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 إعالن وبرنامج عمل بيجينوالترابط بين أهداف التنمية المستدامة 

  إعالن ومنهاج عمل بيجين

 مجاالت االهتمام الحاسمة()

  لتنمية المستدامةاأهداف 

 )المقاصد(

 

 ةعبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأ -ألف

بحلول عام القضاء على الفقر المدقع للناس أجمعين أينما كانوا  1.1

 1.25، وهو يُقاس حاليا بعدد األشخاص الذين يعيشون بأقل من 2030

 .دوالر في اليوم

 

 

 

 ةعبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأ -ألف

وضع أطر سياساتية سليمة على كل من الصعيد الوطني .ب 1

لح واإلقليمي والدولي، استناداً إلى استراتيجيات إنمائية مراعية لمصا

الفقراء ومراعية للمنظور الجنساني، من أجل تسريع وتيرة االستثمار 

 .في اإلجراءات الرامية إلى القضاء على الفقر

 

 

 

 ةعبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأ -ألف

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

 .2030األقل بحلول عام 

 

 

 

 ةعبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأ -ألف

 المرأة والصحة -جيم

  

استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية مالئمة على الصعيد  3.1
الوطني للجميع ووضع حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية صحية واسعة 

 .2030والضعفاء بحلول عام للفقراء 

 

 

 ةعبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأ -ألف

 تعليم المرأة وتدريبها -باء

 المرأة واالقتصاد -واو

 حقوق االنسان للمرأة -طاء

 الطفلة -الم

ضمان تمتّع جميع الرجال والنساء، وال سيما الفقراء والضعفاء  4.1
على الموارد االقتصادية، وكذلك منهم، بنفس الحقوق في الحصول 

حصولهم على الخدمات األساسية، وعلى حق ملكية األراضي 

والتصّرف فيها وغيره من الحقوق المتعلّقة بأشكال الملكية األخرى، 

وبالميراث، وبالحصول على الموارد الطبيعية، والتكنولوجيا الجديدة 
متناهي الصغر، المالئمة، والخدمات المالية، بما في ذلك التمويل ال

 .2030بحلول عام 

 

 

 
 

 ةعبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأ -ألف

 المرأة والصحة -جيم

 الطفلة -الم

، بما 2030وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية، بحلول عام  2.2

في ذلك تحقيق األهداف المتّفق عليها دوليا بشأن توقّف النمو والهزال 
لدى األطفال دون سن الخامسة، ومعالجة االحتياجات التغذوية 

للمراهقات والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن بحلول عام 

2025. 

 
 

 

 والصحة المرأة -جيم

 

حالة وفاة  70خفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية إلى أقل من  1.3

 .2030مولود حي بحلول عام  100 000لكل 

 

 

 تعليم المرأة وتدريبها -باء

 المرأة والصحة -جيم

 الطفلة -الم

ضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية  7.3

ومعلومات تنظيم األسرة والتوعية واإلنجابية، بما في ذلك خدمات 

الخاصة به، وإدماج الصحة اإلنجابية في االستراتيجيات والبرامج 

 .2030الوطنية بحلول عام 

 

 

 تعليم المرأة وتدريبها -باء

 الطفلة -الم

ضمان أن يتمتّع جميع البنات والبنين والفتيات والفتيان بتعليم  1.4

مما يؤدي إلى تحقيق نتائج ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّد، 

 2030تعليمية مالئمة وفعالة بحلول عام 
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 تعليم المرأة وتدريبها -باء

 المرأة والصحة -جيم

 الطفلة -الم

ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية  2.4

جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل 

 .2030حتى يكونوا جاهزين للتعليم االبتدائي بحلول عام االبتدائي 

 
 

 

 تعليم المرأة وتدريبها -باء

 المرأة والصحة -جيم

 الطفلة -الم

ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول على  3.4

التعليم المهني والتعليم العالي الجيّد والميسور التكلفة، بما في ذلك 

 .2030بحلول عام التعليم الجامعي، 

 

 

 تعليم المرأة وتدريبها -باء

 المرأة واالقتصاد -واو

 الطفلة -الم

الزيادة بنسبة كبيرة في عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم  4.4

المهارات المناسبة، بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية، للعمل 

 .2030عام وشغل وظائف الئقة ولمباشرة األعمال الحرة بحلول 

 

 

 تعليم المرأة وتدريبها -باء

 المرأة واالقتصاد -واو

 الطفلة -الم

الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المنح المدرسية المتاحة للبلدان .ب 4
النامية على الصعيد العالمي للبلدان النامية، وبخاصة ألقل البلدان نموا 

لاللتحاق بالتعليم  والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان األفريقية،

العالي، بما في ذلك منح التدريب المهني وتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت، والبرامج التقنية والهندسية والعلمية في البلدان المتقدمة 

 .2030النمو والبلدان النامية األخرى، بحلول عام 

 

 

 

 ةعبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأ -ألف

 تعليم المرأة وتدريبها -باء

 المرأة واالقتصاد -واو

 الطفلة -الم

 

القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ  5.4

فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات 

الضعيفة، بما في ذلك لألشخاص ذوي اإلعاقة والشعوب األصلية 

 .2030ظل أوضاع هشة، بحلول عام واألطفال الذين يعيشون في 

 

 

 

 

 تعليم المرأة وتدريبها -باء

 الطفلة -الم

ضمان أن يلّم جميع الشباب ونسبة كبيرة من الكبار، رجاالً ونساء  6.4

 .2030على حد سواء، بالقراءة والكتابة والحساب بحلول عام 

 

 

 تعليم المرأة وتدريبها -باء

 المرأة والنزاع المسلح -هاء

 الطفلة -الم

ضمان أن يكتسب جميع المتعلّمين المعارف والمهارات الالزمة  7.4

لدعم التنمية المستدامة، بما في ذلك بجملة من الُسبُل من بينها التعليم 
لتحقيق التنمية المستدامة واتّباع أساليب العيش المستدامة، وحقوق 

اإلنسان، والمساواة بين الجنسين، والترويج لثقافة السالم والالعنف 

واطنة العالمية وتقدير التنوع الثقافي وتقدير مساهمة الثقافة في والم

 .2030التنمية المستدامة، بحلول عام 

 

 

 

 عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة  -ألف

 تعليم المرأة وتدريبها -باء

 المرأة والصحة  -جيم

 المرأة واالقتصاد  -واو

 القرارالمرأة في مواقع السلطة وصنع  -زاي

 اآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأة  -حاء

 حقوق اإلنسان للمرأة  -طاء

 

 

 

 

 

 

 

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل  1.5

 .مكان
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 الطفلة -الم

 عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة  -ألف

 العنف ضد المرأة -دال

 المرأة واالقتصاد  -واو

 حقوق اإلنسان للمرأة  -طاء

 الطفلة -الم

 

القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في  2.5

المجالين العام والخاص، بما في ذلك االتجار بالبشر واالستغالل 

 .الجنسي وغير ذلك من أنواع االستغالل

 
 

 

 المرأة والصحة  -جيم

  المرأةالعنف ضد  -دال

 اآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأة  -حاء

 حقوق اإلنسان للمرأة  -طاء

 الطفلة -الم

  

القضاء على جميع الممارسات الضارة، من قبيل زواج األطفال  3.5

والزواج المبكر والزواج القسري، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث 

 .)ختان اإلناث(

 

 
 

 

 المرأة واالقتصاد  -واو

 العنف ضد المرأة -دال

 حقوق اإلنسان للمرأة  -طاء

االعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة األجر والعمل المنزلي  4.5

وتقديرها من خالل توفير الخدمات العامة والبنى التحتية ووضع 

سياسات الحماية االجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل األسرة 

 د الوطنيمناسباً على الصعيالمعيشية والعائلة، حسبما يكون ذلك 

 

 

 تعليم المرأة وتدريبها -باء

 المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار -زاي

 اآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأة  -حاء

كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص  5.5
المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات 

 صنع القرار في الحياة السياسية واالقتصادية والعامة

 

 

 تعليم المرأة وتدريبها -باء

 المرأة والصحة  -جيم

 الطفلة -الم

 

ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية  6.5

وعلى الحقوق اإلنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل 

والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية المؤتمر الدولي للسكان 

 .لمؤتمرات استعراضهما

 

 

 

 تعليم المرأة وتدريبها  -باء

 المرأة واالقتصاد  -واو

 اآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأة  -حاء

لقيام بإصالحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد .أ ا5
حق الملكية والتصّرف في االقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على 

األراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث 

 والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية

 

 

 تعليم المرأة وتدريبها -باء

 المرأة واالقتصاد  -واو

 المرأة والصحة -جيم

 

 تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا.ب 5

 المعلومات واالتصاالت، من أجل تعزيز تمكين المرأة

 

 

 عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة  -ألف

 تعليم المرأة وتدريبها -باء

 المرأة واالقتصاد  -واو

اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة لإلنفاذ وتعزيز السياسات .ج 5

والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين 

 .وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات
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 اآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأة  -حاء

 حقوق اإلنسان للمرأة  -طاء

 المرأة ووسائط االعالم -ياء

 الطفلة -الم

 عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة  -ألف

 المرأة والصحة -جيم

 حقوق اإلنسان للمرأة  -طاء

 المرأة والبيئة -كاف

 الطفلة -الم

 

 

تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب  1.6

 .2030المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 

 
 

 

 

 عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة  -ألف

 المرأة والصحة -جيم

 الطفلة -الم

الجميع على خدمات الصرف الصحي تحقيق هدف حصول  2.6

والنظافة الصحية ووضع نهاية للتغوط في العراء، وإيالء اهتمام 
خاص الحتياجات النساء والفتيات ومن يعيشون في ظل أوضاع هشة، 

 2030بحلول عام 

 

 

 عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة  -ألف

 المرأة والصحة -جيم

 حقوق اإلنسان للمرأة  -طاء

 المرأة والبيئة -كاف

 الطفلة -الم

 

زيادة كفاءة استخدام المياه في جميع القطاعات زيادة كبيرة  4.6

وضمان سحب المياه العذبة وإمداداتها على نحو مستدام من أجل 

معالجة شح المياه، والحد بدرجة كبيرة من عدد األشخاص الذين 

 2030عام  يعانون من ندرة المياه، بحلول

 

 
 

 

 عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة  -ألف

 المرأة والصحة -جيم

 حقوق اإلنسان للمرأة  -طاء

 المرأة والبيئة -كاف

 الطفلة -الم

 
 

تنفيذ اإلدارة المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات، بما  5.6

االقتضاء، بحلول عام في ذلك من خالل التعاون العابر للحدود حسب 

2030. 

 

 
 

 

 عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة  -ألف

 المرأة واالقتصاد  -واو

 المرأة والبيئة -كاف

 الطفلة -الم

 

ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة  1.7

 .2030الحديثة الموثوقة بحلول عام 

 

 

 عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة  -ألف

 تعليم المرأة وتدريبها -باء

 المرأة واالقتصاد  -واو

 

توسيع نطاق البُنى التحتية وتحسين مستوى التكنولوجيا من أجل .ب 7
تقديم خدمات الطاقة الحديثة والمستدامة للجميع في البلدان النامية، 

والدول الجزرية الصغيرة النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموا 

والبلدان النامية غير الساحلية، وفقا لبرامج الدعم الخاصة بكل منها 

 .2030على حدة، بحلول عام 

 

 

تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم األنشطة  3.8 عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة  -ألف
اإلنتاجية، وفرص العمل الالئق، ومباشرة األعمال الحرة، والقدرة 

 
 



5 

 

 تعليم المرأة وتدريبها -باء

 المرأة واالقتصاد  -واو

 وصنع القرارالمرأة في مواقع السلطة  -زاي

على اإلبداع واالبتكار، وتشجع على إضفاء الطابع الرسمي على 
المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، ونموها، بما 

  ذلك من خالل الحصول على الخدمات الماليةفي 

 عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة  -ألف

 المرأة واالقتصاد  -واو

 المرأة والبيئة -كاف

تحسين الكفاءة في استخدام الموارد العالمية في مجال االستهالك  4.8

، والسعي إلى فصل النمو 2030واإلنتاج، تدريجيا، حتى عام 
االقتصادي عن التدهور البيئي، وفقا لإلطار العشري للبرامج بشأن 

االستهالك واإلنتاج المستدامين، مع اضطالع البلدان المتقدمة النمو 

 .الريادة بدور

 
 

 

 عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة  -ألف

 المرأة واالقتصاد  -واو

وتوفير العمل الالئق لجميع النساء تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة  5.8

ذلك الشباب واألشخاص ذوو اإلعاقة، وتكافؤ األجر  في والرجال، بما

 2030 لقاء العمل المتكافئ القيمة، بحلول عام

 

 

 عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة  -ألف

 تعليم المرأة وتدريبها -باء

 المرأة واالقتصاد  -واو

 الطفلة -الم

 

 

 

الحد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمالة  6.8

 .2020 التعليم أو التدريب بحلول عام أو

 

 

 
 

 عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة -ألف

 العنف ضد المرأة -دال

 المرأة والنزاع المسلح -هاء

 الطفلة -الم

السخرة وإنهاء الرق اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على  7.8

المعاصر واالتجار بالبشر لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل 
األطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل 

 .2025األطفال بجميع أشكاله بحلول عام 

 

 

 عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة -ألف

  العنف ضد المرأة -دال

 المرأة واالقتصاد  -واو

 الطفلة -الم

 

حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل سالمة وآمنة لجميع العمال،  8.8

بمن فيهم العمال المهاجرون، وبخاصة المهاجرات، والعاملون في 

 .المستقرة الوظائف غير

 

 

 

 عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة -ألف

 تعليم المرأة وتدريبها -باء

 المرأة واالقتصاد  -واو

تعزيز قدرة المؤسسات المالية المحلية على تشجيع إمكانية  10.8

الحصول على الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية للجميع، 

 .وتوسيع نطاقها

 

 

 عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة -ألف

 تعليم المرأة وتدريبها -باء

 قتصادالمرأة واال -واو

 حقوق اإلنسان للمرأة  -طاء

 

وضع وتفعيل استراتيجية عالمية لتشغيل الشباب وتنفيذ الميثاق .ب 8

العالمي لتوفير فرص العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية بحلول 

 2020 عام

 

 

 

 عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة -ألف

 تعليم المرأة وتدريبها -باء

  المرأة واالقتصاد -واو

 

قامة بنى تحتية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة على إ 1.9

الصمود، بما في ذلك البنى التحتية اإلقليمية والعابرة للحدود، لدعم 
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التنمية االقتصادية ورفاه اإلنسان، مع التركيز على تيسير ُسبُل وصول  الطفلة -الم

 .قدم المساواةالجميع إليها بتكلفة ميسورة وعلى 

 عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة -ألف

 تعليم المرأة وتدريبها -باء

  المرأة واالقتصاد -واو

 الطفلة -الم

 

زيادة فرص حصول المشاريع الصناعية الصغيرة الحجم وسائر  3.9

المشــاريع، وال ســيما في البلدان النامية، على الخدمات المالية، بما 

في ذلك االئتمانات الميسـورة التكلفة، وإدماجها في سـالسـل القيمة 

 .واألسواق

 

 

 

 عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة -ألف

 تعليم المرأة وتدريبها -باء

 المرأة ووسائط االعالم -ياء

 الطفلة -الم

 

دة كبيرة في فرص الحصول على تكنولوجيـا اج تحقيق زيـ.9

المعلومات واالتصاالت، والسعي إلى توفير فرص الوصـول الشامل 
والميسـور إلى شـبكـة اإلنترنت في أقـل البلـدان نموا، بحلول عـام 

2020. 

 

 

 

 الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأةعبء  -ألف

 تعليم المرأة وتدريبها -باء

  المرأة واالقتصاد -واو

لتوصــل تدريجيا إلى تحقيق نمو الدخل ودعم اســتمرار ذلك ا 1.10

في المـائـة من الســكـان، بمعـدل أعلى من المعـدل  40النمو ألدنى 

 2030المتوسط الوطني، بحلول عام 

 

 

 عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة -ألف

 تعليم المرأة وتدريبها -باء

  المرأة واالقتصاد -واو

 المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار -زاي

 الطفلة -الم

 

تمكين وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصــادي والســياســي  2.10

للجميع، بصــرف النظر عن الســن أو الجنس أو اإلعاقة أو االنتماء 

العرقي أو اإلثني أو األصــل أو الدين أو الوضــع االقتصــادي أو 

 2030غير ذلك، بحلول عام 

 
 

 

 

 المرأةعبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على  -ألف

 تعليم المرأة وتدريبها -باء

  المرأة واالقتصاد -واو

 المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار -زاي

 الطفلة -الم

 

كفالة تكافؤ الفرص، والحد من أوجه انعدام المسـاواة في  3.10

ت والممارسات االنتائج، بوسائل منها إزالة القوانين والسـياس

لسـياسات واإلجراءات المالئمة في التمييزية، وتعزيز التشريعات وا

 هذا الصدد

 
 

 

 

 عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة -ألف

  المرأة واالقتصاد -واو

 

اعتماد سياسات، وال سيما السياسات المالية وسياسات األجور  4.10

 .والحماية االجتماعية، وتحقيق قدر أكبر من المساواة تدريجيا

 

 

 الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأةعبء  -ألف

 العنف ضد المرأة -دال

  المرأة واالقتصاد -واو

 

الهجرة وتنقل األشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم تيسير  7.10

ومتسـم بالمسـؤولية، بطرق منها تنفيذ ســياسات الهجرة المخطط لها 

 والتي تتسم بحسن اإلدارة

 
 

 

 والمتزايد الواقع على المرأة عبء الفقر الدائم -ألف

 

ضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية مالئمة  1.11
وآمنة وميسورة التكلفة، ورفع مستوى األحياء الفقيرة، بحلول عام 

2030. 
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 عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة -ألف

 تعليم المرأة وتدريبها -باء

 المرأة والصحة -جيم

 الطفلة -الم

توفير إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل مأمونة وميسورة  2.11

التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة، وتحسين السالمة على 
الطرق، وال سيما من خالل توسيع نطاق النقل العام، مع إيالء اهتمام 

خاص الحتياجات األشخاص الذين يعيشون في ظل ظروف هشة 

واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن، بحلول عام والنساء واألطفال 

2030. 

 

 

 

 المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار -زاي

 

تعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام، والقدرة على  3.11

تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو قائم 

 .2030عام على المشاركة ومتكامل ومستدام، بحلول 

 

 

 المرأة والبيئة -كاف

 

توفير سبل استفادة الجميع من مساحات خضراء وأماكن عامة،  7.11
آمنة وشاملة للجميع ويمكن الوصول إليها، وال سيما بالنسبة للنساء 

 .2030واألطفال وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة، بحلول عام 

 

 

 الواقع على المرأةعبء الفقر الدائم والمتزايد  -ألف

 تعليم المرأة وتدريبها -باء

 المرأة والبيئة -كاف

ضمان أن تتوافر للناس في كل مكان المعلومات ذات الصلة  8.12

والوعي بالتنمية المستدامة وأنماط العيش في وئام مع الطبيعة بحلول 

  .2030عام 

 عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة -ألف

 تعليم المرأة وتدريبها -باء

 المرأة والبيئة -كاف

 

تحسين التعليم وإذكاء الوعي والقدرات البشرية والمؤسسية  3.13
للتخفيف من تغير المناخ، والتكيف معه، والحد من أثره واإلنذار 

 .المبكر به

 

 

 عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة -ألف

 تعليم المرأة وتدريبها -باء

 اآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأة  -حاء

 المرأة والبيئة -كاف

تعزيز آليات تحسين مستوى قدرات التخطيط واإلدارة الفعالين .ب 13
المتعلقين بتغير المناخ في أقل البلدان نموا، والدول الجزرية الصغيرة 

النامية، بما في ذلك التركيز على النساء والشباب والمجتمعات المحلية 

 .همشةوالم

 

 

 عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة  -ألف

 تعليم المرأة وتدريبها -باء

 المرأة والصحة -جيم

 العنف ضد المرأة  -دال

 المرأة والنزاع المسلح -هاء

 الطفلة -الم

 

 
 

إنهاء إساءة المعاملة واالستغالل واالتجار بالبشر وجميع أشكال  2.16

 .وتعذيبهمالعنف ضد األطفال 

 

 

 

 حقوق اإلنسان للمرأة  -طاء

 الطفلة -الم

تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان  3.16

 .تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة
 

إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع  6.16 اآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأة  -حاء

 .المستويات
 

   تعليم المرأة وتدريبها -باء
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 المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار -زاي

 حقوق اإلنسان للمرأة  -طاء

 المرأة ووسائط االعالم -ياء

ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب لالحتياجات وشامل  7.16

 .للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات
 

 حقوق اإلنسان للمرأة  -طاء

 الطفلة -الم

توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، بحلول  9.16

 .2030عام 
 

 عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة  -ألف

 تعليم المرأة وتدريبها -باء

 المرأة واالقتصاد  -واو

 المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار -زاي

 اآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأة  -حاء

 حقوق اإلنسان للمرأة  -طاء

 المرأة ووسائط االعالم -ياء

 الطفلة -الم

 

 

 

تعزيز القوانين والسياسات غير التمييزية لتحقيق التنمية .ب 16

 .المستدامة

 

 

 

 

 عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة  -ألف

 تعليم المرأة وتدريبها -باء

 المرأة واالقتصاد  -واو

 اآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأة  -حاء

 حقوق اإلنسان للمرأة  -طاء

 المرأة ووسائط االعالم -ياء

 الطفلة -الم

 

 

التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا وآلية بناء القدرات في مجاالت  8.17

العلم والتكنولوجيا واالبتكار لصالح أقل البلدان نمواً بحلول عام 

، وتعزيز استخدام التكنولوجيات التمكينية، وال سيما تكنولوجيا 2017

 .المعلومات واالتصاالت

 

 

 

 ى المرأة عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع عل -ألف

 تعليم المرأة وتدريبها -باء

 المرأة واالقتصاد  -واو

 المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار -زاي

 اآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأة  -حاء

 حقوق اإلنسان للمرأة  -طاء

 المرأة ووسائط االعالم -ياء

 الطفلة -الم

 

 

النامية، بما في ذلك أقل تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان  18.17

البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، لتحقيق زيادة كبيرة في 

توافر بيانات عالية الجودة ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب 
الدخل، ونوع الجنس، والسن، والعرق، واالنتماء العرقي، والوضع 

الخصائص ذات  كمهاجر، واإلعاقة، والموقع الجغرافي وغيرها من

 .2020الصلة في السياقات الوطنية، بحلول عام 

 

 

 

 

 


