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سازمان حفاظت محیط زیست

اهداف توســعه پایــدار

 سیاست های کلی محیط زیست )ابالغی مقام معظم رهبری 94/8/26(
حضرت آیت ا      هلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اس��المی  در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساس��ی، در نامه ای 
 به روس��ای س��ه قوه، سیاس��تهای کلی محیط زیس��ت را ابالغ کردند. متن سیاس��تهای کلی محیط زیس��ت به این 

شرح است:
1( مدیری��ت جام��ع، هماهنگ و نظام مند مناب��ع حیاتی)از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیس��تی( مبتنی بر توان و 
پایداری زیس��ت بوم بویژه با افزایش ظرفیت ها و توانمندی های حقوقی و س��اختاری مناس��ب همراه با رویکرد 

مشارکت مردمی.
2( ایجاد نظام یکپارچه مّلی محیط زیست. 

3( اصالح شرایط زیستی به منظور برخوردار ساختن جامعه از محیط زیست سالم و رعایت عدالت و حقوق بین نسلی.
4( پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی های غیرمجاز و جرم انگاری تخریب محیط زیست و مجازات مؤثر و 

بازدارنده آلوده کنندگان و تخریب کنندگان محیط زیست و الزام آنان به جبران خسارت.
5( پایش مس��تمر و کنترل منابع و عوامل آالینده هوا، آب، خاک، آلودگی های صوتی، امواج و اش��عه های مخرب 
و تغییرات نامس��اعد اقلیم و الزام به رعایت اس��تانداردها و ش��اخص های زیست محیطی در قوانین و مقررات، 

برنامه های توسعه و آمایش سرزمین.
6( تهیه اطلس زیس��ت بوم کش��ور و حفاظت، احیاء، بهس��ازی و توس��عه منابع طبیعی تجدید پذی��ر )مانند دریا، 
دریاچه، رودخانه، مخزن سدها، تاالب، آبخوان زیرزمینی، جنگل، خاک، مرتع و تنوع زیستی بویژه حیات وحش( 
و اعمال محدودیت قانونمند در بهره برداری از این منابع متناسب با توان اکولوژیک )ظرفیت قابل تحمل و توان 
بازس��ازی( آنها بر اساس معیارها و شاخص های پایداری، مدیریت اکوسیستم های حساس و ارزشمند )از قبیل 

پارک های مّلی و آثار طبیعی مّلی( و حفاظت از منابع ژنتیک و ارتقاء آنها تا سطح استانداردهای بین المللی.
7( مدیریت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات  زیس��ت محیطی نظی��ر بیابان زایی، گرد و غبار بویژه ریزگردها، 
خشکس��الی و عوامل س��رایت دهنده میکروبی و رادیواکتیو و توس��عه آینده نگری و شناخت پدیده های نوظهور 

زیست محیطی و مدیریت آن.
8( گسترش اقتصاد سبز با تأکید بر:

8-1( صنعِت کم کربن، استفاده از انرژی های پاک، محصوالت کشاورزی سالم و ارگانیک و مدیریت پسماندها
و پساب ها با بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و زیست محیطی.

8-2( اصالح الگوی تولید در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی و بهینه سازی الگوی مصرف آب، منابع، غذا،
مواد و انرژی بویژه ترویج مواد سوختی سازگار با محیط زیست.

 8-3( توس��عه حم��ل و نقل عمومی  س��بز و غیرفس��یلی از جمله برق��ی و افزایش حمل و نق��ل همگانی به ویژه 
در کالن شهر ها.
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9( تعادل بخش��ی و حفاظت کیفی آب های زیرزمینی از طریق اج��رای عملیات آبخیزداری، آبخوان داری، مدیریت 
عوامل کاهش بهره برداری از آب های زیرزمینی و تبخیر و کنترل ورود آالینده ها.

10( اس��تقرار نظام حسابرس��ی زیست محیطی در کش��ور با لحاظ ارزش ها و هزینه های زیست محیطی )تخریب، 
آلودگی و احیاء( در حساب های مّلی.

11(  حمایت و تش��ویق سرمایه گذاری ها و فناوری های سازگار با محیط زیست با استفاده از ابزارهای مناسب از 
جمله عوارض و مالیات سبز.

12( تدوین منشور اخالق محیط زیست و ترویج و نهادینه سازی فرهنگ و اخالق زیست محیطی مبتنی بر ارزش ها 
و الگوهای سازنده ایرانی � اسالمی.

13( ارتقاء مطالعات و تحقیقات علمی  و بهره مندی از فناوری های نوآورانه زیست محیطی و تجارب سازنده بومی 
 در زمینه حفظ تعادل زیست بوم ها و پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست.

14(  گس��ترش س��طح آگاهی، دانش و بینش زیس��ت محیطی جامعه و تقویت فرهنگ و معارف دینِی مشارکت و 
مس��ؤولیت پذیری اجتماعی به ویژه امر به معروف و نهی از منکر برای حفظ محیط زیس��ت در تمام سطوح و اقشار 

جامعه.
15( تقویت دیپلماسی محیط زیست با:

15-1( تالش برای ایجاد و تقویت نهادهای منطقه ای برای مقابله با گرد و غبار و آلودگی های آبی.
15-2( توس��عه مناسبات و جلب مش��ارکت و همکاری های هدفمند و تأثیرگذار دوجانبه، چندجانبه، منطقه ای و

بین المللی در زمینه محیط زیست.
15-3( بهره گیری مؤثر از فرصت ها و مشوق های بین المللی در حرکت به سوی اقتصاد کم کربن و تسهیل انتقال

و توسعه فناوری ها و نوآوری های مرتبط.
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سازمان حفاظت محیط زیست

اهداف توســعه پایــدار

  گزیده ای از سخنـان ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران جناب آقـای دکتر حسـن روحانـی 
در اجالس توسعه پایدارسازمان ملل – سپتامبر 2015:

 دولت من به عنوان دولت محیط زیستی، سیاست های خود را بر اساس رویکردی متوازن میان توسعه اقتصادی 
و حفاظت از محیط زیست تنظیم می  کند.

  مشکالت محیط زیست، به ما انسان های کره زمین آموخته است که همگی در یک کشتی نشسته ایم و بدانیم 
که هر آن چه دیگران انجام می  دهند، بر سرنوشت ما نیز مؤثر است.

  جمهوری اسالمی ایران پیش از این، مجدانه و عمیقًا به تحقق اهداف توسعه هزاره، یاری رسانده و مشارکت 
فعالی در تدوین دس��تور کار توس��عه پس از 2015 داش��ته و از این به بعد نیز همکاری سازنده ای برای اجرای 

تعهدات خود در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی خواهد داشت.



7

  پیشگفتار
مش��کالت محیط زیس��ت که جنبه ای جهانی یافته، حاصل دخالت و بهره وری نامعقول انس��ان از طبیعت اس��ت؛ 

مشکالتی که اینک به دلیل گستردگی و وخامت آن، نگرانی همگان را برای تنها کره مسکون برانگیخته است. 
 الزام��ات کنون��ی ایج��اب می کند ک��ه منابع طبیع��ی موجود عالوه بر پاس��خگویی نیازهای نس��ل حاض��ر، ظرفیت 
پاس��خ دهی به نیازهای آینده بش��ر را نیز داش��ته باش��د. توس��عه پایدار نیز زمانی حاصل می شود که هر فرد 
ی��ا جامع��ه نیازهایش را در محدوده ظرفیت بیولوژیکی س��رزمین خود تامین کند. این در حالی اس��ت که تخلیه 
 منابع طبیعی و اثرات نامطلوب تخریب محیط زیس��ت مانند خشکس��الی ها و بیابان زایی، فرس��ایش خاک، کمبود 

آب شیرین و از بین رفتن تنوع زیستی در دریا و خشکی به فهرست چالش های بشر اضافه شده است. 
ان��دازه گیری و س��نجش می��زان تولید و مصرف، اکنون پیش ش��رط مدیری��ت محیط زیس��ت و کاهش آلودگی 
اس��ت؛ به طوری که کس��ری موازنه اکولوژیکی انس��ان با گزینش های خردمندانه درباره رشد جمعیت، مصرف، 
 کارایی تکنولوژی و حفاظت از اکوسیستم برطرف می شود. برای کاهش فاصله بین رشد اقتصادی و حفاظت از 
منابع زیس��تی، توسعه اقتصادی باید به س��مت بهره وری، کنترل مصرف، بهینه سازی الگوهای زیست محیطی، 
خدمات زیس��ت بومی پایدار، اس��تفاده از انرژی های پاک و تجدید پذیر، جلب مش��ارکت اقشار مختلف مردم و 

تشکل های علمی، صنفی و مردم نهاد و در مسیر اقتصاد سبز به پیش برود.
نظر به همین موارد، اهداف توسعه پایدار برای 15 سال آینده فعالیت هایی را در حوزه های مختلف با پیوندهای 

درونی و ماهیت یکپارچه در چارچوب 17 هدف تعیین شده، دنبال می کند. 
در این حال، جمهوری اس��المی ایران با رویکردی واقع بینانه و قوی تر از گذش��ته و با تکیه بر اس��ناد باالدستی 
 به ویژه سیاس��ت های کلی محیط زیس��ت ابالغی مقام معظم رهبری موضوع توسعه پایدار را در دستور کار خود 
قرار داده اس��ت. همچنانکه برنامه شش��م توسعه کشور نیز بر این اساس و با تکیه بر تاکیدات ریاست محترم 

جمهوری دکتر حسن روحانی بر موضوع محیط زیست و توسعه پایدار تدوین شده است.  
امید می رود با تالش، همدلی و همکاری همه دستگاه ها و آحاد جامعه، بتوانیم از سرمایه های  ارزشمند طبیعی 
کش��ور محافظت کرده و جریان رش��د و توسعه را متوازن با ظرفیت های موجود و بدون آسیب رسانی به طبیعت 

پیش ببریم.

                                                   معصومه ابتکار 
                                                      معاون رییس جمهور 

                                                        و رییس سازمان حفاظت محیط زیست
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سازمان حفاظت محیط زیست

اهداف توســعه پایــدار

مــا می توانیــم اولین نســلی باشــیم کــه در پایــان دادن بــه فقر موفــق عمل نموده اســت 
و آخریــن نســلی باشــیم کــه فرصــت نجــات زمیــن را دارد. اگــر در تحقــق اهــداف خــود 
موفــق عمــل نماییــم، مــی توانیم جهــان را به مــکان بهتــری در ســال 2030 تبدیــل کنیم.

  دیباچه
جهان امروز با چالش های عظیمی روبروس��ت. هزاران نفر در فقر زندگی می کنند، نابرابری در درون کش��ورها 
در حال افزایش اس��ت. بیکاری، خصوصا در مورد جوانان، به یک نگرانی جدی تبدیل ش��ده اس��ت. تهدیدهای 
 بهداش��ت جهانی، بالیای طبیعی ش��دید و ش��ایع، تعارضات فزاینده، افراط گرایی وخش��ونت طلبی، تروریسم و 
بحران های مرتبط با زندگی بش��ر و کوچ اجباری مردم، دس��تاوردهای چند دهه اخیر علوم و تمدن جوامع را در 
مسیر توسعه  با تناقضی عجیب روبرو ساخته است. غارت منابع طبیعی و اثرات نامطلوب تخریب محیط زیست از 
جمله بیابان زایی، خشکسالی، فرسایش زمین، کمبود آب شیرین و از بین رفتن تنوع زیستی در دریا و خشکی 
را  نیز می بایس��ت به فهرس��ت چالش های مهم اضافه کرد و لذا واقعیت های امروزجهان، حاکی ازآن اس��ت که 
کش��ورها، نمی توانند بدون توجه به مس��ائل توسعه پایدار به حیات س��الم و بهینه خود ادامه دهند. به همین 
 دلیل تالش های  زیادی در چند دهه اخیر و در سطح بین المللی برای حرکت به سمت توسعه پایدار و مقابله با 

چالش های موجود و پیش روانجام شده و این اقدامات همچنان ادامه دارند.
کنفرانس انس��ان و محیط زیس��ت سازمان ملل در استکهلم سال1972، نقطه آغازین حرکت های بین المللی به 
س��مت پایداری بود، پس از آن با ش��دت یافتن چالشهای جهانی، بر اهمیت مش��ارکت جهانی برای پیروی از یک 
دس��تور کار منس��جم افزوده ش��د و از آن پس توافق نامه ها و برنامه های جهانی محیط زیستی بسیاری مصوب 
و اجرا ش��د. س��ال 1992در اولین اجالس محیط زیست و توسعه س��ازمان ملل )UNCED(1، بیش از 150 تن از 
س��ران جهان در ریودوژانیرو گرد هم آمدند تا تعهد خودش��ان به توس��عه پایدار را نمایان سازند. سند دستور 
کار 21 به عنوان راهنمای حرکت جهانی به س��مت توس��عه پایدار از دس��تاوردهای اجالس س��ران زمین )ریو( 
اس��ت. س��پتامبر س��ال 2000 در اجالس هزاره س��ازمان ملل، 189 کش��ور با تایید "اعالمیه هزاره"، متعهد به 
 مشارکت برای دستیابی به 8 آرمان "اهداف توسعه هزاره"،  تا سال 2015 شدند. اعالمیه هزاره دامنه وسیع و 
بی سابقه ای از تعهدات و برنامه ریزی فعالیت ها را در میان جوامع بین المللی شامل می شد. اهداف توسعه هزاره 
چارچوب مهمی جهت توسعه فراهم نمود و در چندین زمینه نیز پیشرفت قابل توجهی از آن به دست آمده است.

 اجرای اس��ناد، دس��تور کاره��ا، توافق نامه ه��ا، اهداف و برنام��ه های بین المللی در راس��تای توس��عه پایدار، 
در 4 دهه از کنفرانس اس��تکهلم تا کنفرانس ریو +20، با موفقیت ها و شکس��ت هایی همراه بود که تجربیات 

1-United Nation Conference on Environment and Development 
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ارزش��مندی برای ادامه مس��یر در اختیار جامعه بین المللی قرار داد. در کنفرانس توس��عه پایدار سازمان ملل 
متحد در سال 2012، تحت عنوان ریو +20، تصمیمات مهمی با مشارکت ذینفعان مختلف گرفته شد که حاصل 
آن  سندی با عنوان  " آینده ای که می خواهیم" می باشد. در این سند ضمن تأکید بر دستور کار 21، به حکمرانی 
جهانی محیط زیس��ت، رویکرد اقتصاد سبز برای دستیابی به توسعه پایدار، دستور کار توسعه پس از 2015  و 
اهداف توس��عه پایدار) SDGs( اش��اره ش��د. در اجالس ریو +20، رهبران جهان توافق کردند که س��ال 2015، 
پایان اهداف توسعه هزاره باشد و اهداف توسعه پایدار ) SDGs( و دستورکار جدید توسعه، جایگزین آن گردد. 
بنابراین در فاصله ریو +20 تا سال 2015، کشورهای عضو متعهد شدند یک فرآیند بین الدولی فراگیر، شفاف 
و باز را برای تمام ذینفعان درخصوص اهداف توس��عه پایدار، با رویکرد گس��ترش و بسط اهداف جهانی توسعه 
پایدار، ایجاد نمایند. حاصل تالش و مش��ارکت همه ذینفعان در سراس��ر جهان پس از جلسات و گردهمایی های 
بس��یار ، س��ند دستور کار 2030 برای توسعه پایدار اس��ت که الگوی عمل و فعالیت همه کشورها در 15 سال 

آتی خواهد بود.
در پایان از مدیر کل محترم دفتر توس��عه پایدار و اقتصاد محیط زیس��ت، س��رکار خانم دکتر زهرا جواهریان و 
همکارانشان، آقایان سید امیر فاتح وحدتی، علیرضا رحمتی و خانم ها  لیال زمانی، اکرم توکلی، سپیده مشرفیان، 

عطیه نجفی و بهار فیض اله بیگی  که در تدوین این مجموعه همکاری داشته اند، تقدیر و تشکر می نمایم.

                                                         مهناز مظاهری اسدی
                                                         معاون آموزش و پژوهش
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سازمان حفاظت محیط زیست

اهداف توســعه پایــدار

  جریان سازی اهداف توسعه پایدار
فرآیند تدوین اهداف توس��عه پایدار و دس��تور کار توسعه پس از 2015 پس از اجالس ریو + 20 آغاز گردید 
که  فرآیند چند ذینفعی جهانی و مشتمل بر کنش گران سازمان ملل و جوامع مدنی بود. این فرآیندها با مجموعه 
 11 موضوع مش��ورتی منتخب جهانی و 88 مش��ورت ملی کش��وری تکمیل ش��د. با انجام مش��ورت های کشوری 
در واقع فرآیند تدوین اهداف توس��عه پایدار، رویکرد پایین به باال )bottom-up( را اتخاذ نمود که ویژگی آن 

حضور ذینفعان مختلف در طراحی چارچوب و روند انتخاب اهداف است. 
پس از تعامالت و رایزنی های بسیار با گروههای مختلف ذینفعان، دستور کار 2030 برای توسعه پایدار با عنوان 
تغییر جهان ما، در اوایل مهرماه 1394 در نشس��ت س��ران کشورهای جهان در مجمع عمومی سازمان ملل مورد 

تصویب 193 کشور قرار گرفت.
این دس��تورکار، برنامه اقدام مردم، کره زمین و س��عادت بش��ری اس��ت و در صدد تقویت صلح جهانی در قالب 
 آزادی های بیش��تر اس��ت. در این دس��تور کار، محورهای "مردم، کره زمین، س��عادت بش��ری، صلح، مش��ارکت"

حوزه های اصلی فعالیت در 15 سال آینده  خواهند بود. 
17 هدف کالن و 169 هدف خرد توس��عه پایدار که در این س��ند آمده است؛ نشان دهندۀ دامنه و بلندپروازی 
این دس��تور کار جدید اس��ت. در این سند تاکید ش��ده که دامنه و بلندپروازی این دس��تور کار جدید نیازمند  
بازیابی مش��ارکت جهانی جهت اطمینان از اجرای آن می باش��د. این مش��ارکت منجر به تسهیل همکاری تنگاتنگ 
جهانی در حمایت از اجرای تمامی اهداف کالن و خرد، ایجاد همکاری میان دولت ها، بخش خصوصی، جامعه مدنی، 

نظام سازمان ملل متحد و سایر بازیگران و بسیج تمامی منابع موجود می شود.  
این اهداف، بر پایه اهداف توسعه هزاره ایجاد شده اند و به دنبال تحقق اهدافی هستند که در  برنامه اهداف 
توسعه هزاره، عملی نشده اند. پیوند های درونی و ماهیت یکپارچه اهداف توسعه  پایدار از اهمیت بسیار باالیی 
در تحقق این دستور کار جدید برخوردار است. این دستور کار، با در نظر گرفتن واقعیت ها، ظرفیت ها و سطوح 
مختلف ملی مربوط به توسعه و ضمن احترام به سیاست ها و اولویت های ملی کشورها، در تمامی کشورها قابل اجرا 
 می باشد. اهداف کالن و خرد جدید از اول ژانویه سال 2016 الزم االجرا بوده و تصمیمات 15سال آتی را مشخص 

خواهند ساخت، در ضمن مراحل پیشرفت هر هدف با تعیین شاخص مناسب نظارت و پی گیری خواهند شد.
در خصوص فعالیت های کش��ور جمهوری اس��المی ایران در راستای  توس��عه پایدار می توان به نهاد سازی برای 
توس��عه پایدار یکس��ال پس از اجالس ریو در س��ال 1373 اش��اره نمود که کمیته ملی توس��عه پایدار مصوب 
ش��ورای عالی محیط زیست، متش��کل از وزارت خانه ها و دستگاه های اجرایی مرتبط تشکیل و در طی 2 دهه از 
تاسیس آن، سعی بر نهادینه سازی مفهوم توسعه پایدار در فعالیت های توسعه ای کشور داشته است. کشور 
 ما نیز همگام با تحوالت بین المللی تالش هایی را در جهت توس��عه پایدار و دس��تیابی به اهداف توس��عه هزاره 
 داش��ته اس��ت ک��ه خوش��بختانه در ش��اخص ه��ای آم��وزش و بهداش��ت  ب��ه پیش��رفت ه��ای قاب��ل توجه��ی 
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 دس��ت پیدا نموده و به عنوان الگو در کش��ورهای منطقه مطرح است. کشور ما به منظور  حضور موثر در اجالس 
 ریو +20 و تحلیل پیش��نهادات مطرح ش��ده و  به منظور موضع گیری مناسب، از طریق کمیته ملی توسعه پایدار، 
نشست های ویژه ای قبل از اجالس برگزار نمود  و نتایج آن را به هیات اعزامی سپرد. پس از اجالس ریو +20، 
در راستای تدوین اهداف توسعه پایدار، ایران، در اواخر سال 2012 در لیست کشورهای مشورتی قرار گرفت. 
 در همین خصوص، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری برنامه عمران سازمان ملل متحد )UNDP(1، به منظور 
هم اندیش��ی با گروه ها و اقش��ار مختلف اجتماع��ی از قبیل نمایندگان بخش های دولت��ی، عمومی و خصوصی و 
س��ازمان های مردم نهاد با همراهی اس��اتید دانشگاه ها، اقدام به برگزاری نشست های مشورتی در سطح ملی 

نمودکه نتایج بدست آمده از این مشورت ها به سازمان ملل ارائه داده شد. 
در نشس��ت س��ران کش��ورهای جهان در مجمع عمومی س��ازمان ملل که در مهر ماه س��ال 94، به منظور تصویب 
دس��تور کار توس��عه برگزار گردید، ریاست  محترم جمهوری اس��المی  ایران  شرکت نمودند و در سخنرانی خود  
ضمن اش��اره بر تالش ایران  در تحقق اهداف توسعه هزاره  و مشارکت فعاالنه کشورمان در تدوین دستورکار 
توس��عه پس از 2015، تاکید کردند که از این به بعد نیز همکاری س��ازنده برای اجرای تعهدات در سطوح ملی، 

منطقه ای و بین المللی، خواهیم داشت.
ب��ا توج��ه به اهمیت ویژه اهداف توس��عه پایدار در س��طح ملی و جهانی و به منظور همگامی کش��ور ایران با این 
اه��داف و ب��ا عنایت ب��ه اهمیت همگامی ب��ا الگوی توس��عه جهانی با تمرکز ب��ر اولویت های ملی، دفتر توس��عه 
پای��دار و اقتصاد محیط زیس��ت س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت، به منظور جم��ع آوری نظرات کلی��ه ذینفعان در 
مورد اهداف و ش��اخص ها، اقدام به شناس��ایی متولیان و برگزاری نشس��ت های جریان س��ازی اهداف توسعه 
پایدار نمود. اهداف برگزاری این جلس��ات هماهنگی بین دس��تگاه ها، برای واردس��ازی اهداف توس��عه پایدار 
در برنامه های  کالن توس��عه ای  و آمادگی برای ارائه گزارش های کش��وری در مجامع بین المللی بوده اس��ت. 
 در ای��ن جلس��ات عالوه بر تش��ریح ابعاد علمی و مبان��ی نظری برای شناس��ایی نیازها، در م��ورد مقدمات اجرایی 
م��ورد نظ��ر نی��ز، بحث و تبادل نظر ص��ورت گرفت و بدی��ن منظور، متولی��ان اصلی، هم��کاران و ذینفعان مرتبط 
پیش��نهاد گردیدند. قابلیت کمی ش��دن، امکان پذیری و مناس��ب بودن شاخص های پیش��نهادی از موارد مورد 
 بح��ث این جلس��ات ب��ود. الزم به ذک��ر اس��ت از تاری��خ 1394/04/10 تا 1394/07/15، هش��ت نشس��ت 
جریان س��ازی اهداف توس��عه پایدار با حضور بیش از 130 نفر از مدیران و کارشناسان متخصص دستگاه های 
 دولتی ش��امل 16 وزارتخانه و 18 س��ازمان برگزار گردید و به دنبال آن جلس��ات داخلی در برخی دس��تگاه ها، 
به منظور مشارکت تمامی بخش ها تشکیل شده است. نهایتًا در جلسه مورخ 94/8/12، با حضور وزرا و نمایندگان 
عالی رتبه دستگاه های اجرایی، متولیان اصلی 17 هدف توسعه پایدار تعیین و تصویب شد، هریک از متولیان 
 اصل��ی وظیفه هماهنگی و همکاری با ذینفعان مرتبط و گزارش دهی نهایی در هدف مورد نظر را بر عهده دارند. 

1-United Nation Development Program 
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سازمان حفاظت محیط زیست

اهداف توســعه پایــدار

نمودار 1: متولیان اصلی 17 هدف کالن توسعه پایدار در سطح ملی

کمیته ملی توسعه پایدار وظیفه هماهنگی و نظارت بر چگونگی دستیابی  به اهداف را بر عهده دارد. این کتاب، 
چشم انداز و برنامه توسعه پایدار 15سال آتی برای جهان است و فرصتی است که با توجه به اولویت های ملی، 
توسعه ای متوازن، هماهنگ و پایدار را برای کشور عزیزمان رقم بزنیم.  بر اساس تصمیمات کمیته ملی توسعه 
پایدار، متولیان اصلی اجرای اهداف توس��عه پایدار در نمودار ش��ماره 1 و همچنین دس��تگاه های همکار نیز در 

جدول شماره 1 مشخص گردیده است.
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جدول شماره 1: اهداف توسعه پایدار با تعیین متولیان اصلی و  دستگاه های همکار 

دستگاه های همکار متولی )SDGs(اهداف توسعه پایدار ردیف

وزارت اقتصاد و دارایی وزارت کشور، 
بانک مرکزی وزرات بهداشت)سازمان 

بهزیستی(
وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی
پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن 

و در هر نقطه ای 1

آم��وزش  و  درم��ان  بهداش��ت،  وزارت 
پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
س��ازمان حفاظت محیط زیست، سازمان 

ملی استاندارد
وزارت جهاد کشاورزی

پایان دادن به گرس��نگی، دس��تیابی به 
امنی��ت غذای��ی و تغذیه بهت��ر و ترویج 

کشاورزی پایدار 2

وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، وزارت راه وشهر سازی، 

سازمان حفاظت محیط زیست
وزارت بهداش��ت، درمان و 

آموزش پزشکی
ایجاد زندگی س��الم و ارتقای رفاه برای 

همگان و در تمامی سنین 3

وزارت علوم، وزارت فرهنگ و ارشاد، 
وزارت ورزش و جوانان، وزارت تعاون، 

 کار و رفاه اجتماعی)سازمان فنی و 
حرفه ای(، فرهنگستان علوم

وزارت آموزش و پرورش
فراهم سازی آموزش فراگیر و با کیفیت 
مس��اوی و ترویج فرصت ه��ای یادگیری 

مادام العمر برای همگان 4

وزارت کشور معاونت امور زنان
 و خانواده ریاست جمهوری

و  جنس����یتی  براب��ری  ب��ه   دس��ت��یابی 
توانمند سازی تمامی زنان و دختران 5

وزارت بهداشت، وزارت جهادکشاورزی 
وزارت کشور، سازمان حفاظت 

محیط زیست
وزارت نیرو

ایجاد دسترسی و مدیریت پایدار آب و 
بهداشت برای همگان  6

وزارت نفت، سازمان انرژی اتمی وزارت نیرو
ان��رژی ه��ای  ب��ه  دست��رس��ی  ایج����اد 
پرداخت پذی��ر، مطمئن، پای��دار و نوین 

برای همگان 7

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک 
مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

کشور
وزارت امور اقتصاد و 

دارایی

 ترویج رش��د اقتصادی م��داوم، فراگیر 
و پای��دار، اش��تغال کامل و موّل��د و کار 

شایسته برای همگان 8

وزارت علوم، وزارت نفت، وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات، 

بانک مرکزی، معاونت علمی  و فناوری
ریاست جمهوری

وزارت صنعت، معدن و 
تجارت

ایج��اد زیرس��اخت های مق��اوم، ارتق��ای 
فرآیند صنعتی سازی فراگیر و پایدار و 

توجه به نوآوری 9

وزارت امورخارجه، وزارت کشور وزارت اموراقتصاد و 
دارایی

می��ان  و  داخ��ل  در  نابراب��ری  کاه��ش 
کشورها 10
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سازمان حفاظت محیط زیست

اهداف توســعه پایــدار

جدول شماره 1: اهداف توسعه پایدار با تعیین متولیان اصلی و  دستگاه های همکار 

دستگاه های همکار متولی )SDGs(اهداف توسعه پایدار ردیف

س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 
وزارت نیرو، وزارت کشور وزارت راه و شهرسازی ایجاد ش��هرها و ش��هرک ه��ای فراگیر، 

ایمن، تاب آور و پایدار 11

وزارت جهادکشاورزی، وزارت نفت، 
وزارت نیرو، وزارت صنعت،معدن و 

تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست، 
سازمان ملی استاندارد

 سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور 

)سازمان ملی  بهره وری(
ایجاد الگوهای تولید و مصرف پایدار  12

وزارت راه و شهرسازی)سازمان 
هواشناسی(، وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات)سازمان فضایی ایران(، وزارت 

نفت، اعضاءکارگروه ملی تغییر اقلیم
سازمان حفاظت محیط زیست اتخ��اذ اقدامات ف��وری جه��ت مقابله با 

تغییرات اقلیمی و تاثیرات آن 13

وزارت جهادکشاورزی)سازمان شیالت 
ایران(، وزارت علوم)پژوهشگاه ملی 

اقیانوس شناسی و علوم جوی(، 
وزارت راه و شهرسازی)سازمان بنادر و 

دریانوردی(، وزارت نیرو

سازمان حفاظت محیط زیست
حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس ها، 

دریاها و منابع دریایی با هدف توسعه 
پایدار 14

وزارت جهادکشاورزی)سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری(،

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سازمان حفاظت محیط زیست

حراس��ت، بازس��ازی و ترویج اس��تفاده 
پای��دار از اکوسیس��تم ه��ای خش��کی، 
مدیری��ت پای��دار جن��گل ها، مب��ارزه با 
متوقف س��ازی  و  تغیی��ر  و  بیابان زای��ی 
فرآیند تخریب زمین و متوقف سازی از 

بین رفتن تنوع زیستی

15

وزارت امورخارجه، وزارت دادگستری وزارت کشور

 تروی��ج جوام��ع فراگیر و صل��ح آمیز با 
هدف توسعه پایدار، ایجاد دسترسی به 
عدالت برای همگان و تش��کیل نهادهای 
موثر، پاسخگو و فراگیر در تمامی سطوح

16

اعضاء کمیته ملی توسعه پایدار سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور

تقویت ابزارهای اجرا و احیاء مش��ارکت 
جهانی با هدف توسعه پایدار 17
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  انطباق اهداف توسعه پایدار با سیاست های کلی محیط زیست نظام
جدول ش��ماره 2: سیاس��ت های کلی محیط زیس��ت با تعیین مس��ئول و مجری هر یک از سیاس��ت ها و تطابق آن با اهداف توسعه پایدار

سیاس��ت های کلی محیط زیس��ت ردیف
)ابالغی مقام معظم رهبری(

)موضوع نامه شماره 2141/142638 - مورخ 
تطابق با اهداف توسعه پایدار)SDGs(1394/11/3 -  معاون اول ریاست جمهوری(

دستگاه های مجریدستگاه مسئول

1

مدیریت جامع، هماهنگ و 
نظام مند منابع حیاتی)از قبیل 
هوا، آب، خاک و تنوع زیستی( 

مبتنی بر توان و پایداری 
زیست بوم بویژه با افزایش 

ظرفیت ها و توانمندی های 
حقوقی و ساختاری مناسب 
همراه با رویکرد مشارکت 

مردمی.

سازمان حفاظت
 محیط  زیست

-  وزارت کشور
-  وزارت نیرو 

-  وزارت جهاد کشاورزی   
-  وزارت نفت 

- وزارت صنعت، معدن 
و تجارت

- معاونت حقوقی ریاست 
جمهوری

- سازمان حفاظت محیط 
زیست  

-  معاونت زنان و امور 
خانواده

-  سازمان جنگل ها و 
مراتع

-  سازمان شیالت
-  سازمان بنادرو 

کشتیرانی
-  سازمان هواشناسی

-  شورای عالی استان ها   

هدف 3- ایجاد زندگی سالم و ارتقای 
رفاه برای همگان و در تمامی سنین

هدف15- حراس��ت، بازس��ازی و ترویج 
اس��تفاده پای��دار از اکوسیس��تم ه��ای 
خشکی، مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه 
ب��ا بیابان زای��ی و تغییر و متوقف س��ازی 
فرآیند تخریب زمین و متوقف س��ازی از 

بین رفتن تنوع زیستی
هدف16- ترویج جوام��ع فراگیر و صلح 
آمی��ز ب��ا ه��دف توس��عه پای��دار، ایجاد 
دسترس��ی ب��ه عدالت ب��رای هم��گان و 
تشکیل نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر 

در تمامی سطوح

ه��دف17- تقویت ابزارهای اجرا و احیاء 
مشارکت جهانی با هدف توسعه پایدار

ایجاد نظام یکپارچه مّلی 2
محیط زیست.

سازمان حفاظت
 محیط زیست

کلیه دستگاه های 
اجرایی

هدف16-تروی��ج جوام��ع فراگیر و صلح 
آمی��ز ب��ا ه��دف توس��عه پای��دار، ایجاد 
دسترس��ی ب��ه عدالت ب��رای هم��گان و 
تشکیل نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر 

در تمامی سطوح
ه��دف17- تقویت ابزارهای اجرا و احیاء 

مشارکت جهانی با هدف توسعه پایدار

3
اصالح ش��رایط زیستی به منظور 
برخوردار ساختن جامعه از محیط 
زیس��ت سالم و رعایت عدالت و 

حقوق بین نسلی.

سازمان حفاظت
 محیط زیست

- وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی

- وزارت دادگستری
- سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری 

کشور

هدف1- پایان دادن به فقر در تمامی 
اشکال آن و در هر نقطه ای

ه��دف3- ایج��اد زندگی س��الم و ارتقای 
رفاه برای همگان و در تمامی سنین

هدف4- فراهم س��ازی آم��وزش فراگیر 
و باکیفیت مس��اوی و ترویج فرصت های 

یادگیری مادام العمر برای همگان
هدف5- دس��تیابی به برابری جنسیتی و 

توانمند سازی تمامی زنان و دختران
هدف16- ترویج جوامع فراگیر و صلح 

آمیز با هدف توسعه پایدار، ایجاد 
دسترسی به عدالت برای همگان و 

تشکیل نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر 
در تمامی سطوح
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سازمان حفاظت محیط زیست

اهداف توســعه پایــدار

جدول شماره 2: سیاست های کلی محیط زیست با تعیین مسئول و مجری هر یک از سیاست ها و تطابق آن با اهداف توسعه پایدار)ادامه(

سیاست های کلی محیط زیستردیف
)ابالغی مقام معظم رهبری(

)موضوع نامه شماره 2141/142638 - مورخ 
تطابق با اهداف توسعه پایدار)SDGs(1394/11/3 -  معاون اول ریاست جمهوری(

دستگاه های مجریدستگاه مسئول

4

از  ممانع��ت  و  پیش��گیری 
انتش��ار ان��واع آلودگی ه��ای 
غیرمجاز و جرم انگاری تخریب 
محیط زیس��ت و مجازات مؤثر 
و بازدارنده آل��وده کنندگان 
محی��ط  کنن��دگان  تخری��ب  و 
زیست و الزام آنان به جبران 

خسارت.

سازمان حفاظت
 محیط زیست

- وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح

- وزارت نفت
- وزارت نیرو

- وزارت صنعت، معدن 
و تجارت

- وزات راه و شهرسازی
- وزارت جهاد کشاورزی

- وزارت دادگستری
- معاونت حقوقی ریاست 

جمهوری      

هدف1- پای��ان دادن به فق��ر در تمامی 
اشکال آن و در هر نقطه ای

هدف 15- حراس��ت، بازس��ازی و ترویج 
اس��تفاده پای��دار از اکوسیس��تم ه��ای 
خشکی، مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه 
ب��ا بیابان زای��ی و تغییر و متوقف س��ازی 
فرآیند تخریب زمین و متوقف س��ازی از 

بین رفتن تنوع زیستی

5

پایش مستمر و کنترل منابع 
و عوام��ل آالینده ه��وا، آب، 
خ��اک، آلودگی ه��ای صوت��ی، 
ام��واج و اش��عه های مخرب و 
تغیی��رات نامس��اعد اقلیم و 
الزام به رعایت استانداردها 
و شاخص های زیست محیطی 
مق��ررات،  و  قوانی��ن  در 
برنامه های توس��عه و آمایش 

سرزمین.

- سازمان 
حفاظت 

 محیط زیست
- سازمان 

مدیریت
 و برنامه ریزی
- سازمان ملی 

استاندارد

- معاونت اجرایی ریاست 
جمهوری

- وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات

- سازمان انرژی اتمی
- سازمان ملی استاندارد

هدف6- ایجاد دسترسی و مدیریت 
پایدار آب و بهداشت برای همگان 

هدف12- ایجاد الگوهای تولید و مصرف 
پایدار 

6

تهیه اطلس زیست بوم 
کشور و حفاظت، احیاء، 

بهسازی و توسعه منابع 
طبیعی تجدید پذیر )مانند 

دریا، دریاچه، رودخانه، 
مخزن سدها، تاالب، آبخوان 

زیرزمینی، جنگل، خاک، مرتع 
و تنوع زیستی بویژه حیات 
وحش(و اعمال محدودیت 

قانونمند در بهره برداری از 
این منابع متناسب با توان 

اکولوژیک )ظرفیت قابل 
تحمل و توان بازسازی( 

آنها بر اساس معیارها 
و شاخص های پایداری، 

مدیریت اکوسیستم های 
حساس و ارزشمند )از قبیل 

پارک های مّلی و آثار طبیعی 
مّلی( و حفاظت از منابع 

ژنتیک و ارتقاء آنها تا سطح 
استانداردهای بین المللی.

- سازمان 
حفاظت

 محیط  زیست
- معاونت حقوقی
 ریاست جمهوری

- معاونت 
پارلمانی

 ریاست جمهوری

-سازمان حفاظت 
محیط زیست

- وزارت جهاد کشاورزی                      
- وزارت نیرو                                   

- سازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری
- سازمان جنگل ها و 

مراتع  و آبخیزداری 
کشور

هدف 14- حفاظت و اس��تفاده پایدار از 
اقیان��وس ه��ا، دریاها و مناب��ع دریایی با 

هدف توسعه پایدار

هدف 15- حراس��ت، بازس��ازی و ترویج 
اس��تفاده پای��دار از اکوسیس��تم ه��ای 
خشکی، مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه 
ب��ا بیابان زای��ی و تغییر و متوقف س��ازی 
فرآیند تخریب زمین و متوقف س��ازی از 

بین رفتن تنوع زیستی
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جدول شماره 2: سیاست های کلی محیط زیست با تعیین مسئول و مجری هر یک از سیاست ها و تطابق آن با اهداف توسعه پایدار)ادامه(

ردیف
سیاست های کلی محیط زیست

)ابالغی مقام معظم رهبری(
)موضوع نامه شماره 2141/142638 - مورخ 
تطابق با اهداف توسعه پایدار )SDGs(1394/11/3 -  معاون اول ریاست جمهوری(

دستگاه های مجریدستگاه مسئول

7

مدیریت تغییرات اقلیم و مقابله 
با تهدیدات زیست محیطی نظیر 

بیابان زایی، گرد و غبار بویژه 
ریزگردها، خشکسالی و عوامل 

سرایت دهنده میکروبی و 
رادیواکتیو و توسعه آینده نگری و 
شناخت پدیده های نوظهور زیست 

محیطی و مدیریت آن.

سازمان حفاظت
 محیط زیست

-وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح
- وزارت نفت - وزارت 

نیرو- وزارت صنعت، 
معدن و تجارت- وزارت 

بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی - 

وزارت راه و شهرسازی- 
سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی- وزارت 
جهاد کشاورزی- وزارت 
اطالعات- سازمان انرژی 

اتمی - سازمان جنگل 
ها و مراتع- سازمان 

هواشناسی- سازمان 
پدافند غیر عامل- 

سازمان مدیریت بحران

هدف13- اتخاذ اقدامات فوری 
جهت مقابله با تغییرات اقلیمی و 

تاثیرات آن

هدف15- حراست، بازسازی 
و ترویج استفاده پایدار از 

اکوسیستم های خشکی، 
مدیریت پایدار جنگل ها، 

مبارزه با بیابان زایی و تغییر و 
متوقف سازی فرآیند تخریب زمین 
و متوقف سازی از بین رفتن تنوع 

زیستی

8
گسترش 

اقتصاد سبز 
با تأکید بر:

8-1. صن��عِت 
کم کربن، استفاده 
از انرژی های پاک، 

محصوالت کشاورزی 
سالم و ارگانیک و 

مدیریت پسماندها و 
پساب ها با بهره گیری 

از ظرفیت ها و 
توانمندی های 

اقتصادی، اجتماعی، 
طبیعی و زیست 

 محیطی.

-سازمان حفاظت 
محیط زیست

- وزارت اقتصاد 
و دارایی

-وزارت نفت
- وزارت نیرو

- وزارت جهاد کشاورزی
 - سازمان امورمالیاتی

 - وزات راه و شهرسازی
- سازمان شهرداری ها 

و دهیاری  ها -  وزارت 
تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی -وزارت 

صنعت، معدن و تجارت

هدف2- پایان دادن به گرسنگی، 
دستیابی به امنیت غذایی و تغذیه 

بهتر و ترویج کشاورزی پایدار

ه��دف8- تروی��ج رش��د اقتصادی 
مداوم، فراگیر و پایدار، اش��تغال 
کام��ل و موّلد و کار شایس��ته برای 

همگان

8-2. اصالح الگوی 
تولید در بخش های 
مختلف اقتصادی و 

اجتماعی و بهینه سازی 
الگوی مصرف آب، 
منابع، غذا، مواد و 

انرژی به ویژه ترویج 
مواد سوختی سازگار 

با محیط زیست.

-وزارت صنعت، 
معدن و تجارت

-سازمان   مدیریت 
و برنامه ریزی

- وزارت نفت
- وزارت نیرو

- وزارت جهاد کشاورزی   
- وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی

هدف6- ایجاد دسترسی و 
مدیریت پایدار آب و بهداشت 

برای همگان 

ب��ه  دسترس��ی  ایج��اد  ه��دف7- 
انرژی ه��ای پرداخت پذیر، مطمئن، 

پایدار و نوین برای همگان
هدف12- ایجاد الگوهای تولید و 

مصرف پایدار 
8-3. توسعه ی حمل 
و نقل عمومی سبز و 
غیرفسیلی از جمله 

برقی و افزایش حمل 
و نقل همگانی به ویژه 

در کالن شهر ها.

- وزارت کشور
- سازمان حفاظت 

محیط زیست

- وزات راه وشهرسازی
- سازمان شهرداری ها و 

دهیاری ها
- شورای عالی استان ها

ب��ه  دسترس��ی  ایج��اد  ه��دف7- 
انرژی ه��ای پرداخت پذیر، مطمئن، 

پایدار و نوین برای همگان

هدف11- ایجاد شهرها و شهرک های 
فراگیر، ایمن، تاب آور و پایدار
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سازمان حفاظت محیط زیست

اهداف توســعه پایــدار

جدول شماره 2: سیاست های کلی محیط زیست با تعیین مسئول و مجری هر یک از سیاست ها و تطابق آن با اهداف توسعه پایدار)ادامه(

ردیف
سیاست های کلی محیط زیست

)ابالغی مقام معظم رهبری(
)موض��وع نام��ه ش��ماره 2141/142638 - م��ورخ 

1394/11/3 -  معاون اول ریاست جمهوری(
تطابق با اهداف توسعه 

)SDGs(پایدار
دستگاه های مجریدستگاه مسئول

9

تعادل بخشی و حفاظت کیفی آب های 
زیرزمینی از طریق اجرای عملیات 

آبخیزداری، آبخوان داری، مدیریت 
عوامل کاهش بهره برداری از 

آب های زیرزمینی و تبخیر و کنترل 
ورود آالینده ها.

-سازمان حفاظت 
محیط زیست

- وزارت نیرو
- وزارت جهاد 

کشاورزی

-سازمان حفاظت محیط  
زیست

-وزارت نیرو
-وزارت جهاد کشاورزی                       

-وزارت صنعت، معدن و 
تجارت

هدف6- ایجاد دسترسی و 
مدیریت پایدار آب و بهداشت 

برای همگان

10

استقرار نظام حسابرسی 
زیست محیطی در کشور با 

لحاظ ارزش ها و هزینه های 
زیست محیطی )تخریب، آلودگی و 

احیاء( در حساب های ملی.

-سازمان حفاظت 
محیط زیست

- وزارت امور 
اقتصاد و دارایی

- بانک مرکزی

-کلیه دستگاه های اجرایی
- معاونت پارلمانی ریاست 

جمهوری

هدف8- ترویج رشد اقتصادی 
مداوم، فراگیر و پایدار، 

اشتغال کامل و موّلد و کار 
شایسته برای همگان

11

حمایت و تشویق سرمایه گذاری ها 
و فناوری های سازگار با محیط 

زیست با استفاده از ابزارهای 
مناسب از جمله عوارض و مالیات 

سبز.

-  معاونت علمی 
و فناوری ریاست 

جمهوری
- وزارت امور 

اقتصاد و دارایی

- وزارت امور اقتصاد و دارایی
- معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری
- وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی 
- وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری
- سازمان میراث فرهنگی و 

گردشگری
- اتاق بازرگانی، صنایع معادن 

و کشاورزی
- اتاق صنعت و معدن
- صندوق توسعه ملی

- صندوق ملی محیط زیست

هدف9- ایجاد زیرساخت های 
مقاوم، ارتقای فرآیندصنعتی 

 سازی فراگیر و پایدار و توجه 
به نوآوری

12

تدوین منشور اخالق محیط زیست 
و ترویج و نهادینه سازی فرهنگ 
و اخالق زیست محیطی مبتنی بر 

 ارزش ها و الگوهای سازنده 
 ایرانی � اسالمی.

-سازمان حفاظت 
محیط زیست

- وزارت علوم، 
تحقیقات و 

فناوری
- وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی

-سازمان حفاظت محیط  زیست
-وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری
-وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی
-وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی
- وزارت آموزش وپرورش

- سازمان صدا و سیما
- معاونت زنان و امور خانواده

- مرکز مدیریت حوزه های 
علمیه            

- سازمان شهرداری ها و 
دهیاری ها        

ه��دف1- پای��ان دادن ب��ه فقر 
در تمام��ی اش��کال آن و در ه��ر 

نقطه ای
هدف4- فراهم سازی آموزش 

فراگیر و باکیفیت مساوی و 
ترویج فرصت های یادگیری 

مادام العمر برای همگان
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جدول شماره 2: سیاست های کلی محیط زیست با تعیین مسئول و مجری هر یک از سیاست ها و تطابق آن با اهداف توسعه پایدار)ادامه(

ردیف
سیاست های کلی محیط زیست

)ابالغی مقام معظم رهبری(
)موضوع نامه شماره 2141/142638 - مورخ 
تطابق با اهداف توسعه 1394/11/3 -  معاون اول ریاست جمهوری(

)SDGs(پایدار
دستگاه های مجریدستگاه مسئول

13

ارتقاء مطالعات و تحقیقات علمی 
و بهره مندی از فناوری های 

نوآورانه  زیست محیطی و تجارب 
سازنده  بومی در زمینه  حفظ 

تعادل زیست بوم ها و پیشگیری 
از آلودگی و تخریب محیط 

زیست.

-سازمان حفاظت 
محیط  زیست

- معاونت علمی 
و فناوری

-معاونت علمی وفناوری 
ریاست جمهوری

- وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری

- وزارت بهداشت، درمان 
وآموزش پزشکی

- وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات

- وزارت صنعت، معدن 
و تجارت

هدف4- فراهم سازی آموزش 
فراگیر و باکیفیت مساوی و 
ترویج فرصت های یادگیری 

مادام العمر برای همگان
هدف9- ایجاد زیرساخت های 
مقاوم، ارتقای فرآیندصنعتی 

 سازی فراگیر و پایدار و توجه 
به نوآوری

14

گسترش سطح آگاهی، دانش 
و بینش زیست محیطی جامعه و 
تقویت فرهنگ و معارف دینِی 

مشارکت و مسئولیت پذیری 
اجتماعی به ویژه امر به معروف 
و نهی از منکر برای حفظ محیط 

زیست در تمام سطوح و اقشار 
جامعه.

-سازمان  حفاظت 
محیط زیست

- وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی

- مرکز مدیریت 
حوزه های علمیه

-سازمان حفاظت 
محیط  زیست

-وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی

-وزارت آموزش وپرورش
-وزارت علوم، تحقیقات 

و فناوری
-سازمان تبلیغات اسالمی

-وزارت دادگستری
-ستاد ائمه جمعه و 

جماعات
-وزارت ورزش و جوان��ان

-وزارت کشور
)نیروی انتظامی(

هدف4- فراهم سازی آموزش 
فراگیر و باکیفیت مساوی و 
ترویج فرصت های یادگیری 

مادام العمر برای همگان

هدف5- دستیابی به برابری 
جنسیتی و توانمند سازی 

تمامی زنان و دختران
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اهداف توســعه پایــدار

جدول شماره 2: سیاست های کلی محیط زیست با تعیین مسئول و مجری هر یک از سیاست ها و تطابق آن با اهداف توسعه پایدار)ادامه(

ردیف
سیاست های کلی محیط زیست

)ابالغی مقام معظم رهبری(

)موضوع نامه شماره 2141/142638 - مورخ 
تطابق با اهداف توسعه 1394/11/3 -  معاون اول ریاست جمهوری(

)SDGs(پایدار
دستگاه های مجریدستگاه مسئول

15
تقویت 

دیپلماسی 
محیط 

زیست با:

15-1- تالش برای 
ایجاد و تقویت 

نهادهای منطقه ای 
برای مقابله با گرد و 

غبار و آلودگی های 
آبی.

-سازمان 
حفاظت محیط  

زیست
- وزارت امور 

خارجه

- سازمان حفاظت 
محیط زیست

- وزارت امور اقتصاد 
و دارایی

- وزارت امور خارجه
- وزارت نفت
- وزارت نیرو

- وزارت صنعت، معدن 
و تجارت

هدف10- کاهش نابرابری در 
داخل و میان کشورها

هدف13- اتخاذ اقدامات فوری 
جهت مقابله با تغییرات اقلیمی 

و تاثیرات آن

15-2- توسعه ی 
مناسبات و 

جلب مشارکت 
و همکاری های 

هدفمند و 
تأثیرگذار دوجانبه، 
چندجانبه، منطقه ای 

و بین المللی در 
زمینه  محیط زیست.

هدف16- ترویج جوامع فراگیر 
و صلح آمیز با هدف توسعه 
پایدار، ایجاد دسترسی به 

عدالت برای همگان و تشکیل 
نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر 

در تمامی سطوح

هدف17- تقویت ابزارهای 
اجرا و احیاء مشارکت جهانی با 

هدف توسعه پایدار

15-3-  بهره گیری 
مؤثر از فرصت ها 

و مشوق های 
بین المللی در 

حرکت به سوی 
اقتصاد کم کربن و 

تسهیل انتقال و 
توسعه  فناوری ها و 
نوآوری های مرتبط.

هدف8- ترویج رشد اقتصادی 
مداوم، فراگیر و پایدار، 

اشتغال کامل و موّلد و کار 
شایسته برای همگان

هدف9- ایجاد زیرساخت های 
مقاوم، ارتقای فرآیند 

صنعتی سازی فراگیر و پایدار و 
توجه به نوآوری
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تغییر جهان ما: دستور کار 2030 برای توسعه پایدار

  مقدمه سند
این دس��تور کار، برنامه اقدام مردم، کره زمین و س��عادت بشری می باشد. این دستور کار در صدد تقویت صلح 
جهانی در قالب آزادی های بیشتر است. اذعان داریم که ریشه کن سازی فقر در همه َاشکال و ابعاد آن، از جمله 

فقر مفرط، بزرگترین چالش جهانی و نیازی ضروری جهت توسعه پایدار می باشد. 
تمامی کش��ورها و ذی نفعان، در مش��ارکتی گروهی، به اجرای این برنامه اقدام خواهند نمود. ما مصمم به نجات 
بش��ر از اس��تبداِد فقر و تنگدس��تی و احیاء کره زمین و حفاظت از آن می باش��یم. اراده ما بر برداشتن گام  های 
جس��ورانه و متحول کنندۀ مورد نیاز در هدایت جهان کنونی به س��مت پایداری و تاب آوری اس��توار شده است. 

اطمینان می دهیم که این حرکت گروهی تمامی کشورها را شامل خواهد شد.
17 هدف کالن و 169 هدف خرد توسعه پایدار که امروز معرفی خواهیم نمود نشان دهندۀ دامنه و بلندپروازی 
این دستور کار جدید می باشد. این اهداف بر اساس اهداف توسعه هزاره ایجاد شده اند و به دنبال تحقق اهدافی 
می باشند که در اهداف توسعه هزاره عملی نشده اند. این اهداف درصدد تحقق اجرای حقوق بشر برای تمامی 
انسان ها و دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران می باشد. این اهداف یکپارچه و تفکیک ناپذیر 
بوده و ابعاد س��ه گانه توس��عه پایدار، یعنی جنبه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را متعادل می سازند.

این اهداف کالن و خرد، در 15 سال آینده، فعالیت هایی را در حوزه های ذیل ایجاد خواهند نمود که این حوزه ها 
از اهمیت فراوانی برای بشریت و کره زمین برخوردارند: 

  مردم
بر آنیم تا به فقر و گرس��نگی، در تمام َاش��کال و ابعاد آن، خاتمه داده و از فعالیت ش��رافتمندانه و برابر تمامی 

انسان ها در محیطی سالم و مبتنی بر قابلیت های آنها اطمینان حاصل نماییم.

  کره زمین 
ب��ر آنی��م تا با ایجاد تولید و مص��رف پایدار، مدیریت پایدار منابع طبیعی و اتخ��اذ اقدامات فوری جهت مقابله با 
تغییرات اقلیمی از کره زمین در برابر تخریب محافظت نماییم و از این طریق نیازهای نسل های کنونی و آتی را 

برآورده سازیم.

 سعادت بشری
برآنیم تا اطمینان حاصل نماییم که تمامی انسان ها از زندگی رضایت بخش و سعادتمندانه ای برخوردار بوده و 

پیشرفت های اقتصادی، اجتماعی و فناوری هماهنگ با طبیعت اتفاق می افتند. 
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 صلح 
برآنیم تا جوامعی صلح طلب، شایسته و فراگیر و عاری از ترس و خشونت، ایجاد نماییم. توسعه پایدار متکی بر 

صلح و صلح متکی بر توسعه پایدار می باشد.

 مشارکت
برآنیم تا روش ها و ابزارهای مورد نیاز جهت اجرای این دس��تور کار را با احیاء مش��ارکت جهانی برای توس��عه 
پایدار، براس��اس روحیه تقویت شده همبستگی جهانی، با تمرکز ویژه بر نیازهای فقیرترین و آسیب پذیرترین 

اقشار و با مشارکت تمامی کشورها، تمامی ذی نفعان و تمامی انسان ها، به کار ببندیم. 
پیوند های درونی و ماهیت یکپارچه اهداف توسعه  پایدار از اهمیت بسیار باالیی در تحقق اهداف این دستور 
کار جدید برخوردارند. اگر بتوانیم آرمان های خود را در طول تمامی مراحل این دستورکار جدید تحقق ببخشیم، 

زندگی همه انسان ها به شدت بهبود خواهد یافت و جهان ما نیز شکل بهتری به خود خواهد گرفت.

 اعالمیه

مقدمه 
1- ما، سران کشورها و دولت ها و نمایندگان عالی رتبه حاضر در نشست مورخ 25 الی 27 سپتامبر  2015 در 
مقر س��ازمان ملل متحد در ش��هر نیویورک، همزمان با گرامیداشت هفتادمین سالگرد تأسیس این سازمان، در 

مورد اهداف جدید جهانی توسعه پایدار تصمیم گیری نمودیم. 
2- م��ا، به نمایندگ��ی از ملت های خود، تصمیمی تاریخی در خصوص مجموع��ه ای از اهداف کالن و خرد جهانی و 
تغییردهندۀ جامع، فراگیر و مردم محور اتخاذ نموده ایم. خود را متعهد به تالش خستگی ناپذیر در جهت اجرای 
کامل این دستور کار تا پایان سال 2030 می دانیم. اذعان داریم که ریشه کن سازی فقر در همه َاشکال و ابعاد 
آن، از جمله فقر مفرط، بزرگترین چالش جهانی و نیاز ضروری برای توسعه پایدار است. ما متعهد به تحقق توسعه 
پایدار در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیس��ت محیطی آن به ش��یوه ای متوازن و یکپارچه می باش��یم. همچنین از 

دستاوردهای اهداف توسعه هزاره استفاده نموده و به دنبال تکمیل اقدامات نیمه تمام آن  هستیم.
3- تصمیم گرفتیم از حال حاضر تا س��ال 2030 به فقر و گرس��نگی در هرکجای دنیا پایان دهیم؛ با نابرابری در 
داخل و میان کش��ورها مبارزه کنیم؛ جوامعی صلح طلب، شایس��ته و فراگیر ایجاد نماییم؛ از حقوق بشر حراست 
نموده و برابری جنس��یتی و توانمندس��ازی زنان و دختران را ارتقا ببخش��یم و از سیاره زمین و منابع طبیعی آن 
حفاظت نماییم. همچنین تصمیم گرفتیم تا ش��رایط الزم جهت رش��د اقتصادی پایدار، جامع و مس��تمر، سعادت 
همگانی و کار شایس��ته برای تمامی انس��ان ها را ضمن در نظر گرفتن س��طوح مختلف توسعه و ظرفیت های ملی، 

ایجاد نماییم.
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4- متعهد می شویم که تمامی کشورها در این حرکت گروهی عظیم حضور خواهند داشت. ضمن اذعان به کرامت 
انسانی به عنوان یک اصل اساسی، امیدواریم که این اهداف کالن و خرد برای تمامی ملت ها، انسان ها و تمامی 

اقشار جوامع اجرایی شود. تالش خواهیم کرد تا ابتدا به مکان های دورافتاده، بها دهیم. 
5- این دستور کار هدف و اهمیت بی سابقه ای دارد. تمامی کشورها آن را پذیرفته و این دستور کار، با در نظر 
گرفتن واقعیت ها، ظرفیت ها و سطوح مختلف ملی مربوط به توسعه و ضمن احترام به سیاست ها و اولویت های 
ملی کشورها، در تمامی کشورها قابل اجرا می باشد. این اهداف کالن و خرد جهانی بوده و تمامی کشورهای جهان، 
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را در بر می گیرد. این اهداف به صورت یکپارچه و تفکیک ناپذیر بوده 

و میان سه بعد مختلف توسعه پایدار توازن برقرار می نماید.
6- این اهداف خرد و کالن حاصل بیش از دو س��ال رایزنی عمومی و فش��رده و مش��ارکت جامعه مدنی و س��ایر 
ذی نفعان از سراسر جهان می باشد و توجه ویژه ای به اقشار فقیر و آسیب پذیر دارد. در این رایزنی، فعالیت های 
ارزشمندی توسط کارگروه عمومی هماهنگی مجمع عمومی در خصوص اهداف توسعه پایدار و سازمان ملل متحد 

انجام گرفت و دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در دسامبر 2014 گزارشی تلفیقی در این زمینه ارائه نمود.

  چشم انداز ما 
7- در این اهداف کالن و خرد، به دنبال تنظیم چش��م اندازی بلند پروازانه و تحول آفرین می باش��یم و به دنبال 
ایج��اد جهانی عاری از فقر، گرس��نگی، بیماری و تنگدس��تی هس��تیم تا هم��گان به زندگی س��عادتمندانه در آن 
بپردازند. جهانی را در نظر خود متصور می ش��ویم که عاری از ترس و خش��ونت باش��د. جهانی که همه افراد آن 
باسواد باشند. جهانی با دسترسی همگانی و برابر به آموزِش با کیفیت در تمامی سطوح، دسترسی به بهداشت 
و حمایت اجتماعی که در آن رفاه جسمی، ذهنی و اجتماعی وجود داشته باشد. تا یکبار دیگر تعهد خود را نسبت 
به ایجاد جهانی اعالم می نماییم که در آن حقوق بشر در خصوص تأمین آب شرب سالم، رعایت بهداشت محیط و 
ارتقای سطح بهداشت فردی رعایت شده و غذای کافی، سالم، پرداخت پذیر و مغذی وجود داشته باشد. جهانی 
که زیستگاه های انسانی آن امن، تاب آور و پایدار بوده و دسترسی همگانی به انرژی پرداخت پذیر، قابل اطمینان 

و پایدار وجود دارد.
8- جهانی را در ذهن خود متصور می ش��ویم که در آن همگان به حقوق بش��ر و ش��أن انس��انی، حاکمیت قانون، 
 عدال��ت، برابری و ع��دم تبعیض احترام بگذارن��د؛ به تفاوت های ن��ژادی، قومی و فرهنگی احترام گذاش��ته و 
فرصت های برابری جهت تحقق کامل توانایی بش��ر فراهم نموده و به رس��یدن به سعادت همگانی کمک نماید. 
جهانی که بر روی کودکان خود سرمایه گذاری نموده و در آن هر کودکی فارغ از خشونت و استثمار، آزادانه رشد 
نماید. جهانی که در آن هر زن و دختری از برابری کامل جنس��یتی بهره مند بوده و تمامی موانع قانونی، اجتماعی 
و اقتصادِی موجود در مس��یر توانمندس��ازی آنها برداشته ش��ود. جهانی عدالت محور، برابر، بردبار، باز و از نظر 
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اجتماعی فراگیر که در آن به نیازهای افراد با آسیب پذیری باال رسیدگی می شود.
9- جهانی را در ذهن خود متصور می ش��ویم که در آن هر کش��وری از رش��د اقتصادی مس��تمر، فراگیر و پایدار 
برخ��وردار بوده و کار شایس��ته برای تمامی مردم آنه��ا وجود دارد. جهانی ک��ه در آن الگوهای تولید و مصرف و 
اس��تفاده از تمامی مناب��ع طبیعی – از هوا گرفته تا خ��اک، از رودخانه ها، دریاچه ها، س��فره های آب زیرزمینی تا 
اقیانوس ها و دریاها –پایدار باش��د. جهانی که در آن مردم ساالری، حکمرانی مناسب، حاکمیت قانون و همچنین 
توانمندس��ازی محیط زیست در س��طوح ملی و بین المللی جهت توس��عه پایدار، از جمله رشد اقتصادی مستمر و 
فراگیر، توس��عه اجتماعی، حفاظت از محیط زیس��ت و ریشه کن سازی فقر و گرسنگی ضروری است. جهانی که در 
آن مسئله توسعه و به کارگیری فناوری  با اقلیم سازگار بوده و به تنوع محیط زیست و تاب آوری احترام گذاشته 
ش��ود. جهانی که در آن زندگی انس��ان ها منطبق با محیط زیس��ت بوده و از حیات وحش و س��ایر گونه های حیات 

محافظت می شود.

  اصول و تعهدات مشترک ما 
10- ای��ن دس��تور کار جدید از اهداف و اصول مندرج در منش��ور س��ازمان ملل متحد تبعی��ت نموده و احترام 
کامل به قوانین بین المللی را نیز لحاظ دارد. این دس��تور کار از بیانیه جهانی حقوق بش��ر، توافق نامه های حقوق 
بین المل��ل، بیانیه هزاره و س��نداجالس جهانی 2005 تبعیت کرده و در اس��ناد دیگ��ری نیز همانند اعالمیه حق 

توسعه به آن اشاره شده است. 
11- یک بار دیگر بر مصوبات تمامی کنفرانس های مهم و نشس��ت س��ران س��ازمان ملل متحد تاکید داریم که 
پایه های اس��تواری جهت توس��عه پایدار بوده و به ش��کل گیری دس��تور کار جدید کمک نموده اند. این  اهداف 
مصوبات بیانیه ریو پیرامون محیط زیست و توسعه، اجالس جهانی توسعه پایدار، اجالس جهانی توسعه اجتماعی، 
برنام��ه اقدام کنفرانس بین المللی جمعیت و توس��عه، خط مش��ی اقدام پکن و کنفرانس س��ازمان ملل متحد با 
موضوع توس��عه  پایدار را ش��امل می ش��ود. همچنین یکبار دیگر بر پیگیری این کنفرانس ها، از جمله مصوبات 
چهارمین کنفرانس س��ازمان ملل متحد در مورد کش��ورهای کمتر توس��عه یافته، س��ومین کنفرانس بین المللی 
در خصوص جزایر کوچک در حال توس��عه، دومین کنفرانس س��ازمان ملل متحد در خصوص کش��ورهای محصور 
 در خش��کی در حال توس��عه و س��ومین کنفرانس جهانی س��ازمان ملل متحد در زمینه کاهش خطر بالیای طبیعی 

تأکید داریم.
 12- یک ب��ار دیگ��ر ب��ر تمامی اصول من��درج در بیانی��ه ری��و در زمینه محیط زیس��ت و توس��عه، از جمله اصل 

مسئولیت های مشترک و در عین حال مجزا، تأکید داریم که در اصل 7 آمده اند.
13- چالش ها و تعهدات شناس��ایی ش��ده در این کنفرانس ها و نشس��ت های مهم با هم مرتبط بوده و به دنبال 
ایج��اد راه ح��ل های یکپارچه می باش��ند. جهت مقابله با ای��ن چالش ها و اجرای تعهدات ب��ه رویکرد جدیدی نیاز 
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داریم. توس��عه پایدار باور دارد که ریشه کن س��ازی فقر در تمامی َاشکال و ابعاد آن، مبارزه با نابرابری درون و 
میان کشورها، حفاظت از کره زمین، ایجاد رشد اقتصادی مداوم، فراگیر و پایدار و تقویت شمول اجتماعی با هم 

مرتبط بوده و به یکدیگر وابسته  هستند. 

  جهان امروز ما
14- این نشست زمانی اتفاق می افتد که چالش های عظیمی در مقابل توسعه پایدار قرار دارد. میلیاردها نفر 
از هم نوعان ما همچنان در فقر زندگی کرده و از زندگی عزت مندانه محرومند. نابرابری درون و میان کش��ورها 
در حال افزایش می باشد. اختالفات فاحشی در خصوص فرصت ها، ثروت و قدرت وجود دارد. نابرابری جنسیتی 
همچنان به عنوان چالش��ی کلیدی باقی مانده اس��ت. بیکاری، علی الخصوص بیکاری میان جوانان، به یک نگرانی 
جدی تبدیل ش��ده است. تهدیدات علیه بهداش��ت جهانی، بالیای طبیعی شایع تر و شدیدتر، تعارضات فزاینده، 
افراط گرایی خشونت آمیز، تروریسم و سایر بحران های بشری و آوارگی اجباری انسان ها پیشرفت های به دست 
آمده در چند دهه اخیر را تهدید می کنند. تقلیل منابع طبیعی و اثرات نامطلوب تخریب محیط زیس��ت، از جمله 
 بیابان زایی، خشکس��الی، فرس��ایش زمین، کمبود آب ش��یرین و از بین رفتن تنوع زیس��تی را باید به فهرست 
چال��ش های پیش روی بش��ر اضاف��ه نمود. تغییرات اقلیمی یک��ی از بزرگترین چالش های فعلی اس��ت و اثرات 
نامطلوب آن توانایی تمام کش��ورها جهت تحقق توس��عه پایدار را تحلیل می برد. افزایش دمای جهانی، باال رفتن 
سطح دریاها، اسیدی شدن اقیانوس ها و سایر پیامدهای تغییرات اقلیمی به شدت مناطق ساحلی و کشورهایی 
س��احلی کم ارتفاع، از جمله بس��یاری از کش��ورهای کم تر توسعه یافته و کش��ورهای جزیره ای در حال توسعه را 
تهدید می کند. ادامه حیات بسیاری از جوامع و نظام های بیولوژیک مربوط به زمین در معرض خطر قرار دارند. 
15- به هر حال، فرصت های فراوانی نیز در عصر حاضر وجود دارند. پیشرفت قابل توجهی به هنگام رویارویی 
با چالش های توسعه ای به دست آمده است. در نسل های گذشته، صدهامیلیون  نفر از فقر مفرط نجات یافته اند. 
دسترسی به آموزش برای پسران و دختران افزایش فراوانی یافته است. انتشار اطالعات، فناوری ارتباطات و 
ارتباط پیوس��ته جهانی توان بالقوه ای جهت سرعت بخشیدن به پیشرفت بشری، از میان بردن شکاف دیجیتالی 
و ایجاد جوامع علمی دارد که این امر به شکل نوآوری های علمی و فناوری در حوزه های متنوعی چون پزشکی و 

انرژی در حال بروز است. 
16- حدود 15 س��ال پیش، اهداف توس��عه هزاره مورد توافق قرار گرفتند. این اهداف چارچوب مهمی جهت 
توس��عه فراهم نمودند و در چندین زمینه نیز پیش��رفت قابل توجهی به دست آمده است. اما این پیشرفت ها، 
علی الخصوص در قاره آفریقا، در کشورهای کم تر توسعه یافته، در کشورهای محصور در خشکِی در حال توسعه و 
جزایر در حال توسعه، یکسان نبوده است و برخی از اهداف توسعه هزاره، به طور خاص اهداف مرتبط با سالمت 
زنان باردار و جنین، سالمت نوزادان و کودکان، هنوز تحقق نیافته اند. یک بار دیگر، مطابق با برنامه های حمایتی 
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مرتبط، نس��بت به تحقق تمامی اهداف توس��عه هزاره، از جمله اهداف توسعه هزاره تحقق نیافته، به طور ویژه 
از طریق ارائه کمک های متمرکز و برنامه ریزی ش��ده به کش��ورهای کم تر توس��عه یافته و سایر کشورهایی که در 
وضعیت خاصی به سر می برند، خود را متعهد می دانیم. این دستور کار جدید بر اساس اهداف توسعه هزاره بنا 
ش��ده و هدف آن تحقق برنامه های ناموفق اهداف توسعه هزاره، علی الخصوص دسترسی به اقشار و مکان های 

شکننده می باشد. 
17- با این وجود، دامنه چارچوبی که امروز معرفی می شود فراتر از اهداف توسعه هزاره خواهد بود. در این 
چارچوب، در کنار اولویت های توس��عه ای موجود همانند ریش��ه کن سازی فقر، س��المت، آموزش، امنیت غذایی 
و تغذیه، محدوده وس��یعی از اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیس��ت محیطی نیز دنبال خواهد ش��د. این چارچوب 
همچنین تشکیل جوامع صلح آمیز و فراگیر را وعده می دهد. در این چارچوب، به طور مشخص ابزارهای اجرا نیز 
تبیین شده اند. ضمن انعکاس رویکرد یکپارچه که ما بر اساس آن تصمیم گیری می نماییم، پیوندهایی عمیق و 

عناصر مشترک فراوانی در این اهداف کالن و خرد وجود دارد. 

  دستورکار جدید 
18- ام��روز 17 ه��دف کالن توس��عه پای��دار هم��راه ب��ا 169 هدف ُخ��رد مرتبط ب��ه آن معرفی می ش��ود که با 
یکدیگر منس��جم ب��وده و از ه��م تفکیک ناپذیرند. تا به امروز رهب��ران جهان هیچ گاه اقدام و تالش مش��ترکی 
 برای یک دس��تورکار سیاس��ت جهانی انجام نداده اند. برنامه ریزی های مش��ترکی به منظور تحقق توسعه پایدار 
ترس��یم نموده ایم و به طور گروهی نس��بت به پیگیری توس��عه جهان��ی و ایجاد همکاری ه��ای »ُبرد-ُبرد« متعهد 
ش��ده ایم که می تواند دس��تاوردهای عظیمی را برای تمامی کش��ورها و تمامی قسمت های جهان به دنبال داشته 
باش��د. مج��ددًا تاکید می نماییم که هر کش��وری باید به طور کامل و آزادانه حق مالکی��ت بر تمامی ثروت، منابع 
طبیع��ی و فعالیت های اقتصادی خود را داش��ته باش��د. این دس��تور کار با در نظر گرفت��ن مصلحت کامل تمامی 
انسان ها از جمله نسل های امروزی و نسل های آتی اجرا خواهد شد. در این مسیر، مجددًا تعهد خود نسبت به 
حقوق بین الملل را اعالم نموده و تاکید می نماییم که این دستور کار باید به نحوی اجرا شود که با حقوق و تعهدات 

ناشی از حقوق بین الملل کشورها مطابقت داشته باشد.
19- مجددًا بر اهمیت اعالمیه جهانی حقوق بش��ر و همچنین سایر اسناد بین المللی مرتبط با حقوق بشر و حقوق 
بین الملل تاکید می نماییم. ما، مطابق با منشور ملل متحد، بر مسئولیت تمامی کشورها نسبت به رعایت، حراست 
و ارتقای حقوق بش��ر و آزادی های اساس��ی برای تمامی انس��ان ها، بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، 
مذهب، عقاید سیاس��ی یا غیرسیاس��ی، خاس��تگاه اجتماعی یا ملی، دارایی ها، محل تولد، ناتوانی یا سایر شرایط 

تاکید داریم. 
20- درک برابری جنس��یتی و توانمندس��ازی زنان و دختران کمک شایانی به پیشبرد تمامی اهداف کالن و خرد 
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خواهد نمود. تحقق کامل توان بالقوه انس��ان ها و توس��عه پایدار با محرومیت نیمی از انسان ها از حقوق کامل و 
فرصت های خود میسر نخواهد شد. زنان و دختران باید از دسترسی برابر به آموزش مناسب، منابع اقتصادی 
و مشارکت سیاسی و همچنین فرصت های برابر با مردان و پسران در خصوص اشتغال، رهبری و تصمیم گیری 
در تمام سطوح بهره مند شوند. هدف ما افزایش چشمگیر سرمایه گذاری با هدف از میان بردن شکاف جنسیتی 
و توانمندس��ازی زنان در س��طوح جهانی، منطقه ای و ملی می باش��د. تمامی َاشکال تبعیض و خشونت علیه زنان و 
دختران، از جمله با مش��ارکت مردان و پس��ران، از میان خواهد رفت. هدایت نظام مند این دیدگاه جنسیتی به 

هنگام اجرای این دستور کار بسیار حیاتی می باشد.
21- اه��داف کالن و خرد جدید از یکم ژانویه 2016 الزم االجرا بوده و تصمیمات 15س��ال آتی ما را مش��خص 
خواهند س��اخت. همه ما جهت اجرای این دس��تور کار در کشورهای خود و در سطوح منطقه ای و جهانی، با در نظر 
گرفتن واقعیت ها، ظرفیت ها و سطوح مختلف توسعه ملی و با احترام به سیاست ها و اولویت های ملی، تالش 
خواهیم نمود. ما به فضای سیاسی ملی مربوط به رشد اقتصادی مداوم، فراگیر و پایدار کشورها، علی الخصوص 
در کشورهای در حال توسعه، ضمن مطابقت با قوانین و تعهدات بین المللی مرتبط، احترام خواهیم گذاشت. ما 
همچنین بر اهمیت ابعاد منطقه ای و ملی، یکپارچگی اقتصادی منطقه ای و ارتباطات به هم پیوس��ته در توس��عه 
پای��دار اذعان داری��م. چارچوب های منطقه ای و ملی می توانند تبدیل کارآمد سیاس��ت های توس��عه پایدار به 

اقدامات عملی در سطح ملی را تسهیل بخشند. 
22- هر کش��وری در مس��یر تحقق اهداف توس��عه پایدار با چالش های خاصی روبرو می شود. آسیب پذیرترین 
کش��ورها، علی الخصوص کشورهای آفریقایی، کشورهای کمتر توس��عه یافته، کشورهای محصور در خشکی و یا 
جزایر کوچک در حال توسعه، همانند کشورهای در حال جنگ و پس از جنگ، نیازمند توجه ویژه ای می باشند. در 

بسیاری از کشورهای با درآمد متوسط نیز چالش های جدی وجود دارد. 
23- م��ردم آس��یب پذیر باید توانمند ش��وند. افرادی که نیازهای آنها در این دس��تور کار منعکس ش��ده اند، 
 ش��امل ب��ر همه کودکان، جوانان و افراد ناتوان )که بی��ش از 80 % از آنها در فقر زندگی می کنند(، افراد مبتال 
ب��ه HIV/AIDS، س��المندان، افراد بومی، پناهندگان، آوارگان درون س��رزمینی و مهاجران خواهد بود. ما س��عی 
در اتخ��اذ اقدام��ات و فعالیت های موثرتر، منطبق بر حقوق بین الملل، جه��ت رفع موانع و محدودیت ها، تقویت 
پش��تیبانی ها و ارضاء برخی نیازهای افراد س��اکن در مناطق متاّثر از بحران های انسانی پیچیده و مناطق متاّثر از 

تروریسم را داریم.
24- متعهد می ش��ویم که به رفع فقر در تمامی َاش��کال و ابعاد آن، از جمله ریشه کن س��ازی فقر مفرط، تا س��ال 
2030 ادامه دهیم. تمام مردم باید از استانداردهای اولیه زندگی، از جمله نظام های حمایت اجتماعی، بهره مند 
گردن��د. م��ا همچنین، به عن��وان یک اولویت، مصمم به پایان دادن به گرس��نگی و تحقق امنی��ت غذایی و پایان 
 دادن به تمامی َاش��کال س��وء تغذیه هس��تیم. در این زمینه، مجددًا بر نقش مهم و ماهیت فراگیر کمیته جهانی 



28

سازمان حفاظت محیط زیست

اهداف توســعه پایــدار

امنی��ت غذایی تأکید نموده و از بیانیه ُرم در رابطه ب��ا تغذیه و چارچوب اقدام آن قدردانی می نماییم. ما منابع 
جدی��دی را برای مناطق روس��تایی در حال توس��عه و کش��اورزی و ش��یالت پای��دار، حمایت از کش��اورزان خرد، 
 علی الخص��وص کش��اورزان، دامداران و ماهیگیران زن در کش��ورهای درحال توس��عه، به ویژه در کش��ورهای 

کمتر توسعه یافته، اختصاص خواهیم داد. 
25- متعه��د می ش��ویم تا آموزش های مناس��ب فراگی��ر و عادالنه در تمامی س��طوح، پیش دبس��تانی، ابتدایی، 
 راهنمای��ی، دبیرس��تان و آموزش ه��ای فن��ی و حرف��ه ای و کاردان��ش فراهم نمایی��م. تمامی انس��ان ها، بدون

 در نظر گرفتن جنس، سن، نژاد یا قومیت و افراد ناتوان، مهاجران، افراد بومی، کودکان و جوانان، به ویژه افرادی 
که در موقعیت های آس��یب پذیر قرار دارند، باید به فرصت های یادگیری بلندمدت دسترس��ی داشته باشند و 
این فرصت ها به آنها در کس��ب دانش و مهارت های الزم جهت مواجهه با فرصت ها و مش��ارکت کامل در جامعه 
 کمک نمایند. تالش خواهیم نمود که برای کودکان و جوانان یک محیط پرورش��ی س��الم  جهت تحقق کلیه حقوق و 

ظرفیت های آنها، شامل بر مدارس ایمن، جوامع منسجم و خانواده، فراهم نماییم.
26- به منظور ارتقای س��المت جس��می، روحی و رفاه و افزایش امید به زندگی، باید نس��بت به تکمیل پوشش 
بهداش��ت همگانی و دسترسی به مراقبت های بهداشتی مناس��ب اقدام نماییم. هیچ فردی نباید از اجرای این 
دس��تور کار محروم بماند. متعهد می ش��ویم که تا س��ال 2030 با متوقف نمودن مرگ و میرهای قابل پیشگیری 
نس��بت به بهبود پیش��رفت های ایجاد ش��ده تا به امروز در کاهش م��رگ و میر نوزادان، ک��ودکان و زنان باردار 
تالش نماییم. ما نسبت به ایجاد دسترسی همگانی به خدمات بهداشتی  درمانی جنسی و باروری، از جمله تنظیم 
خانواده، اطالعات خانواده و آموزش خانواده  متعهد می ش��ویم. ما به س��رعت پیش��رفت ایجاد شده در مبازره با 
ماالریا، ایدز، سل، هپاتیت، ِابوال و سایر بیماری های واگیردار و همه گیر، از جمله بررسی مقاومت ضد میکروبی 
در حال افزایش و معضل بیماری های خاموش در کشورهای در حال توسعه را به طور همزمان تسریع می بخشیم. 
متعهد به پیشگیری و درمان بیماری های غیر واگیردار، از جمله اختالالت رفتاری، رشدی و عصبی می شویم که به 

عنوان چالش اساسی در مسیر توسعه پایدار به حساب می آیند.
27- م��ا در صدد ایجاد پایه های اقتصادی قدرتمندی برای تمام کش��ورها می باش��یم. رش��د اقتصادی مداوم، 
فراگیر و پایدار برای سعادت بشری الزامی است. این امر تنها زمانی امکان پذیر خواهد بود که دارایی ها میان 
افراد تقسیم شده و نابرابری درآمد نیز حل و فصل شود. تالش خواهیم نمود تا اقتصادهای پویا، پایدار، خالق 
و مبتنی بر انس��ان ها تشکیل دهیم که به ارتقای اشتغال جوانان و توانمندسازی اقتصادی زنان، علی الخصوص 
ارائه کار شایسته برای همگان، بیانجامد. کار اجباری و قاچاق انسان را از میان برده و به تمامی َاشکال کودکان 
کار پایان خواهیم داد. تمامی کشورها باید دارای نیروی کاری سالم و آموزش دیده همراه با دانش و مهارت های 
الزم جهت ایجاد مشاغل موّلد و رضایت بخش و مشارکت کامل در جامعه باشند. ما متعهد به تقویت ظرفیت تولید 
کشورهای کمتر توسعه یافته در تمامی بخش ها، از جمله از طریق ایجاد تحول ساختاری، می باشیم. سیاست هایی 
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را اتخاذ خواهیم نمود که به افزایش ظرفیت تولید، اش��تغال بهره ور و موّلد؛ ش��مول مالی؛ کش��اورزی پایدار، 
توس��عه َگّله داری و شیالت؛ توسعه پایدار صنعتی؛ دسترس��ی همگانی به خدمات انرژی پرداخت پذیر، مطمئن، 

پایدار و مدرن؛ نظام های حمل و نقل پایدار و زیرساخت های با کیفیت و مقاوم بینجامد.
28- متعهد می ش��ویم که در روش های تولید و مصرف کاالها و خدمات در جوامع  خود تغییراتی اساس��ی ایجاد 
نماییم. دولت ها، نهادهای بین المللی، بخش های تجاری و سایر بازیگران غیردولتی و افراد باید نسبت به تغییر 
الگوهای تولید و مصرف ناپایدار، ازجمله از طریق بس��یج تمامی منابع و مس��اعدت های مالی و فنی جهت تقویت 
ظرفیت های علمی، فناوری  و نوآورانه کش��ورهای در حال توس��عه جهت حرکت به سمت الگوهای پایدارتر تولید 
و مص��رف مش��ارکت نمایند. م��ا از اجرای برنامه های چارچوب ده س��اله الگوهای تولید و مص��رف پایدار حمایت 
می نماییم. تمامی کش��ورها به رهبری کش��ورهای توس��عه یافته باید ضمن در نظر گرفتن توسعه و ظرفیت های 

کشورهای در حال توسعه اقدام نمایند. 
29- ما س��هم مثبت مهاجران در رش��د فراگیر و توس��عه پایدار را به رس��میت می شناس��یم. همچنین تصدیق 
می نماییم که مهاجرت بین المللی واقعیتی چند بعدی تعاملی از ارتباط عمده در توسعه کشورهای مبدا، ترانزیت 
و مقصد می باش��د که نیازمند پاس��خ های جامع و منس��جمی است. ما در س��طح بین الملل و با هدف اطمینان از 
انجام مهاجرت امن، باقاعده و منظم، مش��تمل بر احترام کامل به حقوق بش��ر و رفتار انسانی با مهاجران، فارغ از 
وضعی��ت مهاجران، پناهن��دگان و آوارگان، با هم همکاری خواهیم نمود. چنین همکاری ای باید تاب آوری جوامع 
میزبان پناهندگان را  به ویژه در کشورهای در حال توسعه، تقویت نماید. ما بر حق مهاجران نسبت به بازگشت 
به کش��ور خود تاکید نموده و یادآور می ش��ویم که دولت ها باید پذیرش این افراد در س��رزمین مادری خود را 

تضمین نمایند.
 30- از کش��ورها با قاطعیت خواس��ته می ش��ود که از اتخاذ و ِاعمال هرگونه اقدامات اقتص��ادی، مالی یا تجاری

 یک جانبه مغایر با حقوق بین الملل و منشور ملل متحد، که مانع از دستیابی کامل به توسعه اقتصادی و اجتماعی، 
به ویژه در کشورهای در حال توسعه می گردد، اجتناب ورزند.

31- تصدی��ق می نمایی��م که کنوانس��یون چارچ��وب ملل متحد در خص��وص تغییرات اقلیم��ی مهم ترین انجمن 
بین الملل��ی و بین دولتی جهت مذاکره در رابطه با واکنش جهانی به تغییرات اقلیمی اس��ت. ما قاطعانه به دنبال 
مقابله جدی با تهدیدات ناش��ی از تغییرات اقلیمی و تخریب زیس��ت محیطی می باش��یم. ماهیت جهانی تغییرات 
اقلیمی نیازمند مش��ارکت حداکثری بین المللی ممکن با هدف تقویت کاهش انتش��ار گازهای گلخانه ای و انطباق 
 با اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی اس��ت. ما نگرانی شدید خود در خصوص شکاف بزرگ ایجاد شده میان تاثیر 
به هم پیوس��ته وعده های کاهش انتش��ار ساالنه گازهای گلخانه ای از س��وی طرفین تا سال 2020 و مسیرهای 
انتش��ار تجمیع ش��ده مطابق با احتم��ال توقف افزایش متوس��ط دمای جهانی ب��ه کمتر از 2 درجه س��انتی گراد یا 

1/5درجه سانتی گراد باالتر از سطوح پیش از دوران صنعتی شدن را اعالم می نماییم. 
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32- با نگاهی به بیست و یکمین نشست کنفرانس طرفین در پاریس، بر تعهد تمامی کشورها در ایجاد توافقی 
جهانی و بلندپروازانه  در زمینه تغییرات اقلیمی تأکید می نماییم. یک بار دیگر تاکید می داریم که این پروتکل، 
به عنوان س��ندی قانونی یا مصوبه مورد توافق دارای قدرت اجرایی تحت این کنوانسیون قابل اجرا برای تمام 
اعضا، باید به نحوی متوازن به موضوعات کاهش، سازگاری، فاینانس، توسعه و انتقال فناوری و ظرفیت سازی و 

شفافیت در عمل و حمایت بپردازد. 
33- تصدی��ق می نماییم که توس��عه اقتص��ادی و اجتماعی به مدیریت پایدار منابع طبیعی زمین بس��تگی دارد. 
 بر این اس��اس، ما مصمم به حراس��ت و اس��تفاده پایدار از دریاها و اقیانوس ها، منابع آب  ش��یرین و همچنین 
جنگل ها، کوه ها، اراضی خش��ک و حفاظت از تنوع زیس��تی، اکوسیس��تم ها و حیات وحش می باشیم. ما همچنین 
مصم��م به ارتقای گردش��گری پایدار، مقابله با کمبود و آلودگی آب، تقوی��ت همکاری ها در مقابله با بیابان زایی، 
طوفان های گرد و غبار، تخریب زمین و خشکسالی و افزایش توان تاب آوری و کاهش خطرات بحران می  باشیم. 
در این خصوص، منتظر برگزاری س��یزدهمین نشس��ت کنفرانس طرفین در کنوانس��یون تن��وع بیولوژیکی در 

مکزیک هستیم. 
34- تصدیق می نماییم که توسعه و مدیریت پایدار شهری در کیفیت زندگی انسان ها بسیار تاثیرگزار می باشد. 
ما با مقامات و جوامع محلی جهت نوس��ازی و برنامه ریزی ش��هرها و ش��هرک های انس��انی با هدف ارتقای انسجام 
اجتماعی و امنیت ش��خصی و ایجاد نوآوری و اش��تغال همکاری خواهیم نمود. برآنیم تا تاثیرات منفی مربوط به 
فعالیت های ش��هری و مواد ش��یمیایی مضر برای س��المت انس��ان ها و محیط زیس��ت را از طریق مدیریت صحیح 
زیس��ت محیطی و اس��تفاده ایمن از مواد شیمیایی، کاهش و بازیافت پسماند و استفاده کارآمدتر از آب و انرژی 
کاهش دهیم. تالش خواهیم نمود تا تاثیر شهرها بر تغییرات اقلیمی جهان را به حداقل برسانیم. برآنیم تا روند 
و برنامه های مدیریت جمعیتی را نیز در سیاس��ت ها و اس��تراتژی های توسعه ملی شهری و روستایی خود، لحاظ 
نماییم. ما منتظر برگزاری کنفرانس آتی سازمان ملل با موضوع مسکن و توسعه پایدار شهری در کیتو هستیم. 
35- توس��عه پایدار بدون اس��تقرار صلح و امنیت محقق نمی ش��ود و صلح و امنیت نیز بدون توسعه پایدار در 
معرض خطر قرار می گیرد. در این دستور کار جدید نیاز به ایجاد جوامع صلح طلب، عادالنه و فراگیر به رسمیت 
شناخته شده است که این جوامع دسترسی برابر به عدالت مبتنی بر احترام به حقوق بشر )از جمله حق توسعه(، 
حاکمیت مطلوب قانون و حکمرانی عادالنه در تمامی س��طوح و با اس��تفاده از موسسات شفاف، موثر و پاسخگو به 
رسمیت شناخته شده است. مقابله با عواملی که منجر به افزایش خشونت، ناامنی و بی عدالتی می شود، از جمله 
نابرابری، فساد، حکمرانی ضعیف و جریان های نامشروع مالی و تسلیحات، در این دستورکار گنجانده شده اند. ما 
باید تالش خود در حل و فصل یا جلوگیری از بروز مناقشات و حمایت از کشورهای جنگ زده را مضاعف نماییم و 
این کار را می توان از جمله با اطمینان از حضور زنان در استقرار صلح و تشکیل دولت میسر ساخت. ما خواستار 
اج��رای برنامه ه��ا و اقدامات موثرتر و مطابق با حقوق بین الملل با هدف حذف موانع موجود در مس��یر تحقق حق 
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تعیین سرنوشت افرادی می باشیم که تحت استعمار و اشغال خارجی زندگی نموده و این شرایط تاثیراتی سوء بر 
توسعه اجتماعی و اقتصادی و همچنین محیط زیست آنها دارد.  

36- متعهد می ش��ویم تا تفاهم بین فرهنگی، بردباری، احترام متقابل و اخالق ش��هروندی و مسئولیت مشترک 
جهانی را توسعه ببخشیم. تنوع طبیعی و فرهنگی جهان را ارج نهاده و نقش حیاتی تمامی فرهنگ ها و تمدن ها در 

توسعه پایدار را به رسمیت می شناسیم. 
37- ورزش نقشی توانمند در توسعه پایدار دارد. ما سهم روزافزون ورزش در تحقق توسعه و صلح در جهت 
ارتقای بردباری و احترام و مش��ارکت آن در توانمندس��ازی زنان و جوانان، انسان ها و جوامع و همچنین اهداف 

بهداشتی، آموزشی و شمول اجتماعی را به رسمیت می شناسیم. 
 38- یک ب��ار دیگ��ر بر تعهد خود نس��بت ب��ه ضرورت احترام به تمامیت ارضی و اس��تقالل سیاس��ی کش��ورها 

تاکید می نماییم. 

  ابزارهای اجرای این دستور کار
39- دامنه و بلندپروازی این دس��تور کار جدید نیازمند مش��ارکت جهانی احیاء شده جهت اطمینان از اجرای آن 
می باش��د. ما به طور کامل نس��بت به این مش��ارکت جهانی متعهد می باشیم. این مش��ارکت در قالب همبستگی 
جهانی، علی الخصوص همبس��تگی با مس��تضعفان و ساکنان مناطق آس��یب پذیر، عملی خواهد بود. این مشارکت 
 منج��ر به تس��هیل همکاری تنگاتنگ جهانی در حمای��ت از اجرای تمامی اهداف کالن و خ��رد، ایجاد همکاری میان 
 دول��ت ه��ا، بخش خصوص��ی، جامعه مدن��ی، نظام س��ازمان ملل متحد و س��ایر بازیگ��ران و بس��یج تمامی منابع 

موجود می شود.  
40- ابزاره��ای اج��رای اهداف خرد موضوِع هدف کالن ش��ماره 17 و موضوع هر یک از اهداف توس��عه پایدار 
کلید تحقق این دستورکار بوده و این ابزارها در اجرای سایر اهداف کالن و خرد نیز حائز اهمیت می باشند. این 
دستور کار، از جمله اهداف توسعه پایدار، می تواند در چارچوب مشارکت جهانی توسعه پایدار احیاء شده محقق 
شود، که از طریق سیاست ها و فعالیت های متمرکز که در سند تصویب شده  در سومین کنفرانس بین المللی 
س��رمایه گذاری توس��عه در 16- 13 جوالی 2015 در آدیس آبابا، تاکید ش��ده است. ما از توافقات گردهمایی 
عمومی در زمینه  برنامه عمل آدیس آبابا خشنودیم، چراکه این توافقات بخش اصلی از دستور کار 2030 برای 
توسعه پایدار است. تصدیق می نماییم که اجرای کامل برنامه عمل آدیس آبابا در تحقق اهداف کالن و اهداف 

خرد توسعه پایدار ضروری است. 
41- مس��ئولیت اصلی هر کشوری در توس��عه اقتصادی و اجتماعی خود را به رسمیت می شناسیم. این دستور 
کار جدید با ابزارهای الزم جهت اجرای اهداف کالن و خرد توسعه پایدار ارتباط دارد. تصدیق می نماییم که این 
امر مستلزم بسیج منابع مالی و همچنین ظرفیت سازی و انتقال فناوری های مستدل زیست محیطی به کشورهای 
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در حال توسعه در شرایطی مطلوب، از جمله شرایط حمایتی و ترجیحی و مورد توافق دو طرف می باشد. فاینانس 
دولتی، در س��طح داخلی یا بین المللی، نقش مهمی در ارائه خدمات ضروری و کاالهای عمومی و در تس��ریع سایر 
 مناب��ع مال��ی ایفا می نماید. ما از نقش بخش های متنوع خصوصی، ش��امل بر ش��رکت های کوچ��ک و تعاونی ها و 
شرکت های چندملیتی و سازمان های جامعه مدنی و سازمان های بشردوستانه در اجرای این دستور کار جدید 

قدردانی می نماییم.  
42- ما اجرای اس��تراتژی ها و برنامه های اقدام مرتبط، ش��امل بر بیانیه و برنامه اقدام استانبول، مدالیته های 
اقدام تسریع یافته )SIDS )SAMOA و برنامه اقدام وین در خصوص کشورهای محصور در خشکی در حال توسعه 
در ده��ه  2014 ال��ی 2024 میالدی را م��ورد حمایت قرار داده و یک بار دیگر بر اهمیت حمایت از دس��تور کار 
2063 اتحادیه آفریقا و برنامه مش��ارکت جدید در توس��عه آفریقا تاکید می نماییم که تمامی آنها از اجزاء اصلی 
این دستور کار جدید می باشد. ما چالش اصلی در دستیابی به صلح پایدار و توسعه پایدار در کشورهای درگیر 

جنگ یا جنگ زده را به رسمیت می شناسیم. 
43- ب��ر ای��ن موضوع تأکید داریم ک��ه فاینانس عمومی بین المللی نقش مهمی را در تکمیل تالش کش��ورها در 
جهت بس��یج منابع عمومی در درون کش��ورها و علی الخصوص در کش��ورهای بس��یار فقیر و آس��یب پذیِر دارای 
 مناب��ع مح��دود داخلی ایف��ا می نماید. یک��ی از کاربردهای ارزش��مند از فاینان��س عمومی بین المللی، ش��امل بر

کمک های رسمی توسعه  )ODA(، تسریع بسیج سایر منابع دولتی و خصوصی می باشد. ارائه دهندگان این گونه 
 کمک ها یک بار دیگر بر تعهد مربوطه خود، ش��امل بر تعهد بسیاری از کشورهای توسعه یافته در تحقق تخصیص  
0/7% از درآمد ناخالص ملی جهت ارائه کمک های رس��می توس��عه  )ODA/GNI( به کش��ورهای در حال توسعه و 

0/15% تا 0/2% از  این گونه کمک ها به کشورهای کمتر توسعه یافته، تأکید می نمایند.  
44- ما از توجه نهادهای بین المللی مالی مطابق با اختیارات خود در حمایت از فضای سیاسی کشورها، به خصوص 
کشورهای درحال توسعه، قدردانی می نماییم. یک بار دیگر خود را نسبت به گسترش و تقویت صدای کشورهای 
در حال توس��عه و مش��ارکت آنها ش��امل بر کش��ورهای آفریقایی، کش��ورهای کمتر توس��عه یافته، کشورهای در 
حال توسعه محصور در خشکی، جزایر کوچک در حال توسعه و کشورهایی با درآمد متوسط  در تصمیم گیری های 

اقتصادی بین المللی، تنظیم هنجارها و نظارت بر اقتصاد جهان متعهد می دانیم. 
45- ما از نقش مهم مجالس کشورها در تصویب قوانین و تدوین بودجه  و نقش آنها در ایجاد مسئولیت پذیری 
در اجرای موثر تعهداتمان قدردانی می نماییم. دولت ها و نهادهای عمومی همکاری نزدیکی در اجرا این دستور 
کار جدید با مقامات محلی و منطقه ای، نهادهای ملی، نهادهای بین المللی، دانشگاه ها، سازمان های بشردوستانه، 

گروه های داوطلب و سایر گروه ها خواهند داشت. 
46- ما بر نقش حیاتی و مزیت نسبی نظام دارای منابع مناسب، مرتبط، منسجم، کارآمد و موثر نظام سازمان ملل 
متحد در حمایت از دستاوردهای اهداف توسعه پایدار و توسعه پایدار تأکید می نماییم. ضمن تأکید بر اهمیت 
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مالکیت ملی و رهبری تقویت ش��ده در سطح کش��ورها، حمایت خود را از مذاکرات کنونی در شورای اقتصادی و 
اجتماعی ملل متحد با موضوع موضع  بلندمدت تر نظام توس��عه س��ازمان ملل متحد  در چارچوب این دستور کار 

اعالن می داریم.

  پیگیری و بازبینی دستور کار
47- دول��ت ه��ای ما در ط��ول پانزده س��ال آینده مس��ئولیت اصل��ی پیگیری و بررس��ی فرآیند پیش��رفت در 
اج��رای اه��داف کالن و خرد در س��طح مل��ی، منطقه ای و جهانی را بر عهده خواهند داش��ت. ب��ه منظور حمایت از 
 ش��هروندان خود، ما پیگیری و بررس��ی های نظام مند خود را براس��اس این دس��تور کار و دستور کار آدیس آبابا 
انج��ام خواهیم داد. در همین رابطه، مجمع سیاس��ی بلندپایه، تحت نظارت مجمع عمومی و ش��ورای اقتصادی و 
اجتماعی ملل متحد سازمان ملل، نقش اصلی را در نظارت بر پیگیری و بازبینی در سطح جهانی ایفا خواهد نمود. 
48- ش��اخص های��ی جهت کم��ک به این فرآین��د در حال تدوی��ن می باش��ند. داده های تفکیک ش��ده باکیفیت، 
قابل دس��ترس، به هن��گام و معتب��ر در اندازه گیری میزان پیش��رفت و تضمین حضور تمامی کش��ورها در این 
برنام��ه مورد نیاز خواهد بود. چنین داده هایی به هنگام تصمیم گیری اهمیتی حیاتی به خود می گیرند. داده ها 
و اطالعات به دست آمده از ساز و کارهای گزارش های موجود نیز  باید تا حد ممکن مورد استفاده قرار بگیرند. 
ما نسبت به تشدید تالش های خود در جهت تقویت ظرفیت  آماری کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای 
آفریقایی، کشورهای کمتر توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی، جزایر کوچک درحال توسعه 
و کشورهای با درآمد متوسط توافق می نماییم. ما متعهد به توسعه سیاست های گسترده تری از ایجاد پیشرفت 

در تکمیل تولید ناخالص داخلی هستیم.

  فراخوان عمل برای تغییر جهان ما
49- هفتاد سال پیش، نسل پیشین رهبران جهان گرد هم آمدند تا سازمان ملل متحد را تشکیل دهند. آنها از 
میان خاکستر جنگ و تفرقه موجود این سازمان را بنا نهادند و بر اساس ارزش هایی چون صلح، گفتگو و همکاری 

بین المللی  آن را بنا نهادند. منشور سازمان ملل متحد بزرگترین تجلی آن ارزش ها می باشد.
50- ام��روز تصمی��م بزرگ تاریخی خواهی��م گرفت. ما برآنیم تا آینده بهتری را برای تمامی انس��ان ها، از جمله 
میلیون ها انس��انی که از فرصت داش��تن زندگی شایسته، ش��رافتمندانه و گران بها و اس��تفاده از توان بالقوه 
انس��انی خود محروم بوده اند، فراهم نماییم. ما می توانیم اولین نس��لی باش��یم که در پایان دادن به فقر موفق 
 عم��ل نموده اس��ت و آخرین نس��لی باش��یم که فرصت نج��ات زمین را دارد. اگ��ر در تحقق اه��داف خود موفق 

عمل نماییم، می توان جهان را به مکان بهتری در سال 2030 تبدیل نمود.
51- آنچه که امروز اعالم خواهد ش��د- دس��تور کار اقدام جهانی در 15 سال آینده - منشوری برای انسان ها و 
کره زمین در قرن بیست و یکم می باشد. کودکان، زنان و مردان جوان مهمترین عامالن ایجاد تغییر بوده و بستر 
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الزم جهت هدایت ظرفیت های عملی نامتناهی خود در ایجاد جهانی بهتر را در اهداف کالن فعلی خواهند یافت.
 52- عب��ارت »ما ملت ها« به عنوان آغازین کلمات برجس��ته منش��ور س��ازمان ملل مورد خط��اب  قرار می گیرد.

»ما ملت ها« امروز در مسیری به سمت سال 2030 قدم برمی داریم. در این سفر دولت ها و همچنین مجالس، 
نظام س��ازمان ملل و س��ایر نهادهای بین المللی، مقام��ات محلی، افراد بومی، جامعه مدنی، کس��ب و کار و بخش 
خصوص��ی، جامعه علمی و دانش��گاهی و تمامی انس��ان ها ما را همراهی خواهند نم��ود. هم اکنون میلیون ها نفر 
درگیر این دس��تور کار هس��تند و مالک آن خواهند بود. این دستورکاِر مردم، توسط مردم و برای مردم است و 

باور داریم که این موفقیت آن را تضمین خواهد نمود. 
53- آینده بشریت و کره زمین در دستان ماست. آینده همچنین در دستان نسل جوان امروزی است که مشعل 
را به نس��ل های آتی انتقال خواهند داد. ما نقش��ه راه توسعه پایدار را ترسیم نموده ایم؛ این وظیفه ماست که 

موفقیت این سفر و دستاوردهای برگشت ناپذیر آن را تضمین نماییم.  

  اهداف کالن و خرد توسعه پایدار
 54- پیرو فرآیند فراگیر مذاکرات میان دولت ها و بر اس��اس پیش��نهاد گروه  کاری باِز اهداف توس��عه پایدار 
ملل متحد، که ش��امل س��رفصلی می ش��ود که مورد دوم را نیز در بر می گیرد، در ذیل اهداف کالن و خرد مورد 

توافق را تبیین می نماید. 
55- اهداف کالن و خرد توس��عه پایدار، با در نظر گرفتن واقعیت ها، ظرفیت ها و س��طوح مختلف ملی توس��عه 
و ضم��ن احترام به سیاس��ت ها و اولویت ه��ای ملی، منس��جم و تفکیک ناپذیر بوده، ماهیت جهانی داش��ته و در 
س��طح جهانی قابل اجرا می باش��ند. اهداف خرد به صورت جهانی و آرمانی تعریف شده اند و هر دولتی می تواند 
اهداف خرد ملی خود را بر اساس سطح جهانی آرمان و با در نظر گرفتن شرایط ملی خود تعیین نماید. هر دولتی 
همچنین می تواند در خصوص نحوه ادغام این اهداف آرمانی و جهانی در فرآیندهای برنامه ریزی، سیاست  ها و 
استراتژی های ملی تصمیم گیری نماید. به رسمیت شناختن پیوند میان توسعه پایدار و سایر فرآیندهای در حال 

انجام در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی از اهمیت باالیی برخوردار می باشد. 
56- به هنگام تصمیم گیری بر اساس این اهداف خرد و کالن، چالش های خاصی که کشورها در تحقق توسعه 
پایدار با آنها روبرو می ش��وند را به رس��میت شناخته و بر چالش های خاص پیش روی آسیب پذیرترین کشورها 
و به خصوص کش��ورهای آفریقایی، کشورهای کمتر توس��عه یافته، کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی 
و جزایر کوچک در حال توس��عه و همچنین چالش های خاص پیش روی کش��ورهای با درآمد متوسط تأکید داریم.  

کشورهای درگیِر جنگ نیز نیازمند توجه ویژه ای می باشند. 
57- تصدی��ق می نمایی��م ک��ه اطالعات پایه برای بس��یاری از اهداف خرد در دس��ترس نمی باش��د و خواس��تار 
 افزایش حمایت از تقویت جمع آوری داده و ظرفیت سازی در کشورهای عضو می باشیم تا از این طریق به ایجاد 
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 پایه های اطالعاتی ملی و جهانی در کشورهای که فاقد آن هستند، بپردازیم. متعهد می شویم تا شکاف موجود در 
 جم��ع آوری داده را با هدف اطالع رس��انی بهتِر میزان پیش��رفت، علی الخصوص در مورد اه��داف فاقد اهداف

 عددی روشن، برطرف نماییم. 
58-از تالش های انجام گرفته توسط دولت ها در سایر نشست ها با هدف مقابله با موضوعات اصلی که چالش های 
بالقوه ای را در مسیر اجرای این دستور کار به وجود می آورند حمایت نموده و به احکام  مستقل این فرآیندها 
احترام می گذاریم. برآنیم که این دس��تور کار و فرآیند اجرای آن، بدون هیچ لطمه ای به دس��تور کار، از س��ایر 

فرآیندها و تصمیمات اتخاذ شده در آن فرآیندها حمایت نماید.
59-رویکرده��ا، چش��م اندازها، مدل ه��ا و ابزارهای مختل��ف موجود در کش��ورها، منطبق بر ش��رایط و اولویت  
 مل��ی آنها، جهت دس��تیابی به توس��عه پایدار به رس��میت ش��ناخته می ش��ود و تأکید می نماییم که ک��ره زمین و 
اکوسیس��تم های آن به عنوان خانه مش��ترک ما تلقی ش��ده و اصطالح "مادر زمین" به عنوان عبارتی مشترک در 

برخی مناطق و کشورها به کار گرفته می شود. 
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  اهداف کالن توسعه پایدار
هدف کالن 1. پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن و در هر نقطه ای

هدف کالن 2 . پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و تغذیه بهتر و ترویج کشاورزی پایدار
هدف کالن 3 . ایجاد زندگی سالم و ارتقای رفاه برای همگان و در تمامی سنین

هدف کالن 4 . فراهم س��ازی آموزش فراگیر و باکیفیت مس��اوی و ترویج فرصت های یادگیری مادام العمر 
برای همگان

هدف کالن 5 . دستیابی به برابری جنسیتی و توانمند سازی تمامی زنان و دختران
هدف کالن 6 . ایجاد دسترسی و مدیریت پایدار آب و بهداشت برای همگان 

هدف کالن 7. ایجاد دسترسی به انرژی های پرداخت پذیر، مطمئن، پایدار و نوین برای همگان
هدف کالن 8. ترویج رش��د اقتصادی مداوم، فراگیر و پایدار، اش��تغال کامل و موّلد و کار شایس��ته برای 

همگان
هدف کالن 9. ایجاد زیرساخت های مقاوم، ارتقای فرآیند صنعتی سازی فراگیر و پایدار و توجه به نوآوری

هدف کالن 10. کاهش نابرابری در داخل و میان کشورها
هدف کالن 11. ایجاد شهرها و شهرک های فراگیر، ایمن، تاب آور و پایدار

هدف کالن 12. ایجاد الگوهای تولید و مصرف پایدار 
هدف کالن 13. اتخاذ اقدامات فوری جهت مقابله با تغییرات اقلیمی و تاثیرات آن

هدف کالن 14. حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس ها، دریاها و منابع دریایی با هدف توسعه پایدار
هدف کالن 15. حراس��ت، بازس��ازی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیس��تم های خشکی، مدیریت پایدار 
جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی و تغییر و متوقف س��ازی فرآیند تخریب زمین و متوقف س��ازی از بین رفتن 

تنوع زیستی
هدف کالن 16. ترویج جوامع فراگیر و صلح آمیز با هدف توس��عه پایدار، ایجاد دسترس��ی به عدالت برای 

همگان و تشکیل نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر در تمامی سطوح
هدف کالن 17. تقویت ابزارهای اجرا و احیاء مشارکت جهانی با هدف توسعه پایدار
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  هدف کالن 1. پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن و در هر نقطه ای
1-1- ریشه کن س��ازی فقر مفرط میان همه مردم و در سرتاس��ر جهان تا سال 2030، که در حال حاضر خط فقر 

مفرط درآمد روزانه کمتر از 1/25 دالر تعیین شده است.
1-2- کاهش دست کم نیمی از جمعیت مردان، زنان و کودکان فقیر در تمامی گروه های سنی و در تمامی ابعاد 

آن بر اساس تعاریف ملی تا سال 2030
1-3 - اجرای نظام ها و سیاست های حمایت اجتماعی مناسب در سطح ملی  برای همگان، علی الخصوص مستمندان 

و پوشش قابل مالحظه افراد مستمند و آسیب پذیر تا سال 2030
 1-4- ایج��اد اطمین��ان از دسترس��ی براب��ر تمامی زنان و م��ردان، علی الخصوص اقش��ار فقیر و آس��یب پذیر، 
ت��ا س��ال 2030 به منابع اقتصادی و همچنین دسترس��ی ب��ه خدمات اولیه، مالکیت و کنترل بر اراضی و س��ایر 
دارایی ها، میراث، منابع طبیعی، فناوری های جدید و مناسب و خدمات مالی، از جمله سرمایه گذاری های کوچک 
1-5 - ایجاد تاب آوری برای اقشار فقیر و آسیب پذیر و کاهش مواجهه و آسیب پذیری آنها در برابر رخدادهای 

شدید آب و هوایی و سایر صدمات و بالیای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تا سال2030
1-الف- بسیج منابع قابل توجهی از منابع، از جمله از طریق همکاری های مترقی توسعه، با هدف ارائه ابزارهای 
کافی و قابل پیش بینی در کش��ورهای در حال توس��عه، به خصوص کش��ور های کمتر توسعه یافته، جهت اجرای 

برنامه ها و سیاست ها در پایان دادن به فقر در تمامی ابعاد آن
1-ب- ایجاد چارچوب های سیاسی مناسب در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی بر اساس استراتژی های توسعه ای 

حامی فقرا و طرفدار برابری جنسیتی، با هدف حمایت از سرمایه گذاری سریع در اقدامات فقرزدایانه

  هدف کالن 2. پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و تغذیه بهتر و ترویج 
کشاورزی پایدار 

2-1-  پایان دادن به گرس��نگی و ایجاد دسترس��ی همگانی، به ویژه برای فقرا و افراد س��اکن در موقعیت های 
آسیب پذیر، از جمله اطفال، به مواد غذایی ایمن، مغذی و کافی در تمامی طول سال تا 2030

2-2- پایان دادن به اش��کال مختلف س��وء تغذیه تا سال 2030 و تحقق اهداف خرد مورد توافق بین المللی در 
خصوص کوتاهی قد و الغری  کودکان زیر 5 سال و توجه به نیازهای تغذیه ای دختران نوجوان، زنان باردار، زنان 

شیرده و افراد مسن تا سال 2025
2-3- افزای��ش دو براب��ری بهره وری کش��اورزی و درآمد تولید کنندگان ُخرد محص��والت غذایی، به ویژه زنان، 
افراد بومی، خانواده های کش��اورز، دامداران و ماهیگیران، از جمله از طریق تأمین دسترس��ی ایمن و برابر به 
زمین، س��ایر منابع تولیدی و نهاده ها، دانش، خدمات مالی، بازارها و فرصت های ارزش افزوده  و  اش��تغال در 

بخش های غیرکشاورزی تا سال 2030
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2-4- ایج��اد نظ��ام ه��ای پایدار تولید غذا و اجرای سیاس��ت های تاب آور کش��اورزی تا س��ال 2030که به حفظ 
اکوسیستم هایی کمک می نماید که ظرفیت سازگاری با تغییرات اقلیمی، شرایط آب و هوایی سخت، خشکسالی، 

سیل و سایر بالیا را تقویت نموده و به تدریج کیفیت زمین و خاک را ارتقا می بخشد.
2-5- حفظ تنوع ژنتیکی بذرها، گیاهان زراعی و حیوانات اهلی و گونه های وحشی مرتبط با آنها، از جمله از طریق 
مدیریت کارآمد بانک های متنوع بذر و گیاه در س��طوح ملی، منطقه ای و بین المللی و ارتقای دسترسی و تقسیم 
عادالنه و منصفانه مزایای ناشی از استفاده از منابع ژنتیکی و دانش سنتی مرتبط، مطابق با توافق های بین المللی 

تا سال 2020
2-الف- افزایش سرمایه گذاری، از جمله از طریق افزایش همکاری های بین المللی، در زیرساخت های روستایی، 
تحقیقات کش��اورزی و خدمات توسعه، توس��عه فن آوری و بانک های ژن گیاهی و دامی با هدف افزایش ظرفیت 

تولید کشاورزی در کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته
2-ب- اصالح و پیش��گیری از محدودیت ها و تحریف های تجاری در بازارهای محصوالت کش��اورزی در سرتاس��ر 
جهان، از جمله از طریق حذف همزمان تمامی َاشکال یارانه های صادرات محصوالت کشاورزی و تمامی سیاست های 

صادراتی دارای تاثیر مشابه، مطابق با اختیارات مذاکرات توسعه در اجالس دوحه
2-ج- اتخاذ سیاس��ت های الزم جهت اطمینان از عملکرد مناس��ب بازار مواد غذایی و مش��تقات آنها و تس��هیل 
دسترسی به موقع به اطالعات بازار، از جمله اطالعات مربوط به ذخایر مواد غذایی، با هدف کمک به محدود سازی 

نوسانات شدید قیمت مواد غذایی

  هدف کالن 3. ایجاد زندگی سالم و ارتقای رفاه برای همگان و در تمامی سنین
3-1- کاه��ش جهانی میزان مرگ و میر م��ادران  باردار به کمتر از 70 مورد در هر 000 /100 مورد تولد زنده 

تا سال 2030 
3-2- پایان دادن به مرگ و میرهای قابل پیش��گیری نوزادان و کودکان زیر 5 س��ال، در همه کشورها با هدف  
کاهش مرگ و میر نوزادان حداقل به پایین تر از 12 مورد در هر 1000 مورد تولد زنده و مرگ و میر کودکان 

زیر 5 سال حداقل به پایین تر از 25 مورد در هر 1000 مورد تولد زنده تا سال 2030
3-3- پایان دادن به بیماری های همه گیر ایدز، س��ل، ماالریا و بیماری های فراموش شده گرمسیری و مبارزه با 

هپاتیت، بیماری های آب ُبرد و سایر بیماری های واگیردار تا سال 2030
3-4 - کاهش مرگ و میرهای زودرِس ناشی از بیماری های غیرواگیر به یک سوم، از طریق پیشگیری، درمان و 

ارتقای سالمت روان و تندرستی
3-5- تقویت پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد، از جمله سوء مصرف مواد مخدر و استفاده نابه جا از الکل

3-6- کاهش نیمی از تعداد مرگ و میرها و صدمات ناشی از حوادث رانندگی تا سال 2020
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3-7- ایجاد دسترسی همگانی به خدمات بهداشت جنسی و باروری، از جمله تنظیم خانواده، اطالعات و آموزش 
و تلفیق بهداشت باروری در استراتژی ها و برنامه های ملی تا سال 2030

 3-8- تحق��ق پوش��ش همگان��ی س��المت، ش��امل ب��ر حفاظ��ت در مقابل خط��رات مالی، دسترس��ی ب��ه خدمات 
بهداش��تی-درمانی ض��روری و ب��ا کیفیت و فراهم نمودن داروها و واکس��ن های حیاتی ایم��ن، موثر، باکیفیت و 

پرداخت پذیر برای همگان
 3-9- کاه��ش چش��مگیر ش��مار مرگ و میره��ا و بیماری های ناش��ی از مواد ش��یمیایی خطرن��اک و آلودگی هوا، 

آب و خاک تا سال 2030
3-الف- تقویت اجرای کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی با موضوع کنترل تنباکو به نحو مقتضی در 

تمامی کشورها
3-ب - حمایت از تحقیقات و توس��عه تولید واکس��ن و دارو برای بیماری های واگیر و غیرواگیر که در درجه اول 
کشورهای در حال توسعه را تحت تاثیر قرار می دهند، ارائه دسترسی به دارو و واکسن های ضروری پرداخت پذیر، 
بر اس��اس بیانیه دوحه در خصوص توافقنامه TRIPS و س��المت عمومی که بر حق کشورهای در حال توسعه جهت 
استفاده کامل از مفاد توافق مربوط به جنبه های تجاری حق مالکیت معنوی در خصوص انعطاف پذیری در حفاظت 

از بهداشت عمومی و به ویژه، ارائه دسترسی به دارو برای همگان تأکید دارد.
3-ج- افزایش چشمگیر بودجه سالمت و استخدام، توسعه، آموزش و ابقاء نیروی کار حوزه سالمت در کشورهای 

در حال توسعه، به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته و جزایر کوچک در حال توسعه 
3-د- تقویت ظرفیت تمامی کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه، در خصوص هشدار زودهنگام، کاهش 

خطر و مدیریت مخاطرات سالمت در سطوح ملی و جهانی

  هــدف کالن 4. فراهم ســازی آمــوزش فراگیــر و باکیفیت مســاوی و ترویج فرصت های 
یادگیری مادام العمر برای همگان 

4-1- ایجاد تحصیالت ابتدایی و متوس��طه کاماًل رایگان، برابر و با کیفیت برای تمامی دختران و پس��ران تا سال 
2030 به نحوی که منجر به یادگیری پیوسته و موثر شود. 

4-2- ایجاد دسترس��ی برابر به امکانات رشد مناسب در دوران کودکی، خدمات و آموزش پیش دبستانی برای 
تمامی دختران و پسران تا سال 2030 با هدف آماده سازی آنها برای تحصیالت ابتدایی

4-3- ایجاد دسترس��ی برابر به آموزش فنی، کار و دانش و دانش��گاهی، از جمله حضور در دانش��گاه ها، برای 
تمامی زنان و مردان تا سال 2030 

4-4- افزایش چش��مگیر ش��مار جوانان و بزرگساالن دارای مهارت های مرتبط، از جمله مهارت های فنی و کار و 
دانش، جهت اشتغال، داشتن شغل شایسته و کارآفرینی تا سال 2030
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4-5- برطرف سازی تبعیض جنسیتی در آموزش و ایجاد دسترسی برابر به تمامی سطوح آموزش و آموزش فنی 
و حرفه ای برای قشرآسیب پذیر، از جمله افراد دارای معلولیت، افراد بومی و کودکان ساکن در موقعیت های 

آسیب پذیر تا سال 2030
4-6- فراهم سازی امکانات سواد آموزی و حساب آموزی برای تمامی جوانان و نسبت قابل توجهی از بزرگساالن، 

زنان و مردان، تا سال 2030 
4-7- فراهم س��ازی مقدمات کافی جهت یادگیری دانش و مهارت های الزم جهت ارتقای توسعه پایدار، از جمله 
از طریق آموزش توس��عه پایدار و س��بک های زندگی پایدار، حقوق بش��ر، تساوی جنس��ی، ارتقای فرهنگ صلح 
دوستی و عدم خشونت، شهروند جهانی و درک تنوع فرهنگی و مشارکت فرهنگ ها در توسعه  پایدار برای تمامی 

فراگیران تا سال 2030 
4-الف- ساخت و ارتقای امکانات آموزشی که توجه ویژه ای به کودکان، معلولین و جنسیت داشته و فراهم سازی 

محیط های آموزشی سالم، دور از خشونت، فراگیر و مؤثر برای همگان 
4-ب- گس��ترش چشمگیر ش��مار بورس های تحصیلی در سطح جهانی برای کش��ورهای در حال توسعه، به ویژه 
کشورهای کمتر توسعه یافته، جزایر کوچک در حال توسعه و کشورهای آفریقایی، جهت ثبت نام در آموزش عالی، 
از جمله آموزش های فنی و حرفه ای و فن آوری اطالعات و ارتباطات، برنامه های فنی و مهندس��ی در کش��ورهای 

توسعه یافته و دیگر کشورهای در حال توسعه تا سال 2020
4-ج- افزای��ش چش��مگیر تربیت معلمان واجد ش��رایط، از جمله از طریق همکاری ه��ای بین المللی جهت تربیت 
معلمان در کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته و جزایر کوچک در حال توسعه تا سال 

2030

  هدف کالن 5. دستیابی به برابری جنسیتی و توانمند سازی تمامی زنان و دختران
5-1- پایان دادن به تمامی اشکال تبعیض علیه زنان و دختران در همه جای جهان

5-2- از میان بردن تمامی اشکال خشونت علیه زنان و دختران در حوزه های عمومی و خصوصی، از جمله قاچاق 
انسان و سوء استفاده جنسی و انواع دیگر بهره کشی ها

5-3- از میان بردن تمامی اقدامات مضر، همانند ازدواج کودکان، زود هنگام و اجباری و قطع عضو آلت تناسلی 
زنان

5-4- به رس��میت ش��ناختن و بهادادن به فعالیت بدون دس��تمزد و کار در خانه از طریق ارائه خدمات عمومی، 
زیرساخت ها و سیاست های حمایت اجتماعی و ارتقای مسئولیت مشترک در خانوار و خانواده  به نحو مقتضی و 

مناسب با شرایط کشورها 
5-5- تضمین مش��ارکت کامل و مؤثر زنان و ایجاد فرصت های برابر رهبری در تمامی س��طوح تصمیم گیری در 
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زندگی سیاسی، اقتصادی و عمومی
5-6- ایجاد دسترس��ی همگانی به بهداش��ت جنسی و حقوق باروری بر اساس برنامه عمل کنفرانس بین المللی 

جمعیت و توسعه و خط مشی اقدام پکن و اسناد تدوین  شده در کنفرانس های متعاقب آنها
5-الف- اجرای اصالحات با هدف اعطای حقوق برابر به زنان در منابع اقتصادی و همچنین دسترسی به مالکیت 

و کنترل اراضی و سایر دارایی ها، خدمات مالی، میراث و منابع طبیعی مطابق با قوانین ملی
 5-ب- افزایش اس��تفاده از فناوری  های توانمندس��از، به وی��ژه فناوری اطالعات و ارتباط��ات با هدف افزایش 

قدرت زنان
5-ج- اتخاذ و تقویت سیاست های معقول و قوانین الزم االجرا جهت ترویج برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان 

و دختران در تمامی سطوح

  هدف کالن 6. ایجاد دسترسی و مدیریت پایدار آب و بهداشت برای همگان 
6-1- ایجاد دسترسی عمومی و عادالنه به آب آشامیدنی سالم و پرداخت پذیر برای همگان تا سال 2030

6-2- ایجاد دسترسی به بهداشت و نظافت کافی و برابر برای همگان و پایان دادن به دفع مدفوع در فضای باز، 
معطوف نمودن توجه خاص به نیازهای زنان و دختران و ساکنان در مناطق آسیب پذیر تا سال 2030

6-3- ارتق��ای کیفی��ت آب از طریق کاهش آلودگی، حذف زباله و به حداقل رس��اندن انتش��ار مواد ش��یمیایی 
خطرناک، به نصف رساندن مقدار فاضالب تصفیه نشده و افزایش چشمگیر میزان بازیافت و استفاده مجدد و 

ایمن در سطح جهانی تا سال 2030
6-4- افزایش چش��مگیر بهره وری مصرف آب در تمامی بخش ها و اطمینان از برداش��ت پایدار آب و تامین آب 
ش��یرین برای پاس��خگویی به کمبود آب و کاهش قابل مالحظه تعداد افرادی که از کم آبی رنج می برند تا س��ال 

 2030
6-5- اجرای مدیریت یکپارچه منابع آب در تمامی س��طوح، از جمله از طریق همکاری فرامرزی مقتضی تا س��ال 

2030
6-6- حفاظت و احیاء اکوسیس��تم های مرتبط با آب، از جمله کوه ها، جنگل ها، تاالب ها، رودخانه ها، آبخوان ها 

و دریاچه ها تا سال 2020
6-الف- گس��ترش همکاری های بین المللی و حمایت  از ظرفیت سازی  در کشورهای در حال توسعه در فعالیت ها 
و برنامه های مرتبط با آب و بهداش��ت، از جمله استحصال آب، شیرین سازی آب، بهره وری آب، تصفیه فاضالب، 

بازیابی وفناوری های استفاده مجدد تا سال 2030
6-ب- حمایت و تقویت مشارکت جوامع محلی در ارتقای مدیریت آب و بهداشت
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  هدف کالن 7. ایجاد دسترســی به انرژی های پرداخت پذیر، مطمئن، پایدار و نوین برای 
همگان

7-1- ایجاد دسترسی عمومی به خدمات انرژی پرداخت پذیر، مطمئن و نوین تا سال 2030
7-2- افزایش چشمگیر سهم انرژی های تجدید پذیر در ترکیب انرژی جهانی تا سال 2030

7-3- افزایش دوبرابری نرخ جهانی بهبود بهره وری انرژی تا سال 2030
7-الف- افزایش همکاری های بین المللی با هدف تس��هیل دسترس��ی به پژوهش ها و فناوری های انرژی پاک، 
از جمله انرژی های تجدید پذیر، بهره وری انرژی و فناوری س��وخت های فس��یلی پیش��رفته و پاک تر و افزایش 

سرمایه گذاری در زیرساخت های انرژی و فناوری انرژی های پاک تا سال 2030
7-ب- گس��ترش زیرساخت ها و بروزرس��انی فناوری جهت ارائه خدمات انرژی های نو و پایدار برای همگان در 
 کش��ورهای در حال توس��عه، به ویژه کش��ورهای کمتر توس��عه یافته، جزایر کوچک در حال توس��عه و کشورهای 

در حال توسعه محصور در خشکی تا سال 2030، مطابق با برنامه ای حمایتی مربوطه

  هدف کالن 8. ترویج رشد اقتصادی مداوم، فراگیر و پایدار، اشتغال کامل و موّلد و کار 
شایسته برای همگان

8-1- تداوم رش��د اقتصادی س��رانه مطابق با شرایط ملی  و  به ویژه، دست کم 7 % رشد ساالنه تولید ناخالص 
داخلی  در کشورهای کمتر توسعه یافته

8-2- تحقق سطوح باالتری از بهره وری اقتصادی از طریق تنوع بخشی، ارتقای فناوری و نوآوری، از جمله از طریق 
تمرکز بر بخش های با ارزش افزوده باال و نیروی کار فراوان

8-3- تدوین سیاس��ت های توس��عه گرایی که از فعالیت های موّلد، ایجاد ش��غل شایسته، کارآفرینی، خالقیت 
و نوآوری حمایت نموده و رسمی س��ازی و رش��د موسس��ات خرد، کوچک و متوس��ط اقتصادی را از جمله از طریق 

دسترسی به خدمات مالی، ترغیب می نمایند.
8-4- ارتقای تدریجی بهره وری منابع جهانی در تولید و مصرف تا س��ال 2030 و تالش در جهت انفصال رش��د 
اقتص��ادی از تخریب محیط زیس��ت، مطابق با چارچوب برنامه های 10 س��اله در زمینه تولی��د و مصرف پایدار با 

رهبری کشورهای توسعه یافته
8-5- دس��تیابی هم��ه ی زن��ان و م��ردان، از جمله جوانان و معلوالن، به اش��تغال کامل و موّلد و کار شایس��ته و 

پرداخت دستمزد به مشاغل یکسان تا سال 2030
8-6- کاهش چشمگیر نسبت جوانان بیکار، بی سواد و فاقد مهارت تا سال 2020

8-7- اتخ��اذ اقدامات فوری و موثر جهت ریشه کن س��ازی کاراجباری، پایان دادن ب��ه برده داری مدرن و قاچاق 
انسان و ممنوع سازی و از میان بردن بدترین َاشکال کودکان کار، از جمله استخدام و استفاده از کودکان سرباز 

و پایان دادن به موضوع کودکان کار تا 2025 در تمامی اشکال آن
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8-8- حمایت از حقوق کار و ترویج محیط کار امن و مطمئن برای تمامی کارگران، از جمله کارگران مهاجر به ویژه 
زنان مهاجر و کسانی که مشاغل مخاطره آمیز دارند.

8-9- تدوین و اجرای سیاس��ت های ترویج گردشگری پایدار تا سال 2030 که به ایجاد شغل و ترویج فرهنگ 
و محصوالت محلی می انجامد.

8-10- تقویت ظرفیت موسس��ات مالی داخلی با هدف ترغیب و توس��عه دسترس��ی به خدم��ات بانکی، بیمه و 
خدمات مالی برای همگان

8-الف - افزایش کمک با هدف حمایت تجاری برای کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته 
از جمله از طریق چارچوب یکپارچه پیشرفته جهت کمک  رسانی فنی تجاری به کشورهای کمتر توسعه یافته

8-ب- توس��عه و عملیاتی س��ازی راهبردی جهانی با هدف اشتغال جوانان و اجرای پیمان مشاغل جهانی سازمان 
بین المللی کار تا سال 2020

  هدف کالن 9. ایجاد زیرساخت های مقاوم، ارتقای فرآیند صنعتی سازی فراگیر و پایدار 
و توجه به نوآوری

9-1- توس��عه زیرس��اخت ه��ای باکیفیت، قابل اعتم��اد، پایدار و ت��اب آور، از جمله زیرس��اخت های منطقه ای و 
فرامرزی، با هدف حمایت از توسعه اقتصادی و رفاه بشر با تمرکز بر دسترسی پرداخت پذیر و برابر برای همگان

9-2- ترویج صنعتی سازی فراگیر و پایدار و افزایش قابل توجه سهم صنعت از اشتغال و تولید ناخالص داخلی 
تا سال 2030، هم راستا با شرایط ملی و دو برابر شدن سهم آن در کشورهای کمتر توسعه یافته

9-3- افزایش دسترس��ی صنایع کوچک و سایر کسب وکارها، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به خدمات 
مالی، از جمله اعتبارات پرداخت پذیر و ادغام آنها در زنجیره ها و بازارهای ارزش 

9-4- بروزرس��انی زیرس��اخت ها و مقاوم سازی صنایع به منظور پایدارس��ازی آنها، همراه با افزایش بهره وری 
استفاده از منابع و به کارگیری بیشتر از فناوری ها و فرآیندهای صنعتی پاک و سازگار با محیط زیست، همراه با 

اقدام هماهنگ تمامی کشورها در اقدام متناسب با ظرفیت های خود تا سال 2030
9-5- افزای��ش تحقیقات علمی، بروزرس��انی قابلی��ت های فناوری بخش های صنعتی تمامی کش��ورها، به ویژه 
کش��ورهای در حال توس��عه، تا سال 2030، از جمله با تش��ویق به نوآوری و افزایش قابل توجه تعداد نیروهای 
بخش تحقیق و توس��عه به ازای هر یک میلیون نفر و افزایش قابل توجه هزینه های تحقیق و توس��عه در بخش 

دولتی و خصوصی
9-الف- تسهیل توسعه زیرساخت های پایدار و تاب آور در کشورهای در حال توسعه از طریق افزایش حمایت های 
مالی، فناوری و فنی از کش��ورهای آفریقایی، کشورهای کمتر توسعه یافته، کشورهای درحال توسعه محصور در 

خشکی و جزایر کوچک در حال توسعه
9-ب- حمایت از توسعه فناوری داخلی، پژوهش و نوآوری در کشورهای در حال توسعه، از جمله از طریق ایجاد 
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جو سیاسی مساعد با اهدافی چون تنوع بخشی صنعتی و افزودن ارزش کاالها
9-ج - افزایش قابل توجه دسترس��ی به فناوری اطالعات و ارتباطات و تالش در جهت ارائه دسترسی عمومی و 

پرداخت پذیر به اینترنت در کشورهای کمتر توسعه یافته تا سال 2020

  هدف کالن 10. کاهش نابرابری در داخل و میان کشورها
10-1- افزایش تدریجی و رش��د پایدار درآمد مربوط به 40% از جمعیت پایین ترین گروه های جامعه با نرخی 

باالتر از میانگین درآمد ملی تا سال 2030
10-2- توانمندس��ازی و ارتقای ش��مول اجتماعی، اقتصادی و سیاس��ی تمامی افراد بدون در نظر گرفتن سن، 

جنسیت، معلولیت، نژاد، قومیت، اصالت، مذهب یا وضعیت اقتصادی یا سایر موارد تا سال 2030
10-3- ایج��اد فرصت ه��ای برابر و کاهش نابرابری های درآمدی، از جمله از طریق حذف قوانین، سیاس��ت ها و 

اقدامات تبعیض آمیز و ارتقای قوانین، سیاست ها و اقدامات مناسب در این خصوص
10-4 - اتخاذ سیاست ها به ویژه سیاست های مالی، حقوق و حمایت اجتماعی و تحقق تدریجی برابری بیشتر

10-5- ارتقای قوانین و پایش بازارها و موسسات مالی جهان و تقویت اجرایی چنین مقرراتی
10-6- تقویت وضعیت کشورهای در حال توسعه به هنگام تصمیم گیری  نهادهای اقتصادی و مالی بین المللی با 

هدف ایجاد نهادهای با تاثیر، اعتبار، پاسخگویی و مشروعیت بیشتر
10-7- تسهیل جابجایی و مهاجرت منظم، ایمن، باقاعده و مسئوالنه افراد، از جمله از طریق اجرای سیاست های 

برنامه ریزی شده و با مدیریت  مطلوب مهاجرت
10-الف- اجرای اصل مرتبط با تدابیر خاص و متمایز در قبال کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای کمتر 

توسعه یافته، مطابق با توافقات سازمان تجارت جهانی
10-ب- تش��ویق کمک های توس��عه ای رس��می و جریان های مالی، از جمله سرمایه گذاری مس��تقیم خارجی، در 
کش��ورهای با نیاز مبرم، به ویژه در کش��ورهای کمتر توس��عه یافته، کش��ورهای آفریقایی، جزایر کوچک درحال 

توسعه و کشورهای محصور در خشکی در حال توسعه، مطابق با طرح ها و برنامه های ملی  آنها
 10-ج- کاه��ش هزینه ه��ای جابجای��ی پرداخت مهاج��ران به کمتر از 3% و رفع موانع ارس��ال پ��ول  مهاجران و 

هزینه های آن  با هزینه های بیش از  5% تا سال 2030

  هدف کالن 11. ایجاد شهرها و شهرک های فراگیر، ایمن، تاب آور و پایدار
11-1- ایجاد دسترسی به مسکن مناسب، امن و پرداخت پذیر و خدمات پایه و ارتقای مناطق نابسامان شهری 

برای همگان تا سال 2030
11-2- ایجاد دسترس��ی به سیس��تم حمل و نقل ایمن، پرداخت پذیر، در دس��ترس و پایدار برای همه افراد، 
ارتقای ایمنی جاده ها، به ویژه از طریق گس��ترش حمل و نقل عمومی، با توجه ویژه به نیازهای افراد س��اکن در 
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مناطق آسیب پذیر، زنان، کودکان، افراد ناتوان و مسن تا سال 2030
11-3- افزای��ش شهرنش��ینی جامع و پای��دار و ظرفیت  برنامه ری��زی و مدیریت یکپارچه، پایدار و مش��ارکتی 

سکونتگاه های انسانی در تمامی کشورها تا سال 2030
11-4 - تقویت تالش ها در جهت حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان

11-5- کاهش چشمگیر تعداد مرگ  و میر افراد متاّثر و کاهش چشمگیر زیان های مستقیم اقتصادی مرتبط با 
تولید ناخالص داخلی جهانی ناشی از  بالیای طبیعی، از جمله بالیای مرتبط با آب، با تمرکز بر حمایت از فقرا و افراد 

ساکن در مناطق آسیب پذیر تا سال 2030
11-6 - کاهش سرانه اثرات نامطلوب زیست محیطی در شهرها، از جمله با توجه ویژه به کیفیت هوا و مدیریت 

زباله های شهری و سایر موارد مشابه تا سال 2030
11-7- ایجاد دسترسی جهانی به فضاهای ایمن، جامع و قابل دسترس، سرسبز و عمومی، به ویژه برای زنان و 

کودکان، افراد ناتوان و مسن تا سال 2030
11-الف - حمایت از پیوندهای مثبت اقتصادی، اجتماعی و زیس��ت محیطی میان مناطق ش��هری، حومه ش��هری و 

روستایی از طریق  تقویت برنامه ریزی توسعه ملی و منطقه ای
 11-ب- افزایش چش��مگیر ش��مار ش��هرها و س��کونتگاه های انس��انی که به کارگی��ری و اجرای سیاس��ت ها و 
برنام��ه ه��ای یکپارچ��ه در راس��تای ش��مول، کارآیی مناب��ع، کاهش تاثی��رات و س��ازگاری با تغیی��رات اقلیمی، 
 ت��اب آوری در براب��ر بالی��ای طبیع��ی و توس��عه و اج��را  مطابق با چارچوب س��ند کاه��ش خطرات بالیای ِس��ندای

2030-2015 و مدیریت همه جانبه خطرات بالیای طبیعی در تمامی سطوح 
 11-ج- حمای��ت از کش��ورهای کمت��ر توس��عه یافته، از جمل��ه از طری��ق ارائه کمک ه��ای مالی و فن��ی در ایجاد 

ساختمان های پایدار و تاب آور با استفاده از مصالح ساختمانی محلی

  هدف کالن 12. ایجاد الگوهای تولید و مصرف پایدار
12-1- اجرای چارچوب 10 ساله برنامه های مربوط به الگوهای تولید و مصرف پایدار با مشارکت تمامی کشورها 

و با رهبری کشورهای توسعه یافته، با در نظر گرفتن میزان توسعه و قابلیت های کشورهای در حال توسعه
12-2- تحقق مدیریت پایدار و استفاده کارآمد از منابع طبیعی تا سال  2030

12-3- کاهش سرانه ضایعات غذایی تا 50 % در سرتاسر جهان در سطوح توزیع کننده خرد و مصرف کننده و 
کاهش تلفات مواد غذایی در طول زنجیره تولید و عرضه تا سال2030، از جمله تلفات پس از برداشت 

12-4 - تحقق مدیریت مطلوب مواد شیمیایی و تمامی مواد زائد از منظر زیست محیطی در طول چرخه حیات آنها، 
مطابق با چارچوب های بین المللی مورد توافق و کاهش چش��مگیر انتش��ار آنها در هوا، آب و خاک با هدف کاهش 

حداکثری عوارض نامطلوب آنها بر سالمت انسان ها و محیط زیست تا سال 2020



46

سازمان حفاظت محیط زیست

اهداف توســعه پایــدار

12-5- کاهش چشمگیر تولید زباله تا سال 2030از طریق پیشگیری، کاهش، بازیافت و استفاده مجدد 
12-6- تش��ویق شرکت ها، به ویژه شرکت های بزرگ و فراملی، جهت اتخاذ شیوه های پایدار و یکپارچه سازی 

اطالعات مربوط به پایداری در چرخه گزارش دهی
12-7- ترویج شیوه های تدارکات عمومِی پایدار، مطابق با سیاست ها و اولویت های ملی

12-8- تضمین دسترس��ی مردم در همه نقاط جهان به اطالعات و آگاهی مرتبط با توس��عه پایدار و سبک زندگی 
سازگار با طبیعت تا سال 2030

12-الف- حمایت از کشورهای در حال توسعه جهت تقویت ظرفیت های علمی و فنی خود با هدف حرکت به سمت 
الگوهای تولید و مصرف پایدارتر

12-ب- توس��عه و اجرای ابزارهایی با هدف پایش تاثیرات توسعه پایدار بر گردشگری پایدار که موجب ایجاد 
شغل و ترویج فرهنگ و محصوالت محلی می شود.

 12-ج -معقول س��ازی یارانه های پرداختی به س��وخت های فس��یلی ناکارآمدی که با حذف انحراف بازار، مطابق 
با ش��رایط ملی کشورها، از جمله تجدید س��اختار مالیاتی و حذف یارانه های ناکارآمد، در محل هایی که آنها وجود 
دارند، منجر به اتالف انرژی می شوند. با این کار می توان، ضمن در نظر گرفتن کامل نیازهای خاص و شرایط ویژه 
کشورهای در حال توسعه و کاهش حداکثری تاثیرات نامطلوب ممکن برفرآیند توسعه این کشورها به نحوی که 

از جوامع فقیر و تاثیرپذیر حمایت نماید، تاثیرات زیست محیطی این سوخت ها را به نمایش گذاشت.
 تا حد امکان و در پاسخ به کاهش اثرات محیط زیستی آن ها و توجه کامل به نیازها و شرایط کشورهای در حال 
توسعه و به حداقل رساندن اثرات سوء ممکن بر موانع توسعه ای تا فقرا و جوامع آسیب دیده را محافظت  کند*.

* اذعان داریم کنوانسیون ملل متحد در خصوص تغییرات اقلیمی، اولین نشست بین المللی و بین الدولی جهت 
مذاکره و واکنش جهانی به تغییرات اقلیمی است.

  هدف کالن 13. اتخاذ اقدامات فوری جهت مقابله با تغییرات اقلیمی و تاثیرات آن
13-1- تقوی��ت ت��اب آوری و ظرفیت س��ازگاری در برابر مخاطرات مرتبط با تغیی��رات اقلیمی و بالیای طبیعی در 

تمامی کشورها 
13-2- یکپارچه سازی تدابیر مربوط به تغییرات اقلیمی با سیاست ها راهبردها و برنامه ریزی های ملی

13-3- ارتقای س��طح آموزش، اطالع رس��انی و ظرفیت انسانی و س��ازمانی در خصوص کاهش تغییرات اقلیمی، 
سازگاری، کاهش تاثیرات و هشداردهی زودهنگام

13-الف - اجرای تعهدات کشورهای توسعه یافته در قبال کنوانسیون چارچوب ملل متحد در خصوص تغییرات 
اقلیمی با هدف اختصاص مش��ترک س��االنه 100 میلیارد دالر از تمامی منابع تا س��ال 2020 به منظور رفع نیاز 
کش��ورهای در حال توسعه در زمینه اقدامات مربوط به کاهش معنادار و شفافیت در اجرا و عملیاتی سازی کامل 
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صندوق اقلیم سبز از طریق سرمایه گذاری در اولین فرصت ممکن
13-ب - ارتق��ای س��از و کارهای مرتبط ب��ا افزایش ظرفیت در خصوص برنامه ری��زی و مدیریت  موثر تغییرات 
اقلیمی در کشورهای کمتر توسعه یافته و جزایر کوچک در حال توسعه، از جمله با تمرکز بر زنان، جوانان و جوامع 

محلی و به حاشیه  رانده شده 

  هدف کالن 14. حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس ها، دریاها و منابع دریایی با هدف 
توسعه پایدار

14-1- پیشگیری و کاهش قابل توجه انواع آلودگی دریایی، به ویژه آلودگی های ناشی از فعالیت  در خشکی، از 
جمله زباله های دریایی و آلودگی مواد غذایی تا سال 2025

14-2- مدیری��ت و حفاظ��ت پایدار از اکوسیس��تم های دریایی و س��احلی با هدف جلوگی��ری از عمده تاثیرات 
نامطل��وب، از جمل��ه از طریق تقویت توان ت��اب آوری آن ها و اتخاذ اقدام در جهت بازس��ازی  آنها با هدف ایجاد 

اقیانوس های سالم و موّلد تا سال 2020
14-3- کاهش حداکثری و مقابله با تاثیرات اسیدی شدن اقیانوس ها، از جمله با افزایش همکاری های علمی 

در تمام سطوح
14-4- تنظی��م موث��ر قوانین مربوط به میزان برداش��ت محصول و پای��ان دادن به صید ب��ی رویه، ماهیگیری 
غیرقانونی، گزارش نش��ده و کنترل نشده و شیوه های مخرب ماهیگیری و اجرای طرح های مدیریت علمی تا سال 
2020، با هدف احیای ذخایر شیالتی در کوتاه ترین زمان ممکن، دست کم در سطوحی که بتواند بیشترین نتایج 

پایدار را مطابق با  ویژگی های زیست شناختی ایجاد نماید
14-5- حف��ظ حداقل 10% از مناطق س��احلی و دریایی تا س��ال 2020، مطابق با قوانی��ن ملی و بین المللی و بر 

اساس بهترین اطالعات علمی موجود
 14-6- ممنوع س��ازی آن دس��ته از یاران��ه های مربوط به ش��یالت که به صید بی رویه و بی��ش  از ظرفیت کمک 
می کند، حذف یارانه هایی که به صید غیرقانونی، گزارش نشده و کنترل نشده منجر می شود و اجتناب از تخصیص 
یارانه های جدید تا س��ال 2020، با اذعان به این که برخورد متناس��ب و موثر ویژه و افتراقی با کش��ورهای در 
حال توس��عه و کش��ورهای کمتر توس��عه یافته باید بخش الینفکی از مذاکرات مربوط به  یارانه های ش��یالتی در 

سازمان تجارت جهانی باشد1. 
14-7-افزایش مزایای اقتصادِی جزایر کوچک در حال توسعه و کشورهای کمتر توسعه یافته با استفاده پایدار 

از منابع دریایی تا سال 2030، از جمله از طریق مدیریت پایدار شیالت، آبزی پروری و گردشگری 
14-الف- افزایش دانش علمی، توسعه ظرفیت پژوهشی و انتقال فناوری های دریایی، با در نظر گرفتن معیارها 
و رهنمودهای کمیسیون اقیانوس شناسی بین الدولی مربوط به انتقال فناوری های دریایی  با هدف بهبود سالمت 

1- با  توجه به مذاکرات در حال انجام سازمان توسعه تجارت جهانی، دستور کار توسعه دوحه و دستور وزارتی هنگ کنگ



48

سازمان حفاظت محیط زیست

اهداف توســعه پایــدار

اقیانوس ها و افزایش س��هم تنوع زیستی دریایی جهت توسعه کشورهای در حال توسعه، به ویژه جزایر کوچک 
در حال توسعه و کشورهای کمتر توسعه یافته

14-ب- ارائه دسترسی به منابع دریایی و بازار برای ماهیگیران صنعتی ُخرد
14-ج- تقوی��ت حفاظ��ت و اس��تفاده پای��دار از اقیانوس ها و منابع آنه��ا از طریق اجرای قوانی��ن بین المللی بر 
 اس��اس "کنوانس��یون حقوق دریاها" ملل متحد جهت ایجاد چارچوبی قانونی با هدف حفاظت و استفاده پایدار از 

اقیانوس ها و منابع آنها، مطابق با بند 158 برنامه "آینده ای که ما به دنبال آنیم".

  هدف کالن 15. حفاظت، بازســازی و ارتقای اســتفاده پایدار از اکوسیستم های خشکی، 
مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی و متوقف و معکوس ساختن تخریب زمین و 

توقف از دست رفتن تنوع زیستی
15-1- حفاظ��ت، بازس��ازی و اس��تفاده پایدار از اکوسیس��تم های آب ش��یرین خش��کی و درون س��رزمینی و 
 خدمات آنها، به ویژه جنگل ها، تاالب ها، کوه ها و مناطق خش��ک، تا س��ال 2020در راس��تای تعهدات ناش��ی از 

موافقت نامه های بین المللی 
15-2- پیش��برد اج��رای مدیریت پایدار تمامی انواع جنگل ها، متوقف س��ازی جنگل زدای��ی، احیای جنگل های 

تخریب شده و افزایش چشمگیر جنگل کاری و احیای جنگل ها در سرتاسر جهان تا سال 2020
15-3- مبارزه با بیابان زایی، احیای زمین و خاک تخریب شده، از جمله زمین های متاّثر از بیابان زایی، خشکسالی 

و سیل تا سال 2030 و تالش در جهت تحقق جهانی بدون تخریب زمین 
15-4- حفاظت از اکوسیستم های کوهستانی، از جمله تنوع زیستی آنها، با هدف افزایش ظرفیت آنها در ارائه 

مزایای الزم جهت تحقق توسعه پایدار تا سال 2030
15-5- اتخاذ اقدامات فوری و عمده جهت کاهش میزان تخریب زیستگاه های طبیعی، متوقف سازی نابودی تنوع 

زیستی و حفاظت و پیشگیری از انقراض گونه های در معرض خطر تا سال 2020
15-6- افزای��ش به اش��تراک گذاری عادالن��ه و منصفانه مزایای حاصل از بهره وری منابع ژنتیکی و گس��ترش 

دسترسی مناسب به چنین منابعی بر اساس توافق های بین المللی
15-7- اتخ��اذ اقدام��ات فوری جهت پایان دادن به ش��کار غیرقانونی و قاچاق گونه های حفاظت ش��ده گیاهی و 

جانوری و حل مسئله عرضه و تقاضای محصوالت غیرقانونی حیات وحش
15-8- ارائ��ه اقدامات��ی با هدف جلوگی��ری از ورود گونه های مهاجم خارجی و کاهش چش��مگیر اثرات آنها بر 

اکوسیستم های آبی و سرزمینی و کنترل یا ریشه کن سازی گونه های اولویت دار تا سال 2020
15-9- یکپارچه سازی ارزش اکوسیستم و تنوع زیستی در برنامه ریزی های ملی و محلی، فرآیندهای توسعه و 

استراتژی ها و حساب های کاهش فقر تا سال 2020
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15-الف- بسیج و افزایش چشمگیر منابع مالی در تمامی حوزه ها با هدف حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی 
و اکوسیستم ها

15-ب - بس��یج مناب��ع قابل توجهی از تمامی حوزه ها و در تمامی س��طوح با هدف مدیری��ت پایدار جنگل و ارائه 
مش��وق های کافی به کش��ورهای در حال توسعه جهت پیش��برد مدیریتی از این نوع، از جمله جهت حفاظت منابع 

طبیعی و احیای جنگل
15-ج- افزای��ش حمای��ت جهانی از تالش های انجام گرفته جهت مبارزه با ش��کار غیرقانون��ی و قاچاق گونه های 

حفاظت شده، از جمله از طریق افزایش ظرفیت جوامع محلی با هدف پیگیری فرصت های زندگی پایدار 

  هدف کالن 16. ترویج جوامع فراگیر و صلح آمیز با هدف توسعه پایدار، ایجاد دسترسی 
به عدالت برای همگان و تشکیل نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر در تمامی سطوح

16-1- کاهش قابل توجه تمام اشکال خشونت و مرگ و میر مربوط به آن در همه جا
16-2- پایان دادن به سوء استفاده، بهره کشی، قاچاق و تمام اشکال خشونت و شکنجه علیه کودکان

16-3- ارتقای حاکمیت قانون در سطوح ملی و بین المللی و تضمین دسترسی به عدالت برای همه
16-4- تا سال 2030، کاهش قابل توجه جریان های مالی و تسلیحاتی غیرقانونی، تقویت بازیابی و بازگردانی 

دارایی های به سرقت رفته و مبارزه با تمام اشکال جرایم سازمان یافته
16-5- کاهش قابل مالحظه  فساد و رشوه خواری در تمام اشکال آن

16-6- توسعه نهادهای موثر، پاسخگو و شفاف در تمام سطوح
16-7- حصول اطمینان از تصمیم گیری پاسخگو، جامع و مشارکتی در تمام سطوح

16-8- گسترش و تقویت مشارکت کشورهای در حال توسعه در نهادهای حکمرانی جهانی
16-9- تا سال2030 فراهم کردن هویت قانونی برای همه ازجمله ثبت موالید

16-10- حصول اطمینان از دسترسی عموم به اطالعات و حمایت از آزادی های ذاتی و بنیادین، مطابق با قوانین 
ملی و موافقت نامه های بین المللی

16-الف- تقویت نهاد های ملی مربوطه، از طریق همکاری های بین المللی، برای ظرفیت سازی در تمام سطوح، 
به ویژه در کشورهای در حال توسعه، برای جلوگیری از خشونت و مبارزه با تروریسم و جرایم

16-ب- ترویج و اعمال قانون و سیاست های غیر تبعیض آمیز برای توسعه پایدار

  هدف کالن 17. تقویت ابزارهای اجرا و احیاء مشارکت جهانی با هدف توسعه پایدار

امور مالی
17-1- تقویت کردن بس��یج منابع داخلی، از جمله از طریق حمایت  بین المللی از کش��ورهای در حال توس��عه با 
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هدف ارتقای ظرفیت داخلی مربوط به اخذ مالیات و سایر درآمدها
17-2- کشورهای توسعه یافته باید به طور کامل تعهدات کمک های توسعه ای رسمی خود، از جمله تعهد بسیاری 
از کشورهای توسعه یافته جهت تحقق هدف تخصیص 0/7% از درآمد ناخالص ملی به کمک های توسعه ای رسمی 
به کشورهای در حال توسعه و تخصیص 0/15% تا 0/20% از درآمد ناخالص ملی به کمک های توسعه ای رسمی 
به کشورهای کمتر توسعه یافته؛ ارائه دهندگان این کمک ها تشویق می شوند تا تمهیدات مربوط به تنظیم هدف 
ارائه حداقل 0/20% از درآمد ناخالص ملی به کمک های توس��عه ای رس��می به کشورهای کمتر توسعه یافته را 

در نظر بگیرند. 
17-3- بسیج سایر منابع مالی برای کشورهای در حال توسعه از میان سایر منابع 

17-4- کمک به کش��ورهای در حال توس��عه در تحقق تداوم پذیری بلندمدت دیون از طریق اتخاذ سیاست های 
هماهنگ با هدف تسریع تأمین مالی دیون، بخشودگی دیون، کاهش دیون به نحو مقتضی و بررسی میزان دیون 

خارجی کشورهای فقیر با دیون باال جهت کاهش فشار بر آنها
17-5- اتخاذ و اجرای رژیم های توسعه سرمایه گذاری در کشورهای کمتر توسعه یافته

فناوری
17-6- افزایش همکاری های ش��مال-جنوب، جنوب-جنوب و همکاری های س��ه جانبه منطقه ای و بین المللی و 
دسترس��ی به علم، فناوری و نوآوری و تقویت تبادل دانش طبق ش��رایط مورد توافق، از جمله از طریق همکاری 

بهتر میان ساز و کارهای موجود، به ویژه در سطح سازمان ملل و از طریق ساز و کار جهانی تسهیل فناوری
17-7- ارتقای توس��عه، انتقال، انتش��ار و عرضه فناوری های سازگار با محیط زیست در کشورهای توسعه یافته 

مبتنی بر شرایط مطلوب، از جمله شرایط ترجیحی و امتیازی مورد توافق طرفین
17-8- عملیاتی سازی کامل بانک فناوری و علم، ساز و کارهای ظرفیت سازی برای فناوری و نوآوری در کشورهای 
کمتر توسعه یافته تا سال 2017 و تقویت استفاده از فناوری های توانمندساز، به ویژه فناوری اطالعات و ارتباطات

ظرفیت سازی 
17-9- افزایش حمایت بین المللی از اجرای موثر و هدفمند ظرفیت س��ازی در کشورهای در حال توسعه جهت 
حمایت از برنامه های ملی آنها جهت اجرای تمامی اهداف توس��عه پایدار، از جمله از طریق  همکاری های ش��مال-

جنوب، جنوب-جنوب و همکاری های سه جانبه 

تجارت
17-10- ترویج نظام تجارِت چندجانبه جهانی، مبتنی بر قانون، باز، عاری از تبعیض و عادالنه تحت نظر سازمان 

تجارت جهانی، از جمله با استفاده از نتیجه مذاکرات دستور کار توسعه دوحه
17-11- افزایش چش��مگیر صادراِت کشورهای در حال توسعه، به ویژه توجه به دوبرابرشدن سهم کشورهای 
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کمتر توسعه یافته از صادرات جهانی تا سال 2020
17-12- تحقق به هنگام اجرای معافیت گمرکی و بدون سهمیه دستیابی به بازار به صورت پایدار برای تمامی 
کشورهای کمتر توسعه یافته، مطابق با تصمیمات سازمان تجارت جهانی، از جمله از طریق اطمینان از این موضوع 
که قوانین ترجیحی مبدأ، مناس��ِب واردات از کش��ورهای کمتر توس��عه یافته ش��فاف و س��اده بوده و به تسهیل 

دسترسی به بازار کمک می نمایند.

مسائل نظام مند
 انسجام سیاست و سازمان

 17-13- افزای��ش  ثب��ات جهان��ی اقتص��اد کالن، از جمله از طریق ایجاد هماهنگی در سیاس��ت و انس��جام در 
سیاست گذاری

17-14- ارتقای انسجام سیاست گذاری در توسعه پایدار
17-15- احت��رام ب��ه فضای سیاس��ت گ��ذاری و رهبری کش��ورها جهت ایج��اد و اجرای سیاس��ت های مربوط با 

ریشه کن سازی فقر و اجرای توسعه پایدار

مشارکت های چند  ذی نفعی 
17-16- افزایش مش��ارکت جهانی در توس��عه پایدار که با مش��ارکت های چند  ذی نفعی تکمیل شده و دانش، 
تخص��ص، فن��اوری و منابع مال��ی را با هدف حمایت از تحقق اهداف توس��عه پایدار در تمامی کش��ورها، به ویژه 

کشورهای در حال توسعه، بسیج نموده و به اشتراک می گذارد.
17-17-  تش��ویق و ترویج موثر مش��ارکت دولتی، دولتی-بخش خصوصی و مش��ارکت جامعه مدنی، مبتنی بر 

تجربه و راهبردهای منابع مشارکت

نظارت بر داده ها و پاسخگویی
17-18- افزایش حمایت های ظرفیت سازی در کشورهای در حال توسعه، از جمله کشورهای کمتر توسعه یافته 
و جزایر کوچک در حال توسعه، با هدف افزایش چشمگیر دسترسی به داده های با کیفیت، به هنگام و معتبر تا 
سال 2020 که بر اساس درآمد، جنسیت، سن، نژاد، قومیت، وضعیت مهاجرت، ناتوانی، موقعیت جغرافیایی و 

سایر ویژگی های مرتبط در زمینه های ملی جداسازی شده اند. 
17-19- پیشبرد روش اندازه گیری میزان پیشرفت توسعه پایدار تا سال 2030 که تولید ناخالص داخلی را 

تکمیل نموده و از ظرفیت سازی آماری در کشورهای در حال توسعه حمایت می نماید.

  ابزارهای اجرای دستور کار و مشارکت جهانی
60- یک بار دیگر بر تعهد راسخ خود مبنی بر اجرای این دستورکار تأکید می نماییم. تصدیق می کنیم که بدون 
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ایجاد مش��ارکت جهانی احیاء ش��ده و مس��تحکم و همچنین ابزارهای نس��بتًا بلند پروازانه اجرای این دستور کار 
نمی توان اهداف کالن و خرد بلندپروازانه خود را تحقق بخش��یم. مش��ارکت جهانی احیاء  ش��ده منجر به تسهیل 
مش��ارکت گس��ترده جهانی در حمایت از اجرای تمامی اهداف کالن و خرد، همکاری دولت ها، جامعه مدنی، بخش 

خصوصی و نظام سازمان ملل متحد و سایر بازیگران و بسیج تمامی منابع موجود خواهد شد.
61- اهداف کالن و خرد این دس��تور کار با ابزارهای الزم جهت تحقق اهداف بلندپروازانه جمعی ما س��ر و کار 
دارند. ابزارهای اجرای اهداف خرد موضوع هر یک از اهداف کالن توس��عه پایدار و هدف کالن ش��ماره 17، که 
در باال به آنها اشاره شد، عامل اصلی تحقق این دستور کار بوده و برای سایر اهداف کالن و خرد نیز از اهمیت 
یکس��انی برخوردارند. به هنگام تالش در جهت اجرا و در چارچوب ش��اخص جهانی مربوط به پایش پیش��رفت ما 

اولویت یکسانی را برای آنها قائل خواهیم شد. 
62- این دس��تور کار و همچنین اهداف توس��عه پایدار را می توان در چارچوب مش��ارکت جهانی توسعه پایدار 
احیاء شده و با پشتیبانی سیاست ها و برنامه های عملی مندرج در دستور کار اقدام آدیس آبابا تحقق بخشید که 
به عنوان بخش الینفکی از دستور کار توسعه پایدار 2030 می باشد. دستور کار اقدام آدیس آبابا به حمایت از، 
تکمیل و کمک به بررسی ابزارهای اجرای اهداف دستور کار 2030 می انجامد. این سند با منابع عمومی داخلی، 
ام��ور مال��ی و تجارت بخش خصوصی داخلی و بین المللی، همکاری های بین المللی توس��عه، تجارت بین المللی به 
عنوان موتور توسعه، دیون و تداوم پذیری دیون، بررسی مسائل نظامی و  علم، فناوری، نوآوری و ظرفیت سازی 

و داده، پایش و پیگیری مرتبط می باشد.
63- راهبردهای ملی منسجم توسعه پایدار، حمایت شده با چارچوب های یکپارچه مالی ملی، در کانون اصلی توجه 
ما قرار خواهند گرفت. تصریح می نماییم که هر کشوری مسئول اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی خود بوده و 
نمی توان تأکید بیش از حد بر نقش سیاست های ملی و راهبردهای توسعه ای ملی را در نظر داشت. ما به فضای 
سیاس��ی و رهبری کش��ورها، منوط به مطابقت آنها با قوانین و تعهدات مرتبط بین الملل، در اجرای سیاس��ت های 
ریشه کن سازی فقر و ایجاد توسعه پایدار احترام می گذاریم. در عین حال، الزم است که تالش های ملی توسعه 
با حمایت یک فضای اقتصادی بین المللی قدرتمند، از جمله  تجارت جهانی منسجم و همگرا  نظام های پولی و مالی 
و یک نظام قدرتمند و ارتقا  یافته نظارت بر اقتصاد جهانی همراه باشد. فرآیندهای توسعه و تسهیل دسترسی 
به دانش و فناوری های مناسب در سطح جهان و همچنین ظرفیت سازی، نیز از اهمیت باالیی برخوردار می باشد. 
ما متعهد به تحقق انسجام سیاسی، ایجاد محیط مربوط به توسعه پایدار در تمامی سطوح و از سوی تمامی بازیگران 

و تقویت مشارکت جهانی توسعه پایدار می شویم. 
64- ما از اجرای راهبردها و برنامه های  عمل مرتبط، از جمله بیانیه و برنامه عمل استانبول، مدالیته های اقدام 
تسهیل شده مسیر)SIDS  )SAMOA، برنامه عمل وین در خصوص کشورهای محصور در خشکی در حال توسعه در 
دهه 2014 الی 2024 حمایت نموده و مجددًا بر اهمیت حمایت از دس��تور کار 2063 اتحادیه آفریقا و برنامه 
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مش��ارکت جدید در توس��عه آفریقا تاکید می نماییم که تمامی آنها برای این دس��تور کار جدید از اهمیت باالیی 
برخوردارند. ما چالش های اصلی موجود در کشورهای درگیر جنگ و جنگ زده در مسیر دستیابی به صلح پایدار 

و توسعه پایدار را به رسمیت می شناسیم. 
 65- تصدیق می نماییم که کش��ورهای با درآمد متوس��ط هنوز نیز با چالش های بزرگی در تحقق توس��عه پایدار 
روب��ه رو هس��تند. باید ضمن تقوی��ت تالش های مربوط ب��ه چالش های موج��ود از طریق تبادل تج��ارب، ارتقای 
همکاری ها و حمایت بهتر و دقیق تر از نظام توس��عه سازمان ملل متحد، موسسات مالی بین المللی، سازمان های 

منطقه ای و سایر ذی نفعان به تداوم این دستاوردها کمک نماییم.  
66- تأکید می نماییم که سیاس��ت های عمومی، بسیج و استفاده موثر از منابع داخلی، مورد تأکید اصل مالکیت 
ملی، از اهمیت بس��یار باالیی در پیگیری مشترک توس��عه پایدار، از جمله تحقق اهداف کالن توسعه برای تمام 
کش��ورها برخوردار می باش��د. تصدیق می نمایی��م که منابع داخل��ی اولین و مهم ترین محصول رش��د اقتصادی 

می باشند که الزمه آن ایجاد محیطی توانمندساز در تمامی سطوح است. 
67- فعالی��ت تجاری، س��رمایه گذاری و نوآوری بخ��ش خصوصی از مهمترین محرکه های بهره وری، رش��د جامع 
اقتصادی و اش��تغال زایی می باش��د. ما از تنوع موجود در بخش خصوصی، از جمله مش��اغل کوچک تا تعاونی ها 
و مجموعه ه��ای چندملیت��ی، تمجی��د می نماییم. از تمامی فعاالن تج��اری می خواهیم تا خالقیت و ن��وآوری خود را 
جه��ت ح��ل و فصل چالش های توس��عه پایدار به کار ببندند. ما، ضمن حراس��ت از حقوق کار و اس��تانداردهای 
محیطی و بهداش��تِی مطابق با اس��تانداردها و توافقات مرتبط بین الملل و سایر پیشنهادات موجود در این حوزه، 
همانند اصول راهنمای تجارت و حقوق بش��ر و اس��تانداردهای سازمان بین المللی کار، کنوانسیون حقوق کودک 
 و توافقات مهم چندجانبه محیطی، به ایجاد بخش تجاری پویا و با عملکرد مناس��ب برای طرفین این توافق نامه ها 

خواهیم پرداخت.
68- تجارت بین المللی به عنوان موتور رش��د جامع اقتصادی و کاهش فقر بوده و به پیش��برد توس��عه پایدار 
کمک می نماید. ما به تالش های خود جهت ایجاد یک نظام تجارت چندجانبه جهانی، قانون مدار، باز، ش��فاف، قابل 
پیش بینی، فراگیر، عاری از تبعیض و برابر زیر نظر س��ازمان تجارت جهانی و همچنین آزادسازی معنادار تجارت 
خواهی��م پرداخت. از تمامی اعضاء س��ازمان تجارت جهانی می خواهیم تا تالش های خود جهت به نتیجه رس��یدن 
هر چه س��ریع تر دستور کار توس��عه دوحه را مضاعف نمایند. ما اهمیت به سزایی به ارائه ظرفیت سازی مرتبط 
با تجارت به کش��ورهای در حال توس��عه، به ویژه کش��ورهای آفریقایی، کشورهای کمتر توسعه یافته، کشورهای 
محصور در خش��کی در حال توس��عه، جزایر کوچک در حال توسعه و کشورهای با درآمد متوسط، از جمله با هدف 

ارتقای یکپارچگی و ارتباط اقتصادی منطقه ای، قائل می باشیم. 
69- تصدیق می نماییم که کش��ورهای در حال توس��عه جهت تحقق تداوم پذیری بلند مدت دیون از طریق اتخاذ 
سیاس��ت های هماهنگ با هدف تقویت تأمین دیون، بخش��ودگی دیون، کاهش دیون و مدیریت صحیح دیون به 
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نحو مقتضی، به کمک نیاز دارند. بسیاری از کشورها همچنان نسبت به بحران بدهی ها آسیب پذیر بوده و برخی 
دیگر نیز تا حدی به این بحران ها مبتال شده اند، که از جمله آنها می توان به کشورهای کمتر توسعه یافته، جزایر 
کوچک در حال توس��عه و برخی کش��ورهای توسعه یافته اش��اره نمود. یک بار دیگر تأکید داریم که بدهکاران و 
بس��تانکاران باید با هم جهت جلوگیری از بروز و حل و فصل ش��رایط ناپایدار دیون همکاری نمایند. حفظ سطوح 
مداوم دیون مسئولیت کشورهای وام گیرنده می باشد؛ با این حال اذعان داریم که وام دهندگان نیز تا حدی که 
تداوم دیون یک کشور را تضعیف نکند، مسئول می باشند. از حفظ تداوم دیون کشورهای دریافت کنندۀ کمک و 

موفق در تحقق سطوح دیون مداوم حمایت می نماییم. 
70- بدین وس��یله س��از و کار تسهیل فناوری که توسط دستور کار اقدام آدیس آبابا ایجاد شده بود را با هدف 
حمایت از اهداف توس��عه پایدار آغاز می نماییم. س��از و کار تس��هیل فناوری مبتنی بر مشارکت تمامی ذی نفعان 
 می��ان کش��ورهای عضو، جامعه مدن��ی، بخش خصوصی، جامع��ه علمی، نهادهای س��ازمان ملل و س��ایر ذی نفعان 
خواهد بود و از کارگروه علمی، فناوری و نوآوری درون س��ازمانی ملل متحد برای اهداف توسعه پایدار تشکیل 
خواهد ش��د که یک مجمع گروهی چند ذی نفعی مربوط به علوم، فناوری و نوآوری اهداف توس��عه پایدار و یک 

سامانه برخط می باشد.
- کارگروه درون س��ازمانی ملل متحد با موضوع علوم، فناوری و نوآوری برای اهداف توس��عه پایدار به ارتقای 
هماهنگی، انسجام و همکاری درون نظام های سازمان ملل در رابطه با موضوعات مرتبط به علوم، فناوری و نوآوری 
خواهد پرداخت و کارایی و هم افزایی، به خصوص در زمینه افزایش پیش��نهادات ظرفیت س��ازی را افزایش 
خواهد داد. این کارگروه بر اس��اس منابع موجود تش��کیل ش��ده و با همکاری 10 نماینده از جامعه مدنی، بخش 
خصوصی و جامعه علمی جهت آماده س��ازی جلس��ات انجمن چند ذی نفعی با موضوع علم، فناوری و نوآوری برای 
اهداف توس��عه پایدار و همچنین توس��عه و عملیاتی س��ازی س��امانه های برخط، از جمله آماده سازی پیشنهادات 
مربوط به مدالیته های این انجمن و سامانه برخط همکاری می نماید. این 10 نماینده توسط دبیرکل و به مدت دو 
سال انتخاب می شوند. تمامی آژانس های زیر مجموعه سازمان ملل، صندوق ها و برنامه ها و کمیسیون کارکردی 
شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد می توانند در جلسات این کارگروه حضور داشته باشند و این کارگروه در 
وهله اول از نهادهایی، همچون اداره امور اقتصادی و اجتماعی دبیرخانه، برنامه محیط زیست ملل متحد، سازمان 
توس��عه صنعتی ملل متحد، س��ازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد، س��ازمان توسعه و تجارت ملل متحد، 
اتحادیه بین المللی مخابرات، سازمان جهانی مالکیت فکری و بانک جهانی تشکیل خواهد یافت که در حال حاضر 

کارگروه غیررسمی تسهیل فناوری را ادغام می نماید. 
- از این س��امانه برخط به عنوان دروازه تدوین نقش��ه ای جامع از اطالعات مربوط به پیشنهادات علمی، فناوری و 
نوآوری، ساز و کارها و برنامه های داخل و بیرون از سازمان ملل استفاده خواهد شد. این سامانه برخط دسترسی 
به اطالعات، دانش، تجارب و همچنین بهترین رویه ها و آموزه های موجود، با موضوع پیشنهادات و سیاست های 
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تسهیل علم، فناوری و نوآوری را تسهیل می بخشد. این سامانه برخط همچنین امکان توزیع مطالب علمی مرتبط 
و در دس��ترس تولید شده در سراسرجهان را تسهیل می بخشد. این سامانه برخط بر پایه ارزیابی فنی مستقلی 
توسعه خواهد یافت که بهترین رویه ها و آموزه های به دست آمده از سایر پیشنهادات درون و فراتر از سازمان 
ملل متحد را با هدف اطمینان از تکمیل، تسهیل دسترسی  و ارائه اطالعات کافی در خصوص سامانه های علمی، 

فناوری و نوآوری، ضمن اجتناب از موازی کاری و با ارتقای همگرایی، در بر می گیرد. 
- نشست ذی نفعان در رابطه با علم، فناوری و نوآوری برای اهداف توسعه پایدار هر ساله به مدت دو روز و با 
هدف بحث و بررسی راجع به همکاری های علم، فناوری و نوآوری در خصوص حوزه های موضوعی مربوط به اجرای 
اهداف توس��عه پایدار تش��کیل خواهد ش��د و تمامی ذی نفعان مرتبط را با هدف مش��ارکت فعاالنه در حوزه های 
تخصصی خود دور هم جمع خواهد کرد. این نشس��ت محل تس��هیل تعامالت، یافت ش��رکا و تشکیل شبکه هایی 
میان ذی نفعان مربوطه و مشارکت های چند ذینفعی با هدف شناسایی و بررسی نیازها و خالء های فناوری، از جمله 
همکاری های علمی، نوآوی و ظرفیت سازی و همچنین با هدف کمک به تسهیل توسعه، انتقال و توزیع فناوری های 
مرتبط با اهداف توس��عه پایدار خواهند بود. جلس��ات این کارگروه، پیش از نشست مجمع بلندپایه سیاسی زیر 
نظر ش��ورا یا، متناوبًا، در همکاری با س��ایر مجامع یا کنفرانس ها به نحو مقتضی و با در نظر گرفتن موضوع مورد 
بررسی و بر اساس همکاری با برگزارکنندگان سایر مجامع یا کنفرانس ها، به ریاست رئیس شورای اقتصادی و 
اجتماعی ملل متحد تشکیل خواهد شد. جلسات این مجمع با ریاست مشترک دو کشور عضو سازمان ملل متحد 
انجام گرفته و نتیجه آن خالصه مباحث تدقیق ش��ده توس��ط این دو عضو خواهد بود که به عنوان آورده مجمع 

سیاسی بلندپایه به هنگام پیگیری و بررسی اجرای دستور کار توسعه پس از 2015 از آن نام برد. 
- مطالب مربوط به نشست های مجمع سیاسی بلندپایه از طریق گزارش خالصه مجمع چند ذی نفعان اطالع رسانی 
خواهد ش��د. موضوعات مربوط به نشس��ت های آتی ذی نفع��ان در ارتباط با علم، فناوری و ن��وآوری برای اهداف 
توس��عه پایدار توس��ط مجمع بلندپایه سیاسی مربوط به اهداف توس��عه، با در نظر گرفتن آورده های کارشناسی 

کارگروه مورد بررسی قرار می گیرند.
71- یک بار دیگر تأکید می کنیم که این دستور کار و اهداف کالن و خرد توسعه پایدار، شامل بر ابزارهای اجرای 

آنها، عمومی، به هم پیوسته و با یکدیگر آمیخته می باشند. 

  پیگیری  و بررسی دستور کار
72- متعهد می شویم تا در پیگیری ها و بررسی های نظام مند مربوط به اجرای این دستور کار در طی پانزده سال 
آینده مشارکت داشته باشیم. تشکیل چارچوب پیگیری و بررسی مستحکم، داوطلبانه، موثر، مشارکتی، شفاف 
و یکپارچه کمک فراوانی به اجرای این دس��تور کار نموده و به کش��ورها در به حداکثر رس��انی و رهگیری میزان 

پیشرفت کار به هنگام اجرای این دستور کار به منظور شمول این برنامه بر تمامی کشورها یاری می رساند. 
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73- اج��رای این دس��تور کار در س��طوح مل��ی، منطق��ه ای و جهانی منجر به ارتق��ای مس��ئولیت پذیری در برابر 
ش��هروندان، حمایت از همکاری های موثر بین المللی در تحقق اهداف این دستور کار و تسریع در تبادل بهترین 
رویه ها و یادگیری مش��ترک خواهد ش��د. اجرای این دس��تور کار به بس��یج حمایت ها جهت غلبه بر چالش های 
مشترک و شناسایی مسائل جدید و در حال ظهور منجر می شود. از آنجایی که این دستور کار جهانی است، اعتماد 

و درک متقابل میان تمامی ملت ها از اهمیت باالیی برخوردار خواهد بود. 
74- فرآیند پیگیری و بررسی این دستور کار در تمامی سطوح بر اساس اصول ذیل انجام خواهد شد:

ال��ف( این امر به ص��ورت داوطلبانه و با رهبری کش��ورها، ضمن در نظر گرفتن واقعیت ها، ظرفیت ها و س��طوح 
مختلف توس��عه ملی انجام گرفته و به فضای سیاس��ی و اولویت ها احترام می گ��ذارد. از آنجایی که مالکیت ملی 
عامل اصلی تحقق توسعه پایدار می باشد، ضمن در نظر گرفتن این موضوع که بررسی های جهانی عمدتًا مبتنی بر 
منابع داده های رسمی کشورها انجام خواهد گرفت، در نتیجه دستاورد فرآیندهای ملی مبنای بررسی منطقه ای 

و جهانی خواهد بود.
ب( این فرآیندها، به نحوی که ماهیت همگانی، تلفیقی و به هم پیوسته آنها رعایت شده و ضمن احترام به سه 
بعد مختلف توس��عه پایدار، به رهگیری میزان پیش��رفت کار در حین اجرای اهداف کالن و خرد جهانی، از جمله 

ابزارهای اجرای دستور کار، در تمامی کشورها خواهند پرداخت.
ج( این فرآیندها جهت گیری بلندمدت تری اتخاذ نموده، دستاوردها، چالش ها، شکاف ها و عوامل حیاتی موفقیت 
را شناس��ایی نموده و از س��ایر کشورها در انتخاب آگاهانه گزینه های سیاسی حمایت خواهند کرد. آنها به بسیج 
ابزارهای الزم جهت اجرای این دستور کار و مشارکت در آن، حمایت از شناسایی راه حل ها و بهترین رویه ها و 

ارتقای هماهنگی و تاثیرگذاری نظام توسعه بین المللی کمک خواهند نمود.
د( این فرآیندها برای همه مردم باز، فراگیر، مشارکتی و شفاف خواهند بود و از گزارش دهی تمامی ذی نفعان 

مربوطه حمایت خواهند نمود. 
ه( این فرآیندها مردم محور و حساس به برابری جنسیتی بوده، به حقوق بشر احترام گذاشته و تمرکز ویژه ای 

بر فقیرترین، آسیب پذیرترین و عقب مانده ترین افراد خواهند داشت.
و( ای��ن فرآیندها، در صورت امکان، بر اس��اس برنامه ها و فرآیندهای موجود س��اخته ش��ده و از موازی کاری و 
واکنش به شرایط، ظرفیت ها، نیازها و اولویت های ملی اجتناب خواهند ورزید. آنها، با در نظر گرفتن موضوعات 
در حال ظهور و توسعه روش های جدید، در طول زمان  تکامل یافته و بار گزارش دهی مقامات ملی را به حداقل 

خواهند رساند.
ز( این فرآیندها بس��یار دقیق و مبتنی بر ش��واهد بوده و از ارزیابی ها و داده های با کیفیت، قابل دسترس، به 
هنگام و معتبر کش��ورها اس��تفاده خواهند نمود که بر اس��اس میزان درآمد، جنس، سن، نژاد، قومیت، شرایط 

مهاجرت، ناتوانی و محل جغرافیایی و سایر خصوصیات مرتبط با بافت های ملی تقسیم بندی شده اند.
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 ح( ای��ن فرآینده��ا به حمایت های ظرفیت س��ازی فراوانی در کش��ورهای در حال توس��عه، از جمله جهت تقویت 
نظام های داده ای ملی و برنامه های ارزیابی، علی الخصوص در کشورهای آفریقایی، کشورهای کمتر توسعه یافته، 
جزایر کوچک در حال توسعه، کشورهای محصور در خشکی درحال توسعه و کشورهایی با درآمد متوسط، نیاز دارند. 

ط( این فرآیندها از حمایت فعاالنه نظام سازمان ملل و سایر موسسات چندجانبه سود خواهند برد.
75- اهداف کالن و خرد، با اس��تفاده از مجموعه ای از ش��اخص های جهانی پیگیری و بررس��ی خواهند ش��د. این 
ش��اخص های جهانی، در کنار نتایج فعالیت مربوط به توس��عه پایه های اهدافی که هنوز در پایگاه داده های ملی و 
جهانی وجود ندارند، با استفاده از شاخص های سطوح منطقه ای و ملی ای تکمیل خواهند شد که توسط کشورهای 
عضو تدوین می ش��وند. چارچوب شاخص  جهانی، که توسط گروه درون سازمانی و کارشناسی شاخص های اهداف 
توسعه پایدار تدوین خواهد شد، مطابق با مجوزهای موجود، تا ماه مارس 2016 به تأیید کمیسیون آمار ملل متحد 
رسیده و پس از آن به تصویب شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و مجمع عمومی سازمان ملل خواهد رسید. 
این چارچوب در عین حال ساده اما مستحکم بوده و تمامی اهداف خرد و کالن توسعه پایدار، شامل بر ابزارهای 
اج��را را م��ورد توجه قرار داده و تعادل سیاس��ی، یکپارچگ��ی و بلندپروازی موج��ود در آن را حفظ خواهد نمود.
76- ما از کش��ورهای در حال توس��عه، بویژه کشورهای آفریقایی، کش��ورهای کمتر توسعه یافته، جزایر کوچک 
در حال توس��عه و کشورهای محصور در خشکی در حال توس��عه، در تقویت ظرفیت ادارات آمار ملی و نظام های 
داده ای جهت حصول اطمینان از دسترسی به داده های با کیفیت، به هنگام، معتبر و تفکیک شده حمایت می نمایم. 
ضمن همراه س��ازی مالکیت ملی در حمایت و رهگیری میزان پیش��رفت کار، افزایش متناسب مشارکت شفاف و 
مسئوالنه میان بخش دولتی و خصوصی با هدف بهره گیری از دامنه وسیعی از داده ها، شامل بر مشاهده زمین و 

اطالعات فضازمینی را ارتقا خواهیم بخشید. 
77- متعهد می ش��ویم که به طور کامل در اجرای منظم و جامع بررس��ی میزان پیشرفت کار در سطح محلی، ملی، 
منطقه ای و جهانی مش��ارکت داش��ته باش��یم. ما تا حد امکان از ش��بکه موجود نهادها و س��از و کارهای بررسی و 
پیگیری استفاده خواهیم نمود. ارائه گزارش های ملی امکان ارزیابی میزان پیشرفت کار و شناسایی چالش ها در 
سطح ملی و جهانی را فراهم می نماید. این گزارش ها، عالوه بر کاربرد خود در گفتگوهای منطقه ای و بررسی های 

جهانی، در سطوح مختلفی از پیگیری نیز می توان جهت ارائه پیشنهادات از آنها استفاده نمود. 

  سطح ملی
78-  تمام��ی کش��ورهای عضو را به توس��عه هر چه س��ریع تر واکنش های مل��ی بلند پروازان��ه و عملی در قبال 
اجرای کامل این دس��تور کار ترغیب می نماییم. این واکنش ها می توانند از تحول اهداف توسعه پایدار حمایت 
 نموده و بر اس��اس اس��ناد برنامه ریزی موجود، همانند راهبردهای توسعه ملی و توسعه پایدار، به نحو مقتضی، 

تنظیم شوند.  
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79- ما همچنین کش��ورهای عضو را به انجام بررس��ی های منظم و جامع از میزان پیش��رفت کار در س��طوح ملی 
و محلی ترغیب می نماییم که این بررس��ی ها توس��ط خود کش��ورها و به صورت داوطلبانه صورت می گیرد. چنین 
بررس��ی هایی باید بر اس��اس مش��ارکت افراد بومی، جامعه مدنی، بخش خصوصی و س��ایر ذی نفعان و مطابق با 
ش��رایط، سیاس��ت ها و اولویت های ملی انجام پذیرد. مجالس ملی و همچنین س��ایر نهادها نیز می توانند از این 

فرآیندها حمایت نمایند. 

  سطح منطقه ای 
80- پیگیری ها و بررس��ی های منطقه ای و ملی می تواند فرصت های مفیدی جهت یادگیری مشارکتی، از جمله از 
 طریق بررسی های داوطلبانه، تبادل بهترین رویه ها و بحث پیرامون اهداف مشترک را به نحو مقتضی فراهم نماید. 
در این خصوص، ما همکاری سازمان ها و کمیسیون های منطقه ای و ملی را ارج می نهیم. فرآیندهای منطقه ای جامع 
بر اساس بررسی هایی ملی انجام خواهند گرفت و به پیگیری ها و بررسی های جهانی، از جمله در مجمع سیاسی 

بلند پایه با موضوع توسعه پایدار، کمک می نمایند.  
81- ما، ضمن تصدیق اهمیت تقویت ساز و کارهای پیگیری و بررسی در سطح منطقه ای و ایجاد فضای سیاسی 
کاف��ی، تمام��ی اعضاء ملل متحد را به شناس��ایی بهترین مجامع منطقه ای و مش��ارکت در آنه��ا ترغیب می نماییم. 

کمیسیون های منطقه ای ملل متحد آماده حمایت از کشورهای عضو در این زمینه می باشند. 

  سطح جهانی 
82- مجمع سیاس��ی بلندپایه نقش��ی محوری را در نظارت بر شبکه فرآیندهای پیگیری و بررسی در سطح جهانی 
ایفا خواهد نمود و مطابق با مجوزهای موجود همکاری های منسجمی با مجمع عمومی، شورای اقتصادی و اجتماعی 
ملل متحد و سایر نهادها و مجامع مربوطه خواهد داشت. این امر تبادل تجارب، شامل بر موفقیت ها، چالش ها و 
آموزه ها را تسهیل بخشیده و رهبری سیاسی، رهنمودها و توصیه هایی مربوط به پیگیری را فراهم می سازد. این 
امر منجر به ارتقای انسجام در کل نظام و هماهنگی سیاست های توسعه پایدار می شود. این مجمع باید تضمین 
نماید که این دستور کار همچنان بلندپروازانه و مرتبط بوده و باید بر ارزیابی میزان پیشرفت کار، دستاوردها 
و چالش های پیش روی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته و همچنین مسائل جدید و درحال ظهور تمرکز 
داشته باشد. پیوندهای خوب و مناسبی با تمهیدات مربوط به پیگیری و بررسِی تمامی کنفرانس ها و فرآیند های 
مرتبط ملل متحد، از جمله کنفرانس ها و فرآیند های مربوط به کشورهای کمتر توسعه یافته، جزایر کوچک در حال 

توسعه و کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی، ایجاد خواهد شد.
83- پیگیری و بررس��ی مجمع سیاس��ی بلندپایه در گزارش پیش��رفت س��االنه مربوط به اهداف توسعه پایدار 
 اطالع رس��انی خواهند ش��د که توسط دبیرکل و با همکاری نظام سازمان ملل و بر اساس چارچوب شاخص جهانی، 
 داده های ایجاد ش��ده توس��ط نظام های آمار ملی و اطالعات جمع آوری ش��ده در س��طح منطقه ای تهیه می ش��ود.
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اطالع رس��انی به مجمع سیاس��ی بلندپایه  نیز با استفاده از گزارش جهانی توســعه پایدار انجام خواهد گرفت که 
باید به تقویت ارتباط علمی-سیاسی منجر شده و می تواند سند قدرتمندی مبتنی بر شواهد را جهت حمایت از 
سیاست گذاران در تقویت ریشه کن سازی فقر و توسعه پایدار فراهم آورد. از رئیس شورای اقتصادی و اجتماعی 
ملل متحد دعوت به عمل می آوریم تا فرآیندی مشورتی را در خصوص دامنه، روش و بسامد گزارش های جهانی 
و همچنین ارتباط آن با گزارش میزان پیشرفت کار تنظیم نماید که نتایج آن باید در بیانیه سطح وزیران جلسه 

مجمع سیاسی بلندپایه درسال 2016 منعکس شود.   
84- مجمع سیاس��ی بلندپایه، تحت نظارت ش��ورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد، باید بررسی های منظم خود 
را مطابق با قطعنامه ش��ماره 67/290 مجمع عمومی مورخ 9 جوالی 2013 انجام دهد. این بررسی ها داوطلبانه 
خواهند بود و در عین ترغیب گزارش دهی، کش��ورهای توسعه یافته و درحال توسعه و همچنین نهادهای مرتبط 
س��ازمان ملل و س��ایر ذی نفعان، از جمله جامعه مدنی و بخش خصوصی را در بر خواهند گرفت. این بررس��ی ها 
توسط کشورها و از طریق وزرا و سایر شرکت کنندگان ارشد انجام می گیرند. آنها باید برنامه ای جهت مشارکت، 

از جمله از طریق مشارکت گروه های اصلی و سایر ذی نفعان مربوطه، فراهم نمایند. 
85- بررسی های موضوعی مربوط به میزان پیشرفت اهداف توسعه پایدار، شامل بر مسائل اساسی مرتبط، نیز 
در مجمع سیاسی بلندپایه صورت خواهد گرفت. این بررسی ها توسط کمیسیون های کاربردی شورای اقتصادی و 
اجتماعی ملل متحد و سایر نهادها و مجامع میان دولتی انجام خواهد گرفت که باید منعکس کننده ماهیت یکپارچه 
اهداف و همچنین پیوندهای موجود میان آنها باش��د. آنها ش��امل تمامی ذی نفعان مرتبط ش��ده و تا حد امکان در 

مجمع سیاسی بلندپایه تعبیه شده و با آن هماهنگ خواهند بود.
86- همانگونه که در دس��تور کار اقدام آدیس آبابا ترس��یم شده اس��ت، ما از پیگیری و بررسی های مربوط به 
تأمین مالی نتایج توس��عه ای و همچنین تمامی ابزارهای اجرای اهداف توس��عه پایدار اس��تقبال می نماییم که با 
چارچوب پیگیری و بررسی این دستور کار همخوانی دارند. نتایج توافق شده میان دولت ها و توصیه های مجمع 
ساالنه شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد با موضوع تأمین مالی توسعه در پیگیری و بررسی های  کلی مجمع 

سیاسی بلندپایه از اجرای این دستور کار تعبیه خواهد شد. 
87- مجمع سیاس��ی بلندپایه در نشست های هر چهار س��ال یک بار خود تحت نظارت مجمع عمومی سازمان ملل 
متح��د، رهنمودهای سیاس��ی بلندپایه ای را مرتبط با این دس��تور کار و اجرای آن، شناس��ایی میزان پیش��رفت 
کار و چالش های در حال ظهور فراهم نموده و به بس��یج فعالیت های بیش��تر جهت تس��هیل و تس��ریع اجرای این 
دستور کار اقدام خواهد نمود. نشست آتی مجمع سیاسی بلندپایه، تحت نظارت مجمع عمومی، در سال 2019 
برگزار خواهد ش��د، که هدف از برگزاری این جلس��ات دوره ای افزایش هر چه بیشتر انسجام با فرآیند بررسی 

سیاست های جامع چهارساله می باشد. 
88- ما همچنین بر اهمیت برنامه ریزی راهبردی در کل نظام، اجرا و گزارش دهی با هدف ایجاد حمایت منسجم 
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و یکپارچه از اجرای این دستور کار جدید توسط نظام توسعه  ملل متحد تأکید می نماییم. نهادهای نظارتی مرتبط 
باید جهت بررسی وجود چنین حمایتی از اجرای این دستور کار اقدام نموده و میزان پیشرفت کار و موانع موجود 
را گزارش نمایند. ما از گفتگوهای جاری در شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد با موضوع موضع بلند مدت تر 

نظام توسعه  ملل متحد استقبال نموده و امیدواریم اقدامات مناسب در این زمینه به نحو مقتضی اتخاذ شود. 
89- مجمع سیاسی بلندپایه از مشارکت در فرآیندهای پیگیری و بررسی توسط گروه های اصلی و سایر ذی نفعان 
مرتبط مطابق با قطعنامه ش��ماره 67/290 حمایت خواهد کرد. از این بازیگران می خواهیم تا مش��ارکت خود در 

اجرای این دستور کار را گزارش نمایند.   
90- از دبیرکل سازمان ملل متحد می خواهیم، با مشورت کشورهای عضو، گزارشی را جهت بررسی در هفتادمین 
نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان مقدمه نشست مجمع سیاسی بلندپایه در سال 2016 آماده 
نماید که در آن نقاط عطف حیاتی جهت افزایش پیگیری منس��جم، کارآمد و جامع و بررس��ی آنها در س��طح جهانی 
ترس��یم خواهد شد. در این گزارش باید طرح پیشنهادی مربوط به تمهیدات سازمانی بررسی دولت ها در مجمع 
سیاس��ی بلندپایه تحت نظارت ش��ورای اجتماعی و اقتصادی ملل متحد گنجانده شده باشد که توصیه های مربوط 
به راهنمای گزارش دهی مش��ترک داوطلبانه را نیز در برمی گیرد. در این گزارش باید مس��ئولیت های سازمانی 
مشخص شده و راهنمایی های الزم در خصوص موضوع سال، بر اساس ترتیب بررسی های موضوعی و گزینه های 

بررسی دوره ای مجمع سیاسی بلندپایه وجود داشته باشد.  
91- یک بار دیگر بر تعهد راس��خ خود در تحقق این دس��تور کار و به  کارگیری کامل آن در تبدیل جهان کنونی به 

جهانی بهتر تا سال 2030 تأکید می نماییم. 
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  شاخص های اهداف توسعه پایدار
شاخص های اهداف توسعه پایدار باید تا حد ممکن بر اساس میزان درآمد، جنسیت، سن، نژاد، قومیت، وضعیت 
مهاجرت، ناتوانی و موقعیت جغرافیایی یا سایر خصوصیات و مطابق با اصول اساسی آمار رسمی )قطعنامه شمارۀ 

68/261 مجمع عمومی ملل متحد( تفکیک شوند.

هدف کالن 1. پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن و در هر نقطه ای

شاخص اهداف خرد

 1-1-1 نس��بت جمعی��ِت زی��ر خ��ط بین الملل��ی فق��ر 
بر اس��اس جنسیت، س��ن، وضعیت اشتغال و موقعیت 

جغرافیایی )شهری یا روستایی(

1-1 ریشه کن سازی فقر مفرط میان همه مردم و در سرتاسر 
جهان تا س��ال 2030، که در ح��ال حاضر خط فقر مفرط درآمد 

روزانه کمتر از 1/25دالر تعیین شده است.

1-2-1 نس��بت جمعی��ِت زی��ر خط ملی فقر بر اس��اس 
جنسیت و سن

1-2-2 نس��بت م��ردان، زن��ان و کودکانی ک��ه در فقر 
زندگی می کنند در تمامی سنین و در تمامی ابعاد آن و 

بر اساس تعاریف ملی

1-2 کاهش دست کم نیمی از جمعیت مردان، زنان و کودکان 
فقیر در تمامی گروه های س��نی و در تمامی ابعاد آن بر اساس 

تعاریف ملی تا سال 2030

نظام ه��ا،  پوش��ش  تح��ت  جمعی��ت  1-3-1نس��بت 
سازمان های حمایت اجتماعی بر اساس جنسیت، ضمن 
متمایزس��اختن کودکان، افراد فاقد شغل، سالمندان، 
معل��والن، زنان ب��اردار، ن��وزادان، قربانی��اِن صدمات 

شغلی، فقرا و افراد آسیب پذیر

1-3 اجرای نظام ها و سیاست های حمایت اجتماعی مناسب در 
س��طح ملی  برای همگان، علی الخصوص مستمندان و پوشش 

قابل مالحظه افراد مستمند و آسیب پذیر تا سال 2030

1-4-1نس��بت جمعیت خانوارها بر اس��اس دسترسی 
آنها به خدمات اولیه

1-4-2 نسبت کل جمعیت بزرگساِل دارای حق مسلم 
تملک بر اراضِی با اس��ناد رسمی که حق آنها نسبت به 
اراضی محفوظ اس��ت، بر اساس جنس��یت افراد و نوع 

تملک

1-4 ایجاد اطمینان از دسترس��ی برابر تمامی زنان و مردان، 
علی الخص��وص اقش��ار فقیر و آس��یب پذیر، تا س��ال 2030 
ب��ه منابع اقتصادی و همچنین  دسترس��ی ب��ه خدمات اولیه، 
مالکی��ت و کنترل بر اراضی و س��ایر دارایی ها، میراث، منابع 
طبیعی، فناوری های جدید و مناس��ب و خدمات مالی، از جمله 

سرمایه گذاری های کوچک 

1-5-1 تعداد مرگ و میرها، مفقودین و افراد متاّثر از 
بحران ها در هر 100٫000 نفر

1-5-2 خسارت های اقتصادی مستقیم ناشی از بحران 
نسبت به تولید ناخالص داخلی )GDP( جهانی

1-5-3 تع��داد کش��ورهای دارای راهبردهای کاهش 
خطرات بحران های ملی و  محلی

1-5 ایجاد تاب آوری برای اقشار فقیر و آسیب پذیر و کاهش 
مواجهه و آس��یب پذیری آنها در برابر رخدادهای ش��دید آب 
و هوای��ی و س��ایر صدم��ات و بالی��ای  اقتص��ادی، اجتماعی و 

زیست محیطی تا سال2030

1-الف-1 نس��بت منابع مس��تقیم تخصی��ص یافته از 
سوی دولت  در برنامه های کاهش فقر

1-الف-2 نس��بت مجموع مخارج دولت ه��ا  در خدمات 
ضروری )آموزش، سالمت و حمایت اجتماعی(

1-الف بس��یج منابع قابل توجهی از مناب��ع، از جمله از طریق 
همکاری ه��ای مترقی توس��عه، با هدف ارائ��ه ابزارهای کافی 
و قابل پیش بینی در کش��ورهای در حال توس��عه، به خصوص 
کش��ور های کمتر توس��عه یافت��ه، جه��ت اج��رای برنامه ها و 

سیاست ها در پایان دادن به فقر در تمامی ابعاد آن
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هدف کالن 1. پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن و در هر نقطه ای)ادامه(

شاخص اهداف خرد

1-ب-1 نس��بت هزینه ه��ای س��رمایه ای و پرداخت��ی 
دولت ه��ا  در بخش های��ی ک��ه زن��ان، فق��را و گروه های 

آسیب پذیر به طرز نابرابری از آنها سود می برند.

1-ب ایج��اد چارچوب های سیاس��ی مناس��ب در س��طوح ملی، 
منطقه ای و بین المللی، بر اس��اس اس��تراتژی های توسعه ای 
حام��ی فق��را و طرفدار برابری جنس��یتی، با ه��دف حمایت از 

سرمایه گذاری سریع در اقدامات فقرزدایانه

هدف کالن 2. پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و تغذیه بهتر و ترویج کشاورزی پایدار

2-1-1 شیوع سوء تغذیه
2-1-2 شیوع عدم امنیت غذایی شدید یا متوسط در 
میان جمعیت، بر اس��اس ش��اخص تجربه ناامنی غذایی 

)FIES(

 2-1 پای��ان دادن ب��ه گرس��نگی و ایجاد دسترس��ی همگانی، 
موقعیت ه��ای  در  س��اکن  اف��راد  و  فق��را  ب��رای  وی��ژه   ب��ه 
آس��یب پذیر، از جمله اطفال، به م��واد غذایی ایمن، مغذی و 

کافی در تمامی طول سال تا 2030

2-2-1 شیوع کوتاهی قد )انحراف معیار نسبت قد به 
سن>-2 از میانه اس��تانداردهای رشد کودک سازمان 

جهانی بهداشت )WHO(( در میان کودکان زیر 5 سال
2-2-2 شیوع س��وء  تغذیه )انحراف معیار نسبت وزن 
به قد<+2 یا >-2 از میانه اس��تانداردهای رشد کودک 
س��ازمان جهانی بهداشت( در میان کودکان زیر 5 سال 

بر اساس نوع )مصرف بی رویه و اضافه وزن(

2-2 پایان دادن به اشکال مختلف سوء تغذیه تا سال 2030 
و تحق��ق اهداف خ��رد مورد تواف��ق بین الملل��ی در خصوص 
کوتاه��ی قد و الغری  کودکان زیر 5 س��ال و توجه به نیازهای 
تغذیه ای دختران نوجوان، زنان باردار، زنان ش��یرده و افراد 

مسن تا سال 2025

2-3-1 حج��م تولید س��رانه واحد کار بر اساس بزرگی 
دام��داری،  کش��اورزی،  گروه ه��ای  در  س��رمایه گذاری 

جنگلداری
2-3-2 میانگی��ن درآمد تولیدکنندگان کوچک مقیاس 

محصوالت غذایی بر اساس جنسیت و وضعیت بومی

 2-3  افزای��ش دو براب��ری به��ره وری کش��اورزی و درآم��د 
تولی��د کنندگان ُخرد محصوالت غذایی، ب��ه ویژه زنان، افراد 
بومی، خانواده های کشاورز، دا مداران و ماهیگیران، از جمله 
از طریق تأمین دسترس��ی ایمن و برابر به زمین، س��ایر منابع 
تولیدی و نهاده ها، دانش، خدمات مالی، بازارها و فرصت های 
ارزش افزوده  و اش��تغال در بخش های غیرکشاورزی تا سال 

2030

2-4-1 نسبت مناطق کش��اورزی بر اساس کشاورزی 
موّلد و پایدار

2-4 ایجاد نظام های پایدار تولید غذا و اجرای سیاس��ت های 
تاب آور کش��اورزی تا سال 2030که به حفظ اکوسیستم هایی 
کمک می نماید که ظرفیت سازگاری با تغییرات اقلیمی، شرایط 
آب و هوایی سخت، خشکس��الی، سیل و سایر بالیا را تقویت 

نموده و به تدریج کیفیت زمین و خاک را ارتقا می بخشد.

2-5-1 تع��داد منابع ژنتیک گیاهی و حیوانِی مرتبط با 
خواربار و کش��اورزِی مورد اعتماد با تس��هیالت حفاظتی 

میان مدت یا بلند مدت
2-5-2 نس��بت نژاده��ای محل��ی طبق��ه بندی ش��ده 
ب��ه عن��وان نژادهای در مع��رض خطر، امن یا در س��طح 

ناشناخته ای از خطر انقراض

2-5  حف��ظ تن��وع ژنتیکی بذره��ا، گیاهان زراع��ی و حیوانات 
اهل��ی و گون��ه های وحش��ی مرتبط ب��ا آنها، از جمل��ه از طریق 
مدیری��ت کارآمد بانک های متنوع بذر و گیاه در س��طوح ملی، 
منطقه ای و بین المللی و ارتقای دسترس��ی و تقس��یم عادالنه 
و منصفانه مزایای ناشی از استفاده از منابع ژنتیکی و دانش 

سنتی مرتبط، مطابق با توافق های بین المللی تا سال 2020
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هدف کالن 2. پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و تغذیه بهتر و ترویج کشاورزی پایدار )ادامه(

شاخص اهداف خرد

2-ال��ف-1 ش��اخص گرایش کش��اورزی در هزینه های 
دولت 

2-الف-2 مجموع جریان های رس��می )کمک های رسمی 
توس��عه  به ع��الوۀ س��ایر جریان های رس��می( در بخش 

کشاورزی

2-الف افزایش س��رمایه گذاری، از جمل��ه از طریق افزایش 
همکاری های بین المللی، در زیرساخت های روستایی، تحقیقات 
کش��اورزی و خدمات توسعه، توس��عه فناوری و بانک های ژن 
گیاه��ی و دام��ی با هدف افزای��ش ظرفیت تولید کش��اورزی 
در کش��ورهای در حال توس��عه، ب��ه وی��ژه کش��ورهای کمت��ر 

توسعه یافته

2-ب-1 برآورد حمایت از تولیدکننده
2-ب-2 یارانه صادرات محصوالت کشاورزی

2-ب اصالح و پیشگیری از محدودیت ها و تحریف های تجاری 
در بازارهای محصوالت کش��اورزی در سرتاسر جهان، از جمله 
از طری��ق حذف همزمان تمامی َاش��کال یارانه ه��ای صادرات 
محصوالت کش��اورزی و تمامی سیاس��ت های صادراتی دارای 
تاثیر مش��ابه، مطابق با اختیارات مذاکرات توسعه در اجالس 

دوحه

2-ج-1 شاخص ناهنجاری های قیمت مواد غذایی 2-ج اتخاذ سیاست های الزم جهت اطمینان از عملکرد مناسب 
بازار مواد غذایی و مشتقات آنها و تسهیل دسترسی به موقع به 
اطالعات بازار، از جمله اطالعات مربوط به ذخایر مواد غذایی، با 
هدف کمک به محدود سازی نوسانات شدید قیمت مواد غذایی

هدف کالن 3. ایجاد زندگی سالم و ارتقای رفاه برای همگان و در تمامی سنین

3-1-1 نسبت مرگ و میر مادران در حین زایمان
3-1-2 نس��بت تولده��ای انج��ام گرفته توس��ط کادر 

حرفه ای سالمت

3-1 کاهش جهانی میزان مرگ و میر مادران  باردار به کمتر از 
70 مورد در هر 000 /100 مورد تولد زنده تا سال 2030

3-2-1 نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال
3-2-2 نرخ مرگ و میر نوزادان

3-2 پایان دادن به مرگ و میرهای قابل پیش��گیری نوزادان 
و کودکان زیر 5 س��ال، در همه کشورها با هدف کاهش مرگ 
و می��ر نوزادان حداقل به پایین تر از 12 مورد در هر 1000 
 مورد تولد زنده و مرگ و میر کودکان زیر 5 س��ال حداقل به 
پایین تر از   25 مورد در هر 1000 مورد تولد زنده تا سال 2030

3-3-1 تع��داد م��وارد جدید ابتال به بیم��اری ایدز در 
هر 1000 نفر جمعیت س��الم بر اس��اس جنسیت، سن 

و جمعیت اصلی
3-3-2 شیوع بیماری سل در هر 1٫000 نفر

3-3-3 شیوع بیماری ماالریا در هر 1٫000 نفر
3-3-4 شیوع بیماری هپاتیت ب در هر 100٫000 نفر 
براب��ر  نیازمن��ِد مداخل��ه در  اف��راد  تع��داد   5-3-3

بیماری های فراموش شدۀ مناطق حاره 

3-3  پای��ان دادن به بیماری های همه گیر ایدز، س��ل، ماالریا 
و بیماری های فراموش ش��ده گرمس��یری و مبارزه با هپاتیت، 
بیماری ه��ای آب ُب��رد و س��ایر بیماری ه��ای واگیردار تا س��ال 

2030
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هدف کالن 3. ایجاد زندگی سالم و ارتقای رفاه برای همگان و در تمامی سنین )ادامه(

شاخص اهداف خرد

3-4-1 ن��رخ مرگ و میر مربوط ب��ه بیماری های قلبی-
عروقی،  سرطان، دیابت یا بیماری مزمن تنفسی

3-4-2 نرخ مرگ و میر ناشی از خودکشی

3-4  کاه��ش مرگ و میرهای زودرِس ناش��ی از بیماری های 
غیرواگیر به یک س��وم، از طریق پیش��گیری، درمان و ارتقای 

سالمت روان و تندرستی

3-5-1 پوشش مداخالت درمانی )خدمات دارویی، 
روانی-اجتماعی، بازپروری و مراقبت های دوران 

نقاهت( جهت ناهنجاری های ناشی از سوء مصرف مواد
3-5-2 اس��تفاده مضر از الکل، بر اساس تعاریف ملی 
کش��ورها به صورت می��زان مصرف س��رانه الکل )در 
افراد 15 سال و باالتر( در سال تقویمی به صورت هر 

لیتر الکل خالص

3-5 تقویت پیش��گیری و درمان س��وء مصرف مواد، از جمله 
سوء مصرف مواد مخدر و استفاده نابه جا از الکل

3-6-1 نرخ مرگ و میر ناشی از حوادث جاده ای 3-6  کاهش نیمی از تعداد مرگ و میرها و صدمات ناش��ی از 
حوادث رانندگی تا سال 2020

3-7-1 نس��بت زناِن در سن بارورِی )15 تا 49 سال( 
نیازمنِد روش های مدرن تنظیم خانواده 

3-7-2 نرخ زایمان در نوجوانان )10 تا 14 س��ال؛ 15 
تا 19 س��ال( در هر 1٫000 نف��ر زن در این گروه های 

سنی

3-7 ایجاد دسترس��ی همگانی به خدمات بهداش��ت جنسی و 
ب��اروری، از جمله تنظیم خان��واده، اطالعات و آموزش و تلفیق 
بهداش��ت باروری در اس��تراتژی ها و برنامه های ملی تا سال 

2030

3-8-1 پوشش خدمات اولیه بهداشتی )که به صورت 
میانگی��ن پوش��ش خدمات اولی��ه مبتنی ب��ر مداخالت 
ردیابی کننده از جمله باروری، س��المت م��ادر، نوزاد و 
ک��ودک، بیماری ه��ای عفون��ی، بیماری ه��ای غیرواگیر و 
ظرفی��ت خدمات و دسترس��ی در میان عم��وم مردم و 

محروم ترین اقشار جامعه تعریف شده است(
3-8-2 تعداد افراد تحت پوشِش بیمه سالمت یا نظام 

سالمت عمومی در هر 1٫000 نفر

3-8 تحقق پوش��ش همگانی س��المت، ش��امل بر حفاظت در 
مقابل خطرات مالی، دسترس��ی به خدمات بهداشتی-درمانی 
ض��روری و با کیفی��ت و فراهم نمودن داروها و واکس��ن های 

حیاتی ایمن، موثر، باکیفیت و پرداخت پذیر برای همگان

3-9-1 نرخ مرگ و میر مربوط به خانوارها و آلودگی 
هوای محیطی

3-9-2 نرخ مرگ و میر مربوط به آب ناسالم، عدم رعایت 
بهداشت و نظافت )عدم دسترسی به خدمات آب سالم و 

 ))WASH( رعایت بهداشت و نظافت برای همگان
3-9-3 نرخ مرگ و میر مربوط به مسمومیت غیرعمدی

3-9 کاهش چشمگیر شمار مرگ و میرها و بیماری های ناشی از 
مواد شیمیایی خطرناک و آلودگی هوا، آب و خاک تا سال 2030
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هدف کالن 3. ایجاد زندگی سالم و ارتقای رفاه برای همگان و در تمامی سنین )ادامه(

شاخص اهداف خرد

3-الف-1 میزان فعلی استفاده از تنباکو بر اساس سن 
تعیین شده در میان افراد 15 سال و باالتر

3-الف تقویت اجرای کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت 
جهان��ی با موض��وع کنترل تنباک��و به نحو مقتض��ی در تمامی 

کشورها

3-ب-1 نسبت جمعیت براس��اس دسترسی پایدار آنها 
به داروها و واکسن های قابل خرید

 3-ب-2 مجموع خالص کمک های رسمی توسعه  به بخش 
تحقیقات پزشکی و بخش های اصلی سالمت

3-ب حمایت از تحقیقات و توسعه تولید واکسن و دارو برای 
بیماری های واگیر و غیرواگیر که در درجه اول کشورهای در 
حال توس��عه را تحت تاثی��ر قرار می دهند، ارائه دسترس��ی 
ب��ه دارو و واکس��ن های ض��روری پرداخت پذیر، بر اس��اس 
بیانیه دوحه در خصوص توافقنامه TRIPS و س��المت عمومی 
که بر حق کش��ورهای در حال توس��عه جهت استفاده کامل از 
مفاد تواف��ق مربوط به جنبه های تج��اری حق مالکیت معنوی 
 در خصوص انعطاف پذیری در حفاظت از بهداش��ت عمومی و 

به ویژه، ارائه دسترسی به دارو برای همگان تأکید دارد.

3-ج-1 تراکم و توزیع مددکاران سالمت 3-ج افزایش چش��مگیر بودجه سالمت و استخدام، توسعه، 
آم��وزش و ابق��اء نیروی کار حوزه س��المت در کش��ورهای در 
حال توسعه، به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته و جزایر 

کوچک در حال توسعه

3-د-1 ظرفی��ت ضواب��ط بین الملل��ی س��المت )IHR( و 
آمادگی برای وضعیت اضطراری سالمت

3-د تقوی��ت ظرفی��ت تمامی کش��ورها، به ویژه کش��ورهای 
در حال توس��عه، در خص��وص هش��دار زودهن��گام، کاهش 
خط��ر و مدیریت مخاطرات س��المت در س��طوح مل��ی و جهانی

هدف کالن 4. فراهم سازی آموزش فراگیر و باکیفیت مساوی و ترویج فرصت های یادگیری مادام العمر برای همگان

4-1-1 نسبت کودکان و جوانان بر اساس جنسیت آنها 
و در الف( کالس های دوم و سوم؛ ب( پس از اتمام دورۀ 
ابتدای��ی و ج( پ��س از اتمام دورۀ راهنمایی و با کس��ب 

حداقل سطح تسلط در )1( خواندن و )2( ریاضی

4-1 ایجاد تحصیالت ابتدایی و متوسطه کاماًل رایگان، برابر 
و با کیفیت برای تمامی دختران و پس��ران تا سال 2030 به 

نحوی که منجر به یادگیری پیوسته و موثر شود .

4-2-1 نس��بت کودکان زیر 5 س��ال که از نظر س��المت 
روان، تندرس��تی و یادگیری در حال رش��د هس��تند، بر 

اساس جنسیت. 
4-2-2 نرخ مش��ارکت در یادگیری سازمان دهی شده بر 
اساس جنسیت )یک سال پیش از سن رسمی حضور در 

مدارس ابتدایی(

4-2 ایج��اد دسترس��ی برابر به امکانات رش��د مناس��ب در 
دوران کودکی، خدمات و آموزش پیش دبستانی برای تمامی 
دختران و پس��ران تا س��ال 2030 با هدف آماده س��ازی آنها 

برای تحصیالت ابتدایی

4-3-1 نرخ مشارکت جوانان و بزرگساالن در دوره های 
آموزشی و تعلیمی رسمی و غیررسمی در 12 ماه گذشته 

بر اساس جنسیت آنها

4-3 ایجاد دسترس��ی برابر به آم��وزش فنی، کار و دانش و 
دانش��گاهی، از جمله حضور در دانشگاه ها، برای تمامی زنان 

و مردان تا سال 2030 
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هدف کالن 4. فراهم ســازی آموزش فراگیر و باکیفیت مســاوی و ترویج فرصت های یادگیری مادام العمر برای 
همگان )ادامه(

شاخص اهداف خرد

4-4-1 نس��بت جوانان و بزرگس��االن مطل��ع  و دارای 
مهارت در فناوری ارتباطات و اطالعات )ICT( بر اس��اس 

نوع مهارت آنها

4-4 افزایش چش��مگیر ش��مار جوانان و بزرگس��االن دارای 
مهارت های مرتبط، از جمله مهارت های فنی و کار و دانش، جهت 
اش��تغال، داشتن شغل شایس��ته و کارآفرینی تا سال 2030

4-5-1 شاخص های برابری )پنجک رفاه زنان-مردان، 
شهر-روس��تا، باال-پایین و س��ایر موارد مانند وضعیت 
معلولی��ت، اف��راد بومی و درگیر مناقش��ات، به صورت 
دادۀ قابل دس��ترس( در تمامی ش��اخص های آموزشِی 

موجود در این فهرست که قابل تفکیک می باشند.

4-5 برطرف س��ازی تبعی��ض جنس��یتی در آم��وزش و ایج��اد 
دسترس��ی براب��ر ب��ه تمامی س��طوح آموزش و آم��وزش فنی 
و حرف��ه ای ب��رای قشرآس��یب پذی��ر، از جمله اف��راد دارای 
معلولیت، افراد بومی و کودکان ساکن در موقعیت های آسیب 

پذیر تا سال 2030

 4-6-1 درص��د اف��راد در ی��ک گروه س��نی خاص که 
دس��ت کم به س��طح معینی از مهارت در )الف( س��واد 
و )ب( مهارت های حس��اب کاربردی رس��یده باش��ند بر 

اساس جنسیت آنها

4-6 فراهم س��ازی امکانات سواد آموزی و حساب آموزی برای 
تمامی جوانان و نس��بت قاب��ل توجهی از بزرگس��االن، زنان و 

مردان، تا سال 2030 

آم��وزش   )1( کل��ی  جری��ان  ایج��اد  می��زان   1-7-4
ش��هروندی جهانی و )2( آموزش توسعه پایدار، شامل 
برابری جنس��یتی و حقوق بشر در تمامی سطوح: )الف( 
سیاست های ملی آموزش، )ب( برنامه های درسی، )ج( 

تربیت معلم و )د( ارزشیابی دانش آموزان

4-7 فراهم س��ازی مقدم��ات کاف��ی جهت یادگی��ری دانش و 
مهارت های الزم جهت ارتقای توسعه پایدار، از جمله از طریق 
آموزش توسعه پایدار و سبک های زندگی پایدار، حقوق بشر، 
تساوی جنسیتی، ارتقای فرهنگ صلح دوستی و عدم خشونت، 
ش��هروند جهانی و درک تنوع فرهنگی و مش��ارکت فرهنگ ها 
در توس��عه  پای��دار ب��رای تمامی فراگی��ران تا س��ال 2030 

4-الف-1 نس��بت مدارس بر اساس میزان دسترسی 
آنها به: )الف( برق؛ )ب( اینترنت با اهداف آموزش��ی؛ 
)ج( رایان��ه ب��ا اه��داف آموزش��ی؛ )د( زیرس��اخت ها و 
ابزارهای مناس��ب برای دانش آم��وزان معلول؛ )ه( آب 
نوش��یدنی اولی��ه؛ )و( امکانات بهداش��تی اولیه جهت 
جنس��یت های مختلف و )ز( امکانات اولیه جهت شستن 

)WASH دست ها )بر اساس تعاریف شاخص

4-الف ساخت و ارتقای امکانات آموزشی که توجه ویژه ای به 
کودکان، معلولین و جنسیت داشته و فراهم سازی محیط های 
آموزشی س��الم، دور از خشونت، فراگیر و مؤثر برای همگان 

4-ب-1 حجم جریان کمک های رسمی توسعه  در ارائه 
بورسیه بر اساس بخش و نوع مطالعه

4-ب گس��ترش چش��مگیر ش��مار بورس ه��ای تحصیل��ی در 
س��طح جهان��ی ب��رای کش��ورهای در حال توس��عه، ب��ه وی��ژه 
کش��ورهای کمتر توس��عه یافته، جزایر کوچک در حال توسعه 
و کش��ورهای آفریقای��ی، جه��ت ثبت ن��ام در آم��وزش عالی، 
از جمل��ه آم��وزش های فن��ی و حرف��ه ای و فن��اوری اطالعات 
و ارتباط��ات، برنامه ه��ای فن��ی و مهندس��ی در کش��ورهای 
توسعه یافته و دیگر کشورهای در حال توسعه تا سال 2020

4-ج-1 نسبت معلمان در: )الف( پیش دبستانی؛ )ب( 
ابتدای��ی؛ )ج( راهنمای��ی و )د( دبیرس��تان که حداقل 
دوره ه��ای تربی��ت معلم )ب��رای مثال  تعلی��م معلمی ( 
ضروری پیش از خدمت یا حین خدمت را برای تدریس 

در کشور مربوطه گذرانده اند.

4-ج افزای��ش چش��مگیر تربی��ت معلم��ان واجد ش��رایط، از 
جمل��ه از طریق همکاری های بین المللی جه��ت تربیت معلمان 
در کش��ورهای در حال توس��عه، ب��ه وی��ژه کش��ورهای کمت��ر 
توس��عه یافته و جزایر کوچک در حال توس��عه تا س��ال2030
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هدف کالن 5. دستیابی به برابری جنسیتی و توانمند سازی تمامی زنان و دختران
شاخص اهداف خرد

5-1-1 ارتق��ا، تقویت و نظارت بر برابری و عدم تبعیض 
ب��دون در نظر گرفت��ن وجود یا عدم وج��ود چارچوب های 

قانونی بر اساس جنسیت

5-1 پای��ان دادن ب��ه تمام��ی اش��کال تبعیض علی��ه زنان و 
دختران در همه جای جهان

5-2-1 نس��بت زنان و دختران 15 س��ال و باالتِر دارای 
زندگی مشترک و موضوع خشونت های جسمی، جنسی یا 
روانی از س��وی ش��ریک زندگی فعلی یا سابق آنها در 12 

ماه گذشته بر اساس شکل خشونت و سن آنها
5-2-2 نس��بت زنان و دختران 15 س��ال و باالتر که در 
12 ماه گذش��ته از س��وی افرادی غیر از شرکای زندگی 
خود مورد آزار و اذیت جنس��ی قرار گرفته اند بر اساس 

سن آنها و محل وقوع خشونت

5-2 از می��ان ب��ردن تمامی اش��کال خش��ونت علی��ه زنان و 
دخت��ران در حوزه ه��ای عموم��ی و خصوص��ی، از جمله قاچاق 

انسان و سوء استفاده جنسی و انواع دیگر بهره کشی ها

5-3-1 نس��بت زن��ان 20 تا 24 س��ال که پی��ش از 15 
س��الگی ازدواج نموده یا پیش از 18 س��الگی با دیگران 

ارتباط داشته اند.
5-3-2 نس��بت دختران و زنان 15 تا 49 سال که ختنه 

آلت تناسلی خود را تجربه نموده اند بر اساس سن آنها

5-3  از می��ان ب��ردن تمامی اقدامات مض��ر، همانند ازدواج 
کودکان، زود هنگام و اجباری و قطع عضو آلت تناسلی زنان

5-4-1 نسبت میزان زمان سپری شده در انجام کارهای 
من��زل و اقدام��ات مراقبتی بدون دریافت دس��تمزد بر 

اساس جنسیت، سن و موقعیت افراد

5-4 به رسمیت شناختن و بها دادن به فعالیت بدون دستمزد 
و کار در خانه از طریق ارائه خدمات عمومی، زیرس��اخت ها و 
سیاست های حمایت اجتماعی و ارتقای مسئولیت مشترک در 
خانوار و خانواده  به نحو مقتضی و مناسب با شرایط کشورها 

5-5-1 نس��بت تع��داد کرس��ی های در اختی��ار زنان در 
مجالس ملی و دولت های محلی

5-5-2 نسبت زنان در مناصب مدیریتی

ایج��اد  و  زن��ان  مؤث��ر  و  کام��ل  مش��ارکت  تضمی��ن   5-5 
فرصت های برابر رهبری در تمامی س��طوح تصمیم گیری در 

زندگی سیاسی، اقتصادی و عمومی

5-6-1 نس��بت زن��ان 15 ت��ا 49 س��ال ک��ه تصمیماتی 
آگاهان��ه در خص��وص روابط جنس��ی خ��ود، اس��تفاده از 
داروه��ای پیش��گیری از ب��ارداری و اس��تفاده از خدمات 

سالمت باروری می گیرند.
5-6-2 تع��داد کش��ورهای دارای قوانی��ن و مق��رراِت 
تضمین کنندۀ  دسترسی زنان 15 تا 49 سال به خدمات 

سالمت جنسی و باروری، اطالعات و آموزش

5-6 ایجاد دسترس��ی همگانی به بهداش��ت جنسی و حقوق 
باروری بر اس��اس برنامه عمل کنفرانس بین المللی جمعیت 
و توس��عه و خط مش��ی اقدام پکن و اس��ناد تدوین  ش��ده در 

کنفرانس های متعاقب آنها
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هدف کالن 5. دستیابی به برابری جنسیتی و توانمند سازی تمامی زنان و دختران )ادامه(

شاخص اهداف خرد

5-الف-1)الف( نس��بت مجموع کل کش��اورزان دارای 
ح��ق مالکی��ت یا حق تضمین��ی بر زمین های کش��اورزی 
خود بر اس��اس س��ن افراد و )ب( س��هم زنان در میان 
این مالکان یا افراد دارای حق زمین های کش��اورزی بر 

اساس نوع حق
5-ال��ف-2 نس��بت کش��ورهایی ک��ه در آنه��ا چارچوب 
قانون��ی )و همچنی��ن حقوق ع��رف( حقوق براب��ر زنان 
نسبت به مالکیت و کنترل اراضی تضمین شده است.

5-ال��ف اجرای اصالحات با هدف اعطای حق��وق برابر به زنان 
در منابع اقتصادی و همچنین دسترس��ی به مالکیت و کنترل 
اراضی و سایر دارایی ها، خدمات مالی، میراث و منابع طبیعی 

مطابق با قوانین ملی

5-ب-1 نس��بت اف��راد دارای تلفن همراه بر اس��اس 
جنسیت آنها

5-ب افزایش اس��تفاده از فناوری  های توانمندساز، به ویژه 
فناوری اطالعات و ارتباطات با هدف افزایش قدرت زنان

5-ج-1 نسبت کش��ورهای دارای نظام های رهگیری و 
ایجاد تخصیص های عمومی با هدف برابری جنس��یتی و 

توانمندسازی زنان

5-ج اتخاذ و تقویت سیاست های معقول و قوانین الزم االجرا 
جهت ترویج برابری جنس��یتی و توانمند سازی زنان و دختران 

در تمامی سطوح

هدف کالن 6. ایجاد دسترسی و مدیریت پایدار آب و بهداشت برای همگان

6-1-1 نس��بت جمعیت استفاده کننده از خدمات آب 
نوشیدنی سالم و مدیریت شده

6-1 ایجاد دسترسی عمومی و عادالنه به آب آشامیدنی سالم 
و پرداخت پذیر برای همگان تا سال 2030

6-2-1 نس��بت جمعی��ت اس��تفاده کنن��ده از خدمات 
بهداش��تی س��الم و مدیریت ش��ده، از جمل��ه امکانات 

شستشوی دست ها با استفاده از آب و صابون

6-2 ایجاد دسترسی به بهداشت و نظافت کافی و برابر برای 
هم��گان و پای��ان دادن به دفع مدفوع در فض��ای باز، معطوف 
نم��ودن توجه خاص به نیازهای زنان و دختران و س��اکنان در 

مناطق آسیب پذیر تا سال 2030

6-3-1 نسبت فاضالب تصفیه شده
6-3-2 نسبت پهنه های آبی دارای آب با کیفیت 

6-3 ارتق��ای کیفیت آب از طریق کاهش آلودگی، حذف زباله 
و به حداقل رساندن انتشار مواد شیمیایی خطرناک، به نصف 
رس��اندن مقدار فاضالب تصفیه نش��ده و افزایش چشمگیر 
می��زان بازیافت و اس��تفاده مجدد و ایمن در س��طح جهانی تا 

سال 2030

6-4-1 تغییر در نس��بت بهره وری استفاده از آب در 
طول زمان 

6-4-2 سطح تنش آبی: برداشت آب شیرین به عنوان 
بخشی از منابع موجود 

6-4 افزای��ش چش��مگیر به��ره وری مص��رف آب در تمام��ی 
بخش ها و اطمینان از برداشت پایدار آب و تامین آب شیرین 
برای پاس��خگویی به کمبود آب و کاه��ش قابل مالحظه تعداد 

افرادی که از کم آبی رنج می برند تا سال 2030 
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هدف کالن 6. ایجاد دسترسی و مدیریت پایدار آب و بهداشت برای همگان )ادامه(

شاخص اهداف خرد

 6-5-1 می��زان اج��رای مدیری��ت یکپارچ��ه منابع آب 
)0 تا 100( 

6-5-2 نس��بت مناطق ب��رون مرزی حوض��ه آبریز که 
دارای تمهی��دات عملیاتی جهت هم��کاری در زمینه آب 

هستند. 

6-5 اجرای مدیریت یکپارچه منابع آب در تمامی س��طوح، از 
جمله از طریق همکاری فرامرزی مقتضی تا سال 2030

6-6-1 تغییر در وس��عت اکوسیستم های مرتبط با آب 
درطول زمان

6-6 حفاظت و احیاء اکوسیس��تم های مرتب��ط با آب، از جمله 
کوه ها، جنگل ها، تاالب ها، رودخانه ها، آبخوان ها و دریاچه ها 

تا سال 2030

6-الف-1 میزان کمک های رسمی توسعه مرتبط با آب 
و بهداشت به عنوان بخشی از طرح هزینه های هماهنگ 

شده با دولت

از  حمای��ت   و  بین الملل��ی  گس��ترش همکاری ه��ای  6-ال��ف 
ظرفیت س��ازی  در کش��ورهای در حال توس��عه در فعالیت ها و 
برنامه های مرتبط با آب و بهداش��ت، از جمله اس��تحصال آب، 
شیرین س��ازی آب، به��ره وری آب، تصفیه فاض��الب، بازیابی 

وفناوری های استفاده مجدد تا سال 2030

دارای  محل��ِی  اجرای��ی  واحده��ای   6-ب-1نس��بت 
رویه ها و سیاس��تهای اجرایی رس��می و عملیاتی برای 
جذب مشارکت جوامع محلی در مدیریت آب و بهداشت

6-ب حمای��ت و تقوی��ت مش��ارکت جوام��ع محل��ی در ارتقای 
مدیریت آب و بهداشت

هدف کالن 7. ایجاد دسترسی به انرژی های پرداخت پذیر، مطمئن، پایدار و نوین برای همگان

7-1-1 نسبت جمعیتی که به برق دسترسی دارند 
7-1-2 نس��بت جمعی��ت ب��ر اس��اس اتکای عم��ده بر 

سوخت و فناوری پاک

7-1ایجاد دسترس��ی عمومی به خدمات انرژی پرداخت پذیر، 
مطمئن و نوین تا سال 2030

7-2-1 سهم انرژی های تجدید پذیر از کل انرژی های 
مصرفی

7-2 افزای��ش چش��مگیر س��هم انرژی های تجدی��د پذیر در 
ترکیب انرژی جهانی تا سال 2030

7-3-1 ش��دت انرژی محاسبه ش��ده بر حسب انرژی 
اولیه و تولید ناخالص داخلی 

7-3 افزایش دوبرابری ن��رخ جهانی بهبود بهره وری انرژی تا 
سال 2030

7-الف-1 انتقال  مقدار دالر آمریکا  هر س��ال از سال 
2020 با هدف تحقق تعهد 100 میلیارد دالری

7-ال��ف افزای��ش همکاری ه��ای بین المللی با هدف تس��هیل 
دسترس��ی ب��ه پژوهش ه��ا و فن��اوری ه��ای انرژی پ��اک، از 
 جمل��ه انرژی ه��ای تجدید پذیر، به��ره وری ان��رژی و فناوری 
س��وخت های فسیلی پیش��رفته و پاک تر و افزایش سرمایه 
گذاری در زیرس��اخت های ان��رژی و فناوری انرژی های پاک تا 

سال 2030
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هدف کالن 7. ایجاد دسترسی به انرژی های پرداخت پذیر، مطمئن، پایدار و نوین برای همگان )ادامه(

شاخص اهداف خرد

7-ب-1 س��رمایه گذاری در به��ره وری ان��رژی به عنوان 
درصدی از تولید ناخالص داخلی و میزان سرمایه گذاری 
مس��تقیم خارج��ی در نق��ل و انتق��ال مال��ی مرب��وط ب��ه 

زیرساخت ها و فناوری در خدمات توسعه پایدار

7-ب  گسترش زیرساخت ها و بروزرسانی فناوری جهت ارائه 
خدمات انرژی های نو و پایدار برای همگان در کش��ورهای در 
حال توس��عه، به ویژه کشورهای کمتر توس��عه یافته، جزایر 
کوچک در حال توسعه و کشورهای در حال توسعه محصور در 
خشکی تا س��ال 2030، مطابق با برنامه های حمایتی مربوطه

هدف کالن 8. ترویج رشد اقتصادی مداوم، فراگیر و پایدار، اشتغال کامل و موّلد و کار شایسته برای همگان

8-1-1 نرخ رش��د ساالنه س��رانه تولید ناخالص داخلِی 
واقعی

 8-1 تداوم رش��د اقتصادی س��رانه مطابق با ش��رایط ملی و
 به ویژه، دست کم 7 % رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی در 

کشورهای کمتر توسعه یافته

8-2-1 نرخ رشد ساالنه  تولید ناخالص داخلِی واقعی در 
هر یک نفر شاغل

8-2 تحقق س��طوح باالت��ری از بهره وری اقتص��ادی از طریق 
تن��وع بخش��ی، ارتقای فناوری و ن��وآوری، از جمل��ه از طریق 
تمرکز بر بخش های با ارزش افزوده باال و نیروی کار فراوان

8-3-1 نس��بت اشتغال غیررسمی در بخش هایی غیر از 
کشاورزی بر اساس جنسیت افراد

8-3 تدوین سیاس��ت های توسعه گرایی که از فعالیت های 
موّلد، ایجاد ش��غل شایس��ته، کارآفرینی، خالقیت و نوآوری 
حمایت نموده و رسمی س��ازی و رشد موسسات خرد، کوچک 
و متوسط اقتصادی را  از جمله از طریق دسترسی به خدمات 

مالی، ترغیب می نمایند.

8-4-1 ردپای مواد )material footprint(، س��رانه ردپای 
مواد و ردپای مواد نسبت به تولید ناخالص داخلی 

8-4-2 مصرف داخلی مواد، مصرف س��رانه داخلی مواد 
و مصرف داخلی مواد نسبت به تولید ناخالص داخلی 

8-4 ارتقای تدریجی بهره وری منابع جهانی در تولید و مصرف 
تا س��ال 2030 و تالش در جهت انفصال رش��د اقتصادی از 
تخریب محیط زیست، مطابق با چارچوب برنامه های 10 ساله 
در زمینه تولید و مصرف پایدار، با رهبری کشورهای توسعه 

یافته

8-5-1 میزان درآمد زنان و مردان در ساعت بر اساس 
نوع شغل، سن و معلوالن

8-5-2 نرخ بیکاری بر اساس جنسیت، سن و معلوالن

8-5  دس��تیابی هم��ه ی زن��ان و م��ردان، از جمل��ه جوانان و 
معلوالن، به اش��تغال کامل و موّلد و کار شایس��ته و پرداخت 

دستمزد به مشاغل یکسان تا سال 2030

8-6-1 نس��بت جوان��ان )15 تا 24 س��ال( غیر محصل، 
بیکار یا آموزش ندیده

8-6 کاهش چش��مگیر نسبت جوانان بیکار، بی سواد و فاقد 
مهارت تا سال 2020

8-7-1 نس��بت و تعداد کودکان 5 تا 17 سال بر اساس 
جنس��یت و س��ن آنها که به عنوان کودکان کار ش��ناخته 

می شوند.

8-7 اتخ��اذ اقدام��ات ف��وری و موثر جهت ریشه کن س��ازی 
کاراجباری، پایان دادن به برده داری مدرن و قاچاق انسان و 
ممنوع س��ازی و از میان بردن بدترین َاشکال کودکان کار، از 
جمله استخدام و استفاده از کودکان سرباز و پایان دادن به 

موضوع کودکان کار تا 2025 در تمامی اشکال آن
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هدف کالن 8. ترویج رشــد اقتصادی مداوم، فراگیر و پایدار، اشــتغال کامل و موّلد و کار شایسته برای همگان 
)ادامه(

شاخص اهداف خرد

8-8-1 نرخ  تکرار آس��یب های کش��نده و غیرکشنده 
مشاغل بر اساس جنسیت و وضعیت مهاجرت

8-8-2 افزای��ش انطب��اق مل��ی ب��ا حق��وق کار )آزادی 
تجمع و مذاکرات جمعی( بر اساس منابع متنی سازمان 
بین المللی کار )ILO( و قوانین ملی بر اساس جنسیت و 

وضعیت مهاجرت افراد

8-8 حمایت از حقوق کار و ترویج محیط کار امن و مطمئن برای 
تمامی کارگران، از جمله کارگران مهاجر، به ویژه زنان مهاجر و 

کسانی که مشاغل مخاطره آمیز دارند

8-9-1 تولید ناخالص داخلی مس��تقیم گردشگری به 
عنوان بخشی از کل تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد

8-9-2 تعداد مش��اغل موجود در صنعت گردش��گری 
به عنوان بخش��ی از کل مشاغل و نرخ رشد مشاغل بر 

اساس جنسیت

8-9 تدوین و اجرای سیاست های ترویج گردشگری پایدار تا 
س��ال 2030 که به ایجاد شغل و ترویج فرهنگ و محصوالت 

محلی می انجامد.

8-10-1تعداد ش��عبات بانک های تجاری و دستگاه های 
خودپرداز نسبت به هر 100٫000 نفر بزرگسال

8-10-2 نس��بت افراد بزرگس��ال )15 سال و باالتر( 
دارای حساب نزد بانک ها یا سایر موسسات مالی یا نزد 

ارائه دهندگان خدمات پولی همراه

8-10 تقویت ظرفیت موسسات مالی داخلی با هدف ترغیب 
و توسعه دسترسی به خدمات بانکی، بیمه و خدمات مالی برای 

همگان

8-الف-1 کمک به تعهدات و پرداخت های تجاری  8-الف افزایش کمک با هدف حمایت تجاری برای کش��ورهای 
در حال توسعه، به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته، از جمله 
از طریق چارچوب یکپارچه پیش��رفته جهت کمک  رسانی فنی 

تجاری به کشورهای کمتر توسعه یافته

8-ب-1 مجم��وع هزینه ه��ای دولت��ی در بخش حمایت 
اجتماع��ی و برنامه ه��ای اش��تغال به عنوان بخش��ی از 

بودجه های ملی و تولید ناخالص داخلی

8-ب  توس��عه و عملیاتی س��ازی راهب��ردی جهان��ی ب��ا هدف 
 اش��تغال جوان��ان و اج��رای پیم��ان مش��اغل جهانی س��ازمان 

بین المللی کار تا سال 2020

هدف کالن 9. ایجاد زیرساخت های مقاوم، ارتقای فرآیند صنعتی سازی فراگیر و پایدار و توجه به نوآوری

9-1-1 نسبت جمعیت روستایی ساکن در 2 کیلومتری 
جاده های چهار فصل 

9-1-2 حجم مسافر و بار بر اساس نوع حمل و نقل

9-1توس��عه زیرس��اخت های باکیفیت، قابل اعتماد، پایدار و 
تاب آور، از جمله زیرساخت های منطقه ای و فرامرزی، با هدف 
حمایت از توسعه اقتصادی و رفاه بشر، با تمرکز بر دسترسی 

پرداخت پذیر و برابر برای همگان

9-2-1 ایجاد ارزش افزوده به عنوان بخشی از تولید 
ناخالص داخلی و سرانه

9-2-2 ایج��اد اش��تغال به عن��وان بخش��ی از مجموع 
اشتغال

9-2 ترویج صنعتی س��ازی فراگیر و پای��دار و افزایش قابل 
توجه س��هم صنعت از اشتغال و تولید ناخالص داخلی تا سال 
2030، هم راستا با شرایط ملی و دو برابر شدن سهم آن در 

کشورهای کمتر توسعه یافته
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هدف کالن 9. ایجاد زیرساخت های مقاوم، ارتقای فرآیند صنعتی سازی فراگیر و پایدار و توجه به نوآوری )ادامه(

شاخص اهداف خرد

9-3-1 نسبت صنایع کوچک در کل ارزش افزودۀ بخش 
صنعت

9-3-2 نسبت صنایع کوچک دارای وام یا خط اعتباری

9-3  افزایش دسترسی صنایع کوچک و سایر کسب وکارها، 
 ب��ه وی��ژه در کش��ورهای در حال توس��عه، به خدم��ات مالی، 
از جمله اعتب��ارات پرداخت پذیر و ادغام آنها در زنجیره ها و 

بازارهای ارزش 

9-4-1 انتشار CO2 به ازای هر واحد ارزش افزوده 9-4  بروزرس��انی زیرس��اخت ه��ا و مقاوم س��ازی صنایع به 
منظور پایدارسازی آنها، همراه با افزایش بهره وری استفاده 
از مناب��ع و ب��ه کارگیری بیش��تر از فناوری ه��ا و فرآیندهای 
صنعت��ی پ��اک و س��ازگار ب��ا محیط زیس��ت، همراه ب��ا اقدام 
هماهنگ تمامی کش��ورها در اقدام متناس��ب با ظرفیت های 

خود تا سال 2030

9-5-1 هزینه های تحقیق و توس��عه به عنوان بخشی از 
تولید ناخالص داخلی 

9-5-2 تع��داد محققان )تم��ام وقت( در هر یک میلیون 
نفر 

9-5 افزای��ش تحقیق��ات علم��ی، بروزرس��انی قابلیت های 
فناوری بخش های صنعتی تمامی کشورها، به ویژه کشورهای 
در حال توسعه، تا سال 2030، از جمله با تشویق به نوآوری 
و افزایش قابل توجه تعداد نیروهای بخش تحقیق و توسعه 
به ازای هر یک میلیون نفر و افزایش قابل توجه هزینه های 

تحقیق و توسعه در بخش دولتی و خصوصی

بین الملل��ی  رس��می  حمایت ه��ای  مجم��وع  9-ال��ف-1 
)کمک ه��ای رس��می توس��عه  به ع��الوۀ س��ایر جریان های 

رسمی( از زیرساخت ها

9-الف تس��هیل توسعه زیرس��اخت های پایدار و تاب آور در 
کش��ورهای در ح��ال توس��عه از طریق افزای��ش حمایت های 
مالی، فناوری و فنی از کشورهای آفریقایی، کشورهای کمتر 
توسعه یافته، کشورهای درحال توسعه محصور در خشکی و 

جزایر کوچک در حال توسعه

9-ب-1 نسبت ارزش افزودۀ صنایع دارای فناوری باال 
و متوسط به کل ارزش افزوده

9-ب حمایت از توسعه فناوری داخلی، پژوهش و نوآوری در 
کشورهای در حال توسعه، از جمله از طریق ایجاد جو سیاسی 
مساعد با اهدافی چون تنوع بخشی صنعتی و افزودن ارزش 

کاالها

9-ج-1 نسبت جمعیت تحت پوشِش شبکه تلفن همراه 
بر اساس فناوری

9-ج افزای��ش قاب��ل توجه دسترس��ی به فن��اوری اطالعات 
و ارتباط��ات و ت��الش در جه��ت ارائ��ه دسترس��ی عمومی و 
پرداخت پذیر به اینترنت در کشورهای کمتر توسعه یافته تا 

سال 2020

هدف کالن 10. کاهش نابرابری در داخل و میان کشورها

10-1-1 نرخ رش��د سرانه هزینه ها یا درآمد خانوار در 
میان 40 % پایین جمعیت و کل جمعیت

10-1افزای��ش تدریجی و رش��د پای��دار درآم��د مربوط به 
40% از جمعی��ت پایین ترین گروه ه��ای جامعه با نرخی باالتر 

از میانگین درآمد ملی تا سال 2030
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هدف کالن 10. کاهش نابرابری در داخل و میان کشورها )ادامه(

شاخص اهداف خرد

10-2-1 نسبت افراد دارای کمتر از 50 % از متوسط 
درآمد بر اساس سن، جنسیت و معلوالن

10-2 توانمندس��ازی و ارتقای ش��مول اجتماع��ی، اقتصادی 
و سیاس��ی تمامی افراد بدون در نظر گرفتن س��ن، جنسیت، 
معلولیت، نژاد، قومیت، اصالت، مذهب یا وضعیت اقتصادی 

یا سایر موارد تا سال 2030

10-3-1 نس��بت افرادی که در 12 ماه گذشته ِاعمال 
تبعی��ض ی��ا آزار و اذیت علی��ه خود را مطاب��ق با موارد 
ممنوعه تبعیِض موجود در قانون بین الملل حقوق بشر 

گزارش نموده اند.

نابرابری ه��ای  براب��ر و کاه��ش  ایج��اد فرصت ه��ای   3-10
درآم��دی، از جمل��ه از طری��ق ح��ذف قوانی��ن، سیاس��ت ها و 
اقدامات تبعیض آمیز و ارتقای قوانین، سیاست ها و اقدامات 

مناسب در این خصوص

10-4-1 س��هم کار از تولی��د ناخالص داخلی، ش��امل  
پرداخت های دستمزد و حمایت اجتماعی

10-4 اتخاذ سیاس��ت ها به ویژه سیاس��ت های مالی، حقوق و 
حمایت اجتماعی و تحقق تدریجی برابری بیشتر

10-5-1 شاخص های سالمت مالی 10-5 ارتقای قوانین و پایش بازارها و موسسات مالی جهان 
و تقویت اجرایی چنین مقرراتی

10-6-1 نس��بت اعضاء و حق رأی کش��ورهای در حال 
توسعه در سازمان های بین المللی

10-6 تقویت وضعیت کش��ورهای در حال توس��عه به هنگام 
تصمیم گی��ری  نهاده��ای اقتصادی و مالی بی��ن المللی باهدف 
ایجاد نهادهای با تاثیر، اعتبار، پاسخگویی و مشروعیت بیشتر

10-7-1 هزینه اشتغال بوجود آمده از سوی کارکنان 
به عنوان بخشی از درآمد ساالنه کشور مقصد

10-7-2 تعداد کش��ورهایی که سیاست های مهاجرت 
کنترل شده ای را اجرا نموده اند.

10-7 تس��هیل جابجای��ی و مهاج��رت منظ��م، ایم��ن، باقاعده 
و مس��ئوالنه اف��راد، از جمل��ه از طریق اجرای سیاس��ت های 

برنامه ریزی شده و با مدیریت  مطلوب مهاجرت

10-الف-1 می��زان خطوط تعرفه گمرکی اعمال ش��ده 
ب��رای واردات از کش��ورهای کمت��ر توس��عه یافت��ه و 

کشورهای در حال توسعه با تعرفه صفر

10-ال��ف اج��رای اص��ل مرتبط ب��ا تدابیر خ��اص و متمایز در 
قب��ال کش��ورهای در حال توس��عه، به ویژه کش��ورهای کمتر 

توسعه یافته، مطابق با توافقات سازمان تجارت جهانی

10-ب-1 کل جریان های  منابع جهت توسعه، بر اساس 
کشورهای اعطا کننده و دریافت کننده و نوع جریان )به 
عنوان مثال، کمک های رس��می توسعه ، سرمایه گذاری 

مستقیم خارجی و سایر جریان ها(

10-ب تشویق کمک های توسعه ای رسمی و جریان های مالی، 
از جمله س��رمایه گذاری مستقیم خارجی، در کشورهای با نیاز 
مبرم، به ویژه در کش��ورهای کمتر توس��عه یافته، کشورهای 
آفریقایی، جزایر کوچک درحال توسعه و کشورهای محصور در 
خشکی در حال توسعه، مطابق با طرح ها و برنامه های ملی  آنها

10-ج-1 هزینه ه��ای پرداخت��ی ب��ه عنوان بخش��ی از 
میزان پرداخت شده

10-ج کاه��ش هزینه های جابجایی پرداخت مهاجران به کمتر 
از 3% و رفع موانع ارس��ال پول  مهاجران وهزینه های آن  با 

هزینه های بیش از  5% تا سال 2030
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سازمان حفاظت محیط زیست

اهداف توســعه پایــدار

هدف کالن 11. ایجاد شهرها و شهرک های فراگیر، ایمن، تاب آور و پایدار

شاخص اهداف خرد

11-1-1 نس��بت جمعیت ش��هری س��اکن در زاغه ها، 
سکونت گاه های غیررسمی یا دارای مسکن نامناسب

11-1 ایجاد دسترسی به مسکن مناسب، امن و پرداخت پذیر 
و خدمات پایه و ارتقای مناطق نابسامان شهری برای همگان تا 

سال 2030

11-2-1 نس��بت افراد دارای دسترس��ی مناس��ب به 
سیس��تم حمل و نقل عمومی بر اساس جنسیت، سن و 

معلوالن

11-2 ایج��اد دسترس��ی ب��ه سیس��تم حم��ل و نق��ل ایمن، 
پرداخت پذیر، در دس��ترس و پایدار برای همه افراد، ارتقای 
ایمنی جاده ها، به ویژه از طریق گسترش حمل و نقل عمومی، 
با توجه ویژه به نیازهای افراد س��اکن در مناطق آسیب پذیر، 

زنان، کودکان، افراد ناتوان و مسن تا سال 2030

11-3-1 نسبت نرخ مصرف زمین به نرخ رشد جمعیت
11-3-2 نسبت شهرهایی که دارای ساختار مشارکت 
مس��تقیم جامعه ی مدن��ی در مدیری��ت و برنامه ریزی 
 ش��هری  هس��تند ک��ه به ط��ور منظ��م و آزادان��ه عمل

می کنند.

11-3  افزای��ش شهرنش��ینی جام��ع و پای��دار و ظرفی��ت  
مش��ارکتی  و  پای��دار  یکپارچ��ه،  مدیری��ت  و  برنامه ری��زی 

سکونتگاه های انسانی در تمامی کشورها تا سال 2030

11-4-1 مجم��وع س��رانه هزینه ه��ای انج��ام ش��ده  
)دولتی و خصوصی( جهت حفاظت، حراست و نگهداری 
از کلیه میراث فرهنگی و طبیعی بر اساس نوع میراث 
)فرهنگی، طبیعی و مختلط و موارد تعیین شده از سوی 
مرک��ز جهان��ی میراث( س��طح دولتی )مل��ی، منطقه ای و 
محلی، شهری(، نوع هزینه )سرمایه گذاری/هزینه های 
عملیاتی( و نوع تأمین مالی خصوصی )کمک های کاالیی، 

بخش خصوصی غیرانتفاعی و حامیان مالی(

11-4 تقوی��ت تالش ها در جهت حمای��ت و حفاظت از میراث 
فرهنگی و طبیعی جهان

11-5-1 تعداد مرگ و میرها، مفقودان و افراد متاّثر 
از بحران ها در هر 100٫000 نفر

از  ناش��ی  مس��تقیم  اقتص��ادی  زیان ه��ای   2-5-11
بحران ه��ا در رابط��ه با تولی��د ناخالص داخل��ی جهانی، 
از جمله آس��یب وارد شده به زیرس��اخت های حیاتی و 

اختالل در ارائه خدمات اولیه

11-5  کاه��ش چش��مگیر تعداد م��رگ  و میر اف��راد متاّثر و 
کاهش چشمگیرزیان های مس��تقیم اقتصادی مرتبط با تولید 
ناخال��ص داخلی جهانی ناش��ی از  بالیای طبیعی، از جمله بالیای 
مرتب��ط با آب، با تمرکز ب��ر حمایت از فقرا و افراد س��اکن در 

مناطق آسیب پذیر تا سال 2030

11-6-1 نس��بت پس��ماندهای جام��د ش��هری ک��ه به 
صورت منظم جمع آوری و به طور مناس��ب تخلیه شده، 
به کل پسماندهای شهری تولید شده بر اساس شهرها

11-6-2 سطح متوسط س��االنه ذرات معلق )به عنوان 
مث��ال، PM2.5 و PM10( در ش��هرها )ب��ا توج��ه ب��ه میزان 

جمعیت(

11-6 کاه��ش س��رانه اث��رات نامطل��وب زیس��ت محیطی در 
ش��هرها، از جمل��ه با توج��ه ویژه ب��ه کیفیت ه��واو مدیریت 

زباله های شهری و سایر موارد مشابه تا سال 2030
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هدف کالن 11. ایجاد شهرها و شهرک های فراگیر، ایمن، تاب آور و پایدار )ادامه(

شاخص اهداف خرد

11-7-1 میانگین س��هم مناطق توس��عه یافته ش��هرها 
که برای عموم مردم قابل دس��ترس هس��تند، بر اساس 

جنسیت، سن و معلوالن
11-7-2 نسبت قربانیان آزار و اذیت جنسی در 12 ماه 
گذش��ته بر اساس جنسیت، سن وضعیت ناتوانی و محل 

وقوع آن 

11-7 ایجاد دسترسی جهانی به فضاهای ایمن، جامع و قابل 
دس��ترس، سرس��بز و عمومی، به ویژه برای زنان و کودکان، 

افراد مسن و ناتوان تا سال 2030

11-ال��ف-1 نس��بت جمعی��ت س��اکن در ش��هرهایی که 
در آنها برنامه هاِی توس��عه ش��هری و منطق��ه ای به منظور 
 یکپارچه س��ازی پیش بینی جمعیت و نیازه��ای منبع اجرا 

می گردد، بر اساس بزرگی شهرها

11-الف حمای��ت از پیوندهای مثبت اقتص��ادی، اجتماعی و 
زیست محیطی میان مناطق شهری، حومه شهری و روستایی از 

طریق  تقویت برنامه ریزی توسعه ملی و منطقه ای

11-ب-1 نس��بت دولت ه��ای محلی ای ک��ه راهبردهای 
کاهش خط��رات بحران های محلی را بر اس��اس چارچوب 
کاهش خطرات بالیای ِسندای 2030-2015اتخاذ و اجرا 

می نمایند. 
11-ب-2 تع��داد کش��ورهای دارای راهبرده��ای ملی و 

محلِی کاهش خطرات بحران

11-ب افزایش چشمگیرش��مار ش��هرها و س��کونتگاه های 
انس��انی که به کارگی��ری و اجرای سیاس��ت ها و برنامه های 
یکپارچه در راستای شمول، کارآیی منابع، کاهش تاثیرات و 
سازگاری با تغییرات اقلیمی، تاب آوری در برابر بالیای طبیعی 
و توسعه و اجرا مطابق با چارچوب سند کاهش خطرات بالیای  
س��ندای 2030-2015 و مدیریت همه جانبه خطرات بالیای 

طبیعی در تمامی سطوح 

11-ج-1 نس��بت حمایت ه��ای مالی از کش��ورهای کمتر 
توسعه یافته که جهت ساخت و مقاوم سازی ساختمان های 
پایدار، مقاوم و با مصرف بهینه منابع با استفاده از مواد 

بومی تخصیص یافته اند.

11-ج حمایت از کش��ورهای کمتر توس��عه یافته، از جمله از 
طریق ارائ��ه کمک های مال��ی و فنی درایجاد س��اختمان های 

پایدار و تاب آور با استفاده از مصالح ساختمانی محلی

هدف کالن 12. ایجاد الگوهای تولید و مصرف پایدار

12-1-1 تعداد کشورهای دارای برنامه های اقدام ملِی 
تولید و مصرف پایدار )SCP( یا SCP تعیین شده به عنوان 

اولویت یا هدف در سیاست های ملی خود

12-1اج��رای چارچ��وب 10 س��اله برنام��ه ه��ای مرب��وط به 
الگوهای تولید ومصرف پایدار، با مش��ارکت تمامی کشورها 
و با رهبری کشورهای توسعه یافته، با در نظر گرفتن میزان 

توسعه و قابلیت های کشورهای در حال توسعه

12-2-1 ردپای مواد، س��رانه ردپای مواد و ردپای مواد 
نسبت به تولید ناخالص داخلی 

12-12-2 مص��رف داخلی مواد، س��رانه مصرف داخلی 
مواد و مصرف داخلی مواد نسبت به تولید ناخالص داخلی 

12-2 تحق��ق مدیری��ت پایدار و اس��تفاده کارآم��د از منابع 
طبیعی تا سال  2030
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سازمان حفاظت محیط زیست

اهداف توســعه پایــدار

هدف کالن 12. ایجاد الگوهای تولید و مصرف پایدار )ادامه(

شاخص اهداف خرد

12-3-1 شاخص جهانی فاسد شدن مواد غذایی 12-3  کاهش س��رانه ضایعات غذایی تا 50 % در سرتاس��ر 
جهان در س��طوح توزیع کننده خ��رد و مصرف کننده و کاهش 
تلف��ات م��واد غذای��ی در ط��ول زنجی��ره تولی��د و عرض��ه تا 

سال2030، از جمله تلفات پس از برداشت

12-4-1 تع��داد طرفی��ن توافقنامه ه��ای چندجانب��ه 
بین المللی مرتبط با محیط زیست با موضوع  پسماندهای 
خطرناک و س��ایر مواد شیمیایی که به تعهدات و وظایف 
خ��ود در انتق��ال اطالع��اِت الزم بر اس��اس ه��ر یک از 

توافقنامه های مرتبط عمل نموده اند.
12-4-2 س��رانه ی تولی��د پس��ماندهای خطرن��اک و 
پسماندهای خطرناک تصفیه شده بر اساس نوع تصفیه

12-4 تحق��ق مدیریت مطلوب مواد ش��یمیایی و تمامی مواد 
زائد از منظر زیس��ت محیطی در طول چرخه حیات آنها، مطابق 
ب��ا چارچوب های بی��ن المللی مورد توافق و کاهش چش��مگیر 
انتش��ار آنها در ه��وا، آب و خ��اک با هدف کاه��ش حداکثری 
عوارض نامطلوب آنها بر س��المت انس��ان ها و محیط زیست تا 

سال 2020

12-5-1 نرخ بازیافت ملی بر اساس ُتناژ مواد بازیافت 
شده

12-5 کاهش چش��مگیر تولید زباله تا س��ال 2030از طریق 
پیشگیری، کاهش، بازیافت و استفاده مجدد 

12-6-1 تعداد شرکت هایی که گزارش های پایداری 
را منتشر می کنند.

12-6 تش��ویق ش��رکت ه��ا، به ویژه ش��رکت ه��ای بزرگ و 
فراملی، جهت اتخاذ شیوه های پایدار ویکپارچه سازی اطالعات 

مربوط به پایداری در چرخه گزارش دهی

12-7-1 تعداد کش��ورهای اجرا کنندۀ سیاس��ت ها و 
برنامه های اقدام تأمین عمومی پایدار

12-7 ترویج ش��یوه ه��ای ت��دارکات عمومِی پای��دار، مطابق 
باسیاست ها و اولویت های ملی

12-8-1 می��زان اس��تفاده از )ال��ف( آم��وزش جهانی 
ش��هروندی و )ب( آم��وزش توس��عه پای��دار )از جمله 
آموزش تغییرات اقلیمی ( در )الف( سیاس��ت های ملی 
آم��وزش؛ )ب( م��واد درس��ی؛ )ج( تربیت معل��م و )د( 

ارزشیابی دانش آموزان

12-8 تضمین دسترسی مردم در همه نقاط جهان به اطالعات 
و آگاه��ی مرتبط با توس��عه پایدار و س��بک زندگی س��ازگار با 

طبیعت تا سال 2030

12-الف-1 میزان حمایت از کشورهای در حال توسعه 
در خص��وص تحقی��ق و توس��عه جهت تولی��د و مصرف 

پایدار و فناوری های سازگار با محیط زیست

12-ال��ف حمایت از کش��ورهای در حال توس��عه جهت تقویت 
ظرفیت های علمی و فنی خودبا هدف حرکت به سمت الگوهای 

تولید و مصرف پایدارتر

12-ب-1 تعداد راهبردها یا سیاست های گردشگری 
پای��دار و برنامه های اقدام اجرا ش��ده با نظارت توافق 

شده و ابزارهای پایش

12-ب توس��عه و اج��رای ابزارهایی با ه��دف پایش تاثیرات 
توس��عه پایدار بر گردش��گری پایدار که موجب ایجاد شغل و 

ترویج فرهنگ و محصوالت محلی می شود



77

هدف کالن 12. ایجاد الگوهای تولید و مصرف پایدار )ادامه(

شاخص اهداف خرد

12-ج-1 می��زان یاران��ه های پرداختی به س��وخت های 
فس��یلی در هر واح��د از تولید ناخال��ص داخلی )تولید و 
مصرف( و به عنوان بخش��ی از مجموع هزینه های ملی در 

خصوص سوخت های فسیلی 

12-ج معقول س��ازی یارانه ه��ای پرداخت��ی به س��وخت های 
فس��یلی ناکارآم��دی ک��ه با ح��ذف انح��راف ب��ازار، مطابق با 
شرایط ملی کشورها، از جمله تجدید ساختار مالیاتی و حذف 
یارانه ه��ای ناکارآمد، در محل هایی که آنها وجود دارند،منجر 
به اتالف انرژی می ش��وند. با این کار می توان، ضمن در نظر 
گرفتن کامل نیازهای خاص و شرایط ویژه کشورهای در حال 
توسعه و کاهش حداکثری تاثیرات نامطلوب ممکن برفرآیند 
توس��عه این کشورها به نحوی که از جوامع فقیر و تاثیرپذیر 
حمای��ت نماید، تاثیرات زیس��ت محیطی این س��وخت ها را به 

نمایش گذاشت.
تا حد امکان و در پاسخ به کاهش اثرات محیط زیستی آن ها 
و توجه کامل به نیازها و ش��رایط کشورهای در حال توسعه و 
به حداقل رس��اندن اثرات سوء ممکن بر موانع توسعه ای تا 

فقرا و جوامع آسیب دیده را محافظت کند.

هدف کالن 13. اتخاذ اقدامات فوری جهت مقابله با تغییرات اقلیمی و تاثیرات آن

13-1-1 تع��داد کش��ورهای دارای راهبرده��ای ملی و 
محلی جهت کاهش خطرات بحران

13-1-2 تع��داد مرگ و میر، مفق��ودان و افراد متاّثر از 
بحران ها در هر 100٫000 نفر

13-1تقویت تاب آوری و ظرفیت سازگاری در برابر مخاطرات 
مرتبط با تغییرات اقلیمی و بالیای طبیعی در تمامی کشورها

13-2-1 تعداد کشورهایی که تشکیل یا عملیاتی شدن 
سیاس��ت، راهب��رد، برنامه یکپارچه خود مبن��ی بر ارتقاء  
توانمن��دی در مقابله با اثرات مخ��رب تغییرات اقلیمی، 
پیش��رفت در کاهش انتش��ار گازهای گلخانه ای به نحوی 
که تولید مواد غذایی را تهدید نکند گزارش داده اند )از 
جمل��ه برنامه انطباق ملی، کمک ه��ای ملی، ارتباطات ملی، 

گزارش بروزرسانی دوساالنه یا سایر موارد(

13-2 یکپارچه س��ازی تدابیر مربوط ب��ه تغییرات اقلیمی با 
سیاست ها راهبردها و برنامه ریزی های ملی

13-3-1 تع��داد کش��ورهای دارای برنامه های درس��ی 
منس��جم کاه��ش گازهای گلخان��ه ای، س��ازگاری، کاهش 
اث��رات و هش��دار زودهن��گام در  دوره ه��ای ابتدای��ی 

راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه 
13-3-2 تع��داد کش��ورهایی که تقویت ظرفیت س��ازی 
س��ازمانی، نظام من��د و ف��ردی را جه��ت اج��رای انطباق، 
کاهش و انتقال فناوری و فعالیت های توسعه ای گزارش 

نموده اند.

13-3 ارتقای س��طح آموزش، اطالع رسانی و ظرفیت انسانی 
و س��ازمانی در خصوص کاهش تغییرات اقلیمی، س��ازگاری، 

کاهش تاثیرات و هشداردهی زودهنگام
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سازمان حفاظت محیط زیست

اهداف توســعه پایــدار

هدف کالن 13. اتخاذ اقدامات فوری جهت مقابله با تغییرات اقلیمی و تاثیرات آن )ادامه(

شاخص اهداف خرد

13-ال��ف-1 میزان مبل��غ تخصیص یافت��ه به صورت 
ساالنه از شروع 2020 به دالر آمریکا جهت تحقق تعهد 

100 میلیارد دالری

13-ال��ف اجرای تعهدات کش��ورهای توس��عه یافته در قبال 
کنوانسیون چارچوب ملل متحد در خصوص تغییرات اقلیمی 
با ه��دف اختص��اص مش��ترک س��االنه100 میلی��ارد دالر از 
تمامی منابع تا س��ال 2020به منظور رفع نیاز کش��ورهای در 
حال توس��عه در زمینه اقدام��ات مربوط به کاه��ش معنادار و 
ش��فافیت در اجرا و عملیاتی سازی کامل صندوق اقلیم سبز1 

از طریق سرمایه گذاری در اولین فرصت ممکن

13-ب-1 تعداد کشورهای کمتر توسعه یافته و جزایر 
کوچک در حال توس��عه که مورد حمایت های ویژه قرار 
گرفته اند و میزان این حمایت ها، از جمله مسائل مالی، 
فن��اوری و ظرفیت س��ازی جه��ت ایجاد س��ازو کارهایی 
برای برنامه  ری��زی  و مدیریت کارآمِد مرتبط با تغییرات 
اقلیمی، از جمله تمرکز بر زنان، جوانان و جوامع محلی و 

به حاشیه رانده شده

13-ب ارتقای س��ازو کارهای مربوط ب��ه افزایش ظرفیت در 
خص��وص برنامه ری��زی و مدیریت  موثر تغیی��رات اقلیمی در 
کش��ورهای کمتر توسعه یافته و جزایر کوچک در حال توسعه، 
از جمله با تمرکز بر زنان، جوانان و جوامع محلی و به حاش��یه  

رانده شده 

هدف کالن 14. حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس ها، دریاها و منابع دریایی با هدف توسعه پایدار

14-1-1 شاخص یوتریفیکاسیون )پر غذایی( و تراکم 
پسماندهای پالستیکی شناور در مناطق ساحلی

14-1 پیش��گیری و کاهش قابل توجه انواع آلودگی دریایی، 
ب��ه وی��ژه آلودگی های ناش��ی از فعالیت در خش��کی، از جمله 

زباله های دریایی و آلودگی مواد غذایی تا سال 2025

14-2-1 نس��بت مناطق ویژه اقتصادی ملی کش��ورها 
که ب��ا اس��تفاده از رویکردهای مبتنی بر اکوسیس��تم 

مدیریت می شوند.

14-2 مدیریت و حفاظت پایدار از اکوسیستم های دریایی و 
س��احلی با هدف جلوگیری از عمده تاثیرات نامطلوب، از جمله 
از طریق تقویت توان تاب آوری آن ها و اتخاذ اقدام در جهت 
بازس��ازی  آنها با هدف برای ایجاد اقیانوس های سالم و موّلد 

تا سال 2020

14-3-1میانگین اسیدیته دریایی )PH( که بر اساس 
توافق های به عمل آمده در ایستگاه های نمونه برداری 

منتخب اندازه گیری شده است.

14-3 کاه��ش حداکث��ری و مقابله با تاثیرات اسیدی ش��دن 
اقیان��وس ها، از جمله با افزایش همکاری های علمی در تمام 

سطوح

14-4-1نسبت ذخایر ماهی در سطوح پایدار بیولوژیک 14-4 تنظیم موثر قوانین مربوط به میزان برداشت محصول 
و پای��ان دادن ب��ه صی��د ب��ی روی��ه، ماهیگی��ری غیرقانونی، 
گزارش نش��ده و کنترل نشده و ش��یوه های مخرب ماهیگیری 
و اج��رای طرح ه��ای مدیریت علم��ی تا س��ال 2020، با هدف 
احی��ای ذخایر ش��یالتی در کوتاه ترین زمان ممکن، دس��ت کم 
 در س��طوحی ک��ه بتواند بیش��ترین نتای��ج پای��دار را مطابق با 

ویژگی های زیست شناختی ایجاد نماید.

1-Green Climate Fund
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هدف کالن 14. حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس ها، دریاها و منابع دریایی با هدف توسعه پایدار )ادامه(

شاخص اهداف خرد

14-5-1 پوشش مناطق حفاظت شده در رابطه با مناطق 
دریایی

14-5 حفظ حداقل 10% از مناطق س��احلی و دریایی تا سال 
2020، مطابق با قوانین ملی و بین المللی و بر اساس بهترین 

اطالعات علمی موجود

14-6-1پیش����رفت کش����ورها در می����زان اج�����رای 
اس��ناد بین الملل��ی با هدف مب��ارزه با صی��د غیرقانونی، 

گزارش نشده و بی ضابطه ماهی

14-6 ممنوع س��ازی آن دس��ته از یاران��ه ه��ای مرب��وط ب��ه 
شیالت که به صید بی رویه و بیش  از ظرفیت کمک می کند، 
ح��ذف یارانه هایی ک��ه به صید غیرقانونی، گزارش نش��ده و 
کنترل نشده منجر می شود و  اجتناب از تخصیص یارانه های 
جدید تا س��ال 2020، با اذعان به اینکه برخورد متناس��ب و 
موثر ویژه و افتراقی با کشورهای در حال توسعه و کشورهای 
کمتر توس��عه یافته باید بخش الینفکی ازمذاکرات مربوط به  

یارانه های شیالتی در سازمان تجارت جهانی باشد.

14-7-1 ش��یالت پای��دار ب��ه عنوان درص��دی از تولید 
ناخال��ص داخل��ی در جزای��ر کوچ��ک در ح��ال توس��عه، 

کشورهای کمتر توسعه یافته و تمامی کشورها

14-7 افزای��ش مزای��ای اقتص��ادِی جزای��ر کوچ��ک در حال 
توس��عه و کش��ورهای کمتر توسعه یافته با اس��تفاده پایدار 
از منابع دریایی تا س��ال 2030، از جمل��ه از طریق مدیریت 

پایدار شیالت، آبزی پروری و گردشگری 

14-الف-1 نسبت کل بودجه تحقیقاتی تخصیص یافته 
به پژوهش در حوزۀ فناوری دریایی

14-الف افزایش دانش علمی، توس��عه ظرفیت پژوهش��ی 
و انتق��ال فن��اوری ه��ای دریایی، ب��ا در نظر گرفت��ن معیارها 
و رهنموده��ای کمیس��یون اقیانوس شناس��ی بی��ن  الدول��ی 
مربوط به انتقال فناوری های دریایی1 باهدف بهبود س��المت 
اقیان��وس ه��ا و افزایش س��هم تنوع زیس��تی دریایی جهت 
توس��عه کشورهای در حال توس��عه، به ویژه جزایر کوچک در 

حال توسعه و کشورهای کمتر توسعه یافته

14-ب-1 پیش��رفت کش��ورها در می��زان ب��ه کارگیری 
چارچوب ه��ای قانونی، مقرراتی، سیاس��ی، س��ازمانی که 
حق دسترس��ی به ش��یالت کوچک مقیاس را به رسمیت 

شناخته و از آن حمایت می نماید.

14-ب ارائ��ه دسترس��ی ب��ه مناب��ع دریای��ی و ب��ازار برای 
ماهیگیران صنعتی ُخرد

14-ج-1 تع��داد کش��ورهایی ک��ه در زمین��ه تصوی��ب، 
تأیید و اجرای اس��ناد مرتبط با اقیانوس به عنوان مجری 
حقوق بین الملل از طریق چارچوب های قانونی، سیاسی و 
سازمانی، طبق کنوانسیون حقوق دریا سازمان ملل متحد، 
جهت حفظ و استفاده پایدار از دریاها و منابع آنها در حال 

پیشرفت هستند.

14-ج تقوی��ت حفاظ��ت و اس��تفاده پای��دار از اقیانوس ها 
و مناب��ع آنه��ا ازطریق اج��رای قوانین بین المللی بر اس��اس 
"کنوانس��یون حقوق دریاها" مل��ل متحدجهت ایجاد چارچوبی 

قانونی با هدف حفاظت و اس��تفاده پای��دار از اقیانوس ها و 
منابع آنها، مطابق با بند 158 برنامه " آینده ای که ما به دنبال 

آنیم".

1-Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine Technology
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سازمان حفاظت محیط زیست

اهداف توســعه پایــدار

هدف کالن 15. حفاظت، بازسازی و ارتقای استفاده پایدار از اکوسیستم های خشکی، مدیریت پایدار جنگل ها، 
مبارزه با بیابان زایی و متوقف و معکوس ساختن تخریب زمین و توقف از دست رفتن تنوع زیستی

شاخص اهداف خرد

15-1-1 جنگل ه��ا ب��ه عن��وان بخش��ی از کل مناط��ق 
سرزمینی 

15-1-2 نسبت مناطق مهم  برای تنوع زیستی مناطق 
خش��کی و آب ش��یرین که در مناطق حفاظت شده قرار 

دارند بر اساس نوع اکوسیستم

15-1 حفاظت، بازس��ازی و اس��تفاده پایدار از اکوسیس��تم های 
آب ش��یرین، خش��کی و درون س��رزمینی و خدم��ات آنها، به 
وی��ژه جن��گل ها، ت��االب ها، کوه ها و مناطق خش��ک، تا س��ال 
 2020در راس��تای تعه��دات ناش��ی از موافقت نام��ه ه��ای 

بین المللی

15-2-1 پیشرفت در جهت مدیریت پایدار جنگل ها 15-2 پیش��برد اجرای مدیریت پایدار تمامی انواع جنگل ها، 
متوقف س��ازی جنگل زدایی، احیای جنگل های تخریب شده و 
افزایش چش��مگیر جنگل کاری و احیای جنگل ها در سرتاس��ر 

جهان تا سال 2020

15-3-1 نسبت زمین های تخریب شده به کل زمین  15-3 مبارزه با بیابان زایی، احیای زمین و خاک تخریب شده، 
از جمله زمین های متاّثر از بیابان زایی، خشکس��الی و سیل تا 
سال 2030 و تالش در جهت تحقق جهانی بدون تخریب زمین 

15-4-1 پوش��ش مناط��ق مه��م دارای تنوع زیس��تی 
کوهستانی به عنوان مناطق حفاظت شده 

 15-4-2 شاخص پوشش سبز کوهستان

15-4 حفاظت از اکوسیس��تم های کوهستانی، از جمله تنوع 
زیستی آنها، باهدف افزایش ظرفیت آنها درارائه مزایای الزم 

جهت تحقق توسعه پایدار تا سال 2030

15-5-1 شاخص لیست قرمز 15-5 اتخ��اذ اقدام��ات ف��وری و عمده جهت کاه��ش میزان 
تخریب زیس��تگاه ه��ای طبیعی، متوقف س��ازی ناب��ودی تنوع 
زیستی و حفاظت و پیشگیری از انقراض گونه های در معرض 

خطر تا سال 2020

15-6-1 تعداد کشورهای دارای چارچوب های قانونی، 
اجرایی و سیاس��ی جهت فراهم کردن سهم معقوالنه و 

عادالنه از مزایا

15-6افزایش به اشتراک گذاری عادالنه و منصفانه مزایای 
حاصل از بهره وری منابع ژنتیکی و گسترش دسترسی مناسب 

به چنین منابعی بر اساس توافق های بین المللی

 15-7-1 نس��بت حی��ات وح��ش تج��اری ک��ه ب��ه طور 
غیر قانونی شکار شده یا قاچاق می شود.

15-7 اتخ��اذ اقدام��ات ف��وری جه��ت پای��ان دادن به ش��کار 
غیرقانون��ی و قاچاق گونه های حفاظت ش��ده گیاهی و جانوری 
 و ح��ل مس��ئله عرض��ه و تقاض��ای محص��والت غیرقانون��ی 

حیات وحش

15-8-1 نسبت کش��ورهای دارای قوانین ملی مرتبط 
و تأمین منابع کافی جهت پیشگیری یا کنترل گونه های 

مهاجم بیگانه

15-8 ارائ��ه اقداماتی با هدف جلوگی��ری از ورود گونه های 
مهاجم خارجی و کاهش چشمگیر اثرات آنها بر اکوسیستم های 
آب��ی و س��رزمینی و کنت��رل ی��ا ریشه کن س��ازی گون��ه ه��ای 

اولویت دار تا سال 2020
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 هــدف کالن 15. حفاظــت، بازســازی و ارتقــای اســتفاده پایدار از اکوسیســتم های خشــکی، مدیریــت پایدار 
 جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی و متوقف و معکوس ســاختن تخریب زمین و توقف از دســت رفتن تنوع زیستی

 )ادامه(

شاخص اهداف خرد

15-9-1 پیش��رفت ب��ه س��وی اه��داف مل��ی تدوین 
ش��ده مطاب��ق با ه��دف ش��ماره 2 از برنام��ه راهبردی 
تنوع زیس��تی آیچِی )Aichi Biodiversity Target 2( برای 

تنوع زیستی2011 تا 2020

تنوع زیس��تی  و  اکوسیس��تم  ارزش  یکپارچه س��ازی   9-15
در برنام��ه ریزی ه��ای مل��ی و محل��ی، فرآینده��ای توس��عه و 

استراتژی ها و حساب های کاهش فقر تا سال 2020

15-ال��ف-1 کمک ه��ای رس��می توس��عه  و هزینه های 
عمومی جهت حفظ و اس��تفاده پایدار از تنوع زیستی و 

اکوسیستم ها

15-ال��ف بس��یج و افزایش چش��مگیر منابع مال��ی در تمامی 
حوزه ها با هدف حفاظت و اس��تفاده پایدار از تنوع زیس��تی و 

اکوسیستم ها

15-ب-1 کمک ه��ای رس��می توس��عه  و هزینه ه��ای 
عمومی جهت حفظ و اس��تفاده پایدار از تنوع زیستی و 

اکوسیستم ها

15-ب بس��یج منابع قابل توجهی از تمامی حوزه ها و در تمامی 
سطوح با هدف مدیریت پایدار جنگل و ارائه مشوق های کافی 
به کش��ورهای در حال توسعه جهت پیش��برد مدیریتی از این 

نوع، از جمله جهت حفاظت منابع طبیعی و احیای جنگل

 15-ج-1 نس��بت حی��ات وح��ش تجاری ک��ه به صورت 
غیر قانونی شکار یا قاچاق شده است.

15-ج افزایش حمایت جهانی از تالش های انجام گرفته جهت 
مبارزه با ش��کار غیرقانونی و قاچاق گونه های حفاظت شده، از 
جمله از طریق افزایش ظرفیت جوامع محلی با هدف پیگیری 

فرصت های زندگی پایدار 

هدف کالن 16. ترویج جوامع فراگیر و صلح آمیز با هدف توسعه پایدار، ایجاد دسترسی به عدالت برای همگان 
و تشکیل نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر در تمامی سطوح

16-1-1 تع��داد قربانی��ان قتل ه��ای عم��دی در ه��ر 
100٫000 نفر و نسبت آن بر اساس جنسیت و سن

16-1-2 م��رگ و میرهای ناش��ی از مناقش��ات در هر 
100٫000نفر و نس��بت آن بر اساس جنسیت، سن و 

علت مرگ
16-1-3 نسبت اشخاصی که در 12 ماه گذشته مورد 

خشونت های جسمی، روانی یا جنسی قرار گرفته اند.
16-1-4 نس��بت افرادی که به هن��گام پیاده روی در 

اطراف محل زندگی خود احساس امنیت می نمایند.

16-1کاهش قابل توجه تمام اش��کال خشونت و مرگ و میر 
مربوط به آن در همه جا
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سازمان حفاظت محیط زیست

اهداف توســعه پایــدار

هدف کالن 16. ترویج جوامع فراگیر و صلح آمیز با هدف توسعه پایدار، ایجاد دسترسی به عدالت برای همگان 
و تشکیل نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر در تمامی سطوح )ادامه(

شاخص اهداف خرد

16-2-1 نس��بت ک��ودکان 1 تا 17 س��اِل دارای تجربه 
تنبیه بدنی و یا خش��ونت های روانی از سوی سرپرستان 

خود در طول یک ماه گذشته
ه��ر  در  انس��ان  قاچ��اق  قربانی��اِن  تع��داد   2-2-16
100٫000نفر و نس��بت آن بر اس��اس جنس��یت، سن و 

شکل استثمار
ت��ا 29  م��ردان ج��واِن 18  و  زن��ان  16-2-3 نس��بت 
 س��ال که تا سن 18 س��الگی مورد خش��ونت های جنسی 

قرار گرفته اند.

16-2 پایان دادن به سوء استفاده، بهره کشی، قاچاق و تمام 
اشکال خشونت و شکنجه علیه کودکان

16-3-1 نس��بت قربانیان خش��ونت در 12 ماه گذش��ته 
 ک��ه قربانی ش��دن خ��ود را به مقام��ات ذی صالح یا س��ایر 
ساز و کارهای قانونی حل و فصل مناقشات اعالم نموده اند.

16-3-2 بازداشت شدگانی که هنوز به مجازات محکوم 
نشده اند به عنوان بخشی از جمعیت زندانیان

16-3 ارتقای حاکمیت قانون در س��طوح ملی و بین المللی و 
تضمین دسترسی به عدالت برای همه

16-4-1 ارزش کلی جریان ه��ای مالی ورودی و خروجی 
غیرقانونی )به دالر آمریکا(

 16-4-2 نس��بت س��الح های کوچ��ک و س��بک ضب��ط و 
رهیاب��ی ش��ده مطاب��ق ب��ا اس��تانداردهای بین المللی و 

ابزارهای قانونی

16-4 ت��ا س��ال 2030، کاه��ش قاب��ل توج��ه جری��ان های 
 مالی و تس��لیحاتی غیرقانون��ی، تقویت بازیاب��ی و بازگردانی 
دارایی های به س��رقت رفته و مبارزه با تمام اشکال جرایم 

سازمان یافته

16-5-1 نس��بت افراد دارای دس��ت کم ی��ک ارتباط با 
مقام��ات دولتی و پرداخت رش��وه به آنها، یا درخواس��ت 

رشوه از سوی مقامات دولتی در طول 12 ماه گذشته
16-5-2 نس��بت فعالیت ه��ای تجاری دارای دس��ت کم 
ی��ک ارتباط با مقامات دولتی و پرداخت رش��وه به آنها، یا 
درخواست رشوه از سوی مقامات دولتی در طول 12 ماه 

گذشته

16-5 کاهش قابل مالحظه  فس��اد و رش��وه خواری در تمام 
اشکال آن

16-6-1 هزینه ه��ای عم��دۀ دولت به عنوان بخش��ی از 
بودجه مصوب اولیه و نسبت آن به ازای هر بخش )یا بر 

اساس کل بودجه یا موارد مشابه(
16-6-2 نسبت افراد دارای رضایت از آخرین استفاده 

خود از خدمات دولتی

16-6 توسعه نهادهای موثر، پاسخگو و شفاف در تمام سطوح
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هدف کالن 16. ترویج جوامع فراگیر و صلح آمیز با هدف توسعه پایدار، ایجاد دسترسی به عدالت برای همگان 
و تشکیل نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر در تمامی سطوح )ادامه(

شاخص اهداف خرد

16-7-1 نس��بت مناصب )بر اس��اس جنس��یت، سن، 
معل��والن و گروه ه��ای جمعیت��ی( در موسس��ات دولتی 
)دولت های ملی و محلی، خدمات عمومی و قوه قضاییه( 

در مقایسه با توزیعات ملی
16-7-2 نس��بت افرادی که معتقدند تصمیم گیری ها 
جامع و مس��ئوالنه هس��تند، بر اس��اس جنسیت، سن، 

معلوالن و گروه جمعیت

16-7 حص��ول اطمین��ان از تصمی��م گیری پاس��خگو، جامع و 
مشارکتی در تمام سطوح

16-8-1 نس��بت اعضاء و حق رأی کش��ورهای در حال 
توسعه در نهادهای بین المللی

16-8 گسترش و تقویت مشارکت کشورهای در حال توسعه 
در نهادهای حکمرانی جهانی

16-9-1 نس��بت کودکان زیر 5 س��ال که تولد آنها از 
سوی مقامات مدنی ثبت شده، بر اساس سن کودکان

16 -9 تا س��ال2030 فراهم کردن هویت قانونی برای همه 
ازجمله ثبت موالید

16-10-1 تع��داد موارد مورد تأیید قتل، آدم ربایی، 
ناپدیدش��دن اجباری، بازداش��ت خودسرانه و شکنجه 
خبرنگاران و کارکنان مرتبط با رس��انه ها، فعاالن تجاری 

و مدافعان حقوق بشر در 12 ماه گذشته
16-10-2 تعداد کشورهای دارای ضمانت های قانون 
اساس��ی، قانون��ی و یا سیاس��ی جهت دسترس��ی عموم 

مردم به اطالعات

16-10حص��ول اطمین��ان از دسترس��ی عموم ب��ه اطالعات و 
حمای��ت از آزادی های ذاتی و بنیادین، مطابق با قوانین ملی و 

موافقت نامه های بین المللی

16-الف-1 وجود موسس��ات مستقل ملی حقوق بشر 
مطابق با اصول پاریس

16-الف تقویت نهاد های ملی مربوطه، از طریق همکاری های 
بین المللی، برای ظرفیت س��ازی در تمام س��طوح، به ویژه در 
کشورهای در حال توسعه، برای جلوگیری از خشونت و مبارزه 

با تروریسم و جرایم

16-ب-1 نسبت افرادی که در 12 ماه گذشته اعمال 
تبعی��ض یا اذی��ت و آزار علیه خود را بر اس��اس موارد 
ممنوعه تبعیِض موجود در قانون بین الملل حقوق بشر 

گزارش نموده اند.

16-ب ترویج و اعمال قانون و سیاست های غیر تبعیض آمیز 
برای توسعه پایدار

هدف کالن 17. تقویت ابزارهای اجرا و احیاء مشارکت جهانی با هدف توسعه پایدار

امور مالی

17-1-1 مجم��وع درآم��د دولتی به عنوان بخش��ی از 
تولید ناخالص داخلی و نسبت آن، بر اساس منابع

17-1-2 نسبت بودجه های داخلِی تأمین مالی شده بر 
اساس مالیات کشورها

17-1 تقوی��ت کردن بس��یج منابع داخل��ی، از جمله از طریق 
حمایت  بین المللی از کشورهای در حال توسعه با هدف ارتقای 

ظرفیت داخلی مربوط به اخذ مالیات و سایر درآمدها
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سازمان حفاظت محیط زیست

اهداف توســعه پایــدار

هدف کالن 17. تقویت ابزارهای اجرا و احیاء مشارکت جهانی با هدف توسعه پایدار)ادامه(
شاخص اهداف خرد

17-2-1 میزان خالص و مجموع کمک های رسمی توسعه  
ب��ه کش��ورهای کمتر توس��عه یافته به عنوان بخش��ی از 
درآمد ناخالص ملی )GNI( سازمان توسعه و همکاری های 
اقتص��ادی )OECD( و کمک کنن��دگان کمیت��ه کمک ه��ای 

توسعه ای

17-2 کش��ورهای توس��عه یافته باید به ط��ور کامل تعهدات 
کمک های توس��عه ای رس��می خ��ود، از جمله تعهد بس��یاری 
از کش��ورهای توس��عه یافته جه��ت تحق��ق ه��دف تخصیص 
0/7% ازدرآمدناخالص ملی به کمک های توس��عه ای رسمی 
به کش��ورهای درحال توس��عه و تخصیص 0/15% تا %0/2 
ازدرآمدناخال��ص مل��ی ب��ه کمک های توس��عه ای رس��می به 
کش��ورهای کمتر توس��عه یافته؛ ارائه دهندگان این کمک ها 
تش��ویق می ش��وند تا تمهیدات مربوط به تنظیم هدف ارائه 
حداقل 0/2 % از درآمد ناخالص ملی به کمک های توسعه ای 
رسمی به کش��ورهای کمتر توس��عه یافته را در نظر بگیرند.

 ،)FDI( 17-3-1 س��رمایه گذاری های مس��تقیم خارج��ی
کمک های رسمی توسعه  و همکاری های جنوب-جنوب به 

عنوان بخشی از مجموع بودجه داخلی 
17-3-2 حجم وجوه پرداختی )به دالر آمریکا( به عنوان 

بخشی از مجموع تولید ناخالص داخلی 

17-3  بسیج سایر منابع مالی برای کشورهای در حال توسعه 
از میان سایر منابع 

17-4-1 خدمات دیون به عنوان بخشی از صادرات کاال 
و خدمات

درتحق��ق  حال توس��عه  در  کش��ورهای  ب��ه  کم��ک   4-17
تداوم پذی��ری بلندمدت دیون از طریق اتخاذ سیاس��ت های 
هماهنگ با هدف تسریع تأمین مالی دیون، بخشودگی دیون، 
کاه��ش دیون به نحو مقتضی و بررس��ی میزان دیون خارجی 

کشورهای فقیر با دیون باال جهت کاهش فشار بر آنها

17-5-1 تع��داد کش��ورهای دارای رژیم ه��ای ارتق��ای 
سرمایه گذاری در کشورهای کمتر توسعه یافته

17-5 اتخاذ و اجرای رژیم های توس��عه س��رمایه گذاری در 
کشورهای کمتر توسعه یافته

فناوری

17-6-1 تعداد توافقنامه ها و برنامه های همکاری علمی 
و یا فناوری میان کش��ورها و نس��بت آنها بر اس��اس نوع 

همکاری
17-6-2 مشترکان ثابت اینترنت پرسرعت در هر 100 

نفر ساکن و نسبت آن بر اساس سرعت اینترنت

17-6 افزایش همکاری های شمال-جنوب، جنوب-جنوب و 
همکاری های سه جانبه منطقه ای و بین المللی ودسترسی به 
علم، فن��اوری و نوآوری و تقویت تبادل دانش طبق ش��رایط 
م��ورد تواف��ق، از جمله از طری��ق همکاری بهتر میان س��از و 
 کاره��ای موجود، به ویژه در س��طح س��ازمان مل��ل و از طریق 

ساز و کار جهانی تسهیل فناوری

17-7-1 مق��دارکل تأمین ه��ای مالی م��ورد تأیید برای 
کشورهای در حال توس��عه جهت ارتقای توسعه، انتقال، 

توزیع و انتشار فناوری های سازگار با محیط زیست

17-7 ارتقای توس��عه، انتقال، انتشار و عرضه فناوری های 
س��ازگار با محیط زیس��ت در کشورهای توس��عه یافته مبتنی 
بر ش��رایط مطلوب، از جمله ش��رایط ترجیحی و امتیازی مورد 

توافق طرفین
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هدف کالن 17. تقویت ابزارهای اجرا و احیاء مشارکت جهانی با هدف توسعه پایدار)ادامه(
شاخص اهداف خرد

17-8-1 نسبت کاربران اینترنت 17-8 عملیاتی سازی کامل بانک فناوری و علم، ساز و کارهای 
ظرفیت س��ازی ب��رای فناوری و ن��وآوری در کش��ورهای کمتر 
توس��عه یافته تا سال 2017 و تقویت استفاده از فناوری های 

توانمندساز، به ویژه فناوری اطالعات و ارتباطات

ظرفیت سازی

17-9-1 ارزش دالری کمک ه��ای مالی و فنی )ش��امل 
و  جنوب-جن��وب  ش��مال-جنوب،  همکاری ه��ای  ب��ر 
همکاری های س��ه جانبه( تعهد ش��ده به کشورهای در 

حال توسعه

17-9 افزای��ش حمایت بین المللی از اجرای موثر و هدفمند 
ظرفیت س��ازی در کشورهای در حال توس��عه جهت حمایت از 
برنامه های ملی آنها جهت اجرای تمامی اهداف توسعه پایدار، 
از جمله از طریق  همکاری های شمال-جنوب، جنوب-جنوب و 

همکاری های سه جانبه

تجارت

17-10-1 میانگین تعرفه جهانی 17-10 ترویج نظام تجارِت چندجانبه جهانی، مبتنی بر قانون، 
باز، عاری از تبعیض و عادالنه تحت نظر سازمان تجارت جهانی، 
از جمله بااستفاده از نتیجه مذاکرات دستور کار توسعه دوحه

17-11-1 سهم کشورهای در حال توسعه و کشورهای 
کمتر توسعه یافته از میزان صادرات جهانی

17-11افزایش چشمگیر صادراِت کشورهای در حال توسعه، 
به وی��ژه توج��ه ب��ه دوبرابرش��دن س��هم کش��ورهای کمت��ر 

توسعه یافته از صادرات جهانی تا سال 2020

17-12-1 میانگین تعرفه پرداختی از سوی کشورهای 
در حال توس��عه، کشورهای کمتر توسعه یافته و جزایر 

کوچک در حال توسعه

17-12تحقق به هنگام اجرای معافیت گمرکی و بدون سهمیه 
دس��تیابی به بازار به ص��ورت پایدار برای تمامی کش��ورهای 
کمتر توسعه یافته، مطابق با تصمیمات سازمان تجارت جهانی، 
از جمل��ه از طریق اطمینان از این موضوع که قوانین ترجیحی 
مبدا، مناسِب واردات از کشورهای کمتر توسعه یافته شفاف 

و ساده بوده و به تسهیل دسترسی به بازارکمک می نمایند.

مسائل نظام مند
انسجام سیاست و سازمان

17-13-1 مجموعه اطالعات اقتصاد کالن 17-13 افزایش  ثبات جهانی اقتصاد کالن، از جمله از طریق 
ایجاد هماهنگی در سیاست و انسجام در سیاست گذاری

17-14-1 تع��داد کش��ورهای دارای س��از و کاره��ای 
موجود جهت ارتقای انسجام سیاسِت توسعه پایدار

17-14 ارتقای انسجام سیاست گذاری در توسعه پایدار
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اهداف توســعه پایــدار

هدف کالن 17. تقویت ابزارهای اجرا و احیاء مشارکت جهانی با هدف توسعه پایدار)ادامه(
شاخص اهداف خرد

17-15-1 می��زان اس��تفاده از چارچ��وب نتای��ج مل��ی 
کشورها و ابزارهای برنامه ریزی از سوی ارائه دهندگان 

همکاری های توسعه

17-15 احترام به فضای سیاست گذاری و رهبری کشورها 
جهت ایجاد و اجرای سیاس��ت های مربوط با ریشه کن س��ازی 

فقر و اجرای توسعه پایدار

مشارکت های چند ذینفعی 

17-16-1 تع��داد کش��ورهایی ک��ه پیش��رفت خود در 
چارچ��وب نظارت ب��ر کارآمدی توس��عه چن��د ذی نفعی را 
گزارش نموده و این پیش��رفت از تحقق اهداف توسعه 

پایدار حمایت می نماید.

17-16 افزای��ش مش��ارکت جهانی در توس��عه پایدار که با 
مش��ارکت های چند ذی نفعی تکمیل ش��ده و دانش، تخصص، 
فن��اوری و مناب��ع مالی را با ه��دف حمای��ت از تحقق اهداف 
توسعه پایدار در تمامی کشورها، به ویژه کشورهای در حال 

توسعه، بسیج نموده و به اشتراک می گذارد.

17-17-1 می��زان تعه��د ب��ه دالر ای��االت متحده جهت 
مشارکت بخش دولتی و خصوصی و جامعه مدنی

17-17 تش��ویق و ترویج موثر مش��ارکت دولت��ی، دولتی-
بخش خصوصی و مش��ارکت جامعه مدن��ی، مبتنی بر تجربه و 

راهبردهای منابع مشارکت

نظارت بر داده ها و پاسخگویی

17-18-1 نس��بت ش��اخص های توس��عه پایداِر تعریف 
شده در س��طح ملی با تقسیم بندی )تفکیک( کامل آنها با 
توجه به هدف مرتبط و مطابق با اصول اساسی آمار رسمی

17-18-2 تعداد کش��ورهای دارای قوانین ملی آمار که 
با اصول اساسی آمار رسمی مطابقت دارند.

17-18-3 تعداد کش��ورهای دارای برنامه ملی آمار که 
به ط��ور کامل تأمی��ن مالی ش��ده و در حال اج��را بوده و 

نسبت آنها بر اساس منبع تأمین مالی

17-18 افزایش حمایت های ظرفیت سازی در کشورهای در 
حال توس��عه، از جمله کش��ورهای کمتر توسعه یافته و جزایر 
کوچک در حال توسعه، با هدف افزایش چشمگیر دسترسی 
به داده های با کیفیت، به هنگام و معتبر تا س��ال 2020 که 
بر اس��اس درآمد، جنس��یت، س��ن، نژاد، قومی��ت، وضعیت 
مهاجرت، ناتوان��ی، موقعیت جغرافیایی و س��ایر ویژگی های 

مرتبط در زمینه های ملی جداسازی شده اند.

17-19-1 ارزش دالری تمام��ی مناب��ع قابل دس��ترس 
جهت تقویت ظرفیت آماری در کشورهای در حال توسعه

 17-19-2 نس��بت کش��ورهایی که )الف( در 10 س��ال 
گذشته دس��ت کم یک بار سرشماری نفوس و مسکن را 
انجام داده اند و )ب( 100% زاد و ولدها و 80% از مرگ 

و میرهای خود را به ثبت رسانده اند.

17-19 پیشبرد روش اندازه گیری میزان پیشرفت توسعه 
پایدار تا س��ال 2030 ک��ه تولید ناخالص داخل��ی را تکمیل 
نموده و از ظرفیت سازی آماری در کشورهای در حال توسعه 

حمایت می نماید.

86



8782

Goal 17. Strengthen the means of implementation and revitalize the Global  
Partnership for Sustainable Development 

Goals and targets )from the 2030 Agenda( Indicators

Data, monitoring and accountability 

17.18 By 2020, enhance capacity-building 
support to developing countries, including 
for least developed countries and small 
island developing States, to increase sig-
nificantly the availability of high-quality, 
timely and reliable data disaggregated by 
income, gender, age, race, ethnicity, mi-
gratory status, disability, geographic loca-
tion and other characteristics relevant in 
national contexts

17.18.1 Proportion of sustainable development 
indicators produced at the national level with 
full disaggregation when relevant to the target, 
in accordance with the Fundamental Principles 
of Official Statistics 
17.18.2 Number of countries that have national 
statistical legislation that complies with the 
Fundamental Principles of Official Statistics 
17.18.3 Number of countries with a national 
statistical plan that is fully funded and under 
implementation, by source of funding

17.19 By 2030, build on existing initia-
tives to develop measurements of progress 
on sustainable development that comple-
ment gross domestic product, and support 
statistical capacity-building in developing 
countries 

17.19.1 Dollar value of all resources made 
available to strengthen statistical capacity in 
developing countries 
17.19.2 Proportion of countries that )a( have 
conducted at least one population and hous-
ing census in the last 10 years; and )b( have 
achieved 100 per cent birth registration and 80 
per cent death registration 
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Goal 17. Strengthen the means of implementation and revitalize the Global  
Partnership for Sustainable Development 

Goals and targets )from the 2030 Agenda( Indicators

17.12 Realize timely implementation of 
duty-free and quota-free market access 
on a lasting basis for all least developed 
countries, consistent with World Trade 
Organization decisions, including by en-
suring that preferential rules of origin ap-
plicable to imports from least developed 
countries are transparent and simple, and 
contribute to facilitating market access 

17.12.1 Average tariffs faced by developing 
countries, least developed countries and small 
island developing States 

Systemic issues 
Policy and institutional coherence
17.13 Enhance global macroeconomic 
stability, including through policy coordi-
nation and policy coherence

17.13.1 Macroeconomic Dashboard

17.14 Enhance policy coherence for sus-
tainable development

17.14.1 Number of countries with mechanisms 
in place to enhance policy coherence of sus-
tainable development

17.15 Respect each country’s policy space 
and leadership to establish and implement 
policies for poverty eradication and sus-
tainable development 

17.15.1 Extent of use of country-owned results 
frameworks and planning tools by providers of 
development cooperation

Multi-stakeholder partnerships
17.16 Enhance the Global Partnership for 
Sustainable Development, complemented 
by multi-stakeholder partnerships that 
mobilize and share knowledge, expertise, 
technology and financial resources, to 
support the achievement of the Sustain-
able Development Goals in all countries, 
in particular developing countries

17.16.1 Number of countries reporting pro-
gress in multi-stakeholder development effec-
tiveness monitoring frameworks that support 
the achievement of the sustainable develop-
ment goals

17.17 Encourage and promote effective 
public, public-private and civil society 
partnerships, building on the experience 
and resourcing strategies of partnerships 

17.17.1 Amount of United States dollars com-
mitted to public-private and civil society part-
nerships 

81



Goal 17. Strengthen the means of implementation and revitalize the Global  
Partnership for Sustainable Development 

Goals and targets )from the 2030 Agenda( Indicators

17.7 Promote the development, transfer, 
dissemination and diffusion of environ-
mentally sound technologies to develop-
ing countries on favourable terms, in-
cluding on concessional and preferential 
terms, as mutually agreed

17.7.1 Total amount of approved funding for 
developing countries to promote the develop-
ment, transfer, dissemination and diffusion of 
environmentally sound technologies

17.8 Fully operationalize the technology 
bank and science, technology and inno-
vation capacity-building mechanism for 
least developed countries by 2017 and 
enhance the use of enabling technology, 
in particular information and communica-
tions technology 

17.8.1 Proportion of individuals using the In-
ternet 

Capacity-building 
17.9 Enhance international support for 
implementing effective and targeted ca-
pacity-building in developing countries to 
support national plans to implement all the 
Sustainable Development Goals, includ-
ing through North-South, South-South 
and triangular cooperation 

17.9.1 Dollar value of financial and technical 
assistance )including through North-South, 
South-South and triangular cooperation( com-
mitted to developing countries

Trade
17.10 Promote a universal, rules-based, 
open, non-discriminatory and equita-
ble multilateral trading system under the 
World Trade Organization, including 
through the conclusion of negotiations un-
der its Doha Development Agenda 

17.10.1 Worldwide weighted tariff-average 

17.11 Significantly increase the exports 
of developing countries, in particular with 
a view to doubling the least developed 
countries’ share of global exports by 2020 

17.11.1 Developing countries’ and least devel-
oped countries’ share of global exports
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Goal 17. Strengthen the means of implementation and revitalize the Global  
Partnership for Sustainable Development 

Goals and targets )from the 2030 Agenda( Indicators

17.2 Developed countries to implement 
fully their official development assistance 
commitments, including the commitment 
by many developed countries to achieve 
the target of 0.7 per cent of gross national 
income for official development assis-
tance )ODA/GNI( to developing countries 
and 0.15 to 0.20 per cent of ODA/GNI to 
least developed countries; ODA providers 
are encouraged to consider setting a target 
to provide at least 0.20 per cent of ODA/
GNI to least developed countries 

17.2.1 Net official development assistance, 
total and to least developed countries, as a 
proportion of the Organization for Economic 
Cooperation and Development )OECD( Devel-
opment Assistance Committee donors’ gross 
national income )GNI(

17.3 Mobilize additional financial re-
sources for developing countries from 
multiple sources 

17.3.1 Foreign direct investments (FDI), offi-
cial development assistance and South-South 
Cooperation as a proportion of total domestic 
budget 
17.3.2 Volume of remittances )in United States 
dollars( as a proportion of total GDP 

17.4 Assist developing countries in attain-
ing long-term debt sustainability through 
coordinated policies aimed at fostering 
debt financing, debt relief and debt re-
structuring, as appropriate, and address 
the external debt of highly indebted poor 
countries to reduce debt distress 

17.4.1 Debt service as a proportion of exports 
of goods and services

17.5 Adopt and implement investment 
promotion regimes for least developed 
countries 

17.5.1 Number of countries that adopt and 
implement investment promotion regimes for 
least developed countries 

Technology 
17.6 Enhance North-South, South-South 
and triangular regional and international 
cooperation on and access to science, 
technology and innovation and enhance 
knowledge-sharing on mutually agreed 
terms, including through improved coor-
dination among existing mechanisms, in 
particular at the United Nations level, and 
through a global technology facilitation 
mechanism

17.6.1 Number of science and/or technology 
cooperation agreements and programmes be-
tween countries, by type of cooperation 
17.6.2 Fixed Internet broadband subscriptions 
per 100 inhabitants, by speed 
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Goal 16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, 
provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive in-
stitutions at all levels

Goals and targets )from the 2030 Agenda( Indicators

16.8 Broaden and strengthen the participa-
tion of developing countries in the institu-
tions of global governance 

16.8.1 Proportion of members and voting rights 
of developing countries in international organi-
zations

16.9 By 2030, provide legal identity for 
all, including birth registration 

16.9.1 Proportion of children under 5 years of 
age whose births have been registered with a 
civil authority, by age 

16.10 Ensure public access to information 
and protect fundamental freedoms, in ac-
cordance with national legislation and in-
ternational agreements 

16.10.1 Number of verified cases of killing, 
kidnapping, enforced disappearance, arbitrary 
detention and torture of journalists, associated 
media personnel, trade unionists and human 
rights advocates in the previous 12 months 
16.10.2 Number of countries that adopt and im-
plement constitutional, statutory and/or policy 
guarantees for public access to information 

16.a Strengthen relevant national institu-
tions, including through international co-
operation, for building capacity at all lev-
els, in particular in developing countries, 
to prevent violence and combat terrorism 
and crime 

16.a.1 Existence of independent national hu-
man rights institutions in compliance with the 
Paris Principles

16.b Promote and enforce non-discrim-
inatory laws and policies for sustainable 
development

16.b.1 Proportion of population reporting hav-
ing personally felt discriminated against or har-
assed in the previous 12 months on the basis 
of a ground of discrimination prohibited under 
international human rights law

Goal 17. Strengthen the means of implementation and revitalize the Global  
Partnership for Sustainable Development

17.1 Strengthen domestic resource mobi-
lization, including through international 
support to developing countries, to im-
prove domestic capacity for tax and other 
revenue collection 

17.1.1 Total government revenue as a propor-
tion of GDP, by source 
17.1.2 Proportion of domestic budget funded 
by domestic taxes 
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Goal 16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, 
provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive in-
stitutions at all levels

Goals and targets )from the 2030 Agenda( Indicators

16.3 Promote the rule of law at the na-
tional and international levels and ensure 
equal access to justice for all 

16.3.1 Proportion of victims of violence in the 
previous 12 months who reported their victimi-
zation to competent authorities or other official-
ly recognized conflict resolution mechanisms 
16.3.2 Unsentenced detainees as a proportion 
of overall prison population 

16.4 By 2030, significantly reduce illicit 
financial and arms flows, strengthen the 
recovery and return of stolen assets and 
combat all forms of organized crime 

16.4.1 Total value of inward and outward illicit 
financial flows (in current United States dol-
lars( 
16.4.2 Proportion of seized small arms and 
light weapons that are recorded and traced, in 
accordance with international standards and le-
gal instruments 

16.5 Substantially reduce corruption and 
bribery in all their forms 

16.5.1 Proportion of persons who had at least 
one contact with a public official and who paid 
a bribe to a public official, or were asked for a 
bribe by those public officials, during the previ-
ous 12 months 
16.5.2 Proportion of businesses that had at least 
one contact with a public official and that paid 
a bribe to a public official, or were asked for a 
bribe by those public officials during the previ-
ous 12 months 

16.6 Develop effective, accountable and 
transparent institutions at all levels 

16.6.1 Primary government expenditures as a 
proportion of original approved budget, by sec-
tor )or by budget codes or similar( 
16.6.2 Proportion of the population satisfied 
with their last experience of public services 

16.7 Ensure responsive, inclusive, partici-
patory and representative decision-mak-
ing at all levels 

16.7.1 Proportions of positions )by sex, age, 
persons with disabilities and population 
groups( in public institutions )national and lo-
cal legislatures, public service, and judiciary( 
compared to national distributions 
16.7.2 Proportion of population who believe 
decision-making is inclusive and responsive, 
by sex, age, disability and population group 
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Goal 15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, 
sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land  
degradation and halt biodiversity loss

Goals and targets )from the 2030 Agenda( Indicators

15.a Mobilize and significantly increase 
financial resources from all sources to 
conserve and sustainably use biodiversity 
and ecosystems 

15.a.1 Official development assistance and 
public expenditure on conservation and sus-
tainable use of biodiversity and ecosystems

15.b Mobilize significant resources from 
all sources and at all levels to finance sus-
tainable forest management and provide 
adequate incentives to developing coun-
tries to advance such management, includ-
ing for conservation and reforestation 

15.b.1 Official development assistance and 
public expenditure on conservation and sus-
tainable use of biodiversity and ecosystems

15.c Enhance global support for efforts to 
combat poaching and trafficking of pro-
tected species, including by increasing the 
capacity of local communities to pursue 
sustainable livelihood opportunities

15.c.1 Proportion of traded wildlife that was 
poached or illicitly trafficked

Goal 16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, 
provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive in-
stitutions at all levels

16.1 Significantly reduce all forms of vio-
lence and related death rates everywhere 

16.1.1 Number of victims of intentional homi-
cide per 100,000 population, by sex and age 
16.1.2 Conflict-related deaths per 100,000 pop-
ulation, by sex, age and cause 
16.1.3 Proportion of population subjected to 
physical, psychological or sexual violence in 
the previous 12 months 
16.1.4 Proportion of population that feel safe 
walking alone around the area they live 

16.2 End abuse, exploitation, trafficking 
and all forms of violence against and tor-
ture of children 

16.2.1 Proportion of children aged 1-17 years 
who experienced any physical punishment and/
or psychological aggression by caregivers in 
the past month 
16.2.2 Number of victims of human trafficking 
per 100,000 population, by sex, age and form 
of exploitation 
16.2.3 Proportion of young women and men 
aged 18-29 years who experienced sexual vio-
lence by age 18 
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Goal 15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, 
sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land  
degradation and halt biodiversity loss

Goals and targets )from the 2030 Agenda( Indicators

15.3 By 2030, combat desertification, re-
store degraded land and soil, including 
land affected by desertification, drought 
and floods, and strive to achieve a land 
degradation-neutral world 

15.3.1 Proportion of land that is degraded over 
total land area

15.4 By 2030, ensure the conservation of 
mountain ecosystems, including their bio-
diversity, in order to enhance their capac-
ity to provide benefits that are essential for 
sustainable development 

15.4.1 Coverage by protected areas of impor-
tant sites for mountain biodiversity 
15.4.2 Mountain Green Cover Index 

15.5 Take urgent and significant action to 
reduce the degradation of natural habi-
tats, halt the loss of biodiversity and, by 
2020, protect and prevent the extinction of 
threatened species 

15.5.1 Red List Index

15.6 Promote fair and equitable sharing of 
the benefits arising from the utilization of 
genetic resources and promote appropriate 
access to such resources, as internation-
ally agreed 

15.6.1 Number of countries that have adopted 
legislative, administrative and policy frame-
works to ensure fair and equitable sharing of 
benefits

15.7 Take urgent action to end poaching 
and trafficking of protected species of flo-
ra and fauna and address both demand and 
supply of illegal wildlife products 

15.7.1 Proportion of traded wildlife that was 
poached or illicitly trafficked

15.8 By 2020, introduce measures to pre-
vent the introduction and significantly re-
duce the impact of invasive alien species 
on land and water ecosystems and control 
or eradicate the priority species 

15.8.1 Proportion of countries adopting rel-
evant national legislation and adequately re-
sourcing the prevention or control of invasive 
alien species

15.9 By 2020, integrate ecosystem and 
biodiversity values into national and local 
planning, development processes, poverty 
reduction strategies and accounts 

15.9.1 Progress towards national targets estab-
lished in accordance with Aichi Biodiversity 
Target 2 of the Strategic Plan for Biodiversity 
2011-2020 
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Goal 14. Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for 
sustainable development

Goals and targets )from the 2030 Agenda( Indicators

14.a Increase scientific knowledge, de-
velop research capacity and transfer ma-
rine technology, taking into account the 
Intergovernmental Oceanographic Com-
mission Criteria and Guidelines on the 
Transfer of Marine Technology, in order 
to improve ocean health and to enhance 
the contribution of marine biodiversity 
to the development of developing coun-
tries, in particular small island develop-
ing States and least developed countries 

14.a.1 Proportion of total research budget al-
located to research in the field of marine tech-
nology 

14.b Provide access for small-scale artisa-
nal fishers to marine resources and mar-
kets 

14.b.1 Progress by countries in the degree of 
application of a legal/regulatory/policy/insti-
tutional framework which recognizes and pro-
tects access rights for small-scale fisheries

14.c Enhance the conservation and sus-
tainable use of oceans and their resources 
by implementing international law as re-
flected in the United Nations Convention 
on the Law of the Sea, which provides 
the legal framework for the conservation 
and sustainable use of oceans and their 
resources, as recalled in paragraph 158 of 
“The future we want” 

14.c.1 Number of countries making progress in 
ratifying, accepting and implementing through 
legal, policy and institutional frameworks, 
ocean-related instruments that implement in-
ternational law, as reflected in the United Na-
tion Convention on the Law of the Sea, for the 
conservation and sustainable use of the oceans 
and their resources 

Goal 15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, 
sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land  
degradation and halt biodiversity loss

15.1 By 2020, ensure the conservation, 
restoration and sustainable use of terres-
trial and inland freshwater ecosystems 
and their services, in particular forests, 
wetlands, mountains and dry lands, in 
line with obligations under international 
agreements 

15.1.1 Forest area as a proportion of total land 
area 
15.1.2 Proportion of important sites for terres-
trial and freshwater biodiversity that are cov-
ered by protected areas, by ecosystem type 

15.2 By 2020, promote the implementa-
tion of sustainable management of all 
types of forests, halt deforestation, restore 
degraded forests and substantially increase 
afforestation and reforestation globally 

15.2.1 Progress towards sustainable forest 
management
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Goal 14. Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for 
sustainable development

Goals and targets )from the 2030 Agenda( Indicators

14.3 Minimize and address the impacts of 
ocean acidification, including through en-
hanced scientific cooperation at all levels 

14.3.1 Average marine acidity )pH( measured 
at agreed suite of representative sampling 
stations

14.4 By 2020, effectively regulate har-
vesting and end overfishing, illegal, un-
reported and unregulated fishing and de-
structive fishing practices and implement 
science-based management plans, in order 
to restore fish stocks in the shortest time 
feasible, at least to levels that can produce 
maximum sustainable yield as determined 
by their biological characteristics 

14.4.1 Proportion of fish stocks within biologi-
cally sustainable levels

14.5 By 2020, conserve at least 10 per 
cent of coastal and marine areas, consist-
ent with national and international law 
and based on the best available scientific 
information

14.5.1 Coverage of protected areas in relation 
to marine areas

14.6 By 2020, prohibit certain forms of 
fisheries subsidies which contribute to 
overcapacity and overfishing, eliminate 
subsidies that contribute to illegal, unre-
ported and unregulated fishing and refrain 
from introducing new such subsidies, 
recognizing that appropriate and effec-
tive special and differential treatment for 
developing and least developed countries 
should be an integral part of the World 
Trade Organization fisheries subsidies ne-
gotiation

14.6.1 Progress by countries in the degree of 
implementation of international instruments 
aiming to combat illegal, unreported and un-
regulated fishing

14.7 By 2030, increase the economic ben-
efits to small island developing States and 
least developed countries from the sus-
tainable use of marine resources, includ-
ing through sustainable management of 
fisheries, aquaculture and tourism 

14.7.1 Sustainable fisheries as a percentage of 
GDP in small island developing States, least 
developed countries and all countries 
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Goal 13. Take urgent action to combat climate change and its impacts

Goals and targets )from the 2030 Agenda( Indicators

13.3 Improve education, awareness-rais-
ing and human and institutional capacity 
on climate change mitigation, adaptation, 
impact reduction and early warning

13.3.1 Number of countries that have integrat-
ed mitigation, adaptation, impact reduction and 
early warning into primary, secondary and ter-
tiary curricula 
13.3.2 Number of countries that have com-
municated the strengthening of institutional, 
systemic and individual capacity-building to 
implement adaptation, mitigation and technol-
ogy transfer, and development actions 

13.a Implement the commitment under-
taken by developed-country parties to the 
United Nations Framework Convention 
on Climate Change to a goal of mobilizing 
jointly $100 billion annually by 2020 from 
all sources to address the needs of devel-
oping countries in the context of meaning-
ful mitigation actions and transparency 
on implementation and fully operational-
ize the Green Climate Fund through its  
capitalization as soon as possible 

13.a.1 Mobilized amount of United States dol-
lars per year starting in 2020 accountable to-
wards the $100 billion commitment

13.b Promote mechanisms for raising 
capacity for effective climate change-
related planning and management in least 
developed countries and small island de-
veloping States, including focusing on 
women, youth and local and marginalized  
communities 

13.b.1 Number of least developed countries 
and small island developing States that are 
receiving specialized support, and amount of 
support, including finance, technology and 
capacity-building, for mechanisms for raising 
capacities for effective climate change-related 
planning and management, including focusing 
on women, youth and local and marginalized 
communities

Goal 14. Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for 
sustainable development
14.1 By 2025, prevent and significantly 
reduce marine pollution of all kinds, in 
particular from land-based activities, 
including marine debris and nutrient  
pollution 

14.1.1 Index of coastal eutrophication and 
floating plastic debris density

14.2 By 2020, sustainably manage and 
protect marine and coastal ecosystems to 
avoid significant adverse impacts, includ-
ing by strengthening their resilience, and 
take action for their restoration in order to 
achieve healthy and productive oceans 

14.2.1 Proportion of national exclusive eco-
nomic zones managed using ecosystem-based 
approaches 
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Goal 12. Ensure sustainable consumption and production patterns 

Goals and targets )from the 2030 Agenda( Indicators

12.b Develop and implement tools to 
monitor sustainable development impacts 
for sustainable tourism that creates jobs 
and promotes local culture and products 

12.b.1 Number of sustainable tourism strate-
gies or policies and implemented action plans 
with agreed monitoring and evaluation tools

12.c Rationalize inefficient fossil-fuel 
subsidies that encourage wasteful con-
sumption by removing market distortions, 
in accordance with national circumstanc-
es, including by restructuring taxation 
and phasing out those harmful subsidies, 
where they exist, to reflect their environ-
mental impacts, taking fully into account 
the specific needs and conditions of devel-
oping countries and minimizing the possi-
ble adverse impacts on their development 
in a manner that protects the poor and the 
affected communities 

12.c.1 Amount of fossil-fuel subsidies per unit 
of GDP )production and consumption( and as a 
proportion of total national expenditure on fos-
sil fuels 

Goal 13. Take urgent action to combat climate change and its impactsb

13.1 Strengthen resilience and adaptive 
capacity to climate-related hazards and 
natural disasters in all countries 

13.1.1 Number of countries with national and 
local disaster risk reduction strategiesa 
13.1.2 Number of deaths, missing persons 
and persons affected by disaster per 100,000  
peoplea 

13.2 Integrate climate change measures 
into national policies, strategies and plan-
ning 

13.2.1 Number of countries that have commu-
nicated the establishment or operationalization 
of an integrated policy/strategy/plan which 
increases their ability to adapt to the adverse 
impacts of climate change, and foster climate 
resilience and low greenhouse gas emissions 
development in a manner that does not threaten 
food production )including a national adapta-
tion plan, nationally determined contribution, 
national communication, biennial update re-
port or other( 

b-Acknowledging that the United Nations Framework Convention on Climate Change is the primary international, 
intergovernmental forum for negotiating the global response to climate change.  
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Goal 12. Ensure sustainable consumption and production patterns 

Goals and targets )from the 2030 Agenda( Indicators

12.2 By 2030, achieve the sustainable 
management and efficient use of natural 
resources 

12.2.1 Material footprint, material footprint per 
capita, and material footprint per GDP 
12.2.2 Domestic material consumption, domes-
tic material consumption per capita, and do-
mestic material consumption per GDP 

12.3 By 2030, halve per capita global food 
waste at the retail and consumer levels 
and reduce food losses along production 
and supply chains, including post-harvest 
losses 

12.3.1 Global food loss index 

12.4 By 2020, achieve the environmen-
tally sound management of chemicals 
and all wastes throughout their life cycle, 
in accordance with agreed international 
frameworks, and significantly reduce their 
release to air, water and soil in order to 
minimize their adverse impacts on human 
health and the environment 

12.4.1 Number of parties to international multi-
lateral environmental agreements on hazardous 
waste, and other chemicals that meet their com-
mitments and obligations in transmitting infor-
mation as required by each relevant agreement 
12.4.2 Hazardous waste generated per capita 
and proportion of hazardous waste treated, by 
type of treatment 

12.5 By 2030, substantially reduce waste 
generation through prevention, reduction, 
recycling and reuse 

12.5.1 National recycling rate, tons of material 
recycled

12.6 Encourage companies, especially 
large and transnational companies, to 
adopt sustainable practices and to inte-
grate sustainability information into their 
reporting cycle 

12.6.1 Number of companies publishing sus-
tainability reports

12.7 Promote public procurement practic-
es that are sustainable, in accordance with 
national policies and priorities 

12.7.1 Number of countries implementing sus-
tainable public procurement policies and ac-
tion plans

12.8 By 2030, ensure that people every-
where have the relevant information and 
awareness for sustainable development 
and lifestyles in harmony with nature 

12.8.1 Extent to which )i( global citizenship 
education and )ii( education for sustainable 
development )including climate change educa-
tion( are mainstreamed in )a( national educa-
tion policies; )b( curricula; )c( teacher educa-
tion; and )d( student assessment 

12.a Support developing countries to 
strengthen their scientific and technological 
capacity to move towards more sustainable 
patterns of consumption and production 

12.a.1 Amount of support to developing coun-
tries on research and development for sustain-
able consumption and production and environ-
mentally sound technologies
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Goal 11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable

Goals and targets )from the 2030 Agenda( Indicators

11.7 By 2030, provide universal access to 
safe, inclusive and accessible, green and 
public spaces, in particular for women and 
children, older persons and persons with 
disabilities 

11.7.1 Average share of the built-up area of cit-
ies that is open space for public use for all, by 
sex, age and persons with disabilities 
11.7.2 Proportion of persons victim of physi-
cal or sexual harassment, by sex, age, disability 
status and place of occurrence, in the previous 
12 months 

11.a Support positive economic, social 
and environmental links between urban, 
peri-urban and rural areas by strengthen-
ing national and regional development 
planning

11.a.1 Proportion of population living in cities 
that implement urban and regional develop-
ment plans integrating population projections 
and resource needs, by size of city

11.b By 2020, substantially increase the 
number of cities and human settlements 
adopting and implementing integrated 
policies and plans towards inclusion, re-
source efficiency, mitigation and adapta-
tion to climate change, resilience to disas-
ters, and develop and implement, in line 
with the Sendai Framework for Disaster 
Risk Reduction 2015-2030, holistic disas-
ter risk management at all levels

11.b.1 Proportion of local governments that 
adopt and implement local disaster risk reduc-
tion strategies in line with the Sendai Frame-
work for Disaster Risk Reduction 2015-2030a 
11.b.2 Number of countries with national and 
local disaster risk reduction strategiesa

11.c Support least developed countries, 
including through financial and technical 
assistance, in building sustainable and re-
silient buildings utilizing local materials

11.c.1 Proportion of financial support to the 
least developed countries that is allocated to 
the construction and retrofitting of sustain-
able, resilient and resource-efficient buildings  
utilizing local materials 

Goal 12. Ensure sustainable consumption and production patterns 

12.1 Implement the 10-Year Framework 
of Programmes on Sustainable Consump-
tion and Production Patterns, all countries 
taking action, with developed countries 
taking the lead, taking into account the de-
velopment and capabilities of developing 
countries 

12.1.1 Number of countries with sustainable 
consumption and production )SCP( national 
action plans or SCP mainstreamed as a priority 
or a target into national policies 
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Goal 11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable

Goals and targets )from the 2030 Agenda( Indicators

11.1 By 2030, ensure access for all to ad-
equate, safe and affordable housing and 
basic services and upgrade slums 

11.1.1 Proportion of urban population living 
in slums, informal settlements or inadequate 
housing

11.2 By 2030, provide access to safe, af-
fordable, accessible and sustainable trans-
port systems for all, improving road safe-
ty, notably by expanding public transport, 
with special attention to the needs of those 
in vulnerable situations, women, children, 
persons with disabilities and older persons 

11.2.1 Proportion of population that has con-
venient access to public transport, by sex, age 
and persons with disabilities

11.3 By 2030, enhance inclusive and sus-
tainable urbanization and capacity for 
participatory, integrated and sustainable 
human settlement planning and manage-
ment in all countries 

11.3.1 Ratio of land consumption rate to popu-
lation growth rate 
11.3.2 Proportion of cities with a direct partici-
pation structure of civil society in urban plan-
ning and management that operate regularly 
and democratically 

11.4 Strengthen efforts to protect and safe-
guard the world’s cultural and natural her-
itage 

11.4.1 Total expenditure )public and private( 
per capita spent on the preservation, protec-
tion and conservation of all cultural and natural 
heritage, by type of heritage )cultural, natural, 
mixed and World Heritage Centre designation(, 
level of government )national, regional and lo-
cal/municipal(, type of expenditure )operating 
expenditure/investment( and type of private 
funding (donations in kind, private non-profit 
sector and sponsorship(

11.5 By 2030, significantly reduce the 
number of deaths and the number of peo-
ple affected and substantially decrease the 
direct economic losses relative to global 
gross domestic product caused by disas-
ters, including water-related disasters, 
with a focus on protecting the poor and 
people in vulnerable situations 

11.5.1 Number of deaths, missing persons and 
persons affected by disaster per 100,000 people a
11.5.2 Direct disaster economic loss in rela-
tion to global GDP, including disaster damage 
to critical infrastructure and disruption of basic 
services a

11.6 By 2030, reduce the adverse per 
capita environmental impact of cities, 
including by paying special attention to 
air quality and municipal and other waste 
management 

11.6.1 Proportion of urban solid waste regularly 
collected and with adequate final discharge out 
of total urban solid waste generated, by cities 
11.6.2 Annual mean levels of fine particulate 
matter )e.g. PM2.5 and PM10( in cities )popu-
lation weighted( 
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Goal 10. Reduce inequality within and among countries

Goals and targets )from the 2030 Agenda( Indicators

10.5 Improve the regulation and monitor-
ing of global financial markets and insti-
tutions and strengthen the implementation 
of such regulations 

10.5.1 Financial Soundness Indicators

10.6 Ensure enhanced representation and 
voice for developing countries in deci-
sion-making in global international eco-
nomic and financial institutions in order to 
deliver more effective, credible, account-
able and legitimate institutions 

10.6.1 Proportion of members and voting rights 
of developing countries in international organi-
zations

10.7 Facilitate orderly, safe, regular and 
responsible migration and mobility of 
people, including through the implemen-
tation of planned and well-managed mi-
gration policies 

10.7.1 Recruitment cost borne by employee as 
a proportion of yearly income earned in coun-
try of destination 
10.7.2 Number of countries that have imple-
mented well-managed migration policies 

10.a Implement the principle of special 
and differential treatment for developing 
countries, in particular least developed 
countries, in accordance with World Trade 
Organization agreements 

10.a.1 Proportion of tariff lines applied to im-
ports from least developed countries and devel-
oping countries with zero-tariff

10.b Encourage official development as-
sistance and financial flows, including for-
eign direct investment, to States where the 
need is greatest, in particular least devel-
oped countries, African countries, small 
island developing States and landlocked 
developing countries, in accordance with 
their national plans and programs 

10.b.1 Total resource flows for development, 
by recipient and donor countries and type of 
flow (e.g. official development assistance, for-
eign direct investment and other flows)

10.c By 2030, reduce to less than 3 per 
cent the transaction costs of migrant re-
mittances and eliminate remittance corri-
dors with costs higher than 5 per cent

10.c.1 Remittance costs as a proportion of the 
amount remitted
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Goal 9. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industri-
alization and foster innovation

Goals and targets )from the 2030 Agenda( Indicators

9.a Facilitate sustainable and resilient 
infrastructure development in develop-
ing countries through enhanced financial, 
technological and technical support to 
African countries, least developed coun-
tries, landlocked developing countries and 
small island developing States 

9.a.1 Total official international support (offi-
cial development assistance plus other official 
flows) to infrastructure 

9.b Support domestic technology develop-
ment, research and innovation in devel-
oping countries, including by ensuring a 
conducive policy environment for, inter 
alia, industrial diversification and value 
addition to commodities 

9.b.1 Proportion of medium and high-tech in-
dustry value added in total value added

9.c Significantly increase access to infor-
mation and communications technology 
and strive to provide universal and afford-
able access to the Internet in least devel-
oped countries by 2020 

9.c.1 Proportion of population covered by a 
mobile network, by technology

Goal 10. Reduce inequality within and among countries

10.1 By 2030, progressively achieve and 
sustain income growth of the bottom 40 
per cent of the population at a rate higher 
than the national average 

10.1.1 Growth rates of household expenditure 
or income per capita among the bottom 40 per 
cent of the population and the total population

10.2 By 2030, empower and promote the 
social, economic and political inclusion 
of all, irrespective of age, sex, disability, 
race, ethnicity, origin, religion or econom-
ic or other status

10.2.1 Proportion of people living below 50 per 
cent of median income, by age, sex and persons 
with disabilities

10.3 Ensure equal opportunity and reduce 
inequalities of outcome, including by elim-
inating discriminatory laws, policies and 
practices and promoting appropriate leg-
islation, policies and action in this regard

10.3.1 Proportion of the population reporting 
having personally felt discriminated against or 
harassed within the previous 12 months on the 
basis of a ground of discrimination prohibited 
under international human rights law 

10.4 Adopt policies, especially fiscal, 
wage and social protection policies, and 
progressively achieve greater equality 

10.4.1 Labour share of GDP, comprising wages 
and social protection transfers
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Goal 9. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable 
industrialization and foster innovation

Goals and targets )from the 2030 Agenda( Indicators

9.1 Develop quality, reliable, sustainable 
and resilient infrastructure, including re-
gional and trans-border infrastructure, to 
support economic development and hu-
man well-being, with a focus on afford-
able and equitable access for all 

9.1.1 Proportion of the rural population who 
live within 2 km of an all-season road 

9.1.2 Passenger and freight volumes, by mode 
of transport 

9.2 Promote inclusive and sustainable in-
dustrialization and, by 2030, significantly 
raise industry’s share of employment and 
gross domestic product, in line with na-
tional circumstances, and double its share 
in least developed countries 

9.2.1 Manufacturing value added as a propor-
tion of GDP and per capita 
9.2.2 Manufacturing employment as a propor-
tion of total employment 

9.3 Increase the access of small-scale in-
dustrial and other enterprises, in particu-
lar in developing countries, to financial 
services, including affordable credit, and 
their integration into value chains and 
markets 

9.3.1 Proportion of small-scale industries in to-
tal industry value added 
9.3.2 Proportion of small-scale industries with 
a loan or line of credit 

9.4 By 2030, upgrade infrastructure and 
retrofit industries to make them sustain-
able, with increased resource-use effi-
ciency and greater adoption of clean and 
environmentally sound technologies and 
industrial processes, with all countries 
taking action in accordance with their re-
spective capabilities 

9.4.1 CO2 emission per unit of value added 

9.5 Enhance scientific research, upgrade 
the technological capabilities of indus-
trial sectors in all countries, in particular 
developing countries, including, by 2030, 
encouraging innovation and substantially 
increasing the number of research and de-
velopment workers per 1 million people 
and public and private research and devel-
opment spending

9.5.1 Research and development expenditure 
as a proportion of GDP 
9.5.2 Researchers (in full-time equivalent) per 
million inhabitants 
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Goal 8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and 
productive employment and decent work for all

Goals and targets )from the 2030 Agenda( Indicators

8.6 By 2020, substantially reduce the pro-
portion of youth not in employment, edu-
cation or training 

8.6.1 Proportion of youth )aged 15-24( not in 
education, employment or training

8.7 Take immediate and effective meas-
ures to eradicate forced labour, end mod-
ern slavery and human trafficking and 
secure the prohibition and elimination of 
the worst forms of child labour, including 
recruitment and use of child soldiers, and 
by 2025 end child labour in all its forms 

8.7.1 Proportion  and number of children aged 
5-17 engaged in child labour, by sex and age

8.8 Protect labour rights and promote safe 
and secure working environments for all 
workers, including migrant workers, in 
particular women migrants, and those in 
precarious employment 

8.8.1 Frequency rates of fatal and non-fatal oc-
cupational injuries, by sex and migrant status 
8.8.2 Increase in national compliance of labour 
rights )freedom of association and collective 
bargaining( based on International Labour Or-
ganization )ILO( textual sources and national 
legislation, by sex and migrant status

8.9 By 2030, devise and implement poli-
cies to promote sustainable tourism that 
creates jobs and promotes local culture 
and products 

8.9.1 Tourism direct GDP as a proportion of to-
tal GDP and in growth rate 
8.9.2 Number of jobs in tourism industries as a 
proportion of total jobs and growth rate of jobs, 
by sex

8.10 Strengthen the capacity of domestic 
financial institutions to encourage and 
expand access to banking, insurance and 
financial services for all 

8.10.1 Number of commercial bank branches 
and automated teller machines )ATMs( per 
100,000 adults 
8.10.2 Proportion of adults )15 years and older( 
with an account at a bank or other financial insti-
tution or with a mobile money service provider 

8.a Increase Aid for Trade support for 
developing countries, in particular least 
developed countries, including through 
the Enhanced Integrated Framework for 
Trade-related Technical Assistance to 
Least Developed Countries

8.a.1 Aid for Trade commitments and disburse-
ments

8.b By 2020, develop and operationalize a 
global strategy for youth employment and 
implement the Global Jobs Pact of the In-
ternational Labour Organization 

8.b.1 Total government spending in social pro-
tection and employment programmes as a Pro-
portion  of the national budgets and GDP
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Goal 7. Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy  
for all

Goals and targets )from the 2030 Agenda( Indicators

7.b By 2030, expand infrastructure and 
upgrade technology for supplying modern 
and sustainable energy services for all in 
developing countries, in particular least 
developed countries, small island devel-
oping States and landlocked developing 
countries, in accordance with their respec-
tive programmes of support 

7.b.1 Investments in energy efficiency as a 
percentage of GDP and the amount of foreign 
direct investment in financial transfer for infra-
structure and technology to sustainable devel-
opment services 

Goal 8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and 
productive employment and decent work for all
8.1 Sustain per capita economic growth in 
accordance with national circumstances 
and, in particular, at least 7 per cent gross 
domestic product growth per annum in the 
least developed countries

8.1.1 Annual growth rate of real GDP per capita

8.2 Achieve higher levels of economic 
productivity through diversification, 
technological upgrading and innovation, 
including through a focus on high-value 
added and labour-intensive sectors 

8.2.1 Annual growth rate of real GDP per em-
ployed person

8.3 Promote development-oriented poli-
cies that support productive activities, de-
cent job creation, entrepreneurship, crea-
tivity and innovation, and encourage the 
formalization and growth of micro-, small-
and medium-sized enterprises, includ-
ing through access to financial services 

8.3.1 Proportion of informal employment in 
non-agriculture employment, by sex

8.4 Improve progressively, through 2030, 
global resource efficiency in consumption 
and production and endeavor to decouple 
economic growth from environmental 
degradation, in accordance with the 10-
Year Framework of Programmes on Sus-
tainable Consumption and Production, 
with developed countries taking the lead 

8.4.1 Material footprint, material footprint per 
capita, and material footprint per GDP 
8.4.2 Domestic material consumption, domes-
tic material consumption per capita, and do-
mestic material consumption per GDP 

8.5 By 2030, achieve full and productive 
employment and decent work for all wom-
en and men, including for young people 
and persons with disabilities, and equal 
pay for work of equal value 

8.5.1 Average hourly earnings of female and 
male employees, by occupation, age group and 
persons with disabilities 
8.5.2 Unemployment rate, by sex, age group 
and persons with disabilities 
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Goal 6. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation 
for all

Goals and targets )from the 2030 Agenda( Indicators

6.5 By 2030, implement integrated water 
resources management at all levels, in-
cluding through trans boundary coopera-
tion as appropriate 

6.5.1 Degree of integrated water resources 
management implementation )0-100(
6.5.2 Proportion of transboundary basin area 
with an operational arrangement for water co-
operation

6.6 By 2020, protect and restore water-
related ecosystems, including mountains, 
forests, wetlands, rivers, aquifers and lakes 

6.6.1 change in the extent of water-related eco-
systems over time

6.a By 2030, expand international coop-
eration and capacity-building support to 
developing countries in water-and sani-
tation-related activities and programmes, 
including water harvesting, desalination, 
water efficiency, wastewater treatment, 
recycling and reuse technologies 

6.a.1 Amount of water-and sanitation-related 
official development assistance that is part of a 
government coordinated spending plan 

6.b Support and strengthen the participa-
tion of local communities in improving 
water and sanitation management 

6.b.1 Proportion of local administrative units 
with established and operational policies and 
procedures for participation of local communi-
ties in water and sanitation management

Goal 7. Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy  
for all
7.1 By 2030, ensure universal access to 
affordable, reliable and modern energy 
services 

7.1.1 Proportion of population with access to 
electricity 
7.1.2 Proportion of population with primary re-
liance on clean fuels and technology 

7.2 By 2030, increase substantially the 
share of renewable energy in the global 
energy mix 

7.2.1 Renewable energy share in the total final 
energy consumption

7.3 By 2030, double the global rate of im-
provement in energy efficiency 

7.3.1 Energy intensity measured in terms of 
primary energy and gross domestic product 
)GDP(

7.a By 2030, enhance international co-
operation to facilitate access to clean 
energy research and technology, includ-
ing renewable energy, energy efficiency 
and advanced and cleaner fossil-fuel 
technology, and promote investment in 
energy infrastructure and clean energy 
 technology 

7.a.1 Mobilized amount of United States dol-
lars per year starting in 2020 accountable to-
wards the $100 billion commitment
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Goal 5. Achieve gender equality and empower all women and girls 

Goals and targets )from the 2030 Agenda( Indicators

5.a Undertake reforms to give women 
equal rights to economic resources, as 
well as access to ownership and control 
over land and other forms of property, fi-
nancial services, inheritance and natural 
resources, in accordance with national 
laws 

5.a.1 )a( Percentage of people with ownership 
or secure rights over agricultural land )out of 
total agricultural population(, by sex; and )b( 
share of women among owners or rights-bear-
ers of agricultural land, by type of tenure
5.a.2 Proportion of countries where the legal 
framework (including customary law) guaran-
tees women’s equal rights to land ownership 
and/or control

5.b Enhance the use of enabling technol-
ogy, in particular information and com-
munications technology, to promote the 
empowerment of women 

5.b.1 Proportion of individuals who own a mo-
bile telephone, by sex 

5.c Adopt and strengthen sound policies 
and enforceable legislation for the promo-
tion of gender equality and the empower-
ment of all women and girls at all levels 

5.c.1 Proportion of countries with systems to 
track and make public allocations for gender 
equality and women’s empowerment

Goal 6. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation 
for all

6.1 By 2030, achieve universal and equita-
ble access to safe and affordable drinking 
water for all 

6.1.1 Proportion of population using safely 
managed drinking water services

6.2 By 2030, achieve access to adequate 
and equitable sanitation and hygiene for 
all and end open defecation, paying spe-
cial attention to the needs of women and 
girls and those in vulnerable situations 

6.2.1 Proportion of population using safely 
managed sanitation services, including a hand-
washing facility with soap and water

6.3 By 2030, improve water quality by 
reducing pollution, eliminating dump-
ing and minimizing release of hazardous 
chemicals and materials, halving the pro-
portion of untreated wastewater and sub-
stantially increasing recycling and safe 
reuse globally 

6.3.1 Proportion of wastewater safely treated 
6.3.2 Proportion of bodies of water with good 
ambient water quality 

6.4 By 2030, substantially increase water-
use efficiency across all sectors and ensure 
sustainable withdrawals and supply of 
freshwater to address water scarcity and 
substantially reduce the number of people 
suffering from water scarcity 

6.4.1 Proportion  change in water use efficiency 
over time 
6.4.2 Level of water stress: freshwater with-
drawal as a proportion of available freshwater 
resources 
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Goal 5. Achieve gender equality and empower all women and girls 

Goals and targets )from the 2030 Agenda( Indicators

5.1 End all forms of discrimination against 
all women and girls everywhere 

5.1.1 Whether or not legal frameworks are in 
place to promote, enforce and monitor equality 
and non-discrimination on the basis of sex

5.2 Eliminate all forms of violence against 
all women and girls in the public and pri-
vate spheres, including trafficking and 
sexual and other types of exploitation 

5.2.1 Proportion of ever-partnered women and 
girls aged 15 years and older subjected to phys-
ical, sexual or psychological violence by a cur-
rent or former intimate partner in the previous 
12 months, by form of violence and by age
5.2.2 Proportion of women and girls aged 15 
years and older subjected to sexual violence by 
persons other than an intimate partner in the 
previous 12 months, by age and place of oc-
currence 

5.3 Eliminate all harmful practices, such 
as child, early and forced marriage and fe-
male genital mutilation 

5.3.1 Proportion of women aged 20-24 who 
were married or in a union before age 15 and 
before age 18 
5.3.2 Proportion of girls and women aged 15-
49 who have undergone female genital mutila-
tion/cutting, by age 

5.4 Recognize and value unpaid care and 
domestic work through the provision of 
public services, infrastructure and social 
protection policies and the promotion of 
shared responsibility within the household 
and the family as nationally appropriate 

5.4.1 Proportion of time spent on unpaid do-
mestic and care work, by sex, age group and 
location

5.5 Ensure women’s full and effective 
participation and equal opportunities for 
leadership at all levels of decision-making 
in political, economic and public life 

5.5.1 Proportion of seats held by women in na-
tional parliaments and local governments 
5.5.2 Proportion of women in managerial 
positions 

5.6 Ensure universal access to sexual 
and reproductive health and reproductive 
rights as agreed in accordance with the 
Programme of Action of the International 
Conference on Population and Develop-
ment and the Beijing Platform for Action 
and the outcome documents of their re-
view conferences 

5.6.1 Proportion of women aged 15-49 who 
make their own informed decisions regarding 
sexual relations, contraceptive use and repro-
ductive health care 
5.6.2 Number of countries with laws and regu-
lations that guarantee women aged 15-49 ac-
cess to sexual and reproductive health care, 
information and education 
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Goal 4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong 
learning opportunities for all

Goals and targets )from the 2030 Agenda( Indicators

4.6 By 2030, ensure that all youth and 
a substantial proportion of adults, both 
men and women, achieve literacy and  
numeracy 

4.6.1 Percentage of population in a given age 
group achieving at least a fixed level of pro-
ficiency in functional (a) literacy and (b) nu-
meracy skills, by sex 

4.7 By 2030, ensure that all learners ac-
quire the knowledge and skills needed to 
promote sustainable development, includ-
ing, among others, through education for 
sustainable development and sustainable 
lifestyles, human rights, gender equality, 
promotion of a culture of peace and non-
violence, global citizenship and apprecia-
tion of cultural diversity and of culture’s 
contribution to sustainable development 

4.7.1 Extent to which )i( global citizenship 
education and )ii( education for sustainable de-
velopment, including gender equality and hu-
man rights, are mainstreamed at all levels in: 
)a( national education policies, )b( curricula, 
)c( teacher education and )d( student assess-
ment 

4.a Build and upgrade education facilities 
that are child, disability and gender sensi-
tive and provide safe, non-violent, inclu-
sive and effective learning environments 
for all 

4.a.1 Proportion of schools with access to: )a( 
electricity; )b( the Internet for pedagogical pur-
poses; )c( computers for pedagogical purposes; 
)d( adapted infrastructure and materials for 
students with disabilities; )e( single-sex basic 
sanitation facilities; and )f( basic hand wash-
ing facilities )as per the Water, Sanitation and 
Hygiene for All (WASH) indicator definitions)

4.b By 2020, substantially expand globally 
the number of scholarships available to de-
veloping countries, in particular least de-
veloped countries, small island developing 
States and African countries, for enrolment 
in higher education, including vocational 
training and information and communica-
tions technology, technical, engineering 
and scientific programmes, in developed 
countries and other developing countries 

4.b.1 Volume of official development assis-
tance flows for scholarships by sector and type 
of study

4.c By 2030, substantially increase the 
supply of qualified teachers, including 
through international cooperation for 
teacher training in developing countries, 
especially least developed countries and 
small island developing States 

4.c.1 Proportion of teachers in: )a( pre-primary; 
)b( primary; )c( lower secondary; and )d( upper 
secondary education who have received at least 
the minimum organized teacher training )e.g. 
pedagogical training( pre-service or in-service 
required for teaching at the relevant level in a 
given country. 
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Goal 3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages

Goals and targets )from the 2030 Agenda( Indicators

3.c Substantially increase health financing 
and the recruitment, development, train-
ing and retention of the health workforce 
in developing countries, especially in least 
developed countries and small island de-
veloping States 

3.c.1 Health worker density and distribution

3.d Strengthen the capacity of all coun-
tries, in particular developing countries, 
for early warning, risk reduction and man-
agement of national and global health risks 

3.d.1 International Health Regulations )IHR( 
capacity and health emergency preparedness 

Goal 4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong 
learning opportunities for all
4.1 By 2030, ensure that all girls and boys 
complete free, equitable and quality pri-
mary and secondary education leading to 
relevant and effective learning outcomes 

4.1.1 Proportion of children and young people: 
)a( in grades 2/3; )b( at the end of primary; and 
)c( at the end of lower secondary achieving at 
least a minimum proficiency level in (i) reading 
and )ii( mathematics, by sex 

4.2 By 2030, ensure that all girls and boys 
have access to quality early childhood 
development, care and pre-primary edu-
cation so that they are ready for primary 
education 

4.2.1 Proportion of children under 5 years of 
age who are developmentally on track in health, 
learning and psychosocial well-being, by sex 
4.2.2 Participation rate in organized learning 
(one year before the official primary entry age) 
, by sex 

4.3 By 2030, ensure equal access for all 
women and men to affordable and quality 
technical, vocational and tertiary educa-
tion, including university 

4.3.1 Participation rate of youth and adults in 
formal and non-formal education and training 
in the previous 12 months ,by sex

4.4 By 2030, substantially increase the 
number of youth and adults who have rel-
evant skills, including technical and voca-
tional skills, for employment, decent jobs 
and entrepreneurship

4.4.1 Proportion of youth and adults with infor-
mation and communications technology )ICT( 
skills, by type of skill

4.5 By 2030, eliminate gender disparities 
in education and ensure equal access to all 
levels of education and vocational train-
ing for the vulnerable, including persons 
with disabilities, indigenous peoples and 
children in vulnerable situations 

4.5.1 Parity indices )female/male, rural/urban, 
bottom/top wealth quintile and others such as 
disability status, indigenous peoples and con-
flict-affected, as data become available) for all 
education indicators on this list that can be dis-
aggregated 
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Goal 3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages

Goals and targets )from the 2030 Agenda( Indicators

3.7 By 2030, ensure universal access to 
sexual and reproductive health-care ser-
vices, including for family planning, in-
formation and education, and the integra-
tion of reproductive health into national 
strategies and programmes 

3.7.1 Proportion of women of reproductive age 
)aged 15-49( who have their need for family 
planning satisfied with modern methods 
3.7.2 Adolescent birth rate )aged 10-14; aged 
15-19( per 1,000 women in that age group 

3.8 Achieve universal health coverage, in-
cluding financial risk protection, access to 
quality essential health-care services and 
access to safe, effective, quality and af-
fordable essential medicines and vaccines 
for all 

3.8.1 Coverage of essential health services )de-
fined as the average coverage of essential ser-
vices based on tracer interventions that include 
reproductive, maternal, newborn and child 
health, infectious diseases, non-communica-
ble diseases and service capacity and access, 
among the general and the most disadvantaged 
population( 
3.8.2 Number of people covered by health in-
surance or a public health system per 1,000 
population 

3.9 By 2030, substantially reduce the 
number of deaths and illnesses from haz-
ardous chemicals and air, water and soil 
pollution and contamination

3.9.1 Mortality rate attributed to household and 
ambient air pollution 
3.9.2 Mortality rate attributed to unsafe water, 
unsafe sanitation and lack of hygiene (exposure 
to unsafe Water, Sanitation and Hygiene for All 
)WASH( services(
 3.9.3 Mortality rate attributed to unintentional 
poisoning 

3.a Strengthen the implementation of the 
World Health Organization Framework 
Convention on Tobacco Control in all 
countries, as appropriate 

3.a.1 Age-standardized prevalence of current 
tobacco use among persons aged 15 years and 
older

3.b Support the research and development of 
vaccines and medicines for the communicable 
and non-communicable diseases that primarily 
affect developing countries, provide access to 
affordable essential medicines and vaccines, in 
accordance with the Doha Declaration on the 
TRIPS Agreement and Public Health, which 
affirms the right of developing countries to use 
to the full the provisions in the Agreement on 
Trade-Related Aspects of Intellectual Property 
Rights regarding flexibilities to protect pub-
lic health, and, in particular, provide access to 
medicines for all 

3.b.1 Proportion of the population with access 
to affordable medicines and vaccines on a sus-
tainable basis 
3.b.2 Total net official development assistance 
to the medical research and basic health sectors 
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Goal 3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages

Goals and targets )from the 2030 Agenda( Indicators

3.1 By 2030, reduce the global maternal 
mortality ratio to less than 70 per 100,000 
live births 

3.1.1 Maternal mortality ratio 
3.1.2 Proportion of births attended by skilled 
health personnel 

3.2 By 2030, end preventable deaths of 
newborns and children under 5 years of 
age, with all countries aiming to reduce 
neonatal mortality to at least as low as 12 
per 1,000 live births and under-5 mortality 
to at least as low as 25 per 1,000 live births 

3.2.1 Under five mortality rate
3.2.2 Neonatal mortality rate 

3.3 By 2030, end the epidemics of AIDS, 
tuberculosis, malaria and neglected tropi-
cal diseases and combat hepatitis, water-
borne diseases and other communicable 
diseases 

3.3.1 Number of new HIV infections per 1,000 
uninfected population, by sex, age and key 
populations 
3.3.2 Tuberculosis incidence per 1,000 
population 
3.3.3 Malaria incidence per 1,000 population
3.3.4 Hepatitis B incidence per 100,000 
population 
3.3.5 Number of people requiring interventions 
against neglected tropical diseases 

3.4 By 2030, reduce by one third prema-
ture mortality from non-communicable 
diseases through prevention and treatment 
and promote mental health and well-being 

3.4.1 Mortality rate attributed to cardiovascular 
disease, cancer, diabetes or chronic respiratory 
disease 
3.4.2 Suicide mortality rate 

3.5 Strengthen the prevention and treat-
ment of substance abuse, including nar-
cotic drug abuse and harmful use of alco-
hol 

3.5.1 Coverage of treatment interventions 
)pharmacological, psychosocial and rehabilita-
tion and aftercare services( for substance use 
disorders 
3.5.2 Harmful use of alcohol, defined accord-
ing to the national context as alcohol per capita 
consumption )aged 15 years and older( within a 
calendar year in liters of pure alcohol 

3.6 By 2020, halve the number of global 
deaths and injuries from road traffic ac-
cidents 

3.6.1 Death rate due to road traffic injuries   
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Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote 
sustainable agriculture

Goals and targets )from the 2030 Agenda( Indicators

2.4 By 2030, ensure sustainable food pro-
duction systems and implement resilient 
agricultural practices that increase pro-
ductivity and production, that help main-
tain ecosystems, that strengthen capacity 
for adaptation to climate change, extreme 
weather, drought, flooding and other dis-
asters and that progressively improve land 
and soil quality 

2.4.1 Proportion of agricultural area under 
productive and sustainable agriculture 

2.5 By 2020, maintain the genetic diver-
sity of seeds, cultivated plants and farmed 
and domesticated animals and their re-
lated wild species, including through 
soundly managed and diversified seed and 
plant banks at the national, regional and 
international levels, and promote access to 
and fair and equitable sharing of benefits 
arising from the utilization of genetic re-
sources and associated traditional knowl-
edge, as internationally agreed 

2.5.1 Number of plant and animal genetic  
resources for food and agriculture secured in 
either medium or long-term conservation  
facilities 
2.5.2 Proportion of local breeds classified as 
being at risk, not-at-risk or at unknown level of 
risk of extinction 

2.a Increase investment, including through 
enhanced international cooperation, in ru-
ral infrastructure, agricultural research 
and extension services, technology de-
velopment and plant and livestock gene 
banks in order to enhance agricultural pro-
ductive capacity in developing countries, 
in particular least developed countries 

2.a.1 The agriculture orientation index for 
government expenditures 
2.a.2 Total official flows (official development 
assistance plus other official flows) to the 
agriculture sector

2.b Correct and prevent trade restrictions 
and distortions in world agricultural mar-
kets, including through the parallel elimi-
nation of all forms of agricultural export 
subsidies and all export measures with 
equivalent effect, in accordance with the 
mandate of the Doha Development Round 

2.b.1 Producer Support Estimate 
2.b.2 Agricultural export subsidies 

2.c Adopt measures to ensure the proper 
functioning of food commodity markets 
and their derivatives and facilitate timely 
access to market information, including 
on food reserves, in order to help limit ex-
treme food price volatility 

2.c.1 Indicator of food price anomalies 
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Goal 1. End poverty in all its forms everywhere

Goals and targets )from the 2030 Agenda( Indicators

1.a Ensure significant mobilization of re-
sources from a variety of sources, includ-
ing through enhanced development coop-
eration, in order to provide adequate and 
predictable means for developing coun-
tries, in particular least developed coun-
tries, to implement programmes and poli-
cies to end poverty in all its dimensions 

1.a.1 Proportion of resources allocated by the 
government directly to poverty reduction 
programmes
1.a.2 Proportion of total government spending 
on essential services )education, health and 
social protection( 

1.b Create sound policy frameworks at the 
national, regional and international levels, 
based on pro-poor and gender-sensitive 
development strategies, to support accel-
erated investment in poverty eradication 
actions 

1.b.1 Proportion of government recurrent and 
capital spending to sectors that disproportion-
ately benefit women, the poor and vulnerable 
groups 

Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote 
sustainable agriculture
2.1 By 2030, end hunger and ensure ac-
cess by all people, in particular the poor 
and people in vulnerable situations, in-
cluding infants, to safe, nutritious and suf-
ficient food all year round 

2.1.1 Prevalence of undernourishment 
2.1.2 Prevalence of moderate or severe food 
insecurity in the population, based on the Food 
Insecurity Experience Scale )FIES( 

2.2 By 2030, end all forms of malnutri-
tion, including achieving, by 2025, the 
internationally agreed targets on stunting 
and wasting in children under 5 years of 
age, and address the nutritional needs of 
adolescent girls, pregnant and lactating 
women and older persons 

2.2.1 Prevalence of stunting )height for age 
<-2 standard deviation from the median of 
the World Health Organization )WHO( Child 
Growth Standards( among children under 5 
years of age 
2.2.2 Prevalence of malnutrition )weight for 
height >+2 or <-2 standard deviation from the 
median of the WHO Child Growth Standards( 
among children under 5 years of age, by type 
)wasting and overweight( 

2.3 By 2030, double the agricultural pro-
ductivity and incomes of small-scale food 
producers, in particular women, indig-
enous peoples, family farmers, pastoral-
ists and fishers, including through secure 
and equal access to land, other productive 
resources and inputs, knowledge, financial 
services, markets and opportunities for 
value addition and non-farm employment 

2.3.1 Volume of production per labour unit by 
classes of farming/pastoral/forestry enterprise 
size 
2.3.2 Average income of small-scale food 
producers, by sex and indigenous status 
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Goal 1. End poverty in all its forms everywhere

Goals and targets )from the 2030 Agenda( Indicators

1.1 By 2030, eradicate extreme poverty for 
all people everywhere, currently measured 
as people living on less than $1.25 a day 

1.1.1 Proportion of population below the inter-
national poverty line, by sex, age, employment 
status and geographical location )urban/rural( 

1.2 By 2030, reduce at least by half the 
proportion of men, women and children of 
all ages living in poverty in all its dimen-
sions according to national definitions 

1.2.1 Proportion of population living below the 
national poverty line, by sex and age
1.2.2 Proportion of men, women and children 
of all ages living in poverty in all its dimen-
sions according to national definitions 

1.3 Implement nationally appropriate so-
cial protection systems and measures for 
all, including floors, and by 2030 achieve 
substantial coverage of the poor and the 
vulnerable

1.3.1 Percentage of the population covered by 
social protection floors/systems, disaggregated 
by sex, and distinguishing children, the unem-
ployed, old-age persons, persons with disabili-
ties, pregnant women/ newborns, work injury 
victims, the poor and the vulnerable

1.4 By 2030, ensure that all men and 
women, in particular the poor and the 
vulnerable, have equal rights to economic 
resources, as well as access to basic ser-
vices, ownership and control over land 
and other forms of property, inheritance, 
natural resources, appropriate new tech-
nology and financial services, including 
microfinance

1.4.1 Proportion of population living in 
households with access to basic services 
1.4.2 Proportion of total adult population with 
secure tenure rights to land, with legally rec-
ognized documentation and who perceive their 
rights to land as secure, by sex and by type of  
tenure

1.5 By 2030, build the resilience of the 
poor and those in vulnerable situations 
and reduce their exposure and vulnerabil-
ity to climate-related extreme events and 
other economic, social and environmental 
shocks and disasters

1.5.1 Number of deaths, missing persons and 
persons affected by disaster per 100,000 peoplea 
1.5.2 Direct disaster economic loss in relation 
to global gross domestic product )GDP(a 
1.5.3 Number of countries with national and 
 local disaster risk reduction strategiesa 

a - An open-ended intergovernmental expert working group on indicators and terminology relating to disaster risk 
reduction established by the General Assembly )resolution 69/284( is developing a set of indicators to measure 
global progress in the implementation of the Sendai Framework. These indicators will eventually reflect the agree-
ments on the Sendai Framework indicators.

 Sustainable Development Goal indicators 
Sustainable Development Goal indicators should be disaggregated, where rel-

evant, by income, sex, age, race, ethnicity, migratory status, disability and geo-
graphic location, or other characteristics, in accordance with the Fundamental 
Principles of Official Statistics (General Assembly resolution 68/261).
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Instruments mentioned in the section entitled 
“Sustainable Development Goals and targets”

World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control (United  
Nations, Treaty Series, vol. 2302, No. 41032(

Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 (resolution 69/283,  
annex II(

United Nations Convention on the Law of the Sea )United Nations, Treaty  
Series, vol. 1833, No. 31363(

“The future we want” )resolution 66/288, annex(
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high-level political forum will provide high-level political guidance on the Agenda 
and its implementation, identify progress and emerging challenges and mobilize  
further actions to accelerate implementation. The next high-level political forum  
under the auspices of the General Assembly will be held in 2019, with the  
cycle of meetings thus reset, in order to maximize coherence with the quadrennial  
comprehensive policy review process.

88. We also stress the importance of system-wide strategic planning, implemen-
tation and reporting in order to ensure coherent and integrated support to the im-
plementation of the new Agenda by the United Nations development  system. The 
relevant governing bodies should take action to review such support to implemen-
tation and to report on progress and obstacles. We welcome the ongoing dialogue 
in the Economic and Social Council on the longer-term positioning of the United 
Nations development system and look forward to taking action on these issues, as 
appropriate.

89. The high-level political forum will support participation in follow-up and  
review processes by the major groups and other relevant stakeholders in line with 
resolution 67/290. We call upon those actors to report on their contribution to the  
implementation of the Agenda.

90. We request the Secretary-General, in consultation with Member States, to  
prepare a report, for consideration at the seventieth session of the General  Assem-
bly in preparation for the 2016 meeting of the high-level political forum, which 
outlines critical milestones towards coherent, efficient and inclusive follow-up and 
review at the global level. The report should include a proposal on the organiza-
tional  arrangements for State-led reviews at the high-level political forum under 
the  auspices of the Economic and Social Council, including recommendations on 
voluntary common reporting guidelines. It should clarify institutional responsibili-
ties and provide guidance on annual themes, on a sequence of thematic reviews, 
and on options for periodic reviews for the high-level political forum.

91. We reaffirm our unwavering commitment to achieving this Agenda and  
utilizing it to the full to transform our world for the better by 2030.

4th plenary meeting
25 September 2015
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information collected at the regional level. The high-level political forum will 
also be informed by the Global Sustainable Development Report, which shall  
strengthen the science-policy interface and could provide a strong evidence-based  
instrument to support policymakers in promoting poverty eradication and sustainable  
development. We invite the President of the Economic and Social Council to con-
duct a process of consultations on the scope, methodology and frequency of the 
global report as well as its relation to the progress report, the outcome of which 
should be reflected in the ministerial declaration of the session of the high-level 
political forum in 2016.

84. The high-level political forum, under the auspices of the Economic and 
Social Council, shall carry out regular reviews, in line with General Assembly  
resolution 67/290 of 9 July 2013. Reviews will be voluntary, while encouraging  
reporting, and include developed and developing countries as well as relevant  
United Nations entities and other stakeholders, including civil society and the  
private sector. They shall be State-led, involving ministerial and other relevant 
high-level participants. They shall provide a platform for partnerships, including 
through the participation of major groups and other relevant stakeholders.

85. Thematic reviews of progress on the Sustainable Development Goals, includ-
ing cross-cutting issues, will also take place at the high-level political forum. These 
will be supported by reviews by the functional commissions of the Economic and 
Social Council and other intergovernmental bodies and forums which should re-
flect the integrated nature of the Goals as well as the interlinkages between them. 
They will engage all relevant stakeholders and, where possible, feed into, and be 
aligned with, the cycle of the high-level political forum.

86. We welcome, as outlined in the Addis Ababa Action Agenda, the dedicated 
follow-up and review for the financing for development outcomes as well as all 
the means of implementation of the Sustainable Development Goals which is  
integrated with the follow-up and review framework of this Agenda. The  
intergovernmentally agreed conclusions and recommendations of the annual Eco-
nomic and Social Council forum on financing for development will be fed into the 
overall follow-up and review of the implementation of this Agenda in the high-
level political forum.

87. Meeting every four years under the auspices of the General Assembly, the  
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other institutions can also support these processes.

Regional level
80. Follow-up and review at the regional and subregional levels can, as  

appropriate, provide useful opportunities for peer learning, including through  
voluntary reviews, sharing of best practices and discussion on shared targets. We  
welcome in this respect the cooperation of regional and subregional commissions 
and organizations. Inclusive regional processes will draw on national level reviews 
and contribute to follow-up and review at the global level, including at the high-
level political forum on sustainable development.

81. Recognizing the importance of building on existing follow-up and review  
mechanisms at the regional level and allowing adequate policy space, we encour-
age all Member States to identify the most suitable regional forum in which to  
engage. United Nations regional commissions are encouraged to continue support-
ing Member States in this regard.

Global level
82. The high-level political forum will have a central role in overseeing a  

network of follow-up and review processes at the global level, working coherently 
with the General Assembly, the Economic and Social Council and other relevant 
organs and forums, in accordance with existing mandates. It will facilitate sharing 
of experiences, including successes, challenges and lessons learned, and provide 
political leadership, guidance and recommendations for follow-up. It will promote 
system-wide coherence and coordination of sustainable development policies. It 
should ensure that the Agenda remains relevant and ambitious and should focus on 
the assessment of progress, achievements and challenges faced by developed and 
developing countries as well as new and emerging issues. Effective linkages will 
be made with the follow-up and review arrangements of all relevant United Nations  
conferences and processes, including on least developed countries, small island  
developing States and landlocked developing countries.

83. Follow-up and review at the high-level political forum will be informed by 
an annual progress report on the Sustainable Development Goals to be prepared by 
the Secretary-General in cooperation with the United Nations system, based on the 
global indicator framework and data produced by national statistical systems and  
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work, to be developed by the Inter-Agency and Expert Group on Sustainable  
Development Goal Indicators, will be agreed by the Statistical Commission by 
March 2016 and adopted thereafter by the Economic and Social Council and the 
General Assembly, in line with existing mandates. This framework will be simple 
yet robust, address all Sustainable Development Goals and targets, including for 
means of implementation, and preserve the political balance, integration and ambi-
tion contained therein.

76. We will support developing countries, particularly African countries, least  
developed countries, small island developing States and landlocked developing 
countries, in strengthening the capacity of national statistical offices and data  
systems to ensure access to high-quality, timely, reliable and disaggregated data. 
We will promote transparent and accountable scaling-up of appropriate public-
private cooperation to exploit the contribution to be made by a wide range of data, 
including earth observation and geospatial information, while ensuring national 
ownership in supporting and tracking progress.

77. We commit to fully engage in conducting regular and inclusive reviews of 
progress at the subnational, national, regional and global levels. We will draw 
as far as possible on the existing network of follow-up and review institutions 
and mechanisms. National reports will allow assessments of progress and iden-
tify challenges at the regional and global level. Along with regional dialogues and 
global reviews, they will inform recommendations for follow-up at various levels.

National level
78. We encourage all Member States to develop as soon as practicable ambitious 

national responses to the overall implementation of this Agenda. These can support 
the transition to the Sustainable Development Goals and build on existing planning 
instruments, such as national development and sustainable development strategies, 
as appropriate.

79. We also encourage Member States to conduct regular and inclusive  
reviews of progress at the national and subnational levels which are country-led 
and country-driven. Such reviews should draw on contributions from indigenous  
peoples, civil society, the private sector and other stakeholders, in line with  
national circumstances, policies and priorities. National parliaments as well as 
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)c( They will maintain a longer-term orientation, identify achievements,  
challenges, gaps and critical success factors and support countries in making 
informed policy choices. They will help to mobilize the necessary means of  
implementation and partnerships, support the identification of solutions and 
best practices and promote the coordination and effectiveness of the interna-
tional development system.

)d( They will be open, inclusive, participatory and transparent for all people 
and will support reporting by all relevant stakeholders.

)e( They will be people-centred, gender-sensitive, respect human rights and 
have a particular focus on the poorest, most vulnerable and those furthest  
behind.

)f( They will build on existing platforms and processes, where these exist, 
avoid duplication and respond to national circumstances, capacities, needs and  
priorities. They will evolve over time, taking into account emerging issues 
and the development of new methodologies, and will minimize the reporting  
burden on national administrations.

)g( They will be rigorous and based on evidence, informed by country-led  
evaluations and data which is high-quality, accessible, timely, reliable and  
disaggregated by income, sex, age, race, ethnicity, migration status, disability 
and geographic location and other characteristics relevant in national contexts.

(h) They will require enhanced capacity-building support for developing  
countries, including the strengthening of national data systems and evaluation 
programmes, particularly in African countries, least developed countries, small 
island developing States, landlocked developing countries and middle-income 
countries.

(i) They will benefit from the active support of the United Nations system and 
other multilateral institutions.

75. The Goals and targets will be followed up and reviewed using a set of global 
indicators. These will be complemented by indicators at the regional and national  
levels which will be developed by Member States, in addition to the outcomes 
of work undertaken for the development of the baselines for those targets where  
national and global baseline data does not yet exist. The global indicator frame-
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• The meetings of the high-level political forum will be informed by the 
summary of the multi-stakeholder forum. The themes for the subsequent  
multi-stakeholder forum on science, technology and innovation for the Sustain-
able Development Goals will be considered by the high-level political forum on 
sustainable development, taking into account expert inputs from the task team.

71. We reiterate that this Agenda and the Sustainable Development Goals and 
targets, including the means of implementation, are universal, indivisible and  
interlinked.

 Follow-up and review
72. We commit to engaging in systematic follow-up and review of the implemen-

tation of this Agenda over the next 15 years. A robust, voluntary, effective, partici-
patory, transparent and integrated follow-up and review framework will make a 
vital contribution to implementation and will help countries to maximize and track 
progress in implementing this Agenda in order to ensure that no one is left behind.

73. Operating at the national, regional and global levels, it will promote  account-
ability to our citizens, support effective international cooperation in  achieving this 
Agenda and foster exchanges of best practices and mutual learning. It will mobi-
lize support to overcome shared challenges and identify new and emerging issues. 
As this is a universal Agenda, mutual trust and understanding among all nations 
will be important.

74. Follow-up and review processes at all levels will be guided by the following 
principles:

(a) They will be voluntary and country-led, will take into account different  
national realities, capacities and levels of development and will respect policy 
space and priorities. As national ownership is key to achieving sustainable de-
velopment, the outcome from national level processes will be the foundation for 
reviews at the regional and global levels, given that the global review will be 
primarily based on national official data sources.

(b) They will track progress in implementing the universal Goals and targets,  
including the means of implementation, in all countries in a manner which  
respects their universal, integrated and interrelated nature and the three  
dimensions of sustainable development.
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• The online platform will be used to establish a comprehensive mapping of, 
and serve as a gateway for, information on existing science, technology and  
innovation initiatives, mechanisms and programmes, within and beyond the  
United Nations. The online platform will facilitate access to information,  
knowledge and experience, as well as best practices and lessons learned, on  
science, technology and innovation facilitation initiatives and policies. The 
online platform will also facilitate the dissemination of relevant open access 
scientific publications generated worldwide. The online platform will be devel-
oped on the basis of an independent technical assessment which will take into 
account best practices and lessons learned from other initiatives, within and 
beyond the United Nations, in order to ensure that it will complement, facilitate 
access to and provide adequate information on existing science, technology and 
innovation platforms, avoiding duplications and enhancing synergies.

 • The multi-stakeholder forum on science, technology and innovation for the 
Sustainable Development Goals will be convened once a year, for a period of 
two days, to discuss science, technology and innovation cooperation around 
thematic areas for the implementation of the Sustainable Development Goals,  
congregating all relevant stakeholders to actively contribute in their area of  
expertise. The forum will provide a venue for facilitating interaction, match-
making and the establishment of networks between relevant stakeholders and 
multi-stakeholder partnerships in order to identify and examine technology 
needs and gaps, including on scientific cooperation, innovation and capacity-
building, and also in order to help to facilitate development, transfer and dis-
semination of relevant technologies for the Sustainable Development Goals. 
The meetings of the forum will be convened by the President of the Economic 
and Social Council before the meeting of the high-level political forum under 
the auspices of the Council or, alternatively, in conjunction with other forums 
or conferences, as appropriate, taking into account the theme to be considered 
and on the basis of a collaboration with the organizers of the other forums or  
conferences. The meetings of the forum will be co-chaired by two Member States 
and will result in a summary of discussions elaborated by the two co-Chairs, as 
an input to the meetings of the high-level political forum, in the context of the  
follow-up and review of the implementation of the post 2015 development agenda.
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way that does not undermine a country’s debt sustainability. We will support the 
maintenance of debt sustainability of those countries that have received debt relief 
and achieved sustainable debt levels.

70. We hereby launch a Technology Facilitation Mechanism which was estab-
lished by the Addis Ababa Action Agenda in order to support the Sustainable 
Development Goals. The Technology Facilitation Mechanism will be based on 
a multi-stakeholder collaboration between Member States, civil society, the pri-
vate sector, the scientific community, United Nations entities and other stakehold-
ers and will be composed of a United Nations inter-agency task team on science, 
technology and innovation for the Sustainable Development Goals, a collaborative 
multi-stakeholder forum on science, technology and innovation for the Sustainable 
Development Goals and an online platform.

• The United Nations inter-agency task team on science, technology and  
innovation for the Sustainable Development Goals will promote coordination,  
coherence and cooperation within the United Nations system on science,  
technology and innovation-related matters, enhancing synergy and efficiency, 
in particular to enhance capacity-building initiatives. The task team will draw 
on existing resources and will work with 10 representatives from civil society, 
the private sector and the scientific community to prepare the meetings of the  
multi-stakeholder forum on science, technology and innovation for the Sustain-
able Development Goals, as well as in the development and operationalization 
of the online platform, including preparing proposals for the modalities for the 
forum and the online platform. The 10 representatives will be appointed by the 
Secretary-General, for periods of two years. The task team will be open to the 
participation of all United Nations agencies, funds and programmes and the 
functional commissions of the Economic and Social Council and it will initially 
be composed of the entities that currently integrate the informal working group 
on technology facilitation, namely, the Department of Economic and Social  
Affairs of the Secretariat, the United Nations Environment Programme, the 
United Nations Industrial Development Organization, the United Nations  
Educational, Scientific and Cultural Organization, the United Nations Confer-
ence on Trade and Development, the International Telecommunication Union, 
the World Intellectual Property Organization and the World Bank.
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productivity, inclusive economic growth and job creation. We acknowledge the  
diversity of the private sector, ranging from micro-enterprises to cooperatives to 
multinationals. We call upon all businesses to apply their creativity and innova-
tion to solving sustainable development challenges. We will foster a dynamic 
and well-functioning business sector, while protecting labour rights and environ-
mental and health standards in accordance with relevant international standards 
and  agreements and other ongoing initiatives in this regard, such as the Guid-
ing Principles on Business and Human Rights1  and the labour standards of the  
International Labour Organization, the Convention on the Rights of the Child2  and 
key multilateral environmental agreements, for parties to those agreements.

68. International trade is an engine for inclusive economic growth and poverty  
reduction, and contributes to the promotion of sustainable development. We 
will continue to promote a universal, rules-based, open, transparent, predictable,  
inclusive, non-discriminatory and equitable multilateral trading system under the 
World Trade Organization, as well as meaningful trade liberalization. We call upon 
all members of the World Trade Organization to redouble their efforts to promptly 
conclude the negotiations on the Doha Development Agenda3.  We attach great  
importance to providing trade-related capacity-building for developing countries, 
including African countries, least developed countries, landlocked developing  
countries, small island developing States and middle-income countries, including 
for the promotion of regional economic integration and interconnectivity.

69. We recognize the need to assist developing countries in attaining long-
term debt sustainability through coordinated policies aimed at fostering debt  
financing, debt relief, debt restructuring and sound debt management, as  
appropriate. Many countries remain vulnerable to debt crises and some are in 
the midst of crises, including a number of least developed countries, small island  
developing States and some developed countries. We reiterate that debtors and 
creditors must work together to prevent and resolve unsustainable debt situations. 
Maintaining sustainable debt levels is the responsibility of the borrowing coun-
tries; however we acknowledge that lenders also have a responsibility to lend in a 

1-A/HRC/17/31, annex. 
2-United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 
3-A/C.2/56/7, annex. 
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cannot be overemphasized. We will respect each country’s policy space and leader-
ship to implement policies for poverty eradication and sustainable development, 
while remaining consistent with relevant international rules and commitments. At 
the same time, national development efforts need to be supported by an enabling 
international economic environment, including coherent and mutually support-
ing world trade, monetary and financial systems, and strengthened and enhanced 
global economic governance. Processes to develop and facilitate the availability of 
appropriate knowledge and technologies globally, as well as capacity-building, are 
also critical. We commit to pursuing policy coherence and an enabling environ-
ment for sustainable development at all levels and by all actors, and to reinvigorat-
ing the Global Partnership for Sustainable Development.

64. We support the implementation of relevant strategies and programmes of  
action, including the Istanbul Declaration and Programme of Action, the SIDS  
Accelerated Modalities of Action )SAMOA( Pathway and the Vienna Programme 
of Action for Landlocked Developing Countries for the Decade 2014–2024, and 
reaffirm the importance of supporting the African Union’s Agenda 2063 and the 
programme of the New Partnership for Africa’s Development, all of which are 
integral to the new Agenda. We recognize the major challenge to the achievement 
of durable peace and sustainable development in countries in conflict and post-
conflict situations.

65. We recognize that middle-income countries still face significant challenges 
to achieve sustainable development. In order to ensure that achievements made to 
date are sustained, efforts to address ongoing challenges should be strengthened 
through the exchange of experiences, improved coordination, and better and focused  
support of the United Nations development system, the international financial  
institutions, regional organizations and other stakeholders.

66. We underscore that, for all countries, public policies and the mobilization 
and effective use of domestic resources, underscored by the principle of national  
ownership, are central to our common pursuit of sustainable development, includ-
ing achieving the Sustainable Development Goals. We recognize that domestic resourc-
es are first and foremost generated by economic growth, supported by an enabling  
environment at all levels.
67. Private business activity, investment and innovation are major drivers of  
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geographic location and other characteristics relevant in national contexts
17.19 By 2030, build on existing initiatives to develop measurements of progress 

on sustainable development that complement gross domestic product, and support 
statistical capacity-building in developing countries

 Means of implementation and the Global Partnership
60. We reaffirm our strong commitment to the full implementation of this new 

Agenda. We recognize that we will not be able to achieve our ambitious Goals 
and targets without a revitalized and enhanced Global Partnership and comparably  
ambitious means of implementation. The revitalized Global Partnership will facili-
tate an intensive global engagement in support of implementation of all the Goals 
and targets, bringing together Governments, civil society, the private sector, the 
United Nations system and other actors and mobilizing all available resources.

61. The Agenda’s Goals and targets deal with the means required to realize our 
collective ambitions. The means of implementation targets under each Sustainable  
Development Goal and Goal 17, which are referred to above, are key to realizing 
our Agenda and are of equal importance with the other Goals and targets. We shall  
accord them equal priority in our implementation efforts and in the global indicator 
framework for monitoring our progress.

62. This Agenda, including the Sustainable Development Goals, can be met  
within the framework of a revitalized Global Partnership for Sustainable Develop-
ment, supported by the concrete policies and actions outlined in the Addis Aba-
ba Action Agenda, which is an integral part of the 2030 Agenda for Sustainable  
Development. The Addis Ababa Action Agenda supports, complements and helps 
to contextualize the 2030 Agenda’s means of implementation targets. It relates 
to domestic public resources, domestic and international private business and  
finance, international development cooperation, international trade as an engine for  
development, debt and debt sustainability, addressing systemic issues and science, 
technology, innovation and capacity-building, and data, monitoring and follow-up.

63. Cohesive nationally owned sustainable development strategies, supported by 
integrated national financing frameworks, will be at the heart of our efforts. We 
reiterate that each country has primary responsibility for its own economic and  
social development and that the role of national policies and development strategies 
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Trade
17.10 Promote a universal, rules-based, open, non-discriminatory and equitable 

multilateral trading system under the World Trade Organization, including through 
the conclusion of negotiations under its Doha Development Agenda

17.11 Significantly increase the exports of developing countries, in particular 
with a view to doubling the least developed countries’ share of global exports by 
2020

17.12 Realize timely implementation of duty-free and quota-free market access 
on a lasting basis for all least developed countries, consistent with World Trade  
Organization decisions, including by ensuring that preferential rules of origin  
applicable to imports from least developed countries are transparent and simple, 
and contribute to facilitating market access

Systemic issues
Policy and institutional coherence

17.13 Enhance global macroeconomic stability, including through policy coordi-
nation and policy coherence

17.14 Enhance policy coherence for sustainable development
17.15 Respect each country’s policy space and leadership to establish and  

implement policies for poverty eradication and sustainable development

Multi-stakeholder partnerships
17.16 Enhance the Global Partnership for Sustainable Development, complemented 

by multi-stakeholder partnerships that mobilize and share knowledge, expertise, 
technology and financial resources, to support the achievement of the Sustainable 
Development Goals in all countries, in particular developing countries

17.17 Encourage and promote effective public, public-private and civil society  
partnerships, building on the experience and resourcing strategies of partnerships

Data, monitoring and accountability
17.18 By 2020, enhance capacity-building support to developing countries,  

including for least developed countries and small island developing States, to  
increase significantly the availability of high-quality, timely and reliable data  
disaggregated by income, gender, age, race, ethnicity, migratory status, disability, 
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commitments, including the commitment by many developed countries to achieve 
the target of 0.7 per cent of gross national income for official development assistance 
)ODA/GNI( to developing countries and 0.15 to 0.20 per cent of ODA/GNI to least  
developed countries; ODA providers are encouraged to consider setting a target to 
provide at least 0.20 per cent of ODA/GNI to least developed countries

17.3 Mobilize additional financial resources for developing countries from  
multiple sources

17.4 Assist developing countries in attaining long-term debt sustainability 
through coordinated policies aimed at fostering debt financing, debt relief and debt  
restructuring, as appropriate, and address the external debt of highly indebted poor 
countries to reduce debt distress

17.5 Adopt and implement investment promotion regimes for least developed 
countries
Technology

17.6 Enhance North-South, South-South and triangular regional and international  
cooperation on and access to science, technology and innovation and enhance 
knowledge sharing on mutually agreed terms, including through improved coordi-
nation among existing mechanisms, in particular at the United Nations level, and 
through a global technology facilitation mechanism

17.7 Promote the development, transfer, dissemination and diffusion of  environ-
mentally sound technologies to developing countries on favourable terms, includ-
ing on concessional and preferential terms, as mutually agreed

17.8 Fully operationalize the technology bank and science, technology and  
innovation capacity-building mechanism for least developed countries by 2017 
and enhance the use of enabling technology, in particular information and com-
munications technology

Capacity-building
17.9 Enhance international support for implementing effective and targeted  

capacity-building in developing countries to support national plans to implement 
all the Sustainable Development Goals, including through North-South, South-
South and triangular cooperation
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 Goal 16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable develop-
ment, provide access to justice for all and build effective, accountable and 
inclusive institutions at all levels

16.1 Significantly reduce all forms of violence and related death rates everywhere
16.2 End abuse, exploitation, trafficking and all forms of violence against and 

 torture of children
16.3 Promote the rule of law at the national and international levels and ensure 

equal access to justice for all
16.4 By 2030, significantly reduce illicit financial and arms flows, strengthen the  

recovery and return of stolen assets and combat all forms of organized crime
16.5 Substantially reduce corruption and bribery in all their forms
16.6 Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels
16.7 Ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-

making at all levels
16.8 Broaden and strengthen the participation of developing countries in the  

institutions of global governance
16.9 By 2030, provide legal identity for all, including birth registration
16.10 Ensure public access to information and protect fundamental freedoms, in 

accordance with national legislation and international agreements
16.a Strengthen relevant national institutions, including through international  

cooperation, for building capacity at all levels, in particular in developing coun-
tries, to prevent violence and combat terrorism and crime

16.b Promote and enforce non-discriminatory laws and policies for sustainable  
development

 Goal 17. Strengthen the means of implementation and revitalize the Global 
Partnership for Sustainable Development
Finance

17.1 Strengthen domestic resource mobilization, including through international 
support to developing countries, to improve domestic capacity for tax and other  
revenue collection

17.2 Developed countries to implement fully their official development assistance 
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15.2 By 2020, promote the implementation of sustainable management of all  
types of forests, halt deforestation, restore degraded forests and substantially  
increase afforestation and reforestation globally

15.3 By 2030, combat desertification, restore degraded land and soil, including 
land affected by desertification, drought and floods, and strive to achieve a land  
degradation-neutral world

15.4 By 2030, ensure the conservation of mountain ecosystems, including their  
biodiversity, in order to enhance their capacity to provide benefits that are essential 
for sustainable development

15.5 Take urgent and significant action to reduce the degradation of natural  
habitats, halt the loss of biodiversity and, by 2020, protect and prevent the  
extinction of threatened species

15.6 Promote fair and equitable sharing of the benefits arising from the utili-
zation of genetic resources and promote appropriate access to such resources, 
 as internationally agreed

15.7  Take urgent action to end poaching and trafficking of protected species of  
flora and fauna and address both demand and supply of illegal wildlife products

15.8 By 2020, introduce measures to prevent the introduction and significantly  
reduce the impact of invasive alien species on land and water ecosystems and con-
trol or eradicate the priority species

15.9 By 2020, integrate ecosystem and biodiversity values into national and local 
planning, development processes, poverty reduction strategies and accounts

15.a Mobilize and significantly increase financial resources from all sources to  
conserve and sustainably use biodiversity and ecosystems

15.b Mobilize significant resources from all sources and at all levels to finance  
sustainable forest management and provide adequate incentives to developing  
countries to advance such management, including for conservation and refor 
estation

15.c Enhance global support for efforts to combat poaching and trafficking of  
protected species, including by increasing the capacity of local communities to  
pursue sustainable livelihood opportunities
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with national and international law and based on the best available scientific  
information

14.6 By 2020, prohibit certain forms of fisheries subsidies which contribute to  
overcapacity and overfishing, eliminate subsidies that contribute to illegal,  
unreported and unregulated fishing and refrain from introducing new such  
subsidies, recognizing that appropriate and effective special and differential  
treatment for developing and least developed countries should be an integral part 
of the World Trade Organization fisheries subsidies negotiation1 

14.7 By 2030, increase the economic benefits to small island developing States 
and least developed countries from the sustainable use of marine resources, includ-
ing through sustainable management of fisheries, aquaculture and tourism

14.a Increase scientific knowledge, develop research capacity and transfer  
marine technology, taking into account the Intergovernmental Oceanographic  
Commission Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine Technology,  
in order to improve ocean health and to enhance the contribution of marine bio-
diversity to the development of developing countries, in particular small island 
developing States and least developed countries

14.b Provide access for small-scale artisanal fishers to marine resources and 
 markets

14.c Enhance the conservation and sustainable use of oceans and their resources 
by implementing international law as reflected in the United Nations Convention 
on the Law of the Sea, which provides the legal framework for the conservation  
and sustainable use of oceans and their resources, as recalled in paragraph 158 of 
“The future we want”

 Goal 15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosys-
tems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse 
land degradation and halt biodiversity loss

15.1 By 2020, ensure the conservation, restoration and sustainable use of ter-
restrial and inland freshwater ecosystems and their services, in particular forests, 
wetlands, mountains and drylands, in line with obligations under international 
agreements
1-Taking into account ongoing World Trade Organization negotiations, the Doha Development Agenda 
and the Hong Kong ministerial mandate. 
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 Goal 13. Take urgent action to combat climate change and its impacts
13.1 Strengthen resilience and adaptive capacity to climate-related hazards and 

natural disasters in all countries
13.2 Integrate climate change measures into national policies, strategies and  

planning
13.3 Improve education, awareness-raising and human and institutional capacity 

on climate change mitigation, adaptation, impact reduction and early warning
13.a Implement the commitment undertaken by developed-country parties to the 

United Nations Framework Convention on Climate Change to a goal of mobiliz-
ing jointly $100 billion annually by 2020 from all sources to address the needs of 
developing countries in the context of meaningful mitigation actions and transpar-
ency on implementation and fully operationalize the Green Climate Fund through 
its capitalization as soon as possible

13.b Promote mechanisms for raising capacity for effective climate change-
related planning and management in least developed countries and small island  
developing States, including focusing on women, youth and local and marginal-
ized communities

 Goal 14. Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine 
resources for sustainable development

14.1 By 2025, prevent and significantly reduce marine pollution of all kinds, in  
particular from land-based activities, including marine debris and nutrient pollution

14.2 By 2020, sustainably manage and protect marine and coastal ecosystems to 
avoid significant adverse impacts, including by strengthening their resilience, and 
take action for their restoration in order to achieve healthy and productive oceans

14.3 Minimize and address the impacts of ocean acidification, including through 
enhanced scientific cooperation at all levels

14.4 By 2020, effectively regulate harvesting and end overfishing, illegal,  
unreported and unregulated fishing and destructive fishing practices and imple-
ment science-based management plans, in order to restore fish stocks in the short-
est time feasible, at least to levels that can produce maximum sustainable yield as 
determined by their biological characteristics

14.5 By 2020, conserve at least 10 per cent of coastal and marine areas, consistent 
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12.2 By 2030, achieve the sustainable management and efficient use of natural  
resources

12.3 By 2030, halve per capita global food waste at the retail and consumer 
levels and reduce food losses along production and supply chains, including post-
harvest losses

12.4 By 2020, achieve the environmentally sound management of chemicals 
and all wastes throughout their life cycle, in accordance with agreed international  
frameworks, and significantly reduce their release to air, water and soil in order to 
minimize their adverse impacts on human health and the environment

12.5  By 2030, substantially reduce waste generation through prevention, reduction, 
recycling and reuse

12.6 Encourage companies, especially large and transnational companies, to 
adopt sustainable practices and to integrate sustainability information into their 
reporting cycle

12.7 Promote public procurement practices that are sustainable, in accordance 
with national policies and priorities

12.8 By 2030, ensure that people everywhere have the relevant information and 
awareness for sustainable development and lifestyles in harmony with nature

12.a Support developing countries to strengthen their scientific and  
technological capacity to move towards more sustainable patterns of consumption 
and production

12.b Develop and implement tools to monitor sustainable development impacts 
for sustainable tourism that creates jobs and promotes local culture and products

12.c Rationalize inefficient fossil-fuel subsidies that encourage wasteful 
consumption by removing market distortions, in accordance with national  
circumstances, including by restructuring taxation and phasing out those harmful 
subsidies, where they exist, to reflect their environmental impacts, taking fully into 
account the specific needs and conditions of developing countries and minimizing 
the possible adverse impacts on their development in a manner that protects the 
poor and the affected communities

* Acknowledging that the United Nations Framework Convention on Climate 
Change is the primary international, intergovernmental forum for negotiating the 
global response to climate change.
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transport, with special attention to the needs of those in vulnerable situations,  
women, children, persons with disabilities and older persons

11.3 By 2030, enhance inclusive and sustainable urbanization and capacity for  
participatory, integrated and sustainable human settlement planning and manage-
ment in all countries

11.4 Strengthen efforts to protect and safeguard the world’s cultural and  
natural heritage

11.5 By 2030, significantly reduce the number of deaths and the number of  
people affected and substantially decrease the direct economic losses relative 
to global gross domestic product caused by disasters, including water-related  
disasters, with a focus on protecting the poor and people in vulnerable situations

11.6 By 2030, reduce the adverse per capita environmental impact of cities,  
including by paying special attention to air quality and municipal and other waste 
management

11.7 By 2030, provide universal access to safe, inclusive and accessible, green 
and public spaces, in particular for women and children, older persons and persons 
with disabilities

11.a Support positive economic, social and environmental links between urban, 
peri-urban and rural areas by strengthening national and regional development  
planning

11.b By 2020, substantially increase the number of cities and human settle-
ments adopting and implementing integrated policies and plans towards inclusion,  
resource efficiency, mitigation and adaptation to climate change, resilience to  
disasters, and develop and implement, in line with the Sendai Framework for Dis-
aster Risk Reduction 2015–2030, holistic disaster risk management at all levels

11.c Support least developed countries, including through financial and technical 
assistance, in building sustainable and resilient buildings utilizing local materials

 Goal 12. Ensure sustainable consumption and production patterns
12.1 Implement the 10 Year Framework of Programmes on Sustainable  

Consumption and Production Patterns, all countries taking action, with developed 
countries taking the lead, taking into account the development and capabilities of 
developing countries
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40 per cent of the population at a rate higher than the national average
10.2 By 2030, empower and promote the social, economic and political inclu-

sion of all, irrespective of age, sex, disability, race, ethnicity, origin, religion or 
economic or other status

10.3 Ensure equal opportunity and reduce inequalities of outcome, including by 
eliminating discriminatory laws, policies and practices and promoting appropriate 
legislation, policies and action in this regard

10.4 Adopt policies, especially fiscal, wage and social protection policies, and  
progressively achieve greater equality

10.5 Improve the regulation and monitoring of global financial markets and  
institutions and strengthen the implementation of such regulations

10.6 Ensure enhanced representation and voice for developing countries in  
decision-making in global international economic and financial institutions in  
order to deliver more effective, credible, accountable and legitimate institutions

10.7 Facilitate orderly, safe, regular and responsible migration and mobility of  
people, including through the implementation of planned and well-managed  
migration policies

10.a Implement the principle of special and differential treatment for developing 
countries, in particular least developed countries, in accordance with World Trade  
Organization agreements

10.b Encourage official development assistance and financial flows, including  
foreign direct investment, to States where the need is greatest, in particular least  
developed countries, African countries, small island developing States and land-
locked developing countries, in accordance with their national plans and programmes

10.c By 2030, reduce to less than 3 per cent the transaction costs of migrant  
remittances and eliminate remittance corridors with costs higher than 5 per cent

 Goal 11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and  
sustainable

11.1 By 2030, ensure access for all to adequate, safe and affordable housing and 
basic services and upgrade slums

11.2 By 2030, provide access to safe, affordable, accessible and sustainable  
transport systems for all, improving road safety, notably by expanding public  
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 Goal 9. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable  
industrialization and foster innovation

9.1 Develop quality, reliable, sustainable and resilient infrastructure, including  
regional and transborder infrastructure, to support economic development and  
human well-being, with a focus on affordable and equitable access for all

9.2   Promote inclusive and sustainable industrialization and, by 2030, significant-
ly raise industry’s share of employment and gross domestic product, in line with 
national circumstances, and double its share in least developed countries

9.3 Increase the access of small-scale industrial and other enterprises, in particu-
lar in developing countries, to financial services, including affordable credit, and 
their integration into value chains and markets

9.4 By 2030, upgrade infrastructure and retrofit industries to make them  
sustainable, with increased resource-use efficiency and greater adoption of clean 
and environmentally sound technologies and industrial processes, with all countries  
taking action in accordance with their respective capabilities

9.5 Enhance scientific research, upgrade the technological capabilities of  
industrial sectors in all countries, in particular developing countries, including,  
by 2030, encouraging innovation and substantially increasing the number of  
research and development workers per 1 million people and public and private 
research and development spending

9.a Facilitate sustainable and resilient infrastructure development in developing 
countries through enhanced financial, technological and technical support to  
African countries, least developed countries, landlocked developing countries and 
small island developing States

9.b Support domestic technology development, research and innovation in  
developing countries, including by ensuring a conducive policy environment for, 
inter alia, industrial diversification and value addition to commodities.

9.c Significantly increase access to information and communications technology  
and strive to provide universal and affordable access to the Internet in least  
developed countries by 2020

 Goal 10. Reduce inequality within and among countries
10.1 By 2030, progressively achieve and sustain income growth of the bottom  

31



8.2 Achieve higher levels of economic productivity through diversification,  
technological upgrading and innovation, including through a focus on high-value 
added and labour-intensive sectors

8.3 Promote development-oriented policies that support productive activities,  
decent job creation, entrepreneurship, creativity and innovation, and encourage the 
formalization and growth of micro-, small- and medium-sized enterprises, includ-
ing through access to financial services

8.4 Improve progressively, through 2030, global resource efficiency in con-
sumption and production and endeavour to decouple economic growth from  
environmental degradation, in accordance with the 10 Year Framework of Pro-
grammes on  Sustainable Consumption and Production, with developed countries 
taking the lead

8.5 By 2030, achieve full and productive employment and decent work for all  
women and men, including for young people and persons with disabilities, and 
equal pay for work of equal value

8.6 By 2020, substantially reduce the proportion of youth not in employment, 
education or training

8.7 Take immediate and effective measures to eradicate forced labour, end  
modern slavery and human trafficking and secure the prohibition and elimination 
of the worst forms of child labour, including recruitment and use of child soldiers, 
and by 2025 end child labour in all its forms

8.8 Protect labour rights and promote safe and secure working environments for 
all workers, including migrant workers, in particular women migrants, and those 
in precarious employment

8.9 By 2030, devise and implement policies to promote sustainable tourism that 
creates jobs and promotes local culture and products

8.10 Strengthen the capacity of domestic financial institutions to encourage and 
expand access to banking, insurance and financial services for all

8.a Increase Aid for Trade support for developing countries, in particular least  
developed countries, including through the Enhanced Integrated Framework for 
Trade-related Technical Assistance to Least Developed Countries

8.b By 2020, develop and operationalize a global strategy for youth employment 
and implement the Global Jobs Pact of the International Labour Organization
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ensure sustainable withdrawals and supply of freshwater to address water scarcity  
and substantially reduce the number of people suffering from water scarcity

6.5 By 2030, implement integrated water resources management at all levels,  
including through transboundary cooperation as appropriate

6.6 By 2020, protect and restore water-related ecosystems, including mountains, 
forests, wetlands, rivers, aquifers and lakes

6.a By 2030, expand international cooperation and capacity-building support to 
developing countries in water- and sanitation-related activities and programmes,  
including water harvesting, desalination, water efficiency, wastewater treatment,  
recycling and reuse technologies

6.b Support and strengthen the participation of local communities in improving 
water and sanitation management

 Goal 7. Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern 
energy for all

7.1 By 2030, ensure universal access to affordable, reliable and modern energy  
services

7.2 By 2030, increase substantially the share of renewable energy in the global  
energy mix

7.3 By 2030, double the global rate of improvement in energy efficiency
7.a By 2030, enhance international cooperation to facilitate access to clean  

energy research and technology, including renewable energy, energy efficiency and  
advanced and cleaner fossil-fuel technology, and promote investment in energy  
infrastructure and clean energy technology

7.b By 2030, expand infrastructure and upgrade technology for supplying 
modern and sustainable energy services for all in developing countries, in  par-
ticular least developed countries, small island developing States and landlocked 
developing countries, in accordance with their respective programmes of support

 Goal 8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full 
and productive employment and decent work for all

8.1 Sustain per capita economic growth in accordance with national circum-
stances and, in particular, at least 7 per cent gross domestic product growth per 
annum in the least developed countries
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private spheres, including trafficking and sexual and other types of exploitation
5.3 Eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage and  

female genital mutilation
5.4 Recognize and value unpaid care and domestic work through the provision  

of public services, infrastructure and social protection policies and the promotion of 
shared responsibility within the household and the family as nationally appropriate

5.5 Ensure women’s full and effective participation and equal opportunities for 
leadership at all levels of decision-making in political, economic and public life

5.6 Ensure universal access to sexual and reproductive health and reproductive 
rights as agreed in accordance with the Programme of Action of the International 
Conference on Population and Development and the Beijing Platform for Action 
and the outcome documents of their review conferences

5.a Undertake reforms to give women equal rights to economic resources, as well 
as access to ownership and control over land and other forms of property, financial 
services, inheritance and natural resources, in accordance with national laws

5.b Enhance the use of enabling technology, in particular information and com-
munications technology, to promote the empowerment of women

5.c Adopt and strengthen sound policies and enforceable legislation for the  
promotion of gender equality and the empowerment of all women and girls at all 
levels

 Goal 6. Ensure availability and sustainable management of water and  
sanitation for all

6.1 By 2030, achieve universal and equitable access to safe and affordable drink-
ing water for all

6.2 By 2030, achieve access to adequate and equitable sanitation and hygiene for 
all and end open defecation, paying special attention to the needs of women and 
girls and those in vulnerable situations

6.3 By 2030, improve water quality by reducing pollution, eliminating dumping 
and minimizing release of hazardous chemicals and materials, halving the propor-
tion of untreated wastewater and substantially increasing recycling and safe reuse 
globally

6.4 By 2030, substantially increase water-use efficiency across all sectors and  
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development, care and pre-primary education so that they are ready for primary  
education

4.3 By 2030, ensure equal access for all women and men to affordable and  
quality technical, vocational and tertiary education, including university

4.4 By 2030, substantially increase the number of youth and adults who have  
relevant skills, including technical and vocational skills, for employment, decent 
jobs and entrepreneurship

4.5 By 2030, eliminate gender disparities in education and ensure equal access to 
all levels of education and vocational training for the vulnerable, including persons 
with disabilities, indigenous peoples and children in vulnerable situations

4.6 By 2030, ensure that all youth and a substantial proportion of adults, both 
men and women, achieve literacy and numeracy

4.7 By 2030, ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to 
promote sustainable development, including, among others, through education for 
sustainable development and sustainable lifestyles, human rights, gender equality, 
promotion of a culture of peace and non-violence, global citizenship and apprecia-
tion of cultural diversity and of culture’s contribution to sustainable development

4.a Build and upgrade education facilities that are child, disability and gender  
sensitive and provide safe, non-violent, inclusive and effective learning environ-
ments for all

4.b By 2020, substantially expand globally the number of scholarships avail-
able to developing countries, in particular least developed countries, small island  
developing States and African countries, for enrolment in higher education, includ-
ing vocational training and information and communications technology, techni-
cal, engineering and scientific programmes, in developed countries and other de-
veloping countries

4.c By 2030, substantially increase the supply of qualified teachers, including 
through international cooperation for teacher training in developing countries,  
especially least developed countries and small island developing States 

 Goal 5. Achieve gender equality and empower all women and girls
5.1 End all forms of discrimination against all women and girls everywhere
5.2 Eliminate all forms of violence against all women and girls in the public and  
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3.6 By 2020, halve the number of global deaths and injuries from road traffic  
accidents

3.7 By 2030, ensure universal access to sexual and reproductive health-care  
services, including for family planning, information and education, and the  
integration of reproductive health into national strategies and programmes

3.8 Achieve universal health coverage, including financial risk protection, access 
to quality essential health-care services and access to safe, effective, quality and  
affordable essential medicines and vaccines for all

3.9 By 2030, substantially reduce the number of deaths and illnesses from  
hazardous chemicals and air, water and soil pollution and contamination

3.a Strengthen the implementation of the World Health Organization Framework 
Convention on Tobacco Control in all countries, as appropriate

3.b Support the research and development of vaccines and medicines for the  
communicable and non-communicable diseases that primarily affect develop-
ing countries, provide access to affordable essential medicines and vaccines, in  
accordance with the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, 
which affirms the right of developing countries to use to the full the provisions in 
the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights regarding 
flexibilities to protect public health, and, in particular, provide access to medicines 
for all

3.c Substantially increase health financing and the recruitment, development,  
training and retention of the health workforce in developing countries, especially 
in least developed countries and small island developing States

3.d Strengthen the capacity of all countries, in particular developing countries, 
for early warning, risk reduction and management of national and global health 
risks

 Goal 4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote 
lifelong learning opportunities for all

4.1 By 2030, ensure that all girls and boys complete free, equitable and quality  
primary and secondary education leading to relevant and effective learning  
outcomes

4.2 By 2030, ensure that all girls and boys have access to quality early childhood 
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2.5 By 2020, maintain the genetic diversity of seeds, cultivated plants and 
farmed and domesticated animals and their related wild species, including through  
soundly managed and diversified seed and plant banks at the national, regional and  
international levels, and promote access to and fair and equitable sharing of  
benefits arising from the utilization of genetic resources and associated traditional  
knowledge, as internationally agreed

2.a Increase investment, including through enhanced international cooperation, 
in rural infrastructure, agricultual research and extension services, technology  
development and plant and livestock gene banks in order to enhance agricultural 
productive capacity in developing countries, in particular least developed countries

2.b Correct and prevent trade restrictions and distortions in world agricultural  
markets, including through the parallel elimination of all forms of agricultural  
export subsidies and all export measures with equivalent effect, in accordance with the  
mandate of the Doha Development Round

2.c Adopt measures to ensure the proper functioning of food commodity markets 
and their derivatives and facilitate timely access to market information, including 
on food reserves, in order to help limit extreme food price volatility

 Goal 3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages
3.1 By 2030, reduce the global maternal mortality ratio to less than 70 per 

100,000 live births
3.2 By 2030, end preventable deaths of newborns and children under 5 years of 

age, with all countries aiming to reduce neonatal mortality to at least as low as 12 
per 1,000 live births and under 5 mortality to at least as low as 25 per 1,000 live 
births

3.3 By 2030, end the epidemics of AIDS, tuberculosis, malaria and neglected  
tropical diseases and combat hepatitis, water-borne diseases and other communi-
cable diseases

3.4 By 2030, reduce by one third premature mortality from non-communicable  
diseases through prevention and treatment and promote mental health and well-
being

3.5 Strengthen the prevention and treatment of substance abuse, including  
narcotic drug abuse and harmful use of alcohol
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services, ownership and control over land and other forms of property, inheritance, 
natural resources, appropriate new technology and financial services, including  
microfinance

1.5 By 2030, build the resilience of the poor and those in vulnerable situations 
and reduce their exposure and vulnerability to climate-related extreme events and 
other economic, social and environmental shocks and disasters

1.a Ensure significant mobilization of resources from a variety of sources,  
including through enhanced development cooperation, in order to provide adequate 
and predictable means for developing countries, in particular least developed coun-
tries, to implement programmes and policies to end poverty in all its dimensions

1.b Create sound policy frameworks at the national, regional and international  
levels, based on pro-poor and gender-sensitive development strategies, to support 
accelerated investment in poverty eradication actions

 Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition and  
promote sustainable agriculture

2.1 By 2030, end hunger and ensure access by all people, in particular the poor 
and people in vulnerable situations, including infants, to safe, nutritious and  
sufficient food all year round

2.2 By 2030, end all forms of malnutrition, including achieving, by 2025, the  
internationally agreed targets on stunting and wasting in children under 5 years of 
age, and address the nutritional needs of adolescent girls, pregnant and lactating 
women and older persons

2.3 By 2030, double the agricultural productivity and incomes of small-scale 
food producers, in particular women, indigenous peoples, family farmers, pastoral-
ists and fishers, including through secure and equal access to land, other productive  
resources and inputs, knowledge, financial services, markets and opportunities for 
value addition and non-farm employment

2.4 By 2030, ensure sustainable food production systems and implement re-
silient agricultural practices that increase productivity and production, that help 
maintain ecosystems, that strengthen capacity for adaptation to climate change, 
extreme weather, drought, flooding and other disasters and that progressively  
improve land and soil quality
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Goal 7. Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all
Goal 8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and  
productive employment and decent work for all
Goal 9. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industri-
alization and foster innovation
Goal 10. Reduce inequality within and among countries
Goal 11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable
Goal 12. Ensure sustainable consumption and production patterns
Goal 13. Take urgent action to combat climate change and its impacts
Goal 14. Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for 
sustainable development
Goal 15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems,  
sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land  
degradation and halt biodiversity loss
Goal 16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development,  
provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive  
institutions at all levels
Goal 17. Strengthen the means of implementation and revitalize the Global  
Partnership for Sustainable Development

* Acknowledging that the United Nations Framework Convention on Climate 
Change is the primary international, intergovernmental forum for negotiating the 
global response to climate change.

 Goal 1. End poverty in all its forms everywhere
1.1 By 2030, eradicate extreme poverty for all people everywhere, currently  

measured as people living on less than $1.25 a day
1.2 By 2030, reduce at least by half the proportion of men, women and children 

of all ages living in poverty in all its dimensions according to national definitions
1.3 Implement nationally appropriate social protection systems and measures for 

all, including floors, and by 2030 achieve substantial coverage of the poor and the 
vulnerable

1.4 By 2030, ensure that all men and women, in particular the poor and the  
vulnerable, have equal rights to economic resources, as well as access to basic  
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56. In deciding upon these Goals and targets, we recognize that each country 
faces specific challenges to achieve sustainable development, and we underscore  
the special challenges facing the most vulnerable countries and, in particular,  
African countries, least developed countries, landlocked developing countries and 
small island developing States, as well as the specific challenges facing the middle-
income countries. Countries in situations of conflict also need special attention.

57. We recognize that baseline data for several of the targets remains unavail-
able, and we call for increased support for strengthening data collection and 
capacity-building in Member States, to develop national and global baselines 
where they do not yet exist. We commit to addressing this gap in data collection  
so as to better inform the measurement of progress, in particular for those targets 
below which do not have clear numerical targets.

58. We encourage ongoing efforts by States in other forums to address key  
issues which pose potential challenges to the implementation of our Agenda, and  
we respect the independent mandates of those processes. We intend that the  
Agenda and its implementation would support, and be without prejudice to, those 
 other processes and the decisions taken therein.

59. We recognize that there are different approaches, visions, models and tools 
available to each country, in accordance with its national circumstances and  
priorities, to achieve sustainable development; and we reaffirm that planet Earth 
and its ecosystems are our common home and that “Mother Earth” is a common  
expression in a number of countries and regions.

  Sustainable Development Goals
Goal 1. End poverty in all its forms everywhere
Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote  
sustainable agriculture
Goal 3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages
Goal 4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong  
learning opportunities for all
Goal 5. Achieve gender equality and empower all women and girls
Goal 6. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation  
for all
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and young women and men are critical agents of change and will find in the new 
Goals a platform to channel their infinite capacities for activism into the creation 
of a better world.

52. “We the peoples” are the celebrated opening words of the Charter of the  
United Nations. It is “we the peoples” who are embarking today on the road to 2030. 
Our journey will involve Governments as well as parliaments, the United Nations  
system and other international institutions, local authorities, indigenous peoples,  
civil society, business and the private sector, the scientific and academic com-
munity – and all people. Millions have already engaged with, and will own, this 
Agenda. It is an Agenda of the people, by the people and for the people – and this, 
we believe, will ensure its success.

53. The future of humanity and of our planet lies in our hands. It lies also in the 
hands of today’s younger generation who will pass the torch to future generations. 
We have mapped the road to sustainable development; it will be for all of us to 
ensure that the journey is successful and its gains irreversible.

 Sustainable Development Goals and targets
54. Following an inclusive process of intergovernmental negotiations, and based 

on the proposal of the Open Working Group on Sustainable Development Goals1,  
which includes a chapeau contextualizing the latter, set out below are the Goals 
and targets which we have agreed.

55. The Sustainable Development Goals and targets are integrated and indivisible, 
global in nature and universally applicable, taking into account different national  
realities, capacities and levels of development and respecting national policies and 
priorities. Targets are defined as aspirational and global, with each Government  
setting its own national targets guided by the global level of ambition but  
taking into account national circumstances. Each Government will also decide how 
these aspirational and global targets should be incorporated into national planning  
processes, policies and strategies. It is important to recognize the link between  
sustainable development and other relevant ongoing processes in the economic,  
social and environmental fields.

1-Contained in the report of the Open Working Group of the General Assembly on Sustainable  
Development Goals (A/68/970 and Corr.1; see also A/68/970/Add.1–3). 
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 Follow-up and review
47. Our Governments have the primary responsibility for follow-up and review, 

at the national, regional and global levels, in relation to the progress made in  
implementing the Goals and targets over the coming 15 years. To support  
accountability to our citizens, we will provide for systematic follow-up and review 
at the various levels, as set out in this Agenda and the Addis Ababa Action Agenda. 
The high-level political forum under the auspices of the General Assembly and  
the Economic and Social Council will have the central role in overseeing follow-
up and review at the global level.

48. Indicators are being developed to assist this work. Quality, accessible, timely 
and reliable disaggregated data will be needed to help with the measurement of  
progress and to ensure that no one is left behind. Such data is key to decision-making. 
Data and information from existing reporting mechanisms should be used where  
possible. We agree to intensify our efforts to strengthen statistical capacities in  
developing countries, particularly African countries, least developed countries,  
landlocked developing countries, small island developing States and middle-in-
come countries. We are committed to developing broader measures of progress to 
complement gross domestic product.

 A call for action to change our world
49. Seventy years ago, an earlier generation of world leaders came together to  

create the United Nations. From the ashes of war and division they fashioned 
this Organization and the values of peace, dialogue and international cooperation 
which underpin it. The supreme embodiment of those values is the Charter of the 
United Nations.

50. Today we are also taking a decision of great historic significance. We resolve 
to build a better future for all people, including the millions who have been denied 
the chance to lead decent, dignified and rewarding lives and to achieve their full 
human potential. We can be the first generation to succeed in ending poverty; just 
as we may be the last to have a chance of saving the planet. The world will be a 
better place in 2030 if we succeed in our objectives.

51. What we are announcing today – an Agenda for global action for the next 
15 years – is a charter for people and planet in the twenty-first century. Children 
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achievement of durable peace and sustainable development in countries in conflict  
and post-conflict situations.

43. We emphasize that international public finance plays an important role in  
complementing the efforts of countries to mobilize public resources domestically,  
especially in the poorest and most vulnerable countries with limited domestic  
resources. An important use of international public finance, including official  
development assistance )ODA(, is to catalyse additional resource mobilization 
from other sources, public and private. ODA providers reaffirm their respective  
commitments, including the commitment by many developed countries to achieve 
the target of 0.7 per cent of gross national income for official development  
assistance )ODA/GNI( to developing countries and 0.15 per cent to 0.2 per cent of 
ODA/GNI to least developed countries.

44. We acknowledge the importance for international financial institutions to  
support, in line with their mandates, the policy space of each country, in particu-
lar developing countries. We recommit to broadening and strengthening the voice 
and participation of developing countries – including African countries, least  
developed countries, landlocked developing countries, small island developing  
States and middle-income countries – in international economic decision-making, 
norm-setting and global economic governance.

45. We acknowledge also the essential role of national parliaments through 
their enactment of legislation and adoption of budgets and their role in ensuring  
accountability for the effective implementation of our commitments. Governments 
and public institutions will also work closely on implementation with regional 
and local authorities, subregional institutions, international institutions, academia,  
philanthropic organizations, volunteer groups and others.

46. We underline the important role and comparative advantage of an adequately
resourced, relevant, coherent, efficient and effective United Nations system in  
supporting the achievement of the Sustainable Development Goals and sustainable 
development. While stressing the importance of strengthened national ownership 
and leadership at the country level, we express our support for the ongoing dialogue 
in the Economic and Social Council on the longer-term positioning of the United  
Nations development system in the context of this Agenda.
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Global Partnership for Sustainable Development, supported by the concrete  
policies and actions as outlined in the outcome document of the third International 
Conference on Financing for Development, held in Addis Ababa from 13 to 16 
July 2015. We welcome the endorsement by the General Assembly of the Addis  
Ababa Action Agenda1,  which is an integral part of the 2030 Agenda for Sustain-
able Development. We recognize that the full implementation of the Addis Ababa  
Action Agenda is critical for the realization of the Sustainable Development Goals 
and targets.

41. We recognize that each country has primary responsibility for its own  
economic and social development. The new Agenda deals with the means  
required for implementation of the Goals and targets. We recognize that these will 
include the mobilization of financial resources as well as capacity-building and the  
transfer of environmentally sound technologies to developing countries on  
favourable terms, including on concessional and preferential terms, as mutually 
agreed. Public finance, both domestic and international, will play a vital role in 
providing essential services and public goods and in catalysing other sources of  
finance. We acknowledge the role of the diverse private sector, ranging from  
micro-enterprises to cooperatives to multinationals, and that of civil society  
organizations and philanthropic organizations in the implementation of the new 
Agenda.

42. We support the implementation of relevant strategies and programmes of  
action2, including the Istanbul Declaration and Programme of Action,  the SIDS  
Accelerated Modalities of Action )SAMOA( Pathway3  and the Vienna  
Programme of Action for Landlocked Developing Countries for the Decade 2014-
20244,  and reaffirm the importance of supporting the African Union’s Agenda 
2063 and the programme of the New Partnership for Africa’s Development5,  all 
of which are integral to the new Agenda. We recognize the major challenge to the  
1-The Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development 
)Addis Ababa Action Agenda(, adopted by the General Assembly on 27 July 2015 )resolution 69/313,  
annex(. 
2-Report of the Fourth United Nations Conference on the Least Developed Countries, Istanbul,  
Turkey, 9–13 May 2011 (A/CONF.219/7), chaps. I and II.
3-Resolution 69/15, annex. 
4-Resolution 69/137, annex II. 
5-A/57/304, annex. 
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give rise to violence, insecurity and injustice, such as inequality, corruption, poor  
governance and illicit financial and arms flows, are addressed in the Agenda. We 
must redouble our efforts to resolve or prevent conflict and to support post-conflict  
countries, including through ensuring that women have a role in peacebuilding and 
State-building. We call for further effective measures and actions to be taken, in  
conformity with international law, to remove the obstacles to the full  
realization of the right of self-determination of peoples living under colonial and  
foreign occupation, which continue to adversely affect their economic and social  
development as well as their environment.

36. We pledge to foster intercultural understanding, tolerance, mutual respect 
and an ethic of global citizenship and shared responsibility. We acknowledge the 
natural and cultural diversity of the world and recognize that all cultures and civi-
lizations can contribute to, and are crucial enablers of, sustainable development.

37. Sport is also an important enabler of sustainable development. We rec-
ognize the growing contribution of sport to the realization of development and 
peace in its promotion of tolerance and respect and the contributions it makes to  
the empowerment of women and of young people, individuals and communities as 
well as to health, education and social inclusion objectives.

38. We reaffirm, in accordance with the Charter of the United Nations, the need 
to respect the territorial integrity and political independence of States.

 Means of implementation
39. The scale and ambition of the new Agenda requires a revitalized Global  

Partnership to ensure its implementation. We fully commit to this.
 This Partnership will work in a spirit of global solidarity, in particular solidarity  

with the poorest and with people in vulnerable situations. It will facilitate an  
intensive global engagement in support of implementation of all the Goals and  
targets, bringing  together Governments, the private sector, civil society, the  
United Nations system and other actors and mobilizing all available resources.

40. The means of implementation targets under Goal 17 and under each Sus-
tainable Development Goal are key to realizing our Agenda and are of equal  
importance with the other Goals and targets. The Agenda, including the Sus-
tainable Development Goals, can be met within the framework of a revitalized  
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universal climate agreement. We reaffirm that the protocol, another legal  
instrument or agreed outcome with legal force under the Convention applicable to  
all parties shall address in a balanced manner, inter alia, mitigation, adaptation,  
finance, technology development and transfer and capacity-building; and  
transparency of action and support.

33.We recognize that social and economic development depends on the sustain-
able management of our planet’s natural resources. We are therefore determined 
to conserve and sustainably use oceans and seas, freshwater resources, as well 
as forests, mountains and drylands and to protect biodiversity, ecosystems and 
wildlife. We are also determined to promote sustainable tourism, to tackle wa-
ter scarcity and water pollution, to strengthen cooperation on desertification, dust 
storms, land degradation and drought and to promote resilience and disaster risk  
reduction. In this regard, we look forward to the thirteenth meeting of the Confer-
ence of the Parties to the Convention on Biological Diversity to be held in Mexico.

34. We recognize that sustainable urban development and management are  
crucial to the quality of life of our people. We will work with local authorities and  
communities to renew and plan our cities and human settlements so as to  
foster community cohesion and personal security and to stimulate innovation and  
employment. We will reduce the negative impacts of urban activities and of  
chemicals which are hazardous for human health and the environment, including 
through the environmentally sound management and safe use of chemicals, the 
reduction and recycling of waste and the more efficient use of water and energy. 
And we will work to minimize the impact of cities on the global climate system. 
We will also take account of population trends and projections in our national rural 
and urban development strategies and policies. We look forward to the upcoming 
United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development to be 
held in Quito.

35. Sustainable development cannot be realized without peace and security; 
and peace and security will be at risk without sustainable development. The new  
Agenda recognizes the need to build peaceful, just and inclusive societies that  
provide equal access to justice and that are based on respect for human rights  
)including the right to development(, on effective rule of law and good governance 
 at all levels and on transparent, effective and accountable institutions. Factors which 
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Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns. All countries 
take action, with developed countries taking the lead, taking into account the  
development and capabilities of developing countries.

29. We recognize the positive contribution of migrants for inclusive growth 
and sustainable development. We also recognize that international migration is a  
multidimensional reality of major relevance for the development of countries of  
origin, transit and destination, which requires coherent and comprehensive responses.

We will cooperate internationally to ensure safe, orderly and regular migration  
involving full respect for human rights and the humane treatment of migrants  
regardless of migration status, of refugees and of displaced persons. Such  
cooperation should also strengthen the resilience of communities hosting refugees, 
particularly in developing countries. We underline the right of migrants to return to 
their country of citizenship, and recall that States must ensure that their returning 
nationals are duly received.

30. States are strongly urged to refrain from promulgating and applying any  
unilateral economic, financial or trade measures not in accordance with international 
law and the Charter of the United Nations that impede the full achievement of  
economic and social development, particularly in developing countries.

31. We acknowledge that the United Nations Framework Convention on Climate 
Change1  is the primary international, intergovernmental forum for negotiating the 
global response to climate change. We are determined to address decisively the 
threat posed by climate change and environmental degradation. The global nature 
of climate change calls for the widest possible international cooperation aimed at  
accelerating the reduction of global greenhouse gas emissions and addressing  
adaptation to the adverse impacts of climate change. We note with grave con-
cern the significant gap between the aggregate effect of parties’ mitigation pledges 
in terms of global annual emissions of greenhouse gases by 2020 and aggregate  
emission pathways consistent with having a likely chance of holding the increase 
in global average temperature below 2 degrees Celsius, or 1.5 degrees Celsius 
above pre industrial levels.

32. Looking ahead to the twenty-first session of the Conference of the Parties in  
Paris, we underscore the commitment of all States to work for an ambitious and  
1-United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822. 
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ending all such preventable deaths before 2030. We are committed to ensuring  
universal access to sexual and reproductive health-care services, including for  
family planning, information and education. We will equally accelerate the 
pace of progress made in fighting malaria, HIV/AIDS, tuberculosis, hepatitis,  
Ebola and other communicable diseases and epidemics, including by addressing  
growing anti-microbial resistance and the problem of unattended diseases  
affecting developing countries. We are committed to the prevention and treatment 
of non-communicable diseases, including behavioural, developmental and neuro-
logical disorders, which constitute a major challenge for sustainable development.

27. We will seek to build strong economic foundations for all our countries.  
Sustained, inclusive and sustainable economic growth is essential for prosperity. 
This will only be possible if wealth is shared and income inequality is addressed. We 
will work to build dynamic, sustainable, innovative and people-centred economies,  
promoting youth employment and women’s economic empowerment, in  
particular, and decent work for all. We will eradicate forced labour and human  
trafficking and end child labour in all its forms. All countries stand to benefit from  
having a healthy and well-educated workforce with the knowledge and skills  
needed for productive and fulfilling work and full participation in society. We will 
strengthen the productive capacities of least developed countries in all sectors,  
including through structural transformation. We will adopt policies which increase 
productive capacities, productivity and productive employment; financial inclu-
sion; sustainable agriculture, pastoralist and fisheries development; sustainable 
industrial development; universal access to affordable, reliable, sustainable and 
modern energy services; sustainable transport systems; and quality and resilient 
infrastructure.

28. We commit to making fundamental changes in the way that our societies  
produce and consume goods and services. Governments, international organiza-
tions, the business sector and other non-State actors and individuals must con-
tribute to changing unsustainable consumption and production patterns, in-
cluding through the mobilization, from all sources, of financial and technical  
assistance to strengthen developing countries’ scientific, technological and  in-
novative capacities to move towards more sustainable patterns of consumption 
and production. We encourage the implementation of the 10 Year Framework of  
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23. People who are vulnerable must be empowered. Those whose needs are  
reflected in the Agenda include all children, youth, persons with disabilities  
)of whom more than 80 per cent live in poverty(, people living with HIV/AIDS, 
older persons, indigenous peoples, refugees and internally displaced persons and 
migrants. We resolve to take further effective measures and actions, in conformity with 
international law, to remove obstacles and constraints, strengthen support and meet 
the special needs of people living in areas affected by complex humanitarian emer-
gencies and in areas affected by terrorism.

24. We are committed to ending poverty in all its forms and dimensions,  
including by eradicating extreme poverty by 2030. All people must enjoy a  
basic standard of living, including through social protection systems. We are also  
determined to end hunger and to achieve food security as a matter of priority and 
to end all forms of malnutrition. In this regard, we reaffirm the important role 
and inclusive nature of the Committee on World Food Security and welcome the 
Rome Declaration on Nutrition and the Framework for Action1.  We will devote  
resources to developing rural areas and sustainable agriculture and fisheries, sup-
porting smallholder farmers, especially women farmers, herders and fishers in de-
veloping countries, particularly least developed countries.

25. We commit to providing inclusive and equitable quality education at all  
levels – early childhood, primary, secondary, tertiary, technical and vocational  
training. All people, irrespective of sex, age, race or ethnicity, and persons with  
disabilities, migrants, indigenous peoples, children and youth, especially those in  
vulnerable situations, should have access to life-long learning opportunities that 
help them to acquire the knowledge and skills needed to exploit opportunities and to  
participate fully in society. We will strive to provide children and youth with a  
nurturing environment for the full realization of their rights and capabilities,  
helping our countries to reap the demographic dividend, including through safe 
schools and cohesive communities and families.

26. To promote physical and mental health and well-being, and to extend life  
expectancy for all, we must achieve universal health coverage and access to  
quality health care. No one must be left behind. We commit to accelerating the  
progress made to date in reducing newborn, child and maternal mortality by  
1-World Health Organization, document EB 136/8, annexes I and II. 

13



freedoms for all, without distinction of any kind as to race, colour, sex, language,  
religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth,  
disability or other status.

20. Realizing gender equality and the empowerment of women and girls will  
make a crucial contribution to progress across all the Goals and targets. The  
achievement of full human potential and of sustainable development is not  
possible if one half of humanity continues to be denied its full human rights and  
opportunities. Women and girls must enjoy equal access to quality education,  
economic resources and political participation as well as equal opportunities with 
men and boys for employment, leadership and decision-making at all levels. We 
will work for a significant increase in investments to close the gender gap and  
strengthen support for institutions in relation to gender equality and the  
empowerment of women at the global, regional and national levels. All forms 
of discrimination and violence against women and girls will be eliminated,  
including through the engagement of men and boys. The systematic mainstreaming 
 of a gender perspective in the implementation of the Agenda is crucial.

21. The new Goals and targets will come into effect on 1 January 2016 and 
will guide the decisions we take over the next 15 years. All of us will work to  
implement the Agenda within our own countries and at the regional and global  
levels, taking into account different national realities, capacities and levels of  
development and respecting national policies and priorities. We will respect  
national policy space for sustained, inclusive and sustainable economic growth, 
in particular  for developing States, while remaining consistent with relevant  
international rules and commitments. We acknowledge also the importance of the 
regional and subregional dimensions, regional economic integration and intercon-
nectivity in sustainable development. Regional and subregional frameworks can 
facilitate the effective translation of sustainable development policies into concrete 
action at the national level.

22. Each country faces specific challenges in its pursuit of sustainable development. 
The most vulnerable countries and, in particular, African countries, least developed 
countries, landlocked developing countries and small island developing States,  
deserve special attention, as do countries in situations of conflict and post-conflict 
countries. There are also serious challenges within many middle-income countries.
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reproductive health. We recommit ourselves to the full realization of all the  
Millennium Development Goals, including the off-track Millennium Develop-
ment Goals, in particular by providing focused and scaled-up assistance to least  
developed countries and other countries in special situations, in line with relevant 
support programmes. The new Agenda builds on the Millennium Development 
Goals and seeks to complete what they did not achieve, particularly in reaching the 
most vulnerable.

17. In its scope, however, the framework we are announcing today goes far  
beyond the Millennium Development Goals. Alongside continuing development 
priorities such as poverty eradication, health, education and food security and  
nutrition, it sets out a wide range of economic, social and environmental objectives. 
It also promises more peaceful and inclusive societies. It also, crucially, defines 
means of implementation. Reflecting the integrated approach that we have decided 
on, there are deep interconnections and many cross-cutting elements across the 
new Goals and targets.

 The new Agenda
18. We are announcing today 17 Sustainable Development Goals with 169  

associated targets which are integrated and indivisible. Never before have world  
leaders pledged common action and endeavour across such a broad and  
universal policy agenda. We are setting out together on the path towards sustainable  
development, devoting ourselves collectively to the pursuit of global development 
and of “win-win” cooperation which can bring huge gains to all countries and all 
parts of the world. We reaffirm that every State has, and shall freely exercise, full  
permanent sovereignty over all its wealth, natural resources and economic  
activity. We will implement the Agenda for the full benefit of all, for today’s  
generation and for future generations. In doing so, we reaffirm our commitment to 
 international law and emphasize that the Agenda is to be implemented in a manner  
that is consistent with the rights and obligations of States under international law.

19. We reaffirm the importance of the Universal Declaration of Human Rights, as 
well as other international instruments relating to human rights and international law. 
We emphasize the responsibilities of all States, in conformity with the Charter of 
the United Nations, to respect, protect and promote human rights and fundamental  
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 Our world today
14. We are meeting at a time of immense challenges to sustainable development.

Billions of our citizens continue to live in poverty and are denied a life of  
dignity. There are rising inequalities within and among countries. There are enormous  
disparities of opportunity, wealth and power. Gender inequality remains a key challenge.  
Unemployment, particularly youth unemployment, is a major concern.

Global health threats, more frequent and intense natural disasters, spiralling  
conflict, violent extremism, terrorism and related humanitarian crises and forced  
displacement of people threaten to reverse much of the development progress 
made in recent decades. Natural resource depletion and adverse impacts of  
environmental degradation, including desertification, drought, land degrada-
tion, freshwater scarcity and loss of biodiversity, add to and exacerbate the list of  
challenges which humanity faces. Climate change is one of the greatest  
challenges of our time and its adverse impacts undermine the ability of all coun-
tries to achieve sustainable development. Increases in global temperature, sea level 
rise, ocean acidification and other climate change impacts are seriously affect-
ing coastal areas and low-lying coastal countries, including many least developed 
countries and small island developing States. The survival of many societies, and 
of the biological support systems of the planet, is at risk.

15. It is also, however, a time of immense opportunity. Significant progress has 
been made in meeting many development challenges. Within the past generation,  
hundreds of millions of people have emerged from extreme poverty. Access to  
education has greatly increased for both boys and girls. The spread of informa-
tion and communications technology and global interconnectedness has great  
potential to accelerate human progress, to bridge the digital divide and to develop 
knowledge societies, as does scientific and technological innovation across areas 
as diverse as medicine and energy.

16. Almost 15 years ago, the Millennium Development Goals were agreed. 
These provided an important framework for development and significant progress 
has been made in a number of areas. But the progress has been uneven, particularly 
in Africa, least developed countries, landlocked developing countries and small  
island developing States, and some of the Millennium Development Goals remain 
off-track, in particular those related to maternal, newborn and child health and to  
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Millennium Declaration1  and the 2005 World Summit Outcome2.  It is informed by  
other instruments such as the Declaration on the Right to Development3. 

11. We reaffirm the outcomes of all major United Nations conferences and  
summits which have laid a solid foundation for sustainable development and have 
helped to shape the new Agenda. These include the Rio Declaration on Environment  
and Development4,  the World Summit on Sustainable Development, the World  
Summit for Social Development, the Programme of Action of the International  
Conference on Population and Development5,  the Beijing Platform for Action6  
and the United Nations Conference on Sustainable Development. We also reaffirm 
the follow-up to these conferences, including the outcomes of the Fourth United  
Nations Conference on the Least Developed Countries, the third International  
Conference on Small Island Developing States, the second United Nations  
Conference on Landlocked Developing Countries and the Third United Nations 
World Conference on Disaster Risk Reduction.

12. We reaffirm all the principles of the Rio Declaration on Environment and  
Development, including, inter alia, the principle of common but differentiated  
responsibilities, as set out in principle 7 thereof.

13. The challenges and commitments identified at these major conferences 
and summits are interrelated and call for integrated solutions. To address them  
effectively, a new approach is needed. Sustainable development recognizes that 
eradicating poverty in all its forms and dimensions, combating inequality with-
in and among countries, preserving the planet, creating sustained, inclusive and 
sustainable economic growth and fostering social inclusion are linked to each  
other and are interdependent.

1-Resolution 55/2. 
2-Resolution 60/1. 
3-Resolution 41/128, annex. 
4-Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3–14 June 
1992, vol. I, Resolutions Adopted by the Conference )United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 and 
corrigendum(, resolution 1, annex I. 
5- Report of the International Conference on Population and Development, Cairo, 5–13 September 1994 
)United Nations publication, Sales No. E.95.XIII.18(, chap. I, resolution 1, annex. 
6-Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15 September 1995 (United Nations 
publication, Sales No. E.96.IV.13(, chap. I, resolution 1, annex II. 
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and social well-being are assured. A world where we reaffirm our commitments 
regarding the human right to safe drinking water and sanitation and where there is 
improved hygiene; and where food is sufficient, safe, affordable and nutritious. A 
world where human habitats are safe, resilient and sustainable and where there is 
universal access to affordable, reliable and sustainable energy.

8. We envisage a world of universal respect for human rights and human  
dignity, the rule of law, justice, equality and non-discrimination; of respect for 
race, ethnicity and cultural diversity; and of equal opportunity permitting the full  
realization of human potential and contributing to shared prosperity. A world which 
invests in its children and in which every child grows up free from violence and  
exploitation. A world in which every woman and girl enjoys full gender equal-
ity and all legal, social and economic barriers to their empowerment have been 
removed. 

A just, equitable, tolerant, open and socially inclusive world in which the needs 
of the most vulnerable are met.

9. We envisage a world in which every country enjoys sustained, inclusive and  
sustainable economic growth and decent work for all. A world in which con-
sumption and production patterns and use of all natural resources – from air to 
land, from rivers, lakes and aquifers to oceans and seas – are sustainable. One in  
which democracy, good governance and the rule of law, as well as an enabling  
environment at the national and international levels, are essential for sustainable  
development, including sustained and inclusive economic growth, social  
development, environmental protection and the eradication of poverty and hunger.

 One in which development and the application of technology are climate-sen-
sitive, respect biodiversity and are resilient. One in which humanity lives in har-
mony with nature and in which wildlife and other living species are protected.

 Our shared principles and commitments
10. The new Agenda is guided by the purposes and principles of the Charter of 

the United Nations, including full respect for international law. It is grounded in the 
Universal Declaration of Human Rights1,  international human rights treaties, the  

1-Resolution 217 A )III(. 

8



Department of the Environment 
I.R.IRAN

environmental – in a balanced and integrated manner. We will also build upon the 
achievements of the Millennium Development Goals and seek to address their  
unfinished business.

3. We resolve, between now and 2030, to end poverty and hunger everywhere; 
to combat inequalities within and among countries; to build peaceful, just and  
inclusive societies; to protect human rights and promote gender equality and the  
empowerment of women and girls; and to ensure the lasting protection of the  
planet and its natural resources. We resolve also to create conditions for sustainable,  
inclusive and sustained economic growth, shared prosperity and decent work for 
all, taking into account different levels of national development and capacities.

4. As we embark on this great collective journey, we pledge that no one will 
be left behind. Recognizing that the dignity of the human person is fundamental, 
we wish to see the Goals and targets met for all nations and peoples and for all  
segments of society. And we will endeavour to reach the furthest behind first.

5. This is an Agenda of unprecedented scope and significance. It is accepted 
by all countries and is applicable to all, taking into account different national re-
alities, capacities and levels of development and respecting national policies and  
priorities. These are universal goals and targets which involve the entire world, 
developed and developing countries alike. They are integrated and indivisible and 
balance the three dimensions of sustainable development.

6. The Goals and targets are the result of over two years of intensive public  
consultation and engagement with civil society and other stakeholders around 
the world, which paid particular attention to the voices of the poorest and most  
vulnerable. This consultation included valuable work done by the open working 
group of the general assembly on sustainable development goals and by the united 
nations, whose secretary-general provided a synthesis report in december 2014.

 Our vision
7. In these Goals and targets, we are setting out a supremely ambitious and  

transformational vision. We envisage a world free of poverty, hunger, disease and 
want, where all life can thrive. We envisage a world free of fear and violence. A 
world with universal literacy. A world with equitable and universal access to quality  
education at all levels, to health care and social protection, where physical, mental 
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 Prosperity
We are determined to ensure that all human beings can enjoy prosperous and  

fulfilling lives and that economic, social and technological progress occurs in  
harmony with nature.

 Peace
We are determined to foster peaceful, just and inclusive societies which are free 

from fear and violence. There can be no sustainable development without peace 
and no peace without sustainable development.

 Partnership
We are determined to mobilize the means required to implement this Agenda 

through a revitalized Global Partnership for Sustainable Development, based on 
a spirit of strengthened global solidarity, focused in particular on the needs of the  
poorest and most vulnerable and with the participation of all countries, all  
stakeholders and all people.

The interlinkages and integrated nature of the Sustainable Development Goals 
are of crucial importance in ensuring that the purpose of the new Agenda is  
realized. If we realize our ambitions across the full extent of the Agenda, the lives 
of all will be profoundly improved and our world will be transformed for the better.

  Declaration
Introduction
1. We, the Heads of State and Government and High Representatives, meeting at 

United Nations Headquarters in New York from 25 to 27 September 2015 as the  
Organization celebrates its seventieth anniversary, have decided today on new 
global Sustainable Development Goals.

2. On behalf of the peoples we serve, we have adopted a historic decision on a com-
prehensive, far-reaching and people-centred set of universal and transformative Goals 
and targets. We commit ourselves to working tirelessly for the full implementation 
of this Agenda by 2030. We recognize that eradicating poverty in all its forms 
and dimensions, including extreme poverty, is the greatest global challenge and 
an indispensable requirement for sustainable development. We are committed to 
achieving sustainable development in its three dimensions – economic, social and 
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 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development 

 Preamble

This Agenda is a plan of action for people, planet and prosperity. It also seeks 
to strengthen universal peace in larger freedom. We recognize that eradicating  
poverty in all its forms and dimensions, including extreme poverty, is the greatest  
global challenge and an indispensable requirement for sustainable development.

All countries and all stakeholders, acting in collaborative partnership, will  
implement this plan. We are resolved to free the human race from the tyranny of  
poverty and want and to heal and secure our planet. We are determined to take the 
bold and transformative steps which are urgently needed to shift the world on to a 
sustainable and resilient path. As we embark on this collective journey, we pledge 
that no one will be left behind.

The 17 Sustainable Development Goals and 169 targets which we are announc-
ing today demonstrate the scale and ambition of this new universal Agenda. They 
seek to build on the Millennium Development Goals and complete what they did 
not achieve. They seek to realize the human rights of all and to achieve gender 
equality and the empowerment of all women and girls. They are integrated and  
indivisible and balance the three dimensions of sustainable development: the eco-
nomic, social and environmental.

The Goals and targets will stimulate action over the next 15 years in areas of 
critical importance for humanity and the planet.

 People
We are determined to end poverty and hunger, in all their forms and dimensions, 

and to ensure that all human beings can fulfil their potential in dignity and equality 
and in a healthy environment.

 Planet
We are determined to protect the planet from degradation, including through  

sustainable consumption and production, sustainably managing its natural resourc-
es and taking urgent action on climate change, so that it can support the needs of 
the present and future generations.
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Foreword
Caused by human interference and irrational exploitation of nature, environmental challeng-

es have raised global concerns. The extent & severity of such challenges  have aroused public 
attentions about our one and only biosphere.

Current requirements necessitate that in addition to providing the needs of the present  
generation, natural resources also meet the future human needs. Sustainable development 
is achieved through each person and society considers the biological capacity of their land 
and coordinates it with their needs. However, depletion of natural resources and the adverse  
effects of environmental degradation including drought and desertification, soil erosion, lack 
of fresh water, deterioration of marine and terrestrial biodiversity have become a part of human  
challenges.

Today, the precondition of environmental management and pollution reduction is meas-
urement of production and consumption, which would help solve the shortage of ecological  
balance through wise decisions about population growth, consumption, technology efficiency, 
and ecosystem conservation. 

In order to fill in the gap between economic growth and conservation of biological resources 
and to advance green economy, economic development should be led towards productivity, 
consumption control, optimization of environmental patterns, sustainable ecosystem services, 
use of clean and renewable energies, particiption of people, and scientific associations, guilds, 
and NGOs Therefore, sustainable development goals for the next fifteen years, pursue  activi-
ties in different aras with integrated and interconnected nature in the framework of seventeen 
specified goals.

By relying on the upstream documents especially general environmental policies issued 
by the Supreme Leader, the Islamic Republic of Iran has considered a realistic approach  
stronger than before. Iran has made environmental issue a priority, as the sixth development plan 
has also been based on President Dr. Hassan Rouhani’s remarks on environmental issues and  
sustainable development. 

Through the necessary efforts, cooperation, and empathy of all the institutions and communi-
ties within, Iran hopes to conserve its valuable natural capitals, and without damaging nature 
balance the stream of growth and development with the existing capacities.

Massoumeh Ebtekar 
Vice President & Head of Department of Environment
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