
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS – HEBREW  
 
 

אימצו רשימה של יעדים למיגור העוני, שמירת כדור הארץ  , רוב מדינות העולם2015לספטמבר  25-ב
 והבטחת שגשוג לכל בני האדם, כחלק מהסדר העולמי החדש. 

 השנים הבאות.  15כל יעד מורכב ממטרות ייחודיות אותן יש להשיג בתקופה של 

מאמץ כלל עולמי שישלב את הממשלות, את המגזר הפרטי, החברה האזרחית ובני אדם כמוך וכמוני רק 
 , ולשינוי שהעולם כה זקוק לו כיום. יביא להשגתן

 
 
 
 

קדם ערכים כלכליים משותפים לשגשוג, וי 2030ם קץ לעוני העולמי עד שנת שיחדש ושאפתני י עולמי סדר יום
. איכות הסביבה והגנה על כדור הארץיתוח חברתי ופעולה למען פ  

 
ה על המסמך הסופי שיכלול את המדינות החברות באומות המאוחדות, הגיעו להסכמ 193במטה האו"ם בניו יורק, 

לפיתוח בר קיימא שיאומץ בידי מנהיגי העולם.  חדשעולמי יום סדר   
 

 מה זה פיתוח בר קיימא?  
פיתוח בר קיימא:  דרך לניצול משאבים אשר מטרתה לענות על צורכי האדם, לצד שימור הסביבה, כך שצרכי האדם ייענו 
לא רק בהווה, אלא גם בעתיד. הכלכלה והחברה תלויות במשאבים הטבעיים ובמערכות האקולוגיות ולכן ניצול המשאבים 

   צריך להיות כזה שלא יסכן אותם.   
וועידת ברונדטלנד ניסחה את ההגדרה המצוטטת ביותר של פיתוח בר קיימא לפיה זהו פיתוח "העונה על צורכי ההווה 

 בלי לפגוע ביכולתם של הדורות הבאים לספק את צרכיהם שלהם" 
 פיתוח בר קיימא קורא למאמץ כלל עולמי לבניית עתיד בטוח, הוגן ושוויוני יותר לדורות הבאים. 

 
סדר היום החדש מסכם תהליך של משא ומתן שארך יותר משנתיים, וכלל השתתפות חסרת תקדים של החברה 

מטרות  17האזרחית בעולם, ומדינות שהגיעו להכסמה על מטרות סדר היום השאפתני. סדר היום החדש כולל 
תוך כדי שמירה על הסביבה,  לפיתוח בר קיימא שעוסקות בסיום העוני העולמי, קידום שגשוג ורווחה של בני האדם,

. 2030וכל זאת עד שנת   
 

שמבשר על תחילת  עולמיסכם הזה מביא איתו שינוי תפיסה מון בירך על ההסכם ואמר "הה-מזכ"ל האו"ם באן קי
 מהפך היסטורי בעולם."

 
 

סדר יום של בני האדם כולם, תכנית פעולה לסיום העוני על כל צורותיו, באופן בלתי הפיך, בכל מקום, תוך כדי  ו"זה
בכל  כך שאף אדם לא נותר מאחור. התכנית שואפת להבטיח שלום ושגשוג, ולהחיל שיתופי פעולה של בני אדם

בזו, ואינן ניתנות להפרדה. מטרות אלה הן משולבות ומקושרות זו לפיתוח בר קיימא  היעדים 17רחבי העולם. 
 מטרות של כלל בני האדם ומדגימות את ההיקף הכלל עולמי והשאפתנות הגבוהה של סדר היום העולמי החדש."

 
 

מר. באן הוסיף ואמר על הוועידה בה יאומץ סדר היום העולמי החדש, כי "הוועידה תמפה עידן חדש של פיתוח בר 
וגר, השגשוג יהיה מנת חלקם של כלל בני האדם, והגורמים להתחחמות כדור הארץ קיימא במסגרתו העוני ימ

 יטופלו טיפול יסודי"
 

 עוד הוא הוסיף כי כלל מערכות האו"ם עומדות מוכנות כדי לתמוך בהטמעה של סדר היום החדש. 



 
 

. אם כולנו יימא פתוח לכולםכיוון של פיתוח בר קהלן קלארק: "ההסכם הזה הוא ציון דרך חשוב בניווט העולם שלנו ל
נעבוד יחד, יש לנו סיכוי להגשים את השאיפות של כלל אזרחי העולם לשלום, שגשוג ורווחה, ולשמור על כדור 

 הארץ."
 

מנהיגים עולמיים צפויים לאמץ את סדר היום העולמי החדש.  150-יותר מ  
 
 

מיליון בני אדם להימלט  700-סדר היום החדש בנוי על ההצלחה של מטרות הפיתוח של המיליניום שעזרו ליותר מ
, כיוונו לטפל במגוון של בעיות שכללו הפחתת העוני, הרעב, 2000מעוני. שמונה המטרות הללו שאומצו בשנת 

. 2015ת המחלות, אי השוויון המגדרי וגישה למים ומערכות ביוב תקינות עד שנ  
 

סדר היום החדש על מגוון מטרותיו, הולך רחוק יותר, תוך כדי כך שבמסגרתו יש כוונה להגיע לשורש הבעיות 
 שיוצרות עוני עולמי, וכן, ליישם פיתוח כלל עולמי שמתאים לכלל בני האדם. 

 
ח בר קיימא עד דברי הפתיחה למסמך בן עשרים ותשעה העמודים "לשנות את העולם: סדר היום העולמי לפיתו

" מכריזים, "אנחנו נחושים לשחרר את המין האנושי מהאחיזה האכזרית של העוני בו, ורוצים לרפא 2030שנת 
ולשמור על כדור הארץ שלנו." דברי הפתיחה ממשיכים, "אנחנו נחושים לקחת על עצמנו צעדים נועזים ומשני 

המסע מתחיל, פיתוח והתאוששות. עכשיו, כאשר מציאות שנדרשים בדחיפות כדי להסיט את העולם למסלול של 
לא יוותר מאחור." אנחנו מתחייבים שאף אדם  

 
 
 

 המרכיבים הבסיסיים של המסמך הסופי 
 
 

המסמך הסופי מדגיש את מיגור העוני כמטרת העל של סדר היום העולמי החדש, וביסודו, הוא כולל את השילוב של 
סדר היום העולמי המתגבש הוא ייחודי בכך המימדים הכלכליים, החברתיים והסביבתיים של פיתוח בר קיימא. 

ת היציאה למסע להגשמת הסדר העולמי שהוא קורא לכלל המדינות ללא קשר לעושרן או יכולתן, לפעול יחד. בע
 החדש, המדינות החברות באומות המאוחדות התחייבו לפעול על פי העקרון המשותף: "אף אדם לא יוותר מאחור."

האנושות. כדור הארץ. שגשוג. שלום. שיתוף פעולה. אלה הם המונחים המובילים השזורים בסדר היום העולמי 
הכללי של הדברים.  החדש, והם כוללים בתוכם את האופי  

 
מטרות מכוונות לטיפול במכשולים שמונעים מהעולם להגיע למצב של פיתוח ה 169-לפיתוח בר קיימא ו היעדים 17

ון, צריכה וייצור לא מבוקרים, תשתיות לקויות וחוסר במקורות תעסוקה. מימד איכות הסביבה בר קיימא, כמו אי שווי
מגוון ביולוגי, תוך במערכות אקולוגיות ויעדים שעוסקים בים ומשאביו, וכן בשל פיתוח בר קיימא מכוסה באמצעות 

הבאת יעדים אלה למרכז מסגרת העבודה על סדר היום העולמי. כדי   
אמצעי ההטמעה המוזכרים במסמך הסופי תואמים את היעדים השאפתניים ומתרכזים במימדים הכלכליים, 

עומד בפני עצמו, שעוסק באמצעי ההטעמה של סדר היום החדש, הטכנולוגיים ופיתוח קיבולת, בנוסף ליעד ש
היעדים לפיתוח בר קיימא. 17-אמצעים מותאמים באופן ייחודי לכל אחד מ  

 
מדינות חברות באומות המאוחדות הביעו חשש כי השינויים הרצויים ידרשו נטישה של תפיסת "עסקים כרגיל" וזה 

עולמי מתחדש, -זיתות. סדר היום החדש קורא לשיתוף פעולה כללהגביר את הצורך בשיתוף בינלאומי בהרבה ח
אחווה עולמית לפיתוח בר קיימא, שכוללת שיתופי פעולה עם בעלי עניין עסקיים. סדר היום העולמי קורא להגברת 
 בניית קיבולת והעברה מהירה וחופשית של מידע סטטיסטי מדויק כדי למדוד את הפיתוח הבר קיימא המתפתח. 



  
 

תהיה חשובה ביותר לתמיכה בהטמעה של  –שהיא חלק בסיסי של המסמך הסופי  –מערכת יעילה של מעקב ומשוב 
חברתית, ועוד סוכניות או"ם שונות, -סדר היום העולמי החדש. האסיפה הכללית של האו"ם, המועצה הכלכלית

 יעסקו בסקירה של ההתקדמות בשטחים שונים של סדר היום העולמי החדש. 
 

מסמך הסופי, סדר היום העולמי החדש יכלול מנגון סיוע טכנולוגי לתמיכה ביעדים החדשים, אם לנאמר בבהת
בהתבסס על שיתוף פעולה של בעלי עניין עסקיים עם מדינות החברות באו"ם, עם החברה האזרחית, עסקים, 

 הקהילה המדעית, ומערכת הסוכניות של האו"ם. 
על המורכב מכל סוכנויות האו"ם השונות, פורום -המנגון הזה, שהוסכם על החלתו בוועידת אדיס אבבה, יכלול צוות

 מדע, טכנולוגיה וחדשנות ופלטפורמה מקוונת לשיתוף פעולה. 
 

 

 Sustainable Development Goals 
(SDGs) 

 

יעדים שהשגתם תשנה את העולם ה  17 
 יעדים לפיתוח בר קיימא 

 על כל צורותיו.  בעולם, עוני: מיגור הלעוניסוף  .1
 קידום חקלאות בת קיימא.שיפור התזונה, ו ,השגת ביטחון תזונתי :אפס בני אדם רעבים .2
 הבטחת חיים בריאים ורווחה בכל גיל.: בריאות טובה ושגשוג .3
 לכולם.וקידום הזדמנויות למידה למשך כל החיים, טחת חינוך איכותי שוויוני, הב: חינוך איכותי .4
 , בכל מקום בעולם. השגת שוויון בין המינים וחיזוק כל הנשים והילדות: שוויון מגדרי .5
 ול בר קיימא של מים ותברואה לכל בני האדם. הבטחת זמינות וניה: מים נקיים ותברואה איכותית .6
 הבטחת גישה לאנרגיה בת השגה, אמינה, בת קיימא ומודרנית.: מקורות אנרגיה ברי השגה ונקיים .7
, תעסוקה ית בת קיימא פתוחה לכלקידום צמיחה כלכל: מקורות פרנסה הוגנים וצמיחה כלכלית .8

 לכולם. והגונה ויצרנית ועבודה מכובדתמלאה 
חידוש כן, בר קיימא ות תשתית גמישה, קידום תיעוש פתוח לכל ובניי: תעשיה, חדשנות, ותשתית .9

 יערות.
 בתוכן.אי השוויון נות, והשוויון בין המדי-הפחתת אי: הפחתת אי שוויון .10
, בטוחות, גמישות ם וההתיישוביות האנושיות לפתוחות לכלהפיכת הערי: ערים וקהילות בנות קיימא .11

 ובנות קיימא.
 הבטחת צריכה ותבניות ייצור בנות קיימא.: צריכה וייצור אחראיים .12
 שלו. נקיטת צעדים דחופים למאבק בשינוי האקלים וההשפעות: פעולה למען איכות הסביבה .13
 ומשאבים ימיים לפיתוח בר קיימא. ,ימים, שימור ושימוש בר קיימא באוקיינוסים: החיים מתחת למים .14
הגנה של מערכות אקולוגיות באדמה, שחזורן וקידום שימוש בר קיימא בהן, ניהול : החיים על היבשה .15

מגוון הובדן של בר קיימא של יערות, מאבק נגד מדבור, עצירה והפיכה של הריסת קרקעות, עצירת הא
 ביולוגי.ה

לפיתוח בר קיימא, אספקת גישה לצדק  קידום חברות שלוות ופתוחות: שלום, צדק ומוסדות חזקים .16
 בכל הרמות. מוסדות יעילים, אחראיים ופתוחים לכל, לכולם ובניית

ת יוחיזוק האמצעים למימוש פיתוח בר קיימא והפחת רוח חיים בשותפו: שיתופי פעולה למען היעדים .17
 . ולמית למען המטרה הזאתע



 

 על כל צורותיו. : מיגור העוני בעולם,סוף לעוני .1

למרות שמספר בני האדם החיים בעוני קיצוני מיגור העוני על כל צורותיו הוא אחד האתגרים הגדולים ביותר של האנושות. 
צרכים  אדם עדיין נאבקים להשגתר מדי בני , יות2015מיליון בשנת  836-, ל1990מיליארד בשנת  1.9מ -ירד ביותר מחצי

 אנושיים בסיסיים. 

דולר ליום. להרבה מהם אין גישה  1.25-מיליון בני אדם עדיין חיים עם הכנסה של פחות מ 800-בכל רחבי העולם, יותר מ
יונים רה במדינות כמו סין והודו, הרימה מיללמזון טוב מספיק, מים נקיים לשתייה, ושירותי תברואה. צמיחה כלכלית מהי

ם הזה, והן, לעומת גברים, נמצאות בסכנה נשים מופלות לרעה גם בתחובצורה לא שוויונית.  ,, אבלמעל לקו העוני הקיצוני
בעלות על חות גישה למקורות תעסוקה וחינוך, והן מוגבלות בגישה לגבוהה יותר לחיות בעוני קיצוני מכיוון שיש להן פ

 נכסים. 

באיזורים אחרים כמו דרום אסיה ואפריקה שמדרום  מאד מיגור העוני הייתה מוגבלתהצלחה בב העולמית ההתקדמות
אחוזים מסך בני האדם האדם החיים בעוני קיצוני בעולם. האחוז הזה צפוי לעלות, בגלל  80לסהרה, שכוללים בתוכם 

 האסונות שנגרמים בעקבות התחממות כדור הארץ, מלחמות וביטחון תזונתי נמוך. 

תוח בר קיימא מהווים התחייבות אמיצה ושאפתנית להביא סוף לעוני על כל צורותיו ומימדיו, בכל מקום היעדים לפי
. ההתחייבות הזאת כוללת התמקדות בבני האדם הפגיעים ביותר, תוך כדי הגדלת הגישה שלהם 2030בעולם, עד שנת 

עקב התחממות כדור הארץ. למשאבים ושירותים, ותמיכה בקהילות הסובלות ממלחמות ואסונות הנגרמים   

 מהי המשמעות של "סוף לעוני"? 

מיליון  836-דולר ליום, מוגדר כסובל מ"עוני קיצוני". ברחבי העולם חיים כיום כ 1.25-כיום, אדם החי מהכנסה של פחות מ
 בני אדם הסובלים מעוני קיצוני. 

טלה, ולאפשר גישה לשירותים אנושיים בסיסיים כמו שירותי סוף לעוני הוא ההתחייבות להגן על כל בני האדם מאב
בריאות. הדבר הזה נקרא ביטחון סוציאלי, והוא נועד להגן ולתמוך בבני האדם העניים והפגיעים ביותר בעולם. במסגרת 

 מדיניות סוציאלית שתסייע לבני אדם עם פחות כסף, גישה שווהזאת, חשוב מאד להקצות משאבים שיעזרו בהטמעת 
לשירותים אנושיים בסיסיים, לתעסוקה, בעלות על אדמה, טכנולוגיה ואת היכולות והכלים להקים עסקים ובכך לגדול 

מאוכלוסיות חלשות כלכלית, בכדי שהם  בניית כושר התאוששות בקרב בני אדם סוף לעוני הוא מבחינה כלכלית. כמו כן,
דור הארץ, כמו שטפונות ובצורות, ועוד אסונות כלכליים, יהיו מוכנים ומוגנים לאסונות שנגרמים עקב התחממות כ

 חברתיים וסביבתיים.  

 מטרות

דולר  1.25-, לא יהיה אף אדם אשר יחיה בעוני קיצוני. (עוני קיצוני נמדד לפי הכנסה של פחות מ2030עד שנת  .1
 ליום)

 תיוצורו , תהיה הפחתה של לפחות חצי בשיעורי בני האדם החיים בעוני, על כל2030עד שנת  .2
הטמעה של מערכות ביטוח לאומי ברמה לאומית, והשגת כיסוי משמעותי של מערכות עבור העניים והפגיעים  .3

 ביותר בחברה
, הבטחת זכויות שוות וגישה למשאבים כלכליים, שירותים בסיסיים, בעלות על קרקע, ירושות, 2030עד שנת  .4

 במיוחד, העניים והפגיעים ביותר בחברה משאבים טבעיים, וטכנולוגיות חדשות, לכל אשה וגבר, ו
, תתבצע בנייה של יכולות העמידות של העניים, ואלה המצויים במצבים פגיעים במיוחד, 2030עד שנת  .5

 והפחתה של חשיפתם ופגיעותם לאסונות טבע הקשורים לאקלים, וכן, למשברים כלכליים, חברתיים וסביבתיים
ת רבים, ברמה כזאת שתספק את צרכי המדינות המתפתחות, להבטיח כי יתקיים שינוע משאבים ממקורו .6

 ובמיוחד, המדינות המפותחות באופן הירוד ביותר, בכדי להטמיע תכניות ומדיניות לסיום עוני על כל צורותיו
, תשתית המבוססת על אסטרטגיות ליצור תשתית של מדיניות ברורה ברמה האזורית, הלאומית והבינלאומית .7

 פיתוח התומכות בעניים ובשוויון מגדרי, וזאת בכדי לעודד השקעה בפעילויות למיגור העוני 
 

 



 : השגת ביטחון תזונתי, שיפור התזונה, וקידום חקלאות בת קיימא.אפס בני אדם רעבים .2

 

, התרחשה צמיחה כלכלית מהירה, וכמו כן, הייתה צמיחה בתוצר החקלאי בעולם. שילוב בשני העשורים האחרונים
 הדברים הביא לכך שאחוז בני האדם הסובלים מתת תזונה ברחבי העולם ירד בכמעט חצי. 

 הרבה מאד מדינות שבעבר סבלו באופן קבוע מבצורות ורעב, יכולות עכשיו לספק את הצרכים התזונתיים של האוכלוסיות
 הפגיעות ביותר שלהן. 

 נעשתה התקדמות אדירה במיגור מקרים של רעב קיצוני.איים הקאריביים באמריקה הלטינית ובמרכז ומזרח אסיה, ב

אלה הם הישגים משמעותיים מאד בדרך להשגת המטרות שהוגדרו לראשונה תחת "המטרות לפיתוח המילניום" של שנת 
מיליון בני אדם צפויים  795. לצערנו, רעב קיצוני ותת תזונה עדיין מהווים מכשול גדול לפיתוח במדינות רבות. 2000

תוצאה ישירה מהתדרדרות סביבתית, בצורת ופגיעה במגוון , בהרבה מקרים כ2014לסבול מתת תזונה כרונית נכון לשנת 
באפריקה, אדם אחד מתוך ארבעה נמצאים במצב מסוכן של תת משקל.  5מיליון ילדים מתחת לגיל  90-הביולוגי. מעל לכ
 מוגדר כ"רעב". 

כל בני לחה כי , תוך כדי הבט2030מכוונות לשים סוף לרעב ולתת התזונה בעולם עד שנת המטרות לפיתוח בר קיימא 
חברי אוכלוסיות פגיעות במיוחד, תהיה גישה מספקת לאוכל מזין למשך כל ימות השנה. הדבר האדם, ובמיוחד ילדים ו

ש להם תוך כדי כך שיהזה מחייב קידום של שיטות חקלאות בנות קיימא: שיפור הפרנסה והיכולת של חקלאים זעירים, 
לוגיה והשתתפות בשווקים. הדבר מצריך גם שיתוף פעולה בינלאומי בכדי גישה שווה לבעלות על אדמה, לשימוש בטכנו

 להבטיח השקעה בתשתית וטכנולוגיה שישפרו את הייצור החקלאי. 

 . 2030יחד עם כל שאר היעדים שהצבנו לעצמנו, אנחנו יכולים להביא לקץ הרעב בעולם עד שנת 

 מהי המשמעות של אפס בני אדם רעבים? 

סוף לתופעה של תת תזונה על ידי שיפור תכניות חברתיות לילדים, אמהות ומבוגרים, והבטחה של אוכל מזין ומספק בכל 
 ימות השנה. 

הגדלת התוצר החקלאי וההכנסה של חקלאים זעירים, ובמיוחד נשים וילידים, תוך כדי כיבוד הסביבה והמגוון הביולוגי של 
 כל איזור והמשאבים שלו. 

 בעיות כמו בצורות, שטפונות, ועוד אסונות טבע.למנוע 

להגן על המגוון של מינים, זרעים, גידולים ובעלי חיים החיים בחוות, ובאופן שווה להפיץ ולחלק את התוצרת של כל 
 המשאבים האלה.

 מטרות

ונים, , והבטחת הגישה לכל אדם, ובמיוחד עניים ובני אדם במצבי סיכון ש2030סיום הרעב העולמי עד שנת  .1
 כולל תינוקות וילדים, לאוכל מזין, ולהבטיח כמות מספקת של מזון לכל ימות השנה

-משקל ותת-בכל הקשור לתת 2025תזונה, כולל השגת היעד המוסכם לפיו עד שנת -סיום כל צורה של תת .2
 המבוגרת, ולטפל בצרכי התזונה של בנות מתבגרות. נשים בהיריון והאוכלוסיה 5צמיחה בילדים מתחת לגיל 

, הכפלת התוצר החקלאי וכן ההכנסות של יצרני מזון זעירים, במיוחד נשים, ילידים, חוות 2030עד שנת  .3
חקלאיות בבעלות משפחתית, רועי צאן ודייגים, באמצעות מתן גישה שווה ובטוחה לאדמה לעיבוד, ובאמצעות 

 בודה שאינה חקלאיתעוד משאבים, ידע, שירותים פיננסיים, שווקים והזדמנויות לפרנסה מע
עמידות אשר מגבירות את קיימא, והטמעת טכניקות חקלאיות -הבטחת ייצור מזון תחת הגדרות של ייצור בר .4

הייצור והתפוקה, ובכך לסייע לשמר מערכות אקולוגיות שמחזקת את היכולות לעמוד בשינויי האקלים 
אסונות טבע שונים. בזכות אותן טכניקות  העולמיים, תופעות מזג אוויר קיצוניות, בצורות, שטפונות, ועוד

 חדשות, בהדרגה יווצר שיפור באיכות הקרקע 
ים מעובדים, בעלי חיים מבוייתים וכן חיות הבר, , יתוחזק המגוון הגנטי של זרעים, צמח2020עד שנת  .5

רים אלה באמצעות ניהול נכון של מאגרי זרעים וצמחים ברמה לאומית ובין לאומית, וכן, קידום הגישה למאג
 בצורה שוויונות

הגברת ההשקעות, כולל באמצעות הגברת שיתוף פעולה בין לאומי, בתשתיות כפריות, מחקר חקלאי, פיתוח   .6
טכנולוגי ובנקים לשמירת גנים מעולם החי והצומח בכדי להגביר את התוצרת החקלאית במדינות מתפתחות, 

 ובמיוחד אלה המפותחות בצורה הפחותה ביותר
 יעה של הפרעות והגבלות במסחר בשווקי החקלאות העולמייםתיקון ומנ .7
לאמץ צעדים שיבטיחו תפקוד תקין של שווקי מצרכי מזון ולאפשר גישה מהירה למידע אודות שווקים, כולל  .8

 חירי מזוןמאגרי מזון, במטרה לעזור להגביל תנודות חריפות במ



 

 : הבטחת חיים בריאים ורווחה בכל גיל.בריאות טובה ושגשוג .3

 

, עת הוכרזו מטרות הפיתוח של המילניום, הושגו הישגים היסטוריים בהפחתת מקרי מוות של ילדים, וכן, 2000מאז שנת 
שנים,  15הושג שיפור בבריאות אמהות ובמלחמה נגד האיידס, שחפת, מלריה ומחלות מסוכנות נוספות. בתקופה של 

מיליון בני אדם ניצלו  6.2-מיליון, ומעל כ 2-מיליון לכ 3.1-מספר בני האדם הנדבקים באיידס מדי שנה הלך ופחת מכ
 . 50%-, ותמותת ילדים בכל רחבי העולם פחתה בכ45%-, תמותת אמהות פחתה בכ1990ממלריה. מאז שנת 

 22-סיבת המוות הנפוצה ביותר בקרב בני נוער באפריקה שמדרום לסהרה, וכלמרות ההישגים האדירים, איידס הוא עדיין 
נשאי איידס עדיין לא נהנים מגישה לתרופות וטיפולים מצילי חיים. אוכלוסיות הנדבקים החדשים באיידס מגיעות מיליון 

 בדרך כלל ממקומות שהם בדרך כלל מוזנחים ומקופחים.  

הימצאות של מחלות כרוניות במשקי בית הן אחת הסיבות לכך שמשק הבית מתדרדר מעוני למחסור מוחלט. מחלות 
מכל מקרי המוות בעולם מקורם במחלות לא  63%-מידבקות הן בבחינת נטל כבד על הבריאות העולמית. כיום, כ-בלתי

הכלכלי המצטבר למדינות בעלות הכנסה נמוכה מחלות לב, סרטן, מחלות נשימה כרוניות וסוכרת. ההפסד  –מידבקות 
בנוסף, יש השקעה נמוכה מדי  .2025מיליארד דולר עד שנת  7-ובינונית מארבע המחלות האלה יסתכם בכלמעלה מ

 בהיבטים החברתיים והסביבתיים המשפיעים על הבריאות העולמית. וכמובן, העבודה על נושא האיידס עוד רחוקה מסיום.  
קיימא מספקות תכנית פעולה שאפתנית -המטרות לפיתוח בר 17ת ההדדית שבין בריאות ופיתוח, תוך הכרה בתלו

 ומקיפה לכלל בני האדם, לסיום חוסר הצדק שמגביר בריאות לקויה ותוצאות פיתוח לקויות. 

השחפת,  שואפת להבטיח בריאות ורווחה לכל, והיא כוללת התחייבות אמיצה לשים סוף למגיפת האיידס, 3מטרה מספר 
מכוונת עוד להשיג ביטוח בריאות עולמי, ולהבטיח גישה  3. מטרה מספר 2030מלריה ועוד מחלות מידבקות עד שנת 

ברות לתרופות לכל. תמיכה במחקר ופיתוח של חיסונים היא חלק חיוני בתהליך זה, בנוסף להגדלת הגישה לתרופות 
 השגה לכל אוכלוסיה ללא קשר למצב כלכלי. 

 

 מטרות

 

 לידות  100,000לכל  70-, להפחית את יחס תמותת האמהות העולמי לרמה של פחות מ2030עד שנת  .1
, בשיתוף עם כל המדינות 5, להביא לסוף מקרי מוות שניתן למנוע בקרב ילדים מתחת לגיל 2030עד שנת  .2

 לידות 1000מקרי מוות לכל  12השואפות להפחית את מקרי המוות בעריסה לרמה של 
, להביא לסיום מגיפת האיידס, השחפת, המלריה ועוד מחלות טרופיות שנזנחו. בנוסף, להילחם 2030עד שנת  .3

 בצהבת, מחלות שמקורן במים, ועוד מחלות מידבקות
, להשיג הפחתה של שליש במקרי מוות מוקדם ממחלות לא מידבקות באמצעות מניעה וטיפול, 2030עד שנת  .4

 וקידום נושאים של בריאות הנפש ורווחה
 חיזוק של המניעה והטיפול בנושא של התמכרויות, כולל סמים ואלכוהול .5
 , להפחית בחצי את מספר מקרי המוות והפציעה מתאונות דרכים 2020עד שנת  .6
להבטיח גישה כלל עולמית לטיפול רפואי הקשור במין ובפוריות, כולל תכנון משפחתי, מידע , 2030עד שנת  .7

 וריות אל תוך תכניות לאומיות כוללות וחינוך בנושא, והטמעה של תכניות פ
להשיג ביטוח רפואי כלל עולמי, אשר יבטיח גישה לשירותי רפואה איכותיים, וגישה לתרופות וחיסונים בעלות  .8

 כספית מתאימה לכל
, להפחית משמעותית את מספר מקרי המוות והמחלה מכימיקלים וגזים רעילים, וכן מזיהומים 2030עד שנת  .9

 אדמה הנגועים בכימיקלים רעיליםהנגרמים ממים ו
 המדינות בכל בנוגע לטבק והבקרה עליו חיזוק ההטמעה של פעולת ארגון הבריאות העולמי .10
מידבקות הפוגעות במיוחד במדינות -חיזוק המחקר והפיתוח של חיסונים ותרופות למחלות מידבקות ולא .11

כם בהצהרה דוחא בנושא הבריאות השגה בהתאם למה שהוס-המתפתחות, מתן גישה לתרופות וחיסונים ברי
 הציבורית

להגדיל באופן משמעותי תקציבים לפיתוח, אימון והחזקה של צוותים רפואיים במדינות מתפתחות, ובמיוחד   .12
 במדינות המפותחות באופן הירוד ביותר ובאיים הקטנים

וניהול סיכונים  לחזק את היכולות של כל המדינות, במיוחד המתפתחות, להתראה מודמת, הפחתת סיכונים .13
 בריאותיים ברמה לאומית ועולמית

 



 

 : הבטחת חינוך איכותי שוויוני, וקידום הזדמנויות למידה למשך כל החיים, לכולם.חינוך איכותי .4

 

, הייתה התקדמות אדירה בהשגת מטרת חינוך יסודי אוניברסאלי. שיעורי ההרשמה לבתי ספר באזורים 2000שנת  מאז
, ומספר הילדים שנותרים מחוץ למסגרת בית ספר ברחבי העולם ירד בכמעט 2015בשנת  91%-מתפתחים הגיעו לכ

נמצאות בבתי הבנות מספר ה ז היודעים קרוא וכתוב, וכיום, יותר מתמיד,חצי. בנוסף, הייתה גם עלייה משמעותית באחו
הוא גבוה במיוחד. כל אלה הם סיפורי הצלחה גדולים.  ספר  

ההתקדמות בתחום החינוך עמדה מול אתגרים קשים באזורים מתפתחים בשל רמות גבוהות של עוני, מלחמות ועוד מצבי 
ערב אסיה וצפון אפריקה, מלחמות מתמשכות היוו גורם לכך שהרבה ילדים נותרו מחוץ למסגרת של חירום שונים. במ

 בתי ספר. המגמה הזאת מתחזקת והיא מדאיגה. 

בשנת  –מדרום לסהרה השיגה את ההתקדמות המשמעותית ביותר באחוזי הרשמה לבתי ספר יסודיים בזמן שאפריקה ש
פערים גדולים עדיין נותרים בעינם. ילדים ממשקי הבית העניים  –הרשמה  78%-כ 2012הרשמה ובשנת  52%רק  1990

ת העשירים ביותר. פערים בין ביותר נמצאים בפי ארבע סיכון למצוא עצמם מחוץ לבית ספר, מול ילדים ממשקי הבי
 אזורים כפריים לבין אזורים עירוניים נותרו גבוהים ומדאיגים. 

מחוללי פיתוח בר קיימא החזקים והמוכחים ביצוע של חינוך איכותי ונגיש לכל, מאשש את האמונה כי חינוך הוא אחד מ
. מטרה זו גם מכוונת לספק גישה 2030עד שנת  ביותר. מטרה זו מבטיחה שכל ילדה וילד יהנו מחינוך יסודי ותיכוני חינם

שווה להשתלמות מקצועית ברת השגה ולמגר פערי מגדר ופערים כלכליים עם כוונה ברורה להשיג גישה שווה ללימודים 
 אקדמאיים איכותיים. 

 

 מטרות 

 

 איכותי ושווה לכלכל ילדה וילד יסיימו לימודים בבתי ספר יסודיים ותיכוניים ויהנו מחינוך , 2030עד שנת  .1
יהנו מגישה לחינוך איכותי לגיל הרך, בכדי שיהיו מוכנים ללימודיהם בבתי הספר כל ילדה וילד , 2030עד שנת  .2

 היסודיים
 , כל אשה וגבר, באופן שווה, יהנו מגישה להשתלמויות מקצועיות איכותיות, ולימודים אקדמאיים2030עד שנת  .3
מספר בני הנוער והמבוגרים אשר יש להם השכלה מקצועית/טכנית גדל משמעותית וכתוצאה , 2030עד שנת  .4

 מכך יש גישה טובה יותר למקורות תעסוקה ואף לפיתוח עסקים ויזמות פרטית 
(כולל בעלי מוגבלויות, ילידים, וילדים  , ימוגרו הפערים המגדריים בחינוך, ותובטח גישה שווה לכל2030עד שנת  .5

 , לכל רמות החינוךכון)ונוער בסי
 , נוער ואחוז משמעותי מהמבוגרים, נשים וגברים, ישיגו ידיעת קרוא וכתוב, וכן ידיעת חשבון2030עד שנת  .6
קיימא, זכויות אדם, -לקדם פיתוח בר, כל התלמידים ירכשו את הידע והמיומנויות הנדרשים בכדי 2030עד שנת  .7

 ות, וקבלה של תרבויות שונותאלימ-שווין מגדרי, עידוד תרבות של שלום ואי
, וקידום בתוכם של שוויון מגדרילקיום בנייה ושיפור של מוסדות חינוך המותאמים לילדים, בעלי מוגבלויות ו .8

 בטוחה ולא אלימה הפתוחה לכל והמאפשרת אווירת לימודית ראויה אווירה 
(כולל גם לימודים מקצועיים), , הגדלה משמעותית של כמות המלגות להרשמה ללימודים גבוהים 2020עד שנת  .9

המסופקות למדינות מתפתחות, ובמיוחד, המדינות המפותחות באופן הירוד ביותר, לאיים הקטנים, ומדינות 
 אפריקה. 

להגדיל משמעותית את כמות המורים המוסמכים, כולל באמצעות שיתוף פעולה בינלאומי  ,2030עד שנת  .10
 להכשרת מורים במדינות מתפתחות, ובמיוחד, המדינות המתפתחות באופן הירוד ביותר, ובאיים הקטנים. 

 

 



 

 

 

 : השגת שוויון בין המינים וחיזוק כל הנשים והילדות, בכל מקום בעולם. שוויון מגדרי .5

העצמת נשים וקידום שוויון בין גברים לנשים הוא נושא הכרחי בזירוזו של פיתוח בר קיימא בעולם. חיסול כל צורה של 
אפלייה נגד נשים וילדות הוא זכות אנושית בסיסית, ויתרה מכך, לחיסולה של האפלייה תהיה השפעה ישירה על יעדים 

היעדים לפיתוח בר קיימא.   17רבים מתוך   

, חטיבת הפיתוח של האו"ם, בשיתוף עם שותפי האו"ם ויתר הקהילה הבינלאומית, מיקמו את השוויון 2000מאז שנת 
המגדרי במרכז תכניות העבודה, וכולם עדים להצלחות הכבירות שהושגו בזכות כך. הרבה יותר ילדות הולכות לבתי ספר 

אחוזים מתוך  41-ן מגדרי בתחום החינוך. נשים מהוות כ, וברוב אזורי העולם הושג שוויו2000בהשוואה למצב בשנת 
. 1990אחוז בשנת  35-המועסקים בשכר (מחוץ לתחום החקלאות), בהשוואה לכ  

היעדים לפיתוח בר קיימא ייבנו על ההישגים האלה, כדי להבטיח שאכן אפליית נשים וילדות תחוסל, בכל מקום בעולם. 
קורות פרנסה בכמה אזורים, ופערים נרחבים בין גברים לנשים בשוק התעסוקה. עדיין, יש פערים ואי שוויון בגישה למ

אלימות מינית וניצול מיני והאפלייה הברורה בתחום קבלת ההחלטות ברחבי העולם, מהווים מכשולים להשגת היעד של 
 חיסול אי השוויון בין גברים לנשים. 

ת שוות לנשים בכל הקשור למשאבים כלכליים כמו בעלות על הבטחת הגישה לשירותי רפואת מין ופיקוח ילודה, וזכויו
אדמה ורכוש, הם מטרות חשובות בדרך להשגת היעד. כיום, יותר מאי פעם, ישנן יותר נשים בעמדות ציבוריות בכירות, 

השוויון  אבל, עידוד עוד נשים להגיע לעמדות מנהיגות באזורים שונים בעולם יעזור לתחזק ולחוקק עוד חוקים שיעצימו את
 המגדרי.  

 

 בערך כשני שלישים מכל מדינות העולם באיזורים המתפתחים הגיעו לשוויון מגדרי בחינוך יסודי •
, 2012בנות רשומות. בשנת  74בנים שרשומים לבית ספר, היו רק  100בדרום אסיה, על כל  1990בשנת  •

 הושג שוויון מלא במובן הזה. 
מערב אסיה, ילדות עדיין סובלות מחסמים שמונעים מהן לרכוש באפריקה שמדרום לסהרה, באוקיאניה וב •

 השכלה יסודית ותיכונית
 אחוזים מהמושבים בפרלמנט 30-בארבעים ושש מדינות, נשים מחזיקות יותר מ •

 

 המטרות:

 סוף לכל צורה של אפלייה נגד נשים וילדות, בכל מקום. .1
 בנשים וניצול מיני.חיסול כל צורה של אלימות נגד נשים וילדות, כולל סחר  .2
 חיסול כל התופעות של נישואי ילדים ומילת ילדות/נשים. .3
להבטיח השתתפות פעילה ושוויונית של נשים בהזדמנויות להיבחר לתפקידי הנהגה בכל רמות קבלת  .4

 ההחלטות בפוליטיקה, בכלכלה ובמגזר הציבורי.
 שווה לכל לזכויות בנושאים אלה.  להבטיח גישה לכל לחינוך בנושאי מין ופוריות, וכן, להבטיח גישה .5
להחיל רפורמות בכדי להעניק לנשים זכויות שוות למשאבים כלכליים, וכמו כן, גישה לבעלות על אדמה וכל צורה  .6

 אחרת של נכסים. 
 לאפשר גישה ולהגביר את השימוש של נשים וילדות בטכנולוגיה כדי לפתח את ההעצמה שלהן, בכל מקום.  .7
 וחוקים להעצמה של שוויון מגדרי והעצמת נשים וילדות בכל רמה ובכל מקום.  לאמץ ולחזק מדיניות .8

 

 

 



 : הבטחת זמינות וניהול בר קיימא של מים ותברואה לכל בני האדם. מים נקיים ותברואה איכותית .6

 

גבוה מאוכלוסית העולם. אחוז גבוה זה הוא מדאיג מאד, כאשר הוא עתיד להיות  40%-מחסור במים משפיע על יותר מ
משופרות,  גישה לתשתיות תברואה השיגומיליארד בני אדם  2.1-כ, 1990אה מהתחממות כדור הארץ. משנת יותר כתוצ

 ועדיין, ההתדלדלות בכמויות המים הראויים לשתייה היא בעיה שפוגעת בכל יבשת בעולם

ם שלהן, ועכשיו חייבות מדינות חוו משבר מים; עשר מתוכן קרובות מאד לכלות את מאגרי המי 41, 2011בשנת 
, 2050להסתמך על מקורות אחרים. שכיחות של בצורות ומדבור מעצימה את המגמות הללו. תחזיות מנבאות שעד שנת 

 לפחות אחד מתוך ארבעה בני אדם צפוי להתמודד עם מחסור במים כתהליך חוזר ונישנה. 

. בכדי להגשים מטרות מים במחיר שווה לכל נפשכן, ולהבטיח לכלל בני האדם מקורות מים נקיים,  , עלינו2030עד שנת 
אלה, אנחנו חייבים להשקיע בתשתיות מתאימות, לספק מתקני תברואה ולעודד היגיינה בכל הרמות. יש חשיבות גבוהה 

ביותר להגן ולשמור על מערכות אקולוגיות הנתמכות במים כמו יערות, הרים, מקווי מים, ונהרות, אם אנחנו רוצים לאזן 
הוא חשוב מאד בכדי לעודד יעילות בשימוש במים, ובכדי את בעית מחסור המים. הגברת שיתוף הפעולה הבינלאומי 

 לתמוך בטכנולוגיות של טיהור מים במדינות מתפתחות.

 

 

 

 המטרות:

 

 , לאפשר לכלל בני האדם גישה למים נקיים ובמחיר שווה לכל נפש2030עד שנת  .1
האדם גישה לתברואה והיגיינה מתאימים וכן, לשים סוף למקרים של עשיית , לאפשר לכלל בני 2030עד שנת  .2

 צרכים פתוחה, תוך כדי תשומת לב מיוחדת לנשים וילדות וכל אדם הנמצא במצב פגיע
, לשפר את איכות המים על ידי הפחתת זיהום, מיגור הזרמות שפכים בעולם, צמצום שחרורם 2030עד שנת  .3

מסוכנים, הפחתה בחצי של שיעור המים הלא מטופלים, ולהגדיל משמעותית פעולות של של כימיקלים וחומרים 
 מחזור ושימוש חוזר בכל רחבי העולם

, להגדיל באופן משמעותי את יעילות השימוש במים בכל המגזרים, ולהבטיח שימוש בר קיימא 2030עד שנת  .4
ספר בני האדם הסובלים ממחסור במים במים לשתייה בכדי לטפל בבעית המחסור במים, ובכך להפחית את מ

 לשתייה
, להטמיע ניהול משולב של משאבי מים בכל הרמות, כולל שיתופי פעולה חוצי גבולות, אם יש 2030עד שנת  .5

 צורך בכך
, מאגרי , להגן ולשקם מערכות אקולוגיות הקשורות למים, כולל הרים, יערות, מקווי מים, נהרות2020עד שנת  .6

 גמיםוא קרקעיים-מים תת
, להגביר את שיתוף הפעולה הבינלאומי וכן את התמיכה לבניית יכולות למדינות מתפתחות 2030עד שנת  .7

 בנושאי מים ותברואה
, להגביר את שיתוף הפעולה הבינלאומי וכן את התמיכה לבניית יכולות למדינות מתפתחות 2030עד שנת  .8

יעילות בשימוש במים, טיהור מים שפכים וטכניקות של בפעילויות הקשורות במים ותברואה כמו: התפלת מים, 
 מחזור ושימוש חוזר

 לתמוך ולחזק את ההשתתפות של קהילות מקומיות בפעולות לשיפור ניהול המים והתברואה שלהן  .9

 

 

 

 

 

 

 



 : הבטחת גישה לאנרגיה בת השגה, אמינה, בת קיימא ומודרנית.מקורות אנרגיה ברי השגה ונקיים .7

 

מיליארד, ובעוד אוכלוסיית העולם  1.7-, מספר בני האדם בעלי גישה לרשת חשמל גדל בכ2010-ל 1990בין השנים 
ממשיכה לגדול, הביקוש למקורות אנרגיה זולים ימשיך לגדול. כלכלה עולמית המסתמכת על נפט, פחם וגז שתעצים את 

ות ברורות ונראות לעין בכל יבשת אפקט החממה, יוצרת שינויים קיצוניים באקלים כדור הארץ. לדבר הזה יש השפע
 בעולם.

שימוש במקורות אנרגיה  2011עם זאת, יש עכשיו מהלך עולמי לעודד שימוש באנרגיה ממקורות שונים, ובשנת 
. עדיין, אחד מתוך חמישה בני אדם חווים מחסור בחשמל, וכאשר מכלל האנרגיה הנוצרת בעולם 20%מתחדשת היוו 

 חייבת להיות עלייה משמעותית של ייצור אנרגיה מתחדשת בכל רחבי העולם. הדרישה ממשיכה לטפס מעלה, 

, חייבים להשקיע במקורות אנרגיה נקיים כמו אנרגיה 2030על מנת לוודא גישה כלל עולמית למקורות אנרגיה עד שנת 
יות עשוי להפחית את סולארית, אנרגיית רוח ואנרגיה תרמית. אימוץ סטנדרטים חסכוניים למגוון רחב יותר של טכנולוג

. הגדלה של תשתיות ושדרוג הטכנולוגיה לאספקת 14%-צריכת החשמל העולמית של מבני מגורים ומבני תעשייה בכ
 מקורות אנרגיה נקייה בכל המדינות המתפתחות הם צעדים הכרחיים אשר יכולים לעודד הן צמיחה והן הגנה על הסביבה.

 

 

 

 המטרות: 

 לכלל בני האדם לשירותי אנרגיה מודרניים, אמינים ושווים במחיר לכל נפש להבטיח גישה, 2030עד שנת  .1
 , להגדיל באופן משמעותי את האחוז של האנרגיה המתחדשת בתמהיל האנרגיה העולמי2030עד שנת  .2
 של שימוש יעיל באנרגיה  העולמיים , להכפיל את שיעורי השיפור2030עד שנת  .3
כדי לאפשר גישה למחקר ופיתוח טכנולוגיות של אנרגיה הבנילאומי  , להעצים את שיתוף הפעולה2030עד שנת  .4

 טכנולוגיות דלקים נקייה ומתקדמת יותרו רגיהנבא ולל אנרגיה מתחדשת, שימוש יעיל יותרנקייה, וזה כ
, להגדיל את התשתית ולשדרג את הטכנולוגיה לאספקת שירותי אנרגיה מודרניים לכל בני האדם 2030עד שנת  .5

 תפתחות, ובמיוחד, במדינות מתפתחות אשר אין להן גישה לים, ובאיים קטנים מתפתחיםבמדינות המ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

, תעסוקה ית בת קיימא ופתוחה לכל: קידום צמיחה כלכלמקורות פרנסה הוגנים וצמיחה כלכלית .8
 מלאה ויצרנית ועבודה מכובדת והגונה לכולם.

בעשרים וחמש השנים האחרונות, מספר העובדים החיים בעוני קיצוני פחת משמעותית, למרות ההשפעות ארוכות הטווח 
מתוך כלל  34%-. במדינות מתפתחות כיום, מעמד הביניים מייצג כ2008/2009שנוצרו בגלל המשבר הכלכלי של 

 . 2015-ל 1991מספר שכמעט שילש את עצמו בזמן שבין  -המועסקים  

למרות זאת, עם התאוששות הכלכלה העולמית אנחנו עדיין חווים צמיחה איטית, פערים שמתרחבים ומקורות תעסוקה 
היו יותר  2015התעסוקה הבינלאומי, בשנת שאינם מתפתחים מהר מספיק כדי לעמוד בדרישות. לפי האומדן של הארגון 

 מיליון בני אדם מחוסרי תעסוקה ברחבי העולם.  204-מ

על ידי השגת ייעדי ייצור גבוהים יותר, וכן באמצעות חדשנות  קיימא מעודדים צמיחה כלכלית ממושכת-לפיתוח בר היעדים
טכנולוגית. עידוד מדיניות התומכת ביזמות ויצירת מקומות עבודה חדשים היא עקרון חשוב, וכמו כן, גם צעדים 

המטרות האלה כמטרות מנחות, המטרה היא להשיג משמעותיים למיגור עבודה בכפייה, עבדות, וסחר בבני אדם. עם 
 . 2030מקורות עבודה הוגנים וכלכליים לגברים ונשים כאחד, עד שנת 

 

 המטרות: 

 7%אם לנסיבות הלאומיות, ובאופן ספציפי, להשיג צמיחה של לפחות בצמיחה של הכנסה לנפש בהת לתמוך .1
 ביותרנטו לתוצר מקומי בשנה, במדינות המפותחות בצורה הירודה 

להשיג רמות גבוהות יותר של ייצור כלכלי באמצעות גיוון, שדרוג טכנולוגי וחדשנות, וזאת כולל מיקוד במגזרים  .2
 עתירי עבודה 

, יזמות עסקית, לקדם מדיניות פיתוח התומכת בפעילויות ייצרניות, ביצירת מקורות תעסוקה הגונים ונאותים .3
קים זעירים, קטנים ובינוניים, כולל באמצעות מתן גישה לשירותים יצירתיות וחדשנות, ולעודד יצירת וצמיחת עס

 כלכליים
, לשפר בהדרגה את יעילות השימוש והייצור של משאבים עולמיים, ולעשות מאמץ לנתק צמיחה 2030עד שנת  .4

קיימא, -שנים של תכניות לצריכה וייצור ברות 10-עולמית מהתדרדרות סביבתית, בהתאם למסגרת העבודה ל
 המדינות המתפתחות מובילות את המאמץ כאשר

, להשיג תעסוקה מלאה והגונה לנשים וגברים בכל העולם, וזאת כולל צעירים, ובני אדם בעלי 2030עד  .5
 מוגבלויות, ומשכורת שווה לעבודה שווה ללא הבדל מין וגיל

וער הנמצאים מחוץ , להפחית משמעותית את שיעור בני הנוער המובטלים, וכן את שיעור בני הנ2020עד שנת  .6
 למסגרת של בית ספר או הכשרה מקצועית

לאסור לקיחת צעדים מיידיים למיגור עבודה בכפייה, להביא לקץ העבדות המודרנית והסחר בבני אדם, וכן,  .7
להביא לקץ עבודת  2025באופן גורף כל העסקת ילדים, וזאת כולל גיוס ילדים לצבאות וארגוני לחימה, ועד שנת 

 צורותיה ואופניה  ילדים על כל
הגנה על זכויות העובדים, וקידום סביבת עבודה בטוחה לכל העובדים, וזאת כולל מהגרי עבודה, ובפרט מהגרות  .8

 עבודה, וכל אלה העובדים עבודה שאינה בטוחה 
 חיזוק היכולות של מוסדות כלכליים מקומיים בכדי לעודד ולהגדיל גישה לבנקים, ביטוח ושירותים כלכליים לכל .9

 הגדלת הסיוע בעזרה במסחר למדינות מתפתחות, ובפרט, אלה המפותחות בצורה הירודה ביותר .10
, לפתח ולהפעיל אסטרטגיה כלל עולמית לתעסוקה של בני נוער, והטמעה של האמנה לעבודה 2020עד שנת  .11

 עולמית של ארגון התעסוקה העולמי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



וכן, חידוש  ,קידום תיעוש פתוח לכל ובר קיימא : בניית תשתית גמישה,תעשיה, חדשנות, ותשתית .9
 יערות.

 

השקעה ממושכת בתשתיות וחדשנות הם מנועי צמיחה הכרחיים לצמיחה כלכלית ופיתוח. כאשר חצי מאוכלוסיית העולם 
חיה בערים, תחבורה ציבורית ואנרגיה מתחדשת הופכים לחשובים יותר, וכמו כן, גם הצמיחה של תעשיות חדשות 

 וטכנולוגיות מידע ותקשורת. 

טווח לאתגרים הכלכליים והסביבתיים, כמו למשל -ר במאמץ למצוא פתרונות ארוכית היא חשובה ביותהתקדמות טכנולוגי
קיימא, והשקעה במחקר מדעי -יצירת מקומות עבודה חדשים וקידום שימוש יעיל באנרגיה. קידום תעשיות באופן בר

 קיימא. -וחדשנות הם דרכים חשובות מאד לאפשר פיתוח בר

מהם חיים במדינות המתפתחות. גישור הפער  90%-א גישה לאינטרנט, ויותר מארבעה מיליארד בני אדם חיים לל
 הדיגיטלי הזה הוא הכרחי כדי להבטיח שוויון בגישה למידע וידע, וכתוצאה מכך, לאפשר טיפוח חדשנות ויזמות עסקית. 

 

 

 

 המטרות:

וך התמקדות בגישה לפתח תשתיות איכותיות, עמידות ואמינות, כאלה שיוכלו לתמוך בפיתוח כלכלי וחברתי, ת .1
 הוגנת וברת השגה לכל

את מספר המועסקים בתעשיות  2030לעודד תיעוש בר קיימא ופתוח לכל, ולהגדיל באופן משמעותי עד שנת  .2
שונות ואת ההכנסה מתוצר לאומי גולמי בהתאם לצרכים הלאומיים, ובמדינות המפותחות באופן הירוד ביותר, 

 להגיע להגדלה מוכפלת
שה של תעשיות קטנות, ובמיוחד, במדינות מתפתחות, לשירותי כלכליים, לסייע בשילובם להגדיל את הגי .3

 בשווקים וכן מתן תנאי אשראי נוחים
קיימא, עם שימוש יעיל יותר -עלות באופן בר, לשדרג ולצייד תעשיות בכדי שיהפכו לתעשיות שפו2030עד שנת  .4

במשאבים ואימוץ מוגבר של טכנולוגיות נקיות וירוקות יותר בתהליכים התעשייתיים, כאשר כל המדינות פעולות 
 בהתאם ליכולות ולצרכים שלהן 

לשפר את המחקר המדעי, לשדרג את היכולות הטכנולוגיות של המגזר התעשייתי בכל המדינות, ובמיוחד  .5
, לעודד חדשנות ועמידות על ידי הגדלת מספר המועסקים במחקר 2030במדינות המתפתחות, כולל, עד שנת 

 ופיתוח לכמיליון בני אדם
לאפשר פיתוח בר קיימא של תשתיות תעשייתיות במדינות המתפתחות באמצעות שיפור של הסיוע הטכנולוגי,  .6

אופן הירוד ביותר, מדינות ללא גישה לים ולאיים הכלכלי, והטכני למדינות אפריקה, המדינות המפותחות ב
 קטנים מתפתחים 

לתמוך בחדשנות, פיתוח ומחקר של טכנולוגיה מקומית במדינות מתפתחות על ידי וידוא כי קיימת מדיניות  .7
 מסייעת לאפשר מגוון תעשייתי

השגה לכל ספק גישה ברת להגדיל באופן משמעותי את הגישה לטכנולוגיות מידע ותקשורת ולשאוף ל .8
 2020לאינטרנט במדינות המפותחות באופן הירוד ביותר, עד שנת 

 
 

 
 

    

 

 

 

 



 השוויון בין המדינות, ואי השוויון בתוכן.-: הפחתת איהפחתת אי שוויון .10

 

מצביעים על כך שיש עלייה חדה באי השוויון במשכורות ברחבי העולם, כאשר האלה הנמצאים בעשירון מחקרים רבים 
 7-ל 2אחוזים מסך ההכנסות הכלל עולמיות. אלה הנמצאים בעשירון התחתות מרוויחים רק בין  40העליון מרוויחים עד 

אחוזים אם לוקחים בחשבון את גידול  11-בכ אחוזים מסך ההכנסות הכלל עולמיות. במדינות מתפתחות, אי השוויון עלה
 האוכלוסייה בהן. 

התרחבות הפערים הם תמרור אזהרה המצריך אימוץ של מדיניות שתחזק את אלה הנמצאים באחוזונים התחתונים של 
 ההכנסות ותעודד שירותים כלכליים פתוחים לכל, ללא הבדל מין, גזע ומוצא. 

מית, שמצריכה פתרונות כלל עולמיים. הדבר הזה כולל שיפור התקנות והפיקוח על אי שוויון בהכנסה היא בעיה כלל עול
ים ומוסדים כלכליים, עידוד סיוע בינלאומי והשקעות זרות באיזורים שיש בהן את הצורך הגדול ביותר. שווקים כלכלי

 המתרחבים.  לאפשר הגירה בטוחה וחופש תנועה של בני אדם הוא עקרון חשוב מאד במאמץ לגשר על הפערים

 

 

 : המטרות 

האחוזים התחתונים באוכלוסיה,  40, לתמוך ולהשיג בהדרגה הגדלה במשכורות של 2030עד שנת  .1
 בקצב מהיר יותר מהממוצע הלאומי

, לחזק ולעודד את המעורבות והגישה הכלכלית והפוליטית של כולם, ללא קשר לגיל, 2030עד שנת  .2
 מין, מוגבלות, גזע, מוצא, דת או מצב כלכלי 

לוודא שוויון הזדמנויות ולהפחית אי שוויון בהכנסות באמצעות שינוי חוקים, מדיניות וגישות מפלות,  .3
 רכים של בני האדםועידוד חקיקה, מדיניות וגישות בהתאם לצ

 ת, ובמיוחד מדיניות רווחה ובהדרגה להביא למצב של שוויוני יותרץ מדיניולאמ .4
 לשפר ההתקנות והפיקוח על תעשיות ושווקים כלכליים עולמיים, ולחזק ההטמעה של תקנות אלה .5
 לוודא ייצוג מוגבר למדינות המתפתחות בכל הקשור בקבלת החלטות במוסדות הכלכליים העולמיים  .6
 אפשר הגירה בטוחה, מסודרת ואחראית, באמצעות אימוץ והטמעת מדיניות הגירה מתוכננת היטבל .7
להטמיע את העקרון של טיפול וסיוע שונים למדינות המתפתחות, ובמיוחד לאלה המפותחות באופן  .8

 הירוד ביותר, בהתאם להסכמות של ארגון המסחר הבינלאומי
ה במדינות בהן הצורך הוא הרב ביותר, ובמיוחד, המדינות לעודד סיוע לפיתוח, וזה כולל השקעה ישיר .9

המפותחות באופן הירוד ביותר, מדינות אפריקה, איים קטנים מתפתחים, ומדינות ללא גישה לים, 
 וזאת בהתאם לצרכים ולתכניות הלאומיות שלהן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



לכל, בטוחות, גמישות  : הפיכת הערים וההתיישוביות האנושיות לפתוחותערים וקהילות בנות קיימא .11
 ובנות קיימא.

 –מיליארד בני אדם  6.5-, המספר הזה יגדל לכ2050יותר ממחצית מאוכלוסיית העולם חיה באיזורים עירוניים. עד שנת 
שני שלישים מכלל בני האדם בעולם. פיתוח בר קיימא לא יכול להיות מושג ללא שינוי קיצוני ויסודי בדרך בה אנחנו בונים 

 את האיזורים העירוניים שלנו.  ומנהלים

הצמיחה המהירה של ערי העולם במדינות המתפתחות, יחד עם גדילה משמעותית בהגירה מאיזורי כפר לאיזורי עיר, 
, היו בעולם כעשר ערי ענק עם עשרה מיליון תושבים או יותר בכל אחת מהן. 1990הובילו לצמיחה של ערי ענק. בשנת 

 מיליון בני אדם. 453-י ענק שמאוכלסות בכער 28, יש 2014נכון לשנת 

לעיתים קרובות, עוני קיצוני מתרכז באיזורים עירוניים. ממשלות ועיריות מתקשות לתת מענה לצמיחה האוכלוסין החדה  
על מנת להפוך ערים לבטוחות ולבנות קיימא, חייבת להיות מובטחת הגישה לדיור בטוח ובר השגה, וחייב באיזורים אלה. 

שיפור בתנאי החיים של שכונות העוני בערים השונות. כמו כן, חייבת להיות השקעה בתחבורה ציבורית, יצירה של  להיות
 ריאות ירוקות ברחבי הערים, ושיפור התכנון והניהול העירוני בדרך שמאפשרת לתושבי הערים להשתתף ולהשפיע 

 

 : המטרות

 ח ובר השגה, וכן לשדרג ולשפר שכונות עוני , להבטיח לכולם גישה לדיור מתאים, בטו2030עד שנת  .1
לכל, תוך כדי  תחבורה ציבורית בטוחה, ברת השגה, נגישה וברת קיימאמערכת , לספק גישה ל2030עד שנת  .2

שיפור בטיחות הכבישים והדרכים, באמצעות הגדלת התחבורה הציבורית, עם תשומת לב מיוחדת לצרכים של 
 נשים, ילדים, אנשים בעלי מוגבלויות ואנשים מבוגריםבני האדם הנמצאים במצבים פגיעים, 

 , להגביר עיור פתוח לכל, ואת היכולות לתכנון אכלוס משולב ובר קיימא בכל המדינות 2030עד שנת  .3
 לחזק את המאמץ להגן על אתרי מורשת לאומית ועולמית בכל רחבי העולם  .4
מספר הנפגעים כתוצאה מהפסדים כלכליים , להפחית משמעותית את מספר מקרי המוות ואת 2030עד שנת  .5

 הנגרמים מאסונות טבע, תוך מתן תשומת לב לעניים ולפגיעים ביותר
, להפחית את ההשפעה השלילית של זיהום אוויר וניהול פסולת שגוי בערים על בני האדם החיים 2030עד שנת  .6

 בהן
, ובמיוחד לנשים, ילדים, מבוגרים , לספק גישה לכל לריאות ירוקות ציבוריות ברחבי הערים2030עד שנת  .7

 ואנשים בעלי מוגבלויות
לתמוך בקשרים כלכליים, חברתיים וסביבתיים בין איזורים עירוניים, לבין איזורים כפריים, באמצעות חיזוק  .8

 התכנון הלאומי והאיזורי
יות לניהול , להגדיל משמעותית את מספר הערים והיישובים המאמצים ומטמיעים מדיניות ותכנ2020עד שנת  .9

משאבים נכון, להסתגלות לשינויי האקלים, לעמידות בפני אסונות, ולפתח ולהטמיע, גישה כללית להפחתת 
 וצמצום סיכונים בכל הרמות

-לתמוך במדינות המפותחות ברמה הירודה ביותר, כולל באמצעות סיוע כלכלי וטכני, בבניית בניינים באופן בר .10
 מקומיים קיימא ועמיד, תוך שימוש בחומרים 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 : הבטחת צריכה ותבניות ייצור בנות קיימא.צריכה וייצור אחראיים .12

 

קיימא, אנחנו חייבים להפחית באופן מיידי את הפגיעה וטביעת הרגל האקולוגית -בכדי להשיג צמיחה כלכלית ופיתוח בר
הענף הצורך את הכמות שלנו. זה מחייב אותנו בשינוי הדרך בה אנחנו מייצרים מוצרים וצורכים משאבים. חקלאות היא 

 מכל המים הראויים לשימוש על ידי בני אדם.  70%-ורכת קרוב לכהגדולה ביותר של מים ברחבי העולם, והשקייה כיום צ

הניהול היעיל של המשאבים הטבעיים וכן ניהול הדרך בה אנחנו נפטרים מפסולת רעילה ומזהמים הם יעדים חשובים  
 מאד בכדי להשיג את המטרה הזאת. עידוד תעשיות, עסקים וצרכנים למחזר ולהפחית בפסולת הם חשובים לא פחות,

 . 2030מכיוון שהדבר תומך במדינות מתפתחות במאמץ להתקדם אל עבר דפוסי התנהגות תקינים של צריכה עד שנת 

חלק גדול מאוכלוסיית העולם עדיין צורך מעט מדי בשביל לעמוד בצרכים בסיסיים ביותר. הפחתה בחצי של בזבוז מזון 
ואספקה יעילים יותר. הדבר יכול לעזור בבטחון תזונתי ברמת הקמעונאות ורמת הצרכן הם חשובים מאד ליצירת ייצור 

 ולהעביר את כולנו לכלכלה שמנהלת את משאביה טוב יותר. 

 

 

 

 : המטרות

, כאשר כל המדינות משתתפות, קיימא-וייצור ברי צריכהלעשר שנים של  להטמיע את מסגרת העבודה .1
 כולות ההתפתחותיות של המדינות והמדינות המתפתחות מובילות את המהלך, כשלוקחים בחשבון את הי

 , להשיג ניהול בר קיימא ושימוש יעיל במשאבים טבעיים 2030עד שנת  .2
, להפחית בחצי בזבוז מזון ברמה הקמעונאית וברמת הצרכן, ולהפחית אובדן של מזון במהלך 2030עד שנת  .3

 תהליכי הייצור והאספקה
וכל המזהמים לאורך כל מעגל החיים שלהם,  , להשיג ניהול סביבתי מבוסס של כימיקאלים2020עד שנת  .4

בהתאם למסגרות בינלאומיות מוסכנות, ולהפחית משמעותית את השחרור של המזהמים לאוויר, למים ולאדמה 
 בכדי להביא לפגיעה מינימאלית בבריאות האדם והסביבה

 חוזר, בהדרגה להפחית ייצור של אשפה באמצעות מניעה, הפחתה, מחזור ושימוש 2030עד שנת  .5
קיימא ולהטמיע אותן בתוך תכניות -לעודד חברות, ובמיוחד חברות בינלאומיות, לאמץ צעדים של פיתוח בר .6

 העבודה והדיווח שלהן
, להבטיח שבני אדם בכל מקום יהנו ממידע רלוונטי אודות סגנון חיים ופיתוח בר קיימא 2030עד שנת  .7

 שמתקיים בהרמוניה עם הטבע והסביבה
מתפתחות לחזק את הקיבולות הטכנולוגיות והמדעיות שלהן, בכדי להתקדם אל עבר דפוסי לסייע למדינות  .8

 קיימא של צריכה וייצור-עבודה ברי
קיימא אשר יוצרת מקומות -קיימא לתיירות ברת-לפתח ולהטמיע כלים למעקב על ההשפעות של פיתוח בר .9

 עבודה ומעודדת תרבות מקומית ומוצרים מקומיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : נקיטת צעדים דחופים למאבק בשינוי האקלים וההשפעות שלו.פעולה למען איכות הסביבה .13

 

כיום, אין מדינה אחת בעולם שלא חווה את השינויים הדרסטיים של שינויי האקלים בכדור הארץ. הפליטה המתמשמכת  
ד, התחחמות כדור הארץ . זאת ועו1990מהרמה של שנת  50%-של גזי החממה נמצאת בנסיקה, וכיום היא גדולה ב

 בלתי הפיכים, אלא אם נפעל מיידית. יוצרת שינויים ארוכי טווח למערכת האקלים וזה כולל סכנה לשינויים 

הפגיעה הכלכלית השנתית שנוצרת רק מרעידות אדמה, צונאמי, סערות טרופיות ושטפונות נאמדת במאות מיליארדי 
שנה רק בתכניות של ניהול והפחתת סיכונים. המטרה היא לגייס מיליארד דולר ל 6דולרים, ומצריכה השקעה של 

בכדי לענות על הצרכים של המדינות המתפתחות ולסייע  2020מיליארד דולר לשנה עד שנת  100משאבים ברמה של 
 להקל באסונות הקשורים לשינויי האקלים בכדור הארץ. 

גישה לים ואיים קטנים מתפתחים, חייב להיעשות יד ביד עם  חיזוק העמידות של איזורים פגיעים יותר, כמו מדינות ללא  
מאמץ לעורר מודעות ולשלב צעדים לתוך תכניות לאומיות. זה עדיין אפשרי, עם רצון פוליטי ומגוון רחב של צעדים 

  טכנולוגיים, להגביל את העלייה בטמפרטורות העולמיות. הדבר הזה מצריך פעולה דחופה מצד כל תושבי כדור הארץ.

 

 

 

 

 המטרות:

 לחזק את העמידות והקיבולת להסתגל לאסונות הנגרמים משינויי האקלים העולמיים בכל המדינות .1
אודות שינויי לשלב צעדים הקשורים בשינויי האקלים העולמיים בתוך תכניות לאומיות, לשפר חינוך ומודעות  .2

 האקלים העולמיים
המתפתחות מול מסגרת העבודה של האו"ם אודות שינויי להטמיע את ההתחייבות שנלקחה על ידי המדינות  .3

בכדי לענות על  2020מיליארד דולר לשנה עד שנת  100האקלים העולמיים, ובה המטרה לגייס סכום של 
 הצרכים של המדינות המתפתחות להקל על בני האדם החווים אסונות הקשורים בשינויי האקלים העולמיים

התכנון והניהול הנכון של נושאים הקשורים בשינויי האקלים העולמיים במדינות לעודד מנגנונים להגברת יכולות  .4
 המפותחות באופן הירוד ביותר, וזאת כולל נשים, בני נוער ואולכוסיות בסיכון גבוה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 שימור ושימוש בר קיימא באוקיינוסים, ימים, ומשאבים ימיים לפיתוח בר קיימא.החיים מתחת למים:  .14

 

 

הופכות את כדור הארץ הטמפרטורות, הכימיה, הזרמים והחיים באוקיינוסים ברחבי העולם מניעים מערכות גלובאליות ש
למקום שיכול לקיים את חייהם של בני האדם החיים עליו. הדרך בה אנחנו מנהלים את המשאב החיוני הזה היא הכרחית 

 . יי האקלים העולמייםלמין האנושי ככלל, ואף בכדי לאזן את התוצאות של שינו

 30%-מקורות הפרנסה של שלושה מיליארד בני אדם מסתמכים על מגוון ביולוגי ימי. למרות זאת, כיום אנחנו עדים ל
 מתוך כלל מלאי הדגים בעולם מנוצלים יתר על המידה, באופן מסוכן שבו הם יכולים להתרבות ולספק את צרכי בני האדם.

 26%-חמצני המיוצר בידי בני האדם, ואנחנו עדים לעלייה של כ-מכלל הפחמן הדו 30%-אוקיינוסים בעולם סופגים כ
בהחמצת הים מאז תחילת המהפכה התעשייתית. הזיהום הימי, שברובו המוחלט מגיע ממקורות יבשתיים, מגיע לרמות 

 חתיכות של פסולת מפלסטיק לכל קילומטר רבוע של ים.  13,000מוסכנות, עם ממוצע של 

קיימא יוצרות מערכת לניהול ולהגנה של מערכות אקולוגיות ימיות הנפגעות מזיהום שמקורו ביבשה, -לפיתוח בר המטרות
קיימא במשאבים -כמו כן, המטרות פועלות נגד ההשפעות ההרסניות של החמצת הים. הגברת השיח בנושא, ושימוש בר

 ים שהאוקיינוסים עומדים בפניהם כיום. מבוססי ים באמצעות החוק הבינלאומי יכול להקל במאבק נגד האתגר

 

 

 

 המטרות:

 , למנוע ולהפחית משמעותית זיהום ימי על כל צורותיו, ובמיוחד, ממקורות יבשתיים, כולל שפכים2025עד שנת  .1
השפעות שליליות קיימא מערכות אקולוגיות ימיות כדי להמנע מ-, לנהל ולהגן באופן בר2020עד שנת  .2

 עמידותן ונקיטת צעדים בכדי לשמרן ולהשיג אוקיינוסים יצרניים ונקיים יותרמשמעותיות, כולל חיזוק 
 להפחית ולתת מענה להשפעות של החמצת ים, כולל באמצעות שיתוף פעולה מחקרי בכל הרמות  .3
חוקי, דייג לא מדווח, דייג -, להסדיר בצורה יעילה את הדייג ולשים סוף לדייג היתר, הדייג הלא2020עד שנת  .4

מבוקר וכן, שיטות דייג הרסניות, ולהחיל ניהול מדעי של דייג בכדי לשקם מלאי דגים בזמן הקצר ביותר, לפי לא 
 קיימא-מאפיינים ביולוגיים ספציפיים, ובאופן בר

של אזורי חוף ואזורי ים תחת החוק הלאומי והבינלאומי המבוסס על המידע  10%, לשמר לפחות 2020עד שנת  .5
 מצאהמדעי הטוב ביותר בנ

דייג יתר, ולמגר מענקים וכספים פעולות של שתורמים ל וכספים , לאסור צורות שונות של מענקים2020עד שנת  .6
. באמצעות זאת, להביא למצב שתהיה הכרה בכך שהטיפול במדינות המתפתחות התורמים לדייג לא חוקי

 בנושא זה הוא חלק בלתי נפרד מפעולת ארגון הסחר העולמי
ביר את המענקים לאיים הקטנים המתפתחים ולמדינות המפותחות באופן הירוד ביותר, , להג2030עד שנת  .7

 קיימא-המשתמשים באוקיינוסים ומשאביהם באופן בר
 לאפשר את גישתם של דייגים זעירים למשאבים ושווקים ימיים .8
הקיימא באמצעות הטמעת החוק הבינלאומי שמעניק את המסגרת -להגביר את השימור ואת השימוש בר .9

 קיימא באוקיינוסים ומשאביהם -החוקית לשימור ושימוש בר

 

 

 

 

 

 

 



: הגנה של מערכות אקולוגיות באדמה, שחזורן וקידום שימוש בר קיימא בהן, ניהול החיים על היבשה .15
נגד מדבור, עצירה והפיכה של הריסת קרקעות, עצירת האובדן של המגוון בר קיימא של יערות, מאבק 

 הביולוגי.

 

 80%-החיים של בני האדם תלויים באדמה בדיוק כמו שהם תלויים באוקיינוסים. הצמחייה על כדור הארץ מספקת כ
משטח כדור הארץ,  30%-מכסים כמהתזונה האנושית, ואנחנו תלויים בחקלאות כמשאב כלכלי חשוב וכלי לפיתוח. יערות 

ומספקים שטח מחייה חשוב מאד למיליוני מינים של בעלי חיים, וכן, מקור חשוב של אוויר ומים נקיים, וגם מהווים כלי 
 חשוב במאבק נגד התחחמות כדור הארץ ושינויי האקלים העולמיים. 

ב מהיר והיסטורי. הבצורות והמדבור כיום, אנחנו עדים להתדרדרות אדמה חסרת תקדים, ולאובדן של קרקע חקלאית בקצ
מיליון דונמים שמשפיעים השפעה הרסנית על העניים בעולם.  12נמצאים בעלייה מתמדת בכל שנה, ומביאים לאובדן של 

 בסכנת הכחדה.   22%-נכחדו ו 8%גזעים של בעלי חיים הידועים,  8300מתוך 

במערכות אקולוגיות יבשתיות כמו יערות, מקווי מים,  קיימא מכוונות לשמר ולשחזר את השימוש-המטרות לפיתוח בר
קיימא של יערות ועצירת בירוא יערות הוא הכרחי כדי להקל בהשפעות של -. קידום ניהול בר2020ערבות והרים עד שנת 

החיים  אנחנו חייבים לפעול בדחיפות כדי להפחית את האובדן של המגוון הביולוגי ואזורי המחייה של בעלישינויי האקלים. 
 הם חלק מהמורשת המשותפת של כולנו.  –

 

 : המטרות

הקיימא של מערכות אקולוגיות יבשתיות, ובמיוחד -, להבטיח את השימור, השחזור והשימוש בר2020עד שנת  .1
 יערות, מקווי מים, ערבות והרים בהתאם להסכמים בינלאומיים

קיימא לכל הסוגים של יערות, לעצור בירוא יערות, לשחזר -, לקדם את ההטמעה של ניהול בר2020עד שנת  .2
 שנהרסו ולהגדיל משמעותית פעולות של ייעור בכל רחבי העולםיערות 

, להלחם במדבור, לשחזר אדמה וקרקעות הרוסות, כולל קרקע שנפגעה ממדבור, בצורות 2030עד שנת  .3
 להגיע לעולם ללא קרקע הרוסהושטפונות, ולשאוף 

, להבטיח שימור של מערכות אקולוגיות בהרים, כולל המגוון הביולוגי בהם, בכדי להעצים את 2030עד שנת  .4
 קיימא-היכולות שלהם לספק את התועלת החשובה לפיתוח בר

הביולוגי, לנקוט פעולה דחופה ומשמעותית להפחיד בהרס של סביבת מחייה טבעית, לעצור את אובדן המגוון  .5
 , להגן על בעלי חיים ולמנוע את הכחדתם2020ועד שנת 

לקדם שיתוף שוויוני של התועלות הנגזרות משימוש במשאבים גנטיים, וקידום גישה מתאימה למשאבים האלה,  .6
 בהתאם להסכמות הבינלאומיות

חיים, ולתת מענה  נקיטת צעדים דחופים בכדי לעצור ציד בלתי חוקי וסחר במינים מוגנים של צמחים ובעלי .7
 לדרישה ולאספקה של מוצרים לא חוקיים מעולם חיות הבר

 , להציג צעדים למניעת ההשפעות השליליות של מינים זרים למגוון הביולוגי היבשתי והימי2020עד שנת  .8
, לשלב ערכים של מגוון ביולוגי ומערכות אקולוגיות בתוך תכניות מקומיות ולאומיות, לתהליכי 2020עד שנת  .9

 פיתוח, ולתכניות להפחתת עוני
קיימא במגוון ביולוגי -להניע ולהגדיל משמעותית משאבים כלכליים מכל המקורות כדי לשמר ולעשות שימוש בר .10

 ומערכות אקולוגיות
קיימא של יערות ולספק -להניע כמות משמעותית של משאבים מכל המקורות ובכל הרמות כדי לממן ניהול בר .11

  תמריצים מספיק טובים כדי לפתח ניהול שכזה, כולל שימור וייעורלמדינות המתפתחות 
להגביר את התמיכה העולמית למאמץ במאבק נגד צייד בלתי חוקי וסחר במינים מוגנים, כולל באמצעות הגדלת  .12

 קיימא-היכולות של קהילות מקומיות להגשים מקורות פרנסה באופן בר

 

 

 

 

 

 



 

חברות שלוות ופתוחות לפיתוח בר קיימא, אספקת גישה לצדק : קידום שלום, צדק ומוסדות חזקים .16
 לכולם ובניית מוסדות יעילים, אחראיים ופתוחים לכל, בכל הרמות.

 

קיימא. אנחנו -שבילים חשובים המובילים לפיתוח ברשלום, יציבות, זכויות אדם וממשל יעיל המבוסס על שלטון החוק הם 
יותר. בחלק מהאיזורים בני האדם נהנים משלום, ביטחון ושגשוג, בזמן חיים בעולם שהופך מחולק ומופרד יותר ו

שבאיזורים אחרים, בני אדם נמצאים במעגל בלתי פסוק של מלחמה ואלימות. מצב שכזה הוא לא גזירת גורל, ויש לתת 
 מענה ולעשות כל שאפשר בשביל לשנותו. 

שפעה הרסנית על התפתחות של מדינות, פגיעה אנושה לרמות גבוהות של אלימות מזויינת והיעדר ביטחון בסיסי יש ה
בצמיחה הכלכלית, ולעיתים קרובות נגרמת הצטברות של תסכול שעלול להימשך דורות. אלימות מינית, פשיעה, ניצול 

ועינויים גם הם קיימים באיזורים בהם יש מלחמות, או מקומות בהם לא מתקיים שלטון החוק. מדינות חייבות לנקוט 
 די להגן על אלה שנמצאים בסיכון הגבוה ביותר. צעדים כ

קיימא מכוונות להפחית כל צורה של אלימות, ולעבוד עם ממשלות וקהילות כדי למצוא פתרונות -המטרות לפיתוח בר
טווח למלחמות והיעדר ביטחון. חיזוק שלטון החוק וקידום זכויות אדם הם חשובים מאד בתהליך הזה, בדיוק כמו -ארוכי

 זרימה של נשק לא חוקי, וחיזוק ההשתתפות של מדינות מתפתחות במוסדות של הממשל העולמי. הפחתה ב

 

  

 המטרות: 

 

 להפחית באופן משמעותי כל צורה של אלימות ומקרי מוות כתוצאה מהאלימות, בכל מקום בעולם .1
 לשים קץ להתעללות, ניצול, סחר בבני אדם ובכל צורה של אלימות ועינויים נגד ילדים  .2
 לקדם את שלטון החוק ברמה הלאומית והבינלאומית ולהבטיח גישה שווה לצדק לכל .3
, להפחית משמעותית זרימה של כספים ונשק לא חוקיים, לחזק את השיקום ולהחזיר את 2030עד שנת  .4

 הנכסים הגנובים ולהלחם בכל צורה של פשע מאורגן
 להפחית משמעותית שחיתות ושוחד, על כל צורותיהם .5
 מוסדות יעילים, אחראיים ושקופים, בכל הרמותלפתח  .6
 להבטיח קבלת החלטות שתהיה פתוחה לכל, משתפת, זמינה לכל, בכל הרמות .7
 להגביר ולחזק את ההשתתפות של מדינות מתפתחות במוסדות של הממשל העולמי  .8
 , לספק זהות חוקית לכל, כולל רישום ותעודות לידה לכל2030עד שנת  .9

 מידע ולהגן על חירויות בסיסיות, בהתאם לחוק הלאומי וההסכמים הבינלאומייםלהבטיח גישה ציברות ל .10
לחזק מוסדות לאומיים רלוונטיים, כולל באמצעות שיתוף פעולה בינלאומי, בכדי לבנות יכולות עמידות בכל  .11

 הרמות, ובמיוחד למדינות מתפתחות, כדי למנוע אלימות ולהלחם בטרור ופשע
 קיימא-מפלה לפיתוח בר-פלים ומדיניות בלתימ-לקדם ולאכוף חוקים בלתי .12

 

 

 

 

 

 

 

 

 



: חיזוק האמצעים למימוש פיתוח בר קיימא והפחת רוח חיים בשותפויות שיתופי פעולה למען היעדים .17
 עולמית למען המטרה הזאת. 

 

קיימא יכולות להיות מושגות רק אם תהיה התחייבות עוצמתית לשיתוף פעולה כלל עולמי. בזמן -המטרות לפיתוח בר
, משברים הומניטאריים שמקורם 2014-ל 2000אחוזים בין השנים  66%-שהסיוע הרשמי ממדינות מפותחות גדל בכ

ה מאד מדינות זקוקות לסיוע בפיתוח מהגורמים במלחמות או אסונות טבע ממשיכים לגזול אמצעים כלכליים רבים. הרב
 הרשמיים, בכדי לעודד צמיחה ומסחר. 

העולם כיום מרושת ומחובר יותר מאי פעם. שיפור הגישה לטכנולוגיה ומידע הוא אמצעי חשוב ביותר בקידום שיתוף 
, וכמו כן, קידום השקעה לאלה רעיונות וטיפוח חדשנות. תיאום מדיניות לעזרה למדינות מתפתחות בניהול חובות כלכליות

 קיימא.  -המפותחים באופן הירוד ביותר, הכרחיים בדרך להשגת צמיחה ופיתוח באופן בר
 

דרום, על ידיד תמיכה בתכניות לאומיות להשגת כל -דרום ודרום-המטרות מכוונות להגביר שיתופי פעולה של צפון
להגדיל את הייצוא, הם חלקים מהשגת מערכת מסחר כלל  למדינות מתפתחותהמטרות. קידום מסחר בינלאומי, וסיוע 

 עולמית שתהיה שווה, הוגנת, פתוחה לכל, ובעלת תועלת לכל. 

 

 המטרות: 

 בתחום הכלכלי

לחזק גיוס משאבים מקומיים, באמצעות תמיכה בינלאומית למדינות מתפתחות, כדי לשפר יכולות וקיבולות  .1
 מקומיות לגביית מס ועוד מערכות גביה מקומיות 

 מדינות מפותחות יטמיעו באופן מלא את התחייבויות התמיכה שלהם .2
 לגייס משאבים כלכלים נוספים למדינות מתפתחות ממקורות שונים .3
למדינות מתפתחות בהשגת יכולות לעמוד בחובות ארוכי טווח באמצעות מדיניות מתואמת המכוונת  לסייע .4

לטפח מימון חובות, הקלה בחובות ושינוי מבני חוב, בהתאמה, ולתת מענה לחובות חיצוניים של מדינות 
 הנמצאות בחובות גבוהים, כדי להקל ברמת הלחצים במדינה המתפתחת 

 השקעות למדינות המפותחות באופן הירוד ביותרלאמץ ולהטמיע קידום ב .5

 בתחום הטכנולוגי

דרום, וכן גישה למדע, טכנולוגיה וחדשנות, ולהגביר שיתוף -דרום ודרום-להגביר שיתוף פעולה בינלאומי צפון .1
 על בסיס הסכמות משותפות דו צדדיות, באמצעות תיאום טוב יותר, ובמיוחד ברמה של האו"םידע 

 ההעברה, ההפצה וההקניה של טכנולוגיות סביבתיות למדינות מתפתחות לקדם את הפיתוח,  .2
יכולות וקיבולות למדינות -להפעיל באופן מלא את בנק הטכנולוגיה, המדע, החדשנות שהוא מנגון בונה .3

 , ולהגביר את השימוש בטכנולוגיה מאפשרת, במיוחד טכנולוגיות מידע ותקשורת2017המתפתחות, עד שנת 

 

 היכולות והקיבולותבתחום בניית 

להגביר תמיכה בינלאומית להטמעת בניית יכולות יעילה למדינות מתפתחות כדי לתמוך בתכניות לאומיות וכן  .1
 קיימא-המטרות לפיתוח בר 17להטמיע את כל 

 

 בתחום המסחר

לקדם מערכת מסחר כלל עולמית, מבוססת חוק, פתוחה לכל, לא מפלה ושווה לכל, תחת ארגון המסחר  .1
 הבינלאומי, באמצעות המסקנות של המשא ומתן שהתקיים בוועידת דוחא

להגביר משמעותית את הייצוא של המדינות המתפתחות, ובמיוחד תוך כדי נסיון להכפיל את החלק של המדינות  .2
 2020המפותחות באופן הירוד ביותר במסחר העולמי עד שנת 

 נות המפותחות באופן הירוד ביותרלהגשים הטמעה מהירה של גישה למסחר ללא מס לכל המדי .3

 נושאים מערכתיים (לכידות של מדינית ומוסדית) 

 להגדיל יציבות מאקרוכלכלית עולמית, באמצעות תיאום מדיניות ולכידות של מדיניות .1



 קיימא-להגדיל לכידות של מדיניות לפיתוח בר .2
 קיימא-ופיתוח ברלכבד מדיניות והנהגה של כל מדינה, ולהטמיע מדיניות למיגור עוני  .3

 

 שיתוף פעולה בין בעלי עניין שונים 

קיימא, בשיתוף בעלי עניין ושותפויות ביניהם אשר מגייסים -להגביר את שיתוף הפעולה הבינלאומי לפיתוח בר .1
המטרות לפיתוח  17ומשתפים מידע, ניסיון, מומחיות, טכנולוגיה ומשאבים כלכליים בכדי לתמוך בהשגה של 

 מדינות, ובמיוחד, במדינות המתפתחותקיימא בכל ה-בר
 לעודד ולקדם שותפויות בין המגזר הפרטי והציבורי בחברה האזרחית .2
, להגביר בניית יכולות וקיבולות כדי לתמוך במדינות המתפתחות, ובמיוחד באלה המפותחות 2020עד שנת  .3

הזמינות של מידע המחולק  באופן הירוד ביותר, ובאיים הקטנים המתפתחים, כדי להעצים באופן משמעותי את
 לפי מין, גיל, גזע, מוצא אתני, מצב הגירה, מוגבלות, מיקום גיאוגראפי ועוד מאפיינים רלוונטיים ברמה הלאומית

הקיימא ולתמוך בבניית יכולות -פתח אמצעי מדידה של התקדמות במטרות הפיתוח בר, ל2030עד שנת  .4
 סטטיסטיות במדינות מתפתחות
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