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 اهداف التنمية المستدامة 

 



 SDGs)) أهداف التنمية المستدامة
 .إنهاء الفقر بكل أشكاله في كل مكان... ال للفقر 1.

 .إنهاء الجوع، تحقيق األمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة.. ال للجوع 2.

 .ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع من جميع األعمار... صحة جيدة 3.

 .ضمان تعليم ذا جودة شامل ومتساوي وتعزيز فرص تعلم طوال العمر للجميع... تعليم ذو جودة 4.

 .المساواة بين الجنسين تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات5.

 .ضمان الوفرة واإلدارة المستدامة للمياه والصحة للكل... مياه نظيفة وصحية 6.

 .ضمان الحصول على الطاقة الحديثة بأسعار معقولة والتي يمكن االعتماد عليها والمستدامة للجميع... طاقة متجددة وبأسعار معقولة 7.

تعزيز النمو االقتصادي النامي والشامل والمستدام والتوظيف الكامل والمنتج باإلضافة إلى عمل ... وظائف جيدة واقتصاد اقتصاديات 8.

 .الئق للجميع

 .بناء بنية تحتية مرنة وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام وتعزيز االبتكار... بنية تحتية مبتكرة وجيدة 9.

 .تقليل عدم المساواة في داخل الدول وما بين الدول وبعضها البعض... تقليل عدم المساواة 10.

 .جعل المدن والمستوطنات اإلنسانية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة.... المدن والمجتمعات المستدامة 11.

 .ضمان االستهالك المستدام وأنماط اإلنتاج.... االستخدام المسئول للموارد 12.

 .التصرف العاجل لمكافحة التغير المناخي وتأثيراته... التحرك بسبب المناخ 13.

 .االستخدام الُمحافظ والمستدام للمحيطات والبحار والموارد البحرية للتنمية المستدامة... المحيط المحيطات المستدامة 14.

حماية واستعادة وتعزيز االستخدام المستدام للنظم اإليكولوجية األرضية، إدارة الغابات بصورة مستدامة ... االستخدام المستدام لألرض15.

 .ومكافحة التصحر ووقف تدهور األراضي واستعادتها ووقف فقدان التنوع البيولوجي

تعزيز الجمعيات الُمسالمة والشاملة للتنمية المستدامة، وتوفير الحصول على العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة ... السالم والعدالة 16.

 .وقابلة للمحاسبة وشاملة على كافة المستويات

 .تقوية وسائل تنفيذ وإعادة تنشيط الشراكة العالمية للتنمية المستدامة... الشراكة من أجل التنمية المستدامة 17.





Sustainable Development Indicators for the Arab Region 
Guiding Principles and Methodologies 





Themes: 6 
Sub Themes: 17 
Indicators: 31 
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القضاء على الفقر المدقع للناس 

 ،2030أجمعين أينما كانوا بحلول عام 

وهو ُيقاس حاليا بعدد األشخاص  

دوالر  1.25الذين يعيشون بأقل من 
 اليومفي 
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 وإدارة الغاباتحماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام،  – 15الهدف 

 البيولوجيومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع ، على نحو مستدام 



























مصادر المؤشرات التي تم إحتسابها من قواعد 
 البيانات للمؤسسات الدولية



الهيئة/ الوزارة  

 االدارة

 المسئول

الهيئة/ الوزارة  

 االدارة

 المسئول

الهيئة/ الوزارة  

 االدارة

 المسئول

 وإدارة الغاباتحماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام،  – 15الهدف 

 البيولوجيومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع ، على نحو مستدام 



 أهداف أعداد خريطة البيانات العربية

 تحديد الفجوات فى البيانات1.

 تحديد مصادر البيانات2.

 تحليل البنية التحتية الموءسسية للبيانات بالدول العربية3.

 تحديد مدى تباين مصادر البيانات الوطنية و الدولية4.

 تحديد مدى تضارب البيانات الوطنية و الدولية5.

 تحديد مجاالت بناء القدرات6.

 تحديد القدرة المؤسسية على اصدار التقارير الخاصة 7.

 بالتنمية المستدامة و تقارير حالة البيئة و المؤشرات     


