرهـــا وتدريبـ

واســتبقائها يف البلــدان الناميــة، وخباصــة يف أقــل البلــدان   
  منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية، زيادة كبرية

  معدل كثافة األخصائيني الصحيني وتوزيعهم ١-ج-٣

تعزيز قدرات مجيـع البلـدان، وال سـيما البلـدان       د-٣
واحلد من املخـاطر وإدارة  النامية، يف جمال اإلنذار املبكر 

  املخاطر الصحية الوطنية والعاملية

ــدر ١-د-٣ ــ ةالقـ ــذعلـ ــة    ى تنفيـ ــحية الدوليـ ــوائح الصـ اللـ
  واجلاهزيةُ ملواجهة حاالت الطوارئ الصحية

  ضمان التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى احلياة للجميع - ٤اهلدف 

الفتيـات والفتيـان بتعلـيم    ضمان أن يتمتع مجيع   ١-٤
ابتــدائي وثــانوي جمــاين ومنصــف وجيــد، ممــا يــؤدي إىل   

  ٢٠٣٠حتقيق نتائج تعليمية مالئمة وفعالة حبلول عام 

نســبة األطفــال والشــباب: (أ) يف الصــف الثــاين/   ١-١-٤
ــة    ــة؛ (ج) يف ايـ ــة االبتدائيـ ــة املرحلـ الثالـــث؛ (ب) يف ايـ

الذين حيققون على األقـل  املرحلة األوىل من التعليم الثانوي 
ــاءة يف   ــتوى الكفـــ ــن مســـ ــد األدىن مـــ ــراءة، ‘ ١’احلـــ القـــ

  الرياضيات، حبسب اجلنس  ‘٢’
ضمان أن تتاح جلميع الفتيـات والفتيـان فـرص      ٢-٤

احلصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية يف مرحلـة  
ــوا       ــدائي حــىت يكون ــل االبت ــيم قب ــة املبكــرة والتعل الطفول

  ٢٠٣٠بتدائي حبلول عام جاهزين للتعليم اال

نسبة األطفال دون اخلامسة الـذين يسـريون علـى     ١-٢-٤
املسار الصحيح من حيث النمو يف جماالت الصحة والـتعلم  

  والرفاه النفسي، حبسب اجلنس
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ــنة     ٢-٢-٤       ــل سـ ــنظَّم (قبـ ــتعلُّم املـ ــاركة يف الـ ــدل املشـ معـ

ــالتعليم االبتــدائي)،       ــن عمــر االلتحــاق الرمســي ب واحــدة م
  اجلنسحبسب 

ضــمان تكــافؤ فــرص مجيــع النســاء والرجــال        ٣-٤
احلصــول علــى التعلــيم الــتقين واملهــين والتعلــيم العــايل  يف

اجليــد وامليســور التكلفــة، مبــا يف ذلــك التعلــيم اجلــامعي،  
 ٢٠٣٠حبلول عام 

معدل مشاركة الشباب والكبـار يف التعلـيم الرمسـي     ١-٣-٤
، شــهراً املاضــيةوغــري الرمســي والتــدريب خــالل االثــين عشــر  

 حبسب اجلنس

الزيادة بنسـبة كـبرية يف عـدد الشـباب والكبـار        ٤-٤
الـــذين تتـــوافر لـــديهم املهـــارات املناســـبة، مبـــا يف ذلـــك  
املهـارات التقنيــة واملهنيـة، للعمــل وشـغل وظــائف الئقــة    

  ٢٠٣٠وملباشرة األعمال احلرة حبلول عام 

 نســـبة الشـــباب والبـــالغني الـــذين تتـــوافر لـــديهم   ١-٤-٤
مهـارات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت حبســب نــوع  

 املهارة

القضــاء علــى التفــاوت بــني اجلنســني يف التعلــيم    ٥-٤
ــتويات     ــع مسـ ــول إىل مجيـ ــرص الوصـ ــافؤ فـ ــمان تكـ وضـ

املهــين للفئــات الضــعيفة، مبــا يف ذلــك   والتــدريبالتعلــيم 
ــة والشــعوب األصــلية واألطفــال    لألشــخاص ذوي اإلعاق

  ٢٠٣٠ل أوضاع هشة، حبلول عام الذين يعيشون يف ظ

مؤشرات التكـافؤ (أنثى/ذكـر، وريفي/حضـري،     ١-٥-٤
 ذوي أخـرى مثـل   فئـات ثـراء و أدىن/أعلى مخـس السـكان   و

 ،الــرتاع مــن ينتضــررالشــعوب األصــلية وامل أفــراداإلعاقــة و
) جلميــع مؤشــرات التعلــيم عــن ذلــك ت البيانــاتتــوفرمــىت 

 فهااملندرجة يف هذه القائمة اليت ميكن تصني

ضــمان أن يلــم مجيــع الشــباب ونســبة كـــبرية        ٦-٤
ــالقراءة     مــن ــى حــد ســواء، ب ــار، رجــاالً ونســاء عل الكب

 ٢٠٣٠والكتابة واحلساب حبلول عام 

نسبة السكان يف فئة عمرية معينـة الـذين حيققـون     ١-٦-٤
على األقل مستوى ثابتا من الكفـاءة يف املهـارات الوظيفيـة    

 ساب، حبسب اجلنساليت ختص (أ) األمية و (ب) احل

ــع املــتعلّمني املعــارف       ٧-٤ ضــمان أن يكتســب مجي
واملهارات الالزمة لـدعم التنميـة املسـتدامة، مبـا يف ذلـك      
جبملـــة مـــن الســـبل مـــن بينـــها التعلـــيم لتحقيـــق التنميـــة  
ــاع أســاليب العــيش املســتدامة، وحقــوق     املســتدامة واتب

ـــ    ــرويج لثقاف ــني، والتـ ــني اجلنسـ ــاواة بـ ــان، واملسـ ة اإلنسـ
ــوع      ــدير التن ــة وتق ــة العاملي ــف واملواطن ــذ العن الســالم ونب
الثقـــايف وتقـــدير مســـامهة الثقافـــة يف التنميـــة املســـتدامة، 

  ٢٠٣٠ حبلول عام

ــيم   ١-٧-٤ ــدى تعمـــ ــة   ‘ ١’مـــ ــة العامليـــ ــيم املواطنـــ تعلـــ
التعلــيم مــن أجــل التنميــة املســتدامة، مبــا يف ذلــك        ‘٢’ و

املساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسـان، وذلـك علـى مجيـع     
الصــــــــعد يف: (أ) السياســــــــات التعليميــــــــة الوطنيــــــــة،    

ــني     (ب) و ــدريب املعلمـــ ــية و (ج) تـــ ــاهج الدراســـ واملنـــ
  تقييم الطالب   (د)  و
 

ــروق       أ-٤ ــي الفـ ــيت تراعـ ــة الـ ــق التعليميـ ــاء املرافـ بنـ
ــتوى   بـــني اجلنســـني، واإلعاقـــة، واألطفـــال، ورفـــع مسـ

املرافق التعليمية القائمة ويئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونـة  
 وخالية من العنف وشاملة للجميع

الطاقــــة  نســـبة املــــدارس الـــيت حتصــــل علـــى: (أ)    ١-أ-٤
اض تعليميــــة؛ الكهربائيــــة؛ (ب) شــــبكة اإلنترنــــت ألغــــر

 بـــىن حتتيـــة أجهـــزة حاســـوبية ألغـــراض التعلـــيم؛ (د)  (ج)
ــواد  ــة؛ (هـــ)  مالئمــة الحتياجــات ا وم لطــالب ذوي اإلعاق

ــق صــحية أساســية غــري      ــاه الشــرب األساســية؛ (و) مراف مي
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  املؤشرات  )٢٠٣٠األهداف والغايات (من خطة عام 
مرافق أساسية لغسـل األيـدي (وفـق التعـاريف      خمتلطة؛ (ز)    

الـواردة يف مؤشـر تــوفري امليـاه وخــدمات الصـرف الصــحي     
 لنظافة الصحية للجميع)وا

ــنح املدرســية       ب-٤ ــدد امل ــبرية يف ع ــادة بنســبة ك الزي
املتاحة للبلدان النامية على الصعيد العاملي، وخباصة ألقل 
البلــدان منــواً والــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة والبلــدان   
األفريقيــة، لاللتحــاق بــالتعليم العــايل، مبــا يف ذلــك مــنح   

ــا  ــدريب املهــين وتكنولوجي املعلومــات واالتصــاالت،   الت
البلـدان املتقدمــة   والـربامج التقنيــة واهلندسـية والعلميــة يف  

 ٢٠٢٠النمو والبلدان النامية األخرى، حبلول عام 

حجم تدفقات املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة لتقـدمي      ١-ب-٤
 املنح حبسب القطاع ونوع الدراسة

املـؤهلني،  الزيادة بنسبة كبرية يف عـدد املعلمـني     ج-٤
مبا يف ذلك من خالل التعـاون الـدويل لتـدريب املعلمـني     
يف البلدان النامية، وخباصـة يف أقـل البلـدان منـوا والـدول      

  ٢٠٣٠اجلزرية الصغرية النامية، حبلول عام 

ــيم    ١-ج-٤ ــا قبـــل التعلـ نســـبة املعلمـــني يف (أ) مرحلـــة مـ
اإلعـدادي؛  االبتدائي؛ (ب) التعليم االبتـدائي؛ (ج) التعلـيم   

(د) التعلــيم الثــانوي الــذين حصــلوا علــى األقــل علــى احلــد  
التـــدريب  األدىن مـــن التـــدريب املـــنظَّم للمعلمـــني (مثـــل    

التربوي)، قبل اخلدمة أو يف أثناء اخلدمـة، الـالزم للتـدريس    
  على املستوى املناسب يف بلد معني

  فتياتحتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء وال - ٥اهلدف 

القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد مجيــع     ١-٥
 النساء والفتيات يف كل مكان

ــة، أم ال،     ١-١-٥ ــة قائمـ ــر قانونيـ ــة أطـ ــت مثـ ــا إذا كانـ مـ
أجـــل تعزيــز وإنفـــاذ ورصــد املســـاواة وعــدم التمييـــز     مــن 
  أساس اجلنس  على

القضــاء علــى مجيــع أشــكال العنــف ضــد مجيــع    ٢-٥
العـام واخلـاص، مبـا يف ذلـك     النساء والفتيات يف اـالني  

أنواع  االجتار بالبشر واالستغالل اجلنسي وغري ذلك من
 االستغالل

الــاليت يبلــغ   نســبة النســاء والفتيــات املعاشــرات    ١-٢-٥
سنهن اخلامسة عشرة وما فوق والاليت تعرضن لعنف بدين 

نفسي من عشري حايل أو سابق، خالل االثين  أو جنسي أو
  عشر شهراً السابقة، مصنفة حبسب شكل العنف والعمر

ــرة     ٢-٢-٥   ــة عشــ ــات يف اخلامســ ــاء والفتيــ ــبة النســ نســ
ــا ــن أشــخاص       وم ــف اجلنســي م ــاليت تعرضــن للعن ــوق ال ف
ري، خــالل االثــين عشــر شــهراً الســابقة، حبســب    العشــ غــري

  العمر ومكان حدوث العنف
القضاء على مجيع املمارسات الضارة، من قبيل   ٣-٥

ــري    ــزواج القســ ــر والــ ــزواج املبكــ ــال والــ زواج األطفــ
  وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث

ــارهن    ١-٣-٥ ــراوح أعمــــ ــاء الــــــاليت تتــــ ــبة النســــ نســــ
و ارتـــبطن بقـــرين ســـنة والـــاليت تـــزوجن أ ٢٤ و ٢٠ بـــني
 سنة   ١٨و  عاماً ١٥أن يبلغن  قبل
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  املؤشرات  )٢٠٣٠األهداف والغايات (من خطة عام 
نســبة الفتيــات والنســاء الــاليت تتــراوح أعمــارهن   ٢-٣-٥      

الـــاليت خضـــعن لعمليـــة تشـــويه/بتر   عامـــاً ٤٩و  ١٥بـــني 
  األعضاء التناسلية، حبسب العمر

االعتـــراف بأعمـــال الرعايـــة والعمـــل املـــرتيل       ٤-٥
تـوفري اخلـدمات   مدفوعة األجر وتقديرها من خالل  غري

ــات احلمايــــة      ــع سياســ ــبىن التحتيــــة ووضــ ــة والــ العامــ
االجتماعيـــة وتعزيـــز تقاســـم املســـؤولية داخـــل األســـرة  
املعيشــــية والعائلــــة، حســــبما يكــــون ذلــــك مناســــبا       

  الصعيد الوطين  على

نسبة الوقت املخصـص لألعمـال املرتليـة وأعمـال      ١-٤-٥
 كان الرعاية غري مدفوعة األجر، حبسب اجلنس والعمر وامل

كفالــة مشــاركة املــرأة مشــاركة كاملــة وفعالــة    ٥-٥
وتكــافؤ الفــرص املتاحــة هلــا للقيــادة علــى قــدم املســاواة   

الرجـل علـى مجيـع مسـتويات صـنع القـرار يف احليـاة         مع
  السياسية واالقتصادية والعامة

نسبة املقاعد اليت تشغلها النساء يف (أ) الربملانـات   ١-٥-٥
  احملليةالوطنية و (ب) احلكومات 

  نسبة النساء يف املناصب اإلدارية ٢-٥-٥

ضمان حصـول اجلميـع علـى خـدمات الصـحة        ٦-٥
اجلنسية واإلجنابية وعلـى احلقـوق اإلجنابيـة، علـى النحـو      
املتفـق عليـه وفقــا لربنـامج عمـل املــؤمتر الـدويل للســكان      
والتنمية ومنهاج عمل بيجني والوثائق اخلتاميـة ملـؤمترات   

 استعراضهما

ــن ســن    ١-٦-٥ ــاليت   ٤٩إىل  ١٥نســبة النســاء م ســنة ال
يتخذن بأنفسهن قرارات مستنرية بشأن العالقـات اجلنسـية   
واســتخدام وســائل منــع احلمــل والرعايــة اخلاصــة بالصــحة   

  اإلجنابية
ــوانني وأنظمــة تكفــل     ٢-٦-٥ ــديها ق ــيت ل ــدان ال عــدد البل

ــى ثســنة فــأك ١٥حصــول النســاء والرجــال مــن ســن    ر عل
ــة   ــف يف جمــال الصــحة   خــدمات الرعاي ــات والتثقي واملعلوم

 اجلنسية واإلجنابية بشكل كامل وعلى قدم املساواة

ــا    أ-٥ ــرأة حقوقــ القيــــام بإصــــالحات لتخويــــل املــ
ــة   ــوارد االقتصــــادية، وكــــذلك إمكانيــ متســــاوية يف املــ

ــى  ــوهلا علـ ــي    حصـ ــرف يف األراضـ ــة والتصـ ــق امللكيـ حـ
واملـرياث  املمتلكات، وعلى اخلدمات املالية،  وغريها من

 للقوانني الوطنية واملوارد الطبيعية، وفقاً

(أ) نســبة إمجــايل املــزارعني الــذين ميتلكــون أراض    ١-أ-٥
زراعيــة أو لــديهم حقــوق مضــمونة يف األراضــي الزراعيــة،  
حبسب اجلنس؛ (ب) وحصة املرأة بـني املـالّك أو أصـحاب    

 احلقوق يف األراضي الزراعية، حبسب نوع احليازة

نســبة البلــدان الــيت يكفــل فيهــا اإلطــار القــانوين        ٢-أ-٥
احلقـوق يف   يف ذلك القانون العريف) للمـرأة املسـاواة يف   (مبا

 أو السيطرة عليها/ملكية األراضي و

تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وخباصـة    ب-٥
ــن أجــل تعزيــز      ــات واالتصــاالت، م ــا املعلوم تكنولوجي

 متكني املرأة

ــف     ١-ب-٥ ــى هواتــــ ــائزين علــــ ــراد احلــــ ــبة األفــــ نســــ
  لة/خلوية، حبسب اجلنسحممو
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  املؤشرات  )٢٠٣٠األهداف والغايات (من خطة عام 
ــة      ج-٥     ــريعات قابلـ ــليمة وتشـ ــات سـ ــاد سياسـ اعتمـ

لإلنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمـة مـن هـذا    
القبيــل للنــهوض باملســاواة بــني اجلنســني ومتكــني كــل       

 النساء والفتيات على مجيع املستويات

الــيت لــديها نظــم لتخصــيص وتتبــع  نســبة البلــدان  ١-ج-٥
املخصصات العامة املرصودة للمساواة بني اجلنسني ومتكني 

 املرأة

  ضمان توافر املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارا إدارة مستدامة - ٦اهلدف 

حتقيــق هــدف حصــول اجلميــع بشــكل منصــف   ١-٦
ــول       ــة حبل ــة وامليســورة التكلف ــاه الشــرب املأمون ــى مي عل

  ٢٠٣٠ عام

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

ــى خــدمات      ٢-٦ ــع عل حتقيــق هــدف حصــول اجلمي
الصرف الصحي والنظافة الصحية ووضـع ايـة للتغـوط    
يف العــراء، وإيــالء اهتمــام خــاص الحتياجــات النســـاء      
والفتيــات ومــن يعيشــون يف ظــل أوضــاع هشــة، حبلــول  

  ٢٠٣٠ عام

اإلدارة  نســـبة الســـكان الـــذين يســـتفيدون مـــن     ١-٢-٦
السليمة خلدمات الصـرف الصـحي، مبـا فيهـا مرافـق غسـل       

  اليدين بالصابون واملياه

حتسني نوعية املياه عن طريق احلـد مـن التلـوث      ٣-٦
ووقف إلقاء النفايات واملـواد الكيميائيـة اخلطـرة وتقليـل     

ــرا إىل أدىن حـــد، وخفـــض نســـبة ميـــاه     اـــاري  تسـ
املعاجلة إىل النصـف، وزيـادة إعـادة التـدوير وإعـادة       غري

االســتخدام املــأمون بنســبة كــبرية علــى الصــعيد العــاملي، 
 ٢٠٣٠حبلول عام 

  نسبة مياه الصرف الصحي املعاجلة بطريقة آمنة ١-٣-٦
ــاه حميطــة ذات      ٢-٣-٦ ــة مــن مي ــة اآلتي ــل املائي نســبة الكت

 نوعية جيدة

خدام املياه يف مجيع القطاعـات  زيادة كفاءة است  ٤-٦
ــداداا      ــة وإم ــاه العذب ــادة كــبرية وضــمان ســحب املي زي

حنــو مســتدام مــن أجــل معاجلــة شــح امليــاه، واحلــد   علــى
ــانون      ــذين يعـ ــخاص الـ ــدد األشـ ــن عـ ــبرية مـ ــة كـ بدرجـ

 ٢٠٣٠ندرة املياه، حبلول عام  من

التغري يف كفـاءة اسـتخدام امليـاه علـى مـدى فتـرة        ١-٤-٦
  من الزمن

الضــغط الــذي تتعــرض لــه امليــاه: ســحب    حجــم ٢-٤-٦
 املياه العذبة كنسبة من موارد املياه العذبة

تنفيـذ اإلدارة املتكاملـة ملـوارد امليـاه علـى مجيــع        ٥-٦
ــابر    ــاون العـ ــا يف ذلـــك مـــن خـــالل التعـ ــتويات، مبـ املسـ

  ٢٠٣٠للحدود حسب االقتضاء، حبلول عام 

ــوارد   ١-٥-٦ ــة للمـ ــذ اإلدارة املتكاملـ ــة تنفيـ ــة  درجـ املائيـ
  )١٠٠ -(صفر 

نسبة منطقة حوض املياه العابرة للحدود الـيت هلـا    ٢-٥-٦
  ترتيبات تنفيذية تتعلق بالتعاون يف جمال املياه

محاية وترميم النظم اإليكولوجية املتصلة باملياه، مبـا    ٦- ٦
يف ذلــــك اجلبــــال والغابــــات واألراضــــي الرطبــــة واألــــار 

  ٢٠٢٠  ات، حبلول عامومستودعات املياه اجلوفية والبحري

نسبة التغري يف نطـاق الـنظم اإليكولوجيـة املتصـلة      ١-٦-٦
 باملياه خالل فترة من الزمن
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  املؤشرات  )٢٠٣٠األهداف والغايات (من خطة عام 
تعزيز نطاق التعاون الـدويل ودعـم بنـاء القـدرات       أ- ٦    

يف جمال األنشطة والـربامج املتعلقـة بامليـاه     الناميةيف البلدان 
والصرف الصحي، مبا يف ذلك مجع املياه، وإزالة ملوحتها، 
وكفاءة استخدامها، ومعاجلة املياه العادمة، وتكنولوجيـات  

 ٢٠٣٠إعادة التدوير وإعادة االستعمال، حبلول عام 

مقـــدار املســــاعدة اإلمنائيـــة الرمسيــــة ذات الصــــلة    ١-أ-٦
مـن خطـة إنفـاق     لصـرف الصـحي الـيت تعـد جـزءاً     وا باملياه

  تتوىل احلكومة تنسيقها

ــاركة اتمعــــات احملليــــة       ب-٦ ــم وتعزيــــز مشــ دعــ
  حتسني إدارة املياه والصرف الصحي  يف

ــديها      ١-ب-٦ ــيت لـ ــة الـ ــة احملليـ ــدات اإلداريـ ــبة الوحـ نسـ
سياسات وإجراءات تنفيذيـة راسـخة فيمـا يتعلـق مبشـاركة      

  ارة املياه والصرف الصحياتمعات احمللية يف إد
  ضمان حصول اجلميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة احلديثة املوثوقة واملستدامة - ٧اهلدف 

ــورة     ١-٧ ــة ميســ ــع بتكلفــ ــول اجلميــ ــمان حصــ ضــ
  ٢٠٣٠خدمات الطاقة احلديثة املوثوقة حبلول عام   على

  نسبة السكان املستفيدين من خدمات الكهرباء ١-١-٧
السكان الذي يعتمدون أساساً على الوقـود  نسبة  ٢-١-٧

  والتكنولوجيا النظيفني
حتقيــق زيــادة كــبرية يف حصــة الطاقــة املتجــددة    ٢-٧
 ٢٠٣٠جمموعة من مصادر الطاقة العاملية حبلول عام   يف

حصـــة الطاقـــة املتجـــددة يف جممـــوع االســـتهالك   ١-٢-٧
 النهائي للطاقة

كفــــاءة مضــــاعفة املعــــدل العــــاملي للتحســــن يف   ٣-٧
 ٢٠٣٠استخدام الطاقة حبلول عام 

كثافة الطاقة اليت تقاس من حيـث الطاقـة األوليـة     ١-٣-٧
  والناتج احمللي اإلمجايل

تعزيز التعاون الدويل مـن أجـل تيسـري الوصـول       أ-٧
حبوث وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، مبا يف ذلـك تلـك    إىل

الطاقـة  املتعلّقة بالطاقة املتجـددة، والكفـاءة يف اسـتخدام    
ــة واألنظـــف،    ــوري املتقدمـ ــود األحفـ ــا الوقـ وتكنولوجيـ
وتشجيع االستثمار يف البىن التحتيـة للطاقـة وتكنولوجيـا    

  ٢٠٣٠الطاقة النظيفة، حبلول عام 

التدفقات املالية الدولية املوجهة إىل البلـدان الناميـة    ١-أ-٧
تطــوير يف جمــال الطاقــة النظيفــة    واللــدعم أنشــطة البحــث   

  املتجددة، مبا يف ذلك النظم اهلجينة وإنتاج الطاقة

ــة وحتســني مســتوى      ب-٧ ــبىن التحتي توســيع نطــاق ال
ــة      ــة احلديث ــا مــن أجــل تقــدمي خــدمات الطاق التكنولوجي
واملســتدامة للجميــع يف البلــدان الناميــة، وخباصــة يف أقــل 

والــدول اجلزريـة الصــغرية الناميــة، والبلــدان   البلـدان منــواً 
ــاحلية، و  ــاًالناميـــة غـــري السـ ــة   فقـ لـــربامج الـــدعم اخلاصـ

 ٢٠٣٠منها على حدة، حبلول عام  بكل

ــن      ١-ب-٧ ــة كنســبة م ــاءة الطاق ــال كف ــتثمار يف جم االس
الناتج احمللـي اإلمجـايل ومبلـغُ االسـتثمار األجـنيب املباشـر يف       
التحــــويالت املاليــــة املوجهــــة للبنيــــة التحتيــــة وخــــدمات   

  التكنولوجيا ألغراض التنمية املستدامة
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  املؤشرات  )٢٠٣٠األهداف والغايات (من خطة عام 
تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتـوفري العمـل    - ٨اهلدف     

  الالئق للجميع

 احلفــاظ علــى النمــو االقتصــادي الفــردي وفقــاً    ١-٨
ــي     ــاتج احمللـ ــو النـ ــى منـ ــة علـ ــة، وخباصـ ــروف الوطنيـ للظـ

ــل ســنوياً   ٧اإلمجــايل بنســبة   ــى األق ــة عل ــل  يف املائ يف أق
 بلدان منواًال

معــدل النمــو الســنوي لنصــيب الفــرد مــن النــاتج   ١-١-٨
 احمللي اإلمجايل احلقيقي

حتقيق مستويات أعلى من اإلنتاجية االقتصـادية    ٢-٨
مـــن خـــالل التنويـــع، واالرتقـــاء مبســـتوى التكنولوجيـــا  
واالبتكـــار، مبـــا يف ذلـــك مـــن خـــالل التركيـــز علـــى       

العاليــة والقطاعــات القطاعــات املتســمة بالقيمــة املضــافة 
  الكثيفة العمالة

معـدل النمــو الســنوي لنصــيب الفــرد العامــل مــن   ١-٢-٨
  الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي

ــيت       ٣-٨ ــة وال ــو التنمي ــة حن ــز السياســات املوجه تعزي
تــــدعم األنشــــطة اإلنتاجيــــة، وفــــرص العمــــل الالئــــق، 
ومباشــــرة األعمــــال احلــــرة، والقــــدرة علــــى اإلبــــداع  

ــى   واالبتكــار، وت شــجع علــى إضــفاء الطــابع الرمســي عل
املشــاريع املتناهيــة الصــغر والصــغرية واملتوســطة احلجــم،  

يف ذلك من خـالل احلصـول علـى اخلـدمات      ومنوها، مبا
  املالية

نسبة العمالة غري الرمسية يف غري العمالة الزراعيـة،   ١-٣-٨
  حبسب اجلنس

حتسـني الكفـاءة يف اســتخدام املـوارد العامليــة يف      ٤-٨
، ٢٠٣٠ال االستهالك واإلنتـاج، تـدرجييا، حـىت عـام     جم

والسعي إىل فصل النمو االقتصادي عن التدهور البيئـي،  
وفقا لإلطار العشري للربامج بشأن االستهالك واإلنتـاج  
املســــتدامني، مــــع اضــــطالع البلــــدان املتقدمــــة النمــــو  

 الريادة  بدور

األثــر املــادي ونصــيب الفــرد مــن األثــر املــادي        ١-٤-٨
  ونسبةُ األثر املادي إىل الناتج احمللي اإلمجايل

االســـتهالك املـــادي احمللـــي ونصـــيب الفـــرد مـــن   ٢-٤-٨
االستهالك املادي احمللي ونسبة االستهالك املادي احمللي إىل 

  الناتج احمللي اإلمجايل

حتقيــق العمالــة الكاملــة واملنتجــة وتــوفري العمــل    ٥-٨
ــباب الالئـــق جلميـــع النســـاء والرجـــال، مبـــن فـــ   يهم الشـ

ــة، وتكــافؤ األجــر لقــاء العمــل     واألشــخاص ذوو اإلعاق
 ٢٠٣٠املتكافئ القيمة، حبلول عام 

ــال     ١-٥-٨ ــاء والرجـ ــاعة للنسـ ــدخل يف السـ ــط الـ متوسـ
  العاملني، حبسب الوظيفة والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة

معــــــدل البطالــــــة، حبســــــب اجلــــــنس والعمــــــر  ٢-٥-٨
  واألشخاص ذوي اإلعاقة

امللـتحقني    بدرجة كبرية مـن نسـبة الشـباب غـري    احلد   ٦- ٨
 ٢٠٢٠  بالعمالة أو التعليم أو التدريب حبلول عام

 ١٥بـني   نسبة الشباب (الـذين تتـراوح أعمـارهم    ١-٦-٨
  سنة) خارج دائرة التعليم والعمالة والتدريب ٢٤و 
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  املؤشرات  )٢٠٣٠األهداف والغايات (من خطة عام 
اختاذ تدابري فورية وفعالة للقضاء علـى السـخرة     ٧-٨    

ار بالبشــر وضــمان حظــر   وإــاء الــرق املعاصــر واالجتــ   
واستئصــال أســوأ أشــكال عمــل األطفــال، مبــا يف ذلــك    
جتنيــدهم واســتخدامهم كجنــود، وإــاء عمــل األطفــال   

 ٢٠٢٥جبميع أشكاله حبلول عام 

النســبة املئويــة لألطفــال الــذين تتــراوح أعمــارهم   ١-٧-٨
ســنة واملنخــرطني يف ســوق عمــل األطفــال      ١٧و  ٥بــني 

  روعددهم، حبسب اجلنس والعم

محاية حقـوق العمـل وإجيـاد بيئـات عمـل تـوفر         ٨-٨
ــال     ــيهم العمـ ــن فـ ــال، مبـ ــع العمـ الســـالمة واألمـــن جلميـ
املهاجرون، وخباصة املهاجرات، والعاملون يف الوظـائف  

 غري املستقرة

معــدالت وقــوع إصـــابات العمــل املميتــة وغـــري      ١-٨-٨
  املميتة، حبسب جنس العمال ووضعهم كمهاجرين  

حلقــوق العمــل (حريــة    البلــدان المســتوى امتثــ  ٢-٨-٨
إىل نصـوص   تكوين اجلمعيات واملفاوضة اجلماعية) اسـتناداً 

منظمة العمل الدولية والتشريعات الوطنيـة، حبسـب اجلـنس    
  ووضع املهاجرين 

وضــــع وتنفيــــذ سياســــات ــــدف إىل تعزيــــز    ٩-٨
السياحة املستدامة اليت توفر فـرص العمـل وتعـزز الثقافـة     

 ٢٠٣٠حبلول عام  واملنتجات احمللية

ــذي يعــزى مباشــرة إىل     ١-٩-٨ ــي اإلمجــايل ال ــاتج احملل الن
الســياحة كنســبة مــن جممــوع النــاتج احمللــي اإلمجــايل ومــن    

  معدل النمو
نســبة الوظــائف يف قطاعــات الســياحة املســتدامة    ٢-٩-٨

  من جمموع الوظائف يف قطاع السياحة
ــى      ١٠-٨ ــة علـ ــة احملليـ ــات املاليـ ــدرة املؤسسـ ــز قـ تعزيـ

ــرفية     ــدمات املصـ ــى اخلـ ــول علـ ــة احلصـ ــجيع إمكانيـ تشـ
 والتأمني واخلدمات املالية للجميع، وتوسيع نطاقها

(أ) عــــدد فــــروع املصــــارف التجاريــــة لكــــل   ١-١٠-٨
نســمة مــن البــالغني و (ب) أجهــزة الصــرف      ١٠٠ ٠٠٠

  نسمة من البالغني ١٠٠ ٠٠٠اآليل لكل 
ســـنة فـــأكثر) الـــذين هلـــم  ١٥نســـبة البـــالغني ( ٢-١٠-٨
ــة أخــرى أو    ح ســاب مصــريف أو حســاب يف مؤسســة مالي

  لدى مقدم خدمات مالية متنقلة
زيــادة دعــم املعونــة مــن أجــل التجــارة للبلــدان     أ-٨

، مبا يف ذلك مـن خـالل   النامية، وخباصة أقل البلدان منواً
اإلطار املتكامل املعزز للمساعدة التقنية املتصلة بالتجارة 

  إىل أقل البلدان منواً

املعونــة مــن أجــل االلتزامــات واملــدفوعات املتصــلة  ١-أ-٨
  بالتجارة

ــغيل    ب-٨ ــة لتشــ وضــــع وتفعيــــل اســــتراتيجية عامليــ
الشـــباب وتنفيـــذ امليثـــاق العـــاملي لتـــوفري فـــرص العمـــل  

 ٢٠٢٠الصادر عن منظمة العمل الدولية حبلول عام 

وجــود اســتراتيجية وطنيــة مكتملــة وموضــوعة      ١-ب-٨
اسـتراتيجية  ك سـواء موضع التنفيذ تتعلق بتشـغيل الشـباب،   

 عنصر من االستراتيجية الوطنية للتشغيلكقائمة بذاا أو 
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  إقامة بىن حتتية قادرة على الصمود، وحتفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع االبتكار - ٩اهلدف     

ــىن    ١-٩ ــة بــ ــة   إقامــ ــة وموثوقــ ــدة النوعيــ ــة جيــ حتتيــ
ومســتدامة وقــادرة علــى الصــمود، مبــا يف ذلــك الــبىن        
التحتيـــة اإلقليميـــة والعـــابرة للحـــدود، لـــدعم التنميـــة      
االقتصادية ورفاه اإلنسان، مع التركيز على تيسـري سـبل   
 استفادة اجلميع منها بتكلفة ميسورة وعلى قدم املساواة

ــذين يعي   ١-١-٩ ــف ال ــد  نســبة ســكان الري ــى بع شــون عل
  كيلومترين من طريق صاحلة لالستعمال يف مجيع الفصول

ــب    ٢-١-٩ ــحنات، حبســ ــم الشــ ــاب وحجــ ــدد الركــ عــ
 النقل  وسيلة

ــتدام،     ٢-٩ ــع واملسـ ــامل للجميـ ــنيع الشـ ــز التصـ تعزيـ
ــام     ــول عـ ــبرية حبلـ ــادة كـ ــق زيـ ــة  ٢٠٣٠وحتقيـ يف حصـ

ــايل،   ــة ويف النـــــاتج احمللـــــي اإلمجـــ الصـــــناعة يف العمالـــ
لظروف الوطنية، ومضـاعفة حصـتها يف   يتماشى مع ا مبا

 أقل البلدان منواً

القيمة املضافة من الصناعة التحويليـة كنسـبة مـن     ١-٢-٩
  الناتج احمللي اإلمجايل وحبسب نصيب الفرد

العمالة يف الصناعة التحويلية كنسـبة مـن جممـوع     ٢-٢-٩
 العمالة

زيادة فرص حصول املشاريع الصناعية الصغرية   ٣-٩
املشــاريع، وال ســيما يف البلــدان الناميــة،   احلجــم وســائر

يسـورة  املعلى اخلدمات املاليـة، مبـا يف ذلـك االئتمانـات     
 التكلفة، وإدماجها يف سالسل القيمة واألسواق

نســبة الصــناعات الصــغرية احلجــم مــن جممــوع       ١-٣-٩
  القيمة املضافة من الصناعات

نسبة الصناعات الصغرية احلجم اليت هلا قـرض أو   ٢-٣-٩
 ط ائتمانخ

حتسني البىن التحتية وحتديث الصـناعات حبلـول     ٤-٩
من أجل حتقيق استدامتها، مع زيادة كفاءة  ٢٠٣٠عام 

اســـــتخدام املـــــوارد وزيـــــادة اعتمـــــاد التكنولوجيـــــات 
، ومـع قيـام   والعمليات الصـناعية النظيفـة والسـليمة بيئيـاً    

 لقدراا مجيع البلدان باختاذ إجراءات وفقاً

انبعاثات ثـاين أكسـيد الكربـون لكـل وحـدة مـن        ١-٤-٩
  القيمة املضافة

تعزيـــــز البحـــــث العلمـــــي وحتســـــني القـــــدرات   ٥- ٩
التكنولوجية يف القطاعات الصـناعية يف مجيـع البلـدان، وال    

، ٢٠٣٠  ســيما البلــدان الناميــة، مبــا يف ذلــك، حبلــول عــام  
تشجيع االبتكار والزيادة بنسبة كبرية يف عـدد العـاملني يف   
جمال البحث والتطوير لكل مليون شـخص، وزيـادة إنفـاق    

  القطاعني العام واخلاص على البحث والتطوير

اإلنفاق على البحث والتطوير كنسـبة مـن النـاتج     ١-٥-٩
  احمللي اإلمجايل

ــدوام    ٢-٥-٩ ــافئ الــ ــال البحــــث (مبكــ ــاملون يف جمــ العــ
 الكامل) لكل مليون نسمة

الــبىن التحتيــة املســتدامة والقــادرة   إنشــاءتيســري   أ-٩
على الصمود يف البلدان النامية من خالل حتسـني الـدعم   
ــة،      ــدان األفريقي ــدم للبل ــتقين املق ــوجي وال ــايل والتكنول امل

، والبلـــدان الناميـــة غـــري الســـاحلية،  وأقـــل البلـــدان منـــواً
  والدول اجلزرية الصغرية النامية

ــي (املســـــ    ١-أ-٩ ــدويل الرمســـ ــدعم الـــ ــوع الـــ اعدة جممـــ
الرمسيــة باإلضــافة إىل التــدفقات الرمسيــة األخــرى)   اإلمنائيــة

 للبىن التحتية
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دعــــم تطــــوير التكنولوجيــــا احملليــــة والبحــــث    ب-٩    

ــق       ــن طري ــك ع ــا يف ذل ــة، مب ــدان النامي واالبتكــار يف البل
كفالة وجـود بيئـة مؤاتيـة مـن حيـث السياسـات للتنويـع        

 أخرى الصناعي وإضافة قيمة للسلع األساسية بني أمور

نســـبة القيمـــة املضـــافة للصـــناعة التكنولوجيـــة      ١-ب-٩
 املتوسطة واملتقدمة من جمموع القيمة املضافة

ــرص احلصــول علــى        ج-٩ ــق زيــادة كــبرية يف ف حتقي
تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت، والسـعي إىل تـوفري      
فرص الوصول الشامل وامليسور إىل شـبكة اإلنترنـت يف   

 ٢٠٢٠عام أقل البلدان منوا حبلول 

نسبة السكان املشمولني بشبكة اهلاتف احملمـول،   ١-ج-٩
 حبسب التكنولوجيا

  ما بينها احلد من انعدام املساواة داخل البلدان ويف - ١٠اهلدف 

إىل حتقيــق منــو الــدخل ودعــم     التوصــل تــدرجيياً   ١- ١٠
يف املائة من السكان مبعـدل   ٤٠ألدىن  النمواستمرار ذلك 

 ٢٠٣٠  أعلى من املعدل املتوسط الوطين حبلول عام

معــدالت منــو نصــيب الفــرد مــن إنفــاق األســر    ١-١-١٠
يف املائــة مــن الســكان  ٤٠املعيشــية أو إيراداــا ضــمن أدىن 

 وجمموع السكان

متكني وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي   ٢-١٠
والسياسي للجميع، بغض النظر عن السـن أو اجلـنس أو   

األصـل أو الـدين    أو االنتماء العرقـي أو اإلثـين أو   اإلعاقة
 ٢٠٣٠أو الوضع االقتصادي أو غري ذلك، حبلول عام 

يف املائـة   ٥٠نسبة السكان الذين يعيشون دون  ١-٢-١٠
ســب اجلــنس والعمــر واألشــخاص مــن متوســط الــدخل، حب

 ذوي اإلعاقة

ضــمان تكــافؤ الفــرص واحلــد مــن أوجــه انعــدام   ٣-١٠
، مبا يف ذلك مـن خـالل إزالـة القـوانني     النتائجاملساواة يف 

والسياســات واملمارســات التمييزيــة، وتعزيــز التشــريعات  
  والسياسات واإلجراءات املالئمة يف هذا الصدد

ــذين أب   ١-٣-١٠ ــكان الـ ــبة السـ ــهم   نسـ ــن تعرضـ ــوا عـ لغـ
ــة أو حتــرش خــالل االثــين عشــر     شخصــيا ملمارســات متييزي
ــانون الـــدويل حلقـــوق    ــباب حيظـــر القـ ــابقة ألسـ شـــهرا السـ

 اإلنسان التمييز على أساسها

سياســات، وال ســيما السياســات املاليــة  اعتمــاد  ٤-١٠
وسياســات األجــور واحلمايــة االجتماعيــة، وحتقيــق قــدر 

  أكرب من املساواة تدرجيياً

ــة العمــــل يف النــــاتج احمللــــي اإلمجــــايل،     ١-٤-١٠ حصــ
 مبا يف ذلك األجور ومدفوعات احلماية االجتماعية

تنظــيم ورصــد األســواق واملؤسســات     حتســني  ٥-١٠
 املالية العاملية وتعزيز تنفيذ تلك التنظيمات

 مؤشرات السالمة املالية ١-٥-١٠

ضـــمان تعزيـــز متثيـــل البلـــدان الناميـــة وإمســـاع    ٦-١٠
يف عمليـة صـنع القـرار يف املؤسسـات االقتصـادية       صوا

واملالية الدولية العاملية، من أجل حتقيق املزيد من الفعالية 
 واملصداقية واملساءلة والشرعية للمؤسسات

نســـبة عضـــوية البلـــدان الناميـــة وحقوقهـــا يف      ١-٦-١٠
 التصويت يف املنظمات الدولية
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تيســري اهلجــرة وتنقــل األشــخاص علــى حنــو     ٧-١٠    

منظم وآمن ومنتظم ومتسم باملسؤولية، مبا يف ذلـك مـن   
خـالل تنفيــذ سياســات اهلجــرة املخطـط هلــا والــيت تتســم   

 حبسن اإلدارة

تكاليف التوظيف اليت يتحملها املوظف كنسبة  ١-٧-١٠
  من اإليرادات السنوية يف بلد املقصد

ــرة    ٢-٧-١٠ ــات هجـ ــيت نفـــذت سياسـ ــدان الـ ــدد البلـ عـ
 متسمة حبسن اإلدارة

تنفيذ مبـدأ املعاملـة اخلاصـة والتفضـيلية للبلـدان        أ-١٠
، مبـــا يتماشـــى مـــع الناميـــة، وخباصـــة أقـــل البلـــدان منـــواً

  اتفاقات منظمة التجارة العاملية

ــة علــى      ١-أ-١٠ ــة املطبق ــود التعريفــات اجلمركي نســبة بن
ــواً    ــدان من ــل البل ــن أق ــواردات م ــة    ال ــة املتمتع ــدان النامي والبل

 م اجلمركيةباإلعفاء الكامل من الرسو

تشجيع املساعدة اإلمنائية الرمسية والتدفقات املاليـة،    ب- ١٠
مبا يف ذلك االستثمار األجنيب املباشر، إىل الـدول الـيت تشـتد    

ــواً    فيهــااحلاجــة  ــدان من ــل البل ــا، وال ســيما أق ــدان إليه ، والبل
األفريقية، والدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة، والبلـدان الناميـة      

 الوطنية  خلططها وبراجمها وفقاً غري الساحلية،

جممــوع تــدفقات املــوارد املخصصــة للتنميــة،      ١-ب-١٠
حبسب البلدان املستفيدة والبلـدان املاحنـة وأنـواع التـدفقات     
(علــى ســبيل املثــال املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة، واالســتثمار  

 األجنيب املباشر، والتدفقات األخرى)

املهـاجرين  خفض تكاليف معـامالت حتـويالت     ج-١٠
يف املائة، وإلغاء قنوات التحـويالت املاليـة    ٣إىل أقل من 

  ٢٠٣٠يف املائة، حبلول عام  ٥اليت تربو تكاليفها على 

تكــاليف التحــويالت املاليــة كنســبة مــن املبــالغ   ١-ج-١٠
 احملولة

  ومستدامةجعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود  - ١١اهلدف 

ضمان حصول اجلميع على مساكن وخـدمات    ١-١١
أساسية مالئمة وآمنة وميسورة التكلفة، ورفـع مسـتوى   

 ٢٠٣٠األحياء الفقرية، حبلول عام 

نســـبة الســـكان احلضـــريني الـــذين يعيشـــون يف   ١-١-١١
  أحياء فقرية أو مستوطنات غري رمسية أو مساكن غري الئقة

اجلميــع إىل نظــم نقــل   تــوفري إمكانيــة وصــول     ٢-١١
مأمونــــة وميســــورة التكلفــــة ويســــهل الوصــــول إليهــــا 
ومستدامة، وحتسني السالمة على الطرق، وال سيما مـن  
خالل توسيع نطاق النقل العام، مع إيالء اهتمـام خـاص   
الحتياجات األشخاص الـذين يعيشـون يف ظـل ظـروف     
ــة     ــخاص ذوي اإلعاقـ ــال واألشـ ــاء واألطفـ ــة والنسـ هشـ

 ٢٠٣٠لول عام وكبار السن، حب

نســبة الســكان الــذين تتــوافر هلــم وســائل النقــل  ١-٢-١١
العــام املناســبة، حبســب العمــر واجلــنس واألشــخاص ذوي    

  اإلعاقة

تعزيــــز التوســــع احلضــــري الشــــامل للجميــــع    ٣-١١
واملســتدام، والقــدرة علــى ختطــيط وإدارة املســتوطنات     
البشرية يف مجيـع البلـدان علـى حنـو قـائم علـى املشـاركة        

 ٢٠٣٠كامل ومستدام، حبلول عام ومت

نســبة معــدل اســتهالك األراضــي إىل معــدل النمــو  ١- ٣- ١١
  السكاين

ــيح مشــاركة     ٢-٣-١١ ــديها هيكــل يت ــيت ل نســبة املــدن ال
اتمع املدين على حنو مباشـر يف ختطـيط املنـاطق احلضـرية،     

  ويعمل بانتظام ويدار بطريقة دميقراطية
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محايـة وصـون التـراث    تعزيز اجلهود الراميـة إىل    ٤-١١    

 الثقايف والطبيعي العاملي

نصيب الفرد من جمموع النفقات (يف القطاعني  ١-٤-١١
العــام واخلــاص) الــيت أنفقــت لصــون ومحايــة وحفــظ مجيــع  
ــراث      ــوع الت ــي، حبســب ن ــايف والطبيع ــراث الثق أصــناف الت

 مركـز التـراث العـاملي    مـا يعتـربه  (ثقايف وطبيعـي وخمـتلط، و  
كــم (وطــين وإقليمــي، وحملي/بلــدي)،  ) ومســتوى احلتراثــاً

ــل     ــوع التموي ــاق تشغيلي/اســتثمار) ون ــاق (إنف ــوع اإلنف ون
ــل مــن      ــة، ومتوي املقــدم مــن القطــاع اخلــاص (تربعــات عيني

 القطاع اخلاص غري الرحبي وبرامج الرعاية) 

التقليل إىل درجة كبرية من عـدد الوفيـات وعـدد      ٥- ١١
اخلســائر   يفاألشـخاص املتضــررين، وحتقيـق اخنفــاض كـبري    

العـاملي   اإلمجـايل   االقتصادية املباشرة املتصـلة بالنـاتج احمللـي   
يف ذلك الكوارث املتصلة   اليت حتدث بسبب الكوارث، مبا

باملياه، مع التركيـز علـى محايـة الفقـراء واألشـخاص الـذين       
  ٢٠٣٠يعيشون يف ظل أوضاع هشة، حبلول عام 

ــن    ١-٥-١١ ــودين ومـ ــوفني واملفقـ ــخاص املتـ ــدد األشـ  عـ
ــن كــل     تضــررواً  ١٠٠ ٠٠٠مباشــرة بســبب الكــوارث م
  شخص

ــرة إىل    ٢-٥-١١ ــزى مباشـ ــيت تعـ ــادية الـ ــائر االقتصـ اخلسـ
 ذلـك  يف مبا الكوارث مقابل الناتج احمللي اإلمجايل العاملي،

 وعــدد األمهيــة البالغـة  التحتيــة بالبنيــة حلقـت  الــيت األضـرار 

  اخلدمات األساسية انقطاع حاالت
البيئــي الســليب الفــردي للمــدن، احلـد مــن األثــر    ٦-١١
يف ذلك عن طريق إيالء اهتمـام خـاص لنوعيـة اهلـواء      مبا

  ٢٠٣٠وإدارة نفايات البلديات وغريها، حبلول عام 

ــع     ١-٦-١١ ــيت تجمـ ــدن الـ ــلبة للمـ ــات الصـ ــبة النفايـ نسـ
بقدر كاف من جمموع النفايات  بانتظام ومع تفريغها ائياً

  الصلبة للمدن، حبسب املدينة
ــيمات   ٢-٦-١١ ــتويات اجلســـ ــنوي ملســـ املتوســـــط الســـ

واجلسـيمات   ٢,٥سبيل املثـال اجلسـيمات مـن الفئـة      (على
  ) يف املدن (املرجح حسب السكان)١٠من الفئة 

تـــوفري ســـبل اســـتفادة اجلميـــع مـــن مســـاحات    ٧-١١
ــع وميكــن       ــة وشــاملة للجمي ــة آمن ــاكن عام خضــراء وأم

واألطفـــال الوصـــول إليهـــا، وال ســـيما بالنســـبة للنســـاء  
وكبــــار الســــن واألشــــخاص ذوي اإلعاقــــة، حبلــــول      

  ٢٠٣٠ عام

متوسط حصة املنطقة السكنية باملـدن الـيت متثـل     ١-٧-١١
ــع، حبســب العمــر     فضــاء مفتوحــا لالســتخدام العــام للجمي

  واجلنس واألشخاص ذوي اإلعاقة
اجلنسي حبسـب   نسبة ضحايا التحرش البدين أو ٢-٧-١١

ــة ومكــان  العمــر واجلــنس ووضــع األشــخاص ذ   وي اإلعاق
  حدوثه خالل االثين عشر شهرا السابقة

اإلجيابيــة االقتصــادية واالجتماعيــة  الــروابطدعــم   أ- ١١
والبيئيــة بــني املنــاطق احلضــرية واملنــاطق احمليطــة باملنــاطق       

الريفية، من خالل تعزيـز ختطـيط التنميـة     واملناطقاحلضرية 
  الوطنية واإلقليمية

يعيشــون يف املــدن الــيت تنفــذ  نســبة الســكان الــذين  ١- أ- ١١
ــات الســكانية       ــدمج التوقع ــة، وت ــة وإقليمي ــة مدني خطــط إمنائي

  واالحتياجات من املوارد، حبسب حجم املدينة
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، علـى الزيـادة بنسـبة    ٢٠٢٠العمل حبلول عـام    ب- ١١    

ــيت تعتمــد     ــدن واملســتوطنات البشــرية ال كــبرية يف عــدد امل
ميـع،  وتنفذ سياسات وخططا متكاملة من أجل مشـول اجل 

وحتقيق الكفاءة يف استخدام املـوارد، والتخفيـف مـن تغـري     
املناخ والتكيـف معـه، والقـدرة علـى الصـمود يف مواجهـة       
الكوارث، ووضع وتنفيذ اإلدارة الكلية ملخاطر الكـوارث  

يتماشى مع إطـار سـنداي للحـد      على مجيع املستويات، مبا
  ٢٠٣٠- ٢٠١٥من خماطر الكوارث للفترة 

بلــدان الــيت تعتمــد وتنفــذ اســتراتيجيات عــدد ال ١-ب-١١
مـع إطـار سـنداي     وطنية للحد مـن خمـاطر الكـوارث متشـياً    

    ٢٠٣٠-٢٠١٥للحد من خماطر الكوارث للفترة 
نســـبة احلكومـــات احملليـــة الـــيت تعتمـــد وتنفـــذ   ٢-ب-١١

مــع  اســتراتيجيات حمليــة للحــد مــن خمــاطر الكــوارث متشــياً 
  االستراتيجيات الوطنية للحد من خماطر الكوارث 

، مبـا يف ذلـك مـن خـالل     دعم أقل البلـدان منـواً    ج-١١
ــة   ــاعدة املاليـ ــةاملسـ ــتدامة   والتقنيـ ــاين املسـ ــة املبـ ، يف إقامـ

  والقادرة على الصمود باستخدام املواد احمللية

ــواً      ١- ج- ١١ ــدان منـ ــل البلـ ــدم إىل أقـ ــايل املقـ ــدعم املـ ــبة الـ  نسـ
واملرصود لتشييد وجتديد املباين املسـتدامة والقـادرة علـى الصـمود     

  واملتسمة بالكفاءة يف استخدام املوارد واليت تستخدم مواد حملية
  ضمان وجود أمناط استهالك وإنتاج مستدامة - ١٢اهلدف 

تنفيــذ اإلطــار العشــري للــربامج املتعلقــة بأمنــاط    ١-١٢
قيــام مجيــع البلــدان  االســتهالك واإلنتــاج املســتدامة، مــع

ــو دور     ــة النمـ ــدان املتقدمـ ــويل البلـ ــراءات وتـ ــاذ إجـ باختـ
البلــدان الناميــة  الريــادة، مــع مراعــاة مســتوى التنميــة يف 

 وقدراا

ــة      ١-١-١٢ ــديها خطــط عمــل وطني ــيت ل ــدان ال عــدد البل
لالستهالك واإلنتاج املستدامني أو اليت أدجمت تلك اخلطـط  

 أولوية أو غايةيف سياساا الوطنية باعتبارها 

ــؤ    ٢-١٢ ــتخدام الكفـ ــتدامة واالسـ حتقيـــق اإلدارة املسـ
  ٢٠٣٠ للموارد الطبيعية، حبلول عام

األثــر املــادي ونصــيب الفــرد مــن األثــر املــادي    ١-٢-١٢
  ونسبةُ األثر املادي إىل الناتج احمللي اإلمجايل

االســـتهالك املـــادي احمللـــي ونصـــيب الفـــرد مـــن   ٢-٢-٢
لي ونسبة االستهالك املادي احمللي إىل االستهالك املادي احمل
  الناتج احمللي اإلمجايل

ــة       ٣-١٢ ــات الغذائي ــن النفاي ــرد م ــيض نصــيب الف ختف
العاملية علـى صـعيد أمـاكن البيـع بالتجزئـة واملسـتهلكني       
مبقـدار النصــف، واحلــد مــن خســائر األغذيــة يف مراحــل  

بعـد   ذلـك خسـائر مـا    يف اإلنتاج وسالسل اإلمـداد، مبـا  
  ٢٠٣٠ احلصاد، حبلول عام

  املؤشر العاملي خلسائر األغذية ١-٣-١٢
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للمــواد الكيميائيــة  حتقيــق اإلدارة الســليمة بيئيــاً  ٤-١٢    

ومجيع النفايات طوال دورة عمرها، وفقا لألطر الدولية 
املتفق عليها، واحلد بدرجة كبرية مـن إطالقهـا يف اهلـواء    

حـد مـن آثارهـا    واملاء والتربة من أجـل التقليـل إىل أدىن   
 ٢٠٢٠الضارة على صحة اإلنسان والبيئة، حبلول عام 

عـــدد األطـــراف يف االتفاقـــات البيئيـــة الدوليـــة   ١-٤-١٢
املتعددة األطراف املتعلقة بنفايات املواد اخلطرة وغريها من 
ــل       ــا يف نق ا والتزاماــدا ــي بتعه ــيت تف ــة، ال ــواد الكيميائي امل

  ل اتفاق ذي صلةاملعلومات على النحو الذي يتطلبه ك
نصيب الفرد من توليد النفايات اخلطـرة ونسـبة    ٢-٤-١٢

  النفايات اخلطرة املعالَجة، حبسب نوع املعاجلة

احلــد بدرجــة كــبرية مــن إنتــاج النفايــات، مــن     ٥-١٢
ــادة     ــدوير وإعــ ــادة التــ ــيض وإعــ ــع والتخفــ ــالل املنــ خــ

 ٢٠٣٠ االستعمال، حبلول عام

الصــعيد الــوطين،   معــدل إعــادة التــدوير علــى     ١-٥-١٢
  وعدد أطنان املواد املعاد تدويرها

ــركات     ٦-١٢ ــيما الشــ ــركات، وال ســ ــجيع الشــ تشــ
الكبرية وعرب الوطنية، علـى اعتمـاد ممارسـات مسـتدامة،     

 وإدراج معلومات االستدامة يف دورة تقدمي تقاريرها

عـــدد الشـــركات الـــيت تنشـــر تقـــارير تتعلـــق        ١-٦-١٢
  باالستدامة

ــز ممارســات   ٧-١٢ ــومي املســتدامة،    تعزي الشــراء العم
 وفقا للسياسات واألولويات الوطنية

عـــدد البلـــدان الـــيت تنفـــذ السياســـات وخطـــط  ١-٧-١٢
  العمل املتعلقة بالشراء العمومي املستدام

ضـــــمان أن تتـــــوافر للنـــــاس يف كـــــل مكـــــان   ٨-١٢
املعلومات ذات الصلة والوعي بالتنمية املستدامة وأمنـاط  

 ٢٠٣٠ عة حبلول عامالعيش يف وئام مع الطبي

تعلـيم املواطنـة العامليـة    ‘ ١’مدى تعميم مراعـاة   ١-٨-١٢
التعلــيم مــن أجــل التنميــة املســتدامة (مبــا يف ذلــك       ‘ ٢’و 

ــة  التثقيـــف بشـــأن تغـــري املنـــاخ) يف (أ)  السياســـات التربويـ
ــني،     ــدريب املعلم ــاهج الدراســية، (ج) ت ــة، (ب) املن الوطني

  (د) وتقييم الطالب
ان الناميـــة لتعزيـــز قـــدراا العلميـــة دعـــم البلـــد  أ-١٢

حنو حتقيق أمنـاط االسـتهالك    والتكنولوجية للمضي قدماً
 واإلنتاج األكثر استدامة

كمية الدعم املقدم إىل البلدان الناميـة يف البحـث    ١-أ-١٢
ــاج    ــاط االســـتهالك واإلنتـ والتطـــوير مـــن أجـــل إرســـاء أمنـ

  املستدامة والتكنولوجيا السليمة بيئياً
وضــع وتنفيــذ أدوات لرصــد تــأثريات الســياحة    ب-١٢

ــتدامة، الـــيت تـــوفر فـــرص العمـــل وتعـــزز الثقافـــة        املسـ
 واملنتجات احمللية، يف التنمية املستدامة

عــدد السياســات واالســتراتيجيات أو خطــط     ١-ب-١٢
العمل املنفذة يف جمال السياحة املستدامة املتفق على أدوات 

  رصدها وتقييمها
الوقود األحفـوري غـري املتسـمة    ترشيد إعانات   ج-١٢

بالكفــاءة والــيت تشــجع علــى االســتهالك املســرف، عــن  
طريق القضاء على تشـوهات األسـواق، وفقـا للظـروف     

ذلك عـن طريـق إعـادة هيكلـة الضـرائب       يف الوطنية، مبا
ــا     ــارة، حيثمـ ــات الضـ ــن اإلعانـ ــدريج مـ ــتخلص بالتـ والـ
 وجدت، إلظهار آثارها البيئية، على أن تراعـى يف تلـك  

مقدار إعانات الوقـود األحفـوري لكـل وحـدة      ١-ج-١٢
(اإلنتـاج واالسـتهالك) وكنسـبة    من النـاتج احمللـي اإلمجـايل    

  من جمموع النفقات الوطنية على الوقود األحفوري
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السياســات علــى حنــو كامــل االحتياجــات والظــروف          

اخلاصة للبلدان النامية، والتقليل إىل أدىن حـد مـن اآلثـار    
الضارة اليت قد تنال من تنميتها، وعلى حنو يكفل محايـة  

 الفقراء واتمعات احمللية املتضررة

  ) أ(اختاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغري املناخ وآثاره - ١٣اهلدف 

تعزيز القدرة على الصمود يف مواجهة املخـاطر    ١-١٣
ــدان،    ــع البل ــة يف مجي ــاخ والكــوارث الطبيعي املرتبطــة باملن

  املخاطر  التكيف مع تلكوتعزيز القدرة على 

ــن     ١-١-١٣ ــودين ومـ ــوفني واملفقـ ــخاص املتـ ــدد األشـ عـ
ــن كــل      ١٠٠ ٠٠٠تضــرروا مباشــرة بســبب الكــوارث م

  شخص

عــدد البلــدان الــيت تعتمــد وتنفــذ اســتراتيجيات    ٢-١-١٣
وطنية للحد مـن خمـاطر الكـوارث متشـيا مـع إطـار سـنداي        

  ٢٠٣٠-٢٠١٥للحد من خماطر الكوارث للفترة 
ــذ     ٣-١-١٣ ــد وتنفـ ــيت تعتمـ ــة الـ ــات احملليـ ــبة احلكومـ نسـ

مــع  اســتراتيجيات حمليــة للحــد مــن خمــاطر الكــوارث متشــياً 
  االستراتيجيات الوطنية للحد من خماطر الكوارث

ــاخ يف     ٢-١٣ ــتغري املنـــ ــة بـــ ــدابري املتعلقـــ ــاج التـــ إدمـــ
ــى الصــعيد     ــتراتيجيات والتخطــيط عل السياســات واالس

 الوطين

لغـــت عـــن وضـــع أو تفعيـــل  عـــدد البلـــدان الـــيت أب ١- ٢- ١٣
سياسة/استراتيجية/خطة متكاملة تزيد من قدراا على التكيـف  
مــع اآلثــار الضــارة لــتغري املنــاخ وتعــزز قــدراا علــى التــأقلم مــع 

يهدد إنتاج األغذيـة    املناخ وانبعاثات غازات الدفيئة على حنو ال
(مبا يف ذلك وضع خطط تكيف وطنية، وتقدمي مسـامهة حمـددة   

صعيد الوطين، وبالغات وطنية، وتقرير عـن املسـتجدات   على ال
 غري ذلك)  لفترة السنتني، أو

حتســــني التعلــــيم وإذكــــاء الــــوعي والقــــدرات   ٣-١٣
البشرية واملؤسسية للتخفيف من تغـري املنـاخ، والتكيـف    

 معه، واحلد من أثره واإلنذار املبكر به

عدد البلدان اليت أدجمـت يف مناهجهـا الدراسـية     ١-٣-١٣
 مراحـــل التعلـــيم االبتـــدائي والثـــانوي والعـــايل مواضـــيع  يف

التخفيف من تغـري املنـاخ، والتكيـف معـه، واحلـد مـن أثـره        
  واإلنذار املبكر به

عــدد البلــدان الــيت أبلغــت عــن تعزيــز قــدرا        ٢-٣-١٣
ــةاملؤسســية و ــف     اهليكلي ــدابري التكي ــذ ت ــى تنفي ــة عل والفردي

  منائيةوالتخفيف ونقل التكنولوجيا والتدابري اإل
__________ 

مــع التســليم بــأن اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــري املنــاخ هــي املنتــدى الــدويل واحلكــومي الــدويل      ) أ(  
  الرئيسي للتفاوض بشأن التصدي لتغري املناخ على الصعيد العاملي.
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تعهــدت بــه األطــراف مــن البلــدان      تنفيــذ مــا   أ-١٣    

املتقدمـة النمـو يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـأن        
تغري املناخ من التزام دف التعبئـة املشـتركة ملبلـغ قـدره     

مـن مجيـع    ٢٠٢٠ حبلـول عـام   بليون دوالر سنوياً ١٠٠
املصـــادر لتلبيـــة احتياجـــات البلـــدان الناميـــة، يف ســـياق  

جــراءات التخفيـــف اديــة وشـــفافية التنفيــذ، وجعـــل    إ
الصـندوق األخضـر للمنـاخ يف حالـة تشـغيل كامـل عـن        

 طريق تزويده برأس املال يف أقرب وقت ممكن

بـدوالر الواليـات    مقيمـاً  املبلغ الذي جيمع سنوياً ١-أ-١٣
ــامي    ــني عـ ــرة بـ ــدة يف الفتـ ــاء  ٢٠٢٥و  ٢٠٢٠املتحـ للوفـ

 ون دوالربلي ١٠٠بااللتزام حبشد مبلغ 

تعزيز آليات حتسني مستوى قـدرات التخطـيط     ب-١٣
واإلدارة الفعــالني املــتعلقني بــتغري املنــاخ يف أقــل البلــدان   
منـــوا، والـــدول اجلزريـــة الصـــغرية الناميـــة، مبـــا يف ذلـــك 
التركيــــز علــــى النســــاء والشــــباب واتمعــــات احملليــــة 

 واملهمشة

والدول اجلزريـة الصـغرية    عدد أقل البلدان منواً ١-ب-١٣
وكميــة الــدعم املقــدم،  متخصصــاً الناميــة الــيت تتلقــى دعمــاً

يف ذلك التمويل والتكنولوجيـا وبنـاء القـدرات، آلليـات      مبا
حتسني مستوى قدرات التخطيط واإلدارة الفعالني املتعلقني 
بــتغري املنــاخ، مبــا يف ذلــك التركيــز علــى النســاء والشــباب    

 واملهمشةواتمعات احمللية 

  حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على حنو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة - ١٤اهلدف 

منع التلـوث البحـري جبميـع أنواعـه واحلـد منـه         ١-١٤
بدرجة كبرية، وال سيما من األنشطة الربية، مبا يف ذلك 

 ٢٠٢٥ احلطام البحري، وتلوث املغذيات، حبلول عام

ــاحلية    ١-١-١٤ ــاطق السـ ــذيات يف املنـ ــرط املغـ ــر فـ مؤشـ
 وكثافة املخلفات البالستيكية الطافية

ــة والســاحلية      ٢-١٤ ــة البحري ــنظم اإليكولوجي إدارة ال
على حنو مستدام ومحايتها، من أجل جتنب حدوث آثار 
سلبية كبرية، مبا يف ذلك عـن طريـق تعزيـز قـدرا علـى      

إلعادــا إىل مــا   الصــمود، واختــاذ اإلجــراءات الالزمــة   
كانـــت عليــــه مــــن أجـــل حتقيــــق الصــــحة واإلنتاجيــــة   

 ٢٠٢٠ للمحيطات، حبلول عام

نسبة املنـاطق االقتصـادية احلصـرية الوطنيـة الـيت       ١-٢-١٤
تــــتم إدارــــا باســــتخدام مقاربــــات قائمــــة علــــى الــــنظم   

  اإليكولوجية

تقليــل حتمــض احمليطــات إىل أدىن حــد ومعاجلــة   ٣-١٤
ن خالل تعزيز التعاون العلمي علـى  آثاره، مبا يف ذلك م

  مجيع املستويات

ــة يف جمموعــة      ١-٣-١٤ ــاس متوســط احلموضــة البحري قي
 متفق عليها من حمطات متثيلية ألخد العينات

ــاء الصــيد        ٤-١٤ ــال، وإ ــو فع ــى حن ــيم الصــيد عل تنظ
املـنظم   املبلـغ عنـه وغـري    املفرط والصيد غري القانوين وغري

وتنفيذ خطط إدارة قائمة على وممارسات الصيد املدمرة، 
كانـت   إعـادة األرصـدة السـمكية إىل مـا     أجلالعلم، من 

ــل إىل     ــى األقـ ــل علـ ــن، لتصـ ــت ممكـ ــرب وقـ ــه يف أقـ عليـ

ضـمن حـدود   تقع  ليتانسبة األرصدة السمكية  ١-٤-١٤
 مستويات مستدامة من الناحية البيولوجية
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املستويات اليت ميكن أن تتيح إنتاج أقصـى غلـة مسـتدامة        

  ٢٠٢٠ حتدده خصائصها البيولوجية، حبلول عام وفقا ملاً
املائـــة علـــى األقــل مـــن املنـــاطق   يف ١٠حفــظ    ٥-١٤

ــا  ــة، مبـ ــاحلية والبحريـ ــوطين   السـ ــانون الـ ــع القـ ــق مـ يتسـ
إىل أفضـل املعلومـات العلميـة املتاحـة،      والدويل واسـتناداً 

 ٢٠٢٠ حبلول عام

 املناطق احملمية مقابل املناطق البحرية نطاق ١-٥-١٤

حظر أشكال اإلعانات املقدمة ملصائد األمسـاك    ٦-١٤
الـــيت تســـهم يف اإلفـــراط يف قـــدرات الصـــيد ويف صـــيد  
األمساك، وإلغاء اإلعانات الـيت تسـاهم يف صـيد األمسـاك     
غري املشـروع وغـري املبلـغ عنـه وغـري املـنظم، واإلحجـام        
ــل، مــع      ــدة مــن هــذا القبي ــات جدي عــن اســتحداث إعان

اخلاصة والتفضـيلية املالئمـة والفعالـة    التسليم بأن املعاملة 
 ينبغـي أن تكـون جـزءاً    للبلدان النامية وأقـل البلـدان منـواً   

يتجــزأ مــن مفاوضــات منظمــة التجــارة العامليــة بشــأن  ال
) ب(٢٠٢٠ اإلعانات ملصائد األمساك، حبلول عام

 

التقدم احملرز من جانب البلـدان يف مـدى تنفيـذ     ١-٦-١٤
ىل مكافحــة صــيد األمســاك غــري  الصــكوك الدوليــة الراميــة إ 

 املشروع وغري املبلغ عنه وغري املنظم 

زيادة الفوائد االقتصادية اليت تتحقق للـدول    ٧-١٤
اجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منوا من االستخدام 
املستدام للموارد البحرية، مبا يف ذلك من خالل اإلدارة 

ــة    ــاك، وتربيـ ــائد األمسـ ــتدامة ملصـ ــة،  املسـ ــاء املائيـ األحيـ
 ٢٠٣٠ والسياحة، حبلول عام

ــاتج     ١-٧-١٤ مصــائد األمســاك املســتدامة كنســبة مــن الن
ــل       ــة وأق ــة الصــغرية النامي ــدول اجلزري ــي اإلمجــايل يف ال احملل

  البلدان منوا ومجيع البلدان

زيــــادة املعــــارف العلميــــة، وتطــــوير قــــدرات    أ-١٤
عـايري  البحث، ونقل التكنولوجيـا البحريـة، مـع مراعـاة م    

اللجنــــة األوقيانوغرافيــــة احلكوميــــة الدوليــــة ومبادئهــــا  
التوجيهية املتعلقة بنقـل التكنولوجيـا البحريـة، مـن أجـل      
حتسني صحة احمليطات، وتعزيز إسهام التنوع البيولوجي 
ــدول    ــيما الـ ــة، وال سـ ــدان الناميـ ــة البلـ البحـــري يف تنميـ

 اجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منواً

ســـبة جممـــوع امليزانيـــة املخصصـــة للبحـــوث يف ن ١-أ-١٤
 جمال التكنولوجيا البحرية  

توفري إمكانية وصول صغار الصيادين احلـرفيني    ب-١٤
  إىل املوارد البحرية واألسواق

ــق     ١-ب-١٤ ــدان يف مــدى تطبي ــذي حتــرزه البل التقــدم ال
ــوق    ــرف حبقـ ــي يعتـ ــار قانوين/تنظيمي/سياسايت/مؤسسـ إطـ

__________ 

مـن مفاوضـات يف إطـار منظمـة التجـارة العامليـة، وخطـة الدوحـة اإلمنائيـة، وواليـة            مع مراعاة ما جيري حالياً  ) ب(  
 هونغ كونغ الوزارية.
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  املؤشرات  )٢٠٣٠األهداف والغايات (من خطة عام 
ــة   مصــائد األمســاك الصــغرية يف      الوصــول إىل املــوارد البحري

 وحيمي هذه احلقوق

تعزيــز حفــظ احمليطــات ومواردهــا واســتخدامها     ج-١٤
مســتداما عــن طريــق تنفيــذ القــانون الــدويل       اســتخداما

بصــيغته الــواردة يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار 
ــا       ــات وموارده ــظ احمليط ــانوين حلف ــار الق ــيت تضــع اإلط ال

ــو   ــى حن ــتخدامها عل ــك     واس ــا تشــري إىل ذل ــتدام، كم مس
  “املستقبل الذي نصبو إليه”من وثيقة  ١٥٨الفقرة 

يف التصـديق علـى    تقـدماً  عدد البلدان اليت حترز ١-ج-١٤
صكوك متعلقة باحمليطـات تنفـذ القـانون الـدويل ويف قبوهلـا      
وتنفيذها بواسطة أطر قانونيـة وسياسـاتية ومؤسسـية، علـى     

املتحـدة لقـانون البحـار، مـن      النحو الوارد يف اتفاقيـة األمـم  
ــى حنــو       ــا واســتخدامها عل ــظ احمليطــات وموارده أجــل حف

 مستدام

محايـة الـنظم اإليكولوجيـة الربيـة وترميمهـا وتعزيـز اسـتخدامها علـى حنـو مسـتدام، وإدارة الغابـات             - ١٥اهلدف 
  التنوع البيولوجيعلى حنو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان 

ضمان حفظ وترميم النظم اإليكولوجيـة الربيـة     ١-١٥
والنظم اإليكولوجيـة للميـاه العذبـة الداخليـة وخـدماا،      
وال سيما الغابات واألراضي الرطبة واجلبـال واألراضـي   
اجلافـة، وضـمان اسـتخدامها علـى حنـو مسـتدام، وذلــك       

ول لاللتزامــات مبوجــب االتفاقــات الدوليــة، حبلــ     وفقــاً
  ٢٠٢٠ عام

ــات كنســبة مــن جممــوع مســاحة     ١-١-١٥ مســاحة الغاب
  اليابسة

نسبة املواقع اهلامة اليت جتسد التنوع البيولـوجي   ٢-١-١٥
لليابسة واملياه العذبة واليت تشملها املنـاطق احملميـة، حبسـب    

  نوع النظام اإليكولوجي

تعزيـــز تنفيـــذ اإلدارة املســـتدامة جلميـــع أنـــواع    ٢-١٥
ف إزالـــة الغابـــات، وتـــرميم الغابـــات    الغابـــات، ووقـــ 

املتــدهورة وحتقيــق زيــادة كــبرية يف نســبة زرع الغابــات   
ــول    ــاملي، حبلـ ــعيد العـ ــى الصـ ــادة زرع الغابـــات علـ وإعـ

 ٢٠٢٠ عام

التقـــــدم احملـــــرز يف إرســـــاء اإلدارة املســـــتدامة  ١-٢-١٥
  للغابات

 

ــرميم األراضــي والتربــة       ٣-١٥ مكافحــة التصــحر، وت
ذلـك األراضـي املتضـررة مـن التصـحر      املتدهورة، مبا يف 

واجلفــاف والفيضــانات، والســعي إىل حتقيــق عــاملٍ خــالٍ  
 ٢٠٣٠من ظاهرة تدهور األراضي، حبلول عام 

نســبة األراضــي املتــدهورة إىل جممــوع مســاحة    ١-٣-١٥
 اليابسة

ضمان حفظ النظم اإليكولوجية اجلبلية، مبـا يف    ٤-١٥
قــدرا علــى ذلــك تنوعهــا البيولــوجي، مــن أجــل تعزيــز 

غىن عنها لتحقيـق التنميـة املسـتدامة،     توفري املنافع اليت ال
 ٢٠٣٠حبلول عام 

التغطية حمسوبة باملنـاطق احملميـة للمواقـع املهمـة      ١-٤-١٥
  للتنوع البيولوجي اجلبلي

 مؤشر الغطاء األخضر اجلبلي ٢-٤-١٥

اختاذ إجراءات عاجلة وهامة للحد مـن تـدهور     ٥-١٥
، ووقـــف فقـــدان التنـــوع البيولـــوجي،  املوائـــل الطبيعيـــة

 مؤشر القائمة احلمراء ١-٥-١٥
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  املؤشرات  )٢٠٣٠األهداف والغايات (من خطة عام 
ــام        ــول ع ــام، حبل ــددة   ٢٠٢٠والقي ــواع امله ــة األن ، حبماي

  ومنع انقراضها
تعزيز التقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشـئة    ٦-١٥

ــبة       ــز الســبل املناس ــة، وتعزي ــوارد اجليني ــن اســتخدام امل ع
 و املتفق عليه دولياللوصول إىل تلك املوارد، على النح

ــريعية     ١-٦-١٥ ــرا تشـ ــدت أطـ ــيت اعتمـ ــدان الـ ــدد البلـ عـ
ــف    ــادل واملنصـ ــم العـ ــمان التقاسـ ــاتية لضـ ــة وسياسـ وإداريـ

 للمنافع  

ــري      ٧-١٥ ــيد غـ ــف الصـ ــة لوقـ ــراءات عاجلـ ــاذ إجـ اختـ
ــات     ــات واحليوانـ ــن النباتـ ــة مـ ــواع احملميـ ــروع لألنـ املشـ
ــة غــري       ــاء الربي ــا، والتصــدي ملنتجــات األحي  ــار واالجت

  املشروعة، على مستويي العرض والطلب على السواء  

نســبة االجتــار باألحيــاء الربيــة الــيت مت صــيدها       ١-٧-١٥
 وعة االجتار ا بطريقة غري مشر  أو

اختاذ تدابري ملنع إدخال األنـواع الغريبـة الغازيـة      ٨-١٥
إىل النظم اإليكولوجية لألراضي واملياه وتقليل أثر ذلـك  
إىل حد كبري، ومراقبة األنواع ذات األولويـة أو القضـاء   

 ٢٠٢٠ عليها، حبلول عام

نسبة البلدان اليت تعتمـد تشـريعات وطنيـة ذات     ١-٨-١٥
ملنــع إدخــال األنــواع الغريبــة   صــلة وختصــص مــوارد كافيــة 

  الغازية إىل النظم اإليكولوجية أو مراقبتها

ــوع      ٩-١٥ ــة والتنــ ــنظم اإليكولوجيــ ــيم الــ ــاج قــ إدمــ
البيولــــوجي يف عمليــــات التخطــــيط الــــوطين واحمللــــي،  
ــن الفقــر،      ــتراتيجيات احلــد م ــة، واس ــات اإلمنائي والعملي

 ٢٠٢٠ واحلسابات، حبلول عام

ــة  التقـــدم احملـــرز حنـــو   ١-٩-١٥ حتقيـــق األهـــداف الوطنيـ
من أهداف آيتشـي املتعلقـة بـالتنوع     ٢املنشأة وفقا للهدف 

البيولوجي من اخلطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفتـرة  
٢٠٢٠-٢٠١١    

حشد املوارد املالية من مجيـع املصـادر وزيادـا      أ-١٥
ــنظم     ــادة كــبرية بغــرض حفــظ التنــوع البيولــوجي وال زي

 امها استخداماً مستداماً اإليكولوجية واستخد

املســــاعدة اإلمنائيــــة الرمسيــــة والنفقــــات العامــــة  ١-أ-١٥
املوجهـــة حلفـــظ التنـــوع البيولـــوجي والـــنظم اإليكولوجيـــة 

  مستداماً واستخدامها استخداماً
حشــد مــوارد كــبرية مــن مجيــع املصــادر وعلــى      ب-١٥

مجيع املستويات بغـرض متويـل اإلدارة املسـتدامة للغابـات     
يكفي مـن احلـوافز للبلـدان الناميـة لتعزيـز تلـك        ماوتوفري 

 الغابات يف ذلك حفظ الغابات وإعادة زرع اإلدارة، مبا

املســـاعدة اإلمنائيـــة الرمسيـــة واإلنفـــاق العــــام      ١-ب-١٥
ــنظم     ــوجي وال ــوع البيول للحفــظ واالســتخدام املســتدام للتن

  اإليكولوجية

ــة إىل     ج-١٥ ــود الراميــ ــاملي للجهــ ــدعم العــ ــز الــ تعزيــ
مكافحــة الصــيد غــري املشــروع لألنــواع احملميــة واالجتــار 
ــات      ــدرات اتمع ــادة ق ــك بوســائل تشــمل زي ــا، وذل 
احمللية على السعي إىل احلصول على فرص سـبل كسـب   

 الرزق املستدامة

نســبة األحيــاء الربيــة املتجــر ــا، الــيت جــرى        ١-ج-١٥
 صيدها واالجتار ا على حنو غري مشروع



E/CN.3/2017/2

 

44/62 16-22222 

 

  املؤشرات  )٢٠٣٠األهداف والغايات (من خطة عام 
ــة املســتدامة،        - ١٦اهلــدف      ــق التنمي التشــجيع علــى إقامــة جمتمعــات مســاملة ال يهمــش فيهــا أحــد مــن أجــل حتقي

ــة وخاضــعة للمســاءلة وشــاملة للجميــع علــى       وإتاحــة ــاء مؤسســات فعال ــة، وبن إمكانيــة وصــول اجلميــع إىل العدال
  املستويات  مجيع

احلــد بدرجــة كــبرية مــن مجيــع أشــكال العنــف    ١-١٦
  ت الوفيات يف كل مكانيتصل به من معدال وما

 ١٠٠ ٠٠٠عــدد ضــحايا القتــل العمــد لكــل      ١-١-١٦
  نسمة، حبسب العمر واجلنس

ــل     ٢-١-١٦ ـــزاع لكـ ــلة بالنـ ــات املتصـ  ١٠٠ ٠٠٠الوفيـ
  والسبب)  نسمة (حبسب العمر واجلنس

ــذين تعرضــوا للعنــف   ٣ -١-١٦ ــدين  نســبة الســكان ال الب
  النفسي أو اجلنسي خالل االثين عشر شهرا املاضية  أو

نســـــبة الســـــكان الـــــذين يشـــــعرون باألمـــــان   ٤-١-١٦
ــيت     عنــد ــدام مبفــردهم يف أحنــاء املنطقــة ال ــى األق جتــواهلم عل

  يعيشون فيها
إــاء إســاءة األطفــال واســتغالهلم واالجتــار ــم   ٢-١٦

  وتعذيبهم وسائر أشكال العنف املرتكب ضدهم
نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بـني سـنة    ١-٢-١٦

سنة والذين تعرضـوا ألي عقـاب بـدين و/أو     ١٧واحدة و 
  اعتداء نفسي على أيدي مقدمي الرعاية يف الشهر املاضي

 ١٠٠ ٠٠٠عـدد ضــحايا االجتــار بالبشــر لكــل   ٢-٢-١٦
  االستغالل  نسمة، حبسب اجلنس والعمر وشكل

نسبة الشابات والشبان الذين تتراوح أعمـارهم   ٣-٢-١٦
اجلنسي قبل سـن  سنة الذين تعرضوا للعنف  ٢٩و  ١٨بني 

  الثامنة عشرة
تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الـوطين    ٣-١٦

ــع    ــافؤ فــــرص وصــــول اجلميــ والــــدويل، وضــــمان تكــ
 العدالة  إىل

نســبة ضــحايا العنــف خــالل االثــين عشــر شــهرا   ١-٣-١٦
املاضية الذين أبلغوا عما تعرضوا له مـن إيـذاء إىل السـلطات    

لنــزاعات املعتـرف ـا    املختصة أو غريها من آليـات تسـوية ا  
  رمسياً
ــن    ٢-٣-١٦ ــبة مـ ــيهم كنسـ ــوم علـ ــري احملكـ احملتجـــزون غـ

  جمموع السجناء
احلد بقدر كبري من التدفقات غري املشروعة   ٤-١٦

لألموال واألسلحة، وتعزيـز اسـترداد األصـول املسـروقة     
وإعادا ومكافحة مجيع أشكال اجلرمية املنظمة، حبلـول  

 ٢٠٣٠عام 

اإلمجاليـــة للتـــدفقات املاليـــة غـــري املشـــروعة القيمـــة  ١- ٤- ١٦
  الداخلة واخلارجة (بالقيمة احلالية لدوالرات الواليات املتحدة)

املضــــبوطة أو املعثــــور عليهــــا أو  ســــلحةاألنســــبة  ٢- ٤- ١٦
ــلّمة ــيت املســـ ــلطة خمتصـــــة  حتـــــرت الـــ ــن ســـ مصـــــدرها  عـــ
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  املؤشرات  )٢٠٣٠األهداف والغايات (من خطة عام 
لصــكوك  ا مــع متشــياً ، أو تثبتــت مــن ذلــك  /ظروفها املشــروع    

  الدولية
ــن الفســاد والرشــوة      ٥-١٦ احلــد بدرجــة كــبرية م

 جبميع أشكاهلما

نسبة األشخاص الذين اتصلوا مرة واحدة علـى   ١-٥-١٦
األقل مبسؤول حكـومي ودفعـوا رشـوة ملسـؤول حكـومي،      
أو طلب منهم أولئـك املسـؤولون احلكوميـون دفـع رشـوة،      

  السابقة خالل االثين عشر شهراً
ــيت    ٢-٥-١٦ ــة الـ ــال التجاريـ ــبة األعمـ ــرة  نسـ ــلت مـ اتصـ

واحــدة علــى األقــل مبســؤول حكــومي ودفعــت رشــوة إىل   
مســــؤول حكــــومي أو طلــــب منــــها أولئــــك املســــؤولون  

  احلكوميون دفع رشوة، خالل االثين عشر شهرا السابقة
ــة وشــفافة وخاضــعة     ٦-١٦ إنشــاء مؤسســات فعال

 للمساءلة على مجيع املستويات

زانيـة  النفقات احلكومية الرئيسية كنسـبة مـن املي   ١-٦-١٦
حبسب رموز امليزانيـة   األصلية املعتمدة، حبسب القطاع (أو

  أو ما شابه)
نسبة السكان الراضني عن جتربتـهم األخـرية يف    ٢-٦-١٦

  استعمال اخلدمات العامة
ضمان اختاذ القـرارات علـى حنـو مسـتجيب       ٧-١٦

لالحتياجات وشـامل للجميـع وتشـاركي ومتثيلـي علـى      
 مجيع املستويات

الوظـــائف (حبســـب العمـــر، واجلـــنس،    نســـبة  ١-٧-١٦
واألشـــــخاص ذوي اإلعاقـــــة، والفئـــــات الســـــكانية) يف     
املؤسســـات العامـــة (اهليئـــات التشـــريعية الوطنيـــة واحملليـــة،  
واخلدمـــة العامـــة، والســـلطة القضـــائية) مقارنـــة مبســـتويات 

  التوزيع على املستوى الوطين
نسـبة السـكان الـذين يعتقـدون أن صـنع القـرار        ٢-٧-١٦

املة للجميع وملبيـة لالحتياجـات، حبسـب اجلـنس     عملية ش
  والعمر واإلعاقة والفئة السكانية  

توســيع وتعزيــز مشــاركة البلــدان الناميــة يف    ٨-١٦
  مؤسسات احلوكمة العاملية

ــات    ١-٨-١٦ ــاء يف املنظمـ ــة األعضـ ــدان الناميـ ــبة البلـ نسـ
  الدولية وحقوقها يف التصويت يف تلك املنظمات

ــة    ٩-١٦ ــوفري هوي ــك   ت ــا يف ذل ــع، مب ــة للجمي قانوني
 ٢٠٣٠تسجيل املواليد، حبلول عام 

نسبة األطفال دون سن اخلامسة الـذين سـجلت    ١-٩-١٦
 والدام يف قيد السجل املدين، حبسب العمر

كفالــــة وصــــول اجلمهــــور إىل املعلومــــات    ١٠-١٦
ومحايــة احلريــات األساســية، وفقــاً للتشــريعات الوطنيــة   

 واالتفاقات الدولية

ــل      ١-١٠-١٦ ــه مــن حــاالت القت ــا مت التحقــق من عــدد م
ــفي     ــاز التعسـ ــري واالحتجـ ــاء القسـ ــاف واالختفـ واالختطـ

ن ون املرتبطـ ون والعـامل ولصـحفي يت تعرض هلـا ا لاوالتعذيب 
ــابي  ــي والنقـ ــط اإلعالمـ ــدافعوبالوسـ ــوق  ون واملـ ــن حقـ ن عـ
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  املاضية اإلنسان خالل االثين عشر شهراً    

طبق ضمانات دسـتورية  عدد البلدان اليت تعتمد وت ٢- ١٠- ١٦
 و/أو تشريعية و/أو سياساتية إلطالع اجلمهور على املعلومات

تعزيــــز املؤسســــات الوطنيــــة ذات الصــــلة،   أ-١٦
بوسائل منها التعاون الدويل، سعياً لبنـاء القـدرات علـى    
مجيــع املســتويات، وال ســيما يف البلــدان الناميــة، ملنـــع      

 العنف ومكافحة اإلرهاب واجلرمية

وجود مؤسسات وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان  ١-أ-١٦
 وفقا ملبادئ باريس 

ــة      ب-١٦ ــوانني والسياســات غــري التمييزي ــز الق تعزي
 لتحقيق التنمية املستدامة وإنفاذُها

نســـبة الســـكان الـــذين أبلغـــوا أـــم شـــعروا       ١-ب-١٦
بتعرضـهم للتمييـز أو املضـايقة خـالل االثـين عشـر        شخصياً

سبب حيظر القانون الدويل حلقوق اإلنسـان  املاضية، ل شهراً
 التمييز على أساسه

  تعزيز وسائل تنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية املستدامة -١٧اهلدف 

   الشؤون املالية

تعزيــز تعبئــة املــوارد احملليــة، بوســائل تشــمل    ١-١٧
ــة، لتحســـني      ــدان الناميـ ــدعم الـــدويل إىل البلـ ــدمي الـ تقـ

احملليـة يف جمـال حتصـيل الضـرائب وغريهـا مـن       القدرات 
  اإليرادات

اإليرادات احلكومية اإلمجالية كنسبة من النـاتج   ١-١-١٧
  احمللي اإلمجايل، حبسب املصدر

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

قيام البلـدان املتقدمـة النمـو بتنفيـذ التزاماـا        ٢-١٧
اإلمنائيـة الرمسيـة تنفيـذاً كـامالً، مبـا يف       يف جمال املساعدة

ذلــك التــزام العديــد مــن تلــك البلــدان ببلــوغ هــدف        
يف املائـــة مـــن دخلـــها القـــومي     ٠,٧ختصـــيص نســـبة  

اإلمجايل للمسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة املقدمـة إىل البلـدان      
ــني     ــراوح ب ــة، وختصــيص نســبة تت ــة  ٠,١٥النامي يف املائ

قومي اإلمجـايل للمسـاعدة   يف املائة من الدخل ال ٠,٢ و
؛ ويشــجع مقــدمو  اإلمنائيــة الرمسيــة ألقــل البلــدان منــواً    

املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة علــى النظــر يف إمكانيــة رســم 
يف املائــة علــى األقــل   ٠,٢٠هــدف يتمثــل يف ختصــيص  

القـومي اإلمجـايل للمسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة       من النـاتج 
 ألقل البلدان منواً

ملســـاعدة اإلمنائيـــة الرمسيـــة، وإمجاليهـــا، صـــايف ا ١-٢-١٧
ــواً،     ــدان من ــل البل ــة املقدمــة إىل أق ــة الرمسي واملســاعدة اإلمنائي
كنسبة من الدخل الوطين اإلمجايل للجهـات املاحنـة يف جلنـة    
املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان     

 االقتصادي

مصـــادر حشـــد مـــوارد ماليـــة إضـــافية مـــن    ٣-١٧
 متعددة من أجل البلدان النامية

ــاعدة   ١-٣-١٧ ــة واملســ ــرة األجنبيــ ــتثمارات املباشــ االســ
مـا بـني بلـدان اجلنـوب كنسـبة       اإلمنائية الرمسية والتعـاون يف 
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  من إمجايل امليزانية احمللية      

حجم التحويالت املاليـة (بـدوالرات الواليـات     ٢-٣-١٧
 مجايلاملتحدة) كنسبة من جمموع الناتج احمللي اإل

ــدرة       ٤-١٧ ــق الق ــة يف حتقي ــدان النامي مســاعدة البل
على حتمل الديون على املدى الطويل من خالل تنسـيق  
السياســات الراميــة إىل تعزيــز التمويــل بــديون وختفيــف   
ــاء،     ــب االقتضـ ــها، حسـ ــادة هيكلتـ ــديون وإعـ ــاء الـ أعبـ
ومعاجلة مسألة الديون اخلارجيـة للبلـدان الفقـرية املثقلـة     

 من حالة املديونية احلرجة ا إلخراجها

ــن صــادرات      ١-٤-١٧ ــدين كنســبة م ــة ال تكــاليف خدم
 السلع واخلدمات

اعتمــــاد نظــــم لتشــــجيع االســــتثمار ألقــــل   ٥-١٧
 البلدان منواً، وتنفيذها

لتشـجيع   عدد البلـدان الـيت تعتمـد وتنفـذ نظمـاً      ١-٥-١٧
 االستثمار لصاحل أقل البلدان منواً

   التكنولوجيا

التعاون اإلقليمي والدويل بـني الشـمال   تعزيز   ٦-١٧
 ما بني بلدان اجلنوب والتعـاون الثالثـي يف   واجلنوب ويف

يتعلــق بــالعلوم والتكنولوجيــا واالبتكــار والوصـــول      مــا 
إليها، وتعزيز تبادل املعـارف وفـق شـروط متفـق عليهـا،      

ــيق يف  ــائل تشـــمل حتســـني التنسـ ــات   بوسـ ــا بـــني اآلليـ مـ
األمــم املتحــدة، ومــن   ســيما علــى مســتوى  القائمــة، وال

  خالل آلية عاملية لتيسري التكنولوجيا

عـــدد اتفاقـــات التعـــاون يف جمـــايل العلـــوم و/أو  ١-٦-١٧
  التكنولوجيا املربمة بني البلدان، حبسب نوع التعاون

االشتراكات يف اإلنترنت السـلكي ذي النطـاق    ٢-٦-١٧
 من السكان، حبسب السرعة ١٠٠العريض لكل 

ــوير  ٧-١٧ ــز تطـ ــاً   تعزيـ ــليمة بيئيـ تكنولوجيـــات سـ
ــة بشــروط    ونقلــها ونشــرها وتعميمهــا يف البلــدان النامي

يف ذلــك الشــروط التســاهلية والتفضــيلية،     مواتيــة، مبــا 
 وذلك على النحو املتفق عليه

املبلــغ اإلمجــايل للتمويــل املعتمــد لصــاحل البلــدان  ١-٧-١٧
الناميــة مــن أجــل تعزيــز تطــوير تكنولوجيــات ســليمة بيئيــاً   

 ها ونشرها وتعميمها يف البلدان الناميةونقل

التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا وآلية بناء   ٨-١٧
القـــدرات يف جمـــاالت العلـــم والتكنولوجيـــا واالبتكـــار  

ــول عــام     ــواً حبل ــدان من ــل البل ــز ٢٠١٧لصــاحل أق ، وتعزي
ــة، وال  ــات التمكينيــــ ــتخدام التكنولوجيــــ ــيما  اســــ ســــ

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت ١-٨-١٧
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  بناء القدرات    

تعزيز الدعم الدويل لتنفيذ بنـاء القـدرات يف     ٩-١٧
البلـدان الناميـة تنفيـذاً فعـاالً وحمـدد األهـداف مـن أجـل         
ــع أهــداف     ــذ مجي ــة إىل تنفي ــة الرامي دعــم اخلطــط الوطني
التنمية املستدامة، بوسـائل تشـمل التعـاون بـني الشـمال      

  ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي واجلنوب ويف

ــة     ١-٩-١٧ ــة والتقنيـ ــاعدة املاليـ ــة للمسـ ــة الدوالريـ القيمـ
مـا بـني    (بوسائل تشمل التعاون بني الشمال واجلنـوب ويف 

 بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي) املرصودة للبلدان النامية 

  التجارة

عــاملي إجيــاد نظــام جتــاري متعــدد األطــراف   ١٠-١٧
وقائم على القواعد ومفتـوح وغـري متييـزي ومنصـف يف     
إطــار منظمــة التجـــارة العامليــة، بوســـائل منــها اختتـــام     
املفاوضات اجلارية يف إطار خطـة الدوحـة اإلمنائيـة الـيت     

  وضعتها تلك املنظمة

ــات اجلمركيـــة يف     ١-١٠-١٧ ــرجح للتعريفـ ــط املـ املتوسـ
 مجيع أحناء العامل

البلدان النامية زيادةً كـبريةً،  زيادة صادرات   ١١-١٧
سيما بغـرض مضـاعفة حصـة أقـل البلـدان منـواً مـن         وال

 ٢٠٢٠الصادرات العاملية حبلول عام 

حصــة البلــدان الناميــة وأقــل البلــدان منــواً مــن   ١-١١-١٧
  الصادرات العاملية

حتقيــق التنفيـــذ املناســـب التوقيـــت لوصـــول    ١٢-١٧
ــواً إىل ا     ــل البلــدان من ــع أق ألســواق بــدون  منتجــات مجي

رسوم مجركية أو حصص مفروضة، متاشياً مع قـرارات  
منظمة التجارة العاملية، بوسائل منها كفالة جعل قواعد 
املنشأ التفضـيلية املنطبقـة علـى املنتجـات املسـتوردة مـن       
أقل البلدان منواً شـفافةً وبسـيطةً، وكفالـة مسـامهة تلـك      

 القواعد يف تيسري الوصول إىل األسواق

متوســط التعريفــات اجلمركيــة الــيت تواجههــا    ١-١٢-١٧
ــواً   ــدان منــ ــل البلــ ــة وأقــ ــدان الناميــ ــة   البلــ ــدول اجلزريــ والــ

  النامية الصغرية

   املسائل العامة
  اتساق السياسات واملؤسسات

تعزيـــــز اســـــتقرار االقتصـــــاد الكلـــــي علـــــى        ١٣- ١٧
العــــاملي، بوســــائل تشــــمل تنســــيق السياســــات       الصــــعيد

  اتساقها  وحتقيق

  لوحة متابعة حالة االقتصاد الكلي ١-١٣-١٧

تعزيــز اتســاق السياســات مــن أجــل حتقيــق     ١٤-١٧
  التنمية املستدامة

عدد البلدان اليت لـديها آليـات لتعزيـز اتسـاق      ١-١٤-١٧
  سياسات التنمية املستدامة
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  املؤشرات  )٢٠٣٠األهداف والغايات (من خطة عام 
والقيـادة اخلاصـني    احترام اهلامش السياسايت  ١٥-١٧    

بكــل بلــد لوضــع وتنفيــذ سياســات للقضــاء علــى الفقــر 
  وحتقيق التنمية املستدامة

مدى استخدام أطر النتائج وأدوات التخطيط  ١-١٥-١٧
  اململوكة للبلدان من جانب مقدمي التعاون اإلمنائي

    شراكات أصحاب املصلحة املتعددين
حتقيـــق تعزيـــز الشـــراكة العامليـــة مـــن أجـــل    ١٦-١٧

التنمية املستدامة، واسـتكماهلا بشـراكات بـني أصـحاب     
املصــــــلحة املتعــــــددين جلمــــــع املعــــــارف واخلــــــربات 
والتكنولوجيــا واملــوارد املاليــة وتقامسهــا، وذلــك ــدف  
دعم حتقيق أهـداف التنميـة املسـتدامة يف مجيـع البلـدان،      

  وال سيما البلدان النامية

راز تقـدم يف  عدد البلدان الـيت أبلغـت عـن إحـ     ١-١٦-١٧
ــة ألصــحاب املصــلحة      ــة التنمي ــأطر رصــد فعالي ــق ب ــا يتعل م

  املتعددين اليت تدعم حتقيق أهداف التنمية املستدامة

تشـــجيع وتعزيـــز الشـــراكات العامـــة وبـــني    ١٧-١٧
القطاع العام والقطاع اخلاص وشراكات اتمـع املـدين   
ــبة مــــن      ــربات املكتســ ــتفادة مــــن اخلــ ــة، باالســ الفعالــ

  استراتيجياا لتعبئة املوارد الشراكات ومن

املبلــغ بــدوالرات الواليــات املتحــدة املرصــود   ١-١٧-١٧
للشـــراكات بـــني القطـــاعني العـــام واخلـــاص وشـــراكات      

  املدين  اتمع

    البيانات والرصد واملساءلة
ــدان       ١٨-١٧ ــدرات البل ــاء ق ــدعم لبن ــدمي ال ــز تق تعزي

الناميــة، مبــا يف ذلــك أقــل البلــدان منــواً والــدول اجلزريــة  
الصغرية الناميـة، لتحقيـق زيـادة كـبرية يف تـوافر بيانـات       
عالية اجلودة ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب 
الــدخل، واجلــنس، والســن، واالنتمــاء العرقــي واإلثــين،  

جـرة، واإلعاقـة، واملوقـع اجلغـرايف     والوضع من حيث اهل
ــياقات    ــلة يف الســ ــائص ذات الصــ ــن اخلصــ ــا مــ وغريهــ

  ٢٠٢٠الوطنية، حبلول عام 

ــة املســتدامة املوضــوعة    ١-١٨-١٧ نســبة مؤشــرات التنمي
على الصعيد الوطين مع التصنيف الكامل هلـا عنـدما تكـون    

ــاً   ــتهدفة، وفقــ ــة املســ ــة بالغايــ ــية   متعلقــ ــادئ األساســ للمبــ
  مسيةلإلحصاءات الر

عــدد البلــدان الــيت لــديها تشــريعات إحصــائية  ٢-١٨-١٧
  وطنية واليت تتقيد باملبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية

عدد البلدان اليت لديها خطـة إحصـائية وطنيـة     ٣-١٨-١٧
  ممولة بالكامل وقيد التنفيذ، حبسب مصدر التمويل

ــع     ١٩-١٧ ــة لوضـ ــادرات القائمـ ــتفادة مـــن املبـ االسـ
للتقدم احملرز يف حتقيق التنميـة املسـتدامة تكمـل    مقاييس 

الناتج احمللي اإلمجايل، ودعـم بنـاء القـدرات اإلحصـائية     
  ٢٠٣٠يف البلدان النامية، حبلول عام 

القيمة الدوالرية جلميع املـوارد املتاحـة لتعزيـز     ١-١٩-١٧
  القدرات اإلحصائية يف البلدان النامية

 واحــداً أجــرت تعــداداًنســبة البلــدان الــيت (أ)  ٢-١٩-١٧
على األقل للسكان واملساكن يف السـنوات العشـر املاضـية؛    

يف املائــة يف تســجيل املواليــد    ١٠٠و (ب) حققــت نســبة  
  يف املائة يف تسجيل الوفيات ٨٠ونسبة 
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  املرفق الرابع
املتفـق عليهـا   التحسينات والتعـديالت الـيت تعكـس مؤشـرات إطـار سـنداي           

  والتغيريات التحريرية اليت أُدخلت على مؤشرات أهداف التنمية املستدامة
  

  ١اجلدول 
  التحسينات اليت أُدخلت على إطار املؤشرات العاملية

  
  تنقيح املؤشر  )٢٠٣٠األهداف والغايات (من خطة عام 

  القضاء على الفقر جبميع أشكاله يف كل مكان - ١اهلدف     

حشـد مـوارد كـبرية مـن مصـادر متنوعـة،       كفالة  أ-١
أجـل   مـن يف ذلك عن طريق التعـاون اإلمنـائي املعـزز،     مبا

ــواً،     ــدان منـ ــل البلـ ــيما أقـ ــة، وال سـ ــدان الناميـ ــد البلـ تزويـ
يكفيهــا مــن الوســائل الــيت ميكــن التنبــؤ ــا مــن أجــل   مبــا

تنفيذ الربامج والسياسات الراميـة إىل القضـاء علـى الفقـر     
  جبميع أبعاده

ــوارد    ١-أ-١ ــبة املـ ــدةنسـ ــاً املولَّـ ــها   حمليـ ــيت ختصصـ الـ
  احلد من الفقر لربامجاحلكومة مباشرة 

ــدة      ٣-أ-١ ــدفقات الواف ــنح والت امــوع اإلمجــايل للم
ديون واليت ختصص مباشـرة لـربامج    اقتراضتستتبع  اليت ال

  ) أ(احلد من الفقر كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل

  األمن الغذائي والتغذية احملّسنة وتعزيز الزراعة املستدامة وحتقيقالقضاء على اجلوع  - ٢اهلدف 

ــالتجار واالخــتالالت القيــود تصــحيح  ب-٢  هــامنعو ةي
ــا يف ذلــك عــن طريــق       يف األســواق الزراعيــة العامليــة، مب
ــادرات      ــات الصـ ــكال إعانـ ــع أشـ ــوازي جلميـ ــاء املـ اإللغـ

األثر املماثـل، وفقـاً    الزراعية، ومجيع تدابري التصدير ذات
  لتكليف جولة الدوحة اإلمنائية

ــر و    ١-ب-٢ ــذا املؤشــ ــذف هــ ــىال يحــ ــى  إال يبقــ علــ
  ب-٢للغاية  “إعانات الصادرات الزراعية”مؤشر 

  بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف مجيع األعمار اجلميعضمان متتع  - ٣اهلدف 

حتقيـــق التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة، مبـــا يف ذلـــك   ٨-٣
احلمايــة مــن املخــاطر املاليـــة، وإمكانيــة احلصــول علـــى      
خـــدمات الرعايـــة الصـــحية األساســـية اجليـــدة وإمكانيـــة 
حصول اجلميع على األدوية واللقاحـات اجليـدة والفعالـة    

  وامليسورة التكلفة

نسبة السـكان الـذين تصـرف أسـرهم املعيشـية        ٢-٨-٣
ــات األســرة       ــن ضــمن نفق ــى الصــحة م ــات كــبرية عل نفق

ق األسرة املعيشـية  انفإة حمسوبة كحصة من جمموع املعيشي
  أو دخلها

ــات     ب-٣ ــال اللقاحــ ــوير يف جمــ ــم البحــــث والتطــ دعــ
واألدوية لألمراض املعديـة وغـري املعديـة الـيت تتعـرض هلـا       
البلدان الناميـة يف املقـام األول، وتـوفري إمكانيـة احلصـول      

نسبة السكان املستهدفني املستفيدين من مجيـع    ١-ب-٣
  اللقاحات الواردة يف الربنامج الوطين لبلدهم

__________ 

 دون تغيري. ٢-أ-١يظل املؤشر   ) أ(  
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  تنقيح املؤشر  )٢٠٣٠األهداف والغايات (من خطة عام 

على األدوية واللقاحات األساسية بأسعار معقولـة، وفقـاً       
إلعالن الدوحة بشـأن االتفـاق املتعلـق باجلوانـب املتصـلة      
بالتجــارة مــن حقــوق امللكيــة الفكريــة وبالصــحة العامــة، 
الذي يؤكد حق البلدان النامية يف االستفادة بالكامل من 
األحكـــام الـــواردة يف االتفـــاق بشـــأن اجلوانـــب املتصـــلة  
بالتجــارة مـــن حقـــوق امللكيــة الفكريـــة املتعلقـــة بأوجـــه   

ة الالزمــة حلمايـة الصــحة العامـة، وال ســيما العمــل   املرونـ 
  من أجل إمكانية حصول اجلميع على األدوية

نســبة املرافــق الصــحية املتاحــة فيهــا جمموعــة         ٣-ب-٣
تفــي بــالغرض بكلفــة أساســية مــن األدويــة الضــرورية الــيت 

  ) ب(ميسورة على الدوام

  بني اجلنسني ومتكني مجيع النساء والفتيات املساواةحتقيق  - ٥اهلدف 

ــى خــدمات الصــحة      ٦-٥ ــع عل ضــمان حصــول اجلمي
اجلنســية واإلجنابيــة وعلــى احلقــوق اإلجنابيــة، علــى النحــو 
املتفــق عليــه وفقــاً لربنــامج عمــل املــؤمتر الــدويل للســكان  

ومنهاج عمل بيجني والوثـائق اخلتاميـة ملـؤمترات    والتنمية 
  استعراضهما

عدد البلدان اليت سـنت قـوانني وأنظمـة تكفـل       ٢-٦-٥
ســنة  ١٥حصــول النســاء والرجــال الــذين يتجــاوز ســنهم  

علـــى خـــدمات الرعايـــة واملعلومـــات والتثقيـــف يف جمـــال   
  الصحة اجلنسية واإلجنابية

  واملستدامة  ورة على خدمات الطاقة احلديثة املوثوقةبتكلفة ميس اجلميعضمان حصول  - ٧اهلدف 

تعزيز التعاون الدويل من أجل تيسري الوصول إىل   أ-٧
ــك      ــك تل ــا يف ذل ــة، مب ــة النظيف ــا الطاق حبــوث وتكنولوجي
املتعلّقـة بالطاقــة املتجــددة، والكفــاءة يف اســتخدام الطاقــة  
ــف،     ــة واألنظـ ــوري املتقدمـ ــود األحفـ ــا الوقـ وتكنولوجيـ

االسـتثمار يف الـبىن التحتيـة للطاقـة وتكنولوجيـا      وتشجيع 
  ٢٠٣٠الطاقة النظيفة، حبلول عام 

ــدان      ١-أ-٧ ــة إىل البل ــة املوجه ــة الدولي ــدفقات املالي الت
دعم أنشــطة البحــث والتطــوير يف جمــال الطاقــة     لــالناميــة 

  النظيفة وإنتاج الطاقة املتجددة، مبا يف ذلك النظم اهلجينة

املطرد الشامل للجميع واملستدام، والعمالـة الكاملـة واملنتجـة، وتـوفري العمـل       االقتصاديتعزيز النمو  - ٨اهلدف 
  الالئق للجميع

ــوفر       ٨-٨ ــات عمــل ت ــة بيئ ــوق العمــل ويئ ــة حق محاي
ــال      ــيهم العمـ ــن فـ ــال، مبـ ــع العمـ ــن جلميـ ــالمة واألمـ السـ
املهاجرون، وخباصة املهاجرات، والعـاملون يف الوظـائف   

  غري املستقرة

مسـتوى امتثـال البلـدان حلقـوق العمـل (حريــة        ٢-٨-٨
إىل نصوص  تكوين اجلمعيات واملفاوضة اجلماعية) استناداً

منظمة العمل الدولية والتشريعات الوطنية، حبسب اجلـنس  
  ووضع املهاجرين

وضع وتنفيذ سياسات دف إىل تعزيـز السـياحة     ٩-٨
جـات  املستدامة اليت توفّر فرص العمل وتعزز الثقافة واملنت

  ٢٠٣٠حبلول عام  ،احمللية

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

__________ 

 دون تغيري. ٢-ب-٣يظل املؤشر   ) ب(  
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وضع وتفعيل استراتيجية عامليـة لتشـغيل الشـباب      ب-٨    
وتنفيــذ امليثــاق العــاملي لتــوفري فــرص العمــل الصــادر عــن   

  ٢٠٢٠حبلول عام  ،منظمة العمل الدولية

راتيجية وطنيــة مكتملــة وموضــوعة وجــود اســت  ١-ب-٨
موضع التنفيذ تتعلق بتشغيل الشـباب، سـواء كاسـتراتيجية    

  قائمة بذاا أو كجزء من االستراتيجية الوطنية للتشغيل
ــة املســتدامة،       علــىالتشــجيع  - ١٦اهلــدف  ــق التنمي إقامــة جمتمعــات مســاملة ال يهمــش فيهــا أحــد مــن أجــل حتقي
إىل القضـاء للجميـع، وبنـاء مؤسسـات فعالـة وخاضـعة للمسـاءلة وشـاملة للجميـع علـى           إمكانية االحتكـام   وإتاحة

  مجيع املستويات

ــدفقات غــري املشــروعة       ٤-١٦ ــدر كــبري مــن الت احلــد بق
لألمــوال واألســلحة، وتعزيــز اســترداد األصــول املســروقة 
وإعادا ومكافحة مجيع أشـكال اجلرميـة املنظمـة، حبلـول     

  ٢٠٣٠عام 

ــا     ٢-٤-١٦ ــور عليهـ ــبوطة أو املعثـ ــلحة املضـ ــبة األسـ نسـ
ها غــري صــدرخمتصــة عــن م ةاملســلّمة الــيت حتــرت ســلط  أو

ــروع ــك  أو  املشـ ــن ذلـ ــت مـ ــا أو تثبتـ ــياً ،ظروفهـ ــع  متشـ مـ
  الصكوك الدولية

    
  ٢اجلدول 

 التعديالت اليت تبين مؤشرات إطار سنداي املتفق عليها

 

والـذي وافقـت عليـه     ٢٠١٦املؤشر املـدرج يف تقريـر اللجنـة لعـام     
  املرتكز على الصيغة املتفق عليها يف إطار سنداي التعديل  اللجنة اإلحصائية يف دورا السابعة واألربعني

  القضاء على الفقر جبميع أشكاله يف كل مكان - ١اهلدف     

واملتضررين بسـبب   عدد الوفيات واملفقودين  ١-٥-١
  شخص ١٠٠ ٠٠٠من كل  الكوارث

واملتضـررين مباشـرة   عدد الوفيات واملفقودين   ١-٥-١
(تكــرار  شــخص ١٠٠ ٠٠٠مــن كــل  بســبب الكــوارث

  )١-١-١٣و  ١-٥-١١ورد يف  ما
ــادية    ٢-٥-١ ــائر االقتصـ ــة اخلسـ ــرةالنامجـ عـــن  مباشـ

  مقابل الناتج احمللي اإلمجايل العاملي الكوارث
إىل مباشــرة  الــيت تعــزى اخلســائر االقتصــادية    ٢-٥-١

  مقابل الناتج احمللي اإلمجايل العاملي الكوارث
ــتراتيجيات      ٣-٥-١ ــعت اسـ ــيت وضـ ــدان الـ ــدد البلـ عـ

  للحد من خماطر الكوارثوحملية وطنية 
اسـتراتيجيات  ذ الـيت تعتمـد وتنفِّـ    عدد البلدان  ٣-٥-١

مـع إطـار سـنداي     متشـياً  وطنية للحد من خماطر الكوارث
 ٢٠٣٠-٢٠١٥للحـــد مـــن خمـــاطر الكـــوارث للفتـــرة  

  )٢-١-١٣و  ١-ب-١١ار ما ورد يف (تكر
ــيت تعتمــد وتنفِّــ      ٤- ٥-١ ــة ال ــات احمللي ذ نســبة احلكوم

مـع   استراتيجيات حملية للحد من خماطر الكـوارث متشـياً  
ــوارث    ــة للحـــد مـــن خمـــاطر الكـ االســـتراتيجيات الوطنيـ

  )٣-١-١٣و  ٢-ب-١١(تكرار ما ورد يف 
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والـذي وافقـت عليـه     ٢٠١٦املؤشر املـدرج يف تقريـر اللجنـة لعـام     
  املرتكز على الصيغة املتفق عليها يف إطار سنداي التعديل  اللجنة اإلحصائية يف دورا السابعة واألربعني

  للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامةجعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة  - ١١اهلدف     

واملتضررين بسـبب  عدد الوفيات واملفقودين   ١-٥-١١
  شخص ١٠٠ ٠٠٠من كل  الكوارث

واملتضـررين مباشـرة   عدد الوفيات واملفقودين   ١-٥-١١
(تكــرار شــخص  ١٠٠ ٠٠٠مــن كــل  بســبب الكــوارث

  )١-١-١٣و  ١-٥-١ورد يف  ما
ــادية    ٢-٥-١١ ــائر االقتصـ ــة اخلسـ ــرة النامجـ عـــن مباشـ

املتصــــلة بالنــــاتج احمللــــي اإلمجــــايل العــــاملي،  الكــــوارث
ذلــك األضــرار الــيت حلقــت بالبنيــة التحتيــة احليويــة   يف مبــا
  بسبب الكوارثاخلدمات األساسية تعطّل و

ــاتج      ٢-٥-١١ اخلســائر االقتصــادية املباشــرة املتصــلة بالن
بالبنيـة التحتيـة   األضرار اليت حلقت واحمللي اإلمجايل العاملي 

اخلـدمات األساسـية   ب حلقـت  الـيت  األعطال وعدد احليوية
  بسبب الكوارث

ــد وتنفِّــ      ١-ب-١١ ــيت تعتم ــة ال ــات احمللي ذ نســبة احلكوم
استراتيجيات حملية للحد مـن خمـاطر الكـوارث متشـيا مـع      
ــوارث للفتـــرة       ــن خمـــاطر الكـ ــنداي للحـــد مـ ــار سـ إطـ

٢٠٣٠- ٢٠١٥  

اسـتراتيجيات   ذوتنفِّـ  الـيت تعتمـد  عدد البلدان   ١-ب-١١
مـع إطـار سـنداي     متشـياً وطنية للحد من خماطر الكوارث 

 ٢٠٣٠-٢٠١٥للحـــد مـــن خمـــاطر الكـــوارث للفتـــرة  
  )٢-١-١٣و  ٣-٥-١(تكرار ما ورد يف 

ــيت    ٢-ب-١١ ــدان الـ ــدد البلـ ــعتعـ ــتراتيجيات  وضـ اسـ
  للحد من خماطر الكوارث وحمليةوطنية 

ذ تعتمـــد وتنفِّـــنســـبة احلكومـــات احملليـــة الـــيت   ٢-ب-١١
مـع   استراتيجيات حمليـة للحـد مـن خمـاطر الكـوارث متشـياً      

ــوارث   ــة للحـــد مـــن خمـــاطر الكـ  االســـتراتيجيات الوطنيـ
  )٣-١-١٣و  ٤-٥-١(تكرار ما ورد يف 

  اختاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغري املناخ وآثاره - ١٣اهلدف 

ــيت    ١-١-١٣ ــدان الـ ــدد البلـ ــعتعـ ــتراتيجيات  وضـ اسـ
  لحد من خماطر الكوارثل وحمليةوطنية 

واملتضـررين مباشـرة   عدد الوفيات واملفقودين   ١-١-١٣
(تكــرار شــخص  ١٠٠ ٠٠٠مــن كــل  بســبب الكــوارث

  )١-٥-١١و  ١-٥-١ورد يف  ما
واملتضررين بسـبب  عدد الوفيات واملفقودين   ٢-١-١٣

  شخص ١٠٠ ٠٠٠من كل  الكوارث
اسـتراتيجيات   ذالـيت تعتمـد وتنفِّـ   عدد البلدان   ٢-١-١٣

مـع إطـار سـنداي     متشـياً وطنية للحد من خماطر الكوارث 
 ٢٠٣٠-٢٠١٥للحـــد مـــن خمـــاطر الكـــوارث للفتـــرة  

  )١-ب-١١و  ٣-٥-١(تكرار ما ورد يف 

ــيت تعتمــد وتنفِّــ      ٣-١-١٣   ــة ال ــات احمللي ذ نســبة احلكوم
ــة للحــد مــن خمــاطر الكــوارث متشــياً      اســتراتيجيات حملي
ــوارث   ــة للحـــد مـــن خمـــاطر الكـ  االســـتراتيجيات الوطنيـ

  )٢-ب-١١و  ٤-٥-١(تكرار ما ورد يف 
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  ٣اجلدول     
  التغيريات التحريرية    

  
والـذي وافقـت عليـه     ٢٠١٦املؤشر املـدرج يف تقريـر اللجنـة لعـام     

  على املؤشر الذي أُدخل التغيري التحريري  اللجنة اإلحصائية يف دورا السابعة واألربعني

  ضمان متتع اجلميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف مجيع األعمار - ٣اهلدف     

ــل     ٢-٣-٣ ــل لكــ ــار داء الســ ــدل انتشــ  ١ ٠٠٠معــ
  شخص

 ١٠٠ ٠٠٠معـــدل انتشـــار داء الســـل لكـــل   ٢-٣-٣
  شخص

  ضمان التعليم اجليد الشامل للجميع واملنصف وتعزيز فرص التعلم مدى احلياة للجميع - ٤اهلدف 

للســكان يف فئــة عمريــة معينــة  النســبة املئويــة  ١-٦-٤
مـن الكفـاءة يف    الذين حيققـون علـى األقـل مسـتوى ثابتـاً     

ــارات    ــة، (ب) املهـ ــاول (أ) األميـ ــة تتنـ ــنيفات وظيفيـ تصـ
 احلسابية، مصنفة حبسب اجلنس

الســـكان يف فئـــة عمريـــة معينـــة الـــذين   نســـبة  ١-٦-٤
يفات من الكفاءة يف تصـن  حيققون على األقل مستوى ثابتاً

وظيفيـــة تتنــــاول (أ) األميــــة، (ب) املهــــارات احلســــابية،  
  مصنفة حبسب اجلنس

  حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني مجيع النساء والفتيات - ٥اهلدف 

نسبة املقاعد اليت تشغلها النساء يف الربملانات   ١-٥-٥
  الوطنية واحلكومات احمللية

ــاء يف      ١-٥-٥ ــغلها النســـ ــيت تشـــ ــد الـــ ــبة املقاعـــ نســـ
  احلكومات احمللية (ب) و الربملانات الوطنية،  (أ)

  واملستدامة  ضمان حصول اجلميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة احلديثة املوثوقة - ٧اهلدف 

كنســبة االسـتثمارات يف جمـال كفـاءة الطاقـة       ١-ب-٧
من الناتج احمللي اإلمجـايل ومبلـغ االسـتثمار املباشـر      مئوية

األجنيب، يف شكل حتويالت مالية، من أجل البنية التحتية 
  والتكنولوجيا الالزمتني ألغراض التنمية املستدامة

ــة     ١-ب-٧  كنســبةاالســتثمارات يف جمــال كفــاءة الطاق
من الناتج احمللي اإلمجايل ومبلغ االستثمار املباشر األجنيب، 
يف شــــكل حتــــويالت ماليــــة، مــــن أجــــل البنيــــة التحتيــــة  

  والتكنولوجيا الالزمتني ألغراض التنمية املستدامة
تعزيز النمو االقتصادي املطرد الشامل للجميع واملستدام، والعمالـة الكاملـة واملنتجـة، وتـوفري العمـل       - ٨اهلدف 

  الالئق للجميع

ــزة      ١-١٠-٨ ــة وأجهـ ــارف التجاريـ ــروع املصـ ــدد فـ عـ
  شخص بالغ ١٠٠ ٠٠٠الصرف اآليل لكل 

 لكـــلعـــدد فـــروع املصـــارف التجاريـــة     (أ)  ١-١٠-٨
أجهـزة الصـرف    عدد (ب) و ،شخص بالغ ١٠٠ ٠٠٠

  شخص بالغ ١٠٠  ٠٠٠اآليل لكل 
  احلد من عدم املساواة داخل البلدان وفيما بينها - ١٠اهلدف 

يف  ٥٠نســبة الســكان الــذين يعيشــون دون      ١-٢-١٠
 العمـر واجلـنس  املائة من متوسط الدخل، مصنفة حبسب 

  واألشخاص ذوي اإلعاقة

ــون دون     ١-٢-١٠ ــذين يعيشـ ــكان الـ ــبة السـ يف  ٥٠نسـ
 اجلـنس والعمـر  املائة من متوسط الدخل، مصـنفة حبسـب   

  واألشخاص ذوي اإلعاقة
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والـذي وافقـت عليـه     ٢٠١٦املؤشر املـدرج يف تقريـر اللجنـة لعـام     
  على املؤشر الذي أُدخل التغيري التحريري  اللجنة اإلحصائية يف دورا السابعة واألربعني

ــم     ١-٣-١٠     ــوا أـ ــذين أبلغـ ــكان الـ ــبة السـ ــعروا نسـ شـ
ــز أو املضــايقة    شخصــياً األشــهر  خــاللبتعرضــهم للتميي

ــز حمظــورة   االثــين عشــر املاضــية، اســتناداً  إىل أســباب متيي
  مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان

نســـبة الســـكان الـــذين أبلغـــوا أـــم شـــعروا        ١-٣-١٠
األشـــهر  خـــاللبتعرضـــهم للتمييـــز أو املضـــايقة  شخصـــياً

ــين عشــر املاضــية، اســتناد    ــز حمظــورة    اًاالث ــباب متيي إىل أس
  مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان

  اختاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغري املناخ وآثاره - ١٣اهلدف 

املبلـغ السـنوي امـوع بـدوالرات الواليــات       ١-أ-١٣
ــداء مــن عــام  املتحــدة  ــالتزام   ٢٠٢٠ابت ــاء ب ــدف الوف

  بليون دوالر ١٠٠توفري 

ــات     ١-أ-١٣ ــدوالرات الوالي املبلــغ الســنوي امــوع ب
ــدة  ــام بـــنياملتحـ ـــدف الوفـــاء   ٢٠٢٥و  ٢٠٢٠ يعـ

  بليون دوالر ١٠٠بالتزام توفري 
  حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على حنو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة - ١٤اهلدف 

مـن   كنسـبة مئويـة  مصائد األمسـاك املسـتدامة     ١-٧-١٤
الناتج احمللـي اإلمجـايل يف الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة       

  وأقل البلدان منواً ومجيع البلدان

مــن النــاتج  كنســبةمصــائد األمســاك املســتدامة   ١-٧-١٤
ــل     ــة وأق ــة الصــغرية النامي ــدول اجلزري احمللــي اإلمجــايل يف ال

  البلدان منواً ومجيع البلدان
ــة املســتدامة،     التشــجيع علــى إقامــة جمتمعــ   - ١٦اهلــدف  ــق التنمي ات مســاملة ال يهمــش فيهــا أحــد مــن أجــل حتقي
إمكانية االحتكـام إىل القضـاء للجميـع، وبنـاء مؤسسـات فعالـة وخاضـعة للمسـاءلة وشـاملة للجميـع علـى             وإتاحة

  مجيع املستويات

نسبة السكان الراضـني عـن جتربتـهم األخـرية       ٢-٦-١٦
  يف استعمال اخلدمات العامة

نســبة الســكان الراضــني عــن جتربتــهم األخــرية   ٢-٦-١٦
  يف استعمال اخلدمات العامة
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  جبميع أشكاله يف كل مكان الفقرالقضاء على  - ١اهلدف     
أ كفالة حشد موارد كبرية مـن مصـادر متنوعـة،    -١

مبـا يف ذلــك عــن طريــق التعــاون اإلمنــائي املعــزز، مــن  
أجــل تزويــد البلــدان الناميــة، وال ســيما أقــل البلــدان   

ميكـن التنبـؤ ـا مـن      اليتمنوا، مبا يكفيها من الوسائل 
أجــل تنفيــذ الــربامج والسياســات الراميــة إىل القضــاء  

  على الفقر جبميع أبعاد

التعــاون الــدويل يف جمــاالت التعلــيم والصــحة واحلمايــة   
  االجتماعية

  القضاء على اجلوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية احملسنة وتعزيز الزراعة املستدامة - ٢اهلدف 
وضع اية جلميع أشكال سوء التغذية، حبلـول   ٢-٢

، مبــا يف ذلــك حتقيــق األهــداف املتفــق     ٢٠٣٠عــام 
دوليا بشأن توقّف النمو واهلزال لـدى األطفـال    عليها

دون ســن اخلامســة، ومعاجلــة االحتياجــات التغذويــة  
للمراهقات واحلوامل واملراضـع وكبـار السـن حبلـول     

  ٢٠٢٥عام 

  يف سن اإلجناب للوايتافقر الدم بني النساء 

أ زيادة االستثمار، مبا يف ذلك عن طريق التعـاون  -٢
البىن التحتيـة الريفيـة، ويف البحـوث     يفالدويل املعزز، 

الزراعيــة وخــدمات اإلرشــاد الزراعــي، ويف تطــوير     
التكنولوجيــا وبنــوك اجلينــات احليوانيــة والنباتيــة مــن   

بلـــدان أجـــل تعزيـــز القـــدرة اإلنتاجيـــة الزراعيـــة يف ال
  النامية، وال سيما يف أقل البلدان منواً

  عنصر االستثمار اخلاص  

  ضمان متتع اجلميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف مجيع األعمار - ٣اهلدف 
املبكـــــرة النامجـــــة عـــــن     الوفيـــــات ختفـــــيض  ٤-٣

غري املعدية مبقدار الثلث مـن خـالل الوقايـة     األمراض
العقليــتني حبلــول والعــالج وتعزيــز الصــحة والســالمة 

  ٢٠٣٠عام 

  لألفراد املصابني باالكتئاب العالجيةالتغطية 

  النفسانية املؤثراتتعاطي تعزيــز الوقايــة مــن إســاءة اســتعمال املــواد، مبــا   ٥-٣
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مــواد اإلدمــان وتنــاول الكحــول علــى  تعــاطييشــمل     
  حنو يضر بالصحة، وعالج ذلك

  

خفض عدد الوفيـات واإلصـابات النامجـة عـن      ٦-٣
ــاملي إىل النصــف     ــى الصــعيد الع ــرور عل  ،حــوادث امل

  ٢٠٢٠حبلول عام 

  النامجة عن حوادث املرور على الطرق اإلصابات

ــات    ٩-٣ ــدد الوفيــ ــن عــ ــبرية مــ ــة كــ ــد بدرجــ احلــ
ــة      ــواد الكيميائي ــرض للم ــراض النامجــة عــن التع واألم

حبلـول   ،اخلطرة وتلويث وتلوث اهلـواء واملـاء والتربـة   
  ٢٠٣٠عام 

تعزى إىل تلوث اهلواء يف أمـاكن املعيشـة   األمراض اليت 
  ويف البيئة احمليطة

األمــراض الــيت تعــزى إىل امليــاه غــري املأمونــة والصــرف   
واالفتقـــار إىل النظافـــة الصـــحية  املـــأمونالصـــحي غـــري 

(التعرض ملصادر غري مأمونـة خلـدمات امليـاه والصـرف     
  الصحي والنظافة الصحية)

  ري املتعمداليت تعزى إىل التسمم غ األمراض
ب دعــم البحــث والتطــوير يف جمــال اللقاحـــات     -٣

واألدوية لألمراض املعدية وغـري املعديـة الـيت تتعـرض     
ــة     ــوفري إمكاني ــة يف املقــام األول، وت ــدان النامي هلــا البل
احلصول على األدويـة واللقاحـات األساسـية بأسـعار     
معقولة، وفقا إلعالن الدوحـة بشـأن االتفـاق املتعلـق     

ــب ا ــة     باجلوانـ ــوق امللكيـ ــن حقـ ــارة مـ ــلة بالتجـ ملتصـ
الفكرية وبالصحة العامـة، الـذي يؤكـد حـق البلـدان      
الناميــة يف االســتفادة بالكامــل مــن األحكــام الــواردة  
ــن     ــب املتصــلة بالتجــارة م ــق باجلوان يف االتفــاق املتعل
حقوق امللكية الفكرية املتعلقة بأوجه املرونـة الالزمـة   

ــة الصــحة العامــة، وال ســيما ا  لعمــل مــن أجــل  حلماي
  إمكانية حصول اجلميع على األدوية

دف للـــربح يف قطاعـــات ااخلـــاص وغـــري اهلـــ االســـتثمار
  البحوث الطبية واخلدمات الصحية األساسية

ج زيـــادة التمويـــل يف قطـــاع الصـــحة وتوظيـــف -٣
ــة يف هــذا القطــاع وتطويرهــا    ــهاالقــوى العامل  وتدريب

واستبقائها يف البلدان النامية، وخباصة يف أقل البلـدان  
  منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية، زيادة كبرية

  القوى العاملة يف قطاع الصحة
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  ضمان التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى احلياة للجميع - ٤ اهلدف    
ضمان أن يتمتع مجيع الفتيات والفتيـان بتعلـيم    ١-٤

جماين ومنصف وجيـد، ممـا يـؤدي إىل     وثانويابتدائي 
حتقيـــق نتـــائج تعليميـــة مالئمـــة وفعالـــة حبلـــول عـــام  

٢٠٣٠  

  عدد األطفال غري امللتحقني باملدارس
عـدد سـنوات التعلـيم اـاين واإللزامـي الـيت يقضـي ـا         

  القانون

كــبرية يف عــدد املــنح املدرســية  ب الزيــادة بنســبة -٤
 وخباصـة املتاحة للبلدان الناميـة علـى الصـعيد العـاملي،     

ــة    ــة الصــغرية النامي ألقــل البلــدان منــوا والــدول اجلزري
والبلدان األفريقيـة، لاللتحـاق بـالتعليم العـايل، مبـا يف      
ــا املعلومــات     ــدريب املهــين وتكنولوجي ذلــك مــنح الت

هلندسـية والعلميـة يف   واالتصاالت، والربامج التقنية وا
البلـــدان املتقدمـــة النمـــو والبلـــدان الناميـــة األخـــرى، 

  ٢٠٢٠حبلول عام 

ــنح الدراســية إىل     ــها امل ــول من ــيتُ متّ املصــادر اإلضــافية ال
 هــااإلمنائيــة الرمسيــة، مبــا في املسـاعدة جانــب متويلــها مــن 

  املصادر اخلاصة

  للجميع وإدارا إدارة مستدامةضمان توافر املياه وخدمات الصرف الصحي  - ٦ اهلدف
ــع    ٤-٦ ــاه يف مجيـــ ــتخدام امليـــ ــاءة اســـ ــادة كفـــ زيـــ

القطاعات زيادة كبرية وضـمان سـحب امليـاه العذبـة     
علــى حنــو مســتدام مــن أجــل معاجلــة شــح    وإمــداداا

امليــاه، واحلــد بدرجــة كــبرية مــن عــدد األشــخاص       
  ٢٠٣٠الذين يعانون من ندرة املياه، حبلول عام 

ــرادعــدد  ــانون مــن إجهــاد   ا األف ــذي يع ــوارد ل ــامل  ةاملائي
  نقص املياه  أو

  ضمان حصول اجلميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة احلديثة املوثوقة واملستدامة - ٧اهلدف 
ضـمان حصــول اجلميــع بتكلفـة ميســورة علــى    ١-٧

  ٢٠٣٠خدمات الطاقة احلديثة املوثوقة حبلول عام 
  حتمل تكلفة الكهرباء علىالقدرة 

تعزيــز النمــو االقتصــادي املطــرد والشــامل للجميــع واملســتدام، والعمالــة الكاملــة واملنتجــة،     - ٨ اهلــدف
  وتوفري العمل الالئق للجميع

حتقيق العمالـة الكاملـة واملنتجـة وتـوفري العمـل       ٥-٨
الالئــق جلميــع النســاء والرجــال، مبــن فــيهم الشــباب    

العمـل  واألشخاص ذوو اإلعاقة، وتكافؤ األجر لقـاء  
  ٢٠٣٠املتكافئ القيمة، حبلول عام 

  للعمل الالئق اإلضافيةاجلوانب 

اختاذ تدابري فورية وفعالة للقضاء على السـخرة   ٧-٨
وإاء الـرق املعاصـر واالجتـار بالبشـر وضـمان حظـر       
واستئصال أسوأ أشكال عمل األطفـال، مبـا يف ذلـك    

  القسري العملانتشار 
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جتنيدهم واستخدامهم كجنود، وإاء عمل األطفـال      
    ٢٠٢٥جبميع أشكاله حبلول عام 

دف إىل تعزيــــز وضـــع وتنفيـــذ سياســـات ـــ     ٩-٨
الــيت تــوفر فــرص العمــل وتعــزز      املســتدامةالســياحة 

  ٢٠٣٠الثقافة واملنتجات احمللية حبلول عام 

  املستدامة السياحةخطط/برامج 
  

ــى      ١٠-٨ ــة عل ــة احمللي ــدرة املؤسســات املالي ــز ق تعزي
ــةتشــجيع  ــى اخلــدمات املصــرفية     إمكاني احلصــول عل

  والتأمني واخلدمات املالية للجميع، وتوسيع نطاقها

  احلصول على اخلدمات االجتماعية
  

  إقامة بىن حتتية قادرة على الصمود، وحتفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع االبتكار - ٩اهلدف 
ــز  ٢-٩ ــنيعتعزيـ ــتدام،   التصـ ــع واملسـ ــامل للجميـ الشـ

ــادة كــبرية حبلــول عــام    ــق زي يف حصــة  ٢٠٣٠وحتقي
الصــــناعة يف العمالــــة ويف النــــاتج احمللــــي اإلمجــــايل، 

يتماشى مع الظروف الوطنية، ومضـاعفة حصـتها    مبا
  يف أقل البلدان منواً

  “مؤهالت التصنيع الشامل للجميع واملستدام”

  داخل البلدان وفيما بينهااحلد من انعدام املساواة  - ١٠ اهلدف
ــاعي    ٢-١٠ ــاج االجتمــــ ــز اإلدمــــ ــني وتعزيــــ متكــــ

ــادي  ــيواالقتصــ ــر    والسياســ ــض النظــ ــع، بغــ للجميــ
الســن أو اجلــنس أو اإلعاقــة أو االنتمــاء العرقــي   عــن
اإلثــين أو األصــل أو الــدين أو الوضــع االقتصــادي  أو

  ٢٠٣٠أو غري ذلك، حبلول عام 

  للجميع السياسياإلدماج 

تكــافؤ الفــرص واحلــد مــن أوجــه انعــدام  ضــمان  ٣- ١٠
املساواة يف النتائج، مبا يف ذلك مـن خـالل إزالـة القـوانني     
والسياســات واملمارســات التمييزيــة، وتعزيــز التشــريعات  

  والسياسات واإلجراءات املالئمة يف هذا الصدد

  اليت تعزز وترصد املساواة وعدم التمييز القانونيةاألطر 

 املاليـة ال سيما السياسات اعتماد سياسات، و ٤-١٠
وسياســات األجــور واحلمايــة االجتماعيــة، وحتقيــق     

  قدر أكرب من املساواة تدرجيياً

  االقتصادية املساواةعدم 

تيســري اهلجــرة وتنقــل األشــخاص علــى حنــو     ٧-١٠
منظم وآمن ومنتظم ومتسم باملسـؤولية، مبـا يف ذلـك    
من خالل تنفيذ سياسـات اهلجـرة املخطـط هلـا والـيت      

  تتسم حبسن اإلدارة

  وإصابام واجلرائم املرتكبة ضدهم املهاجرينوفيات 
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  ضمان وجود أمناط استهالك وإنتاج مستدامة - ١٢ اهلدف    
حتقيق اإلدارة السليمة بيئيا للمواد الكيميائيـة   ٤-١٢

ــع ــا لألطــر      ومجي ــوال دورة عمرهــا، وفق النفايــات ط
ــبرية مـــن    الدوليـــة املتفـــق عليهـــا، واحلـــد بدرجـــة كـ
إطالقها يف اهلواء واملـاء والتربـة مـن أجـل التقليـل إىل      
ــى صــحة اإلنســان      أدىن حــد مــن آثارهــا الضــارة عل

  ٢٠٢٠والبيئة، حبلول عام 

االتفاقات القانونية املتعلقـة بالنفايـات اخلطـرة، ومـا إذا     
ـا  جبااوت البلدان تفي بالشكل الكايف بتعهـداا و كان

  املتعلقة بكل اتفاق

تشـــجيع الشـــركات، وال ســـيما الشـــركات   ٦-١٢
الكــــبرية وعــــرب الوطنيــــة، علــــى اعتمــــاد ممارســــات 

، وإدراج معلومـــــات االســـــتدامة يف دورة مســـــتدامة
  تقدمي تقاريرها

  املمارسات املستدامة

واملـوارد البحريـة واسـتخدامها علـى حنـو مسـتدام لتحقيـق التنميـة         حفظ احمليطات والبحـار   - ١٤ اهلدف
  املستدامة

تنظيم الصيد على حنو فعال، وإاء الصـيد املفـرط    ٤- ١٤
ـــ   ــري املبلَّ ــانوين وغـ ــري القـ ــيد غـ ــري  والصـ ــه وغـ ــنظمغ عنـ  املـ

وممارسات الصيد املدمرة، وتنفيذ خطط إدارة قائمـة علـى   
العلم، مـن أجـل إعـادة األرصـدة السـمكية إىل مـا كانـت        
ــل إىل      ــى األقـ ــل علـ ــن، لتصـ ــت ممكـ ــرب وقـ ــه يف أقـ عليـ
املستويات اليت ميكـن أن تتـيح إنتـاج أقصـى غلـة مسـتدامة       

  ٢٠٢٠ملا حتدده خصائصها البيولوجية، حبلول عام  وفقاً

  غ عنه وغري املنظمغري القانوين وغري املبلَّ األمساكصيد 

زيادة الفوائد االقتصادية الـيت تتحقـق للـدول     ٧-١٤
ــن      ــوا مـ ــدان منـ ــل البلـ ــة وأقـ ــغرية الناميـ ــة الصـ اجلزريـ

املستدام للموارد البحرية، مبا يف ذلـك مـن    االستخدام
ــة    ــاك، وتربيـ ــائد األمسـ ــتدامة ملصـ خـــالل اإلدارة املسـ

  ٢٠٣٠األحياء املائية، والسياحة، حبلول عام 

األثر االقتصادي املترتب على االسـتخدامات املسـتدامة   
وتربية األحياء املائية والسـياحة واملـوارد    األمساكملصائد 

  خرىالساحلية والبحرية األ
  األحياء املائية تربيةإنتاجية 

محايــة الــنظم اإليكولوجيــة الربيــة وترميمهــا وتعزيــز اســتخدامها علــى حنــو مســتدام، وإدارة  - ١٥ اهلـدف 
الغابات على حنو مستدام، ومكافحـة التصـحر، ووقـف تـدهور األراضـي وعكـس مسـاره، ووقـف فقـدان          

  التنوع البيولوجي
أ حشــــد املــــوارد املاليــــة مــــن مجيــــع املصــــادر -١٥

وزيادا زيادة كبرية بغرض حفظ التنوع البيولـوجي  
  اإليكولوجية واستخدامها استخداماً مستداماً والنظم

ــادر  ــوع    امصـ ــظ التنـ ــل حفـ ــن أجـ ــة مـ ــل اخلاصـ لتمويـ
البيولوجي والنظم اإليكولوجية واستخدامها استخداماً 

  مستداماً
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لى إقامة جمتمعات مساملة ال يهمش فيها أحد من أجل حتقيـق التنميـة املسـتدامة،    التشجيع ع - ١٦اهلدف     
وإتاحة إمكانيـة وصـول اجلميـع إىل العدالـة، وبنـاء مؤسسـات فعالـة وخاضـعة للمسـاءلة وشـاملة للجميـع            

  على مجيع املستويات
تعزيز سيادة القانون علـى الصـعيدين الـوطين     ٣-١٦

ــدويل  ــرص وصــ   وضــمانوال ــافؤ ف ــع إىل تك ول اجلمي
  العدالة

  إمكانية اللجوء إىل القضاء املدين

إنشــاء مؤسســات فعالــة وشــفافة وخاضــعة      ٦-١٦
  على مجيع املستويات للمساءلة

  الثقة يف خمتلف املؤسسات العامة

كفالـــة وصـــول اجلمهـــور إىل املعلومـــات     ١٠-١٦
احلريات األساسية، وفقـاً للتشـريعات الوطنيـة     ومحاية

  واالتفاقات الدولية

  األساسية األخرى احلريات

  تعزيز وسائل تنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية املستدامة - ١٧ اهلدف
    التكنولوجيا

تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل بـني الشـمال    ٦-١٧
وفيما بني بلـدان اجلنـوب والتعـاون الثالثـي      واجلنـوب 

ــا يتعلــــق بــــالعلوم والتكنولوجيــــا واالبتكــــار      يف مــ
والوصول إليها، وتعزيز تبادل املعـارف وفـق شـروط    
 متفـــق عليهـــا، بوســـائل تشـــمل حتســـني التنســـيق يف 

ــا ــى مســتوى      م ــة، وال ســيما عل ــات القائم ــني اآللي ب
ــري      ــة لتيسـ ــة عامليـ ــالل آليـ ــن خـ ــدة، ومـ ــم املتحـ األمـ

  التكنولوجيا

البحـــث  املوجهـــة ألنشـــطةالدوليـــة  التـــدفقاتجممـــوع 
  والتطوير

التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا وآليـة بنـاء    ٨-١٧
القــدرات يف جمــاالت العلــم والتكنولوجيــا واالبتكــار  

، وتعزيـز  ٢٠١٧ عـام لصاحل أقـل البلـدان منـواً حبلـول     
اســــتخدام التكنولوجيـــــات التمكينيــــة، وال ســـــيما   

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

التكنولوجيــــا  و ت العلــــم التعــــاون الــــدويل يف جمــــاال  
  وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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    املسائل العامة    
    البيانات والرصد واملساءلة

االســـتفادة مـــن املبـــادرات القائمـــة لوضـــع  ١٩-١٧
مقــاييس للتقــدم احملــرز يف حتقيــق التنميــة املســتدامة      

احمللــي اإلمجــايل، ودعــم بنــاء القــدرات  تكمّــل النــاتج
  ٢٠٣٠اإلحصائية يف البلدان النامية، حبلول عام 

ــة      ــق التنميـ ــرز يف حتقيـ ــدم احملـ ــافية للتقـ ــاييس اإلضـ املقـ
  املستدامة اليت تكمل الناتج احمللي اإلمجايل

    
 


