االهداف والمقاصد المختارة

Goal & Selected
Targets
١

القضاء على الفقر

1
NO POVERTY

القضاء على الفقر المدقع للناس أجمعين أينما كانوا بحلول عام  ،2030وهو يُقاس حاليا بعدد
األشخاص الذين يعيشون بأقل من  1.25دوالر في اليوم

1.1
معدالت الفقر

Poverty rate

1.2

تخفيض نسبة الرجال والنساء واألطفال من جميع األعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقا ً
للتعاريف الوطنية بمقدار النصف على األقل بحلول عام 2030

فجوة الفقر

Poverty gap

1.4
ضمان تمتّع جميع الرجال والنساء ،وال سيما الفقراء والضعفاء منهم ،بنفس الحقوق في الحصول
على الموارد االقتصادية ،وكذلك حصولهم على الخدمات األساسية ،وعلى حق ملكية األراضي
والتص ّرف فيها وغيره من الحقوق المتعلّقة بأشكال الملكية األخرى ،وبالميراث ،وبالحصول على
الموارد الطبيعية ،والتكنولوجيا الجديدة المالئمة ،والخدمات المالية ،بما في ذلك التمويل المتناهي
الصغر ،بحلول عام 2030

بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود والحد من تعرضها وتأثّرها بالظواهر المتطرفة
المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات والكوارث االقتصادية واالجتماعية والبيئية بحلول عام
2030

المساواة بين الجنسين

1.5
القدرة على مواجهة الكوارث

٢
القضاء على الجوع

Gender equality

Resilience to
disasters

2
NO HUNGER

1

2.1

القضاء على الجوع وضمان حصول الجميع ،وال سيما الفقراء والفئات الضعيفة ،بمن فيهم
الرضّع ،على ما يكفيهم من الغذاء المأمون والمغ ّذي طوال العام بحلول عام 2030

توافر الطعام المناسب والمغذي

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

مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي األغذية ،وال سيما النساء وأفراد الشعوب
األصلية والمزارعين األسريين والرعاة والصيادين ،بما في ذلك من خالل ضمان المساواة في
حصولهم على األراضي وعلى موارد اإلنتاج األخرى والمدخالت والمعارف والخدمات المالية
وإمكانية وصولهم إلى األسواق وحصولهم على الفرص لتحقيق قيمة مضافة وحصولهم على
فرص عمل غير زراعية ،بحلول عام 2030

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

Sufficient and
nutritious food
2.2

معدالت السمنة  /سوء التغذية

Obesity /
malnutrition
2.3

إنتاج األغذية على نطاق صغير

Small scale food
production

2.4

اإلنتاج الغذائي المستدام

٣

Sustainable food
production

3
GOOD HEALTH AND
WELL-BEING

الصحة الجيدة ومعدالت الرفاهية

2

خفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية إلى أقل من  70حالة وفاة لكل  100 000مولود حي
بحلول عام 2030

وضع نهاية لوفيات المواليد واألطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها بحلول عام ،2030
بسعي جميع البلدان إلى بلوغ هدف خفض وفيات المواليد على األقل إلى  12حالة وفاة في كل
 1 000مولود حي ،وخفض وفيات األطفال دون سن الخامسة على األقل إلى  25حالة وفاة في
كل  1 000مولود حي

وضع نهاية ألوبئة اإليدز والسل والمالريا واألمراض المدارية المهملة ومكافحة االلتهاب الكبدي
الوبائي واألمراض المنقولة بالمياه واألمراض المعدية األخرى بحلول عام 2030

3.1
توقعات متوسط العمر الصحي

Healthy life
expectancy
3.2

خفض معدالت وفيات األطفال

Reduce child
mortality

3.3
القضاء على األوبئة

End epidemics

3.6

تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن األمراض غير المعدية بمقدار الثلث من خالل الوقاية
والعالج وتعزيز الصحة والسالمة العقليتين بحلول عام 2030

نصف الوفيات المرتبطة بالمرور

٤

Half traffic related
death
4
QUALITY
EDUCATION

التعليم الجيد
ضمان أن يتم ّتع جميع البنات والبنين والفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّد،
مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية مالئمة وفعالة بحلول عام 2030

ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة
الطفولة المبكرة والتعليم قبل االبتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم االبتدائي بحلول عام 2030

3

4.1
التعليم االبتدائي والثانوي المجاني

Free primary and
secondary education
4.2

جودة التنمية في مراحل الطفولة المبكرة

Quality early
childhood
development

ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم المهني والتعليم العالي الجيّد
والميسور التكلفة ،بما في ذلك التعليم الجامعي ،بحلول عام  2030الزيادة بنسبة كبيرة في عدد الشباب
والكبار الذين تتوافر لديهم المهارات المناسبة ،بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية ،للعمل وشغل
وظائف الئقة ولمباشرة األعمال الحرة

بحلول عام  2030القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى
جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة ،بما في ذلك لألشخاص ذوي اإلعاقة
والشعوب األصلية واألطفال الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة ،بحلول عام 2030

ضمان أن تل ّم نسبة كبيرة جميع الشباب من الكبار ،رجاالً ونساء على حد سواء ،بالقراءة والكتابة
والحساب بحلول عام 2030

بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق بين الجنسين ،واإلعاقة ،واألطفال ،ورفع مستوى المرافق
التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف للجميع

4.3

المساواة في فرص التطوير الوظيفي والمهني

Equal access to
career development

4.4
بناء المهارات والقدرات

Build skills and
capacities

4.5
المساواة بين الجنسين في التعليم

Gender equality in
education
4.a

تطوير المرافق التعليمية

٥
المساواة بين الجنسين

Upgrade educational
facilities
5
GENDER EQUALITY

القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص ،بما في ذلك
االتجار بالبشر واالستغالل الجنسي وغير ذلك من أنواع االستغالل

4

5.2
القضاء على العنف ضد المرأة

Eliminate gender
violence

القضاء على جميع الممارسات الضارة ،من قبيل زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري ،وتشويه
األعضاء التناسلية لإلناث (ختان اإلناث)

االعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة األجر والعمل المنزلي وتقديرها من خالل توفير الخدمات العامة والبنى
التحتية ووضع سياسات الحماية االجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل األسرة المعيشية والعائلة ،حسبما
يكون ذلك مناسبا ً على الصعيد الوطني

كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على
جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية واالقتصادية والعامة

القيام بإصالحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد االقتصادية ،وكذلك إمكانية حصولها
على حق الملكية والتصرّف في األراضي وغيرها من الممتلكات ،وعلى الخدمات المالية،
والميراث والموارد الطبيعية ،وفقًا للقوانين الوطنية

القضاء على جميع الممارسات الضارة ضد
األطفال والنساء

5.4
توفير الخدمات العامة

Provision of public
services
5.5

تمكين المراة للقيادة

Leadership position
for women
5.a

الحقوق المتساوية للمرأة

٦

تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030
تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية ووضع نهاية للتغوط في العراء،
وإيالء اهتمام خاص الحتياجات النساء والفتيات ومن يعيشون في ظل أوضاع هشة ،بحلول عام 2030
تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث ووقف إلقاء النفايات والمواد الكيميائية الخطرة وتقليل تسرّبها إلى
أدنى حد ،وخفض نسبة مياه المجاري غير المعالجة إلى النصف ،وزيادة إعادة التدوير وإعادة االستخدام المأمونة
بنسبة كبيرة على الصعيد العالمي ،بحلول عام 2030
زيادة كفاءة استخدام المياه في جميع القطاعات زيادة كبيرة وضمان سحب المياه العذبة وإمداداتها على نحو
مستدام من أجل معالجة شح المياه ،والحد بدرجة كبيرة من عدد األشخاص الذين يعانون من ندرة المياه ،بحلول
عام 2030

Equal rights for
women

6

الصرف الصحي ونظافة المياه

5

End harmful
practices against
children and women

5.3

توافر مياه الشرب اآلمنة
وبأسعار في المتناول
توفير مرافق النظافة العامة
والصرف الصحي المناسبة
جودة المياه وإعادة التدوير

CLEAN WATER AND
SANITATION
Safe and affordable
drinking water
Adequate sanitation
and hygiene
Water quality and
recycling

6.1
6.2
6.3

6.4
كفاءة استخدام المياه

Water-use efficiency

حماية وترميم النظم اإليكولوجية المتصلة بالمياه ،بما في ذلك الجبال والغابات واألراضي الرطبة واألنهار
ومستودعات المياه الجوفية والبحيرات ،بحلول عام 2020

حماية ال ٌنظم الطبيعبية/البيئية
للمياه
٧

Protect waterrelated ecosystems

6.6

7
RENEWABLE
ENERGY

الطاقات المتجددة
ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة بحلول عام 2030

الحصول على الطاقة

تحقيق زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة في مجموعة مصادر الطاقة العالمية بحلول عام 2030

الطاقات المتجددة

مضاعفة المعدل العالمي للتحسن في كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030

كفاءة استخدام الطاقة
٨

النمو اإلقتصادي وتوافر الوظائف
تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الالئق لجميع النساء والرجال ،بما في ذلك الشباب
واألشخاص ذوو اإلعاقة ،وتكافؤ األجر لقاء العمل المتكافئ القيمة ،بحلول عام 2030

العمالة المنتجة والمساواة في
األجور

الحد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمالة أو التعليم أو التدريب بحلول
عام 2020

توظيف الشباب

اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء الرق المعاصر واالتجار بالبشر لضمان
حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل األطفال ،بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود ،وإنهاء
عمل األطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025

القضاء على العمل الجبري
(السخرة)

حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل سالمة وآمنة لجميع العمال ،بمن فيهم العمال المهاجرون ،وبخاصة
المهاجرات ،والعاملون في الوظائف غير المستقرة وضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة
التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية بحلول عام 2030

حماية حقوق العمال

تعزيز قدرة المؤسسات المالية المحلية على تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات
المالية للجميع ،وتوسيع نطاقها زيادة دعم المعونة من أجل التجارة للبلدان النامية ،وبخاصة أقل البلدان نموا ،بما
في ذلك من خالل اإلطار المتكامل المعزز للمساعدة التقنية المتصلة بالتجارة إلى أقل البلدان نموا

Renewable energy

7.2

Energy efficiency

7.3

8
GOOD JOBS AND
ECONOMIC
GROWTH
Productive
employment and
equal pay

8.5

8.6
Youth employment
8.7
Eradicate forced
labour
8.8
Protect labour rights
8.9

السياحة المستدامة
٩

6

Access to energy

7.1

Sustainable tourism
9

INNOVATION AND
INFRASTRUCTURE

البنية التحتية واإلبتكارات
إقامة بنى تحتية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود ،بما في ذلك البنى التحتية اإلقليمية
والعابرة للحدود ،لدعم التنمية االقتصادية ورفاه اإلنسان ،مع التركيز على تيسير ُسبُل وصول الجميع إليها بتكلفة
ميسورة وعلى قدم المساواة

البنية التحتية المرنة

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

دعم المشاريع الصغيرة

تيسير تطوير البنى التحتية المستدامة والقادرة على الصمود في البلدان النامية من خالل تحسين الدعم المالي
والتكنولوجي والتقني المقدم للبلدان األفريقية ،وأقل البلدان نموا ،والبلدان النامية غير الساحلية ،والدول الجزرية
الصغيرة النامية

توافر تكنولوجيا المعلومات /
االتصاالت

تحسين البنى التحتية وتحديث الصناعات بحلول عام  2030من أجل تحقيق استدامتها ،مع زيادة كفاءة استخدام
الموارد وزيادة اعتماد التكنولوجيات والعمليات الصناعية النظيفة والسليمة بيئيا ،ومع قيام جميع البلدان باتخاذ
إجراءات وفقا لقدراتها

تطوير الصناعات وكفاءة
استخدام الموارد
١٠

Resilient
infrastructure
Support small
enterprises
Access to
information/
communication
technology
Upgrade industries
and resource-use
efficiency

9.1

9.3
9c

9.4

10
REDUCED
INEQUALITIES

الحد من جوانب عدم المساواة (الفوارق بين الطبقات والفئات)
التوصل تدريجيا إلى تحقيق نمو الدخل ودعم استمرار ذلك النمو ألدنى  40في المائة من السكان بمعدل أعلى من
المعدل المتوسط الوطني بحلول عام 2030

استدامة نمو الدخل

Sustain income
growth

تمكين وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي للجميع ،بغض النظر عن السن أو الجنس أو اإلعاقة
أو العرق أو اإلثنية أو األصل أو الدين أو الوضع االقتصادي أو غير ذلك ،بحلول عام 2030

إشراك الجميع

Inclusion for all

ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام المساواة في النتائج ،بما في ذلك من خالل إزالة القوانين والسياسات
والممارسات التمييزية ،وتعزيز التشريعات والسياسات واإلجراءات المالئمة في هذا الصدد اعتماد سياسات،
وال سيما السياسات المالية وسياسات األجور والحماية االجتماعية ،وتحقيق قدر أكبر من المساواة تدريجيا

تكافؤ الفرص للجميع

Equal opportunities
for all

تحسين تنظيم ورصد األسواق والمؤسسات المالية العالمية وتعزيز تنفيذ تلك التنظيمات ضمان تعزيز تمثيل
البلدان النامية وإسماع صوتها في عملية صنع القرار في المؤسسات االقتصادية والمالية الدولية العالمية ،من أجل
تحقيق المزيد من الفعالية والمصداقية والمساءلة والشرعية للمؤسسات

سياسات المساواة

Policies for equality

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

سياسات الهجرة

10.2
10.3

10.4

١١

7

10.1

Migration policies
11

10.7

مدن ومجتمعات محلية مستدامة
ضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية مالئمة وآمنة وميسورة التكلفة ،ورفع مستوى األحياء
الفقيرة ،بحلول عام 2030
التقليل إلى درجة كبيرة من عدد الوفيات وعدد األشخاص المتضررين ،وتحقيق انخفاض كبير في الخسائر
االقتصادية المباشرة المتصلة بالناتج المحلي اإلجمالي العالمي التي تحدث بسبب الكوارث ،بما في ذلك
الكوارث المتصلة بالمياه ،مع التركيز على حماية الفقراء واألشخاص الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة،
بحلول عام 2030
الحد من األثر البيئي السلبي الفردي للمدن ،بما في ذلك عن طريق إيالء اهتمام خاص لنوعية الهواء وإدارة
نفايات البلديات وغيرها ،بحلول عام 2030
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
دعم الروابط اإليجابية االقتصادية واالجتماعية والبيئية بين المناطق الحضرية والمناطق المحيطة بالمناطق
الحضرية والمناطق الريفية ،من خالل تعزيز تخطيط التنمية الوطنية واإلقليمية
العمل بحلول عام  ،2020على الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المدن والمستوطنات البشرية التي تعتمد وتنفذ
سياسات وخططا متكاملة من أجل شمول الجميع ،وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد ،والتخفيف من تغير
المناخ والتكيف معه ،والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث ،ووضع وتنفيذ اإلدارة الكلية لمخاطر
الكوارث على جميع المستويات ،بما يتماشى مع إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2030-2015

الحصول على السكن المالئم
وتطوير األحياء الفقيرة
حماية الفقراء في المناطق
المهمشة
الحد من التأثيرات البيئية السلبية
للمدن
حق الجميع في استخدام
الفراغات العامة

SUSTAINABLE CITIES
AND COMMUNITIES
Access to adequate
housing and slum
upgrade
Protecting the poor
in vulnerable
situations
Reduce
environmental
impact of cities

11.6

Universal access to
public spaces

11.7

الروابط الحضرية الريفية

اإلدماج الحضري وإدارة
الكوارث

انماط اإلستهالك المناسبة

11a

urban inclusion and
disaster
management

11b

12
RESPONSIBLE
CONSUMPTION
Efficient use of
natural resources

تحقيق اإلدارة المستدامة واالستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية ،بحلول عام 2030

اإلستخدام الكفؤ للمصادر
الطبيعية

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

تقليل النفايات

Reduce global waste

الممارسات التجارية المستدامة

Sustainable business
practices

8

11.5

Urban-rural linkages

١٢

تشجيع الشركات ،وال سيما الشركات الكبيرة وعبر الوطنية ،على اعتماد ممارسات مستدامة ،وإدراج
معلومات االستدامة في دورة تقديم تقاريرها

11.1

12.2
12.3

12.6

تعزيز ممارسات الشراء العام المستدامة ،وفقا للسياسات واألولويات الوطنية

ممارسات المشتريات العامة
١٣

إجراءات المناخ  /سياسات المناخ

Public procurement
practices

12.7

13
CLIMATE ACTION

تعزيز المرونة والقدرة على الصمود في مواجهة األخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية في جميع
البلدان ،وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك األخطار

تخفيف آثار تغير المناخ
والتكيف معه
١٥

الحياة تحت الماء

Climate change
resilience and
adaptation

13.1

14
LIFE BELOW WATER
14.1

منع التلوث البحري بجميع أنواعه والحد منه بدرجة كبيرة ،وال سيما من األنشطة البرية ،بما في ذلك الحطام
البحري ،وتلوث المغذيات ،بحلول عام  2025إدارة النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية على نحو مستدام
وحمايتها ،من أجل تجنب حدوث آثار سلبية كبيرة ،بما في ذلك عن طريق تعزيز قدرتها على الصمود ،واتخاذ
اإلجراءات الالزمة من أجل تحقيق الصحة واإلنتاجية للمحيطات ،بحلول عام 2020

الحد من التلوث البحري

زيادة الفوائد االقتصادية التي تتحقق للدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا من االستخدام المستدام
للموارد البحرية ،بما في ذلك من خالل اإلدارة المستدامة لمصائد األسماك ،وتربية األحياء المائية ،والسياحة،
بحلول عام 2030

الحفاظ على المناطق الساحلية
والبحرية
١٥

الحياة على األرض

Reduce marine
pollution
Preserve coastal and
marine areas

14.5

15
LIFE ON LAND

ضمان حفظ وترميم النظم اإليكولوجية البرية والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة الداخلية وخدماتها ،وال سيما
الغابات واألراضي الرطبة والجبال واألراضي الجافة ،وضمان استخدامها على نحو مستدام ،وذلك وفقا
لاللتزامات بموجب االتفاقات الدولية ،بحلول عام 2020
اتخاذ إجراءات عاجلة وهامة للحد من تدهور الموائل الطبيعية ،ووقف فقدان التنوع البيولوجي ،والقيام،
بحلول عام  ،2020بحماية األنواع المه َّددة ومنع انقراضها

15.1
الحفاظ على الطبيعة

Nature preservation

حماية التنوع البيولوجي

Protect biodiversity

15.5

١٦
السالم والعدالة

16
PEACE AND JUSTICE
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الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدالت الوفيات في كل مكان

الحد من الوفيات الناتجة عن
العنف

الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما

الحد من الفساد

إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات
ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع
المستويات

تطوير المؤسسات الفعالة
ضمان اتخاذ القرارات بشكل
تشاركي وشامل

Reduce violent deaths
Reduce corruption
Develop effective
institutions
Ensure inclusive and
participatory-decision
making

16.1
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17
الشراكة من أجل تحقيق
األهداف
تعزيز تعبئة الموارد المحلية ،بوسائل تشمل تقديم الدعم الدولي إلى البلدان النامية ،لتحسين القدرات المحلية
في مجال تحصيل الضرائب وغيرها من اإليرادات

تعبئة القدرات المحلية

PARTNERSHIPS FOR
THE GOALS
Domestic resource
mobilisation

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

تطوير القدرات في الدول
النامية

Capacity building for
developing countries
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