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 2018دورة عام 
 2018متوز/يوليه  26 - 2017يوليه متوز/ 27

 )أ( من جدول األعمال 18و  6و  5البنود 
 الجزء الرفيع المستوى

المنتدى السيييييالييييي الرفيع المسييييتوى الم ني 
تدا ةح الم يود     رعا ة  بالتنمية المسييييييييييي

 المجلس االقتصادي واالجتماعي
    المسائل االقتصاد ة والبيئية: التنمية المستدا ة

 أهداف التنمية المستدا ةالتيدم الم رز ن و   ييق   
  

  ير ر األ ين ال ام  
  

 موجز 
، يتشـــــــــــرم األم  العا  بلت يقد ، بالتعاوت مم من ومة األمم 70/1عمالً بقرار اجلمعية العامة  

املســـــتدامةد ويقد  التقرير اضـــــتعرا ـــــا عامليا املتحدة، التقرير بشـــــلت التقد  اورز يو أقيا أادام التنمية 
ُمدرجة يف تطار للحالة الراانة هلذه األادام، اضـــــــــــــــتناداً ت  أتدح البياملاش املتاتة عن امل  ـــــــــــــــراش ال  

 د(1)امل  راش العاملية
  

  

__________ 

 مل راً ت  ورود بياملاش جديدة مستكملة من بضم من ماش دوليةد 2018أيار/مايو  10ُقدِّ  التقرير يف  (1) 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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  يد ة  
وـــًة عـــامـــة مـــة األمم املتحـــدة، يعرض اـــذا التقرير، املقـــدا  من األم  العـــا  بـــالتعـــاوت مم من و  - 1
التقد  اورز يو أقيا أادام التنمية املســـــتدامة، ليســـــت ـــــد به املنتدع الســـــياضـــــ  الر يم املســـــتوع،  عن

(د ويســـــــــــتند اذا التقرير ت  8٣)الفقرة  70/1تســـــــــــل التكلي  العـــــــــــادر عن اجلمعية العامة يف قراراا 
من امل  راش اليت تتوّ ر بياملاش بشلهنا واملدرجة يف تطار امل  راش العاملية الذي و عه  ريا  جمموعة خمتارة

امة، واعتمدته اجلمعية العامة اخلرباء املشـــــــــــــــتع ب  الوتاأش املعا ت  ـــــــــــــــراش أادام التنمية املســـــــــــــــتد
(د وبعض الغاياش مل يُدرج يف اذه املرتلة، تّما بســـبل عد  توا ر 71/٣1٣)القرار  2017متوز/يوليه  يف

 البياملاش، وتّما ألت اذه الغاياش تقاس ت  راش ما زالت قيد التطوير املنهج د
ويف ما يتعلا تع م امل  راش، متثل القيم اجملاميَم العاملية واإلقليمية ودوت اإلقليميةد وا  ُأسل  - 2

ت  البياملاش املســتمّدة من الن م اإلتعــااية الوطنية، واليت امعها الوتاأش الدولية تّل منها و ا اضــتناداً 
وأيته وخربته التخعــــعــــية، ودلا مم تدخال تعديالش عليها تتية تمكاملية مقارملتها عل  العــــعيد الدو  

 د(2)الالزمة متو رةيف تثري من األتيات، أو مم اضتكماهلا بالتقديراش تينما أ تكوت البياملاش 
ويســـــــــــــــتنـــد تكوين املنـــاطا اإلقليميـــة واملنـــاطا دوت اإلقليميـــة الواردة يف اـــذا التقرير ت  املنـــاطا  - ٣

اجلغرا يـة لممم املتحـدة، مم تدخـال بعض التعـديالش الضـــــــــــــــروريـة لك  أـَُداد، قـدر اإلمكـات، جمموعاش 
ت األرقـــا  اإليـــاليـــة املقـــّدمـــة وعل  الرغم من أ د(٣)البلـــدات اليت تكوت اجملـــاميم املتعلقـــة وـــا داش جـــدوع

وضـــــــــــيلة مالامة لتتبم التقد  اورز،  دت تاأش  رادع البلدات داخل منطقة معينة قد ًتل  اختال اً  ا 
وثيقة تكميلية  https://unstats.un.org/sdgsتبرياً عن املتوضطاش اإلقليميةد وضتتاح عل  املوقم الشبك  

تتضـــــــمن املر ا اإلتعـــــــاا  للتقرير وقاعدة بياملاش تتضـــــــمن البياملاش العاملية واإلقليمية والُقطرية والبياملاش 
 الوصفية املتاتة املتعلقة ت  راش أادام التنمية املستدامةد

نة التوقيت ويشــــــــكل توّ ر بياملاش عالية اجلودة ويســــــــهل اةعــــــــول عليها ومتاتة للجميم وتســــــــ - 4
 20٣0ومعـــــــنافة عنعـــــــراً أضـــــــاضـــــــياً أًاد قراراش قاامة عل  األدلة ولتنفيذ خطة التنمية املســـــــتدامة لعا  

( ولتحقيا طموتـااـا املتمثلــة يف عـد  ترع أي أتـد خل  الرتلد 70/1بـالكــامـل )قرار اجلمعيــة العــامـة 
الطلباش عل  البياملاش، تشــــــــتد اةاجة ت  تعزيز قدراش الن م اإلتعــــــــااية الوطنيةد وتســـــــع   ولتلبية اذه

األوضــــاح اإلتعــــااية عل  العــــعيد العامل  ت  و ــــم املنهجياش والتكنولوجياش الالزمة لتجديد عملياش 
أليل  تملتاج اإلتعــــاءاش وأديثها، وت  اضــــتكشــــام الســــبل الكفيلة بدما ييم معــــادر البياملاش، وت 

 البياملاش وتعويراا وملشراا حبيث تكوت متاتة للجميم ويف الوقت املناضل وبطريقة  ّعالةد
 

 اليضاء على الفير بجميع أشكاله في كل  كان - 1الهدف   
عل  الرغم من خفض معدأش الفقر املدقم ت  تد بعيد عل  مدع العقود املا ـــــــــــــــية، أ يزال  - 5

املدقم املتجّذرد وتكشـــــــــــ  أليالش تفعـــــــــــيلية أت بعض الف اش أتثر تلثراً العامل يضـــــــــــم جيوباً من الفقر 
__________ 

مة، ت ـــــا ًة ت  القاامة الكاملة للمن ماش املشـــــار تة، عل  ضـــــُتتاح معلوماش ت ـــــا ية عن م  ـــــراش أادام التنمية املســـــتدا (2) 
 دhttp://unstats.un.org/sdgsاملوقم: 

لــــــــة عــن اجملــمــوعــــــــاش اإلقــلــيــمــيــــــــة املســـــــــــــــــتــخــــــــدمــــــــة يف اــــــــذا الــتــقــريــر عــلــ  املــوقــم:  (٣)  ضـــــــــــــــــتــتــــــــاح مــعــلــومــــــــاش مــفعـــــــــــــــــّ
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/regional-groups/د 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/71/313
https://undocs.org/ar/A/RES/71/313
https://unstats.un.org/sdgs
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/http:/unstats.un.org/sdgs
https://undocs.org/ar/https:/unstats.un.org/sdgs/indicators/regional-groups/
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بالفقر من غرياا بكثريد ويتطلل القضـــــاء عل  الفقر تقامة مل م ااية اجتماعية  ـــــاملة للجميم من أجل 
دام للتخفي  من قابلية التضــــــــــــــرر ااية ييم الناس يف ييم مراتل تياام، واًاد تدابري حمّددة األا

 وارح وتلبية اتتياجاش مناطا جغرا ية حمددة داخل البلد الواتددالك من
قاضة تسل اخلط الدو  للفقر واودادة قيمته تالياً بـ - 6

ُ
دوأر  1.90 و هدش معدأش الفقر، امل

ثلث  201٣، اخنفا ـــــــاً ضـــــــريعاً يف العقود األخرية، وبلغت يف عا  2011بتعادأش القوة الشـــــــرااية لعا  
يف املااة من ضـــــــــــــــكات  10.9د وتشـــــــــــــــري أتدح التقديراش العاملية ت  أّت 1990ه يف عا  تاملت علي ما

د ويعيش أتثر من ملعــــــ  201٣مليوت ملســــــمة، تاملوا يعيشــــــوت دوت اذه العتبة يف عا   78٣العامل، أو 
 األ ـــخال الذين يعاملوت من الفقر املدقم يف أ ريقيا جنول العـــحراء الكربع، يف ت  يعيش ثلثهم تقريباً 

 يف جنول آضياد
دوأر للشـــخ   1.90واخنفضـــت ملســـبة العامل  يف العامل الذين يعيشـــوت مم أضـــرام بلقل من  - 7

ت   2000يف املااة يف عا   26.9الواتد يف اليو  اخنفا ـــــــاً ملحو اً عل  مدع العقدين املا ـــــــي ، من 
ّجل اخنفاض يف اذه النســــــــــــبة يف ييم2017يف املااة يف عا   9.2 مناطا العاملد ومم دلا،  ، وقد ضــــــــــــُ
يزال الفقر ي ثّر عل  العامل  من الشــــــــــــبال بشــــــــــــكل غري متناضــــــــــــل، تد تّت معدل الفقر العامل  لدع  أ

 اح م ويةدملق 6 الشبال العامل  يفوق بشكل ثابت معدَل الفقر لدع البالغ  بـ
أيــاء تثرية من العــامل،  ــدت  وعل  الرغم من تتراز تقــد  تبري يف تو ري اةمــايــة اأجتمــاعيــة يف - 8

اإلملســـــــات يف الضـــــــمات اأجتماع  مل يعـــــــبة تقيقة واقعة بالنســـــــبة لغالبية ضـــــــكات العاملد  حســــــل  تا
مل م   ا  واتد عل  األقل من، مل تتجاوز ملسبة ضكات العامل من املشمول   عالً بن2016تقديراش العا  

يف املااة، مما يعا أّت أربعة بالي   ــــــــخ  تاملوا  45اأضــــــــتحقاقاش النقدية يف تطار اةماية اأجتماعية 
يف املااة من األ خال الذين ااوزوا  68ومن الناتية اإلجيابية، تعل  متوت  بال ااية يف تلا السنةد
 ضن التقاعد عل  معاش تقاعديد

خرع:  نســــــــبة عية لدع الف اش األتّأ أّت البياملاش ت هر أيضــــــــاً قعــــــــوراً عاملياً يف اةماية اأجتما - 9
 يف املــااــة  قط من العــاطل  عن العمــل ىعـــــــــــــــلوت عل  اأضـــــــــــــــتحقــاقــاش النقــديــة يف تــالــة البطــالــة، 22
تالة  ة يفيف املااة  قط من األ خال من دوي اإلعاقاش اخلطرية ىعلوت عل  اأضتحقاقاش النقدي 28 و

عاًل عل  اةمــايــة اأجتمــاعيــة، يف املــااــة  قط من األطفــال يف ييم أيــاء العــامل ىعــــــــــــــلوت   ٣5 العجز، و
 ديف املااة  قط من النساء الاليت يلدت ىعلن عل  اأضتحقاقاش النقدية يف تالة األمومة 41 و

وتثرياً مــا تــالــت الكوارح دوت أقيا التنميــة اأقتعــــــــــــــــاديــة واأجتمــاعيــة و ــاقمــت عما الفقر  - 10
التدابري املتخذة للحد من خماطر الكوارح، ااوزش وملطاقهد وعل  الرغم من اجلهود املبذولة لتحســـــــــــــــ  
ــــــــــــــــ  ، أي أهنا تاملت 2017بليوت دوأر يف عا   ٣00اخلســاار اأقتعــادية الناية عن الكوارح ما يُقّدر بـ

من أ ـــــــّد اخلســـــــاار املتكبادة عل  مدع الســـــــنواش األخرية، ودلا ملتيجة لثالثة تععـــــــاراش تربع  ــــــربت 
 منطقة البحر الكارييبدألمريكية و الوأياش املتحدة ا

ـــــــــــ  2016ت  عا   2011وو قاً لبياملاش الفتة من عا   - 11 بلداً، أ تنفا تأ ملسبة  151واملتعلقة بـ
يف املــااــة من جممون اإلملفــاق اةكوم  عل   20 يف املــااــة و 15يف املــااــة من البلــدات مــا يتاوح ب   ٣0

 د20٣0ل بالتعليم تىت عا  التعليم عل  النحو املوص  به يف تطار العمل اخلا
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اليضيييييييييييياء على الجون و وفير األ ن اليةائي والتية ة الم  سييييييييييينة و  ز ز  - 2الهدف   
 الزراعة المستدا ة

دأش آخــذة يف اأرتفــان بعــد اخنفــاض معــدأش اجلون العــامل  لفتة طويلــة، يبــدو أّت اــذه املعــ - 12
ري املناخ تشكل عوامل رايسية تسبل املتكاس التقد  جديدد  النزاعاش واجلفام والكوارح املرتبطة بتغ من

الطويل األمد الذي ُأترز يف مكا حة اجلون العامل ، األمر الذي جيعل اتتماأش القضـــــــــــــــاء عل  اجلون 
 أتثر  آلةد 20٣0تغذية حبلول عا  وضوء ال

، بعد 2016يف املااة يف عا   11وتشـــــــــــــــري التقديراش ت  أّت معدل ملق  التغذية قد ارتفم ت   - 1٣
يف عدد األ ـــــــــــــــخال الذين يعاملوت  د وميّثل اذا اأرتفان زيادةً 2015يف املااة يف عا   10.6تات  أت
، بعد أت تات عددام 2016مليوت  ـــــــــــــــخ  يف عا   815ملق  التغذية يف ييم أياء العامل ت   من

 د2015مليوملاً يف عا   777
من الغذاا  الذي و ـــــــــــــــعته من مة األغذية والزراعة واضـــــــــــــــتناداً ت  مقياس املعاملاة من املعدا  األ - 14
املتحدة، والذي يقيس بشــكل مبا ــر العــعوباش اليت يواجهها الناس يف اةعــول عل  الغذاء، أ اد  لممم
يف املااة من ضـــــكات العامل( بلهنم  9.٣)ملســـــبة  2016مليوت  ـــــخ  عل  مســـــتوع العامل يف عا   689
 اا دمن املعدا  تاد يف األمن الغذيعاملوت 
ويكتســــــ  ضــــــوء التغذية أ ــــــكاأً خمتلفة، وله عواقل خطرية عل  املدع البعيد بالنســــــبة ألطفال  - 15

العاملد وعل  الرغم من اخنفاض معّدأته يف تل املناطا تقريًبا، أصــــــــــــــال التقّز  )توت الفرد قعــــــــــــــريًا جًدا 
مليوت  151أي  -مسـة من العمر يف املااة من األطفال دوت اخلا 22بالنسـبة لسـّنه( عل  العـعيد العامل  

، 2017، ثالثة أرباعهم يف جنول آضــيا وأ ريقيا جنول العــحراء الكربعد ويف عا  2017طفل يف عا  
يف ت  عاىن  -اخنفاض الوزت بالنســــبة ت  الطول  -مليوت طفل دوت ضــــن اخلامســــة من اهلزال  51عاىن 
 مليوملاً من السمنةد ٣8
 للنباتاش واةيواملاش األضــاس الالز  لتكّي  الثروة اةيواملية مم التغرياش ويوّ ر تفظ التنون اجليا - 16

، بلغت 2017يف ال روم البي ية يف املســـــــــــــــتقبل أو يف الطلل عل  املنتجاش واخلدماشد ويف هناية عا  
يميــاً ودوليـاً مرتزاً تقل 16 بلــداً و 90املخزوملــاش العــامليــة للبــذور واملواد اجلينيــة النبــاتيــة األخرع اوفو ــة يف 

 يف املااة مقارملة بالعا  الساباد 1مليوت عينة، مما ميثل زيادة قدراا  4.89جمموعه  ما
وتكتســ  اأضــتثماراش يف الزراعة أكية تربع يف املســاعدة عل  أســ  تملتاجية اذا القطاند بيد  - 17

م  عل  الزراعة مقســــــــــوماً عل  أّت معّدل اإلملفاق اةكوم  عل  القطان الزراع ، ُمقاضــــــــــاً باإلملفاق اةكو 
يف  0.2٣ت   2001يف عــــا   0.٣8ملعـــــــــــــــيــــل القطــــان من النــــاتا اول  اإليــــا ، قــــد اخنفض من 

 يف ييم أياء العاملد 2016 عا 
يف املـــااــة  20النـــاميـــة، من يو ، تراجعـــت املعوملـــة املقـــّدمـــة للزراعـــة يف البلـــدات 2016ويف عـــا   - 18
ن املاي  للقطاعاش يف منتعــــــ  الثمامليناش من القرت املا ــــــ  ت  ييم املســــــاعداش املخعــــــعــــــة م من
 بليوت دوأرد 12،5ملااة  قط، أو ا يف 6



E/2018/64 
 

 

18-07638 5/24 

 

وأترز بعض التقد  يف خفض اإلعاملاش اليت ت دي ت  تعـــــول تشـــــوااش يف األضـــــواق الزراعية  - 19
من النعـــــــــــــــ  يف غضـــــــــــــــوت  س ضـــــــــــــــنواش،  العامليةد واخنفضـــــــــــــــت تعاملاش العـــــــــــــــادراش الزراعية بلتثر

 د2015مليوت دوأر يف عا   200ت  أقل من  2010مليوت دوأر يف عا   491 من
، 2016وميكن لتقلل أضـــــــعار املواد الغذااية أت ي ثر تلثرياً ضـــــــلبياً عل  األمن الغذاا د ويف عا   - 20

بلداً، بينما بلغت أضــعار  26رتفان يف بلغت أضــعار املواد الغذااية العامة مســتوياش مرتفعة أو متوضــطة اأ
واألرز والـــــذرة الر يعـــــة/الــــدخن( منتا واتـــــد أو أتثر من منتجـــــاش اةبول )الـــــذرة العـــــــــــــــفراء والقمة 

بلداً مســتوياش مرتفعة أو متوضــطة اأرتفاند و ــّمت منطقة أ ريقيا جنول العــحراء الكربع أترب  21 يف
د الغذااية وأضـــــــــعار اةبول مســـــــــتوياش عاليةد ويُعزع ارتفان عدد من البلدات اليت بلغت  يها أضـــــــــعار املوا

 مستوياش األضعار ت  اخنفاض الناتا اول ، واخنفاض قيمة العملة، واملعدا  األمند
 

 ضمان  مت ع الجميع بأنماط عيش ص ية وبالرفاهية في جميع األعمار - 3الهدف   
يم أياء العامل، باش عدد من ينعموت اليو  حبياة مل راً ت  تتراز تقّد  تبري يف جمال العحة يف ي - 21

غري أت عدداً تبرياً جداً من الناس ميوتوت مبكراً،  صـــــــــــــــحية أترب بكثري من عددام يف العقود الســـــــــــــــابقةد
زالت األمراض اليت ميكن الوقاية منها أعـــــــــــــــد تياة العديد من البشـــــــــــــــرد وتتطّلل معاجلة دلا بذل  وما

 عل  الف اش الدميغرا ية واملناطا اليت تُرتت خل  الرتلدجهود متضا رة، مم التتيز 
 

 الص ة اإلنجابية وص ة األم والوليد والطفل  
امرأة يف ييم أياء العامل ملتيجًة لتعقيداش  ٣0٣ 000 ، تو يت من قّدر عدداّن بــــ2015يف عا   - 22

مولود  100 000تالة و اة لكل  216واجهنها أثناء اةمل والوأدة، وبلغ املعدل العامل  لو ياش األمهاش 
، أُجريت 2017-2012ت د ووقم ثلثا اذه الو ياش تقريبًا يف أ ريقيا جنول العـــــــحراء الكربعد ويف الفتة 

يف املااة من الوأداش اةية تقريباً تســــــــــاعدة أخعــــــــــااي  صــــــــــّحي  َمَهرة،  يما يشــــــــــّكل تتدع  80ملســــــــــبة 
د وأُترز التقـــد  األترب عل  اـــذا 2005-2000ملـــااـــة يف الفتة يف ا 62التـــدّخالش األتثر أكيـــة، مقـــابـــل 

يف املااةد وضـــــّجلت  77 يف املااة ت  40العـــــعيد يف وضـــــط وجنول آضـــــيا، تيث ارتفعت اذه النســـــبة من 
 د2017-2012ة، يف الفتة يف املاا 58أ ريقيا جنول العحراء الكربع أدىن ملسبة، وا  

عدل و ياش األطفال اخنفا ــــــــــاً تبرياً يف العقود األخريةد  عل  وعل  العــــــــــعيد العامل ، اخنفض م - 2٣
مولود  1 000تالة و اة لكل  41الععيد العامل ، اخنفض معدل و ياش األطفال دوت ضن اخلامسة ت  

يف املااةد واخنفض  47، أي أّت اذا اأخنفاض بلغ 2000تالة يف عا   78، مقابل 2016ت  يف عا  
، مقابل 2016مالي  تالة و اة يف عا   5،6ال دوت ضـــــــــــــــن اخلامســـــــــــــــة ت  جممون عدد و ياش األطف

 د2000مالي  يف عا   9.9
يف املااة،  ٣9يوماً( بنسبة  28 وتراجم معدل و ياش املواليد )معدل و ياش األطفال دوت ضن الـ - 24
ض د واخنف2016تــالــة يف عــا   19ت   2000مولود ت  يف عــا   1 000تــالــة و ــاة لكــل  ٣1من 

ــــد من  ــــاش املوالي ــــة يف عــــا   4عــــدد و ي ــــة يف عــــا   2.6ت   2000مالي  تــــال د 2016مليوت تــــال
، ضــــــّجلت منطقتا أ ريقيا جنول العــــــحراء الكربع وجنول آضــــــيا أعل  معدأش و ياش 2016 عا  ويف

 مولود ت د 1 000ل تالة و اة لك 28املواليد، تعدل 
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 اةديثة مهم لر اه املرأة يف ضــــــــــــــن اإل ال )يف عمروتّت اةعــــــــــــــول عل  أضــــــــــــــاليل منم اةمل  - 25
ضـــــــنة(د وعل  العـــــــعيد العامل ، ويف   ة النســـــــاء يف ضـــــــن اإل ال املتزوجاش أو مرتبطاش بغري  15-49

الزواج، ارتفعت ملســـبة النســـاء اللوايت متت تلبية طلبهّن املتعلا بتن يم األضـــرة عن طريا اضـــتخدا  أضـــاليل 
د وما برتت 2018يف املااة يف عا   77.4ت   2000يف املااة يف عا   74.9منم اةمل اةديثة من 

ت   2000يف املااة يف عا   ٣9.4أقل البلدات منواً أرز التقد  األترب، تد ارتفعت  يها اذه النســـــــــبة من 
 د2018يف املااة يف عا   58.5
ا تقريباً، لكنها ما زالت وتراجعت معدأش اةمل يف ضــــن املرااقة بشــــكل مطرد يف ييم املناط - 26

، تــات معــدل الوأداش لــدع املرااقــاش 2018مرتفعــة يف أ ريقيــا جنول العـــــــــــــــحراء الكربعد ويف عــا  
عاماً عل  الععيد العامل ، وتسّجل أ ريقيا  19 و 15امرأة تتاوح أعماران ب   1 000وأدة لكل  44

 د101جنول العحراء الكربع أعل  اذه املعدأش، وقدراا 
 

 األ راض الم د ة  
ت   0.40عل  العــــــــــــعيد العامل ، اخنفض معدل اإلصــــــــــــابة بفريوس ملق  املناعة البشــــــــــــرية من  - 27

، ويرجم دلا جزاياً 2016ت  عا   2005 خ  غري معال بالعدوع من عا   1 000لكل  0.26
كل تاد ســــــــ، العكســــــــ ، مما يقلل بشــــــــت  زيادة تمكاملية اةعــــــــول عل  العالج املضــــــــاد لفريوضــــــــاش الن

املتقال  ريوس ملق  املناعة البشـــــريةد وأ تزال أ ريقيا جنول العـــــحراء الكربع ا  املنطقة األتثر تلثرا  من
   ــــــــــخ 1 000لكل  1.28بفريوس ملق  املناعة البشــــــــــرية، تيث تبلغ معدأش اإلصــــــــــابة بالفريوس 

لكل  2.58ري تيث يبلغ املعدل أعل  بكثمعالد وبالنسبة للنساء يف ضن اإل ال يف املنطقة،  دت  غري
  خ  غري معالد 1 000
؛ ويف الواقم،  دت اأااااش مثرية 20٣0وأ يســــري العامل باااه القضــــاء عل  املالريا حبلول عا   - 28

مالي   210مليوت تالة، مقابل  216، بلغ عدد تاأش اإلصـــــــــــــــابة باملالريا 2016للقلاد  ف  عا  
عا    خ  يف 100 000تالة لكل  140لسل اش اجلديدة باد وبلغ عدد اإلصاب201٣تالة يف عا  

، مت اإلبالغ 2016د ويف عـا  2000 ـــــــــــــــخ  يف عـا   100 000تـالـة لكـل  17٣مقـابـل  2016
بليوت  ـــــــــــــــخ  ت  العالج والرعــايــة اجلمــاعيــة أو الفرديــة من أمراض املنــاطا املــداريــة  1.5اتتيــاج  عن

 د2010وبليوين  خ  يف عا   2015يف عا  بليوت  خ   1.6املهملة، مما ميثل اخنفا ا من 
وأدع اأضــتخدا  الواضــم النطاق للقاح التهال الكبد باء لدع األطفال الر ــم ت  اةد بشــكل  - 29

اجلديد، تما يتضــــــــــــــة من اأخنفاض تبري من تاأش اإلصــــــــــــــابة بعدوع  ريوس التهال الكبد باء املزمن 
يف املااة يف تقبة  4.7ألطفال دوت ضــــــــــن اخلامســــــــــة من املتشــــــــــار  ريوس التهال الكبد باء  يما ب  ا يف
 د2015يف املااة يف عا   1.٣قبل اللقاح ت   ما
وما زالت مياه الشـــــــــــــــرل غري امللموملة واملرا ا العـــــــــــــــحية غري امللموملة واملعدا  الن ا ة من العوامل  - ٣0

 ـــــــــــــــخ   870 000بـــت يف و ـــاة توا  الرايســـــــــــــــيـــة اليت تســـــــــــــــهم يف الو يـــاش تول العـــامل، وتســـــــــــــــب
، مع مهم من أمراض اإلضهال، ولكن أيضا من ضوء التغذية واإلصاباش املعوية بالديدات 2016 عا  يف

صـــــــــــــــفوم األطفال دوت ضـــــــــــــــن اخلامســـــــــــــــة  تالة و اة يف ٣29 000اخليطيةد ومن ب  ا أء، وقعت 
 األمراضدالعمرد وتتحمل أ ريقيا جنول العحراء الكربع وجنول  رق آضيا العلء األترب من  من
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 األ راض غير الم د ة والص ة ال يلية  
من أمراض القلل الوعااية  2016مليوت  ـــــــــــــــخ  يف عا   ٣2عل  العـــــــــــــــعيد العامل ، تويف  - ٣1
الســـــــــرطات أو الســـــــــكري أو أمراض اجلهاز التنفســـــــــ  املزمنةد وبلغت اتتماأش الو اة الناية عن اذه  أو

 د2016يف املااة يف عا   18توا  ضنة من العمر  70ت   ٣0األمراض يف املرتلة العمرية من 
 الســاباد  لعا، أي دوت تغيري عن ا2016  عا   املتحار  تالة 800 000يقرل من  ماووقم  - ٣2

يف املااة من معدأش اأملتحار لدع اإلملاح، وتوجد  75ومعدأش اأملتحار لدع الرجال أعل  بنســـــــــــــــبة 
 ـــــــــــــــخ   100 000لكــل  27.6أعل  املعــدأش يف أوروبــا، تيــث يبلغ معــدل اأملتحــار ب  الــذتور 

 بالنسبة للنساءد 7.٣ لمقاب
ة، مما ي دي ت  تفاقم آثار وينجم عن اضـــــتهالع الكحول والتبغ آثار  ـــــارة عديدة عل  العـــــح - ٣٣

بلداً صــــــــــــــادقت عل   181بلداً  قط من ب   14، قا  2016-2015األمراض غري املعديةد ويف الفتة 
العــعيد  عل اتفاقية من مة العــحة العاملية اإلطارية بشــلت مكا حة التبغ بتحســ  رصــده أضــتخدا  التبغ 

يف املــااــة  6 يف املــااــة من الرجــال و ٣4، دّخن 2015من اأتفــاقيــةد ويف عــا   20الوطا، و قــاً للمــادة 
، بلغ متوضـــــــط 2016ضــــــــنة وأتثر من العمر التبغ بلتد أ ــــــــكالهد ويف عا   15النســــــــاء ممن يبلغوت  من

ضـــــنة من العمر  15 بالغ لتاش ضـــــنويا تقريبا لكل  ـــــخ  ب  األ راد ال 6.4اضـــــتهالع الكحول النق  
لية، ت  جاملل أضــــتاليا ومليوزيلندا، أعل  معدل اضــــتهالع، تيث أتثرد وتققت أوروبا وأمريكا الشــــما أو

 د2016لتاش لكل  خ  يف عا   10.6بلغ توا  
ويزيد تلوح اهلواء، ضــــواء داخل املنزل )األضــــر املعيشــــية( أو خارج املنزل )اهلواء الطلا( من خطر  - ٣4

ملســــــــــداد الرات  املزمن وضــــــــــرطات الراة اإلصــــــــــابة باألمراض القلبية الوعااية والســــــــــكتة الدماغية ومرض داء ا
الناجم عن تلوح اهلواء  اء، أدع تلوح اهلو 2016والتهاباش اجلهاز التنفســــــــــــ  الســــــــــــفل  اةادةد ويف عا  

مالي  تالة و اة تول العاملد وتسجل أ ريقيا جنول العحراء الكربع،  7داخل املنزل وخارجه ت  توا  
 داهلواء تاليا ومليوزيلندا(، أعل  معدل للو ياش الناية عن تلوحومع م آضيا وأوقياملوضيا )باضتثناء أض

 
 الص ية األخرى المخاطر  

، 201٣مليوت  ــــــــــــــخ  تول العامل يف عا   1.25أدش توادح املرور عل  الطرق ت  مقتل  - ٣5
 مليوت  خ  آخريند 50ما يعل ت   وتصابة
ميثل  ، مما2016تالة و اة يف عا   100 000وتســببت تاأش التســمم غري املتعمد يف أتثر من  - ٣6

 دالدخل اخنفا ا مستمرا خالل العقدين املا ي ، وما زالت املعدأش مرتفعة ملسبياً يف البلدات املنخفضة
 

 الص ية والتمو ل النظم  
الســـــــــــــــكات تول العامل ما أ يقل  يف املااة من 12عل  العـــــــــــــــعيد العامل ، أملفا ما يقرل من  - ٣7
، 2010ااة من ميزاملياش أضــرام املعيشــية من أجل د م تكالي  اخلدماش العــحية يف عا  يف امل 10 عن

 د2000يف املااة يف عا   9،7مقابل 
ويعترب التحع  أتد أتثر التدخالش العحية  اًتا و عاليةً من تيث التكلفة يف العاملد وعل   - ٣8

املااة  يف 72ن لقاح اخلناق والشااوق والكزاز من الرغم من الزيادة يف التغطية باجلرعاش الثالح املطلوبة م
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مليوت طفل اللقاتاش خالل  19.5، مل يتلا ما يقدر بـ 2016يف املااة يف عا   86ت   2000يف عا  
تعــــــل  الســــــنة األو  من العمر، مما يعر ــــــهم خلطر تصــــــابة  ــــــديد وذه األمراض اليت قد تكوت مميتةد ومل

يف املااةد وزادش التغطية باجلرعة الثاملية  50راش الراوية املتقارت بعد ت  ملســــــــــــبة التغطية العاملية للقاح املكو 
 د2016يف املااة يف عا   64ت   2000يف املااة يف عا   10من لقاح اةعبة من 

وازدادش املسـاعدة اإلمنااية الريية املخعـعـة للعـحة األضـاضـية والواردة من ييم اجلهاش املاية  - ٣9
د 2016بالي  دوأر يف عــا   9.4، وبلغــت 2010 املــااــة بــالقيمــة اةقيقيــة منــذ عــا  يف 41بنســـــــــــــــبــة 

عل  مكا حة  رمليوت دوأ 871 بليوت دوأر عل  مكا حة املالريا، و 1.9، أملفا مبلغ 2016عا   ويف
 يدزدداء السل، وبليوين دوأر عل  األمراض املعدية األخرع، باضتثناء  ريوس ملق  املناعة البشرية/اإل

يف املــااـة  45 أت مــا يقرل من ت  2016ت  عــا   2005وتشـــــــــــــــري البيــاملــاش املتــاتــة من عــا   - 40
 ــــــــخ ،  1 000يف املااة من أقل البلدات منوا لديها أقل من طبيل واتد لكل  90 ييم البلدات و من

  خ د 1 000ممر   أو قابالش لكل  ٣يف املااة لديها أقل من  60وأت أتثر من 
وتوجل اللوااة العــــــــــــحية الدولية، يتع  عل  ييم الدول األطرام أت يتو ر لديها اةد األدىن  - 41

من القدراش العـــــــحية العامة أو أت تقو  بتنميتها من أجل تنفيذ اذه اللوااة بفعاليةد وو قاً للردود البالغة 
املااة  يف 71ضــــــــــطًا قدره ، ضــــــــــجلت البلدات متو 196رًدا الواردة من الدول األطرام البالغ عدداا  167

 د2017بالنسبة جلميم القدراش املرتبطة بتنفيذ اذه اللوااة يف عا  
 

ضييييييمان الت ليم الجيد المنصييييييج وال ييييييا ل للجميعح و  ز ز فر  الت ل م  - 4 الهدف  
  دى ال ياة للجميع

يف التعليم اناع تاجة ت  بذل جهود تاية من أجل أســـــــــــ  جودة التعليمد وأ تزال الفوارق  - 42
قــَة اجلــذور، ويلز  رصـــــــــــــــــد املزيــد عل  أضـــــــــــــــــاس ملون اجلنس واملوقم اةضـــــــــــــــري/الريف  وأبعــاد أخرع عمي

 ، أ ضيما يف أقل البلدات منواًداأضتثماراش للبنية األضاضية للتعليم من
، تـات اثنـات تقريبا 2017-2009بلـدا تتوا ر لـديهـا بيـاملـاش قـابلـة للمقـارملـة عن الفتة  66ويف  - 4٣

ضـــنواش عل  املســـار العـــحية من تيث النمو يف ثالثة  4 و ٣من ب  ثالثة أطفال تتاوح أعمارام ب  
والنمو اأجتمـاع   ،عل  األقـل من اجملـاأش التـاليـة: اإلملـا  بـالقراءة والكتـابـة واةســــــــــــــــال، والنمو البـدين

 والعاطف ، والتعلُّمد
مرتلة الطفولة املبكرة والتعليم اأبتداا  ملســـــــــبة وعل  العـــــــــعيد العامل ، بلغ معدل املشـــــــــارتة يف  - 44
، مم تبــاين تبري ب  2010يف املــااــة يف عــا   6٣، أي بزيــادة عن ملســـــــــــــــبــة 2016يف املــااــة يف عــا   70

جلت أدىن املعدأش يف أ ريقيا جنول العــــحراء الكربع ) يف املااة( ومشال  41البلدات واملناطا، تيث ضــــُ
 ااة(ديف امل 52أ ريقيا وغرل آضيا )

اــة، من األطفــال واملرااق  يف املــا 58مليوت  ـــــــــــــــخ ، أو  617وتشـــــــــــــــري التقــديراش ت  أت  - 45
ىن من مســــــــــــــتوياش الكفاءة الدمليا التعليم اأبتداا  واإلعدادي تول العامل أ ىققوت اةد األد ضــــــــــــــن يف
يتســـربوت منها  هنمتما أل القراءة والريا ـــياشد ويلتحا توا  الثلث  منهم باملدرضـــة لكنهم أ يتعلموت، يف

 د“األضاضياش”يتعلموت  أو ألهنم أ



E/2018/64 
 

 

18-07638 9/24 

 

وأبذ التفاوتاُش القاامة عل  املوقم والثروة املناطَا اةضـــــرية واألغنياء بشـــــكل عا د  عل  ضـــــبيل  - 46
ـــاملـــاش مســـــــــــــــتقـــاة من  ـــة للفتة  62املثـــال، وو قـــًا لبي بلـــدًا  قط تكـــا  ا  12، أ هر 2015-2001دول

يف هناية  الريا ــــياشري  يف أقيا اةد األدىن من مســــتوياش الكفاءة يف القراءة أو أطفال اةضــــر وال ب 
 التعليم اأبتداا د

، 2016ضــــــــــــــاضــــــــــــــية للمدارسد ويف عا  وتواجه أقل البلدات منواً أترب التحدياش يف تو ري البنية األ - 47
يف املااة  40بالكهرباء، واهيز أقل من  يف املااة  قط من املدارس اأبتدااية يف أقل البلدات منواً  ٣4تزويد  مت

أ ىعــــــل عل  الكهرباء ضــــــوع  لكربع،منها ترا ا أضــــــاضــــــية لغســــــل اليديند ويف أ ريقيا جنول العــــــحراء ا
 دالثاملوية يف املااة من املدارس 55 يف املااة من املدارس اأعدادية و 52 املااة من املدارس اأبتدااية و يف ٣7
، 2016امل الوت مفتـــاح التقـــد  اورز يف جودة التعليم والتعلمد ويف عـــا  ويشـــــــــــــــكـــل املعلموت  - 48

يف املااة من املدرضــــــــــــ  تول العامل، منهم  85تســــــــــــل التقديراش املتعلقة بالتعليم اأبتداا ، مت تدريل 
 يف املااة يف أ ريقيا جنول العحراء الكربع  قطد 61 يف املااة يف جنول آضيا و 71
د 2016بليوت دوأر يف عا   1.2دة اإلمنااية الريية املخعـــعـــة للمنة الدراضـــية وبلغت املســـاع - 49

يرلندا الشــــــــمالية واأأاد أوقدمت امل ضــــــــســــــــاش يف أضــــــــتاليا و رملســــــــا واململكة املتحدة لربيطامليا الع م  و 
 األورويب ثلث  اذا املبلغد

 
 يات  ييق المساواة بين الجنسين و مكين كل النساء والفت - 5 الهدف  

بينما تتاجم بعض أ ـــــكال التمييز  ـــــد النســـــاء والفتياش، أ يزال عد  املســـــاواة ب  اجلنســـــ   - 50
لنســـــــاء تناول املســـــــاال اهليكلية يعوق النســـــــاء وىرمهن من اةقوق والفرل األضـــــــاضـــــــيةد ويتطلل متك  ا

مم الرجال والنســــــــــاء  ملتتعاقبيل املعايري واملواق  اأجتماعية غري العادلة وو ــــــــــم أطر قاملوملية تقدمية  من
 عل  قد  املساواةد

، أ ادش واتدة 2016ت   2005بلدا يف الفتة من عا   56واضـــتنادا ت  بياملاش مســـتقاة من  - 51
عاما بلهنن قد تعر ــن لعن  جســدي  19و  15من تل  ســة مرااقاش معا ــراش تتاوح أعماران ب  

  عشر  هراً السابقة للدراضة اأضتقعاايةدو/أو جنس  عل  يد عشري ايم خالل  تة اأثا
وت تد البياملاش اجلديدة أت ممارضـــــــــــــــة زواج األطفال قد اضـــــــــــــــتمرش يف اأخنفاض تول العامل،  - 52
نطقة، اخنفض خطر زواج الفتاة يُعزع بشـــــــــــــــكل تبري ت  التقد  اورز يف جنول آضـــــــــــــــيا؛ ويف اذه امل مما
اد 2000ااــة منــذ عــا  يف املــ 40مرتلــة الطفولــة بنســـــــــــــــبــة تزيــد عن  يف  عــامل ،وعل  العـــــــــــــــعيــد ال تقريبــً
 24و  20يف املااة تقريبا من النســــاء الاليت تتاوح أعماران ب   21تقريبا، تاملت ملســــبة  2017 عا  يف

 ضنةد 18ضنة قد تزوجن أو ارتبطن بقرين قبل بلوغ 
ي ثر عل  الفتياش والنســــاء ويشــــكل تشــــويه األعضــــاء التناضــــلية األملثوية املتهاتا ةقوق اإلملســــات  - 5٣

تول العامل، ولكن عل  وجه اخلعــــول يف اجملتمعاش اليت تســــتمر  يها اذه املمارضــــة تقاعدة اجتماعيةد 
ضـــــنة لتشـــــويه  19و  15ويف املتوضـــــط، تعر ـــــت واتدة تقريبا من تل ثالح  تياش تتاوح أعماران ب  

تقريبا، مقارملة  2017ة يف عا  املمارضـــــــــــــــ بلداً ترتزش  يها اذه ٣0أعضـــــــــــــــااهن التناضـــــــــــــــلية األملثوية يف 
 تقريباد 2000 يقرل من  تاة واتدة تقريبا من تل  تات  يف عا  ما مم
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، أملفقت النســـــــــــــــاء، 2016ت  عا   2000بلداً، من عا   90وو قاً لبياملاش واردة من توا   - 54
ملد وعة األجر مقارملة تعدل يوم ، ما يقرل من ثالثة أ ـــــــــــــــعام ضـــــــــــــــاعاش العمل املنز  والرعاية غري ا

 بالرجال، وأتثر بكثري تدا تات لديهن أطفالد
ش الوطنية األتادية اجمللس وعل  العــــــــــــعيد العامل ، ارتفعت النســــــــــــبة امل وية للنســــــــــــاء يف الربملاملا - 55
، 2018يف املــااــة يف عــا   2٣  ت  توا 2010يف املــااــة يف عــا   19جمــالس النوال الوطنيــة من  يف أو
جل  5.6أقل معدل يف أوقياملوضـــــيا )باضـــــتثناء أضـــــتاليا ومليوزيلندا(، أي بنســـــبة تســـــجيل  مم يف املااة، وضـــــُ
 دلمااةا    ٣0 ل اتوتيث بلغ  يب رلكاومنطقة البحر ا لالتينيةا مريكاأ   معدل  عل أ

غل تقريبا، تشــ 2016بلدا اليت تو رش بياملاش بشــلهنا يف عا   79ويف ثالثة أربان البلدات البالغة  - 56
وضــــــــطة، مم تســــــــجيل أدىن املعدأش يف املااة من مناصــــــــل اإلدارة العليا واملت ٣8النســــــــاء أقل من ملســــــــبة 

 ا وغرل آضيا ويف وضط وجنول آضيادمشال أ ريقي يف
ويشـكل تا النسـاء والفتياش يف اًاد القراراش األضـاضـية املتعلقة بالعالقاش اجلنسـية واضـتخدا   - 57

عل  خدماش العحة اجلنسية واإل ابية أمرا أضاضيا لر ااهند وو قاً ألتدح وضاال منم اةمل واةعول 
ملعـــــــــــــــ  النســـــــــــــــاء  ن،  دت أتثر بقليل م2016ت  عا   2007بلداً من عا   47البياملاش املتاتة عن 

ضـــــــــنة املتزوجاش أو املقتملاش، يتخذت بلملفســــــــهن  49 و 15يف املااة(، اللوايت تتاوح أعماران ب   5٣)
 نرية بشلت اذه املساالدقراراش مست

 
  ستدا ة ضمان  وافر المياه وخد ات الصرف الص ي للجميع وإدار ها إدارة - 6الهدف   

أ يزال الكثري من الناس يفتقروت ت  تمكاملية الوصــــول ت  مرا ا املياه والعــــرم العــــح  املدارة  - 58
الســــليمة للمياه املســــتعملة ت  عرقلة التنمية بطريقة ملموملةد وت دي ملدرة املياه والفيضــــاملاش وغيال اإلدارة 

اأجتماعية واأقتعـــــــاديةد وتكتســـــــ  زيادة تفاءة اضـــــــتعمال املياه وأســـــــ  تدارة املياه أكية بالغة لتحقيا 
 التوازت ب  معدأش الطلل عل  املياه، اليت تشهد تنا سا وتزايدا، من خمتل  القطاعاش واملستخدم د

بالي   ـــــــــــــــخ  خدماش مياه الشـــــــــــــــرل اليت تدار بطريقة  5.2خد  ، اضـــــــــــــــت2015ويف عا   - 59
ن للمياه موجود يف املكات، ويتاح - ملموملة عند اةاجة تليه ويكوت خاليا  وا  عبارة عن معـــــــــــدر حمســـــــــــا
بليوت  خ   1.٣يف املااة من ضكات العاملد واضتخد  عدد ت ايف قدره  71وام ميثلوت  - التلوح من

ن للمياه  - ات العامل( معـــدرا أضـــاضـــيا ملياه الشـــرليف املااة يف ضـــك 17)أي  واو عبارة عن معـــدر حمســـا
مليوت  ـــــــخ  يف ييم أياء العامل ما زالوا  844دقيقةد واذا يعا أت  ٣0يقم عل  مســـــــا ة أ تتجاوز 

 يفتقروت تىت ت  مستوع أضاض  من اخلدمةد
 2015  املااة من ضكات العامل يف عا يف ٣9بلدا ت  أت ملسبة  84وتشري التقديراش الواردة من  - 60

وا  املرا ا األضاضية اليت يتم  يها التخل   -اضتخدموا خدماش العرم العح  املدارة بطريقة ملموملة 
يف املااة من ضــــــكات العامل  29من الفضــــــالش البشــــــرية بطريقة آمنةد واضــــــتخدمت ملســــــبة ت ــــــا ية قدراا 

ن غري مشـتَعد ويف عا   وا  عبارة عن مر ا - خدماش صـرم صـح  أضـاضـية ، تات اناع 2015حمسـا
مليوت  892بليوت  ــــــخ  أ يزالوت يفتقروت تىت ت  مســــــتوع أضــــــاضــــــ  من اخلدمة، وتات اناع  ٣.2

 2000يف املااة يف عا   20 ـخ  أ يزالوت ميارضـوت التغوح يف العراء، مما أدع ت  اخنفاض النسـبة من 
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يف املااة  قط من الســـــــــــــكات يف أقل البلدات  27، تات 2015  د ويف عا2015يف املااة يف عا   12ت  
 منوا لديهم مرا ا أضاضية لغسل األيديد

وت دي املياه املستعملة غري املعاجلة ت  تداور ملوعية املياه، مما يشكل خماطر عل  العحة العامة،  - 61
ملياه بطريقة آمنة ومنتجةد وت  تلوح معـــــــادر مياه الشـــــــرل، واةد من الفرل املتاتة إلعادة اضـــــــتخدا  ا

بلدا مع مها من البلدات املرتفعة  79وتب  التقديراش األولية املســـــــــتمدة من بياملاش األضـــــــــر املعيشـــــــــية يف 
يف املااة من ييم  59الدخل والبلدات املتوضــــــــــطة الدخل )باضــــــــــتثناء اجلزء األترب من أ ريقيا وآضــــــــــيا( أت 

لتــد قــاش تُعــا  بطريقــة مــلموملـة يف املــااــة من ا 76لموملــة، وأت تــد قــاش امليــاه املســـــــــــــــتعملــة تُعــا  بطريقــة مــ
يف املااة من التد قاش ُامم وتُعا  بطريقة ملموملة  18األضــــــر املعيشــــــية اليت لديها وصــــــلة جماري، وأت  يف

 لمضر اليت لديها مرا ا يف أماتن تقامتها  قطد
وجنول آضــيا(، يتجاوز معدل اإلجهاد بلدا )مع مها يف مشال أ ريقيا وغرل آضــيا ووضــط  22ويف  - 62
ملســــــــــــــبة  - الذي يعرم بلمله ملســــــــــــــبة املياه العذبة املســــــــــــــحوبة ت  جممون موارد املياه العذبة املتجددة - املاا 
بلدا من اذه البلدات، بلغ  15املااة، مما يدل عل  وجود اتتمال قوي لندرة املياه يف املســـــــــــتقبلد ويف  يف 70

 دالبلد يف املااة من جممون موارد املياه العذبة املتجددة يف 100تثر من تيا  الكمياش املسحوبة أ
موارد املااية بلغ بلدا أت متوضط تنفيذ اإلدارة املتكاملة لل 157، أ اد 2018-2017ويف الفتة  - 6٣
 يف املااةد 48
 للحدود ت  أتضــــــــم املياه العابرة بلدا تتقا 15٣بلدا من أصــــــــل  62وتشــــــــري البياملاش الواردة من  - 64

يف املااة يف الفتة  59متوضــــط النســــبة امل وية لمتواض العابرة للحدود الوطنية املشــــمولة بتتيل عمل  بلغ 
 دالقبيل بلدا  قط أت ييم أتوا ها العابرة للحدود مشمولة بتتيباش من اذا 17، وأ اد 2017-2018
د وبينما 2016بالي  دوأر يف عا   9املياه  وبلغت املســـــــــــــــاعدة اإلمنااية الريية املقدمة لقطان - 65

، قـد ي دي تراجم األتزامـاش ت  اخنفـاض 2016ت  عـا   2011ارتفعـت املـد وعـاش يف الفتة من عـا  
املد وعاش أيضا يف املستقبلد ومن املرجة أت ي دي أي ًفيض يف املعوملة اخلارجية ت  تعاقة التقد  اورز 

ث خلعـــــــــــــت دراضـــــــــــــة اضـــــــــــــتقعـــــــــــــااية أجريت ام التنمية املســـــــــــــتدامة، تيمن أاد 6يو أقيا اهلدم 
يف املــااــة من البلــدات أ ــادش عن عــد  تفــايــة املوارد املــاليــة الالزمــة  80ت  أت أتثر من  2017 عــا  يف

 لتحقيا غاياش تو ري املياه وخدماش العرم العح  والن ا ة العحية للجميم عل  الععيد الوطاد
 

الجميع بتكلفة  يسيييييييورة على خد ات الطاقة ال د  ة  ضيييييييمان  صيييييييو  - 7الهدف   
 الموثوقة والمستدا ة

ُأترزش خطوة أخرع صول  مات تعول اجلميم بتكلفة ميسورة عل  خدماش الطاقة اةديثة  - 66
املوثوقة، ملتيجة للتقد  اورز يف زيادة تمكاملية اةعـــــــــــــــول عل  الكهرباء، وأ ضـــــــــــــــيما يف أقل البلدات منوا، 

ش يف تفاءة اضـــتخدا  الطاقة يف األعراض العـــناعيةد ومم دلا، أ تزال اناع  ـــرورة لتحديد والتحســـينا
األولوياش الوطنية والطموتاش الســــــــــياضــــــــــية الرامية ت  تو ري الطاقة للجميم، من أجل و ــــــــــم العامل عل  

 د20٣0املسار يو أقيا غاياش الطاقة لعا  



 E/2018/64 

 

12/24 18-07638 

 

ارتفعت ملســــــبة ضــــــكات العامل الذين ىعــــــلوت عل   ،2016ت  عا   2000ويف الفتة من عا   - 67
يف املااة، بينما اخنفض العدد املطلا لم ــــــــخال الذين يعيشــــــــوت دوت  87يف املااة ت   78الكهرباء من 

 تمكاملية اةعول عل  الكهرباء ت  أقل قليال من بليوت  خ د
غراض الطه  أســـــــــنا و ـــــــــهدش تمكاملية اةعـــــــــول عل  أملوان الوقود الن ي  والتكنولوجياش أل - 68

، مســـــجلة بذلا زيادة قدراا 2016يف املااة عل  مســـــتوع العامل يف عا   59تدرجييا، تىت وصـــــلت ت  
بالي   ــــــــخ  يطهوت الطعا   ٣د وتىت مم اذا التقد ، أ يزال اناع 2000ملقاح م وية منذ عا   10

ســـــية أما  زيادة تمكاملية الوصـــــول ت  اذه باضـــــتخدا  أملوان من الوقود واملواقد امللو ثةد وتشـــــمل العوااا الراي
اخلدمة، ارتفان تكالي  العديد من تلول الطه  األمل   بالنســـبة للمســـتخدم ، والبت التحتية اودودة، 
وملق  الوع  لدع املســـــــــتهلك  بفوااد الطه  الن ي ، والتمويل اودود املتاح للمنتج  الذين يســـــــــعوت 

 الن يفةدأضواق الوقود واملواقد  ت  دخول
، مســـــجال بذلا زيادة 2015يف املااة يف عا   17.5وقد ارتفم اضـــــتهالع الطاقة املتجددة ت   - 69

، تيث  اق معدل النمو يف معــــــــــــادر الطاقة املتجددة 2014يف املااة يف عا   17.٣طفيفة من ملســــــــــــبة 
ية واضــــــــــتمرار التوضــــــــــم قة األتياامعدل النمو يف تيا  اضــــــــــتهالع الطاقةد وجاءش مع م الزيادة من الطا

 اخنفاض التكالي  ودعم السياضاشد طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بفعل يف
ويكتســــ  خفض تثا ة اضــــتخدا  الطاقة )ملســــبة الطاقة املســــتخدمة لكل وتدة من الناتا اول   - 70

مقبولة بشـــــكل اإليا ( أكية بالغة للتعويض عن املبعاثاش ثاين أتســـــيد الكربوت، وتتاتة الطاقة بلضـــــعار 
باملقارملة  2015يف املااة يف عا   2.8أتربد واخنفضت تثا ة اضتخدا  الطاقة عل  الععيد العامل  بنسبة 

د 2010ت  عا   1990، حمققة  ـــــــع  معدل التحســـــــن الذي  ـــــــهدته الفتة من عا  2014مم عا  
ة عل  العــــــعيد العامل  وللوصــــــول ت  غاية ادم التنمية املســــــتدامة، جيل أســــــ  تثا ة اضــــــتخدا  الطاق

، مما يســـــــــتلز  زيادة تبرية يف الطموح 20٣0-2016يف املااة عل  مدع الفتة  2.7تعدل ضـــــــــنوي قدره 
 السياضايت العامل  لإلبقاء عل  الزخمد

 
  ز ز النمو االقتصيييييادي المطرد وال يييييا ل للجميع والمسيييييتدامح وال مالة  - 8الهدف   

 لالئق للجميعالكا لة والمنتجةح و وفير ال مل ا
عل  الرغم من زيادة تملتاجية العمل واخنفاض معدل البطالة عل  العـــــــــــــــعيد العامل ، جيل تتراز  - 71

املزيد من التقد  يف زيادة  رل العمل، وأ ضــــــيما للشــــــبال، وخفض معدل العمل غري الري ، واةد من 
ر ب  اجلنســـ (، وتشـــجيم بي اش أوجه التفاوش يف ضـــوق العمل )وأ ضـــيما  يما يتعلا بالفجوة يف األجو 

العمل الســـــاملة وا منة، وأســـــ   رل اةعـــــول عل  اخلدماش املالية من أجل  ـــــمات النمو اأقتعـــــادي 
 املطرد والشامل للجميمد

 2016وعل  العـــــــــــعيد العامل ، ارتفم ملعـــــــــــيل الفرد من الناتا اول  اإليا  اةقيق  يف عا   - 72
يف املااة املســــــــــــجل يف الفتة  1.7يف املااة، وا  أقل من متوضــــــــــــط معدل النمو البالغ  1.٣ بلغ ملســــــــــــبة 

فتة يف املـــااـــة يف ال 5.7د ويف أقـــل البلـــدات منوا، اخنفض املعـــدل اخنفـــا ـــــــــــــــــا تـــادا من 2010-2016
 د2016-2010يف املااة يف الفتة  2.٣ت   2005-2009



E/2018/64 
 

 

18-07638 13/24 

 

وقد تققت تملتاجية العمل عل  العــــــــــــــعيد العامل ، اليت تقاس عل  أهنا الناتا الذي ىققه الفرد  - 7٣
يف املــــااــــة  2.1، منوا بنســـــــــــــــبــــة 2005العــــامــــل بــــالقيمــــة الثــــابتــــة لــــدوأراش الوأيــــاش املتحــــدة يف عــــا  

د وتات اذا النمو مد وعا بقوة 2010أضــــــرن معدل منو مســــــجل منذ عا  ، لتحقا بذلا 2017 عا  يف
املكاضــــل اإلملتاجية اليت أققت يف أوقياملوضــــيا و ــــرق وجنول  ــــرق آضــــيا، ولكن قابله جزايا منو ضــــليب 

 متوا م يف أ ريقياد
ويتعرض العمــــال يف مل ــــا  العمــــل غري الري  أتثر من غريام لنق  متفشل يف  رل العمــــل  - 74
يف املااة  61عامل ، تات اناع اقة تما يزداد خطر دخوهلم ت    ة العمال الفقراءد وعل  العـــــــــــــــعيد الالال
تثنــاء القطــان الزراع ، تــات د وبــاضـــــــــــــــ2016العمــال يشـــــــــــــــتغلوت يف مل ــا  العمــل غري الري  يف عــا   من
جلت ملســـــــبة املتشـــــــ يف 51 ار أعل  ب  املااة من ييم العمال يشـــــــتغلوت يف مل ا  العمل غري الري ، وضـــــــُ

 يف املااة(د 46النساء ) املااة( عنها ب  يف 5٣الرجال )
بلدا أت أوجه التفاوش يف الدخول أ تزال منتشــــــــرة:  ف   45وتب  دراضــــــــة للبياملاش الواردة من  - 75
يف املااة من البلدات، ىعــل الرجال عل  دخل أعل  من النســاء يف املتوضــط لكل ضــاعة عمل، ويبلغ  89

 يف املااةد 12.5الفجوة يف األجور ب  اجلنس  متوضط 
يف املااة  6.4، مقابل 2017ا  يف املااة يف ع 5.6وبلغ معدل البطالة عل  العـــــــــــــــعيد العامل   - 76
يف املااةد والشــبال  5.9تيث وصــل ت   2009، مســجال بذلا اخنفا ــا أبطل منذ عا  2000عا   يف

عامل  مراش، تيث بلغ معدل البطالة ب  الشــــبال عل  العــــعيد الأتثر عر ــــة للبطالة من البالغ  بثالثة 
 د2017يف املااة يف عا   1٣
بلدا، اناع  74تقريبا وعدداا  2016ويف ملعـــــــــ  البلدات اليت توا رش بياملاش بشـــــــــلهنا يف عا   - 77

النســــبة يف املااة من الشـــــبال غري ملتحق  بالتعليم أو العمل أو التدريل، ومل تســـــجل اذه  17أتثر من 
 اأقتعاديةداخنفا ا ملحو ا منذ األزمة املالية و 

بلدا أت املتشـــــــــــــار اةوادح املهنية أ يزال مدعاة  70وتب  البياملاش األخرية الواردة من أتثر من  - 78
مو  ، ومتوضــــــــــــــط  100 000تصـــــــــــــــاباش مهنية مميتة لكل  4للقلا يف ييم أياء العامل، تتوضـــــــــــــــط 

 مو  د 100 000لكل نية غري مميتة تصابة مه 911
 100 000، ارتفم عدد أجهزة العــــــرم ا   لكل 2016ت  عا   2010ويف الفتة من عا   - 79

يف ييم أياء العاملد وضـــجلت آضـــيا أترب زيادةد وعل  النقيض من دلا،  59ت   ٣9 ـــخ  بالغ من 
غ يف ييم أياء  ـــــــخ  بال 100 000وخالل الفتة ملفســـــــها، تات عدد  رون املعـــــــارم التجارية لكل 

 قط، واو ما يُعزع جزايا ت  املتشــــــــــــــار الوضــــــــــــــطاء املالي  من غري املعــــــــــــــارم ومنو  14.5العامل يقارل 
 اخلدماش املالية الرقميةد

ضـــــــــواء عن طريا م ضـــــــــســـــــــة مالية مثل املعـــــــــارم أو جهة تقد   - وتعد ملكية تســـــــــال ما  - 80
خلدماش املاليةد ويف البلدات املرتفعة الدخل، لدع مقياضا أضاضيا للحعول عل  ا -خدماش مالية متنقلة 

يف املااة  قط من األ ـــــــــخال البالغ  يف البلدات  ٣5تل  ـــــــــخ  بالغ تقريبا تســـــــــال، مقابل ملســـــــــبة 
 املنخفضة الدخلد وتتاجم النساء عن الرجال يف ملكية اةساباش يف ييم املناطاد
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بليوت دوأر بعد  51ة لعـــــــــــــا  التجارة ت  ، اخنفضـــــــــــــت التزاماش مبادرة املعومل2016ويف عا   - 81
، تأ أهنا تاملت أ تزال متثل أتثر من  ـــــــــــــــع  األتزاماش 2015بليوت دوأر يف عا   55.2تاملت  تأ

جل أعل  معدل اخنفاض يف قطان الطاقة )تيث تراجم تقدار 2005-2002األضــــــــاضــــــــية للفتة  د وضــــــــُ
بليوت دوأر(، والقطــان  1.٣تيــث تراجعــت تقــدار بليوت دوأر(، واخلــدمــاش املعـــــــــــــــر يــة واملــاليــة ) 2.4

 بليوت دوأر(د 1الزراع  )تيث تراجم تقدار 
 

إقا ة بُنى   تية قادرة على الصييمودح و  فيز التصيينيع المسييتدام ال ييا ل  - 9الهدف   
 للجميعح و  جيع االبتكار

اأقتعــــــــادية الدينامية من أجل أقيا التعــــــــنيم الشــــــــامل للجميم واملســــــــتدا ، جيل أرير القوع  - 82
  من اأضـــــتخدا  والتنا ســـــية من أجل تو ري  رل العمل وتوليد الدخل، وتيســـــري التجارة الدولية، والتمك

 الفعال للمواردد
 النــاتا اول  اإليــا  وارتفعــت اةعــــــــــــــــة العــامليــة للقيمــة املضــــــــــــــــا ــة للعـــــــــــــــنــاعــة التحويليــة يف - 8٣
، مد وعة بالنمو الســـريم للعـــناعة 2017يف املااة يف عا   16.٣ت   2005املااة يف عا   يف 15.2 من

التحويلية يف آضــيا وا  تعكس اضــتمرار التعايف من الكســاد الذي  ــهدته الســنواش األخريةد وعل  الرغم 
من أت تعـــــــة العـــــــناعة التحويلية يف الناتا اول  اإليا  يف أقل البلدات منوا أ تزال تشـــــــهد منوا، تيث 

،  دت ملعـــــــــــيل الفرد من القيمة املضـــــــــــا ة 2017ملااة من الناتا اول  اإليا  يف عا  يف ا 12.٣بلغت 
يف املااة من املبلغ املســــــجل يف أوروبا وأمريكا  2.5دوأراش  قط، أي يو  109للعــــــناعة التحويلية بلغ 

ت   1991يف املااة يف عا   17.6الشــماليةد وتراجعت تعــة العــناعة التحويلية يف تيا  الو اا  من 
 د2016يف املااة يف عا   2.1٣
يف املااة  19د الكربوت بنســــــــــبة وعل  العــــــــــعيد العامل ، اخنفضــــــــــت تثا ة املبعاثاش ثاين أتســــــــــي - 84
تيلوغرامــا   0.٣8تيلوغرامــا من ثــاين أتســـــــــــــــيــد الكربوت لكــل دوأر مقــابــل   0.٣1ت   2015 عــا  يف
اذا اأااه وا ـــــحا يف العـــــناعاش التحويلية  د وتات2000ثاين أتســـــيد الكربوت لكل دوأر يف عا   من

  تعدل ضــــــــــنوي ااوز متوضــــــــــطه تذلا، تيث تراجعت تثا ة العــــــــــناعة التحويلية عل  العــــــــــعيد العامل
 د2015ت  عا   2010املااة يف الفتة من عا   يف 2
ملااة يف ا 4.5وتقا اأضـــــتثمار يف البحث والتطوير عل  العـــــعيد العامل  معدل منو ضـــــنوي بلغ  - 85

تريليوت دوأر )تعادل القوة  1.9، ليعـــــــــــــــل ت  2015ت  عا   2000يف املتوضـــــــــــــــط يف الفتة من عا  
 د2015يف املااة من الناتا اول  اإليا  العامل  يف عا   1.7الشرااية(، أي 

يف املااة يف املتوضــــــــــــــط  ٣.7بلغ وتقا عدد الباتث  يف ييم أياء العامل معدل منو ضـــــــــــــــنوي  - 86
مليوت ملســـــــــــــــمــةد  1بــاتثــا لكــل  1 151، ممــا يعا أت انــاع 2015ت  عــا   2000الفتة من عــا   يف

تل  اذه القيمة اختال ا واضــــــــــــعا ب  املناطا، تيث تتاوح ب   مليوت ملســــــــــــمة يف أ ريقيا  1لكل  96ًو
 يف أوروبا وأمريكا الشماليةد ٣.6٣9جنول العحراء الكربع و 

ريية املوجهة ت  البنية التحتية اأقتعـــــــــــــــادية يف البلدات النامية ت  ووصـــــــــــــــل جممون التد قاش ال - 87
وتت تات يشـــــّكل أيضـــــا زيادة  2015، مما ميثل اخنفا ـــــا طفيفا منذ عا  2016بليوت دوأر يف عا   56
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د وأ يزال القطــاعــات الرايســـــــــــــــيــات املتلقيــات هلــذه 2010يف املــااــة بــالقيمــة اةقيقيــة منــذ عــا   27قــدراــا 
 ش كا النقل والطاقةدالتد قا
وميكن أت تدل الزيادة يف تعة العناعاش املتوضطة التقنية والعناعاش العالية التقنية من القيمة  - 88

املضــــــــــــا ة للعــــــــــــناعة التحويلية عل  قدرة البلد عل  تدخال التكنولوجياش اجلديدة يف القطاعاش األخرع 
يف املااة  44.7ة التقنية عل  قنية والعالي، اضـــــــــــتحودش القطاعاش املتوضـــــــــــطة الت2015تذلاد ويف عا  

يف املااة يف اأقتعــاداش  ٣4.6القيمة املضــا ة للعــناعة التحويلية عل  العــعيد العامل ، ووصــلت ت   من
 د2005يف املااة يف عا   21.5النامية، مقابل 

بكاش داش جودة ويتاح ا ت ملع م املشـــــــتت  باهلوات  النقالة يف أياء العامل الوصـــــــول ت   ـــــــ - 89
، وصــــــلت ملســــــبة الســــــكات املشــــــمول  لدمة  ــــــبكة النطاق العريض لمجهزة 2016أعل د وحبلول عا  
يف املااة عل  العــــــــعيد العامل د  84يف املااة يف أقل البلدات منوا وت  ملســــــــبة  61ت   3Gاجلّوالة من اجليل 

يف املااة  90ها ت  أت تعــــل ت  أتثر من وتدا اضــــتمر اذا اأااه،  دت أقل البلدات منوا ضــــتكوت يف طريق
 د2020من التغطية بالنطاق العريض لمجهزة اجلّوالة حبلول عا  

 
 ال د  ن ان دام المساواة داخل البلدان وفيما بينها - 10الهدف   

لقد بُذلت جهود من أجل اةد من تفاوش الدخل بالنســـــــــــــــبة لبعض البلدات، مما أدع ت  زيادة  - 90
تلغاء التعريفة اجلمرتية عل  صـــــــــــــــادراش أقل البلدات منوا والبلدات النامية وتقد   اأضـــــــــــــــتفادة منتمكاملية 

مســــــاعدة ت ــــــا ية ت  أقل البلدات منوا والدول اجلزرية العــــــغرية الناميةد ومم دلا، ضــــــيتع  التعجيل وذه 
 التحسيناش من أجل اةد من التفاوتاش املتنامية داخل البلدات و يما بينهاد

ولك  تتقل  الفجوة يف الدخل داخل البلدات، جيل أت ينمو دخل الف ة املعــــــــــــّنفة يف أضــــــــــــفل  - 91
، 2016ت  عا   2010ومن عا   ضــــــلم توزيم الدخل بســــــرعة أترب من الف ة املعــــــّنفة يف أعل  الســــــّلمد

رن ا، بشــــــــكل أضــــــــبلداً تتوا ر بياملاش بشــــــــلهن 94من أصــــــــل  60يف املااة من الســــــــكات، يف  40دخل  منا
 السكات تكلد منو من
ملن مــاش الــدوليــة تغيريا تبريا ومل تشـــــــــــــــهــد ملســـــــــــــــبــة تعـــــــــــــــويــت البلــدات النــاميــة يف العــديــد من ا - 92
، تد أ تزال املفاو ـــاش بشـــلت تصـــالح اإلدارة جاريةد وقد لوت ت زيادة طفيفة يف ملســـبة 2017 عا  يف

يف املااة  ٣7.7ت   2016املااة يف عا  يف  ٣7.2تعــويت البلدات النامية يف صــندوق النقد الدو  )من 
املااة  يف ٣7.9( والبنا الدو  لإلملشاء والتعمري، واو جزء من جمموعة البنا الدو  )من 2017يف عا  
 ر اإلصالتاش املتفا عليها ضابقاد( يف تطا2017يف املااة يف عا   ٣8.8ت   2016يف عا  

يف املااة من املنتجاش  64.4يفة اجلمرتية أتثر من ، اضــــــــــــتفادش من تلغاء التعر 2016ويف عا   - 9٣
يف املااة من املنتجاش من الدول اجلزرية العــغرية النامية،  64.1اليت تعــدراا أقل البلدات منوا ت  العامل و 

يف املااة  50د وبالنســبة للبلدات النامية،  قد اضــتفاد توا  2010يف املااة منذ عا   20أي بزيادة قدراا 
 ت  األضواق من دوت رضو  يرتيةدمن تمكاملية الوصول  2016م منتجااا املعدرة يف عا  من يي
، بلغ تيا  تيراداش البلدات النامية الواردة من البلدات املاية األعضــــــــــاء يف جلنة 2016ويف عا   - 94

اأش املتعددة األطرام املســـــــــــــــاعدة اإلمنااية التابعة ملن مة التعاوت والتنمية يف امليدات اأقتعـــــــــــــــادي، والوت
بليوت دوأر يف تطــار  158بليوت دوأر، منهـــا  ٣15وغرياـــا من مقـــدم  اخلـــدمـــاش الرايســـــــــــــــي ، مبلغ 
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، بلغ جممون املساعدة اإلمنااية الريية املقدمة ت  أقل البلدات 2016املساعداش اإلمنااية الرييةد ويف عا  
بليوت دوأر، عل  التوا د  6.2بليوت دوأر و  4٣.1املاي  منوا والدول اجلزرية العغرية النامية من ييم 

زيادة  2016وبينما  ــــــهدش املســــــاعدة اإلمنااية الريية املقدمة ت  الدول اجلزرية العــــــغرية النامية يف عا  
،  دت دلا يعزع ت  تد تبري ت  ًفي  أعباء 2015يف املااة بالقيمة اةقيقية مقارملة بعا   41قدراا 
 بليوت دوأر(د 2.7) توبا، اليت تاملت أترب مستفيد  ديوت
ومتثل التحويالش معــدرا ااما للدخل بالنســبة للعديد من األضــر يف البلدات الناميةد  من تيا   - 95

بالي  دوأر  407بليوت دوأر، تات مبلغ  5٣8والبالغة  2016التحويالش اليت مت تســـــــــــــــجيلها يف عا  
ضـــــطة الدخلد وبينما اخنفض متوضـــــط التكلفة العاملية إلرضـــــال األموال من ملعـــــيل بلدات منخفضـــــة ومتو 

، أي أتثر 2017املـااـة يف عـا   يف 7.2تـدرجييًـا يف الســـــــــــــــنواش األخرية، تشـــــــــــــــري التقـديراش ت  أملـه بلغ 
 يف املااةد ٣ ع  تكلفة املعاملة املستهد ة البالغة  من
 

للجميع وآ نة وقادرة على  جْ ل المدن والمسييييتوطنات الب يييير ة شييييا لة - 11الهدف   
 الصمود و ستدا ة

مم التوضــم اةضــري الســريم، تواجه العديد من املدت أدياش يف تدارة النمو الســكاين، و ــمات  - 96
وجود مساتن مناضبة وبنية أتية مرملة لدعم اذه اجملموعاش السكاملية املتنامية ومعاجلة ا ثار البي ية لتوضم 

 الكوارحدملدت وقابلية التضرر من ا
الســــكات اةضــــري  الذين يعيشــــوت ، تراجعت ملســــبة 2014ت  عا   1990ويف الفتة من عا   - 97
يف املااةد ومم دلا، ومم اهلجرة السريعة يو  2٣يف املااة ت   46األتياء الفقرية تعدل النع ، من  يف

العدد الفعل  لم ــخال الذين  املدت وما ترا ا مم دلا من زيادة يف عدد ضــكات اةضــر العاملي ، ارتفم
 مليوت ملسمةد 88٣مليوت ملسمة ت   689يعيشوت يف األتياء الفقرية من 

وعل  العـــــعيد العامل ، وبينما تســـــتوعل املدت عدًدا أترب من الســـــكات،  دهنا تعـــــبة أقل تثا ة  - 98
اد ويبلغ متوضــــــــــط معدل التوضــــــــــم املادي للمدت توا  مرة واتدة وملعــــــــــ  متوضــــــــــط معدل النمو  أيضــــــــــً

 ــــرق وجنول  ــــرق آضــــيا  -الســــكايند تما أت املناطا اليت تشــــهد التوضــــم األضــــرن يف املناطا اةضــــرية 
تسجل أيضا أعل  النسلد وتشمل العوامل اليت  -وأ ريقيا جنول العحراء الكربع ووضط وجنول آضيا 

خ  يف  وات  املدت، تد م اذا التوضم اةضري ارتفان ملعيل الفرد من الدخل، واألرا   الزراعية األر 
 واملتشار املستوطناش غري الرييةدوزيادة تفاءة النقل 

وأ تزال تدارة النفاياش العـــــلبة متثل أديًا يف العديد من املناطا، تد ًل  النفاياش اليت أ جيري  - 99
الســــكات وعل  يعها يف املدت آثارا تبرية و ــــارة، تا يف دلا التلثرياش املبا ــــرة وغري املبا ــــرة عل  صــــحة 

يتم  مدينة/بلدية، أ 214البي ةد وعل  الرغم من جودة و عالية عملية اجلمم، وو قاً للبياملاش اجملمعة بشلت 
ا يف املدت  يم ضــوع ثالثة أربان ما يتوّلد من ملفاياش بلدية صــلبةد وميثل يم النفاياش العــلبة أديًا خاصــً

 دااة من جممون النفاياش البلديةيف امل 50م أقل من  ريقيا جنول العحراء الكربع، تيث جيري يأيف 
يف املااة من ضـــــــكات اةضـــــــر ما زالوا يســـــــتنشـــــــقوت اواًء أ يســـــــتويف  91، تات 2016ويف عا   - 100
تددته املبادئ التوجيهية ملن مة العـــــــــــــــحة العاملية بشـــــــــــــــلت ملوعية اهلواء من قيمة  مرجعية لعـــــــــــــــول  ما
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ن ملعــــــفهم ملســــــتوياش لتلوح اهلواء أعل  من مســــــتوع األمات ( تما تعرض أتثر مPM 2.5اجلســــــيماش )
 املذتور ترّت  وملع  عل  األقلد

ويعترب التوضـــم اةضـــري الســـريم وغري املخطط له وضـــوء تدارة األرا ـــ ، ت  جاملل الســـياضـــاش  - 101
الو ياش الناية ســـــــــــــببة ملخاطر واأضـــــــــــــتاتيجياش غري الواعية باملخاطر، من العوامل الرايســـــــــــــية الكامنة امل

يف املــااــة من الو يـاش  90، وقم مــا يقرل من 201٣ت  عــا   1990الكوارحد ويف الفتة من عــا   عن
بســـبل الكوارح املبلغ عنها دوليا يف البلدات املنخفضـــة واملتوضـــطة الدخل، اليت  ـــهد العديد منها توضـــعا 

 تضريا ضريعا يف السنواش األخريةد
اجلهود أعتمـاد وتنفيـذ اضـــــــــــــــتاتيجيـاش وطنيـة وحمليـة للحـد من خمـاطر وتواصــــــــــــــــل البلـدات بـذل  - 102

، 2017د ويف عا  20٣0-2015الكوارح تتما ـــ  مم تطار ضـــنداي للحد من خماطر الكوارح للفتة 
بلداً بلت لديه  50دولة، أ اد  87من ب  الدول األعضـــــــــــــــاء اليت ردش عل  اأضـــــــــــــــتبيات، والبالغ عدداا 

بلداً بلت لديه اضــــــتاتيجياش حمليةد وعالوة عل   ٣4د من خماطر الكوارح وأ اد اضــــــتاتيجياش وطنية للح
، عن اضــــتثماراا يف البنية التحتية للعــــرم العــــح  2015دولة، يف عا   95من ب   84دلا، أبلغت 

بلداً جمموعة  64و  55يف املناطا املعر ة للفيضاملاشد وقد اضتحدح عدد من البلدات يتاوح تقريبا ب  
طيط اضـــتخدا  األرا ـــ ، وقوامل  البناء وغرياا من اللوااة  من التدابري، تا يف دلا التخطيط اةضـــري ًو
 د“الواعية باملخاطر”
 

 ود أنماط التهالك وإنتاج  ستدا ةضمان وج - 12الهدف   
ر لقد تات  عـــل النمو اأقتعـــادي عن اضـــتخدا  املوارد أمراً صـــعباًد وضـــتتطلل معاجلة اذا األم - 10٣

ة ومادية، ت  جاملل أول عميا و ـــــــــم ضـــــــــياضـــــــــاش تنشـــــــــا بي اش مواتية، وبت أتية وأضـــــــــواق اجتماعي
 عل  طول ضالضل القيمة العامليةد أضاليل العمل يف

بلداً واأأاد األورويب عن ضـــــياضـــــااا الكلية، أو العـــــكوع التن يمية  71، أبلغ 2018ويف عا   - 104
دعم التحول يو أمناح اأضـــــــــتهالع واإلملتاج املســـــــــتدامةد واضـــــــــتنادا ت  أو الطوعية أو اأقتعـــــــــادية اليت ت

بلدات لديها، أو تات لديها، ضـــــــــياضـــــــــاش ومبادراش وطنية تتعلا  109 دت  معـــــــــادر أخرع للمعلوماش،
 باأضتهالع واإلملتاج املستدام د

ملتاج داخل اقتعــــاد وميثل اأضــــتهالع اول  للمواد م  ــــرا عل  املواد املســــتخدمة يف عملياش اإل - 105
اإليا  عل  العـــــــــــعيد العامل   ماد وقد تغري اضـــــــــــتهالع املواد اولية لكل وتدة من وتداش الناتا اول 

، 2015ت   2010يف الفتة من تيلوغرا  لكــــل دوأر من النــــاتا اول  اإليــــا    1.1ت   1.2 من
وتداش اإلملتاجد غري أت اضتهالع املواد اولية يشري ت  أت اناع تاجة ت  مواد أقل إلملتاج وتدة من  مما

ل  املوارد من تيث القيمة املطلقة يشــهد منوا عل  العــعيد العامل ، مم ما يتتل عل  دلا من  ــغوح ع
 ومن آثار عل  البي ةد

ويتع  عل  األطرام يف اأتفـاقـاش البي يـة املتعـددة األطرام أت تنقـل معلومـاش بشــــــــــــــــلت تنفيذ  - 106
ا توجل اأتفاقاشد ومم دلا، وبينما ضـــــــــجل بروتوتول موملتيال املتعلا باملواد املســـــــــتنفدة لطبقة التزاماا

تطبيا تجراء املوا قــة املســـــــــــــــبقــة يف املــااــة، تليــه اتفــاقيــة روتردا  املتعلقــة ب 100األوزوت معــدل امتثــال بلغ 
يف املااة(، بينما  71الدولية ) علم عل  مواد تيميااية ومبيداش آ اش معينة خطرة متداولة يف التجارة عن
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يتجاوز معدل اأمتثال لكل من اتفاقية بازل بشـــــــــــــــلت التحكم يف ملقل النفاياش اخلطرة والتخل  منها  مل
 يف املااة عل  التوا د 51و  57عرب اةدود واتفاقية اضتكهومل بشلت امللوثاش العضوية الثابتة 

 
 يير المناخ وآثارها خاذ إجراءات عاجلة للتصدي لت - 13الهدف   

تتدع الســـــنواش الثالح األتثر ترارة يف التاري،، تد ااوز متوضـــــط درجة  2017تاملت ضـــــنة  - 107
درجة م ويةد ويب  أليل أجرته املن مة العاملية  1.1اةرارة مســـــــــتوياش ما قبل الثورة العـــــــــناعية تا يعادل 
تات األعل    2017-201٣ س ضــــــنواش للفتة لمرصــــــاد اجلوية أت متوضــــــط درجة اةرارة العاملية ملدة 

عل  اإلطالقد وأ يزال العامل يعاين أيضــاً من ارتفان مســتوياش البحار، ومن أتثر مواضــم األعاصــري تلفة 
يف مشا  اويط األطلس ، ت  جاملل ارتفان ترتيزاش غازاش الد ي ة، مما يستدع  التسريم باًاد تجراءاش 

تحدة تنفيذ التزامااا توجل اتفاق باريس املعتمد توجل اتفاقية األمم امل عاجلة من جاملل البلدات يف
 اإلطارية بشلت تغري املناخد

ومن املتوقم أت تُعــد األطرام يف اتفــاقيــة بـاريس مســــــــــــــــاكـاش حمـددة وطنيــا، أـدد  يهــا اخلطوح  - 108
تعزيز التكي  وبناء القدرة عل  العريضـــــــــــــــة لنُـُهجها وتجراءااا الرامية ت  خفض املبعاثاش غازاش الد ي ة و 

طر ا عل  اتفاق باريس، وتاملت  175، صـــــــدق 2018مليســـــــات/أبريل  9التلقلم مم آثار تغري املناخد ويف 
ية األوروبية( قد أبلغت أماملة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية  167طر ا ) 168من بينها  بلدا واملفو ـــــــــــــــ

 ساكااا اوددة وطنيادبشلت تغري املناخ ت
بلدات ملامية قد أ زش بنجاح  10، تاملت 2018مليســــــــــــــات/أبريل  9وباإل ــــــــــــــا ة ت  دلا، يف  - 109

اذه العـــــــَيغ األو  خلططها الوطنية للتكي  وقدمتها، مشـــــــجعة القيا  بلملشـــــــطة متعددة لعـــــــياغة وتنفيذ 
 اخلطط اضتجابة لتغري املناخد

اااه أقيا اد ها املتمثل يف القيا  عل   وتواصـــــــــــل األطرام من البلدات املتقدمة تتراز تقد  يف - 110
، وا  تشــــــجام عل  مواصــــــلة 2020بليوت دوأر ضــــــنويا حبلول عا   100يو مشــــــتع بتعب ة متويل تبلغ 

جهوداا الرامية ت  توجيه ملســــــبة تبرية من أموال صــــــناديا املناخ العامة يو أملشــــــطة التكي  والســــــع  ت  
أجــل التخفي  والتمويــل من أجــل التكي ، وبــالتــا  اأعتام بــلكيــة أقيا توازت أترب ب  التمويــل من 

 التمويل من أجل التكي د
 

 فظ الم يطييات والب ييار والموارد الب ر يية واليييييييييييتخييدا هييا على ن و  - 14الهييدف   
  ستدام لت ييق التنمية المستدا ة

اضـــــــــــــتاتيجياش وتدارة  عالة أ يزال تفظ اويطاش واضـــــــــــــتخدامها عل  يو مســـــــــــــتدا  يتطلبات  - 111
ملكا حة ا ثار الضـــــــــارة لمرصـــــــــدة الســـــــــمكية اليت تتعرض للعـــــــــيد املفرح، وزيادة أمض اويطاش و رح 
املغذياش الســـاتليةد وباإل ـــا ة ت  دلا،  دت الزياداش يف ملطاق املناطا اومية للتنون البيولوج  البحري 

 ية للحفاظ عل  املوارد البحريةدأ تزال بالغة األكوتكثي  القدراش البحثية ومتويل علم اويطاش 
وتغري املناخ والعــــــــــيد املفرحد وتت موارد معــــــــــااد األياع معر ــــــــــة بشــــــــــدة  ثار التداور البي    - 112
اخنفضــت ملســبة األرصــدة الســمكية البحرية العاملية الواقعة  ــمن تدود املســتوياش املســتدامة بيولوجياً  وقد
 د201٣يف املااة يف عا   69ت   1974ا  يف املااة يف ع 90 نم
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 ومتثــل املنــاطا البحريــة اوميــة آليــاش معرو ــة لضـــــــــــــــمــات تفظ اويطــاشد ويف تــاملوت الثــاين/ينــاير - 11٣
مليوت تيلومت مربم( من املياه البحرية  22يف املااة )أو أتثر من  16، تاملت املناطا اومية تغط  2018

الشاطا(، مما ميثل  ميل حبري من 200تاوح ب  صفر و الواقعة عل  مسا ة تاخلا عة للوأية الوطنية )أي 
البيولوج  الرايســــــــــية البحرية،  د تما ازدادش ااية مناطا التنون2010أتثر من  ــــــــــع  ملطاقها منذ عا  

 د2000يف املااة يف عا   ٣0يف املااة مقارملة بنسبة  44بلغ متوضط التغطية ا ت  تد
العلمية والقدراش البحثية داش العـــــلة  ـــــرورية لدعم اإلدارة املســـــتدامة للمحيطاش  وتعد املعر ة - 114

دولــة من ييم منــاطا  26، مت أليــل ردود (4)التقرير العــامل  لعلو  اويطــاشوموارداــاد ويف تقييم ورد يف 
، وتب  أت التمويــــــــل اةكوم  لعلو  اويطــــــــاش يتاوح ب  مــــــــا دوت 201٣-2009العــــــــامل للفتة 

 يف املااة  قط من متويل البحث والتطوير الوطاد 4املااة و  يف 0.04
 

 ما ة النظم اإل كولوجية البر ة و ر يمها و  ز ز الييييييييتخدا ها على ن و  - 15الهدف   
 ستدامح وإدارة اليابات على ن و  ستدامح و كاف ة التص رح ووقج  دهور األراضي 

 البيولوجيوعكس  سارهح ووقج فيدان التنون 
يف ت  يتزايــد ملطــاق اــايــة املســــــــــــــــاتــاش يف الن م اإليكولوجيــة للغــابــاش والن م اإليكولوجيــة  - 115

األر ية وتتباطل وترية خسارة الغاباش، أ تزال جواملل أخرع من عملية تفظ األرا   حباجة ت  تسريم 
 واملوارد اجلينيةداجلهود من أجل ااية التنون البيولوج ، وتملتاجية األرا  ، واألملوان 

يف املــااــة من مســــــــــــــــاتـة  ٣1بالي  اكتــار أو  4، تــاملــت الغــابــاش تغط  يو 2015ويف عــا   - 116
يف املااة(، أما ملســـــــبة  9٣اليابســـــــة يف العاملد ويتلل  اجلزء األترب من غاباش العامل من الغاباش الطبيعية )

ـــــــــــــــ اباش عل  مدع العقود األخرية، مساتة الغ يف املااة املتبقية  ه  مزروعةد وعل  الرغم من تناق  7 الـ
د وقد تدثت مع م 2005-2000يف املااة منذ الفتة  25خفض معدل خســــــــــــارة الغاباش بنســــــــــــبة  مت

اخلســـاار يف أ ريقيا جنول العـــحراء الكربع وجنول  ـــرق آضـــيا وأمريكا الالتينية، وا  تعزع أضـــاضـــا ت  
ر أت  ملســــبة مســــاتة الغاباش اومية والغاباش املشــــمولة لطط اتســــان ملطاق األملشــــطة الزراعيةد ومن املبشــــّ

 الطويلة األجل آخذة يف اأزديادداإلدارة 
وتت متوضـــــط ملســـــبة مواقم التنون البيولوج  املهمة اليت تشـــــملها املناطا اومية آخذ يف اأزديادد  - 117

لبيولوج  الرايســــية للمياه ، بلغ متوضــــط ملســــبة تل منطقة من مناطا التنون ا2018ويف تاملوت الثاين/يناير 
يف املــــااــــة  47يف املــــااــــة و  44العــــذبــــة والتنون األر ـــــــــــــــ  والتنون اجلبل  اليت تغطيهــــا املنــــاطا اوميــــة 

 املااة عل  التوا د يف 48 و
وأ هر يو ُ س مســـاتة اليابســـة اليت تغطيها ملباتاش اااااش مســـتمرة ومنخفضـــة يف اإلملتاجية  - 118

مليوت تيلومت مربم من األرا ـــــــــــ ، تا يف دلا  24د وتضـــــــــــرر ما ينااز 201٣ت  عا   1998من عا  
يف املااة من املروج الطبيعية  19يف املااة من أرا ـــــ  الغاباش و  16يف املااة من األرا ـــــ  الزراعية و  19
يف املااة من مراع  املا ـــــــــــــــيةد ويف بعض اةاأش ي دي تداور األرا ـــــــــــــــ  يف مراتله املتقدمة ت   28 و

 التعحر يف املناطا اجلا ة، وأ ضيما يف املروج الطبيعية ومراع  املا يةد
__________ 

التقرير العامل  لعلو  اويطاش: التقرير العامل  عن علو  اويطاش: الو م اةا  من مة األمم املتحدة للتبية والعلم والثقا ة،  (4) 
 (د2017)لعلو  اويطاش يف ييم أياء العامل 
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مغطاة  2017يف املااة من املناطا اجلبلية يف عا   76وعل  العـــــــــــــــعيد العامل ، تاملت ملســـــــــــــــبة  - 119
بشكل من أ كال النباتاش اخلضراء، تا يف دلا الغاباش والشجرياش واملروج الطبيعية واألرا   الزراعية، 

   أداء أدوار الن ا  اإليكولوج دو ما ميكن أت يرتبط ارتباطا تجيابيا بعحة اجلبال وقدراا علوا
وتقاس التغرياش يف خطر املقراض األملوان ت  ــر القاامة اةمراء، الذي يتضــمن بياملاش عن أتثر  - 120
ملوان تلما أرع امل  ــــــــر ملون من األملوان اةيواملية والنباتية ويشــــــــري ت  تزايد خطر املقراض األ 20 000من 

عل  العـــــــــعيد  0.74ت   0.82، اخنفض م  ــــــــــر القاامة اةمراء من 199٣باااه العــــــــــفرد ومنذ عا  
العــامل د وتتمثــل اورتــاش الرايســـــــــــــــيــة لفقــدات التنون البيولوج  اــذا يف  قــدات املوااــل النــاجم عن الزراعــة 

غريةداملستدامة، وتزالة الغاباش، واةعاد والتجارة غري ا غري
ُ
 ملستدام ، واألملوان الدخيلة امل

ويف تطار التزا  الدول األعضــــاء بتعزيز التقاضــــم العادل واملنعــــ  للمنا م النا ــــ ة عن اضــــتخدا   - 121
بلدات قد صـــــــــــّدقت عل  بروتوتول ملاغويا بشـــــــــــلت  105، تاملت 2018املوارد اجلينية، يف  ـــــــــــباح/ رباير 

عادل واملنعـــــ  للمنا م النا ـــــ ة عن اضـــــتخدامها امللحا باتفاقية اةعـــــول عل  املوارد اجلينية والتقاضـــــم ال
بلدا قد تبادل معلوماش بشــــــــــــلت األطر  50(، وتات 2017بلدا يف عا   96التنون البيولوج  )بزيادة من 

طر ا متعاقدا يف املعاادة  144املتبعة لديها  يما يتعلا باةعـــــــــــــــول عل  املنا م وتقايهاد واناع تاليا 
بلدا تىت ا ت معلوماش بشــــــــــــلت التدابري  22ت املوارد الوراثية النباتية لمغذية والزراعة وقد  الدولية بشــــــــــــل

 ا باةعول عل  املنا م وتقايهاداملتبعة لديها  يما يتعل
ة ىبط جهود اةفظ، تيــث أُبلغ وأ يزال العـــــــــــــــيــد واأاــار غري املشـــــــــــــــروع  يف األتيــاء الربيــ - 122
ملون من أملوان اةيواملاش والنباتاشد  7 000جارة غري املشروعة  يما يقرل من بلدا يف الت 120تورح  عن

وقد اًذش يف ا وملة األخرية تجراءاش تازمة عل  العــــــــعيدين الدو  واول  لكبة اأاار غري املشــــــــرون 
 ضيما العاج املستخرج من الفيلةد ببعض األملوان، وأ

تبــدي اةكومــاش الوطنيــة التزامــا متزايــدا تنم تدخــال األملوان وردا عل  الغزو البيولوج  اجلــاري،  - 12٣
، زادش ملسبة البلدات اليت ضنت تشريعاش 2010الدخيلة املغرية، وتدارة عملياش الغزو القاامةد ومنذ عا  

غرية بـ وطنية داش صلة تنم وتدارة األملوان ال
ُ
 يف املااةد 19دخيلة امل

عدة اإلمنااية الريية الثنااية املقدمة دعما للتنون البيولوج  ، بلغت قيمة املســـــــــــــــا2016ويف عا   - 124
 د2015يف املااة منذ عا   21قدره بالي  دوأر، بنقعات يف القيمة اةقيقية  7
 

الت يييييييجيع على إقا ة  جتم ات  سيييييييالمة ال  ُهم ش فيها أ د  ن أجل  - 16الهدف   
ميع إلى ال دالةح وبناء  ؤلسات   ييق التنمية المستدا ةح وإ ا ة إ كانية وصو  الج

 ف الة وخاض ة للمساءلة وشا لة للجميع على جميع المستو ات
يعاين العديد من مناطا العامل بشــــــدة من النزان املســــــلة وغريه من أ ــــــكال العن  الذي ىدح  - 125

تمكاملية اللجوء داخل اجملتمعاش عل  العــــعيد اول د ويتســــم التقد  اورز يف جمال تعزيز ضــــيادة القاملوت و 
ت  القضــــــــاء بالتفاوشد ومم دلا، جيري تتراز تقد ، ول ن تات بطي ا، يف و ــــــــم اللوااة التن يمية لتعزيز 
تمكاملية تعــــــــول اجلمهور عل  املعلوماش، ويف تعزيز امل ضــــــــســــــــاش اليت تدا م عن تقوق اإلملســــــــات عل  

 الععيد الوطاد
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الذي يتتل عل  أ ـــكال تلديل األطفال العنيفة،  دت  وعل  الرغم من األثر الضـــار والطويل األمد - 126
أطفال تتاوح أعمارام ب  ضــــــــنة  10من تل   8اذه األ ــــــــكال منتشــــــــرة عل  ملطاق واضــــــــمد ويتعرض يو 

بلدا  81ضنة لشكل من أ كال اأعتداء النفس  و/أو العقال البدين يف املنزل عل  أضاس منت م يف  14 و
 د2017 ت  عا  2005أضاض (، مم توا ر بياملاش وذا الشلت للفتة من عا  )يف البلدات النامية بشكل 

 2012 تالة خمتلفة من تاأش تد ا  حايا اأاار بالبشر من عا  570واتُتشفت أتثر من  - 127
، وقـــد طـــالـــت ييم املنـــاطا، واملطوع العـــديـــد منهـــا عل  تـــاأش املتقـــال من البلـــدات 2014ت  عـــا  

،  ـــــــــــــــكلــت النســــــــــــــــاء والفتيــاش 2014  البلــدات داش الــدخــل األعل د ويف عــا  الــدخــل األدىن ت داش
يف املااة منها  28املااة( غالبية اةاأش املكتشـــفة لضـــحايا اأاار بالبشـــر، و ـــكل األطفال يو  يف 71)
ل يف املااة من الفتيات(د ويف أ ريقيا جنول العحراء الكربع،  كل األطفا 8يف املااة من الفتياش و  20)

يف املااة من تاأش الضــحايا املكتشــفةد و ــكل اأاار ألغراض اأضــتغالل اجلنســ  والســخرة أتثر  64
 يف املااة من تاأش الضحايا املكتشفةد 90من 
وعل  العــــعيد العامل ،  لت ملســــبة األ ــــخال اوتجزين دوت صــــدور تكم يف تقهم بســــبل  - 128

يف املااة  ٣1و  2005-200٣يف املااة يف الفتة  ٣2 ـــــــــــ  )ارتكال جراام ثابتة تقريبا خالل العقد املا
 ا وأ ريقيا جنول العحراء الكربعد(د وقد ُأترز بعض التقد  يف أجزاء من آضي2016-2014يف الفتة 
وعل  العــعيد العامل ، يُعرض عل  ما يقرل من واتدة من تل  س  ــرتاش طلل ر ــوة عند  - 129

امالش املرتبطة باخلدماش العامة، مم وجود تفاوش تقليم  يتاوح ب  أقل تجراء املعامالش التن يمية واملع
يف املااة  28يف املااة من الشرتاش يف أمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب و  10من 

 يا ويف  رق آضيا وجنول  رق آضياديف وضط آضيا وجنول آض
 ـــمات اةقوق الفردية وتمكاملية اللجوء ت  القضـــاء واخلدماش  ولتســـجيل املواليد دور رايســـ  يف - 1٣0

اأجتماعيةد ول ن تقا العديد من املناطا ادم تعميم أو  ـــــــــبه تعميم تســـــــــجيل املواليد، بلغ متوضـــــــــط 
يف املااة  قطد ومت تسجيل وأداش أقل من ملع  عدد ييم األطفال  7٣التسجيل عل  الععيد العامل  

 تقل أعمارام عن  سة أعوا  يف أ ريقيا جنول العحراء الكربعديف املااة( الذين  46)
بلدا  61 اإلملسات والعحفي  والنقابي  يفمن املدا ع  عن تقوق  1019وقُتل ما أ يقل عن  - 1٣1

د ويعادل دلا مقتل  ـــــــــــــــخ  واتد تل يو  أثناء العمل من أجل 2015يف ييم أياء العامل منذ عا  
امل خال من اخلوم والعوزد ومن ب  ا أء الضـــــــــــــــحايا مدا عوت عن البي ة، وأ راد تعال  اجلمهور وبناء ع

من الشــعول أصــلية، وزعماء اجملتمعاش اولية وقياداش عمالية، ومدا عوت عن تقوق األقلياش ومندوبوت 
 دصحفيوت ومدوملوت

بلداً  25 يقل بلداً قوامل  وضــياضــاش بشــلت ترية اإلعال ، تيث اعتمد ما أ 116وقد اعتمد  - 1٣2
مثل اذه القوامل  عل  مدع الســـــنواش اخلمس املا ـــــيةد ومم دلا، تشـــــري تقديراش اخلرباء ت  أت التنفيذ 

بلداً  قط أتكا   76بلدات لديها بياملاش عن التنفيذ، تات لدع  109يزال يشــــــــــــكل أديًاد ومن ب   أ
الوا ــــــحة والبســــــيطة ملســــــبياً؛ واملخططاش تا ية إلجراءاش الطلل، تا يف دلا تلا املتعلقة باإلجراءاش 

الزمنية داش ا جال القعـــوع اليت تتســـم بالو ـــوح واملعقولية؛ واملســـاعدة اليت يقدمها املو فوت العموميوت 
 للجهاش الطالبةد
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( م ضـــســـة وطنية ةقوق اإلملســـات قا  197من أصـــل  116تات لدع أتثر من ملعـــ  البلدات ) - 1٣٣
بلدا  75باضـــــــــــــــتعراض امتثاهلا للمعايري املتفا عليها دوليا )مبادئ باريس(د ولدع  1998أقراهنا منذ عا  

 دبلدا م ضساش وطنية ةقوق اإلملسات متتثل امتثاأ تاما للمعايري 116 قط من اذه البلدات البالغ عدداا 
 

ة ال المية  ن أجل   ييق   ز ز ولييييييييييييائل التنفية و ن يييييييييييي  ال يييييييييييراك - 17الهدف   
 ا ةالمستد التنمية
قيا األادام الطموتة الواردة ت  توطيـد الشـــــــــــــــراتاش العـامليـة لدعم وأ 17يســـــــــــــــع  اهلدم  - 1٣4
، اليت امم ب  اةكومــاش الوطنيــة واجملتمم الــدو  واجملتمم املــدين والقطــان اخلــال 20٣0خطــة عــا   يف

ة، يتع  بذل املزيد واجلهاش الفاعلة األخرعد وعل  الرغم من تتراز بعض أوجه التقد  يف جماأش معين
من اجلهد لتســـــريم وترية التقد د وضـــــيتع  عل  ييم أصـــــحال املعـــــلحة تكثي  جهودام وترتيزاا عل  

 ش اليت تات التقد   يها بطي اًداجملاأ
 

 ؤون الماليةال   
ميثل  رض الضـــــــــــــــراال أداة مهمة لتمويل األملشـــــــــــــــطة اإلمنااية اوليةد ومم دلا، أ تزال املناطا  - 1٣5

تيراداش  األ د تاجة ت  للموارد تواجه أدياش يف جمال أعيل الضراالد واخنفض معدل الضريبة )ملسبة
 2012يف املااة يف عا   11.1الضـــــــــــــــراال ت  الناتا اول  اإليا ( يف أقل البلدات منوا من دروة بلغت 

الكربع ااااا مماثال متثل د و ــــــهدش بلدات يف أ ريقيا جنول العــــــحراء 2016يف املااة يف عا   8.8ت  
 د2016يف املااة يف عا   10.7ت   2006يف املااة يف عا   14.9يف اخنفاض من 

، بلغ صــــــايف املســــــاعدة اإلمنااية الريية من البلدات األعضــــــاء يف جلنة املســــــاعدة 2017ويف عا   - 1٣6
بليوت دوأر، باخنفاض  146.6جمموعه اإلمنااية التابعة ملن مة التعاوت والتنمية يف امليدات اأقتعــــــــادي ما 

د و لت املســـــاعدة اإلمنااية الريية بوصـــــفها 2016يف املااة بالقيمة اةقيقية عن مســـــتوع عا   0.6قدره 
يف املااةد ومثة  ســـــــة  0.٣1ملســـــــبة من الدخل القوم  اإليا  للجهاش املاية منخفضـــــــة، تيث بلغت 

 -ا  الدامنرع والســـــويد ولكســـــمربغ واململكة املتحدة والنرويا و  -بلدات  قط يف جلنة املســـــاعدة اإلمنااية 
قد اضــــــتو قت أو ااوزش املعيار املرجع  لممم املتحدة الذي يقضــــــ  بلأ تقل املســــــاكاش يف املســــــاعدة 

 ملااة من الدخل القوم  اإليا ديف ا 0.7اإلمنااية الريية عن 
رين الدولي  ت  أوطاهنم يف  كل أويالش  خعية واخنفضت قيمة التحويالش املرضلة من املهاج - 1٣7

املـــااـــة  يف 0.72بليوت دوأر ) 5٣8ت   2015بليوت دوأر يف عـــا   555وتعويضـــــــــــــــــاش للعـــامل  من 
ل اأاـــااـــاش األخرية املتمثلـــة د وأ تزا2016النـــاتا اول  اإليـــا  عل  العــــــــــــــعيـــد العـــامل ( يف عـــا   من
 للمهاجرين تقيد تد ا التحويالشد صرامة يف العديد من بلدات املقعداملتهاج ضياضاش اجرة أتثر  يف

وما  ت ت خدمة الديوت تنســـــبة م وية من صـــــادراش الســـــلم واخلدماش تزداد منذ  س ضـــــنواش  - 1٣8
 يف املااة 8،6ت   2011يف املااة يف عا   ٣،5متتالية يف أقل البلدات منوا: من أدىن مســـــــــــــــتوع هلا عند 

قد جاء اأااه التعـــــــــــــــاعدي األخري بعد اخنفاض يف خدمة الديوت دا  عقدا من الزمن د و 2016عا   يف
د وتتســـــم القدرة عل  ضـــــداد خدمة الديوت بشـــــكل 2001يف املااة يف عا   1٣.4من دروته البالغ قدراا 

 التنميةد مستدا  من تعاال التعدير بلكية تاية بالنسبة للبلدات األ د تاجة ت  املوارد من أجل
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  كنولوجيا الم لو ات واال صاالت  
عل  الرغم من الزيادة العاملية يف ا تاتاش النطاق العريض الثابتة، أ تزال تمكاملية اةعول عل   - 1٣9

، بلغ معدل املتشــار 2016الوصــالش العالية الســرعة غري متوا رة ت  تد تبري يف البلدات الناميةد ويف عا  
ملسبته  يف املااة من السكات يف البلدات النامية، مقارملة تا 6والعالية السرعة  خدماش النطاق العريض الثابتة

يف املااة يف البلدات املتقدمة النمود وضـــــــــــــــت ثر القيود املتعلقة بقدرة وصـــــــــــــــالش النطاق العريض الثابتة  24
وجه عد  املساواة وضرعتها عل  النوعية واخلاصية الو يفية هلذه األداة اإلمنااية وضت دي ت  توضيم ملطاق أ

 املوجودة أصالد
 

 بناء اليدرات  
بلغ جممون املســــــــــــــــــاعــــدة اإلمنــــاايــــة الرييــــة املقــــدمــــة يف جمــــال بنــــاء القــــدراش والتخطيط الوطا  - 140
يف املااة من جممون املعوملة املخعـــــعـــــة  18و ـــــكلت اذه املســـــاعدة  2016بليوت دوأر يف عا   20.4

د وتلقت أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 2010ذ عا  تســـــــــــــل القطان، وا  ملســـــــــــــبة  لت مســـــــــــــتقرة من
بالي  دوأر وجنول آضــــــــــــــيا  4.6بالي  دوأر وتلقت أ ريقيا جنول العــــــــــــــحراء الكربع  5.1الكارييب 

بالي  دوأر من اجملموند وتاملت القطاعاش الرايســــــــــــــية الثالثة اليت تلقت املســــــــــــــاعدة ا  قطاعاش  8.٣
 بالي  دوأرد 10.2، اليت تلقت ما جمموعه اإلدارة العامة والبي ة والطاقة

 
 التجارة  

ت هر أتــدح البيــاملــاش املتــاتــة أت التعريفــاش املطبقــة توجــل اتفــاقــاش التجــارة التفضـــــــــــــــيليــة،  - 141
، بلغ 2016دلا اتفاقاش التجارة اةرة الثنااية واإلقليمية، تناقعـــــــــــــــت مم مرور الوقتد ويف عا   يف تا

يف املااة،  7،9ريا للتعريفة التفضـــــيلية املطبقة عل  الوارداش من أقل البلدات منوا متوضـــــط املعدل املرجة اا
د وبالنســــبة للمناطا النامية، اخنفض متوضــــط 2005واو اخنفاض قدره ملقطت  م ويت  عن مســــتوع عا  

 ملقطة م وية خالل الفتة ملفسهاد 1،2معدل التعريفة التفضيلية بـ 
ورا قه املقطاٌن  يما يتعلا بتوضـــيم  2011ل يف التجارة العاملية منذ عا  وقد أعقل الرتوَد اةاصـــ - 142

اةعـــ  الســـوقية العاملية للمناطا النامية وأقل البلدات منواد واخنفضـــت تعـــة املناطا النامية يف صـــادراش 
يف املااة  44،2ت   2014عا   يف املااة يف 45.4الســـــــــــــــلم العاملية عل  مدع ضـــــــــــــــنت  متتاليت : من 

ملقطـــــة م ويــــة  1.2وي البـــــالغ ، واو تنـــــاقض تـــــاد مم اأرتفـــــان يف املتوضـــــــــــــــط الســـــــــــــــن2016 عـــــا  يف
ش الســـــلم العاملية د وبالنســـــبة ألقل البلدات منوا، اخنفضـــــت تعـــــة صـــــادرا2012ت  عا   2001 عا  من
يف املــااــة  0،6ارملــة بزيــادة من ، مقــ2016يف املــااــة يف عــا   0،9ت   201٣يف املــااــة يف عــا   1،1 من
 د201٣يف املااة يف عا   1،1ت   2000عا   يف
 

 المسائل ال ا ة  
ينبغ  لشرتاء التنمية مواءمة دعمهم مم اأضتاتيجية اإلمنااية الوطنية للحكوماش وأطراا املتعلقة  - 14٣

ية بالنتااا، وأ ضـــيما يف البلدات اهلشـــة  يما يتعلا باةيز الســـياضـــايت يف تل منها وطريقها يو أقيا التنم
يف املــااــة من املشــــــــــــــــاريم اإلمنــاايــة اجلــديــدة أاــدام تتفا  82، تــات لــدع 2016املســـــــــــــــتــدامــةد ويف عــا  
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األولوياش الوطنيةد ومم دلا، اعتمد أتثر من ملعـــــــ  املشـــــــاريم عل  الن م والبياملاش املوازية لرصـــــــد  مم
 اإلتعااية ومل م الرصد الوطنيةدم التقد  اورز والنتااا اإلمنااية، بدأ من دما اذه اجلهود يف تطار الن 

بلدا ملاميا تدريباش وطنية لرصد  عالية التنمية، مما يدل عل  التزامها  81، أجرع 2016ويف عا   - 144
بتعزيز الوضـــاال الالزمة من أجل تنفيذ أادام التنمية املســـتدامة وملوعية الشـــراتاش ب  أصـــحال املعـــلحة 

 دملامية از تقد  بشكل عا  ا  دول اشة ودول جزرية صغريةاملتعدديند وملع  البلدات اليت ت هر تتر 
 

 البيانات والرصد والمساءلة  
من البلدات أو املناطا تنفذ خططا تتعـــااية وطنيةد وأ تزال أ ريقيا  102، تات 2017يف عا   - 145

وع بلدا اذه اخلطط؛ ومم دلا، أ يتلق  ضـــ ٣1جنول العـــحراء الكربع يف صـــدارة التنفيذ تيث ينفذ 
 منها متويال تامالد ٣

مليوت دوأر من الدعم املا  املقد  من اجلهاش  541، تلقت البلدات النامية 2015ويف عا   - 146
يف املااة  0،٣اذا املبلغ ضــــــــــــوع املاية الثنااية واملتعددة األطرام جلميم جماأش اإلتعــــــــــــاءاشد وأ ميثل 

من املســــــــــتوع املطلول للتلتد من أت البلدات يف املناطا  جممون املســــــــــاعدة اإلمنااية الريية، واو أدىن من
 ل رصد خططها اإلمنااية وتنفيذاادالنامية جمهزة بشكل جيد من أج

وتشــكل تعداداش الســكات واملســاتن معــدرا أوليا للبياملاش املفعــلة الالزمة لعــياغة الســياضــاش  - 147
، 2017 ت  عا  2008العشر املمتدة من عا  والرباما اإلمنااية وتنفيذاا ورصدااد وخالل  تة السنواش 

 واملساتند يف املااة من البلدات أو املناطا يف ييم أياء العامل تعدادا واتدا عل  األقل للسكات 89أجرع 
وأ تزال تغطية تســـــجيل املواليد والو ياش واتتمال تتعـــــاءاش األتوال املدملية ميثل أديا، تىت ب   - 148

بلدا  14٣، تات لدع 2016-2012ر  يها مل م  اعلة للتســــــجيل املديند وبالنســــــبة للفتة البلدات اليت تتوا 
بلدا بياملاش عن تســـــجيل  148يف املااة، ولدع  90بياملاش عن تســـــجيل املواليد مكتملة بنســـــبة أ تقل عن 

بلدات  8يف املااةد ويف أ ريقيا جنول العـــــــــحراء الكربع، تات لدع  75الو ياش مكتملة بنســـــــــبة أ تقل عن 
بلدات  9املااة ولدع  يف 90بلدا بياملاش عن تســــجيل املواليد مكتملة بنســــبة أ تقل عن  5٣ قط من أصــــل 
 داملااة يف 75بلدا بياملاش عن تسجيل الو ياش مكتملة بنسبة أ تقل عن  5٣ قط من أصل 

 


