األمــم املتحـدة

اجمللس االقتصادي واالجتماعي

*E/2017/66
Distr.: General
11 May 2017
Arabic
Original: English

دورة عام 2017
 28متوز/يوليه  2٧-2٠١6متوز/يوليه 2٠١٧
البنود  5و  6و ( ١8أ) من جدول األعمال
اجلزء الرفيع املستوى
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االقتصادي واالجتماعي
املسائل االقتصاد والبيئي  :التنمي املستداُ

الت دم احملرز حنو حت يق أهداف التنمي املستداُ
ت ر ر األُني الينام
موجز
عمال بقرار اجلمعية العامة  ، ١/٧٠يتشرف األمـ العـاأب ي يقـدأب ،علتعـاوي مـو مناومـة األمـم
املتحــدة ،التقريــر بشــقي التقــدأب اقــرز دــو لقيــة أ ــداف التنميــة املســتدامةو ويقــدأب التقريــر ااتعرامــا عامــا
عامليــا للحالــة الرا نــة قيمــا يتعلــة ــداف التنميــة املســتدامة ،ااــتنادا أ ــد البيــا املتا ــة عــن
املؤشرا يف طار املؤشرا العاملية(أ)و

(أ) قُ ِّدأب التقرير يف  ١٠أاير/مايو  2٠١٧ألي بيا جديدة مستكملة ورد من بضو مناما دوليةو
* أُعيد صدار ا مرة اثنية ألاباب قنية ( 8زيراي/يونيه )2٠١٧و
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ُ دُ
 - ١يُقــدأب ــلا التقريــر بنــاك علـ جلكليــا مــن اجلمعيــة العامــة يف ال قــرة  83مــن قرار ــا  ١/٧٠بشــقي
لويــا عاملنــاا تنــة التنميــة املســتدامة لعــاأب  ،2٠3٠و ــو ينلــو املنتــدل السيااــي الرقيــو املســتول عل ـ
التقـدأب اقـرز دـو لقيـة أ ـداف التنميـة املسـتدامةو ويعـد األمـ العـاأب التقريـر اـنواي علتعـاوي مـو مناومــة
األمــم املتحــدةو و ــو يســتند طــار املؤش ـرا العامليــة الــل ومــعه قريــة ا ـشاك املشــوك ب ـ الو ــا
املعين مبؤشرا أ داف التنمية املستدامة ،واعتمدجله اللجنة اإل صائية يف دورهتا الثامنة واألربعـ املعقـودة
يف آذار/مارس ( 2٠١٧انار  ،E/2017/24ال رع ألا من ال صا األول واملرقة األول)و
 - 2ويقدأب التقرير قة عامة عن التقدأب اقرز عل الصعيد العاملي دو لقيـة األ ـداف السـبعة عشـر
ال ـ ـواردة يف تن ـ ــة ع ـ ــاأب  2٠3٠بن ـ ــاك عل ـ ـ ملموع ـ ــة م ـ ــن املؤش ـ ـرا ال ـ ـ جل ـ ـواقر بي ـ ــا بش ـ ــق ا ـ ـ
نيساي/أبريا 2٠١٧و و ناك بعض الغااي ال مل جلدرج يف له املر لة مـا بسـب عـدأب جلـواقر البيـا ،
و مــا ألي ــله الغــااي جلقــاس مبؤش ـرا مــا زالــا قيــد التنــوير املن جــيو والقــيم املبينــة قيمــا يتعلــة مبعاــم
املؤشـرا الـواردة يف التقريــر متثــا ملــاميو عامليــة و قليميــة ودوي قليميــةو ولسـ ــله ا ــاميو ااــتنادا
بيــا مســتمدة مــن الــنام اإل صــائية الوطنيــة همع ــا الو ــا الدوليــة وققــا لو يــة ــا من ــا وتشهتــا
املتخصصةو وجلعدَّل البيا الوطنية يف ثري من األ ياي لتكوي قابلة للمقارنـة علـ الصـعيد الـدويف ،ويف
ال عدأب جلواقر له البيا لس الو ا الدولية قيما جلقديرية هلا()١و
 - 3ويس ــتند جلك ــوين املن ــاطة اإلقليمي ــة واملن ــاطة دوي اإلقليمي ــة الـ ـواردة يف ــلا التقري ــر املن ــاطة
اجلغراقيــة ل مــم املتحــدة مــو دتــال بعــض التعــديال الضــرورية لكــي ُلــدَّد ،قــدر اإلمكــاي ،ملموعــا
البلــداي ال ـ جلكــوي ا ــاميو املتعلقــة ــا ذا جــدول()2و وعل ـ الــرأم م ــن أي األرقــاأب اإليالي ــة املقدم ــة
ي وايلة مالئمة لتتبو التقدأب اقرز ،قإي ا قرادل البلداي داتـا مننقـة معينـة قـد تلـا اتتالقـا
بـريا عــن املتواــنا اإلقليميـةو واـتتاح علـ املوقـو الشــبكي التــايف  https://unstats.un.org/sdgsوثيقــة
جلكميليـة (عإلنكليزيــة ققــض) جلتضـمن املرقــة اإل صــائي للتقريـر وقاعــدة بيــا للبيـا العامليــة واإلقليميــة
والقنرية والبيا الوص ية املتا ة املتعلقة مبؤشرا أ داف التنمية املستدامةو
 - ٤ويشــكا جلـواقر بيــا عاليــة اجلــودة ومصــن ة ومقدمــة يف الوقــا املنااـ عنصـرا أاااــيا ــاذ
قرارا قائمـة علـ األدلـة و الـة املسـاكلة عـن جلن يـل تنـة 2٠3٠و ويتنلـ جلتبـو التقـدأب اقـرز يف لقيـة
أ داف التنميـة املسـتدامة ميـة أـري مسـبوقة مـن البيـا واإل صـاكا علـ ييـو املسـتواي  ،ـا ينـرح
لــداي ب ـريا أمــاأب الــنام اإل صــائية الوطنيــة والدوليــةو وجلعمــا األواــاا اإل صــائية العامليــة عل ـ لــدي
وجلعزيز النام اإل صائية لتشما ييو جوان نتاج البيا وااتخدام ا ألأراض التنمية املستدامةو

__________
( )١نـاك معلومـا مــاقية جلتعلـة عملؤشـرا الـواردة يف ـلا التقريــر وجلـواقر البيــا والتنـوير املن جـي ملؤشـرا أ ـداف التنميــة
املستدامة والقائمة الكاملة للمناما املسامهة متا ة عل املوقو الشبكي التايفا http://unstats.un.org/sdgsو
( )2جل اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيا ا موع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اإلقليمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمة يف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلا التقري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر متا ـ ـ ـ ـ ــة عل ـ ـ ـ ـ ـ املوق ـ ـ ـ ـ ــو الش ـ ـ ـ ـ ــبكي الت ـ ـ ـ ـ ــايفا
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/regional-groups/و
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اهلدف  - 1ال ضاء على الف ر جبميع أشكاله يف كل ُكان
 - 5رأــم أنــه جــرل ت ــض معــدل ال قــر يف العــامل النصــا منــل عــاأب  ،2٠٠٠جلــدعو اجاجــة
جلكثيــا اجل ــود لـزايدة دتــا األقـراد الــلين يزالــوي يعيشــوي يف ققــر مــدقو ،و اــيما يف أقريقيــا جنــوب
الص ــحراك الك ــشل ،و ي ــا مع ــا هتم وبن ــاك ق ــدرهتم علـ ـ الص ــمودو و ـ ـ جلوا ــيو نن ــا نا ــم اجماي ــة
ا جتماعية والتخ يا من املخاطر يف البلداي املعرمة للكوار ال يغل أيضا أي جلكوي األشد ققراو
• يف عاأب  ،2٠١3قُ ِّدر أي  ٧6٧مليوي شخص يعيشـوي دوي تـض ال قـر الـدويف و ـو  ١.9٠دو ر
يف اليوأب ،وقد جلراجو لا العدد من  ١.٧بليـوي شـخص يف عـاأب ١999و وميثـا ـلا الـرقم اض امـا
وا ِّجا
يف معدل ال قر العاملي من  28يف املائة يف عاأب  ١١ ١999يف املائة يف عاأب 2٠١3و ُ
أ ــش جلقــدأب يف شــر وجنــوب شــر آاــيا يـ اض ــض املعــدل مــن  35يف املائــة يف عــاأب ١999
 3املائـ ــة يف عـ ــاأب 2٠١3و ويف املقابـ ــا ،ي ـ ـزال  ٤2يف املائـ ــة مـ ــن النـ ــاس يف أقريقيـ ــا جنـ ــوب
الصحراك الكشل يعيشوي يف ظروف من ال قر املدقو يف عاأب 2٠١3و

• ويف ع ــاأب  ،2٠١6ان ــا نس ــبة أدم بقلي ــا م ــن  ١٠يف املائ ـ ـة م ــن العم ــال يف الع ــامل يعيشـ ــوي
مــو أاــر م قــا مــن  ١.9٠دو ر للشــخص الوا ــد يف اليـوأب ،عض ــاض مــن نســبة  28يف املائــة
يف ع ــاأب 2٠٠٠و ويف أق ــا البل ــداي ك ـوا ،ــاي  38يف املائ ــة م ــن العم ــال جلقريب ــا يف ع ــاأب 2٠١6
يعيشوي دوي تض ال قرو
• وجلش ــكا نا ــم اجماي ــة ا جتماعي ــة عنصـ ـرا أااا ــيا يف الوقاي ــة واج ــد م ــن ال ق ــر وع ــدأب املس ــاواة
يف ييو مرا ا ياة الناس ،من تـالل مـنا ااـتحقاقا مـن أجـا األط ـال وأم ـا األط ـال
اج ــديثي ال ــو دة واألش ــخا ذو اإلعاق ــة واملس ــن وال ق ـ ـراك والع ــاطل ع ــن العم ــاو وجلش ــري
البي ــا األولي ــة أن ــه يف ع ــاأب  ،2٠١6ــاي  ٤5يف املائ ــة م ــن ا ــكاي الع ــامل قق ــض يتمتع ــوي
حبماية قعالة من نااأب محاية اجتماعية وأي التغنية جلت او جل اوات بريا ب البلداي واملناطةو
• ويف عاأب  ،2٠١6صا  68يف املائة من األشخا اللين هاوزوا ان التقاعد عل معـا جلقاعـد و
بيد أي لا املتواض العاملي خي ي اتتالقا قليمية بريةو ق ـي أوقيانواـيا ،عاـتثناك أاـواليا ونيوزيلنـدا،
ويف أقريقيــا جنــوب الصــحراك الكـشل ،مل حيصــا علـ معــا جلقاعــد يف عــاأب  ١٠ 2٠١6يف املائــة
و  22يف املائة عل التوايف من األشخا الل هاوزوا ان التقاعدو
• وجل تق ـ ــر قي ـ ــا م ـ ــعي ة أت ـ ــرل اجماي ـ ــة ا جتماعي ـ ــة أيض ـ ــاو ق ـ ــي ع ـ ــاأب  ،2٠١6مل حيص ـ ــا
 28يف املائــة مــن األشــخا ذو اإلعاقــة الشــديدة عل ـ ااــتحقاقا العجــز و  22يف املائــة
مـ ـ ــن األشـ ـ ــخا العـ ـ ــاطل عـ ـ ــن العمـ ـ ــا يف العـ ـ ــامل عل ـ ـ ـ ااـ ـ ــتحقاقا البنالـ ـ ــة و  ٤١يف املائـ ـ ــة
من الوالدا عل ااتحقاقا األمومةو
• ويشــكا بن ــاك قــدرة ال ق ـراك عل ـ الص ــمود وجلعزيــز اج ــد مــن ي ــاطر الك ـوار اا ـواجليجية كائي ــة
أاااــية للقض ــاك عل ـ ال ق ــر امل ــدقو يف معاــم البل ــداي ال ـ جلع ــا م ــن ال قــرو وي ـواوح متوا ــض
ا سـ ـ ـ ــائر ا قتصـ ـ ـ ــادية النايـ ـ ـ ــة عـ ـ ـ ــن الك ـ ـ ـ ـوار يف الوقـ ـ ـ ــا اجـ ـ ـ ــايف ب ـ ـ ـ ـ  25٠بليـ ـ ـ ــوي دو ر
و  3٠٠بليـوي دو ر اــنوايو وجلو ــز يـاطر الكـوار علـ الصـعيد العــاملي يف البلــداي املنخ ضــة
الدتا والبلداي املتوانة الدتا من الشرحية الدنياو ولملـا الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة أثـرا
يتناا مو جم اقتصاداهتاو
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اهلت تتدف  - 2ال ضت تتاء علت تتى اجلت تتوغ وتت تتوفذ األُت تتو الي ت ت ائي والتي ت ت احملست تتن وتينز ت تتز
الزراع املستداُ
 - 6ازداد اجل ــود الراميــة مكاقحــة اجلــوع واــوك التغليــة ازدايدا ب ـريا منــل عــاأب 2٠٠٠و ولكــن
القضـاك علـ اجلـوع وانعــداأب األمـن الغـلائي واــوك التغليـة للجميـو اـيتنل بــلل ج ـود مسـتمرة ومر ــزة،
و اـ ــيما يف آاـ ــيا وأقريقيـ ــاو وجلـ ــدعو اجاجـ ــة زايدة ا اـ ــتثمارا يف الزراعـ ــة ،مبـ ــا يف ذل ـ ـ اإلن ـ ــا
اجكومي واملساعدا اجكومية ،من أجا زايدة القدرة اإلنتاجية الزراعيةو
• اض ضــا نس ــبة األشــخا ال ــلين يعــانوي نقص ــا يف التغليــة يف يي ــو أدــاك الع ــامل مــن  ١5يف املائ ــة
ت ـ ـ ــالل ال ـ ـ ــوة  ١١ 2٠٠2-2٠٠٠يف املائ ـ ـ ــة ت ـ ـ ــالل ال ـ ـ ــوة 2٠١6-2٠١٤و ويع ـ ـ ــا د ـ ـ ــو
 ٧93مليوي شخص من نقص التغلية يف العامل ،مقابا  93٠مليوي شخص تالل ال وة ن س او
• ويف ع ــاأب  ،2٠١6بينـ ــا التقـ ــديرا أي  ١55مليـ ــوي ط ــا دوي اـ ــن ا امسـ ــة ـ ــانوا يعـ ــانوي
مــن التق ـزأب (قــامت م م رطــة القصــر علقيــاس اــن م ،بســب اــوك التغليــة)و وعل ـ الصــعيد
الع ـ ـ ـ ــاملي ،اض ـ ـ ـ ـ ــض معـ ـ ـ ـ ــدل التق ـ ـ ـ ـ ـزأب مـ ـ ـ ـ ــن  33يف املائـ ـ ـ ـ ــة يف ع ـ ـ ـ ـ ـاأب  23 2٠٠٠يف املائـ ـ ـ ـ ــة
يف عــاأب  2٠١6و واــجلا نســبة ثالثــة أرعع مــن ييــو األط ــال الــلين ــانوا يعــانوي مــن التقــزأب
يف جلل السنة يف مننق جنوب آايا وأقريقيا جنوب الصحراك الكشلو
• ويف عاأب  ،2٠١6عـام دـو  52مليـوي ط ـا دوي اـن ا امسـة يف ييـو أدـاك العـامل مـن اهلـزال
(مــو اض ــاض وز ــم علنســبة ط ـوهلم عــادة نتيجــة نقــص ــاد و بــري يف األأليــة و/أو بســب
م ــرض)و وبل ــهل مع ــدل اهل ــزال الع ــاملي يف ع ــاأب  2٠١6نس ــبة  ٧.٧يف املائ ــة ،ووص ــا معدل ــه
األعلـ ـ ( ١5.٤يف املائ ــة) يف جن ــوب آا ــياو ويف املقاب ــا ،أص ــي  ٤١ملي ــوي ط ــا دوي ا ــن
ا امسة يف ييو أداك العامل علوزي الزائد والسمنة ( 6يف املائة) يف عاأب 2٠١6و
• ويتنل ـ القضــاك عل ـ اجلــوع ناــم نتــاج أــلائي مســتدامة و اراــا زراعيــة قــادرة عل ـ الصــمودو
ومن جوان لا اجل د اج ا ُظ عل التنوع اجليين للنباات واجيوا  ،األمـر الـل يكتسـي أمهيـة
علغ ـ ــة يف مل ـ ــايف الزراع ـ ــة واإلنت ـ ــاج الغ ـ ــلائيو ويف ع ـ ــاأب  ،2٠١6ج ـ ــرل ـ ـ  ٤.٧مالي ـ ـ عين ـ ــة
مــن البــلور وأري ــا مــن امل ـواد اجلينيــة النباجليــة ألأ ـراض متعلقــة عألأليــة والزراعــة يف  6٠2مصــرف
جي ــين يف  82بل ــدا و  ١٤مر ـزا قليمي ــا ودولي ــا ،أ ب ـزايدة ق ــدر ا  2يف املائ ــة من ــد ع ــاأب 2٠١٤و
و ُ ِّاا مواد جينية يوانية بنريقة التخـزين املـشد ولكـن لنسـبة  ١5يف املائـة ققـض مـن السـال
اجيوانيــة الوطنيــة ،وققــا ملعلومــا مســتقاة مــن  ١28بلــداو وجلك ــي امل ـوارد اجلينيــة املخزنــة إلعــادة
جلكوين نسبة  ٧يف املائة ققض من السـال اجيوانيـة الوطنيـة يف ـال انقرامـ او ويف شـباا/قشاير
 ،2٠١٧صن ا نسبة  2٠يف املائة من السال اجيوانية اقلية ا يف تنرو
• ومن الضرور زايدة ا اتثمارا لتعزيز القدرة اإلنتاجية الزراعيةو ولكن مؤشـر التوجـه الزراعـي،
الــل يعـ َّـرف نــه صــة قنــاع الزراعــة يف اإلن ــا اجكــومي مقســومة عل ـ صــة ــله القنــاع
يف الن ـاجلحمل اقل ــي اإلي ــايف ،اض ــض م ــن  ٠.38يف ع ــاأب  ٠.2٤ 2٠٠١يف ع ــاأب 2٠١3
 ٠.2١يف عاأب 2٠١5و
• واض ضــا صــة قنــاع الزراعــة مــن املعونــة املخصصــة للقناعــا يف البلــداي األعضــاك يف جلنــة
املسـ ــاعدة اإلكائي ـ ــة ملنام ـ ــة التعـ ــاوي والتنمي ـ ــة يف املي ـ ــداي ا قتصـ ــاد م ـ ــن  2٠يف املائ ـ ــة جلقريب ـ ــا
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 ٧يف املائــة يف أوات ــر التســعينا  ،وبقي ــا يف ذل ـ املس ــتول ـ
يف منتصــا الثمانين ــا
عاأب 2٠١5و ويب لا ا ض اض لـول املسـاعدا مـن متويـا البنيـة التحتيـة واإلنتـاج زايدة
الو يز عل القناعا ا جتماعيةو
• ويف ع ــاأب  ،2٠١6ش ـ ـ د  2١بلـ ــدا أا ــعارا فليـ ــة مرجل ع ــة أو متوا ــنة ا رجل ـ ــاع لص ــنا وا ـ ــد
أو أ ثــر مــن اجبــوب ال ـ جلشــكا اــلعا ألائيــة أاااــية ،قيااــا مس ـتوايهتا التارخييــةو ويقــو
ثالثــة عشــر بلــدا مــن ــله البلــداي يف أقريقيــا جنــوب الصــحراك الكــشلو أمــا األاــباب الرئيســية
رجل ـ ــاع األا ـ ــعار قكان ـ ــا اض ـ ــاض النـ ـ ـاجلحمل اقل ـ ــي واض ـ ــاض قيم ـ ــة العمل ـ ــة وانع ـ ــداأب األم ـ ــنو
وأدل ا رجل اع اقلي يف أاعار الوقود أيضا ازدايد أاعار األأليةو
• وأ ــرز بعــض التقــدأب يف هن ـ صــول جلشــو ا يف األا ـوا الزراعيــة العامليــةو ققــد اض ضــا
ع ــا الص ــادرا الزراعي ــة العاملي ــة بنسـ ــبة  9٤يف املائ ـ ـة م ــن ع ــاأب  2٠٠٠عـ ــاأب 2٠١٤و
ويف ــانوي األول/ديســمش  ،2٠١5ا ــل أعضــاك منامــة التجــارة العامليــة قـرارا وزاراي بشــقي لغــاك
عا جلصدير املنتجا الزراعية وجلقييد جلدابري التصدير ذا األثر املماثاو

اهلدف  - 3ضمان متتّع اجلميع أبمناط عيش صحي وتلرفاهي يف مجيع األعمار

 - ٧منل عاأب  ،2٠٠٠لققا جنازا ٌ ع رة يف العديد من اجلب ا الصحيةو بيد أي بلوغ الغااي
الصحية من أ داف التنمية املستدامة حبلول عاأب  2٠3٠يسـتلزأب جلسـريو وجلـرية التقـدأب ،و اصـة يف املنـاطة
ال جلتحما أ ش ع ك من األمراضو
الصح اإلجنا ي وصح األم والوليد والطفل
• بلهل معدل الوقيا الن ااية عل صعيد العامل  2١6الة وقاة ن ااية لكـا  ١٠٠ ٠٠٠مولـود
ي يف عـاأب 2٠١5و ويتنلـ لقيـة أايـة أقـا مـن  ٧٠الـة وقـاة ن ااـية حبلـول عـاأب 2٠3٠
معــدل اض ــاض اــنو قــدره  ٧.5يف املائــة عل ـ األقــا ،أ أ ثــر مــن مــعا املعــدل الســنو
للتقــدأب اقــرز مــن عــاأب  2٠٠٠عــاأب 2٠١5و وميكــن الوقاي ـة مــن معاــم الوقيــا الن ااــيةو
ويف ع ــاأب  ،2٠١6اا ــت اد نس ــبة  ٧8يف املائ ــة م ــن املوالي ــد األ ي ــاك ــول الع ــامل م ــن الرعاي ــة
امل ــا رة أثن ــاك ال ــو دة ،مقاب ــا  6١يف املائ ــة يف ع ــاأب 2٠٠٠و أم ــا يف أقريقي ــا جن ــوب الص ــحراك
الكشل ،قلم يتجاوز املعدل نسبة  53يف املائة من املواليد األ ياك يف عاأب 2٠١6و
• ـ ــاي مع ـ ــدل وقي ـ ــا األط ـ ــال دوي ا ـ ــن ا امسـ ـ ــة يف أرج ـ ــاك الع ـ ــامل  ٤3ال ـ ــة وق ـ ـ ـاة لكـ ـ ــا
 ١ ٠٠٠مول ــود ــي يف ع ــاأب 2٠١5و وميث ــا ــلا املع ــدل اض ام ــا بنس ــبة  ٤٤يف املائ ــة من ــل
ع ــاأب 2٠٠٠و و جل ـ ـزال الوقي ــا ب ـ ـ األط ــال دوي ا ــن ا امسـ ــة مرجل ع ــة يف أقريقي ــا جنـ ــوب
الصحراك الكشل ،ي اجلا  8٤الة وقاة لكا  ١ ٠٠٠مولود ي يف عاأب 2٠١5و
• يكوي األط ال أ ثر مع ا تالل الثمانية والعشرين يوما األو من عمر م (قوة ديثي الـو دة)و
ويف ع ـ ــاأب  ،2٠١5بل ـ ــهل مع ـ ــدل وقي ـ ــا ـ ــديثي ال ـ ــو دة يف أرج ـ ــاك الع ـ ــامل  ١9ال ـ ــة وق ـ ــاة لك ـ ــا
 ١ ٠٠٠مولود ي ،أ عض اض من  3١الة وقاة لكا  ١ ٠٠٠مولود ي يف عـاأب 2٠٠٠و
وجلبلــهل وقيــا املواليــد أعل ـ نســبة يف واــض وجنــوب آاــيا ويف أقريقيــا جنــوب الصــحراك الكــشل،
مبعدل  29وقاة لكا  ١ ٠٠٠مولود ي يف ا من له املناطة يف عاأب 2٠١5و
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• جلعــد الوقايــة مــن اجمــا العــارض واجــد مــن ــا محــا املرا قــا مــن تــالل جعــا تــدما
الصــحة اجلنس ــية واإلجنابي ــة يف متن ــاول اجلمي ــو م ــن املتنلب ــا اجيوي ــة لص ــحة النس ــاك واألط ــال
وامل ـ ـرا ق ورقـ ــا مو ويف عـ ــاأب  ،2٠١٧بلغـ ــا نسـ ــبة النسـ ــاك يف اـ ــن اإلجنـ ــاب (مـ ــن ١5
 ٤9اــنة) يف أرجــاك العــامل الل ـواب جــرل جللبيــة ــاجت ن مــن تــدما جلناــيم األاــرة عاــتخداأب
أا ــالي ديث ــة  ٧8يف املائ ــة م ــن النس ــاك املتزوج ــا أو املرجلبن ــا بعالق ــة اقـ ـواي ،أ بـ ـزايدة
عن نسبة  ٧5يف املائة ال لققـا يف عـاأب 2٠٠٠و وقـد أ ـرز جلقـدأب بـري يف أقـا البلـداي كـوا،
مو زايدة  ١8نقنة ميوية من عاأب  2٠٠٠عاأب 2٠١٧و
• عل الصعيد العاملي ،اض ض معدل الو دا ب املرا قا ن جلواوح أعمار ن ب  ١5و ١9
عامــا بنســبة  2١يف املائــة مــن عــاأب  2٠٠٠عــاأب 2٠١5؛ ويف أمريكــا الشــمالية وجنــوب آاــيا،
ي ـزال مرجل عــا يف ثلثــي
اض ــض ثــر مــن  5٠يف املائــةو بيــد أي معــدل الــو دة لــدل املرا قــا
ييو البلداي ،ي اجلا أ ثر من  2٠و دة لكا  ١ ٠٠٠قتاة مرا قة يف عاأب 2٠١5و
األُراض امليند
• أ ــرز جلقــدأب بــري يف مكاقحــة األمـراض املعديــةو قعلـ الصــعيد العــاملي اــجلا يف عــاأب 2٠١5
نســبة  ٠.3يف املائــة مــن اإلصــاع اجلديــدة ب ــريوس نقــص املناعــة البش ـرية لكــا  ١ ٠٠٠مــن
األش ـ ــخا أ ـ ــري املص ـ ــاب ؛ وم ـ ــن بـ ـ ـ األط ـ ــال دوي ا ـ ــن ا امس ـ ــة عش ـ ــرة ،ـ ــدثا نس ـ ــبة
 ٠.٠8يف املائ ـ ــة م ـ ــن اإلص ـ ــاع اجلدي ـ ــدة عل ـ ــريوسو ومتث ـ ــا جللـ ـ ـ البي ـ ــا اض ام ـ ــا بنس ـ ــبة
 ٤5يف املائة و  ٧١يف املائة ،عل التوايف ،منل عاأب 2٠٠٠و وظلا معد اإلصـابة ب ـريوس
نقــص املناعــة البش ـرية األعل ـ يف أقريقيــا جنــوب الصــحراك الكــشل ،ي ـ اــجلا  ١.5صــابة
جديدة لكا  ١ ٠٠٠شخص أري مصابو
• يف ع ـ ــاأب  ،2٠١5أبلـ ـ ــهل عـ ـ ــن وقـ ـ ــوع  ١٠.٤مليـ ـ ــوي ص ـ ــابة جديـ ـ ــدة علسـ ـ ــا يف أرجـ ـ ــاك العـ ـ ــامل،
و ــو مــا ميثــا  ١٤2الــة جديــدة لكــا  ١٠٠ ٠٠٠شــخص ،أو اض امــا بنســبة  ١٧يف املائــة
منـ ـ ــل عـ ـ ــاأب 2٠٠٠و ويف عـ ـ ــاأب  ،2٠١5بلـ ـ ــهل معـ ـ ــدل اإلصـ ـ ــابة عملـ ـ ــالراي يف العـ ـ ــامل  9٤مريضـ ـ ــا
لكـ ــا  ١ ٠٠٠شـ ــخص مع ـ ــرض للخنـ ــر ،عض ـ ــاض نسـ ــبته  ٤١يف املائ ـ ــة منـ ــل ع ـ ــاأب 2٠٠٠و
ويف عاأب  ،2٠١5ا تـاج  ١.6بليـوي شـخص العـالج والرعايـة اجلماعيـة أو ال رديـة ل مـراض
املدارية امل ملة ،عض اض نسبته  2١يف املائة عن عاأب 2٠١٠و
• جلعــزل ـوايف  ١.3٤مليــوي وقــاة الت ــاب الكبــد يف عــاأب  ،2٠١5مبــا قي ــا  ٠.9مليــوي وقــاة
بسب الت اب الكبد عكو وميكن الوقايـة مـن الت ـاب الكبـد عك عـن طريـة اللقا ـا ؛ وازداد
جلغنيـ ــة اللقا ـ ــا يف أرجـ ــاك العـ ــامل هلـ ــلا املـ ــرض ب ـ ـ األط ـ ــال الـ ــلين بلغ ـ ـوا اـ ــنة مـ ــن عمـ ــر م
من  29يف املائة يف عاأب  8٤ 2٠٠٠يف املائة يف عاأب 2٠١5و
• م ــن عوام ــا ا نـ ــر الرئيس ــية ل م ـ ـراض املعدي ــة والوقيـ ــا ا قتق ــار
والصرف الصحي والنااقة الصحية ال جلؤثر بشكا أري متناا عل
الكـ ــشل وواـ ــض آاـ ــيا وجنو ـ ــاو وبلغـ ــا معـ ــد الوقيـ ــا بسـ ــب
وت ـ ــدما الص ـ ــرف الص ـ ــحي والنااق ـ ــة الص ـ ــحية يف ـ ـ ـاجل املننقتـ ـ ـ
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 ١٠٠ ٠٠٠ش ــخص ،عل ـ الت ـوايف ،مقارن ــة ب ـ ـ  ١2وق ــاة لك ــا  ١٠٠ ٠٠٠ش ــخص يف أرج ــاك
العامل يف عاأب 2٠١2و
األُراض غذ امليند والصح الين لي
• بلغ ــا الوقي ــا املبك ــرة (قب ــا  ٧٠عام ــا م ــن العم ــر) بس ــب أمـ ـراض القلـ ـ واألوعي ــة الدموي ــة
والسـ ـ ـ ــرطاي وأم ـ ـ ـ ـراض اجل ـ ـ ـ ــاز التن سـ ـ ـ ــي املزمنـ ـ ـ ــة وداك السـ ـ ـ ــكر ـ ـ ـ ـوايف  ١3مليـ ـ ـ ــوي نسـ ـ ـ ــمة
يف عـ ــاأب  2٠١5متثـ ــا نسـ ــبة  ٤3يف املائـ ــة مـ ــن ييـ ــو الوقيـ ــا املبكـ ــرة عل ـ ـ الصـ ــعيد العـ ــامليو
ويف ال ــوة مــن عــاأب  2٠٠٠عــاأب  ،2٠١5اض ــض تنــر الوقــاة ب ـ اــن  3٠و  ٧٠عامــا
نتيجــة أل ــد ــله األاــباب األربعــة مــن  ١9 23يف املائــة ،أ أقــا م ـن املعــدل املنلــوب
لبلوغ دف يض الوقيا املبكرة مبا يعادل الثل حبلول عاأب 2٠3٠و
ا نتحـ ـ ــارو و ـ ـ ــدثا يف العـ ـ ــامل دـ ـ ــو
• ميكـ ـ ــن لالمـ ـ ــنراع العقليـ ـ ــة ا تيـ ـ ــاب أي جلـ ـ ــؤد
 8٠٠ ٠٠٠الــة انتحــار جلقريبــا يف عــاأب  ،2٠١5ي ـ يبلــهل عــدد الرجــال اقتمــا انتحــار م
معا عدد النساكو
• يس م جلعاطي التبهل والكحول يف زايدة ع ك األمراض أري املعديةو وقد صد  ١8٠طرقـا علـ
اجل اقي ــة منامـ ــة الص ــحة العامليـ ــة اإلطاري ــة بشـ ــقي مكاقح ــة التبـ ــهل ،و ــو مـ ــا ميث ــا  9٠يف املائـ ــة
مــن اــكاي العــاملو ومــو ذل ـ  ،ااــت ل أ ثــر مــن  ١.١بليــوي شــخص ،معام ــم مــن الرجــال،
التبــهل يف ع ــاأب 2٠١5و واض ــض معــدل انتش ــار الت ــدت ب ـ األق ـراد الب ــالغ  ١5ا ــنة ق ــق ثر
مـ ــن  23يف املائـ ــة يف عـ ــاأب  2١ 2٠٠٧يف املائـ ــة يف عـ ــاأب 2٠١3و ويف عـ ــاأب  ،2٠١6بلـ ــهل
متواض اات الك الكحول النقي  6.٤لـوا اـنواي لكـا شـخص بـ األقـراد البـالغ  ١5اـنة
من العمر أو أ ثرو
• يعـ ــد جللـ ــو اهل ـ ـواك الـ ــداتلي واقـ ــيض أ ـ ــش املخـ ــاطر الصـ ــحية البيييـ ــةو قعل ـ ـ الصـ ــعيد العـ ــاملي
يف ع ـ ــاأب  ،2٠١2أدل جلل ـ ــو اهل ـ ـواك ال ـ ــداتلي الن ـ ــاجم الن ـ ــي عا ـ ــتخداأب وق ـ ــود أ ـ ــري ناي ـ ــا
ـوايف  ٤.3ماليـ وقــاة ،بينمــا أدل جللــو اهلـواك اقــيض النــاجم
أو جلكنولوجيــا أــري قعالــة
ـوايف
عــن ر ــة املــرور أو املصــادر الصــناعية أو ــر الن ــااي أو ا ـوا الوقــود الســكين
 3مالي الة وقاةو
املخاطر الصحي األخرى
• يف عاأب  ،2٠١3جلُويف وايف  ١.25مليوي شخص من جـراك صـاع يـة عـن ـواد املـرور
علـ ـ ـ الن ـ ــر  ،و ـ ــي الس ـ ــب الرئيس ـ ــي للوق ـ ــاة بـ ـ ـ ال ـ ــل ور الب ـ ــالغ ال ـ ــلين جلـ ـ ـواوح أعم ـ ــار م
ب  ١5و  29عاماو وقد زاد الوقيـا النايـة عـن ـواد املـرور علـ النـر بنحـو  ١3يف
املائة عل الصعيد العاملي منل عاأب 2٠٠٠و
• يف ييــو أدــاك العــامل جلــويف يف عــاأب  2٠١5مــا يقــدر ب ــنحو  ١٠8 ٠٠٠شــخص بســب جلســمم
أـ ــري مقص ـ ــودو وميثـ ــا ـ ــلا ال ـ ــرقم  ١.5وقـ ــاة لك ـ ــا  ١٠٠ ٠٠٠شـ ــخص ،أ عض ـ ــاض ق ـ ــدره
 33يف املائة منل عاأب 2٠٠٠و
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النظم الصحي والتمو ل
• يف عـ ــاأب  ،2٠١5بلـ ــهل ملمـ ــوع التـ ــدققا املاليـ ــة الرطيـ ــة املخصصـ ــة للبحـ ــو النبيـ ــة والصـ ــحة
األاااــية مــن ييــو البلــداي املادــة واملنامــا املتعــددة األطـراف  9.٧باليـ دو ر ،أ بـزايدة
 3٠يف املائــة علقيمــة اجقيقيــة منــل عــاأب 2٠١٠و واــامها البلــداي األعضــاك يف جلنــة املســاعدة
اإلكائي ــة التابع ــة ملنام ــة التع ــاوي والتنمي ــة يف املي ــداي ا قتص ــاد مب ــا ملموع ــه  ٤.3بالي ـ دو ر
من لا املبلهلو
• جلش ــري البي ــا املتا ــة م ــن ع ــاأب  2٠٠5ع ــاأب  2٠١5أي م ــا يزي ــد علـ ـ  ٤٠يف املائ ــة
مــن ييــو البلــداي لــدي ا أقــا مــن طبي ـ وا ــد لكــا  ١ ٠٠٠شــخص ،و ـوايف نصــا ييــو
البل ــداي ل ــدي ا أق ــا م ــن ثالث ــة رم ـ أو ق ــابال لك ــا  ١ ٠٠٠ش ــخصو وجلقريب ــا يي ــو أق ــا
البلداي كوا لدي ا أقا من طبي وا د وأقا من ثالثة رم لكا  ١ ٠٠٠شخصو

اهلدف  - 4ضتمان التينلتيم اجليتد املنصتل وال تاُل للوميتع وتينز تز فتر التتينلم ُتدى
احلياة للوميع
 - 8يتنل لقية التعليم اجليد املنصا والشاما للجميو زايدة اجل ود ،و ايما يف أقريقيـا جنـوب
الصـ ــحراك الكـ ــشل وجنـ ــوب آاـ ــيا ،ومـ ــن أجـ ــا ال يـ ــا الضـ ــعي ة مـ ــن السـ ــكاي ،مبـ ــن قـ ــي م األشـ ــخا
ذوو اإلعاقة والشعوب األصلية واألط ال الالجيوي واألط ال ال قراك يف املناطة الري يةو
• يف عــاأب  ،2٠١٤التحــة ط ــالي مــن بـ ثالثــة أط ــال يف العــامل مبر لــة مــا قبــا التعلــيم ا بتــدائي
أو التعلــيم ا بتــدائي يف الســنة الســابقة للســن الرطــي لــدتول املــدارس ا بتدائيــةو أــري أي ــله
النسبة بلغا  ٤من  ١٠أط ال ققض يف أقا البلداي كواو
• عل الرأم من املكاا الكبرية ال لققا يف ا لتحا علتعلـيم علـ مـدل السـنوا ا مـ
عشــرة األتــرية يف ييــو أدــاك العــامل ،بلــهل صــايف النسـ املعدلــة لاللتحــا علتعلــيم  9١يف املائــة
للتعل ـ ــيم ا بت ـ ــدائي ،و  8٤يف املائ ـ ــة للتعل ـ ــيم الث ـ ــانو  ،و  63يف املائ ـ ــة للتعل ـ ــيم ق ـ ــو الث ـ ــانو
يف عاأب 2٠١٤و وبلهل عدد األط ـال والشـباب أـري امللتحقـ عملـدارس دـو  263مليـوي ،مـن م
 6١ملي ـ ــوي ط ـ ــا يف ا ـ ــن الدراا ـ ــة ا بتدائي ـ ــةو ويوج ـ ــد أ ث ـ ــر م ـ ــن  ٧٠يف املائ ـ ــة م ـ ــن ي ـ ــايف
األشـ ــخا أـ ــري امللتحق ـ ـ علتعلـ ــيم ا بتـ ــدائي والثـ ــانو يف أقريقيـ ــا جنـ ــوب الصـ ــحراك الكـ ــشل
وجنوب آاياو
• عل ـ الــرأم مــن أي عــدد األط ــال امللتحق ـ عملــدارس أ ــش مــن أ وقــا مض ـ  ،قــإي العديــد
م ــن م يكتس ــبوي امل ــارا األااا ــية يف القـ ـراكة والرايم ــيا و وجلب ـ ـ دراا ــا جلقي ــيم ال ــتعلم
األتـ ـ ـ ــرية ال ـ ـ ـ ـ أجريـ ـ ـ ــا بشـ ـ ـ ــقي  9مـ ـ ـ ــن  2٤بلـ ـ ـ ــدا يف أقريقيـ ـ ـ ــا جنـ ـ ـ ــوب الصـ ـ ـ ــحراك الكـ ـ ـ ــشل،
و  6م ــن  ١5بل ــدا يف أمريك ــا الالجليني ــة ال ـ جلت ــوقر عن ــا بي ـا  ،أي أق ــا م ــن نص ــا التالمي ـل
يف اي ـ ـ ــة التعل ـ ـ ــيم ا بت ـ ـ ــدائي ق ـ ـ ــد ا تس ـ ـ ــبوا املس ـ ـ ــتواي ال ـ ـ ــدنيا م ـ ـ ــن الك ـ ـ ــاكة يف الرايم ـ ـ ــيا و
ويف  6م ــن  2٤بل ــدا يف أقريقي ــا جن ــوب الص ــحراك الك ــشل جلت ــوقر عن ــا بي ــا  ،ا تسـ ـ أق ــا
من نصا التالميل اللين أ وا جلعليم م ا بتدائي املستواي الدنيا من الك اكة يف القراكةو
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• جلشكا قضااي اإلنصاف لداي بريا يف ملال التعليم س جلقييم أجر ديثاو ق ي ييـو البلـداي
ال جلتواقر عن ا بيا  ،قـة األط ـال مـن أأـس األاـر املعيشـية البالغـة نسـبت ا  2٠يف املائـة قـدرا
أ ش من الك اكة يف القراكة يف اية التعليم ا بتدائي واإلعـداد مقارنـة عألط ـال مـن أققـر األاـر
املعيشــية البالغــة نســبت ا  2٠يف املائــةو ويف معاــم البلــداي ال ـ جلت ـواقر عن ــا بيــا  ،اــجا أط ــال
املناطة اجضرية نسبة أعل يف القراكة مقارنة ط ال املناطة الري يةو
• يقوض نقص املدرا املـدرب واجالـة السـيية للمـدارس يف العديـد مـن أدـاك العـامل قـر التعلـيم
اجلي ــد للجمي ــوو ول ــدل أقريقي ــا جن ــوب الص ــحراك الك ــشل نس ــبة منخ ض ــة نس ــبيا م ــن املدرا ـ
امل ـ ــدرب يف مر ل ـ ــة م ـ ــا قب ـ ــا ا بت ـ ــدائي وا بت ـ ــدائي والث ـ ــانو ( ٤٤يف املائ ـ ــة ،و  ٧٤يف املائ ـ ــة،
و  55يف املائة ،عل التـوايف)و وعـالوة علـ ذلـ  ،جلتـوقر الك ـرعك أو ميـاه الشـرب يف معاـم
املدارس يف املننقةو
• ااتنادا بيا مستمدة من  65بلدا ميا ،يزيد متواض نسبة املدارس ال ميكن ا الوصـول
اجوااي واإلنونا ألأراض التـدري عـن  6٠يف املائـة يف التعلـيم ا بتـدائي والثـانو علـ
الس ـواكو أــري أي ــله اجصــة جلقــا عــن  ٤٠يف املائــة يف أ ثــر مــن نصــا بلــداي أقريقيــا جنــوب
الصحراك الكشل ال جلتواقر عن ا بيا و
• بلغ ـ ــا املس ـ ــاعدة اإلكائي ـ ــة الرطي ـ ــة م ـ ــن أج ـ ــا امل ـ ــنا الدراا ـ ــية بلي ـ ــوي دو ر يف ع ـ ــاأب ،2٠١5
أ اض ض ــا ع ــن مبل ــهل  ١.2بلي ــوي دو ر يف ع ــاأب 2٠١٤و و ان ــا أاـ ـواليا وقرنس ــا واململك ــة
املتحدة لشينانيا العام وأيرلندا الشمالية من أ ش البلداي املسامهةو

اهلدف  - 5حت يق املساواة ني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات
ي ـزال التب ــاين بـ ـ اجلنسـ ـ قائم ــا يف أرج ــاك الع ــامل ،ــا حيـ ـرأب النس ــاك وال تي ــا م ــن ق ــوق ن
-9
األااا ــية وم ــن قرص ـ نو وا ــيتنل لقي ــة املس ــاواة ب ـ اجلنس ـ ومتك ـ النس ــاك وال تي ــا ب ــلل املزي ــد
مــن اجل ــود اجثيثــة ،مبــا يف ذل ـ األطــر القانونيــة ،ملكاقحــة التمييــز اجلنس ـا العميــة اجلــلور الــل ث ـريا
ما ينجم عن مواقا أبوية ومعايري اجتماعية ذا صلةو
• ااــتنادا بيــا مســتقاة مــن  8٧بلــدا يف ال ــوة مــن عــاأب  ،2٠١6 2٠٠5أقــاد نســبة
 ١9يف املائــة مــن النســاك اللـواب جلـواوح أعمــار ن بـ  ١5و  ٤9عامــا ــن قــد جلعرمــن لعنــا
جس ــد و/أو جنس ــي عل ـ ي ــد عش ــري مح ــيم ت ــالل ق ــوة ا ث ــين عش ــر ش ـ را الس ــابقة للدراا ــة
ا اتقصائيةو ويف اجا القصول ،ميكن أي يـؤد ـلا العنـا الوقـاةو ويف عـاأب ،2٠١2
قُتا جلقريبـا نصـا ييـو النسـاك مـن مـحااي القتـا العمـد يف أرجـاك العـامل علـ يـد عشـري أو أ ـد
أقراد األارة ،مقابا  6يف املائة من الضحااي الل ورو
• زواج األط ــال آت ــل يف ا ض ــاض ،ولك ــن ل ــي علس ــرعة الكاقي ــةو ويف ـ ـوايف ع ــاأب ،2٠٠٠
أقــاد ام ـرأة وا ــدة مــن ب ـ  3نســاك جلقريبــا ــن جل ـواوح أعمــار ن ب ـ  2٠و  2٤عامــا ــن
قــد جلــزوجن قبــا اــن  ١8عامــاو ويف ـوايف عــاأب  ،2٠١5انــا النســبة أ ثــر قلــيال مــن ام ـرأة
وا ـ ــدة مـ ــن ب ـ ـ  ٤نسـ ــاكو ويُعـ ــزل ـ ــلا الواجـ ــو اض ـ ــاض أ ثـ ــر ـ ــدة يف معـ ــدل الـ ــزواج
ب ال تيا دوي ان ا امسة عشرة تالل جلل ال وةو
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• جلراجعــا املماراــا الضــارة املتمثلــة يف جلشــويه/بو األعضــاك التنااــلية لــة بنســبة  2٤يف املائــة
منل وايف عاأب 2٠٠٠و ومو ذل  ،يزال انتشـار ـله املماراـا مرجل عـا يف بعـض مـن البلـداي
الثالث ـ ال ـ جلت ـواقر عن ــا بيــا متثل ــاو ويف جلل ـ البلــداي ،جلا ـر بيــا ااتقصــائية مــن ـوايف
عاأب  2٠١5أي أ ثر من قتاة وا دة من ب  3قتيـا جلـواوح أعمـار ن بـ  ١5و  ١9عامـا
خيضعن هلله العملية مقارنة حبوايف قتاة وا دة من ا قتاجل يف وايف عاأب 2٠٠٠و
• يزيـد متواــض مقــدار الوقــا الــل جلســتغرقه األعمــال املنزليــة وأعمــال الرعايــة أــري املدقوعــة األجــر
ثــر مــن ثالثــة أمــعاف علنســبة للم ـرأة مقارنــة علرجــا ،وققــا لبيــا الدرااــة ا اتقصــائية
املس ــتقاة م ــن  83بل ــدا ومننق ــةو وجلش ــري البي ــا املتا ــة أي الوق ــا ال ــل جلس ــتغرقه امل ــاأب
املنزلية ميثا نسبة برية من ال جوة ب اجلنس يف العما أري املدقوع األجرو
• علـ ـ الص ــعيد الع ــاملي ،بلغ ــا مش ــار ة املـ ـرأة يف الشمل ــا األ ادي ــة ا لـ ـ أو مل ــال النـ ـواب
الوطنيــة نســبة  23.٤يف املائــة عــاأب  ،2٠١٧أ زاد ققــض مبــا يعــادل  ١٠نقــاا ميويــة مقارنــة
بعاأب 2٠٠٠و ويشري لا التقدأب البنيك مـرورة التـزاأب ايااـي أقـول وجلـدابري و صـص أ ثـر
طمو ا من أجا جلعزيز املشار ة السيااية للمرأة ومتكين او
• جلزال املرأة ثلة متثيال قصا يف مناصـ اإلدارةو ويف معاـم البلـداي ال ـ  6٧الـ جلتـواقر عن ـا بيـا
من عاأب  2٠٠9عاأب  ،2٠١5جلشغا النساك أقا من ثل وظائا اإلدارة العليا واملتوانةو
• يتخـل مـا يزيـد بقليـا عـن نصــا النسـاك ( 52يف املائـة) اللـواب جلـواوح أعمـار ن بـ  ١5و ٤9
عامـ ــا املتزوجـ ــا أو املرجلبنـ ــا بعالقـ ــا اق ـ ـواي ق ـ ـراراهتن بشـ ــقي العالقـ ــا اجلنسـ ــية علوامـ ــي
وااــتخداأب واــائا منــو اجمــا وا ــدما الصـحيةو ويســتند ــلا البيــاي اإل صــائي البيــا
املتا ة من وايف عاأب  2٠١2علنسبة عن  ٤5بلدا ،من ا  ٤3بلدا يف املناطة الناميةو

اهلت ت تدف  - ٦ضت ت تتمان تت ت تتوافر امليت ت تتاح وخ ت تتدُات الصت ت تترف الصت ت تتحي للوميت ت تتع و دار ت ت تتا
دارة ُستداُ
 - ١٠ي اجص ــول عل ـ ـ املي ــاه وت ــدما الص ــرف الص ــحي ا من ــة و دارة ال ــنام اإليكولوجي ــة للمي ــاه
العلبـ ــة بنريقـ ــة اـ ــليمة يعـ ــد مـ ــن األمـ ــور الضـ ــرورية جمايـ ــة الصـ ــحة البش ـ ـرية ولقيـ ــة ا اـ ــتدامة البيييـ ــة
وا زد ار ا قتصاد و
• يف عــاأب  ،2٠١5ااــتخدأب  6.6باليـ شــخص (أ أ ثــر مــن  9٠يف املائــة مــن اــكاي العــامل)
مصادر فسنة ملياه الشرب وااتخدأب  ٤.9بالي شـخص (أ ثـر مـن ثلثـي اـكاي العـامل) مراقـة
فســنة للصــرف الصــحيو ويف لتــا اجــالت  ،يعــيني أأل ـ اقــروم يف املنــاطة الري يــةو وجلــوقري
ت ــدما الص ــرف الص ــحي األااا ــية جلمي ــو الن ــاس والقض ــاك عل ـ ـ ارا ــة التغ ــوا يف الع ـ ـراك
أري ا منة ايتنل جلسريو وجلرية التقدأب بدرجة بـرية يف املنـاطة الري يـة يف واـض آاـيا وجنو ـا،
وشر آايا وجنوب شرق ا ،ويف أقريقيا جنوب الصحراك الكشلو
• جلعتمـ ــد اإلدارة ال عالـ ــة للميـ ــاه والصـ ــرف الصـ ــحي عل ـ ـ مشـ ــار ة طائ ـ ــة وااـ ــعة مـ ــن أصـ ــحاب
املصلحة ،مبـا يف ذلـ ا تمعـا اقليـةو وقـد أظ ـر ااتقصـاك أجـر يف ال ـوة 2٠١٧-2٠١6
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أي أ ثر من 8٠يف املائة مـن البلـداي ال ـ  ٧٤ا يبـة عليـه جلنبـة جـراكا فـددة بومـوح إلشـراك
املست يدين من ا دما /ا تمعا اقلية يف دارة املياه والصرف الصحيو
• يعيني أ ثـر مـن بليـو شـخص يف العـامل يف بلـداي جلعـا مـن قـرا اإلج ـاد املـائي ،الـل يُعـرف
نــه ارجل ــاع نســبة ا اــت الك اإليــايف للميــاه العلبــة املـوارد اإلياليــة للميــاه العلبــة املتجــددة
حبي جلتجاوز عتبة  25يف املائةو وجلعا مناطة مشال أقريقيا وأـرب آاـيا مـن مسـتواي ج ـاد
مائي جلتجاوز  6٠يف املائة ،ا يقو ا تمال دو مشكلة ندرة املياه يف املستقباو
• يف عاأب  ،2٠١2أقاد  65يف املائة من البلـداي ال ـ  ١3٠الـ أجابـا علـ ا اتقصـاك بشـقي
اإلدارة املتكاملة للموارد املائية ا جلنبة تننا لةدارة عل الصعيد الوطينو
• جلزايــد املســاعدة اإلكائيــة الرطيــة املوج ــة لقنــاع امليــاه جلزايــدا منــردا ،ولكن ــا ظلــا اثبتــة نســبيا
حصة من ملموع مدقوعا املساعدة اإلكائية الرطية ،ي ظلا نسبت ا  5يف املائة جلقريبا منل
عاأب 2٠٠5و ويف عاأب  ،2٠١5بلـهل ملمـوع مـدقوعا املسـاعدة اإلكائيـة الرطيـة املوج ـة قنـاع
املياه  8.6بالي دو ر ،أ بزايدة قدر ا  6٧يف املائة علقيمة اجقيقية منل عاأب 2٠٠5و

اهل تتدف  - 7ض تتمان ص تتوب اجلمي تتع تكلفت ت ُيس تتورة عل تتى خ تتدُات الطاقت ت احلد ت ت
املوثوق واملستداُ
 - ١١ي ي التقدأب اقرز يف ـا ملـال مـن ملـا الناقـة املسـتدامة عملتنلبـا الالزمـة لتمكـ اجلميـو
من اجصول عل الناقة ولقية الغااي املتعلقة علناقة املتجددة و اكة ااتخداأب الناقةو وايتنل جراك
لسينا قيقيـة يف ـلا الصـدد رقـو مسـتول التمويـا و بـداك التزامـا أ ثـر جـرأة علـ صـعيد السيااـا ،
جان ااتعداد البلداي لتوايو ننا ااتخداأب التكنولوجيا اجلديدة بدرجة بريةو
• جل ـواقر الك ــرعك مل ــا نس ــبته  85.3يف املائ ــة م ــن ا ــكاي الع ــامل يف ع ــاأب  ،2٠١٤أ أي ال ـزايدة
مل جلتج ــاوز  ٠.3يف املائ ــة منـ ــل ع ــاأب 2٠١2و و ـ ــلا يع ــين أي  ١.٠6بليـ ــوي ش ــخص ،معام ـ ــم
م ــن ا ــكاي املن ــاطة الري ي ــة ،م ــا زالـ ـوا يعيش ــوي ب ــدوي ـرعكو ويع ــيني نص ــا ــؤ ك الس ــكاي
يف أقريقيا جنوب الصحراك الكشلو
• جلـ ـ ـواقر أنـ ـ ـواع الوق ـ ــود والتكنولوجي ـ ــا الناي ـ ــة ألأـ ـ ـراض الن ـ ــي مل ـ ــا نس ـ ــبته  5٧.٤يف املائ ـ ــة
م ـ ــن الس ـ ــكاي يف ع ـ ــاأب  ،2٠١٤أ ب ـ ـزايدة ط ي ـ ــة ع ـ ــن نس ـ ــبة  56.5يف املائ ـ ــة ال ـ ـ ا ـ ــجلا
يف ع ــاأب 2٠١2و ق ــال يـ ـزال أ ث ــر م ــن  3باليـ ـ ش ــخص ،معام ــم يف آا ــيا وأقريقي ــا جن ــوب
الصحراك الكشل ،فروم من وقود الن ي النايا والتكنولوجيا األ ثر اكةو
• زاد صــة ااــت الك الناقــة املتجــددة مــن ا اــت الك الن ــائي للناقــة بنســبة ط ي ــة ،ي ـ
انتقلــا مــن  ١٧.9يف املائــة يف عــاأب  ١8.3 2٠١2يف املائــة يف عــاأب 2٠١٤و ويعــزل اجلــزك
األ ــش مــن ــله الـزايدة زايدة ااــت الك الك ــرعك املتجــددة الـ يــتم جلوليــد ا بوااــنة الناقــة
املائية وال شمسية والرحييةو وما زالا الناقة الشمسية والناقة الرحيية جلس ماي حبصة مييلة نسبيا
يف ااــت الك الناقــة ،رأــم أ مــا ش ـ دات ك ـوا ا ـريعا يف الســنوا األتــريةو والتحــد املاثــا ا ي
ــو زايدة مس ــامهة الناق ــة املتج ــددة يف اا ــت الك الناق ــة يف قن ــاعي التس ــخ والنق ــا ،الل ــلين
يستقثراي معا بنسبة  8٠يف املائة من ا ات الك العاملي للناقةو
17-07553

11/24

E/2017/66

• قيم ــا بـ ـ ع ــامي  2٠١2و  ،2٠١٤ت ض ــا ثالث ــة أرعع البل ــداي الـ ـ ـ  2٠األ ث ــر اا ــت ال ا
للناقة يف العامل من ثاقة اات الك الناقة ،ال جلُعرف ا نسبة الناقة املستخدمة لكـا و ـدة
من الناجلحمل اقلي اإليايفو وقد جلسس لقية لا ا ض اض أاااا ب ضـا زايدة ـاكة ااـتخداأب
الناقة يف قناعي الصناعة والنقاو أـري أي ـلا التقـدأب مـا زال أـري ـاف لتحقيـة الغايـة املتمثلـة
يف مضاع ة املعدل العاملي للتحسن يف اكة ااتخداأب الناقةو

اهل تتدف  - 8تينز تتز النم تتو االقتص تتادي املط تترد وال تتاُل للومي تتع واملس تتتدامق والينمالت ت
الكاُل واملنتو ق وتوفذ الينمل الالئق للوميع
 - ١2ي رقو نتاجية العمالـة ،وت ـض معـدل البنالـة و اـيما بـ الشـباب ،ولسـ قـر الوصـول
ا دما واملناقو املالية يعد من املكو األاااية للنمو ا قتصاد املستداأب والشاماو
• علـ ـ النن ــا الع ــاملي ،ارجل ــو متوا ــض مع ــدل النم ــو الس ــنو لنص ــي ال ــرد م ــن النـ ـاجلحمل اقل ــي
اإليايف اجقيقي من  ٠.9يف املائـة يف ال ـوة مـا بـ عـامي  2٠٠5و  ١.6 2٠٠9يف املائـة
يف ال ــوة مــا ب ـ عــامي  2٠١٠و 2٠١5ويف أقــا البلــداي كــوا ،ارجل ــو معــدل كــو نصــي ال ــرد
من  3.5من املائة قيما ب عـامي  2٠٠٠و  ٤.6 2٠٠٤يف املائـة قيمـا بـ عـامي 2٠٠5
و  ،2٠٠9قب ـ ــا أي ي ـ ــنخ ض  2.5يف املائ ـ ــة قيم ـ ــا بـ ـ ـ ع ـ ــامي  2٠١٠و 2٠١5و وا ـ ــل
متواــض املعــدل الســنو اإليــايف لنمــو الن ـاجلحمل اقلــي يف أقــا البلــداي ك ـوا اها ــا ــاثال ،ي ـ
اض ـض مــن  ٧.١يف املائــة قيمــا بـ عـامي  2٠٠5و  ٤.9 2٠٠9يف املائــة قيمــا بـ عــامي
 2٠١٠و  ،2٠١5أ أنه دوي بلوغ أاية ال ـ  ٧يف املائة اقددة يف أ داف التنمية املستدامةو
• اض ضــا نتاجيــة العمالــة (معــدل النمــو الســنو للن ـاجلحمل اقلــي اإليــايف اجقيقــي لكــا عامــا)
عل ـ الص ــعيد الع ــاملي م ــن  2.9يف املائ ــة قيم ــا ب ـ ع ــامي  2٠٠٠و  ١.9 2٠٠8يف املائ ــة
قيم ــا ب ـ ـ ع ــامي  2٠٠9و 2٠١6و وميث ــا ـ ــلا ا ض ــاض يف النم ــو جلن ــورا ا ــلبيا لالقتصـ ــاد
العاملي ،ويوك آاثرا البية عل مستواي املعيشة واألجور اجقيقيةو
• وص ــا املع ــدل الع ــاملي للبنال ــة  5.٧يف املائ ــة يف ع ــاأب  ،2٠١6و ان ــا النس ــاك أ ث ــر عرم ــة
للبنالــة مــن الرجــال يف ييــو ال يــا العمريــةو و ــاي الشــباب أ ثــر عرمــة للبنالــة مــن البــالغ
ثــال مـرا  ،ققــد بلــهل معــدل البنالــة بـ الشــباب  ١2.8يف املائــة وبـ البــالغ  ٤.٤يف املائــة
يف عاأب 2٠١6و وعالوة عل ذل  ،ق ـي أ ثـر مـن  ٧6يف املائـة مـن البلـداي الـ جلـواقر عن ـا
بي ــا  ،ن ــاك أ ث ــر م ــن ش ــاب وا ــد م ــن ــا  ١٠ش ــباب أ ــري ملتح ــة علنا ــاأب التعليم ــي
وأ ـ ــري عام ـ ــاو وجلك ـ ــوي الش ـ ــاع أ ث ـ ــر عرم ـ ــة للبنال ـ ــة م ـ ــن الش ـ ــباي يف ـ ـ ـوايف  ٧٠يف املائ ـ ــة
من البلداي ال جلواقر عن ا بيا و
• رأم أي عدد األط ال العامل ن جلواوح أعمار م ب  5و  ١٧اـنة اض ـض مـن  2٤6مليـوي
يف عـاأب  ١68 2٠٠٠مليـوي يف عـاأب  ،2٠١2قمـا زالـا عمالـة األط ـال مصـدر قلـة علـهلو
ويشـ ــارك أ ثـ ــر مـ ــن نصـ ــا األط ـ ــال العـ ــامل ( 85مليـ ــوي ط ـ ــا) يف أعمـ ــال تنـ ــرة ويعمـ ــا
 59يف املائة من م يف القناع الزراعـيو وأ ـرز البنـا جلقـدما أ ـش مـن األو د ،يـ اض ـض
عـ ــدد البنـ ــا املشـ ــار ا يف عمالـ ــة الن ـ ــا بنسـ ــبة ٤٠يف املائـ ــة تـ ــالل ال ـ ــوة مـ ــا ب ـ ـ عـ ــامي
 2٠٠٠و  ،2٠١2بينما اض ض عدد األو د بنسبة  25يف املائةو
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• ميك ـ ــن الوص ـ ــول ا ـ ــدما املالي ـ ــة األق ـ ـراد والش ـ ــر ا م ـ ــن دارة التغ ـ ــري يف ال ـ ــدتا ،والتعام ـ ــا
مو التقل يف التدققا النقدية ،ومرا مة األصول ،والقياأب عاتثمارا نتاجيةو وقـد زاد قـر
ا ات ادة من ا دما املالية عن طرية أج زة الصرف ا يف بنسبة  55يف املائة عل ننـا العـامل
بـ عــامي  2٠١٠و 2٠١5و وزاد عــدد قــروع املصــارف التجاريــة بنســبة  5يف املائــة تــالل ال ــوة
ن س ـ ا ،ويرجــو اض ــاض كــو عــدد ــله املصــارف زايدة ات ــة ا ــدما املاليــة الرقميــةو وعل ـ
الصـ ــعيد العـ ــاملي ،ـ ــاي نـ ــاك  6٠ج ـ ــازا للصـ ــرف ا يف و  ١٧قرعـ ــا للمصـ ــارف التجاريـ ــة لكـ ــا
 ١٠٠ ٠٠٠مـ ــن البـ ــالغ يف عـ ــاأب 2٠١5و ويف ال ـ ــوة مـ ــا ب ـ ـ عـ ــامي  2٠١١و  ،2٠١٤قـ ــتا
 ٧٠٠ملي ــوي عل ــهل س ــاع مص ـ ـرقية جدي ــدة وارجل ع ــا ص ــة الب ــالغ ال ــلين ل ــدي م س ــاب
يف مؤاسة مالية من  5١يف املائة  6١يف املائةو
• بعد انكما ط يا يف عاأب  ،2٠١٤ارجل و جم املعونة من أجا التجـارة بنسـبة  5.٤يف املائـة
علقيمـ ـ ــة اجقيقيـ ـ ــة لتصـ ـ ــا  53.9بليـ ـ ــوي دو ر يف عـ ـ ــاأب  2٠١5بسـ ـ ــب ـ ـ ــدو انتعـ ـ ــا
يف ا لتزاما املتعلقة علبنية التحتية املتصلة علتجارة وزايدة يف كـو الـدعم املوجـه للعمـا املصـريف
والزراعـ ــةو وزاد ا لتزامـ ــا املتعلقـ ــة بتقـ ــد املعونـ ــة مـ ــن أجـ ــا التجـ ــارة أقـ ــا البلـ ــداي ك ـ ـوا
يف عاأب  2٠١5مبقـدار  ٤.3باليـ دو ر لتصـا  ١٧.2بليـوي دو رو وبـدأ اإلطـار املتكامـا
املع ـ ــزز ،و ـ ــو ب ـ ــر محمل للمعون ـ ــة م ـ ــن أج ـ ــا التج ـ ــارة يص ـ ــص لتلـ ـ ـ البل ـ ــداي ،مر لت ـ ــه الثاني ـ ــة
يف عــاأب  2٠١6وايســتمر عــاأب 2٠22و ووصــلا ا لتزامــا ال ـ أعلنت ــا اجل ــا املادــة
ودقــو عل عــا مبلــهل  ١٧.3مليــوي
لصــاه ــلا اإلطــار  55.3مليــوي دو ر يف عــاأب ُ ،2٠١6
دو ر الصندو ا اتيما و

اهلتتدف  - 9قاُ ت ت حتتي ت قتتادرة علتتى الصتتمودق وحتفيتتز التصتتنيع املستتتدام ال تتاُل
للوميعق وت ويع اال تكار
 - ١3عل الرأم من التحسن املنرد يف جلحمل التصنيو ويف التشغيا ،ايلزأب هديد ا اتثمارا يف أقـا
البلــداي ك ـوا لتشــييد البنيــة التحتي ـة الالزمــة ومــماي مضــاع ة صــة الصــناعة مــن الن ـاجلحمل اقلــي اإليــايف
يف جلل البلداي حبلول عاأب 2٠3٠و
• جلُــوقر تــدما النقــا ذا الك ــاكة قــر عمــا وثــروا وجلــدقو عجلــة التنميــة ا قتصــاديةو ق ــي
ع ـ ــاأب  ،2٠١5قُـ ــدر األث ـ ــر ا قتص ـ ــاد الع ـ ــاملي (املباش ـ ــر وأ ـ ــري املباش ـ ــر) للنق ـ ــا اجل ـ ــو مببل ـ ــهل
 2.٧جلريليــوي دو ر ،أ مــا يعــادل  3.5يف املائــة مــن الن ـاجلحمل اقلــي اإليــايف العــامليو و جلس ـ م
ملموعــة أقــا البلــداي كـوا وملموعــة البلــداي الناميــة أــري الســا لية والــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة
حبصــص صــغرية جــدا يف اججــم اإليــايف للنشــاا العــاملي يف ملــايف الس ـ ر اجلــو والشــحن
اجلو  ،ذ جلواوح صة ا ملموعة من ما ما ب  ١يف املائة و  2.٧يف املائةو
• ميثا التصنيو فر ـا أاااـا للتنميـة ا قتصـادية والتوظيـا وا اـتقرار ا جتمـاعيو وعلـ الصـعيد
الع ـ ــاملي ،زاد اجص ـ ــة الـ ـ ـ جلسـ ـ ـ م ـ ــا القيم ـ ــة املض ـ ــاقة للتص ـ ــنيو يف النـ ـ ـاجلحمل اقل ـ ــي اإلي ـ ــايف
مـ ــن  ١5.3يف املائـ ــة يف عـ ــاأب  ١6.2 2٠٠5يف املائـ ــة يف عـ ــاأب 2٠١6و ويف عـ ــاأب ،2٠١6
بلهل نصي ال رد من القيمة املضاقة للتصنيو  ٤ 62١دو را يف أوروع وأمريكا الشـمالية ،مقابـا
وايف  ١٠٠دو ر يف أقا البلداي كواو
17-07553

13/24

E/2017/66

• مو لول بلداي ثـرية دـو صـناعا أ ثـر ـاكة وأقـا ااـت ال ا للناقـة ،جلـنخ ض عمومـا ثاقـة
انبعااثهتا من اث أ سيد الكربوي لكا و دة مـن و ـدا القيمـة املضـاقة للتصـنيوو ق ـي ال ـوة
مــا ب ـ عــامي  2٠٠٠و  ، 2٠١٤ت ضــا أوروع وأمريكــا الشــمالية مــن ثاقــة انبعااثهتــا بنســبة
 36يف املائةو واض ضا ثاقة ا نبعااث يف ييو البلداي العشرة األ ثـر جلصـنيعاو أـري أي ـله
ا ها ا الواعدة جلتجل يف املستول العاملي لكثاقة ا نبعااث  ،ألي صة برية مـن القيمـة
املضاقة للتصنيو يف العامل انتقلا بلداي ذا مستواي أعل من ثاقة ا نبعااث عموماو
• يف عاأب  ،2٠١٤ارجل عا ا اتثمارا املخصصة للبح والتنـوير  ١.٧يف املائـة مـن النـاجلحمل
اقلــي اإليــايف العــاملي ،بعــد أي انــا  ١.5يف املائــة يف عــاأب 2٠٠٠و وعل ـ الصــعيد العــاملي،
السكاي  ١ ٠98ع ثا لكا مليـوي شـخص يف عـاأب  ،2٠١٤وجلـواوح
بلغا نسبة البا ث
له النسبة من  63يف أقا البلداي كوا  3 5٠٠يف أوروع وأمريكا الشماليةو
• ووصــا جــم املســاعدة اإلكائيــة الرطيــة املوج ــة للبنيــة التحتيــة ا قتصــادية يف البلــداي الناميــة
 5٧بليوي دو ر يف عاأب  ،2٠١5أ بزايدة  32يف املائة علقيمة اجقيقية منل عاأب 2٠١٠و و اي
القناعاي الرئيسياي املتلقياي هللا املساعدة مها النقا والناقة ( ١9بليوي دو ر لكا من ما)و
• ما قتئ التصـنيو يتحـول أ ثـر قـق ثر دـو املنتجـا األ ثـر جلعقيـدا مـن النا يـة التكنولوجيـةو ويف
ـ أي املنتجــا القائمــة عل ـ التكنولوجيــا املتواــنة وال ائقــة التنــور مــا زالــا هتــيمن عل ـ
اإلنت ــاج التصـ ــنيعي يف ا قتص ــادا الصـ ــناعية ( ي ـ ـ جلس ـ ـ م حب ـ ـوايف  8٠يف املائ ــة مـ ــن الن ـ ـاجلحمل
اإليايف للتصنيو) ،قلم جلكد صة له املنتجا جلصا  ١٠يف املائة يف أقا البلداي كواو
• انتشــر تــدما اهلـاجلا اقمــول بســرعة وأات ــا لســكاي املنــاطة الـ انــا معزولــة مــن قبــا
أي ينضــموا ملتمــو املعلومــا العــامليو ويف عــاأب  ،2٠١6أصــبحا شــبكا اهلـاجلا اقمــول
جلغني  95يف املائة من اكاي العامل و  85يف املائة من اكاي أقا البلداي كواو

اهلدف  - 10احلد ُو انيندام املساواة داخل البلدان وفيما ينها
 - ١٤يت ــاو التقــدأب اقــرز يف اجــد مــن انعــداأب املســاواة داتــا البلــد الوا ــد وقيمــا ب ـ البلــدايو
و جل ـزال أص ـوا البلــداي الناميــة حباجــة جلعزيــز يف منتــداي صــنو الق ـرار يف املؤاســا ا قتصــادية
واملالية الدوليةو وعالوة عن ذل  ،ورأم أي التحويال املالية ميكن أي جلكوي مبثابة شـرايي يـاة ألاـر
امل ــاجرين العــامل يف ا ــارج وملتمعــاهتم اقليــة يف بلــدا م األصــلية ،قــإي ارجل ــاع جلكل ــة لويــا األمـوال
ما زال يقلا من له ال وائدو
• يف ال ــوة م ــا بـ ـ ع ــامي  2٠٠8و  ،2٠١3لس ــن نص ــي ال ــرد م ــن ال ــدتا أو ا ا ــت الك
يف أققــر قيــة مــن الســكاي ونســبت ا  ٤٠يف املائــة بســرعة أ ــش مــن املتواــض الــوطين يف  ٤9بلــدا
(جلضم ثالثة أرعع اكاي العامل) من البلداي الـ  83ال جلواقر عن ا بيا و
• مــن تــالل صــالح ناــاأب اجصــص الــل أج ـراه صــندو النقــد الــدويف يف ا ونــة األتــرية ،زاد
الصندو من صة قو التصـويا املمنو ـة للبلـداي الناميـة (الـ جلعـرف ـا البلـداي الواقعـة
يف املنــاطة الناميــة ،س ـ جلصــنيا القائمــة  M49للمنــاطة) مــن  33يف املائــة يف عــاأب 2٠١٠
 3٧يف املائــة يف عــاأب 2٠١6و و جلـزال ــله الـزايدة أقــا مــن نســبة  ٧٤يف املائــة الـ متثل ــا
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ـ ـ ــله البل ـ ـ ــداي يف العض ـ ـ ــويةو ويف ـ ـ ـ ـ أي اإلص ـ ـ ــال ا الـ ـ ـ ـ أعل ـ ـ ــن عن ـ ـ ــا البنـ ـ ـ ـ ال ـ ـ ــدويف
يف عــاأب  2٠١٠جلـزال قيــد التن يــل ،مل يغــري ذلـ اجل ــد مــن نســبة ال ـ  38يف املائــة مــن قــو
التصويا ال متتلك ا البلداي النامية يف البن الدويف لةنشاك والتعمري منل عاأب 2٠٠٠و
• اجلسو ننا اإلع اك من الراوأب اجلمر ية لصاه أقـا البلـداي كـوا والبلـداي الناميـة وهتييـة الاـروف
املواجليــة لوصــول صــادراهتا األا ـوا و ق ــي ال ــوة مــا ب ـ عــامي  2٠٠5و  ،2٠١5ارجل عــا
نســبة بنــود التعري ــا اجلمر يــة العامليــة الـ جلســت يد قي ــا املنتجــا الـ جلنشــق يف البلــداي الناميــة
عل ـ ع ــاك ير ــي مــن  5٠ ٤١يف املائــة عل ـ الصــعيد العــاملي؛ وعلنســبة للمنتجــا ال ـ
جلنشق يف أقا البلداي كوا ،ارجل عا له النسبة من  ٤9يف املائة  65يف املائةو
• جل ـزال أق ــا البل ــداي ك ـوا وال ــدول اجلزري ــة الص ــغرية النامي ــة حباج ــة مس ــاعدة م ــاقية لض ــماي
ص ـوهلا عل ـ نصــيب ا مــن قوائــد التنميــة املســتدامةو ويف عــاأب  ،2٠١5وصــا ملمــوع جلــدققا
املوارد أقا البلداي كوا والدول اجلزرية الصغرية  ٤8بليوي دو ر و  6باليـ دو ر ،علـ
التـ ـوايفو و قق ــا داني ــة بل ــداي ماد ــة الغاي ــة املتمثل ــة يف ص ــيص  ٠.١5يف املائ ــة م ــن ال ــدتا
القومي اإليايف لتمويا املساعدة اإلكائية الرطية املقدمة أقا البلداي كواو
ـد مـا بسـب ارجل ـاع جلكل ـة التحويـا
• جلقا قوائد التحويال املالية من العمال امل ـاجرين الـدولي
عموم ــاو ق ــي املتوا ــض ،جل ــرض ش ــر ا لوي ــا األمـ ـوال ومكاجل ـ الشي ــد را ــوما جلزي ــد نس ــبت ا علـ ـ
 6يف املائــة مــن املبــالهل اقولــة؛ بينمــا جل ــرض املصــارف التجاريــة راــوما نســبت ا  ١١يف املائــةو و المهــا
يرجل و ثريا عن النسبة املست دقة و ـي  3يف املائـةو ولـين انـا التكنولوجيـا اجلديـدة واقسـنة ،مثـا
اض ــاض راـوأب راــال
البناقــا املدقوعــة مســبقا والتحويــا عــش شــر ا اهلواجلــا اقمولــة ،جلــؤد
األم ـ ـوال ال ـ ــوطن (بنسـ ـ ـ جل ـ ـواوح م ـ ــا بـ ـ ـ  2و  ٤يف املائ ـ ــة) ،ق ـ ــي ـ ـ ـ ا ي ليس ـ ــا متا ـ ــة
أو مستخدمة عل ننا وااو علنسبة للكثري من القنوا ال متر قي ا التحويال املاليةو

اهلتتدف  - 11جينتتل املتتدن واملستتتوطنات الب تتر شتتاُل للوميتتع و ُن ت وقتتادرة علتتى
الصمود وُستداُ
 - ١5يف العقود األترية ،ش د العامل كوا ضراي أري مسبو و ق ـي عـاأب  ،2٠١5ـاي قرابـة  ٤باليـ
ـوايف
شــخص  5٤ -يف املائــة مــن اــكاي العــامل  -يعيشــوي يف املــدي ويُتوقــو أي يــزداد ــلا العــدد
ظ ـ ــور ل ـ ــداي ائل ـ ــة،
 5باليـ ـ ـ ش ـ ــخص حبل ـ ــول ع ـ ــاأب 2٠3٠و وأد ا ـ ــرعة التوا ـ ــو اجض ـ ــر
مبا يف ذلـ وجـود أعـداد متزايـدة مـن اـكاي األ يـاك ال قـرية ،وزايدة جللـو اهلـواك ،وعـدأب ايـة ا ـدما
األاااــية واهليا ــا األاااــية ،والز ــا العمـرا العشــوائي ،ــا جعــا املــدي أيضــا أ ثــر عرمــة للكـوار و
ويلـزأب لسـ التخنــيض اجضــر واإلدارة اجضـرية مــن أجــا جعــا األمــا ن اجضـرية يف العــامل أ ثــر مشــو
وأمن ــا ومرون ــة واا ــتدامةو ويف أاير/م ــايو  ،2٠١٧بل ــهل ع ــدد البل ــداي الـ ـ جلض ــو اياا ــا ضـ ـرية علـ ـ
املستول الوطين  ١٤9بلداو
• اض ض ــا نس ــبة ا ــكاي املن ــاطة اجضـ ـرية ال ــلين يعيش ــوي يف األ ي ــاك ال ق ــرية يف البل ــداي النامي ــة
مـ ــن  39يف املائـ ــة يف عـ ــاأب  3٠ 2٠٠٠يف املائـ ــة يف ع ـ ــاأب 2٠١٤و وعل ـ ـ الـ ــرأم مـ ــن بع ـ ــض
املكاا ـ  ،ق ــإي الع ــدد املنل ــة للس ــكاي اجض ـري ال ــلين يعيش ــوي يف األ ي ــاك ال ق ــرية ق ــد اا ــتمر
يف التزايد ،ويعزل ذل جزئيا جلسارع التحضر والنمو السكا وا قتقار ايااـا األرامـي
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واإلاــكاي املالئمــةو ق ــي عــاأب  ،2٠١٤قـ ِّـدر عــدد اــكاي اجضــر الــلين يعيشــوي يف أ يــاك ققــرية
بنحو  88٠مليوي شخص ،عملقارنة بـ  ٧92مليوي شخص من اكاي اجضر يف عاأب 2٠٠٠و
• مــو جلزايــد عــدد األشــخا الــلين ينتقلــوي املنــاطة اجض ـرية ،عــادة مــا جلواــو املــدي ــدود ا
اجلغراقيــة اــتيعاب الســكاي اجلــددو وتــالل ال ــوة مــن عــاأب  2٠٠٠عــاأب  ،2٠١5انــا
وجلـرية اجلسـاع رقعـة األرامـي اجضـرية يف ييـو منـاطة العـامل قـد هـاوز وجلـرية جلزايـد عـدد الســكاي
اجض ـ ـري و ونتيج ــة ل ــلل  ،أص ــبحا امل ــدي أق ــا ثاق ــة م ــو زايدة جم ــا ،وأص ــبا الز ــا
اجضر العشوائي يشكا لداي ل كاا األ ثر ااتدامة للتنمية اجضريةو
• متثـا زالـة الن ــااي الصـلبة و دارهتـا بنريقــة آمنـة أ ــد أ ـم ا ـدما البيييــة اجضـريةو قالن ــااي
انتش ــار
انس ــداد ا ــار  ،وجلس ــب ال يض ــا وق ــد جل ــؤد
الص ــلبة أ ــري ا مع ــة جل ــؤد
األم ـراض املنقولــة عمليــاهو وااــتنادا البيــا املســتمدة مــن املــدي يف  ١٠١بلــدا تــالل ال ــوة
من عاأب  2٠٠9عاأب  ،2٠١3قـإي  65يف املائـة مـن اـكاي املنـاطة اجضـرية حيصـلوي علـ
تدما بلدية جلمو الن ااي و
• يشـ ـ ــكا جللـ ـ ــو اهل ـ ـ ـواك أ ـ ـ ــد املخـ ـ ــاطر الكـ ـ ــشل عل ـ ـ ـ الصـ ـ ــحة البيييـ ـ ــةو ق ـ ـ ــي عـ ـ ــاأب ،2٠١٤
ــاي  9مــن ــا  ١٠أشــخا ــن يعيشــوي يف املــدي يتن ســوي ـواك أــري تثــا ملعــايري األمــاي
ال ددهتا منامة الصحة العامليةو

اهلدف  - 12ضمان وجود أمناط استهالك و نتاج ُستداُ
 - ١6يتنلـ ـ لقي ــة اهل ــدف  ١2ط ــارا وطني ــا ق ــواي لالا ــت الك واإلنت ــاج املس ــتدام يك ــوي م ــدملا
يف ا نــض الوطنيــة والقناعيــة ،ويف املماراــا التجاريــة املســتدامة واــلوك املســت لك  ،جانـ التقيــد
عملعايري الدولية املتعلقة إبدارة املواد الكيميائية والن ااي ا نرةو
• قص ـ ــا النم ـ ــو ا قتص ـ ــاد ع ـ ــن اا ـ ــتخداأب املـ ـ ـوارد النبيعي ـ ــة ـ ــو أم ـ ــر أااا ـ ــي للتنمي ـ ــة املس ـ ــتدامةو
بيــد أي األرقــاأب العامليــة جلشــري اها ــا دــو األا ـوأا ققــد زاد ا اــت الك املــاد اقلــي (املقــدار
اإليايف للمـوارد النبيعيـة املسـتخدمة يف العمليـا ا قتصـادية) مـن  ١.2يلـوأراأب  ١.3يلـوأراأب
لك ــا و ــدة م ــن النـ ـاجلحمل اقل ــي اإلي ــايف قيم ــا بـ ـ ع ــامي  2٠٠٠و 2٠١٠و وارجل ــو أيض ــا ملم ــوع
ا اــت الك املــاد اقلــي تــالل ن ـ ال ــوة  -مــن  ٤8.٧بليــوي طــن  ٧١.٠بليــوي طــنو وجلعــزل
له الزايدة جزئيا جلزايد ااتخداأب املوارد النبيعية يف ييو أداك العامل ،و ايما يف شر آاياو
• جلواصـ ــا البلـ ــداي التصـ ــد للتحـ ــداي املرجلبنـ ــة بتلـ ــو اهل ـ ـواك والوبـ ــة وامليـ ــاه والتعـ ــرض للم ـ ـواد
الكيميائيــة الســامة ،وذلـ يف ظــا ا جل اقــا البيييــة املتعــددة األطـرافو وييــو الــدول األعضــاك
يف األم ـ ــم املتح ـ ــدة جلقريب ـ ــا ـ ــي أطـ ـ ـراف يف ـ ــدل جللـ ـ ـ ا جل اقي ـ ــا علـ ـ ـ األق ـ ــاو ويُنلـ ـ ـ
مــن البلــداي ،مبوج ـ ا لتزامــا الناشــية عــن جلل ـ ا جل اقيــا  ،أي جلبلــهل عنتاــاأب عــن البيــا
واملعلوم ــا املتعلق ــة علن ــااي ا ن ــرة واملل ــواث العض ــوية الثابت ــة وامل ـ ـواد املس ــتن دة ل ـ ـ وزويو
أــري أن ــه ت ــالل ال ــوة م ــن عــاأب  ،2٠١٤ 2٠١٠مل جلك ــن ق ــد ق ــدما البي ــا واملعلوم ــا
املنلوبة اول  5٧يف املائة من األطراف يف اجل اقية عزل بشقي التحكم يف نقا الن ااي ا نرة
والــتخلص من ــا عــش اجــدود ،و  ٧١يف املائــة مــن األط ـراف يف اجل اقيــة روجلــرداأب املتعلقــة بتنبيــة
16/24

17-07553

E/2017/66

ج ـ ـراك املواقق ــة املس ــبقة ع ــن عل ــم عل ـ ـ م ـ ـواد يميائي ــة ومبي ــدا آق ــا معين ــة تن ــرة متداول ــة
يف التجــارة الدوليــة ،و  5١يف املائــة مــن األطـراف يف اجل اقيــة ااــتك ومل بشــقي امللــواث العضــوية
الثابت ـ ــةو و ان ـ ــا يي ـ ــو األطـ ـ ـراف يف بروجلو ـ ــول م ـ ــونوايل ق ـ ــد أبلغ ـ ــا بش ـ ــقي املـ ـ ـواد املس ـ ــتن دة
لنبقة األوزويو

لتيذ املناخ و اثرح
اهلدف  - 13اختاذ جراءات عاجل للتصدي ّ

 - ١٧اا ــتمر ا ـ ـوار الكو ـ ـ يف ع ــاأب  ،2٠١6ذ بلغ ــا درج ــة اجـ ـرارة رقم ــا قياا ــيا جدي ــدا ين ــا ز
 ١.١درجــة ميويــة قــو درجــة اج ـرارة ملــا قبــا الثــورة الصــناعية ،وققــا لبيــاي املنامــة العامليــة ل رصــاد اجلويــة
عــن الــة املنــاع العــاملي يف عــاأب 2٠١6و واــاد ظــروف اجل ــاف يف منــاطة ثــرية مــن العــامل ،وجل اقمــا
بسب ظا رة النينيوو وأشار املنامة العاملية ل رصاد اجلوية أيضا يف بيا ا أي ننـا اجلليـد البحـر
ـد أدم قـدره  ٤.١٤مليـوي يلـومو مربـو يف عـاأب  ،2٠١6و ـو اث
عل الصعيد العاملي قد جلقلـص
أدم ننــا مســجاو وارجل عــا نســبة اث أ ســيد الكربــوي يف اجلــو مس ـتول قيااــي أيضــا لتصــا
 ٤٠٠جزك يف املليوي يف جلل السنةو ويتنل التخ يا من جلغري املناع وآاثره ا اـت ادة مـن الـزتم الـل
لق ــة يف ط ــار اجل ــا عريـ ـ بش ــقي جلغ ــري املن ــاع ،ال ــل دت ــا ي ــز الن ــاذ يف  ٤جلشـ ـرين الث ــا /نوقمش
2٠١6و و نــاك اجــة جلعزيــز اجل ــود لبنــاك القــدرة عل ـ التكيــا واجــد مــن املخــاطر املرجلبنــة عملنــاع
والكوار النبيعيةو
• من املتوقو من األطراف يف اجل ا عري أي جلقـوأب إبعـداد مسـامها متتاليـة فـددة وطنيـا واإلبـالغ
بش ــق ا وجلع ــد او وجلعكـ ـ املس ــامها اق ــددة وطني ــا ا ا ــتجاع القنري ــة الرطي ــة لتغ ــري املن ــاع
واملســامها يف اإلج ـراكا املناتيــة العاملي ــةو ويف  2٠نيســاي/أبريا  ،2٠١٧ــاي  ١٤3طرقــا ق ــد
صــدقا عل ـ اجل ــا عري ـ  ،و انــا مــن بين ــا  ١3٧طرقــا ( ١36بلــدا وامل ومــية األوروبيــة) قــد
أبلغا مسامهاهتا اقددة وطنيا أمانة اجل اقية األمم املتحدة اإلطارية بشقي جلغري املناعو
• يف  2٠نيساي/أبريا  ، 2٠١٧انا ابعة بلداي ميـة قـد أمتـا بنجـاح وقـدما الصـيغة األو
نن ا الوطنية للتكيا ،ااتجابة لتغري املناعو
• التزما البلداي املتقدمة النمو ع شواك يف جلعبية  ١٠٠بليوي دو ر انواي حبلول عـاأب  2٠2٠ملعاجلـة
ا تياجــا املتصــلة عملنــاع يف البلــداي الناميــة ومواصــلة ــلا املســتول مــن الــدعم ـ عــاأب 2٠25و
وق ــد أا ـ ر اجل ــود األولي ــة املبلول ــة جش ــد امل ـوارد م ــن أج ــا الص ــندو األتض ــر للمن ــاع ع ــن ي ــو
 ١٠.3بليوي دو ر ،واألطراف من البلداي املتقدمة النمو مدعوة بقوة زايدة دعم ا املايفو
• عدد الوقيا ال جلعزل الكوار النبيعية آتل يف ا زدايد ،عل الرأم مـن التقـدأب اقـرز يف
جلن يــل اا ـواجليجيا اجــد مــن أتنــار الك ـوار و ق ــي ال ــوة مــا ب ـ عــامي  ١99٠و ،2٠١5
جلويف أ ثر من  ١.6مليوي شخص يف وار طبيعية مبلَّهل عن ا عل الصعيد الدويفو
• ب ــدأ الكث ــري م ــن البل ــداي يف جلن ي ــل ااـ ـواجليجيا وطني ــة وفليـ ـة للح ــد م ــن ي ــاطر الكـ ـوار و
وت ــالل ال ــوة  ،2٠١5-2٠١٤أش ــار معا ــم البلـ ــداي املبلغ ــة أي جلقييم ــا األث ــر البييـ ــي،
والتشـ ـريعا املتعلق ــة عملن ــاطة اقمي ــة ،ومش ــاريو وبـ ـرامحمل التكي ــا م ــو جلغ ــري املن ــاع ،والتخن ــيض
املتكاما ،قد اي هلا دور بري يف اجد من عواما ا نر األااايةو
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اهلدف  - 14فت احمليطتات والبحتار واملتوارد البحر ت واستتخداُها علتى حنتو ُستتدام
لتح يق التنمي املستداُ
 - ١8ي ا اثر الضارة املتزايدة لتغري املناع (مبا يف ذل لمض اقينا ) واإلقراا يف الصيد والتلو
البحر أمور هتدد املكاا األترية املتحققة يف محاية أجزاك من اقينا يف العاملو
• جلشــري ا ها ــا العامليــة ااــتمرار جلــد ور امليــاه الســا لية بســب التلــو وال ـزايدة امل رطــة يف
املغلاي (و ي زايدة ثريا ما جلعزل جلدقة املغلاي ال لمل ا السيول من الـش ،ـا يسـب
ثاقـ ــة يف كـ ــو النبـ ــاات ومـ ــو اجيـ ــاة اجيوانيـ ــة مـ ــن ج ـ ـراك نقـ ــص األ سـ ــج )و ومـ ــن أصـ ــا
 63نااما من النام اإليكولوجية البحرية الكبرية ال جرل جلقييم ـا يف طـار بـر محمل جلقيـيم امليـاه
الع ــابرة للح ــدود ،ان ــا  ١6يف املائ ــة م ــن ال ــنام اإليكولوجي ــة جلن ــدرج م ــمن قي ــا املخ ــاطر
”العالية“ و ”العليا“ الناشية عن قراا زايدة املغلاي يف املناطة السا ليةو و ـي جلقـو أاااـا
يف أوروع الغربية وجنوب وشر آايا وتليحمل املكسي و
• يـرجلبض لمــض اقينــا ارجلباطــا وثيقــا علتحــو يف يميــاك الكربــو يف امليــاه ،الـ ميكــن أي
جلسب مع ا بريا ألصداف و يا ا العديد من األنواع البحرية (مـن قبيـا املرجانيـا الـ جلبـين
الش ــعاب املرجاني ــة والرت ــواي ذا األص ــداف)و وق ــد أش ــار دراا ــا اجموم ــة البحري ــة يف
اقينا امل تو ة واملواقو السا لية يف ييو أداك العامل أي املستواي اجالية أالبا ما جلكوي
تارج دود ما قبا الثورة الصناعيةو
• يقلـ ــص الصـ ــيد امل ـ ــرا مـ ــن اإلنتـ ــاج الغـ ــلائي ،ويعـ ــو أداك الـ ــنام اإليكولوجيـ ــة ،ويقلـ ــص التنـ ــوع
البيولوجيو وقد اض ضا نسبة األرصدة السـمكية البحريـة العامليـة الواقعـة مـمن ـدود املسـتواي
املستدامة بيولوجيا ،من  9٠يف املائـة يف عـاأب  68.6 ١9٧٤يف املائـة يف عـاأب 2٠١3و أـري أي
لا ا هاه ققد جلباطق ويبدو أنه قد ااتقر يف ال وة من عاأب  2٠٠8عاأب 2٠١3و
• جلواجـه املصـائد الصــغرية لـداي عديـدةو وااــتجابة لـلل  ،قـاأب ـوايف  ٧٠يف املائـة مـن ا يبـ
عل ـ ـ ـ ااتقصـ ـ ــاك ،الـ ـ ــلين ميثلـ ـ ــوي  92بلـ ـ ــدا وا لـ ـ ــاد األوروو ،عاـ ـ ــتحدا أو ومـ ـ ــو ل ـ ـ ـوائا
أو ايااا أو قوان أو تنض أو ااواجليجيا جلست دف لديدا املصائد الصغريةو
• جلعد املناطة البحرية اقمية عندما جلدار ب عالية وجلتواقر هلا موارد جيدة آليا امـة جمايـة اجيـاة
يف اقينــا و ويف عــاأب  ،2٠١٧انــا املنــاطة اقميــة جلغنــي  ١3.2يف املائــة مــن البييــة البحريــة
ا امـعة للـو اي الوطنيـة (الواقعـة يف ـدود  2٠٠ميـا حبـر مـن السـا ا) و  ٠.25يف املائـة
مــن البييــة البحريــة الواقعــة تــارج ننــا الــو اي الوطنيــة ،و  5.3يف املائــة مــن يــايف مســا ة
اقينا العامليةو

الت ت وترُيمهتتا وتينز تتز استتتخداُها علتتى حنتتو
اهلتتدف  - 15محا ت التتنظم اإل كولوجي ت ّ
ُستدامق و دارة الياتت على حنو ُستدامق وُكافحت التصتحرق ووقتل تتدهور األراضتي
وعكس ُسارحق ووقل ف دان التنوغ البيولوجي
 - ١9اي التقدأب اقرز يف اج ـاظ علـ األنـواع والـنام اإليكولوجيـة الشيـة لـ رض وااـتدامة ااـتخدام ا
مت ــاواتو وقــد جلباطــق وجلــرية ققــداي الغــاع ويســتمر ج ـراك لســينا يف دارة الغــاع عل ـ دــو مســتداأب
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ومحاية املناطة اهلامة للتنوع البيولوجيو بيد أي ا ها ا دو ا ض اض يف نتاجية األرامي ،وققداي التنـوع
البيولوجي ،والصيد أري املشروع ،وا هار عأل ياك الشية ،جلزال مصدر قلة شديدو
• ي ـزال صــايف تســارة الغــاع يتبــاطؤ و ي ـزال رصــيد الكتلــة األ يائيــة اجرجيــة لكــا كتــار
مســتقراو و ــر محايــة املزيــد مــن الغــاع وقــد ازداد املنــاطة ا امــعة نــض اإلدارة النويلــة
األج ــا والوت ــيص الن ــوعيو وت ــالل ال ــوة م ــن  ،2٠١5 2٠١٠ان ــا ا س ــارة الس ــنوية
الصاقية ملسا ة الغاع عل الصعيد العاملي أقا من نصا ما انا عليه يف قـوة التسـعينيا
من القري العشرينو وقد اض ضا نسبة مسا ة األرامي املكسوة علغـاع مـن  3١.6يف املائـة
يف عاأب  3٠.8 ١99٠يف املائة يف عاأب  2٠١٠و  3٠.6يف املائة يف عاأب 2٠١5و
يشــما ييــو
• مخســة عشــر يف املائــة مــن األرامــي ــي اليــا مشــمولة عجمايــة ،ولكــن ذل ـ
املنــاطة اهلامــة للتنــوع البيولــوجيو ومحايــة منــاطة التنــوع البيولــوجي الرئيســية أمــر مــرور لتعزيــز
التنـوع البيولـوجيو وتـالل ال ـوة مـن عـاأب  2٠٠٠عـاأب ،2٠١٧
دارة املوارد النبيعية و
ــاي املتواــض العــاملي لتغنيــة منــاطة التنــوع البيولــوجي الرئيســية الشيــة واجلبلــة والواقعــة يف امليــاه
العلبة من تالل املناطة اقمية قد ارجل و من  35يف املائـة  ٤٧يف املائـة ،ومـن  32يف املائـة
 ٤3يف املائة ،ومن  39يف املائة  ٤9يف املائة ،عل التوايفو
• يف عــاأب  ،2٠١٧انــا نســبة  ٧6يف املائــة مــن املنــاطة اجلبليــة يف العــامل جلغني ــا أشــكال مــا مــن
النبــاات ا ض ـراك ،مبــا يف ذل ـ الغــاع والشــجريا واألعشــاب واقاصــيا الزراعيــةو أمــا نســبة
الغن ــاك النب ــاب عل ـ اجلب ــال ق ــي أدم يف آا ــيا الوا ــن ( 3١يف املائ ــة) وأعل ـ يف أوقيانوا ــيا
(عاتثناك أاواليا ونيوزيلندا) (98يف املائة)و
• تــالل ال ــوة مــن عــاأب  ١998عــاأب  ،2٠١3ــاي ـوايف مخ ـ مســا ة اليابســة ال ـ جلغني ــا
نبــاات قــد أظ ــر اها ــا مســتمرة ومنخ ضــة يف اإلنتاجيــةو وأ ثــر املنــاطة جلضــررا ــي أمريكــا
اجلنوبية وأقريقيا ،يـ جلـؤد املرا ـا املتقدمـة لتـد ور األرامـي ،يف بعـض اجـا  ،التصـحر
يف املناطة اجلاقة ،و ايما يف املراعيو ويقوض جلد ور األرض والوبة أمـن ييـو البلـداي وجلنميت ـاو
و ي عك آاثر جلد ور األرامي وجلصحر ا مـن تـالل اإلدارة املسـتدامة ل رامـي هلـو أمـر أاااـي
لتحس ياة وابا عيني ما يزيد عل بليوي شخص معرم اليا للخنرو
• يس ــتمر قق ــداي التن ــوع البيول ــوجي مبع ــدل م ــزع سـ ـ مؤش ــر القائم ــة اجمـ ـراكو ويتزاي ــد تن ــر
انق ـراض املرجاني ــا ب ـوجلرية أا ــرع ب ـ يي ــو قيــا األن ـواع ال ـ ج ــرل جلقييم ــا بس ــب الت دي ــد
املتزايد من جراك جلغـري املنـاع وا اثر اقليـةو ويقضـي مـرض ال نـراي ال ُقديريـة ،و ـو مصـدر قلـة
علهل آتر ،عل الكثري من األنواع الشمائية ويزيد من تنر انقرام او
• يزال الصـيد أـري املشـروع ل يـاك الشيـة وا هـار ـا أمـرا فبنـا جل ـود اقاقاـة علي ـاو وجلتسـم
أا ـوا ا هــار أــري املشــروع عأل يــاك الشيــة علتعقيــد و ضــو لتقلبــا ا ـريعةو وميكــن أي ينمــو
النل ـ عل ـ منــتحمل مــا مــن منتجــا األ يــاك الشيــة بســرعة ،قبــا أي يســتجي ا تمــو الــدويف
لــلل و ويف عــاأب  ،2٠١3ــاي عــاج األقيــال وتش ـ الــورد وقــروي و يــد القــري جلشــكا أ ثــر
 6٠يف املائة من ملموع املضبوطا من منتجا األ ياك الشية واألتشابو
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• ا تمو العـاملي ملتـزأب عج ـاظ علـ التنـوع البيولـوجيو و نـاك اجل اقـاي دوليـاي ي ـدقاي جلقااـم
ال وائــد املتقجليــة مــن ااــتخداأب امل ـوارد اجلينيــة بنريقــة عادلــة ومنص ـ ةو ويف نيســاي/أبريا ،2٠١٧
صدقا  ١٤٤بلدا عل املعا دة الدولية بشقي املوارد الوراثية النباجلية ل أليـة والزراعـة وصـدقا
 96بلــدا عل ـ بروجلو ــول أــواي بشــقي اجصــول عل ـ امل ـوارد اجلينيــة والتقااــم العــادل واملنصــا
للمناقو الناشية عن ااتخدام او
• يف عـ ــاأب  ،2٠١5بلغـ ــا املسـ ــاعدة اإلكائيـ ــة الرطيـ ــة الثنائيـ ــة املقدمـ ــة دعمـ ــا للتنـ ــوع البيول ـ ــوجي
 8.8بالي دو ر ،بزايدة يف القيمة اجقيقية قدر ا  39يف املائة مقارنة بعاأب 2٠١٤و

همش فيها أ د ُو أجل حت يق
اهلدف  - 1٦الت ويع على قاُ جمتمينات ُسامل ال ّ
التنمي ت املستتتداُ ق و إ ت ُكاني ت وصتتوب اجلميتتع اليندال ت ق و نتتاء ُ سستتات فينال ت
وخاضين للمساءل وشاُل للوميع على مجيع املستوايت
 - 2٠شـ ـ د النزاع ــا العني ــة زايدة يف الس ــنوا األت ــرية ،بينم ــا اض ــض ع ــدد جـ ـرائم القت ــا ب ــبضك،
وأُجليحــا قــر أقضــا للوصــول العدالــة لعــدد أ ــش مــن املـواطن يف ييــو أدــاك العــاملو وجلتســب نزاعــا
مســلحة شــديدة اجــدة يف أعــداد بــرية مــن اإلصــاع ب ـ املــدني و وياــا التقــدأب اقــرز يف جلعزيــز الســالأب
والعدالة ،جان بناك مؤاسا قعالة تامعة للمساكلة وشاملة للجميو ،مت اوات ب املناطة وداتل او
• يف ع ــاأب  ،2٠١5وق ــو ع ــدد يـ ـواوح بـ ـ  5.2و  6.٧أش ــخا لك ــا  ١٠٠ ٠٠٠ش ــخص يف
ييو أداك العامل محااي جلـرائم القتـا املتعمـدو ويف ـ اض ـض معـدل جـرائم القتـا علـ مـدل
العقد املامي ،يواجه الناس يف بعض البلداي الواقعة يف أمريكا الالجلينية وأقريقيا جنوب الصحراك
الكشل وآايا تنرا متزايدا للقتا املتعمدو
• جلســتمر أشــكال ش ـ مــن العنــا مــد األط ــال ،مبــا قي ــا التقدي ـ الــل يعتمــد عل ـ العقــاب
البــد وا عتــداك الن ســيو ووققــا للبيــا املتا ــة يف ال ــوة مــن عــاأب  2٠٠5عــاأب 2٠١6
املقدم ــة م ــن  ٧6بل ــدا (معام ــا م ــن البل ــداي النامي ــة) ،ن ــاك ـوايف  8أط ــال م ــن أص ــا ــا
 ١٠أط ــال جلـواوح أعمــار م بـ عــاأب وا ــد و  ١٤عامــا قــد جلعرمـوا بصــورة منتامــة لشــكا مــن
أشكال ا عتداك الن سي و/أو العقاب البد و
• وأ رز البلداي جلقدما اثبتا قيما يتعلة ع تشاف محااي ا هار علبشـر ،مـا يتجلـ يف جلزايـد
عــدد الضــحااي الــلين جــرل ا تشــاق م عل ـ مــدل العقــد املامــيو وعل ـ الصــعيد العــاملي ،ــاي
عــدد النس ــاك وال تي ــا الل ـواب اعتُـ ِّـشي م ــحااي ا هــار يف ع ــاأب  2٠١٤أ ــش م ــن ع ــدد الرج ــال
وال تيايو بيد أي نسبة النساك وال تيـا شـ د جلراجعـا بنييـا مـن  8٤يف املائـة يف عـاأب 2٠٠٤
 ٧١يف املائة يف عاأب 2٠١٤و ويف الوقا الل اض ضا قيه نسبة مـحااي ا هـار ألأـراض
ا اتغالل اجلنسي ،ارجل عـا نسـبة مـحااي ا هـار ألأـراض السـخرةو و ـاي ـوايف  28يف املائـة
م ــن يي ــو م ــحااي ا ه ــار ال ــلين م ا تش ــاق م يف ع ــاأب  2٠١٤م ــن األط ــال ،م ــو زايدة ع ــدد
ال تيا عل عدد ال تياي ( 2٠يف املائة و  8يف املائة ،عل التوايف ،من ملموع الضحااي)و
• ورمبــا ميثــا العنــا اجلنســي أ ثــر انت ا ــا قــو الن ــا اثرة للقلــةو وحيــد الــنقص يف اإلبــالغ
وعــدأب جلــوقر البيــا القابلــة للمقارنــة مــن القــدرة عل ـ ااــتيعاب ــله املشــكلة مبــدا ا الوااــوو
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وأترجح ــا نس ــبة النس ــاك َّــن جلـ ـواوح أعم ــار ن بـ ـ  ١8و  29ا ــنة الل ـ ـواب جلعرم ــن للعن ــا
اجلنسي للمرة األو قبا بلوأ ن ان الثامنة عشـرة ،بـ صـ ر يف املائـة و  ١6يف املائـة ،وذلـ
يف  35بلدا من البلداي املنخ ضة الدتا واملتوانة الدتا ال جلتوقر عن ا بيا و
• وجلشــري معــد ا تجــاز قبــا اقا مــة بــضك التقــدأب قيمــا يتعلــة بســيادة القــانوي والوصــول
العدال ــةو وعل ـ الص ــعيد الع ــاملي ،ظل ــا نس ــبة األش ــخا اقتج ـزين دوي ص ــدور ك ــم يف
ق م بسب ارجلكاب جرائم دوي جلغيري جلقريبا  -من  32يف املائة من ملموع السجناك يف ال ـوة
 3١ 2٠٠5-2٠٠3يف املائـة يف ال ــوة  - 2٠١5-2٠١3مبـا يشــري عـدأب لقيــة جلقــدأب
ملموس يف قدرة النام القضائية عل مقاماة املت م وفا مت م بنريقة عادلة وش اقةو
• وأات ــا األنامــة واإلج ـراكا املب مــة واملر قــة والعدميــة الك ــاكة ال رصــة للمســؤول ال ااــدين
نتـزاع الرشــاول أو املــدقوعا أــري الرطيــةو ويف عــاأب  ،2٠١5أبلــهل أ ثــر مــن  ١8يف املائــة مــن
الشر ا يف ييو أداك العامل عن جللقي طل دقو رشوة مرة وا ـدة علـ األقـاو وبلغـا النسـبة
اإلياليــة لتلـ الشــر ا مــن البلــداي املنخ ضــة الــدتا والبلــداي املتواــنة الــدتا مــن الشــرحية
الدنيا  25يف املائة ،مقارنة مبا نسبته  ٤يف املائة من الشر ا يف البلداي املرجل عة الدتاو
• ولتــوقري أاــاس اــليم للتنميــة ،ينبغــي أي جلكــوي امليزانيــا اجكوميــة شــاملة وشـ اقة وواقعيــةو ويف
ـ بلغــا نســبة الن قــا يف بلــدين مــن ــا  3بلــداي جلقريبــا ـوايف  ١٠يف املائــة مــن ميزانياهتــا
الوطنية األصلية ،اد أ ثر من دولة وا دة من ا  ٧بلداي عن جلل النسبة مبا يقا عن
 ١5يف املائةو ومو ذل  ،لسنا موثوقية امليزانية مـو مـرور الوقـا ،يـ بـدا ـلا التحسـن يف
وايف  8بلداي من ا  ١٠بلداي يف جنوب آايا وشر آايا ومننقة اقيض اهلادئو
• وميث ــا جلس ــجيا املوالي ــد تن ــوة أو يف محاي ــة اجق ــو ال ردي ــة و ال ــة وص ــول ــا ش ــخص
العدالــة وا ــدما ا جتماعيــةو ويف الوقــا الــل قــة قيــه العديــد مــن املنــاطة ــدف جلعمــيم
أو شــبه جلعمــيم جلســجيا املواليــد ،بلــهل متواــض التســجيا  ٧١يف املائــة ققــض ااــتنادا البيــا
املتا ة عن البلـداي الـ أُبلـهل عن ـا تـالل ال ـوة مـن عـاأب  2٠١٠عـاأب 2٠١6و وم جلسـجيا
و دا أقــا مــن نصــا ( ٤6يف املائــة) عــدد ييــو األط ــال الــلين جلقــا أعمــار م عــن مخســة
أعواأب يف أقريقيا جنوب الصحراك الكشلو
رية اإلعالأب ،ولكن يزال بضك أو عدأب قعاليـة
• ودة زايدة منردة يف التشريعا ال جلدعو
جلن يــل ــله الق ـوان يشــكا مصــدر قلــةو واعتمــد أ ثــر مــن  ١١٠بلــداي جلش ـريعا وايااــا
جلتصــا حبريــة اإلعــالأبو أــري أي جلقييمــا ا ـشاك جلشــري أي  ٤٧بلــدا مــن جلل ـ البلــداي لــي
لدي ا أ كاأب قانونية وامحة لالاتثناكا مـن ـلا اجـة ،بينمـا ي تقـر  ٤٧مـن البلـداي األتـرل
وجود أ كاأب اقية جلتعلة علتعليم العاأبو
• وجلقـوأب املؤاســا الوطنيــة املســتقلة املعنيــة حبقــو اإلنســاي بــدور ــاأب يف مــماي أي جل ــي الــدول
علتزاماهتـ ــا يف ملـ ــال قـ ــو اإلنسـ ــاي ومـ ــماي أ يتخلـ ــا أ أ ـ ــد عـ ــن الر ـ ـ و ومـ ــو ايـ ــة
عــاأب  ،2٠١6ــاي لــدل  3٧يف املائــة مــن البلــداي مؤاســة وطنيــة معنيــة حبقــو اإلنســاي متتثــا
للمعايري املت ة علي ا دوليا (مبادئ عري ) ،بينما تضعا  5٧يف املائة من البلداي اتعراض
أقرا ا بشقي ا متثالو
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اهل ت تتدف  - 17تينز ت تتز وس ت تتائل التنفيت ت ت وتن ت تتي ال ت ت تراك الينامليت ت ت ُ ت تتو أج ت تتل حت ي ت تتق
التنمي املستداُ
 - 2١عل ـ الــرأم مــن صــول بعــض التنــورا اإل ابيــة ،دــة اجــة بــداك الت ـزاأب أقــول علش ـرا ة
والتعــاوي لتحقيــة أ ــداف التنميــة املســتدامةو ويتنل ـ ــلا اجل ــد اجلســا السيااــا  ،وهتييــة بييــة مؤاجليــة
للتنمية املستدامة علـ ييـو املسـتواي ومـن جانـ ييـو اجل ـا ال اعلـة ،وجلنشـيض الشـرا ة العامليـة مـن
أجا التنمية املستدامةو
التمو ل
• يف عــاأب  ،2٠١6ارجل ــو صــايف املســاعدة اإلكائيــة الرطيــة املقدمــة مــن البلــداي األعضــاك يف جلنــة
املس ــاعدة اإلكائي ــة التابع ــة ملنام ــة التع ــاوي والتنمي ــة يف املي ــداي ا قتص ــاد بنس ــبة  8.9يف املائ ــة
علقيم ــة اجقيقي ــة ،ليص ــا  ١٤2.6بلي ــوي دو ر ،وب ــلل بل ــهل ذروجل ــه م ــرة أت ــرلو وش ــكلا
املساعدة اإلكائية الرطية ،نسبة ميوية من الدتا القومي اإليايف للبلـداي األعضـاك ٠.32 ،يف
املائـ ــة ،ب ـ ـزايدة عـ ــن النسـ ــبة املسـ ــجلة يف عـ ــاأب  2٠١5وقـ ــدر ا  ٠.3٠يف املائـ ــةو وزاد النسـ ــبة
بغـض الناـر
اإليالية نتيجة زايدة املعونة ال جلن ة عل الالجي يف البلداي املادةو ولكن
عـن جلكـاليا الالجيـ  ،ارجل عــا املعونـة بنسـبة  ٧.١مائــةو ويف عـاأب  ،2٠١6انضـما أملانيــا
مخسة بلداي أترل  -الداكرك والسويد ولكسمشغ واململكـة املتحـدة والنـرويحمل  -يف لقيـة أ ـد
أ ــداف األمــم املتحــدة ،و ــو اإلبقــاك عل ـ املســاعدة اإلكائيــة الرطيــة عنــد نســبة  ٠.٧يف املائــة
أو أ ثر من الدتا القومي اإليايفو
أوط ــا م يف ش ــكا ل ــويال شخص ــية
• ــاي للتح ــويال املرا ــلة م ــن امل ــاجرين ال ــدولي
وجلعويضا للعامل أثر عمية عل قرادل األار وا تمعا اقلية والبلدايو ويف عـاأب ،2٠١6
بل ـ ـ ـ ـ ــهل ي ـ ـ ـ ـ ــايف التح ـ ـ ـ ـ ــويال الدولي ـ ـ ـ ـ ــة  5٧5بلي ـ ـ ـ ـ ــوي دو ر ،أُرا ـ ـ ـ ـ ــلا  ٧5يف املائ ـ ـ ـ ـ ــة من ـ ـ ـ ـ ــا
( ٤29بليوي دو ر) البلداي النامية ،وذل وققا أل د التقديرا و
تكنولوجيا املينلوُات واالتصاالت
• جلـزال تــدما الننــا العـريض الثابتــة ع اــة وأــري متا ــة يف شـرائا بــرية مــن العــامل النــاميو
ق ــي عــاأب  ،2٠١6بلــهل معــدل انتشــار تــدما الننــا العـريض الثابتــة  3٠يف املائــة يف املنــاطة
املتقدمة النمو ،ولكن مل يتجاوز ـلا املعـدل  8.2يف املائـة و ٠.8يف املائـة يف املنـاطة الناميـة ويف
أقا البلـداي كـوا ،علـ التـوايفو ويسـتخدأب اإلنونـا ـوايف  8٠يف املائـة مـن السـكاي يف املنـاطة
املتقدمــة النمــو ،مقابــا  ٤٠يف املائــة يف املنــاطة الناميــة و  ١5يف املائــة يف أقــا البلــداي كـواو ويف
ع ــاأب  ،2٠١6ــاي مع ــدل انتش ــار اا ــتخداأب النس ــاك لةنون ــا عل ـ ـ مس ــتول الع ــامل أق ــا م ــن
ااــتخداأب الرجــال بنســبة  ١2يف املائــة جلقريبــاو و جل ـزال أقــا البلــداي ك ـوا جلش ـ د قجــوة أ ــش ب ـ
اجلنس  ،بنسبة جلبلهل  3١يف املائةو
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ناء ال درات
• بلهل ملموع املسـاعدة اإلكائيـة الرطيـة املخصصـة لبنـاك القـدرا والتخنـيض الـوطين  2١بليـوي دو ر يف
عاأب 2٠١5و وميثا لا املبلهل  ١9يف املائة من ملمـوع املعونـة املخصصـة سـ القنـاع ،و ـي نسـبة
ظلـا مسـتقرة منــل عـاأب 2٠١٠و وجللقــا أقريقيـا جنــوب الصـحراك الكــشل  5.6باليـ دو ر وجللقــا
مننقــة جنــوب وواــض آاــيا  ٤.2بالي ـ دو ر مــن ا مــوعو و انــا القناعــا الرئيســية ال ـ جلتلق ـ
املساعدة ي اإلدارة العامة والبيية والناقة ،ال ُتصص هلا ملتمعة مبلهل ياليه  8.2بالي دو رو
التوارة
• تــالل الســنوا ال ـ  ١5املامــية ،جلزايــد صــة املنــاطة الناميــة مــن التجــارة الدوليــة ،مــو زايدة
ص ـ ــادراهتا العاملي ـ ــة م ـ ــن البض ـ ــائو م ـ ــن  3١.١يف املائ ـ ــة يف ع ـ ــاأب  ٤٤.6 2٠٠١يف املائ ـ ــة يف
عــاأب 2٠١5و وعــالوة عل ـ ذل ـ  ،ا ت اــا املنــاطة الناميــة عمومــا ب ــائض هــار هــاه بقيــة
العــاملو ورأــم ذل ـ  ،اض ضــا صــة الصــادرا العامليــة مــن البضــائو ،علنســبة أقــا البلــداي
ك ـوا ،مــن  ١.١يف املائــة  ٠.9يف املائــة مــن عــاأب  2٠١١عــاأب 2٠١5و وميكــن أي يعــزل
معام لا التغري اض اض أاعار السلو األااايةو
• ويف ع ــاأب  ،2٠١5ظ ــا متوا ــض التعري ــا اجلمر ي ــة ،الـ ـ جلنبق ـ ـا البل ــداي املتقدم ــة النم ــو علـ ـ
الواردا من أقا البلداي كوا ،مسـتقرا عنـد نسـبة  ٠.9يف املائـة للمنتجـا الزراعيـة و  6.5يف املائـة
للمالب ـ و  3.2يف املائــة للمنســوجا و وظــا متواــض التعري ــا اجلمر يــة ،ال ـ جلنبق ــا البلــداي
د بعيد أيضا يف عاأب 2٠١5و
املتقدمة النمو عل الواردا من البلداي النامية ،اثبتا
املسائل اليناُ
• يف عــاأب  ،2٠١6شــارك  ١25بلــدا يف عمليــة قنريــة لرصــد قعاليــة التنميــة ،ــا يــدل عل ـ التزام ــا
بتعزي ــز جلن يـ ــل أ ـ ــداف التنميـ ــة املسـ ــتدامة والش ـ ـرا ا ب ـ ـ أصـ ــحاب املصـ ــلحة املتعـ ــددين؛ وأبلـ ــهل
 5٤بلدا من جلل البلداي عن التقدأب اقـرز عمومـا دـو الوقـاك بتلـ ا لتزامـا و وااـتُخدما أطـر
النتــائحمل ا اصــة بتل ـ البلــداي لتحديــد  83يف املائــة مــن التــدتال اجلديــدة ال ـ دعمت ــا البلــداي
املادة يف عاأب 2٠١6و
البياانت والرصد واملساءل
• ن ـ ــل أ ثـ ــر مـ ــن نصـ ــا عـ ــدد البلـ ــداي أو املنـ ــاطة ال ـ ـ جلتـ ــوقر عن ـ ــا معلومـ ــا ( 8١بلـ ــدا مـ ــن
أص ــا  )١5٤تنن ــا ص ــائية وطني ــة يف ع ــاأب 2٠١6و بي ــد أي  3٧بل ــدا أو مننق ــة قق ــض م ــن
أص ــا  83م ــن البل ــداي واملن ــاطة ال ـ ـ جلت ــوقر عن ــا بي ــا ذا ص ــلة ــي الـ ـ جلوج ــد ل ــدي ا
صائية وطنية جلتقيد جبميو املبادئ العشرة األاااية لة صاكا الرطيةو
جلشريعا
• ويف عاأب  ،2٠١٤جللقا البلداي النامية دعما ماليا لة صاكا قـدره  338مليـوي دو رو ومـو
أي ــلا املبلــهل ميثــا زايدة قــدر ا ـوايف  2.9يف املائــة عــن النســبة املســجلة يف عــاأب  ،2٠١٠قإنــه
يشــكا اــول نســبة  ٠.١8يف املائــة مــن ملمــوع املســاعدة اإلكائيــة الرطيــةو ومــن أجــا جللبيــة
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متنلبــا الب يــا املتعلقــة ــداف التنميــة املســتدامة ،اــتحتاج البلــداي الناميــة
ببليوي دو ر انواي للدعم اإل صائي من املصادر اقلية واجل ا املادةو

مــا يقــدر

• وجلش ــكا جلع ــدادا الس ــكاي واملس ــا ن مص ــدرا أولي ــا للبي ــا امل ص ــلة الالزم ــة لص ــياأة السياا ــا
وال ـ ـشامحمل اإلكائيـ ــة وجلن ي ـ ـل ا ورصـ ــد او وتـ ــالل قـ ــوة ال ـ ـ  ١٠اـ ــنوا املمتـ ــدة مـ ــن عـ ــاأب 2٠٠٧
عاأب  ،2٠١6أجر  89يف املائة من البلداي أو املناطة يف أداك العامل جلقييمـا وا ـدا علـ األقـا لتعـداد
السكاي واملسا ن ،بينما مل يتوقر لدل  25بلدا أو مننقة مثا لا املصدر األاااي للبيا و
• وتــالل ال ــوة املمت ــدة م ــن ع ــاأب  2٠١٠ع ــاأب  2٠١5ــاي ل ــدل أ ث ــر م ــن نص ــا البل ــداي
أو املنــاطة يف العــامل ( 56يف املائــة) (أ  ١38بلــدا مــن أصــا  )2٤6بيــا جلســجيا املواليــد
املــة بنســبة جلقــا عــن  9٠يف املائــةو ويف أقريقيــا جنــوب الصــحراك الكــشل ققــا  8بلــداي
ققــض مــن أصــا  53بلــدا ــلا املســتول مــن التغنيــةو وتــالل ن ـ ال ــوة ،ــاي لــدل  ١٤٤مــن
البلــداي أو منــاطة ،أ مــا نســبته  59يف املائــة ،بيــا جلســجيا الوقيــا املــة بنســبة جلقــا
عن  ٧5يف املائةو ويف أقريقيا جنوب الصحراك الكشل بلغا  9بلداي ققـض مـن أصـا  53بلـدا
ـلا املسـتولو و ـ يف البلـداي الـ جلتـوقر قي ـا ناـم قاعلـة للتسـجيا املـد  ،يـزال نـاك لــد
يتمثا يف جلغنية جلسجيا املواليد والوقيا واإلبالغ عن اإل صاكا اجيوية بصورة املةو
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