
 

اند و شوند. این اهداف توسط سازمان ملل تعریف شدهای از اهداف هستند که به آینده مربوط می( مجموعهSDGs) اهداف توسعه پایدار

منقضی شد، جایگزین  ۵۱۰۲که در پایان سال  اهداف توسعه هزاره جایاند. آنها به به عنوان اهداف جهانی برای توسعه پایدار ترویج شده

  هدف خاص برای آن اهداف اصلی وجود دارد. ۰۶۱هدف اصلی و  ۰۱شوند. اجرا می ۵۱۰۱تا  ۵۱۰۲از  اهداف توسعه پایدارشدند. 

 اهداف
  هدف موافقت کردند: ۰۱کشور با این  ۰۱۰، ۵۱۰۲در آگوست سال 

 .هر کجا باشد پایان دهیمبه تمام انواع فقر در  :فقر بدون .۰

 .به تمام گرسنگی پایان دهیم، به امنیت غذایی و تغذیه سالم برسیم، و کشاورزی پایدار را ارتقاء دهیم :گرسنگی بدون .۵

 .مطلوب: زندگی سالم را تضمین کنیم و برای همه د رهمه سنین سطح سالمتی را بهبود بخشیم سالمتی .۰

 .آموزش با کیفیت برای همه میسر و مساوی باشد و فرصتهای یادگیری برای همه در تمام طول عمر فراهم شود :آموزش کیفیت .4

 .برابری جنسی: به برابری جنسی برسیم و تمامی دختران و زنان قدرتمندتر گردند .۲

 .آب تصفیه شده و سالم در دسترس همه قرار گیرد و امکانات بهداشتی برای همه فراهم باشد :بهداشت آب سالم و .۶

 .ه منابع انرژی ارزان، مطمئن، پایدار و مدرن برای همه فراهم شودارزان و تجدیدپذیر: دسترسی ب انرژی .۱

 خوب: رشد اقتصادی پایدار، فراگیر و با ثبات اقتصاد کار و .8

 .خوب و نوآوری: ساخت زیر ساختار مقاوم، ارتقای صنعت پایدار و عمومی، و ارائه نوآوری ساخت زیر .۱

 .کاهش نابرابری: کاهش نابرابری در کشورها و بین آنها .۰۱
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 .های بشری را عمومی، امن، مقاوم و پایدار سازیمشهرها و جوامع پایدار: شهرها و اقامتگاه .۰۰

 .استفاده امن از منابع: تضمین مصرف پایدار و الگوهای مصرف .۰۵

 .آن از ناشی عوارض و هوا و آب تغییر با مبارزه برای فوری اقدامات: وهوا آباقدام درباره  .۰۰

 .ها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدارپایدار: حفظ و استفاده پایدار از اقیانوس اقیانوسهای .۰4

زایی، پایدار جنگلها، مبارزه با بیابان های خاکی، مدیریتاستفاده پایدار از زمین: حفظ، بازیابی و بهبود استفاده پایدار از اکوسیستم .۰۲

 متوقف کردن یا معکوس کردن روند تخریب زمین و متوقف کردن روند از دست رفتن تنوع زیستی

آمیز و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و ساخت موسسات ارتقای جوامع صلح :عدالت و صلح .۰۶

 .کارآ، قابل اعتماد برای همه و در همه سطوح

 .های جهانی برای توسعه پایدارسازی و احیای همکاریتقویت ابزارهای پیاده :پایدار توسعه ها درهمکاری .۰۱

 

تمام کشورها در یک مشارکت همگانی این برنامه را پایدار و صلحی برای دستیابی به این سرفصل ها، برنامه عملی است که 

اجرا خواهند کرد. ما می خواهیم که مطمئن شویم تمام نسل بشر می تواند به ظرفیت بالقوه خود برسد. ما می خواهیم به فقر به 

ا و بین کشورها مبارزه تمامی اشکال آن پایان دهیم؛ به گرسنگی و سوتغذیه، به انسان ها بزرگی ببخشیم،  با نابرابری در کشوره

کنیم،  به برابری جنسیتی بریم و زنان و دختران را توانمند کنیم،  از کیفیت آب، بهداشت و آموزش اطمینان حاصل کنیم و یک 

و زندگی سالم را برای همگان به ارمغان آوریم، و از مشارکت تمام مردم و گروه ها، از جمله بچه ها، در به ثمر رسیدن این آرمان ها 

 اهداف جامه عمل بپوشانیم. 

ما می بایست به خانه عمومی مان احترام بگذاریم و نگهبان آن باشیم.  ما می خواهیم که از کره زمین حفاظت کنیم چراکه 

کرد؛ کره زمین می تواند نیازهای نسل کنونی و آینده ما را فراهم کند. ما از دریاها و اقیانوس ها به شیوه ای پایدار حفاظت خواهیم 

با تغییر اقلیم مبارزه خواهیم کرد، از اکوسیستم ها حفاظت خواهیم کرد و آنها را احیا می کنیم، با بیابان زایی، تخریب سرزمین و از 

خواهیم کرد؛ به سمت شهرها و جوامع انسانی جامع و امن حرکت خواهیم کرد؛ و به کاهش خطرات  هبین رفتن تنوع زیستی مبارز

 هیم کرد. بحران ها کمک خوا

ما می خواهیم که تمامی نسل بشر از ثمرات پیشرفت های اقتصادی، فناوری و اجتماعی برخوردار باشند و زندگی هایی 

کامل و مثمر داشته باشند. ما می خواهیم که از رشد اقتصادی پایدار، جامع و تثبیت شده ای داشته باشیم، مشاغلی درخور داشته 

داشته باشد، به اشتراک رونق و شکوفایی و سبک زندگی های پایدار در سراسر جهان کمک کنیم، به باشیم و کار برای همه وجود 

پیشبرد پایدارسازی صنعت، کشاورزی و زیرساخت ها کمک کنیم، و تا حد ممکن از دسترسی به خدمات انرژی های نوین اطمینان 

 حاصل نماییم. 

صلح و در جوامعی یک دست و عاری از ترس و خشونت زندگی کنند. تمام مردم می خواهند که سال های عمر خود را در 

ما می خواهیم که جوامعی کامل،  ایمن و در صلح داشته باشیم تا بتوانیم نهادها و دولت ها را در تمامی سطوح توانمند کنیم،  تا 

 نان و پسران و دختران حفاظت کنیم. بتوانیم همگی در برابر قانون یکسان باشیم،  و از حقوق بشر تمام انسان ها، مردان و ز

ما می خواهیم که مشارکت جهانی اثربخشی برای توسعه پایدار داشته باشیم  و در این راستا پذیرای تمام کشورها و ذینفعان 

هستیم. مشارکت جهانی به اجرای دقیق دستورالعمل  کمک می کند، به حفاظت و یکپارچگی جهانی، به خصوص در مورد نیازهای 

 ردم فقیر و در معرض آسیب روح می بخشد.م

اگر ما آرمان های خود را در این حوزه ها و در تمامی سرفصل های جدید بگنجانیم،  زندگی میلیون ها نفر از انسان ها تا 

 حد زیادی تغییر خواهد کرد و جهان ما به سمت بهتر شدن حرکت خواهد کرد. 
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 اهداف توسعه پایدار

 جا همه در آن اشکال و حاالت تمام در فقر به نداد . پایان1هدف کالن 

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

 سنین همه در و همه برای رفاه ارتقای و سالم زندگی از اطمینان . حصول 3هدف کالن 

 همه برای العمر مادام یادگیری فرصت های ترویج و مساوی باکیفیت و جامع آموزش از اطمینان . حصول 4هدف کالن 

 دختران و زنان سازی همه توانمند و جنسیتی برابری به . دستیابی 5هدف کالن 

 هاهمه و مدیریت پایدار آن برای فاضالب  و آب بودن دسترس در از اطمینان حصول.  6هدف کالن 

 همه. برای مدرن و پایدار، اعتماد، قابل صرفه، به مقرون  انرژی به دسترسی از اطمینان حصول. 7هدف کالن 

 همه برای شایسته کار و سازنده و کامل ترویج رشد اقتصادی پایدار و فراگیر، اشتغال. 8هدف کالن 

 پرورش نوآوری و پایدار و فراگیر ارتقاء صنعتی ،تاب آور  های ایجاد زیرساخت. 9هدف کالن 

 کشورها میان در داخل و در نابرابری کاهش. 11هدف کالن 

 پایدار تاب آور و ایمن، فراگیر، هایی . ایجاد شهرها و شهرک11هدف کالن 

 حصول اطمینان از الگوهای تولید و مصرف پایدار . 12هدف کالن 

 آن . اثرات و اقلیم تغییر با مبارزه برای فوری اقدامات انجام. 13هدف کالن 

 ها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدارحفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس .14هدف کالن 

 مبارزه  ها، جنگل پایدار مدیریت  خشکی، هایاکوسیستم از پایدار استفاده ارتقای و بازسازی حفاظت، .15هدف کالن 

 .زیستی تنوعتوقف از بین رفتن  و زمین تخریب ساختن معکوس و متوقف زایی،  و با بیابان

 ایجاد و همه برای عدالت به دسترسی کردن فراهم پایدار، توسعه برای ترویج جوامع صلح آمیز و فراگیر .16هدف کالن 

 سطوح تمام در فراگیر و پاسخگو اثربخش، نهادهای

 پایدار توسعه برای جهانی مشارکت احیای و سازی پیاده ابزار تقویت .17هدف کالن 

  



 جا همه در آن اشکال و حاالت تمام در فقر به دادن پایان. 1هدف کالن 

به کار بردن سیستم های تامین اجتماعی مناسب در سطح ملی  و اجرای همگانی آن در تمامی طبقات ،  و رسیدن  .۰.۰هدف خرد 

 . ۵۱۰۱به میزان مناسبی از افراد فقیر و آسیب پذیر تا سال 

 

 پایدار کشاورزی ترویج و بهبود تغذیه و غذایی امنیت به دستیابی گرسنگی، به دادن . پایان 2دف کالن ه

قد و  یدر رابطه با کوتاه المللیینبه اهداف موردتوافق ب یابی، شامل دست۵۱۰۱تا سال  یهحذف انواع سوء تغذ.  ۵.۵هدف خرد 

 .۵۱۵۲و افراد مسن تا سال  یردهو ش جوان، زنان باردارنودختران  اییهتغذ یازهاین توجه بهسال، و  ۲ یردر کودکان ز یوزنکم

 

 )هدف اختصاصی سالمت( سنین همه در و همه برای رفاه ارتقای و سالم زندگی از اطمینان . حصول 3هدف کالن 

 . ۵۱۰۱زنده تا سال  تولد ۰۱۱۱۱۱ هر در ۱۱ از کمتر به مادران میر و مرگ نسبت جهانی کاهش.  ۰.۰هدف خرد 

سال، نائل شدن همه ی کشورها به کاهش  مرگ و میر  پنج زیر کودکان و نوزادان پیشگیری قابل میر و مرگ پایان.  ۰.۵هدف خرد 

 تولد زنده ۰۱۱۱در هر  ۵۲تر از   سال حداقل به پایین ۲تولد زنده و مرگ و میر زیر  ۰۱۱۱در هر  ۰۵تر از نوزادان حداقل به پایین

 .  ۵۱۰۱ سال تا

 یت،و مبارزه با هپات یریغفلت شده گرمس هاییماریو ب یا،سل، ماالر یدز،ا هایبیماری یریگهمه  پایان.  ۰.۰هدف خرد 

 .۵۱۰۱ سال یردار تاواگ یها یماریب یراز آب، و سا یناش هاییماریب

و درمان، و ارتقاء سالمت  یشگیریپ یقسوم، از طر یکبه  یرواگیرغ یها یماریزود رس از ب یرهایکاهش مرگ و م.  ۰.4هدف خرد 

 ۵۱۰۱ سال تا جا از الکلاستفاده نابه و مخدر مواد مصرف سوء جمله از مواد، مصرف سوء درمان و پیشگیری تندرستی تقویتروان و 

 .۵۱۵۱ سال تا ترافیکی حوادث از ناشی صدمات و میر و مرگ  رساندن نصف به.  ۰.۲هدف خرد 

 و اطالعات خانواده، تنظیم   جمله از باروری، و جنسی بهداشت خدمات به همگانی دسترسی از اطمینان حصول.  ۰.۶هدف خرد 

 .۵۱۰۱ سال تا ملی های برنامه و ها استراتژی در باروری بهداشت تلفیق و آموزش،

ی و با کیفیت و به خدمات سالمت ضرور یدسترس ی،مال حمایتسالمت، شامل  یبه پوشش همگان یابیدست. ۰.۱هدف خرد 

 .همه یو مقرون به صرفه  برا یضرور یفیت،موثر، باک یمن،ا و واکسن های داروهادسترسی به 

ی و با کیفیت و به خدمات سالمت ضرور یدسترس ی،مال حمایتسالمت، شامل  یبه پوشش همگان یابیدست.  ۰.8هدف خرد 

 .همه یو مقرون به صرفه  برا یضرور یفیت،موثر، باک یمن،ا و واکسن های داروهادسترسی به 

خاک و  یخطرناک، هوا، آب، آلودگ یمیاییاز مواد ش یناش هاییماریو ب یرمرگ و م یزانتوجه مکاهش قابل.  ۰.۱هدف خرد 

 .۵۱۰۱تا سال  هایندهآال

 صورت به کشورها تمام در دخانیات در راستای کنترل ۰بهداشتجهانی اجرای کنوانسیون معاهده سازمان  تقویت .a.۰هدف خرد 

 مناسب

که در  یرواگ یرو غ یرواگ هاییماریمربوط به  ب یواکسن و داروها یدو توسعه در تول یقتحق هاییتاز فعال یتحما .b.۰هدف خرد 

مقرون به  یضرور یبه دارو و  واکسن ها یفراهم کردن دسترس دهند،یقرار م یردر حال توسعه را تحت تاث یدرجه اول کشورها

از  کامل استفاده برای توسعه حال در کشورهای حقکه  ی،و سالمت عموم TRIPS هدوحه  در توافقنام یانیهصرفه مطابق با ب

 بهداشت از حفاظت در پذیریراجع به انعطاف معنوی مالکیت از حقوق تجاری هایدر زمینه جنبه مربوط به این توافق مقررات

 همه  را تصریح می کند. برای دارو به دسترسی ویژه، به و عمومی

                                                 
1 World Health Organization Framework Convention 



در حال توسعه،  یدر کشورها سالمکار  یروین حفظ، توسعه، آموزش و اشتغال سالمت و بودجه قابل توجه  یشافزا .c.۰هدف خرد 

 جزایر کوچک ایالتی در حال توسعه و  یافتهکمتر توسعه  یدر کشورها یژهبه و

و  خطراز موعد، کاهش  یشهشدار پ یطهدر حال توسعه، در ح یکشورها یژههمه کشورها، به و یتظرف یتتقو .d.۰هدف خرد 

 جهانی.و  یمخاطرات سالمت در سطوح مل یریتمد

 

 همه برای العمر مادام یادگیری فرصت های ترویج و مساوی باکیفیت و جامع آموزش از اطمینان . حصول 4هدف کالن 

 و پسران به کیفیت نموی اوایل دوران کودکی، مراقبت و دختران همه  که این از اطمینان حصول ۵۱۰۱ سال . تا4.۵هدف خرد 

 گردند.مند بهره ییورود به دوران ابتدا یالزم برا یکه از آمادگ ی، به نحو یابند دبستانی دست پیش آموزش

 ، قرون به صرفهدانش فنی با کیفیت و مبرابر به  یمردان و زنان از دسترس یتمام ینکهاز ا ینانحصول اطم. 4.۰هدف خرد 

 شوند. برخوردار ۵۱۰۱تا سال از جمله دانشگاه  یو عال یاحرفهتحصیالت 

 

 دختران و زنان سازی همه توانمند و جنسیتی برابری به . دستیابی 5هدف کالن 

استفاده . از بین بردن هرگونه خشونت علیه زنان و دختران در حوزه های عمومی و خصوصی از جمله قاچاق و سوء ۲.۵هدف خرد 

 جنسی و انواع دیگر از سوء استفاده.

 .. از بین بردن تمام اقدامات مضر در کودکان مانند ازدواج زود هنگام و اجباریو قطع عضو آلت تناسلی زنانه۲.۰هدف خرد 

کنفرانس » عملمطابق با مفاد برنامه  یو حقوق بارور یو بارور یبه بهداشت جنس یهمگان یاز دسترس یناناطم. ۲.۶هدف خرد 

 هاآن یبررس یهاکنفرانس یو دستاوردها ۵پکن عملو برنامه « ۰و توسعه یتجمع المللیینب
 

 هاهمه و مدیریت پایدار آن برای فاضالب  و آب بودن دسترس در از اطمینان . حصول 6هدف کالن 

 .۵۱۰۱سال همه تا  برای ارزان و سالم آشامیدنی آب به عادالنه و جهانی دسترسی .۶.۰هدف خرد 

 باز، مدفوع در فضای دفع به دادن پایان و عادالنه و مناسب سیستم تخلیه فاضالب و بهداشت به دسترسی همه .۶.۵هدف خرد 

 .۵۱۰۱پذیر قرار دارند تا سال  آسیب های موقعیت در که کسانی و دختران و زنان نیازهای به خاص توجه

 نصف خطرناک، به شیمیایی مواد انتشار رساندن حداقل به حذف زباله و آلودگی، کاهش بوسیله آب کیفیت بهبود .۶.۰هدف خرد 

 .۵۱۰۱جهانی تا سال  و افزایش قابل توجه میزان بازیافت و استفاده مجدد و ایمن درسطح نشده تصفیه فاضالب مقدار رساندن

 

 پایدار تاب آور و ایمن، هایی  فراگیر،. ایجاد شهرها و شهرک11هدف کالن 

 های محله وبهبود پایه خدمات و صرفه به مقرون و ایمن مناسب، مسکن به همه برای دسترسی از . اطمینان۰۰.۰خرد هدف 

 .۵۱۰۱ سال فقیرنشین تا

 ایمنی بهبود همه، برای پایدار و دسترس در صرفه، به مقرون ایمن، نقل و حمل سیستم به دسترسی کردن . فراهم۰۰.۵هدف خرد 

از  پذیر قرار دارند، آسیب های موقعیت در که کسانی نیازهای به ویژه توجه با عمومی، نقل و حمل گسترش با ویژه به ها  جاده

 .۵۱۰۱ سال مسن تا افراد و معلول افراد کودکان، جمله زنان،

                                                 
1 International Conference on Population and Development 
2 Beijing Platform 



 یریتهوا، مد یفیتبه ک یژهتوجه و یقکاهش سرانه اثرات  نامطلوب محیط زیستی  در شهرها، از جمله از طر. ۰۰.۶هدف خرد 

 .۵۱۰۱ سال تا موارد مشابه یرو سا یشهر یهازباله

 

 تولید و مصرف پایدار . حصول اطمینان از الگوهای12هدف کالن 

 .۵۱۰۱تا سال   یعیو استفاده کارآمد از منابع طب یدارپا یریتبه مد دستیابی. ۰۵.۵هدف خرد 

 

 آن . اثرات و اقلیم تغییر با مبارزه برای فوری اقدامات . انجام13هدف کالن 

 در همه کشورها . یعیطب یایو بال یمیاقل ییراتدر برابر مخاطرات تغ یسازگار یتو ظرف یتاب آور یتتقو. ۰۰.۰هدف خرد 

 .یمل یهایزیها، راهبردها و برنامه ر یاستدر س یماقل ییرتغ یرتداب . تلفیق۰۰.۵هدف خرد 

کاهش اثرات و  ی،سازگار ییراقلیم،در کاهش اثرات تغ یو سازمان یانسان یتو ظرف یآگاه یشآموزش، افزا . بهبود۰۰.۰هدف خرد 

 زود هنگام. یهشدارده

 

 ها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار. حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس14هدف کالن 

 جمله از های مرتبط با خشکی،فعالیت از ویژه به نوع آن، همه از دریایی آلودگی کاهش قابل توجه و . پیشگیری۰4.۰هدف خرد 

 .۵۱۵۲ سال غذایی تا مواد آلودگی و دریایی های زباله

 

 

 ایجاد و همه برای عدالت به دسترسی کردن فراهم پایدار، توسعه برای . ترویج جوامع صلح آمیز و فراگیر16هدف کالن 

 سطوح تمام در فراگیر و پاسخگو اثربخش، نهادهای

 مربوط به آن در همه جا. میرومرگ و خشونت اشکال تمام توجه قابل.کاهش ۰۶.۰هدف خرد 

 کودکان. علیه شکنجه و خشونت اشکال تمام و قاچاق کشی، بهره استفاده، سوء به دادن . پایان۰۶.۵هدف خرد 

 

 


