I.

Background

Despite a tremendous increase in the number of initiatives dedicated to sustainable development
since the adoption of the 2030 Agenda in 2015, a persistent US$2.5 trillion annual financing gap
stands in the way of the Sustainable Development Goals (SDGs) – a gap that is expected to increase
to US$4 trillion in 2020 in the wake of the COVID-19 crisis. The international community has
committed to turn the tide and bolster efforts to achieve the SDGs as we enter the “Decade Of
Action And Delivery”, with the acknowledgement that progress made so far has been slow and
uneven in many areas. The increased call to action and for accountability to achieve the SDGs has
given rise to harnessing innovative and untapped financing sources.
At the same time, the UN system has also increased its engagement with Faith-Based
Organizations. The United Nations Task Force on Religion and Development, an
inter-agency initiative with broad participation across the UN system, has convened
faith-based partners of the UN across a wide spectrum of faith traditions. The UN
Secretary-General’s SDG Financing Roadmap urges the UN system to catalyse new
sources of finance by encouraging “faith-based finance to invest in the SDGs and
develop innovative financing systems.”
The UN system as a whole has engaged with faith-based partners, including Islamic financing project
and stakeholders for decades. In January 2016, the High-Level Panel on Humanitarian Financing
Report to the Secretary-General specifically highlighted the very real potential that Islamic social
financing has to help address the challenges of ending extreme poverty, boosting shared prosperity
and achieving the SDGs.1 Since 2016, the UN had explored ways to harness the power of Islamic
social financing to implement UN projects but more importantly to align funding flows with the
SDGs. Many UN agencies have begun exploring innovative new Islamic finance partnerships and
instruments – from UNHCR’s Zakat platform to UNICEF’s new global Zakat platform for children (with
IsDB), to the new UNRWA-OIC Waqf for Palestine. Additionally, UNDP in Indonesia has worked to
allocate funds from the national social finance body BAZNAS for UNDP-implemented projects.
Islamic social financing broadly comprises traditional Islamic instruments such as zakat (obligatory
almsgiving), sadakah (charitable giving) and waqf (endowments and trusts), as well as Islamic
microfinance (mainly based on qard hassan “benevolent loans”). Zakat is also one of the five pillars
of Islam2, and mandates that all eligible Muslims pay at least 2.5% of their accumulated “zakatable”
wealth. It is a cash and/or in-kind3 contribution to the poor that encourages cooperation, fair
dealings, transparency and spending on others. Alleviating hunger, poverty and inequality, promoting
peace and protecting the environment are central to the core Islamic principles known as the
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Specifically, the report recommended “unleash the full potential of Islamic social finance” and this initiative is
a direct response to that call.
2
The five pillars are: possession of faith (shahada); prayer (salat); alms (zakat); fasting (sawm); and pilgrimage
(hajj).
3
The Fatwas of majority of scholars including Ibn Taimiyah that Zakat can be paid like charity in kind or by way
of any genus of money.

Maqasid Al-Shariah4. The Quran identifies eight categories of eligible use for Zakat, including helping
the poor and needy, the debt-ridden, refugees and displaced people and liberating those in bondage.
In the Islamic faith, there are five foundational goals also known as Maqasid Al-Shariah. These
include: protection of faith, life, progeny, intellect and wealth. Annual Zakat contributions amount to
around US$300 billion across the Islamic world, representing an important source of SDG
finance. Zakat, waqf and sadakah are at the heart of Islamic social finance. These instruments
collectively promote the principles of social justice, solidarity, brotherhood and mutuality whereas
social and microfinance enable the poor and their small businesses as that they cannot access
traditional financing. In
order to access financing
for small projects that
generate income and
therefore reduces their
reliance
on
charity,
benevolent sources of
Islamic social finance assist
in an effective manner.
Consequently,
Islam’s
promotion of social trust,
cooperation and solidarity
means that Islamic social
financing aligns strongly
with the SDGs. Islamic
Social
Financing
also
provides a valuable and
mostly untapped resource
which could be better
harnessed to close the
SDG financing gap and
provide much needed liquidity to vulnerable countries and communities, especially in light of
COVID-19. The initiative itself also provides an opportunity to contribute to SDG alignment, and to
help strengthen the bridge between Islamic Social Finance and the activities undertaken with the
United Nations and multilateral space.
The initiative also serves as a natural continuation of the Initiative on Financing for Development in
the Era of COVID-19 and Beyond (FfDI), which called upon the international community to utilise
innovative forms of public and private finance to support those most affected by the pandemic,
including countries in debt distress, people living in fragile and conflict-affected settings such as
refugees, and those suffering from increased rates of poverty and hunger.

4

Imam Al-Shatibi developed Maqasid AlSharia in his writings on Islamic Fiqh.

II.

Objectives

This dialogue between Islamic social financing institutions, scholars, the UN humanitarian and
development system and other stakeholders is aimed at increasing mutual understanding, exploring
tools to help people in need and ensuring that resources are adequately provided to alleviate
poverty, particularly in emergency cases.

III.

Expected Outputs

This initiative will result in a knowledge platform and two reports:
1. Establishment of a knowledge repository, including e-learning modules, within UNITAR of the
seminars to serve as a longstanding source of information and resources on Islamic Social
financing and the SDGs;
2. A report on the potential of Islamic social financing for humanitarian and development
assistance as well as the SDGs; and
3. A draft roadmap on the way forward to promote SDG financing and encourage Islamic social
financing stakeholders to align their activities with the SDGs.

IV.

Expected Outcomes

Fostering engagement and discussion between the UN and Islamic social financing actors seeks to
result in:
1. Enhanced knowledge and understanding of the potential contribution of Islamic social
financing to resolving humanitarian crises and achieving the SDGs;
2. Identification of challenges, obstacles and opportunities to mobilising Islamic social
financing;
3. Identification of concrete areas of collaboration between the UN and institutional partners to
enhance the contribution of Islamic social financing to resolving humanitarian crises and
achieving the SDGs;
4. Integration of Islamic social financing into the Secretary-General’s Strategy and Roadmap on
Financing the 2030 Agenda and Initiative on Financing for Development in the Era of
COVID-19 and Beyond.

V.

Approach

The immense potential of Islamic social financing coupled with strict requirements and the important
role it plays in the socio-economic and religious fabric of all Muslims necessitates that a discussion be
inclusive and well-thought through. It is suggested that a phased approach be taken overseen by an
Islamic Social Financing SDG Committee (“Committee”).
Phase 1 - Establishing Committee
September 2020

An informal Committee consisting of representatives of the UN and Islamic Development Bank will
be established to oversee the progress of the initiative. This Committee will facilitate the discussion
process, development of the roadmap, and implementation of the outcomes.
Committees Members
UN Deputy Secretary-General, Ms. Amina J. Mohammed (Co-Chair)
Islamic Development Bank Group President, Dr. Bandar Hajjar (Co-Chair)
UN Executive Secretary of the Economic & Social Commission for Western Asia, Dr. Rola A. A. H.
Dashti
UN Secretary-General’s Special Envoy for Financing the SDGs, Dr. Mahmoud Mohieldin
UN Secretary-General’s Special Adviser, Dr. Ahmed Al Meraikhi
UNITAR, Executive Director, Mr. Nikhil Sikh
Phase 2 – Discussion & Understanding through Virtual Webinars
June 2021 – December 2021
This series of virtual seminars are designed to foster a better understanding of both Islamic social
financing and existing UN platforms and initiatives. A series of informational webinars and
discussions will take place.
Importantly, the UN maintains a position of faith-based neutrality and does not take a position on
religious interpretation. That said, it is important to take account of different positions but there will
be no endorsement or positions taken by the UN.
Additionally, His Eminence Sheikh Dr. Ali al-H.E. Qaradaghi submitted a fatwa entitled “Controls for
disbursement of Zakat from the United Nations”. This fatwa focuses on the existence of cooperation
mechanisms dealing with UN organisations in the delivery of zakat funds to those in need around the
world. This fatwa represents a cornerstone to start the conversation. The topics will be identified and
agreed upon by the Committee and necessarily involve the input of additional stakeholders.
These seminars will be facilitated by UNITAR which will house the seminars to serve as a repository of
information and resources on Islamic Social financing and the SDGs. They will remain available online
following the webinars as a longstanding knowledge platform. Additionally, UNITAR will develop
e-learning materials from the seminars that will provide a knowledge base about Islamic social
financing for the SDGs.
Phase 3 – Preparation of Report and Develop of Roadmap through Virtual Workshops
December 2021 -January 2022
Following extensive discussion, there will be one knowledge database established and two
documents prepared 1. Establishment of a knowledge repository, including e-learning modules, within UNITAR of
the seminars to serve as a longstanding source of information and resources on Islamic social
financing and the SDGs;
2. A report on leveraging Islamic social financing to achieve the SDGs,
3. A draft roadmap, with concrete recommendations, on the way forward to enrich existing
mechanisms, identify gaps, and propose methods of using Islamic social financing to achieve

the SDGs. Notably, the roadmap will feed into the clusters tasked with implementing the
Initiative on Financing for Development in the Era of COVID-19 and Beyond. This draft will be
shared during consultative workshops with select stakeholders identified during Phase 2, and
input received will be finalised into a roadmap and way forward.
Phase 4 – Second High Level Seminar and Dissemination of Report and Presenting Roadmap for
Islamic Social Financing and the SDGs
February 2022
This initiative will close with a high-level event where the Committee will present the establishment
of the knowledge repository, summary of the report and outline ways to utilise Islamic social
financing in the delivery of humanitarian and development assistance. The Committee will also
present the roadmap and be tasked with seeking commitment to the roadmap’s implementation
including alignment with the SDGs.

الحوار الدولي حول دور التمويل االجتماعي اإلسالمي في تحقيق أهداف التنمية
المستدامة
.I

خلفية:

على الرغم من الزيادة الهائلة في عدد المبادرات المخصصة للتنمية المستدامة منذ اعتماد خطة عام  2030في عام
 2015فإن فجوة التمويل السنوية المستمرة البالغة  2.5تريليون دوالر تقف في طريق أهداف التنمية المستدامة ومن
المتوقع أن تصل إلى  4تريليونات دوالر أمريكي في عام  2020في أعقاب جائحة كورونا كوفيد .19-التزم المجتمع
الدولي بتحويل الوعود إلى حقيقة مع دخولنا "عقد العمل والتنفيذ" ومع االعتراف بأن التقدم الذي تم إحرازه حتى اآلن
كان بطيًئ ا للغاية في العديد من المجاالت ،حيث أدت الدعوات المتزايدة للمساءلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى
تسخير مصادر التمويل المبتكرة وغير المستغلة.
في الوقت نفسه زادت منظومة األمم المتحدة أيضًا من مشاركتها مع المنظمات الدينية ،حيث قام فريق عمل األمم المتحدة
المعني بالدين والتنمية -وهي مبادرة مشتركة بين الوكاالت بمشاركة واسعة عبر منظومة األمم المتحدة -بجمع شركاء
دينيين من األمم المتحدة عبر طيف واسع من التقاليد الدينية .تحث خارطة طريق تمويل أهداف التنمية المستدامة الصادرة
عن األمين العام لألمم المتحدة منظومة األمم المتحدة على تحفيز مصادر جديدة للتمويل من خالل تشجيع "التمويل القائم
على الدين لالستثمار في أهداف التنمية المستدامة وتطوير أنظمة تمويل مبتكرة".
وفي يناير  2016سلط تقرير من لجنة رفيعة المستوى معنية بالتمويل اإلنساني ومقدم إلى األمين العام لألمم المتحدة سلط
الضوء على اإلمكانات الحقيقية والكبيرة للتمويل االجتماعي اإلسالمي للمساعدة في مواجهة تحديات إنهاء الفقر المدقع
5
وتعزيز الرخاء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة  .منذ عام  2016استكشفت األمم المتحدة طر ًقا لتسخير قوة التمويل
االجتماعي اإلسالمي لتنفيذ مشاريع األمم المتحدة ولكن األهم من ذلك لمواءمة تدفقات التمويل مع أهداف التنمية
المستدامة .حيث بدأت العديد من وكاالت األمم المتحدة في استكشاف أدوات وشراكات تمويل إسالمي جديدة ومبتكرة -
من منصة الزكاة التابعة للمفوضية السامية لشؤون الالجئين إلى منصة اليونيسف العالمية الجديدة لزكاة األطفال (مع البنك
اإلسالمي للتنمية) إلى وقف األونروا ومنظمة التعاون اإلسالمي الجديد لفلسطين ،باإلضافة إلى ذلك عمل برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي في إندونيسيا على تخصيص أموال من هيئة التمويل االجتماعي.
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على وجه التحديد أوصى التقرير "بإطالق العنان لإلمكانات الكاملة للتمويل االجتماعي اإلسالمي" وهذه المبادرة هي استجابة مباشرة لتلك الدعوة.

يتألف التمويل االجتماعي اإلسالمي بشكل عام من األدوات اإلسالمية التقليدية مثل الزكاة والصدقة والوقف (األوقاف
والصناديق الستئمانيه) باإلضافة إلى التمويل األصغر اإلسالمي (الذي يعتمد أساسًا على "القرض الحسن") .الزكاة هي
6
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أحد أركان اإلسالم الخمسة وهي تنص على جميع المسلمين المؤهلين دفع  ٪2.5على األقل من ثروتهم التراكمية  .حيث
أنها تعد مساهمة نقدية و  /أو عينية للفقراء تشجع على التعاون والتعامل العادل والشفافية واإلنفاق على اآلخرين .ويعتبر
التخفيف من الجوع والفقر وعدم المساواة وتعزيز السالم وحماية البيئة من األمور األساسية للمبادئ اإلسالمية المعروفة
8

باسم مقاصد الشريعة .ويحدد القرآن الكريم ثماني فئات من االستخدام المؤهل للزكاة بما في ذلك مساعدة الفقراء
والمحتاجين والالجئين والنازحين وتحرير المستعبدين.
في العقيدة اإلسالمية هناك خمسة أهداف
تأسيسية تسعى الشريعة إلى تحقيقها في
حياة الناس ُتعرف أيضًا باسم مقاصد
الشريعة .وهي :حفظ الدين وحفظ النفس
وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال.
تبلغ مساهمات الزكاة السنوية حوالي 300
مليار دوالر أمريكي في جميع أنحاء العالم
اإلسالمي مما يمثل مصدرً ا مهمًا لتمويل
أهداف التنمية المستدامة .الزكاة والوقف
والصدقة هي في صميم التمويل االجتماعي اإلسالمي .حيث تعمل هذه األدوات بشكل جماعي على تعزيز مبادئ العدالة
االجتماعية والتضامن واألخوة والتبادلية في حين أن التمويل االجتماعي والتمويل األصغر يم ّكن الفقراء وأعمالهم
التجارية الصغيرة ألنهم ال يستطيعون الوصول إلى التمويل التقليدي .ومن أجل الوصول إلى تمويل المشاريع الصغيرة
التي تدر الدخل وبالتالي تقلل من اعتمادها على األعمال الخيرية تساعد المصادر الخيرية للتمويل االجتماعي اإلسالمي
بطريقة فعالة ،وبالتالي فإن ذلك يعني أن تعزيز اإلسالم للثقة االجتماعية والتعاون والتضامن يعني أن التمويل االجتماعي
اإلسالمي يتماشى بقوة مع أهداف التنمية المستدامة وتوفير السيولة التي تشتد الحاجة إليها للبلدان والمجتمعات الضعيفة
خاصة في ضوء جائحة كورونا  ،كما توفر المبادرة نفسها فرصة للمساهمة في مواءمة أهداف التنمية المستدامة
وللمساعدة في تعزيز الجسر بين التمويل االجتماعي اإلسالمي واألنشطة التي يتم االضطالع بها مع األمم المتحدة
والفضاء متعدد األطراف.

 6أركان اإلسالم الخمسة هي :الشهادتان (شهادة أن ال إله إال هللا ،وشهادة ان محمداً رسول هللا) وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت
لمن استطاع إليه سبيال.
 7فتاوى جمهور العلماء ومنهم ابن تيمية أن الزكاة يمكن أن تكون صدقة عينية أو بأي نوع من أنواع المال.
 8وضع اإلمام الشاطبي مقاصد الشريعة في كتاباته المبكرة عن الفقه اإلسالمي.

تعمل المبادرة أيضًا كمكمل طبيعي لمبادرة تمويل التنمية في عصر كوفيد ١٩-وما بعده ،والتي دعت المجتمع الدولي إلى
استخدام أشكال مبتكرة من التمويل العام والخاص لدعم الفئات األكثر تضررً ا من الجائحة ،بما في ذلك البلدان التي تعاني
من ضائقة الديون واألشخاص الذين يعيشون في بيئات هشة ومتأثرة بالصراع مثل الالجئين وأولئك الذين يعانون من
ارتفاع معدالت الفقر والجوع.
.II

الهدف:

مساعدة نظام األمم المتحدة اإلنساني واإلنمائي متعدد األطراف وأصحاب المصلحة اآلخرون على زيادة الفهم في ما بين
بعضهم البعض واستكشاف األدوات المختلفة التي يمكن أن تساعد األشخاص المحتاجين وتضمن توفير الموارد بشكل
كاف لتخفيف معاناة الناس بسبب حالة الطوارئ والكوارث اإلنسانية حول العالم.
.III

النتائج المتوقعة:

ستنتج هذه المبادرة منصة معرفية وتقريرين:
 .1إنشاء مستودع للمعرفة داخل معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث (اليونيتار) للندوات ليكون بمثابة مصدر
طويل للمعلومات والموارد عن التمويل االجتماعي اإلسالمي وأهداف التنمية المستدامة.
 .2تقرير عن إمكانية أدوات التمويل االجتماعي اإلسالمي لتقديم مساهمة مهمة في تقديم المساعدة اإلنسانية
واإلنمائية.
 .3مسودة خارطة طريق للمضي قدمًا لتعزيز تمويل أهداف التنمية المستدامة وتشجيع أصحاب المصلحة في
التمويل االجتماعي اإلسالمي على مواءمة أنشطتهم مع أهداف التنمية المستدامة.
.IV

المخرجات المتوقعة:
 .1تعزيز المعرفة والفهم للمساهمة المحتملة للتمويل االجتماعي اإلسالمي في حل األزمات اإلنسانية وتحقيق
أهداف التنمية المستدامة.
 .2تحديد التحديات والعقبات والفرص أمام حشد التمويل االجتماعي اإلسالمي.
 .3تحديد مجاالت محددة للتعاون بين األمم المتحدة والشركاء المؤسسيين لتعزيز مساهمة التمويل االجتماعي
اإلسالمي في حل األزمات اإلنسانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 .4دمج التمويل االجتماعي اإلسالمي في استراتيجية األمين العام وخارطة الطريق لتمويل خطة ومبادرة عام
 2030لتمويل التنمية في عصر كوفيد 19وما بعده.

.V

المنهجية:

مع اإلمكانات الهائلة التي من المنتظر إطالقها من خالل التمويل االجتماعي اإلسالمي تأتي المتطلبات الصارمة
المصاحبة لتطبيق ذلك في النسيج االجتماعي واالقتصادي والديني لجميع المسلمين ،لذا يستلزم أن تكون المناقشة شاملة

ومدروسة جي ًدا ،من المقترح أن يتم اإلشراف على نهج تدريجي من قبل لجنة أهداف التنمية المستدامة للتمويل االجتماعي
اإلسالمي.
المرحلة األولى  -تشكيل اللجنة
سبتمبر 2020
لجنة غير رسمية تتألف من ممثلين عن األمم المتحدة والبنك اإلسالمي للتنمية تشرف على تقدم المبادرة وسيقوم هذا
الفريق بتسهيل عملية المناقشة وتطوير خارطة الطريق والتنفيذ.
أعضاء اللجنة:
 .1نائبة األمين العام لألمم المتحدة السيدة أمينة محمد (رئيس مشارك)
 .2رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار (رئيس مشارك)
 .3األمينة التنفيذية لألمم المتحدة للجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا ،الدكتورة روال دشتي
 .4المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة لتمويل أهداف التنمية المستدامة الدكتور محمود محيي الدين
 .5المستشار الخاص لألمين العام لألمم المتحدة الدكتور أحمد بن محمد المريخي
 .6المدير التنفيذي لمعهد األمم المتحدة للتدريب والبحث السيد نيخيل سيث
المرحلة الثانية  -المناقشة والفهم من خالل ندوات افتراضية عبر اإلنترنت
يونيو  – 2021ديسمبر 2021
صُممت هذه المرحلة لتعزيز فهم أفضل للتمويل االجتماعي اإلسالمي ومنصات ومبادرات األمم المتحدة الحالية حيث
سوف تعقد سلسلة من الندوات والمناقشات عبر اإلنترنت.
األهم من ذلك أن األمم المتحدة تحتفظ بموقف الحياد القائم على الدين وال تتخذ موق ًفا من التفسير الديني .ومع ذلك من
المهم مراعاة المواقف المختلفة ولكن لن يكون هناك تأييد أو مواقف تتخذها األمم المتحدة.
كما تم الحصول على فتوى مقدمة من قبل سماحة الشيخ أ.د علي محيى الدين القرة داغي األمين العام لالتحاد العالمي
لعلماء المسلمين بعنوان “ضوابط التعامل مع منظمة األمم المتحدة ومؤسساتها في صرف أموال الزكاة ونحوها” حيث
تتمحور الفتوى حول وجود آليات للتعاون والتعامل مع منظمات األمم المتحدة لتوصيل أموال الزكاة للمستحقين في العالم
لتمثل هذه الفتوى حجر أساس لبداية النقاش .وسيتم تحديد الموضوعات والموافقة عليها من قبل اللجنة وستشمل مدخالت
أصحاب المصلحة.
سيتم اإلعداد لهذه الندوات من قبل معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث والتي ستضم ندوات عبر اإلنترنت لتكون بمثابة
مستودع للمعلومات والموارد حول التمويل االجتماعي اإلسالمي وأهداف التنمية المستدامة ستظل متاحة عبر اإلنترنت
بعد الندوات عبر اإلنترنت كمنصة معرفة طويلة األمد .باإلضافة إلى ذلك سيطور معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث
مواد التعلم اإللكتروني من الندوات التي ستوفر قاعدة معرفية حول التمويل االجتماعي اإلسالمي ألهداف التنمية
المستدامة.

المرحلة الثالثة  -إعداد التقرير وتطوير خارطة الطريق من خالل ورش العمل االفتراضية
ديسمبر  – 2021يناير 2022
بعد مناقشة مستفيضة في المرحلة الثالثة سيتم إنشاء قاعدة بيانات معرفية وإعداد وثيقتين:
 .1إنشاء مستودع للمعرفة داخل معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث (اليونيتار) للندوات ليكون بمثابة مصدر
طويل للمعلومات والموارد عن التمويل االجتماعي اإلسالمي وأهداف التنمية المستدامة
 .2تقرير حول االستفادة من التمويل االجتماعي اإلسالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 .3مسودة خارطة طريق مع توصيات ملموسة حول كيفية المضي قدمًا إلثراء اآلليات القائمة وتحديد الثغرات
واقتراح طرق الستخدام التمويل االجتماعي اإلسالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ،والجدير بالذكر أن
خارطة الطريق ستثري المجموعات المكلفة بتنفيذ مبادرة تمويل التنمية في عصر كوفيد  19وما بعده .ستتم
مشاركة هذه المسودة خالل ورش العمل التشاورية مع أصحاب المصلحة المختارين الذين تم تحديدهم خالل
المرحلة السابقة وسيتم االنتهاء من المدخالت التالية في خارطة طريق والمضي قدمًا.
المرحلة الرابعة  -نشر التقرير وعرض خارطة الطريق للتمويل االجتماعي اإلسالمي
فبراير 2022
ستختتم هذه المبادرة بحدث رفيع المستوى حيث ستقدم اللجنة ملخصًا للتقرير وحول استخدام التمويل االجتماعي
اإلسالمي وطرق االستفادة منها في تقديم المساعدة اإلنسانية واإلنمائية ،كما ستقدم اللجنة خارطة الطريق وستكون مهمتها
السعي وراء االلتزام بتنفيذ خارطة الطريق بما في ذلك التوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

