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أهداف التنمٌة المستدامة،
والمعروفة كذلن باسم األهداف
العالمٌة ،هً دعوة عالمٌة
للعمل من أجل المضاء على
الفمر وحماٌة كوكب األرض
وضمان تمتع جمٌع الناس
بالسالم واالزدهار.
وتستند هذه األهداف السبعة
عشر إلى ما تم احرازه من
نجاحات فً تحمٌك األهداف
اإلنمائٌة لأللفٌة (-2000
 ،)2015كما تشمل كذلن
مجاالت جدٌدة مثل تغٌر المناخ،
وعدم المساواة االلتصادٌة،
وتعزٌز االبتكار ،واالستهالن
المستدام ،والسالم ،والعدالة،
ضمن أولوٌات أخرى.

تمتضً أهداف التنمٌة المستدامة
العمل بروح الشراكة وبشكل
عملً حتى ٌمكننا الٌوم اتخاذ
الخٌارات الصحٌحة لتحسٌن
الحٌاة ،بطرٌمة مستدامة،
لألجٌال المادمة .وهً توفر
مبادئ توجٌهٌة وغاٌات واضحة
لجمٌع البلدان لكً تعتمدها وفما
ألولوٌاتها مع اعتبار التحدٌات
البٌئٌة التً ٌواجهها العالم
بأسره .ألهداف مترابطة -
وغالبا ما ٌكمن مفتاح النجاح
فً تحمٌك هدف بعٌنه فً
معالجة لضاٌا ترتبط بشكل وثٌك
بأهداف أخرى.

1
المضاء
علً الفمر

ال ٌزال المضاء على الفمر بجمٌع أشكاله أحد أكبر
التحدٌات التً تواجه البشرٌة .فعلى الرغم من أن عدد
األشخاص الذٌن ٌعٌشون فً فمر مدلع انخفض إلى أكثر
من النصف بٌن عامً  1990و ،2015فإن الكثٌرٌن ال
ٌزالون ٌكافحون من أجل تلبٌة االحتٌاجات اإلنسانٌة
األساسٌة .وكثٌر منهم ٌفتمرون إلى الغذاء الكافً ومٌاه
الشرب النظٌفة والصرف الصح

2
المضاء
علً الجوع

وتهدف إلى إنهاء جمٌع أشكال الجوع وسوء التغذٌة
بحلول عام  ،2030والتأكد من حصول جمٌع الناس -
وخاصة األطفال  -على األغذٌة الكافٌة والمغذٌة على مدار
السنة عن طرٌك تعزٌز الممارسات الزراعٌة المستدامة
والتً تشمل دعم صغار المزارعٌن وتحمٌك المساواة فً
الوصول إلى األراضً والتكنولوجٌا واألسواق.

3

و تهدف إلً إنهاء أوبئة السل والمالرٌا واإلٌدز
واألمراض السارٌة األخرى عن طرٌك التغطٌة الصحٌة
الشاملة وتوفٌر سبل الحصول على األدوٌة واللماحات
اآلمنة بأسعار معمولة للجمٌع .كما ٌعد دعم البحث
والتطوٌر فً مجال اللماحات جزءا أساسٌا من هذه السعً
أٌضا.

الصحة
الجٌدة و
الرفاه

4
التعلٌم الجٌد

5
المساواة بٌن
الجنسٌن

6
المٌاه
النظٌفة

وٌكفل هذا الهدف أن ٌكمل جمٌع البنات والبنٌن التعلٌم
االبتدائً والثانوي المجانً  .كما ٌهدف إلى توفٌر فرص
متساوٌة للحصول على التدرٌب المهنً وتكون فً متناول
الجمٌع .والمضاء على الفوارق فً اتاحة التعلٌم بسبب
الجنس أو الثروة،

تحمٌك المساواة بٌن الجنسٌن وتمكٌن جمٌع النساء
والفتٌات و كفالة حمولا متساوٌة فً الموارد االلتصادٌة
مثل األرض والممتلكات للمرأة ،و ضمان حصول الجمٌع
على خدمات جٌدة للصحة الجنسٌة واإلنجابٌة .تعزٌز
السٌاسات والتشرٌعات التً تشجع على تملد النساء
مناصب لٌادٌة.
ضمان حصول الجمٌع على مٌاه الشرب المأمونة وبأسعار
ممبولة زٌادة االستثمارات فً البنٌة التحتٌة ،وتوفٌر
مرافك الصرف الصحً .و حماٌة النظم اإلٌكولوجٌة
المتصلة بالمٌاه فً الغابات والجبال واألراضً الرطبة
واألنهار واستعادتها أمر ضروري إذا ما أردنا التخفٌف
من حدة ندرة المٌاه .و تشجٌع كفاءة استخدام المٌاه ودعم
تكنولوجٌات المعالجة

7
طالة نظٌفة و
أسعار معمولة

8
العمل الالئك و
نمو االلتصاد

9
الصناعة و
االبتكار

ضمان حصول الجمٌع على الكهرباء بأسعار معمولة و
زٌادة االستثمار فً مصادر الطالة النظٌفة مثل الطالة
الشمسٌة والرٌاح والطالة الحرارٌة .كذلن اعتماد
معاٌٌر فعالة للتملٌل من استهالن الكهرباء العالمً

ٌهدف إلً تنامً النمو االلتصادي بشكل مطرد و زٌادة
مستوٌات اإلنتاجٌة واالبتكار التكنولوجً .و تشجٌع
رٌادة األعمال وخلك فرص العمل ،واتخاذ التدابٌر
الفعالة للمضاء على العمل الجبري والرق واالتجار
بالبشر

ٌعد التمدم التكنولوجً شًء أساسً إلٌجاد حلول دائمة
للتحدٌات االلتصادٌة والبٌئٌة ،مثل توفٌر فرص عمل
جدٌدة وتعزٌز كفاءة استخدام الطالة .كما أن تعزٌز
الصناعات المستدامة ،واالستثمار فً البحث العلمً
واالبتكار،

10
الحد من أوجه
عدم المساواه

11
مدن و مجتمعات
محلٌة و
مستدامة

12
اإلستهالن و
اإلنتاج
المسؤوالن

الحد من عدم المساواة فً الدخل وتحسٌن اجراءات
التنظٌم والرلابة على األسواق والمؤسسات المالٌة،
وتشجٌع المساعدة اإلنمائٌة واالستثمار األجنبً المباشر
فً المناطك األكثر احتٌاجا .كما أن تسهٌل الهجرة اآلمنة
وتنمل األفراد أمر أساسً لسد الفجوة المتزاٌدة.

العمل من أجل جعل المدن آمنة ومستدامة وضمان وصول
السكان إلى مساكن آمنة وبأسعار معمولة ،وتحسٌن بٌئة
األحٌاء الفمٌرة والمستوطنات غٌر الرسمٌة ،كما ٌشمل
االستثمار فً وسائل النمل العام ،وخلك مساحات عامة
خضراء ،وتحسٌن نظم التخطٌط واإلدارة الحضرٌٌن
لتكون شاملة للكافة وتشاركٌة.

رفع كفاءة سالسل إنتاج وتورٌد الغذاء إذا ما خفض
المستهلكون ومتاجر التجزئة ناتج المخلفات الغذائٌة لكل
فرد بممدار النصف على المستوى العالمً ،وهو ما ٌمكن
أن ٌساعد بدوره فً تحمٌك األمن الغذائً ،وتحوٌل
االلتصاد نحو أنماط أكثر كفاءة فً استخدام الموارد.

13
العمل المناخً

ٌهدف إلً التكٌف مع تغٌر المناخ مع الجهود الرامٌة
إلى إدماج تدابٌر الحد من مخاطر الكوارث فً
االستراتٌجٌات الوطنٌة .ومع توافر اإلرادة السٌاسٌة
ومجموعة واسعة من التدابٌر التكنولوجٌة ،ال ٌزال
باإلمكان الحد من الزٌادة فً متوسط درجة الحرارة
العالمٌة إلى درجتٌن مئوٌتٌن فوق مستوٌات ما لبل
الثورة الصناعٌة .وهذا ٌتطلب إجراءات جماعٌة
عاجلة من لبل كل دول العالم.

14
الحٌاة تحت
الماء

تهدف إلً إدارة وحماٌة النظم اإلٌكولوجٌة البحرٌة
والساحلٌة على نحو مستدام من التلوث ،فضال عن
معالجة آثار زٌادة حمضٌة المحٌطات .ومن شأن
تعزٌز الحفاظ على لموارد المائمة على المحٌطات
وترشٌد استخدامها على نحو مستدام من خالل
المانون الدولً أن ٌساعد فً تخفٌف بعض التحدٌات
التً تواجه محٌطاتنا.

15
الحٌاة فً البر

تهدف إلى حفظ واستعادة استخدام النظم اإلٌكولوجٌة
األرضٌة مثل الغابات واألراضً الرطبة واألراضً
الجافة والجبال .كما أن ولف إزالة الغابات أمر حٌوي
للتخفٌف من آثار تغٌر المناخ .وٌجب اتخاذ إجراءات
عاجلة للحد من فمدان الموائل الطبٌعٌة والتنوع
البٌولوجً التً تشكل جزءا من التراث المشترن
للبشرٌة كلها.

16
السالم و العدل
و المؤسسات
الموٌة

17
عمد الشراكات
لتحمٌك
األهداف

تهدف إلى الحد بشكل كبٌر من جمٌع أشكال العنف،
والعمل مع الحكومات والمجتمعات المحلٌة إلٌجاد حلول
دائمة للصراع وانعدام األمن .وٌعد تعزٌز سٌادة المانون
وتعزٌز حموق اإلنسان أمر أساسً فً هذه العملٌةٌ ،شمل
كذلن جهود خفض تدفك األسلحة غٌر المشروعة وتعزٌز
مشاركة البلدان النامٌة فً مؤسسات الحكم العالمٌة.

تهدف إلى تعزٌز التعاون بٌن بلدان الشمال والجنوب،
وفٌما بٌن بلدان الجنوب من خالل دعم الخطط الوطنٌة
الرامٌة لتحمٌك جمٌع األهداف .وٌشكل تعزٌز التجارة
الدولٌة ومساعدة البلدان النامٌة على زٌادة صادراتها
جزءا من تحمٌك نظام تجاري عالمً لائم على لواعد
ومنصفة ٌكون عادال ومفتوحا ومفٌدا الجمٌع.

