
Sustainable Development Goalsأھداف التنمیة المستدامة

End poverty in all its forms everywhere.Goal 1القضاء على الفقر بجمیع أشكالھ في كل مكان.1الھدف 

 القضاء على الجوع وتوفیر األمن الغذائي والتغذیة المحسّنة وتعزیز الزراعة2الھدف 
المستدامة.

End hunger, achieve food security and improved nutrition and 
promote sustainable agriculture.Goal 2

Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages.Goal 3ضمان تمتّع الجمیع بأنماط عیش صحیة وبالرفاھیة في جمیع األعمار.3الھدف 

 ضمان التعلیم الجید المنصف والشامل للجمیع وتعزیز فرص التعلّم مدى الحیاة4الھدف 
للجمیع.

Ensure inclusive and equitable quality education and promote 
lifelong learning opportunities for all.Goal 4

Achieve gender equality and empower all women and girls.Goal 5تحقیق المساواة بین الجنسین وتمكین كل النساء والفتیات.5الھدف 

ضمان توافر المیاه وخدمات الصرف الصحي للجمیع.6الھدف 
Ensure availability and sustainable management of water and 
sanitation for all.Goal 6

  ضمان حصول الجمیع بتكلفة میسورة على خدمات الطاقة الحدیثة الموثوقة7الھدف 
والمستدامة.

Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern 
energy for all.Goal 7

 تعزیز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجمیع والمستدام، والعمالة الكاملة8الھدف 
والمنتجة، وتوفیر العمل الالئق للجمیع.

Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, 
full and productive employment and decent work for all.Goal 8

 إقامة بنى تحتیة قادرة على الصمود، وتحفیز التصنیع الشامل للجمیع والمستدام،9الھدف 
وتشجیع االبتكار.

Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable 
industrialization and foster innovation.Goal 9

الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفیما بینھا.10الھدف 
Reduce inequality within and among countries.

Goal 10



  جعل المدن والمستوطنات البشریة شاملة للجمیع وآمنة وقادرة على الصمود11الھدف 
ومستدامة

Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and 
sustainable

Goal 11

Ensure sustainable consumption and production patterns.Goal 12 ضمان وجود أنماط استھالك وإنتاج مستدامة.12الھدف 

Take urgent action to combat climate change and its impacts.Goal 13 اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغیر المناخ وآثاره.13الھدف 

  حفظ المحیطات والبحار والموارد البحریة واستخدامھا على نحو مستدام لتحقیق14الھدف 
التنمیة المستدامة.

Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine 
resources for sustainable development.Goal 14

15الھدف 
 حمایة النظم اإلیكولوجیة البریة وترمیمھا وتعزیز استخدامھا على نحو مستدام،
 وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدھور األراضي

وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البیولوجي.

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 15

السالم والعدل والمؤسسات.16الھدف 

Promote peaceful and inclusive societies for sustainable 
development, provide access to justice for all and build effective, 
accountable and inclusive institutions at all level.Goal 16

تعزیز وسائل التنفیذ وتنشیط الشراكة العالمیة من أجل التنمیة المستدامة. 17الھدف 
Strengthen the means of implementation and revitalize the global 
partnership for sustainable development.Goal 17

 لمزید من المعلومات حول كل من األھداف اإلنمائیة المستدامة الذھاب إلى ھذا
:الرابط وانقر على كل واحد من الرموز

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-
development-goals/

For more information about each of the Sustainable Development 
Goals go to this link and click on each of the icons:

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-
development-goals/
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