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الطوعيك  فكي  الوطنيك  واملاراعةكاتالتنمي  املسكتدام  بشأن إ ر املنتدى السياس   الارفيع املستوى  الةام لألمم املتحدت

 .املنتدى

بيانككات عككن  لتككوفير االسككتةداد مككدى ايككد لتحديككد مقككدمي البيانككات فككي بلككد مككا هككو تقيككيم ا سككاد ويمكككن القككول بككأن األ 

لكككو ارت بكككأن يكككتم ل. ويوصككك   فاريكككق املؤشكككارات التكككابع مؤشكككارات أهكككداف التنميككك  املسكككتدام  وتحديكككد الثركككارات فكككي البيانكككات

 مثكككككل و ارت ال ككككك   ،تنفيكككك  هككككك   التقييمككككات بالتةكككككاون الوثيكككككق مككككع منتاكككككي البيانكككككات املةنيككككين فكككككي الكككككو ارات التنفي يكككك 

ھكككي  التحلكككي ت لملككك  والنتيلككك  األساسكككي  ، .م، وغيكككرهومصكككارف قطكككار املار ككك ل  ،والتةلكككيم الةكككا ي التةلكككيموو ارت  الةامككك ،

 .واملؤسسات والقطاع ا صاص واملنظمات غير ا  کومی  الو ارات التنفي ي وت صیصھا بين  املسؤولي  تحديد

:هيئكككككك  وطنيكككككك   إماانيكككككك  إنشككككككاءارت فككككككي وينبغككككككي أن تنظككككككار الككككككو   لتنميكككككك  هككككككداف افاريككككككق مؤشككككككارات قطككككككار الوطنيكككككك  أل  حمككككككث  

بكين أعمككال ا املككات  والتوافككق تسكا االتحقيككق مككن أعكل لتنسككيق نظكام قيككاد أهكداف التنميكك  املسكتدام    املسكتدام 

بةكككين  االختصاصكككات التاليككك  أخككك . وينبغكككي وتنفيككك ها ومناقشككك  املناايكككات املقبولككك  دوليكككا   ،وتبكككادل املةلومكككات املةنيككك ،

 :االعتبار

وسككككككككا  واأل  ،التلاريكككككككك  والشككككككككار ات ،واملؤسسككككككككاتالتنفي يكككككككك ، عميككككككككع الككككككككو ارات  مملمكككككككك  إبكككككككك  و ارت الكككككككك تتككككككككو ر -

واملنظمكككككات غيككككككر الاربحيككككك  ذات الصكككككل  بمؤشكككككارات أهكككككداف التنميكككككك   ،ات غيكككككر ا  اوميككككك واملنظمككككك ، اديميككككك األ

تحديات أهداف التنمي  املستدام . ومكن شكأن  للترل  عمرفي تة ي  التةاون والكفاءت  واإلسملام ،املستدام 

 .ه   الةملي  يسمللتةيين عمل  تنسيق في  ل هيئ  أن 

 التنميكك  بأهكدافواملؤشكارات ا صاصكك   البيانكاتار تككوفحسك   الوطنيكك طككار  تنسكیق االتصكاالت تكدرد الكو ارت  -

 .املستدام 

حصكاءات أهكداف التنميك  املسكتدام  وتقكديم إ تكوفيرلعمكر املسكتوى الكوط   عملك  التنسكيق  هكيالو ارت  تاون  -

 .الدعم الف   عند الضارورت

و خطككككي عمككككل خككككارائي طككككار  وطنيكككك  مفصككككل  أ ، فةلي ككككا أن تةككككدالوطنيكككك  بمككككا أن الككككو ارت هككككي عملكككك  التنسككككيق -

 .هداف التنمي  املستدام اإلحصائي  أل ؤشارات امللتنفي  املةايير الدولي  في توفير البيانات املتةلق  ب

بشكككال  اعتماعكككات مكككع مسكككت دمي البيانكككات الارئيسكككيين لفملكككم احتياعكككا  م اإلحصكككائي  تقكككوم الكككو ارت بتنظكككيم -

 .أفضل

وال كك    ،املثككال، بشككأن ا  مايكك  االعتماعيكك تقنيكك  مواضككيةي  حعمككر سككبيل  نشككاء فككار  عمككلإتتككو ر الككو ارت  -

ومكككككا إ كككككر ذلككككك   ملناقشككككك  املسكككككائل ، وحمايككككك  البيئككككك  ،والتكنولوعيكككككا واالبتاكككككار ،والنمكككككو االقتصكككككادل السكككككااني ،

 .املتصل  بقياد أهداف التنمي  املستدام  في ه   امللاالت

 ستدامة العامليةتقييم مدى االستعداد لتقديم بيانات عن مؤشرات أهداف التنمية امل 3.1

 تحديد مقدمي البيانات ومصادرها -
املةنيك  فكي قطكار لتقكديم بيانكات عكن أهكداف  ا املاتفي تقييم مدى استةداد  رئيسيا   و ارت دورا  الينبغي أن تلة  

فكي  رائكدا   دورا   ويمككن للكو ارت أن تلةك قليميك  والوطنيك . واإلالتقكاريار الةامليك   إعكدادالتنمي  املستدام  من أعكل 
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الككككككككو ارات التنفي يكككككككك  تسككككككككمليل التواصككككككككل مككككككككع  هكككككككك   ا املككككككككات ع ككككككككر سككككككككتةداد ملككككككككدى اتقييمككككككككات الوطنيكككككككك  التنسككككككككيق 

. ويتطلكك  تقيككيم ا ااه يكك  ا املككات املةنيكك م تلككف    مككن قبككلسككت دامال التقيككيم هكك ا . وينبغككي نشككار واملؤسسككات

 .للمؤشارات الةاملي  واض   وعود تةاريفات وبيانات وصفي    ل الناجح 

البيانكككككككات املحتملكككككككين للمؤشكككككككارات اإلحصكككككككائي  ضكككككككمن نظامملكككككككا  مككككككك ودل غكككككككي أن تقكككككككوم الكككككككو ارت بتحديكككككككدو ككككككك ل  ينب

و ارت عمككر مصككادر بيانككات الكك تةتمككدت، قككد ا  ككاال . وفككي بةكك  هككاتوافار مككدى اإلحصككائي الككوط   ومصككادر البيانككات و 

 .املقدم نات عودت أو شفافي  أو توقيت البيافي وعود أل قصور م  وظ تبين لملا  إذا ماغير رسمي ، 

 ،البيانكات املحتملكين للمؤشكارات غيكر اإلحصكائي  حعمكر سكبيل املثكال مك ودلبتحديكد و ارت ال تقومأن  ويمكن أيضا  

  .واألوسا  األ اديمي  وضع السياسات،املةني  ب ؤسساتاملمن م تلف 

تقككوم  منككتظم، ومككن ثككمبشككال  مككم املتحككدتاأل ت لو ككاال حصككاءات الوطنيكك  ودون الوطنيكك  تقككديم اإل و ارت الكك وتتككو ر

. ومكككككع ا ديكككككاد لطبيةككككك  مملامملكككككا و كككككاالت ب نتكككككاج إحصكككككاءات عامليككككك  قابلككككك  للمقارنككككك  فكككككي منكككككاطق محكككككددت وفقكككككا  هككككك   ال

 .البيانات أيضا  ه   من حيت ا حام والنطا ، ا داد حام وتةقيد تدفقات  باإلحصاءاتاالهتمام 

 املفاهيميةتحديد ومعالجة الثغرات في البيانات واملنهجيات والقضايا  -
ا  و مكك  تةت ككر . و علي ككا ا املكد يككد مككن بك ل اململكاالت االهتمككام املشككير   ال ك  تحتككاج إ ككر  الككو ارتينبغكي أن تحككدد 

وضككع  فكيواملسكاعدت  ،ضككاروري  لضكمان إماانيك  مقارنك  البيانكاتأمكورا  الارشكيدت والتوعيك  التق ك  وماراقبك  ا اكودت 

مككككا ن الارئيسككككي  لتبككككادل ا ص ككككرات األ هككككي  الككككو ارتاعتماعككككات  إحصككككاءات عديككككدت عنككككد الضككككارورت. وينبغككككي أن تظككككل

أن ال ، مصككككط ح. وفككككي عمليكككك  التقيككككيم ال كككك  نقككككوم   ككككا، ينبغككككي تنككككاول الدولكككك واستكشككككاف ا  لككككول املحتملكككك  داخككككل 

فككي إطكار املؤشككارات عككن طاريكق اقيككرائ تصككنيف م ئكم؛ وتقيككيم مككدى م ءمكك   بشككال واف  ، يت لكف احككد عككن الار ك 

 .بشأن مسائل تصنيفي  م تارت الدول أفضل املمارسات وتلارب  وماراعة ض التصنيف؛ البيانات ألغارا

 وضع مؤشرات وطنية ودون وطنية 4.1

التنمي  املستدام  إ ر إعاراءات وتدابير عمر الصةيدين الوط   ودون الوط   وإدماعملا مكع وغايات تحويل أهداف إن 

خطكوت حاسكم  للنلكائ فكي تنفيك  سيشكال ن تكدخ ت السياسكات وغيرهكا مك 2022-2017اسيراتيلي  التنمي  الوطني  

دعككككم قيككككاد االسككككيراتيليات مككككن أعككككل  هككككداف. ويمكككككن وضككككع مؤشككككارات وطنيكككك  السككككتكمال املؤشككككارات الةامليكككك هكككك   األ 

 .هدافاأل لتنمي  املستدام  عمر األولويات الوطني  في تنفي  ألهداف االوطني . ويتوقف قارار اعتماد مؤشارات وطني  

هكككك   التقككككدم املحككككار  فككككي تحقيككككق مككككدى قائمكككك  مؤشككككارات أهككككداف التنميكككك  املسككككتدام  الةامليكككك  لقيككككاد  تصككككميم تككككموقكككد 

أولويككككات وطنيكككك   تاككككون هنككككا  عنككككدما  1لملككككا مككككا ي ررهككككا: ح، فاملؤشككككارات الوطنيكككك أمككككا هككككداف عمككككر املسككككتوى الةككككال  . األ 

مككا ي كك  دولكك   لقيككاد إضككافي مؤشككارات  السياسكك   عنككدما تتطلكك  2حأو املؤشككارات الةامليكك ؛  غيككر مكك  ورت فككيمحككددت 

الةامليككك  طموحككك  بمكككا فيككك   الرايكككات  عنكككدما ال تاكككون 3؛ أو حبشكككال أ تكككر تفصكككي   املسكككتدام   التنميككك  أهكككدافقطكككار مكككن 

، مككن قبكل صككانسي السياسككات املؤشككارات الوطنيك تككتم املطالبك  بأن  . ومككن املتوقكع أ تكر مككن اللك ومالكفايك  حأو طموحكك  

 2030صطكك  ا الختيككار والقيككاد بالتشككاور مككع النظككام اإلحصككائي الككوط  . وعكك وت عمككر ذلكك ، تؤ ككد ا أن يككتم مككع ضككارورت
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وطنيككككك  ألهكككككداف التنميككككك  الؤشكككككارات املعمكككككر ا  اعككككك  إ كككككر اسكككككت دام ائليكككككات والةمليكككككات القائمككككك . ولككككك ل ، عنكككككد وضكككككع 

ت املتصكل  بالتنميك  املسكتدام . االعتمكاد عمكر السياسكات واملؤشكارات القائمك  فكي امللكاال أن يكتم  يستحسكناملستدام ، 

املتمثلكككك  فككككي وضككككع مؤشككككارات حيوروسككككتات   األوروبككككي ل تحككككادوخيككككر مثككككال عمككككر ذلكككك  هككككو اسككككيراتيلي  املكتكككك  اإلحصككككائي 

مع االتحاد األوروبي،  اتإ ر اإلحصاءات القائم  وأولويات سياس استنادا  أهداف التنمي  املستدام  ل تحاد األوروبي 

 .2السبة  عشارميع أهداف التنمي  املستدام  س   اشمولملا في الوقت نف

عمكككر الصكككةيد أمكككا وتتكككألف قائمككك  مؤشكككارات أهكككداف التنميككك  املسكككتدام  الةامليككك  فكككي الرالككك  مكككن مؤشكككارات موضكككوعي .  

أثبتكككت املؤشكككارات ال اتيككك  للارفاهيككك ، عمكككر سكككبيل املثكككال، أ  كككا  ، حيكككتمؤشكككارات ذاتيككك وضكككع يمكن النظكككار فكككي فكككالكككوط  ، 

. وهنكككا  اهتمكككام ميفايكككد بفملكككم التنميككك  املسكككتدام  باسكككت دام  كككل مكككن التكككدابير موثكككو   بشكككالقيكككاد   للوقابلككك ،صكككا   

 .املوضوعي  وال اتي 

 :ف ن  من املستحسن النظار في املةايير التالي  الختيار مؤشارات وطني ، وعلي 

صطك  ا  قصكد وطمكوئل  فكاظ عمكر متوا ن بكين املؤشكارات االعتماعيك  واالقتصكادي  والبي يك  الا  فاظ عمر  -

 ؛2030

إذا  انكككككت أهكككككداف التنميككككك  املسكككككتدام  تسككككك  دف عمكككككر وعككككك  التحديكككككد  إال  ،ولويككككك  ملؤشكككككارات النتكككككائ األ إعطكككككاء  -

 ؛امل ارعاتت أو املدخ  

واملناايات املتفق  املةتمدتإعطاء األولوي  للمؤشارات ال   يصدرها النظام اإلحصائي الارس   وفقا للمةايير  -

 علي ا؛

بحالككك  التنميككك  الوطنيككك  فكككي قطكككار. وينبغكككي أن  املتةلقككك  ا  اليككك   مؤشكككارات التنميككك  املسكككتدام  النظكككار فكككي قائمككك -

وال ككككك   ا  مايككككك  االعتماعيككككك ، مؤشكككككارات تكككككارتبي ملموعكككككات املؤشكككككارات بملكككككاالت السياسككككك  الةامككككك  حمثكككككل 

 ، والتةليم ا ايد، والارفا  ؛السااني 

 ؤشارات؛أمكن لتقليل عدد امل مااختيار مؤشارات متةددت األغاراض  -

التقليل من ع ء اإلب  ، مع األخ  في االعتبار أن الةديد من املؤشكارات الةامليك  يمككن أن تنتلملكا املنظمكات  -

 .عمر النظم اإلحصائي  الوطني  عبئا   تشالال هي الدولي  حال سيما املؤشارات النوعي  ، وبالتا ي 

 عامليةتوفير البيانات بشأن مؤشرات أهداف التنمية املستدامة ال  5.1

إن الملدف من إطار مؤشارات أهداف التنمي  املستدام  الةاملي  هو تكوفير األسكاد لتقاريكار األمكين الةكام لألمكم املتحكدت 

عن املنتدى السياس   الارفيع املستوى السنول، حيت يست دم التقاريار ملاميع عاملي  وإقليمي ، وال يقدم، من حيت 

، ف ن البيا وامللكاميع  ننكات الوطنيك  املنسكق  عامليكا  حال ك  تقكدمملا و كاالت األمكم املتحكدت املبدأ، بيانات وطني . وعموما 

اإلقليمي  والةاملي  متاح  ضمن قاعدت بيانات مؤشارات أهداف التنمي  املستدام  الةاملي  لكدى الشكةب  اإلحصكائي  

 .باألمم املتحدت

                                                           
 . املاراعة  األو ر.2حصاء. فار  الةمل املةني  بوضع املؤشارات الوطني . الوثيق  رقم اإل و ارت الت طيي التنمول و  2
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املستوى فكي املاراعةكات الوطنيك  الطوعيك  ال ك  تقكوم  وباإلضاف  إ ر تقاريار األمين الةام، ينظار املنتدى السياس   الارفيع 
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 امع البيانكات أو تقكديمملا تتكيق ملقكدمي البيانكات امل تلفكين تقكديم /  منص   1التنمي  املستدام  من ث ث  ماونات: ح

الةثكككور عمكككر ا اكككداول والنصكككوص  مسكككت دمي ا مكككن مككككنتنشكككار  منصككك   3ح ؛  قاعكككدت بيانكككات اإلنتكككاج2نشكككار البيانكككات؛ ح

 .واملطبوعات

خكككارج مكككن البيانكككات  تقكككديم ملككك ودلآليككك  عمكككر مل تتشككك يمككككن أنأل  كككا  ،ملكككارد قاعكككدت بيانكككات للنشكككار أ  كككر مكككن واملنصككك 

ومكن املستحسكن تصكال. االلك ء مكن اسكيراتيلي   النشكار  منصك تنفيك   يتم ويمكن أنالو ارت وقاعدت بيانات لإلنتاج. 

 الدولكك سككت دمملا تال كك  و مؤشككارات أهككداف التنميكك  املسككتدام  قواعككد البيانككات ومنصككات النشككار ا صاصكك  بن تسككتوفي أ

 .2030التنمي  املستدام   وخط توافق مع املبادئ األساسي  لإلحصاءات الارسمي  بما ياملواصفات التالي  

 املقارن  -

 الشفافي  -

 املناس  توقيتال -

 امملور من قبل ا سملول  الوصول إلي ا  -

، تقكوم الكنظم اإلحصكائي  2030 صطك   من نماذج تدفق البيانات. ووفقكا   أساسيا   عملي  ضمان ا اودت عانبا   وتشال

ومتابةكك  التقككدم املحككار  نحككو تحقيككق   الةامليكك املاراعةكك مككن أعككل  الوصككفي البيانككات والبيانككات وتقككديم الوطنيكك  بلمككع 

ر بيانكككككات قابلككككك  يوتكككككوف ،هككككك   البيانكككككاتبلمكككككع إلحصكككككائي  الدوليككككك  الكككككنظم ا مكككككن ثكككككم تقكككككومأهكككككداف التنميككككك  املسكككككتدام . و 

 المليئككككاتاملسككككؤول  عككككن مؤشككككارات أهككككداف تنميكككك  مسككككتدام  محككككددت ، المليئككككات. وتسكككك    فككككي ملالكككك ككككل   للمقارنكككك  دوليككككا  

لوط   من املستوى ا الوصفي نقل البيانات والبيانات  عمر تسمليل عملي  املنظمات اإلقليمي  أحيانا وتةمل،. الاراعي 

تككدفق  ويةت كر  .املشكير  بككين الو كاالت املة كك  بالتنميك  املسككتدام الةمككل فاريكق بكك  يوصك   هك ا مككا و  ،إ كر املسكتوى الةككال  

 :أهداف التنمي  املستدام ا صاص  ببيانات العمر الناج ال ل يمكن اعتماد  لتوفير  البيانات التا ي مثاال  

 تقككككديم  إمككككا مككككن خكككك ل قنككككوات المليئككككات الاراعيكككك ح الدولكككك ت إ ككككن املنظمككككا الككككو ارتمككككن  البيانككككاتیمکككككن إرسككككال  -

، أو مككككن خكككك ل القنككككوات املطككككورت  ،ا  اليكككك  البيانككككات  أهككككدافملؤشككككارات خصيصككككا   إعككككدادهاال كككك  تككككم و مككككؤخارا 

مكن  الوصكفي نقكل البيانكات والبيانكات بتسكمليل عمليك  املنظمات اإلقليميك  أحيانكا  وتقوماملستدام .  التنمي 

، فكككككي حالككككك  تقكككككديم بيانكككككات مكككككث    كككككر املسكككككتوى الةكككككال   حويسكككككت دم هككككك ا النمكككككوذج بنلكككككائ، املسكككككتوى الكككككوط   إ

  .ا  سابات القومي 

، الوطنيكك  التقككاريار منصككاتعمككن  أهككداف التنميكك  املسككتدام ملؤشككارات  وفقككا   بيانا  ككا الككو ارتأن تةككارض  ينبغككي -

 . ا  است  ص البيانات منارآخ مست دمعن أل  حفض    المليئات الاراعي /يمكن للمنظمات الدولي  حیتب
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وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء



 
 

 في األمم املتحدت . و ئي شةب  اإلحصاالإ ن املستوى الةال   ح ونقلملا البيانات بتلميعالمليئات الاراعي  تقوم  -

حعمكككر المليئككك  الاراعيككك  للتحقكككق مكككن بيانا  كككا حاملنسكككق   قبكككل إصكككدارها مكككن قبكككل للكككو ارت فارصككك  إتاحككك  الينبغكككي 

  .يانات أو تةديلملا لضمان قابلي  املقارن  الدولي الب نم ع سبيل املثال، عندما يتم 

عككن أهككداف التنميككك  فكككي األمككم املتحككدت   ئي شككةب  اإلحصككاالقاعككدت بيانككات مار  يككك  حتحككتف    ككا  يككتم تلميككع -

تكككككم باسكككككت دام البيانكككككات املسكككككت ارع  مكككككن املنظمكككككات الدوليككككك  املسكككككؤول  عكككككن م تلكككككف امللكككككاالت حاملسكككككتدام  

 .تتم إضاف  االبيانات  وحال توفار،  2016 يفقاعدت البيانات في ص إصدار 

 

 
  3: آلية اإلبالغ عن مؤشرات أهداف التنمية املستدامة1رسم توضيحي 

 بناء القدرات اإلحصائية إلحصاءات أهداف التنمية املستدامة  6.1

املطلوبككك  ملؤشكككارات  الةامليككك ت عمكككن إنتكككاج القائمككك  لتکكككون قكككادر  اإلحصكككائي  قكككدرا  ا تحسككك نعمكككر الكككو ارت أن تةمكككل عمكككر 

املسككككتدام . ومككككع ذلكككك ، عنككككد مناقشكككك  بنككككاء القككككدرات، فكككك ن املصككككط  ات والنقككككا  فككككي هكككك ا املوضككككوع  التنميكككك  أهككككداف

إ كككر األقكككل وتقكككديمملا يار ككك ان عكككادت عمكككر تكككوفير التكككدري  اإلحصكككائي واملسكككاعدت التقنيككك  مكككن الكككنظم اإلحصكككائي  املتقدمككك  

 . لك ا، تقيكيم وتحليكل  يفيك  تحسكين القكدرات اإلحصكائي  فكي قطكار.  عنكدبشكال سكليم ال يةمكل ه ا الكناج   أنإال تقدما 

تلكككككاو  ملككككارد إنتككككاج منتلكككككات أو ، وهككككو مككككا يالقكككككدرات حكككككول  يفيكككك  بنككككاءمككككن األفضككككل أن ياككككون هنكككككا  فملككككم مشككككير  ف

 .ي  والتقني املسائل املؤسسي  والقانوني  واملالي  والبشار  والتةامل مع مؤشارات م تارت،

إ كككككر  4 2017أباريكككككل  12-10خلككككك  اعتمكككككاع ا ص كككككراء املة ككككك  باإلحصكككككاءات املتةلقككككك  بأهكككككداف التنميككككك  املسكككككتدام  حقكككككد و  

يتكو ر  مصكرارإنشكاء فاريكق عمكل  ، وتكم اقيكرائاملفاهيمي  املتةلق  ببنكاء القكدراتواملصط  ات توضيق املسائل ضارورت 
                                                           

ار اإلحصائيين األوروبيين. مبادئ توعي ي  للبلدان لتسمليل ات اذ القارارات بشأن ناج اإلب   وتطويار ال ان  االقتصادي  ألوروبا التابة  لألمم املتحدت، ومؤتم 3
 منصات اإلب   الوطني .
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 االتصال والنشر من أجل إحصاءات أهداف التنمية املستدامة  7.1

 ينبغي أن يس  دف االتصال بشأن أهداف التنمي  املستدام  عماهير م تلف : مست دمي البيانات حصانسي السياد

ور، ووسكككككككائي اإلعكككككك م، واألوسكككككككا  األ اديميكككككك ، والشكككككككار ات ا صاصكككككك ، واملنظمكككككككات ات، وامللتمةككككككات املدنيككككككك ، وا امملكككككك

وضمن النظام اإلحصائي، وخارج النظام  ،وم ودل البيانات حداخل الو ارت ،الدولي ، والو االت املت صص ، وغيرها 

 .اإلحصائي . وينبغي تحديد وسائل اتصال مناسب  مل تلف ا اماهير

ائي  الارسككككككمي  أن توصككككككل أهككككككم عناصككككككار عململككككككا املتةلقكككككك  ب حصككككككاءات أهككككككداف التنميكككككك  ويتةككككككين عمككككككر األوسككككككا  اإلحصكككككك

املسكككتدام . وفكككي هككك ا السكككيا ، فككك ن خارطككك  الطاريكككق هكككي فكككي حكككد ذا  كككا أدات اتصكككال تكككوفار م صصكككا  للمسكككائل ال ككك  يتةكككين 

 .النظار في ا وا صطوات الواع  ات اذها عند وضع إحصاءات أهداف التنمي  املستدام 

 :يجية اتصالوضع استرات -
إن أسكككككككاد اسكككككككيراتيلي  االتصكككككككال هكككككككو تحديكككككككد مكككككككا ينبغكككككككي إيصكككككككال ، وإ كككككككر مكككككككن، و يكككككككف، وم ككككككك . وينبغكككككككي أن تنظكككككككار 

املسكككككائل املحيطككككك  بالبيانكككككات، مثكككككل دور اإلحصكككككاءات الارسكككككمي ، ، و املؤشكككككارات والبيانكككككات توصكككككيلاالسكككككيراتيلي  فكككككي 

 .وا اودت اإلحصائي ، والبيانات الوصفي ، وما إ ر ذل 

أن تسيرشككككد االتصككككاالت املتةلقكككك  بأهككككداف التنميكككك  املسككككتدام  بمبككككادئ مةينكككك : حأ  االنفتككككائ واملوضككككوعي  ينبغككككي و 

؛ حد  إقامككك  ثقافككك  تبكككادل املةلومكككات املةكككايير اتسكككا و والشكككفافي ؛ حب  التنسكككيق لتلنككك  اال دواعيككك ؛ حج  توحيكككد 

بشككأن أهككداف   الةامليكك تمككع االتصككاال   دمكك  االتصككاالت عمككر املسككتوى الككوط   كوا ص ككرات وأفضككل املمارسككات؛ حهكك

ووسائل االتصال، وتوفير  ،التنمي  املستدام . ويتناول توصيل البيانات واملؤشارات مسائل مثل املنصات التقني 

 .، والتقييمات القائم  عمر املؤشارات، وما إ ر ذل الوصفي البيانات 

 ا صاصك بة  املسكائل  هنا سمي  بصف  عام ، نشار اإلحصاءات الار بالنسب  لباإلضاف  إ ر القضايا املشير   و 

 :إحصاءات أهداف التنمي  املستدام  بتوصيل

 .صانسي السياساتالكبيرت ل ات والتوقةاتهتماماال  -

أو ال ككككككك   انكككككككت تةت كككككككر فكككككككي السكككككككابق خكككككككارج اإلحصكككككككاءات /املنكككككككاطق ا اديكككككككدت مكككككككن الناحيككككككك  املناايككككككك  و -

 .الارسمي 

 . تتوفار ضمن النظام اإلحصائياملؤشارات والبيانات غير اإلحصائي  ال   ال  -

 .البيانات من خارج النظام اإلحصائي م ودلاملنافس  مع  -

 .ستدام املحصاءات أهداف التنمي  إل تاامل  املالترطي  الواسة  والطبية   -

 :تحديد املوارد املتاحة واملطلوبة -
آخكك ين بةككين ، ل تصككاللتقنيكك  ، ينبغككي تحليككل املككوارد البشككاري  واملاليكك  وال تصككالاسككيراتيلي   تطككويار  لكك ء مككن 

عمليككككك  توصكككككيل تطلككككك  ت. و مطلوبككككك  مكككككوارد إضكككككافي   املكككككوارد املتاحككككك  بالفةكككككل، وا  اعككككك  إ كككككر تنمي  كككككا، وأيككككك االعتبكككككار 

فكككي البلككدان ال ككك  لككم يشكككار  في كككا ف. ينت طككيي وتنسكككيق  بيككر وضكككع مؤشككارات التنميككك  املسككتدام  بطاريقككك  شككامل  
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، سكيتطل  بنكاء القكدرات املطلوبك  فكي ح ك  ائن تصكل  بالتنميك  املسكتدام املكت  اإلحصائي في توصيل املسائل امل

 .املكت  اإلحصائي موارد إضافي 

 :التواصل مع صانعي السياسات -
طككوال عمليكك  وضكككع أهككداف التنميككك  املسككتدام ،  كككان هنككا  اهتمككام عديكككد بالبيانككات واإلحصكككاءات والقيككاد مكككن 

ارب بككين اإلحصككاءات والسياسككات، وعكك ب امل يككد مككن اهتمككام ، ممككا أدى إ ككر حصككول تقككعانكك  صككانسي السياسككات

 .6السياسات باإلحصاءاتصانسي 

 :االواجب اتخاذه اتاإلجراء

اسككككيراتيلي  اتصككككال إلحصككككاءات أهككككداف التنميكككك  املسككككتدام ،  لكككك ء مككككن اسككككيراتيليات  وضككككع الككككو ارت تتككككو ر -

االتصككككال، سككككواء  ككككانوا مكككك ودل اتصككككال عامكككك  أو مكملكككك  لملككككا، وأن تحككككدد امللموعككككات املسكككك  دف  عككككن طاريككككق 

مسككككت دمي البيانككككات ح صككككانسي السياسككككات،  وأالبيانككككات حالككككو ارات، واألوسككككا  األ اديميكككك ، ومككككا إ ككككر ذلكككك  ، 

وامللتمع املدني، والشكار ات ا صاصك ، ومكا إ كر ذلك  . وينبغكي ربكي عمليك  توصكيل إحصكاءات أهكداف التنميك  

 ي قطار بشال سليم.املستدام  باسيراتيلي  اتصال عام  لإلحصاءات ف

 تحدد الو ارت  يفي  توصيل املةلومات وتقييم املوارد املتاح  حاملالي  والبشاري  والتقني  . -

 تقوم الو ارت بتقييم منص  النشار ا  الي . -

 مست دمي البياناتتلارل الو ارت مس ا  لارضا  -

 

 

 

 

 

                                                           
 ، ال ان  االقتصادي  واالعتماعي  لراربي أسيا ح 2013د. أحمد حسين. االست دام الفةال لإلحصاءات في وضع السياسات القائم  عمر األدل : اإلطار املفاهي   ح 6

 اإلساوا  . بيروت
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القسم الثاني: تحديث اإلحصاءات الرسمية لدعم أهداف التنمية 

 (2017-2022واستراتيجية التنمية الوطنية ) املستدامة

 مقدمة 1.2

لقكد تنبكك  امللتمكع اإلحصككائي الةكال   إ ككر ضكارورت تحككديت اإلحصكاءات الارسككمي ، علمكا  بككأن أهكداف التنميكك  املسككتدام  

 نتكككاج اإلحصكككاءات املطلوبككك   اميكككع مؤشكككارات أهكككداف التنميككك  أن يقكككوم ب تةككك   هككك ا األمكككار. وال يسكككتطيع أل بلكككد حاليكككا  

ات احتياعكات مؤشكار  لتلبيك  ييفايكد التمويل فكي بةك  ا  كاالت، فك ن الضكري إمااني  توفار وعمر الارغم من  .املستدام 

 أو فكي أ تكر البلكدان نمكوا   سكواء  فكيالكفاءت. وعميع املنظمات اإلحصائي ،  تحسينالتنمي  املستدام  من خ ل  أهداف

تلنكك  لحصككائي، اإل تحككديت ال،ملتمككع  عمككر إنشككاء ةمككل مةككا  أن نمككن اململككم . لكك ا، نفككس التحككدياتتواعكك  ، قككل نمككوا  األ

 تحسين. وتتمثل أ  ر إماانيات تحقيق وفورات من واضحع ب  ، وه ا األمار بحد ذات  يشال عاملا دواعي  ا املود

 عمليات اإلنتاج في م تلف امللاالت اإلحصائي .مةايير الكفاءت في توحيد 

-HLGح كككك  بتحككككديت اإلحصككككاءات الارسككككمي  التككككابع ل انكككك  االقتصككككادي  ألوروبككككا وقككككد وضككككع الفاريككككق الارفيككككع املسككككتوى املة

MOS   النمكككككككوذج الةكككككككام إلعكككككككاراءات الةمكككككككل اإلحصكككككككائي  ، بمكككككككا فكككككككي ذلككككككك  هككككككك ا األمكككككككارمةكككككككايير ونمكككككككاذج م تلفككككككك  لتسكككككككمليل

وائكد مكن ف  ثيكرا   سكية   تطبيكق هك   النمكاذج  ، علمكا  بكأن GSIMح ، والنموذج الةكام للمةلومكات اإلحصكائي  GSBPMح

   بوضككعHLG-MOSقككام فاريككق حلكك ل   .فيمككا بين ككاداخككل املنظمككات اإلحصككائي  أو  مشككير  ، سككواء   بارمليككاتاسككت دام 

.  مككككا ،(CSPA) ،الملياككككل املوحككككد إلنتككككاج اإلحصككككاءات، واملةاروفكككك  باسككككم للمشككككار  خطكككك  لتطككككويار ال رمليككككات املصككككمم  

ألغككاراض غيككر إحصككائي  حمثككل ،البيانككات ال ككصم ،  أصكك    يككادت اسككت دام البيانككات ال كك  عمةككت مطالبكك  ب انككت هنككا  

الككدعوت إ كر  يكادت اسكت دام البيانكات مككن   ك ل  فك نتحسكين  فككاءت اإلنتكاج اإلحصكائي. مكن أعكل والسكا ت اإلداريك   

بكككككككادرات الةديكككككككد مكككككككن املهنكككككككا  ، علمكككككككا  بكككككككأن بكككككككدعم  بيكككككككرتحظككككككك  املنظمكككككككات ا صاصككككككك    سكككككككاب اإلحصكككككككاءات الارسكككككككمي  

 هنكككككا ،  HLG-MOSفاريكككككق حباإلضكككككاف  إ كككككر ف تةمكككككل عمكككككر تحكككككديت اإلحصكككككاءات الارسكككككمي .ال ككككك     تلفكككككامللموعكككككات املو 

والشككككةب  اإلحصككككائي   ،و ،عككككدول األعمككككال التحككككويمي،  2020حرؤيكككك  حصككككائي ل تحككككاد األوروبككككي ،يوروسككككتات، اإل املكتكككك  

 يكككك  الككككنظم اإلحصككككائي  إ ككككر تة  CTGAPح بككككاألمم املتحككككدت. وتككككدعو خطكككك  عمككككل  يكككك  تككككاون لبيانككككات التنميكككك  املسككككتدام 

 .أن تستند عميع ا صطوات املقبل  إ ر تلارب ه   املبادرات وامللموعات ، مع ضارورتالوطني 

 البشرية، واألطر التنظيمية، والتقييم املوارد  2.2

نحكككن و د املكككوارد البشكككاري  واألطكككار التنظيميككك  والترييكككر الثقكككافي مبكككادئ رائكككدت لتحكككديت املنظمكككات اإلحصكككائي  الوطنيككك . تةككك

 ، HRMTتسككمليل تبككادل املمارسككات ا ايككدت واستكشككاف القضككايا الناشككئ  فككي إدارت املككوارد البشككاري  والتككدري  حنقككوم ب

 :7ات اإلحصائي . ويشمل الةمل في ه ا امللال مواضيع مثلفي املنظم ه   اإلدارت لتحسينال  م وتقديم التوعي  

 التريير وامل اطارإدارت تنفي  التريير التنظي  :  -

 حتفاظ   ماملورفين املؤهلين واال  يفي  اعت اب  -

                                                           
7 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/applyprinciples.e.pdf  
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 املستليبينتحسين تلارب   -

 عةل عملي  تلميع البيانات مار  ي  -

 بشال أفضل ملستليبينلتلبي  طلبات االتآ ر مع فار  النشار واالتصال  -

 أعمل ت محمول دام است  -

 التةاون الدو ي في عمع البياناتتة ي   -

 النشر واالتصال  5.2

لككككككدعم ات ككككككاذ القككككككارارات املسككككككتنيرت عمككككككر مسككككككتوى ا  اومكككككك   حاسككككككما   الفةالكككككك  أمككككككارا  يةككككككد تقككككككديم اإلحصككككككاءات الارسككككككمي  

 .ا صاص والقطاع والشار ات

تسكمليل  مكن أعكل، وتوصكيلملا وإشكملارهاإلحصكائي  ينبغي أن يةمل ا ص راء عمر نشار اإلحصاءات الارسمي  واملةلومات او 

 ،. ويرطي ه ا الةمل مسائل متنوع الدو ي اإلحصائي امللتمعتبادل ا ص رات وتة ي  املمارسات ا ايدت داخل  عملي 

باالتصكال بمسكت دمي املنتلكات  املتةلق االسيراتيلي   واملقاربات، واألدوات، والةمليات، واالتصالمثل: نتائ  النشار 

 .صدمات اإلحصائي  الارسمي وا 

 :ويشمل الةمل في ه ا امللال مواضيع مثل

 تماعياالع مواقع التواصل -

 والبيانات املفتوح  ،وواعملات بارمل  التطبيقات ،التطبيقات -

 النشار الارق   -

 وا  فاظ عمر مصداقي  ا بناء اإلحصاءات الارسمي  -

 محو األمي  اإلحصائي  -

 التواصل مع وسائل اإلع م -

 عمع البياناتملا بةملي  وربط /االتصال،ف النشارإدارت ورائ -

 التةاون الدو ي -

 مل يد من املةلومات حول املوضوع يمكنكم  يارت الارابي التا ي:

https://findikaattori.fi/en  

 املعايير والبيانات الوصفية  6.2

 است دام املةايير ألنمر تطويار وتحسين وتنفي  وتقييم مةايير اإلنتاج اإلحصائي، ينبغي أن يةمل فاريق ا ص راء مةا  ع

سككاعد عمككر إ الكك  ا  ككواع  ياإلحصككائي  وفيمككا بين ككا، و  المليئككاتاسككت دام التةككاريف والةمليككات املشككير   داخككل يضككمن 

لإلنتكككاج اإلحصكككائي  ا  أساسككك لويشككاتبكككادل املةكككارف وا ص كككرات،  ويةككك   مككنال كك  تةكككو  التةكككاون بشككأن املشكككاريع التقنيككك ، 

وتبكككككادل ، ألن اسككككت دام الوصككككفي املبسككككي. ويشككككمل الةمككككل فككككي هكككك ا امللككككال، عمكككككر وعكككك  ا صصككككوص، مةككككايير البيانككككات 
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 (:GSIMالنموذج العام للمعلومات اإلحصائية ) ( ب
 نمكككككوذج بينمكككككا يصكككككف، ف GSBPMلنمكككككوذج الةكككككام إلعكككككاراءات الةمكككككل اإلحصكككككائي  حل مارافقكككككا  هككككك ا النمكككككوذج يةت كككككر 

والبيانكات  ،تلف األشياء حمثكل البيانكاتم   GSIMح نموذج ماراحل عملي  اإلنتاج اإلحصائي، يصف  GSBPMح

 .والتصنيفات  ال   تتدفق بين تل  املاراحل ،وقواعد التحاريار الوصفي ،

 (: CSPAالهيكل املوحد إلنتاج اإلحصاءات ) ( ت
 تبادل ه   املاوناتحصائي بطاريق  تلةل اإل نتاج اإل لتصميم وتطويار ماونات  أوليا   م ططا   الملياليقدم ه ا 

 .بين ا أسملل بكثيرفيما داخل املنظمات و 

http://www1.unece.org/stat/platform/display/CSPA/Common+Statistical+Production+Archit

ecture+ 

 8(GAMSOحصائية )النموذج العام ألنشطة املنظمات اإل  ( ث
األنشكط  ال ك  تكتم داخكل منظمك   1.1  النسكص GAMSOيصف النموذج الةكام ألنشكط  املنظمكات اإلحصكائي  ح

  وتكميلكك  GSBPMإحصككائي  نموذعيكك  ويحككددها. ويقككوم بتوسككيع النمككوذج الةككام إلعككاراءات الةمككل اإلحصككائي  ح

 ، تمت GSBPMصائي. وعندما تم تطويار نموذج حمن خ ل توفير األنشط  اإلضافي  ال  م  لدعم اإلنتاج اإلح

ون إضككككاف  أيككككك  تفاصككككيل  بيككككرت. وخككككك ل إدراعملككككا داإلشككككارت إ ككككر هكككك   األنشكككككط  عمككككر أ  ككككا عمليككككات شكككككامل ، وتككككم 

  بحيكككككت يرطككككي هككككك   األنشككككط  بشكككككال GSBPMالسككككنوات األخيككككرت  انكككككت هنككككا  عكككككدت دعككككوات لتوسكككككيع نمككككوذج ح

 لتلبي  ه   االحتياعات.  GAMSOنموذج حذل  تم تطويار من أعل أفضل. 

الارفيع املستوى لتحديت اإلحصاءات الارسمي ،  الارؤي  للفاريقمن ورق  التا ي، املقتبس يوضح الارسم البياني و 

 .فيما يتةلق بالنماذج واألطار األخارى ال  م  للتحديت اإلحصائي  GAMSOوضع نموذج ح

 

 نتاج اإلحصائي املشتركاإل  هيكل : 3رسم توضيحي 
 

                                                           
 . يارجر االط ع عمر بداي  البيانات الوصفي .2017يوليو  9فيونا ويليس نونيف، وآخار تةديل علي  قام ب  ستيفن فيل في مت ب نشاء ه ا النموذج قا 8 
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 10 مبادئ توجيهية لتبادل البيانات االحصائية والبيانات التعريفية  :ول رفق األ امل

 

 .2009، نسص  (SDMX)املسارد املوحد للبيانات الوصفي  ه   التةاريف من  اقتبادتم 

أداء عمكككر حصكككائي  املنظمكككات اإل  تسكككاعدأدات عبكككارت عكككن  : هككك ا النظكككام(SMS) للبيانكككات الوصكككفي  النظكككام اإلحصكككائي

  :ي  عمر نحو فةالاململام التال

 .ت طيي وتصميم وتنفي  وتقييم عمليات اإلنتاج اإلحصائي -

 .سير الةمل والةمليات ومةايارتإدارت وتوحيد  -

 .وثيق عمع البيانات وت  ين ا وتقييمملا ونشارهات -

 .م والتصنيفاتاهيإدارت األنشط  املنااي ، وتوحيد وتوثيق تةاريف املف -

 .م حظا  موعمع  ،اإلحصائي  للم ارعاتئيين إدارت التواصل مع املست دمين الن ا -

ضكككمان عكككودت البيانكككات اإلحصكككائي   ، حيكككت يةت كككر البيانكككات اإلحصكككائي  وشكككفافي  املناايكككات عكككودتتحسكككين  -

وتقييمملكككككا مكككككن أهكككككم األنشكككككط . وتحقيقكككككا لملككككك   الرايككككك ، اعتمكككككدت املنظمكككككات اإلحصكككككائي  الوطنيككككك  والدوليككككك  

، ومكككدى اتسكككاقملا مقارنككك  املفكككاهيم اإلحصكككائي إماانيككك  و  ،تمكككال االو  ،هميككك مكككدى األ ملموعككك  مكككن املةكككايير ح

الوصكككول  وسكككملول ودقككك  التقكككديارات اإلحصكككائي ، وحسكككن التوقيكككت، ودقككك  املةلومكككات اإلحصكككائي  املقدمككك ، 

مككككن  مناسككككب ملموعكككك   (SMS)النظككككام اإلحصككككائي للبيانككككات الوصككككفي  قككككدم يووضككككوحملا . وينبغككككي أن  ،إلي ككككا

 .ةاييرلمل   امل الوصفي البيانات 

 .ليبينستحصائي  والتةاون مع املاإل إدارت مصادر البيانات  -

 .ا تشاف وتبادل البيانات بين املنظم  اإلحصائي  ومست دمي اعملي  تحسين  -

الطلبكككات امليفايكككدت عمكككر فتحسكككين تاامكككل نظكككم املةلومكككات اإلحصكككائي  مكككع نظكككم املةلومكككات الوطنيككك  األخكككارى.  -

بككككككين  الوصكككككفي أفضكككككل للبيانكككككات وتبكككككادال   تاكككككام   تتطلككككك  إحصكككككائي  اسكككككت دام البيانكككككات اإلداريككككك  ألغكككككاراض 

 .املةلومات املتبادل  وتوافقالمليئات اإلحصائي  واإلداري  لضمان اتسا  

نشكككككار املةلومكككككات اإلحصكككككائي  للمسكككككت دمين الن كككككائيين. يحتكككككاج املسكككككت دمون الن كككككائيون إ كككككر بيانكككككات وصكككككفي   -

متاحكك   الوصكفي . وينبغككي أن تاكون البيانككات هاوتفسكير  ،وتصككفحملا، عككن البيانكات لبحكتمكن أعككل اموثوقك  

 .البيانات اإلحصائي  في مارحل  الحق  مةا ا للمساعدت في  أيضا  

تاامكككل إ كككر بصكككورت ميفايكككدت تحتكككاج  املنظمكككات الدوليككك فتحسكككين التاامكككل بكككين املنظمكككات الوطنيككك  والدوليككك .  -

املةلومككككككككات  بحيكككككككت تصكككككككبق ،  الوطنيككككككك بيانا  كككككككا الوصكككككككفي  مكككككككع البيانكككككككات الوصكككككككفي  للمنظمككككككككات اإلحصكككككككائي

 .رصد است دام املةايير املتفق علي اتحتاج   ل  إ ر اإلحصائي  أ تر قابلي  للمقارن  واملواءم ، و 

                                                           
10 https://unstats.un.org/unsd/dnss/docs-nqaf/04_sdmx_cog_annex_4_mcv_2009.pdf 
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 ،تبكككادل املةكككارف فيمكككا بكككين املكككورفينلنظكككم املةلومكككات اإلحصكككائي ،  إعكككاراءاتتطكككويار قاعكككدت مةكككارف بشكككأن  -

أو ترييككككككر ألمكككككا ن عململكككككم املةارفككككك  عنكككككد تكككككار  املكككككورفين  بضككككككياع املتةلقككككك مكككككن امل كككككاطار  مكككككا أمككككككنلتقليكككككل لو 

 .ورائفملم

، واألداء، اتلتشككاريةواالليككفام باتحسككين إدارت نظككم املةلومككات اإلحصككائي ، بمككا فككي ذلكك  إدارت املسككؤوليات،  -

 .ورضا املست دمين

 .تقييم التااليف واإليارادات للمنظمات اإلحصائي  تسمليل عملي  -

 ،واملصكككككككككككممين املككككككككككدراء،وسككككككككككيل  لتحسكككككككككككين التواصككككككككككل والتفككككككككككاهم بككككككككككين توحيككككككككككد املصككككككككككط  ات اإلحصككككككككككائي    -

 .نظم املةلومات اإلحصائي ن لست دميامل، واملناايين، واملستليبين، و املةنيينواإلحصائيين 
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 203011 املستدامة التنمية أجندة ومؤشرات وغايات أهداف قائمة :املرفق الثاني
 

  68/261ألمم املتحدت. قارار رقم املةتمدت من املللس االقتصادل واالعتماعي ل

 املؤشارات  2030األهداف والرايات حمن خط  عام 
 القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان - 1الهدف   

القضككككككاء عمككككككر الفقككككككار املككككككدقع للنككككككاد أعمةككككككين أينمككككككا  1-1
قكككككككككككككاد حاليكككككككككككككا  بةكككككككككككككدد 2030 كككككككككككككانوا بحلكككككككككككككول عكككككككككككككام  ، وهكككككككككككككو يع

 دوالر في اليوم 1.25األشصاص ال ين يةيشون بأقل من 

نسككككب  السكككككاان الكككك ين يةيشكككككون دون خكككككي  1-1-1
الفقككككككار الككككككدو ي، بحسكككككك  ا اككككككنس والةمككككككار والوضككككككع 

 الوريفي واملوقع ا ارارافي ححضارل/ريفي 
ت في  نسب  الارعال والنساء واألطفال من عميع  1-2

 للتةككاريف 
األعمككار الكك ين يةككانون الفقككار بلميككع أبةككاد  وفقككا 

 2030األقل، بحلول عام  الوطني  بمقدار النصف عمر

نسككككب  السكككككاان الكككك ين يةيشكككككون دون خكككككي  1-2-1
 الفقار الوط  ، بحس  ا انس والةمار

نسب  الارعكال والنسكاء واألطفكال مكن عميكع  1-2-2
األعمكككار الكككك ين يةكككانون الفقككككار بلميكككع أبةككككاد  وفقككككا  

 للتةاريف الوطني 
اسكككككتحداي نظكككككم وتكككككدابير حمايككككك  اعتماعيككككك  م ئمككككك   1-3

الككككككككوط   ل اميككككككككع ووضككككككككع حككككككككدود دنيككككككككا لملككككككككا،  عمككككككككر الصككككككككةيد
وتحقيككككككككككككق ترطيكككككككككككك  واسككككككككككككة  للفقككككككككككككاراء والضككككككككككككةفاء، بحلككككككككككككول 

 2030 عام

نسككككككككب  السكككككككككاان الككككككككك ين تشكككككككككململم ا  كككككككككدود  1-3-1
الكككككككككككدنيا/النظم ا صاصككككككككككك  با  مايككككككككككك  االعتماعيككككككككككك ، 
بحسككككككككككككك  ا اكككككككككككككنس، مكككككككككككككع التمييكككككككككككككف بكككككككككككككين األطفكككككككككككككال 
والةككاطلين عكككن الةمكككل واملسكككنين واألشكككصاص ذول 

مل/األطفككككككككككككككككال حككككككككككككككككدي   الككككككككككككككككوالدت اإلعاقكككككككككككككككك  وا  وا
 وض ايا إصابات الةمل والفقاراء والضةفاء

ككككككككع عميككككككككع الارعككككككككال والنسككككككككاء، وال سككككككككيما  1-4 ضككككككككمان تمتا
الفقككاراء والضككةفاء مككن م، بككنفس ا  قككو  فككي ا  صككول عمككر 
املكككككككككوارد االقتصكككككككككادي ، و ككككككككك ل  حصكككككككككولملم عمكككككككككر ا صكككككككككدمات 
األساسكككككككي ، وعمككككككككر حككككككككق امككككككككت   األرا كككككككك   والتصككككككككاراف في ككككككككا 

قككككككككك  بأشكككككككككاال امللكيككككككككك  األخكككككككككارى، وغيكككككككككر   مكككككككككن ا  قكككككككككو  املتةلا
وبككامليراي، وبا  صككول عمككر املككوارد الطبيةيكك ، والتكنولوعيككا 

ذلككك  التمويكككل  فكككي ا اديكككدت امل ئمككك ، وا صكككدمات املاليككك ، بككككما
 2030املتناهي الصرار، بحلول عام 

نسكككككككب  السككككككككاان الكككككككك ين يةيشكككككككون فككككككككي أسككككككككار  1-4-1
مةيشككككككككككككككككي  يمكن ككككككككككككككككا ا  صككككككككككككككككول عمككككككككككككككككر ا صككككككككككككككككدمات 

 األساسي 

نسككككككككب  ملمكككككككككوع السككككككككاان البكككككككككالرين الككككككككك ين  1-4-2
لكككككككدق م حقكككككككو  مضكككككككمون    يكككككككا ت األرض، ولكككككككدق م 
مسكككتندات مةيككككرف   ككككا قانونكككا  ويةت ككككرون حقككككوقملم 
 في األرض مضمون ، بحس  ا انس ونوع ا  يا ت 

بنككاء قككدرت الفقككاراء والفئككات الضككةيف  عمككر الصككمود  1-5
ارهككككككا بككككككالظواهار ا ملتطارفكككككك  املتصككككككل  وا  ككككككد مككككككن تةارضككككككملا وتأثا

باملنكككككككككككككككاخ وغيرهكككككككككككككككا مكككككككككككككككن الملككككككككككككككك ات والاكككككككككككككككواري االقتصكككككككككككككككادي  
 2030 واالعتماعي  والبي ي ، بحلول عام

عككدد األشككصاص املتككوفين واملفقككودين ومككن  1-5-1
تضكككككككارروا مباشكككككككارت بسكككككككب  الاكككككككواري مكككككككن بكككككككين  كككككككل 

 شص   100 000

ا صسكككككائار االقتصكككككادي  ال ككككك  تةككككك ى مباشكككككارت  1-5-2
 املحمي اإلعما ي الةال   إ ر الاواري مقابل النات 

عكككككككككككككككككككدد البلكككككككككككككككككككدان ال ككككككككككككككككككك  تةتمكككككككككككككككككككد وتنفككككككككككككككككككك   1-5-3

                                                           
11  

ع
حكك  ملؤشككارات أهككداف التنميكك  املسككتدام  عمككر الصككةيد الةككال  ، بمككا فككي ذلكك  التحسككينات والتةككدي ت ال كك  أ دخلككت عمككر عككدت يتضككمن هكك ا املارفككق القائمكك  املنقا

ككككندال ل  ككككد مككككن م ككككاطار الاككككواري للفيككككرت  دخلككككت هكككك   الترييككككرات عمككككر أسككككاد ، و 2030-2015مؤشككككارات لككككتةكس االتفاقككككات بشككككأن إطككككار سا
ع
الترييككككرات التحارياريكككك . وأ

، ال ك  وافقككت علي كا ال انك  اإلحصككائي  E/CN.3/2016/2/Rev.1القائمك  الن ائيك  للمؤشككارات املقيرحك  ألهكداف التنميكك  املسكتدام  ال ك  تككارد فكي املارفكق الارابككع للوثيقك  
 .2016في دور  ا السابة  واألربةين املةقودت في آذار/مارد 
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 املؤشارات  2030األهداف والرايات حمن خط  عام 
اسكككككيراتيليات وطنيككككك  ل  كككككد مكككككن م كككككاطار الاكككككواري   

ندال ل  د من م كاطار الاكواري   مع إطار سا
تمشيا 
 2030-2015للفيرت 

نسب  ا  اومات املحلي  ال   تةتمد وتنف   1-5-4
اسككككيراتيليات محليككككك  ل  ككككد مكككككن م ككككاطار الاكككككواري 

االسككككككككيراتيليات الوطنيكككككككك  ل  ككككككككد مككككككككن تمشككككككككيا  مككككككككع 
 م اطار الاواري

فكككي   فالككك  حشكككد مكككوارد  بيكككرت مكككن مصكككادر متنوعككك ، بككككما أ-1
ذلككك  عكككن طاريككككق التةكككاون اإلنمكككائي املةكككك ا ، مكككن أعكككل ت ويككككد 

، بكككككما يكفي ككككا  البلككككدان الناميكككك ، وال سككككيما أقككككل البلككككدان نمككككوا 
 مككن الوسككائل ال كك  يمكككن التنبككؤ   ككا مككن أعككل تنفيكك  ال ككرام 
 والسياسات الارامي  إ ر القضاء عمر الفقار بلميع أبةاد 

نسكككككككككككككب  املكككككككككككككوارد املحشكككككككككككككودت محليكككككككككككككا  وال ككككككككككككك   1-أ-1
ت صصكككككككملا ا  اومككككككك  مباشكككككككارت ل كككككككرام  ا  كككككككد مككككككككن 

 الفقار

نسكككككككككككككب  إعمكككككككككككككا ي اإلنفكككككككككككككا  ا  اكككككككككككككومي عمكككككككككككككر  2-أ-1
ا صكككدمات األساسكككي  حالتةلكككيم وال ككك   وا  مايككك  

 االعتماعي   

نق والتدفقات الوافدت امللموع اإلعما ي للم 3-أ-1
كككككككك   ال كككككككك  ال تسككككككككتتبع اقيككككككككراض ديككككككككون وال كككككككك  ت ص 

مباشكككارت ل كككرام  ا  كككد مكككن الفقكككار محسكككوبا   نسكككب  
 من النات  املحمي اإلعما ي

وضكككع أطكككار سياسكككاتي  سكككليم  عمكككر  كككل مكككن الصكككةيد  ب-1
الككككككككككوط   واإلقلي كككككككككك  والككككككككككدو ي، اسككككككككككتنادا  إ ككككككككككر اسككككككككككيراتيليات 

ماراعيكككككككككككككك  للمنظككككككككككككككور إنمائيككككككككككككك  ماراعيكككككككككككككك  ملصككككككككككككككا ح الفقككككككككككككككاراء و 
ا انسكككاني، مكككن أعكككل تسكككاريع وتيكككرت االسكككتثمار فكككي اإلعكككاراءات 

 الارامي  إ ر القضاء عمر الفقار

نسكككككككككككككككككب  اإلنفكككككككككككككككككا  ا  اكككككككككككككككككومي الارأسكككككككككككككككككما ي  1-ب-1
واملتكككككككارر امل صكككككك  للقطاعككككككات ال كككككك  تفيككككككد املككككككارأت 
 والفقاراء والفئات الضةيف  بشال غير متناس 

 الغذائي والتغذية املحّسنة وتعزيز الزراعة املستدامة القضاء على الجوع وتوفير األمن - 2الهدف 

القضكككككككككاء عمكككككككككر ا اكككككككككوع وضكككككككككمان حصكككككككككول ا اميكككككككككع،  2-1
كككككع،  وال سككككيما الفقككككاراء والفئككككات الضككككةيف ، بمككككن فككككي م الارضا

ل طكككوال الةكككام،  عمكككر مكككا يكفكككي م مكككن الرككك اء املكككأمون واملرككك ا
 2030بحلول عام 

 مةدل انتشار نق  التر ي  2-1-1

شككككككككككككار انةككككككككككككدام األمككككككككككككن الركككككككككككك ائي مةككككككككككككدل انت 2-1-2
الشككديد وسكككي السككاان، اسككتنادا  إ كككر  املتوسككي أو

 مقياد املةانات من انةدام األمن الر ائي

وضككككع   ايكككك   اميككككع أشككككاال سككككوء التر يكككك ، بحلكككككول  2-2
فق علي ا دوليا  2030عام  ، بما في ذل  تحقيق األهداف املتا

ككككككككككف النمككككككككككو والملكككككككككك ال لككككككككككدى األطفككككككككككال دون سككككككككككن  بشككككككككككأن توقا
امسككككككككك ، ومةا اككككككككك  االحتياعكككككككككات التر ويككككككككك  للماراهقكككككككككات ا ص

 2025 وا  وامل واملاراضع و بار السن، بحلول عام

كككككككككككككف النمككككككككككككككو حالطككككككككككككككول  2-2-1 مةكككككككككككككدل انتشككككككككككككككار توقا
نقطككك  مكككن االنحكككاراف املةيكككارل  2-بالنسكككب  للةمكككار  

عكككن متوسكككي مةكككايير نمكككو الطفكككل ملنظمككك  ال كككك   
 الةاملي   بين األطفال دون سن ا صامس  

ةكككككككككككككدل انتشكككككككككككككار سكككككككككككككوء التر يككككككككككككك  حالكككككككككككككو ن م 2-2-2
نقطككك  مكككن االنحكككاراف  2-أو   2بالنسكككب  للطكككول   

املةيكككارل عكككن متوسكككي مةكككايير نمكككو الطفكككل ملنظمككك  
ال ككككككككككككككككك   الةامليككككككككككككككككك   بكككككككككككككككككين األطفكككككككككككككككككال دون سكككككككككككككككككن 

 ا صامس ، بحس  النوع حالمل ال و يادت الو ن 
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 املؤشارات  2030األهداف والرايات حمن خط  عام 
مضككككاعف  اإلنتاعيكككك  ال راعيكككك  ودخككككل صككككرار منتاككككي  2-3  

النسككككككككككككاء وأفكككككككككككاراد الشككككككككككككةوب األصككككككككككككلي  األغ يككككككككككك ، وال سككككككككككككيما 
وامل ارعككون األسككاريون والارعككات والصككيادون، بمككا فككي ذلكك  مككن 
خكككك ل ضككككمان األمككككن واملسكككككاوات فككككي حصككككولملم عمككككر األرا ككككك   
وعمر مكوارد اإلنتكاج األخكارى واملكدخ ت واملةكارف وا صكدمات 
املاليكككككككك  وإماانيكككككككك  وصككككككككولملم إ ككككككككر األسككككككككوا  وحصككككككككولملم عمككككككككر 

وحصكولملم عمكر فكارص عمكل الفارص لتحقيق قيمك  مضكاف  
 2030 غير  راعي ، بحلول عام

حاككككككككم اإلنتككككككككاج لاككككككككل وحككككككككدت عمككككككككل حسكككككككك   2-3-1
 فئات حام املؤسس  ال راعي /الارعوي /ا  ارعي 

متوسككككككي إيككككككارادات صككككككرار منتاككككككي األغ يكككككك ،  2-3-2
بحسككككك  ا اكككككنس ووضكككككةملم  كككككأفاراد مكككككن الشكككككةوب 

 األصلي 

ضككمان وعككود نظككم إنتككاج غكك ائي مسككتدام ، وتنفيكك   2-4
ارسككككككككككككات  راعيكككككككككككك  متينكككككككككككك  تككككككككككككؤدل إ ككككككككككككر  يككككككككككككادت اإلنتاعيكككككككككككك  مم

واملحاصككككككككككككككككككيل، وتسككككككككككككككككككاعد عمككككككككككككككككككر ا  فككككككككككككككككككاظ عمككككككككككككككككككر الككككككككككككككككككنظم 
ككككف مكككككع تريكككككر املنكككككاخ  اإلياولوعيكككك ، وتةككككك   القكككككدرت عمكككككر التكيا
وعمكككر مواعملككك  أحكككوال الطقكككس الشكككديدت وحكككاالت ا افككككاف 
ككن تككدريليا نوعيكك   والفيضككانات وغيرهككا مككن الاككواري، وتحساا

 2030عام  األرا    واليرب ، بحلول 

نسكككككككككككككككب  املسكككككككككككككككاح  ال راعيككككككككككككككك  امل صصككككككككككككككك   2-4-1
 واملستدام  لل راع  املنتل 

ا  فكككككككككاظ عمككككككككككر التنككككككككككوع ا اي ككككككككك  للبكككككككككك ور والنباتككككككككككات  2-5
امل روعككك  وا  يوانكككات املدعنككك  واألليفككك  ومكككا يتصكككل   كككا مكككن 
األنكككككككككواع ال ريككككككككك ، بمكككككككككا فكككككككككي ذلككككككككك  مكككككككككن خككككككككك ل بنكككككككككو  البككككككككك ور 

ككككككدار إدارت عكككككك  ال كككككك  تع سككككككليم  عمككككككر  ككككككل مككككككن  والنباتككككككات املتنوا
الصككةيد الككوط   واإلقلي كك  والككدو ي، وضككمان الوصككول إلي ككا 
وتقاسكم املنكافع الناشككئ  عكن اسكت دام املككوارد ا اينيك  ومككا 
صككل   ككا مكككن مةككارف تقليديكك  بةكككدل وإنصككاف عمككر النحكككو  يتا

، بحلول عام   2020املتفق علي  دوليا 

عكككككدد املكككككوارد ا اينيككككك  النباتيككككك  وا  يوانيككككك   2-5-1
غ يكك  وال راعكك  املودعكك  فككي مارافككق ل  فكك  عمككر لأل 

 الطويل املدى املتوسي أو

نسكككب  السككك الت املحليككك  ال ككك  تصكككنف عمكككر  2-5-2
أ  ككككا مةارضكككك  ل صطككككار، أو غيككككر مةارضكككك  ل صطككككار، أو 
 تقف عند مستوى غير مةاروف  صطار انقاراضملا

 يادت االستثمار، بما في ذلك  عكن طاريكق التةكاون الكدو ي  أ-2
ب كككك  التحتيكككك  الاريفيكككك ، وفككككي البحككككوي ال راعيكككك  املةكككك ا ، فككككي ال

وخككدمات اإلرشككاد ال راعكككي، وفككي تطكككويار التكنولوعيككا وبنكككو  
ا اينككككككككككات ا  يوانيكككككككككك  والنباتيكككككككككك  مككككككككككن أعككككككككككل تة يكككككككككك  القككككككككككدرت 

سككككيما فككككي أقككككل  اإلنتاعيكككك  ال راعيكككك  فككككي البلككككدان الناميكككك ، وال
 البلدان نموا  

 مؤشار التوع  ال راعي للنفقات ا  اومي  1-أ-2

ملمككككككككككوع التكككككككككككدفقات الارسكككككككككككمي  حاملسكككككككككككاعدت  2-أ-2
اإلنمائيكككك  الارسككككمي  مضككككافا إلي ككككا تككككدفقات رسككككمي  

 أخارى  إ ر القطاع ال راعي

منع القيود املفاروض  عمكر التلكارت وت ك يق  كل مكا  ب-2
فسككككدها فككككي األسككككوا  ال راعيكككك  الةامليكككك ، بمككككا فككككي ذلكككك  عككككن  يع
طاريكككككق اإللرككككككاء املكككككوا ل  اميككككككع أشكككككاال إعانككككككات الصككككككادرات 

ل راعيكك ، وعميككع تكككدابير التصككديار ذات األثكككار املماثككل، وفقكككا ا
 لتاليف عول  الدوح  اإلنمائي 

 إعانات الصادرات ال راعي  1-ب-2

اعتمكككككاد تكككككدابير لضكككككمان سككككك م  أداء أسكككككوا  السكككككلع  ج-2
األساسككي  ومشككتقا  ا وتيسككير ا  صككول عمككر املةلومككات عككن 

تياطيكات األسوا  فكي الوقكت املناسك ، بمكا فكي ذلك  عكن االح
مكككن األغ يككك ، وذلككك  للمسكككاعدت عمكككر ا  كككد مكككن شكككدت تقلككك  

 مؤشار مفارقات أسةار األغ ي  1-ج-2
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 املؤشارات  2030األهداف والرايات حمن خط  عام 
 أسةارها  

 ضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار - 3الهدف 

خفكك  النسككب  الةامليكك  للوفيككات النفاسككي  إ ككر أقككل  3-1
بحلكككول عكككام مولكككود  كككي،  100 000حالككك  وفكككات لاكككل  70مكككن 

2030 

 مةدل الوفيات النفاسي  3-1-1

نسككككككككككككككككب  الككككككككككككككككوالدات ال ككككككككككككككككك  يشككككككككككككككككارف علي كككككككككككككككككا  3-1-2
 أخصائيون ص يون مملارت

وضكككككككع   ايككككككك  لوفيكككككككات املواليكككككككد واألطفكككككككال دون سكككككككن  3-2
، بسككككككسي 2030ا صامسكككككك  ال كككككك  يمكككككككن تفادق ككككككا بحلككككككول عككككككام 

عميكككع البلكككدان إ كككر بلكككو  هكككدف خفككك  وفيكككات املواليكككد عمكككر 
مولكود  ككي، وخفكك   1 000الك  وفككات فكي  ككل ح 12األقكل إ ككر 

حالك   25وفيات األطفال دون سن ا صامس  عمر األقل إ كر 
 مولود  ي 1 000وفات في  ل 

 مةدل وفيات األطفال دون سن ا صامس  3-2-1

 مةدل وفيات املواليد  3-2-2

وضكككع   ايككك  ألوبئككك  اإليكككد  والسكككل وامل ريكككا واألمكككاراض  3-3
حككككككككككككك  االل  كككككككككككككاب الكبكككككككككككككدل الوبكككككككككككككائي املداريككككككككككككك  املململككككككككككككك  ومااف

واألمككاراض املنقولكك  بامليككا  واألمككاراض املةديكك  األخككارى بحلككول 
 2030عام 

عكككككدد اإلصكككككابات ا اديكككككدت بفيكككككرود نقككككك   3-3-1
شكككص  غيكككر مصكككاب  1 000املناعككك  البشكككاري  لاكككل 

مككككككككن السككككككككاان بحسكككككككك  ا اككككككككنس والةمككككككككار والفئككككككككات 
 الارئيسي  من الساان

 100 000مةككككككككدل انتشككككككككار داء السككككككككل لاككككككككل  3-3-2
 شص  

 1 000عككككدد حككككاالت اإلصككككاب  بامل ريككككا لاكككككل  3-3-3 
 شص  

عكككككككككدد اإلصكككككككككابات بكككككككككأماراض ال  كككككككككاب الكبككككككككككد  3-3-4 
 شص  100 000الوبائي باء لال 

عدد األشصاص ال ين يستل مون تكدخ ت  3-3-5 
 ملاافح  األماراض املداري  املململ  

ر ت في  الوفيات املبكارت الناعم  عن األماراض غي 3-4
املةديككككك  بمقكككككدار الثلكككككت مكككككن خككككك ل الوقايككككك  والةككككك ج وتة يككككك  

 2030ال    والس م  الةقليتين، بحلول عام 

مةككككككككككدل الوفيكككككككككككات الناعمككككككككككك  عكككككككككككن أمكككككككككككاراض  3-4-1
القل  واألوعي  الدموي  والسكارطان وداء السككارل 

 واألماراض التنفسي  امل من 

 مةدل الوفيات الناعم  عن االنتحار 3-4-2

يككك  مكككن إسكككاءت اسكككتةمال املكككواد امل كككدرت، تة يككك  الوقا 3-5
بما يشمل تةكاطي امل كدرات وتنكاول الكحكول عمكر نحكو يضكار 

 بال   ، وع ج ذل 

نطككككككككككككككككككككا  ترطيكككككككككككككككككككك  التككككككككككككككككككككدخ ت الة عيكككككككككككككككككككك   3-5-1
حا صككككدمات الدوائيكككك  والنفسككككاني  وخككككدمات إعككككادت 
التأهيككككل والارعايكككك  ال حقكككك   ملةا اكككك  االضككككطارابات 

 الناشئ  عن تةاطي امل درات

االسككككتةمال الضككككار للكحككككول، محككككددا  وفقككككا   3-5-2
للظكاروف الوطنيكك  فكي إطككار اسك     الفككارد الواحككد 

سككككن  فككككأ تر  فككككي سككككن   15مككككن الكحككككول حمككككن سككككن 
 الصافي تقويمي  بالليرات من الكحول 
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 املؤشارات  2030األهداف والرايات حمن خط  عام 
خفكككككككك  عككككككككدد الوفيككككككككات واإلصككككككككابات الناعمكككككككك  عككككككككن  3-6  

حككككوادي املككككارور عمكككككر الصككككةيد الةككككال   إ كككككر النصككككف بحلكككككول 
 2020عام 

مةككككدالت الوفيككككات الناعمكككك  عككككن اإلصككككابات  3-6-1
 عاراء حوادي املارور عمر الطار  

ضمان حصول ا اميع عمكر خكدمات رعايك  ال ك    3-7
ا انسككككككككي  واإلنلابيكككككككك ، بمككككككككا فككككككككي ذلكككككككك  خككككككككدمات ومةلومككككككككات 
تنظككككككككيم األسككككككككارت والتوعيكككككككك  ا صاصكككككككك  بكككككككك ، وإدمككككككككاج ال كككككككك   
م اإلنلابيككك  فكككي االسكككيراتيليات وال كككرام  الوطنيككك  بحلكككول عكككا

2030 

 49-15نسككككككككب  النسككككككككاء فككككككككي سككككككككن اإلنلككككككككاب ح 3-7-1
ككككككت حككككككاع ع ن إ ككككككر تنظككككككيم األسككككككارت  بيا سككككككن   ال تككككككي لع

 بطار  حديث 

 14-10مةككككككدل الككككككوالدات لككككككدى املاراهقككككككات ح 3-7-2
امككككارأت فككككي ذلكككك   1 000سككككن   لاككككل  19-15 سكككن ؛ و
 الةمار

تحقيكككككق الترطيككككك  ال ككككك ي  الشكككككامل ، بمكككككا فكككككي ذلككككك   3-8
اليكككككككككك  وإماانيكككككككككك  ا  صككككككككككول عمككككككككككر ا  مايكككككككككك  مككككككككككن امل ككككككككككاطار امل

خكككككككككدمات الارعايككككككككك  ال ككككككككك ي  األساسكككككككككي  ا ايكككككككككدت وإماانيككككككككك  
حصككول ا اميككع عمككر األدويكك  واللقاحككات األساسككي  املأمونكك  

دت الفةال  امليسورت التالف   ا ايا

ككوفار ا صككدمات ال كك ي  األساسككي   3-8-1 ترطيكك  تع
فككككك  باعتبارهكككككا متوسكككككي الترطيككككك  ال ككككك  تكككككوفار  حاملةار 

اسككككككككككي  املسككككككككككتندت إ ككككككككككر اإلعككككككككككاراءات ا صككككككككككدمات األس
الااشكككككف  ال ككككك  تشكككككمل ال ككككك   اإلنلابيككككك  وصككككك   
األمملككككككككات واملواليككككككككد ا اككككككككدد واألطفككككككككال، واألمككككككككاراض 
املةديكك  واألمككاراض غيككر املةديكك  والقككدرت عمككر تككوفير 
ا صككككككدمات وإماانيكككككك  الوصككككككول إلي ككككككا بككككككين السككككككاان 

 عموما  واأل تر حارمانا  خصوصا  

ف أسكككككككككككارهم نسككككككككككب  السككككككككككاان الكككككككككك ين تصككككككككككار  3-8-2
املةيشكككككككي  نفقكككككككات  بيكككككككرت عمكككككككر ال ككككككك   محسكككككككوب  
 حصككككككك  مككككككككن ملمككككككككوع إنفككككككككا  األسككككككككار املةيشككككككككي  أو 

 دخلملا

ا  كككككد بدرعكككككك   بيككككككرت مككككككن عككككككدد الوفيككككككات واألمككككككاراض  3-9
الناعمككك  عكككن التةكككاراض للمككككواد الكيميائيككك  ا صطكككارت وتلويككككت 

ي الملواء واملاء واليرب  بحلول عام   2030وتلوا

ب إ ككككككككككككككر األسككككككككككككككار مةككككككككككككككدل الوفيككككككككككككككات املنسككككككككككككككو  3-9-1
 املةيشي  وتلوي الملواء املحيي

مةكككككككدل الوفيكككككككات املنسكككككككوب إ كككككككر امليكككككككا  غيكككككككر  3-9-2
املأمونكككك ، وخككككدمات الصككككارف الصكككك ي غيككككر املأمونكككك  
واالفتقككار إ ككر املارافككق ال كك ي  حالتةككارض  صككدمات 
غيكككككككر مأمونكككككككك  فككككككككي تككككككككوفير امليككككككككا  وخككككككككدمات الصككككككككارف 

 الص ي والنظاف  ال  ي  ل اميع 

ت املنسكككوب إ كككر التسكككمم غيكككر مةكككدل الوفيكككا 3-9-3
 املتةمد

تة يككك  تنفيككك  اتفاقيككك  منظمككك  ال ككك   الةامليككك  اإلطاريككك   أ-3
 بشأن ماافح  التبغ في عميع البلدان، حس  االقتضاء

مةككككككدل االنتشكككككككار املوحكككككككد السكككككككن السكككككككتةمال  1-أ-3
التبككغ حاليككا  لككدى األشككصاص الكك ين تبلككغ أعمككارهم 

 سن  فأ تر 15
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 املؤشارات  2030األهداف والرايات حمن خط  عام 
ار في ملال اللقاحكات واألدويك  دعم البحت والتطوي ب-3  

لألمكككككاراض املةديككككك  وغيكككككر املةديككككك  ال ككككك  تتةكككككارض لملكككككا البلكككككدان 
الناميككككككك  فككككككككي املقككككككككام األول، وتككككككككوفير إماانيكككككككك  ا  صككككككككول عمككككككككر 
األدويك  واللقاحكات األساسكي  بأسكةار مةقولك ، وفقكا إلعكك ن 
الدوحكك  بشككأن االتفككا  املتةلككق با اوانكك  املتصككل  بالتلككارت 

لفكاريككك  وبال ككك   الةامككك ، الككك ل يؤ كككد مككن حقكككو  امللكيككك  ا
حكككككق البلكككككدان الناميككككك  فكككككي االسكككككتفادت بالاامكككككل مكككككن األحاكككككام 
الككككواردت فككككي االتفككككا  بشككككأن ا اوانكككك  املتصككككل  بالتلككككارت مككككن 
حقكككككككو  امللكيككككككك  الفكاريككككككك  املتةلقككككككك  بأوعككككككك  املارونككككككك  ال  مككككككك  
  مايك  ال كك   الةامكك ، وال سككيما الةمكل مككن أعككل إماانيكك  

 ألدوي حصول ا اميع عمر ا

نسكككككككب  السككككككككاان املسكككككككك  دفين املسككككككككتفيدين  1-ب-3
مكككن عميككككع اللقاحككككات الكككواردت فككككي ال رنككككام  الككككوط   

 لبلدهم
ملمككككككككككككككككككوع صككككككككككككككككككافي املسككككككككككككككككككاعدت اإلنمائيككككككككككككككككككك   2-ب-3

الارسمي  املقدم  إ كر البحكوي الطبيك  والقطاعكات 
 ال  ي  األساسي 

نسككككككككككككب  املارافككككككككككككق ال كككككككككككك ي  املتاحكككككككككككك  في ككككككككككككا  3-ب-3
  الضكاروري  ال ك  تفكي ملموع  أساسي  من األدوي

 بالرارض بالف  ميسورت عمر الدوام

 يكككادت التمويكككل فكككي قطكككاع ال ككك   وتوريكككف القككككوى  ج-3
الةاملكككك  فككككي هكككك ا القطككككاع وتطويارهككككا وتككككدري  ا واسككككتبقا  ا فككككي 
البلكككككدان الناميككككك ، وب اصككككك  فكككككي أقكككككل البلكككككدان نمكككككوا والكككككدول 

 ا ا ري  الصريرت النامي ،  يادت  بيرت

األخصككككككككككككككائيين ال كككككككككككككك يين مةككككككككككككككدل  ثافكككككككككككككك   1-ج-3
 وتو يةملم

تة يكككككك  قككككككدرات عميككككككع البلككككككدان، وال سككككككيما البلككككككدان  د-3
الناميككك ، فكككي ملكككال اإلنككك ار املبككككار وا  كككد مكككن امل كككاطار وإدارت 

 امل اطار ال  ي  الوطني  والةاملي 

القدرت عمر تنفي  اللوائق ال  ي  الدولي   1-د-٣
 وا ااه ي ع ملواعمل  حاالت الطوارئ ال  ي 

 ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع - 4ف الهد

كككع عميكككع الفتيكككات والفتيكككان بتةلكككيم  4-1 ضكككمان أن يتمتا
كككككككد، ممكككككككا يكككككككؤدل إ كككككككر  ابتككككككدائي وثكككككككانول ملكككككككاني ومنصكككككككف وعيا

 2030تحقيق نتائ  تةليمي  م ئم  وفةال  بحلول عام 

حأ  فكككككككي الصكككككككف نسكككككككب  األطفكككككككال والشكككككككباب:  4-1-1
الثكككاني/ الثالكككت؛ حب  فكككي   ايككك  املارحلككك  االبتدائيككك ؛ 
حج  فككككي   ايكككك  املارحلكككك  األو ككككر مككككن التةلككككيم الثككككانول 
الكككككككك ين يحققككككككككون عمككككككككر األقككككككككل ا  ككككككككد األدنكككككككك  مكككككككككن 

الارياضكككككيات،  ‘2’القكككككاراءت، ‘ 1’مسكككككتوى الكفكككككاءت فكككككي 
 بحس  ا انس

ضككككمان أن تتكككككائ  اميكككككع الفتيكككككات والفتيكككككان فكككككارص  4-2
ر نوعيكك  عيككدت مككن النمككاء والارعايكك  فككي مارحلكك  ا  صككول عمكك

الطفولككككككككك  املبككككككككككارت والتةلكككككككككيم قبكككككككككل االبتكككككككككدائي ح ككككككككك  ياونكككككككككوا 
 2030عاه ين للتةليم االبتدائي بحلول عام 

نسككككككككككككككب  األطفككككككككككككككال دون ا صامسكككككككككككككك  الكككككككككككككك ين  4-2-1
يسككيرون عمككر املسككار ال كك يق مككن حيككت النمككو فككي 
ملاالت ال    والتةلم والارفا  النفس  ، بحس  

 ا انس

م حقبككككككل  4-2-2  م املككككككنظ  مةككككككدل املشككككككار   فككككككي الككككككتةل 
سككن  واحكككدت مككن عمكككار االلتحككا  الارسككك   بكككالتةليم 

 االبتدائي ، بحس  ا انس

ضكككككككككككمان تاكككككككككككافؤ فكككككككككككارص عميكككككككككككع النسكككككككككككاء والارعكككككككككككال  4-3
ا  صككككككول عمككككككر التةلككككككيم التق كككككك  وامل كككككك  والتةلككككككيم الةككككككا ي  فككككككي

ي، ا ايككككد وامليسككككور التالفكككك ، بمككككا فككككي ذلكككك  التةلككككيم ا اكككككامس
 2030بحلول عام 

مةكككدل مشكككار   الشكككباب والكبكككار فكككي التةلكككيم  4-3-1
الارسكك   وغيككر الارسكك   والتككدري  خكك ل االث كك  عشككار 

 ، بحس  ا انسشملارا  املاضي 

ال يككككككككادت بنسككككككككب   بيككككككككرت فككككككككي عككككككككدد الشككككككككباب والكبككككككككار  4-4
ال ين تتوافار لدق م اململكارات املناسكب ، بمكا فكي ذلك  اململكارات 

نسككككككككب  الشكككككككككباب والبكككككككككالرين الككككككككك ين تتكككككككككوافار  4-4-1
لككككدق م مملككككارات تكنولوعيككككا املةلومككككات واالتصككككاالت 
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 املؤشارات  2030األهداف والرايات حمن خط  عام 
لةمككككككل وشككككككرل ورككككككائف الئقكككككك  وملباشككككككارت التقنيكككككك  واململنيكككككك ، ل  

 2030األعمال ا  ارت بحلول عام 
 بحس  نوع اململارت

القضكككككاء عمكككككر التفكككككاوت بكككككين ا انسكككككين فكككككي التةلكككككيم  4-5
 وضمان تاافؤ فارص الوصول إ ر عميع مستويات التةلكيم

امل كك  للفئككات الضككةيف ، بمككا فككي ذلكك  لألشككصاص  والتكدري 
ذول اإلعاقكك  والشككةوب األصككلي  واألطفككال الكك ين يةيشككون 

 2030في رل أوضاع هش ، بحلول عام 

مؤشككككككككككككككككككككككككككككككككككككككارات التاككككككككككككككككككككككككككككككككككككككافؤ حأن  /ذ ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككار،  4-5-1
وريفي/حضكككارل، وأدن /أعمككككر خمكككس السككككاان ثككككاراء 

ذول اإلعاقكككك  وأفككككاراد الشككككةوب  وفئكككات أخككككارى مثككككل
النكككككككككفاع، م ككككككككك  تكككككككككوفارت  ملتضكككككككككاررين مكككككككككناألصكككككككككلي  وا

البيانككككككككات عككككككككن ذلكككككككك    اميككككككككع مؤشككككككككارات التةلككككككككيم 
 املندرع  في ه   القائم  ال   يمكن تصنيفملا

ضكككككككككككمان أن يلكككككككككككما عميكككككككككككع الشكككككككككككباب ونسكككككككككككب   بيكككككككككككرت  4-6
الكبككار، رعككاال  ونسككاء عمككر حككد سككواء، بككالقاراءت والكتابكك   مككن

 2030وا  ساب بحلول عام 

ماريك  مةينك  الكك ين نسكب  السكاان فكي فئك  ع 4-6-1
يحققككون عمككر األقككل مسككتوى ثابتككا مككن الكفككاءت فككي 
اململككككككارات الوريفيكككككك  ال كككككك  ت كككككك  حأ  األميكككككك  و حب  

 ا  ساب، بحس  ا انس

مككككككككككككين املةككككككككككككارف  4-7
ضكككككككككككمان أن يكتسكككككككككككك  عميككككككككككككع املتةلا

واململكككككارات ال  مككككك  لكككككدعم التنميككككك  املسكككككتدام ، بمكككككا فكككككي ذلككككك  
ل مككككككككن بين كككككككا التةلككككككككيم لتح ككككككككبع قيككككككككق التنميكككككككك  بلملككككككك  مككككككككن السع

بكككككككاع أسكككككككالي  الةكككككككي  املسكككككككتدام ، وحقككككككككو   املسكككككككتدام  واتا
اإلنسان، واملساوات بين ا انسكين، واليكروي  لثقافك  السك م 
ونبكككككككك  الةنككككككككف واملواطنكككككككك  الةامليكككككككك  وتقككككككككديار التنككككككككوع الثقككككككككافي 
وتقكككككديار مسكككككاهم  الثقافككككك  فكككككي التنميككككك  املسكككككتدام ، بحلكككككول 

 2030 عام

اطنككككككك  الةامليككككككك  تةلكككككككيم املو ‘ 1’مكككككككدى تةمكككككككيم  4-7-1
التةلككيم مككن أعككل التنميكك  املسككتدام ، بمككا فككي  ‘2’ و

ذلكككككك  املسككككككاوات بككككككين ا انسككككككين وحقككككككو  اإلنسككككككان، 
وذلككككككككك  عمكككككككككر عميكككككككككع الصكككككككككةد فكككككككككي: حأ  السياسكككككككككات 

واملنككككككارج الدراسكككككككي  و  حب  التةليميكككككك  الوطنيككككككك ، و
 تقييم الط ب  حد  حج  تدري  املةلمين و

 

تاراعكككككككككككككي الفكككككككككككككارو  بنكككككككككككككاء املارافكككككككككككككق التةليميككككككككككككك  ال ككككككككككككك   أ-4
ا انسكككين، واإلعاقككك ، واألطفكككال، ورفكككع مسكككتوى املارافكككق  بكككين

التةليميككككككك  القائمككككككك  و  يئككككككك  بيئككككككك  تةليميككككككك  فةالككككككك  ومأمونككككككك  
 وخالي  من الةنف وشامل  ل اميع

الطاقك   نسب  املدارد ال   تحصكل عمكر: حأ  1-أ-4
الكملاربائيككككككككككككككككككك ؛ حب  شكككككككككككككككككككبك  اإلنيرنكككككككككككككككككككت ألغكككككككككككككككككككاراض 

ألغكككاراض التةلكككيم؛ أعملككك ت حاسكككوبي   تةليميككك ؛ حج 
ب ككك  تحتيككك  ومكككواد م ئمككك  الحتياعكككات الطككك ب  حد 

ذول اإلعاقكككككك ؛ حهككككككك  ميكككككككا  الشككككككارب األساسكككككككي ؛ حو  
مارافكككق  مارافكككق صككك ي  أساسكككي  غيكككر م تلطككك ؛ ح  

أساسي  لرسل األيدل حوفكق التةكاريف الكواردت فكي 
مؤشكككككككككار تكككككككككوفير امليكككككككككا  وخكككككككككدمات الصكككككككككارف الصككككككككك ي 

 والنظاف  ال  ي  ل اميع 

يكككككككككادت بنسكككككككككب   بيكككككككككرت فكككككككككي عكككككككككدد املكككككككككنق املدرسكككككككككي  ال   ب-4
املتاحكككك  للبلككككدان الناميككككك  عمككككر الصكككككةيد الةككككال  ، وب اصككككك  
ألقككككككككل البلككككككككدان نمكككككككككوا  والككككككككدول ا ا ريككككككككك  الصككككككككريرت الناميككككككككك  
والبلكدان األفاريقيكك ، ل لتحككا  بككالتةليم الةككا ي، بمككا فككي ذلكك  
مككككككنق التككككككدري  امل كككككك  وتكنولوعيككككككا املةلومككككككات واالتصككككككاالت، 

البلككدان املتقدمكك     التقنيكك  والملندسككي  والةلميكك  فككيوال ككرام
 2020النمو والبلدان النامي  األخارى، بحلول عام 

حاككككككككككككككككم تككككككككككككككككدفقات املسككككككككككككككككاعدت اإلنمائيكككككككككككككككك   1-ب-4
الارسككككككككمي  لتقكككككككككديم املكككككككككنق بحسكككككككك  القطكككككككككاع ونكككككككككوع 

 الدراس 

ال يادت بنسب   بيرت في عدد املةلمين املؤهلين، بما  ج-4
لككككككدو ي لتككككككدري  املةلمككككككين فككككككي فككككككي ذلكككككك  مككككككن خكككككك ل التةككككككاون ا

نسكككككككككب  املةلمككككككككككين فككككككككككي حأ  مارحلككككككككك  مككككككككككا قبككككككككككل  1-ج-4
التةلكككككككيم االبتكككككككدائي؛ حب  التةلكككككككيم االبتكككككككدائي؛ حج  
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ا والكككككدول    البلكككككدان الناميككككك ، وب اصككككك  فكككككي أقكككككل البلكككككدان نمكككككو 

 2030ا ا ري  الصريرت النامي ، بحلول عام 
التةلكككككككيم اإلعكككككككدادل؛ حد  التةلكككككككيم الثكككككككانول الككككككك ين 

ر األقككل عمككر ا  ككد األدنكك  مككن التككدري  حصككلوا عمكك
م للمةلمككككككين حمثككككككل التككككككدري  اليربككككككول ، قبككككككل  املككككككنظ 

ا صدمكك  أو فككي أثنككاء ا صدمكك ، الكك  م للتككدريس عمككر 
 املستوى املناس  في بلد مةين

 تحقيق املساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات - 5الهدف 

عميكككككككع القضكككككككاء عمكككككككر عميكككككككع أشكككككككاال التمييكككككككف ضكككككككد  5-1
 النساء والفتيات في  ل ماان

مكككككا إذا  انكككككت ثمككككك  أطكككككار قانونيككككك  قائمككككك ، أم  5-1-1
أعكككل تة يككك  وإنفكككاذ ورصكككد املسكككاوات وعكككدم  ال، مكككن

 أساد ا انس التمييف عمر

القضككككككاء عمككككككر عميككككككع أشككككككاال الةنككككككف ضككككككد عميككككككع  5-2
النسكككاء والفتيكككات فكككي امللكككالين الةكككام وا صكككاص، بمكككا فكككي ذلككك  

أنككككواع  تر ل ا انسكككك   وغيككككر ذلكككك  مككككناالتلككككار بالبشككككار واالسكككك
 االستر ل

ككككارات ال تككككي  5-2-1 نسككككب  النسككككاء والفتيككككات املةاشا
يبلكككككككغ سكككككككن ن ا صامسككككككك  عشكككككككارت ومكككككككا فكككككككو  وال تكككككككي 

نفس   مكن عشكير  تةارضن لةنف بدني أو عنس   أو
حكا ي أو سكابق، خك ل االث ك  عشكار شكملارا  السكابق ، 

 مصنف  بحس  شال الةنف والةمار

ء والفتيات فكي ا صامسك  عشكارت نسب  النسا 5-2-2 
فكككككككو  ال تكككككككي تةارضكككككككن للةنكككككككف ا انسككككككك   مكككككككن  ومكككككككا

الةشككككير، خكككك ل االث كككك  عشككككار شككككملارا   أشككككصاص غيككككر
 السابق ، بحس  الةمار وماان حدوي الةنف

القضكككاء عمكككر عميكككع املمارسكككات الضكككارت، مكككن قبيكككل  5-3
 واج األطفككككككال والككككككك واج املبككككككككار والككككككك واج القسكككككككارل وتشكككككككوي  

 لإلناياألعضاء التناسلي  

نسكككككككككككب  النسكككككككككككاء ال تكككككككككككي تيكككككككككككراوئ أعمكككككككككككارهن  5-3-1
سككككككككككن  وال تككككككككككي تكككككككككك وعن أو ارتككككككككككبطن  24 و 20 بككككككككككين

 سن   18عاما  و  15أن يبلرن  بقارين قبل

نسكككككككككككب  الفتيكككككككككككات والنسكككككككككككاء ال تكككككككككككي تيكككككككككككراوئ  5-3-2 
عامكككككككككككا  ال تكككككككككككي خضكككككككككككةن  49و  15أعمكككككككككككارهن بكككككككككككين 

لةمليكككككك  تشككككككوي /بير األعضككككككاء التناسككككككلي ، بحسكككككك  
 الةمار

االعيككككككككككككككككككراف بأعمككككككككككككككككككال الارعايكككككككككككككككككك  والةمككككككككككككككككككل املنف ككككككككككككككككككي  5-4
مدفوعككككك  األعكككككار وتقكككككديارها مكككككن خككككك ل تكككككوفير ا صكككككدمات  غيكككككر

الةامككككككككككككككك  والب كككككككككككككككك  التحتيكككككككككككككككك  ووضكككككككككككككككع سياسككككككككككككككككات ا  مايكككككككككككككككك  
االعتماعيكككككككككككك  وتة يكككككككككككك  تقاسككككككككككككم املسككككككككككككؤولي  داخككككككككككككل األسككككككككككككارت 

الصةيد  املةيشي  والةائل ، حسبما ياون ذل  مناسبا عمر
 الوط  

 صككككك  لألعمكككككال املنفليككككك  نسكككككب  الوقكككككت امل 5-4-1
وأعمككككككككال الارعايكككككككك  غيككككككككر مدفوعكككككككك  األعككككككككار، بحسكككككككك  

 ا انس والةمار واملاان 

 فال  مشار   املارأت مشار    املك  وفةالك  وتاكافؤ  5-5
الارعككككل  الفكككارص املتاحككك  لملكككا للقيكككادت عمككككر قكككدم املسكككاوات مكككع

عمككككككر عميككككككع مسككككككتويات صككككككنع القككككككارار فككككككي ا  يككككككات السياسككككككي  
 واالقتصادي  والةام 

نسككككب  املقاعككككد ال كككك  تشككككرلملا النسككككاء فككككي حأ   5-5-1
 ال رملانات الوطني  و حب  ا  اومات املحلي 

 نسب  النساء في املناص  اإلداري  5-5-2

ضككككككككمان حصككككككككول ا اميككككككككع عمككككككككر خككككككككدمات ال كككككككك    5-6
ا انسكككي  واإلنلابيككك  وعمكككر ا  قكككو  اإلنلابيككك ، عمكككر النحكككو 

سكككككككن   49إ كككككككر  15نسكككككككب  النسكككككككاء مكككككككن سكككككككن  5-6-1
ال تككككي يت ككككك ن بأنفسككككملن قكككككارارات مسككككتنيرت بشكككككأن 
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لسككككككاان املتفككككككق عليكككككك  وفقككككككا ل رنككككككام  عمككككككل املككككككؤتمار الككككككدو ي ل  

والتنميككك  ومن كككاج عمكككل بيلكككين والوثكككائق ا صتاميككك  ملكككؤتمارات 
 استةاراضملما

الة قات ا انسي  واست دام وسائل منع ا  مل 
 والارعاي  ا صاص  بال    اإلنلابي 

وانين وأنظمكككككك  عكككككدد البلككككككدان ال كككككك  لكككككدق ا قكككككك 5-6-2
سككن   15تكفككل حصككول النسككاء والارعككال مككن سككن 

فككأ تر عمككر خككدمات الارعايكك  واملةلومككات والتثقيككف 
فكككككككي ملكككككككال ال ككككككك   ا انسكككككككي  واإلنلابيككككككك  بشكككككككال 

  امل وعمر قدم املساوات

القيكككام ب صككك حات لت ويكككل املكككارأت حقوقكككا متسكككاوي   أ-5
حكككق  فككي املكككوارد االقتصككادي ، و ككك ل  إماانيككك  حصككولملا عمكككر

ف فكككي األرا كك   وغيرهككا مكككن املمتلاككات، وعمكككر  امللكيكك  والتصككارا
ا صدمات املالي ، وامليراي واملوارد الطبيةي ، وفقا  للقوانين 

 الوطني 

حأ  نسكككب  إعمكككا ي املككك ارعين الككك ين يمتلاكككون  1-أ-5
أراض  راعيكككككككككككك  أو لككككككككككككدق م حقككككككككككككو  مضككككككككككككمون  فككككككككككككي 
األرا كك   ال راعيككك ، بحسككك  ا اكككنس؛ حب  وحصككك  

 ا  أو أصكك اب ا  قكككو  فككي األرا ككك   املككارأت بككين املككك
 ال راعي ، بحس  نوع ا  يا ت

نسكككككككككككب  البلكككككككككككدان ال ككككككككككك  يكفكككككككككككل في كككككككككككا اإلطكككككككككككار  2-أ-5
فكككككككي ذلككككككك  القكككككككانون الةارفكككككككي  للمكككككككارأت  القكككككككانوني حبمكككككككا
أو /ا  قككككككككككو  فككككككككككي ملكيكككككككككك  األرا كككككككككك   و املسككككككككككاوات فككككككككككي
 السيطارت علي ا

تة يكك  اسككت دام التكنولوعيككا التمكينيكك ، وب اصكك   ب-5
وعيكككا املةلومكككات واالتصكككاالت، مكككن أعكككل تة يككك  تمككككين تكنول
 املارأت

نسكككككككككككب  األفكككككككككككاراد ا  كككككككككككائ ين عمكككككككككككر هواتكككككككككككف  1-ب-5
 محمول /خلوي ، بحس  ا انس

اعتمككاد سياسككات سككليم  وتشككاريةات قابلكك  لإلنفككاذ  ج-5
وتة يككككك  السياسكككككات والتشكككككاريةات القائمككككك  مكككككن هككككك ا القبيكككككل 
اء للن ككككككككككوض باملسككككككككككاوات بككككككككككين ا انسككككككككككين وتمكككككككككككين  ككككككككككل النسكككككككككك

 والفتيات عمر عميع املستويات

نسككب  البلككدان ال كك  لككدق ا نظككم لت صككي   1-ج-5
وتتبع امل صصات الةام  املارصودت للمسكاوات بكين 

 ا انسين وتمكين املارأت

 ضمان توافر املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة - 6الهدف 

 تحقيق هدف حصول ا اميع بشكال منصكف عمكر 6-1
 2030 ميا  الشارب املأمون  وامليسورت التالف  بحلول عام

نسكككككككككككككككككككككب  السكككككككككككككككككككككاان الككككككككككككككككككككك ين يسكككككككككككككككككككككتفيدون  6-1-1
 خدمات ميا  الشارب ال   تدار بطاريق  مأمون  من

تحقيككككككككككق هككككككككككدف حصككككككككككول ا اميككككككككككع عمككككككككككر خككككككككككدمات  6-2
الصككككارف الصكككك ي والنظافكككك  ال كككك ي  ووضككككع   ايكككك  للترككككو  

سكككككككككككاء فككككككككككي الةكككككككككككاراء، وإيككككككككككك ء اهتمكككككككككككام خكككككككككككاص الحتياعكككككككككككات الن
والفتيككات ومككن يةيشككون فككي رككل أوضككاع هشكك ، بحلككول عككام 

2030 

نسكككككككككككككككككككككب  السكككككككككككككككككككككاان الككككككككككككككككككككك ين يسكككككككككككككككككككككتفيدون  6-2-1
اإلدارت السككككككليم   صككككككدمات الصككككككارف الصكككككك ي،  مككككككن

 بما في ا مارافق غسل اليدين بالصابون وامليا 

تحسككين نوعيككك  امليكككا  عكككن طاريككق ا  كككد مكككن التلكككوي  6-3
ا صطككككارت وتقليككككل  ووقككككف إلقككككاء النفايككككات واملككككواد الكيميائيكككك 

تسككككككككككارا  ا إ كككككككككككر أدنككككككككككك  حكككككككككككد، وخفككككككككككك  نسكككككككككككب  ميكككككككككككا  امللكككككككككككارل 
املةا اككككك  إ كككككر النصكككككف، و يكككككادت إعكككككادت التكككككدويار وإعكككككادت  غيكككككر

االسكككككت دام املكككككأمون بنسكككككب   بيكككككرت عمكككككر الصكككككةيد الةكككككال  ، 

نسكككككككككككب  ميكككككككككككا  الصكككككككككككارف الصككككككككككك ي املةا اككككككككككك   6-3-1
 بطاريق  آمن 

من ميا  محيط   نسب  الكتل املائي  ائتي  6-3-2
 ذات نوعي  عيدت
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 املؤشارات  2030األهداف والرايات حمن خط  عام 
 2030بحلول عام   

 يكككادت  فكككاءت اسكككت دام امليكككا  فكككي عميكككع القطاعكككات  6-4
 يككككككككككادت  بيككككككككككرت وضككككككككككمان  كككككككككك   امليككككككككككا  الة بكككككككككك  وإمككككككككككدادا  ا 

نحكككككو مسكككككتدام مكككككن أعكككككل مةا اككككك  شكككككح امليكككككا ، وا  ككككككد  عمكككككر
نكككدرت  بدرعككك   بيكككرت مكككن عكككدد األشكككصاص الككك ين يةكككانون مكككن

 2030امليا ، بحلول عام 

فككي  فككاءت اسككت دام امليككا  عمككر مككدى التريككر  6-4-1
 فيرت من ال من

الضكككككككري الككككككك ل تتةكككككككارض لككككككك  امليكككككككا :  حاكككككككم 6-4-2
 ككككككك   امليككككككككا  الة بكككككككك   نسككككككككب  مككككككككن مككككككككوارد امليككككككككا  

 الة ب 

تنفيككككككك  اإلدارت املتااملككككككك  ملكككككككوارد امليكككككككا  عمكككككككر عميكككككككع  6-5
املسككتويات، بمكككا فكككي ذلكك  مكككن خككك ل التةككاون الةكككابار ل  كككدود 

 2030ام حس  االقتضاء، بحلول ع

درعككككككككككككك  تنفيككككككككككككك  اإلدارت املتااملككككككككككككك  للمكككككككككككككوارد  6-5-1
  100 -املائي  حصفار 

نسب  منطقك  حكوض امليكا  الةكابارت ل  كدود  6-5-2
ال كككككككك  لملككككككككا تارتيبككككككككات تنفي يكككككككك  تتةلككككككككق بالتةككككككككاون فككككككككي 

 ملال امليا 

حمايككككك  وتكككككارميم الكككككنظم اإلياولوعيككككك  املتصكككككل  بامليكككككا ،  6-6
  الارطبككككككككك  واأل  كككككككككار بمكككككككككا فكككككككككي ذلككككككككك  ا ابكككككككككال والرابكككككككككات واألرا ككككككككك 

 2020 ومستودعات امليا  ا اوفي  والبحيرات، بحلول عام

نسكككب  التريكككر فكككي نطكككا  الكككنظم اإلياولوعيككك   6-6-1
 املتصل  بامليا  خ ل فيرت من ال من

تة يكك  نطككا  التةككاون الككدو ي ودعككم بنككاء القككدرات فكككي  أ-6
  فككي ملكككال األنشككط  وال كككرام  املتةلقكك  بامليكككا الناميككك البلككدان 

والصكككارف الصككك ي، بمكككا فكككي ذلككك  عمكككع امليكككا ، وإ الككك  ملوح  كككا، 
و فككاءت اسككت دامملا، ومةا اكك  امليككا  الةادمكك ، وتكنولوعيككات 

 2030إعادت التدويار وإعادت االستةمال، بحلول عام 

مقكككككككدار املسكككككككاعدت اإلنمائيككككككك  الارسككككككككمي  ذات  1-أ-6
والصارف الص ي ال   تةد ع ءا  من  الصل  بامليا 
 و ر ا  اوم  تنسيقملاخط  إنفا  تت

تحسين  دعم وتة ي  مشار   امللتمةات املحلي  في ب-6
 إدارت امليا  والصارف الص ي

نسب  الوحدات اإلداري  املحلي  ال   لدق ا  1-ب-6
سياسككات وإعككاراءات تنفي يككك  را ككص  فيمككا يتةلكككق 
بمشككككككككككككار   امللتمةككككككككككككات املحليكككككككككككك  فككككككككككككي إدارت امليككككككككككككا  

 والصارف الص ي

 صول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة املوثوقة واملستدامةضمان ح - 7الهدف 

ضككككككككككككككككككمان حصككككككككككككككككككول ا اميككككككككككككككككككع بتالفكككككككككككككككككك  ميسككككككككككككككككككورت  7-1
 2030خدمات الطاق  ا  ديث  املوثوق  بحلول عام  عمر

نسككككككب  السككككككاان املسككككككتفيدين مككككككن خككككككدمات  7-1-1
 الكملارباء

نسكب  السككاان الكك ل يةتمكدون أساسككا  عمككر  7-1-2
 تكنولوعيا النظيفينالوقود وال

تحقيككككككق  يككككككادت  بيككككككرت فككككككي حصكككككك  الطاقكككككك  املتلككككككددت  7-2
 2030ملموع  من مصادر الطاق  الةاملي  بحلول عام  في

حصكككككككككككككك  الطاقكككككككككككككك  املتلككككككككككككككددت فككككككككككككككي ملمككككككككككككككوع  7-2-1
 االس     الن ائي للطاق 

ككككككككككككن فككككككككككككي  فككككككككككككاءت  7-3 مضككككككككككككاعف  املةككككككككككككدل الةككككككككككككال   للتحس 
 2030است دام الطاق  بحلول عام 

 ثافكككككككككك  الطاقكككككككككك  ال كككككككككك  تقككككككككككاد مككككككككككن حيكككككككككككت  7-3-1
 الطاق  األولي  والنات  املحمي اإلعما ي

تة يكككككك  التةككككككاون الككككككدو ي مككككككن أعككككككل تيسككككككير الوصككككككول  أ-7
بحكككوي وتكنولوعيكككا الطاقككك  النظيفككك ، بمكككا فكككي ذلككك  تلككك   إ كككر

قكك  بالطاقكك  املتلككددت، والكفككاءت فككي اسككت دام الطاقكك   املتةلا

التكككككككككككدفقات املاليككككككككككك  الدوليككككككككككك  املوعملككككككككككك  إ كككككككككككر  1-أ-7
البلككككدان الناميكككك  لككككدعم أنشككككط  البحككككت والتطككككويار 
فكككككككككككككي ملكككككككككككككال الطاقككككككككككككك  النظيفككككككككككككك  وإنتكككككككككككككاج الطاقككككككككككككك  
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 املؤشارات  2030األهداف والرايات حمن خط  عام 
واألنظكف، وتجكايع  وتكنولوعيا الوقود األحفورل املتقدم   

االسككككككتثمار فككككككي الب كككككك  التحتيكككككك  للطاقكككككك  وتكنولوعيككككككا الطاقكككككك  
 2030النظيف ، بحلول عام 

 املتلددت، بما في ذل  النظم الااين 

وسكككككككيع نطككككككككا  البع ككككككك  التحتيكككككككك  وتحسكككككككين مسككككككككتوى ت ب-7
التكنولوعيككككككا مككككككن أعككككككل تقككككككديم خككككككدمات الطاقكككككك  ا  ديثكككككك  
واملسكككتدام  ل اميكككع فكككي البلكككدان الناميككك ، وب اصككك  فكككي أقكككل 
البلكككدان نمكككوا  والكككدول ا ا ريككك  الصكككريرت الناميككك ، والبلكككدان 
الناميككككككككك  غيكككككككككر السكككككككككاحلي ، وفقككككككككككا  ل كككككككككرام  الكككككككككدعم ا صاصكككككككككك  

 2030بحلول عام  من ا عمر حدت، بال

االسككتثمارع فككي ملككال  فككاءت الطاقكك   نسككب   1-ب-7
من النات  املحمي اإلعما ي ومبلغع االستثمار األعنب  
املباشككككككككككار فككككككككككي التحككككككككككوي ت املاليكككككككككك  املوعملكككككككككك  للبنيكككككككككك  
التحتيكككك  وخككككدمات التكنولوعيككككا ألغككككاراض التنميكككك  

 املستدام 

لجميرع واملسرتدام، والعمالرة الكاملرة واملنتجرة، وتروفير تعزيز النمو االقتصادي املطررد والشرامل ل - 8الهدف 
 العمل الالئق للجميع

ا  فككككككككاظ عمككككككككر النمككككككككو االقتصككككككككادل الفككككككككاردل وفقككككككككا   8-1
للظاروف الوطني ، وب اص  عمر نمو النات  املحمي اإلعما ي 

 في املائ  عمر األقل سنويا  في أقل البلدان نموا   7بنسب  

الفكككككارد مكككككن مةكككككدل النمكككككو السكككككنول لنصكككككي   8-1-1
 النات  املحمي اإلعما ي ا  قيقي

تحقيكق مسككتويات أعمككر مككن اإلنتاعيكك  االقتصككادي   8-2
مكككككككككككككن خككككككككككككك ل التنويكككككككككككككع، واالرتقكككككككككككككاء بمسكككككككككككككتوى التكنولوعيكككككككككككككا 
واالبتاككككار، بمككككا فككككي ذلكككك  مككككن خكككك ل الير يككككف عمككككر القطاعككككات 
املتسكككككككم  بالقيمككككككك  املضكككككككاف  الةاليككككككك  والقطاعكككككككات الكثيفككككككك  

 الةمال 

نمككككككككككككو السككككككككككككنول لنصككككككككككككي  الفككككككككككككارد مةككككككككككككدل ال 8-2-1
 الةامل من النات  املحمي اإلعما ي ا  قيقي

تة ي  السياسات املوعمل  نحو التنمي  وال ك  تكدعم  8-3
األنشككككككككككط  اإلنتاعيكككككككككك ، وفككككككككككارص الةمككككككككككل ال ئككككككككككق، ومباشككككككككككارت 
األعمكككككال ا  كككككارت، والقكككككدرت عمكككككر اإلبكككككداع واالبتاكككككار، وتجكككككاع 

هيكك  الصككرار عمككر إضككفاء الطككابع الارسكك   عمككر املشككاريع املتنا
فكككككي ذلككككك  مكككككن  والصكككككريرت واملتوسكككككط  ا حاكككككم، ونموهكككككا، بمكككككا

 خ ل ا  صول عمر ا صدمات املالي 

نسب  الةمال  غيكر الارسكمي  فكي غيكر الةمالك   8-3-1
 ال راعي ، بحس  ا انس

تحسككككين الكفككككاءت فككككي اسككككت دام املككككوارد الةامليكككك  فككككي  8-4
، 2030ملككككككككال االسكككككككك     واإلنتككككككككاج، تككككككككدريليا، ح كككككككك  عككككككككام 

السكككسي إ كككر فصكككل النمكككو االقتصكككادل عكككن التكككدهور البي ككك ، و 
وفقككككككا لإلطككككككار الةشككككككارل لل ككككككرام  بشككككككأن االسكككككك     واإلنتككككككاج 
املسككككككككككككككتدامين، مككككككككككككككع اضككككككككككككككط ع البلككككككككككككككدان املتقدمكككككككككككككك  النمككككككككككككككو 

 الاريادت بدور 

األثككارع املككادل ونصككي ع الفككارد مككن األثككار املككادل  8-4-1
 ونسب ع األثار املادل إ ر النات  املحمي اإلعما ي

االس     املادل املحمي ونصي  الفارد مكن  8-4-2
االسكك     املككادل املحمككي ونسككب  االسكك     املككادل 

 املحمي إ ر النات  املحمي اإلعما ي

تحقيككككككق الةمالكككككك  الااملكككككك  واملنتلكككككك  وتككككككوفير الةمككككككل  8-5
ال ئكككككككككككق  اميكككككككككككع النسكككككككككككاء والارعكككككككككككال، بمكككككككككككن فكككككككككككي م الشكككككككككككباب 

ء الةمككل املتاككاف  واألشككصاص ذوو اإلعاقكك ، وتاككافؤ األعككار لقككا
 2030القيم ، بحلول عام 

متوسكككككككككككككي الكككككككككككككدخل فكككككككككككككي السكككككككككككككاع  للنسكككككككككككككاء  8-5-1
والارعكككككككككككال الةكككككككككككاملين، بحسككككككككككك  الوريفككككككككككك  والةمكككككككككككار 

 واألشصاص ذول اإلعاق 

مةككككككدل البطالكككككك ، بحسكككككك  ا اككككككنس والةمككككككار  8-5-2
 واألشصاص ذول اإلعاق 
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 املؤشارات  2030األهداف والرايات حمن خط  عام 
امللتحقككككين  ا  ككككد بدرعكككك   بيككككرت مككككن نسككككب  الشككككباب غيككككر 8-6  

 2020 التةليم أو التدري  بحلول عامبالةمال  أو 
بككين  نسككب  الشككباب حالكك ين تيككراوئ أعمككارهم 8-6-1

سكككككككككن   خكككككككككارج دائكككككككككارت التةلكككككككككيم والةمالككككككككك   24و  15
 والتدري 

ات كككاذ تكككدابير فوريككك  وفةالككك  للقضكككاء عمكككر السكككصارت  8-7
وإ  كككككككككككاء الكككككككككككار  املةاصكككككككككككار واالتلكككككككككككار بالبشكككككككككككار وضكككككككككككمان حظكككككككككككار 

بمككككككككا فككككككككي ذلكككككككك  واستئصككككككككال أسككككككككوأ أشككككككككاال عمككككككككل األطفككككككككال، 
تلنيككككككككدهم واسكككككككككت دامملم  لنكككككككككود، وإ  كككككككككاء عمكككككككككل األطفكككككككككال 

 2025بلميع أشاال  بحلول عام 

النسككككككككككب  املئويكككككككككك  لألطفككككككككككال الكككككككككك ين تيككككككككككراوئ  8-7-1
سككككن  واملن ككككارطين فككككي سككككو   17و  5أعمككككارهم بككككين 

 عمل األطفال وعددهم، بحس  ا انس والةمار

حمايكككككك  حقككككككو  الةمككككككل وإيلككككككاد بيئككككككات عمككككككل تككككككوفار  8-8
واألمكككككككككككن  اميكككككككككككع الةمكككككككككككال، بمكككككككككككن فكككككككككككي م الةمكككككككككككال  السككككككككككك م 

اململكككككاعارون، وب اصككككك  اململكككككاعارات، والةكككككاملون فكككككي الوركككككائف 
 غير املستقارت

مةدالت وقوع إصكابات الةمكل املميتك  وغيكر  8-8-1
املميتكككككككككككككككك ، بحسكككككككككككككككك  عككككككككككككككككنس الةمككككككككككككككككال ووضككككككككككككككككةملم 

  مملاعارين 

مسكككككككتوى امتثكككككككال البلكككككككدان   قكككككككو  الةمكككككككل  8-8-2
ا اماعيكككككك    ححاريكككككك  تاككككككوين ا امةيككككككات واملفاوضكككككك 

اسكككككككككتنادا  إ كككككككككر نصكككككككككوص منظمككككككككك  الةمكككككككككل الدوليككككككككك  
والتشكككككككاريةات الوطنيككككككك ، بحسككككككك  ا اكككككككنس ووضكككككككع 

 اململاعارين 

وضكككع وتنفيككك  سياسكككات   كككدف إ كككر تة يككك  السكككياح   8-9
املستدام  ال   توفار فارص الةمل وتة   الثقاف  واملنتلات 

 2030املحلي  بحلول عام 

ةكك 8-9-1  ى مباشككارت النككات  املحمككي اإلعمككا ي الكك ل يع
إ كككككر السكككككياح   نسكككككب  مكككككن ملمكككككوع النكككككات  املحمكككككي 

 اإلعما ي ومن مةدل النمو

نسكككككككككب  الوركككككككككائف فكككككككككي قطاعكككككككككات السكككككككككياح   8-9-2
املسكككككككككككتدام  مكككككككككككن ملمكككككككككككوع الوركككككككككككائف فكككككككككككي قطكككككككككككاع 

 السياح 

تة يك  قكدرت املؤسسككات املاليك  املحليكك  عمكر تجككايع  8-10
إماانيككككككككككك  ا  صكككككككككككول عمكككككككككككر ا صكككككككككككدمات املصكككككككككككارفي  والتكككككككككككأمين 

 دمات املالي  ل اميع، وتوسيع نطاقملاوا ص

حأ  عككككككدد فككككككاروع املصككككككارف التلاريكككككك  لاكككككككل  8-10-1
نسكككككككككككككككم  مكككككككككككككككن البكككككككككككككككالرين و حب  أعملككككككككككككككك ت  100 000

 نسم  من البالرين 100 000الصارف ائ ي لال 

سكككككن  فكككككأ تر  الككككك ين  15نسكككككب  البكككككالرين ح 8-10-2
لملككم حسككاب مصككارفي أو حسككاب فككي مؤسسكك  ماليكك  

 مالي  متنقل  أخارى أو لدى مقدم خدمات

 يككككككككادت دعككككككككم املةونكككككككك  مككككككككن أعككككككككل التلككككككككارت للبلككككككككدان  أ-8
، بما في ذل  مكن خك ل  النامي ، وب اص  أقل البلدان نموا 
اإلطككار املتاامككل املةكك   للمسككاعدت التقنيكك  املتصككل  بالتلككارت 

 إ ر أقل البلدان نموا  

املةونكككككك  مككككككن أعككككككل االليفامككككككات واملككككككدفوعات  1-أ-8
 املتصل  بالتلارت

وضع وتفةيكل اسكيراتيلي  عامليك  لتشكريل الشكباب  ب-8
وتنفيكككك  امليثكككككا  الةككككال   لتكككككوفير فكككككارص الةمككككل الصكككككادر عكككككن 

 2020منظم  الةمل الدولي  بحلول عام 

وعككككككككككككككككككود اسككككككككككككككككككيراتيلي  وطنيكككككككككككككككككك  مكتملكككككككككككككككككك   1-ب-8
وموضكككككككككككككوع  موضكككككككككككككع التنفيككككككككككككك  تتةلكككككككككككككق بتشكككككككككككككريل 
الشككككككككككباب، سككككككككككواء  اسككككككككككيراتيلي  قائمكككككككككك  بكككككككككك ا  ا أو 

 تيلي  الوطني  للتشريل ةنصار من االسيرا
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 املؤشارات  2030األهداف والرايات حمن خط  عام 
 إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع االبتكار - 9الهدف   

إقامككككككككككككك  ب ككككككككككككك  تحتيككككككككككككك  عيكككككككككككككدت النوعيككككككككككككك  وموثوقككككككككككككك   9-1
ومستدام  وقادرت عمر الصمود، بما في ذل  الب ك  التحتيك  
ي  اإلقليميكككككك  والةككككككابارت ل  كككككككدود، لككككككدعم التنميكككككك  االقتصكككككككاد

ل اسكككككككتفادت  كككككككبع ورفكككككككا  اإلنسكككككككان، مكككككككع الير يكككككككف عمكككككككر تيسكككككككير سع
 ا اميع من ا بتالف  ميسورت وعمر قدم املساوات

نسككككب  سككككاان الاريككككف الكككك ين يةيشككككون عمككككر  9-1-1
بةككد  يلكككوميرين مكككن طاريكككق صكككا    ل سكككتةمال فكككي 

 عميع الفصول 

عككككككدد الار ككككككاب وحاككككككم الجكككككك نات، بحسكككككك   9-1-2
 النقل وسيل 

الشككككككككككككامل ل اميكككككككككككككع واملسكككككككككككككتدام، تة يكككككككككككك  التصكككككككككككككنيع  9-2
فككي حصكك  الصككناع   2030وتحقيكق  يككادت  بيككرت بحلككول عككام 

يتماشكككككك   مككككككع  فكككككي الةمالكككككك  وفككككككي النككككككات  املحمكككككي اإلعمككككككا ي، بمككككككا
 الظاروف الوطني ، ومضاعف  حص  ا في أقل البلدان نموا  

القيمككككك  املضكككككاف  مكككككن الصكككككناع  التحويليككككك   9-2-1
   نسككككككككككب  مككككككككككن النككككككككككات  املحمككككككككككي اإلعمككككككككككا ي وبحسكككككككككك

 نصي  الفارد

الةمال  في الصناع  التحويليك   نسكب  مكن  9-2-2
 ملموع الةمال 

 يكككادت فكككارص حصكككول املشكككاريع الصكككناعي  الصكككريرت  9-3
ا حاككم وسككائار املشككاريع، وال سككيما فككي البلككدان الناميكك ، عمككر 
ا صدمات املالي ، بما في ذل  االئتمانات امليسورت التالف ، 

 ألسوا وإدماعملا في س سل القيم  وا

نسككككككككب  الصككككككككناعات الصككككككككريرت ا حاككككككككم مككككككككن  9-3-1
 ملموع القيم  املضاف  من الصناعات

نسب  الصناعات الصكريرت ا حاكم ال ك  لملكا  9-3-2
 قارض أو خي ائتمان

تحسين الب   التحتيك  وتحكديت الصكناعات بحلكول  9-4
مككككن أعككككل تحقيككككق اسككككتدام  ا، مككككع  يككككادت  فككككاءت  2030عككككام 

عتمككاد التكنولوعيككات والةمليككات اسككت دام املككوارد و يككادت ا
، ومككككككككع قيككككككككام عميككككككككع  الصككككككككناعي  النظيفكككككككك  والسككككككككليم  بي يككككككككا 

 لقدرا  ا
 البلدان بات اذ إعاراءات وفقا 

انبةاثككات ثككاني أ سككيد الكاربككون لاككل وحككدت  9-4-1
 من القيم  املضاف 

تة يككككككككككككككككككككك  البحكككككككككككككككككككككت الةل ككككككككككككككككككككك  وتحسكككككككككككككككككككككين القكككككككككككككككككككككدرات  9-5
البلككدان، وال التكنولوعيكك  فككي القطاعككات الصككناعي  فككي عميككع 

، 2030 سككككككيما البلككككككدان الناميكككككك ، بمككككككا فككككككي ذلكككككك ، بحلككككككول عككككككام
تجككككايع االبتاككككار وال يككككادت بنسككككب   بيككككرت فككككي عككككدد الةككككاملين فككككي 
ملكككال البحكككت والتطكككويار لاكككل مليكككون شكككص ، و يكككادت إنفكككا  

 القطاعين الةام وا صاص عمر البحت والتطويار

اإلنفكككا  عمكككر البحكككت والتطكككويار  نسكككب  مكككن  9-5-1
 املحمي اإلعما يالنات  

الةككاملون فككي ملككال البحككت حبماككاف  الككدوام  9-5-2
 الاامل  لال مليون نسم 

تيسككككككير إنشككككككاء الب كككككك  التحتيكككككك  املسككككككتدام  والقككككككادرت  أ-9
عمككر الصككمود فككي البلككدان الناميكك  مككن خكك ل تحسككين الككدعم 
املككا ي والتكنولككوجي والتق كك  املقككدم للبلككدان األفاريقيكك ، وأقككل 

 ، والبلككككككدان الناميكككككك  غيككككككر السككككككاحلي ، والككككككدول البلككككككدان نمككككككوا 
 ا ا ري  الصريرت النامي 

ملمككككوع الكككككدعم الككككدو ي الارسككككك   حاملسكككككاعدت  1-أ-9
الارسكككككككككككككمي  باإلضكككككككككككككاف  إ كككككككككككككر التكككككككككككككدفقات  اإلنمائيككككككككككككك 

 الارسمي  األخارى  للب   التحتي 

دعكم تطككويار التكنولوعيككا املحليكك  والبحككت واالبتاككار  ب-9
عككككن طاريككككق  فالكككك  وعككككود  فككككي البلككككدان الناميكككك ، بمككككا فككككي ذلكككك 

بيئ  مؤاتي  من حيت السياسات للتنويع الصناعي وإضاف  
 قيم  للسلع األساسي  بين أمور أخارى 

نسكككككككككككككككككككككب  القيمككككككككككككككككككككك  املضكككككككككككككككككككككاف  للصكككككككككككككككككككككناع   1-ب-9
التكنولوعيككككككك  املتوسكككككككط  واملتقدمككككككك  مكككككككن ملمكككككككوع 

 القيم  املضاف 
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 املؤشارات  2030األهداف والرايات حمن خط  عام 
تحقيكككككككككق  يكككككككككادت  بيكككككككككرت فكككككككككي فكككككككككارص ا  صكككككككككول عمككككككككككر  ج-9  

االتصكاالت، والسكسي إ كر تكوفير فكارص تكنولوعيا املةلومات و 
الوصككككككول الشكككككككامل وامليسكككككككور إ كككككككر شككككككبك  اإلنيرنكككككككت فكككككككي أقكككككككل 

 2020البلدان نموا بحلول عام 

نسكككب  السكككاان املشكككمولين بشكككبك  الملكككاتف  1-ج-9
 املحمول، بحس  التكنولوعيا

 الحد من انعدام املساواة داخل البلدان وفي ما بينها - 10الهدف 

ا  إ كككككككر تحقيككككككق نمكككككككو الكككككككدخل ودعكككككككم التوصككككككل تكككككككدريلي 10-1
فكككي املائككك  مكككن السكككاان بمةكككدل  40ألدنككك   النمكككواسككتمارار ذلككك  

 2030 أعمر من املةدل املتوسي الوط   بحلول عام

مةكككككككدالت نمكككككككو نصكككككككي  الفكككككككارد مكككككككن إنفكككككككا   10-1-1
فكككككككي  40األسكككككككار املةيشكككككككي  أو إيارادا  كككككككا ضكككككككمن أدنككككككك  

 املائ  من الساان وملموع الساان

اإلدمككككككككاج االعتمككككككككاعي واالقتصككككككككادل  تمكككككككككين وتة يكككككككك   10-2
والسياسكككك   ل اميككككع، بركككك  النظككككار عككككن السككككن أو ا اككككنس أو 

األصككككل أو الكككككدين أو  أو االنتمككككاء الةاروككككي أو اإلث كككك  أو اإلعاقكككك 
 2030الوضع االقتصادل أو غير ذل ، بحلول عام 

 50نسككككككب  السككككككاان الكككككك ين يةيشككككككون دون  10-2-1
فكككككي املائككككك  مكككككن متوسكككككي الكككككدخل، بحسككككك  ا اكككككنس 

 لةمار واألشصاص ذول اإلعاق وا

ضككككككمان تاككككككافؤ الفككككككارص وا  ككككككد مككككككن أوعكككككك  انةككككككدام  10-3
، بمكككا فكككي ذلككك  مكككن خككك ل إ الككك  القكككوانين النتكككائ املسكككاوات فكككي 

والسياسكككككككككات واملمارسكككككككككات التمييفيككككككككك ، وتة يككككككككك  التشككككككككككاريةات 
 والسياسات واإلعاراءات امل ئم  في ه ا الصدد

ملم نسب  الساان ال ين أبلروا عكن تةارضك 10-3-1
شصصيا ملمارسات تمييفي  أو تحكار  خك ل االث ك  
عشار شملارا السابق  ألسباب يحظار القانون الدو ي 

   قو  اإلنسان التمييف عمر أساسملا

سياسككككككككات، وال سككككككككيما السياسككككككككات املاليكككككككك   اعتمككككككككاد 10-4
وسياسكات األعككور وا  مايكك  االعتماعيك ، وتحقيككق قككدر أ  ككر 

 من املساوات تدريليا  

 حصككك  الةمكككل فكككي النكككات  املحمكككي اإلعمكككا ي، 10-4-1
بمكككككككككككككككا فكككككككككككككككي ذلككككككككككككككك  األعكككككككككككككككور ومكككككككككككككككدفوعات ا  مايككككككككككككككك  

 االعتماعي 

تنظيم ورصد األسوا  واملؤسسكات املاليك   تحسين 10-5
 الةاملي  وتة ي  تنفي  تل  التنظيمات

 مؤشارات الس م  املالي  10-5-1

ضكككككككككمان تة يككككككككك  تمثيكككككككككل البلكككككككككدان الناميككككككككك  وإسكككككككككماع  10-6
عمليكككك  صكككككنع القككككارار فكككككي املؤسسككككات االقتصكككككادي  صككككو  ا فكككككي 

واملاليكككككككك  الدوليكككككككك  الةامليكككككككك ، مككككككككن أعككككككككل تحقيككككككككق امل يككككككككد مككككككككن 
 الفةالي  واملصداقي  واملساءل  والشارعي  للمؤسسات

نسكككب  عضكككوي  البلكككدان الناميككك  وحقوقملكككا  10-6-1
 في التصويت في املنظمات الدولي 

 تيسككككككير الااككككككارت وتنقككككككل األشككككككصاص عمككككككر نحككككككو مككككككنظم 10-7
وآمككن ومنككتظم ومتسككم باملسككؤولي ، بمككا فككي ذلكك  مككن خكك ل 
تنفيككك  سياسكككات الااكككارت امل طكككي لملكككا وال ككك  تتسكككم بحسكككن 

 اإلدارت

تاككاليف التوريكككف ال كك  يتحململكككا املوركككف  10-7-1
  نسب  من اإليارادات السنوي  في بلد املقصد

عدد البلدان ال ك  نفك ت سياسكات راكارت  10-7-2
 متسم  بحسن اإلدارت

فيك  مبككدأ املةاملكك  ا صاصكك  والتفضككيلي  للبلككدان تن أ-10
، بمكككككككا يتماشككككككك   مكككككككع  الناميككككككك ، وب اصككككككك  أقكككككككل البلكككككككدان نمكككككككوا 

 اتفاقات منظم  التلارت الةاملي 

نسككب  بنككود التةاريفككات ا امار يكك  املطبقككك   1-أ-10
عمككككككر الككككككواردات مككككككن أقككككككل البلككككككدان نمككككككوا  والبلككككككدان 
الناميككككككك  املتمتةككككككك  باإلعفكككككككاء الاامكككككككل مكككككككن الارسكككككككوم 

 امار ي ا 

تجككككككككايع املسككككككككاعدت اإلنمائيككككككككك  الارسككككككككمي  والتكككككككككدفقات  ب-10
املاليكك ، بمككا فككي ذلكك  االسككتثمار األعنبكك  املباشككار، إ ككر الككدول ال كك  

،  في كككككككككاتشكككككككككتد ا  اعككككككككك   إلي كككككككككا، وال سكككككككككيما أقكككككككككل البلكككككككككدان نمكككككككككوا 

ملمككككككككككككوع تككككككككككككدفقات املككككككككككككوارد امل صصكككككككككككك   1-ب-10
للتنميككككككك ، بحسكككككككك  البلكككككككدان املسككككككككتفيدت والبلككككككككدان 
املانحككككككككك  وأنكككككككككواع التكككككككككدفقات حعمكككككككككر سكككككككككبيل املثكككككككككال 
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 املؤشارات  2030األهداف والرايات حمن خط  عام 
والبلكككككككككككدان األفاريقيككككككككككك ، والكككككككككككدول ا ا ريككككككككككك  الصكككككككككككريرت الناميككككككككككك ،   

ا   صططملككككككككككككككككككككا والبلككككككككككككككككككككدان الناميكككككككككككككككككككك  غيككككككككككككككككككككر السككككككككككككككككككككاحلي ، وفقكككككككككككككككككككك
 الوطني  وباراململا

املسكككاعدت اإلنمائيككك  الارسكككمي ، واالسكككتثمار األعنبككك  
 املباشار، والتدفقات األخارى 

اعارين إ ككككر خفكككك  تاككككاليف مةككككام ت تحككككوي ت اململكككك ج-10
فكككي املائككك ، وإلركككاء قنكككوات التحكككوي ت املاليككك  ال ككك   3أقككل مكككن 

 2030في املائ ، بحلول عام  5تاربو تااليفملا عمر 

تاككككككاليف التحككككككوي ت املاليكككككك   نسككككككب  مككككككن  1-ج-10
 املبالغ املحول 

 جعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة - 11الهدف 

ضككككككمان حصكككككككول ا اميكككككككع عمككككككر مسكككككككا ن وخكككككككدمات  11-1
أساسككككي  م ئمكككك  وآمنكككك  وميسككككورت التالفكككك ، ورفككككع مسككككتوى 

 2030األحياء الفقيرت، بحلول عام 

نسب  الساان ا  ضاريين ال ين يةيشكون  11-1-1
فككككككككي أحيككككككككاء فقيككككككككرت أو مسككككككككتوطنات غيككككككككر رسككككككككمي  أو 

 مسا ن غير الئق 

م نقكل مأمونك  توفير إمااني  وصول ا اميكع إ كر نظك 11-2
وميسككككككككككورت التالفكككككككككك  ويسككككككككككملل الوصككككككككككول إلي ككككككككككا ومسككككككككككتدام ، 
وتحسككين السكك م  عمككر الطككار ، وال سككيما مككن خكك ل توسككيع 
نطكككككا  النقكككككل الةكككككام، مكككككع إيككككك ء اهتمكككككام خكككككاص الحتياعكككككات 
األشكككصاص الكككك ين يةيشككككون فككككي رككككل رككككاروف هشكككك  والنسككككاء 
واألطفكككككال واألشكككككصاص ذول اإلعاقككككك  و بكككككار السكككككن، بحلكككككول 

 2030عام 

نسكككب  السكككاان الككك ين تتكككوافار لملكككم وسكككائل  11-2-1
النقككككككل الةككككككام املناسككككككب ، بحسكككككك  الةمككككككار وا اككككككنس 

 واألشصاص ذول اإلعاق 

تة يككككككككككككككككك  التوسكككككككككككككككككع ا  ضكككككككككككككككككارل الشكككككككككككككككككامل ل اميككككككككككككككككككع  11-3
واملسككككككككككتدام، والقككككككككككدرت عمككككككككككر ت طككككككككككيي وإدارت املسككككككككككتوطنات 
البشككككاري  فكككككي عميكككككع البلككككدان عمكككككر نحكككككو قككككائم عمكككككر املشكككككار   

 2030بحلول عام  ومتاامل ومستدام،

نسكككب  مةكككدل اسككك     األرا ككك   إ كككر مةكككدل  11-3-1
 النمو السااني

نسكككككككككككب  املكككككككككككدن ال ككككككككككك  لكككككككككككدق ا هياكككككككككككل يتكككككككككككيق  11-3-2
مشكككككككككار   امللتمكككككككككع املكككككككككدني عمكككككككككر نحكككككككككو مباشكككككككككار فكككككككككي 
كدار  ت طيي املناطق ا  ضاري ، ويةمكل بانتظكام ويع

 بطاريق  ديمقاراطي 

راي تة يككككك  ا املكككككود الاراميككككك  إ كككككر حمايككككك  وصكككككون اليكككككك 11-4
 الثقافي والطبيسي الةال  

نصكككككي  الفكككككارد مكككككن ملمكككككوع النفقكككككات حفكككككي  11-4-1
القطكككككاعين الةككككككام وا صككككككاص  ال كككككك  أنفقككككككت لصككككككون 
وحمايككككككك  وحفككككككك  عميكككككككع أصكككككككناف اليكككككككراي الثقكككككككافي 
والطبيسكككككككي، بحسككككككك  نكككككككوع اليكككككككراي حثقكككككككافي وطبيسكككككككي 
وم كككتلي، ومكككا يةت كككر  مار ككك  اليكككراي الةكككال   تاراثكككا   

 ككك ، ومحمي/بلكككدل ، ومسكككتوى ا  ككككم حوط ككك  وإقلي
ونكككككككككوع اإلنفكككككككككا  حإنفكككككككككا  تشريمي/اسكككككككككتثمار  ونكككككككككوع 
التمويكككككككل املقكككككككدم مككككككككن القطكككككككاع ا صكككككككاص حت رعككككككككات 
عينيكككك ، وتمويككككل مككككن القطككككاع ا صككككاص غيككككر الارب ككككي 

 وبارام  الارعاي   

التقليككككل إ ككككر درعكككك   بيككككرت مككككن عككككدد الوفيككككات وعككككدد  11-5
ا صسكككائار  األشكككصاص املتضكككاررين، وتحقيكككق ان فكككاض  بيكككر فكككي

الةكال    اإلعما ي قتصادي  املباشارت املتصل  بالنات  املحمياال
فكككي ذلككك  الاكككواري املتصكككل   ال ككك  تحكككدي بسكككب  الاكككواري، بمكككا

بامليكككككا ، مكككككع الير يكككككف عمكككككر حمايككككك  الفقكككككاراء واألشكككككصاص الككككك ين 

عككككككككككدد األشككككككككككصاص املتككككككككككوفين واملفقككككككككككودين  11-5-1
ت بسككككككب  الاككككككواري مككككككن  ككككككل ومككككككن تضككككككارروا  مباشككككككار 

 شص  100 000

ا صسككائار االقتصككادي  ال كك  تةكك ى مباشككارت  11-5-2
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 املؤشارات  2030األهداف والرايات حمن خط  عام 
 إ ر الاواري مقابل النات  املحمي اإلعما ي الةال  ، 2030يةيشون في رل أوضاع هش ، بحلول عام   

 التحتيك  بالبنيك    قكت ال ك  األضكارار ذلك  فكي بمكا
ا صككدمات  انقطكاع حكاالت وعكدد األهميك  البالرك 

 األساسي 

الفكككككككاردل للمكككككككدن، ا  كككككككد مكككككككن األثكككككككار البي ككككككك  السكككككككلب   11-6
فكككي ذلككك  عكككن طاريكككق إيككك ء اهتمكككام خكككاص لنوعيككك  الملكككواء  بمكككا

 2030وإدارت نفايات البلديات وغيرها، بحلول عام 

لمع  11-6-1 نسب  النفايات الصلب  للمدن ال   تع
بانتظام ومع تفاريرملا   ائيكا  بقكدر  كاف مكن ملمكوع 

 النفايات الصلب  للمدن، بحس  املدين 

ول ملسكككتويات ا اسكككيمات املتوسكككي السكككن 11-6-2
 2.5سككككككككبيل املثككككككككال ا اسككككككككيمات مككككككككن الفئكككككككك   حعمككككككككر

ح 10وا اسككككككككيمات مككككككككن الفئكككككككك     فككككككككي املككككككككدن حاملككككككككارج 
 حس  الساان 

توفير سبل استفادت ا اميع من مساحات خضاراء  11-7
وأمككا ن عامكك  آمنكك  وشككامل  ل اميككع ويمكككن الوصككول إلي ككا، 
وال سككككككككككككككككيما بالنسككككككككككككككككب  للنسككككككككككككككككاء واألطفككككككككككككككككال و بككككككككككككككككار السكككككككككككككككككن 

 2030 واألشصاص ذول اإلعاق ، بحلول عام

متوسككي حصكك  املنطقككك  السكككني  باملكككدن  11-7-1
ال ككككككككك  تمثكككككككككل فضكككككككككاء مفتوحكككككككككا ل سكككككككككت دام الةككككككككككام 
ل اميع، بحس  الةمار وا اكنس واألشكصاص ذول 

 اإلعاق 

ا انسك    نسب  ض ايا التحار  البدني أو 11-7-2
بحسكككككك  الةمككككككار وا اككككككنس ووضككككككع األشككككككصاص ذول 

ثكككك  خكككك ل االث كككك  عشككككار شككككملارا اإلعاقكككك  وماككككان حدو 
 السابق 

اإليلابيكككك  االقتصككككادي  واالعتماعيكككك   الككككاروابيدعككككم  أ-11
والبي يككك  بككككين املنكككاطق ا  ضككككاري  واملنكككاطق املحيطكككك  باملنككككاطق 

الاريفيككككككككك ، مككككككككن خككككككككك ل تة يككككككككك  ت طكككككككككيي  واملنكككككككككاطقا  ضككككككككاري  
 التنمي  الوطني  واإلقليمي 

نسككككككب  السككككككاان الكككككك ين يةيشككككككون فككككككي املككككككدن  1-أ-11
تنفككك  خطكككي إنمائيككك  مدنيككك  وإقليميككك ، وتكككدم   ال ككك 

التوقةككككككككككات السككككككككككااني  واالحتياعككككككككككات مككككككككككن املككككككككككوارد، 
 بحس  حام املدين 

، عمككككككر ال يككككككادت بنسكككككككب  2020الةمككككككل بحلككككككول عكككككككام  ب-11
 بيككككككرت فككككككي عككككككدد املككككككدن واملسككككككتوطنات البشككككككاري  ال كككككك  تةتمككككككد 
وتنفكك  سياسككات وخططككا متااملكك  مككن أعككل شككمول ا اميككع، 

فكككي اسكككت دام املكككوارد، والت فيكككف مكككن تريكككر  وتحقيكككق الكفكككاءت
املنككككككاخ والتكيككككككف مةكككككك ، والقككككككدرت عمككككككر الصككككككمود فككككككي مواعملكككككك  
الاككواري، ووضككع وتنفيكك  اإلدارت الاليكك  مل ككاطار الاككواري عمككر 

ككككندال ل  ككككد مككككن  عميكككع املسككككتويات، بمككككا يتماشكككك   مكككع إطككككار سا
 2030-2015م اطار الاواري للفيرت 

فككككككككككككككك  عكككككككككككككككدد البلكككككككككككككككدان ال ككككككككككككككك  تةتمكككككككككككككككد وتن 1-ب-11
اسكككككيراتيليات وطنيككككك  ل  كككككد مكككككن م كككككاطار الاكككككواري 
ندال ل  د من م كاطار الاكواري   مع إطار سا

تمشيا 
   2030-2015للفيرت 

نسكككككككب  ا  اومكككككككات املحليككككككك  ال ككككككك  تةتمكككككككد  2-ب-11
وتنفككككككك  اسكككككككيراتيليات محليكككككككك  ل  كككككككد مكككككككن م ككككككككاطار 
الاككواري تمشككيا  مككع االسككيراتيليات الوطنيكك  ل  ككد 

 من م اطار الاواري 

، بمكككككا فككككي ذلكككك  مككككن خككككك ل دعككككم  ج-11 أقككككل البلككككدان نمككككوا 
، فكككككككي إقامككككككك  املبكككككككاني املسكككككككتدام  والتقنيككككككك املسكككككككاعدت املاليككككككك  

 والقادرت عمر الصمود باست دام املواد املحلي 

نسككككب  الككككدعم املككككا ي املقككككدم إ ككككر أقككككل البلكككككدان  1-ج-11
نمكككككككوا  واملارصكككككككود لتشكككككككييد وتلديكككككككد املبكككككككاني املسكككككككتدام  

سككككككككككككككم  بالكفككككككككككككككاءت فككككككككككككككي والقكككككككككككككادرت عمككككككككككككككر الصككككككككككككككمود واملت
 است دام املوارد وال   تست دم مواد محلي 
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 املؤشارات  2030األهداف والرايات حمن خط  عام 
 ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة - 12الهدف   

تنفيككككككك  اإلطكككككككار الةشكككككككارل لل كككككككرام  املتةلقككككككك  بأنمكككككككا   12-1
االسككككك     واإلنتككككككاج املسكككككتدام ، مككككككع قيكككككام عميككككككع البلككككككدان 

الاريكادت، بات اذ إعاراءات وتو ي البلكدان املتقدمك  النمكو دور 
 البلدان النامي  وقدرا  ا مع ماراعات مستوى التنمي  في

عكككككككدد البلكككككككدان ال ككككككك  لكككككككدق ا خطكككككككي عمكككككككل  12-1-1
وطنيككككككك  ل سككككككك     واإلنتكككككككاج املسكككككككتدامين أو ال ككككككك  
أدملكككككككككت تلككككككككك  ا صطكككككككككي فكككككككككي سياسكككككككككا  ا الوطنيككككككككك  

 باعتبارها أولوي  أو غاي 

تحقيككككككككككككق اإلدارت املسككككككككككككتدام  واالسككككككككككككت دام الكفككككككككككككؤ  12-2
 2030 رد الطبيةي ، بحلول عامللموا

األثكككككككككارع املكككككككككادل ونصكككككككككي ع الفكككككككككارد مكككككككككن األثكككككككككار  12-2-1
املكككككككككادل ونسكككككككككب ع األثكككككككككار املكككككككككادل إ كككككككككر النكككككككككات  املحمكككككككككي 

 اإلعما ي

االس     املادل املحمي ونصي  الفارد مكن  2-2-2
االسكك     املككادل املحمككي ونسككب  االسكك     املككادل 

 املحمي إ ر النات  املحمي اإلعما ي

ت فكككككككي  نصككككككككي  الفكككككككارد مككككككككن النفايكككككككات الر ائيكككككككك   12-3
الةامليكككككك  عمككككككر صككككككةيد أمككككككا ن البيككككككع بالتل ئكككككك  واملسكككككك  لكين 
بمقككككككدار النصككككككف، وا  ككككككد مككككككن خسككككككائار األغ يكككككك  فككككككي ماراحككككككل 

بةكككككككد  ذلككككككك  خسكككككككائار مكككككككا فكككككككي اإلنتكككككككاج وس سكككككككل اإلمكككككككداد، بمكككككككا
 2030 ا  صاد، بحلول عام

 املؤشار الةال    صسائار األغ ي  12-3-1

اإلدارت السككككككليم  بي يكككككا  للمككككككواد الكيميائيكككككك  تحقيكككككق  12-4
وعميككككع النفايككككات طككككوال دورت عمارهككككا، وفقككككا لألطككككار الدوليكككك  
املتفككككق علي ككككا، وا  ككككد بدرعكككك   بيككككرت مككككن إط قملككككا فككككي الملككككواء 
واملكككككاء واليربككككك  مكككككن أعكككككل التقليكككككل إ كككككر أدنككككك  حكككككد مكككككن آثارهكككككا 

 2020الضارت عمر ص   اإلنسان والبيئ ، بحلول عام 

ألطكككككككككككاراف فكككككككككككي االتفاقكككككككككككات البي يككككككككككك  عكككككككككككدد ا 12-4-1
الدولي  املتةكددت األطكاراف املتةلقك  بنفايكات املكواد 
ا صطككككارت وغيرهككككا مككككن املككككواد الكيميائيكككك ، ال كككك  تفككككي 
بتةملدا  ا واليفاما  كا فكي نقكل املةلومكات عمكر النحكو 

 ال ل يتطلب   ل اتفا  ذل صل 

نصي  الفارد من توليد النفايكات ا صطكارت  12-4-2
اكككك ، بحسكككك  نككككوع  ونسككككب  النفايككككات ا صطككككارت املةا  

 املةا ا 

ا  ككد بدرعكك   بيككرت مككن إنتككاج النفايككات، مككن خكك ل  12-5
املنع والت في  وإعادت التدويار وإعادت االستةمال، بحلول 

 2030 عام

مةككككككككككككدل إعككككككككككككادت التككككككككككككدويار عمككككككككككككر الصككككككككككككةيد  12-5-1
 الوط  ، وعدد أطنان املواد املةاد تدويارها

ا الشكككككككككار ات الكبيكككككككككرت تجكككككككككايع الشكككككككككار ات، وال سكككككككككيم 12-6
وع كككككر الوطنيككككك ، عمكككككر اعتمكككككاد ممارسكككككات مسكككككتدام ، وإدراج 

 مةلومات االستدام  في دورت تقديم تقاريارها

عكككككدد الشكككككار ات ال ككككك  تنشكككككار تقكككككاريار تتةلكككككق  12-6-1
 باالستدام 

تة ي  ممارسكات الشكاراء الةمكومي املسكتدام ، وفقكا  12-7
 للسياسات واألولويات الوطني 

ان ال ككككككككككك  تنفككككككككككك  السياسكككككككككككات عكككككككككككدد البلكككككككككككد 12-7-1
وخطككككككككككككككي الةمككككككككككككككل املتةلقكككككككككككككك  بالشككككككككككككككاراء الةمككككككككككككككومي 

 املستدام

ضككككمان أن تتككككوافار للنككككاد فككككي  ككككل ماككككان املةلومككككات  12-8
ذات الصككل  والككوعي بالتنميكك  املسككتدام  وأنمككا  الةككي  فككي 

تةلككككككيم املواطنكككككك  ‘ 1’مككككككدى تةمككككككيم ماراعككككككات  12-8-1
التةلكيم مككن أعكل التنميك  املسككتدام  ‘ 2’الةامليك  و 
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 املؤشارات  2030األهداف والرايات حمن خط  عام 
حبمكككككككا فكككككككي ذلكككككككك  التثقيكككككككف بشكككككككأن تريككككككككر املنكككككككاخ  فككككككككي  2030 وئام مع الطبية  بحلول عام  

السياسككككككككككات اليربويكككككككككك  الوطنيكككككككككك ، حب  املنككككككككككارج  حأ 
الدراسكككككككككككككي ، حج  تكككككككككككككدري  املةلمكككككككككككككين، حد  وتقيكككككككككككككيم 

 الط ب

دعكككككككككم البلكككككككككدان الناميككككككككك  لتة يككككككككك  قكككككككككدرا  ا الةلميككككككككك   أ-12
السكك     والتكنولوعيك  للم ك   قككدما  نحكو تحقيككق أنمكا  ا

 واإلنتاج األ تر استدام 

 مي  الدعم املقدم إ ر البلدان النامي  في  1-أ-12
البحككككككككككككككت والتطككككككككككككككويار مككككككككككككككن أعككككككككككككككل إرسككككككككككككككاء أنمككككككككككككككا  
االسكككككككككككك     واإلنتكككككككككككككاج املسككككككككككككتدام  والتكنولوعيكككككككككككككا 

 السليم  بي يا  

وضكككككككككككع وتنفيككككككككككك  أدوات لارصكككككككككككد تكككككككككككأثيرات السكككككككككككياح   ب-12
قافكككككككككككك  املسكككككككككككتدام ، ال ككككككككككك  تكككككككككككوفار فكككككككككككارص الةمكككككككككككل وتةككككككككككك   الث

 واملنتلات املحلي ، في التنمي  املستدام 

عكككككككككككككككدد السياسكككككككككككككككات واالسكككككككككككككككيراتيليات أو  1-ب-12
خطكككككككككككككي الةمكككككككككككككل املنفككككككككككككك ت فكككككككككككككي ملكككككككككككككال السكككككككككككككياح  

 املستدام  املتفق عمر أدوات رصدها وتقييمملا

تارشكككككككيد إعانكككككككات الوقكككككككود األحفكككككككورل غيكككككككر املتسككككككككم   ج-12
بالكفككاءت وال كك  تجككاع عمككر االسكك     املسككارف، عككن طاريكككق 
القضكككاء عمكككر تشكككوهات األسكككوا ، وفقكككا للظكككاروف الوطنيككك ، 

ذلكككك  عككككن طاريككككق إعككككادت هيالكككك  الضككككارائ  والككككت ل   فككككي بمككككا
بالتدري  من اإلعانات الضارت، حيثما وعدت، إلرملار آثارها 
البي يككك ، عمكككر أن تاراعكككر فكككي تلككك  السياسكككات عمكككر نحكككو  امكككل 
االحتياعككات والظككاروف ا صاصكك  للبلككدان الناميكك ، والتقليككل 

أدنككك  حكككد مكككن ائثكككار الضكككارت ال ككك  قكككد تنكككال مكككن تنمي  كككا،  إ كككر
وعمكككككككككر نحكككككككككو يكفكككككككككل حمايككككككككك  الفقكككككككككاراء وامللتمةكككككككككات املحليككككككككك  

 املتضاررت

مقكككككككدار إعانكككككككات الوقكككككككود األحفكككككككورل لاكككككككل  1-ج-12
وحككككككككككككدت مكككككككككككككن النكككككككككككككات  املحمككككككككككككي اإلعمكككككككككككككا ي حاإلنتكككككككككككككاج 
واالسككككككككككككك      و نسكككككككككككككب  مكككككككككككككن ملمكككككككككككككوع النفقكككككككككككككات 

 الوطني  عمر الوقود األحفورل

 12اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير املناخ وآثاره - 13ف الهد

تة يكككككك  القككككككدرت عمككككككر الصككككككمود فككككككي مواعملكككككك  امل ككككككاطار  13-1
املارتبطكككككك  باملنككككككاخ والاككككككواري الطبيةيكككككك  فككككككي عميككككككع البلككككككدان، 

 امل اطار وتة ي  القدرت عمر التكيف مع تل 

عككككككككككدد األشككككككككككصاص املتككككككككككوفين واملفقككككككككككودين  13-1-1
الاككككككواري مككككككن  ككككككل  ومككككككن تضككككككارروا مباشككككككارت بسككككككب 

 شص  100 000

عككككككككككككككككدد البلكككككككككككككككككدان ال كككككككككككككككك  تةتمكككككككككككككككككد وتنفككككككككككككككككك   13-1-2
اسكككككيراتيليات وطنيككككك  ل  كككككد مكككككن م كككككاطار الاكككككواري 
ندال ل  د من م كاطار الاكواري  تمشيا مع إطار سا

 2030-2015للفيرت 

نسككككككككب  ا  اومكككككككككات املحليكككككككك  ال ككككككككك  تةتمكككككككككد  13-1-3
وتنفككككككك  اسكككككككيراتيليات محليكككككككك  ل  كككككككد مكككككككن م ككككككككاطار 

مككع االسككيراتيليات الوطنيكك  ل  ككد الاككواري تمشككيا  
 من م اطار الاواري

                                                           
لترير املناخ عمر مع التسليم بأن اتفاقي  األمم املتحدت اإلطاري  بشأن ترير املناخ هي املنتدى الدو ي وا  اومي الدو ي الارئيس   للتفاوض بشأن التصدل  12

 الصةيد الةال  

39
وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

تحديث اإلحصاءات الرسمية لدعم أهداف التنمية املستدامة في دولة قطر: خارطة الطريق



 
 

 املؤشارات  2030األهداف والرايات حمن خط  عام 
إدمككاج التككدابير املتةلقكك  بتريككر املنككاخ فككي السياسككات  13-2  

 واالسيراتيليات والت طيي عمر الصةيد الوط  
عكككككككككدد البلكككككككككدان ال ككككككككك  أبلركككككككككت عكككككككككن وضكككككككككع أو  13-2-1

تفةيككل سياس /اسككيراتيلي /خط  متااملكك  ت يككد مككن 
الضككككارت لتريككككر املنككككاخ قككككدرا  ا عمككككر التكيككككف مككككع ائثككككار 

وتةككككككك   قكككككككدرا  ا عمكككككككر التكككككككأقلم مكككككككع املنكككككككاخ وانبةاثكككككككات 
ق ككدد إنتككاج األغ يكك  حبمككا  غككا ات الدفيئكك  عمككر نحككو ال

ككككككككككف وطنيكككككككككك ، وتقككككككككككديم  فككككككككككي ذلكككككككككك  وضككككككككككع خطككككككككككي تكي 
مسككككككاهم  محككككككددت عمككككككر الصككككككةيد الككككككوط  ، وب غككككككات 
وطنيككككككك ، وتقاريككككككككار عككككككككن املسككككككككتلدات لفيككككككككرت السككككككككنتين، 

 غير ذل   أو

التةلككككيم وإذ ككككاء الككككوعي والقككككدرات البشككككاري   تحسكككين 13-3
واملؤسسكككككككي  للت فيكككككككف مكككككككن تريكككككككر املنكككككككاخ، والتكيكككككككف مةككككككك ، 

 وا  د من أثار  واإلن ار املبكار ب 

عكككككدد البلكككككدان ال ككككك  أدملكككككت فكككككي مناراملكككككا  13-3-1
الدراسككككي  فككككي ماراحككككل التةلككككيم االبتككككدائي والثككككانول 
والةككككككككككا ي مواضككككككككككيع الت فيككككككككككف مككككككككككن تريككككككككككر املنككككككككككاخ، 

 وا  د من أثار  واإلن ار املبكار ب  والتكيف مة ،

عكككككككككدد البلكككككككككدان ال ككككككككك  أبلركككككككككت عكككككككككن تة يككككككككك   13-3-2
قكككدر  ا املؤسسكككي  والملياليككك  والفارديككك  عمكككر تنفيككك  
تكككككككككدابير التكيكككككككككف والت فيكككككككككف ونقكككككككككل التكنولوعيكككككككككا 

 والتدابير اإلنمائي 

تةملدت ب  األطاراف من البلدان املتقدمك   تنفي  ما أ-13
تحكككدت اإلطاريككك  بشككأن تريكككر املنكككاخ النمككو فكككي اتفاقيككك  األمككم امل

بليككككون  100مكككن اليككككفام   ككككدف التةبئكككك  املشكككير   ملبلككككغ قككككدر  
مككككن عميكككككع املصكككككادر لتلبيككككك   2020 دوالر سككككنويا  بحلكككككول عكككككام

احتياعككات البلكككدان الناميككك ، فككي سكككيا  إعكككاراءات الت فيكككف 
امللديككككككككك  وشكككككككككفافي  التنفيككككككككك ، وعةكككككككككل الصكككككككككندو  األخضكككككككككار 

عن طاريق ت ويد  بكارأد املكال للمناخ في حال  تشريل  امل 
 في أقارب وقت ممكن

املبلككككككغ الكككككك ل يلمكككككككع سككككككنويا  مقيمككككككا  بكككككككدوالر  1-أ-13
و  2020الواليكككككككات املتحكككككككدت فكككككككي الفيكككككككرت بكككككككين عكككككككامي 

بليككككككون  100للوفككككككاء بككككككاالليفام بحشككككككد مبلككككككغ  2025
 دوالر

تة يككككك  آليكككككات تحسككككككين مسكككككتوى قكككككدرات الت طككككككيي  ب-13
املنككككككاخ فككككككي أقككككككل البلككككككدان  واإلدارت الفةككككككالين املتةلقككككككين بتريككككككر 

نموا، والدول ا ا ري  الصريرت النامي ، بما في ذل  الير يف 
 عمر النساء والشباب وامللتمةات املحلي  واململمش 

عككدد أقككل البلككدان نمككوا  والككدول ا ا ريكك   1-ب-13
الصككككككككريرت الناميكككككككك  ال كككككككك  تتلقكككككككك  دعمككككككككا  مت صصككككككككا  

فكككككككككي ذلككككككككك  التمويكككككككككل  و ميككككككككك  الكككككككككدعم املقكككككككككدم، بمكككككككككا
نولوعيكككككككككا وبنكككككككككاء القكككككككككدرات، ئليكككككككككات تحسكككككككككين والتك

مسككككككككككككتوى قكككككككككككككدرات الت طككككككككككككيي واإلدارت الفةكككككككككككككالين 
املتةلقكككككين بتريكككككر املنكككككاخ، بمكككككا فكككككي ذلككككك  الير يكككككف عمكككككر 

 النساء والشباب وامللتمةات املحلي  واململمش 

حفرررمل املحيطرررات والبحرررار واملررروارد البحريرررة واسرررتخدامها علرررى نحرررو مسرررتدام لتحقيرررق التنميرررة  - 14الهررردف 
 ملستدامةا

منككككككع التلككككككوي البحككككككارل بلميككككككع أنواعكككككك  وا  ككككككد منكككككك   14-1
بدرعككك   بيكككرت، وال سكككيما مكككن األنشكككط  ال ريككك ، بمكككا فكككي ذلككك  

 2025 ا  طام البحارل، وتلوي املر يات، بحلول عام

مؤشكككككككككككككككار فكككككككككككككككار  املرككككككككككككككك يات فكككككككككككككككي املنكككككككككككككككاطق  14-1-1
 الساحلي  و ثاف  امل لفات الب ستيكي  الطافي 
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 املؤشارات  2030األهداف والرايات حمن خط  عام 
ياولوعيكك  البحاريكك  والسككاحلي  عمككر إدارت الككنظم اإل  14-2  

نحو مستدام وحماي  كا، مكن أعكل تلنك  حكدوي آثكار سكلبي  
 بيككرت، بمكككا فككي ذلككك  عكككن طاريككق تة يككك  قككدر  ا عمكككر الصكككمود، 
وات ككككاذ اإلعككككاراءات ال  مكككك  إلعاد  ككككا إ ككككر مككككا  انككككت عليكككك  مككككن 
أعككككككككككل تحقيككككككككككق ال كككككككككك   واإلنتاعيكككككككككك  للمحيطككككككككككات، بحلككككككككككول 

 2020 عام

االقتصككككككككككادي  ا  صككككككككككاري   نسككككككككككب  املنككككككككككاطق 14-2-1
الوطنيككككككك  ال كككككككك  تكككككككتم إدار  ككككككككا باسكككككككت دام مقاربككككككككات 

 قائم  عمر النظم اإلياولوعي 

تقليككككل تحمكككك  املحيطككككات إ ككككر أدنكككك  حككككد ومةا اكككك   14-3
آثككككار ، بمككككا فككككي ذلكككك  مككككن خكككك ل تة يكككك  التةككككاون الةل كككك  عمككككر 

 عميع املستويات

قيكككككككاد متوسكككككككي ا  موضككككككك  البحاريككككككك  فكككككككي  14-3-1
مكككن محطكككات تمثيليككك  ألخكككد  ملموعككك  متفكككق علي كككا

 الةينات

تنظكككككككيم الصكككككككيد عمكككككككر نحكككككككو فةكككككككال، وإ  كككككككاء الصكككككككيد  14-4
املككنظم  املبلككغ عنكك  وغيككر املفككار  والصككيد غيككر القككانوني وغيككر

وممارسات الصيد املدمارت، وتنفي  خطي إدارت قائمك  عمكر 
 انكت عليك   الةلم، من أعل إعادت األرصدت السمكي  إ ر مكا

ل عمر األقل إ ر املسكتويات ال ك  في أقارب وقت ممكن، لتص
تحككدد   يمككن أن تتكيق إنتككاج أقغك   غلك  مسككتدام  وفقكا ملكا  

 2020 خصائصملا البيولوعي ، بحلول عام

نسككب  األرصككدت السككمكي  ال كك  تقككع ضككمن  14-4-1
حكككككككككككككككككدود مسكككككككككككككككككتويات مسكككككككككككككككككتدام  مكككككككككككككككككن الناحيككككككككككككككككك  

 البيولوعي 

املائككككككككككك  عمكككككككككككر األقكككككككككككل مكككككككككككن املنكككككككككككاطق  فكككككككككككي 10حفككككككككككك   14-5
يتسكق مكع القكانون الكوط   والكدو ي  البحاري ، بماالساحلي  و 

واسكككككتنادا  إ كككككر أفضكككككل املةلومكككككات الةلميككككك  املتاحككككك ، بحلكككككول 
 2020 عام

نطككككككا  املنككككككاطق املحميكككككك  مقابككككككل املنككككككاطق  14-5-1
 البحاري 

حظككككار أشككككاال اإلعانككككات املقدمكككك  ملصككككائد األسككككما   14-6
ال ككككككككك  تسكككككككككملم فكككككككككي اإلفكككككككككارا  فكككككككككي قكككككككككدرات الصكككككككككيد وفكككككككككي صكككككككككيد 

وإلركككاء اإلعانكككات ال ككك  تسكككاهم فكككي صكككيد األسكككما  األسكككما ، 
غيكككر املشكككاروع وغيكككر املبلكككغ عنككك  وغيكككر املكككنظم، واإلحاكككام عكككن 
اسكككتحداي إعانككككات عديككككدت مككككن هكككك ا القبيككككل، مككككع التسككككليم 
بأن املةامل  ا صاص  والتفضيلي  امل ئم  والفةال  للبلدان 

يتلككك أ  الناميككك  وأقكككل البلكككدان نمكككوا  ينبغكككي أن تاكككون عككك ءا  ال
ن مفاوضككككككات منظمكككككك  التلككككككارت الةامليكككككك  بشككككككأن اإلعانككككككات مكككككك

 13 2020 ملصائد األسما ، بحلول عام

التقكككككككدم املحكككككككار  مكككككككن عانككككككك  البلكككككككدان فككككككككي  14-6-1
مدى تنفي  الصاو  الدولي  الارامي  إ ر ماافحك  
صككيد األسككما  غيككر املشككاروع وغيككر املبلككغ عنكك  وغيككر 

 املنظم 

قككككككككككق للكككككككككككدول  يككككككككككادت الفوائككككككككككد االقتصكككككككككككادي  ال كككككككككك  تتح 14-7
ا ا ريكككككككككككك  الصككككككككككككريرت الناميكككككككككككك  وأقككككككككككككل البلككككككككككككدان نمككككككككككككوا مككككككككككككن 
االسككككت دام املسكككككتدام للمككككوارد البحاريككككك ، بمكككككا فككككي ذلككككك  مكككككن 
خككك ل اإلدارت املسكككتدام  ملصكككائد األسكككما ، وتاربيككك  األحيكككاء 

 2030 املائي ، والسياح ، بحلول عام

مصكككائد األسكككما  املسكككتدام   نسكككب  مكككن  14-7-1
ي الكدول ا ا ريك  الصكريرت النات  املحمي اإلعما ي فك

 النامي  وأقل البلدان نموا وعميع البلدان

 يكككككادت املةكككككارف الةلميككككك ، وتطكككككويار قكككككدرات البحكككككت،  أ-14
ونقككككككككل التكنولوعيككككككككا البحاريكككككككك ، مككككككككع ماراعككككككككات مةككككككككايير ال انكككككككك  

نسب  ملموع امليفاني  امل صص  للبحوي  1-أ-14
 في ملال التكنولوعيا البحاري  

                                                           
 من مفاوضات في إطار منظم  التلارت الةاملي ، وخط  الدوح  اإلنمائي ، ووال  13

 ي  هونغ  ونغ الو اري مع ماراعات ما يلارل حاليا 
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 املؤشارات  2030األهداف والرايات حمن خط  عام 
األوقيانوغارافيككككككككك  ا  اوميككككككككك  الدوليككككككككك  ومباد  كككككككككا التوعي يككككككككك    

تحسكككككككين  املتةلقكككككك  بنقككككككل التكنولوعيكككككككا البحاريكككككك ، مكككككككن أعككككككل
صكك   املحيطككات، وتة يكك  إسككملام التنككوع البيولككوجي البحككارل 
فككككككككككي تنميكككككككككك  البلككككككككككدان الناميكككككككككك ، وال سككككككككككيما الككككككككككدول ا ا ريكككككككككك  

 الصريرت النامي  وأقل البلدان نموا  

ارفيين تككككوفير إماانيكككك  وصككككول صككككرار الصككككيادين ا  كككك ب-14
 إ ر املوارد البحاري  واألسوا 

التقكككككدم الككككك ل تحكككككار   البلكككككدان فكككككي مكككككدى  1-ب-14
تطبيكككككككق إطكككككككار قانوني/تنظي  /سياساتي/مؤسسككككككك   
يةيككككككككرف بحقككككككككو  مصككككككككائد األسككككككككما  الصككككككككريرت فككككككككي 

 الوصول إ ر املوارد البحاري  ويح   ه   ا  قو  

تة يكككككككك  حفكككككككك  املحيطككككككككات ومواردهككككككككا واسكككككككككت دامملا  ج-14
عككككككككن طاريكككككككق تنفيكككككككك  القككككككككانون الككككككككدو ي  مسككككككككتداما اسكككككككت داما

بصككككيرت  الككككواردت فككككي اتفاقيكككك  األمككككم املتحككككدت لقككككانون البحككككار 
ال ككككككك  تضكككككككع اإلطككككككككار القكككككككانوني   فكككككككك  املحيطكككككككات ومواردهككككككككا 
واسكت دامملا عمكر نحككو مسكتدام،  مككا تشكير إ ككر ذلك  الفقككارت 

 “املستقبل ال ل نصبو إلي ”من وثيق   158

فكككككككككككي  تقكككككككككككدما   عكككككككككككدد البلكككككككككككدان ال ككككككككككك  تحكككككككككككار   1-ج-14
التصكككديق عمككككر صكككاو  متةلقكككك  باملحيطكككات تنفكككك  
القانون الدو ي وفي قبولملا وتنفيك ها بواسكط  أطكار 
قانوني  وسياساتي  ومؤسسكي ، عمكر النحكو الكوارد 
في اتفاقي  األمم املتحدت لقانون البحار، من أعل 
حفك  املحيطككات ومواردهككا واسككت دامملا عمككر نحككو 

 مستدام

يكولوجيرررررة الوريرررررة وترميمهرررررا وتعزيرررررز اسرررررتخدامها علرررررى نحرررررو مسرررررتدام، وإدارة حمايرررررة الرررررنظم اإل  - 15الهرررردف 
الغابرررات علرررى نحرررو مسرررتدام، ومكافحرررة الت رررحر، ووقرررف تررردهور األرااررر ي وعكرررس مسررراره، ووقرررف فقررردان 

 التنوع البيولوجي

ضكككككمان حفككككك  وتكككككارميم الكككككنظم اإلياولوعيككككك  ال ريككككك   15-1
ما  ا، وال والنظم اإلياولوعي  للميا  الة بك  الداخليك  وخكد

سيما الرابات واألرا    الارطب  وا ابكال واألرا ك   ا اافك ، 
وضكككككككككمان اسككككككككككت دامملا عمكككككككككر نحككككككككككو مسكككككككككتدام، وذلكككككككككك  وفقككككككككككا  

 2020 ل ليفامات بموع  االتفاقات الدولي ، بحلول عام

مسكككككككككاح  الرابكككككككككات  نسكككككككككب  مكككككككككن ملمكككككككككوع  15-1-1
 مساح  اليابس 

نسكككب  املواقككككع الملامكككك  ال ككك  تلسككككد التنككككوع  15-1-2
يولكككككوجي لليابسككككك  وامليكككككا  الة بككككك  وال ككككك  تشكككككململا الب

 املناطق املحمي ، بحس  نوع النظام اإلياولوجي

تة يكككككككككككك  تنفيكككككككككككك  اإلدارت املسككككككككككككتدام   اميككككككككككككع أنككككككككككككواع  15-2
الرابككات، ووقككف إ الكك  الرابككات، وتككارميم الرابككات املتككدهورت 
وتحقيككككككق  يككككككادت  بيككككككرت فككككككي نسككككككب   رع الرابككككككات وإعككككككادت  رع 

 2020 د الةال  ، بحلول عامالرابات عمر الصةي

التقكككككككككككككككككككككدم املحكككككككككككككككككككككار  فكككككككككككككككككككككي إرسكككككككككككككككككككككاء اإلدارت  15-2-1
 املستدام  للرابات

 

ماافحكككككككككككككك  الت كككككككككككككك ار، وتككككككككككككككارميم األرا كككككككككككككك   واليربكككككككككككككك   15-3
املتكككككدهورت، بمكككككا فكككككي ذلككككك  األرا ككككك   املتضكككككاررت مكككككن الت ككككك ار 
وا افكاف والفيضكانات، والسكسي إ ككر تحقيكق عكالم  خكال  مككن 

 2030م راهارت تدهور األرا   ، بحلول عا

نسككككككككب  األرا ككككككككك   املتكككككككككدهورت إ كككككككككر ملمكككككككككوع  15-3-1
 مساح  اليابس 

ضككمان حفكك  الككنظم اإلياولوعيكك  ا ابليكك ، بمككا فككي  15-4
ذلككك  تنوعملكككا البيولكككوجي، مكككن أعكككل تة يككك  قكككدر  ا عمكككر تكككوفير 

غ   عن ا لتحقيق التنمي  املستدام ، بحلول  املنافع ال   ال
 2030عام 

طق املحميكككككككككككك  الترطيككككككككككك  محسككككككككككككوب  باملنكككككككككككا 15-4-1
 للمواقع اململم  للتنوع البيولوجي ا ابمي

 مؤشار الرطاء األخضار ا ابمي 15-4-2

42

تحديث اإلحصاءات الرسمية لدعم أهداف التنمية املستدامة في دولة قطر: خارطة الطريق

وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء



 
 

 املؤشارات  2030األهداف والرايات حمن خط  عام 
ات كككككاذ إعكككككاراءات عاعلككككك  وهامككككك  ل  كككككد مكككككن تكككككدهور  15-5  

املوائكككككككككككل الطبيةيككككككككككك ، ووقكككككككككككف فقكككككككككككدان التنكككككككككككوع البيولكككككككككككوجي، 
دت ومنكككع 2020والقيكككام، بحلكككول عكككام  ، بحمايككك  األنكككواع اململكككد 

 انقاراضملا

 ئم  ا  ماراءمؤشار القا 15-5-1

تة يكك  التقاسككم الةككادل واملنصككف للمنككافع الناشككئ   15-6
عككككككن اسككككككت دام املككككككوارد ا اينيكككككك ، وتة يكككككك  السككككككبل املناسككككككب  

 للوصول إ ر تل  املوارد، عمر النحو املتفق علي  دوليا

عكككككككككككككككدد البلكككككككككككككككدان ال ككككككككككككككك  اعتمكككككككككككككككدت أطكككككككككككككككارا  15-6-1
تشككككككاريةي  وإداريكككككك  وسياسككككككاتي  لضككككككمان التقاسككككككم 

 للمنافع الةادل واملنصف 

ات اذ إعاراءات عاعل  لوقف الصكيد غيكر املشكاروع  15-7
لألنككككككواع املحميكككككك  مككككككن النباتككككككات وا  يوانككككككات واالتلككككككار   كككككككا، 
والتصككككككككدل ملنتلككككككككات األحيككككككككاء ال ريكككككككك  غيككككككككر املشككككككككاروع ، عمككككككككر 

 مستويي الةارض والطل  عمر السواء 

نسككككككككب  االتلككككككككار باألحيككككككككاء ال ريكككككككك  ال كككككككك  تككككككككم  15-7-1
 بطاريق  غير مشاروع   االتلار   ا صيدها أو

ات اذ تدابير ملنع إدخال األنواع الراريب  الرا ي  إ ر  15-8
النظم اإلياولوعي  لألرا    وامليا  وتقليل أثار ذل  إ كر حكد 
 بيكككككككككر، وماراقبككككككككك  األنكككككككككواع ذات األولويككككككككك  أو القضكككككككككاء علي كككككككككا، 

 2020 بحلول عام

نسكككككككككب  البلكككككككككدان ال ككككككككك  تةتمكككككككككد تشكككككككككاريةات  15-8-1
 صككككككك  مكككككككوارد  افيككككككك  ملنكككككككع وطنيككككككك  ذات صكككككككل  وت

إدخكككككككككككككال األنكككككككككككككواع الراريبككككككككككككك  الرا يككككككككككككك  إ كككككككككككككر الكككككككككككككنظم 
 اإلياولوعي  أو ماراقب  ا

إدمككاج قككيم الككنظم اإلياولوعيكك  والتنككوع البيولككوجي  15-9
فكككككككككككككي عمليكككككككككككككات الت طكككككككككككككيي الكككككككككككككوط   واملحمكككككككككككككي، والةمليكككككككككككككات 
اإلنمائيككككك ، واسكككككيراتيليات ا  كككككد مكككككن الفقكككككار، وا  سكككككابات، 

 2020 بحلول عام

قككككككككدم املحكككككككككار  نحككككككككو تحقيكككككككككق األهكككككككككداف الت 15-9-1
مكككككككككن أهكككككككككداف  2الوطنيككككككككك  املنشكككككككككأت وفقكككككككككا للملكككككككككدف 

آيتشككككككك   املتةلقككككككك  بكككككككالتنوع البيولكككككككوجي مكككككككن ا صطككككككك  
-2011االسكككككككككككيراتيلي  للتنكككككككككككوع البيولكككككككككككوجي للفيكككككككككككرت 

2020   

حشكككككد املكككككوارد املاليككككك  مكككككن عميكككككع املصكككككادر و ياد  كككككا  أ-15
 يككككككككككادت  بيككككككككككرت برككككككككككارض حفكككككككككك  التنككككككككككوع البيولككككككككككوجي والككككككككككنظم 

 ياولوعي  واست دامملا است داما  مستداما  اإل 

املسكككككككاعدت اإلنمائيكككككككك  الارسككككككككمي  والنفقككككككككات  1-أ-15
الةامككك  املوعملككك    فككك  التنكككوع البيولكككوجي والكككنظم 

 اإلياولوعي  واست دامملا است داما  مستداما  

حشككد مككوارد  بيككرت مككن عميككع املصككادر وعمككر عميككع  ب-15
للرابككات وتككوفير املسكتويات برككارض تمويككل اإلدارت املسكتدام  

يكفكككي مكككن ا  كككواف  للبلكككدان الناميككك  لتة يككك  تلككك  اإلدارت،  مكككا
 الرابات في ذل  حف  الرابات وإعادت  رع بما

املسكككككككاعدت اإلنمائيككككككك  الارسكككككككمي  واإلنفكككككككا   1-ب-15
الةكككككككككككام ل  فككككككككككك  واالسكككككككككككت دام املسكككككككككككتدام للتنكككككككككككوع 

 البيولوجي والنظم اإلياولوعي 

الاراميكك  إ كككر ماافحككك  تة يكك  الكككدعم الةككال   ل املكككود  ج-15
الصككككيد غيككككر املشككككاروع لألنككككواع املحميكككك  واالتلككككار   ككككا، وذلكككك  
بوسككككككككائل تشكككككككككمل  يكككككككككادت قككككككككدرات امللتمةكككككككككات املحليككككككككك  عمكككككككككر 
السكككككككككسي إ كككككككككر ا  صكككككككككول عمكككككككككر فكككككككككارص سكككككككككبل  سككككككككك  الكككككككككار   

 املستدام 

نسب  األحياء ال ري  املتلار   ا، ال ك  عكارى  1-ج-15
 صيدها واالتلار   ا عمر نحو غير مشاروع

ش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية املستدامة،  - 16دف اله التشجيع على إقامة مجتمعات مساملة ال ُيهمَّ
إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على  وإتاحة
 املستويات جميع

 100 000عدد ضك ايا القتكل الةمكد لاكل  1-1-16ا  ككككككككد بدرعكككككككك   بيككككككككرت مككككككككن عميككككككككع أشككككككككاال الةنككككككككف  16-1
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 املؤشارات  2030األهداف والرايات حمن خط  عام 
 نسم ، بحس  الةمار وا انس من مةدالت الوفيات في  ل ماانيتصل ب   وما  

 100 000الوفيكككات املتصككككل  بالنكككك اع لاككككل  16-1-2
 والسب   نسم  حبحس  الةمار وا انس

نسكككككككككككككككككككككككب  السكككككككككككككككككككككككاان الككككككككككككككككككككككك ين تةارضكككككككككككككككككككككككوا  3 -16-1
النفسك   أو ا انسك   خك ل االث ك   البدني أو للةنف

 املاضي  عشار شملارا

نسككككككب  السككككككاان الكككككك ين يشككككككةارون باألمككككككان  16-1-4
تلككككككوالملم عمككككككر األقككككككدام بمفككككككاردهم فككككككي أنحككككككاء  عنككككككد

 املنطق  ال   يةيشون في ا

إ  كككككككاء إسكككككككاءت األطفكككككككال واسكككككككتر لملم واالتلكككككككار   كككككككم  16-2
 وتة ي  م وسائار أشاال الةنف املارتك  ضدهم

نسب  األطفال ال ين تيراوئ أعمارهم بكين  16-2-1
سكككككككككككن  والككككككككككك ين تةارضكككككككككككوا ألل  17حكككككككككككدت و سكككككككككككن  وا

عقاب بدني و/أو اعتداء نفس   عمكر أيكدل مقكدمي 
 الارعاي  في الشملار املا   

 000عكككككككدد ضككككككك ايا االتلكككككككار بالبشكككككككار لاكككككككل  16-2-2
نسككككككككككككككككككككككككككككم ، بحسكككككككككككككككككككككككككككك  ا اككككككككككككككككككككككككككككنس والةمككككككككككككككككككككككككككككار  100

 االستر ل وشال

نسكككككككب  الشكككككككابات والشكككككككبان الككككككك ين تيكككككككراوئ  16-2-3
ا سكككككككككككن  الكككككككككككك ين تةارضككككككككككككو  29و  18أعمكككككككككككارهم بككككككككككككين 

 للةنف ا انس   قبل سن الثامن  عشارت

تة يككككككككككك  سكككككككككككيادت القكككككككككككانون عمكككككككككككر الصكككككككككككةيدين الكككككككككككوط    16-3
 الةدال  والدو ي، وضمان تاافؤ فارص وصول ا اميع إ ر

نسكككب  ضككك ايا الةنكككف خككك ل االث ككك  عشكككار  16-3-1
شكككملارا املاضكككي  الككك ين أبلركككوا عمكككا تةارضكككوا لككك  مكككن 
 إيكك اء إ ككر السككلطات امل تصكك  أو غيرهككا مككن آليككات

 تسوي  النك اعات املةيرف   ا رسميا  

املحتلكككككك ون غيككككككر املحاككككككوم علككككككي م  نسككككككب   16-3-2
 من ملموع الساناء

ا  د بقدر  بير من التدفقات غير املشاروع  لألموال  16-4
واألسككككككك   ، وتة يككككككك  اسكككككككيرداد األصكككككككول املسكككككككاروق  وإعاد  كككككككا 
وماافحكككككك  عميككككككع أشككككككاال ا ااريمكككككك  املنظمكككككك ، بحلككككككول عككككككام 

2030 

القيمككككككككك  اإلعماليككككككككك  للتكككككككككدفقات املاليككككككككك  غيكككككككككر  16-4-1
املشككككككككككاروع  الداخلكككككككككك  وا صارعكككككككككك  حبالقيمكككككككككك  ا  اليكككككككككك  

 لدوالرات الواليات املتحدت 

املضكككككبوط  أو املةثكككككور علي كككككا نسكككككب  األسككككك     16-4-2
م  سكككككككككككككلط  م تصككككككككككككك  عكككككككككككككن  تحكككككككككككككار تال ككككككككككككك   أو املسكككككككككككككلا

تككككككككككت مككككككككككن ذلكككككككككك مصككككككككككدرها املشككككككككككاروع/راروفملا  ، أو تثبا
 الصاو  الدولي  تمشيا  مع

ا  كككككككد بدرعككككككك   بيكككككككرت مكككككككن الفسكككككككاد والارشكككككككوت بلميكككككككع  16-5
 أشاالملما

نسكككككككككب  األشكككككككككصاص الككككككككك ين اتصكككككككككلوا مكككككككككارت  16-5-1
واحدت عمر األقل بمسكؤول حاكومي ودفةكوا رشكوت 
ملسككؤول حاككومي، أو طلكك  مككن م أولئكك  املسككؤولون 
ا  اوميكككون دفكككع رشكككوت، خككك ل االث ككك  عشكككار شكككملارا  
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 السابق   

ال كك  اتصككلت مككارت  نسككب  األعمككال التلاريكك  16-5-2
واحدت عمر األقل بمسؤول حاومي ودفةت رشكوت 
إ ككككككككككككككر مسكككككككككككككككؤول حاكككككككككككككككومي أو طلكككككككككككككك  من كككككككككككككككا أولئككككككككككككككك  
املسكككؤولون ا  اوميكككون دفكككع رشكككوت، خككك ل االث ككك  

 عشار شملارا السابق 

إنشاء مؤسسات فةالك  وشكفاف  وخاضكة  للمسكاءل   16-6
 عمر عميع املستويات

ن النفقككات ا  اوميكك  الارئيسككي   نسككب  مكك 16-6-1
امليفانيكككككككككككك  األصككككككككككككلي  املةتمككككككككككككدت، بحسكككككككككككك  القطككككككككككككاع 

 بحس  رمو  امليفاني  أو ما شاب   حأو

نسكككككككككب  السكككككككككاان الاراضكككككككككين عكككككككككن تلكككككككككارب  م  16-6-2
 األخيرت في استةمال ا صدمات الةام 

ضككككككككككككككمان ات ككككككككككككككاذ القككككككككككككككارارات عمككككككككككككككر نحككككككككككككككو مسككككككككككككككتلي   16-7
ل حتياعكككات وشكككامل ل اميكككع وتشكككار ي وتمثيمكككي عمكككر عميكككع 

 املستويات

نسككككككككككككككككككب  الورككككككككككككككككككائف حبحسكككككككككككككككككك  الةمكككككككككككككككككككار،  16-7-1
وا اككككككككككنس، واألشككككككككككصاص ذول اإلعاقكككككككككك ، والفئككككككككككات 
السككككككككككككككااني   فككككككككككككككي املؤسسككككككككككككككات الةامكككككككككككككك  حالمليئككككككككككككككات 
التشككككاريةي  الوطنيككككك  واملحليكككك ، وا صدمككككك  الةامككككك ، 
والسككككلط  القضكككككائي   مقارنكككك  بمسكككككتويات التو يكككككع 

 عمر املستوى الوط  

نسكككب  السكككاان الككك ين يةتقكككدون أن صكككنع  16-7-2
مليكك  شككامل  ل اميككع وملبيكك  ل حتياعككات، القككارار ع

 بحس  ا انس والةمار واإلعاق  والفئ  السااني  

توسككككككككيع وتة يكككككككك  مشككككككككار   البلككككككككدان الناميكككككككك  فككككككككي  16-8
 مؤسسات ا  و م  الةاملي 

نسكككككككككككككب  البلكككككككككككككدان الناميككككككككككككك  األعضكككككككككككككاء فكككككككككككككي  16-8-1
املنظمككات الدوليكك  وحقوقملكككا فككي التصكككويت فككي تلككك  

 املنظمات

  قانونيككككككككك  ل اميكككككككككع، بمكككككككككا فكككككككككي ذلككككككككك  تكككككككككوفير هويككككككككك 16-9
 2030تسايل املواليد، بحلول عام 

نسكب  األطفكال دون سككن ا صامسك  الكك ين  16-9-1
كككالت والدا  كككم فكككي قيكككد السكككال املكككدني، بحسككك    ع

 الةمار

 فالككك  وصككككول ا امملككككور إ كككر املةلومككككات وحمايكككك   16-10
ا  اريكات األساسككي ، وفقكا  للتشككاريةات الوطنيك  واالتفاقككات 

 الدولي 

عككككككدد مككككككا تككككككم التحقككككككق منكككككك  مككككككن حككككككاالت  16-10-1
القتككككل واالختطككككاف واالختفككككاء القسككككارل واالحتلككككا  
التةسكككفي والتةككك ي  ال ككك  تةكككارض لملكككا ال ككك فيون 
والةككككككككككككككككككككككاملون املارتبطككككككككككككككككككككككون بالوسككككككككككككككككككككككي اإلع مككككككككككككككككككككككي 
والنقابيون واملدافةون عن حقو  اإلنسان خك ل 

 االث   عشار شملارا  املاضي 

وتطبككق ضككمانات عككدد البلككدان ال كك  تةتمككد  16-10-2
دسككككككككككككتوري  و/أو تشككككككككككككاريةي  و/أو سياسككككككككككككاتي  إلطكككككككككككك ع 

 ا امملور عمر املةلومات
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تة ي  املؤسسات الوطني  ذات الصل ، بوسائل  أ-16  

 لبنكككككككاء القكككككككدرات عمكككككككر عميكككككككع 
من كككككككا التةكككككككاون الكككككككدو ي، سكككككككةيا 

املسكككككككتويات، وال سكككككككيما فكككككككي البلكككككككدان الناميككككككك ، ملنكككككككع الةنكككككككف 
 وماافح  اإلرهاب وا ااريم 

وعكككود مؤسسكككات وطنيككك  مسكككتقل    قكككو   1-أ-16
 اإلنسان وفقا ملبادئ باريس 

تة يككككككككككك ع القكككككككككككوانين والسياسكككككككككككات غيكككككككككككر التمييفيككككككككككك   ب-16
ها  لتحقيق التنمي  املستدام  وإنفاذع

نسب  الساان الك ين أبلركوا أ  كم شكةاروا  1-ب-16
شصصككككككككيا  بتةارضككككككككملم للتمييككككككككف أو املضككككككككايق  خكككككككك ل 

ظككار القككانون االث كك  عشككار شككملارا  املاضككي ، لسككب  يح
 الدو ي   قو  اإلنسان التمييف عمر أساس 

 تعزيز وسائل تنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية املستدامة -17الهدف 

  الشؤون املالية

تة يكككككك  تةبئكككككك  املككككككوارد املحليكككككك ، بوسككككككائل تشككككككمل  17-1
تقككككككككككديم الككككككككككدعم الككككككككككدو ي إ ككككككككككر البلككككككككككدان الناميكككككككككك ، لتحسككككككككككين 

ي ملكككال تحصكككيل الضكككارائ  وغيرهكككا مكككن القكككدرات املحليككك  فككك
 اإليارادات

اإليكككككككارادات ا  اوميككككككك  اإلعماليككككككك   نسكككككككب   17-1-1
 من النات  املحمي اإلعما ي، بحس  املصدر

نسكككككككككككككب  امليفانيككككككككككككك  املحليككككككككككككك  املمولككككككككككككك  مكككككككككككككن  17-1-2
 املحلي  الضارائ 

قيكككام البلكككدان املتقدمككك  النمكككو بتنفيككك  اليفاما  كككا  17-2
، بمككككا فكككي ملكككال املسكككاعدت اإلنمائيككك   الارسكككمي  تنفيككك ا   كككام  

فكككككككي ذلككككككك  اليكككككككفام الةديكككككككد مكككككككن تلككككككك  البلكككككككدان ببلكككككككو  هكككككككدف 
فككي املائككك  مككن دخلملكككا القككومي اإلعمكككا ي  0.7ت صككي  نسكككب  

للمساعدت اإلنمائي  الارسمي  املقدم  إ ر البلكدان الناميك ، 
فككي املائكك   0.2 فككي املائكك  و 0.15وت صككي  نسككب  تيككراوئ بككين 

مككا ي للمسكاعدت اإلنمائيكك  الارسككمي  مكن الككدخل القكومي اإلع
ع مقكككككدمو املسكككككاعدت اإلنمائيككككك   جكككككاا ؛ ويع ألقكككككل البلكككككدان نمكككككوا 
الارسككككككمي  عمككككككر النظككككككار فككككككي إماانيكككككك  رسككككككم هككككككدف يتمثككككككل فككككككي 

القككككككومي  فكككككي املائككككك  عمكككككر األقكككككل مكككككن النكككككات  0.20ت صكككككي  
 اإلعما ي للمساعدت اإلنمائي  الارسمي  ألقل البلدان نموا  

إلنمائيكككككككككككك  الارسكككككككككككككمي ، صككككككككككككافي املسككككككككككككاعدت ا 17-2-1
وإعمالي ككا، واملسككاعدت اإلنمائيكك  الارسككمي  املقدمككك  
،  نسكب  مكن الكدخل الكوط    إ ر أقل البلكدان نمكوا 
اإلعمكككككككككا ي ل املككككككككككات املانحكككككككككك  فكككككككككي  انكككككككككك  املسككككككككككاعدت 
اإلنمائيككككككك  التابةككككككك  ملنظمككككككك  التةكككككككاون والتنميككككككك  فكككككككي 

 امليدان االقتصادل

دت حشد موارد مالي  إضافي  من مصكادر متةكد 17-3
 من أعل البلدان النامي 

االستثمارات املباشارت األعنبي  واملساعدت  17-3-1
اإلنمائيككككككك  الارسكككككككمي  والتةكككككككاون فكككككككي مكككككككا بكككككككين بلكككككككدان 

 ا انوب  نسب  من إعما ي امليفاني  املحلي  

حاكككككككككككككككم التحكككككككككككككككوي ت املاليككككككككككككككك  حبكككككككككككككككدوالرات  17-3-2
الواليككككككككات املتحككككككككدت   نسككككككككب  مككككككككن ملمككككككككوع النككككككككات  

 املحمي اإلعما ي

مسككككككاعدت البلككككككدان الناميكككككك  فككككككي تحقيككككككق القككككككدرت  17-4
عمكككر تحمكككل الكككديون عمكككر املكككدى الطويكككل مكككن خككك ل تنسكككيق 
السياسككككككات الاراميكككككك  إ ككككككر تة يكككككك  التمويككككككل بككككككديون وت فيككككككف 
أعبكاء الككديون وإعككادت هيال  ككا، حسكك  االقتضككاء، ومةا اكك  
مسككككككككأل  الككككككككديون ا صارعيكككككككك  للبلككككككككدان الفقيككككككككرت املثقلكككككككك    ككككككككا 

تاكككككككككككككاليف خدمكككككككككككككك  الككككككككككككككدين  نسككككككككككككككب  مككككككككككككككن  17-4-1
 صادرات السلع وا صدمات
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 ملديوني  ا  ارع إلخاراعملا من حال  ا  

اعتمكككاد نظكككم لتجكككايع االسكككتثمار ألقكككل البلكككدان  17-5
، وتنفي ها  نموا 

عككككككدد البلككككككدان ال كككككك  تةتمككككككد وتنفكككككك  نظمككككككا   17-5-1
 لتجايع االستثمار لصا ح أقل البلدان نموا  

  التكنولوجيا

لي ككككك  والكككككدو ي بكككككين الشكككككمال تة يككككك  التةكككككاون اإلق 17-6
وا انكككوب وفكككي مكككا بكككين بلكككدان ا انكككوب والتةكككاون الث  كككي فكككي 

يتةلككككق بككككالةلوم والتكنولوعيككككا واالبتاككككار والوصككككول إلي ككككا،  مككككا
وتة يككك  تبككككادل املةكككارف وفككككق شككككارو  متفكككق علي ككككا، بوسككككائل 
تشككككككككمل تحسككككككككين التنسككككككككيق فككككككككي مككككككككا بككككككككين ائليككككككككات القائمكككككككك ، 

دت، ومككككككن خكككككك ل آليكككككك  سكككككيما عمككككككر مسككككككتوى األمككككككم املتحكككككك وال
 عاملي  لتيسير التكنولوعيا

عككككدد اتفاقككككات التةككككاون فككككي ملككككا ي الةلككككوم  17-6-1
و/أو التكنولوعيكككككككا امل رمككككككك  بكككككككين البلكككككككدان، بحسككككككك  

 نوع التةاون 

االشكككككككككككككيرا ات فكككككككككككككي اإلنيرنكككككككككككككت السكككككككككككككلاي ذل  17-6-2
مككن السكككاان، بحسككك   100النطككا  الةكككاري  لاكككل 

 السارع 

سككككليم  بي يككككا  ونقلملككككا تة يكككك  تطككككويار تكنولوعيككككات  17-7
ونشككككككارها وتةميمملككككككا فككككككي البلككككككدان الناميكككككك  بشككككككارو  مواتيكككككك ، 

فكككي ذلككك  الشكككارو  التسكككاهلي  والتفضكككيلي ، وذلككك  عمكككر  بمكككا
 النحو املتفق علي 

املبلكككككغ اإلعمكككككا ي للتمويكككككل املةتمكككككد لصكككككا ح  17-7-1
البلكككككككككككككككككدان الناميككككككككككككككككك  مكككككككككككككككككن أعكككككككككككككككككل تة يككككككككككككككككك  تطكككككككككككككككككويار 
تكنولوعيكككككككككككككككات سكككككككككككككككليم  بي يكككككككككككككككا  ونقلملكككككككككككككككا ونشكككككككككككككككارها 

 ةميمملا في البلدان النامي وت

التفةيكككل الاامكككل لبنكككك  التكنولوعيكككا وآليككك  بنككككاء  17-8
القكككدرات فكككي ملكككاالت الةلكككم والتكنولوعيكككا واالبتاكككار لصكككا ح 

، وتة يككككك  اسكككككت دام 2017أقكككككل البلكككككدان نمكككككوا  بحلكككككول عكككككام 
سكككيما تكنولوعيكككا املةلومكككات  التكنولوعيككات التمكينيككك ، وال

 واالتصاالت

 فاراد ال ين يست دمون اإلنيرنتنسب  األ  17-8-1

  بناء القدرات

تة يككككك  الكككككدعم الكككككدو ي لتنفيككككك  بنكككككاء القكككككدرات فكككككي  17-9
البلكككدان الناميككك  تنفيكككك ا  فةكككاال  ومحكككدد األهككككداف مكككن أعككككل 
دعككككم ا صطككككي الوطنيكككك  الاراميكككك  إ ككككر تنفيكككك  عميككككع أهككككداف 
التنميككك  املسكككتدام ، بوسكككائل تشكككمل التةكككاون بكككين الشكككمال 

 بين بلدان ا انوب والتةاون الث  يوا انوب وفي ما 

القيمكككككككككككككك  الدوالريككككككككككككككك  للمسككككككككككككككاعدت املاليككككككككككككككك   17-9-1
والتقنيككككك  حبوسكككككائل تشككككككمل التةكككككاون بكككككين الشككككككمال 
وا انككككككوب وفككككككي مككككككا بككككككين بلككككككدان ا انككككككوب والتةككككككاون 

 الث  ي  املارصودت للبلدان النامي  

  التجارة

إيلكككككككاد نظكككككككام تلكككككككارل متةكككككككدد األطكككككككاراف عكككككككال    17-10
القواعد ومفتوئ وغيكر تمييكفل ومنصكف فكي إطكار وقائم عمر 

منظمكك  التلكككارت الةامليككك ، بوسككائل من كككا اختتكككام املفاوضكككات 
ا ااريكك  فككي إطككار خطكك  الدوحكك  اإلنمائيكك  ال كك  وضككة  ا تلكك  

 املنظم 

املتوسككككي املككككارجح للتةاريفككككات ا امار يكككك   17-10-1
 في عميع أنحاء الةالم

،  يككككككادت صككككككادرات البلككككككدان الناميكككككك   يكككككك 17-11 ادت   بيككككككرت 
سككككيما برككككارض مضككككاعف  حصكككك  أقككككل البلككككدان نمككككوا  مككككن  وال

 2020الصادرات الةاملي  بحلول عام 

حصكككككك  البلككككككدان الناميكككككك  وأقككككككل البلككككككدان  17-11-1
 نموا  من الصادرات الةاملي 
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 املؤشارات  2030األهداف والرايات حمن خط  عام 
تحقيككككككككق التنفيككككككككك  املناسكككككككك  التوقيكككككككككت لوصكككككككككول  17-12  

منتلات عميع أقل البلدان نموا  إ كر األسكوا  بكدون رسكوم 
 مككع قككارارات منظمكك  ع

مار يكك  أو حصكك  مفاروضكك ، تماشككيا 
التلكككارت الةامليككك ، بوسكككائل من كككا  فالككك  عةكككل قواعكككد املنشكككأ 
التفضكككككيلي  املنطبقككككك  عمكككككر املنتلكككككات املسكككككتوردت مكككككن أقككككككل 
، و فالككككككك  مسكككككككاهم  تلككككككك   البلكككككككدان نمكككككككوا  شكككككككفاف   وبسكككككككيط  

 القواعد في تيسير الوصول إ ر األسوا 

 امار يككككككككككك  ال ككككككككككك  متوسكككككككككككي التةاريفكككككككككككات ا 17-12-1
تواعململكككككككككا البلكككككككككدان الناميككككككككك  وأقكككككككككل البلكككككككككدان نمكككككككككوا  

 النامي  والدول ا ا ري  الصريرت

  املسائل العامة

  اتسا  السياسات واملؤسسات

تة يكككككككككككككككككككككككك  اسكككككككككككككككككككككككككتقارار االقتصككككككككككككككككككككككككاد الكمكككككككككككككككككككككككككي عمكككككككككككككككككككككككككر  17-13
الةككككككككككككككال  ، بوسكككككككككككككككائل تشككككككككككككككمل تنسككككككككككككككيق السياسكككككككككككككككات  الصككككككككككككككةيد
 اتساقملا وتحقيق

 قتصاد الكميلوح  متابة  حال  اال 17-13-1

تة يكككككككك  اتسككككككككا  السياسككككككككات مككككككككن أعككككككككل تحقيككككككككق  17-14
 التنمي  املستدام 

عكككككدد البلكككككدان ال ككككك  لكككككدق ا آليكككككات لتة يككككك   17-14-1
 اتسا  سياسات التنمي  املستدام 

احيككرام الملككام  السياسككاتي والقيككادت ا صاصكككين  17-15
باكككككككل بلككككككككد لوضكككككككع وتنفيكككككككك  سياسكككككككات للقضككككككككاء عمكككككككر الفقككككككككار 

 ستدام وتحقيق التنمي  امل

مكككككككككدى اسكككككككككت دام أطكككككككككار النتكككككككككائ  وأدوات  17-15-1
الت طكككككيي اململو ككككك  للبلكككككدان مكككككن عانككككك  مقككككككدمي 

 التةاون اإلنمائي

  شارا ات أص اب املص    املتةددين

تة يكككككككككك  الشككككككككككارا   الةامليكككككككككك  مككككككككككن أعككككككككككل تحقيكككككككككككق  17-16
التنميكككككك  املسككككككتدام ، واسككككككتكمالملا بشككككككارا ات بككككككين أصكككككك اب 

ف وا ص كرات والتكنولوعيكا املص    املتةكددين  امكع املةكار 
واملككككككككوارد املاليكككككككك  وتقاسككككككككمملا، وذلككككككككك    ككككككككدف دعككككككككم تحقيكككككككككق 
أهكككككداف التنميككككك  املسكككككتدام  فكككككي عميكككككع البلكككككدان، وال سكككككيما 

 البلدان النامي 

عكككككككدد البلكككككككدان ال ككككككك  أبلركككككككت عكككككككن إحكككككككارا   17-16-1
تقككككككدم فككككككي مككككككا يتةلككككككق بككككككأطار رصككككككد فةاليكككككك  التنميكككككك  

يكككق ألصكك اب املصككك    املتةككددين ال ككك  تككدعم تحق
 أهداف التنمي  املستدام 

تجكككايع وتة يككك  الشكككارا ات الةامككك  وبكككين القطكككاع  17-17
الةككام والقطككاع ا صككاص وشككارا ات امللتمككع املككدني الفةالكك ، 
باالسككككككتفادت مكككككككن ا ص كككككككرات املكتسككككككب  مكككككككن الشكككككككارا ات ومكككككككن 

 اسيراتيليا  ا لتةبئ  املوارد

املبلككككككككككككككككغ بككككككككككككككككدوالرات الواليككككككككككككككككات املتحككككككككككككككككدت  17-17-1
ا ات بككين القطكاعين الةكام وا صككاص املارصكود للشكار 

 املدني وشارا ات امللتمع

  البيانات والارصد واملساءل 

تة يككككككككك  تقكككككككككديم الكككككككككدعم لبنكككككككككاء قكككككككككدرات البلكككككككككدان  17-18
الناميكككك ، بمككككا فككككي ذلكككك  أقككككل البلككككدان نمككككوا  والككككدول ا ا ريكككك  
الصكككككريرت الناميككككك ، لتحقيكككككق  يكككككادت  بيكككككرت فكككككي تكككككوافار بيانكككككات 

وقيت وموثوق  ومفصل  حسك  عالي  ا اودت ومناسب  الت
الكككككككككدخل، وا اكككككككككنس، والسكككككككككن، واالنتمكككككككككاء الةاروكككككككككي واإلث ككككككككك ، 
والوضكككككع مككككككن حيككككككت الااككككككارت، واإلعاقكككككك ، واملوقككككككع ا ارارافككككككي 
وغيرها من ا صصائ  ذات الصل  في السياقات الوطني ، 

نسكككككككككككب  مؤشككككككككككككارات التنميكككككككككككك  املسككككككككككككتدام   17-18-1
صككككككنيف املوضككككككوع  عمككككككر الصككككككةيد الككككككوط   مككككككع الت

الاامككككككككككككككل لملككككككككككككككا عنكككككككككككككككدما تاككككككككككككككون متةلقكككككككككككككك  بالرايككككككككككككككك  
املسككك  دف ، وفقكككا  للمبكككادئ األساسكككي  لإلحصكككاءات 

 الارسمي 

عككككككككككدد البلكككككككككككدان ال ككككككككككك  لكككككككككككدق ا تشكككككككككككاريةات  17-18-2
إحصكككائي  وطنيككك  وال ككك  تتقيكككد باملبكككادئ األساسكككي  
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 لإلحصاءات الارسمي  2020بحلول عام   

عدد البلدان ال   لكدق ا خطك  إحصكائي   17-18-3
ل وقيكككككككد التنفيككككككك ، بحسككككككك  وطنيككككككك  ممولككككككك  بالاامككككككك

 مصدر التمويل

االسككككككككككككككتفادت مككككككككككككككن املبككككككككككككككادرات القائمكككككككككككككك  لوضككككككككككككككع  17-19
مقكككككككاييس للتقكككككككدم املحكككككككار  فكككككككي تحقيكككككككق التنميككككككك  املسكككككككتدام  
كككككككككككل النكككككككككككات  املحمكككككككككككي اإلعمكككككككككككا ي، ودعكككككككككككم بنكككككككككككاء القكككككككككككدرات  ا تكما

 2030اإلحصائي  في البلدان النامي ، بحلول عام 

د املتاحككك  القيمككك  الدوالريككك   اميكككع املكككوار  17-19-1
 لتة ي  القدرات اإلحصائي  في البلدان النامي 

نسككككككب  البلككككككدان ال كككككك  حأ  أعككككككارت تةككككككدادا   17-19-2
واحككدا  عمككر األقككل للسككاان واملسككا ن فككي السككنوات 

فكككككككككي  100الةشكككككككككار املاضكككككككككي ؛ و حب  حققكككككككككت نسكككككككككب  
فكككي املائككك  فككككي  80املائككك  فكككي تسكككايل املواليكككد ونسكككب  

 تسايل الوفيات
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 عليها املتفق ِسنداي إطار مؤشرات تعكس التي والتعديالت التحسينات :ثالثاملرفق ال

دخلت التي التحريرية والتغييرات
ُ
 املستدامة التنمية أهداف مؤشرات على أ

 
 1ا ادول 

دخلت على إطار املؤشرات العاملية
ُ
 التحسينات التي أ

 

 تنقيق املؤشار  2030األهداف والرايات حمن خط  عام 

 قضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكانال - 1الهدف   

 فالككككك  حشكككككد مككككككوارد  بيكككككرت مككككككن مصكككككادر متنوعكككككك ،  أ-1
 مككككنفكككي ذلككك  عكككن طاريككككق التةكككاون اإلنمكككائي املةككك ا ،  بمكككا

أعككككل ت ويككككد البلككككدان الناميكككك ، وال سككككيما أقككككل البلككككدان 
، بمككككا يكفي ككككا مككككن الوسككككائل ال كككك  يمكككككن التنبككككؤ   ككككا  نمككككوا 

سككككككككات الاراميككككككككك  إ كككككككككر مككككككككن أعكككككككككل تنفيكككككككك  ال كككككككككرام  والسيا
 القضاء عمر الفقار بلميع أبةاد 

كككككككككدت محليكككككككككا  ال ككككككككك  ت صصكككككككككملا  1-أ-1 نسكككككككككب  املكككككككككوارد املول 
 ا  د من الفقار ل رام ا  اوم  مباشارت 

امللمككككككككوع اإلعمككككككككا ي للمككككككككنق والتككككككككدفقات الوافكككككككككدت  3-أ-1
كككك  مباشككككارت  اقيككككراضتسككككتتبع  ال كككك  ال ديككككون وال كككك  ت ص 

نكككككككككات  املحمكككككككككي ل كككككككككرام  ا  كككككككككد مكككككككككن الفقكككككككككار  نسكككككككككب  مكككككككككن ال
 14اإلعما ي

 األمن الغذائي والتغذية املّحسنة وتعزيز الزراعة املستدامة وتحقيقالقضاء على الجوع  - 2الهدف 

ت ككك يق القيكككود واالخكككت الت التلاريككك  ومنةملكككا  ب-2
فكي األسككوا  ال راعيكك  الةامليك ، بمككا فككي ذلك  عككن طاريككق 
اإللرككككككككاء املككككككككوا ل  اميككككككككع أشككككككككاال إعانككككككككات الصككككككككادرات 

راعيككك ، وعميكككع تكككدابير التصكككديار ذات األثكككار املماثكككل، ال  
 وفقا  لتاليف عول  الدوح  اإلنمائي 

بقككككككككككككككككككككك  إال عمكككككككككككككككككككككر  1-ب-2 حككككككككككككككككككككك ف هككككككككككككككككككككك ا املؤشكككككككككككككككككككككار وال يع يع
 ب-2للراي  “ إعانات الصادرات ال راعي ”مؤشار 

 بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار الجميعضمان تمّتع  - 3الهدف 

ال كككككك ي  الشككككككامل ، بمككككككا فككككككي  تحقيككككككق الترطيكككككك  3-8
ذلكك  ا  مايكك  مككن امل ككاطار املاليكك ، وإماانيكك  ا  صككول 
عمككككككككر خككككككككدمات الارعايكككككككك  ال كككككككك ي  األساسككككككككي  ا ايككككككككدت 
وإماانيككككككك  حصكككككككول ا اميكككككككع عمكككككككر األدويككككككك  واللقاحكككككككات 

دت والفةال  وامليسورت التالف   ا ايا

نسكككب  السككككاان الكككك ين تصكككارف أسككككارهم املةيشككككي   3-8-2
مكككككن ضككككككمن نفقكككككات األسككككككارت  نفقكككككات  بيككككككرت عمكككككر ال كككككك  

املةيشككككي  محسككككوب   حصكككك  مككككن ملمككككوع إنفككككا  األسككككارت 
 املةيشي  أو دخلملا

دعكككككككم البحكككككككت والتطكككككككويار فكككككككي ملكككككككال اللقاحكككككككات  ب-3
واألدويككك  لألمكككاراض املةديككك  وغيكككر املةديككك  ال ككك  تتةكككارض 
لملككككا البلكككككدان الناميكككك  فكككككي املقككككام األول، وتكككككوفير إماانيككككك  

ساسككككي  بأسككككةار ا  صككككول عمككككر األدويكككك  واللقاحككككات األ 
مةقولكك ، وفقككا  إلعكك ن الدوحكك  بشككأن االتفككا  املتةلككق 
با اوانككككككككككك  املتصكككككككككككل  بالتلكككككككككككارت مكككككككككككن حقكككككككككككو  امللكيككككككككككك  
الفكاريككك  وبال ككك   الةامككك ، الككك ل يؤ كككد حكككق البلكككدان 
الناميكك  فككي االسككتفادت بالاامككل مككن األحاككام الككواردت فككي 

نسككككككككككب  السككككككككككاان املسكككككككككك  دفين املسككككككككككتفيدين مككككككككككن  1-ب-3
 عميع اللقاحات الواردت في ال رنام  الوط   لبلدهم

نسككككككب  املارافككككككق ال كككككك ي  املتاحكككككك  في ككككككا ملموعكككككك   3-ب-3
مكككككككككن األدويككككككككك  الضكككككككككاروري  ال ككككككككك  تفكككككككككي بكككككككككالرارض أساسككككككككي  

 15بالف  ميسورت عمر الدوام

                                                           
 دون تريير. 2-أ-1يظل املؤشار  14
ار  15  دون تريير. 2-ب-3يظل املؤشا
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 تنقيق املؤشار  2030األهداف والرايات حمن خط  عام 

االتفككا  بشككأن ا اوانكك  املتصككل  بالتلككارت مككن حقككو    
فكاريككككككككككك  املتةلقككككككككككك  بأوعككككككككككك  املارونككككككككككك  ال  مككككككككككك  امللكيككككككككككك  ال

  مايككككك  ال ككككك   الةامككككك ، وال سكككككيما الةمكككككل مكككككن أعكككككل 
 إمااني  حصول ا اميع عمر األدوي 

 بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات املساواةتحقيق  - 5الهدف 

ضككمان حصكككول ا اميكككع عمكككر خكككدمات ال ككك    5-6
ا انسكككككي  واإلنلابيككككك  وعمكككككر ا  قكككككو  اإلنلابيككككك ، عمكككككر 

لكككدو ي النحكككو املتفكككق عليككك  وفقكككا  ل رنكككام  عمكككل املكككؤتمار ا
للسككككككككككاان والتنميككككككككككك  ومن كككككككككككاج عمككككككككككل بيلكككككككككككين والوثكككككككككككائق 

 ا صتامي  ملؤتمارات استةاراضملما

ت قكككوانين وأنظمككك  تكفككككل  5-6-2 عكككدد البلكككدان ال ككك  سككككنا
سكككن   15حصكككول النسكككاء والارعكككال الككك ين يتلكككاو  سكككن م 

عمككككر خكككككدمات الارعايككككك  واملةلومككككات والتثقيكككككف فكككككي ملكككككال 
 ال    ا انسي  واإلنلابي 

 واملستدامة بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة املوثوقة الجميعحصول ضمان  - 7الهدف 

تة يك  التةكاون الكدو ي مكن أعكل تيسكير الوصكول إ ككر  أ-7
بحككككككوي وتكنولوعيككككككا الطاقكككككك  النظيفكككككك ، بمككككككا فككككككي ذلكككككك  
قككككككككككككك  بالطاقككككككككككككك  املتلكككككككككككككددت، والكفكككككككككككككاءت فكككككككككككككي  تلككككككككككككك  املتةلا
اسككككككككككت دام الطاقكككككككككك  وتكنولوعيككككككككككا الوقككككككككككود األحفككككككككككورل 

مككككككككك  واألنظكككككككككف، وتجكككككككككايع االسكككككككككتثمار فكككككككككي الب كككككككككك  املتقد
التحتيككككككككككككك  للطاقككككككككككككك  وتكنولوعيكككككككككككككا الطاقككككككككككككك  النظيفككككككككككككك ، 

 2030بحلول عام 

التكككككدفقات املاليككككك  الدوليككككك  املوعملككككك  إ كككككر البلكككككدان  1-أ-7
الناميككككككككك  لكككككككككدعم أنشكككككككككط  البحككككككككككت والتطكككككككككويار فكككككككككي ملككككككككككال 
الطاقككك  النظيفككك  وإنتكككاج الطاقككك  املتلكككددت، بمكككا فكككي ذلككك  

 النظم الااين 

املطرررد الشررامل للجميررع واملسررتدام، والعمالررة الكاملررة واملنتجررة، وترروفير  االقتصرراديتعزيررز النمررو  - 8دف الهرر
 العمل الالئق للجميع

حمايكك  حقككو  الةمككل و  يئكك  بيئككات عمككل تككوفار  8-8
السككككك م  واألمكككككن  اميكككككع الةمككككككال، بمكككككن فكككككي م الةمككككككال 
اململكككككككككككككاعارون، وب اصككككككككككككك  اململكككككككككككككاعارات، والةكككككككككككككاملون فكككككككككككككي 

 ر املستقارتالورائف غي

مسككككتوى امتثككككال البلككككدان   قككككو  الةمككككل ححاريككككك   8-8-2
تاككككككوين ا امةيككككككات واملفاوضكككككك  ا اماعيكككككك   اسككككككتنادا  إ كككككككر 
نصكككوص منظمككك  الةمكككل الدوليككك  والتشكككاريةات الوطنيككك ، 

 بحس  ا انس ووضع اململاعارين

وضكككككككككككع وتنفيككككككككككك  سياسكككككككككككات   كككككككككككدف إ كككككككككككر تة يككككككككككك   8-9
ار فكككككارص الةمكككككل وتةككككك ا    السكككككياح  املسكككككتدام  ال ككككك  تكككككوفا

 2030الثقاف  واملنتلات املحلي ، بحلول عام 

نسككككككككككككككككككب  الورككككككككككككككككككائف فككككككككككككككككككي قطاعككككككككككككككككككات السككككككككككككككككككياح   8-9-2
 املستدام  من ملموع الورائف في قطاع السياح 

وضككككككككع وتفةيكككككككككل اسكككككككككيراتيلي  عامليككككككككك  لتشكككككككككريل  ب-8
الشكككباب وتنفيككك  امليثكككا  الةكككال   لتكككوفير فكككارص الةمكككل 
الصكككككككادر عكككككككن منظمككككككك  الةمكككككككل الدوليككككككك ، بحلكككككككول عككككككككام 

2020 

وعكككككككود اسكككككككيراتيلي  وطنيككككككك  مكتملككككككك  وموضكككككككوع   1-ب-8
موضكككككككككككككع التنفيككككككككككككك  تتةلكككككككككككككق بتشكككككككككككككريل الشكككككككككككككباب، سكككككككككككككواء 
 اسكككككيراتيلي  قائمككككك  بككككك ا  ا أو  لككككك ء مكككككن االسكككككيراتيلي  

 الوطني  للتشريل

رررررررش فيهرررررررا أحرررررررد مرررررررن أجرررررررل تحقيرررررررق التنميرررررررة  علرررررررىالتشرررررررجيع  - 16الهررررررردف  إقامرررررررة مجتمعرررررررات مسررررررراملة ال ُيهمَّ
كانيرررررة االحتكرررررام إلرررررى القضررررراء للجميرررررع، وبنررررراء مؤسسرررررات فعالرررررة وخاضرررررعة للمسررررراءلة إم املسرررررتدامة، وإتاحرررررة

 وشاملة للجميع على جميع املستويات

ا  كككد بقكككدر  بيكككر مكككن التكككدفقات غيكككر املشكككاروع   16-4
لألمككككككككككككككككككوال واألسكككككككككككككككككك   ، وتة يكككككككككككككككككك  اسككككككككككككككككككيرداد األصككككككككككككككككككول 

نسككككككب  األسكككككك    املضككككككبوط  أو املةثككككككور علي ككككككا  16-4-2
م  ال ككككك  تحكككككار ت سكككككلط  م تصككككك  عكككككن مصكككككدرها  أو املسكككككلا
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 تنقيق املؤشار  2030األهداف والرايات حمن خط  عام 

املسككككاروق  وإعاد  ككككا وماافحكككك  عميككككع أشككككاال ا ااريمكككك    
 2030املنظم ، بحلول عام 

تكككت مكككن ذلككك ، تمشكككيا  مكككع  غيكككر املشكككاروع أو راروفملكككا أو تثبا
 الصاو  الدولي 

 
 2ا ادول 

 التعديالت التي تبّين مؤشرات إطار ِسنداي املتفق عليها

والككككككك ل  2016املؤشكككككككار املكككككككدرج فكككككككي تقاريكككككككار ال انككككككك  لةكككككككام 
وافقكككككت عليككككك  ال انككككك  اإلحصكككككائي  فكككككي دور  كككككا السكككككابة  

 واألربةين
املارتككككك  عمككككر الصككككير  املتفككككق علي ككككا فككككي إطككككار  التةككككديل
ندال  سا

 القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان - 1الهدف   

واملتضرررررررررررررررررين  عكككككككككككككككدد الوفيكككككككككككككككات واملفقكككككككككككككككودين 1-5-1
 شص  100 000من  ل  بسبب الكوارث

واملتضررررين مباشرررة دد الوفيككات واملفقككودين عكك 1-5-1
حتكككككككككارار شككككككككص   100 000مككككككككن  ككككككككل  بسرررررررربب الكرررررررروارث

  1-1-13و  1-5-11ورد في  ما

عررررررن  مباشككككككارتالناجمرررررة ا صسكككككائار االقتصككككككادي   1-5-2
 مقابل النات  املحمي اإلعما ي الةال   الكوارث

إلررررررى مباشككككككارت  الترررررري ُتعررررررزى ا صسككككككائار االقتصككككككادي   1-5-2
 لنات  املحمي اإلعما ي الةال  مقابل ا الكوارث

عكككككككككككدد البلكككككككككككدان ال ككككككككككك  وضكككككككككككةت اسكككككككككككيراتيليات  1-5-3
 ل  د من م اطار الاواريومحلية وطني  

ررررذ  عكككدد البلككككدان 1-5-3 اسككككيراتيليات التررري تعتمررررد وتنّفِ
تمشررررررريًا مرررررررع إطرررررررار  وطنيككككككك  ل  كككككككد مكككككككن م كككككككاطار الاكككككككواري

-2015ِسرررررررنداي للحرررررررد مرررررررن مخررررررراطر الكررررررروارث للفتررررررررة 
  2-1-13و  1-ب-11د في حتكارار ما ور  2030

ررررذ  1-5-4 نسرررربة الحكومررررات املحليررررة الترررري تعتمررررد وتنّفِ
اسررررررررتراتيجيات محليررررررررة للحررررررررد مررررررررن مخرررررررراطر الكرررررررروارث 
تمشرريًا مررع االسررتراتيجيات الوطنيررة للحررد مررن مخرراطر 

  3-1-13و  2-ب-11حتكارار ما ورد في الكوارث 

 منة وقادرة على الصمود ومستدامةجعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآ - 11الهدف 

واملتضررررررررررين عككككككككدد الوفيككككككككات واملفقككككككككودين  11-5-1
 شص  100 000من  ل  بسبب الكوارث

واملتضررررررررررررررين عككككككككككككدد الوفيككككككككككككات واملفقككككككككككككودين  11-5-1
شككككككص   100 000مككككككن  ككككككل  مباشرررررررة بسرررررربب الكرررررروارث

  1-1-13و  1-5-1ورد في  حتكارار ما

ت مباشككككككككار الناجمررررررررة ا صسككككككككائار االقتصككككككككادي   11-5-2
املتصكككككككككككل  بالنكككككككككككات  املحمكككككككككككي اإلعمكككككككككككا ي  عرررررررررررن الكررررررررررروارث
ذلككككككك  األضكككككككارار ال ككككككك    قكككككككت بالبنيككككككك   فكككككككي الةكككككككال  ، بمكككككككا

بسرربب ا صككدمات األساسككي  تعّطررل التحتيكك  ا  يويكك  و
 الكوارث

ا صسكككككككككككككائار االقتصكككككككككككككادي  املباشكككككككككككككارت املتصكككككككككككككل   11-5-2
بالنكككككات  املحمكككككي اإلعمكككككا ي الةكككككال   واألضكككككارار ال ككككك    قكككككت 

وعرررردد األعطررررال الترررري لحقررررت   يويكككك بالبنيكككك  التحتيكككك  ا 
 بالخدمات األساسية بسبب الكوارث

نسكككككككككككب  ا  اومكككككككككككات املحليككككككككككك  ال ككككككككككك  تةتمكككككككككككد  1-ب-11
ككككككككككككك  اسكككككككككككككيراتيليات محليككككككككككككك  ل  كككككككككككككد مكككككككككككككن م كككككككككككككاطار  ا

وتنفا
إطرررار ِسرررنداي للحرررد مرررن مخررراطر الاكككواري تمشكككيا مكككع 

ررررررررررررررررررذعككككككككككككككككككدد البلككككككككككككككككككدان  1-ب-11  الترررررررررررررررررري تعتمررررررررررررررررررد وتنّفِ
تمشررريًا ات وطنيككك  ل  كككد مكككن م كككاطار الاكككواري اسكككيراتيلي

مررررع إطررررار ِسررررنداي للحررررد مررررن مخرررراطر الكرررروارث للفترررررة 
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والككككككك ل  2016املؤشكككككككار املكككككككدرج فكككككككي تقاريكككككككار ال انككككككك  لةكككككككام 
وافقكككككت عليككككك  ال انككككك  اإلحصكككككائي  فكككككي دور  كككككا السكككككابة  

 واألربةين
املارتككككك  عمككككر الصككككير  املتفككككق علي ككككا فككككي إطككككار  التةككككديل
ندال  سا

  2-1-13و  3-5-1حتكارار ما ورد في  2030-2015 2030-2015الكوارث للفترة   

اسكككككيراتيليات  وضرررررعتعككككدد البلكككككدان ال كككك   2-ب-11
 ل  د من م اطار الاواري ومحليةوطني  

ككك   2-ب-11 ا
نسكككب  ا  اومكككات املحليككك  ال ككك  تةتمكككد وتنفا

يليات محليككك  ل  كككد مكككن م كككاطار الاكككواري تمشكككيا  اسكككيرات
االسرررررررررررتراتيجيات الوطنيرررررررررررة للحرررررررررررد مرررررررررررن مخررررررررررراطر مكككككككككككع 

  3-1-13و  4-5-1حتكارار ما ورد في  الكوارث

 اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير املناخ وآثاره - 13الهدف 

اسكككككيراتيليات  وضرررررعتعككككدد البلكككككدان ال كككك   13-1-1
 ل  د من م اطار الاواري ومحليةوطني  

واملتضررررررررررررررين عككككككككككككدد الوفيككككككككككككات واملفقككككككككككككودين  13-1-1
شككككككص   100 000مككككككن  ككككككل  مباشرررررررة بسرررررربب الكرررررروارث

  1-5-11و  1-5-1ورد في  حتكارار ما

واملتضررررررررررين عككككككككدد الوفيككككككككات واملفقككككككككودين  13-1-2
 شص  100 000من  ل  بسبب الكوارث

ررررررررررررررررررذعككككككككككككككككككدد البلككككككككككككككككككدان  13-1-2  الترررررررررررررررررري تعتمررررررررررررررررررد وتنّفِ
تمشررريًا الاكككواري اسكككيراتيليات وطنيككك  ل  كككد مكككن م كككاطار 

مررررع إطررررار سررررنداي للحررررد مررررن مخرررراطر الكرررروارث للفترررررة 
  1-ب-11و  3-5-1حتكارار ما ورد في  2015-2030

نسررررررررربة الحكومرررررررررات املحليرررررررررة التررررررررري تعتمرررررررررد  13-1-3 
رررررررررررذ اسرررررررررررتراتيجيات محليرررررررررررة للحرررررررررررد مرررررررررررن مخررررررررررراطر  وتنّفِ
الكررررروارث تمشررررريًا االسرررررتراتيجيات الوطنيرررررة للحرررررد مرررررن 

  2-ب-11و  4-5-1في حتكارار ما ورد  مخاطر الكوارث

 

 3ا ادول 
 التغييرات التحريرية

والككككككك ل  2016املؤشككككككار املككككككدرج فكككككككي تقاريككككككار ال انككككككك  لةككككككام 
وافقككككت عليكككك  ال انككككك  اإلحصككككائي  فكككككي دور  ككككا السكككككابة  

دخل عمر املؤشار واألربةين
ع

 التريير التحاريارل ال ل أ

 ع األعمارضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جمي - 3الهدف   

 شص  100 000مةدل انتشار داء السل لال  2-3-3 شص  1 000مةدل انتشار داء السل لال  3-3-2

 ضمان التعليم الجيد الشامل للجميع واملنصف وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع - 4الهدف 

للسككاان فككي فئكك  عماريكك  مةينكك   النسرربة املئويررة 4-6-1
توى ثابتككا  مككن الكفككاءت الكك ين يحققككون عمككر األقككل مسكك

فككي تصككنيفات وريفيكك  تتنككاول حأ  األميكك ، حب  اململككارات 
ف  بحس  ا انس  ا  سابي ، مصنا

السككككككككاان فككككككككي فئككككككك  عماريكككككككك  مةينكككككككك  الكككككككك ين  نسررررررربة 4-6-1
يحققككككككككون عمككككككككر األقككككككككل مسككككككككتوى ثابتككككككككا  مككككككككن الكفككككككككاءت فككككككككي 
تصككككككككككنيفات وريفيكككككككككك  تتنككككككككككاول حأ  األميكككككككككك ، حب  اململككككككككككارات 

ف  بحس    ا انسا  سابي ، مصنا

 تحقيق املساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات - 5الهدف 

نسككككككككككككككككب  املقاعككككككككككككككككد ال كككككككككككككككك  تشككككككككككككككككرلملا النسككككككككككككككككاء فكككككككككككككككككي  1-5-5نسكككككككككككككب  املقاعكككككككككككككد ال كككككككككككككك  تشكككككككككككككرلملا النسكككككككككككككاء فككككككككككككككي  5-5-1
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والككككككك ل  2016املؤشككككككار املككككككدرج فكككككككي تقاريككككككار ال انككككككك  لةككككككام 
وافقككككت عليكككك  ال انككككك  اإلحصككككائي  فكككككي دور  ككككا السكككككابة  

دخل عمر املؤشار واألربةين
ع

 التريير التحاريارل ال ل أ

 ا  اومات املحلي  )ب(ال رملانات الوطني ، و  )أ( ال رملانات الوطني  وا  اومات املحلي   

 واملستدامة صول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة املوثوقةضمان ح - 7الهدف 

كنسررربة االسكككتثمارات فكككي ملكككال  فكككاءت الطاقككك   1-ب-7
مككككككن النككككككات  املحمككككككي اإلعمككككككا ي ومبلككككككغ االسككككككتثمار  مئويررررررة

املباشككككار األعنبكككك ، فككككي شككككال تحككككوي ت ماليكككك ، مككككن أعككككل 
البنيككككككككككك  التحتيككككككككككك  والتكنولوعيكككككككككككا ال  متكككككككككككين ألغكككككككككككاراض 

 لتنمي  املستدام ا

 كنسرررررربةاالسككككككتثمارات فككككككي ملككككككال  فككككككاءت الطاقكككككك   1-ب-7
مككككككككن النككككككككات  املحمككككككككي اإلعمككككككككا ي ومبلككككككككغ االسككككككككتثمار املباشككككككككار 
األعنبككككككك ، فكككككككي شكككككككال تحكككككككوي ت ماليككككككك ، مكككككككن أعكككككككل البنيككككككك  
التحتيكككككككككككك  والتكنولوعيككككككككككككا ال  متككككككككككككين ألغككككككككككككاراض التنميككككككككككككك  

 املستدام 

امل للجميررع واملسررتدام، والعمالررة الكاملررة واملنتجررة، وترروفير تعزيررز النمررو االقتصررادي املطرررد الشرر - 8الهرردف 
 العمل الالئق للجميع

عكككككككككدد فكككككككككاروع املصكككككككككارف التلاريككككككككك  وأعملككككككككك ت  8-10-1
 شص  بالغ 100 000الصارف ائ ي لال 

 لكرررررررررررلعككككككككككدد فكككككككككككاروع املصكككككككككككارف التلاريككككككككككك   )أ( 8-10-1
أعملكككككك ت الصككككككارف  )ب( عرررررردد، و شررررررخ  بررررررال  100 000

 غشص  بال 100 000ائ ي لال 

 الحد من عدم املساواة داخل البلدان وفيما بينها - 10الهدف 

فككي  50نسككب  السككاان الكك ين يةيشككون دون  10-2-1
ف  بحسكككك   العمرررررر املائكككك  مكككككن متوسكككككي الكككككدخل، مصكككككنا

 واألشصاص ذول اإلعاق  والجنس

فكككككي  50نسكككككب  السكككككاان الككككك ين يةيشكككككون دون  10-2-1
ف  بحسككككك   الجرررررنس املائككككك  مكككككن متوسكككككي الكككككدخل، مصكككككنا

 واألشصاص ذول اإلعاق  العمرو 

نسككككب  السككككاان الكككك ين أبلرككككوا أ  ككككم شككككةاروا  10-3-1
األشكككملار  خررراللشصصككيا  بتةارضكككملم للتمييكككف أو املضكككايق  

االث ككككككككك  عشكككككككككار املاضكككككككككي ، اسكككككككككتنادا  إ كككككككككر أسكككككككككباب تمييكككككككككف 
 محظورت بموع  القانون الدو ي   قو  اإلنسان

نسكككككككب  السكككككككاان الككككككك ين أبلركككككككوا أ  كككككككم شكككككككةاروا  10-3-1
األشككككككملار  خررررراللتةارضكككككملم للتمييكككككف أو املضكككككايق  شصصكككككيا  ب

االث كككككككككككك  عشككككككككككككار املاضككككككككككككي ، اسككككككككككككتنادا  إ ككككككككككككر أسككككككككككككباب تمييككككككككككككف 
 محظورت بموع  القانون الدو ي   قو  اإلنسان

 اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير املناخ وآثاره - 13الهدف 

املبلككككككككغ السككككككككنول امللمككككككككوع بككككككككدوالرات الواليككككككككات  1-أ-13
  كككدف الوفكككاء بكككاليفام  2020ابترررداء مرررن عرررام املتحكككدت 

 بليون دوالر 100توفير 

املبلككككككككككككغ السككككككككككككنول امللمككككككككككككوع بككككككككككككدوالرات الواليككككككككككككات  1-أ-13
  ككدف الوفككاء بكككاليفام  2025و  2020بررين عرررامي املتحككدت 

 بليون دوالر 100توفير 

حفرررمل املحيطرررات والبحرررار واملررروارد البحريرررة واسرررتخدامها علرررى نحرررو مسرررتدام لتحقيرررق التنميرررة  - 14الهررردف 
 ملستدامةا

كنسرررررررررررررربة مصكككككككككككككائد األسككككككككككككككما  املسككككككككككككككتدام   14-7-1
مكككن النكككات  املحمكككي اإلعمكككا ي فكككي الكككدول ا ا ريككك   مئويرررة

 الصريرت النامي  وأقل البلدان نموا  وعميع البلدان

مككككككككن  كنسرررررررربةمصككككككككائد األسككككككككما  املسككككككككتدام   14-7-1
النككككككككات  املحمككككككككي اإلعمككككككككا ي فككككككككي الككككككككدول ا ا ريكككككككك  الصككككككككريرت 

 وا  وعميع البلدانالنامي  وأقل البلدان نم

رررررررش فيهرررررررا أحرررررررد مرررررررن أجرررررررل تحقيرررررررق التنميرررررررة  - 16الهررررررردف  التشرررررررجيع علرررررررى إقامرررررررة مجتمعرررررررات مسررررررراملة ال ُيهمَّ
إمكانيرررررة االحتكرررررام إلرررررى القضررررراء للجميرررررع، وبنررررراء مؤسسرررررات فعالرررررة وخاضرررررعة للمسررررراءلة  املسرررررتدامة، وإتاحرررررة

 وشاملة للجميع على جميع املستويات

تلكككككككككككارب  م  نسكككككككككككب  السكككككككككككاان الاراضكككككككككككين عكككككككككككن 16-6-2
 األخيرت في استةمال ا صدمات الةام 

نسككب  السككاان الاراضككين عككن تلككارب  م األخيككرت  16-6-2
 في استةمال ا صدمات الةام 
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 ملستدامة التنمية أهداف مؤشرات ضمن إدراجها املُحتمل اإلضافية املؤشرات :الرابع املرفق
 

 ا ا  ما يمي:مؤشار إضافي محتمل ملة  2030األهداف والرايات حمن خط  عام 

 بجميع أشكاله في كل مكان الفقر القضاء على  - 1الهدف   

أ  فالكككككككككك  حشككككككككككد مككككككككككوارد  بيككككككككككرت مككككككككككن مصككككككككككادر -1
متنوعككككككككك ، بمكككككككككا فكككككككككي ذلككككككككك  عكككككككككن طاريكككككككككق التةكككككككككاون 
اإلنمكككككككككككائي املةككككككككككك ا ، مكككككككككككن أعكككككككككككل ت ويكككككككككككد البلكككككككككككدان 
الناميككككككككك ، وال سكككككككككيما أقكككككككككل البلكككككككككدان نمكككككككككوا، بمكككككككككا 

مككككن  يمككككن التنبككككؤ   كككا ال كككك يكفي كككا مككككن الوسكككائل 
أعككككككل تنفيكككككك  ال ككككككرام  والسياسككككككات الاراميكككككك  إ كككككككر 

 القضاء عمر الفقار بلميع أبةاد

التةكككككككككككاون الكككككككككككدو ي فكككككككككككي ملكككككككككككاالت التةلكككككككككككيم وال ككككككككككك   وا  مايككككككككككك  
 االعتماعي 

 القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية املحّسنة وتعزيز الزراعة املستدامة - 2الهدف 

التر يككك ، وضكككع   ايككك   اميكككع أشكككاال سكككوء  2-2
، بمكككككككككككا فككككككككككككي ذلككككككككككك  تحقيككككككككككككق 2030بحلكككككككككككول عككككككككككككام 
فق  كف النمكو  علي كااألهداف املتا دوليكا بشكأن توقا

والملككككككككك ال لكككككككككدى األطفكككككككككال دون سكككككككككن ا صامسككككككككك ، 
ومةا اكككككككككك  االحتياعككككككككككات التر ويكككككككككك  للماراهقككككككككككات 
وا  وامكككككل واملاراضكككككع و بكككككار السكككككن بحلكككككول عكككككام 

2025 

 في سن اإلنلاب اللواتيفقار الدم بين النساء 

ت االسكككككتثمار، بمكككككا فكككككي ذلككككك  عكككككن طاريكككككق أ  يكككككاد-2
الب ككككككككككك  التحتيككككككككككك   فكككككككككككيالتةكككككككككككاون الكككككككككككدو ي املةككككككككككك ا ، 

الاريفيككككككككككك ، وفكككككككككككي البحكككككككككككوي ال راعيككككككككككك  وخكككككككككككدمات 
اإلرشكككككككككككاد ال راعكككككككككككي، وفكككككككككككي تطكككككككككككويار التكنولوعيكككككككككككا 
وبنكككو  ا اينككككات ا  يوانيكككك  والنباتيكككك  مككككن أعككككل 
تة يكككككك  القككككككدرت اإلنتاعيكككككك  ال راعيكككككك  فككككككي البلككككككدان 

 البلدان نموا   النامي ، وال سيما في أقل

 عنصار االستثمار ا صاص كك

 ضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار - 3الهدف 

املبككككككككارت الناعمككككككك  عكككككككن  الوفيكككككككاتت فكككككككي   3-4
غيكككر املةديككك  بمقكككدار الثلكككت مكككن خككك ل  األمكككاراض

الوقايككككككككككك  والةككككككككككك ج وتة يككككككككككك  ال ككككككككككك   والسككككككككككك م  
 2030الةقليتين بحلول عام 

 لألفاراد املصابين باال تئاب الة عي ي  الترط

تة يكك  الوقايكك  مككن إسككاءت اسككتةمال املككواد،  3-5
مككككككككككككواد اإلدمككككككككككككان وتنككككككككككككاول  تةككككككككككككاطيبمككككككككككككا يشككككككككككككمل 

 الكحول عمر نحو يضار بال   ، وع ج ذل 

 النفساني  املؤثاراتتةاطي 

 

خفكك  عككدد الوفيككات واإلصككابات الناعمكك   3-6
 كككككر عكككككن حكككككوادي املكككككارور عمكككككر الصكككككةيد الةكككككال   إ

 الناعم  عن حوادي املارور عمر الطار   اإلصابات
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 ا ا  ما يمي:مؤشار إضافي محتمل ملة  2030األهداف والرايات حمن خط  عام 

 2020النصف، بحلول عام   

ا  ككككككككد بدرعكككككككك   بيككككككككرت مككككككككن عككككككككدد الوفيككككككككات  3-9
واألمكككككككككككككاراض الناعمككككككككككككك  عكككككككككككككن التةكككككككككككككاراض للمكككككككككككككواد 
ي الملكواء واملكاء  الكيميائي  ا صطكارت وتلويكت وتلكوا

 2030واليرب ، بحلول عام 

ةكككك ى إ ككككر تلككككوي الملككككواء فككككي أمككككا ن امل ةيشكككك  وفككككي األمككككاراض ال كككك  تع
 البيئ  املحيط 

ةكككك ى إ ككككر امليككككا  غيككككر املأمونكككك  والصككككارف الصكككك ي  األمككككاراض ال كككك  تع
واالفتقكككار إ كككر النظافككك  ال ككك ي  حالتةكككارض ملصكككادر  املكككأمون غيكككر 

غيكككككككككككر مأمونككككككككككك   صكككككككككككدمات امليكككككككككككا  والصكككككككككككارف الصككككككككككك ي والنظافككككككككككك  
 ال  ي  

ة ى إ ر التسمم غير املتةمد األماراض  ال   تع

ار فكككككككككككككككككي ملكككككككككككككككككال ب دعكككككككككككككككككم البحكككككككككككككككككت والتطكككككككككككككككككوي-3
اللقاحككككككككككات واألدويكككككككككك  لألمككككككككككاراض املةديكككككككككك  وغيككككككككككر 
املةديككككك  ال ككككك  تتةكككككارض لملكككككا البلكككككدان الناميككككك  فكككككي 
املقككككككككام األول، وتكككككككككوفير إماانيكككككككك  ا  صكككككككككول عمكككككككككر 
األدويككك  واللقاحكككات األساسكككي  بأسكككةار مةقولككك ، 
وفقككككككا إلعكككككك ن الدوحكككككك  بشككككككأن االتفككككككا  املتةلككككككق 
با اوانكك  املتصككل  بالتلككارت مككن حقككو  امللكيكك  

لفكاريكككككك  وبال كككككك   الةامكككككك ، الكككككك ل يؤ ككككككد حككككككق ا
البلككككككككدان الناميكككككككك  فككككككككي االسككككككككتفادت بالاامككككككككل مككككككككن 
األحاككككام الككككواردت فككككي االتفككككا  املتةلككككق با اوانكككك  
املتصككككل  بالتلكككككارت مكككككن حقكككككو  امللكيككككك  الفكاريككككك  
املتةلقكك  بأوعكك  املارونكك  ال  مكك    مايكك  ال كك   
الةامكككككككك ، وال سككككككككيما الةمككككككككل مككككككككن أعككككككككل إماانيكككككككك  

 مر األدوي حصول ا اميع ع

ا صكككككاص وغيكككككر الملكككككادف للكككككاربق فكككككي قطاعكككككات البحكككككوي  االسكككككتثمار 
 الطبي  وا صدمات ال  ي  األساسي 

ج  يككادت التمويككل فككي قطككاع ال كك   وتوريككف -3
القككككككككككوى الةاملكككككككككك  فككككككككككي هكككككككككك ا القطككككككككككاع وتطويارهككككككككككا 

واسككككككككككككككتبقا  ا فككككككككككككككي البلككككككككككككككدان الناميكككككككككككككك ،  وتككككككككككككككدري  ا
وب اصك  فككي أقككل البلكدان نمككوا والككدول ا ا ريكك  

 ريرت النامي ،  يادت  بيرتالص

 القوى الةامل  في قطاع ال   

 ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع - 4 الهدف

كككع عميككع الفتيكككات والفتيكككان  4-1 ضككمان أن يتمتا
ككد،  وثكانول بتةلكيم ابتككدائي  ملككاني ومنصكف وعيا

  م ئمككككك  ممكككككا يكككككؤدل إ كككككر تحقيكككككق نتكككككائ  تةليميككككك
 2030وفةال  بحلول عام 

 عدد األطفال غير امللتحقين باملدارد
عكككككككككدد سكككككككككنوات التةلكككككككككيم امللكككككككككاني واإلل امكككككككككي ال ككككككككك  يق ككككككككك     كككككككككا 

 القانون 

ب ال يكككككككككككادت بنسككككككككككككب   بيككككككككككككرت فككككككككككككي عككككككككككككدد املككككككككككككنق -4
املدرسككككككككككككككككي  املتاحكككككككككككككككك  للبلككككككككككككككككدان الناميكككككككككككككككك  عمككككككككككككككككر 

ألقككل البلككدان نمككوا  وب اصكك الصككةيد الةككال  ، 
لصككككككككريرت الناميكككككككك  والبلككككككككدان والككككككككدول ا ا ريكككككككك  ا

األفاريقيككككك ، ل لتحكككككا  بكككككالتةليم الةكككككا ي، بمكككككا فككككككي 

ككككول م ن ككككا املككككنق الدراسككككي  إ ككككر عانكككك  املصككككادر اإلضككككافي  ال كككك  عتما
اإلنمائيككككك  الارسكككككمي ، بمكككككا في كككككا املصككككككادر  املسكككككاعدتتمويلملكككككا مكككككن 

 ا صاص 
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 ا ا  ما يمي:مؤشار إضافي محتمل ملة  2030األهداف والرايات حمن خط  عام 

ذلكككككككككككككككككك  مككككككككككككككككككنق التككككككككككككككككككدري  امل كككككككككككككككككك  وتكنولوعيككككككككككككككككككا   
املةلومككككككككككككككات واالتصككككككككككككككاالت، وال ككككككككككككككرام  التقنيككككككككككككككك  
والملندسكككككككككككي  والةلميككككككككككك  فكككككككككككي البلكككككككككككدان املتقدمككككككككككك  
النمككككككو والبلككككككدان الناميكككككك  األخككككككارى، بحلككككككول عككككككام 

2020 

 ضمان توافر املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة - 6 الهدف

 يككككككككادت  فككككككككاءت اسككككككككت دام امليككككككككا  فككككككككي عميككككككككع  6-4
القطاعكككككات  يكككككادت  بيكككككرت وضكككككمان  ككككك   امليككككككا  

عمكككر نحكككو مسكككتدام مكككن أعكككل  مكككدادا  اوإالة بكك  
مةا اككككك  شكككككح امليكككككا ، وا  كككككد بدرعككككك   بيكككككرت مكككككن 
عكدد األشككصاص الكك ين يةككانون مككن نككدرت امليككا ، 

 2030بحلول عام 

نقككك   الككك ل يةكككانون مكككن إعملكككاد املكككوارد املائيككك  أو األفكككارادعكككدد 
 امليا 

 املوثوقة واملستدامةضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة  - 7الهدف 

ضكككككمان حصككككككول ا اميككككككع بتالفكككككك  ميسككككككورت  7-1
عمكككر خكككدمات الطاقككك  ا  ديثككك  املوثوقككك  بحلكككول 

 2030عام 

ل تالف  الكملارباء عمرالقدرت   تحما

تعزيررز النمرو االقتصررادي املطررد والشررامل للجميررع واملسرتدام، والعمالررة الكاملرة واملنتجررة، وترروفير  - 8 الهردف
 العمل الالئق للجميع

تحقيككككككق الةمالكككككك  الااملكككككك  واملنتلكككككك  وتككككككوفير  8-5
الةمككككككل ال ئكككككككق  اميكككككككع النسككككككاء والارعكككككككال، بمكككككككن 
فككككككككككككككككي م الشككككككككككككككككباب واألشككككككككككككككككصاص ذوو اإلعاقكككككككككككككككك ، 
وتاكككككككككافؤ األعكككككككككار لقكككككككككاء الةمكككككككككل املتاكككككككككاف  القيمكككككككككك ، 

 2030بحلول عام 

 للةمل ال ئق اإلضافي ا اوان  

ات ككككاذ تككككدابير فوريككككك  وفةالكككك  للقضككككاء عمكككككر  8-7
اء الككككار  املةاصكككككار واالتلككككار بالبشكككككار السككككصارت وإ  ككككك

وضكككككمان حظكككككار واستئصكككككال أسكككككوأ أشكككككاال عمكككككل 
األطفكككال، بمكككا فككككي ذلككك  تلنيكككدهم واسككككت دامملم 
 لنكككككود، وإ  كككككاء عمكككككل األطفكككككال بلميكككككع أشكككككاال  

   2025بحلول عام 

 القسارل  الةملانتشار 

وضككككككع وتنفيكككككك  سياسككككككات   ككككككدف إ ككككككر تة يكككككك   8-9
ال كككككك  تككككككوفار فككككككارص الةمككككككل  املسككككككتدام السككككككياح  

وتةكككك   الثقافكككك  واملنتلككككات املحليكككك  بحلككككول عككككام 
2030 

 املستدام  السياح خطي/بارام  
 

تة يككككككك  قكككككككدرت املؤسسكككككككات املاليككككككك  املحليككككككك   8-10
ا  صككككول عمككككر ا صككككدمات  إماانيكككك عمككككر تجككككايع 

املصكككارفي  والتكككأمين وا صكككدمات املاليككك  ل اميككككع، 
 وتوسيع نطاقملا

 ا  صول عمر ا صدمات االعتماعي 
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 ا ا  ما يمي:مؤشار إضافي محتمل ملة  2030األهداف والرايات حمن خط  عام 

 امة ُبنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع االبتكارإق - 9الهدف   

الشككككككككككككككككككككككككامل ل اميككككككككككككككككككككككككع  التصككككككككككككككككككككككككنيعتة يكككككككككككككككككككككككك   9-2
واملسكككككتدام، وتحقيكككككق  يكككككادت  بيكككككرت بحلكككككول عكككككام 

فكككككككككي حصككككككككك  الصكككككككككناع  فكككككككككي الةمالككككككككك  وفكككككككككي  2030
يتماشككككككككككككك   مكككككككككككككع  النكككككككككككككات  املحمكككككككككككككي اإلعمكككككككككككككا ي، بمكككككككككككككا

ي أقككككل الظككككاروف الوطنيكككك ، ومضككككاعف  حصكككك  ا فكككك
 البلدان نموا  

 “مؤه ت التصنيع الشامل ل اميع واملستدام”

 الحد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينها - 10 الهدف

تمكككككككككككككككككككين وتة يكككككككككككككككككك  اإلدمككككككككككككككككككاج االعتمككككككككككككككككككاعي  10-2
ل اميكككع، برككك  النظكككار  والسياسككك  واالقتصكككادل 

السكككككككككن أو ا اكككككككككنس أو اإلعاقككككككككك  أو االنتمكككككككككاء  عكككككككككن
األصككككل أو الككككدين أو الوضكككككع  اإلث كككك  أو  الةاروككككي أو

 2030االقتصادل أو غير ذل ، بحلول عام 

 ل اميع السياس  اإلدماج 

ضككككككككمان تاككككككككافؤ الفككككككككارص وا  ككككككككد مككككككككن أوعكككككككك   10-3
انةكدام املسككاوات فكي النتككائ ، بمكا فككي ذلك  مككن خكك ل 
إ الككك  القكككوانين والسياسكككات واملمارسكككات التمييفيككك ، 
وتة يككككككككككككككك  التشكككككككككككككككاريةات والسياسكككككككككككككككات واإلعكككككككككككككككاراءات 

  ئم  في ه ا الصددامل

 ال   تة   وتارصد املساوات وعدم التمييف القانوني األطار 

اعتمكككككاد سياسكككككات، وال سكككككيما السياسكككككات  10-4
وسياسكككككككككككككككككككككككككككات األعكككككككككككككككككككككككككككور وا  مايككككككككككككككككككككككككككك   املاليككككككككككككككككككككككككككك 

االعتماعيكككككك ، وتحقيككككككق قككككككدر أ  ككككككر مككككككن املسككككككاوات 
 تدريليا  

 االقتصادي  املساواتعدم 

تيسككككككككير الااككككككككارت وتنقكككككككككل األشككككككككصاص عمكككككككككر  10-7
حككو مككنظم وآمككن ومنككتظم ومتسككم باملسككؤولي ، ن

بمككا فككي ذلكك  مككن خكك ل تنفيكك  سياسككات الااككارت 
 امل طي لملا وال   تتسم بحسن اإلدارت

 وإصابا  م وا اارائم املارتكب  ضدهم اململاعارينوفيات 

 ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة - 12 الهدف

تحقيككككككككككق اإلدارت السككككككككككليم  بي يككككككككككا للمكككككككككككواد  12-4
النفايككككككككككككككككات طككككككككككككككككوال دورت  وعميككككككككككككككككعيميائيكككككككككككككككك  الك

عمارهكككككككككا، وفقكككككككككا لألطكككككككككار الدوليككككككككك  املتفكككككككككق علي كككككككككا، 
وا  كككككككد بدرعككككككك   بيكككككككرت مكككككككن إط قملكككككككا فكككككككي الملكككككككواء 
واملكككككاء واليربككككك  مكككككن أعكككككل التقليكككككل إ كككككر أدنككككك  حكككككد 
من آثارها الضكارت عمكر صك   اإلنسكان والبيئك ، 

 2020بحلول عام 

، ومكككككككككا إذا االتفاقكككككككككات القانونيككككككككك  املتةلقككككككككك  بالنفايكككككككككات ا صطكككككككككارت
 انكككككككككككت البلكككككككككككدان تفكككككككككككي بالشكككككككككككال الاكككككككككككافي بتةملكككككككككككدا  ا وواعبا  كككككككككككا 

 املتةلق  بال اتفا 

تجككككككككايع الشككككككككار ات، وال سككككككككيما الشككككككككار ات  12-6
الكبيككككرت وع ككككر الوطنيكككك ، عمككككر اعتمككككاد ممارسككككات 

، وإدراج مةلومكككككككككككات االسكككككككككككتدام  فكككككككككككي مسكككككككككككتدام 

 املمارسات املستدام 
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 ا ا  ما يمي:مؤشار إضافي محتمل ملة  2030األهداف والرايات حمن خط  عام 

 دورت تقديم تقاريارها  

 

حيطرررات والبحرررار واملررروارد البحريرررة واسرررتخدامها علرررى نحرررو مسرررتدام لتحقيرررق التنميرررة حفرررمل امل - 14 الهررردف
 املستدامة

تنظككيم الصككيد عمككر نحككو فةككال، وإ  ككاء الصككيد  14-4
كككغ عنككك  وغيكككر  املفكككار  والصكككيد غيكككر القكككانوني وغيكككر املبل 

وممارسكككات الصكككيد املكككدمارت، وتنفيككك  خطكككي  املكككنظم
ألرصكككككدت إدارت قائمكككك  عمككككر الةلككككم، مككككن أعككككل إعككككادت ا

السككمكي  إ ككر مككا  انككت عليكك  فككي أقككارب وقككت ممكككن، 
لتصككككككل عمككككككر األقككككككل إ ككككككر املسككككككتويات ال كككككك  يمكككككككن أن 
تتككككيق إنتككككاج أقغكككك   غلكككك  مسككككتدام  وفقككككا  ملككككا تحككككدد  

 2020خصائصملا البيولوعي ، بحلول عام 

غ عن  وغير املنظم األسما صيد   غير القانوني وغير املبل 

ال ككككك  تتحقكككككق   يكككككادت الفوائكككككد االقتصكككككادي  14-7
للككدول ا ا ريكك  الصككريرت الناميكك  وأقككل البلككدان 

املسكككككككككككككككتدام للمكككككككككككككككوارد  االسكككككككككككككككت دامنمكككككككككككككككوا مكككككككككككككككن 
البحاريكككككككككككك ، بمككككككككككككا فككككككككككككي ذلكككككككككككك  مككككككككككككن خكككككككككككك ل اإلدارت 
املسكككككككتدام  ملصكككككككائد األسكككككككما ، وتاربيككككككك  األحيكككككككاء 

 2030املائي ، والسياح ، بحلول عام 

األثكككككككككككار االقتصكككككككككككادل امليرتككككككككككك  عمكككككككككككر االسكككككككككككت دامات املسكككككككككككتدام  
وتاربيككككككك  األحيكككككككاء املائيككككككك  والسكككككككياح  واملكككككككوارد  األسكككككككما د ملصكككككككائ

 الساحلي  والبحاري  األخارى 

 األحياء املائي  تاربي إنتاعي  

حمايرررررة الرررررنظم اإليكولوجيرررررة الوريرررررة وترميمهرررررا وتعزيرررررز اسرررررتخدامها علرررررى نحرررررو مسرررررتدام، وإدارة  - 15 الهررررردف
وعكررررس مسرررراره، ووقررررف فقرررردان  الغابررررات علررررى نحررررو مسررررتدام، ومكافحررررة الت ررررحر، ووقررررف ترررردهور األراارررر ي

 التنوع البيولوجي
أ حشكككككد املكككككوارد املاليككككك  مكككككن عميكككككع املصكككككادر -15

و ياد  كككككككككا  يكككككككككادت  بيكككككككككرت بركككككككككارض حفككككككككك  التنكككككككككوع 
اإلياولوعيككككككك  واسكككككككت دامملا  والكككككككنظمالبيولكككككككوجي 

 است داما  مستداما  

مصكككككادر التمويكككككل ا صاصككككك  مكككككن أعكككككل حفككككك  التنكككككوع البيولكككككوجي 
 ا است داما  مستداما  والنظم اإلياولوعي  واست داممل

رررررررش فيهرررررررا أحرررررررد مرررررررن أجرررررررل تحقيرررررررق التنميرررررررة  - 16الهررررررردف  التشرررررررجيع علرررررررى إقامرررررررة مجتمعرررررررات مسررررررراملة ال ُيهمَّ
املسرررررتدامة، وإتاحررررررة إمكانيررررررة وصررررررول الجميرررررع إلررررررى العدالررررررة، وبنرررررراء مؤسسرررررات فعالررررررة وخاضررررررعة للمسرررررراءلة 

 وشاملة للجميع على جميع املستويات

الصكككككككةيدين تة يكككككك  سكككككككيادت القككككككانون عمكككككككر  16-3
تاكككككافؤ فكككككارص وصكككككول  وضكككككمانالكككككوط   والكككككدو ي 

 ا اميع إ ر الةدال 

 إمااني  ال اوء إ ر القضاء املدني

إنشككككككككككككككككككاء مؤسسككككككككككككككككككات فةالكككككككككككككككككك  وشككككككككككككككككككفاف   16-6
 عمر عميع املستويات للمساءل وخاضة  

 الثق  في م تلف املؤسسات الةام 

 فالككككك  وصكككككول ا امملكككككور إ كككككر املةلومكككككات  16-10
ي ، وفقككككا  للتشككككاريةات ا  اريككككات األساسكككك وحمايكككك 

 الوطني  واالتفاقات الدولي 

 األساسي  األخارى  ا  اريات
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 ا ا  ما يمي:مؤشار إضافي محتمل ملة  2030األهداف والرايات حمن خط  عام 

 تعزيز وسائل تنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية املستدامة - 17 الهدف  

  التكنولوجيا

تة يكككككككككك  التةككككككككككاون اإلقلي كككككككككك  والككككككككككدو ي بككككككككككين  17-6
وفيمكككككا بكككككين بلكككككدان ا انكككككوب  وا انكككككوبالشكككككمال 

 ككككككككككككككي فككككككككككككككي مككككككككككككككا يتةلككككككككككككككق بككككككككككككككالةلوم والتةككككككككككككككاون الث 
والتكنولوعيكككا واالبتاككككار والوصكككول إلي ككككا، وتة يكككك  
تبككككككككككادل املةككككككككككارف وفككككككككككق شككككككككككارو  متفككككككككككق علي ككككككككككا، 

بككككككين  بوسككككككائل تشككككككمل تحسككككككين التنسككككككيق فككككككي مككككككا
ائليكككات القائمككك ، وال سكككيما عمكككر مسكككتوى األمكككم 
املتحككككككككككككدت، ومككككككككككككن خكككككككككككك ل آليكككككككككككك  عامليكككككككككككك  لتيسككككككككككككير 

 التكنولوعيا

 وعمل  ألنشط  البحت والتطويارالدولي  امل التدفقاتملموع 

التفةيكككككككككككككل الاامكككككككككككككل لبنككككككككككككك  التكنولوعيكككككككككككككا  17-8
وآليككككككككككككككك  بنكككككككككككككككاء القكككككككككككككككدرات فكككككككككككككككي ملكككككككككككككككاالت الةلكككككككككككككككم 
والتكنولوعيككككككككا واالبتاككككككككار لصككككككككا ح أقككككككككل البلككككككككدان 

، وتة يككككككككك  اسكككككككككت دام 2017 عكككككككككامنمكككككككككوا  بحلكككككككككول 
التكنولوعيككككككككككككككككككككككككككككككككات التمكينيكككككككككككككككككككككككككككككككك ، وال سككككككككككككككككككككككككككككككككيما 

 تكنولوعيا املةلومات واالتصاالت

ي فكككككي ملكككككاالت الةلكككككم والتكنولوعيكككككا وتكنولوعيكككككا التةكككككاون الكككككدو 
 املةلومات واالتصاالت

  املسائل العامة

  البيانات والارصد واملساءل 

االسككتفادت مككن املبككادرات القائمكك  لوضككع  17-19
مقككككككككاييس للتقككككككككدم املحككككككككار  فككككككككي تحقيككككككككق التنميكككككككك  
كل النكات  املحمكي اإلعمكا ي، ودعككم  املسكتدام  تكماا

  فككككي البلككككدان الناميكككك ، بنككككاء القككككدرات اإلحصككككائي
 2030بحلول عام 

املقككككككككككككاييس اإلضككككككككككككافي  للتقككككككككككككدم املحككككككككككككار  فككككككككككككي تحقيككككككككككككق التنميكككككككككككك  
ل النات  املحمي اإلعما ي  املستدام  ال   تكماا
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 16إعالن بوغوتا :املرفق الخامس

  

وتا، ي بوغاملؤتمر العاملي الرابع املعني باستخدام البيانات الضخمة ألغراض اإلحصاءات الرسمية املنعقد ف

 2017نوفمور  10-8كولومبيا، 

إذا مككا أخكك نا فككي االعتبككار التوصككيات الككواردت فككي تقاريككار األمككين الةككام لفاريككق ا ص ككراء االستشككارل املسككتقل املة كك  بثككورت 

تحت عنوان ،عالم يحغ  : تةبئ  ثورت البيانات لصا ح التنمي  املستدام ،،  ،البيانات من أعل التنمي  املستدام 

 ذل :بما في 

التكنولوعيكككككا، واالبتاكككككار، والتحليكككككل إلنشكككككاء شكككككبك  مكككككن شكككككباات ابتاكككككار البيانكككككات مكككككن أعكككككل تة يككككك  وتبكككككادل    أ

 البيانات والبحوي املتةلق    ا؛

بنكاء القكدرات واملكوارد املتةلقك  ببنكاء القكدرات ونقكل التكنولوعيكا، ومحكو أميك  البيانكات، وحشكد املكوارد مكن    ب

   مع القطاع ا صاص؛خ ل آليات تمويل مبتكارت بالشارا 

ا  و مككككككك  والقيكككككككادت املتةلقككككككك  بالشكككككككارا ات والتنسكككككككيق بكككككككين ا  اومكككككككات والقطكككككككاع ا صكككككككاص واملنظمكككككككات غيكككككككر    ت

ا  اوميككككك  ووسكككككائي اإلعككككك م واألوسكككككا  األ اديميككككك  لتة يككككك  املمارسكككككات واملبكككككادئ ا ايكككككدت فكككككي عمليككككك  تبكككككادل 

 البيانات والبيانات املفتوح  وحقو  البيانات؛

 ، ومكا  E/CN.3/2017/3عتمكاد خطك  الةمكل الةامليك  لبيانكات التنميك  املسكتدام  فكي  يك  تكاون حانظكاروباإلشكارت إ كر ا

من قبل   E/CN.3/2017/5 يتةلق   ا من وثائق ختامي  للمؤتمارات اإلقليمي  بشأن عدول األعمال التحويمي حانظار

 ؛2017ال ان  اإلحصائي  في دور  ا الثامن  واألربةين في شملار مارد 

سليي الضوء عمر خطك  الةمكل الةامليك  لبيانكات التنميك  املسكتدام  فكي  يك  تكاون ال ك  تكدعو امللتمكع اإلحصكائي وبت

الةككال   إ ككر ات ككاذ إعككاراءات بشككأن امللككال االسككيراتياي لتحككديت وتة يكك  الككنظم اإلحصككائي  الوطنيكك ، مككع الير يككف عمككر 

حصكائي  وبنيك  البيانكات ا اديكدت للمشكار   فكي البيانكات تحديت ا  و م  واإلطار املؤسس  ؛ وعمكر تطبيكق املةكايير اإل 

وتبادلملككككا وتااململككككا؛ وعمككككر تسككككمليل اسككككت دام التكنولوعيككككا ا اديككككدت ومصككككادر البيانككككات ا اديككككدت فككككي عمليككككات اإلنتككككاج 

 اإلحصائي؛

حصككككاءات فككك ن الفاريككككق الةامكككل الةككككال   فككككي املكككؤتمار الةككككال   الارابككككع املة ككك  باسككككت دام البيانككككات ال كككصم  ألغككككاراض اإل 

 .الارسمي  في بوغوتا

 :يقيرئ ما يمي

توعيك  قكوت دفكع  بيكرت للمنطقكك  االسكيراتيلي   صطك  عمكل  يك  تككاون بشكأن االبتاكار والتحكديت مكن خكك ل 

تة ي  التةاون الةكال   مكن أعكل البيانكات، وتسكمليل ذلك  مكن خك ل منصك  عامليك  موحكدت وموثوقك  للبحكت 
                                                           
16 https://unstats.un.org/unsd/bigdata/conferences/2017/default.asp 
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لبيانكككات والوصكككول إلي كككا واسكككت دامملا، واملناايككك  اإلحصكككائي ، والتطكككويار بشكككال مبكككدئي فكككي ملكككال ا تشكككاف ا

وتطبيقكككات ال رمليكككات، وبنكككاء القكككدرات إلنتكككاج اإلحصكككاءات واملؤشكككارات. وسكككتقوم هككك   الشكككارا ات باالبتاكككار 

واملسكاعدت فكي تحككديت اإلحصكاءات الارسكمي  واسككت دامملا ملصكادر البيانككات ا اديكدت، بمكا فككي ذلك  البيانككات 

 ن من عملي  التحويل املستندت إ ر البيانات في إنتاج إحصاءات محددت أو مؤشاراتال صم . وسوف تمك

 لتحسين عملي  ات اذ القارار؛ أعندت التنمي  املستدام 

االسككتثمار بشككال مطككارد فككي البحككت والتطككويار مككن خكك ل فككار  الةمككل التابةكك  للفاريككق الةامككل الةككال   الكك ل 

ج اإلحصككككائي ا  اليكككك ، واسككككتحداي طككككار  عديككككدت لتلميككككع ق ككككدف بشككككال رئيسكككك   إ ككككر ابتاككككار عمليككككات اإلنتككككا

أعندت التنمي  املستدام ؛ وتحديد إطار لتقييم عمل فار  الةمل يتمحور حول عودت املةلومات  مؤشارات

ل ، باإلضاف  إ كر فةالي  كا مكن حيكت التالفك ، وتوسكيع نطكا  املشكاروعات الناج ك  مكن خك ل تحويلملكا  املنت 

   الةال  ؛إ ر منتلات بيانات ل س   

التطككويار التككدرياي لبنيكك  البيانككات والتكنولوعيككا للمنصكك  الةامليكك  اسككتنادا  إ ككر متطلبككات بككارام  فككار  الةمككل 

 التابة  للفاريق الةامل الةال  ، واملدعوم  بمطال  املست دمين ا  قيقيين ودراسات ا ادوى؛

  تحكككككت إشكككككاراف وتوعيككككك  ال انككككك  أن ياكككككون بارنكككككام  الةمكككككل هككككك ا للبيانكككككات وا صكككككدمات والتطبيقكككككات املوثوقككككك

اإلحصككائي  لألمككم املتحككدت دعمككا  للملتمككع الةككال   لإلحصككاءات الارسككمي  عككن طاريككق إعطككاء األولويكك  للككنظم 

 اإلحصائي  الوطني  للبلدان املتقدم  والنامي ؛

أن يسككككتفيد التةككككاون الةككككال   مككككن أفضككككل املمارسككككات ملبككككادرات البيانككككات ال ككككصم  ا صاصكككك  والةامكككك ، وأن 

م بنيكك  تحتيكك  للتكنولوعيككا وشككبك  ابتاككار البيانككات للملتمككع اإلحصككائي الارسكك  ، وأن يلبكك  ا  اعكك  إ ككر يقككد

 :شبك  ميرابط  ومتحدت لتسمليل

تبككككككككادل األفاككككككككار واألسككككككككالي  ملةا اكككككككك  البيانككككككككات ال ككككككككصم  وتحليلملككككككككا وتصككككككككورها بككككككككين اإلحصككككككككائيين    أ

ام وا صكككاص، مكككع الير يكككف عمكككر بنكككاء الارسكككميين وعلمكككاء البيانكككات وخ كككراء امللكككاالت فكككي القطكككاعين الةككك

 البحت والتطويار من أعل إنتاج إحصائي محدي؛

تقاسكم وتبككادل البيانكات الوصككفي  واألسككالي  وا صكدمات والتطبيقككات املوثوقكك  مكن أعككل التطككويار    ب

املسكككتمار وإعكككادت االسكككت دام، بمكككا فكككي ذلككك  تبكككادل البيانكككات املوثوقككك  حيثمكككا تاكككون مفيكككدت وممكنككك  

كا. وسككيتم  االتفكا  عمككر مشككار   البيانكات ا  ساسكك  بكين الشككار اء املوثككوقين بشكال ثنككائي، فككي قانون 

 حين يمكن توفير مصادر البيانات املفتوح  القابل  للتطبيق عمر نطا  واسع؛

أن يكككككككتم، باالشكككككككيرا  بكككككككين امللتمكككككككع اإلحصكككككككائي الارسككككككك  ، وشكككككككار ات تكنولوعيكككككككا القطكككككككاع ا صكككككككاص    ت

يانكككات موثوقككك  بحيكككت يمككككن تبكككادل أنكككواع م تلفككك  مكككن وامللتمةكككات األخكككارى، وضكككع وتطكككويار بنيككك  ب

 البيانات بشال آمن وسليم؛
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دعككم بنككاء القككدرات مككن خكك ل مكتبكك  تضككم مككواد تدريبيكك  موثوقكك  و تككالوج مككن املككواد اإلرشككادي  واألسككالي  

وتطبيقكككككككات ال كككككككرام  املوثوقككككككك ، وع كككككككر تنظكككككككيم ور  عمكككككككل حكككككككول البيانكككككككات ال كككككككصم  والتقنيكككككككات التحليليككككككك  

 .ا اديدت

 :ويؤ د

ا سيضع ملتمكع اإلحصكاءات الارسكمي  فكي صكميم  ا متحد  أن تنفي  التةاون الةال   للبيانات باعتبار  نظام 

 است دام البيانات ا  ديث  وتكنولوعيا املةلومات املوثوق ؛

ات وأن  سيوفار فارصا  للبلدان املتقدم  والنامي  لتحقيق فوائد البيانكات متةكددت املصكادر، بمكا في كا البيانك 

ال ككصم ، والبيانككات اإلداريككك ، وبيانككات التةككدادات، وبيانكككات املسككوئ لفملككم التريكككرات االقتصككادي  والبي يككك  

 وامللتمةي  بشال أفضل دون االستثمار في تكنولوعيا مالف ؛

وأن التةاوني  الةاملي  للبيانات وا صدمات والتطبيقكات املوثوقك  سكتفيد عميكع األطكاراف املةنيك  مكن خك ل 

 في تبادل األسالي  والبيانات، وإيلاد ثقاف  عاملي  ألفضل املمارسات، واملشار   في القدرات؛ التآ ر 

وأن التبككادل املةارفككي وبنككاء قككدرات املككوارد البشككاري  فككي ملككال ا تشككاف البيانككات متةككددت املصككادر والوصككول 

يككككك ، وينبغكككككي توسكككككيع إلي كككككا واسكككككت دامملا يةت كككككران مسكككككؤولي  مشكككككير   لألوسكككككا  اإلحصكككككائي  الوطنيككككك  والدول

 .نطاقملما في بارام  بناء القدرات اإلحصائي  القائم 

 :وعلي ، ف ن الفاريق الةامل الةال   يوص   بما يمي

إنشككاء تةاونيكك  عامليكك  للبيانككات، يككتم تسككمليلملا مككن خكك ل املنصكك  الةامليكك  مككع إماانيكك  اسككتيةاب الةديككد مككن 

ت املوثوق . ويل  أن تةمل التةاوني  الةاملي  للبيانات األنواع امل تلف  من البيانات وا صدمات والتطبيقا

 :من خ ل املنص  الةاملي  عمر ما يمي

 تسمليل حصول عميع الدول عمر قيم  من خ ل املشار   في الشبك  الةاملي ؛   أ

تكككككككوفير سكككككككو  وبنيككككككك  تحتيككككككك  تكنولوعيككككككك  مارنككككككك  تةتمكككككككد عمكككككككر السككككككك اب  للسكككككككمائ بتبكككككككادل البيانكككككككات    ب

لتطبيقككككككات املوثوقكككككك   سككككككلة  عامككككك  حيثمككككككا ياككككككون ذلكككككك  مفيككككككدا  وممكنككككككا واألسكككككالي  وا صككككككدمات وا

؛  قانونيا 

إقام  اتفاقات شارا   شفاف  مع منظمات القطاعين ا صكاص والةكام، بحيكت يسكاهم الشكار اء فكي    ت

الشكككبك ، ويحصكككلون عمكككر قيمككك  مكككن خككك ل نمكككوذج أعمكككال مسكككتدام بشكككال فكككاردل لاافككك  ا املكككات 

 .انات املوثوق املةني ، مع ضمان الوصول إ ر البي

اعتمكككع الفاريكككق الةامكككل الةكككال   فكككي املكككؤتمار الةكككال   الارابكككع املة ككك  بالبيانكككات ال كككصم  ألغكككاراض اإلحصكككاءات 

 .2017الارسمي  في بوغوتا في شملار نوفم ر 

63
وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

تحديث اإلحصاءات الرسمية لدعم أهداف التنمية املستدامة في دولة قطر: خارطة الطريق



 
 

 املصادر

English Sources: 

- Asia-pacific Conference: Taking collective action to accelerate transformation of 
official statistics for agenda 2030, 27-28 March 2017. Indicator framework for national 
(SDGs) implementation: a mainspring for the statistical developments. 

- Economic and Social Council (ESC) (2016). Advancing official statistics for the 2030 
agenda for sustainable development: A collective vision and framework for action by 
the Asia-pacific statistical community. (E/ESCAP/CST 5/1). 

- Economic and Social Council (ESC) (2017) report of the inter-agenda and expert group 
on sustainable development goal indicators. Note by the secretary – general 
(E/CN.3/2017/2) New York. 

- Eurostat. (2007) Conference on modern statistic for modern society. Luxembourg  

- MDPS. (2017) Qatar, Voluntary National Review 2017. High Level Political Forum. 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/14882Qatar_English.pdf 

- MDPS (2016) Doha Declaration on Data Revolution in the Arab Region. 
Doha.https://unstats.un.org/unsd/statcom/48th-session/documents/RD-DOHA-Declaration-
09112016-E.pdf 

- Steven Vale. UNECE big data activities. 

- Steven Vale. UNECE standards statistical production architecture. 

- United Nations. (2017) DESA. Cape Town Global Action Plan for Sustainable 
Development Data. https://unstats.un.org/sdgs/hlg/Cape-Town-Global-Action-Plan/ 

- United Nations Statistical Commission (2017). Report of the UNECE High Level 
Group on Modernization of Official Statistics  

- UN Economic and Social Council. Statistical Commission of the United Nations. 
(2017). Report of the Inter-agency and Expert Group on Sustainable Development Goal 
Indicators. New York.  

- United Nations Economic Commission for Europe (UN ECE). (2017) Conference of 
European Statisticians’ Road Map on Statistics for Sustainable Development Goals, 
First Edition. Steering Group on Statistics for SDGs. Geneva.  

- UNECE. (2016) Workshop on the modernization of official statistics. Geneva 

 
 

 المصادر العربية: 

  (2022 –2018لوطنية  )ا الوطنيةجية تستاايياال.(2018واإلحصاء. ) التنموي التخطيط وزارة -

(. مهاا  متتاحاة لمجموتاام تماو يطاوشا م اااام التنمياة الوطنياة. 2017وزارة التخطيط التنموي واإلحصااء. ) -
 المااجعة األولى  2الوثيتة رقم 

64

تحديث اإلحصاءات الرسمية لدعم أهداف التنمية املستدامة في دولة قطر: خارطة الطريق

وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء


