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ملخص تنفيذي

من أجل تنفيذ خطة عام 2030 يلزم التنبؤ الطويل األجل الذي يتبع في وضع السياسات نهجاً شامالً متعدد القطاعات.	 

وتبين هذه الحزمة من العمل أن التنبؤ الطويل األجل هو أمر قابل للتنفيذ وجيد؛ وتوفر األدوات التي تمت استعراضها توقعات متقاربة 	 
وقوية ومتسقة داخلياً حتى عام 2030.

لن يتم تحقيق العديد من غايات أهداف التنمية المستدامة إذا استمرت الحالة الراهنة؛ ومن المتوقع أن تظل معدالت الفقر، على وجه 	 
الخصوص مرتفعة، على الرغم من االنخفاض في نسبة الفقر المدقع.

نتائج 	  تسفر عن  الحالي،  للمسار  بدائل  تمثل  والتي   )1 المرفق  في  )الموضحة  السيناريوهات  العديد من  فإن  أخرى،  ناحية  من 
للغاية. إيجابية 

بعض هذه السيناريوهات الضيقة لها آثار واسعة النطاق على التنمية االقتصادية والبشرية، تتجاوز بكثير السياسات القطاعية الضيقة 	 
التي تركز عليها )تمكين المرأة، والحوكمة، والعدالة االجتماعية(: وهي تعمل كعوامل دمج محفزة.

بشكل عام، بحلول عام 2030، سيحقق سيناريو »تمكين المرأة« أفضل أداء على معظم المؤشرات. وسيكون لسيناريو »العدالة 	 
االجتماعية« )جودة التعليم، الصحة، الحماية االجتماعية( أكبر األثر على التنمية البشرية. وسيفضي سيناريو »الحوكمة« )األمان، 
الفعالية، الشفافية( إلى تحقيق أفضل النتائج بحلول عام 2050. ولكن سيناريو »الدفع المتكامل«، الذي يجمع بين العديد من سياسات 

السيناريوهات األخرى، يفوق كل سيناريو فردي، على نحو كبير.

هذه السياسات المتكاملة تقدم األفضل بكثير فيما يتعلق بالعديد من أهداف التنمية المستدامة؛ غير أن هناك حاجة إلى مزيد من 	 
السيناريوهات وإلى تحليل أكثر دقة لكي يتسنى تحديد أفضل مزيج من السياسات، وأكثرها فعالية من حيث التكلفة.

التوقعات لعام 2050 ليست مجرد استمرار التجاهات 2030؛ فتوقعات 2050 تسمح لفعالية طويلة المدى أن تظهر نفسها، وخاصة 	 
التركيبة السكانية، والتحسينات البعيدة المدى في الحوكمة.

في جميع السيناريوهات التي تم تحليلها، ال تزال بعض غايات أهداف التنمية المستدامة )التغذية، وخدمات الصرف الصحي( ذات وتيرة 	 
بطيئة، مقارنة بالتحسينات العامة في جميع القطاعات األخرى، وقد يتطلب األمر سياسات مخصصة لقطاع معين.

وبالمثل، في جميع السيناريوهات باستثناء سيناريو واحد، من المقرر أن تزداد انبعاثات الكربون، وفي جميع السيناريوهات، تظل 	 
متطلبات المياه مرتفعة جداً وقد يتطلب األمر سياسات مخصصة لكل قطاع.

ينبغي تحديد غايات معينة للعديد من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة )مثل 11. 6 .2، 12 .3، 16 .1 .1 ب( حتى يتسنى قياس أداء 	 
السياسات المقترحة لهذه األهداف اإلنمائية المستدامة الهامة )المدن والمجتمعات المستدامة؛ واالستهالك واإلنتاج المسؤوالن؛ والسالم، 

والعدالة والمؤسسات القوية(.
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الخلفية والسياق

تتجاوز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 أفق التنبؤ النموذجي على المدى القصير إلى المدى المتوسط. ولتقييم بدائل السياسات الالزمة لتحقيق 
أهداف التنمية المستدامة، يتطلب األمر محاكاة آثار السياسات العامة بما يتجاوز التنبؤ اإلحصائي السائد. ويجب أن تؤخذ في الحسبان حقيقة 
أن الروابط اإلحصائية المستخدمة في التنبؤ بالتغير، وغير الخطية، قد بدأت مع مرور الوقت ومع التطورات الجديدة. ولذلك، يلزم بذل جهود 

مخصصة لمحاكاة المسارات وتأثيرات السياسة العامة إلى ما بعد األجل القصير.

إن جدول األعمال يمثل خطة عمل شاملة من أجل الشعوب وكوكب األرض ومن أجل االزدهار، وتسعى أيضاً إلى تعزيز السالم العالمي. إن 
أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي تقع في قلب تلك الخطة هي أهداف متكاملة وغير قابلة للتجزئة، وتوازن بين األبعاد الثالثة للتنمية 
المستدامة )االقتصادية واالجتماعية والبيئية(. ونتيجة لذلك، فإنها تعالج القطاعات المترابطة والمتداخلة. ومن ثم فإن تحقيق غايات معينة ألهداف 
التنمية المستدامة سيساعد أيضاً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المختلفة األخرى؛ وفي الوقت نفسه، قد تعني االستثمارات في تحقيق بعض 
األهداف مبادلة وتقليصاً في االستثمار في مجاالت أخرى، مما يجعل تحقيق غايات أهداف إنمائية أخرى أكثر صعوبة. إن اكتشاف هذه العالقات 
الخاصة بالبلد وهذه المفاضالت، واختبار توجهات السياسة التي لها أفضل تأثيرعام، هو المفتاح للمساعدة في صياغة سياسات واقعية واعية 

بالتكلفة، وبالتالي هناك حاجة إلى بذل جهود خاصة لتقييم هذه االعتمادات المتبادلة بين القطاعات.

وتهدف حزمة العمل هذه إلى تقييم هذه الروابط المتداخلة؛ وهي تضع توقعات طويلة األجل لمختلف السيناريوهات والعوامل في االعتمادات 
المتبادلة بين القطاعات المتعددة. وبمقارنة نتائج العديد من التوجهات السياسية، تنشد حزمة العمل ما يلي:

أوالًـ المجاالت التي لها تأثيرات ُمسّرعة ويمكن أن تسمح بتحقيق مكاسب سريعة، أو تحافظ على األهداف التي تحققت بالفعل، أو تعززها 
وتجعلها أكثر قدرة على الصمود أمام التهديدات؛

ثانياًـ إجراءات السياسة العامة التي تعمل كعوامل تكامل عبر األبعاد الثالثة لالستدامة )االقتصادية واالجتماعية والبيئية( و/أو عبر القطاعات 
)التعليم والصحة واالقتصاد والنوع االجتماعي والحوكمة، إلخ( مع مراعاة أوجه التآزر والمبادالت.  

وتحقيًقا لهذه الغاية، تفرض حزمة العمل هذه بدائل سياسية طويلة األجل وتقارن بين تأثيراتها على مؤشرات التنمية المستدامة في مصر بحلول 
عام 2030. واستناًدا إلى التوقعات والمحاكاة لعام 2030 وما بعده، تحلل حزمة العمل كيف أن مقارنة اتجاهات السياسة المختلفة بعضها ببعض 
)التنمية االقتصادية، العدالة االجتماعية، االستثمارات في الحوكمة، تمكين المرأة( تسفرعن تقدم متسارع في القطاعات الصغيرة، آثاره أبطأ 

ولكنها مستدامة، ويؤدي إلى نتائج إيجابية بعيدة المدى في عدة مجاالت واسعة.

التي  الجريئة والمتكاملة  السياسات  العمل هذه، وبشكل موثوق، نوع  المنهجيات والسيناريوهات، ترسم حزمة  ومن خالل مقارنة مختلف 
ستكون ضرورية لمصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على النحو األمثل.

ويتم وضع السيناريوهات على المستوى االستراتيجي وال تحدد حزمة العمل هذه بالتفصيل كيفية تنفيذ هذه السياسات أو تنسيقها ونقلها على 
المستوى دون الوطني. ويتم التعامل مع هذه المشكالت جزئًيا عن طريق حزم العمل األخرى في إطار مشاركة مصر مع األمم المتحدة في 

مشروع »التعميم والتعجيل ودعم السياسات«.
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تستند تلك المذكرة علي الورقتين الفنيتين التاليين كمرجع أساسي لها:

 	 World Bank Policy Research Working Paper 8463 - Sustainable Development Goal Diagnostics: The Case of the Arab
Republic of Egypt. H. Amin-Salem, M.H. El-Maghrabi, I. Osorio Rodarte, J. Verbeek. (June 2018). http://documents.

  worldbank.org/curated/en/532831528165791465/pdf/WPS8463.pdf

 	 International Futures - Sustainable Development Goals Report: Egypt 2030. David Bohl, Taylor Hanna, Andrew Scott,
 Jonathan Moyer, Steve Hedden - Frederick S. Pardee Center for International Futures, Josef Korbel School of International
Studies, University of Denver. (November 2018). http://www.eg.undp.org/content/egypt/en/home/library/sustainable-

development-goals--sdgs-/sustainable-development-goals-report--egypt-2030.html

لمصر وبلدان  التاريخية  الزمنية  والسالسل  المستدامة  التنمية  ألهداف  الحديثة  المؤشرات  )قياسات  الشاملة  البيانات  مجموعات  إلى  وإستناداً 
أخرى(، تستخدم حزمة العمل ما يلي:

أوالً ـ االنحدار عبر البلدان لفهم أداء مصر حالياً وكيفية أدائها المحتمل في عام 2030 مقارنة بمؤشرات محددة من مؤشرات أهداف التنمية 
المستدامة والمتغيرات ذات الصلة؛

ثانياً ـ محاكاة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في عام 2030 باستخدام نموذج التنبؤ المستقبلي الشامل، والذي يأخذ في االعتبار التآزر 
بين القطاعات وحلقات التغذية المرتدة، ويتم معايرته بشكل تجريبي، باستخدام سالسل زمنية طويلة من العديد من المناطق والبلدان.

ثم تتم مقارنة توقعات عام 2030 لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة المختارة والمتغيرات الرئيسية لالقتصاد الكلي )الناتج المحلي اإلجمالي، 
مؤشر التنمية البشرية، الفقر، وما إلى ذلك( لكل بديل من بدائل السياسة العامة، وسيناريوهات خط األساس لتحديد عناصر السياسة التي من 

المحتمل أن تعمل كعوامل تكامل وتسريع.

وتركز حزمة العمل هذه على مقارنة توجهات السياسة العامة دعماً لعملية وضع السياسات. وهي ال تحاول التنبؤ بنتائج غايات أهداف التنمية 
المستدامة في عام 2030. وال تعد محاكاة أداء مصر فيما يخص غايات أهداف التنمية المستدامة في عام 2030 ضرباً من التنبؤات، حيث تعتمد 
هذه النتائج على السياسات التي سيتم تبنيها. وبالمثل، ال يمكن اعتبار سيناريوهات األساس »العمل كالمعتاد« و»المسار الحالي« أكثر التنبؤات 

احتماالً، ألنها ال تأخذ في االعتبار التغييرات المستقبلية في اتجاهات السياسات.

قياس  ويتم  المؤشر؛  مستوى  على  يكون  التحليل  فإن  متعددة  مؤشرات  بواسطة  قياسه  يتم  المستدامة  التنمية  أهداف  من  هدف  كل  ألن  نظراً 
التي وضعتها مصر في  العالمي في خطة عام 2030، أو  التنمية المستدامة المحددة على المستوى  لغايات أهداف  المؤشرات المختارة وفقاً 
استراتيجيتها للتنمية المستدامة، رؤية مصر 2030. ونظراً ألن بعض مؤشرات أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 169 مؤشراً ال ُتحاكي 
وبعضها ليس له غاية كمية معينة، فإن هذه المذكرة المتعلقة بالسياسة العامة تستخدم مؤشرات مختارة لعدة أهداف من أهداف التنمية المستدامة.

وترد أدناه منهجيات أدوات التنبؤ المستخدمة ومواطن القوة والضعف الخاصة بكل منها.

يستخدم تحليل المسارات الخاص بالبنك الدولي )WBTA( االنحدارات عبر البلدان في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة مقابل نصيب الفرد 
من الدخل القومي اإلجمالي لتحديد غايات أهداف التنمية المستدامة التي يمكن الوصول إليها أو تمريرها أو عدم بلوغها في مصر. ويعكس 
التحليل ما هو متوقع في عام 2030 بالنظر إلى المؤشرات عند نقطة البداية في عام 2015 ونصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي المتوقع 

للبالد في عام 2030.

المنهجية
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الشكل 1: رسم توضيحي لمنهجية تحليل المسارات الخاصة بالبنك الدولي

مثال: الهدف 3 - مؤشر 1.2.3: وفيات األطفال دون الخامسة

هدف 2030: 24

تحقق حاليا 

لعام 2015، تعد نقطة بيانات مصر )22( تحت خط 
االنحدار:  بأداء أفضل من البلدان ذات الدخل القومي 

نتاج تنبؤات 2030: 17.4اإلجمالي المشابه.

)2005 US $( الدخل القومي اإلجمالي للفرد

 معدل وفيات األطفال دون الخامسة

520

240
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In (SDG) = 8.02*** + -.59*** In (GNI pc); R2 = .530

150400100030008000

االتجاه االيجابي
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وعلى هذا األساس، يتوقع تحليل المسار أداء مصر في 14 مؤشراً من أهداف التنمية المستدامة في عام 2030، باإلضافة إلى انخفاض األداء 
أو اإلفراط في األداء مقارنة بالبلدان ذات الدخل القومي اإلجمالي المماثل. ويحدد التحليل أيضاً االتجاهات التصاعدية أو التنازلية في أداء مصر 
بين عامي 2010 و 2015.  كما يشير هذا التحليل إشارة نوعية إلى القطاعات الفرعية التي تتطلب مزيداً من االهتمام - وهي المجاالت التي 
ال يكفي فيها نمو الدخل القومي اإلجمالي لرفع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المعنية نحو تحقيق غاياتها، وحيث قد يلزم وجود دعم 

مخصص للسياسات.

تتبع االنحدارات عبر البالد نهج »العمل كالمعتاد« وال تضع فرضيات حول السياسات االجتماعية واالقتصادية المستقبلية لمصر، بل تستوعب 
تجارب البلدان على مستويات مختلفة من الدخل القومي اإلجمالي، مما يسمح لها إلى حد ما بتوقع مسار مصر في المستقبل.

يدمج نموذج التنبؤ المستقبلي )IFs( العالقات بين 12 نظاماً أساسياً، بما في ذلك الزراعة، التركيبة السكانية، االقتصاد، التعليم، الطاقة، البيئة، 
التمويل، الحوكمة، الصحة، البنية التحتية، السياسة الدولية، التكنولوجيا، إستناداً إلى سالسل زمنية طويلة من 186 بلداً. ويتنبأ النموذج بـ 94 
متغيراً تتصل بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة. ويتضمن سبعة وأربعون من هذه المتغيرات غايات صريحة وعددية يمكن استخدامها لتقييم 

التقدم الذي أحرزته مصر.

هذه األنظمة األساسية متصلة بشكل ديناميكي، لذلك يمكن لنموذج  التنبؤ المستقبلي محاكاة كيف يمكن أن تؤدي التغييرات في نظام ما إلى حدوث 
تغييرات عبر أنظمة أخرى. ويولد نموذج التنبؤ المستقبلي المزيد من المتغيرات والعالقات من نطاق أوسع من نظم التطوير الحرجة أكثر من أي 



أهداف التنمية المستدامة - مشاركة مصر في التعميم والتعجيل ودعم السياسات 2018 - 2019 8

نموذج آخر مفتوح المصدر. ونتيجة لذلك، يعد التنبؤ المستقبلي نموذجاً تكاملياً قوياً وغير خطي حيث يمكن للمتغير/ المؤشر في أحد القطاعات 
أن يؤثر على نتائج/ مؤشرات التنمية في قطاع آخر، قد يبدو بعيداً في بعض األحيان.

ونموذج التنبؤ المستقبلي ُيظهر بشكل صريح الديناميات في النظم الفرعية االجتماعية والبيئية والحوكمة، والتفاعل بينها وبين النظم الفرعية 
االقتصادية والسكانية، كما هو مبين في الشكل 2 أدناه.

الشكل 2: تمثيل بياني للعالقات وحلقات التغذية المرتدة لنموذج فرعي واحد من نماذج التنبؤ المستقبلي

ليم
لتع

ا

الخصائص الديموغرافية

االقتصاد

 سنوات التعليم

معدالت االلتحاق

 إجمالي
 الناتج
المحلي

 رأس المال

 التعداد
السكاني

المواليد
+

+

+

+

+

+
+

+

العمالة

اإلنتاجية

+

وأخيراً، قد تم إعداد النموذج للمساعدة في محاكاة السياسات البديلة، مما يتيح تحديد السياسات التي تسفر عن أهم النتائج فيما يتعلق بمؤشرات 
محددة وبغايات أهداف التنمية المستدامة.

ولكي يتسنى مقارنة اآلثار المتناقضة للسياسات، تم وضع سيناريوهات بديلة افترضت تحقيق إنجازات سياسية متوسطة طموحة في مجاالت 
مختلفة، مثل تمكين المرأة، الحوكمة، والتنمية االقتصادية. ويمكن، في تحليل الحق، تبسيط إنجازات السياسات التي اتخذت كافتراضات.

التنمية االقتصادية  السياسات المختلفة على مؤشرات  التحليل، ُصممت خمسة سيناريوهات بديلة للمساعدة في استكشاف أثر  وألغراض هذا 
واالجتماعية، بما في ذلك سيناريو خط األساس/المسار الحالي.1 وتجري التوقعات لكل سيناريو موضح بالتفصيل في المرفق 1: )1( سيناريو 
»التنمية االقتصادية«، )2( سيناريو »العدالة االجتماعية«، )3( سيناريو »تمكين المرأة«، )4( سيناريو »الحوكمة« و )5( السيناريو »الدفع 
المتكامل«. وتتم مقارنة التأثيرات على مؤشرات أهداف التنمية المستدامة لتحديد السياسات التي لها التأثير األكثر أهمية كعوامل مسرعة، وأي 

مزيج من السياسات يمكن أن يكون عامالً للتكامل.

سيناريو المسار الحالي هو ببساطة نتيجة لتشغيل نموذج التنبؤ المستقبلي استناداً إلى الشروط األولية، دون توقع نتائج سياسة محددة. وفي حالة مصر، تم إجراء تعديالت،   1
بعد التشاور، الستيعاب: )1( انخفاض أبطأ في معدالت الخصوبة عنه في االتجاه الحالي؛ )2( زيادة إنتاج الغاز الناتج عن االكتشاف األخير الحتياطيات إضافية. قد ال 

تؤخذ النتائج السياسية لإلصالحات االقتصادية التي بدأت في عام 2016 في االعتبار بشكل كامل.



9

يعرض هذا القسم تفاصيل نتائج المحاكاة المختلفة الموضحة أعاله. 

نتيجة 1: 
ويلتقي تحليل المسار الخاص بالبنك الدولي لسيناريو »العمل كالمعتاد«  مع سيناريو »المسار الحالي« لنموذج التنبؤ المستقبلي )الفارق ال 

يتجاوز 30 بالمائة في عينة لغايات أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030(.

وهذا يطمئن على متانة كل من المنهجيتين المختلفتين للغاية، وعلى سالمة التوقعات الطويلة األجل لتحليل السياسات. ويأتي هذا على رأس 
االجتماعية  الديناميات  عناصر  مع  المحاكاة  لالتجاهات  العامة  والمواءمة  المستخدم،  للنموذج  الداخلي  االتساق  من  األخرى  التحقق  عمليات 

واالقتصادية لمصر.

فعلى سبيل المثال، يتوقع تحليل البنك الدولي إمكانية الوصول إلى خدمات صحية محسنة )الهدف 6، الغاية 6-2-1( لتصل إلى 96.5 بالمائة، 
في حين أن سيناريو المسار الحالي في نموذج التنبؤ المستقبلي )IFCP( يتوقع 95 بالمائة. وبالمثل، يتوقع كل من تحليل المسارات الخاص 

بالبنك الدولي، وسيناريو المسار الحالي في نموذج التنبؤ المستقبلي أن ينخفض معدل الفقر المدقع إلى 0.7 بالمائة.

ويوضح الشكل 3 أدناه هذين التوقعين، مظهرا تقاربهما.

الشكل 3:القيم المتوقعة لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة في عام 2030 باستخدام منهجين يحاكيان »العمل كالمعتاد« - تحليل مسارات 
البنك الدولي، وسيناريو المسار الحالي في نموذج التنبؤ المستقبلي

۰۲۰٤۰٦۰۸۰۱۰۰۱۲۰

النســبة المئویة للســكان دون ۳٫۱۰ دوالر (تعادل القوة الشــرائیة للدوالر في ۲۰۱۱) في الیوم؛ اللوغاریتمي الطبیعي

النســبة المئویة للســكان الذین یعیشــون على أقل من ۱٫۹۰ دوالر ( الدوالر في ۲۰۱۱ ) في الیوم

النســبة المئویة للســكان الذین یعانون من سوء التغذیة

2-) بین األطفال دون ســن ٥ سنوات SD نســبة ســوء التغذیة (الوزن بالنســبة للطول اقل من

 معــدل وفیــات الرضع (خالل الســنة األولى من الوالدة) فــي الوفیات لكل ألف مولود جدید

معدل وفیات األطفال دون الخامسة

معــدل االلتحاق الصافي بالتعلیم االبتدائي - اإلجمالي

معدل الخصوبة الكلي

معدل مشــاركة المــرأة في القوى العاملة

 نســبة األشــخاص الذین یحصلون على میاه صالحة للشرب

النســبة المئویة لألشــخاص الذین یمكنھم الوصول إلى خدمات الصرف الصحي – تحســنت

حصة العمالة من الناتج المحلي اإلجمالي; األجور الشاملة والحمایة االجتماعیة تنقل كنسبة مئویة من الناتج المحلي اإلجمالي
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نتيجة 2: 
وبموجب سيناريو المسار الحالي في نموذج التنبؤ المستقبلي وتوقعات تحليل المسارات الخاص بالبنك الدولي لنهج »العمل كالمعتاد«، لن 

يتم تحقيق سوى 43 بالمائة من غايات أهداف التنمية المستدامة، وتغيب غايات الفقر بفارق ضئيل.

لغايات أهداف التنمية المستدامة المختارة عبر 10 أهداف من أهداف التنمية المستدامة، يتوقع كل من سيناريو المسار  ومن بين 14 مؤشراً 
الحالي في نموذج التنبؤ المستقبلي وتحليل المسارات الخاص بالبنك الدولي أن يتم تحقيق ستة مؤشرات )43 بالمائة( بحلول عام 2030. ومن 
هذا التحديد للمؤشرات، وفقا لسيناريو المسار الحالي في نموذج التنبؤ المستقبلي، سيتم تحقيق المؤشرات المستهدفة للمؤشرات 1.2.3 و 2.2.3 
و 4-1-1-أ و 4-1-1-ب و 4-1-1-د و 6-1-1 و 7-1-1، بينما سيتم تحقيق غايات المؤشرات 1-1-2-ب، 1-1-1-ج، 2-2-2-أ، 1-7-3، 
5-5، و6-2-1. وتأتي توقعات تحليل المسارات الخاصة بالبنك الدولي متشابهة، باستثناء الغاية 3-2-2  التي ال تتحقق، والغاية  5-5 التي ال 

تكاد تتحقق )انظر المرفق 2 لالطالع على جميع غايات ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة(.

وكما هو موضح أعاله، تفترض توقعات »العمل كالمعتاد« أن تواصل مصر مسيرتها الحالية دون أي تغييرات هامة في السياسات، أو ثورة 
تكنولوجية، وال أزمات أو كوارث طبيعية غير متوقعة.

بعض الغايات الغائبة تغيب بهامش ضيق، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه. فعلى سبيل المثال، يتوقع سيناريو المسار الحالي في نموذج 
التنبؤ المستقبلي أن 17.2 بالمائة من السكان المصريين سيعيشون في فقر في عام 2030 )تعريف الفقير بأنه من يعيش على أقل من 3.10 
دوالرات في اليوم(. وباستخدام توقعات تحليل المسارات الخاص بالبنك الدولي، فإن معدل الفقر المتوقع هو 17.8 بالمائة. وال يحقق كال التنبؤين 
هدف خفض الفقر إلى النصف، أي االنخفاض من مستوى عام 2015 البالغ 22.3 بالمائة إلى هدف عام 2030 البالغ 11.15 بالمائة )الهدف 

1، المؤشر 2-1-1(.

وهذا يتناقض مع األداء السابق لمصر في تحقيق الهدف 1 من األهداف اإلنمائية لأللفية؛ فقد خفضت مصر الفقر المدقع )عدد السكان الذين 
يعيشون على  أقل من 1.25 دوالر في اليوم( بأكثر من 62 بالمائة بين عامي 1990 و 2008، ونجحت في تحقيق غايات الهدف 1 من األهداف 

اإلنمائية لأللفية )خفض معدل الفقر لعام 2000 إلى النصف بحلول عام 2015(.
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الشكل 4:مقارنة بين سيناريو المسار الحالي في نموذج التنبؤ المستقبلي وتحليل توقعات البنك الدولي في أفق عام 2030
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االنحراف التوقعات
 الهدف 1. القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان 

1 
النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون على أقل من 1.90 دوالر ) الدوالر 1.1.1.ب

-7%-8%0.650.70.7في 2011(  في اليوم

النسبة المئوية للسكان دون 3.10 دوالر )تعادل القوة الشرائية للدوالر في 1.2.1 ب
-19%-60%201111.117.7513.7(  في اليوم؛ اللوغاريتمي الطبيعي

الهدف 2. القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة 

نسبة سوء التغذية )الوزن بالنسبة للطول أقل من -SD 2( بين األطفال 2.2.2.أ 2
-49%-157%37.75.9دون سن 5 سنوات

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

3

معدل وفيات الرضع )خالل السنة األولى من الوالدة( في الوفيات لكل 2.2.3
5%-28%1215.311.4ألف مولود جديد

63%28%2417.414.7معدل وفيات األطفال دون الخامسة1.2.3

-41%-32%976668.6استخدام وسائل منع الحمل )كنسبة مئوية من النساء ذات الخصوبة(1.7.3

الهدف 4.  ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعّلم مدى الحياة للجميع 

4

1%2%9799.398.3معدل االلتحاق الصافي بالتعليم االبتدائي – اإلجمالي1.1.4 .أ

2%1%100101.4101.6معدل االلتحاق اإلجمالي بالتعليم االبتدائي - اإلجمالي1.1.4 .ب

-5%7%100106.795معدل االلتحاق اإلجمالي بالتعليم الثانوي األدنى – اإلجمالي1.1.4 .د

 الهدف 5.  تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات 

5
ED 1120%-17%2.42.83معدل الخصوبة الكلي-

5.5ED 1238%0%353521.6معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة-

الهدف 6.  ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع 

6
2%3%9799.699النسبة المئوية لألشخاص الذين يحصلون على المياه الصالحة للشرب1.1.6

النسبة المئوية لألشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى خدمات الصرف 1.2.6
-2%-1%9796.595الصحي – تحسنت

 الهدف 7.  ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة اآلمنة والمستدامة 
3%3%9710099.9نسبة السكان الذين يحصلون على الكهرباء - اإلجمالي1.1.7 7

ولوضع توقعات معدل الفقر في السياق، من المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في مصر )عند تعادل القوة الشرائية( من 
10,250 دوالر في عام 2015 إلى 14,270 دوالر بحلول عام 2030، أو ما يقرب من مستوى البرازيل في عام 2018. وسيؤدي هذا النمو 

إلى الحد من الفقر وتوسيع الطبقة الوسطى، ولكنه لن يكون كافياً لتحقيق هدف الفقر في أهداف التنمية المستدامة.
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ومن المتوقع أن يكون عدد المصريين الذين يعيشون في فقر في عام 2030 أقل بعشرة ماليين نسمة عن عددهم في عام 2015 )كما هو 
محدد بعدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني الحالي في مصر، أي ما يعادل 3.40 دوالر أمريكي يومياً وفق قيمة الدوالر في عام 
2011(، في حين يتوقع للسكان من الطبقة المتوسطة )الذين يعيشون على ما بين 10 و50 دوالرا في اليوم( أن يزيد عددهم عن الضعف بحلول 
عام 2030. وفي الوقت نفسه، يعني عدد سكان مصر الكبير أنه في عام 2030 يمكن أن يعيش ما يصل إلى 16.7 مليون شخص على أقل من 

3.10 دوالرات في اليوم، وأن أكثر من 340 ألف شخص قد يواصلون العيش في فقر مدقع.

النتيجة 3:
بالمقارنة مع الدول ذات الدخل القومي اإلجمالي المماثلة، فإن مصر ال تحقق أداًء جيداً في أهداف التنمية المستدامة. وقد يشير ذلك إلى وجود 

مشكلة هيكلية، ويشير إلى أن مستوى التنمية االقتصادية في مصر يمكن أن ينتشر بشكل أفضل من حيث تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وهذه نتيجة هامة من نتائج تحليل المسارات الخاص بالبنك الدولي. وتتمثل القطاعات الفرعية التي تؤدي فيها مصر أداء أسوأ مما كان متوقعاً 
من خالل مستوى الدخل القومي اإلجمالي هي: استهالك المواد المنزلية، وبرامج المساعدة االجتماعية، والسكان العاملين دون خط الفقر الدولي 
الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً، والمعلمين المدربين، وغيرهم. وعلى النقيض من ذلك، فإن المؤشرات التي تعمل عليها مصر بشكل 
أفضل مما كان متوقعاً من خالل مستوى الدخل القومي اإلجمالي هي: وفيات األطفال دون سن الخامسة، وتحسين مصادر المياه، والحصول 

على الكهرباء، واألحياء الفقيرة في المناطق الحضرية.

وفي حين أن هذه النتيجة هي نتيجة لالنحدار عبر البلدان الذي ال يحدد مصدر ضعف األداء أو اإلفراط في األداء، فإنه يشير إلى أن عوامل 
هيكلية أخرى، خارج الدخل القومي اإلجمالي، تسهم في تحقيق غايات أهداف التنمية المستدامة.  

النتيجة 4: 
التوقعات المستمدة من تحليل المسارات الخاص بالبنك الدولي التي تستند إلى الدخل القومي اإلجمالي تتخلف باستمرار عن محاكاة توقعات 
نموذج التنبؤ المستقبلي، والتي تستخدم نموذجاً أكثر تعقيداً للمجتمع بأسره وللحكومة بكاملها. ويوضح ذلك أن حلقات التغذية المرتدة عبر 

القطاعات تسهم بشكل إيجابي وأن السياسات المختلطة التي تعالج عدة أبعاد في آن واحد ستضيف فوائد غير خطية يعزز بعضها بعضاً.

وباإلشارة إلى الشكل 1 أعاله، فإن توقعات سيناريو المسار الحالي في نموذج التنبؤ المستقبلي، التي تستخدم نموذجاً شامالً، هي دائماً أكثر تفاؤالً 
من توقعات البنك الدولي بشأن التوقعات الخطية لكل مؤشر على حدة. وهذه النتيجة هي تأكيد نوعي على وجود أوجه ترابط بين القطاعات وما 
يرتبط بها من حلقات التغذية المرتدة اإليجابية التي ال يشملها الدخل القومي اإلجمالي. وكما هو الحال في النتيجة 3، ال يمكن تحديد المصادر 

الدقيقة لإلفراط في األداء في إطار النموذج الكلي مقارنة بالتوقعات الخطية القائمة على الدخل القومي اإلجمالي من هذه النتائج وحدها. 

النتيجة 5: 
ولكن  مالحظتها،  تمت  التي  المستدامة  التنمية  أهداف  مؤشرات  جميع  في  تحسنا  تحقق  كالمعتاد«  »العمل  تتجاوز  التي  السيناريوهات 
الجوانب  على  يركز  الذي  السيناريو  الترتيب(  هذا  )في  تفوق  الحوكمة  أو  األشخاص،  أو  المرأة،  تمكين  في  تستثمر  التي  السيناريوهات 

االقتصادية. ويتفوق على الجميع سيناريو الدفع المتكامل الذي يمزج بين عدة أولويات في مجال السياسة العامة.

وعلى النقيض من سيناريوهات المسار الحالي في التنبؤ المستقبلي حيث يتم بلوغ 31 بالمائة من غايات أهداف التنمية المستدامة الـ 13 التي تغطي 
6 أهداف من أهداف التنمية المستدامة في عام 2030، فإن نسبة غايات أهداف التنمية المستدامة التي تم التوصل إليها في إطار السيناريوهات 
البديلة أعلى وتتراوح بين 38 بالمائة )سيناريو الحوكمة( و 62 بالمائة )سيناريو الدفع المتكامل( كما هو مبين في الشكل 5 أدناه. وفي حين 
أن عدد الغايات التي تم التوصل إليها من عينة من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة هو عدد قابل للنقاش كمقياس للنجاح، فإنه ُيستكمل بقياس 
انحراف مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتوقعة عن غايات أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتبع نفس األنماط: سيناريو الدفع المتكامل 

يمثل أكبر انحراف إيجابي )مظلل باللون األخضر الداكن( وأصغر االنحرافات السلبية )مظلل باللون األحمر الفاتح(، متبوعة بتمكين المرأة.



13

الشكل 5: األداء المتوقع لـ 6 سيناريوهات على 13 غاية من غايات أهداف التنمية المستدامة عبر 6  من أهداف التنمية المستدامة في عام 2030
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االنحراف عن الغايةالقيم المتوقعة     
الهدف 1- القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان

1 1.2.1
ب

النسبة المئوية للسكان دون 3.10 
دوالر )تعادل القوة الشرائية  

دوالر في اليوم لسنة 2011( ؛ 
اللوغاريتمي الطبيعي

22.311.113.711.311.512.3116.1%-23%-2%-4%-11%1%45

 1.1.1
ب

نسبة السكان الذين يعيشون على 
أقل من 1.90 دوالر يوميا )دوالر 

أمريكي سنة 2011( 

1.30.650.70.50.40.50.40.1%-8%23%38%23%38%85

 الهدف 2- القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة
نسبة السكان الذين يعانون من سوء 1.1.2 أ2

التغذية
4.533.233.13.13.12.8%-7%0%-3%-3%-3%7

نسبة سوء التغذية )الوزن بالنسبة 2.2.2 أ
للطول >-2 االنحرافات المعيارية( 

بين األطفال دون سن 5 سنوات

735.95.85.75.85.85.4%-97%-93%-90%-93%-93%-80

الهدف 3- ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار
معدل وفيات الرضع )خالل السنة 32.2.3

األولى من الوالدة( في الوفيات لكل 
ألف مولود جديد

17.81211.410.99.311.110.98.5%5%9%23%8%9%29

استخدام وسائل منع الحمل )النسبة 1.7.3
المئوية للنساء المتمتعات بالخصوبة(

58.59768.669.96969.47072.4%-29%-28%-29%-28%-28%-25

الهدف 4- ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعّلم مدى الحياة للجميع
4 1.1.4

ج
إجمالي معدل إتمام التعليم االبتدائي 

- المجموع
97.797100100.5100.5100.3100.5101.7%3%4%4%3%4%5

المعدل األدنى للتخرج من التعليم 1.1.4 ه
الثانوي ـ المجموع

78.89782.283.585.483.183.788.2%-15%-14%-12%-14%-14%-9

الهدف 6- ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة
النسبة المئوية لألشخاص الذين 61.1.6

يحصلون على المياه الصالحة للشرب
98.897999910099.199100%2%2%3%2%2%3

النسبة المئوية لألشخاص الذين 1.2.6
يمكنهم الوصول إلى خدمات 

الصرف الصحي - تحسنت

509794.894.997.69594.997.8%-2%-2%1%-2%-2%1

النسبة المئوية لألشخاص المتصلين 1.3.6 أ
بنظام جمع مياه الصرف الصحي

44.39745.84649.245.946.150.3%-53%-53%-49%-53%-52%-48

سحب المياه العذبة كنسبة مئوية من  2.4.6
موارد المياه العذبة المتاحة

148.874.4138.5138.5138.5138.6138.3138.3%-86%-86%-86%-86%-86%-86

الهدف 7- ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة
نسبة السكان الذين يحصلون على  1.1.7 

الكهرباء - اإلجمالي
99.79799.99910099.198.9100%3%2%3%2%2%3

النسبة المئوية لغايات أهداف التنمية المستدامة المحققة )من هذا االختيار البالغ 13 غاية لـ  6 أهداف من أهداف 
التنمية المستدامة(

%31%46%46%38%46%62
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النتيجة 6: 
عنصر الوقت مهم، ألن بعض الديناميات وآثار دائرة التغذية المرتدة تتطلب فترة أطول من الوقت لكي تدخل حيز التنفيذ. وبعض السيناريوهات 
تتاخر لسنوات، قبل أن تلحق بالركب وتفوق في أدائها السيناريوهات األخرى. وهذا يتسق مع عدة مؤشرات ويمكن أن يعزى عموما إلى 

اآلثار الديمغرافية، التي تعمل على نطاق زمني أطول.

ويوضح الشكل 6 أدناه كيفية تأثير البعد الزمني على أداء السياسة.

الشكل  6: أداء سيناريوهات السياسة المختلفة مع مرور الوقت
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الفوائد المترتبة على سياسات تمكين المرأة قد تستغرق 
سنوات لتتزايد ولكنها بالوقت  تفوق في أدائها التنمية 

االقتصادية.

 يفوق الدفع المتكامل في أدائه السيناريوهات االخرى.

التقليل من السكان المستضعفين عن طريق الدفع المتكامل سيكون بحلول عام 2030 أكثر من  المجموع 
الكلي  للتخفيض في جميع سيناريوهات السياسة األخرى.

والستكشاف هذا التأثير بشكل أكبر، تم تمديد التوقعات في إطار الستة سيناريوهات حتى عام 2050. وعلى المدى الطويل، يكون أداء الحوكمة 
أفضل )انظر الشكل 7 أدناه(.
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 الشكل 7: تأثيرات السيناريوهات المختلفة على المؤشرات المختارة لمصر  في عامي 2030 و 2050. تمثل األلوان الداكنة النتائج األكثر 
»إيجابية«. وتسلط الخطوط البيضاء الضوء على أفضل أداء. 
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 التعليم
متوسط السنوات )للسكان األكبر من 

15 سنة(
7.18.58.58.68.58.59.910.010.410.310.0

الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار 
 الصرف في السوق

بالمليار دوالر أمريكي
2685776335956146121,3761,6381,5861,4031,739

 النصيب من الناتج اإلجمالي العالمي
0.330.450.490.460.480.480.570.670.650.580.72بالنسبة المئوية

 الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد
10.113.314.213.514.213.818.020.319.920.421.2باأللف دوالر أمريكي

 معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي
4.45.46.45.86.26.43.53.84.13.04.4التغير السنوي بالنسبة المئوية

 إيرادات الحكومة
67170187180182182452545543477581بالمليار دوالر أمريكي

مؤشر التنمية البشرية
0.690.730.740.750.740.740.790.80.810.810.8بالمؤشر

 ترتيب مؤشر التنمية البشرية
103104104100104104112107103104106من 186 دولة 

 الفقر
20.916.713.914.112.915.116.311.19.88.09.6بالمليون إنسان

 الفقر
22.313.711.311.511.012.310.06.86.05.85.9نسبة السكان

 توقعات متوسط العمر
71.373.874.075.074.073.976.676.977.877.077.0بالسنوات

ملحوظة: أرقام الناتج المحلي اإلجمالي والناتج المحلي اإلجمالي للفرد ممثلة بالدوالر األمريكي لعام 2011. مؤشر التنمية البشرية، هو مؤشر مركب تستخدمه األمم المتحدة 
ويقيس اإلنجاز عبر متوسط العمر المتوقع، ومتوسط سنوات التعليم، ونصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي. ترتيبات مؤشر التنمية البشرية المعروضة تمثل السنوات 

المحددة )2015، 2030، أو 2050( ومن بين 186 دولة متوقعة في التنبؤ المستقبلي. يشير الفقر إلى السكان الذين يعيشون بأقل من 3.10 دوالرات في اليوم.  
)International futures 7.36( :المصدر
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النتيجة 7:
بناًء على السيناريوهات التي تم تحليلها، ستظل بعض غايات أهداف التنمية المستدامة بعيدة المنال )مثل التغذية( ولن يتم تحقيق الغايات في 

عام 2030.

باإلشارة إلى الشكل 5 أعاله، فإن الغايات المتعلقة بسوء التغذية )مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2-1-1(، والوصول إلى نظم جمع مياه الصرف 
الصحي )مؤشر أهداف التنمية المستدامة 6-3-1-أ( وندرة المياه )مؤشر أهداف التنمية المستدامة 6-4-2( سوف تغيب باستمرار بحلول عام 
2030 في إطار جميع السيناريوهات المتوقعة. وهذا يدل على أنه، بغض النظر عن السياسات العامة المتكاملة المعتمدة، قد يكون من الصعب 
بوجه خاص بلوغ تلك الغايات. ومن الجدير بالذكر أن هذه الغايات تغيب في جميع السيناريوهات، ولكن بطرق مختلفة. وعبر السيناريوهات 
التي تتم محاكاتها، يكون سحب المياه العذبة المتوّقع ثابتاً تقريباً، وكذلك سوء التغذية. ومن ناحية أخرى، فإن الوصول إلى نظام الصرف الصحي 
واستخدام وسائل منع الحمل )مؤشر أهداف التنمية المستدامة 3-7-1( يختلف اختالفا كبيرا بين السيناريوهات، ولكن دون االقتراب من تحقيق 

الغايات.

 

النتيجة 8 :   
ُتظهر جميع السيناريوهات المختارة في هذه الدراسة، تقريباً، زيادة في انبعاثات الكربون )كما هو موضح في ورقة نموذج التنبؤ المستقبلي(، 
مع زيادة سيناريو الدفع المتكامل لالنبعاثات بنسبة 8 بالمائة تقريباً بحلول عام 2030 بالنسبة لسيناريو المسار الحالي، وأكثر من 20 بالمائة 
بحلول عام 2050، لكمية تراكمية قدرها 400 مليون طن من انبعاثات الكربون اإلضافية )وهي كمية مماثلة إلجمالي االنبعاثات التي أنتجتها 
مصر بين عامي 1960 و1995(. واالستثناء من ذلك هو سيناريو تمكين المرأة، والذي يرتبط بالفعل، عن طريق إبطاء النمو السكاني، بخفض 

انبعاثات الكربون بحلول عام 2050، مقارنة بالمسار الحالي.

وبالمثل، وكما هو مبين في النتيجة 7، تظل عمليات سحب المياه العذبة مرتفعة للغاية وفوق المستهدف في جميع السيناريوهات.

النتيجة 9:
وال تغطي األدوات المستخدمة في هذا التحليل جميع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة الـ 169. وفي الوقت نفسه، تجري محاكاة بعض المؤشرات 

التي لم ُتبلغ بعد هدفاً وطنياً )مثل 11-6-2، 12-3، 16-1-1-ب(. وتمنع هذه الحالة إجراء تحليل كامل لإلنجازات بحلول عام 2030.

وباإلضافة إلى ذلك، ال يوجد ترتيب معروف ألولويات أهداف التنمية المستدامة )ترجيح تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة بشكل أكبر 
من غيرها( مما يمكن من مقارنة السيناريوهات من الناحية الكمية.
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موجز المبادالت وأوجه التآزر بين السيناريوهات

من المتوقع تماماً أن يؤدي سيناريو التنمية االقتصادية إلى تحقيق أكبر نمو في الناتج المحلي اإلجمالي، لكنه أكبر قليال من سيناريو تمكين المرأة 
والحوكمة. وكجزء مهم من هذا السيناريو، فإن تحسين تنظيم األعمال يعني أن يكون لدى الشركات حوافز أقل للتشغيل والتوظيف بشكل غير 
رسمي، مما يؤدي إلى انخفاض بنسبة 31 بالمائة في مستويات العمل غير الرسمي عن مستويات 2018 - وهو أكبر تخفيض في السيناريوهات 
األربعة. ومن شأن الزيادات المفترضة في االلتحاق بالتعليم المهني وفي خريجي العلوم والهندسة أن تجعل من القوى العاملة أكثر قدرة وإنتاجية 
في حين أن االستثمارات في مجال البحث والتطوير والمستويات األعلى للتجارة واالستثمار األجنبي من شأنها أن تغذي صناعات أكثر إنتاجية. 
وعالوة على ذلك، يؤدي النمو االقتصادي وإضفاء الطابع الرسمي على الوظائف إلى التوسع في القاعدة الضريبية، مما يؤدي إلى زيادة سنوية 
قدرها 17 مليار دوالر في اإليرادات الحكومية وزيادة تراكمية قدرها 77 مليار دوالر مقارنة بالمسار الحالي بحلول عام 2030. وهذا يعني 
أنه مع مثل هذه السياسة االقتصادية الواسعة والمستدامة، يمكن للحكومة أيضاً أن تستثمر المزيد في الخدمات االجتماعية والبنية التحتية المادية.

ويؤدي سيناريو تمكين المرأة إلى تحقيق نتائج إيجابية على نطاق واسع في جميع المجاالت، ولكنه يرتبط أيضاً بزيادة معدل البطالة بسبب زيادة 
عدد األشخاص الذين يدخلون سوق العمل. ولذلك يمكن زيادة المكاسب التي تحققت من محاولة توسيع مشاركة المرأة في القوة العاملة عندما 

تقترن بسياسات تشجع على خلق فرص العمل.

ويزيد سيناريو العدالة االجتماعية من فرص الحصول على التعليم وجودته، ويشهد تحسنا في النتائج الصحية، ويوفر دخال إضافيا عن طريق 
التحويالت لألسر الفقيرة. ونتيجة لذلك، فإن له أكبر تأثير على التنمية البشرية والنتائج ذات الصلة، وهو السيناريو الوحيد الذي يؤدي إلى تغيير 
في التصنيف العالمي لمؤشرات التنمية البشرية في مصر، من 103 من 186 دولة في عام 2015 إلى 100 في عام 2.2030  ومع ذلك، فإنه 

يحقق نتائج أقل في النمو االقتصادي، على الرغم من احتمال اللحاق بالركب في المدى الطويل.

ويؤدي سيناريو الحوكمة )األمن والفعالية والشفافية( إلى نتائج جيدة للغاية بحلول عام 2030 وإلى أفضل نتيجة بحلول عام 2050. وقد ال تسفر 
التحسينات في الحوكمة عن نتائج رائعة على الفور، مقارنة بالسيناريوهات األخرى. ولكن نظراً ألن التحسينات في الحوكمة تغير الطريقة التي 
تتفاعل بها عناصر التنمية االقتصادية والبشرية، فإن التركيز على الحوكمة اليوم ينطوي على إمكانية تحقيق ثمار كبيرة على المدى الطويل، 

وبالتالي فإن هذا السيناريو يتفوق على سيناريو التنمية االقتصادية على هذا النطاق الزمني األطول.

لسيناريو الدفع المتكامل أقوى أثر في جميع المؤشرات تقريباً التي تم بحثها في هذا التقرير. وبحلول عام 2030، تنتقل مصر من أعلى 100 
ناتج محلي إجمالي للفرد في عام 2015 إلى المرتبة 88، حيث من المتوقع أن تصل إلى 16,000 دوالر، وهو تقريباً مستوى تايالند اليوم. 
وفي بعض المتغيرات، تتجاوز التحسينات المبينة في الدفع المتكامل مجموع التحسينات لجميع السيناريوهات الفرعية المتخذة بشكل فردي. فعلى 
سبيل المثال، في »الدفع المتكامل« بحلول عام 2030، يزيد الناتج المحلي اإلجمالي بمقدار 150 مليار دوالر عما كان عليه في إطار المسار 
الحالي، في حين أن مجموع المكاسب في السيناريوهات األربعة األخرى ال يتجاوز 145 مليار دوالر. وهذا يدل على أن حزم التدخالت تعمل 

معاً لتحقيق أوجه التآزر التي ال يمكنها تحقيقها إال مجتمعة.

2  مصر في عام 2030 تحت هذا السيناريو سوف تحتل المرتبة 79 وفقا لقيم 2015 من مؤشر التنمية البشرية.
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التوصية أ
واستناداً إلى النتائج 2 و5، يمكن لمصر أن تضع لنفسها أهدافاً وسياسات أكثر طموحاً ألهداف التنمية المستدامة التي تحققت بالفعل أو 
السيناريوهات. وتشمل هذه المجاالت: الفقر المدقع، وفيات الرضع، الكهرباء، والتعليم. وقد يكون  ستتحقق في عام 2030 في جميع 
لألهداف األكثر طموحاً أثر متموج على مجاالت أخرى )التعليم الجيد على سبيل المثال، يمكن أن يكمل تعميم التعليم االبتدائي والثانوي 
وأن يكون له آثار إيجابية على العمالة والنمو، في حين أنه باإلضافة إلى األهداف المتعلقة بتعميم الكهرباء، يمكن استهداف توليد المزيد من 
الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة، مما يمكن أن يقلل من الكهرباء المولدة من الغاز، مما قد يؤثر تأثيرا إيجابيا على الميزان التجاري العام 

وانبعاثات غازات الدفيئة(.

ويمكن أن تساعد عمليات المحاكاة اإلضافية في تحديد سيناريوهات لهذه القطاعات، أكثر طموحاً، ولكنها واقعية.

التوصية ب
االعتماد على النتائج 3 و4، االستثمار المخصص في مجال الحماية االجتماعية، ودخل الشباب العاملين الفقراء، وبناء قدرات المعلمين، 

وتعزيز المؤسسات ذات الصلة، كلها أمور قد تساعد على جني الفوائد الكاملة للتنمية االقتصادية لمصر ووضعها كدولة متوسطة الدخل.

وهناك حاجة إلى مزيد من التحليل للكشف عن بنود السياسات التي تسببت في أن تؤدي مصر أقل مما كان متوقعا في القطاعات الفرعية المحددة.

التوصية ج
والدفع  كالمعتاد«  »العمل  سيناريو  المستدامة من خالل  التنمية  أهداف  غايات  بعض  بلوغ سوى  يتم  لن  النتائج 5 و6،  من  يتبين  وكما 
االقتصادي؛ وبدالً من ذلك، هناك حاجة إلى تغييرات هامة في السياسات تكون متعددة القطاعات ومتكاملة وطويلة األجل من أجل وضع 
مصر على المسار الصحيح لتحقيق غالبية غايات أهداف التنمية المستدامة. وسيستغرق تحقيق أهداف التنمية المستدامة وقتاً أطول وسيكون 
أكثر صعوبة من تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، ويتطلب توجيهاً شامالً وصبوراً واستراتيجياً للسياسات من أجل وضع وتنفيذ حزمة 

سياسات شاملة وطويلة األجل تعالج عدة أبعاد في الوقت نفسه، كما يتضح من سيناريو الدفع المتكامل.

وتبين النتيجة 6 أن هذا التوجه المتكامل للسياسات سيحتاج لتضمينه عناصر قوية لتمكين المرأة والعدالة االجتماعية وتعزيز الحوكمة. 
وتمثل هذه االستراتيجية المتعددة التوجهات في مجال السياسات خروجا عن توجهات السياسات ذات التركيز الضيق. ومن المهم تمهيد 

الطريق في وقت مبكر لمثل هذه السياسات المتكاملة.

ويلزم إجراء مزيد من تحليل السياسات لتيسير عملية رسم السياسات من خالل التأكد بأن عمليات المحاكاة المختلفة متسقة وقوية وتشير 
إلى نفس بدائل السياسات المطروحة، والتأكد من أن حزمة السياسات المقترحة ليست زائدة عن الحاجة وتقدم مزيجاً من السياسات األكثر 

كفاءة وفعالية من حيث التكلفة.

التوصية د
واستناداً إلى النتيجة 7، ينبغي إيالء اهتمام خاص لسوء التغذية )مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2-1-1(، والوصول إلى نظم الصرف 
الصحي )مؤشر أهداف التنمية المستدامة 6-3-1-أ( وندرة المياه )مؤشر أهداف التنمية المستدامة 6-4-2(. وسيحتاج مزيج السياسات 

التوصيات
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الناجح إلى تضمين إجراءات سياسية إضافية لمعالجة هذه القطاعات الفرعية. ومن المهم عدم إهمال هذه األهداف الصعبة ألنها يمكن أن 
تكون في الواقع المفتاح إلطالق العنان للتقدم في مجاالت أخرى. وعلى سبيل المثال، سيكون المؤشر 6-3-1 هو المفتاح إلعادة تدوير مياه 

الصرف الصحي وزيادة استخدامها، وهو ما يمكن أن يسهم في الحد من عمليات سحب المياه العذبة.

وهناك حاجة إلى استكشاف بدائل سياسات إبداعية إضافية تتوخى تحويل النظم الغذائية، وتغيير السلوك، وقلة اإلنتاج الكثيف للمياه، من أجل 
التأثير على سوء التغذية، وإيجاد فرص عمل جديدة، وزيادة استدامة الموارد الطبيعة.

التوصية هـ
باالعتماد على النتيجة 8، لمعالجة االستدامة البيئية، يجب استكشاف سيناريوهات إضافية تشمل بدائل السياسات التي تستهدف بشكل أكثر 

صراحة انبعاثات غازات الدفيئة و/أو الحد من التعرض لشح المياه.

التوصية و
باالعتماد على النتيجة 9، وكجزء من الجهود الرامية إلى دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، يلزم إجراء مزيد من تحليل السياسات من 

أجل التوصل إلى نتائج أكثر ثراًء وتقديم توصيات أكثر قابلية للتنفيذ يتم اختبارها بالكامل للتأكد من اتساقها وثباتها.

ويجب وضع غايات كاملة ألهداف التنمية المستدامة لمصر، على النحو المبين في رؤية مصر 2030، استراتيجية التنمية المستدامة للبالد.

وللمساعدة في تقييم بدائل السياسات، ينبغي النظر في تحديد أولويات غايات أهداف التنمية المستدامة أو القرارات المتخذة على مستوى 
السياسات بشأن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة التي لها وزن أكبر، والتي تعد األكثر تكراًر.

ويمكن جعل أدوات النمذجة أكثر اكتماالً بمحاكاة مجموعات أكثر شموالً من مؤشرات التنمية ال169.

وكجزء من متابعة التقدم المحرز في ضوء مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، ينبغي أن يكون جمع البيانات أكثر شموالً من خالل تغطية 
المزيد من المؤشرات الـ 169؛ ويجب أيضاً أن يكون أكثر دقة وتصنيفاً على المستوى دون الوطني، وأن يسهل الوصول إليه.
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االفتراضاتالسيناريو

التنمية االقتصادية

ينخفض معدل البطالة من 12.6 بالمائة في عام 2018 إلى 4.6 في عام 2030، محقًقا هدف مصر 2030. 
)القيمة الحالية للمسار في عام 2030: 12.2 بالمائة(.

يرتفع االلتحاق بالتعليم المهني الثانوي األدنى )كنسبة مئوية من االلتحاق في جميع البرامج( من 3 بالمائة في عام 
2018 إلى 13 بالمائة في عام 2030 ويزيد االلتحاق بالتعليم المهني الثانوي األعلى من 47 بالمائة في عام 2018 

إلى 67 بالمائة في عام 2030. )قيمة المسار الحالي في عام 2030: 3 في المئة لألدنى و47 في المئة للمرحلة 
الثانوية العليا(

تزداد نسبة خريجي التعليم العالي في مجاالت العلوم والهندسة من 20 بالمائة في عام 2018 إلى 30 بالمائة في 
عام 2030. )القيمة الحالية للمسار في عام 2030: 21 بالمائة(.

ترتفع الصادرات كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي من 12 بالمائة في عام 2018 إلى 15.7 بالمائة في عام 
2030. )القيمة الحالية للمسار في عام 2030: 13.3 بالمائة(.

يزداد االستثمار األجنبي المباشر كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي من 43 بالمائة في عام 2018 إلى 55 
بالمائة في عام 2030. )القيمة الحالية للمسار في عام 2030: 46 بالمائة(

يزيد اإلنفاق الحكومي على البحث والتطوير من 0.04 بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2018 إلى 
0.19 بالمائة في عام 2030. )القيمة الحالية للمسار في عام 2030: 0.04 بالمائة(

يتحسن التنظيم الحكومي، وفقاً لمؤشر الجودة التنظيمية للحوكمة بالبنك الدولي، من درجة 1.8 في عام 2018 إلى 
2.5 في عام 2030، أي ما يقرب من مستوى المغرب اليوم.

العدالة االجتماعية

تزداد تحويالت الرعاية االجتماعية إلى األسر غير الماهرة زيادة طفيفة من 9.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي 
في عام 2018 إلى 10 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2030، بينما تنخفض إلى 8.6 بالمائة من إجمالي 

الناتج المحلي على طول المسار الحالي. )القيمة الحالية للمسار في عام 2030: 8.6 بالمائة(

ترتفع معدالت التخرج من التعليم العالي  من 14 بالمائة من طالب التعليم العالي في عام 2018 إلى 24 بالمائة في 
عام 2030.

)القيمة الحالية للمسار في عام 2030: 15 بالمائة(.

ينخفض   معدل الوفيات الناجمة عن األمراض غير السارية بشكل طفيف من 4.8 لكل 1000 في عام 2018 إلى 
4.7 في عام 2030. )القيمة الحالية للمسار في عام 2030: 5.08 حالة وفاة لكل 1000(

تنخفض أعباء وفيات األطفال واألمهات بحيث تنخفض وفيات األطفال من 22 حالة وفاة لكل ألف في عام 2018 
إلى 12 حالة وفاة في عام 2030 وتراجع وفيات اإلناث البالغات من 1.9 إلى 1.4 حالة وفاة لكل ألف بحلول عام 

2030. )القيمة الحالية للمسار في عام 2030: 15 حالة وفاة لكل 1000 لألطفال و1.6 للنساء البالغات(

يزيــد اإلنفــاق الحكومــي علــى التعليــم مــن 3.7 بالمائة مــن الناتج المحلي اإلجمالي فــي عام 2018 إلى 5 بالمائة 
في عام 2030.

)القيمة الحالية للمسار في عام 2030: 3.71 بالمائة(

يزيد اإلنفاق الحكومي على الصحة من 2.1 بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2018 إلى 2.8 بالمائة في 
عام 2030. )القيمة الحالية للمسار في عام 2030: 2.21 بالمائة(

المرفق 1: جدول افتراضات السيناريوهات
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يظل اإلنفاق الحكومي على البنية التحتية، كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي، على نفس المستوى، بينما يهبط على 
طول المسار الحالي نقطة مئوية واحدة بحلول عام 2030. )قيمة المسار الحالي في عام 2030: 3.04 في المئة(

تتحسن جودة التعليم، وبذلك يصل متوسط درجات االختبارات في المرحلة االبتدائية  من 32 عام 2018 إلى 39 
عام 2030 )على مستوى األردن اليوم( ومتوسط درجات االختبار بالمرحلة الثانوية  من 44 عام 2018 إلى 49 

عام 2030. )قيمة المسار الحالي 2030: متوسط درجات 36 للمرحلة االبتدائية و 45 للمرحلة الثانوية(

الحوكمة

تتحسن فعالية الحكومة، وفقاً لمؤشر فعالية البنك الدولي في مجال الحوكمة، من 1.76 في عام 2018 إلى 2.9 في 
عام 2030، أي ما يقرب من مستوى إيطاليا وبوتسوانا اليوم. )القيمة الحالية للمسار في عام 2030: درجة 2.05(

تتحسن الشفافية الحكومية، إلى جانب مؤشر مدركات الفساد في منظمة الشفافية الدولية، من 3 درجات في عام 
2018 إلى 4.5 في عام 2030، أي ما يقرب من مستوى عمان واألردن اليوم. )القيمة الحالية للمسار في عام 

2030: درجة 3.4(

يتم التخلص من خطر الصراع الداخلي فعلياً، حيث تنتقل على طول مؤشر الحرب الداخلية أداة التنبؤ المستقبلي من 
درجة 0.4 في عام 2018 إلى 0.05 في عام 2030. )القيمة الحالية للمسار في عام 2030: درجة 0.19(

تمكين المرأة

تزيد مشاركة اإلناث في العمل من 23 بالمائة في عام 2018 إلى 38 بالمائة في عام 2030، وهو ما يتجاوز هدف 
مصر لعام 2030 البالغ 35 بالمائة. )القيمة الحالية للمسار في عام 2030: 25 بالمائة(

بحلول عام 2030، يتحسن التمكين بناء على النوع االجتماعي، وفقاً لتدبير التمكين بناء على النوع االجتماعي 
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي من 0.29 في عام 2018 إلى 0.5 في عام 2030، وهو ما يقرب من مستوى 

ُعمان وقطر اليوم. )القيمة الحالية للمسار في عام 2030: درجة 0.3(

تنخفض الخصوبة من 3.3 إلى طفلين لكل امرأة بحلول عام 2030. )القيمة الحالية للمسار في عام 2030: 3 
أطفال لكل امرأة(
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المرفق 2: ملخص المشاورات حول نتائج حزمة العمل 1

بعد العمل في كلتا الورقتين، وجدت ثالث فرص للمناقشة والتغذية المرتدة:

 كجزء من اجتماع التقييم لجميع حزم العمل الخاصة بـ »التعميم والتعجيل ودعم السياسات« الذي انعقد في 26 نوفمبر 2018، تم 	
تحديد المشكالت أدناه من أجل متابعتها:

ينبغي أن تكون التوصيات أكثر تحديداً؛ وينبغي تناول اقتراحات تفصيلية حول ما ينبغي القيام به من قبل الجهة التي من شأنها 	 
تحسين األداء من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ودعم االقتراحات بأدلة قوية مناسبة لوضع السياسات، ومعالجتها من خالل 

مشاورات أكثر تفصيالً مع وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري.

يستدعي انخفاض األداء في تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة اهتماماً وتوصيات مفصلة حول ما يمكن تحقيقه وكيف يمكن تحقيقه.	 

جميع التوصيات لها آثار مالية/ في الميزانية، من المهم تقديرها؛ وسيكون حساب تكاليف التوصيات التي طرحت أمراً أساسيا، مع 	 
مراعاة أن المنظمات المختلفة تدرس هذه المسألة من زوايا مختلفة )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، البنك الدولي، صندوق 
النقد الدولي، المجلس القومي للمرأة(. ومن شأن تحليل تدفقات التمويل اإلنمائي الحالية والمتوقعة أن يساعد أيضاً على تحديد 

األولويات والحوافز لمختلف مصادر التمويل.

هناك حاجة إلى تحديد غايات ومؤشرات إضافية بشكل أوضح بالنسبة لمصر، األمر الذي يتطلب ممارسة مخصصة.	 

ينبغي أن تعترف التوصيات بأن حيز السياسات ليس فارغا؛ وتحتاج إلي مراعاة السياسات القائمة، وينبغي أن تستند التوصيات 	 
الجديدة إلى تلك السياسات القائمة.

 عالوة على ذلك، ُعقدت في 13 ديسمبر 2018 حلقة نقاشية حول: »الجوانب التقنية لتنفيذ نموذج التنبؤ المستقبلي« مع زمالء تقنيين 	
في وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري والجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء حيث تم التأكيد على أن الطريق إلى 

األمام ينبغي أن يشمل:

اختبار المتانة من خالل تشغيل النموذج ببيانات أحدث من الحكومة المصرية  بدالً من البيانات المحملة مسبقاً، واختبار الحساسية 	 
معادالت  في  المستخدمة  التجريبية  للمعامالت  موضعية  اختبارات  وإجراء  التنبؤ  دقة  من  والتحقق  المختلفة،  البيانات  لمصادر 
النماذج للتحقق من صحتها في السياق المصري. وينبغي، حيثما أمكن، اختبار هذا النموذج في ضوء نماذج أخرى للتحقق من 
صحته )نماذج الحسابات العامة، ونماذج التوازن العام القابلة للحساب، وما إلى ذلك( حتى يتوفر لدى الحكومة المصرية مجموعة 

من النماذج تحت تصرفها التخاذ قرارات قوية.

توضيح أنه على الرغم من أن النموذج عام، فإن التنبؤات قد ال تكون أو قد تحتاج دائماً إلى أن تكون مصحوبة بمذكرة تحذيرية 	 
بأنها ليست تنبؤات، حيث تعتمد النتائج على السياسات.

قم بتضمين األداة بقوة أكبر في عمل المتدربين األوليين كمجموعة تركيز، بحيث يكون هناك متسع من الوقت الختبارها بشكل 	 
شامل مع بيانات مختلفة وافتراضات سياسية مختلفة وربطها بأدوات أخرى مثل I-Stimulate ونماذج التوازن العام الحسابية 

وGTAP-Power، إلخ.

تقسيم االفتراضات إلى سيناريوهات أكثر تفصيال الختبارها ومقارنتها، بحيث تكون التوصيات الخاصة بالسيناريوهات المختلفة 	 
أكثر تفصيال وأقل غموضاً. واالفتراضات، كما هي، طموحة جدا وعالية المستوى بحيث ال يمكن استخدامها كتوصيات.

الحاجة إلى سيناريوهات إضافية تدرس دفع السياسات البيئية وغيرها.	 
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ترجمة تقرير التنبؤ إلى اللغة العربية والتواصل مع المؤسسات األخرى ذات الصلة ووحداتها اإلحصائية/ التنبؤية: وزارة المالية، 	 
وزارة االستثمار والتعاون الدولي، البنك المركزي المصري، مركز الحوكمة في المعهد القومي لإلدارة، ومركز المعلومات ودعم 

اتخاذ القرار، والكليات الجامعية ذات الصلة.

 في النهاية، جرت مناقشات في الفترة ما بين 19 ديسمبر 2018 لمواصلة مقارنة نتائج مجموعات عمل »التعميم والتعجيل ودعم 	
السياسات«، حيث لوحظ ما يلي:

إن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتوقعة في مصر في عام 2030 أقل من الهدف المحدد، ولكن هذا هو الحال بالنسبة للعديد 	 
من البلدان، وهو ما يؤكد على طموح  خطة عام 2030. ومع ذلك، قد تكون بعض غايات أهداف التنمية المستدامة أقل بالنسبة 
لمصر، كجزء من توطين أهداف التنمية المستدامة، ولكن يجب تحديدها رسمياً. وعلى العكس من ذلك، قد تكون هناك حاجة أيضاً 
إلى تكييف بعض المؤشرات الهامة من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة التي قد تكون مضللة؛ على سبيل المثال: توصيل شبكة 

المياه جيد ولكن هذا ال يترجم إلى التزويد بالمياه فعلياً.  

»للعمل 	  مماثلة  بتوقعات  تنبئ  المستقبلي  التنبؤ  ونماذج  المسار  تحليالت  فإن  النهج،  في  كبير  بشكل  اختالفها  من  الرغم  على 
كالمعتاد«، والتي وجد المشاركون أنها إشارة إلى أن النماذج كانت قوية ودقيقة.

ينبغي إدراج سيناريوهات تتضمن سياسات مختلفة نحو استدامة البيئة، كبدائل محتملة، انطالقاً من االتجاهات العالمية.	 

تتوافق أولويات السياسة المقترحة بشكل عام مع إطار عمل شراكة األمم المتحدة من أجل التنمية )UNPDF(، والذي يفتح الباب 	 
أمام سياسات متكاملة ونهج كلي من جانب وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري؛ هناك حاجة إلى التوقعات واألدوات 
الكمية التي تعترف بها الوزارات وتحتاج إليها في عمليات صنع السياسات الخاصة بها، وينبغي أن تكون هذه المنهجية مملوكة 

من قبل الحكومة، حيث أن األمر كله يتعلق بالعملية.

تعد بعض القطاعات الصعبة مثل التغذية مشكلة طويلة األجل في جميع التنبؤات تقريباً، ولكنها مهمة جدا بحيث ال يمكن أن تترك 	 
دون معالجة. بعض التغييرات القوية في االفتراضات )مثل التغيرات العميقة الجذور في النظم الغذائية، والتغيرات السلوكية، 

واالبتكارات، والتحوالت في السوق( تحتاج إلى اختبار.

في صنع 	  كافية الستخدامها  بدرجة  ومفصلة  معروفة  للدهشة  إثارة  األكثر  النتائج  لجعل  الدعوة  أعمال  بعض  إلى  هناك حاجة 
السياسات؛ فعلى سبيل المثال، يكون للسياسة المالية األقوى وتقليل الفساد أو زيادة الشفافية تأثير كبير للغاية على مؤشرات التنمية، 

على المدى المتوسط.

هناك حاجة إلى مزيد من التفاصيل والتنقيح في بدائل السياسات؛ فعلى سبيل المثال، يمكن للسيناريوهات التي تتضمن سياسات 	 
اقتصادية قوية أن تحدد بسهولة التوجهات العامة، مثل التوجهات المؤيدة للعمال أو للفقراء. ويلزم إجراء تحسينات مماثلة عند 

قياس مختلف أنواع سياسات البطالة.

بالنسبة لسيناريوهات تمكين المرأة، فقد تم اقتراح مخرجات السياسة ذات المستوى األدنى والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمشاركة 	 
الضريبية  والحوافز  الحضانة،  ودور  الشوارع،  في  والسالمة  العام،  القطاع  تقلص  دراستها/نمذجتها:  أجل  من  العاملة  القوى 

لتوظيف النساء، ووسائل النقل المخصصة للمرأة – مع اإلشارة إلى أن فرص العمل ليست دائما متاحة جغرافيا للمرأة.
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إطار المؤشرات العالمية ألهداف وغايات خطة التنمية المستدامة لعام 2030
ينبغي أن تصنف مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، عند االقتضاء، حسب الدخل، ونوع الجنس، والسن، والعرق، 
واألصل اإلثني، والحالة المتعلقة بالهجرة، واإلعاقة، والموقع الجغرافي، أو أي خصائص أخرى، وفقاً للمبادئ األساسية 

لإلحصاءات الرسمية.3
المؤشراتاألهداف والغايات )من خطة التنمية المستدامة لعام 2030(

الهدف 1.  القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان
1.1 القضاء على الفقر المدقع للناس أجمعين أينما كانوا بحلول عام 
من  بأقل  يعيشون  الذين  األشخاص  بعدد  حالياً  ُيقاس  وهو   ،2030

1.25 دوالر في اليوم

الدولي، بحسب  الفقر  يعيشون دون خط  الذين  السكان  نسبة   1.1.1
)حضري/ الجغرافي  والموقع  الوظيفي،  والوضع  والعمر،  الجنس، 

ريفي(

2.1 تخفيض نسبة الرجال والنساء واألطفال من جميع األعمار الذين 
يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقاً للتعاريف الوطنية بمقدار النصف على 

األقل، بحلول عام 2030

1.2.1 نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني، بحسب 
والعمر الجنس 

الذين  األعمار  جميع  من  واألطفال  والنساء  الرجال  نسبة   2.2.1
الوطنية للتعاريف  وفقاً  أبعاده  بجميع  الفقر  يعانون 

للجميع  وتدابير  االجتماعية  للحماية  مالئمة  وطنية  نظم  تنفيذ   3.1
واسعة  تغطية  تحقيق  عام 2030،  وبحلول  لها،  دنيا  حدود  ووضع 

والضعفاء للفقراء 

1.3.1 نسبة السكان الذين تشملهم حدود دنيا/نظم للحماية االجتماعية، 
بحسب الجنس، وبحسب الفئات السكانية، كاألطفال، والعاطلين عن 
واألطفال  والحوامل،  اإلعاقة،  ذوي  واألشخاص  والمسنين،  العمل، 

حديثي الوالدة، وضحايا إصابات العمل، والفقراء، والضعفاء
4.1 كفالة تمتع جميع الرجال والنساء، وال سيما الفقراء والضعفاء 
االقتصادية،  الموارد  على  الحصول  في  الحقوق  بنفس  منهم، 
امتالك  حق  وعلى  األساسية،  الخدمات  على  حصولهم  وكذلك 
بأشكال  المتعلّقة  الحقوق  من  ذلك  وغير  فيها  والتصّرف  األراضي 
الطبيعية،  الموارد  على  وبالحصول  وبالميراث،  األخرى،  الملكية 
ذلك  في  بما  المالية،  والخدمات  المالئمة،  الجديدة  والتكنولوجيا 

التمويل المتناهي الصغر، بحلول عام 2030

1.4.1 نسبة السكان الذين يعيشون في أسر معيشية يمكنها الحصول 
على الخدمات األساسية

مضمونة  حقوق  لديهم  الذين  البالغين  السكان  مجموع  نسبة   2.4.1
ويعتبرون  قانوناً،  بها  معترف  مستندات  ولديهم  األرض،  لحيازة 

الحيازة ونوع  الجنس  بحسب  مضمونة،  األرض  في  حقوقهم 

من  والحد  الصمود،  على  الضعيفة  والفئات  الفقراء  قدرة  بناء   5.1
تعرضهم وتأّثرهم بالظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من 
عام  بحلول  والبيئية،  واالجتماعية  االقتصادية  والكوارث  الهزات 

2030

المتوفين والمفقودين ومن تضرروا مباشرة  1.5.1 عدد األشخاص 
بسبب الكوارث من بين كل 100,000 شخص

2.5.1 الخسائر االقتصادية التي تعزى مباشرة إلى الكوارث مقابل 
الناتج المحلي اإلجمالي العالمي

من  للحد  استراتيجيات وطنية  وتنفذ  تعتمد  التي  البلدان  3.5.1 عدد 
مخاطر الكوارث تمشياً مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 

2030.2015 للفترة 
4.5.1 نسبة الحكومات المحلية التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات محلية 
للحد من مخاطر الكوارث تمشياً مع االستراتيجيات الوطنية للحد من 

مخاطر الكوارث
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1.أ كفالة حشد موارد كبيرة من مصادر متنوعة، بوسائل منها التعاون 
اإلنمائي المعّزز، من أجل تزويد البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان 
نمواً، بما يكفيها من الوسائل التي يمكن التنبؤ بها من أجل تنفيذ برامج 

وسياسات ترمي إلى القضاء على الفقر بجميع أبعاده

التي تخصصها الحكومة مباشرة  1.أ.1 نسبة الموارد المولدة محلياً 
لبرامج الحد من الفقر

1.أ.2 نسبة مجموع اإلنفاق الحكومي على الخدمات األساسية )التعليم 
والصحة والحماية االجتماعية(

ال تستتبع  التي  الوافدة  والتدفقات  للمنح  اإلجمالي  المجموع  1.أ.3 
اقتراض ديون، والتي تخصَّص مباشرة لبرامج الحد من الفقر محسوباً 

كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
واإلقليمية  الوطنية  الصعد  على  سليمة  أطر سياساتية  وضع  1.ب 
الفقراء  لمصالح  مراعية  إنمائية  استراتيجيات  إلى  استناداً  والدولية، 
في  االستثمار  وتيرة  تسريع  أجل  من  الجنساني،  للمنظور  ومراعية 

الفقر على  القضاء  إلى  الرامية  اإلجراءات 

المخصص  والمتكرر  الرأسمالي  الحكومي  اإلنفاق  نسبة  1.ب.1 
للقطاعات التي تفيد المرأة والفقراء والفئات الضعيفة على نحو غير 

سب متنا

الهدف 2. القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة
الفقراء  الجميع، وال سيما  الجوع وكفالة حصول  القضاء على   1.2
الغذاء  من  يكفيهم  ما  على  الرضع،  فيهم  بمن  الضعيفة،  والفئات 

2030 عام  بحلول  العام،  طوال  والمغّذي  المأمون 

1.1.2 معدل انتشار نقص التغذية

2.1.2 معدل انتشار انعدام األمن الغذائي المتوسط أو الشديد وسط 
السكان، استنادا إلى مقياس المعاناة من انعدام األمن الغذائي

2.2 إنهاء جميع أشكال سوء التغذية، بحلول عام 2030، بما في ذلك 
لدى  النمو والهزال  بشأن توقف  المّتفق عليها دولياً  تحقيق األهداف 
األطفال دون سن الخامسة، ومعالجة االحتياجات التغذوية للمراهقات 

والحوامل والمراضع وكبار السن، بحلول عام 2025

1.2.2 معدل انتشار توّقف النمو )الطول بالنسبة للعمر >.2 نقطة من 
االنحراف المعياري عن متوسط معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة 

العالمية( بين األطفال دون سن الخامسة
أو  للطول <+2  بالنسبة  )الوزن  التغذية  انتشار سوء  معدل   2.2.2
الطفل  نمو  معايير  المعياري عن متوسط  االنحراف  نقطة من   2.<
الخامسة، مصنفين  دون سن  األطفال  بين  العالمية(  الصحة  لمنظمة 

الوزن( وزيادة  )الهزال  النوع  حسب 
األغذية،  منتجي  صغار  ودخل  الزراعية  اإلنتاجية  مضاعفة   3.2
األسريون  والمزارعون  األصلية  الشعوب  وأفراد  النساء  سيما  وال 
والرعاة والصيادون، بوسائل تشمل كفالة المساواة في حصولهم على 
والمعارف،  والمدخالت،  األخرى،  اإلنتاج  موارد  وعلى  األراضي 
والخدمات المالية، وإمكانية وصولهم إلى األسواق، وحصولهم على 
غير  عمل  فرص  على  وحصولهم  مضافة،  قيمة  لتحقيق  الفرص، 

2030 عام  بحلول  زراعية، 

المؤسسة  حجم  فئات  حسب  عمل  وحدة  لكل  اإلنتاج  حجم   1.3.2
الزراعية/الرعوية/الحرجية

2.3.2 متوسط دخل صغار منتجي األغذية، بحسب الجنس والوضع 
من حيث االنتماء إلى الشعوب األصلية

4.2 كفالة وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ ممارسات زراعية 
متينة تؤدي إلى زيادة اإلنتاجية والمحاصيل، وتساعد على الحفاظ على 
النظم اإليكولوجية، وتعزز القدرة على التكيف مع تغير المناخ وعلى 
مواجهة أحوال الطقس الشديدة وحاالت الجفاف والفيضانات وغيرها من 
ن تدريجيا نوعية األراضي والتربة، بحلول عام 2030 الكوارث، وتحسِّ

1.4.2 نسبة المساحة الزراعية المخصصة للزراعة 
المنتجة والمستدامة
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5.2 الحفاظ على التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة والحيوانات 
المدجنة واألليفة وما يتصل بها من األنواع البرية، بوسائل تشمل بنوك 
البذور والنباتات المتنّوعة التي تدار إدارة سليمة على الصعد الوطنية 
الناشئة  المنافع  وتقاسم  إليها،  الوصول  وكفالة  والدولية،  واإلقليمية 
عن استخدام الموارد الجينية وما يّتصل بها من معارف تقليدية بعدل 

وإنصاف على النحو المتفق عليه دولياً، بحلول عام 2020

والزراعة  لألغذية  والحيوانية  النباتية  الجينية  الموارد  عدد   1.5.2
أو الطويل المتوسط  المدى  على  للحفظ  مرافق  في  المودعة 

2.5.2 نسبة السالالت المحلية التي تصنف على أنها معرضة للخطر، 
أو غير معرضة للخطر، أو تقف عند مستوى غير معروف لخطر 

انقراضها

في  المعّزز،  الدولي  التعاون  تشمل  بطرق  االستثمار،  زيادة  2.أ 
الهياكل األساسية الريفية، وفي البحوث الزراعية وخدمات اإلرشاد 
الزراعي، وفي تطوير التكنولوجيا وبنوك الجينات الحيوانية والنباتية 
من أجل تعزيز القدرة اإلنتاجية الزراعية في البلدان النامية، ال سيما 

في أقل البلدان نمواً

2.أ.1 مؤشر التوجه في المجال الزراعي للنفقات الحكومية
2.أ.2 مجموع التدفقات الرسمية )المساعدة اإلنمائية الرسمية مضافا 

إليها تدفقات رسمية أخرى( إلى القطاع الزراعي

في  التشوهات  وتصحيح  التجارة  على  المفروضة  القيود  منع  2.ب 
لجميع  الموازي  اإللغاء  تشمل  بطرق  العالمية،  الزراعية  األسواق 
ذات  التصدير  تدابير  وجميع  الزراعية،  الصادرات  إعانات  أشكال 

اإلنمائية الدوحة  جولة  لتكليف  وفقا  المماثل،  األثر 

2.ب.1 إعانات الصادرات الزراعية

األساسية  السلع  أسواق  أداء  سالمة  لضمان  تدابير  اعتماد  2.ج 
ومشتقاتها، وتيسير الحصول على المعلومات عن األسواق في الوقت 
المناسب، بما في ذلك عن االحتياطيات من األغذية، وذلك للمساعدة 

الحد من شدة تقلب أسعارها على 

2.ج.1 مؤشر مفارقات أسعار األغذية

الهدف 3. ضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار
1.3 خفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية إلى أقل من 70 حالة لكل 

100,000 من المواليد األحياء
1.1.3 نسبة الوفيات النفاسية

2.1.3 نسبة الوالدات التي يشرف عليها أخصائيون صّحيون َمَهرة
يمكن  التي  الخامسة  سن  دون  واألطفال  المواليد  وفيات  إنهاء   2.3
هدف  بلوغ  إلى  البلدان  جميع  بسعي   ،2030 عام  بحلول  تفاديها، 
خفض وفيات المواليد على األقل إلى 12 حالة وفاة في كل 1000 
مولود حي، وخفض وفيات األطفال دون سن الخامسة إلى 25 حالة 

وفاة على األقل في كل 1000 مولود حي

1.2.3 معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة

2.2.3 معدل وفيات المواليد

المدارية  أوبئة اإليدز والسل والمالريا واألمراض  القضاء على   3.3
المهملة، ومكافحة االلتهاب الكبدي الوبائي، واألمراض المنقولة بالمياه، 

واألمراض المعدية األخرى بحلول عام 2030

المناعة البشرية لكل  1.3.3 عدد اإلصابات الجديدة بفيروس نقص 
والعمر  الجنس  بحسب  السكان  من  مصاب  غير  شخص   1000

السكان من  الرئيسية  والفئات 
2.3.3 معدل انتشار داء السل لكل 100,000 شخص

3.3.3 عدد حاالت اإلصابة بالمالريا لكل 1000 شخص
4.3.3 عدد اإلصابات بأمراض التهاب الكبد الوبائي باء لكل 

100,000 من السكان
5.3.3 عدد األشخاص الذين يستلزمون تدخالت لمكافحة األمراض 

المدارية المهملة
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المعدية  غير  األمراض  عن  الناجمة  المبكرة  الوفيات  خفض   4.3
بمقدار الثلث بتوفير الوقاية والعالج وتعزيز الصحة والسالمة العقلية، 

بحلول عام 2030

1.4.3 معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب واألوعية الدموية 
المزمنة التنفسية  السكري واألمراض  والسرطان وداء 

2.4.3 معدل وفيات االنتحار

في  بما  المخدرة،  المواد  استعمال  إساءة  من  الوقاية  تعزيز   5.3
بالصحة،  يضر  نحو  على  الكحول  وتناول  المخدرات  تعاطي  ذلك 

وعالج ذلك

1.5.3 نطاق تغطية التدخالت العالجية )الخدمات الدوائية والنفسانية 
االضطرابات  لمعالجة  الالحقة(  والرعاية  التأهيل  إعادة  وخدمات 

المخدرة المواد  تعاطي  الناشئة عن 

2.5.3 االستعمال الضار للكحول، محدداً وفقاً للظروف الوطنية في 
إطار استهالك الفرد الواحد من الكحول )سن 15 سنة فأكثر( في سنة 

تقويمية، باللترات من الكحول الصافي

المرور  حوادث  عن  الناجمة  واإلصابات  الوفيات  عدد  خفض   6.3
عام 2020 بحلول  النصف  إلى  العالمي  الصعيد  على 

1.6.3 معدالت الوفيات الناجمة عن اإلصابات جراء حوادث المرور 
على الطرق

الجنسية  الصحة  رعاية  خدمات  على  الجميع  حصول  ضمان   7.3
والتثقيف  األسرة  تنظيم  ومعلومات  ذلك خدمات  في  بما  واإلنجابية، 
والبرامج  االستراتيجيات  في  اإلنجابية  الصحة  وإدماج  بشأنها، 

2030 عام  بحلول  الوطنية، 

1.7.3 نسبة النساء الالتي في سن اإلنجاب )49.15 سنة( والالتي 
لُّبيت حاجُتهن إلى تنظيم األسرة بطرق حديثة

و 19.15  سنة؛   14.10( المراهقات  لدى  الوالدات  2.7.3معدل 
العمرية الفئة  تلك  في  امرأة   1000 لكل  سنة( 

8.3 تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحماية من المخاطر 
األساسية  الصحية  الرعاية  خدمات  على  الحصول  وإمكانية  المالية 
األساسية  واللقاحات  األدوية  على  الجميع  حصول  وإمكانية  الجيدة، 

التكلفة المأمونة والجّيدة والفعالة والميسورة 

فة باعتبارها  1.8.3 تغطية توافر الخدمات الصحية األساسية )المعرَّ
متوسط التغطية التي توفر الخدمات األساسية المستندة إلى اإلجراءات 
والمواليد  األمهات،  وصحة  اإلنجابية،  الصحة  تشمل  التي  الكاشفة 
المعدية،  غير  واألمراض  المعدية،  واألمراض  واألطفال،  الجدد، 
السكان  لدى  إليها  الوصول  وإمكانية  الخدمات،  توفير  على  والقدرة 

خصوصاً( حرماناً  واألشد  عموماً 

2.8.3 نسبة السكان الذين تصرف أسرهم المعيشية نفقات كبيرة على 
الصحة محسوبة كحصة من مجموع إنفاق األسر المعيشية أو دخلها

عن  الناجمة  واألمراض  الوفيات  عدد  من  كبير  بقدر  الحد   9.3
والتربة،  والماء  الهواء  وتلّوث  الخطرة،  الكيميائية  للمواد  التعّرض 

2030 عام  بحلول 

1.9.3 معدل الوفيات المنسوبة إلى األسر المعيشية وتلوث 
الهواء المحيط

المأمونة، وخدمات  المياه غير  إلى  المنسوب  الوفيات  2.9.3 معدل 
الصحية  المرافق  إلى  واالفتقار  المأمونة  غير  الصحي  الصرف 
الصرف  المياه وخدمات  توفير  في  مأمونة  لخدمات غير  )التعرض 

للجميع( الصحية  والنظافة  الصحي 

3.9.3 معدل الوفيات المنسوب إلى التسمم غير المتعمد

3.أ تعزيز تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة 
التبغ في جميع البلدان، حسب االقتضاء

3.أ.1 معدل االنتشار الموحد السن الستعمال التبغ حالياً لدى 
األشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر
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اللقاحات واألدوية لألمراض  البحث والتطوير في مجال  3.ب دعم 
المعدية وغير المعدية التي تتعرض لها البلدان النامية في المقام األول، 
بأسعار  األساسية  واللقاحات  األدوية  على  الحصول  إمكانية  وتوفير 
معقولة، وفقاً إلعالن الدوحة بشأن االتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة 
بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية وبالصحة العامة، الذي يؤكد حق 
الواردة في االتفاق  بالكامل من األحكام  النامية في االستفادة  البلدان 
بشأن الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية المتعلقة 
العمل من  العامة، وال سيما  الصحة  لحماية  الالزمة  المرونة  بأوجه 

أجل إمكانية حصول الجميع على األدوية

اللقاحات  جميع  من  المستفيدين  المستهدفين  السكان  نسبة  3.ب.1 
لبلدهم الوطني  بالبرنامج  المشمولة 

إلى  المقدمة  الرسمية  اإلنمائية  المساعدة  صافي  مجموع  3.ب.2 
الطبية والبحوث  األساسية  الصحية  القطاعات 

من  أساسية  مجموعة  فيها  المتاحة  الصحية  المرافق  نسبة  3.ب.3 
الدوام على  ميسورة  بكلفة  بالغرض  تفي  التي  الضرورية  األدوية 

3.ج تحقيق زيادة كبيرة في تمويل قطاع الصحة، وتوظيف قوى عاملة 
النامية،  البلدان  في  واستبقائها  وتدريبها  وتطويرها  القطاع  هذا  في 

وبخاصة في أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية

3.ج.1 معدل كثافة األخصائيين الصحيين وتوزيعهم

3.د تعزيز قدرات جميع البلدان، وال سيما البلدان النامية، في مجال 
اإلنذار المبكر والحد من المخاطر وإدارة المخاطر الصحية الوطنية 

والعالمية

3.د.1 القدرة على تنفيذ اللوائح الصحية الدولية، والجاهزية لمواجهة 
حاالت الطوارئ الصحية

الهدف 4.  ضمان أن تتاح للجميع سبل متكافئة للحصول على التعليم الجيد وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع
وثانوي  ابتدائي  بتعليم  والفتيان  الفتيات  يتمّتع جميع  أن  1.4 ضمان 
مجاني ومنصف وجّيد يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية مالئمة وفعالة 

بحلول عام 2030

1.1.4 نسبة األطفال والشباب )أ( في الصف الثاني/الثالث؛ و )ب( 
من  األولى  المرحلة  نهاية  في  )ج(  و  االبتدائية؛  المرحلة  نهاية  في 
مستوى  من  األدنى  الحد  األقل  على  يحققون  الذين  الثانوي،  التعليم 

الجنس بحسب  الرياضيات،   ’2‘ و  القراءة،   ’1‘ في  الكفاءة 

2.4 كفالة أن تتاح لجميع الفتيات والفتيان، بحلول عام 2030، فرص 
الطفولة  النماء والرعاية في مرحلة  الحصول على نوعية جيدة من 
المبكرة والتعليم قبل االبتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم االبتدائي

المسار  الذين هم ماضون على  الخامسة  1.2.4 نسبة األطفال دون 
الصحيح من حيث النمو في مجاالت الصحة، والتعلم، والرفاه النفسي 

واالجتماعي، بحسب الجنس

سن  من  واحدة  سنة  )قبل  م  المنظَّ التعلُّم  في  المشاركة  2.2.4معدل 
الجنس بحسب  االبتدائي(،  بالتعليم  الرسمي  االلتحاق 

على  الحصول  في  والرجال  النساء  جميع  فرص  تكافؤ  كفالة   3.4
التعليم التقني والمهني والتعليم العالي الجّيد والميسور التكلفة، بما في 

الجامعي، بحلول عام 2030 التعليم  ذلك 

1.3.4 معدل مشاركة الشباب والكبار في التعليم الرسمي وغير الرسمي 
والتدريب خالل االثني عشر شهراً السابقة، بحسب الجنس

4.4 تحقيق زيادة كبيرة في عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم 
للعمل  والمهنية،  التقنية  المهارات  ذلك  في  بما  المناسبة،  المهارات 
عام 2030 بحلول  الحرة،  األعمال  ولمباشرة  الئقة  وشغل وظائف 

1.4.4 نسبة الشباب والبالغين الذين تتوافر لديهم مهارات تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت، بحسب نوع المهارة

تكافؤ  وكفالة  التعليم،  في  الجنسين  بين  التفاوت  على  القضاء   5.4
فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات 
الشعوب  وأفراد  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص  ذلك  في  بما  الضعيفة، 
األصلية، واألطفال الذين يعيشون في ظروف هشة، بحلول عام 2030

وأدنى/أعلى  وريفي/حضري،  )أنثى/ذكر،  التكافؤ  مؤشرات   1.5.4
الشعوب  ثراء، وفئات أخرى مثل ذوي اإلعاقة وأفراد  السكان  خمس 
األصلية، والمتضررين من النزاعات، متى توافرت البيانات عن ذلك( 
لجميع مؤشرات التعليم المندرجة في هذه القائمة، التي يمكن تصنيفها
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6.4 كفالة أن يلّم جميع الشباب ونسبة كبيرة من الكبار، رجاالً ونساء 
على حد سواء، بالقراءة والكتابة والحساب، بحلول عام 2030

1.6.4 نسبة السكان في فئة عمرية معينة الذين يحققون على األقل 
مستوى ثابتا من الكفاءة في المهارات الوظيفية المتصلة بما يلي: )أ( 

األمية و)ب( الحساب، بحسب الجنس

7.4 كفالة أن يكتسب جميع المتعلّمين المعارف والمهارات الالزمة 
لدعم التنمية المستدامة، بما في ذلك جملة أمور منها التعليم لتحقيق 
التنمية المستدامة، واّتباع أساليب العيش المستدامة، وحقوق اإلنسان، 
والمساواة بين الجنسين، والترويج لثقافة السالم ونبذ العنف، والمواطنة 
التنمية  في  الثقافة  مساهمة  وتقدير  الثقافي،  التنوع  وتقدير  العالمية، 

المستدامة، بحلول عام 2030

1.7.4 مدى تعميم ‘1’ تعليم المواطنة العالمية و‘2’ التعليم من أجل 
التنمية المستدامة، بما في ذلك المساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان، 
الصعيد  على  التعليمية  السياسات  )أ(  في  الصعد  جميع  على  وذلك 
الوطني؛ و)ب( المناهج الدراسية؛ و)ج( تدريب المعلمين؛ و)د( تقييم 

الطالب

4.أ بناء مرافق تعليمية تراعي األطفال، وذوي اإلعاقة، والفروق بين 
الجنسين، ورفع مستوى المرافق التعليمية القائمة، وتهيئة بيئة تعليمية 

فعالة ومأمونة وخالية من العنف وشاملة للجميع

4.أ.1 نسبة المدارس التي تحصل على )أ( الطاقة الكهربائية؛ و)ب( 
شبكة اإلنترنت ألغراض تعليمية؛ و)ج( أجهزة حاسوبية ألغراض 
ذوي  الطالب  الحتياجات  مالئمة  ومواد  تحتية  و)د( بنى  التعليم؛ 
أساسية  الشرب األساسية؛ و)و( مرافق صحية  مياه  اإلعاقة؛ و)هـ( 
التعاريف  )وفق  األيدي  لغسل  أساسية  و)ز( مرافق  مختلطة؛  غير 
الواردة في مؤشر توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة 

للجميع( الصحية 

العالمي في عدد المنح  التوسع بصورة ملحوظة على الصعيد  4.ب 
المدرسية المتاحة للبلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا، والدول 
الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان األفريقية، لاللتحاق بالتعليم العالي، 
واالتصاالت،  المعلومات  وتكنولوجيا  المهني  التدريب  ذلك  في  بما 
والبلدان  المتقدمة  البلدان  في  والعلمية  والهندسية  التقنية  والبرامج 

النامية األخرى، بحلول عام 2030

المنح  لتقديم  الرسمية  اإلنمائية  المساعدة  تدفقات  حجم  4.ب.1 
الدراسة ونوع  القطاع  بحسب  الدراسية، 

منها  بوسائل  المؤهلين،  المعلمين  عدد  في  كبيرة  زيادة  تحقيق  4.ج 
التعاون الدولي لتدريب المعلمين في البلدان النامية، وبخاصة في أقل 

ا والدول الجزرية الصغيرة النامية، بحلول عام 2030 البلدان نمّوً

4.ج.1 نسبة المعلمين في )أ( مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي؛ و )ب( 
التعليم االبتدائي؛ و )ج( التعليم اإلعدادي؛ و )د( التعليم الثانوي، الذين 
للمعلمين  م  المنظَّ التدريب  من  األدنى  الحد  على  األقل  على  حصلوا 
)كالتدريب التربوي(، قبل الخدمة أو في أثناء الخدمة، الالزم للتدريس 

على المستوى المناسب في بلد معين

الهدف 5.  تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات

1.5 القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في 
كل مكان

1.1.5 ما إذا كان ثمة أطر قانونية قائمة، أم ال، من أجل تعزيز وإنفاذ 
ورصد المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس

والفتيات  النساء  جميع  ضد  العنف  أشكال  جميع  على  القضاء   2.5
في المجالين العام والخاص، بما في ذلك االتجار بالبشر واالستغالل 

أنواع االستغالل الجنسي وغير ذلك من 

وما  عشرة  الخامسة  في  والفتيات  المعاشرات  النساء  نسبة   1.2.5
فوق، الالتي تعرضن لعنف بدني أو جنسي أو نفسي من عشير حالي 
شكل  بحسب  مصنفة  السابقة،  شهراً  عشر  االثني  خالل  سابق،  أو 

والعمر  العنف 



أهداف التنمية المستدامة - مشاركة مصر في التعميم والتعجيل ودعم السياسات 2018 - 2019 30

الالتي  وما فوق  عشرة  الخامسة  في  والفتيات  النساء  نسبة   2.2.5
تعرضن لعنف جنسي من أشخاص غير العشير، خالل االثني عشر 

العنف العمر ومكان حدوث  بحسب  السابقة،  شهراً 

3.5 القضاء على جميع الممارسات الضارة، من قبيل زواج األطفال، 
والزواج المبكر، والزواج القسري، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث

سنة،  و 24  بين 20  أعمارهن  تتراوح  الالتي  النساء  نسبة   1.3.5
والالتي تزوجن أو ارتبطن بقرين قبل بلوغ سن الخامسة عشرة وقبل 

بلوغ سن الثامنة عشرة

2.3.5 نسبة الفتيات والنساء الالتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 
عاماً، والالتي خضعن لعملية تشويه/بتر األعضاء التناسلية، بحسب العمر

المدفوعة  غير  المنزلي  والعمل  الرعاية  بأعمال  االعتراف   4.5
األجر وتقديرها، بتوفير الخدمات العامة والهياكل األساسية، ووضع 
سياسات للحماية االجتماعية، وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل األسرة 

الوطني الصعيد  مناسبا على  ذلك  يكون  والعائلة، حسبما  المعيشية 

الرعاية  وأعمال  المنزلية  لألعمال  المخصص  الوقت  نسبة   1.4.5
والمكان والعمر  الجنس  بحسب  األجر،  المدفوعة  غير 

المتساوية مع  للمرأة وفرصها  الكاملة والفعالة  المشاركة  5.5 كفالة 
الرجل في شغل المناصب القيادية على جميع مستويات صنع القرار 

في الحياة السياسية واالقتصادية والعامة

1.5.5 نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في )أ( البرلمانات الوطنية، 
و)ب( الحكومات المحلية

2.5.5 نسبة النساء في المناصب اإلدارية

6.5 كفالة حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية 
وعلى الحقوق اإلنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل 
المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية 

لمؤتمرات استعراضهما

1.6.5 نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين 15 سنة و 49 سنة 
الجنسية،  العالقات  بشأن  مستنيرة  قرارات  بأنفسهن  يتخذن  والالتي 

واستخدام وسائل منع الحمل، والرعاية المتعلقة بالصحة اإلنجابية

النساء  تكفل حصول  وأنظمة  قوانين  لديها  التي  البلدان  2.6.5 عدد 
الرعاية  خدمات  على  فأكثر  سنة   15 سن  في  الذين  والرجال 
والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية على نحو 

المساواة قدم  وعلى  كامل 

الموارد  في  متساوية  حقوقا  المرأة  لمنح  إصالحات  إجراء  5.أ 
االقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والسيطرة على 
والميراث  المالية،  الخدمات  الممتلكات، وعلى  األرض وغيرها من 

الوطنية للقوانين  وفقا  الطبيعية،  والموارد 

أراض زراعية  يمتلكون  الذين  المزارعين  نسبة مجموع  )أ(  5.أ.1 
الجنس؛  بحسب  الزراعية،  األراضي  في  مضمونة  حقوق  لديهم  أو 
الحقوق في األراضي  أو أصحاب  المالّك  بين  المرأة  و )ب( حصة 

الحيازة نوع  بحسب  الزراعية، 

ذلك  في  )بما  القانوني  اإلطار  فيها  يكفل  التي  البلدان  نسبة  5.أ.2 
القانون العرفي( للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية األراضي و/

عليها السيطرة  أو 

تكنولوجيا  وبخاصة  التمكينية،  التكنولوجيا  استخدام  تعزيز  5.ب 
المرأة تمكين  تعزيز  أجل  من  واالتصاالت،  المعلومات 

نوع  حسب  المحمول،  الهاتف  يملكون  الذين  األفراد  نسبة  5.ب.1 
لجنس ا

هذه  وتعزيز  لإلنفاذ  قابلة  وتشريعات  سليمة  سياسات  اعتماد  5.ج 
الجنسين وتمكين كل  بين  بالمساواة  للنهوض  والتشريعات  السياسات 

جميع المستويات على  والفتيات  النساء 

المخصصات  لتخصيص وتتبع  لديها نظم  التي  البلدان  5.ج.1 نسبة 
المرأة وتمكين  الجنسين  بين  للمساواة  المرصودة  العامة 
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الهدف 6.  كفالة توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة
1.6 تحقيق هدف حصول الجميع على نحو منصف على مياه الشرب 

المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030
التي  الشرب  مياه  من خدمات  يستفيدون  الذين  السكان  نسبة   1.1.6

مأمونة بطريقة  تدار 

الصحي  الصرف  خدمات  على  الجميع  حصول  هدف  تحقيق   2.6
اهتمام خاص  وإيالء  العراء،  في  التغوط  وإنهاء  الصحية،  والنظافة 
بحلول  يعيشون في أوضاع هشة،  والفتيات ومن  النساء  الحتياجات 

2030 عام 

لخدمات  السليمة  من اإلدارة  يستفيدون  الذين  السكان  نسبة   1.2.6
والمياه بالصابون  اليدين  غسل  مرافق  فيها  بما  الصحي،  الصرف 

النفايات  إلقاء  ووقف  التلوث،  من  بالحد  المياه  نوعية  تحسين   3.6
وخفض  حد،  أدنى  إلى  تسّربها  وتقليل  الخطرة،  الكيميائية  والمواد 
نسبة مياه المجاري غير المعالجة إلى النصف، وزيادة إعادة التدوير 
وإعادة االستخدام المأمون بنسبة كبيرة على الصعيد العالمي، بحلول 

2030 عام 

1.3.6 نسبة مياه الصرف الصحي المعالجة بطريقة آمنة

2.3.6 نسبة الكتل المائية اآلتية من مياه محيطة ذات نوعية جيدة

4.6 تحقيق زيادة كبيرة في كفاءة استخدام المياه في جميع القطاعات، 
وكفالة سحب المياه العذبة وإمداداتها على نحو مستدام من أجل معالجة 
شح المياه، والحد بقدر كبير من عدد األشخاص الذين يعانون من ندرة 

المياه، بحلول عام 2030

1.4.6 التغير في كفاءة استخدام المياه على مدى فترة من الزمن 

العذبة  المياه  سحب  المياه:  له  تتعرض  الذي  حجم الضغط   2.4.6
المتاحة العذبة  المياه  موارد  من  كنسبة 

المستويات،  جميع  على  المياه  لموارد  المتكاملة  اإلدارة  تنفيذ   5.6
بحلول  االقتضاء،  حسب  للحدود،  العابر  التعاون  منها  بوسائل 

عام 2030

1.5.6 درجة تنفيذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية )صفر-100(

2.5.6 نسبة مناطق أحواض المياه العابرة للحدود التي لها ترتيبات 
تنفيذية تتعلق بالتعاون في مجال المياه

6.6 حماية وترميم النظم اإليكولوجية المتصلة بالمياه، بما في ذلك 
المياه  ومستودعات  واألنهار  الرطبة  واألراضي  والغابات  الجبال 

2020 عام  بحلول  والبحيرات،  الجوفية 

1.6.6 نسبة التغير في نطاق النظم اإليكولوجية المتصلة بالمياه خالل 
فترة من الزمن

6.أ توسيع نطاق التعاون الدولي وتقديم الدعم في مجال بناء القدرات 
إلى البلدان النامية في األنشطة والبرامج المتصلة بالمياه والصرف 
الصحي، بما في ذلك جمع المياه، وإزالة ملوحتها، وكفاءة استخدام 
المياه، ومعالجة المياه المستعملة، وتكنولوجيات إعادة التدوير وإعادة 

االستخدام

بالمياه والصرف  المتصلة  الرسمية  اإلنمائية  المساعدة  مقدار  6.أ.1 
الصحي التي تعد جزءاً من خطة إنفاق تتولى الحكومة تنسيقها

6.ب دعم وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في تحسين إدارة المياه 
والصرف الصحي

6.ب.1 نسبة الوحدات اإلدارية المحلية التي لديها سياسات وإجراءات 
إدارة  المحلية في  المجتمعات  يتعلق بمشاركة  تنفيذية راسخة في ما 

خدمات المياه والصرف الصحي

الهدف 7.  كفالة حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة
1.7 كفالة حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة 

الموثوقة بحلول عام 2030
1.1.7 نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء

2.1.7 نسبة السكان الذي يعتمدون أساساً على الوقود والتكنولوجيا 
النظيفين
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مزيج  في  المتجددة  الطاقة  حصة  في  كبيرة  زيادة  تحقيق   2.7
لمي لعا ا قة  لطا ا

1.2.7 حصة الطاقة المتجددة في مجموع االستهالك النهائي للطاقة

الطاقة  استخدام  كفاءة  في  ن  للتحسُّ العالمي  المعدل  مضاعفة   3.7
2030 عام  بحلول 

1.3.7 كثافة الطاقة التي تقاس من حيث الطاقة األولية والناتج المحلي 
اإلجمالي

بحوث  إلى  الوصول  تيسير  أجل  من  الدولي  التعاون  تعزيز  7.أ 
وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، بما في ذلك تلك المتعلّقة بالطاقة المتجددة، 
والكفاءة في استخدام الطاقة، وتكنولوجيا الوقود األحفوري المتقدمة 
واألنظف، وتشجيع االستثمار في الهياكل األساسية للطاقة وتكنولوجيا 

الطاقة النظيفة، بحلول عام 2030

7.أ.1 التدفقات المالية الدولية الموجهة إلى البلدان النامية لدعم أنشطة 
البحث والتطوير في مجاالت الطاقة النظيفة وإنتاج الطاقة المتجددة، 

بما في ذلك النظم الهجينة

التكنولوجيا  مستوى  وتحسين  األساسية  الهياكل  نطاق  توسيع  7.ب 
من أجل تقديم خدمات الطاقة الحديثة والمستدامة للجميع في البلدان 
الصغيرة  الجزرية  والدول  نمواً،  البلدان  أقل  في  وبخاصة  النامية، 
المقدم  الدعم  لبرامج  وفقاً  الساحلية،  غير  النامية  والبلدان  النامية، 

2030 عام  بحلول  لكل منها، 

7.ب.1 االستثمارات في مجال كفاءة الطاقة كنسبة من الناتج المحلي 
اإلجمالي ومبلغ االستثمار المباشر األجنبي، في شكل تحويالت مالية، 
ألغراض  الالزمة  والتكنولوجيا  األساسية  الهياكل  توفير  أجل  من 

المستدامة التنمية 

الهدف 8.  تعزيز النمو االقتصادي المطرد، والشامل للجميع، والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع
الوطنية،  للظروف  الفردي وفقاً  النمو االقتصادي  الحفاظ على   1.8
وبخاصة الحفاظ على نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 7 في المائة 

على األقل سنوياً في أقل البلدان نمواً

للفرد  الحقيقي  اإلجمالي  المحلي  للناتج  السنوي  النمو  معدل   1.1.8
الواحد

2.8 تحقيق مستويات أعلى من اإلنتاجية االقتصادية من خالل التنويع، 
واالرتقاء بمستوى التكنولوجيا واالبتكار، بطرق تشمل التركيز على 

القطاعات المتسمة بالقيمة المضافة العالية والقطاعات الكثيفة العمالة

1.2.8 معدل النمو السنوي في الناتج المحلي اإلجمالي لكل شخص 
عامل

األنشطة  تدعم  والتي  التنمية  نحو  الموجهة  السياسات  تعزيز   3.8
والقدرة  الحرة،  األعمال  ومباشرة  الالئق،  العمل  اإلنتاجية، وفرص 
على  الرسمي  الطابع  إضفاء  على  وتشجع  واالبتكار،  اإلبداع  على 
ونموها،  الحجم،  والمتوسطة  والصغيرة  الصغر  المتناهية  المشاريع 

المالية الخدمات  على  الحصول  منها  بطرق 

1.3.8 نسبة العمالة غير الرسمية في غير العمالة الزراعية، بحسب 
الجنس

4.8 تحسين الكفاءة في استخدام الموارد العالمية في مجال االستهالك 
النمو  فصل  إلى  والسعي   ،2030 عام  حتى  تدريجيا،  واإلنتاج، 
االقتصادي عن التدهور البيئي، وفقا لإلطار العشري للبرامج المتعلق 
باالستهالك واإلنتاج المستدامين، مع اضطالع البلدان المتقدمة النمو 

الريادة بدور 

1.4.8 األثر المادي ونصيب الفرد من األثر المادي ونصيب الناتج 
المحلي اإلجمالي من األثر المادي

االستهالك  من  الفرد  ونصيب  المحلي  المادي  االستهالك   2.4.8
المحلي  الناتج  إلى  المحلي  المادي  االستهالك  المحلي ونسبة  المادي 

اإلجمالي

لجميع  الالئق  العمل  وتوفير  والمنتجة  الكاملة  العمالة  تحقيق   5.8
النساء والرجال، بمن فيهم الشباب واألشخاص ذوو اإلعاقة، وتكافؤ 

بحلول عام 2030 القيمة،  المتكافئ  العمل  لقاء  األجر 

1.5.8 متوسط الدخل في الساعة للنساء والرجال العاملين، بحسب 
الوظيفة والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة

2.5.8 معدل البطالة، بحسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة
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أو  بالعمالة  الملتحقين  غير  الشباب  نسبة  من  كبير  بقدر  الحد   6.8
2020 عام  بحلول  التدريب،  أو  التعليم 

1.6.8 نسبة الشباب )الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة و 24 سنة( 
خارج دائرة التعليم والعمالة والتدريب

7.8 اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة، وإنهاء الرق 
أشكال  أسوأ  واستئصال  حظر  وضمان  بالبشر،  واالتجار  المعاصر 
عمل األطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل 

األطفال بجميع أشكاله، بحلول عام 2025 

1.7.8 نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و 17 سنة 
والمنخرطين في سوق عمل األطفال وعددهم، بحسب الجنس والعمر

واألمن  السالمة  توفر  بيئات عمل  وإيجاد  العمل  حماية حقوق   8.8
المهاجرات،  المهاجرون، وبخاصة  العمال  العمال، بمن فيهم  لجميع 

المستقرة غير  الوظائف  في  والعاملون 

المميتة،  وغير  المميتة  العمل  إصابات  معدالت  في  التواتر   1.8.8
ووضعهم المهاجرين  جنس  نوع  بحسب 

2.8.8 مستوى امتثال البلدان لحقوق العمل )حرية تكوين الجمعيات 
الدولية  العمل  منظمة  نصوص  إلى  استناداً  الجماعية(  والمفاوضة 

المهاجرين ووضع  الجنس  بحسب  الوطنية،  والتشريعات 

المستدامة  السياحة  تعزيز  إلى  تهدف  سياسات  وتنفيذ  وضع   9.8
بحلول  المحلية،  والمنتجات  الثقافة  وتعزز  العمل  فرص  توفر  التي 

عام 2030

1.9.8 الناتج المحلي اإلجمالي للسياحة المباشرة كنسبة من مجموع 
الناتج المحلي اإلجمالي ومن معدل النمو 

المستدامة من مجموع  السياحة  الوظائف في قطاعات  نسبة   2.9.8
السياحة قطاع  في  الوظائف 

إمكانية  تشجيع  على  المحلية  المالية  المؤسسات  قدرة  تعزيز   10.8
الحصول على الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية للجميع، 

وتوسيع نطاقها

1.10.8 )أ( عدد فروع المصارف التجارية لكل 100,000 شخص 
بالغ، و )ب( عدد أجهزة الصرف اآللي لكل 100,000 شخص بالغ

البالغين )15 سنة فأكثر( الذين لهم حساب مصرفي  2.10.8 نسبة 
أو حساب في مؤسسة مالية أخرى أو لدى مقدم خدمات مالية متنقلة

النامية،  للبلدان  التجارة  أجل  من  المقدمة  المعونة  دعم  زيادة  8.أ 
المعزز  المتكامل  اإلطار  منها  بوسائل  نمواً،  البلدان  أقل  وبخاصة 

نمواً البلدان  أقل  إلى  المقدمة  بالتجارة  المتصلة  التقنية  للمساعدة 

المتصلة  والمدفوعات  االلتزامات  أجل  من  المقدمة  المعونة  8.أ.1 
بالتجارة

8.ب وضع وتفعيل استراتيجية عالمية لتشغيل الشباب وتنفيذ الميثاق 
الدولية،  العمل  منظمة  عن  الصادر  للعمل،  فرص  لتوفير  العالمي 

عام 2020 بحلول 

8.ب.1 وجود استراتيجية وطنية مكتملة وموضوعة قيد التنفيذ تتعلق 
بتشغيل الشباب، سواء بوصفها استراتيجية قائمة بذاتها أو عنصراً من 

استراتيجية وطنية للتشغيل

الهدف 9.  إقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع االبتكار
وقادرة  ومستدامة  وموثوقة  النوعية  جيدة  أساسية  هياكل  إقامة   1.9
للحدود،  وعابرة  إقليمية  أساسية  هياكل  ذلك  في  بما  الصمود،  على 
لدعم التنمية االقتصادية ورفاه اإلنسان، مع التركيز على تيسير ُسُبل 

المساواة بتكلفة ميسورة وعلى قدم  الجميع منها  استفادة 

من  كيلومترين  بعد  على  يعيشون  الذين  الريف  سكان  نسبة   1.1.9
الفصول جميع  في  لالستعمال  صالحة  طريق 

2.1.9 عدد الركاب وحجم الشحنات، بحسب وسيلة النقل
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2.9 تعزيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتحقيق زيادة كبيرة 
بحلول عام 2030 في حصة الصناعة في العمالة وفي الناتج المحلي 
اإلجمالي، بما يتماشى مع الظروف الوطنية، ومضاعفة حصتها في 

أقل البلدان نمواً

1.2.9 القيمة المضافة التصنيعية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 
للفرد

2.2.9 العمالة في الصناعة التحويلية كنسبة من مجموع العمالة

3.9 زيادة فرص حصول المشاريع الصناعية الصغيرة الحجم وسائر 
بما  المالية،  الخدمات  على  النامية،  البلدان  في  سيما  وال  المشاريع، 
القيمة  سالسل  في  وإدماجها  التكلفة،  الميسورة  االئتمانات  ذلك  في 

واألسواق

1.3.9 نسبة الصناعات الصغيرة الحجم من مجموع القيمة المضافة 
من الصناعات

2.3.9 نسبة الصناعات الصغيرة الحجم التي لها قرض أو خط ائتمان

4.9 تحسين الهياكل األساسية وتحديث الصناعات بحلول عام 2030 
اعتماد  وزيادة  الموارد  استخدام  كفاءة  زيادة  مع  مستدامة،  لجعلها 
التكنولوجيات والعمليات الصناعية النظيفة والسليمة بيئياً، ومع قيام 

لقدرات كل منها جميع البلدان باتخاذ إجراءات وفقاً 

1.4.9 انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من القيمة المضافة 

في  التكنولوجية  القدرات  وتحسين  العلمي،  البحث  تعزيز   5.9
النامية،  البلدان  سيما  وال  البلدان،  جميع  في  الصناعية  القطاعات 
بما في ذلك، بحلول عام 2030، تشجيع االبتكار وتحقيق زيادة كبيرة 
شخص،  مليون  لكل  والتطوير  البحث  مجال  في  العاملين  عدد  في 

والتطوير البحث  على  والخاص  العام  القطاعين  إنفاق  وزيادة 

المحلي  الناتج  من  كنسبة  والتطوير  البحث  على  اإلنفاق   1.5.9
لي اإلجما

2.5.9 العاملون في مجال البحث )بمكافئ الدوام الكامل( لكل مليون 
نسمة

في  الصمود  على  وقادرة  مستدامة  أساسية  هياكل  إنشاء  تيسير  9.أ 
المقدم  والتقني  والتكنولوجي  المالي  الدعم  بتحسين  النامية،  البلدان 
للبلدان األفريقية، وأقل البلدان نمواً، والبلدان النامية غير الساحلية، 

النامية الصغيرة  الجزرية  والدول 

باإلضافة  الرسمية  اإلنمائية  )المساعدة  الدولي  الدعم  9.أ.1 مجموع 
الهياكل األساسية إلى  الرسمية األخرى(  التدفقات  إلى 

التكنولوجيا  في  واالبتكار  والبحث  التطوير  أنشطة  دعم  9.ب 
مؤاتية  بيئة  وجود  كفالة  منها  بوسائل  النامية،  البلدان  في  المحلية 
من حيث السياسات للتنويع الصناعي وإضافة قيمة للسلع األساسية 

أخرى أمور  بين 

المتوسطة  التكنولوجية  للصناعة  المضافة  القيمة  نسبة  9.ب.1 
المضافة القيمة  مجموع  من  والمتقدمة 

9.ج تحقيق زيادة كبيرة في فرص الحصول على تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت، والسعي إلى توفير فرص الوصول الشامل والميسور 

إلى شبكة اإلنترنت في أقل البلدان نموا، بحلول عام 2020

بحسب  المحمول،  الهاتف  بشبكة  المشمولين  السكان  نسبة  9.ج.1 
لتكنولوجيا ا

الهدف 10.  الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها

ذلك  استمرار  الدخل ودعم  نمو  تحقيق  إلى  تدريجيا  التوصل   1.10
المعدل  من  أعلى  بمعدل  السكان،  من  المائة  في   40 ألدنى  النمو 

2030 عام  بحلول  الوطني،  المتوسط 

أو  المعيشية  األسر  إنفاق  من  الفرد  نصيب  نمو  معدالت   1.1.10
السكان ومجموع  السكان  من  المائة  في   40 أدنى  ضمن  إيراداتها 
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والسياسي  واالقتصادي  االجتماعي  اإلدماج  وتعزيز  تمكين   2.10
االنتماء  أو  أو اإلعاقة  الجنس  أو  السن  النظر عن  للجميع، بصرف 
العرقي أو اإلثني أو األصل أو الدين أو الوضع االقتصادي أو غير 

عام 2030 بحلول  ذلك، 

1.2.10 نسبة السكان الذين يعيشون دون 50 في المائة من متوسط 
الدخل، بحسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة

في  المساواة  انعدام  أوجه  من  والحد  الفرص،  تكافؤ  كفالة   3.10
النتائج، بوسائل منها إزالة القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، 
وتعزيز التشريعات والسياسات واإلجراءات المالئمة في هذا الصدد

1.3.10 نسبة السكان الذين أبلغوا عن تعرضهم شخصيا لممارسات 
السابقة ألسباب يحظر  أو تحرش خالل االثني عشر شهرا  تمييزية 

القانون الدولي لحقوق اإلنسان التمييز على أساسها

بشأن  وسياسات  مالية  سياسات  سيما  وال  سياسات،  اعتماد   4.10
تدريجياً المساواة  من  مزيد  وتحقيق  االجتماعية،  والحماية  األجور 

1.4.10 حصة العمل في الناتج المحلي اإلجمالي، بما في ذلك األجور 
ومدفوعات الحماية االجتماعية

5.10 تحسين تنظيم األسواق والمؤسسات المالية العالمية ورصدها 
وتعزيز تنفيذ تلك التنظيمات

1.5.10 مؤشرات السالمة المالية

6.10 ضمان تعزيز تمثيل البلدان النامية وإسماع صوتها في عملية 
العالمية،  الدولية  والمالية  االقتصادية  المؤسسات  في  القرار  صنع 
من أجل تحقيق المزيد من الفعالية والمصداقية والمساءلة والشرعية 

للمؤسسات

في  التصويت  في  وحقوقها  النامية  البلدان  عضوية  نسبة   1.6.10
الدولية المنظمات 

7.10 تيسير الهجرة وتنقل األشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم 
لها  المخطط  الهجرة  سياسات  منها تنفيذ  بطرق  بالمسؤولية،  ومتسم 

والتي تتسم بحسن اإلدارة

1.7.10 تكاليف التوظيف التي يتحملها الموظف كنسبة من اإليرادات 
السنوية في بلد المقصد

2.7.10 عدد البلدان التي نفذت سياسات هجرة متسمة بحسن اإلدارة

10.أ تنفيذ مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية، وبخاصة 
أقل البلدان نمواً، بما يتماشى مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية

الواردات من  المطبقة على  الجمركية  التعريفات  بنود  10.أ.1 نسبة 
أقل البلدان نمواً والبلدان النامية المتمتعة باإلعفاء الكامل من الرسوم 

الجمركية

المالية،  والتدفقات  الرسمية  اإلنمائية  المساعدة  تشجيع  10.ب 
بما في ذلك االستثمار األجنبي المباشر، إلى الدول التي تشتد الحاجة 
والدول  األفريقية،  والبلدان  نمواً،  البلدان  أقل  سيما  وال  إليها،  فيها 
وفقاً  الساحلية،  غير  النامية  والبلدان  النامية،  الصغيرة  الجزرية 

الوطنية وبرامجها  لخططها 

10.ب.1 مجموع تدفقات الموارد المخصصة للتنمية، بحسب البلدان 
المستفيدة والبلدان المانحة وأنواع التدفقات )على سبيل المثال المساعدة 

اإلنمائية الرسمية، واالستثمار األجنبي المباشر، والتدفقات األخرى(

10.ج خفض تكاليف معامالت تحويالت المهاجرين إلى أقل من 3 
في المائة، وإلغاء قنوات التحويالت المالية التي تربو تكاليفها على 5 

في المائة، بحلول عام 2030

10.ج.1 تكاليف التحويالت المالية كنسبة من المبالغ المحولة

الهدف 11.  جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة
مالئمة  أساسية  وخدمات  مساكن  على  الجميع  كفالة حصول   1.11
بحلول عام  الفقيرة،  األحياء  التكلفة، ورفع مستوى  وآمنة وميسورة 

2030

1.1.11 نسبة السكان الحضريين الذين يعيشون في أحياء فقيرة أو 
مستوطنات غير رسمية أو مساكن غير الئقة
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2.11 توفير إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل مأمونة وميسورة 
على  السالمة  وتحسين  ومستدامة،  إليها  الوصول  ويسهل  التكلفة 
اهتمام خاص  إيالء  العام، مع  النقل  بتوسيع نطاق  الطرق، وخاصًة 
والنساء  هشة  ظروف  في  يعيشون  الذين  األشخاص  الحتياجات 
واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن، بحلول عام 2030

1.2.11 نسبة السكان الذين تتوافر لهم وسائل النقل العام المناسبة، 
بحسب العمر والجنس واألشخاص ذوي اإلعاقة

والقدرة  والمستدام،  للجميع  الشامل  الحضري  التوسع  تعزيز   3.11
على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو 

قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام، بحلول عام 2030

1.3.11 نسبة معدل استهالك األراضي إلى معدل النمو السكاني

2.3.11 نسبة المدن التي لديها هيكل يتيح مشاركة المجتمع المدني 
على نحو مباشر في تخطيط المناطق الحضرية، ويعمل بانتظام وُيدار 

بطريقة ديمقراطية

4.11 تعزيز الجهود الرامية إلى حماية وصون التراث الثقافي 
والطبيعي العالمي

العام  القطاعين  )في  النفقات  مجموع  من  الفرد  نصيب   1.4.11
التراث  أصناف  جميع  وحفظ  وحماية  لصون  ُتنفق  التي  والخاص( 
الثقافي والطبيعي، بحسب نوع التراث )ثقافي وطبيعي ومختلط، وما 
يعتبره مركز التراث العالمي تراثاً( ومستوى الحكم )وطني وإقليمي، 
ومحلي/بلدي(، ونوع اإلنفاق )إنفاق تشغيلي/استثمار( ونوع التمويل 
القطاع  من  وتمويل  عينية،  )تبرعات  الخاص  القطاع  من  المقدم 

الرعاية( وبرامج  الربحي  غير  الخاص 

األشخاص  وعدد  الوفيات  عدد  في  كبير  انخفاض  تحقيق   5.11
المتأثرين، وانخفاض كبير في الخسائر االقتصادية المباشرة المتصلة 
بما  الكوارث،  بسبب  تحدث  التي  العالمي  اإلجمالي  المحلي  بالناتج 
الفقراء  حماية  على  التركيز  مع  بالمياه،  المتصلة  الكوارث  ذلك  في 

2030 عام  بحلول  هشة،  ظروف  في  يعيشون  الذين  واألشخاص 

مباشرة  تأثروا  ومن  والمفقودين  المتوفين  األشخاص  عدد   1.5.11
السكان بين كل 100,000 شخص من  الكوارث من  بسبب 

المحلي  بالناتج  المتصلة  المباشرة  االقتصادية  الخسائر   2.5.11
الحيوية  بالهياكل األساسية  التي لحقت  العالمي واألضرار  اإلجمالي 

الكوارث بسبب  األساسية  بالخدمات  لحقت  التي  األعطال  وعدد 

6.11 الحد من األثر البيئي السلبي الفردي للمدن، بُطرق منها إيالء 
اهتمام خاص لنوعية الهواء وإدارة نفايات البلديات وغيرها، بحلول 

عام 2030

ويجري  بانتظام  ُتجمع  التي  للمدن،  الصلبة  النفايات  نسبة   1.6.11
للمدن،  الصلبة  النفايات  على نحو كاف، من مجموع  نهائياً  تفريغها 

المدينة بحسب 

المثال  الجسيمات )على سبيل  لمستويات  السنوي  المتوسط   2.6.11
ح  الجسيمات من الفئة 2.5 والجسيمات من الفئة 10( في المدن )المرجَّ

حسب السكان(

7.11 توفير سبل استفادة الجميع من مساحات خضراء وأماكن عامة 
آمنة وشاملة للجميع ويمكن الوصول إليها، وال سيما بالنسبة للنساء 
واألطفال وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة، بحلول عام 2030

1.7.11 متوسط حصة المنطقة السكنية بالمدن التي تمثل فضاء مفتوحا 
لالستخدام العام للجميع، بحسب العمر والجنس واألشخاص ذوي اإلعاقة

العمر،  بحسب  أو الجنسي  البدني  التحرش  ضحايا  نسبة   2.7.11
خالل  حدوثه  ومكان  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  ووضع  والجنس، 

السابقة شهرا  عشر  االثني 

بين  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية  اإليجابية  الروابط  دعم  11.أ 
المناطق الحضرية والمناطق المحيطة بالمناطق الحضرية والمناطق 

التنمية الوطنية واإلقليمية الريفية، من خالل تعزيز تخطيط 

11.أ.1 نسبة السكان الذين يعيشون في المدن التي تنفذ خططاً إنمائية 
مدنية وإقليمية، وتدمج التوقعات السكانية واالحتياجات من الموارد، 

بحسب حجم المدينة



37

11.ب العمل، بحلول عام 2020، على تحقيق زيادة كبيرة في عدد 
وخططا  سياسات  وتنفذ  تعتمد  التي  البشرية  والمستوطنات  المدن 
متكاملة من أجل شمول الجميع، وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد، 
والتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، والقدرة على الصمود في 
الكوارث  لمخاطر  الكلية  اإلدارة  وتنفيذ  ووضع  الكوارث،  مواجهة 
على جميع المستويات، بما يتماشى مع إطار ِسنداي للحد من مخاطر 

2030.2015 للفترة  الكوارث 

11.ب.1 عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من 
مخاطر الكوارث تمشيا مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 

 .2030.2015 للفترة 

استراتيجيات  وتنفذ  تعتمد  التي  المحلية  الحكومات  نسبة  11.ب.2 
الوطنية  االستراتيجيات  مع  تمشياً  الكوارث  للحد من مخاطر  محلية 

الكوارث مخاطر  من  للحد 

المالية  المساعدة  تقديم  منها  بوسائل  نمواً،  البلدان  أقل  دعم  11.ج 
والتقنية، في إقامة المباني المستدامة والقادرة على الصمود باستخدام 

المحلية المواد 

البلدان نموا  أقل  إلى  المقدم  المخصص  المالي  الدعم  11.ج.1 نسبة 
والمتسمة  الصمود  على  والقادرة  المستدامة  المباني  وتجديد  لتشييد 

محلية مواد  باستخدام  الموارد  استخدام  في  بالكفاءة 

الهدف 12. كفالة وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة
االستهالك  بأنماط  المتعلقة  للبرامج  العشري  اإلطار  تنفيذ   1.12
وتولي  إجراءات،  باتخاذ  البلدان  قيام جميع  مع  المستدامة،  واإلنتاج 
التنمية  مستوى  مراعاة  مع  الريادة،  دور  النمو  المتقدمة  البلدان 

وقدراتها النامية  في البلدان 

لالستهالك  وطنية  عمل  خطط  لديها  التي  البلدان  عدد   1.1.12
واإلنتاج المستدامين أو التي أدمجت تلك الخطط في سياساتها الوطنية 

غاية أو  أولوية  باعتبارها 

2.12 تحقيق اإلدارة المستدامة واالستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية، 
بحلول عام 2030

ونصيب  المادي،  األثر  من  الفرد  ونصيب  المادي،  األثر   1.2.12
المادي األثر  من  اإلجمالي  المحلي  الناتج 

االستهالك  من  الفرد  ونصيب  المحلي  المادي  االستهالك   2.2.12
المحلي  الناتج  إلى  المحلي  المادي  االستهالك  المحلي ونسبة  المادي 

اإلجمالي

3.12 تخفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية العالمية على صعيد 
أماكن البيع بالتجزئة والمستهلكين بمقدار النصف، والحد من خسائر 
األغذية في مراحل اإلنتاج وسالسل اإلمداد، بما في ذلك خسائر ما 

بعد الحصاد، بحلول عام 2030

1.3.12 مؤشر الخسائر الغذائية العالمية

النفايات  الكيميائية وجميع  للمواد  بيئياً  السليمة  4.12 تحقيق اإلدارة 
طوال دورة عمرها، وفقاً لألطر الدولية المتفق عليها، والحد كثيراً 
من إطالقها في الهواء والماء والتربة من أجل التقليل إلى أدنى حد 
من آثارها الضارة على صحة اإلنسان والبيئة، بحلول عام 2020

1.4.12 عدد األطراف في االتفاقات البيئية الدولية المتعددة األطراف 
التي  الكيميائية،  المواد  من  الخطرة وغيرها  المواد  بنفايات  المتعلقة 
تفي بتعهداتها والتزاماتها في نقل المعلومات على النحو الذي يتطلبه 

كل اتفاق ذي صلة

النفايات  ونسبة  الخطرة  النفايات  توليد  من  الفرد  نصيب   2.4.12
المعالجة نوع  بحسب  المعاَلجة،  الخطرة 

5.12 الحد كثيراً من إنتاج النفايات، من خالل المنع والتخفيض وإعادة 
التدوير وإعادة االستعمال، بحلول عام 2030

أطنان  وعدد  الوطني،  الصعيد  على  التدوير  إعادة  معدل   1.5.12
تدويرها المعاد  المواد 

6.12 تشجيع الشركات، وال سيما الشركات الكبيرة والشركات عبر 
الوطنية، على اعتماد ممارسات مستدامة، وإدراج معلومات االستدامة 

في دورة تقديم تقاريرها

1.6.12 عدد الشركات التي تنشر تقارير تتعلق باالستدامة
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4  مع اإلقرار بأن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ هي المنتدى الحكومي الدولي األساسي للتفاوض بشأن االستجابة العالمية لتغير المناخ.

7.12 تعزيز ممارسات الشراء العمومي المستدامة، وفقا للسياسات 
الوطنية واألولويات 

المتعلقة  العمل  وخطط  السياسات  تنفذ  التي  البلدان  عدد   1.7.12
المستدام العمومي  بالشراء 

الصلة  ذات  المعلومات  مكان  في كل  للناس  تتوافر  أن  كفالة   8.12
والوعي بالتنمية المستدامة وأنماط العيش في وئام مع الطبيعة، بحلول 

عام 2030

1.8.12 مدى تعميم مراعاة ’1‘ تعليم المواطنة العالمية و ’2‘ التعليم 
المناخ(  التثقيف بشأن تغير  التنمية المستدامة )بما في ذلك  من أجل 
في )أ( السياسات التربوية الوطنية، و )ب( المناهج الدراسية و )ج( 

تدريب المعلمين و )د( تقييم الطالب

12.أ دعم البلدان النامية لتعزيز قدراتها العلمية والتكنولوجية للمضي 
قدما نحو أنماط استهالك وإنتاج أكثر استدامة

البحث  مجالي  في  النامية  البلدان  إلى  المقدم  الدعم  كمية  12.أ.1 
المستدامة  واإلنتاج  االستهالك  أنماط  إرساء  أجل  من  والتطوير 

بيئياً السليمة  والتكنولوجيا 

12.ب وضع وتنفيذ أدوات لرصد تأثيرات السياحة المستدامة، التي توفر 
فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية، في التنمية المستدامة

12.ب.1 عدد االستراتيجيات أو السياسات وخطط العمل المنفذة في 
مجال السياحة المستدامة المتفق على أدوات رصدها وتقييمها

تشجع  التي  الفعالة  غير  األحفوري  الوقود  إعانات  ترشيد  12.ج 
على اإلسراف في االستهالك، وذلك بإزالة تشوهات األسواق، وفقا 
والتخلص  الضرائب  هيكلة  إعادة  منها  بُطرق  الوطنية،  للظروف 
بالتدريج من اإلعانات الضارة، حيثما وجدت، إلظهار آثارها البيئية، 
للبلدان  الخاصة  والظروف  لالحتياجات  الكامل  االعتبار  إيالء  مع 
نموها  السلبية على  اآلثار  من  ممكن  أدنى حد  إلى  والتقليل  النامية، 

المتأثرة المحلية  والمجتمعات  الفقراء  حماية  يكفل  نحو  على 

12.ج.1 مقدار إعانات الوقود األحفوري لكل وحدة من الناتج المحلي 
اإلجمالي )اإلنتاج واالستهالك( وكنسبة من مجموع النفقات الوطنية 

على الوقود األحفوري

الهدف 13.  اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره4
المرتبطة  المخاطر  مواجهة  في  الصمود  على  القدرة  تعزيز   1.13
على  القدرة  وتعزيز  البلدان،  جميع  في  الطبيعية  والكوارث  بالمناخ 

المخاطر تلك  مع  التكيف 

1.1.13 عدد األشخاص المتوفين والمفقودين ومن تضرروا مباشرة 
بسبب الكوارث من بين كل 100,000 شخص

2.1.13 عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من 
مخاطر الكوارث تمشيا مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 

.2030.2015 للفترة 

استراتيجيات  وتنفذ  تعتمد  التي  المحلية  الحكومات  نسبة   3.1.13
الوطنية  االستراتيجيات  مع  تمشياً  الكوارث  للحد من مخاطر  محلية 

الكوارث مخاطر  من  للحد 

2.13 إدماج التدابير المتعلقة بتغير المناخ في السياسات 
واالستراتيجيات والخطط الوطنية

سياسة/ تفعيل  أو  وضع  عن  أبلغت  التي  البلدان  عدد   1.2.13
استراتيجية/خطة متكاملة تزيد قدراتها على التكيف مع اآلثار الضارة 
لتغير المناخ وتعزز القدرة على التأقلم مع المناخ،  والتنمية القائمة 
إنتاج  ال يهدد  نحو  على  المنخفضة  الدفيئة  غازات  انبعاثات  على 
األغذية )بما في ذلك وضع خطط تكيُّف وطنية، وتقديم مساهمة محددة 
على الصعيد الوطني، وبالغات وطنية، وتقرير عن المستجدات لفترة 

ذلك( أو غير  السنتين، 
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والمؤسسية  البشرية  والقدرات  الوعي  وإذكاء  التعليم  تحسين   3.13
بشأن التخفيف من تغير المناخ، والتكيف معه، والحد من أثره واإلنذار 

المبكر به

1.3.13 عدد البلدان التي أدمجت التخفيف من تغير المناخ، والتكيف 
االبتدائي  التعليم  مناهج  في  المبكر  واإلنذار  أثره  من  والحد  معه، 

والعالي والثانوي 

2.3.13 عدد البلدان التي أبلغت عن تعزيز قدرتها المؤسسية والهيكلية 
والفردية على تنفيذ تدابير التكيف والتخفيف ونقل التكنولوجيا والتدابير 

اإلنمائية

13.أ تنفيذ ما تعهدت به األطراف من البلدان المتقدمة النمو في اتفاقية 
التعبئة  بهدف  التزام  من  المناخ  تغير  بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم 
المشتركة لمبلغ قدره 100 بليون دوالر سنوياً بحلول عام 2020 من 
النامية، في سياق إجراءات  البلدان  لتلبية احتياجات  المصادر  جميع 
تخفيفية مجدية وشفافية في التنفيذ، وجعل الصندوق األخضر للمناخ 

في حالة تشغيل كامل بتزويده برأس المال في أقرب وقت ممكن

الواليات  بدوالر  مقّيماً  سنوياً  يجمع  الذي  السنوي  المبلغ  13.أ.1 
المتحدة في الفترة بين عامي 2020 و 2025 بهدف الوفاء بالتزام 

دوالر بليون   100 توفير 

التخطيط  قدرات  مستوى  لتحسين  الالزمة  اآلليات  تعزيز  13.ب 
واإلدارة الفعالين المتعلقين بتغير المناخ في أقل البلدان نموا، والدول 
الجزرية الصغيرة النامية، بما في ذلك التركيز على النساء والشباب 

والمهمشة المحلية  والمجتمعات 

النامية  الصغيرة  الجزرية  والدول  نمواً  البلدان  أقل  عدد  13.ب.1 
التي تتلقى دعماً متخصصاً ومقدار الدعم المقدم، بما في ذلك التمويل 
والتكنولوجيا وبناء القدرات، آلليات تحسين مستوى قدرات التخطيط 
التركيز على  ذلك  بما في  المناخ،  بتغير  المتعلقين  الفعالين  واإلدارة 

والمهمشة المحلية  والمجتمعات  والشباب  النساء 

الهدف 14. حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة
1.14 منع التلوث البحري بجميع أنواعه والحد منه بقدر كبير، وال 
سيما التلوث الناجم عن األنشطة البرية، بما في ذلك الحطام البحري، 

وتلوث المغذيات، بحلول عام 2025

1.1.14 مؤشر فرط المغذيات في المناطق الساحلية وكثافة المخلفات 
البالستيكية الطافية

2.14 إدارة النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية على نحو مستدام 
منها  بوسائل  كبيرة،  سلبية  آثار  حدوث  تجنب  أجل  من  وحمايتها، 
تعزيز قدرتها على الصمود، واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعادتها إلى 
ما كانت عليه من أجل تحقيق الصحة واإلنتاجية للمحيطات، بحلول 

عام 2020

ُتدار  التي  الوطنية  الحصرية  االقتصادية  المناطق  نسبة   1.2.14
اإليكولوجية النظم  على  قائمة  ُنهج  باستخدام 

3.14 تقليل تحمض المحيطات إلى أدنى حد ومعالجة آثاره، بجملة 
وسائل منها تعزيز التعاون العلمي على جميع المستويات

1.3.14 قياس متوسط الحموضة البحرية في مجموعة متفق عليها 
من محطات تمثيلية ألخذ العينات

المفرط والصيد  4.14 تنظيم الصيد على نحو فعال، وإنهاء الصيد 
الصيد  وممارسات  المنظم  وغير  عنه،  المبلغ  وغير  القانوني،  غير 
المدمرة، وتنفيذ خطط إدارة قائمة على العلم، من أجل إعادة األرصدة 
السمكية إلى ما كانت عليه في أقرب وقت ممكن، لتصل على األقل 
إلى المستويات التي يمكن أن تتيح إنتاج أقصى غلة مستدامة وفقا لماً 

تحدده خصائصها البيولوجية، بحلول عام 2020

1.4.14 نسبة األرصدة السمكية الموجودة ضمن المستويات المستدامة 
بيولوجياً
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 5 

مع مراعاة مفاوضات منظمة التجارة العالمية الجارية وجدول أعمال الدوحة اإلنمائي ووالية هونغ كونغ الوزارية.  5

5.14 حفظ 10 في المائة على األقل من المناطق الساحلية والبحرية، 
بما يتسق مع القانون الوطني والدولي، واستناداً إلى أفضل المعلومات 

العلمية المتاحة، بحلول عام 2020

1.5.14 نطاق المناطق المحمية مقابل المناطق البحرية

6.14 حظر أشكال معينة من اإلعانات المقدمة إلى مصائد األسماك 
التي تسهم في اإلفراط في قدرات الصيد وفي صيد األسماك، وإلغاء 
اإلعانات التي تساهم في صيد األسماك غير المشروع وغير المبلغ 
هذا  من  جديدة  إعانات  استحداث  واإلحجام عن  المنظم،  وغير  عنه 
والتفضيلية  الخاصة  المعاملة  تكون  أن  التسليم بضرورة  مع  القبيل، 
يتجزأ  ال  نمواً، جزءاً  البلدان  النامية وأقل  للبلدان  المالئمة والفعالة، 
من مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشأن اإلعانات المقدمة لمصائد 

األسماك، بحلول عام 2020 5

1.6.14 التقدم الذي تحرزه البلدان في مدى تنفيذ الصكوك الدولية 
الرامية إلى مكافحة صيد األسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه 

المنظم وغير 

7.14 زيادة الفوائد االقتصادية التي تتحقق للدول الجزرية الصغيرة 
البحرية،  للموارد  المستدام  االستخدام  من  نموا  البلدان  وأقل  النامية 
بجملة وسائل منها اإلدارة المستدامة لمصائد األسماك، وتربية األحياء 

المائية، والسياحة، بحلول عام 2030

1.7.14 مصائد األسماك المستدامة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 
في الدول الجزرية الصغيرة النامية، وأقل البلدان نمواً، وجميع البلدان

14.أ زيادة المعارف العلمية، وتطوير قدرات البحث، ونقل التكنولوجيا 
الدولية  الحكومية  األوقيانوغرافية  اللجنة  معايير  مراعاة  مع  البحرية، 
ومبادئها التوجيهية المتعلقة بنقل التكنولوجيا البحرية، من أجل تحسين 
صحة المحيطات، وتعزيز إسهام التنوع البيولوجي البحري في تنمية 
البلدان النامية، وال سيما الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا

14.أ.1 نسبة مجموع الميزانية المخصصة للبحوث في مجال 
التكنولوجيا البحرية

14.ب تيسير وصول صغار الصيادين الحرفيين إلى الموارد البحرية 
واألسواق

قانوني/ البلدان في مدى تطبيق إطار  الذي تحرزه  التقدم  14.ب.1 
تنظيمي/سياساتي/مؤسسي يعترف بحقوق مصائد األسماك الصغيرة 

في الوصول إلى الموارد البحرية ويحمي تلك الحقوق

استخداما  واستخدامها  ومواردها  المحيطات  حفظ  تعزيز  14.ج 
مستداما بتنفيذ القانون الدولي بصيغته الواردة في اتفاقية األمم المتحدة 
لقانون البحار التي تضع اإلطار القانوني لحفظ المحيطات ومواردها 
واستخدامها على نحو مستدام، على نحو ما تشير إليه الفقرة 158 من 

وثيقة »المستقبل الذي نصبو إليه«

على صكوك  التصديق  في  تقدماً  تحرز  التي  البلدان  عدد  14.ج.1 
الصكوك  تلك  قبول  وفي  الدولي،  القانون  تنفذ  بالمحيطات  متعلقة 
وتنفيذها بموجب أطر قانونية وسياساتية ومؤسسية، على النحو الوارد 
المحيطات  حفظ  أجل  من  البحار،  لقانون  المتحدة  األمم  اتفاقية  في 

مستدام نحو  على  واستخدامها  ومواردها، 

الهدف 15.  حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، 
ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي

1.15 كفالة حفظ وترميم النظم اإليكولوجية البرية والنظم اإليكولوجية 
للمياه العذبة الداخلية وخدماتها، وال سيما الغابات واألراضي الرطبة 
مستدام،  نحو  على  استخدامها  وكفالة  الجافة،  واألراضي  والجبال 
وذلك وفقاً لاللتزامات المنصوص عليها في االتفاقات الدولية، بحلول 

عام 2020

1.1.15 مساحة الغابات كنسبة من مجموع مساحة اليابسة

لليابسة  البيولوجي  التنوع  تجسد  التي  الهامة  المواقع  نسبة   2.1.15
النظام  نوع  بحسب  المحمية،  المناطق  تشملها  والتي  العذبة  والمياه 

اإليكولوجي
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ووقف  الغابات،  أنواع  لجميع  المستدامة  اإلدارة  تنفيذ  تعزيز   2.15
في  كبيرة  زيادة  وتحقيق  المتدهورة  الغابات  وترميم  الغابات،  إزالة 
بحلول  العالمي،  الصعيد  على  الغابات  وإعادة غرس  التشجير  نسبة 

2020 عام 

1.2.15 التقدم المحرز في إرساء اإلدارة المستدامة للغابات

بما  المتدهورة،  والتربة  األراضي  وترميم  التصحر،  مكافحة   3.15
في ذلك األراضي المتأثرة بالتصحر والجفاف والفيضانات، والسعي 
إلى تحقيق عالٍم خاٍل من ظاهرة تدهور األراضي، بحلول عام 2030

1.3.15 نسبة األراضي المتدهورة إلى مجموع مساحة اليابسة

تنوعها  ذلك  في  بما  الجبلية،  اإليكولوجية  النظم  حفظ  كفالة   4.15
البيولوجي، من أجل تعزيز قدرتها على توفير المنافع التي ال غنى 

2030 عام  بحلول  المستدامة،  التنمية  لتحقيق  عنها 

المهمة  المواقع  من  المحمية  بالمناطق  محسوبة  التغطية   1.4.15
الجبلي البيولوجي  للتنوع 

2.4.15 مؤشر الغطاء األخضر الجبلي

5.15 اتخاذ إجراءات عاجلة وهامة للحد من تدهور الموائل الطبيعية، 
ووقف فقدان التنوع البيولوجي، والقيام، بحلول عام 2020، بحماية 

دة ومنع انقراضها األنواع المهدَّ

1.5.15 مؤشر القائمة الحمراء

6.15 تعزيز التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام 
الموارد الجينية، وتعزيز السبل المناسبة للوصول إلى تلك الموارد، 

على النحو المتفق عليه دوليا

1.6.15 عدد البلدان التي اعتمدت أطرا تشريعية وإدارية وسياساتية 
لكفالة تقاسم المنافع على نحو عادل ومنصف

7.15 اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الصيد غير المشروع لألنواع 
المحمية من النباتات والحيوانات واالتجار بها، والتصدي لمنتجات 
والطلب  العرض  مستويي  على  المشروعة،  غير  البرية  األحياء 

السواء على 

أو  صيدها  جرى  التي  بها،  المتجر  البرية  األحياء  نسبة   1.7.15
مشروع غير  نحو  على  بها  االتجار 

النظم  إلى  الغازية  الغريبة  األنواع  إدخال  لمنع  تدابير  اتخاذ   8.15
اإليكولوجية لألراضي والمياه وتقليل أثر ذلك إلى حد كبير، ومراقبة 

األنواع ذات األولوية أو القضاء عليها، بحلول عام 2020

صلة،  ذات  وطنية  تشريعات  تعتمد  التي  البلدان  نسبة   1.8.15
وتخصص موارد كافية لمنع إدخال األنواع الغريبة الغازية إلى النظم 

مراقبتها أو  اإليكولوجية 

البيولوجي في عمليات  9.15 إدماج قيم النظم اإليكولوجية والتنوع 
الفقر،  من  الحد  واستراتيجيات  اإلنمائية،  والعمليات  التخطيط، 
2020 عام  بحلول  والمحلي،  الوطني  الصعيدين  على  والحسابات، 

وفقا  المنشأة  الوطنية  األهداف  تحقيق  نحو  المحرز  التقدم   1.9.15
الخطة  من  البيولوجي  بالتنوع  المتعلقة  آيتشي  أهداف  من   2 للهدف 

2020.2011 للفترة  البيولوجي  للتنوع  االستراتيجية 

15.أ حشد الموارد المالية من جميع المصادر وزيادتها زيادة كبيرة 
واستخدامها  اإليكولوجية  والنظم  البيولوجي  التنوع  حفظ  بغرض 

مستداماً استخداماً 

الموجهة لحفظ  العامة  الرسمية والنفقات  المساعدة اإلنمائية  15.أ.1 
التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية واستخدامها استخداماً مستداماً

15.ب حشد موارد كبيرة من جميع المصادر وعلى جميع المستويات 
بغرض تمويل اإلدارة المستدامة للغابات وتوفير ما يكفي من الحوافز 
للبلدان النامية لتعزيز تلك اإلدارة، تحقيقا ألغراض منها حفظ الغابات 

وإعادة التحريج

15.ب.1 المساعدة اإلنمائية الرسمية والنفقات العامة الموجهة لحفظ 
التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية واستخدامها استخداماً مستداماً
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15.ج تعزيز الدعم العالمي للجهود الرامية إلى مكافحة الصيد غير 
المشروع لألنواع المحمية واالتجار بها، وذلك بوسائل تشمل زيادة 
قدرات المجتمعات المحلية على السعي إلى الحصول على فرص سبل 

كسب الرزق المستدامة

أو  صيدها  جرى  التي  بها،  المتجر  البرية  األحياء  نسبة  15.ج.1 
مشروع غير  نحو  على  بها  االتجار 

الهدف 16. التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول 
الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات

من  به  يتصل  وما  العنف  أشكال  جميع  من  كبير  بقدر  الحد   1.16
مكان كل  في  الوفيات  معدالت 

1.1.16 عدد ضحايا القتل العمد لكل 100,000 نسمة، بحسب العمر 
ونوع الجنس

2.1.16 الوفيات المتصلة بالنـزاعات لكل 100,000 نسمة، بحسب 
العمر والجنس والسبب

أو  أو النفسي  للعنف البدني  تعرضوا  الذين  السكان  نسبة   3.1.16
السابقة شهرا  عشر  االثني  خالل  الجنسي 

على  عند تجوالهم  باألمان  يشعرون  الذين  السكان  نسبة   4.1.16
فيها يعيشون  التي  المنطقة  أنحاء  في  بمفردهم  األقدام 

واالستغالل  المعاملة  سوء  من  األطفال  له  يتعرض  ما  إنهاء   2.16
والتعذيب العنف  أشكال  وجميع  بالبشر  واالتجار 

1.2.16 نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و 17 
سنة والذين تعرضوا ألي عقاب بدني و/أو اعتداء نفسي من جانب 

مقدمي الرعاية في الشهر السابق

2.2.16 عدد ضحايا االتجار بالبشر لكل 100,000 نسمة، بحسب 
الجنس والعمر وشكل االستغالل

3.2.16 نسبة الشابات والشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 سنة 
و 29 سنة الذين تعرضوا للعنف الجنسي قبل سن الثامنة عشرة

3.16 تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وكفالة 
تكافؤ الفرص لوصول الجميع إلى العدالة

1.3.16 نسبة ضحايا العنف خالل االثني عشر شهرا السابقة الذين 
أبلغوا عما تعرضوا له من إيذاء إلى السلطات المختصة أو غيرها من 

آليات تسوية النـزاعات المعترف بها رسميا

2.3.16 المحتجزون غير المحكوم عليهم كنسبة من مجموع السجناء

4.16 الحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة لألموال واألسلحة، 
وتعزيز استرداد األصول المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال 

الجريمة المنظمة، بحلول عام 2030

الداخلة  المشروعة  غير  المالية  للتدفقات  اإلجمالية  القيمة   1.4.16
المتحدة( الواليات  لدوالرات  الحالية  )بالقيمة  والخارجة 

2.4.16 نسبة األسلحة المضبوطة أو المعثور عليها أو المسلّمة التي 
ت سلطة مختصة عن مصدرها غير المشروع/ظروفها أو تثّبتت  تحرَّ

من ذلك، تمشياً مع الصكوك الدولية
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1.5.16 نسبة األشخاص الذين اتصلوا مرة واحدة على األقل بمسؤول 5.16 الحد بقدر كبير من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما
حكومي ودفعوا رشوة لمسؤول حكومي، أو طلب منهم أولئك المسؤولون 

الحكوميون دفع رشوة، خالل االثني عشر شهرا السابقة

2.5.16 نسبة األعمال التجارية التي اتصلت مرة واحدة على األقل 
بمسؤول حكومي ودفعت رشوة إلى مسؤول حكومي أو طلب منها 
أولئك المسؤولون الحكوميون دفع رشوة، خالل االثني عشر شهرا 

السابقة

6.16 إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع 
المستويات

األصلية  الميزانية  من  كنسبة  الرئيسية  الحكومية  النفقات   1.6.16
شابه( ما  أو  الميزانية  رموز  )أو بحسب  القطاع  بحسب  المعتمدة، 

2.6.16 نسبة السكان الراضين عن تجربتهم األخيرة في االستفادة 
العامة الخدمات  من 

7.16  كفالة اتخاذ القرارات على نحو مستجيب لالحتياجات وشامل 
للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات

1.7.16 نسبة الوظائف )بحسب العمر، والجنس، واألشخاص ذوي 
اإلعاقة، والفئات السكانية( في المؤسسات العامة )الهيئات التشريعية 
مقارنة  القضائية(  والسلطة  العامة،  والخدمة  والمحلية،  الوطنية 

الوطني الصعيد  على  التوزيع  بمستويات 

القرار عملية شاملة  يعتقدون أن صنع  الذين  السكان  2.7.16 نسبة 
والفئة  واإلعاقة  والعمر  الجنس  بحسب  لالحتياجات،  وملبية  للجميع 

السكانية

8.16 توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحوكمة 
العالمية

1.8.16 نسبة عضوية البلدان النامية في المنظمات الدولية وحقوقها 
في التصويت في تلك المنظمات

1.9.16 نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين ُسجلت والداتهم في 9.16 توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد
قيد السجل المدني، بحسب العمر

الحريات  وحماية  المعلومات  إلى  الجمهور  وصول  كفالة   10.16
الدولية واالتفاقات  الوطنية  للتشريعات  وفقاً  األساسية، 

واالختطاف،  القتل،  حاالت  من  منه  التحقق  تم  ما  عدد   1.10.16
للصحفيين  والتعذيب  التعسفي،  واالحتجاز  القسري،  واالختفاء 
والعاملين في الوسط اإلعالمي المرتبطين بهم والنقابيين والمدافعين 

الماضية شهرا  عشر  االثني  خالل  اإلنسان  حقوق  عن 

و/أو  دستورية  وتطبق ضمانات  تعتمد  التي  البلدان  عدد   2.10.16
المعلومات على  الجمهور  إلطالع  سياساتية  و/أو  تشريعية 

16.أ تعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة، بجملة أمور منها التعاون 
الدولي، من أجل بناء القدرات على جميع المستويات، وال سيما في 

البلدان النامية، لمنع العنف ومكافحة اإلرهاب والجريمة

16.أ.1 وجود مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان وفقا لمبادئ 
باريس

لتحقيق  وإنفاُذها  التمييزية  غير  والسياسات  القوانين  تعزيز  16.ب 
المستدامة التنمية 

16.ب.1 نسبة السكان الذين أبلغوا عن تعرضهم شخصيا لممارسات 
السابقة ألسباب يحظر  أو تحرش خالل االثني عشر شهرا  تمييزية 

القانون الدولي لحقوق اإلنسان التمييز على أساسها
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الهدف 17.  تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة

الشؤون المالية
1.17 تعزيز تعبئة الموارد المحلية، بوسائل تشمل تقديم الدعم الدولي 
تحصيل  مجال  في  المحلية  القدرات  لتحسين  النامية،  البلدان  إلى 

اإليرادات من  وغيرها  الضرائب 

الناتج  من  كنسبة  اإلجمالية  الحكومية  اإليرادات  مجموع   1.1.17
المصدر بحسب  اإلجمالي،  المحلي 

2.1.17 نسبة الميزانية المحلية الممولة من الضرائب المحلية

2.17 قيام البلدان المتقدمة النمو بتنفيذ التزاماتها في مجال المساعدة 
تلك  من  العديد  التزام  ذلك  في  بما  كامالً،  تنفيذاً  الرسمية  اإلنمائية 
البلدان ببلوغ هدف تخصيص نسبة 0,7 في المائة من دخلها القومي 
النامية،  البلدان  إلى  المقدمة  الرسمية  اإلنمائية  للمساعدة  اإلجمالي 
وتخصيص نسبة تتراوح بين 0,15 في المائة و 0,20 في المائة من 
الدخل القومي اإلجمالي للمساعدة اإلنمائية الرسمية ألقل البلدان نمواً؛ 
ع مقدمو المساعدة اإلنمائية الرسمية على النظر في إمكانية رسم  ويشجَّ
هدف ُيخصص بموجبه 0,20 في المائة على األقل من الناتج القومي 

اإلجمالي للمساعدة اإلنمائية الرسمية ألقل البلدان نموا

1.2.17 صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية، ومجموعها، والمساعدة 
الدخل  من  كنسبة  نمواً،  البلدان  أقل  إلى  المقدمة  الرسمية  اإلنمائية 
القومي اإلجمالي للجهات المانحة في لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة 

الميدان االقتصادي التعاون والتنمية في  لمنظمة 

3.17 حشد موارد مالية إضافية من مصادر متعددة من أجل البلدان 
النامية

الرسمية  اإلنمائية  والمساعدة  األجنبي  المباشر  االستثمار   1.3.17
والتعاون في ما بين بلدان الجنوب كنسبة من إجمالي الميزانية المحلية

2.3.17 حجم التحويالت المالية )بدوالرات الواليات المتحدة( كنسبة 
من مجموع الناتج المحلي اإلجمالي

4.17 مساعدة البلدان النامية في تحقيق القدرة على تحمل الديون على 
المدى الطويل من خالل تنسيق السياسات الرامية إلى تعزيز التمويل 
االقتضاء،  حسب  هيكلتها،  وإعادة  الديون  أعباء  وتخفيف  بديون 
ومعالجة مسألة الديون الخارجية للبلدان الفقيرة المثقلة بها إلخراجها 

من حالة المديونية الحرجة

1.4.17 تكاليف خدمة الدين كنسبة من صادرات السلع والخدمات

1.5.17 عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ نظماً لتشجيع االستثمار لصالح 5.17 اعتماد نظم لتشجيع االستثمار ألقل البلدان نمواً، وتنفيذها
أقل البلدان نمواً

التكنولوجيا
والجنوب  الشمال  بين  والدولي  اإلقليمي  التعاون  تعزيز   6.17
بالعلوم  يتعلق  ما  في  الثالثي  والتعاون  الجنوب  بلدان  بين  ما  وفي 
والتكنولوجيا واالبتكار والوصول إليها، وتعزيز تبادل المعارف وفق 
شروط متفق عليها، بوسائل تشمل تحسين التنسيق في ما بين اآلليات 
القائمة، وال سيما على مستوى األمم المتحدة، ومن خالل آلية عالمية 

لتيسير التكنولوجيا

التكنولوجيا  و/أو  العلوم  مجالي  في  التعاون  اتفاقات  عدد   1.6.17
التعاون نوع  بحسب  البلدان،  بين  المبرمة 

2.6.17 االشتراكات في اإلنترنت السلكي ذي النطاق العريض لكل 
100 من السكان، بحسب السرعة
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7.17 تعزيز تطوير تكنولوجيات سليمة بيئياً ونقلها ونشرها وتعميمها 
التساهلية  الشروط  ذلك  في  بما  مواتية،  بشروط  النامية  البلدان  في 

والتفضيلية، وذلك على النحو المتفق عليه

1.7.17 مجموع مبلغ التمويل المعتمد للبلدان النامية من أجل تعزيز 
تطوير تكنولوجيات سليمة بيئياً ونقلها ونشرها وتعميمها في البلدان 

النامية

8.17 التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا وآلية بناء القدرات في مجاالت 
عام  بحلول  نمواً  البلدان  أقل  لصالح  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلم 
2017، وتعزيز استخدام التكنولوجيات التمكينية، وال سيما تكنولوجيا 

واالتصاالت المعلومات 

1.8.17 نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت

بناء القدرة

9.17 تعزيز الدعم الدولي لتنفيذ بناء القدرات في البلدان النامية تنفيذاً 
فعاالً ومحدد األهداف من أجل دعم الخطط الوطنية الرامية إلى تنفيذ 
الشمال  بين  التعاون  تشمل  بوسائل  المستدامة،  التنمية  أهداف  جميع 

والجنوب وفي ما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي

تشمل  )بوسائل  والتقنية  المالية  للمساعدة  الدوالرية  القيمة   1.9.17
والتعاون  الجنوب  بلدان  بين  ما  وفي  والجنوب  الشمال  بين  التعاون 

النامية للبلدان  المرصودة  الثالثي( 

التجارة

10.17 إيجاد نظام تجاري متعدد األطراف عالمي وقائم على القواعد 
العالمية،  التجارة  تمييزي ومنصف في إطار منظمة  ومفتوح وغير 
الدوحة  خطة  إطار  في  الجارية  المفاوضات  اختتام  منها  بوسائل 

المنظمة تلك  التي وضعتها  اإلنمائية 

أنحاء  جميع  في  الجمركية  للتعريفات  المرجح  المتوسط   1.10.17
العالم

النامية، وال سيما  البلدان  في صادرات  كبيرة  زيادة  تحقيق   11.17
العالمية  الصادرات  من  نمواً  البلدان  أقل  حصة  مضاعفة  بغرض 

2020 عام  بحلول 

الصادرات  من  نمواً  البلدان  وأقل  النامية  البلدان  حصة   1.11.17
لعالمية ا

12.17 تحقيق التنفيذ المناسب التوقيت لوصول منتجات جميع أقل 
البلدان نمواً إلى األسواق بدون رسوم جمركية أو حصص مفروضة، 
تماشياً مع قرارات منظمة التجارة العالمية، بوسائل منها كفالة جعل 
قواعد المنشأ التفضيلية المنطبقة على واردات أقل البلدان نمواً شفافًة 
وبسيطًة، وكفالة مساهمة تلك القواعد في تيسير الوصول إلى األسواق

1.12.17 متوسط التعريفات الجمركية التي تواجهها البلدان النامية 
وأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية

المسائل العامة

اتساق السياسات والمؤسسات

13.17 تعزيز استقرار االقتصاد الكلي على الصعيد العالمي، بوسائل 
تشمل تنسيق السياسات وتحقيق اتساقها

1.13.17 لوحة متابعة حالة االقتصاد الكلي

1.14.17 عدد البلدان التي لديها آليات لتعزيز اتساق سياسات التنمية 14.17 تعزيز اتساق السياسات ألغراض التنمية المستدامة
المستدامة
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وتنفيذ  لوضع  بلد  لكل  والقيادة  السياساتي  الهامش  احترام   15.17
المستدامة التنمية  وتحقيق  الفقر  على  للقضاء  سياسات 

المملوكة  التخطيط  وأدوات  النتائج  أطر  استخدام  مدى   1.15.17
اإلنمائي التعاون  مقدمي  جانب  من  للبلدان 

شراكات أصحاب المصلحة المتعددين

المستدامة،  التنمية  تحقيق  العالمية من أجل  الشراكة  تعزيز   16.17
وتكميلها بشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين لجمع المعارف 
والخبرات والتكنولوجيا والموارد المالية وتقاسمها، وذلك بهدف دعم 
البلدان  البلدان، وال سيما  المستدامة في جميع  التنمية  أهداف  تحقيق 

النامية

1.16.17 عدد البلدان التي أبلغت عن إحراز تقدم في ما يتعلق بأطر 
رصد فعالية التنمية ألصحاب المصلحة المتعددين التي تدعم تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة

17.17 تشجيع وتعزيز الشراكات العامة والشراكات بين القطاع العام 
من  باالستفادة  الفعالة،  المدني  المجتمع  وشراكات  الخاص  والقطاع 

الخبرات المكتسبة من الشراكات ومن استراتيجياتها لتعبئة الموارد

للشراكات  المرصود  المتحدة  الواليات  بدوالرات  المبلغ   1.17.17
المدني المجتمع  وشراكات  والخاص  العام  القطاعين  بين 

البيانات والرصد والمساءلة

18.17 تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، بما في ذلك أقل 
البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، لتحقيق زيادة كبيرة في 
توافر بيانات عالية الجودة ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب 
من  والوضع  واإلثني،  العرقي  واالنتماء  والسن،  والجنس،  الدخل، 
حيث الهجرة، واإلعاقة، والموقع الجغرافي، وغيرها من الخصائص 

ذات الصلة في السياقات الوطنية، بحلول عام 2020

1.18.17 نسبة مؤشرات التنمية المستدامة الموضوعة على الصعيد 
بالغاية  صلة  ذات  تكون  عندما  لها  الكامل  التصنيف  مع  الوطني، 

الرسمية لإلحصاءات  األساسية  للمبادئ  وفقاً  المستهدفة، 

الصعيد  لديها تشريعات إحصائية على  التي  البلدان  2.18.17 عدد 
الرسمية لإلحصاءات  األساسية  بالمبادئ  تتقيد  والتي  الوطني 

3.18.17 عدد البلدان التي لديها خطة إحصائية وطنية ممولة بالكامل 
وقيد التنفيذ، بحسب مصدر التمويل

19.17 االستفادة من المبادرات القائمة لوضع مقاييس للتقدم المحرز 
في تحقيق التنمية المستدامة تكمل الناتج المحلي اإلجمالي، ودعم بناء 

القدرات اإلحصائية في البلدان النامية، بحلول عام 2030

2.19.17 نسبة البلدان التي )أ( أجرت تعداداً واحداً على األقل للسكان 
والمساكن في السنوات العشر الماضية؛ و)ب( حققت نسبة 100 في 

المائة في تسجيل المواليد ونسبة 80 في المائة في تسجيل الوفيات

القدرات  لتعزيز  المتاحة  الموارد  الدوالرية لجميع  القيمة   1.19.17
النامية البلدان  اإلحصائية في 
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