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البنود  5و  6و ( 18أ) من جدول األعمال
اجلزء الرفيع املستوى
املنتـــدى السيااـــي الرفيـــع املســـتوى امل ـ ـ
بالتنمية املستدامة ،الذي يُ قد برعاية اجمللـس
االقتصادي واالجتماعي
املسائل االقتصادية والبيئية :التنمية املستدامة

التقدم احملرز حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة
تقرير األمني ال ام
موجز
عمــب بقــرار اجلم يــة ال امــة  ،1/٧0يتشــرف األمــني ال ــام بـ ب يقــدم ،بالت ــاوب مــع
منظومة األمم املتحدة ،تقريرا عن التقدم احملرز حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة .وهـذا هـو
أول تقريــر اــنوي يقـدنم بشـ ب هــذا املوقــوا ،وهــو يقــدم اات راقــا للحالــة ال امليــة الراهنــة
فيما يت لـق ب هـداف التنميـة املسـتدامة ،ااـتنادا دث ألـدا البياتـاة املتالـة بشـ ب امل ـراة
املدرجــة قــمن ا اــار ال ـاملي املقتــر  .ويســلت التقريــر الضــوء أيضــا عل ـ موقــوا دورة
عام  2016للمنتدى السيااي الرفيع املستوى امل بالتنميـة املسـتدامة امل قـود برعايـة اجمللـس
االقتصادي واالجتماعي ،أال وهو موقوا ”قـماب أال يتللـأ ألـد عـن الر ـ “ ،وذلـ
من خبل أمثلة للبياتاة املفصّلة اليت تبيّن لـاالة للفـأ فئـاة اـيةاتية ب ينـ ا عـن الر ـ .
وأخــ،ا ،يقــدم التقريــر م لومــاة عــن املن ـ ةياة املســتلدمة لتةميــع امل ــراة ال امليــة ،دث
جات اات راض عام للحالة عل ص يد توافر البياتاة والتحدياة ا لصائية.
* أعيد دصدارها ألاباب فنية يف  5متوز/يوليه .2016
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أوال  -مقدمة
 - 1يف قـــرار اجلم يـــة ال امـــة  1/٧0امل نـــوب ”حتويـــل عاملنـــا :خنـــة التنميـــة املســـتدامة
ل ام  ، “2030وُق ت للمةتمع ال املي خنـة جديـدة وامولـة وعامليـة للتنميـة .ومـن ـ ب
تنفيذ هذه اخلنة اجلريئة والتحويلية عل مدى السنواة اخلمـس عشـرة املقبلـة أب ينقـل ال ـا
دث مسار مستدام وقادر عل ااتي اب الصدماة ليث ال يتللأ ألد عن الر .
 - 2وا يا من الدول األعضاء لت زيز خضـوع ا للمسـاءلة أمـام موااني ـا ،التزمـت بتـوف،
متنلبــاة املتاب ــة واالاــت راض املمنــ ةني لتنفيــذ خنــة عــام  2030علــ الصــ د الــوا
وا قليمــي وال ــاملي (اتظــر قــرار اجلم يــة ال امــة  ،1/٧0الفقــرة  .)4٧وقــد ّلةــأ املنتــدى
السيااــي الرفيــع املســتوى امل ـ بالتنميــة املســتدامة بالقيــام بــدور ىــوري يف ا ــراف عل ـ
عملياة املتاب ة واالات راض عل الص يد ال املي .ويتمثل ألد ال ناصر الرئيسـية ـذه ال مليـة
يف التقريــر املرللــي الســنوي الــذي ي ــده األمــني ال ــام بالت ــاوب مــع منظومــة األمــم املتحــدة
(املرجـــع تفســـه ،الفقـــرة  ،)83والـــذي اـــيوفر م لومـــاة يُســـتفاد اـــا يف عمليـــاة املتاب ـــة
واالات راض اليت تتم يف اـيا املنتـدى السيااـي الرفيـع املسـتوى .واـييوب التقريـر املرللـي
مس تندا دث داـار امل ـراة ال امليـة املقتـر الـذي أعـدّه فريـق اخلـراء املشـترا بـني الو ـاالة
امل مب راة أهداف التنمية املسـتدامة (اتظـر  ،E/CN.3/2016/2/Rev.1املرفـق الرابـع) ،الـذي
اتُّفق عليه نقنة اتنب عملية يف الدورة السـاب ة واألرب ـني للةةنـة ا لصـائية ،الـيت عُقـدة
يف آذار/مارس ( 2016اتظر  ،E/2016/24الفصل األول ،الفرا باء ،املقرر .)101/٧4
 - 3ويقدم هذا التقريـر ،وفقـا للتيليـأ ،أول ااـت راض عـام للحالـة ال امليـة الراهنـة علـ
ص يد حتقيق األهداف السب ة عشر خلنة عـام  ،2030ااـتنادا دث امل ـراة ال امليـة .وهنـاا
بض ـ ة يايــاة يــتم ددراج ــا يف هــذه املرللــة األوليــة ،د ّمــا بســب عــدم تــوافر البياتــاة،
ودمّا ليوب الغاياة تقاس مب راة ما ز الـت قيـد التنـوير املنـ ةي (اتظـر أيضـا الفـرا الرابـع
مــن التقريــر) .وبالنســبة مل ظــم امل ــراة الــواردة يف التقريــر ،متثــل القــيم امل روقــة اجملــاميع
ا قليمية و/أو دوب ا قليمية (اتظر أيضا الفقرة  139من التقرير) .وحتسـ هـذه اجملـاميع مـن
واقـــع البياتـــاة الوانيـــة الـــيت تقـــوم الو ــاالة الدوليـــة ،ـــل علــ أاـــاس واليتـــه وخرتـــه
التلصصية ،جبم ا من النظم ا لصائية الوانية( .)1ويالبا مـا ت ـدّل البياتـاة الوانيـة جل لـ ا
قابلـــة للمقارتـــة الدوليـــة ،ويـــتم يف لـــال عـــدم توافرهـــا لســـاب قـــيم تقديريـــة ـــا مب رفـــة
الو االة الدولية.

__________
( )1يتم توف ،البياتاة بواانة الو ـاالة الدوليـة التاب ـة ملنظومـة األمـم املتحـدة وي،هـا مـن املنظمـاة الدوليـة.
واتُتا القائمة الياملة للمنظماة املسامهة بالبياتاة عل ال نواب الشبيي.http://unstats.un.org/sdgs/ :
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 - 4ويت ـ لأ التقريــر مــن ربرــة فــروا تنــاقا القضــايا ال امليــة املت لقــة ب هــداف التنميــة
املستدامة .في رض الفرا الثاين مـوجزا للحالـة واالهاهـاة علـ الصـ يدين ا قليمـي وال ـاملي
ليل هدف ،ااتنادا دث جمموعة خمتارة من امل ـراة الـيت تتـوافر بياتـاة بشـ سا .واـ،ا علـ
تسق املوقوا الرئيسي لدورة عام  2016للمنتدى السيااـي الرفيـع املسـتوى ،يسـلةت الفـرا
الثالــث الضــوء علـ ب ــت التفاوتــاة املوجــودة عــر خمتلــأ األهــداف والغايــاة ،ااــتنادا دث
البياتاة املصنّفة املتالة .وي رض الفرا الرابع تفاصـيل عـن تـوافر البياتـاة وأاـالي همي ـا
لقياس امل راة ال املية .ويصـأ التقريـر أيضـا التحـدياة الـيت تواج ـا املياتـ ا لصـائية
الوانيــة واألواــاح ا لصــائية الدوليــة يف دعــداد امل ــراة اخلاصــة باألهــداف ،فضــب عــن
املبادراة ال املية اجلارية من أجل التصدي لتل التحدياة(.)2

راتياً  -قياس التقدم احملرز صوب حتقيق مجيع أهداف التنمية املستدامة
ا دف  - 1القضاء عل الفقر جبميع أ ياله يف ل مياب

 - 5ينادي ا دف  1بإساء الفقـر جبميـع مظـاهره للـول عـام  .2030وهـو يتـوخّ أيضـا
فالة احلماية االجتماعية للفقراء والض فاء ،وزيادة فرص احلصول علـ اخلـدماة األاااـية،
ودعـــم املتضـــررين مـــن الظـــواهر املناخيـــة املتنرفـــة ويـــ ،ذلــ مـــن الصـــدماة واليـــوارا
االقتصادية واالجتماعية والبيئية.
 - 6وييــافخ خــت الفقــر الــدوف املت ــارف عليــه لاليــا  1.90دوالر أو أقــل للشــل يف
اليــوم علـ أاــاس ت ــادل القــوة الشــرائية لــدوالر الواليــاة املتحــدة ل ــام  .)3(2011وخــبل
ال قد التاف ل ام  ،2002تقلةصت تسبة اياب ال ا الـذين ي يشـوب حتـت خـت الفقـر مبقـدار
النصأ ،أو من  26يف املائة دث  13يف املائة .ودذا ظلـت م ـدّالة ـو فتـرة السـنواة ال شـر
تل اائدةً خبل السنواة الـ  15التالية ،اينلفت م دّل الفقر املدقع ال املي علـ األرجـ
دث  4يف املائــة للــول عــام  ،2030وذل ـ بــافتراض أب ت ـ ّم فوائــد النمــو مجيــع الســياب يف
خمتلأ رائ الدخل بالتساوي .أمّا دذا اادة م دّالة النمو الـيت ُـ دة علـ مـدة الفتـرة
األاول املمتدة لـ  20عاما ،فسييوب م دّل الفقر ال املي عل األرجـ أقـرب دث  6يف املائـة.
أو ب بارة أخرى ،ايتنل القضاء عل الفقر تغيّرا ب،ا عن م دالة النمو التارخيية.
__________
( )2ميين االابا عل وريقة تيميليـة (با تيليزيـة فقـت) تتضـمن املرفـق ا لصـائي للبياتـاة ال امليـة وا قليميـة
املت لقــة مب ــراة التنميــة املســتدامة ااــتنادا دث ألــدا البياتــاة املتالــة ،وذل ـ عل ـ ال نــواب الشــبيي:
.http://unstats.un.org/sdgs/

(.www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/global-poverty-line-faq )3
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 - ٧ويف عام  ،2015اب  10.2يف املائة من عمّال ال ا ي يشوب مع أاـرهم علـ أقـل
مـن  1.90دوالر للشـل يف اليــوم ،مقارتـةً بـــ  28يف املائـة يف عــام  .2000والشـباب هــم
األ ثــر عرقــة ألب ييوتــوا يف صــفوف ال ــاملني الفقــراء :فقــد ــاب  16يف املائــة مــن جممــل
الشــباب ال ــاملني مــن ا ـ ّن  15دث  24اــنة مــن الفقــراء ال ــاملني ،مقابــل  9يف املائــة مــن
تظرائ م اليبار.
 - 8وميين حتقيق دجنازاة أ ر عل ص يد احلد من الفقر من خبل توايع تنـا بـرام
احلماية االجتماعية واات داف الفقراء وأ د الفئاة قـ فا بـالرام املبئمـة .وتشـمل بـرام
احلمايــة االجتماعيــة املســاعداة االجتماعيــة ،مثــل التحــويبة النقديــة ،والتغذيــة املدراــية،
واملساعدة الغذائية احملدّدة الوج ة ،دث جات برام الت مني االجتماعي واـو ال مـل ،مبـا يف
ذل ـ م ا ــاة الشــيلوخة ،وم ا ــاة ال ةــز ،وت ـ مني البنالــة ،والتــدري عل ـ امل ــاراة،
ودعاتاة دعم األجور ،قمن مجلة أمور أخرى.
 - 9وقـد اتسـع تنـا احلمايـة االجتماعيـة علـ الصـ يد ال ـاملي منـذ عـام  ،2000ليــث
اعتمــد ــث ،مــن البلــداب الناميــة ايااــاة لتــوف ،احلمايــة مــن أتــواا مت ــددة مــن النــوار .
وتش د التغنية بامل ا اة التقاعديـة ـوّا اـري ا بصـفة خاصـة .فقـد لصـل أ ثـر مـن تصـأ
األ لاص الذين هـاوزوا اـن التقاعـد ( 51يف املائـة) علـ م ا ـاة وفقـا للبياتـاة املتـوافرة
للفتــرة مــن  2010دث  .2012ولــدى مجيــع البلــداب تقريبــا بــرام الاــتحقاقاة األافــال
أو األمومة ،وتش د برام التحويبة النقدية وّا.
 - 10وعل ـ الــريم مــن التقــدم احملــرز علـ مــدى ال قــد املاقــي ،مــا زالــت زيــادة احلمايــة
س احلاجـة دلي ـا متثـل أولويـة .وعلـ مسـتوى ال ـا  ،مـا زال هنـاا
االجتماعية ملـن هـم يف أمـ ّ
 18 000افل ميوتوب ـل يـوم ألاـباب متصـلة بـالفقر ،وال يسـتفيد ف ليـا مـن ااـتحقاقاة
األمومة النقدية القائمة عل اال ترا اة أو ي ،القائمة عل اال ترا اة اـوى  28يف املائـة
فقت من النساء ال امبة .ومـا زال م ظـم الفقـراء يـ ،مشـمولني بـنظم احلمايـة االجتماعيـة،
وال ايما يف البلداب املنلفضة الدخل .وعل مسـتوى الت ـداد اليلـي ،صـل والـد مـن ـل
 5أ لاص عل توا ما من أتواا احلمايـة االجتماعيـة يف البلـداب املنلفضـة الـدخل ،مقارتـ ًة
بـ  2من ل  3يف الشر ة ال ليا مـن البلـداب املتواـنة الـدخل .وتـزداد الفةـوة لـدّة بشـيل
خاص يف أفريقيا جنوب الصحراء اليرى ويف جنوب آايا ،ليث يتر ةز أفقـر اـياب ال ـا .
ففي أفريقيا جنوب الصحراء اليرى ،ال صل عل أي ااتحقاقاة محايـة اجتماعيـة دال 15
يف املائة من السيةاب املندرجني يف ر ة اخلّمس األدىن للدخول.
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 - 11وي ـ ّد احلــد مــن خمــاار اليــوارا متنلبــا جوهريــا للقضــاء علـ الفقــر وت زيــز التنميــة
املستدامة .فالبلداب الفق،ة ذاة امل اساة األق أ تت ـرّض مللـاار اليـوارا بدرجـة أعلـ
بشــيل يــ ،متناا ـ  .ويف البلــداب املنلفضــة الــدخل والشــر ة الــدتيا مــن البلــداب املتواــنة
الــدخل الــيت تش ـ د م ـدّالة ــو عاليــة ،تتزايــد درجــاة ت ـرّض النــاس واألصــول للملــاار
النبي يــة بــوت،ة أاــرا مــن م ـدّالة ا جنــاز عل ـ ص ـ يد ت زيــز القــدراة يف جمــال احلــد مــن
امللاار ،مما ي دي دث ارتفاا مستوياة خماار اليوارا.
 - 12وقــد ـ دة اخلســائر االقتصــادية النامجــة عــن اليــوارا املبل ـغ عن ـ ا عل ـ الص ـ يد
الــدوف ،واليــوارا الضــلمة بشــيل رئيســي ،زيــادة م ةنــردة منــذ عــام  ،1990ليــث بلــغ
متوان ا السنوي ما يقدر بـ  200بليوب دوالر يف عام  .2013وتُظ ـر األقـرار الـيت تلحـق
باملسا ن واملدارس ومرافق الرعايـة الصـحية ،دث جاتـ ا تتـال الزراعـي ،اهاهـاة صـ ودية
ذاة داللة دلصائية من عام  1990فصاعدا.

ا دف  - 2القضاء عل اجلوا وتوف ،األمن الغـذائي والتغذيـة احمل سّـنة وت زيـز
الزراعة املستدامة
 - 13يتــوخ ا ــدف  2القضــاء عل ـ اجلــوا وعل ـ اــوء التغذيــة جبميــع صــوره للــول
عــام  .2030وهــو يننــوي أيضــا عل ـ التــزام بيفالــة لصــول اجلميــع عل ـ الن ــام امل ـ موب
واملغــذي واليــايف يف مجيــع أوقــاة الســنة .وهــذا اــيتنل تظــم مســتدامة ل تتــال الغــذائي،
ومماراـاة زراعيـة قـادرة علـ الصـمود يف مواج ـة الصـدماة ،وفرصـا متيافئـة يف ااــتغبل
األراقــي والتينولوجيــاة والوصــول دث األاــوا  ،وت اوتــا دوليــا عل ـ ص ـ يد االاــتثمار يف
البىن التحتية والتينولوجيا من أجل زيادة ا تتاجية الزراعية.
 - 14وقد أّلـرز تقـدم يف ميافحـة اجلـوا خـبل السـنواة الــ  15املاقـية .ف لـ الصـ يد
ال املي ،اخنفضت م دالة اتتشـار اجلـوا مـن  15يف املائـة وفقـا ألرقـام الفتـرة مـا بـني عـامي
 2000و  2002دث  11يف املائة وفقـا ألرقـام الفتـرة مـا بـني عـامي  2014و  .2016يـ،
أتــه مــا زال هنــاا أ ثــر مــن  ٧90مليــوب ــل يف ال ــا مــا زالــوا يفتقــروب دث دمياتيــة
احلصول عل اليمياة اليافية من الناقة الغذائيـة بصـورة منتظمـة .ودذا ااـتمرة االهاهـاة
احلاليــة ،اــتيوب احمل صــلة ب يــدة متامــا عــن حتقيــق هــدف القضــاء التــام عل ـ اجلــوا للــول
عــام  .2030و ــث ،مــن البلــداب الــيت أخفقــت يف حتقيــق الغايــة املتوخــاة يف داــار األهــداف
ا ائية لأللفية واملتمثلة يف خفت تسبة السياب الذين ي ـاتوب مـن اجلـوا مبقـدار النصـأ قـد
واج ت وارا ابي ية و وارا من صنع ا تساب أو لاالة اقـنراب ايااـي ،ممـا أاـفر
عن أزماة اويلة األمد ،مع ت رّض رائ ب،ة من السياب الزدياد الض أ وا تداد واـ ة
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ات دام األمن الغذائي .و ت ُد مس لة اجلوا املستمر مس لةً ىصورة يف توافر األيذية .فـيمين
تتبــع التقــدم احملــرز
مــن خــبل زيــادة وحتســني البياتــاة املت لقــة بفــرص احلص ـول علـ الغــذاء ُّ
وتوجيه التدخبة الرامية دث ميافحة ات دام األمن الغذائي واوء التغذية.
 - 15وعل الص يد ال املي ،اب هناا يف عام  2014لواف افل من ل أرب ـة مـن دوب
ان اخلامسة ي اين التقـزّم ،أو مـا يقـدنر جمموعـه بــ  159مليـوب افـل .وي ـرنف التقـزّم بيـوب
اول قامة النفل أقل مما ينبغي لفئته ال مرية ،وهو ما يشـيل م ـراً لآلرـار الترا ميـة املترتبـة
عل ـ تق ـ التغذيــة وا صــابة بــاألمراض .وتســت رر مننقتــا جنــوب آاــيا وأفريقيــا جنــوب
الصــحراء اليــرى بثبرــة أربــاا األافــال دوب اخلامســة الــذين ــاتوا ي ــاتوب مــن التقــزُّم يف
عـام  .2014ومثــة جاتـ آخــر ملسـ لة اــوء تغذيـة األافــال هـو تنــامي تسـبة األافــال الــذين
ي اتوب من الوزب الزائد ،وهي مشـيلة يواج ـا مجيـع املنـااق تقريبـا .ف لـ الصـ يد ال ـاملي،
ـ دة الفتــرة مــن عــام  2000دث عــام  2014زيــادة يف تســبة األافــال دوب اــن اخلامســة
الذين ي اتوب من الوزب الزائد من  5.1يف املائة دث  6.1يف املائة.
 - 16ويتوقةأ القضاء عل اجلوا واوء التغذية بشدة عل تظم ا تتـال الغـذائي املسـتدامة
واملمارااة الزراعية القادرة عل الصـمود يف مواج ـة الصـدماة .ويشـيةل التنـوا اجلـي يف
اــبالة الثــروة احليواتيــة أمــراً بــالغ األمهيــة للزراعــة ودتتــال األيذيــة ،ف ــو يتــي اجملــال لتربيــة
ليواتاة املزارا يف بيئاة ديدة التنوّا ،ويوفر األااس لتنوّا املنتةـاة واخلـدماة .وعلـ
الص يد ال ـاملي ،ميثـل  20يف املائـة مـن اـبالة الثـروة احليواتيـة احملليـة ،أي السـبالة املفـاد
بوجودها يف بلد والد فقـت ،اـبالة م رّقـة خل نـر االتقـراض .وميثـل قسـم آخـر مـن هـذه
الســبالة ،تســبته  16يف املائــة ،اــبالة مســتقرّة ،أمــا بقيــة الســبالة احملليــة فوقـ ا يــ،
م روف بسـب عـدم تـوافر البياتـاة .وال تشـمل هـذه األرقـام اـبالة الثـروة احليواتيـة الـيت
اتقرقت بالف ل.
 - 1٧ولزيــادة الناقــة ا تتاجيــة الزراعيــة ،يلـزم القيــام مبزيــد مــن االاــتثماراة يف القنــاعني
ال ام واخلاص ،ومن املصادر احمللية واألجنبية .بيد أب االهاهـاة األخـ،ة علـ صـ يد ا تفـا
احليــومي يــ ،م اتيــة .فم ــر التوجّــه الزراعــي ،الــذي ي ــرنف لصــة الزراعــة يف ا تفــا
احليــومي مقســومة علـ لصــة القنــاا يف النــات احمللــي ا مجــاف ،قــد اخنفــت علـ مســتوى
ال ــا مــن  0.3٧دث  0.25يف الفتــرة مــا بــني عــامي  2001و  .2013وقــد توةقــأ هــذا
االهـــاه الـــموف للم ـــر م قتـ ـًا خـــبل أزمـــة أاـ ـ ار الغـــذاء الـــيت ـ ـ د ا الفتـــرة مـــا بـــني
عامي  2006و  ،2008عندما زادة احليوماة من لةم ا تفا الزراعي.

6/43

16-09102

E/2016/75

 - 18ومنــذ أواخــر التس ـ ينياة ،ااــتقرة النســبة املئويــة للم وتــة املقدمــة لــدعم النشــاح
الزراعي يف البلداب النامية عند لواف  8يف املائة ،دذا قيست حصـة مـن امل وتـاة امللصّصـة
لقناعاة ب ين ا املقدّمة من البلداب األعضاء يف جلنـة املسـاعدة ا ائيـة التاب ـة ملنظمـة الت ـاوب
والتنميــة يف امليــداب االقتصــادي .وقــد اخنفضــت هــذه النســبة مــن ذرو ــا عنــد  20يف املائــة يف
منتصــأ الثماتينيــاة تتيةــة لبــدء اجل ــاة املاحنــة يف التر يــز بدرجــة أ ــر علـ حتســني أ ــاح
احليم وبناء رأس املال االجتماعي وت زيز الدول ا شة.
 - 19وتتــوخّ دلــدى يايــاة ا ــدف  2تصــحي ومنــع االخــتبالة املفت لــة يف األاــوا
الزراعية ال امليـة ،مبـا يف ذلـ القضـاء علـ مجيـع أ ـيال دعاتـاة الصـادراة الزراعيـة .ف ـذه
ا عاتــاة حتة ـ د ــاراة الســو وحتــد مــن القــدرة التنافســية ،وقــد حتــدا أقــراراً بيئيــة
واختبالة يف عدالـة توزيـع املنـافع .يـ ،أتـه حـري دلـراز ب ـت التقـدم ،ليـث الـذ أعضـاء
منظمــة التةــارة ال امليــة قــراراً وزاري ـاً يف ــاتوب األول/ديســمر  2015بش ـ ب دلغــاء دعاتــاة
التصدير للمنتةاة الزراعية وتقييد تداب ،التصدير ذاة األرر امليافخ ل عاتاة.

ا دف  - 3قماب متتّع اجلميع ب اح عيا صحية وبالرفاهية يف مجيع األعمار
خ ا دف  3قماب الصحة والرفاه للةميع ،يف ـل مرالـل احليـاة .وي ـاا هـذا
 - 20يتو ّ
ا دف مجيع األولوياة الصحية الرئيسية ،مبـا يف ذلـ الصـحة ا جنابيـة وصـحة األم والنفـل
واألمراض امل دية وي ،امل دية والبيئية والتغنية الشاملة بالت مني الصحي ومتيني اجلميـع مـن
احلصــول علــ األدويــة واللقالــاة امل موتــة والف الــة واجليــدة النوعيــة وامليســورة التيلفــة.
خ ا دف أيضا زيادة البحث والتنوير ،وزيادة التمويل الصـحي ،وت زيـز قـدراة مجيـع
ويتو ّ
البلداب يف جمال احلد من امللاار الصحية وددار ا.
 - 21وخــبل الفتــرة مــا بــني عــامي  2000و  ،2015ـ دة النســبة ال امليــة للوفيــاة
النفااــية ،أو عــدد الوفيــاة النفااــية ليــل  100 000مولــود لــي ،اخنفاقــا بنســبة  3٧يف
املائة ،لتصل دث ما يقـدّر بــ  216لالـة وفـاة ليـل  100 000مولـود لـي يف عـام .2015
ومجيع لاالة الوفياة النفااية تقريبـا حتـدا يف بيئـاة قليلـة املـوارد ومييـن تفادي ـا .وعلـ
مســـتوى ال ـــا  ،م  3مـــن ـــل  4والداة مبســـاعدة مقـــدمي الرعايـــة الصـــحية امل ـــرة يف
عــام  .2015واخنفضــت م ــدالة وفيــاة األافــال دوب اــن اخلامســة بشــيل اــريع مــن
عام  2000دث عام  ،2015ليث اخنفـت امل ـدل بنسـبة  44يف املائـة علـ مسـتوى ال ـا .
ومع ذل  ،فقد توفةي ما يقدر بـ  5.9مبيني افـل دوب اـن اخلامسـة يف عـام  ،2015وبلـغ
امل دل ال املي لوفياة األافال دوب ان اخلامسـة  43لالـة وفـاة ليـل  1 000مولـود لـي.
واخنفت م دل وفياة املواليد ،أو التمال وفاة املولود خبل األيام الـ  28األوث مـن لياتـه،
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من  31لالة وفاة ليل  1 000مولود لي يف عام  2000دث  19لالة وفاة ليـل 1 000
مولــود لــي يف عــام  .2015وخــبل تل ـ الفتــرة ،أّلــرز تقــدم عل ـ ص ـ يد م ــدالة بقــاء
األافــال علـ قيــد احليــاة بــني األافــال الــذين تتــراو أعمــارهم بــني ـ ر و  59ـ را فــا
التقـدم احملـرز يف احلــد مـن وفيـاة املواليــد وتتيةـة لـذل  ،تشــيل وفيـاة املواليـد ا ب تســبة
أ ر ( 45يف املائة) من مجيع وفياة األافال دوب ان اخلامسة.
 - 22وي د منع احلمل ال ارض واحلد من لاالة محل املراهقاة من خبل ج ل خـدماة
الصحة اجلنسية وا جنابية يف متناول اجلميع من املتنلباة احليوية لتحقيـق مزيـد مـن التقـدم يف
جمــال صــحة النســاء واألافــال واملــراهقني .وعل ـ مســتوى ال ــا  ،ااــتناا يف عــام 2015
لــواف  3مــن ــل  4مــن النســاء الــبيف ــنّ يف اــن ا جنــاب ( 15دث  49اــنة) و ــ ّن
متزوجــاة أو مرتبنــاة تلبي ـةج لاجت ـ ن دث تنظــيم األاــرة بااــتلدام أاــالي منــع احلمــل
احلديثة ي ،أب هذه النسبة يف أفريقيا جنـوب الصـحراء اليـرى وأوقياتواـيا اتـت أقـل مـن
النصأ .واخنفضت م دالة محل املراهقاة بااةراد يف مجيع املنـااق تقريبـا ،ودب ظلـت هنـاا
تفاوتاة اا ة يف عام  ،2015ليث اب م دل الوالداة يف صـفوف املراهقـاة مـن اـ ّن
 15دث  19يتــــراو بــــني  ٧والداة ليــــل  1 000فتــــاة يف ــــر آاــــيا و  102والدة
ليل  1 000فتاة يف أفريقيا جنوب الصحراء اليرى.
 - 23واخنفضـت م ـدالة ا صـابة بـاألمراض امل ديـة الرئيسـية ،مبـا يف ذلـ فـ،وس تقـ
املناعة البشرية والسل واملبريا ،عل مستوى ال ـا منـذ عـام  .2000وعلـ مسـتوى ال ـا ،
اب عدد ا صاباة اجلديدة بف،وس تق املناعـة البشـرية بـني اـياب ال ـا يف عـام 2015
يســاوي  0.3دصــابة جديــدة ليــل  1 000ــل يــ ،مصــاب وأصــي بــالف،وس 2.1
مليوب ل جدد يف ذل ال ام .و اتـت م ـدالة ا صـابة بفـ،وس تقـ املناعـة البشـرية
هي األعل يف أفريقيا جنوب الصحراء اليرى ،ليث وق ت  1.5لالـة دصـابة جديـدة ليـل
 1 000ــل يــ ،مصــاب .ويف عــام  ،2014أّبلــغ عــن وقــوا  9.6مبيــني لالــة دصــابة
جديــدة بالســل ( 133لالــة ليــل  100 000ــل ) علـ مســتوى ال ــا  ،و ــاب  58يف
املائة من هذه ا صاباة يف جنوب ر آايا ويرب احمليت ا اد  .ويياد ت ـداد األ ـلاص
امل رّقني ل صابة باملبريا ييافخ تصأ اياب ال ا  ،وبلغ م دل ا صـابة  91لالـة جديـدة
ليل  1 000من السياب امل رقني لللنر يف عام  ،2015وبلغ جمموا ا صـاباة مـا يقـدّر
بـ  214مليوب لالة .واات ررة مننقة أفريقيـا جنـوب الصـحراء اليـرى بنسـبة  89يف املائـة
من لاالة ا صابة باملبريا يف مجيع أحناء ال ا  ،ليث يبلغ م دل ا صـابة  235لالـة ليـل
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 1 000من السياب امل رقني لللنر .ويف عـام  ،2014التـال مـا ال يقـل عـن  1.٧بليـوب
ل يف  185بلدا عبجا من مرض مداري م مل والد عل األقل(.)4
 - 24وتش ،تقديراة عام  2012دث أب لـواف  38مليـوب لالـة وفـاة يف السـنة ،أو 68
يف املائة من جمموا الوفياة لول ال ا  ،ت زى دث األمـراض يـ ،امل ديـة .ومـن مجيـع وفيـاة
األ لاص الذين تقل أعمارهم عن  ،٧0واليت تشيع تسـميت ا بالوفيـاة املبيـرة ،ت ـزى تسـبة
تقدّر بـ  52يف املائة دث األمراض ي ،امل دية .ويرجع أ ثـر مـن ربرـة أربـاا الوفيـاة املبيـرة
دث أمراض القل واألوعية الدموية والسرااب والسـيري واألمـراض التنفسـية املزمنـة .وعلـ
مسـتوى ال ـا  ،اخنفضـت م ـدالة الوفيـاة املبيــرة النامجـة عـن فئـاة األمـراض يـ ،امل ديــة
األربـع الرئيســية هــذه بنســبة  15يف املائــة بــني عــامي  2000و  .2012وايشــيل احلــد مــن
ااــتلدام التبــغ متنلبــا ليويــا مــن أجــل حتقيــق الغايــة املقترلــة املتمثلــة يف خفــت م ـدالة
الوفياة املبيرة النامجة عن األمراض ي ،امل دية مبقـدار الثلـث .ففـي عـام  ،2015ـاب أ ثـر
من  1.1بليوب تسمة يستلدموب التبغ ،و ـاب عـدد املـدخنني الـذ ور ( 945مليـوب تسـمة)
أ ر بيث ،من عدد املدخناة ا تاا ( 180مليوب تسمة).
 - 25وتزيد الظروف البيئية ي ،الصحية من خنر ا صـابة بـاألمراض يـ ،امل ديـة وامل ديـة
عل السواء ،وهـو مـا يـن يس يف النـابع املتيامـل القـوي لألهـداف .ويف عـام  ،2012تـويف
ما يقـدر بــ  889 000ـل مـن األمـراض امل ديـة الناهـة بدرجـة ـب،ة عـن تلـوا امليـاه
والتربة بالفضبة البشرية ،وعن عدم توافر املرافـق اليافيـة لغسـل األيـدي ،وعـن املماراـاة
النامجــة عــن رداءة خــدماة الصــرف الصــحي أو عــدم وجودهــا .ويف عــام  ،2012تســب
تلوا هواء املنازل وا واء احمليت يف وفاة حنو  6.5مبيني تسمة.
 - 26ويشــيل ااــتلدام املــواد امللـدّرة واليحوليــة واالقــنراباة النامجــة عنــه عبئــا ــب،ا
آخــر عل ـ ص ـ يد الصــحة ال امــة .ف لـ مســتوى ال ــا  ،بلــغ متواــت ااــت با اليحــول يف
عام  2015ما يقـدّر بــ  6.3لتـراة مـن اليحـول النقـي للفـرد البـالغ  15اـنة أو أ ثـر ،مـع
وجود اختبفاة ب،ة بني البلداب .و اب أعل اات با لليحـول يف املنـااق املتقدمـة النمـو
( 10.4لتــراة للفــرد) وأقــل ااــت با يف ــال أفريقيــا ( 0.5لتــر للفــرد) .ويف عــام ،2013
يتلق ال بل اوى ل والد من ل  6أ لاص ممن ي اتوب مـن االقـنراباة النامجـة
عن ت ااي امللـدراة لـول ال ـا  .وتلقـ ال ـبل لـواف ـل مـن ـل  18ممـن ي ـاتوب
__________
( )4يُقصــد مبصــنل األمــراض املداريــة امل ملــة جمموعــة متنوعــة مــن األمــراض الــيت تنتشــر بــني الســياب الفقــراء
وامل مّشني ولين ا حتظ بنفس امل املة ومتويل البحوا ف،وس تق املناعة البشرية والسل واملبريا.
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االقنراباة النامجة عن ت ااي امللدراة يف أفريقيـا يف ذلـ ال ـام ،مقابـل  1مـن ـل  5يف
أوروبا الغربية والوان .
 - 2٧وحتدا االقنراباة ال قلية يف مجيع املنااق والثقافاة .وي د القلق واال تئاب أ ثـر
هــذه االقــنراباة ــيوعا ،ومهــا اقــنراباب مــن الــوارد جــدا أب يفضــيا دث االتتحــار .ويف
عام  ،2012اتتحر ما يقدر بنحو  800 000ل لول ال ا  ،و اب  86يف املائة منـ م
دوب اــن الســب ني .وعلـ مســتوى ال ــا  ،ميثــل االتتحــار رــاين أهــم مســبباة الوفــاة بــني مــن
تتراو أعمارهم بني  15و  29انة.
 - 28وتــوفةي  1.25مليــوب ــل مــن جــراء ا صــاباة النامجــة عــن لــوادا النــر يف
عام  .2013وي د خفت عدد الوفياة وا صاباة النامجـة عـن لـوادا املـرور علـ النـر
للــول عــام  2020هــدفا امولــا يف ظــل الزيــادة ا ائلــة يف عــدد املر بــاة ،ليــث تضــاعأ
عددها تقريبا بني عامي  2000و .2013
 - 29وبلغ جممـوا ال تـدفقاة الرييـة مـن مجيـع اجل ـاة املاحنـة للبحـوا النبيـة والقناعـاة
الصحية األاااية  8.9ببيني دوالر يف عام  .2014ومـن هـذا اجملمـوا ،بلـغ لةـم املسـاعدة
ا ائية الريية من البلداب املاحنة األعضاء يف جلنـة املسـاعدة ا ائيـة  4.5ببيـني دوالر يف عـام
 ،2014بزيادة قدرها  20يف املائة بالقيم احلقيقية منذ عام  ،2010وبلغ لةم مسامهة اململية
املتحدة لريناتيا ال ظم وأيرلندا الشـمالية والواليـاة املتحـدة األمريييـة يف هـذا اجملمـوا 2.6
بليوب دوالر .ويف عام  ،2014أّتفق مبلغ  1بليوب دوالر علـ ميافحـة املبريـا و  1.2بليـوب
دوالر عل األمراض امل دية األخرى ،بااتثناء ا يدز.
ا دف  - 4قماب الت ليم اجليـد املنصـأ والشـامل للةميـع وت زيـز فـرص الـت لةم مـدى
احلياة للةميع
 - 30ريم التقدم احملرز ،يتمين ال ا من بلوغ ا دف ا ائي لأللفيـة املتمثـل يف ت مـيم
الت ليم االبتدائي للـول عـام  .2015ويف عـام  ،2013وهـو آخـر عـام تتـوافر عنـه البياتـاة،
اب هناا  59مليوب افل يف ان الدرااة االبتدائية ي ،ملتحق باملدراة .وتشـ ،التقـديراة
دث أب افـبً والــدًا مــن ـل  5مــن هـ الء األافـال الـــ  59مليــوب قـد اتقنــع عــن الدرااــة،
وتدل االهاهاة األخ،ة علـ أب افلـني مـن ـل  5أافـال يـ ،ملـتحقني باملـدارس لـن تنـ
أقدام ما أبدًا احلةراة الدرااية .وتقر أهـداف التنميـة املسـتدامة صـرال ًة بوجـوب اـد هـذه
الفة ـوة ،لــم مــع تص ـدّي اجملتمــع الــدوف بشــيل أ ثــر مبا ــر ًة للتحــدياة املتصــلة بــاجلودة
وا تصاف.
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 - 31وايساعد تقييم ا جناز ال لمي بدءاً من الصـفوف األوث علـ حتديـد مواقـع قصـور
املــدارس عــن الوفــاء بالتزاما ــا هــاه األافــال ،وعلـ صــوغ ا جــراءاة التصــحيحية املنااــبة.
ف ل ابيل املثال ،تظ ر بياتاة عام  2013الواردة مـن  15بلـدا مـن بلـداب أمرييـا البتينيـة
أتــه يف اــتة بلــداب ،يســةل أقــل مــن  50يف املائــة مــن اــبب الصــأ الثالــث لــدًا أدىن مــن
اليفاءة يف الرياقياة وتظ ر يف ربرة بلداب أب أقل من تصأ النبب حيدوب القراءة.
 - 32ويف ساية املرللـة اال بتدائيـة ،ينبغـي أب يصـب األافـال قـادرين علـ القـراءة واليتابـة
وعل ـ ااــتي اب املفــاهيم األاااــية يف الرياقــياة وااــتلدام ا .يــ ،أتــه يف عــام ،2014
تتمين تسبة من األافال تتـراو بـني  40و  90يف املائـة مـن بلـوغ لـم احلـد األدىن مـن
مستوياة دجادة القراءة يف  10بلـداب أفريق يـة ،ويف تسـ ة منـ ا تـتمين تسـبة مـن األافـال
تتراو بني  40و  90يف املائة من بلوغ احلد األدىن من اليفاءة يف الرياقياة.
 - 33و ثً،ا مـا تيـوب سايـة املرللـة األوث مـن الت لـيم الثـاتوي( )5هـي سايـة مرللـة الت لـيم
ا لزامــي .وببلــوغ هــذه املرللــة ،ينبغــي أب ييــوب الــناء قــد ا تس ـ دملام ـاً تام ـاً بامل ــارف
وامل اراة املت لقة بـاملواد الدرااـية وا تسـ م ـاراة لصـية واجتماعيـة .وتشـ ،البياتـاة
الواردة مـن  38بلـدا يف املنـااق املتقدمـة النمـو دث أتـه يف يالبيـة هـذه البلـداب ،لققـت تسـبة
ال تقل عن  ٧5يف املائة من الناء احلد األدىن عل األقل من دتقـاب القـراءة و/أو الرياقـياة
ويننبق األمر تفسه عل  5بلداب فقت من بني البلداب الـ  22اليت تقع يف منااق تامية وتتـوافر
بياتاة عن ا.
 - 34وقد د م ـدل دمتـام الت لـيم االبتـدائي واملرللـة األوث مـن الت لـيم الثـاتوي ارتفاعـا
منردا منذ عام  .2000وهاوزة م دالة دمتام مرللة الت ليم االبتـدائي يف ـل مـن املنـااق
املتقدمة النمو والناميـة  90يف املائـة يف عـام  .2013ويف املرللـة األوث مـن الت لـيم الثـاتوي،
قاقت دث لد ب ،الفةوة القائمة بني املنااق املتقدمة النمو والنامية ،ودب بقيت عند لـواف
 20تقنة مئوية يف عام  91( 2013يف املائة للمنااق املتقدمة النمـو و  ٧2يف املائـة للمنـااق
النامية).
 - 35والت لــيم املبيــر اجليــد ييسـ األافــال امل ــاراة امل رفيــة واللغويــة األاااــية وي ــزز
ــوهم ال ــاافي .ويف يالبيــة البلــداب الـــ  58الــيت تتــوافر لــدي ا بياتــاة عــن الفتــرة -2009
 ،2015اب ما يزيـد عـن تصـأ األافـال الـذين تتـراو أعمـارهم بـني  3و  4علـ املسـار
__________
( )5منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة وال لــم والثقافــة ،م ــد ا لصــاء” ،التصــنيأ الــدوف املولــد للت لــيم ،داــيد
 ،“2011متا عل ال نواب الشبيي.www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-ar.pdf :
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الصحي من ليث النمـو يف ربرـة علـ األقـل مـن اجملـاالة التاليـة :ا ملـام بـالقراءة واليتابـة،
وا ملام باحلساب ،والنمو البدين ،والنمو االجتماعي  -ال اافي ،والت لفم.
 – 36ويدعو ا دف  4بقوة دث احلد من أوجه التفاوة املستمرة .وعلـ مسـتوى ال ـا يف
عام  ،2013اب رلثـا البـالغني ( 15اـنة فمـا فـو ) البـالغ عـددهم  ٧5٧مليـوب تسـمة يـ،
امللمّني بالقراءة واليتابة من النساء .وعلـ مسـتوى ال ـا  ،اتـت هنـاا يف عـام  2013فتـاة
يــ ،ملتحقــة باملــدارس مــن ــل  10فتيــاة ،مقابــل فــم والــد مــن ــل  12فــم .وتيــوب
التماالة أب ييوب النفل ي ،ملتحقا باملدراة يف ـر ة الــ  20يف املائـة األفقـر مـن األاـر
امل يشــية أعل ـ لــواف أربــع م ـرّاة من ـ ا يف صــفوف أقــراسم األيــىن .وتيــوب م ــدالة عــدم
االلتحــا باملــدارس أعل ـ أيضــا يف املنــااق الريفيــة ويف صــفوف أافــال األاــر امل يشــية الــيت
يرأا ا ل لاصل عل ت ليم أقل مستوى من الت ليم االبتدائي.
 - 3٧ومن أجل الوفاء بوعد توف ،ت ليم جيد يف املرللتني االبتدائية والثاتويـة للةميـع ،مـن
الضروري دحاد م لةمني جدد للمدارس االبتدائية ،ليث تشـ ،التقـديراة احلاليـة دث أب هنـاا
التياجا دث حنو  26مليوب م لةم للول عام  .2030وتواجـه أفريقيـا حتـدياة ـرى يف هـذا
الصـدد ،ليـث أب مـا يقـرب مــن  ٧مـن ـل  10بلـداب ت ــاين تقصـاً ـديداً يف عـدد م لمــي
املــدارس االبتدائيــة املــدرنبني .ويف عــام ُ ،2013يــدرنب وفــق امل ــاي ،الوانيــة اــوى  ٧1يف
املائة من املدرّاني يف أفريقيا جنوب الصحراء اليرى و  84يف املائة يف ال أفريقيا.
 - 38وقد بلغت املساعدة ا ائية الريية للمن الت ليميـة حنـو  1.1بليـوب دوالر اـنويا يف
الفتــرة املمتــدة مــن عــام  2011دث عــام  .2013ووصــل جمموع ــا دث  1.2بليــوب دوالر يف
عام  ،2014و اتت أاتراليا وفرتسا والياباب أ ر البلداب املسامهة.
ا دف  - 5حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتيني ل النساء والفتياة
 - 39لقد اةّل هدف حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتيني املرأة تقـدما يف ال قـود األخـ،ة.
فقد حتسنت فرص لصول الفتياة عل الت ليم ،واخنفت م دل زوال األافال ،وألرز تقـدم
يف جمــال الصــحة اجلنســية وا جنابيــة واحلقــو ا جنابيــة ،مبــا يف ذل ـ اخنفــاض عــدد الوفيــاة
النفااية .ومع ذل  ،ما زالت املساواة بني اجلنسني ت د حتديا مسـتمرا لبلـداب ال ـا  ،ويشـيل
ات دام ا عقبة داء أمام حتقيق التنمية املستدامة.
 - 40وت د مس لة قماب لقو النساء من خبل األاـر القاتوتيـة خنـوة أوث يف التصـدي
للتمييز قدهن .ويف عام  ،2014اب هناا  143بلدا ييفل املسـاواة بـني الرجـل واملـرأة يف
داتوره و اب هنـاا  52بلـدا آخـر ي خـذ علـ عاتقـه ب ـد هـذا االلتـزام ا ـام .ويف 132
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بلدا ،تتساوى السن القاتوتية للزوال بالنسبة للمـرأة والرجـل ،ويف  63بلـدا آخـر ،تقـل السـن
القاتوتية للزوال بالنسبة للمرأة عن ا بالنسبة للرجل.
 - 41ويشيل ال نأ الذي يرتي قد النسـاء والفتيـاة اتتـ ا ا حلقـو ا تسـاب اخلاصـة
ان وم وقا للتنمية .وم ظم هذا ال نأ يرتيبه عش ،الضحية ،ليث تشـ ،البياتـاة املسـتمدة
من دراااة ااتقصـائية أجريـت خـبل الفتـرة مـا بـني عـامني  2005و  2015يف  52بلـدا
(مــن بين ـ ا بلــد والــد مــن املنــااق املتقدمــة النمــو) دث أب  21يف املائــة مــن الفتيــاة والنســاء
البيف تتراو أعمارهن بني  15و  49عاماً قـد ت رقـن لل نـأ اجلسـدي و/أو اجلنسـي علـ
يد ال ش ،خبل فترة األ ر االر عشر السابقة .و تـدرل ب ـد التقـديراة املت لقـة مبلـاار
ال نــأ الــذي تت ــرض لــه النســاء ذواة ا عاقــة ،واملنتميــاة ألقليــاة عرقيــة ،والــبيف تزيــد
أعمارهن عن  50انة بسب ىدودية البياتاة .وبا قافة دث ذل  ،فإب االهار بالبشر يـ رر
بشــيل يــ ،متنااــ علــ النســاء والفتيــاة ،ليــث أب  ٧0يف املائــة مــن مجيــع الضــحايا
امليتشفني يف افة أحناء ال ا هم من ا تاا.
 - 42وعل الص يد ال املي ،اخنفضت تسبة النساء مـن عمـر  20دث  24اـنة الـآليف أفـدب
ب سن تزوجن قبل بلوي ن الثامنة عشرة من  32يف املائـة عنـد لـواف عـام  1990دث  26يف
املائــة عنــد لــواف عــام  .2015وي ــد زوال األافــال أ ثـر ــيوعا يف جنــوب آاــيا وأفريقيــا
جنوب الصحراء اليرى ،ليث تبلغ تسبة النساء املتزوّجاة قبـل بلـوغ الثامنـة عشـرة  44يف
املائــة يف جنــوب آاــيا و  3٧يف املائــة يف أفريقيــا جنــوب الصــحراء اليــرى .وتش ـ د هاتــاب
املننقتاب أيضا أعل م دّالة زوال الفتياة دوب اـن اخلامسـة عشـرة ،ليـث يبلـغ م دّلـه يف
املننقــتني  16يف املائــة و  11يف املائــة ،علـ التــواف .بيــد أتــه مــن املميــن أب تــتغ ،األعــراف
االجتماعية ،وهي تتغ ،بالف ل ،فقد اخنفـت م ـدل زوال الفتيـاة الـآليف تقـل أعمـارهن عـن
 15اـنة علـ مسـتوى ال ــا مــن  12يف املائـة عنــد لــواف عـام  1990دث  ٧يف املائــة عنــد
لــواف عــام  ،2015ودب اتــت هنــاا تباينــاة بــني املنــااق والبلــداب .وقــد ُاـةّلت أاــرا
م دالة اخنفاض يف زوال األافال بوجه عام يف ال أفريقيا ،ليـث اخنفضـت النسـبة املئويـة
للنساء املتزوجاة قبل ان الثامنة عشرة مبـا يزيـد قلـيب عـن النصـأ ،أو مـن  29يف املائـة دث
 13يف املائة ،خبل فترة السنواة الـ  25األخ،ة.
 – 43وتشيل املماراة الضارة املتمثلة يف تشويه/بتر األعضاء التناالية ل تاا اتت ا ا آخـر
حلقو ا تساب ي رر عل الفتياة والنساء يف مجيع أحناء ال ا  .ومع أب ال دد الـدقيق للفتيـاة
والنساء يف ال ا الآلئي خض ن ذه ال ملية هو عدد ي ،م روف ،فإب مـا ال يقـل عـن 200
مليوب امرأة قد خض ن ا يف  30بلدا تتوافر بش ته بياتاة متثيلية عـن اتتشـار هـذه املماراـة.
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وعموما ،فإب م دالة تشويه/بتر األعضاء التناالية ل تاا قد أخـذة تتراجـع خـبل ال قـود
الثبرة املاقية .ومع ذل  ،ـرز مجيـع البلـداب تقـدما و اتـت وتـ،ة التراجـع في ـا متباينـة.
واليــوم ،يف البلــداب الـــ  30الــيت تتــوافر بياتــاة بشـ سا ،خضـ ت فتــاة والــدة تقريبــا مــن ــل
ربا فتياة تتراو أعمارهن بني  15و  19عاما ذه املماراة ،مقابل فتاة والدة مـن ـل
ارنتني يف منتصأ الثماتينياة.
 - 44ويف ل مننقة ،تقوم النساء والفتياة باجلزء األ ر مـن ال مـل يـ ،املـدفوا األجـر،
مبا يف ذل تقدمي الرعاية وأداء م ام مملية مثل الن ي والتنظيـأ .ويف املتواـت ،تفيـد النسـاء
ب سن يقضني  19يف املائة من وقت ن ل يوم يف أتشنة ي ،مدفوعة األجر مقابـل تسـبة  8يف
املائة يقضي ا الرجال يف تل األتشنة .وت مس ولياة الرعاية ي ،املدفوعـة األجـر وال مـل
املمف ،دث جات ال مل املدفوا األجر ،أب النساء والفتياة يتحمّلن ع ء عمل دمجاليـا أ ـر
ويتا ن وقت أقل للرالة واالعتناء بالنفس والت لفم وي ،ذل من األتشنة.
 - 45وعامليـاً ،ارتفــع م ــدل مشــار ة املـرأة يف الرملاتــاة دث  23يف املائــة يف عــام ،2016
وهو ما ميثل ارتفاعاً قدره  6تقاح مئوية عل مدى عقد مـن الـزمن .ويتنـاقت التقـدم البنـيء
يف هــذا اجملــال مــع تزايــد عــدد النســاء يف املناصـ القياديــة الرملاتيــة .ففــي عــام  ،2016ازداد
عدد رئيساة الرملاتاة من  43دث ( 49من أصل  2٧3منصباً من هـذا النـوا علـ الصـ يد
ال املي) فحظيت املرأة بنسبة  18يف املائة من مجيع مناص رئـيس الرملـاب يف ـاتوب الثـاين/
يناير .2016
ا ــــدف  - 6قــــماب تــــوافر امليــــاه وخــــدماة الصــــرف الصــــحي للةميــــع وددار ــــا
ددارة مستدامة
 - 46تشــيل امليــاه وخــدماة الصــرف الصــحي مس ـ لة تقــع يف صــميم التنميــة املســتدامة
ومتنلبــا ليويــا لبقــاء النــاس و و ـ االرض .وا ــدف  6مــن األهــداف ا ائيــة لأللفيــة
ال يتناول مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة الصحية فحسـ  ،بـل ويتنـاول أيضـا توعيـة
املوارد املائية وااتدامت ا يف مجيع أحناء ال ا .
 - 4٧ويف عــام  ،2015ااــتلدم  4.9ببيــني ــل يف ال ــا مرافــق الصــرف الصــحي
احملسّـنة يف لـني يتسـ ّن ذلـ لــ  2.4بليــوب ـل  .و ــاب هنـاا مـن بــني أولئـ الــذين
يفتقروب دث مرافق الصرف الصحي املبئمة  946مليوب ل ال تتوافر م أية مرافق علـ
ا اب  ،وما زالـوا مياراـوب التغـوّح يف ال ـراء .ويف عـام  ،2015اتـت تسـبة  68يف املائـة
من اياب ال ا يستلدموب مرافق صحية ىسّـنة ،مقابـل  59يف املائـة يف عـام  .2000ومـع
14/43

16-09102

E/2016/75

ذل  ،فإب ا دارة ي ،امل موتة للفضبة البشرية الصلبة وامليـاه املسـت ملة ال تـزال متثـل خنـرا
ب،ا عل الصحة ال امة والبيئة.
 - 48وقد أّلرز مزيد من التقدم عل ص يد دمياتية احلصول عل ميـاه الشـرب .ففـي عـام
 ،2015ااتلدم  6.6ببيني ل  ،أو  91يف املائة من اياب ال ا  ،مصـادر ىسّـنة مليـاه
الشرب ،مقابل تسبة  82يف املائة يف عام  .2000وعلـ الـريم مـن التحسّـن املتحقـق ،تشـ،
اتوا يستلدموب مصادر يـ ،ىسـنة أو ميـاه اـنحية
التقديراة دث أب  663مليوب ل
يف تل ـ الســنة .ويف لــني بلغــت تســبة التغنيــة حنــو  90يف املائــة أو أ ثــر يف مجيــع املنــااق
بااــتثناء أفريقيــا جنــوب الصــحراء اليــرى وأوقياتواــيا ،مــا زالــت هنــاا تفاوتــاة واا ـ ة
االتتشار داخل البلداب وفيما بين ا .وعبوة عل ذل  ،ليسـت مجيـع املصـادر احملسّـنة م موتـة.
ف ل ـ اــبيل املثــال ،أ ــارة التقــديراة يف عــام  2012دث أب مــا ال يقــل عــن  1.8بليــوب
اتوا م رّقني خلنر ااتلدام مصادر مياه رب ملورة بالفضبة البشرية الصلبة.
ل
 - 49وت ا دارة الشاملة لدورة املياه مراعاة م دّل ”ا ج اد املـائي“ ،الـذي يُحـدّد عـن
اريق لساب تسبة جمموا ميـاة امليـاه ال ذبـة الـيت تسـحب ا مجيـع القناعـاة الرئيسـية دث
دمجاف مـوارد امليـاه ال ذبـة املتةـدّدة يف بلـد م ـني أو مننقـة م ينـة .ويف الوقـت الـراهن ،يـ رر
ا ج اد املائي عل أ ثـر مـن بليـوين ـل يف مجيـع أحنـاء ال ـا  ،وهـو رقـم مـن املتوقـع أب
يرتفــع .وبالف ــل ،يـ رر ا ج ــاد املــائي علـ بلــداب يف مجيــع القــاراة وي يــق ااــتدامة املــوارد
النبي يــة ،فضــب عــن التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة .ويف عــام  ،2011عــاىن  41بلــدا مــن
ا ج اد املائي ،وهو ما ميثل زيادة عن البلداب الــ  36الـيت اتـت ت ـاين منـه يف عـام .1998
ومــن بــني هــذه البلــداب ،اــحبت  10بلــداب يف ــبه اجلزيــرة ال ربيــة وآاــيا الواــن و ــال
أفريقيا أ ثر من  100يف املائة من مواردها من املياه ال ذبة املتةدّدة.
 – 50و دف ا دارة املتياملة للموارد املائيـة ،الـيت ت ـ ّد والـدا مـن دجـراءاة متاب ـة خنـة
تنفيذ م متر القمة ال املي للتنمية املستدامة (خنة جوهاتسرغ للتنفيذ) ،دث م اجلة هـذه احلالـة
امللحة .ويف عام  ،2012أفاد  65يف املائة من البلـداب الــ  130الـيت ردة علـ اـ ال اّـر
يف درااــة ااتقصــائية عــن ا دارة املتياملــة للمــوارد املائيــة ب ـ ب لــدي ا خننــا ل ـ دارة عل ـ
الص يد الوا .
 - 51وبلغ جمموا التـدفقاة الرييـة املقدمـة أليـراض امليـاه والصـرف الصـحي  10ببيـني
دوالر يف عــام  ،2014منــ ا  8ببيــني دوالر مقدّمــة مــن البلــداب املاحنــة األعضــاء يف جلنــة
املساعدة ا ائية .وتضاعفت تقريباً لصة امل وتة املقدمة أليراض امليـاه والصـرف الصـحي يف
جممل املساعدة ا ائية ا لريية الدولية أرنـاء فتـرة ال قـد الـدوف لتـوف ،ميـاه الشـرب والصـرف
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الصحي ( .)1990-1981وظلت هذه النسـبة منـذ ذلـ احلـني عنـد لـواف  ٧يف املائـة مـن
جممــوا تــدفقاة امل وتــة .ومــن الضــروري حتســني توجيــه وتتبُّــع امل وتــة املائيــة عل ـ قــوء
الســياقاة الوانيــة .ف لـ اــبيل املثــال ،ــاب ال ديــد مــن البلــداب الــيت تتــوافر في ــا دمياتيــاة
ىدودة للحصـول علـ دمـداداة امليـاه و/أو الصـرف الصـحي يتلقـ لـدًا أدىن مـن املسـاعدة
اخلارجية (وهي عـادة أقـل مـن دوالريـن للفـرد الوالـد يف السـنة) ،بينمـا تلقـت بلـداب أخـرى
توجد اا مستوياة أعلـ مـن دمياتيـة احلصـول علـ تلـ اخلـدماة مسـاعداة أ ـر بيـث،
(ما ال يقل عن  30دوالرا للفرد يف السنة).
 - 52وتتوةقــأ ف اليــة ددارة امليــاه والصــرف الصــحي أيضــا علـ مشــار ة اجل ــاة صــالبة
املصــلحة .ووفــق درااــة ااتقصــائية أجريــت للفتــرة  2014-2013يف داــار التقيــيم ال ــاملي
للصــرف الصــحي وميــاه الشــرب ،أفــاد  83يف املائــة مــن البلــداب الـــ  94املشــمولة بالدرااــة
االاتقصائية بـ ب ا جـراءاة املت لقـة مبشـار ة أصـحاب املصـلحة ىـدّدة بوقـو يف القـاتوب
أو السيااـة ال امـة .ويف داـار األهـداف ا ائيـة لأللفيــة ،حـري ت ـديل بـ رة التر يـز لتشــمل
أيضا مشار ة اجملتم اة احمللية ،وهو ما اين يس يف عملية الرصد اليت اتتم يف اجلولـة املقبلـة
للتقييم ال املي للصرف الصحي ومياه الشرب.
ا ــدف  - ٧قــماب لصــول اجلميــع بتيلفــة ميســورة علــ خــدماة الناقــة احلديثــة
املوروقة واملستدامة
 - 53الناقة هي عنصر لاام من أجل بلوغ مجيع أهداف التنميـة املسـتدامة تقريبـا ،ابتـداء
من دورها يف القضاء عل الفقر ومروراً بتحقيق التقدم يف جماالة الصحة والت لـيم ودمـداداة
املياه والتصنيع ،واتت اء بالتصدي لتغ ،املناخ.
 - 54وقد لدرت زيادة منةردة يف تسـبة اـياب ال ـا الـذين صـلوب علـ الي ربـاء ،مـن
 ٧9يف املائــة يف عــام  2000دث  85يف املائــة يف عــام  .2012يــ ،أتــه ال يــزال هنــاا 1.1
بليوب تسمة ال صلوب علـ هـذه اخلدمـة القيّمـة .وقـد عـزي التقـدم ال ـاملي احملـرز يف ا وتـة
األخــ،ة يف هــذا اجملــال يف املقــام األول دث آاــيا ،ليــث حــري تواــيع تنــا تــوف ،الي ربــاء
مب دل يفو ق في م دل و السياب .ومن بني أولئـ الـذين أتيحـت ـم دمياتيـة احلصـول
عل الي رباء يف مجيع أحناء ال ا منذ عام  ،2010يسين  80يف املائة يف منااق لضرية.
 – 55وارتف ت تسبة اياب ال ا الذين تتوافر م ا مياتيـة للحصـول علـ أتـواا الوقـود
والتينولوجياة النظيفة البزمـة للن ـي مـن  51يف املائـة يف عـام  2000دث  58يف املائـة يف
عام  ،2014ودب اب التقدم احملرز منذ عام  2010ىدودًا .ي ،أب ال دد املنلق لأل ـلاص
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الــذين ي تمــدوب علـ الوقــود والتينولوجيــاة امللويرــة يف الن ــي ،مثــل أتــواا الوقــود الصــل
والي،واــني ،قــد ازداد يف الواقــع ليصــل دث مــا يقــدر بنحــو ربرــة ببيــني ــل  .والتقــدم
احملدود الذي ألرز منذ عام  2010يقل ث،ا عمّا هو منلوب ملوا بة م دّل النمـو السـياين
ال املي ،وهو يياد ييوب منحصرا يف املنااق احلضرية.
 - 56وتسبة الناقة املتةـددة (املسـتمدة مـن الناقـة الي رمائيـة ،والوقـود األليـائي الصـل
والسائل ،والريا  ،والشمس ،والغاز احليـوي ،والناقـة احلراريـة األرقـية ،واملصـادر البحريـة،
والنفاياة) من جمموا االات با الن ائي للناقة قد ازدادة ببتء من  1٧.4يف املائة يف عـام
 2000دث  18.1يف املائة يف عام  . 2012واأل ثـر داللـ ًة مـن ذلـ هـو أب ااـت با أتـواا
الناقة املتةددة احلديثة ،اليت ال تشمل الوقود األليائي الصل املستلدم لأليـراض التقليديـة،
قد دة واً اـري اً ،مب ـدل  4يف املائـة اـنويا يف الفتـرة مـا بـني عـامي  2010و ،2012
ومثةلت  60يف املائة من جمموا القدراة املستحدرة لتوليـد الناقـة يف عـام  .2014وباألرقـام
املنلقة ،اب لواف  ٧2يف املائة من الزيادة يف اات با الناقة املستمدة من مصـادر متةـددة
لديثة يف الفتـرة مـا بـني عـامي  2010و  2012قـد أتـ مـن املنـااق الناميـة ،وم ظم ـا مـن
ر آايا .و اتت أ ثر التينولوجياة دا اما هي الناقة الي رمائية وااقة الريـا والناقـة
الشمســية ف ــي قــد مثلــت جمتم ـ ًة  ٧3يف املائــة مــن جممــوا الزيــادة الــيت ُا ـةلت يف الناقــة
املتةددة احلديثة يف الفترة ما بني عامي  2010و .2012
 - 5٧و ثافة الناقـة ،الـيت حتسـ عـن اريـق قسـمة جممـوا دمـداداة الناقـة األوليـة علـ
النــات احمللــي ا مجــاف ،تب ـيّن ميــة الناقــة الــيت تُســتلدم تتــال ولــدة والــدة مــن النــات
االقتصادي .وعل الص يد ال املي ،حتسنت ثافة الناقة بنسـبة  1.٧يف املائـة اـنويا يف الفتـرة
من عام  2010دث عام  .2012وهذا ميثل حتسنا ـب،ا عـن الفتـرة مـن عـام  1990دث عـام
 ،2010الــيت ــ دة تقصــاتا ــذه اليثافــة بنســبة  1.2يف املائــة اــنويا .وتتيةــة لــذل ،
اخنفضت يف عام  2000ثافة الناقـة ال امليـة ،الـيت بلغـت تسـبة ( 6.٧ملليةـول ليـل دوالر
من دوالراة الوالياة املتحدة عل أااس ت ادل القوة الشرائية ل ام  )2011يف عـام 2000
دث  5.٧للــول عــام  .2012وييمــن ألــد ال وامــل يف تســبة االاــتلدام اخلاقــع ألتظمــة
دلزاميــة ليفــاءة ااــتلدام الناقــة دث دمجــاف ااــتلدام الناقــة علــ مســتوى ال ــا  ،والــيت
تضــاعفت تقريبــا خــبل ال قــد املاقــي ،مــن  14يف املائــة يف عــام  2005دث  2٧يف املائــة يف
عام  . 2014ومع ذل  ،فإب وت،ة التقـدم الراهنـة ال متثـل اـوى لـواف رلثـي الـوت،ة البزمـة
ملضــاعفة امل ـدّل ال ــاملي لتحســني فــاءة ااــتلدام الناقــة .ومــن بــني قناعــاة االاــتلدام
ا لن ائي ،اتت الصناعة أ ـر مسـاهم يف اخنفـاض ثافـة الناقـة ،يلي ـا مبا ـرة قنـاا النقـل.
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ولواف  68يف املائـة مـن الوفـوراة الـيت حتققـت علـ صـ يد ثافـة الناقـة يف الفتـرة مـا بـني
عــامي  2010و  2012قــد أتــت مـــن منــااق تاميــة ،وأتــت املســـامهة األ ــر مــن مننقـــة
ر آايا.
ا ــدف  - 8ت زيــز النمــو االقتصــادي املنــرد والشــامل واملســتدام ،وال مالــة الياملــة
واملنتةة ،وتوف ،ال مل البئق للةميع
 - 58ي د النمو االقتصادي املنرد والشامل للةميع أمراً قرورياً لتحقيق التنمية املسـتدامة.
ولقد ارتفع م دل النمو السنوي ال املي لنصي الفرد من النات احمللي ا مجاف احلقيقي بنسـبة
 1.3يف املائــة يف عــام  ،2014ممــا ميثــل تبــاا ا ــب،اً مقارتــة بامل ــدالة الــيت حتققــت يف عــام
 ( 2010ــو مب ـدّل  2.8يف املائــة) ويف عــام  ( 2000ــو مب ــدل  3.0يف املائــة) .و ـ دة
املنااق النامية وا بوت،ة أارا من املنااق املتقدمة النمو ،ليث بلـغ متواـت م ـدالة النمـو
الســنوي يف عــام  2014يف املنــااق الناميــة  3.1يف املائــة ويف املنــااق املتقدمــة النمــو 1.4
يف املائة.
 - 59وتشيل دتتاجية ال مل (مقااةً بالنات احمللي ا مجاف ليل عامـل) عـامب ىفـزا للنمـو
االقتصــادي .وقــد فــا ــو دتتاجيــة ال مــل يف املنــااق الناميــة بفــار ــب ،دتتاجيــة ال مــل يف
املنااق املتقدمة النمو ،وخباصة يف آايا .وازدادة دتتاجية ال مل ،يف الفترة بـني عـامي 2010
و  2015بنســبة  0.9يف املائــة اــنويا يف املتواــت يف املنــااق املتقدمــة النمــو ،بينمــا ارتف ــت
بنســبة  6.٧يف املائــة اــنويا يف املتواــت يف ــر آاــيا ،وهــي املننقــة الــيت تشــ د أاــرا
م دالة النمو .وعل الريم من النمو السريع يف ب ت املنااق النامية ،ال تزال دتتاجيـة ال مـل
أعل بيث ،يف املنـااق املتقدمـة النمـو .ويف عـام  ،2015بلـغ لةـم دتتـال ال امـل يف املنـااق
املتقدمــة النمــو يف املتواــت  23ق ـ أ متواــت النــات الســنوي لل امــل يف أفريقيــا جنــوب
الصحراء اليرى (الـيت لـدي ا أدىن دتتاجيـة عمـل يف املنـااق الناميـة) ،و  2.5قـ أ متواـت
دتتاجية ال امل يف يرب آايا (اليت لدي ا أعل دتتاجية عمل يف املنااق النامية).
 - 60وبلغ م دل البنالة ال املية تسـبة  6.1يف املائـة يف عـام  ،2015مسـةب اخنفاقـا مـن
ذروة بلغت  6.6يف املائة يف عام  ، 2009وهـو مـا ي ـزى بشـيل رئيسـي دث اخنفـاض م ـدل
البنالــة يف املنــااق املتقدمــة النمــو .وت ـ رر البنالــة يف الفئــاة الســياتية بنــر خمتلفــة .ف ل ـ
الص يد ال املي ،تيـوب النسـاء والشـباب (الـذين تتـراو أعمـارهم بـني  15اـنة و  24اـنة)
أ ثــر عرقــة ملواج ــة البنالــة مــن الرجــال والبــالغني الــذين تبلــغ أعمــارهم  25اــنة ف ـ ثر.
وتش د مجيع املنااق ،بااتثناء ر آايا واملنـااق املتقدمـة النمـو ،م ـدال للبنالـة بـني النسـاء
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أعل من م د ا بني الرجال .وتش د مجيع املنااق تقريبا م دال للبنالة بني الشـباب أ ثـر مـن
ق في م د ا بني البالغني.
 - 61وعل ـ الــريم مــن اخنفــاض عــدد األافــال املنلــراني يف اــو عمــل األافــال عامليــا
بنسبة الثلث من عام  2000دث عام ( 2012من  246مليوب افل دث  168مليـوب افـل)،
فــإب أ ثــر مــن تصــأ األافــال ال ــاملني يف عــام  85( 2012مليــوب افــل) ــاتوا يشــتغلوب
ب عمال ىفوفة بامللاار .واـةلت أفريقيـا جنـوب الصـحراء اليـرى أعلـ م ـدالة تشـغيل
األافـال ،ليـث ــاب حـري ااـتلدام  21يف املائــة مـن األافـال افــال عـاملني .ويف عــام
 ،2012اب  59يف املائة من مجيع األافال ال املني يف مجيع أحناء ال ا يشـتغلوب باألتشـنة
الزراعية.
 - 62وبينمــا يشــيل النمــو االقتصــادي وال مالــة أمــرين م مــني لألمــن االقتصــادي ،فــإب
احلصول عل اخلدماة املالية عنصر أاااي من عناصر النمو الشامل للةميع .ويف الفترة بـني
عامي  2011و  ،2014ارتف ت تسبة اياب ال ا البالغني الذين لـدي م لسـاب يف دلـدى
امل اساة املالية أو لدى ألـد مقـدمي خـدماة األمـوال املتنقلـة مـن  51يف املائـة دث  62يف
املائة ،وهو ما ي أب  ٧00مليـوب فـرد مـن البـالغني أصـبحوا ميليـوب لسـاباة خـبل هـذه
الفترة .ويـ رر ا قصـاء املـاف بشـيل يـ ،متنااـ علـ النسـاء والفقـراء .وتقـ ةل تسـبة النسـاء
صالباة احلساباة بـ  9تقـاح مئويـة عـن تسـبة الرجـال أصـحاب احلسـاباة .وعـبوة علـ
ذل  ،تقلة تسبة أصحاب احلسـاباة بـني أفقـر  40يف املائـة مـن األاـر امل يشـية بــ  14تقنـة
مئوية عن تسبت م يف أيىن  60يف املائة من األار امل يشية.
 - 63ويف عــام  ،2014بلغــت مســاعداة امل وتــة مــن أجــل التةــارة  54.8بليــوب دوالر،
بزيادة تسـبت ا لـواف  120يف املائـة خـبل الفتـرة مـن عـام  2002دث عـام  .2005بيـد أب
جمموا الت ّداة اخنفت اخنفاقا افيفا (مبا قـدره بليـوب دوالر) يف عـام  2014مقارتـة ب ـام
 ،2013مما يرجع أاااا دث اخنفاض بلغ قـدره  4.٧ببيـني دوالر يف دعـم النقـل والتلـزين.
وتلق ما جمموعه  146بلدا تاميا مساعداة امل وتة من أجل التةـارة يف عـام  ،2014ليـث
تلقت بلداب الشر ة الدتيا من البلداب املتوانة الـدخل  39.4يف املائـة مـن دمجـاف املسـاعدة،
وتلقت أقل البلـداب ـوا  26.3يف املائـة ،وتلقـت بلـداب الشـر ة ال ليـا مـن البلـداب املتواـنة
الدخل  19يف املائة .بيد أته عل أااس تصي الفـرد ،تلقـت أقـل البلـداب ـوا  10دوالراة
للفرد الوالد ،وهو أ ثر من أي فئة من فئاة الدخل وأ ثر من ق في املتوات ال املي.
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ا ــدف  - 9دقامــة بــىن حتتيــة قــادرة عل ـ الصــمود ،وحتفيــز التصــنيع املســتدام الشــامل
للةميع ،وتشةيع االبتيار
 - 64يشــمل ا ــدف  9ربرــة جواتــ هامــة للتنميــة املســتدامة :الــبىن التحتيــة والتصــنيع
واالبتيار .وتوفر البىن التحتية الـنظم وا يا ـل املاديـة األاااـية الضـرورية لتشـغيل أي جمتمـع
أو م اسة .وين ت التصنيع بالنمو االقتصادي ويتي فـرص ال مـل ،وبالتـاف يقلـل مـن الفقـر
الناجم عـن تـدتّي الـدخول .ويسـ م االبتيـار يف النـ وض بالقـدراة التينولوجيـة للقناعـاة
الصناعية ويشةع عل تنوير م اراة جديدة.
 - 65ويشيل الشحن اجلوي والسفر اجلوي عنصراً هامـًا مـن عناصـر الـبىن التحتيـة املاديـة.
ويف عــام  ،2014ــاب  45يف املائــة مــن دمجــاف املســافرين جــوا قــادمني مــن املنــااق الناميــة
و  55يف املائة من م من املنااق املتقدمـة النمـو .يـ ،أب لةـم رلـبة املسـافرين جـوا ـاب
منلفضـا للغايــة يف أقــل البلــداب ـوا والبلــداب الناميــة يــ ،السـاللية والــدول اجلزريــة الصــغ،ة
النامية ،ليث بلغت تسبته من اجملموا ال املي يف فئـاة البلـداب هـذه  0.8يف املائـة و  0.8يف
املائة و  1.4يف املائة ،عل التواف .وتوجد أ ـاح ممارلـة يف ألةـام الشـحن اجلـوي :ليـث
تتةــاوز تســبته مــن اجملمــوا ال ــاملي يف عــام  2014يف أقــل البلــداب ــوا  1.1يف املائــة ،ويف
البلداب النامية ي ،الساللية  0.9يف املائة ،ويف الدول اجلزرية الصغ،ة النامية  2.6يف املائة.
 - 66ومتثل الصناعة التحويلية أاااـا للتنميـة االقتصـادية وال مالـة واالاـتقرار االجتمـاعي.
ففي عام  ،2015قدرة لصة القيمة املضافة من الصناعة التحويلية يف النـات احمللـي ا مجـاف
يف املنــااق املتقدمــة النمــو بـــ  13يف املائــة ،ممــا ميثــل اخنفاقــا علـ مــدى ال قــد املاقــي ي ــزى
بصــورة ــب،ة دث تزايــد دور اخلــدماة يف املنــااق املتقدمــة النمــو .ويف املقابــل ،ظلــت لصــة
القيمة املضافة من الصناعة التحويليـة يف النـات احمللـي ا مجـاف رابتـة تسـبيا يف املنـااق الناميـة،
ليث دة زيادة افيفة من  19يف املائة يف عام  2005دث  21يف املائـة يف عـام .2015
ولفي هذه القيم وراءها اختبفاة ب،ة ،ليث تساهم القيمة املضافة من الصناعة التحويليـة
مبا يربو عل  31يف املائة من النات احمللـي ا مجـاف يف ـر آاـيا ،و بــ  10يف املائـة أو أقـل
يف ل من أفريقيا جنـوب الصـحراء اليـرى وأوقياتواـيا .وتواجـه أقـل البلـداب ـوا حتـدياة
خاصة يف جمال التصنيع .ف ل الريم من أب هذه البلداب متثـل  13يف املائـة مـن اـياب ال ـا ،
فإسا تساهم ب قل من  1يف املائة من القيمة املضافة للصناعة التحويليـة ال امليـة .ويف مجيـع أحنـاء
ال ــا  ،ي مــل لــواف  500مليــوب ــل يف جمــال الصــناعاة التحويليــة .وبينمــا اخنفضــت
أعداد وظائأ الصناعة التحويلية يف البلـداب الصـناعية ،فقـد ـ دة زيـادة منـردة يف البلـداب

20/43

16-09102

E/2016/75

الناميــة .ويف أقــل البلــداب ــوا ،تظــل القناعــاة الزراعيــة والتقليديــة هــي املصــادر الرئيســية
لل مالة.
 - 6٧ويف البلداب النامية ،ـيلت الصـناعاة الصـغ،ة مـا يقـدّر بــ  15يف املائـة دث  20يف
املائة من القيمة املضافة و  25يف املائـة دث  30يف املائـة مـن جممـوا ال مالـة الصـناعية يف عـام
 . 2015بيد أب فـرص الوصـول دث اخلـدماة املاليـة يف تلـ البلـداب مـا زالـت متثـل مشـيلة.
وعل الص يد ال املي ،قّـدر لةـم الفةـوة االئتماتيـة للمشـاريع الصـغ،ة واملتواـنة (وُت ـرّف
باملشاريع اليت ي مل اا عدد يتراو بني  5موظفني و  99موظفـا) مببلـغ  3.2تريليـوب دوالر
دث  3.9تريليـــوب دوالر يف عـــام  .2012ويف األاـــوا النا ـــئة ،متثـــل املشـــاريع الصـــغ،ة
واملتوانة اليت ال تصل ا اخلدماة املالية أو تواجه تقصـا يف تلـ اخلـدماة تسـبة تتـراو بـني
 45يف املائة و  55يف املائة من مجيع املشاريع الصغ،ة واملتوانة.
 - 68ويف ظـل حتـوّل هييــل االقتصــاداة ال امليــة حنــو الصــناعاة األقــل ثافــة يف ااــت با
الناقة ،ومع تنفيذ البلـداب للسيااـاة املت لقـة بتحسـني فـاءة الناقـة ،أظ ـرة مجيـع املنـااق
تقريبــا اخنفاقــا يف ثافــة اتب ارــاة اليربــوب قياا ـًا دث النــات احمللــي ا مجــاف .وأظ ــر لةــم
االتب اراة ال املية من راين أ سيد اليربوب ليل ولدة من القيمة املضافة اخنفاقـا منةـردا بـني
عامي  1990و  2013بلغت تسبته لواف  30يف املائة.
 - 69ويــتم حتفيــز االبتيــار وااــتحداا الصــناعاة اجلديــدة واأل ثــر ااــتدامة مــن خــبل
االاتثماراة يف جماف البحث والتنوير .وقد بلغت تسـبة ا تفـا علـ البحـث والتنـوير مـن
النات احمللـي ا مجـاف علـ الصـ يد ال ـاملي  1.٧يف املائـة يف عـام  .2013بيـد أب هـذا الـرقم
خيفي وراءه تفاوتاة واا ة .فقـد بلغـت تسـبة ا تفـا علـ البحـث والتنـوير  2.4يف املائـة
من النات احمللي ا مجاف يف املنـااق املتقدمـة النمـو ،و  1.2يف املائـة يف املنـااق الناميـة ،وأقـل
من  0.3يف املائة يف أقـل البلـداب ـوا والبلـداب الناميـة يـ ،السـاللية .ويُبلـظ ـت ممارـل يف
أعــداد البــالثني ليــل مليــوب تســمة .ففــي لــني بلــغ املتواــت ال ــاملي ل ــدد البــالثني 1 083
بالثا ليل مليوب تسمة ،تراو م دل عدد البالثني بني  65بالثا ليل مليـوب تسـمة يف أقـل
البلداب وا و  3 641بالثا ليل مليوب تسمة يف املنااق املتقدمة النمو.
 - ٧0وبلغ جمموا التدفقاة الريية للبىن التحتية االقتصادية يف املنااق النامية  59.5بليـوب
دوالر يف عام  .2014و اب القناعاب الرئيسياب اللذاب يتلقياب املساعدة مها النقل والناقة.
 - ٧1وت تمــــد الــــبىن التحتيــــة والتنميــــة االقتصــــادية أيضــــا علـــ تينولوجيــــا امل لومــــاة
واالتصاالة .وقـد اتتشـرة خـدماة ا ـاتأ احملمـول بسـرعة يف مجيـع أحنـاء ال ـا  ،ممـا أتـا
اجملال ملن ي يشوب يف منااق اتت من زلة يف السابق لبتضـمام دث جمتمـع امل لومـاة ال ـاملي.
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وللــول عــام  ،2015بلغــت تســبة الســياب الــذين ي يشــوب يف املنــااق الــيت تغني ــا ــبياة
الننا ال ريت لألج ـزة احملمولـة  69يف املائـة علـ الصـ يد ال ـاملي .وبلغـت هـذه النسـبة يف
املنااق الريفية  29يف املائة فقت.
ا دف  - 10احلد من ات دام املساواة داخل ا لبلداب وفيما بين ا
 - ٧2يــدعو ا ــدف  10دث احلــد مــن أوجــه ات ــدام املســاواة يف الــدخل ،فضــب عــن أوجــه
ات ــدام املســاواة القائمــة علـ أاــاس الســن أو اجلــنس أو ا عاقــة أو االتتمــاء ال رقــي أو ا رـ
أو األصل أو الدين أو الوقع االقتصادي أو أي وقع آخر داخل البلـد .ويتنـاول هـذا ا ـدف
أيضـا أوجـه ات ـدام املسـاواة بـني البلـداب ،مبــا يف ذلـ مـا يتصـل بالتمثيـل وا ةـرة واملســاعدة
ا ائية.
 - ٧3وتســ الغايــة  1-10دث قــماب ــو الــدخل يف صــفوف أفقــر  40يف املائــة مــن
السياب يف ل بلد بوت،ة أارا من املتوات الـوا  .وهـذا متحقـق بالف ـل يف  56بلـدا مـن
أصل  94بلدا تتوافر عن ا بياتاة للفترة من عام  200٧دث عام  .2012بيد أب هذا ال ي ـ
بالضرورة مزيدا من الرخاء ،ليث دة تس ة من هـذه البلـداب م ـدالة ـو اـالبة خـبل
تل الفترة.
 -٧4وتتـي لصــة ال مالــة مــن النــات احمللــي ا مجـاف ،الــيت متثــل تســبة األجــور وحتــويبة
احلماية االجتماعيـة يف اقتصـاد مـا ،مقيااـا دمجاليـا الت ـدام املسـاواة يف الـدخول األوليـة .وقـد
ااهم اتتقـال ا يـراداة مـن ال مالـة دث رأس املـال يف ازديـاد ات ـدام املسـاواة .وعلـ الصـ يد
ال املي ،اخنفضت لصة ال مالة يف النات احمللـي ا مجـاف مـن  5٧يف املائـة يف عـام  2000دث
 55يف املائة يف عام  ،2015وي زى ذل أاااا دث تبـاا ـو األجـور واخنفـاض املسـامهاة
االجتماعية من جات أرباب ال مل يف املنااق املتقدمـة النمـو ،يف لـني ـاب االهـاه يف لالـة
ااتقرار أو ارتفاا افيأ يف املنااق النامية.
 - ٧5وميين أب تساعد امل املة التفضيلية للبلداب النامية وأقـل البلـداب ـوا يف جمـال التةـارة
عل احلد من أوجه ات دام املساواة عن اريق تـوف ،مزيـد مـن فـرص التصـدير .وتتـي البلـداب
املتقدمة الرئيسية بالف ل ألقل البلـداب ـوا دخـول أاـواق ا مـن دوب راـوم مجر يـة يف م ظـم
بنود ت ريفا ا .ولين لم يف لال عدم قيام ا بذل  ،ما هو احلال بالنسبة لب ت املنتةـاة
الزراعية ،فإب متوات م دل الت ريفاة املنبقة يالبا ما يقـارب الصـفر يف املائـة .وقـد ازدادة
لصة الصادراة من أقل البلداب وا واملنااق النامية الـيت ااـتفادة مـن ا عفـاءاة اجلمر يـة
يف الفتــرة مــن عــام  2000دث عــام  ،2014ليــث وصــلت دث  ٧9يف املائــة بالنســبة للبلــداب
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الناميــة و  84يف املائــة بالنســبة ألقــل البلــداب ــوا .ولتلــأ امليــزة النســبية الــيت تتمتــع اــا أقــل
البلــداب ــوا يف وصــول منتةا ــا دث األاــوا مــن دوب راــوم مجر يــة بــاختبف جمموعــاة
املنتةاة اخلاق ة للتحليل .وتياد تيوب مجيع املنتةاة الزراعية القادمة من أقـل البلـداب ـوا
( 98يف املائة) م فاة من الراوم من جات البلداب املتقدمة ،مقابل  ٧4يف املائة مـن منتةـاة
البلـــداب الناميـــة .ويتّســـع الفـــار بصـــورة أ ـــر بالنســـبة حلصـــة املنســـوجاة واملببـــس مـــن
الصــادراة امل فــاة مــن الراــوم :فقــد بلغــت النســبة جملمــوعيت املنتةــاة لــواف  ٧0يف املائــة
بالنســبة دث أقــل البلــداب ــوا ،وبلغــت  41يف املائــة للمنســوجاة و  34يف املائــة للمببــس
بالنسبة دث البلداب النامية.
 - ٧6وتس م املساعدة ا ائية الريية والتدفقاة املاليـة يف احلـد مـن أوجـه ات ـدام املسـاواة
داخل البلداب وفيمـا بينـ ا .ويف عـام  ،2014بلـغ جممـوا تـدفقاة املـوارد امللصصـة للتنميـة
ألقل البلداب وا  55.2بليوب دوالر ،ولققت مثاتية من البلداب املاحنـة هـدف لصـي تسـبة
 0.15يف املائة من الدخل القومي ا مجاف للمساعدة ا ائية الرييـة املقدمـة دث أقـل البلـداب
ــوا .وتشــ ،األرقــام األوليــة للمســاعدة ا ائي ـة الرييــة ل ــام  2015دث أب صــايف املســاعدة
ا ائية الريية الثنائية املقدمة دث أقل البلداب وا قد ازداد بنسبة  4يف املائـة بالقيمـة احلقيقيـة،
مقارتةً ب ام .2014
 - ٧٧وي اجر الناس ألاباب عديدة ،مبا يف ذل احلصول علـ فـرص عمـل أفضـل وأجـور
أعل ـ  .وعنــدما ــالأ امل ــاجرين النةــا  ،يراــل ال ديــد من ـ م أمــواال دث بلــداسم األصــلية
لرعاية أفراد أارهم .وقد دة التحويبة دث البلداب النامية زيادة افيفـة يف عـام ،2015
ليــث ارتف ــت دث مبلــغ  431.6بليــوب دوالر ،يف زيــادة تســبت ا  0.4يف املائــة عــن عــام
 .2014وعلـ النقــيت مــن ذل ـ ّ ،قـدّرة التحـويبة ال امليــة (مبــا يف ذلـ التحــويبة دث
البلــداب املتقدمــة) مببلــغ  582بليــوب دوالر يف عــام  ،2015يف اخنفــاض تســبته  1.٧يف املائــة
عــن عــام  .2014ولــم مــع تقةلـ تــدفقاة التحــويبة املاليــة علـ مســتوى ال ــا يف عــام
 ،2015فــإب هنــاا ص ـ ودا يف االهــاه النويــل األجــل .بيــد أب تيلفــة دراــال األمــوال عــر
احلدود الوانية ب،ة ،ليث بلغ متوان ا  ٧.5يف املائة من املبلـغ احملـونل يف عـام  ،2015يف
اخنفاض عن متوان ا البالغ  10يف املائة يف عام  ،2008ودب ظلةت أعلـ مـن تسـبة الــ  3يف
املائة املتوخّاة يف الغاية -10ل.
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ا ــدف  - 11ج ــل املــدب واملســتوان اة البشــرية ــاملة للةميــع وآمنــة وقــادرة عل ـ
الصمود ومستدامة
 - ٧8ي ــيا أ ثــر مــن تصــأ اــياب ال ــا يف املــدب .ويُتوقــع للــول عــام  2030أب ميثــل
اـــياب احلضـــر  6مـــن ـــل  10أ ـــلاص .وريـــم ال ديـــد مـــن التحـــدياة الـــيت تواجـــه يف
التلنيت ،ميين أب تيوب املدب واملسـتواناة البشـرية األخـرى الـيت تـدار بشـيل جيـد مبثابـة
لاقناة لببتيار وا بداا وعوامل داف ة رئيسية للتنمية املستدامة.
 - ٧9بيد أب قضـايا ا اـياب تتفـاقم مـع هةـرة املزيـد مـن النـاس دث املـدب لثـا عـن ليـاة
أفضل ومع ازدياد اياب املنااق احلضرية .وبالف ل ،بلغت تسبة اـياب املـدب الـذين ي يشـوب
يف ظروف بي ة بظروف ال شـوائياة  30يف املائـة يف عـام  2014وبلغـت هـذه النسـبة يف
أفريقيا جنـوب الصـحراء اليـرى  55يف املائـة ،وهـي النسـبة األعلـ يف أي مننقـة .ويف عـام
 2014ـــاب هنـــاا أ ثـــر مـــن  880مليـــوب ـــل علـ ـ مســـتوى ال ـــا ي يشـــوب يف
ال شـــوائياة .وال يشـــمل هـــذا التقـــدير األ ـــلاص الـــذين ي يشـــوب يف مســـا ن يـــ ،ملبيـــة
لبلتياجاة أو ذاة تيلفة باهظة (وتُ رّف باملسا ن اليت تزيد تيلفت ا عن  30يف املائـة مـن
جمموا دخل األارة امل يشية الش ري).
 - 80وليث دب م دل النمو السياين يفـو م ـدّل اتسـاا رق ـة األراقـي املتالـة ،تتواـع
املــدب عل ـ مســالاة تتةــاوز بيــث ،لــدودها ا داريــة الرييــة .ومييــن رزيــة هــذا الزلــأ
احلضري يف ث ،من املدب يف مجيع أحناء ال ا  ،وليس فقت يف املنااق الناميـة .ويف الفتـرة مـن
عام  2000دث عام  ،2015اتت تسبة م دل اات با األراقي دث م ـدل النمـو السـياين
يف ــر آاــيا وأوقياتواــيا هــي األعل ـ يف ال ــا  ،وللــت املنــااق املتقدمــة النمــو يف املرتبــة
الثاتيــة .و ـ دة منــااق أخــرى ،مثــل جنــوب ــر آاــيا وأمرييــا البتينيــة ومننقــة البحــر
اليــاري  ،اخنفاقــا يف هــذا امل ــر خــبل الفتــرة الزمنيــة تفس ـ ا .ولألاــأ ،ال ت ـ القيمــة
املنلفضــة ــذه النســبة بالضــرورة متّتــع اــياب احلضــر ب وقــاا جيــدة ،ف ــي قــد ت ـ اتتشــار
األلياء ال شوائية امليتظة بالسـياب .ويقـوّض الزلـأ احلضـري ال شـوائي احملـدداة األخـرى
للتنمية املستدامة .ف ل ابيل املثال ،مع ل زيـادة تسـبت ا  10يف املائـة يف هـذا الزلـأ ،مثـة
زيادة بنسبة  5.٧يف املائة يف تصي الفرد مـن اتب ارـاة رـاين أ سـيد اليربـوب وزيـادة بنسـبة
 9.6يف املائة يف تصي الفرد من التلوا اخلنر .ويف ذل داللة عل وجود عبقـاة ارتبـاح
م مة بني خمتلأ األهداف والغاياة.
 - 81وباملثــل ،يالبــا مــا تننــوي ددارة النفايــاة الصــلبة عل ـ مشــا ل يف املنــااق امليتظــة
بالسياب .ويف الواقع ،يتم التلل من أقل مـن تصـأ النفايـاة الصـلبة ب مـاب يف ال ديـد مـن
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املنــااق الناميــة .ومــع ااــتمرار ازديــاد دتتــال النفايــاة ليــل فــرد ،اــتظل مثــة قــرورة يــبء
اهتمام جدي جلمع النفاياة الصلبة والتلل من ا بنريقة آمنة.
 - 82وتواجه املدب يف مجيع أحناء ال ا حتـديا يتمثـل يف تلـوا ا ـواء يف املـدب ،ممـا يتسـب
يف ا صابة باألمراض ووقوا املبيني مـن لـاالة الوفيـاة املبيـرة اـنويا .ويف عـام ،2014
ت رّض لواف تصأ اياب احلضر يف ال ا دث مستوياة لتلوا ا ـواء أعلـ مـن املسـتوياة
القصوى اليت لدّد ا منظمة الصحة ال املية مبرّتني وتصأ عل األقل.
 - 83ويبدأ الس ي دث حتقيق التنمية احلضرية املستدامة واملنسّـقة بوقـع السيااـاة الوانيـة
واخلنــت ا ائيــة ا قليميــة .ويف عــام  ،2015ــاب هنــاا  142بلــداً لديــه ايااــة لضــرية
وانيــة قائمــة بالف ــل أو قيــد التنــوير .ومتثــل تلـ البلــداب موانــا لـــ  ٧5يف املائــة مــن اــياب
احلضر يف ال ا .
ا دف  - 12قماب وجود أ اح اات با ودتتال مستدامة
 - 84يتنل النمو والتنميـة االقتصـادياب دتتـال السـلع وتقـدمي اخلـدماة الـيت حتسـن توعيـة
احلياة .ويتنل النمو والتنمية املسـتداماب التقليـل دث أدىن لـد مـن ااـتلدام املـوارد النبي يـة
واملواد السامة وتوليد النفاياة وامللوراة يف مجيع مرالل عملية ا تتال واالات با.
 -85ويوجـــد مقيااـــاب ،مهـــا بصـــمة املـــواد واالاـــت با املـــادي احمللـــي ،يـــوفراب لصـــرا
الاتلرال املواد وااتلدام ا عل الص يد ال املي ،و ـذل تـدفقاة املـواد أو ااـت ب ا يف
البلداب .وتُبـيّن بصـمة املـواد ميـة املـواد األوليـة البزمـة لتلبيـة التياجـاة البلـد .وي ـد ذلـ
م را للمستوى امل يشي املادي أو مسـتوى ريلـة االقتصـاد .وي ـد االاـت با املـادي احمللـي
مبثابة مقياس ليمية املوارد النبي ية املستلدمة يف ال ملياة االقتصادية.
 - 86ويف عام  ،2010اب جمموا بصمة املواد يف املنااق املتقدمة النمـو أعلـ بيـث ،منـه
يف املنااق النامية ،ليث بلغ يف هاتني الفئتني  23.6يلويراما ليل ولـدة مـن النـات احمللـي
ا مجــاف و  14.5يلويرامــا ليــل ولــدة مــن النــات احمللــي ا مجــاف ،علـ التــواف .وزادة
بصــمة املــواد يف املنــااق الناميــة يف الفتــرة مــن عــام  2000دث عــام  ،2010و اتــت زيــادة
امل ادب ي ،الفلزية هي األ ر.
 - 8٧وقد اخنفت االات با املادي احمللـي يف املنـااق املتقدمـة النمـو قلـيب مـن  1٧.5انـا
للفرد يف عام  2000دث  15.3انا للفـرد يف عـام  .2010ومـا زالـت هاتـاب القيمتـاب أعلـ
بيـث ،مـن القيمـة املسـةلة يف املنـااق الناميـة ،الـيت بلغـت  8.9أانـاب للفـرد يف عــام .2010
وارتفع تصي الفرد من االات با املادي احمللي يف مجيـع املنـااق الناميـة تقريبـا يف الفتـرة مـن
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عام  2000دث عام  ،2010بااتثناء أفريقيـا ،ليـث ظلـت مسـتقرة تسـبيا (لـواف  4أانـاب
للفرد) ،وأوقياتوايا ،ليث اخنفضت القيمة املسةلة من لواف  10.٧أانـاب دث  ٧.٧أانـاب
للفرد .وت زى الزيادة يف تصي الفرد من االات با املادي احمللي يف آايا خـبل تلـ الفتـرة
أاااا دث التصنيع السريع.
 - 88وقد أرات اتفاقية بازل بش ب التحيم يف تقل النفايـاة اخلنـرة والـتلل منـ ا عـر
احلدود ،واتفاقية روتردام املت لقة بتنبيق دجراء املوافقـة املسـبقة عـن علـم علـ مـواد يميائيـة
ومبيداة آفاة م ينة خنرة متداولة يف التةارة الدولية ،واتفاقية اتو و املت لقة بامللورـاة
ال ضوية الثابتة أارا دولية دارة النفاياة واملواد الييميائية وامللوراة ال ضـوية الثابتـة اخلنـرة
ف يف والـدة علـ
عل حنو اليم بيئيا .وبااتثناء اتة دول ،فـإب مجيـع الـدول األعضـاء أاـرا و
األقل من تل االتفاقياة .وقد ارتفع عدد األاـراف يف تلـ االتفاقيـاة ارتفاعـا ملحوظـا يف
الفترة من عام  2005دث عام  ،2015وال ايما يف أفريقيـا وأوقياتواـيا .ويوجـد ا ب 183
ارفا يف اتفاقية بازل ،و  180ارفا يف اتفاقية اتو و  ،و  155ارفا يف اتفاقية روتردام.

ا دف  - 13الاذ دجراءاة عاجلة للتصدي لتغ ،املناخ وآراره
 - 89ميثل تغ ،املناخ أ ر ديد للتنمية عل ا اب  ،وتُثقل آراره الواا ة االتتشـار ويـ،
املسبوقة ،بشيل ي ،متناا  ،اهل الفئاة األ ثـر فقـراً وقـ فاً .ويشـيل التحـرا ال اجـل
للتصــدي لــتغ ،املنــاخ والتقليــل مــن آرــاره دث أدىن لــد جــزءًا ال يتةــزأ مــن التنفيــذ النــاج
ألهداف التنمية املستدامة.
 - 90ويستدعي النابع ال املي لتغ ،املنـاخ ت اوتـًا دوليـًا وااـع الننـا يف بنـاء القـدرة علـ
الصمود يف مواج ة آراره الضارة والقدرة عل التييـأ م ـا ،ويف راـم مسـاراة للمسـتقبل
تيـوب أقـل دتتاجـًا لليربـوب ،ويف الت ةيـل بتلفـيت اتب ارـاة يـازاة االلتبـاس احلــراري يف
ال ــا  .ويف  22تيســاب/أبريل  ،2016وق ــت  1٧5دولــة عضــواً اتفــا بــاريس حتــت مظلــة
اتفاقية األمم املتحـدة ا ااريـة بشـ ب تغـ ،املنـاخ .وي ـدف االتفـا اجلديـد دث خفـت وتـ،ة
تغ ،املناخ ،ودث تسريع وتيثيأ ا جراءاة واالاتثماراة البزمة من أجل مسـتقبل مسـتدام
أقل دتتاجاً لليربوب.
 - 91و ــثً،ا مــا يزيـــد تغــ ،املنــاخ مـــن ــدة اليـــوارا النبي يــة .ففــي الفتـــرة مــا بـــني
عــامي  1990و  ،2013تــويف أ ثــر مــن  1.6مليــوب ــل يف ــوارا مبلـغ عن ـ ا عل ـ
الص يد الدوف ،مع تصاعد م دل الوفيـاة السـنوية .وتتيةـة لـذل  ،ـرا مزيـد مـن البلـداب
يف التصــدي حلتميــة تنفيــذ ااــتراتيةياة وانيــة وىليــة للحــد مــن أخنــار اليــوارا .ويف
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عـــام  ،2015ـــاب هنـــاا  83بلـــداً لـــدي ا أليـــام تشـــري ية و/أو تنظيميـــة اـــارية دارة
خماار اليوارا.
 - 92وت د األاراف يف اتفاقية األمم املتحدة ا اارية بش ب تغ ،املناخ مسـ ولة عـن تقـدمي
اائفـــة مـــن التقـــارير الوانيـــة عـــن اجل ـــود الـــيت بذلتــ ا لتنفيـــذ االتفـــا  .ولـــم  4تيســـاب/
أبريل  ،2016اتت أماتة االتفاقية ا ااريـة قـد اـةلت ورود  161مسـامهة مقـررة ىـددة
وانيــا مــن  189مــن أاــراف االتفاقيــة الـــ ( 19٧قــدمت املفوقــية األوروبيــة وريقــة والــدة
مشتر ة مسامهة مقرّرة ىددة وانيا) ،وهو ما يوفر رزية مت مقة للة ود اليت يبـذ ا ال ديـد
مـــن البلـــداب دمـــال التـــداب ،املتلـــذة بشـ ـ ب تغـــ ،املنـــاخ يف السيااـــاة واالاـــتراتيةياة
والتلنيت عل الص يد الوا  .ومن بني تلـ البلـداب ،أدرل  13٧ارفـاً عنصـر التييـأ يف
مسامهاته املقررة احملددة وانياً .و ددة ب ت البلداب عل أب التييأ ي ـد األولويـة الرئيسـية
بالنسبة ا فيما يت لق بالتصدي لتغ ،املناخ ،يف ظل وجود روابت قويـة تصـله جبواتـ أخـرى
للتنمية واالاتدامة واألمن عل الصـ يد الـوا  .وبغيـة مسـاعدة البلـداب علـ املضـي قـدمًا يف
ال مــل املنــاخي ،أتشــئت عمليــة لتقيــيم احلصــيلة ال امليــة يف اــيا اتفــا بــاريس اــدف تقيــيم
التقــدم اجلمــاعي احملــرز ــل .ــس اــنواة .واــتبدأ ال مليــة يف عــام  2018لــوار تيســ،ي
الاــت راض اجل ــود الــيت تبــذ ا األاــراف مــن أجــل خفــت االتب ارــاة ،ولتــوف ،م لومــاة
يُستر د اا يف دعداد الصيغ الن ائية للمسامهاة احملددة وانياً.
 - 93ومع تيثيأ األاراف لألعمـال املت لقـة بـتغ ،املنـاخ ،اـوف تيـوب هنـاا لاجـة دث
ت زيز الت اوب وبناء القدراة ودتالة الدعم املاف والتق من أجل مساعدة ال ديـد مـن البلـداب
عل حتقيق أ ولويا ـا ،مبـا يف ذلـ األولويـاة احملـددة يف املسـامهاة املقـررة احملـددة وانيـًا ويف
خنت التييأ الوانية .وقد التزمـت البلـداب املتقدمـة النمـو لشـد  100بليـوب دوالر اـنويًا
للول عام  2020لتمويل األتشنة املت لقة باملنـاخ مـن اائفـة وااـ ة مـن املصـادر للمسـاعدة
يف تلبيــة التياجــاة البلــداب الناميــة .وللــول عــام  ،2025اــوف حتــدد األاــراف يف اتفاقيــة
األمم املتحدة ا اارية بش ب تغ ،املناخ هدفاً مجاعيًا جديدًا حلشد ما ال يقل عـن  100بليـوب
دوالر انوياً .وُي د الصندو األخضر للمناخ ،وهـو آليـة أّتشـئت يف داـار االتفاقيـة ا ااريـة
ملساعدة البلداب النامية فيما يت لق مبمارااة التييأ والتلفيـأ مـن ا رـار ،مبثابـة قنـاة هامـة
يصـال هـذه املـوارد التمويليـة .ولـم أيار/مـايو  ،2016متيـن الصـندو مـن لشـد 10.3
ببيني دوالر.
 - 94وقد بدأ تغ ،املنـاخ بالف ـل يف التـ ر ،علـ البلـداب والفئـاة السـياتية األ ثـر قـ فاً،
وال اــيما أقــل البلــداب ــوًا والــدول اجلزريــة الصــغ،ة الناميــة .ومــن ـ ب دعــداد بــرام عمــل
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وانية للتييأ يف داار اتفاقية األمم املتحدة ا اارية بش ب تغ ،املناخ أب يسـاعد أقـل البلـداب
واً يف م اجلة االلتياجاة امللحة والفورية ،وذل بدعم مـن الصـندو اخلـاص ألقـل البلـداب
ــواً وفريــق اخلــراء امل ـ ب قــل البلــداب ــواً .وبا قــافة دث ذل ـ  ،فــإب تنفيــذ بــرام ال مــل
الوانية للتييأ ايساعد أقل البلداب واً عل دعداد خنت تييأ وانية ـاملة وعلـ الـ
التمويل البزم ا ،ومن مث احلد من خنر للأ هذه البلداب عن الر .

ا دف  - 14لفظ احمليناة والبحار واملـوارد البحريـة وااـتلدام ا علـ حنـو
مستدام لتحقيق التنمية املستدامة
 - 95ت دي احمليناة ،دث جاتـ املـوارد السـاللية والبحريـة ،دورًا أاااـيًا يف رفـاه البشـر
والتنميــة االجتماعيـــة واالقتصــادية علــ مســـتوى ال ــا  .وهـــي ذاة أمهيــة خاصـــة بالنســـبة
لأل لاص الذين ي يشوب يف اجملتم اة الساللية ،والـذين ـاتوا يشـيلوب تسـبة  3٧يف املائـة
من جمموا اـياب ال ـا يف عـام  .2010وتـوفر احملينـاة اـبب لل ـيا ومزايـا اـيالية ،دث
جات وسا مصدرًا لليفاف والـدخل .وهـي تسـاعد أيضـًا علـ تنظـيم النظـام ا ييولـوجي
ال املي عن اريق امتصاص احلرارة وراين أ سيد اليربوب مـن الغـبف اجلـوي ومحايـة املنـااق
الساللية من الفيضاتاة والتحاة السـاللي .ويف الواقـع ،تسـاهم املـوارد السـاللية والبحريـة
مبـا يقــدر بنحــو  28تريليـوب دوالر يف االقتصــاد ال ــاملي ـل اــنة مــن خـبل خــدماة الــنظم
ا ييولوجية .بيد أب تلـ املـوارد م رقـة بشـدة رـار التـدهور البيئـي والصـيد املفـرح وتغـ،
املناخ والتلـوا .وي ـد االاـتلدام املسـتدام للـنظم ا ييولوجيـة البحريـة والسـاللية ولفظ ـا
ومحاية تنوع ا البيولوجي أمـراً أاااـياً لتحقيـق خنـة عـام  ،2030وال اـيما بالنسـبة للـدول
اجلزرية الصغ،ة النامية.
 - 96ويشيل تلوا األرض والبحار ديداً يف ال ديد من املنااق السـاللية .وبا قـافة دث
ذل  ،فبما أب ألواض األسار والـنظم ا ييولوجيـة البحريـة والغـبف اجلـوي مجي ـا يشـيل
جزءا من النظم ا يدرولوجية ،فإب ت ر ،هذا التلوا يالبًا ما ييوب له صـدى يف منـااق ب يـدة
عن مصدره .ويف ال ديد من اجملتم اة الساللية ،بدأة تظ ـر تغـ،اة قـارة بسـب التلـوا
وظاهرة فرح املغذياة يف املياه ،اليت ث،اً ما حتدا بسب تسرّب املواد مـن الـر ،ممـا يسـب
النمـــو اليثيـــأ للنباتـــاة وهـــبا احليـــاة احليواتيـــة .ووفقــاً لتقيـــيم مقـــارب عـــاملي أّجـــري يف
عام  2016يف داـار برتـام تقيـيم امليـاه ال ـابرة للحـدود ،فـإب أ ثـر .سـة تظـم دييولوجيـة
لريـة ـب،ة ت رُّقـًا خلنـر فـرح املغـذياة السـاللي هـي خلـي البنغـال ولـر الصـني الشــرقي
وخلي امليسي واجلرف القاري لشمال الرازيل ولر الصني اجلنويب.
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صــت احملينــاة لــواف رلــث ميــة رــاين أ ســيد
 - 9٧ومنــذ بدايــة الثــورة الصــناعية ،امت ّ
اليرب وب املنب ثة بسب األتشنة البشرية ،وبالتاف فإسا قد خففت مـن لـدة آرـار تغـ ،املنـاخ.
بيد أب اليلفة ا ييولوجية لذل اتـت باهظـة ،دذ أب ذوبـاب رـاين أ سـيد اليربـوب يف ميـاه
البحـــار يــ دي دث اخنفـــاض مســـتوى ج ـــد ا يـــدروجني ،وبالتـــاف يــ دي دث زيـــادة درجـــة
احلموقة وتغي ،تـوا زب ربوتـاة الييميـاء اجليولوجيـة احليويـة .وقـد ت ـدة ا ب الشـوايل
املت لقة بـتحمت احملينـاة ،الـيت أّعـرب عنـ ا ألول مـرة يف أوائـل الثماتينيـاة ،وحـري لاليـًا
لث لةم األرر الذي ألدره ذل يف النظم ا ييولوجية البحرية.
 - 98وتساهم مصائد األياا بشيل ب ،يف األمن الغذائي واـبل ال ـيا واالقتصـاد علـ
الصـ يد ال ـاملي .وليــن ،يف لـال تـتم ددارة الصــيد علـ حنـو مســتدام ،فإتـه مييـن أب يضــر
مبوائــل األيــاا .ويف سايــة املنــاف ،فــإب ا فــراح يف الصــيد ي رقــل عمــل الــنظم ا ييولوجيــة
و د من التنوا البيولـوجي ،ممـا خيلةـأ تـداعياة اـلبية علـ التنميـة االجتماعيـة واالقتصـادية
املستدامة .وبغية حتقيق توازب اليم ،ال بد من احملافظة علـ األرصـدة السـميية داخـل لـدود
مستدامة بيولوجياً ،عند أو فو مستوى الوفرة الذي يتي دتتـال أقصـ عائـد مسـتدام مميـن.
وااــتنادًا دث حتليــل لألرصــدة الــيت جــرى تقييم ــا ،فقــد اخنفضــت النســبة املئويــة لألرصــدة
السـميية البحريـة ال امليـة املوجـودة مبسـتوياة وفـ،ة تقـع قـمن لـدود املسـتوياة املســتدامة
بيولوجياً ،مـن  90يف املائـة يف عـام  19٧4دث  69يف املائـة يف عـام  .2013وحلسـن احلـظ،
فإب االهاه الموف قد تباا  ،ويبدو أته قد أصب مستقراً منذ عام .2008
 - 99وتتنل املواقع البحرية املتنوعة بيولوجياً محايةً تضمن االاتلدام املسـتدام يف األجـل
النويــل ملواردهــا النبي يــة الثمينــة .وعلـ مســتوى ال ــا  ،اتــت البيئــاة البحريــة احملميــة يف
عــام  2014متثــل  8.4يف املائــة مــن البيئــة البحريــة اخلاق ـ ة للواليــاة الوانيــة (املســنحاة
الواق ة يف لدود  200ميل لري مـن السـالل) و  0.25يف املائـة مـن البيئـة البحريـة الواق ـة
خارل تنـا الواليـاة الوانيـة .ويف الفتـرة مـا بـني عـامي  2000و  ،2016ارتف ـت تسـبة
املواقع احملددة منااق رئيسـية للتنـوا البيولـوجي والواق ـة ب ملـ ا قـمن منـااق ىميـة مـن
بني مجيع املواقع البحرية لول ال ا من  15يف املائة دث  19يف املائة.

ا ــدف  - 15محايــة الــنظم ا ييولوجيــة الريــة وترميم ــا وت زيــز ااــتلدام ا
علــ حنــو مســتدام ،وددارة الغابــاة علــ حنــو مســتدام ،وميافحــة التصــحر،
ووقأ تدهور األراقي وعيس مساره ،ووقأ فقداب التنوا البيولوجي
 - 100يتنل احلفاظ عل خمتلأ أ يال األلياء الرية ج وداً ىددة ا دف حلمايـة الـنظم
ا ييولوجية الرية وي،ها من النظم ا ييولوجية وترميم ا وت زيز لفظ ا وااتلدام ا علـ
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حنــو مســتدام .وير ــز ا ــدف  15حتديــدًا علـ ا دارة املســتدامة للغابــاة ،وتــرميم األراقــي
املتدهورة ،والنةا يف ميافحة ال تصـحر ،واحلـد مـن تـدهور املوائـل النبي يـة ،ووقـأ فقـداب
التنوا البيولوجي.
 - 101ويف الفترة ما بـني عـامي  1990و  ،2015تقلصـت مسـالة الغابـاة يف ال ـا مـن
 31.٧يف املائــة مــن دمجــاف اليتلــة الريــة يف ال ــا دث  30.٧يف املائــة .وعــزي هــذا الفقــداب
أااااً دث حتويل الغابـاة دث ااـتلداماة أخـرى لألراقـي ،مـن قبيـل الزراعـة وتنـوير الـبىن
التحتية .ويف الوقت تفسه ،جرى حتويل منااق أخـرى دث يابـاة عـن اريـق يـرس األ ـةار
أو ج ود دعادة البيئة النبي ية دث هيئت ا األصلية أو التواع النبي ي للغاباة .وبفضل التـوازب
احلاصل بني ال مليتني واجل ود الرامي ة دث دبنـاء دزالـة الغابـاة ،اخنفـت صـايف فقـداب مسـالة
الغابــاة ال امليــة مــن  ٧.3مبيــني هيتــار اــنوياً خــبل التس ـ ينياة دث  3.3مبيــني هيتــار
انوياً خبل الفترة ما بني عامي  2010و .2015
 - 102ولصــوب األمــا ن الــيت تســاهم دث لــد ــب ،يف التنــوا البيولــوجي ال ــاملي ،أّتشــئت
منااق ىمية وجـرى حتديـدها منـااق رئيسـية للتنـوا البيولـوجي .ويف عـام  ،2014لـت
املنــااق احملميــة تســبة  15.2يف املائــة مــن البيئــاة األرقــية وبيئــاة امليــاه ال ذبــة يف ال ــا .
وازدادة النسبة املئوية ملنااق التنوا البيولوجي الرئيسية األرقية الـيت تشـمل ا املنـااق احملميـة
مـ ـن  16.5يف املائـــة يف عـــام  2000دث  19.3يف املائـــة يف عـــام  .2016وخـــبل الفتـــرة
تفس ـ ا ،ازدادة لصــة مســنحاة امليــاه ال ذبــة املندرجــة قــمن منــااق التنــوا البيولــوجي
الرئيســـية احملميـــة مـــن  13.8يف املائـــة دث  16.6يف املائـــة ،وازدادة لصـــة املنـــااق اجلبليـــة
املندرجــة قــمن منــااق التنــوا البيولــوجي الرئيســية احملميــة مــن  18.1يف املائــة دث 20.1
يف املائة.
 - 103وي يف تر يز ا دف  15عل وقأ فقـداب التنـوا البيولـوجي يف وقـت لـرل ،دذ أب
ال ديـد مـن األتـواا الرمائيـة وأتـواا النيــور والثـديياة علـ ـف ،االتقـراض .ووفقـًا مل ــر
القائمــة احلمــراء الصــادر عــن االحتــاد الــدوف حلفــظ النبي ــة ،فــإب أتــواا الرمائيــاة تتراجــع
ب ارا وت،ة يف أمرييـا البتينيـة ومننقـة البحـر اليـاري  ،وذلـ راجـع باألاـاس دث مـرض
الفنرياة القّديرية ،وهو والد من األمراض ال ديـدة الـيت تصـي األليـاء الريـة والـيت يتزايـد
اتتشارها لول ال ا  .وتوجد أ ـر خمـاار االتقـراض الـيت ـدد النيـور والثـديياة يف جنـوب
ـر آاــيا ،وذلـ راجـع باألاــاس دث حتويــل يابــاة األراقـي املنلفضــة .بيــد أب اتقــراض
هذه األتواا ليس أمراً لتمياً ،دذ م عيس خماار االتقراض الـيت تت ـدد أتواعـًا مـن الفقاريـاة
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يف .س دول جزرية صغ،ة تامية (وهي توتغا وجزر وا وايشـيل وفيةـي وموريشـيوس)،
وذل بفضل دجراءاة احلفظ اليت أّجنزة عل مدى ال قود ال ديدة املاقية.
 - 104وميين أيضًا دلباح اجل ود الرامية دث لفظ األتواا من خـبل الصـيد يـ ،املشـروا
واالهــار باألليــاء الريــة .فمنــذ عــام ّ ،1999شــأ عمــا ال يقــل عــن  ٧ 000مــن أتــواا
احل يواتاة والنباتاة اليت يـتم االهـار اـا بنريقـة يـ ،ـرعية ،يف لـني أب قائمـة األتـواا الـيت
تشــمل ا احلمايــة الدوليــة آخــذة يف االزديــاد .ومــن خــبل مقارتــة لةــم التةــارة القاتوتيــة يف
منتةاة األلياء الريـة (لـواف  900 000م املـة اـنوياً) بيميـاة األليـاء الريـة الـيت تـتم
مصادر ا (لواف  16 000عمليـة مصـادرة اـنوياً) ،مييـن تيـوين فيـرة عـن لةـم االهـار
ي ،املشروا باأللياء الرية .وميين أيضًا مقارتة قيمة منتةاة األليـاء الريـة املشـروعة ويـ،
املشروعة .ف ل ابيل املثال ،تشيل قيمة األصناف املصادرة املسةلة من جنس التمسـالياة
ما بني  0.4يف املائة و  0.6يف املائة من قيمة الصادراة احملمية بالقاتوب ـذا النـوا يف الفتـرة
ما بني عامي  2009و  ،2013مع عدم وجود اهاه واق ملحوظ.
 - 105ويف عــام  ، 2014بلغــت املســاعدة ا ائيــة الرييــة الثنائيــة املت لقــة بــدعم التنــوا
البيولــــوجي  ٧ببيــــني دوالر ،بزيــــادة يف القيمــــة احلقيقيــــة قــــدرها  16يف املائــــة مقارتــــة
بال ــام  .2013و اتــت الفلــبني وا نــد أ ــر املــتلقني للمســاعدة املت لقــة بــالتنوا البيولــوجي،
دذ بلغ جمموا ما تلقتاه م اً لواف  1بليوب دوالر من دمجاف امل وتة.

ا ــدف  - 16التشــةيع علـ دقامــة جمتم ــاة مســاملة ال يُ نمــا في ــا ألــد مــن
أجل حتقيق التنمية املستدامة ،ودتالة دمياتيـة وصـول اجلميـع دث ال دالـة ،وبنـاء
م اساة ف الة وخاق ة للمساءلة و املة للةميع عل مجيع املستوياة
 - 106دب السبم وال دالة وبنـاء م اسـاة ف الـة وخاقـ ة للمسـاءلة و ـاملة للةميـع هـي
أمــور تقــع يف صــميم التنميــة املســتدامة .وقــد متتــع ال ديــد مــن املنــااق خــبل ال قــود األخــ،ة
مبستوياة متزايـدة ومسـتمرة مـن السـبم واألمـن .بيـد أب ال ديـد مـن البلـداب ال تـزال تواجـه
تزاعـاة مســلحة وأوقـاعا عنيفــة اـال أمــدها ،وهنـاا عــدد ـب ،جــدًا مـن النــاس يواج ــوب
أوقاعا ص بة تتيةة لضـ أ امل اسـاة واالفتقـار دث دمياتيـة اللةـوء دث القضـاء والوصـول
دث امل لوماة وي ،ذل من احلرياة األاااية.
 - 10٧وظــل عــدد قــحايا جــرائم القتــل يف ال ــا مســتقراً تســبيًا يف الفتــرة مــا بــني عــامي
 2008و  .2014فقد ّقدّر عدد قحايا جرائم القتل الدولية عل صـ يد ال ـا مبـا بـني 4.6
و  6.8أ لاص ليل  100 000ل يف عام  ،2014مما يشيل اخنفاقـًا افيفـاً مقارتـة
16-09102

31/43

E/2016/75

بالســنواة الســابقة .ومــع ذلـ  ،فقــد بلــغ م ــدل جــرائم القتــل خــبل تلـ الفتــرة يف البلــداب
النامية ق في م ّد ا يف البلداب املتقدمة النمـو ،مـع زيـادة يف أقـل البلـداب ـواً .وبا قـافة دث
لــدة ،يبـدو أب الوفيــاة وا صـاباة املتصــلة
ذلـ  ،وعلـ الــريم مـن عــدم وجـود بياتـاة مو ّ
بالماعاة املسلحة يف تزايد يف ب ت البلداب ،مما يوجد لالة ي ،مسبوقة مـن تشـريد السـياب
والتياجاة دتساتية هائلة.
 - 108وهناا تفـا مللتلـأ أ ـيال ال نـأ قـد األافـال ،مبـا في ـا الت ديـ الـذي ي تمـد
علـ ال قــاب البــدين واالعتــداء النفســي .وبااــتثناء  ٧فقــت مــن البلــداب واملنــااق الـــ  ٧3الــيت
تتوافر خبصوص ا بياتاة دراااة ااتقصائية للفترة مـا بـني عـامي  2005و  ،2015ت ـرض
يف مجيــع تلـ البلــداب واملنــااق أ ثــر مــن تصــأ األافــال الــذين تتــراو أعمــارهم بــني اــنة
والــدة و  14اــنة لشــيل مــن أ ــيال االعتــداء النفســي و/أو ال قــاب البــدين يف املــمل .ويف
ال أفريقيا ،بلغت هذه النسبة أ ثر من  90يف املائة.
 - 109وعلـ مســتوى ال ــا  ،بلغــت تســبة ــل مــن الفتيــاة والفتيــاب بــني قــحايا االهــار
بالبشــــر ذرو ــــا ( 21يف املائــــة و  13يف املائــــة ،علـــ التــــواف) يف عــــام  .2011وللــــول
عــام  ،2014اخنفضــت هــذه األرقــام لتصــل دث  18يف املائــة و  ٧يف املائــة ،علــ التــواف،
ولين ا ظلت تشيل ما يقارب ق في املستوياة املسةلة يف عام .2004
 - 110وميثل ال نأ اجلنسي ألـد أ ثـر اتتـ ا اة لقـو النفـل درـارة للقلـق .ومـع ذلـ ،
فإب النق يف ا ببغ واالفتقـار دث بياتـاة قابلـة للمقارتـة ـدّاب مـن القـدرة علـ ااـتي اب
الننا اليامل ذه املشيلة .وتش ،بياتاة الدراااة االاتقصـائية مـن  31بلـدًا مـن البلـداب
املنلفضــة الـــدخل واملتواـــنة الـــدخل أب تســـبة النســاء اللـــوايف تتـــراو أعمـــارهن بـــني 18
و  29اــنة واللــوايف ت رقــن لتةربــة ال نــأ اجلنســي للمــرة األوث قبــل بلــوي ن اــن الثامنــة
عشرة تتباين بشدة ،دذ تتراو بني صـفر و  16يف املائـة .وتوجـد بياتـاة قابلـة للمقارتـة عـن
هارب الرجال يف .سة بلداب فقت ،ولين النس تقل عن تل املبلََّغ عنـ ا بشـ ب النسـاء يف
تفس البلداب.
 - 111ومثة تباين يف التقدم احملرز بش ب ايادة القـاتوب والوصـول دث ال دالـة .ف لـ الصـ يد
ال املي ،اخنفضت تسبة األ لاص املودعني يف أما ن االلتةـاز دوب أليـام اخنفاقـًا افيفـاً،
من  32يف املائـة مـن جممـوا احملتةـزين يف الفتـرة  2005-2003دث  30يف املائـة يف الفتـرة
 . 2014-2012ومع ذل  ،اتـت النسـبة املئويـة يف البلـداب الناميـة دومـا أ ثـر مـن قـ في
مثيلت ا يف املنااق املتقدمة النمو .ففي جنوب آاـيا ،علـ اـبيل املثـال ،ظـل أ ثـر مـن  2مـن
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ــل  3اــةناء مــن دوب ليــم دداتــة يف الفتــرة  ،2014-2012ودب لــدا ب ــت التحســن
مقارتةً بالبياتاة املتالة عن الفترة .2005-2003
 - 112ويف  2٧بلدًا أتيحت في ا البياتاة ،قام مـا بـني ربـع وتصـأ قـحايا السـرقة بـإببغ
الشــراة عــن هــذه اجلرميــة .وتشــ ،البياتــاة دث وجــود فةــوة ــب،ة يف قــدرة املــواانني علـ
الوصول دث السلناة ووقع رقت م في ا .وعل الريم مـن أب البياتـاة الرييـة بشـ ب اتتشـار
الر وة ىدودة ،فإب األرقام املتالة من  19بلداً تشـ ،دث أب م ـدل اتتشـار الر ـوة قـد يصـل
دث  50يف املائة بني املواانني الذين اب م اتصال باملوظفني ال موميني ،مما ينـتق مـن رقـة
املواانني يف م اساة الدولة.
 - 113وي د تسةيل األافال عند الوالدة خنوة أوث حنو ت مني االعتراف ام أمـام القـاتوب
وقماب لقوق م الفردية ووصو م دث ال دالة .وعل الـريم مـن التقـدم الـذي ألـرز مـ خراً،
ب مـن ـل  4أافـال دوب اـن اخلامسـة يسـةّل عنـد الـوالدة علـ مسـتوى
فإب هنـاا افـ ً
ال ــا  .ويف أفريقيــا جنــوب الصــحراء ،ييــن أ ثــر مــن تصــأ األافــال ( 54يف املائــة) قــد
اةّلوا عند بلوي م اـ ّن اخلامسـة .وعلـ مسـتوى ال ـا  ،تزيـد التمـاالة تسـةيل األافـال
الــذين ي يشــوب يف املنــااق احلضــرية بواقــع مــرة وتصــأ عــن تظــرائ م الــذين ي يشــوب يف
األرياف .ويف م ظم املنااق ،يالباً ما تيوب م ـدالة تسـةيل املواليـد هـي األعلـ يف ـر ة
الـ  20يف املائة األيىن من السياب.
 - 114وحري بذل ج ود من أجل ج ـل امل اسـاة الوانيـة والدوليـة أ ثـر ف اليـة و ـو ًال
و فافية .ف ل مدى السـنوة ال شـر املاقـية ،متيةـن قرابـة رلثـي البلـداب الــ  144الـيت تتـوافر
خبصوص ا البياتاة من لنيت ميزاتيا ا الوانية بف الية (ليث تتةـاوز املصـروفاة الن ائيـة
امليزاتيــاة األصــلية بــ ثر مــن  10يف املائـــة) .وت ــد لقــو التصـــويت املمنولــة مللتلـــأ
جمموعاة البلداب يف امل اساة الدولية م رًا علـ مسـتوى الشـمولية علـ الصـ يد الـدوف.
ف ل ابيل املثال ،يف لني تست رر البلداب النامية بنسبة  63يف املائـة مـن لقـو التصـويت يف
مصرف التنميـة األفريقـي ،فـإب هـذه النسـبة ال تت ـدى  35يف املائـة يف صـندو النقـد الـدوف
و  38يف املائة يف البن الدوف ل تشاء والت م ،التابع جملموعة البن الدوف.
 - 115وتـــرتبت الصـــحافة احلـــرة ارتبااـ ـاً وريقــاً بالوصـــول دث امل لومـــاة ومحايـــة لقـــو
ا تســـاب ،يـــ ،أب االهـــاه الســـائد يف هـــذا الصـــدد يب ـــث علــ ا لبـــاح .فقـــد ازداد عـــدد
الصحفيني الذين قّتلوا من  65يف عـام  2010دث  114يف عـام  ،2015علـ الـريم مـن أب
 90دولة اتت قد اعتمدة للول عام  2013قواتني بشـ ب لريـة امل لومـاة و/أو احلـق يف
الوصول دلي ا.
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 - 116وقــد تضــاعفت تســبة البلــداب الــيت لــدي ا م اســاة وانيــة حلقــو ا تســاب خــبل
السنواة اخلمس عشرة املاقية ،دذ بلغت  35.5يف املائة للول سايـة عـام  .2015ومـن بـني
هذه امل اساة ،اتت تسبة امل اسـاة املمتثلـة للمبـاد املت لقـة مبر ـز امل اسـاة الوانيـة
لت زيــز لقــو ا تســاب ومحايت ـ ا (مبــاد بــاريس) (الــيت اعتمــد ا اجلم يــة ال امــة يف قرارهــا
 )134/48هي األعل يف املنااق املتقدمة النمـو ( 46يف املائـة) ويف أمرييـا البتينيـة ومننقـة
البحر الياري ( 41يف املائة).
ا دف  - 1٧ت زيز واائل تنفيذ وتنشيت الشرا ة ال املية من أجل التنمية املستدامة
 - 11٧يتنل حتقيق األهداف النمولة خلنة عام  2030تنشـيت وت زيـز الشـرا ة ال امليـة
اليت همع بني احليوماة واجملتمع املدين والقناا اخلاص ومنظومة األمـم املتحـدة وي،هـا مـن
اجل ــاة الفاعلــة ،وت بئــة مجيــع املــوارد املتالــة( .)6وت زيــز الــدعم املقــدم دث البلــداب الناميــة،
وال ايما أقل البلـداب ـوا والـدول اجلزريـة الصـغ،ة الناميـة ،هـو أمـر أاااـي لتحقيـق التقـدم
املنصأ للةميع.
التمويل
 - 118يف عــام  ،2015بلــغ صــايف املســاعدة ا ائيــة الرييــة مــن البلــداب األعضــاء يف جلنــة
املسـاعدة ا ائيــة التاب ــة ملنظمـة الت ــاوب والتنميــة يف امليـداب االقتصــادي مــا جمموعــه 131.6
بليوب دوالر .ومع أخذ التضلم وارتفاا قيمة الدوالر يف عام  2015يف احلسباب ،ـاب هـذا
أعل بنسبة  6.9يف املائة بالقيم احلقيقية مقارتة ب ام  ،2014و اب ميثل أعل مسـتوى حتقـق
عل ا اب  .و ـاب جممـوا املسـاعدة ا ائيـة الرييـة مـن هـذه البلـداب نسـبة مـن دخلـ ا
القومي ا مجاف  0.30يف املائة ،مثلما اب عليه احلال يف عام  .2014وي زى م ظم الزيـادة
دث ارتفــاا املصــروفاة املتصــلة بتيــاليأ البجــئني .ومــع ذل ـ  ،ولــم دذا ااــتثنيت هــذه
التياليأ ،يظل هناا ارتفاا يف املساعدة ا ائية الريية بنسبة  1.٧يف املائة .ولققت اـب ة
بلداب ا دف الـذي لددتـه األمـم املتحـدة للمسـاعدة ا ائيـة الرييـة عنـد  0.٧يف املائـة مـن
الـــدخل القـــومي ا مجـــاف يف عـــام  ،2015وهـــي :ا مـــاراة ال ربيـــة املتحـــدة ،والـــدا را،
والســويد ،وليســمرغ ،واململيــة املتحــدة لريناتيــا ال ظم ـ وأيرلنــدا الشــمالية ،والنــروي ،
وهولندا.
__________
( )6مييـن اعتبـار تقريــر فرقـة ال مـل املشــتر ة بـني الو ـاالة امل نيــة بتمويـل التنميـة ،مــا أليـل يف مـذ رة مــن
األمني ال ام ،ميمّب لبات راض ال ام لل دف ( 1٧اتظر .)E/FFDF/2016/2
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تينولوجيا امل لوماة واالتصاالة
 - 119ال تزال خدماة الننا ال ريت الثابتة ي ،ميسورة التيلفة وي ،متالة لدى اليـث،
من السياب يف ث ،من املنااق النامية ،مما يرز الفةواة الرقمية املوجودة علـ صـ يد فـرص
احلصـــول علـ ـ خـــدماة ا تترتـــت ذاة الســـرعة والناقـــة االاـــتي ابية ال ـــاليتني .وللـــول
عــام  ،2015بلــغ م ــدل اتتشــار خــدماة الننــا ال ــريت الثابتــة  29يف املائــة يف املنــااق
املتقدمة النمو ،ولين يتةاوز امل ـدل  ٧يف املائـة و  0.5يف املائـة ،علـ التـواف ،يف املنـااق
النامية ويف أقل البلداب وا .وتوجد أيضا تفاوتاة ب،ة يف ااـتلدام ا تترتـت .ففـي املنـااق
النامية ،يستلدم ا تترتت رلث السياب ،مقابل  1من ل  10أ لاص يف أقل البلـداب ـوا.
ما تيشأ البياتاة أب الرجال أ ثر مـن النسـاء دخـوال علـ ا تترتـت .ففـي عـام ،2015
ـــاب م ـــدل اتتشـــار ااـــتلدام ا تترتـــت علـ ـ مســـتوى ال ـــا أقـــل بالنســـبة للنســـاء منـــه
بالنسبة للرجال لواف  11يف املائة .والفةو ة بـني اجلنسـني أعلـ مـن ذلـ يف املنـااق الناميـة
( 15يف املائة) ،وتبلغ أعل مستويا ا يف أقل البلداب وا ( 29يف املائة).
بناء القدراة
 - 120بلـــغ صـــايف املســـاعدة ا ائيـــة الرييـــة املقدمـــة لبنـــاء القـــدراة والتلنـــيت الـــوا
 23بليوب دوالر يف عام  2014ومن هـذا اجملمـوا ،تلقـت مننقـة أفريقيـا جنـوب الصـحراء
اليــرى  6ببيــني دوالر ،وتلقــت مننقــة جنــوب وواــت آاــيا  4.6ببيــني دوالر .و اتــت
القناعاة الرئيسية الـيت تتلقـ املسـاعدة هـي ا دارة ال امـة والبيئـة والناقـة ،الـيت خُصـ ـا
جمتم ةً ما جمموعه  9.3ببيني دوالر.
التةارة
 - 121ظل املتوات املرج للت ريفاة املنبقة يتناق عل مر الزمن ،وليـن ال يـزال هنـاا
تبــاين ــب ،بــني املنــااق واجملموعــاة القنريــة يف قناعــاة املنتةــاة الرئيســية .فمتواـــت
الت ريفاة الزراعية عل الوارداة القادمة دث آايا ،عل ابيل املثال ،هو من أعلـ امل ـدالة
يف ال ــا  ،ليــث بلــغ لــواف  2٧يف املائــة يف جنــوب آاــيا و  20يف املائــة يف ــر آاــيا يف
عام  ،2015وذل يف داار مر ز الدولة األوث بالرعاية.
 - 122وخــبل  14عامــا ،تضــاعفت تقريبــا لصــة أقــل البلــداب ــوا يف الصــادراة الســل ية
ال امليــة ،ليــث ازدادة مــن  0.6يف املائــة يف عــام  2000دث  1.1يف املائـة يف عــام .2014
و ــاب احملــرا الرئيســي لنمــو الصــادراة خــبل تلـ الفتــرة لــدوا ارتفــاا ــب ،يف أاـ ار
الوقــود واخلامــاة والفلــزاة ،ات يــاس الرتفــاا النل ـ يف البلــداب الناميــة ،وال اــيما يف
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الصــني .ويف قنــاا اخلــدماة ،ازدادة لصــة أقــل البلــداب ــوا مــن الصــادراة ال امليــة دث
 0.8يف املائة يف عام  40( 2014بليوب دوالر) ،مقابل  0.5يف املائة يف عام .2005
البياتاة والرصد واملساءلة
 - 123لقد أفضت املتنلبـاة النا ـئة عـن امل ـراة املوقـوعة يف اـيا األهـداف ا ائيـة
لأللفيــة دث وجــود خنــت وتظــم دلصــائية وانيــة أقــوى .وقــد ازداد عــدد البلــداب الــيت لــدي ا
خنت دلصائية وانية يف ب ت املنااق يف الفترة بني عامي  2010و  ،2015مبـا يف ذلـ يف
أفريقيا جنوب الصحراء اليـرى وأقـل البلـداب ـوا .ومـع ذلـ  ،فقـد اخنفـت ال ـدد ا مجـاف
لللنت من  56دث  54فيما بني البلداب اليت حري مبلظتـ ا ،تظـرا التقضـاء الفتـرة الزمنيـة
لب ت اخلنت اليت اتت موجودة.
 - 124وبلغ الـدعم املـاف للقـدراة ا لصـائية  325مليـوب دوالر يف عـام  ،2013مقارتـة
مببلغ  3٧9مليوب دوالر يف عام  .2010بيد أب املساعدة املقدمة دث أقل البلـداب ـوا يف هـذا
الصدد قد تضاعفت ربا مراة خـبل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير ،لتبلـغ  265مليـوب دوالر.
وعلـ الــريم مــن تزايــد الــوعي ب مهيــة ا لصــاءاة يف وقــع ايااــاة تســتند دث األدلــة ويف
التنمية املستندة دث األدلة ،فإب لصة املساعدة ا ائية الرييـة امللصصـة ل لصـاءاة اتـت
تتذبذب عند لواف  0.3يف املائة بني عامي  2010و .2013
 - 125وتشيل ت داداة السياب واملسا ن مصدرا أوليـا للبياتـاة املفصـلة البزمـة لصـياية
وتنفيــذ ورصــد السيااــاة والــرام ا ائيــة .وخــبل فتــرة الســنواة ال شــر املمتــدة مــن
عام  2006دث عام  ،2015أجرى  90يف املائة مـن البلـداب أو املنـااق يف مجيـع أحنـاء ال ـا
ت دادا والدا عل األقل للسياب واملسا ن.
 - 126وعل مدى الفترة  ،2014-2005توافرة بياتاة تسـةيل املواليـد عـن  183مـن
أصل  230بلدا أو مننقة ،بينما توافرة بياتاة تسـةيل الوفيـاة عـن  15٧بلـدا أو مننقـة.
و يين هناا تسةيل للمواليد بتغنية تبلغ  90يف املائة أو أ ثر اـوى يف  58يف املائـة فقـت
من البلداب النامية اليت تتوافر بش سا بياتاة و اب هناا تسةيل للوفياة بتغنيـة تبلـغ  ٧5يف
املائــة أو أ ثــر يف  ٧1يف املائــة مــن البلــداب الناميــة الــيت تتــوافر بشـ سا بياتــاة .ولــدى أفريقيــا
جنوب الصحراء اليرى أدىن مستوياة ا تمال تسةيل املواليد والوفياة.
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رالثا  -قماب أال يتللأ ألد عن ال ر
 - 12٧عند داب خنة التنمية املستدامة ل ام  ،2030ت دة الدول األعضـاء بـ ال خيلـأ
الر ـ ألــداً وراءه .وقــد اــلمت ب ـ ب رامــة الفــرد أمــر أاااــي ،وأب األهــداف والغايــاة
ينبغي حتقيق ا جلميع األمم والش وب وجلميع رائ اجملتمع .وعبوة عل ذل  ،فقـد أعلنـت
ا ي ا دث الوصول أوال دث من هم أ ثر ت خراً عن الر  .بيـد أب الـذهاب دث مـا هـو أب ـد
من الش اراة الرتاتة يف هذا الصدد لـيس باملسـ لة البسـينة .و نقنـة اتنـب  ،يتنلـ األمـر
تيوين صورة حتدد أي الفئاة السياتية هـي األقـل لظـا وبـ ي ـيل ودث أي مـدى .وهـذا
األمر ال يُيتشأ دال من خبل م لومـاة دقيقـة مصـنفة لسـ السـن وتـوا اجلـنس وميـاب
ا قامة وي،ها من خصائ الفئة السـياتية .وعلـ حنـو مـا ّذ ـر يف خنـة عـام  ،2030فإتـه
” اتيوب هنال لاجة لوجود بياتاة جيدة موروقة مصـنفة مييـن احلصـول علي ـا يف الوقـت
املنااـ تســاعد يف قيــاس التقــدم احملــرز وتيفــل ااــتفادة ــاملة ال يُســتثىن منـ ا ألــد .وهــذه
البياتاة أاااية ل ملية الاذ القراراة“ (اتظر القرار  ،1/٧0الفقرة .)48
 - 128وتننوي أهداف التنمية املستدامة عل متنلباة يـ ،مسـبوقة علـ صـ يد البياتـاة،
ســقة علـ الصـ د ال ــاملي وا قليمـي والــوا  .ومــع ذلـ ،
وهـو مــا اــيتنل بـذل ج ــود من ّ
ولم عل قوء البياتـاة املتالـة لاليـا ،فمـن الواقـ متامـا أب منـافع التنميـة ال يـتم تقاي ـا
بالتساوي.
 - 129ويوجــد يف ال ــا اليــوم  1.8بليــوب تســمة مــن األ ــلاص الــذين تتــراو أعمــارهم
بــني  10أعــوام و  24عامــا .واألافــال والشــباب ،الــذين لــدي م دمياتيــة ألب ييوتــوا عوامــل
للتغي ،و ر اء يف تنفيذ خنة عام  ،2030يواج وب حتـدياة هائلـة .فحـواف عُشـر األافـال
الذين تتراو أعمارهم بني  5انواة و  1٧انة ،أو ما يقدّر جمموعه بــ  168مليـوب افـل،
ــاتوا مشــار ني يف عمالــة األافــال يف عــام  .2012ويف عــام  ،2015ـاب م ــدل بنالــة
الشباب (فيما بني الشباب الذين تتراو أعمارهم بني  15و  24عامـا) علـ الصـ يد ال ـاملي
 15يف املائة ،أي أ ثر من ربرة أقـ اف م ـدل بنالـة اليبـار ( 4.6يف املائـة) .وعـبوة علـ
ذل  ،فإب ال ديد من فـرص ال مـل املتالـة للشـباب هـي بـ جر أقـل مـن تلـ املتالـة لليبـار.
وعل الص يد ال املي ،بينما اب  9.3يف املائة من اليبار مندرجني يف فئة ال ـاملني الفقـراء يف
عام  ،2015اب  15.5يف املائة من مجيع الشباب ال املني مندرجني يف تل الفئة.
 - 130والشباب ال يزالوب ممثلني متثيب زائدا بني الضحايا املبا رين ويـ ،املبا ـرين لل نـأ.
وهنــاا لــواف  200 000جرميــة قتــل حتــدا ــل اــنة ،وييــوب مــن بــني الضــحايا أافــاال
وبالغني تتـراو أعمـارهم بـني  10و  29عامـا يف  43يف املائـة مـن مجيـع جـرائم القتـل علـ
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الص يد ال املي .والشباب الـذ ور هـم األ ثـر عرقـة خلنـر الوقـوا قـحايا للقتـل ،مـا أسـم
ميثلوب أعل تسبة ،وبفار ب ،،بني املشـتبه يف ارتيـاام جـرائم القتـل .واألافـال هـم أيضـا
مـــن بـــني أ ثـــر املتضـــررين مـــن االهـــار بالبشـــر .وهـــذا صـــحي بصـــفة خاصـــة يف أفريقيـــا
جنــوب الصــحراء اليــرى ،ليــث ــاب  ٧0يف املائــة مــن جممــوا قــحايا االهــار يف الفتــرة
 2012-2010من األافال .وبا قافة دث ذل  ،اب الشباب الذين تتراو أعمـارهم بـني
 15و  24عاما يشيلوب ما يقدنر بـ  40يف املائة من مجيع ا صاباة اجلديـدة بفـ،وس تقـ
املناعة البشرية يف مجيع أحناء ال ا يف عام .2011
 - 131وبينما يشـيل التفـاوة الشـديد يف الـدخول حتـديا يف لـد ذاتـه ،فإتـه مييـن أب يـ رر
أيضا علـ اجلواتـ األخـرى للتنميـة املسـتدامة .ففـي عـام  2015علـ اـبيل املثـال ،اتـت
التماالة أب تيوب الوالداة حتت د راف موظفني صحيني م ـرة يف أيـىن  20يف املائـة مـن
األار امل يشية عل مستوى ال ا تيافخ ق في التمـاالة ذلـ بالنسـبة ألفقـر  20يف املائـة
من األار امل يشية ( 89يف املائة مقابل  43يف املائة) .وتُظ ر بياتـاة الدرااـاة االاتقصـائية
اليت أجريت يف  63بلدا تاميا للفترة  2012-2008أته بالنسبة ألافال أفقر األار امل يشـية،
تيوب التمـاالة أب ييوتـوا يـ ،ملـتحقني باملـدارس قرابـة أرب ـة أقـ اف تلـ االلتمـاالة
بالنســبة ألقــراسم مــن األاــر امل يشــية األيــىن .ويشــ ،حتليــل بياتــاة  8٧بلــدا تتــوافر بش ـ سا
درااــاة ااتقصــائية للفتــرة  2014-2005دث أب التمــاالة ت ــرُّض أافــال أفقــر األاــر
امل يشــية للتقــزُّم تفــو ق ـ في تل ـ االلتمــاالة بــني أقــراسم األيــىن .وهــذه االختبفــاة،
دذا ت ــاا ،مييــن أب تـ دي دث ددامــة أوجــه التفــاوة احلاليـة يف الــدخل واجلواتـ األخــرى
للتنمية املستدامة.
 - 132وتظم الرعاية الصحية ،عل اـبيل املثـال ،متيـل دث أب تيـوب أ ثـر قـ فا يف املنـااق
الريفية واملنااق النائية ،ليث م دالة تغنية اخلدماة الصحية أقل من ا يف املرا ـز احلضـرية.
ويتحمل اياب املنااق الريفية أيضا عبئا ي ،متناا من املرض وم ـدّالة الوفيـاة .وتظ ـر
بياتــاة الدرااــاة االاتقصــائية مــن  59مــن البلــداب الناميــة للفتــرة مــا بــني عــامي 2005
و  2013أب التماالة ت ـرض األافـال مـن املنـااق الريفيـة للوفـاة قبـل بلـوغ اـن اخلامسـة
تيافخ  1.٧مرة التمـاالة لـدوا ذلـ لألافـال مـن املنـااق احلضـرية .وتوجـد تفاوتـاة
ب،ة بني املنااق الريفية واملنااق احلضرية أيضا يف دمياتية احلصول علـ ميـاه الشـرب .ففـي
عام  ،2015اب لدى  96يف املائة من اياب املنااق احلضـرية علـ مسـتوى ال ـا دمياتيـة
الوصول دث مصدر مياه ىسن ،مقابل  84يف املائـة مـن اـياب الريـأ .وتيـوب االختبفـاة
أ ثـر وقــولا عنــد النظـر دث امليــاه املنقولــة باألتابيـ  .ففـي عــام  ،2015ــاب لــدى  ٧9يف
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املائة من السياب احلضريني عل مستوى ال ا دمياتية احلصول علـ امليـاه املنقولـة باألتابيـ
يف مناز م أو أما ن عمل م ،مقابل  33يف املائة من اياب الريأ.
 - 133وتوجـد أيضــا تفاوتــاة مسـتمرة داخــل جمموعــاة البلــداب ،وال اـيما تلـ الــيت متــر
لاالة خاصة .فمثب ،تواجه أقل البلداب وا والبلـداب الناميـة يـ ،السـاللية والـدول اجلزريـة
الصغ،ة النامية مجي ا حتدياة فريدة تتنل اهتماما مر ـزا .ففـي عـام  ،2015وبينمـا ـاب
م دل اتتشـار اـوء التغذيـة  12.9يف املائـة يف مجيـع املنـااق الناميـة ،اتـت تسـبته  22.9يف
املائة يف أفريقيا جنوب الصحراء اليرى ،و  22.٧يف املائـة يف البلـداب الناميـة يـ ،السـاللية،
و  26.5يف املائة يف أقل البلـداب ـوا .ويف لـني أب  68يف املائـة مـن اـياب ال ـا و  62يف
املائــة ممــن هــم يف املنــااق الناميــة ـاب لــدي م دمياتيــة الوصــول دث مرافــق الصــرف الصــحي
احملســنة يف عــام  ،2015تتةــاوز النســبة  30يف املائــة يف أفريقيــا جنــوب الصــحراء اليــرى
و  36يف املائة يف أوقياتوايا.
 - 134وامل لوماة املصنفة املنلوبة مل اجلة مجيع الفئاة الض يفة ،عل النحو احملدد يف خنـة
عام  ،2030ال تزال تـادرة .ف لـ اـبيل املثـال ،قليـل مـن امل ـراة احلاليـة هـو الـذي مييـن
تفصــيله للم ــاجرين والبجــئني واأل ــلاص ذوي ا عاقــة واألقليــاة والشــ وب األصــلية.
وقد بدأ بالف ل ج د عاملي ي ـدف دث حتسـني تـوافر البياتـاة بالنسـبة جلميـع فئـاة السـياب،
مبا يف ذل من خبل ددخال حتسيناة عل ص يد تيامل مصادر البياتاة .وهنـاا لاجـة دث
مزيد مـن ال مـل لت زيـز تغنيـة البياتـاة وجود ـا وتواترهـا للت ـد مـن أب األ ـلاص األ ـد
ق فا و ميشا هم أول من يتم الوصول دليه.

راب ا  -م لوماة ديضالية بش ب البياتاة وامل راة
 - 135تســتند امل لومــاة الــواردة يف هــذا التقريــر دث مــا م اختيــاره مــن م ــراة لرصــد
التقدم احملـرز صـوب حتقيـق أهـداف التنميـة املسـتدامة الـيت تـوافرة بياتـاة بشـ سا لـم أيـار/
مـــايو  .2016وتـــرد أدتـــاه تفاصـــيل مت لقـــة بتـــوافر البياتـــاة املســـتلدمة لقيـــاس امل ـــراة
وب اــلوب همي ــا .وتُســت رض يف الفقــراة التاليــة ب ــت التحــدياة الــيت تواج ــا املياتـ
ا لصـــائية الوانيـــة واألواـــاح ا لصـــائية الدوليـــة يف دتتـــال هـــذه امل ـــراة ،فضـــب عـــن
املبادراة ال املية اجلارية مل اجلت ا.
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داار امل راة ال املية من أجل متاب ة أهداف التنمية املستدامة واات راق ا
 - 136يف آذار/مارس  ،2016وافقت اللةنة ا لصائية يف دور ـا السـاب ة واألرب ـني علـ
داــار امل ــراة ال امليــة الــذي اقترلــه فريــق اخلــراء املشــترا بــني الو ــاالة امل ـ مب ــراة
أهداف التنمية املستدامة ،ليـث ييـوب تقنـة اتنـب عمليـة ،وليـث حـري ت ديلـه مسـتقبب
(اتظـــر  ،E/2016/24الفصـــل األول ،الفـــرا بـــاء ،املقـــرر  .)101/4٧وا ـــدف مـــن جمموعـــة
امل راة هذه ،اليت تضم أ ثـر مـن  230م ـرا ،هـو ااـت راض التقـدم احملـرز علـ الصـ يد
ال ــاملي (اتظــر  ،E/CN.3/2016/2/Rev.1املرفــق الرابــع) .واــيتم أيضــا علـ الصـ يدين ا قليمــي
والوا دعداد م ـراة للرصـد علـ الصـ د ا قليمـي والـوا ودوب الـوا  .وقـد اعتـرف
مق ـرّر اللةنــة ا لصــائية ب ـ ب وقــع داــار قــوي وعــاف اجلــودة للم ــراة ه ـو عمليــة تقنيــة
حتســن امل رفــة وتــوافر مصــادر
تتنل ـ وقتــا ،وأتــه اــيتم دجــراء التنقيحــاة والتحســيناة مــع ُّ
البياتاة واألدواة اجلديدة.
 - 13٧واــيتم عــرض م ــراة دقــافية لرصــد التقــدم احملــرز يف تنفيــذ االلتزامــاة الــواردة
يف خنة عمل أديـس أبابـا الصـادرة عـن املـ متر الـدوف الثالـث لتمويـل التنميـة وواـائل تنفيـذ
أهــداف التنميــة املســتدامة يف التقريــر الســنوي لفرقــة ال مــل املشــتر ة بــني الو ــاالة امل نيــة
بتمويل التنمية.
مصادر البياتاة واجملموعاة ا قليمية وبياتاة خت األااس
 - 138ــث،ا مــا تُ ـدّل البياتــاة الوانيــة املقدمــة دث النظــام ا لصــائي الــدوف ليــي تصــب
قابلة للمقارتة دوليا ،ويتم يف لـال عـدم وجودهـا لسـاب قـيم تقديريـة ـا .ووفقـا ملـا قررتـه
اللةنــة ا لصــائية ،ووفقــا ألليــام قــرار اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي  ،6/2006فــإب
التقــديراة املســتلدمة لتةميــع امل ــراة ال امليــة يــتم دعــدادها بالتشــاور التــام مــع الســلناة
ا لص ـ ائية الوانيــة .ومثــة قاعــدة بياتــاة حتتــوي عل ـ البياتــاة والبياتــاة الوصــفية ال امليــة
وا قليميـة والقنريــة املتــوافرة أليــراض امل ــراة املت لقــة ب هــداف التنميــة املســتدامة ،أّعـدّة
ملصــالبة هــذا التقريـــر ،وتت ّــدها ــ بة ا لصـــاءاة ،وهــي متالــة علــ ال نــواب التـــاف:
.http://unstats.un.org/sdgs/
 - 139ويستند تيوين املنـااق ا قليميـة واملنـااق دوب ا قليميـة الـواردة يف هـذا التقريـر دث
التقسيماة اجلغرافية لألمم املتحدة مع ب ت الت ـديبة الضـرورية ليـي يـتم ،قـدر ا ميـاب،
حتديد جمموعاة من البلداب ميين أب تُةرى بش سا حتليبة ذاة مغزى( .)٧وعلـ الـريم مـن

__________
( )٧اتتا تفاصيل اجملموعاة ا قليمية املستلدمة يف هذا التقرير عل ال نواب التاف:
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أب األرقام ا مجالية املقدّمة هي وايلة مبئمة لتتبع التقدم احملـرز ،فـإب لـاالة فـرادى البلـداب
داخل مننقة م ينة قد لتلـأ اختبفـا ـب،ا عـن املتواـناة ا قليميـة .ولسـبما اـلمت بـه
الدول األعضاء يف خنة عام  ، 2030ينبغـي ال مـل علـ وقـع بياتـاة خـت األاـاس ليثمـا
تين قد توافرة ب د.
تظام املستوياة والتنقيحاة املستقبلية
 - 140م بشــيل مبــدئي تصــنيأ امل ــراة املتفــق علي ــا يف اللةنــة ا لصــائية يف ربرــة
مستوياة ،وقام بذل فريـق اخلـراء املشـترا بـني الو ـاالة امل ـ مب ـراة أهـداف التنميـة
املستدامة ،وذل عل النحو التاف:
(أ)
تنا وااع

املستوى األول :م راة ذاة من ةيـة ىـددة وبياتـاة متالـة بالف ـل علـ

(ب) املســـتوى الثـــاين :م ـــراة ذاة من ةيـــة ىـــددة وليـــن مـــع عـــدم فايـــة
تغنية البياتاة
(ل)

املستوى الثالث :م راة حري وقع من ةية ا.

ص ـنّأ لــواف  60يف املائــة مــن امل ــراة بص ـورة م قتــة يف املســتوى األول
 - 141وقــد ُ
والثاين ،ولواف  40يف املائة يف املستوى الثالـث .وهـذا التقريـر ،وهـو التقريـر املرللـي األول
عــن أهــداف التنميــة املســتدامة ،يســتند يف م ظمــه دث م ــراة مصــنفة يف املســتوى األول
أو الثاين.
 - 142واــيتفق فريــق اخلــراء املشــترا بــني الو ــاالة عل ـ التصــنيأ الن ـ ائي ملســتوياة
امل راة ،وايضع خنة عمل ،بالتشاور مع الو االة املتلصصة واخلـراء ،مـن أجـل وقـع
من ةية مل راة املستوى الثالث .واـيناقا الفريـق أيضـا مصـادر البياتـاة املتالـة ومن ةيـة
حتســني تغنيــة م ــراة املســتوى الثــاين ،واــوف يســت رض باتتظــام من ـ ةياة م ــراة
املسـ ـتوى الثالـــث .واـــيتم ددخـــال مزيـــد مـــن الت ـــديبة تتيةـــة لتحسّـــن تـــوافر البياتـــاة
أو املن ةياة اجلديدة أو ااتةبء عبقـاة االرتبـاح بـني خمتلـأ األهـداف ،واـتتوث اللةنـة
ا لصائية اات راق ا واملوافقة علي ا .وي مل الفريق أيضا عل اات راض تـدفق البياتـاة مـن
النظم الوانية دث النظام ا لصائي الدوف من أجـل تبسـيت آليـاة ا بـبغ والوصـول اـا دث
الشيل األمثل .واتُ رض خنة لتنقي داار امل راة واات راقه علـ اللةنـة ا لصـائية يف
دور ا الثامنة واألرب ني اليت ات قد يف آذار/مارس .201٧
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حتسني توعية البياتاة وتوافرها
 - 143تتســم البياتــاة ذاة النوعيــة اجليــدة ب مهيــة ليويــة للحيومــاة واملنظمــاة الدوليــة
واجملتمـع املــدين والقنــاا اخلــاص وعامــة اجلم ــور مــن أجــل الــاذ قــراراة مســتن،ة ،وقــماب
املساءلة عن تنفيذ خنة عام  .2030ومع ذل  ،فإب تتبع التقدم احملـرز بشـ ب أهـداف التنميـة
املستدامة يتنل مجع وه يز وحتليل وتشر مية ي ،مسبوقة من البياتاة وا لصاءاة علـ
الص د دوب الوا والوا وا قليمي وال املي ،مبا في ا تلـ املسـتمدة مـن الـنظم ا لصـائية
الريية ومن مصادر البياتاة اجلديدة واملبتيرة.
 - 144وهنــاا عديــد مــن الــنظم ا لصــائية الوانيــة يف مجيــع أحنــاء ال ــا تواجــه حتــدياة
خن ،ة يف هذا الصدد .وتتيةة لـذل  ،فـإب امل لومـاة الدقيقـة ولسـنة التوقيـت عـن جواتـ
م ينــة مــن ليــاة النــاس يــ ،م روفــة ،وال يــزال ال ديــد مــن اجلماعــاة واألفــراد يــ ،مــرئيني،
وال تزال ال ديـد مـن التحـدياة ا ائيـة يـ ،مف ومـة بشـيل جيـد .ويف قـرار اجلم يـة ال امـة
 ،1/٧0اعترفت الدول األعضاء بالدور احلاام لت زيز مجع البياتاة وبنـاء القـدراة والتزمـت
بسدّ الثغرة القائمة يف جمال مجع البياتاة (اتظر الفقرة .)5٧
 - 145وحتقيقــا ــذه الغايــة ،وافقــت اللةنــة ا لصــائية يف آذار/مــارس  2015عل ـ دتشــاء
الفر يق الرفيع املسـتوى للشـرا ة والتنسـيق وبنـاء القـدراة يف جمـال ا لصـاءاة لرصـد خنـة
التنمية املستدامة ل ام  .2030والفريق الرفيع املستوى ميلأ بتشةيع تـولةي اجل ـاة الوانيـة
لزمــام األمــور ورصــد التقــدم احملــرز حنــو تنفيــذ خنــة عــام  2030وت زيــز بنــاء القـــدراة
والشرا اة والتنسيق يف جمال ا لصاءاة .وي مل الفريق لاليا عل وقع خنة عمل عامليـة
خبصوص بياتـاة التنميـة املسـتدامة .وتتنـاول خرينـة النريـق املت لقـة بتحـديث وت زيـز الـنظم
ا لصــائية مجيــع جواتـ دتتــال وااــتلدام البياتــاة أليــراض التنميــة املســتدامة .وهــي حتــدد
أيضــا الســبل اجلديــدة واالاــتراتيةية لت بئــة املــوارد بيفــاءة لتحقيــق هــدف حتــديث وت زيــز
النظم ا لصائية.
 - 146وينبغــي أب يســتند الرصــد ال ــاملي ،ليثمــا أميــن ،دث بياتــاة وانيــة مولــدة وقابلــة
للمقارتة يتم احلصول علي ـا عـن اريـق دتشـاء آليـاة رااـلة لتقـدمي التقـارير مـن البلـداب دث
النظام ا لصائي الدوف( .)8وميين حتسني هـذه ا ليـاة مـن خـبل ت زيـز وظيفـة التنسـيق يف
امليات ا لصـائية الوانيـة و/أو امل اسـاة الوانيـة األخـرى .ومـن أجـل اـد الفةـواة يف
__________
( )8هناا بض ة ااتثناءاة ،مثـل امل ـر اخلـاص مب ـدل الفقـر ال ـاملي ،الـذي حـري دعـداده علـ الصـ يد ال ـاملي
فقت ،ريم ااتناده دث بياتاة وانية.
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البياتاة وحتسني قابلية املقارتة عل املستوى الدوف ،ح علـ البلـداب اعتمـاد امل ـاي ،املتفـق
علي ــا دوليــا عل ـ الص ـ يد الــوا  ،وت زيــز القــدراة ا لصــائية الوانيــة ،وحتســني آليــاة
ا ببغ .وتضنلع املنظماة الدولية وا لياة ا قليمية بدور هام يف تيس ،ال ملية.
 - 14٧واــيتنل جنــا مجيــع هــذه املبــادراة ال امليــة ج ــودا لبنــاء القــدراة .ودقــافة دث
ذل ـ  ،اــيتنل األمــر ااتيشــاف مصــادر بياتــاة وتينولوجيــاة جديــدة جلمــع البياتــاة،
بواائل من بين ا دقامة را اة مع اجملتمـع املـدين ،والقنـاا اخلـاص ،واألواـاح األ ادمييـة.
واييوب من امل م للغاية أيضـا الـدم بـني امل لومـاة اجلغرافيـة املياتيـة والبياتـاة ا لصـائية
من أجل دتتال عدد من امل راة.
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