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 لتحسين األوضاع الصحية وتقليل المعاناة وضع أهداف  

 فهم واستيعاب عواقب أنشطتنا وأفعالنا الجماعية واليومية  •

 ضمها من الدمار تأنظمة الحياة التي توحماية جميع النظم الحية  •
 استمرارية الطبيعة واإلرث الثقافي والتاريخي الحفاظ على  •

 األرض   نظام الحياة على الحفاظ على توازن •
 توفر تلك الموارد العمل على ضمان عدم وجود معاناة من نقص الموارد في حال  •
 النجاح لتوصيف مقاييس جيدة وبيانات موثوقة استخدام •
 التقدم أو عدمه  التعامل بمسؤولية وشفافية مع •

 كن مواظن ذو اطالع واتخذ قرارات واعية 

 ا  نبذ العنف وحل النزاعات سلمي  •

 خيارات واعية وشاملة حول حياتنا وعملنااتخاذ  •

   عيةوالجما فهم عواقب الخيارات اليومية  •

 عش حياة مستدامة للحفاظ على األرض •

 اإلنسان صقص لعبرة في ا عنتعلم الكوكب و تعلم عن •

 مجتمعك وعن اآلخرين والمجتمعات اآلخرى  تعلم عن •

 ساعد في مواءمة الخيارات الخاصة والعامة لتحقيق مكاسب جماعية  •

 
 
 
 

 

   

 ابتكار وسائل لتحقيق األهداف بكفاءة وفعالية

 منح تعليم جيد وضمان صحة جيدة لكل طفل  •

 العيش الكريمخلق وظائف وفرص تضمن  •

 التمسك بالواجبات المدنية والمطالبة بالحقوق الشخصية  •

 االستخدام الرشيد وبدون هدر للموارد الشحيحة  •

 األهداف لتحقيق  وإنشاء نظم  المساحات  ستثمارا •

 النظم التي تعيق أهدافنا  القضاء على •

 مقبولة  بأسعارالطاقة العامة وتوفير  لمرافق للبنية التحتية ولوصول لألنمو مشترك  •

 التغيير
أهداف من أجل  وضع 

والحفاظ التغيير  

 الخيارات
نظام حكم يسمح بالحرية 
ويضع الحدود بناء على  

 القيم

  الكفاءة
خلق وإنهاء كفاءات مفيدة 

 وضارة

 المجتمع
توحيد العالم والسعي  
 لمزيد من التنوع

 رعاية النفس والمعاملة الجيدة لآلخرين

 من األذى  أنفسنا و حماية  الدفاع عن النفس •

 الرعاية الذاتية والصحة البدنية والعقلية ب  تعزيز اإلهتمام •

 رعاية المهمشين وأولئك الذين ال يستطيعون رعاية أنفسهم والذين يتعرضون لألذى  •

 العمل على القضاء على الفقر والجوع والقمع والحرمان  •

 وتقبل اآلخرين المختلفين عنااحترام االختالفات بين الناس  •

 تعزيز المساواة بين الجنسين والحد من أوجه عدم المساواة األخرى  •

 مشترك ومنافسة شريفة بقواعد متوافق عليها تعاونالسعي ل •

 
 

  


