تقريــر أهـداف التنميــة املستدامــة
2016
األمـم املتحـدة

املحتويـات
٢

تمهيـد

٣

نظـرة عامـة

12

الهدف :1

القضاء عىل الفقر

14

الهدف :2

القضاء عىل الجوع

16

الهدف :3

الصحة الجيدة والرفاه

18

الهدف :4

التعليم الجيد

20

الهدف :5

املساواة بني الجنسني

22

الهدف :6

املياه النظيفة والنظافة الصحية

24

الهدف :7

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

26

الهدف :8

العمل الالئق ونمو االقتصاد

28

الهدف :9

الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية

30

الهدف :10

الح ّد من أوجه عدم املساواة

32

الهدف :11

مدن ومجتمعات محلية ومستدامة

34

الهدف :12

اإلنتاج واالستهالك املسؤوالن

36

الهدف :13

العمل املناخي

38

الهدف :14

الحياة تحت املاء

40

الهدف :15

رب
الحياة يف ال ّ

42

الهدف :16

السالم والعدل واملؤسسات القوية

44

الهدف :17

عقد الرشاكات لتحقيق األهداف

٤٨

عدم تخ ّلف أحد عن الركب

٥٠

مالحظة للقارئ

٥١

املجموعات اإلقليمية

الوكاالت املساهمة
يستند التقرير إىل مجموعة رئيسية من البيانات أعدتها إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمانة العامة لألمم املتحدة واستخدمت فيها مدخالت قدمها
عدد كبري من املنظمات الدولية واإلقليمية استجابة لدعوة تضمنها قرار الجمعية العامة ( 1/70الفقرة  )83لتقديم تقدير سنوي للتقدم املحرز نحو تحقيق
أهداف التنمية املستدامة .وترد أدناه قائمة باملنظمات الدولية واإلقليمية التي أسهمت يف التقرير .كما ساهم فيه عدد من اإلحصائيني الوطنيني والخرباء
القادمني من املجتمع املدني واألوساط األكاديمية.
االتحاد الربملاني الدويل
االتحاد الدويل لحفظ الطبيعة
االتحاد الدويل لالتصاالت
ّ
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغي املناخ
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحّ ر
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة
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اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واملحيط الهادئ
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
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مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
مكتب األمم املتحدة للح ّد من مخاطر الكوارث
مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة
مكتب األمم املتحدة املعني بسيادة القانون واملؤسسات األمنية
مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم
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مكتب مبعوث األمني العام املعني بالشباب
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منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
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مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
هيئة األمم املتحدة املعنية باملساواة بني الجنسني وتمكني املرأة/هيئة األمم املتحدة للمرأة
الوكالة الدولية للطاقة
الوكالة الدولية للطاقة املتجددة
للمزيد من املعلومات ،يُرجى زيارة املوقع اإللكرتوني ألهداف التنمية املستدامة يف شعبة اإلحصاءات التابعة لألمم املتحدة .http://unstats.un.org/sdgs/

الخطة الجديدة وع ٌد قطعه القادة عىل أنفسهم أمام
سكان العالم أجمعني .وهي رؤية عاملية متكاملة تحوّل
عاملنا إىل عالم أفضل .وهي خطة من أجل الناس هدفها
القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله .إنها خطة من أجل
كوكب األرض ،موطننا املشرتك .كما أنها خطة من أجل
ازدهار وسال ٍم يشارك فيهما الجميع عىل أساس من
ٍ
ّ
املاسة إىل العمل يف
الرشاكة .إنها خطة تؤكد عىل الحاجة
مجال املناخ ،ولها جذور راسخة يف املساواة بني الجنسني
واحرتام حقوق الجميع .إنها تتعهد ،قبل كل يشء ،بعدم
تخ ّلف أحد عن الركب.
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تمهيـد
يف  1كانون الثاني/يناير  ،2016بدأ العالم رسميا ً يف تنفيذ خطة التنمية
املستدامة لعام  ،2030وهي خطة عمل تحويلية تستند إىل أهداف التنمية
املستدامة السبعة عرش ،وتهدف إىل التصدّي للتحدّيات العاملية العاجلة
خالل السنوات الخمس عرشة القادمة.
وتعترب الخطة خارطة طريق يسرتشد بها الناس والعالم أجمع يف البناء
عىل ما تحقق من نجاح يف تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية ويف ضمان بلوغ
تق ّدم اجتماعي واقتصادي مستدام يف العالم ككل .وال تكتفي هذه الخطة
بالسعي إىل القضاء عىل الفقر املدقع بل تعمل أيضا ً عىل الجمع بني أبعاد
التنمية املستدامة الثالثة — االقتصادي واالجتماعي والبيئي — وإقامة
توازن بينها ،يف رؤية عاملية شاملة.
ويتسم بأهمية حيوية أن نبدأ التنفيذ بروح الفرصة املتاحة والغاية
املنشودة استنادا ً إىل تقييم دقيق لوضع العالم اليوم.

وتبني هذه اإلحصائيات أهمية الجهود العاملية املنسقة يف مجال جمع
البيانات لتوفري البيانات يف الوقت املناسب وبصورة يعول عليها للتمكن
من إجراء متابعة منهجية وإعداد استعراضات للتقدم املحرز.
وتنطبق األهداف عىل جميع املجتمعات .فحتى أغنى املجتمعات لم تتمكن
بعد من تمكني املرأة بشكل كامل أو من القضاء عىل التمييز .ويتعني عىل
األمم جميعها أن تُدرج أهداف التنمية املستدامة يف سياساتها وخططها
الوطنية إذا كان لنا أن ننجز هذه األهداف.
وليس هذا التقرير األول إال ّ نقطة البداية .ونحن قادرون بالعمل الجماعي
العاملي عىل اغتنام الفرص املتاحة أمامنا وعىل الوفاء معا ً بالتعهد الذي
قطعناه عىل أنفسنا يف خطة عام  - 2030أال وهو تعهدنا بعدم تخلف
أحد عن الركب.

ويف ذلك تحديدا ً يتمثل الهدف من هذا التقرير .فهو يلقي نظرة عامة عىل
األهداف السبعة عرش مستخدما ً البيانات املتوفرة حالياً ،وهو بذلك يسلط
األضواء عىل أهم الثغرات والتح ّديات.
تظهر أحدث البيانات أن نحو ُثمن سكان العالم يعيشون يف فقر مدقع؛
وكان ما يقارب  800مليون من الناس يعانون من الجوع؛ ولم يتمكن
العالم من تسجيل والدات ما يقارب ربع األطفال دون السنوات الخمس
األوىل من العمر؛ وكان  1.1مليار من البرش يعيشون دون كهرباء؛ وكانت
شحة املياه ّ
ترض بحياة أكثر من مليارين من الناس.

بان كي  -مون
األمني العام لألمم املتحدة

نظـرة عامـة
هذا التقرير االفتتاحي عن األهداف العاملية للتنمية املستدامة هو أول جرد
ألوضاع العالم وهو يقف عىل عتبة رحلته الجماعية نحو عام .2030
ويح ّلل التقرير مؤرشات مختارة من إطار املؤرشات العاملية التي تتوفر
عنها البيانات وذلك كأمثلة تربز بعض الثغرات والتحدّيات الخطرية.
وستخضع قائمة املؤرشات التي اتفقت عليها اللجنة اإلحصائية التابعة
لألمم املتحدة يف آذار/مارس  2016ملزيد من التدقيق والتحسني مع
ّ
تحسن الطرائق وتوفر البيانات.

إن لكل رحلة بداية ونهاية .ويتطلب رسم مسار هذه الرحلة وتحديد
النقاط الرئيسية عىل الطريق بيانات تفصيلية يمكن الحصول عليها
يف الوقت املناسب كما يمكن التعويل عليها .وتكاد املتطلبات الخاصة
بالبيانات ألغراض املؤرشات العاملية أن تكون غري مسبوقة بنفس مستوى
أهداف التنمية املستدامة نفسها ،وهي تطرح تحدّيا ً هائالً أمام البلدان
جميعها .ومع ذلك ،فإن استيفاء هذه املتطلبات من خالل بناء القدرات
اإلحصائية الوطنية يعترب خطوة أساسية نحو تحديد ما نحن عليه اآلن
ورسم الطريق إىل األمام والدفع برؤيتنا الجماعية لتصبح أقرب إىل الواقع.

الهدف  - 1القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان
يدعو الهدف  1إىل القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله ،بما فيه الفقر املدقع ،خالل السنوات الـ 15
القادمة .وينبغي أن يتمتع جميع الناس ،بما يف ذلك أفقرهم وأشدهم ضعفاً ،بمستوى أسايس من
املعيشة ومن استحقاقات الحماية االجتماعية.
e

e
e

e

3

eانخفضت نسبة سكان العالم الذين يعيشون دون خط الفقر إىل النصف بني عامي 2000
و ،2012من  26إىل  13يف املائة .ويعني ذلك أن واحدا ً من أصل كل ثمانية أشخاص يف العالم
كانوا يف عام  2012يعيشون يف فقر مدقع .ومع ذلك ال يزال الفقر منترشا ً عىل نطاق واسع يف
أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى حيث يعيش أكثر من  40يف املائة من السكان ،يف عام ،2012
عىل أقل من  1.90دوالر يف اليوم.
eيف عام  ،2015كان  10يف املائة من عمال العالم وأرسهم يعيشون عىل أقل من  1.90دوالر
للشخص الواحد يف اليوم الواحد ،وقد انخفضت هذه النسبة من  28يف املائة يف عام .2000
eالشباب يف الفئة العمرية بني  15و 24سنة هم األرجح ليكونوا بني الفقراء العاملني :ويف عام
 ،2015كان  16يف املائة من جميع الشباب الحاصلني عىل عمل يعيشون دون خط الفقر ،وذلك
باملقارنة بنسبة  9يف املائة بني الكبار العاملني.
eحصل واحد فقط من أصل كل خمسة أشخاص عىل املساعدة االجتماعية أو استحقاقات
الحماية االجتماعية يف البلدان املنخفضة الدخل ،باملقارنة باثنني من أصل كل ثالثة أشخاص يف
البلدان ذات الدخل املتوسط األعىل.

ﰲ ﻋﺎم  ،٢٠١٢ﻛﺎن واﺣﺪ ﻣﻦ أﺻﻞ ﻛﻞ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ
أﺷﺨﺎص ﻳﻌﻴﺶ ﰲ ﻓﻘﺮ ﻣﺪﻗﻊ

اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻤﻟﺴﺎﻋﺪة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

اﺛﻨﺎن ﻣﻦ أﺻﻞ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ
ﰲ اﻟﺒﻠﺪان ذات
اﻟﺪﺧﻞ اﻤﻟﺘﻮﺳﻂ اﻷﻋﲆ

واﺣﺪ ﻣﻦ أﺻﻞ ﻛﻞ ﺧﻤﺴﺔ
ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻤﻟﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ

نظرة عامة

ّ
املحسنة وتعزيز الزراعة املستدامة
الهدف  - 2القضاء عىل الجوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية
يسعى الهدف  2إىل القضاء عىل جميع أشكال الجوع وسوء التغذية وإىل تحقيق إنتاج غذائي مستدام
بحلول عام  .2030ويقوم هذا الهدف عىل الفكرة القائلة بأنه ينبغي أن يتم ّكن كل شخص من
الحصول عىل ما يكفي من الغذاء املغذي ،األمر الذي يتطلب تعزيز الزراعة املستدامة عىل نطاق واسع،
ومضاعفة اإلنتاجية الزراعية ،وزيادة االستثمار ،وتشغيل أسواق األغذية بشكل سليم.
e eانخفضت نسبة السكان الذين يعانون من الجوع يف العالم من  15يف املائة يف الفرتة - 2000
 2002إىل  11يف املائة يف الفرتة  .2016 - 2014غري أن  800مليونا ً من الناس يف جميع أنحاء
العالم ال يزالون يفتقرون إىل ما يكفي من الغذاء.
e eيف عام  ،2015كان أكثر من نصف الكبار يف أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى يواجهون
انعدام األمن الغذائي بدرجة معتدلة أو حادة؛ وكان انعدام األمن الغذائي حادًّا بالنسبة لربع
الكبار يف املنطقة.
e eيف عام  ،2014كان واحد من أصل كل أربعة أطفال دون الخامسة من العمر يعاني من
التق ّزم  -ويقدر عددهم بـ  158.6مليون طفل.
e eارتفعت نسبة األطفال دون الخامسة من العمر الذين يعانون من الوزن املفرط بنحو  20يف
املائة بني عامي  2000و .2014ويف عام  ،2014كان  41مليون طفل تقريبا ً يف هذه الفئة
العمرية يف العالم ككل يعانون من الوزن املفرط .وكان نصفهم تقريبا ً يعيشون يف آسيا.

٪١٥

ﻻ ﻳﺰال ﻫﻨﺎك  ٨٠٠ﻣﻠﻴﻮن
ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﺠﻮع

٪١١
ﻋﲆ اﻤﻟﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻤﻟﻲ،
اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﺠﻮع ﻣﻦ
 ١٥ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ إﱃ  ١١ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ

ﰲ ﻋﺎم  ،٢٠١٤ﻛﺎن ﻃﻔﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ أﺻﻞ ﻛﻞ أرﺑﻌﺔ
أﻃﻔﺎل دون اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﻘ ّﺰم اﻟﻨﻤﻮ

الهدف  - 3ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية يف جميع األعمار
يرمي الهدف  3إىل ضمان توفري الصحة والرفاه للجميع يف جميع األعمار ،من خالل تحسني
الصحة اإلنجابية وصحة األم والطفل؛ وإنهاء أوبئة األمراض السارية الرئيسية؛ وخفض األمراض
غري السارية والبيئية؛ وتحقيق التغطية الصحية للجميع؛ وضمان حصول الجميع عىل األدوية
واللقاحات اآلمنة والفعّالة والتي يمكن تحمّل تكلفتها.
e eخالل الفرتة بني عامي  1990و ،2015انخفض املع ّدل العاملي للوفيات النفاسية بنسبة  44يف
املائة ،كما انخفض مع ّدل وفيات األطفال دون الخامسة من العمر بأكثر من النصف .ومع ذلك
يقدر أن  5.9من ماليني األطفال دون الخامسة من العمر فقدوا حياتهم يف عام  ،2015وكان
معظم هذه الوفيات ألسباب يمكن منعها.
e eانخفضت إصابات فريوس نقص املناعة البرشية واملالريا والسّ ل عامليا ً بني عامي 2000
و .2015ومع ذلك ،بلغ عدد اإلصابات الجديدة بفريوس نقص املناعة البرشية يف عام 2015
 2.1مليون إصابة .كما يقدر أن  214مليون شخص أصيبوا باملالريا .ويف حني أن نصف
سكان العالم تقريبا ً معرّضون للمالريا ،فإن أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى شملت  89يف
املائة من جميع اإلصابات.
e eويف عام  ،2015يف العالم ككل ،كان هناك  3نساء من أصل كل  4نساء يف سن اإلنجاب (بني
ّ
يتمكن من تلبية حاجاتهن من تنظيم األرسة باستخدام وسائل حديثة ملنع
 15و 49سنة)
الحمل.
e eويف عام  ،2012تسببت أمراض القلب واألوعية الدموية والرسطان بثلثي الوفيات تقريبا ً من
األمراض غري السارية بني السكان دون السبعني من العمر.
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اﻟﻮﻓﻴﺎت ﰲ ﻛﻞ  ١ ٠٠٠ﻣﻦ اﻟﻮﻻدات اﻟﺤﻴﺔ
اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻌﺪّﻻت وﻓﻴﺎت
اﻷﻃﻔﺎل دون اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ
ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻒ ﺧﻼل
اﻟﻔﱰة ﺑﻦﻴ ﻋﺎﻣﻲ  ١٩٩٠و٢٠١٥

٩١
٤٣

٢٠١٥

ﰲ ﻋﺎم  ،٢٠١٥ﻳﻮﺟﺪ  ٨٩ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ
ﻣﻦ إﺻﺎﺑﺎت اﻤﻟﻼرﻳﺎ ﻋﲆ
اﻤﻟﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻤﻟﻲ ﰲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ -
ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

١٩٩٠

٪٨٩

٨

٤

الهدف  - 4ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التع ّلم مدى الحياة للجميع
يركز الهدف  4عىل اكتساب املهارات التأسيسية واملهارات األعىل درجة؛ وتحقيق مزيد من الوصول
إىل التعليم والتدريب التقني واملهني وبصورة أكثر إنصافاً؛ والتدريب طوال الحياة؛ واملعارف
واملهارات والقيم الالزمة للتعامل جيدا ً مع املجتمع واملساهمة فيه.
e eيف عام  ،2013كان هناك  59مليون طفل من بني الذين بلغوا سن املدرسة غري ملتحقني
باملدرسة.
e eتبني استقصاءات أجريت يف  63من البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل بني عامي
 2008و 2012أن األطفال يف العرشين يف املائة األشد فقرا ً بني األرس من املرجح أن يكونوا
خارج املدرسة بمع ّدل أربعة أضعاف ذلك الرتجيح بالنسبة لألرس األكثر ثروة.
e eوتبني البيانات املأخوذة من  38بلدا ً يف املناطق املتقدمة النمو ،أن  75يف املائة أو أكثر من
الشباب يف أغلب هذه البلدان كانوا يتمتعون عىل األقل بالح ّد األدنى من معرفة القراءة و/أو
الحساب؛ ويصدق ذلك عىل  5فقط من البلدان الـ  22التي توفرت عنها البيانات.
e eويف عام  ،2013كان هناك  757مليونا ً من الكبار (يف سن  15وأكثر) غري قادرين عىل القراءة
والكتابة ،وكان ثلثاهم من النساء.

ABC

ﰲ ﻋﺎم  ،٢٠١٣ﻛﺎن ﻫﻨﺎك
 ٥٩ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻔﻞ ﰲ ﺳﻦ
اﻤﻟﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
ﻏﺮﻴ ﻣﻠﺘﺤﻘﻦﻴ ﺑﺎﻤﻟﺪرﺳﺔ

ﰲ ﻋﺎم ،٢٠١٣
ﻛﺎن ﻫﻨﺎك  ٧٥٧ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ً
ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺎر ﻏﺮﻴ ﻣﻠﻤّ ﻦﻴ
ﺑﺎﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ،
وﺛﻠﺜﺎﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء

الهدف  - 5تحقيق املساواة بني الجنسني وتمكني كل النساء والفتيات
يرمي الهدف  5إىل تمكني النساء والفتيات من تحقيق أقىص إمكاناتهن ،األمر الذي يتطلب القضاء
عىل جميع أشكال التمييز والعنف ضدهن ،بما يف ذلك املمارسات الضارة .وهو يسعى إىل ضمان
توفر جميع الفرص لهن يف مجال الصحة الجنسية واإلنجابية وفيما يتعلق بحقوقهن اإلنجابية،
واالعرتاف الواجب بعملهن بال أجر ،وإمكانية الحصول عىل املوارد اإلنتاجية بصورة كاملة ،والتمتع
باملشاركة عىل قدم املساواة مع الرجال يف الحياة السياسية واالقتصادية والعامة.
e eعىل املستوى العاملي ،انخفضت نسبة النساء يف الفئة العمرية بني  20و 24سنة الالتي أبلغن
أنهن تزوجن قبل بلوغهن سن الثامنة عرشة ،وذلك من  32يف املائة حوايل عام  1990إىل  26يف
املائة حوايل عام .2015
e eيف  30بلدا ً ترتكز فيها ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لألنثى ،تعرّض لهذا اإلجراء أكثر من
ثلث الفتيات يف الفئة العمرية من  15إىل  19سنة.
e eاستنادا ً إىل استقصاءات الستخدام الوقت أُجريت بني عامي  2000و 2014يف  59بلداً ،أفادت
النساء بأنهن يُنفقن  19يف املائة من وقتهن كل يوم يف العمل بال أجر ،وذلك مقابل  8يف املائة
من الرجال.
e eارتفعت نسبة املقاعد الربملانية التي تحتلها نساء يف الربملانات ذات املجلس الواحد أو يف
املجالس األدنى يف الربملانات ذات املجلسني ،إىل  23يف املائة يف عام  - 2016أيّ بزيادة قدرها
 6نقاط مئوية خالل العقد املايض.

5

٪١٩
اﻟﻮﻗﺖ اﻤﻟﻨﻔﻖ ﻳﻮﻣﻴﺎ ً
ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻼ أﺟﺮ

٢٠

١٠

٪٨
رﺟﺎل

ﻧﺴﺎء

اﻟﻨﺴﺎء اﻟﱪﻤﻟﺎﻧﻴﺎت:
 ٢٣ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ ﰲ ﻋﺎم ٢٠١٦

نظرة عامة

ﺻﻔﺮ

الهدف  - 6ضمان توافر املياه وخدمات الرصف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة
يميض الهدف  6إىل ما هو أبعد من مياه الرشب والرصف الصحي والنظافة الصحية ليتناول أيضا ً
نوعية املوارد املائية ومدى استدامتها .ويعني تحقيق هذا الهدف الذي تُع ّلق عليه أهمية حاسمة
لبقاء اإلنسان والكوكب توسيع نطاق التعاون الدويل وحشد الدعم عىل مستوى املجتمعات املحلية
من أجل تحسني إدارة املياه والرصف الصحي.
e eيف عام  ،2015كان هناك  6.6مليارات من الناس ،أيّ  91يف املائة من سكان العالم،
ّ
محسنا ً باملقارنة بـ  82يف املائة يف عام  .2000غري أنه يقدر أن
يستخدمون مصدر مياه رشب
ّ
محسن أو
نحو  663مليونا ً من الناس كانوا يف عام  2015ال يزالون يستخدمون مصدرا ً غري
مياها ً سطحية.
e eيف الفرتة بني عامي  2000و ،2015ارتفعت نسبة سكان العالم الذين يستخدمون رصفا ً
صحيا ً ّ
محسنا ً من  59يف املائة إىل  68يف املائة .ويعني ذلك أن  2.4مليار من الناس تخلفوا
عن الركب .ومن بني هؤالء ،كان  946من الناس بدون أيّة مرافق عىل اإلطالق ،وهم باقون عىل
التغوط يف العراء.
e eيؤثر اإلجهاد املائي عىل أكثر من مليارين من البرش يف مختلف أنحاء العالم ،وهو رقم من
املتوقع أن يرتفع.
e eهناك خطط لإلدارة املتكاملة ملوارد املياه جارية يف جميع مناطق العالم.

ﻻ ﻳﺰال  ٦٦٣ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻣﺼﺎدر
ّ
ﻣﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻠﻤﻴﺎه ﻏﺮﻴ

ﻫﻨﺎك  ٢٫٤ﻣﻠﻴﺎر ﻣﻦ اﻟﻨﺎس
ّ
اﻤﻟﺤﺴﻦ
ﻳﻔﺘﻘﺮون إﱃ اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ

ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻹﺟﻬﺎد اﻤﻟﺎﺋﻲ
ﻣﻠﻴﺎران ﻣﻦ اﻟﺒﴩ
ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺧﻄﻂ اﻹدارة اﻤﻟﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻠﻤﻮارد اﻤﻟﺎﺋﻴﺔ ﰲ
ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ
٪٣٩

الهدف  - 7ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة عىل خدمات الطاقة الحديثة املوثوقة واملستدامة
ّ
املحسن للطاقة املتجددة ،بسبل
يسعى الهدف  7إىل تعزيز الحصول األوسع عىل الطاقة واالستخدام
منها تعزيز التعاون الدويل والتوسع يف الهياكل األساسية والتكنولوجيا الخاصة بالطاقة النظيفة.
e eارتفعت بثبات نسبة سكان العالم الذين يحصلون عىل الكهرباء ،من  79يف املائة يف عام 2000
ّ
التحسن ،كان هناك  1.1مليار من الناس
إىل  85يف املائة يف عام  .2012وعىل الرغم من هذا
ال يزالون يفتقرون إىل هذه الخدمة األساسية يف عام .2012
e eيف عام  ،2014كان هناك نحو ثالثة مليارات من البرش ،أيّ أكثر من  40يف املائة من سكان
العالم ،يعتمدون عىل وقود ملوَّث وغري صحي ألغراض الطهي.
e eخالل الفرتة بني عامي  2010و ،2012نما برسعة استخدام املواد الحديثة املتجددة ،بمعدّل
سنوي بلغ  4يف املائة.
ّ e e
تحسنت كثافة استخدام الطاقة يف العالم بنسبة  1.3يف املائة سنويا ً خالل الفرتة بني عامي
 2000و .2012وطرأ نحو  68يف املائة من توفري الطاقة بني عامي  2010و 2012يف املناطق
النامية ،وكانت منطقة جنوب آسيا هي املساهم األكرب يف ذلك.
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ﰲ ﻋﺎم  ،٢٠١٢ﻛﺎن  ١٫١ﻣﻠﻴﺎر
ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ارﺗﻔﻌﺖ اﻤﻟﻮاد اﻤﻟﺘﺠﺪدة
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٤ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ
ﺳﻨﻮﻳﺎ ً ﺧﻼل اﻟﻔﱰة
 ٢٠١٠و٢٠١٢

٦

الهدف  - 8تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام ،والعمالة الكاملة واملنتجة ،وتوفري العمل الالئق للجميع
يعترب النمو االقتصادي املتواصل والشامل للجميع واملستدام رشطا ً مسبقا ً لتحقق االزدهار يف
العالم .ويرمي الهدف  8إىل إتاحة الفرص للعمالة الكاملة واملنتجة وللعمل الالئق للجميع ،وصوال ً
يف الوقت نفسه إىل القضاء عىل العمل القرسي واالتجار بالبرش وعمل األطفال.
e eتراجع مع ّدل النمو السنوي املتوسط يف الناتج املحيل اإلجمايل الحقيقي للفرد يف أقل البلدان
نموا ً من  4.7يف املائة خالل الفرتة  2009 - 2005إىل  2.6يف املائة خالل الفرتة - 2010
 .2014ويقل ذلك عن نصف املع ّدل املستهدف البالغ  7يف املائة يف السنة.
e eويف حني أن إنتاجية اليد العاملة ارتفعت يف املناطق النامية بني عامي  2005و ،2015فإن
الرقم املتعلق باملناطق املتقدمة النمو كان أعىل بأكثر من مرتني مما هو عليه يف أيّ من املناطق
النامية ،ونحو  20مرة أعىل مما هو عليه يف أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى وجنوب آسيا.
e eويف عام  ،2015كان مع ّدل البطالة بني النساء  6.7يف املائة مقابل  5.8منه بني الرجال .وكان
التباين بني الجنسني عىل أوضحه يف غرب آسيا وشمال أفريقيا ،حيث كان مع ّدل البطالة بني
النساء أعىل مرتني منه بني الرجال.
e eيف حني أن نسبة الكبار الذين لديهم حسابات مرصفية ارتفعت  20يف املائة خالل أربع سنوات،
ال يزال هناك ملياران من الناس ال يزالون بدون هذه الخدمة املالية الهامة.

٨

٪٧

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪّل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي
ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻤﻟﺤﲇ اﻹﺟﻤﺎﱄ
اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﻮاﺣﺪ
ﰲ أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً

٪٤٫٧

٤
٪٢٫٦
٢٠٠٩ - ٢٠٠٥ ٢٠١٤ - ٢٠١٠

ﰲ ﻏﺮب آﺳﻴﺎ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻄﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء
أﻛﱪ ﺑﻤﺮﺗﻦﻴ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻄﺎﻟﺔ اﻟﺮﺟﺎل
٪٩

٪٢٠

٪١٠

٪٢٥
٢٠

٣٠

١٠

ﻏﺮب آﺳﻴﺎ

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺻﻔﺮ

الهدف  - 9إقامة بنى تحتية قادرة عىل الصمود ،وتحفيز التصنيع الشامل للجميع ،وتشجيع االبتكار
يركز الهدف  9عىل تعزيز تنمية الهياكل األساسية والتصنيع واالبتكار .ويمكن تحقيق ذلك من
خالل تعزيز الدعم والبحث واالبتكار يف املجاالت املالية والتكنولوجية والتقنية عىل املستوى الدويل
واملحيل ،وزيادة إمكانية الحصول عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
e eيف عام  ،2015كانت القيمة املضافة للصناعة التحويلية للفرد أقل من  100دوالر أمريكي
سنويـا ً يف أقل البلدان نمواً ،مقابل  5 000دوالر أمريكي يف املناطق املتقدمة النمو.
e eعىل املستوى العاملي ،أ ّدت كفاءة الطاقة واستخدام أشكال الوقود والتكنولوجيات األكثر نظافة
إىل خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لوحدة القيمة املضافة بنسبة  13يف املائة بني عامي
 2000و.2013
e eيف عام  ،2013بلغ االستثمـار العاملي يف البحث والتطوير  1.7تريليون دوالر (بمعادل القوة
الرشائية) ،باملقارنة بمبلغ  732مليارا ً يف عام  .2000وخصصت املناطق املتقدمة النمو  2.4يف
املائة تقريبا ً من ناتجها املحيل اإلجمايل للبحث والتطوير يف عام  ،2013يف حني أن تغطية أقل
البلدان نموا ً والبلدان النامية غري الساحلية كانت أقل من  0.3يف املائة.
ّ e e
غطى استخدام اإلنرتنت األكثر رسعة عن طريق تكنولوجيا الجيل الثالث ( 89 )3Gيف املائة
تقريبا ً من سكان املناطق الحرضية ،ولكن كانت النسبة املقابلة لدى سكان املناطق الريفية 29
يف املائة يف عام .2015
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اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻴﻔﻬﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮد ﰲ ﻋﺎم ٢٠١٥
 ٥ ٠٠٠دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ
اﻟﻨﻤﻮ

 ١٠٠دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ

أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً

اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺸﺒﻜﺎت اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ اﻤﻟﺘﻨﻘﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﰲ ﻋﺎم  ٢٠١٥ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ
٪٨٩

٦

٪٢٩

اﻟﺮﻳﻒ
اﻟﺤﴬ
ﻧﺴﺒﺔ اﻷرﺻﺪة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ اﻤﻟﻮﺟﻮدة
ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ً

نظرة عامة

٢

الهدف  - 10الح ّد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينها
يدعو الهدف  10إىل الح ّد من أوجه عدم املساواة يف الدخل وكذلك عدم املساواة املستند إىل الجنس
والعمر واإلعاقة والعرق والطبقة واإلثنية والدين والفرص سواء داخل البلدان أو فيما بينها.
كما يرمي إىل ضمان أن تكون الهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة وهو يتناول املسائل املتعلقة بتمثيل
البلدان النامية يف اتخاذ القرارات عىل املستوى العاملي ويف املساعدة اإلنمائية.
e eيف  56بلدا ً من أصل  94بلدا ً توفرت عنها بيانات الفرتة  ،2012 - 2007نما دخل الفرد يف
األرس األربعني يف املائة األشد فقرا ً بصورة أرسع من املتوسط الوطني.
e eارتفعت حصة الصادرات من أقل البلدان نموا ً والبلدان النامية التي تستفيد من املعاملة بدون
رسوم جمركية خالل الفرتة بني عامي  2000و ،2014من  70يف املائة إىل  84يف املائة ومن
 65يف املائة إىل  79يف املائة عىل التوايل.
e eبلغت تكلفة إرسال نقود عرب الحدود الدولية  7.5يف املائة من أصل املبلغ املحوّل يف عام
 ،2015أيّ أكثر من ضعفي املعدّل املستهدف البالغ  3يف املائة.

ﻛﺎن ﻧﻤﻮ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮدي
ﰲ  ٥٦ﺑﻠﺪا ً ﻣﻦ أﺻﻞ  ٩٤ﺑﻠﺪا ً
أﴎع ﰲ اﻷﴎ اﻟﻔﻘﺮﻴة

اﻤﻟﺘﻮﺳﻂ اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻷرﺑﻌﻮن ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ
اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮا ً ﺑﻦﻴ اﻷﴎ

٪٧٠

ﺣﺼﺔ اﻤﻟﺴﺘﻮردات ﺑﺪون
رﺳﻮم ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ
أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً إﱃ
اﻟﺒﻠﺪان اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ

٢٠٠٠

٪٨٤
١٠٠

٢٠١٤
ﺻﻔﺮ

٥٠

الهدف  - 11جعل املدن واملستوطنات البرشية شاملة للجميع وآمنة وقادرة عىل الصمود ومستدامة
يرمي الهدف  11إىل تجديد املدن واملستوطنات البرشية األخرى وتخطيطها بصورة ترعى التماسك
املجتمعي واألمن الشخيص ،مع العمل يف الوقت نفسه عىل حفز االبتكار والعمالة.
e eيف عام  ،2014كان هناك  880مليون شخص يعيشون يف أحياء فقرية حرضية ،أيّ  30يف
املائة من مجموع سكان املناطق الحرضية ،باملقارنة بنسبتهم يف عام  2000التي بلغت  39يف
املائة.
e eويف كثري من املدن املتنامية يف مختلف أنحاء العالم ،يأخذ السكان يف االنتقال إىل خارجها ،بعيدا ً
جدا ً عن حدودها اإلدارية.
e eويف عام  ،2014كان نحو نصف سكان املناطق الحرضية يف العالم يعانون من تلوث الهواء
بمستويات تزيد مرتني ونصف املرة عىل األقل من معيار السالمة الذي حدّدته منظمة الصحة
العاملية.
e eويف عام  ،2015كان هناك  142بلدا ً يعمل عىل وضع سياسات عىل املستوى الوطني للمناطق
الحرضية .ومن أصل هذه البلدان ،كان  82بلدا ً قد دخل فعالً يف مرحلة تنفيذ تلك السياسات،
يف حني أن  23بلدا ً كان قد بلغ مرحلة الرصد والتقييم.

٪٣٩
ﻧﺴﺒﺔ ﺳﻜﺎن اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﴬﻳﺔ
ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن
ﰲ أﺣﻴﺎء ﻓﻘﺮﻴة

٤٠

٪٣٠
٢٠

٢٠١٤

ﺻﻔﺮ

٢٠٠٠

ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً ﻧﺼﻒ ﺳﻜﺎن
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﴬﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻣﻌ ّﺮﺿﻮن ﻤﻟﺴﺘﻮﻳﺎت
ﻣﻦ ﺗﻠﻮث اﻟﻬﻮاء اﻤﻟﺤﻴﻂ
ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  ٢٫٥ﻣﺮة ﻣﻦ
اﻤﻟﺴﺘﻮى اﻷﻗﴡ اﻤﻟﻮﴅ ﺑﻪ

الهدف  - 12ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة
يرمي الهدف  12إىل تعزيز أنماط مستدامة لالستهالك واإلنتاج من خالل األخذ بتدابري شتى تشمل
فيما تشمله وضع سياسات محدّدة واتفاقات دولية تعنى بإدارة املواد التي تعترب سامة بالنسبة
للبيئة.
e eيف عام  ،2010بلغ مجموع األثر املادي (أيّ كمية املواد األساسية املستخدمة) للمناطق املتقدمة
النمو  23.6كيلوغراما ً لكل وحدة من وحدات الناتج املحيل اإلجمايل ،وذلك باملقارنة بـ 14.5
كيلوغراما ً لكل وحدة من الناتج املحيل اإلجمايل يف املناطق النامية.
e eويف السنة نفسها ،كان االستهالك املحيل من املواد للفرد يف املناطق املتقدمة النمو أعىل بنسبة 72
يف املائة منه يف املناطق النامية.
e eوالدول األعضاء جميعها ،فيما عدا ستة منها ،طرف يف اتفاقية واحدة عىل األقل (اتفاقيات بازل
وروتردام وستكهولم) مخصصة إلدارة النفايات وغريها من املواد الكيميائية الخطرة.

تقريـر أهـداف التنميـة املستدامـة2016 ،

اﻷﺛﺮ اﻤﻟﺎدي ﰲ ﻋﺎم ٢٠١٠

٢٣٫٦
ﻛﻐﻢ

١٤٫٥
ﻛﻐﻢ

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ
اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ
اﻟﻨﻤﻮ

ﻋﺪد اﻷﻃﺮاف ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﻄﺮة وﻏﺮﻴﻫﺎ ﻣﻦ اﻤﻟﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ

١٥٥

روﺗﺮدام

١٨٠

ﺳﺘﻜﻬﻮﻟﻢ

١٨٣

ﺑﺎزل

٨

ّ
لتغي املناخ وآثاره
الهدف  - 13اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدّي
يمثل ّ
تغي املناخ أكرب تهديد للتنمية ،كما أن آثاره غري املسبوقة والواسعة االنتشار يقع عبؤها بصورة
غري متناسبة عىل األشد فقرا ً وضعفاً .وهناك حاجة عاجلة ال للتصدّي ّ
لتغي املناخ وآثاره فحسب ،بل
كذلك لبناء القدرة عىل الصمود يف التعامل مع املخاطر والكوارث الطبيعية املتعلقة باملناخ.
e eيف نيسان/أبريل ّ ،2016
وقعت  175دولة عضوا ً عىل اتفاق باريس التاريخي الذي هيّأ لتدابري
طموحة يف مجال املناخ يتخذها الجميع لضمان بقاء ارتفاع درجات الحرارة بحدود درجتني
مئويتني.
e eيف املتوسط ،فقد حياته  83 000شخص ،كما تأثر  211مليون شخص كل عام نتيجة لكوارث
طبيعية وقعت يف الفرتة بني عامي  2000و.2013
e eويف عام  ،2015لم يكن هناك إال ّ  83بلدا ً أبلغت عن توفر أحكام ترشيعية و/أو ناظمة سارية
املفعول لديها إلدارة مخاطر الكوارث.

٣٠

ﺻﻔﺮ
١٠
٢٠
اﺗﻔﺎق ﺑﺎرﻳﺲ اﻤﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻤﻟﻨﺎخ ﻟﻌﺎم ٢٠١٥

درﺟﺘﺎن ﻣﺌﻮﻳﺘﺎن
ﻛﺤ ّﺪ أﻗﴡ

 ٨٣ ٠٠٠ﺷﺨﺺ ﻓﻘﺪوا ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ
و ٢١١ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﺗﴬروا
ﺳﻨﻮﻳﺎ ً ﰲ اﻤﻟﺘﻮﺳﻂ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﺧﻼل اﻟﻔﱰة
ﺑﻦﻴ ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠٠٠و٢٠١٣

الهدف  - 14حفظ املحيطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها عىل نحو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة
يسعى هذا الهدف إىل تعزيز حفظ النُظم اإليكولوجية البحرية والساحلية واستخدامها املستدام،
وإىل منع تلوث البحار ،وزيادة الفوائد االقتصادية التي تحصل الدول الجزرية الصغرية النامية وأقل
البلدان نموا ً عليها من االستخدام املستدام للنُظم اإليكولوجية البحرية.
e eللموارد البحرية أهمية خاصة للسكان يف املجتمعات املحلية الساحلية الذين كانوا يف عام 2010
يمثلون  37يف املائة من سكان العالم.
e eانخفضت نسبة األرصدة السمكية البحرية العاملية املوجودة ضمن مستويات مستدامة بيولوجيا ً
من  90يف املائة يف عام  1974إىل  69يف املائة يف عام .2013
e eويف عام  ،2014بلغت نسبة املساحات البحرية املحمية  8.4يف املائة من مجموع البيئة البحرية
الواقعة ضمن حدود الواليات الوطنية (أيّ ضمن مسافة  200ميل بحري عن الشاطئ) .وخالل
الفرتة بني عامي  2010و ،2016ارتفعت نسبة مناطق التنوع البيولوجي األساسية املغطاة
بالكامل باملناطق املحمية من  15يف املائة إىل  19يف املائة.
e eهناك خمسة نُظم إيكولوجية كبرية تعترب األشد عرضة لخطر الترتيف الساحيل (االتخام
باملغذيات) ،وهي خليج البنغال وبحر رشق الصني وخليج املكسيك وجرف شمال الربازيل وبحر
جنوب الصني — وهي مناطق توفر خدمات النُظم اإليكولوجية لسكان السواحل الذين بلغ
مجموعهم  781مليون شخص يف عام .2010
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اﻟﺮﻳﻒ
اﻟﺤﴬ
ﻧﺴﺒﺔ اﻷرﺻﺪة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ اﻤﻟﻮﺟﻮدة
ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ً

٪٩٠

١٩٧٤

٪٦٩

٢٠١٣

٪١٩

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ
ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ

٢٠
٪١٥
١٠

٢٠١٦

٢٠٠٠

نظرة عامة

ﺻﻔﺮ

الهدف  - 15حماية النُظم اإليكولوجية الربية وترميمها وتعزيز استخدامها عىل نحو مستدام ،وإدارة الغابات عىل نحو مستدام،
ومكافحة التصحّ ر ،ووقف تدهور األرايض وعكس مساره ،ووقف فقدان التنوع البيولوجي
يركز الهدف  15عىل اإلدارة املستدامة للغابات ،واستعادة األرايض املتدهورة ،ومكافحة التصحّ ر
بصورة ناجحة ،والح ّد من تدهور املوائل الطبيعية ،وإنهاء فقدان التنوع البيولوجي .وستساعد هذه
الجهود املبذولة بمجموعها عىل ضمان الحفاظ عىل سبل العيش للذين يعتمدون بصورة مبارشة
عىل الغابات وغريها من النُظم اإليكولوجية ،وعىل ضمان انتعاش التنوع البيولوجي ،وتمتع األجيال
القادمة بالفوائد املتأتية عن املوارد الطبيعية.
e eانخفض صايف فقدان مساحة الغابات عامليا ً من  7.3ماليني من الهكتارات سنويا ً يف تسعينات
القرن املايض إىل  3.3ماليني من الهكتارات سنويا ً خالل الفرتة من  2010إىل .2015
e eارتفعت نسبة مناطق التنوع البيولوجي األساسية لألرض اليابسة واملياه العذبة الداخلية
والجبال املغطاة بمناطق محمية ،من  16.5يف املائة إىل  19.3يف املائة ،و 13.8يف املائة إىل
 16.6يف املائة ،و 18.1يف املائة إىل  20.1يف املائة عىل التوايل خالل الفرتة بني عامي 2000
و.2016
e eويف عام  ،2015كان هناك أكثر من  23 000نوع من أنواع النبات والفطريات والحيوان
معروفة بأنها تواجه االنقراض بمعدّل رجحان عال .وتتسبب أنشطة اإلنسان يف انقراض
األنواع بمعدّالت تزيد ثالث مرات عن املعدّالت املعتادة التي شهدتها األرض عرب تاريخها.
e eومنذ عام  ،1999تم الكشف عن  7 000نوع عىل األقل من أنواع الحيوان والنبات يف تجارة
غري مرشوعة يف  120بلداً.

٢٠١٥ - ٢٠١٠

ﺻﺎﰲ ﻓﻘﺪان اﻟﻐﺎﺑﺎت
اﻟﺴﻨﻮي ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ

٢٠٠٠ - ١٩٩٠

ﺻﻔﺮ

٤-

 ٣٫٣ﻣﻠﻴﻮنﻫﻜﺘﺎر
 ٧٫٣ﻣﻠﻴﻮنﻫﻜﺘﺎر

٨-

ﻫﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٢٣ ٠٠٠
ﻧﻮع ﺗﻮاﺟﻪ اﻻﻧﻘﺮاض
ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻜﻞ

الهدف  - 16التشجيع عىل إقامة مجتمعات مساملة ال يُهمَّ ش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية املستدامة ،وإتاحة إمكانية وصول
الجميع إىل العدالة ،وبناء مؤسسات فعّ الة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع عىل جميع املستويات
يتوخى الهدف  16إقامة مجتمعات مساملة ال يهمش فيها أحد وتستند إىل احرتام حقوق اإلنسان
وسيادة القانون وصالح الحكم عىل جميع املستويات ،وإىل مؤسسات شفافة وفعّ الة وخاضعة
للمساءلة .وهناك بلدان كثرية ال تزال تواجه العنف املمتد والنزاع املسلح الطويل األجل ،ويوجد
عدد كبري من الناس يفوق الحدود ال ّ
يتلقون من مؤسساتهم الهزيلة دعما ً يُذكر ،وهم يفتقرون إىل
إمكانية الوصول إىل العدالة والحصول عىل املعلومات والتمتع بالحريات األساسية األخرى.
e eخالل الفرتة بني عامي  2008و ،2014كان معدّل وقوع جرائم القتل يف البلدان النامية أعىل
مرتني منه يف املناطق املتقدمة النمو.
e eيف عام  ،2011كان األطفال يمثّلون  34يف املائة من ضحايا االتجار بالبرش عىل املستوى
العاملي ،بعد أن كانت نسبتهم  13يف املائة يف عام .2004
e eوعىل املستوى العاملي ،كان  30يف املائة من األشخاص املحتجزين خالل الفرتة 2014 - 2012
محتجزين بدون حكم ضدهم.
e eال تسجل والدة أكثر من طفل واحد من أصل كل  4من األطفال دون الخامسة من العمر يف
العالم ككل .وترتفع هذه النسبة يف أقل البلدان نموا ً لتصبح طفالً واحدا ً من أصل كل طفلني
لم تسجل والدته بحلول عيد ميالده الخامس.

تقريـر أهـداف التنميـة املستدامـة2016 ،

٪٣٤
ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل
ﺑﻦﻴ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻻﺗﺠﺎر
ﺑﺎﻟﺒﴩ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻜﻞ

٢٠١١

٪١٣
٢٠٠٤

ﰲ أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮاً،
ﻫﻨﺎك ﻃﻔﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ أﺻﻞ
ﻛﻞ ﻃﻔﻠﻦﻴ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ
ﺑﺤﻠﻮل ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼده اﻟﺨﺎﻣﺲ

١٠

الهدف  -17تعزيز وسائل تنفيذ وتنشيط الرشاكة العاملية من أجل التنمية املستدامة
تتطلب خطة عام  2030تنشيط وتعزيز الرشاكة العاملية التي تحشد جميع املوارد املتوفرة من
الحكومات واملجتمع املدني والقطاع الخاص ومنظومة األمم املتحدة وغري ذلك من الجهات الفاعلة.
وتكتيس أهمية أساسية بالنسبة لتحقيق التقدم املنصف للجميع زيادة الدعم املقدم للبلدان النامية،
وال سيما ألقل البلدان نموا ً والبلدان النامية غري الساحلية والدول الجزرية الصغرية النامية.
e eيف عام  ،2015بلغ مجموع املساعدة اإلنمائية الرسمية  131.6مليارا ً من الدوالرات ،وهذا
الرقم أعىل بنسبة  6.9يف املائة بالقيمة الحقيقية من الرقم املقابل يف عام  ،2014وهو يش ّكل
أعىل مستوى بلغته هذه املساعدة يف أيّ وقت من األوقات.
e eشهدت نسبة خدمة الديون إىل الصادرات انخفاضا ً كبريا ً خالل الفرتة  ،2012 - 2000إذ
تراجعت من  11.7يف عام  2000إىل أقل من  2.7يف عام .2012
e eويف عام  ،2015بلغت نسبة تغلغل اإلنرتنت ذات النطاق العريض الثابت  29يف املائة يف
املناطق املتقدمة النمو ،غري أنها لم تبلغ إال ّ  7.1يف املائة يف املناطق النامية و 0.5يف املائة يف أقل
البلدان نمواً.
e eومع أن حصة الصادرات السلعية من أقل البلدان نموا ً من مجموع الصادرات ارتفعت مرتني
تقريبا ً خالل الفرتة  ،2014 - 2000فإنها لم تكن تمثل إال ّ جزءًا ضئيالً من الصادرات العاملية
يف عام  ،2014إذ بلغت نسبتها  1.1يف املائة.
e eأجرى  90يف املائة من جميع البلدان و 88يف املائة من البلدان النامية تعدادا ً للسكان واملساكن
خالل الفرتة  ،2015 - 2006مما ّ
يوفر مصدرا ً رئيسيا ً من مصادر البيانات األساسية.

ضمان عدم تخ ّلف أحد عن الركب
بإطالق خطة عام  2030للتنمية املستدامة ،س ّلمت الدول األعضاء بأن
لكرامة اإلنسان الفرد أهمية أساسية وأن أهداف الخطة وغاياتها ينبغي
أن تتحقق عىل مستوى جميع الدول والشعوب ولجميع رشائح املجتمع.
كما تعهدت الدول األعضاء بأنها ستسعى للوصول أوال ً إىل املجموعات
األكثر تخلفا ً عن الركب .عىل أن تجاوز الخطابات يف هذا الصدد لن يكون
سهالً نظرا ً ألن البيانات املصنّفة تفصيليا ً تخربنا أن فوائد التنمية بعيدة
كل البُعد عن قسمتها عىل قدم املساواة.
e eيف عام  ،2015كان معدّل البطالة بني الشباب (يف الفئة العمرية
 24 - 15سنة) عىل املستوى العاملي  15يف املائة .وهذا املعدّل أعىل
بثالث مرات من معدّل البطالة بني الكبار ( 4.6يف املائة).
e eعىل املستوى العاملي ،كان ترجيح حضور عاملني صحيني مهرة
أثناء الوالدات يف األرس العرشين يف املائة األكثر ثروة أعىل مرتني من
احتمال حضورهم أثناء الوالدات يف األرس العرشين يف املائة األشد
فقرا ً ( 89يف املائة مقابل  43يف املائة).

ﺑﻠﻐﺖ اﻤﻟﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
 ١٣١٫٦ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ
ﰲ ﻋﺎم  ،٢٠١٥ﻣﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ
زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٦٫٩ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﺑﺎﻤﻟﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم ٢٠١٤

٪٦٫٩

أﺟﺮى  ٩٠ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ
ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان
ﺗﻌﺪادات ﻟﻠﺴﻜﺎن واﻤﻟﺴﺎﻛﻦ
ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ٢٠١٥ - ٢٠٠٦

ﺗﻌـﺪاد

٢٠١٥

٢٠١٤

e eخالل الفرتة  ،2016 - 2014أبلغت أقل البلدان نموا ً والبلدان
النامية غري الساحلية والدول الجزرية الصغرية النامية جميعها عن
انتشار نقص التغذية بمعدّالت أعىل بكثري من معدّالت انتشاره يف
املناطق النامية ككل ( ،13.6و ،9.8و 5.1نقاط مئوية عىل التوايل).
إن فكرة عدم تخ ّلف أحد عن الركب هي املبدأ الشامل لخطة عام .2030
عىل أنه إذا لم تتوفر البيانات واملؤرشات التي تتناول مجموعات محدّدة
من السكان ،بما يف ذلك املجموعات األشد ضعفاً ،فإن التنفيذ الكامل
لاللتزامات املقطوعة يف سياق أهداف التنمية املستدامة لن يكون ممكناً.
وقد بدأت بالفعل الجهود عىل املستوى العاملي لتحسني توفر البيانات
واستخدامها ،بما يف ذلك من خالل تحسني الدمج بني مصادر البيانات.
عىل أنه ال يزال هناك الكثري من العمل الذي يتعني القيام به .ويقف
مجتمع اإلحصاءات العاملي عىل أهبة االستعداد لتحويل وتحديث األسلوب
الذي يؤخذ به يف االضطالع بهذا العمل ،بغية تلبية االحتياجات الحالية
بأكمله وتنفيذ الوعد الذي قطعناه عىل أنفسنا أمام األجيال الحالية
واملقبلة.

e eاحتمال إصابة أطفال األرس األشد فقرا ً بالتق ّزم أعىل بمرتني من
االحتمال املقابل بني أطفال األرس األكثر ثروة.
e eيتمتع  80يف املائة تقريبا ً من سكان املناطق الحرضية بإمكانية
الحصول عىل املياه املمددة باألنابيب ،وذلك مقابل ثلث السكان يف
املناطق الريفية.
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هيو هونغبو
وكيل األمني العام للشؤون االقتصادية واالجتماعية

نظرة عامة

الهدف  :1القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان

بالتوقيع عىل خطة العام  ،2030التزمت الحكومات يف مختلف أنحاء العالم
بالقضاء عىل الفقر بجميع تبدياته ،بما يف ذلك أشكال الفقر املدقع األشد ،وذلك
خالل السنوات الخمس عرشة القادمة .وقد توصلوا إىل قناعة بأن جميع سكان
العالم ،حيثما وُجدوا ،ال ب ّد أن يتمتعوا بمستوى أسايس من املعيشة .ويشمل
ذلك املستوى توفري استحقاقات الحماية االجتماعية للفقراء وألشد الناس ضعفا ً
وضمان ّ
تلقي املترضرين من النزاعات واألخطار الطبيعية ما يكفي من الدعم ،بما
يشمل حصولهم عىل الخدمات األساسية.

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻋﲆ أﻗﻞ ﻣﻦ  ١٫٩٠دوﻻر ﻣﻦ دوﻻرات اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻤﻟﺘﺤﺪة
ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ ﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ ٢٠٠٢ ،و٢٠١٢
٥٧
٤٨

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

٤٣

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

٣٠

٣٦

١٥

٣٣

١٢

٢١
٣٢

١٥

٢٦

٥٠

٦٠
٢٠٠٢

ﴍق آﺳﻴﺎ

٦

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

٦
١٫٢
٠٫١

٣٣

٤٠

ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

٨
١٣

٣٠

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

١٣

٢٠

١٠

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺻﻔﺮ

٢٠١٢

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﻤﻟﻤﻜﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻤﻟﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮﺑﻲ آﺳﻴﺎ ﻷن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻤﻟﺘﻮﻓﺮة ﻻ ﺗﻐﻄﻲ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ
اﻤﻟﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺒﴩﻳﺔ.

تقريـر أهـداف التنميـة املستدامـة2016 ،

ت ّم خفض معدّل الفقر إىل النصف خالل عقد من الزمن،
غري أن ثُمن سكان العالم ،يف عام  ،2012كانوا ال يزالون
يعيشون يف فقر مدقع
يع ّرف خط الفقر الدويل حاليا ً بمبلغ  1.90دوالر من دوالرات
الواليات املتحدة للشخص الواحد يف اليوم الواحد ،باستخدام
معادل القوة الرشائية لعام  .2011وخالل العقد املمتد بني عامي
 2002و ،2012انخفض معدّل سكان العالم الذين يعيشون
دون خط الفقر بنسبة النصف ،أيّ من  26يف املائة إىل 13
يف املائة .وإذا استمرت خالل السنوات الخمس عرشة القادمة
معدّالت النمو التي شهدتها فرتة السنوات العرش تلك ،فإن من
املرجح أن ينخفض معدّل الفقر املدقع يف العالم إىل  4يف املائة
بحلول عام  ،2030عىل افرتاض أن جميع فئات الدخل ستستفيد
من النمو عىل قدم املساواة .وال يزال الفقر منترشا ً عىل نطاق
واسع يف أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى ،حيث كان يعيش ،يف
عام  ،2012أكثر من  40يف املائة من الناس عىل أقل من 1.90
دوالر من دوالرات الواليات املتحدة للشخص الواحد يف اليوم
الواحد.

12

بني فقراء العاملني ،يعترب أن تأثر العمال الشباب بالفقر
املدقع هو األكثر ترجيحا ً

٦٠
٥٠
٤٠
٣٠
٢٠
١٠

٢٠١٥

٢٠٠٠

٢٠١٥

٢٠٠٠

٢٠١٥

٢٠٠٠

٢٠١٥

٢٠٠٠

٢٠١٥

٢٠٠٠

٢٠١٥

٢٠٠٠

٢٠١٥

٢٠٠٠

1 3

ﺻﻔﺮ

ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب
آﺳﻴﺎ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺤﺎﺻﻠﻦﻴ ﻋﲆ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﰲ آﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻨﻬﺎ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت٢٠١٤ - ٢٠٠٠ ،
١٢
٨

ويتمثل أحد سبل خفض معدّل الفقر يف تحسني التغطية بربامج
الحماية االجتماعية ويف توجيه االستحقاقات إىل الفقراء والفئات
السكانية األشد ضعفاً .وتشمل برامج الحماية االجتماعية
املساعدة االجتماعية ،من قبيل التحويالت النقدية والتغذية
املدرسية واملساعدة الغذائية املوجهة .وتعترب برامج التأمني
االجتماعي وبرامج سوق العمل من أشكال الحماية االجتماعية
األخرى ،وهي تغطي فيما تغطيه استحقاقات الشيخوخة
واإلعاقة ،واستحقاقات األمومة ،والتأمني ضد البطالة ،والتدريب
عىل املهارات ،وإعانات دعم األجور .عىل أن معظم الفقراء باقون
خارج نطاق مخططات الحماية االجتماعية ،وخاصة يف البلدان
األكثر فقراً :إذ ال ّ
يتلقى أيّ نوع من االستحقاقات يف البلدان
املنخفضة الدخل إال ّ شخص واحد من أصل كل خمسة أشخاص،
وذلك باملقارنة بمعدّل شخصني من أصل كل ثالثة أشخاص يف
بلدان الدخل املتوسط األعىل.

٢٠١٥

اﻟﻜﺒﺎر

يف البلدان املنخفضة الدخل ،ال يحصل إال ّ شخص واحد
من أصل كل خمسة أشخاص عىل استحقاقات الحماية
االجتماعية

اﻟﺸﺒﺎب

٢٠٠٠

اﻟﻌﺎﻟﻢ

ﴍق
آﺳﻴﺎ

٢٠١٥

ﻏﺮب
آﺳﻴﺎ

اﻟﻘﻮﻗﺎز أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
وﻣﻨﻄﻘﺔ
وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
اﻤﻟﺠﻤﻮع

ﺷﻤﺎل
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺟﻨﻮب
ﴍق آﺳﻴﺎ

٢٠٠٠

يف عام  ،2015بلغت نسبة العمال وأرسهم ،الذين يعيشون عىل
أقل من  1.90دوالر من دوالرات الواليات املتحدة للشخص الواحد
يف اليوم الواحد 10 ،يف املائة ،وقد انخفضت هذه النسبة عما
كانت عليه يف عام  2000عندما بلغت  28يف املائة .ومن األكثر
ترجيحا ً أن يجد الشباب بني  15و 24سنة من العمر أنفسهم
بني فقراء العاملني :ففي عام  ،2015كان  16يف املائة من جميع
الشباب الحاصلني عىل عمل يعيشون دون خط الفقر ،وذلك
باملقارنة بنسبة  9يف املائة من العاملني الكبار .ويف العام نفسه،
كان ثلث جميع العمال يف أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى
وأكثر من  18يف املائة من العمال يف جنوب آسيا ،بني فقراء
العاملني.

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺤﺎﺻﻠﻦﻴ ﻋﲆ ﻋﻤﻞ ﻓﻌﻼً واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻋﲆ أﻗﻞ ﻣﻦ  ١٫٩٠دوﻻر ﻣﻦ دوﻻرات
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻤﻟﺘﺤﺪة ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ ﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ ،اﻤﻟﺠﻤﻮع واﻟﺸﺒﺎب واﻟﻜﺒﺎر ٢٠٠٠ ،و٢٠١٥

٢

٢٨

ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ

٤

١٥
٢١

ﺑﻠﺪان اﻟﺪﺧﻞ اﻤﻟﺘﻮﺳﻂ اﻷدﻧﻰ
ﺑﻠﺪان اﻟﺪﺧﻞ اﻤﻟﺘﻮﺳﻂ اﻷﻋﲆ

٤٥

اﻟﺘﺄﻣﻦﻴ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺑﻠﺪان اﻟﺪﺧﻞ اﻤﻟﻨﺨﻔﺾ

اﻤﻟﺴﺎﻋﺪة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

الهدف  | 1القضاء عىل الفقر
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ّ
املحسنة
الهدف  :2القضاء عىل الجوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية
وتعزيز الزراعة املستدامة
يلتمس الهدف  2حلوال ً مستدامة للقضاء عىل الجوع بجميع أشكاله بحلول
عام  2030ولتحقيق األمن الغذائي .ويرمي هذا الهدف إىل ضمان توفر الغذاء
بكمية كافية وبنوعية جيدة لجميع الناس يف كل مكان بحيث يمكنهم أن يعيشوا
حياة صحية .ويتطلب بلوغ ذلك تحسني إمكانية الحصول عىل الغذاء وتشجيع
الزراعة املستدامة عىل نطاق واسع .وينطوي هذا عىل تحسني اإلنتاجية والدخل
لدى املزارعني أصحاب الحيازات الصغرية ،والتمكني من الحصول عىل األرض
والتكنولوجيا ودخول األسواق عىل قدم املساواة ،واستدامة نُظم إنتاج األغذية،
واألخذ بممارسات زراعية قادرة عىل الصمود .كما يتطلب زيادة االستثمار ،من
خالل التعاون الدويل ،لتعزيز القدرة اإلنتاجية الزراعية يف البلدان النامية.

عىل الرغم من التقدم املحرز ،ال يزال أكثر من  790مليونا ً من الناس يف مختلف
أنحاء العالم يعانون من الجوع
وقد شهد الرصاع ضد الجوع بعض التقدم خالل السنوات الخمس عرشة املاضية.
فعىل املستوى العاملي ،انخفضت نسبة السكان الذين يعانون من الجوع من  15يف
ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ،وﻧﺴﺒﺘﻬﻢ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ ٢٠٠٢ - ٢٠٠٠ ،و٢٠١٦ - ٢٠١٤
)ﺑﺎﻤﻟﻼﻳﻦﻴ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(
 ٢٠٤ﻣﻼﻳﻦﻴ

 ٩٣٠ﻣﻠﻴﻮن

 ١١ﻣﻠﻴﻮن
 ٦٠ﻣﻠﻴﻮن

 ٧٨٠ﻣﻠﻴﻮن
 ٧٩٥ﻣﻠﻴﻮن

 ٢١ﻣﻠﻴﻮن

 ٧ﻣﻼﻳﻦﻴ
 ٣٤ﻣﻠﻴﻮن

 ١٥ﻣﻠﻴﻮن

 ٤ﻣﻼﻳﻦﻴ

 ١٤ﻣﻠﻴﻮن
 ١٤٥ﻣﻠﻴﻮن
 ٦ﻣﻼﻳﻦﻴ ١٩ﻣﻠﻴﻮن

 ١٫٤ﻣﻼﻳﻦﻴ
 ٢٨١ﻣﻠﻴﻮن
 ٦١ﻣﻠﻴﻮن

٣٠
٢٥
٢٠
١٥

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ

 ٩٠٨ﻣﻼﻳﻦﻴ

 ١١٨ﻣﻠﻴﻮن
 ٢٧٢ﻣﻠﻴﻮن
 ٢٢٠ﻣﻠﻴﻮن
 ٢٢٢ﻣﻠﻴﻮن
 ١٫٣ﻣﻼﻳﻦﻴ

٣٥

١٠
٥
ﺻﻔﺮ

أﻓ
أﻣ
ﺷ
اﻟﻘ
ﻏﺮ
ﺮﻳﻘ
ﺟﻨ أوﻗ ﺟﻨ
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻤﻟﻨﺎ
اﻤﻟﻨﺎ
ﻤﺎل أﻓﺮ ﺮﻳﻜﺎ اﻟ ﻮﻗﺎز وآ ب آﺳﻴﺎﴍق آﺳﻴ ﻮب ﻴﺎﻧﻮﺳ ﻮب آﺳاﻟﺼﺤ ﻴﺎ -
ﻃﻖ اﻟﻨ ﻃﻖ
ا
ﺟ
ﻤﻟ
ﻴ
ﺎ
ﴍ
ﻨ
ﻼ
ﻴ
ﺮ
ﻳ
ﺎ
ﺘ
ا
ﺎ
ﺎ
ﺗ
قآ
ﻘﺪ
ء اﻟﻜ ﻮب
ﻘﻴﺎ
ﻣﻴﺔ
ﻴﻨﻴﺔ ﺳﻴﺎ ا
ﺳﻴﺎ
ﻣﺔ اﻟ
وﻣ ﻟﻮﺳ
ﱪى
ﻨﻤﻮ
ﻨﻄﻘﺔ ا ﻄﻰ
ﻟﺒﺤ
ﺮ اﻟ
ﻜﺎر
ﻳ
ﺒ
ﻲ
٢٠٠٢ - ٢٠٠٠
٢٠١٦ - ٢٠١٤

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻳﻤﺜﻞ اﻤﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﻤﻮدي ﻟﻠﺪواﺋﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ .أﻣﺎ ﺣﺠﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺪواﺋﺮ ﻓﻴﻤﺜﻞ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن
ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ .وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻫﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ  ٥ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﺧﻼل
اﻟﻔﱰﺗﻦﻴ.

تقريـر أهـداف التنميـة املستدامـة2016 ،

املائة خالل الفرتة  2002 - 2000إىل  11يف املائة خالل الفرتة
 .2016 - 2014ومع ذلك ،ال يزال أكثر من  790مليونا ً من الناس
يفتقرون إىل إمكانية الحصول بشكل منتظم عىل ما يكفي من
الغذاء .وإذا استمرت االتجاهات الحالية ،لن يتمكن العالم ،عموماً،
من تحقيق هدف القضاء عىل الجوع بحلول عام  .2030إن استمرار
الجوع لم يعد أمرا ً يقترص عىل إمكانية توفر األغذية وحدها .ففي
كثري من البلدان التي لم تتمكن من تحقيق الغاية املتعلقة بالجوع
يف إطار األهداف اإلنمائية لأللفية ،أدت الكوارث الطبيعية والكوارث
التي تحدث نتيجة ألفعال اإلنسان ،أو انعدام االستقرار السيايس
إىل انعدام األمن الغذائي لدى قطاعات كبرية من السكان .وتكشف
التقديرات األوّلية املستندة إىل مقياس املعاناة من انعدام األمن
الغذائي — وهي تقديرات متاحة لنحو  150بلدا ً يف عامي 2014
و — 2015أن انعدام األمن الغذائي ينترش عىل أوسع نطاق يف
أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى .فأكثر من نصف سكان هذه
املنطقة يواجهون مستويات انعدام األمن الغذائي بصورة معتدلة
أو حادة ،يف حني أن ربع السكان يواجه معدّالت حادة .وتعترب
منطقة جنوب آسيا املنطقة الثانية من حيث ارتفاع معدّل انتشار
انعدام األمن الغذائي :فنحو  25يف املائة من الكبار فيها يعانون
من مستويات معتدلة أو حادة ،يف حني أن  12يف املائة يعانون من
مستويات حادة.
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ال يزال نقص التغذية املزمن ،أو تق ّزم النمو ،يؤثر عىل طفل
واحد من أصل كل أربعة أطفال دون الخامسة من العمر
يف عام  ،2014يقدر أن عدد األطفال دون الخامسة من العمر املتأثرين
بالتقزم بلغ  158.6مليون طفل ،ويعترب التق ّزم شكالً مزمنا ً من أشكال
نقص التغذية وهو يع ّرف بعدم كفاية الطول بالنسبة للعمر .ويتع ّرض
األطفال الذين يعانون من نقص التغذية املزمن إىل خطر املوت بصورة
أكرب نتيجة اإلصابات الشائعة ،كما يرتفع لديهم معدّل اإلصابات من
حيث عددها وحدّتها .إضافة لذلك فإن نقص التغذية املزمن يساهم يف
تأخري الشفاء .وهو يرتبط أيضا ً بإضعاف القدرة اإلدراكية وبانخفاض
األداء يف املدرسة والعمل .وعىل املستوى العاملي ،انخفضت نسبة األطفال
املصابني بالتقزم يف جميع املناطق ما عدا أوقيانوسيا .وقد تحقق أكثر
التقدم يف جنوب آسيا بني عامي  2000و ،2014غري أن هذه املنطقة
ال يزال لديها أكرب عدد من املصابني بالتقزم يف العالم 63.9 ،مليوناً .أما
يف أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى فقد سبق النمو السكاني التقدم
املحرز إذ ارتفع عدد األطفال املصابني بالتق ّزم من عددهم التقديري
البالغ  50.1مليونا ً يف عام  2000إىل  57.3مليونا ً يف عام  .2014وتمثل
منطقتا جنوب آسيا وأفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى معا ً ثالثة أرباع
األطفال دون الخامسة من العمر املصابني بالتق ّزم يف عام .2014
ارتفعت نسبة األطفال دون الخامسة من العمر الذين يعانون
من البدانة بنحو  20يف املائة

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل دون اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺗﻘ ّﺰم اﻟﻨﻤﻮ ٢٠٠٠ ،و٢٠١٤
٤٣

٣٨
٣٩

٥٠

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

٣٦

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

٣٥

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

٣٨

٢٧

ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

٢٤

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

١٨

٢٤
٢٧

١٧

ﻏﺮب آﺳﻴﺎ

١٥
١٧

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

٥٠

ﴍق آﺳﻴﺎ

٧
٥
٤

٣٦

٤٠
٢٠٠٠

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

١١

١٩

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

٢٦

٣٣
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اﻟﻌﺎﻟﻢ

٢٤
٢٠

٣٠

ﺻﻔﺮ

١٠

٢٠١٤

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل دون اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻧﺔ ٢٠٠٠ ،و٢٠١٤
١٢

١٦

٩

١٢

وعىل املستوى العاملي ،ارتفعت نسبة األطفال دون الخامسة من
العمر الذين يعانون من البدانة من  5يف املائة يف عام  2000إىل  6يف
املائة يف عام  .2014وتعترب البدانة مشكلة متزايدة تؤثر عىل جميع
املناطق تقريباً .ويوجد أعىل انتشار لها بني األطفال دون الخامسة
من العمر يف شمال أفريقيا ( 16يف املائة) ،وتأتي بعدها منطقة
القوقاز وآسيا الوسطى ( 12يف املائة) .ويف العالم ككل ،يعاني من
البدانة يف هذه الفئة العمرية  41مليون طفل؛ ويعيش نصفهم
تقريبا ً يف آسيا ،يف حني أن ربعهم يعيشون يف أفريقيا.

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

٥

٩
٧٫٥
٧
٧٫٥
٧٫٤

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

٦٫٥

ﻏﺮب آﺳﻴﺎ
٣

٦

٥

٤٫٤
٤٫٥
٤

١٠

ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
ﴍق آﺳﻴﺎ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

٣

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

٩
٦
٦

١٠

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

٥

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

٥
٤

٢

ﺻﻔﺮ

ﺣﺼﺔ اﻟﺰراﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،وﺣﺼﺔ اﻟﺰراﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻤﻟﺤﲇ اﻹﺟﻤﺎﱄ )ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(،
وﻣﺆﴍ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺰراﻋﻲ ،ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻜﻞ وﰲ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ٢٠١٣ - ٢٠٠١ ،

أزﻣﺔ أﺳﻌﺎر اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ

أزﻣﺔ أﺳﻌﺎر اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ

أزﻣﺔ أﺳﻌﺎر اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ

١٫٢

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

اﻟﻌﺎﻟﻢ

ﻣﺆﴍ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺰراﻋﻲ

١٫٠
٠٫٨
٠٫٦

١٢
١٠
٨
٦

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﺼﺺ

٢٠١٣

٢٠٠٩

٢٠٠٥

٢٠١٣
٢٠٠١

٢٠٠٩

٢٠٠٥

٢٠٠١

ﺣﺼﺔ اﻟﺰراﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻤﻟﺤﲇ اﻹﺟﻤﺎﱄ )اﻤﻟﺤﻮر اﻷﻳﴪ(
ﺣﺼﺔ اﻟﺰراﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ )اﻤﻟﺤﻮر اﻷﻳﴪ(

٢٠١٣

٠٫٠

ﺻﻔﺮ

٢٠٠٩

٠٫٢

٢

٢٠٠٥

٠٫٤

٤

ﻣﺆﴍ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺰراﻋﻲ )اﻤﻟﺤﻮر اﻷﻳﻤﻦ(
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٢٠٠١
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٦

اﻟﻌﺎﻟﻢ

١٢
١٤
١٦
٢٠٠٠
٢٠١٤
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﻘﻞ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎن ﰲ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻦ  ٥٠ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﱰات ﺑﻦﻴ ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠٠٠و.٢٠١٤

حصة الزراعة من اإلنفاق الحكومي تتخلف بصورة متزايدة
عن مساهمة هذا القطاع يف االقتصاد
تعتمد القدرة اإلنتاجية الزراعية عىل االستثمار الذي يقدمه القطاعان
العام والخاص والذي يرد من مصادر داخلية وخارجية .عىل أن
االتجاهات األخرية يف اإلنفاق الحكومي لم تكن مؤاتية .وقد انخفض
مؤرش التوجه الزراعي — وهو مؤرش ينتج عن تقسيم نصيب
الزراعة من اإلنفاق الحكومي عىل حصة الزراعة من الناتج املحيل
اإلجمايل — من  0.37يف املائة إىل  0.33يف املائة بني عامي 2001
و 2013يف البلدان النامية .ولم يتوقف هذا الرتاجع إال ّ أثناء أزمة
أسعار األغذية بني عامي  2006و ،2008عندما زادت الحكومات
من إنفاقها عىل الزراعة .ومنذ أواخر تسعينات القرن املايض ،شهدت
اإلعانات املقدمة للزراعة ركودا ً حول نحو  8يف املائة من املجموع ،أيّ
أنها انخفضت عن مستواها األعىل الذي كان قد بلغ  20يف املائة يف
أواسط الثمانينات ،عندما بدأ املانحون يف زيادة الرتكيز عىل تحسني
الحوكمة وبناء رأس املال االجتماعي وتدعيم الدول الهشة.

٨

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ

الهدف  :3ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية يف جميع
األعمار
يسعى الهدف  3إىل ضمان الصحة والرفاهية للجميع يف جميع مراحل الحياة .وهو
يرمي إىل تحسني الصحة اإلنجابية وصحة األم والطفل؛ وإنهاء أوبئة فريوس نقص
املناعة البرشية/اإليدز واملالريا والسل واألمراض املدارية املهملة؛ وخفض األمراض
غري السارية والبيئية؛ وتحقيق التغطية الصحية للجميع؛ وضمان حصول جميع
الناس عىل األدوية والتحصينات اآلمنة والفعّ الة والتي يمكن تحمل تكلفتها .وبغية
تحقيق ذلك ،التزم قادة العالم بدعم البحث والتطوير وزيادة التمويل املخصص
للصحة وتعزيز قدرة جميع البلدان عىل خفض املخاطر الصحية وإدارتها.

شهدت معدّالت الوفيات النفاسية ووفيات األطفال الحديثي الوالدة واألطفال
انخفاضا ً حادا ً منذ عام  ،1990غري أنها ال تزال مرتفعة بصورة غري مقبولة
وقد انخفض املعدّل العاملي للوفيات النفاسية بني عامي  1990و 2015بنسبة 44
يف املائة ،أيّ إىل ما يقدر بـ  216حالة وفاة يف كل  100 000والدة حية ،وهو رقم
يق ّل عن الغاية التي حددتها األهداف اإلنمائية لأللفية ،كما يبقى بعيدا ً كل البعد
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻨﻔﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻣﺨﻠﺘﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ٢٠١٥ - ١٩٩٠ ،

٣٠٠
٢٠٠
١٠٠
٢٠١٥

٢٠١٠

٢٠٠٥

٢٠٠٠

١٩٩٥

وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺤﺪﻳﺜﻲ اﻟﻮﻻدة واﻷﻃﻔﺎل دون اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ٢٠١٥ - ١٩٩٠ ،

ﺻﻔﺮ
١٩٩٠

٧٥
٥٠
٢٥
٢٠١٥

٢٠١٠

اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺤﺪﻳﺜﻮ اﻟﻮﻻدة

٢٠٠٥

٢٠٠٠

١٩٩٥

اﻷﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ

تقريـر أهـداف التنميـة املستدامـة2016 ،

وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺤﺪﻳﺜﻲ اﻟﻮﻻدة واﻷﻃﻔﺎل
دون اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﰲ ﻛﻞ  ١٠٠٠وﻻدة ﺣﻴﺔ

١٠٠

اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻨﻔﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ  ١٠٠ ٠٠٠وﻻدة ﺣﻴﺔ

٤٠٠

ﺻﻔﺮ
١٩٩٠

عن الغاية املحددة يف خطة عام  ،2030أيّ  70حالة وفاة نفاسية يف
كل  100 000والدة حية .وتطرأ جميع الوفيات النفاسية تقريبا ً يف
بيئات منخفضة املوارد ،ومن املمكن منعها بسبل منها زيادة إمكانية
الحصول عىل الخدمات املالئمة يف مجال الصحة الجنسية واإلنجابية.
ويف عام  ،2015يف العالم ككل ،كان هناك ثالث نساء من أصل كل
أربع نساء تقريبا ً يف سن اإلنجاب ( 15إىل  49عاماً) ،من املتزوجات أو
الالتي يعشن مع رشكاء ،يحققن احتياجاتهن يف مجال تنظيم األرسة
باستخدام وسائل منع الحمل الحديثة .وهناك ثالث والدات فقط من
أصل كل أربع والدات تتم بمساعدة قابلة/مو ّلد ممن يتمتع باملهارات
الالزمة.
أما معدّالت وفيات األطفال دون الخامسة يف العالم ككل فقد شهدت
هبوطا ً رسيعا ً خالل الفرتة بني عامي  1990و ،2015إذ انخفضت
بنسبة تزيد عن النصف لتصل إىل  43حالة وفاة يف كل  1 000والدة
حية .ومع ذلك ،فإن هذا الرقم ال يزال دون نسبة الثلثني التي كانت
تتوخاها األهداف اإلنمائية لأللفية ،ويقدر أن عدد وفيات األطفال دون
الخامسة يف عام  2015بلغ  5.9ماليني من األطفال ،وهي وفيات كان
من املمكن منع معظمها .وخالل فرتة الخمسة والعرشين عاما ً تلك،
تحقق فيما يتعلق ببقاء األطفال يف سن شهر واحد إىل  59شهرا ً تقد ٌم
تجاوز ما تحقق يف مجال الح ّد من وفيات األطفال الحديثي الوالدة؛
ونتيجة لذلك ،فإن حصة متزايدة من جميع وفيات األطفال دون
الخامسة باتت تطرأ خالل الشهر األول من الحياة ( 45يف املائة يف عام
.)2015
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خالل الفرتة بني عامي  2000و ،2015انخفض عىل املستوى العاملي
عدد اإلصابات بفريوس نقص املناعة البرشية واملالريا والسل ،مما
يدل عىل تحقق الهدف  6من األهداف اإلنمائية لأللفية .عىل أن إنهاء
هذه األوبئة يتطلب جهودا ً نشطة متجددة .ويف عام  ،2015بلغ
معدّل اإلصابات الجديدة بفريوس نقص املناعة البرشية يف العالم
 0.3إصابة يف كل  1 000شخص من غري املصابني ،ويقدر أن تلك
السنة شهدت  2.1مليون إصابة جديدة .وطرأ أعىل انتشار لإلصابات
بالفريوس يف أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى حيث بلغ عدد
اإلصابات الجديدة يف تلك املنطقة  1.5إصابة يف كل  1 000شخص
من غري املصابني .ويف عام  ،2014بلغ عدد اإلصابات الجديدة
بالسل ،املبلغ عنها يف العالم ككل 9.6 ،ماليني (أيّ  133إصابة يف
كل  100 000شخص) ،وكان  58يف املائة منها يف جنوب رشق آسيا
وغرب املحيط الهادئ .ويف عام  ،2015كان نصف عدد سكان العالم
تقريبا ً مهددين باملالريا ،وكان معدّل اإلصابات الجديدة  91إصابة
يف كل  1 000من السكان املعرضني  -أيّ ما يقدر بـ  214مليون
إصابة .أما نصيب أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى من مجموع
اإلصابات باملالريا يف العالم فقد كانت نسبته  89يف املائة ،حيث بلغ
معدّل اإلصابات  235إصابة يف كل  1 000من السكان املعرضني.
تتسبب أمراض القلب واألوعية الدموية والرسطان بثلثي الوفيات
غري املتصلة باألمراض السارية بني الناس دون سن السبعني
ويف عام  ،2012كانت األمراض غري السارية تتسبب بنحو  38مليونا ً
من الوفيات سنوياً ،مما يمثل  68يف املائة من جميع الوفيات يف
مختلف أنحاء العالم .ومن أصل الوفيات التي تطرأ بني السكان دون
سن السبعني ،والتي يشار إليها عادة بأنها وفيات مبكرة ،بلغت نسبة
الوفيات التي تعزى ألمراض غري سارية  52يف املائة من جميع الوفيات.
وطرأ أكثر من ثالثة أرباع الوفيات املبكرة ،التي تعزى ألمراض غري
سارية ،بسبب أمراض القلب واألوعية الدموية ،والرسطان ،والسكري،
واألمراض التنفسية املزمنة .وعىل املستوى العاملي ،تراجع بنسبة 15
يف املائة مع ّد ُل الوفيات املبكرة الناجمة عن هذه األمراض األربعة غري
السارية ،وذلك خالل الفرتة بني عامي  2000و.2012
منذ عام  ،2000انخفضت الوفيات الناجمة عن حوادث املرور
يف البلدان املرتفعة الدخل ،يف حني أنها شهدت زيادة كبرية يف
البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل

١٥٠

١٠٠

٥٠

٢٠١٠

٢٠١٥

ﺻﻔﺮ
٢٠٠٠

٢٠٠٥

ّ
اﻟﺴﻞ )ﺣﺎﻻت ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﻛﻞ ١٠٠ ٠٠٠ﺷﺨﺺ(
اﻤﻟﻼرﻳﺎ )ﺣﺎﻻت ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﻛﻞ  ١٠٠٠ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻤﻟﻌ ّﺮﺿﻦﻴ(
ﻓﺮﻴوس ﻧﻘﺺ اﻤﻟﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ )ﺣﺎﻻت ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﻛﻞ  ١٠٠ ٠٠٠ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻏﺮﻴ اﻤﻟﺼﺎﺑﻦﻴ(

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻮﻓﻴﺎت اﻤﻟﺒﻜﺮة * اﻟﺘﻲ ﺗُﻌﺰى ﻷﻣﺮاض ﻏﺮﻴ ﺳﺎرﻳﺔ ،ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻮع٢٠١٢ ،
٤
أﻣﺮاض اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﴘ

٨

٣٧

اﻟﺴﻜﺮي

٢٣

أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ واﻷوﻋﻴﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ
اﻟﴪﻃﺎن
أﻣﺮاض ﻏﺮﻴ ﺳﺎرﻳﺔ أﺧﺮى
٢٧
* ﺗﺸﺮﻴ اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻤﻟﺒﻜﺮة إﱃ اﻟﻮﻓﻴﺎت ﺑﻦﻴ اﻟﺴﻜﺎن دون ﺳﻦ اﻟﺴﺒﻌﻦﻴ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻳﻤﻜﻦ أﻻ ّ ﻳﺴﺎوي اﻤﻟﺠﻤﻮع اﻟﻔﻌﲇ ﻟﻠﻨﺴﺐ  ١٠٠ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻷرﻗﺎم.

ﻋﺪد وﻓﻴﺎت ﺣﻮادث اﻤﻟﺮور )ﺑﺎﻵﻻف( وﻋﺪد اﻤﻟﺮﻛﺒﺎت )ﺑﺎﻤﻟﻼﻳﻦﻴ( ﰲ ﺑﻠﺪان اﻟﺪﺧﻞ اﻤﻟﺮﺗﻔﻊ واﻤﻟﺘﻮﺳﻂ
واﻤﻟﻨﺨﻔﺾ٢٠١٣ - ٢٠٠٠ ،
١٫٢

١ ٢٠٠

١٫٠

١ ٠٠٠

٠٫٨

٨٠٠

٠٫٦

٦٠٠

٠٫٤

٤٠٠

٠٫٢

٢٠٠

ﺻﻔﺮ
٢٠١٠
٢٠١٣
اﻟﻮﻓﻴﺎت ،ﺑﻠﺪان اﻟﺪﺧﻞ اﻤﻟﺮﺗﻔﻊ )اﻤﻟﺤﻮر اﻷﻳﴪ(

٢٠٠٥

ﺻﻔﺮ
٢٠٠٠

اﻟﻮﻓﻴﺎت ،ﺑﻠﺪان اﻟﺪﺧﻞ اﻤﻟﻨﺨﻔﺾ واﻤﻟﺘﻮﺳﻂ )اﻤﻟﺤﻮر اﻷﻳﴪ(
اﻤﻟﺮﻛﺒﺎت ،ﺑﻠﺪان اﻟﺪﺧﻞ اﻤﻟﺮﺗﻔﻊ )اﻤﻟﺤﻮر اﻷﻳﻤﻦ(
اﻤﻟﺮﻛﺒﺎت ،ﺑﻠﺪان اﻟﺪﺧﻞ اﻤﻟﻨﺨﻔﺾ واﻤﻟﺘﻮﺳﻂ )اﻤﻟﺤﻮر اﻷﻳﻤﻦ(
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الهدف  | 3الصحة الجيدة والرفاه

اﻟﻮﻓﻴﺎت )ﺑﺎﻵﻻف(

يف عام  ،2013تسببت حوادث املرور بمقتل نحو  1.25مليون
شخص ،أيّ بمعدّل يومي متوسط يبلغ  3 400شخص .إضافة
لذلك ،يتعرض عرشات املاليني من الناس كل عام لإلصابة واإلعاقة
بسبب حوادث املرور ،ويُعترب األطفال واملشاة وراكبو الدراجات
واملتقدمون يف السن األشد تعرضاً .ويمثل خفض عدد الوفيات
واإلصابات من حوادث املرور يف العالم إىل النصف بحلول عام 2020
هدفا ً طموحاً ،نظرا ً للزيادة الكربى يف عدد املركبات الذي تضاعف
تقريبا ً بني عامي  2000و.2013

٢٠٠

ﻋﺪد اﻤﻟﺮﻛﺒﺎت )ﺑﺎﻤﻟﻼﻳﻦﻴ(

يرتاجع عدد اإلصابات باألمراض السارية الرئيسية ،مع أن مئات
املاليني من الناس ال يزالون يتعرضون إلصابات جديدة كل عام

ّ
واﻟﺴﻞ٢٠١٥ - ٢٠٠٠ ،
اﻤﻟﻌﺪّﻻت اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔﺮﻴوس ﻧﻘﺺ اﻤﻟﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ واﻤﻟﻼرﻳﺎ

3

الهدف  :4ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم
مدى الحياة للجميع
يسعى الهدف  4إىل ضمان حصول جميع الناس عىل التعليم الجيد وعىل فرص
التعلّم طوال الحياة .وهو يركز عىل اكتساب املهارات التأسيسية واملهارات األعىل
يف جميع مراحل التعليم والتطور؛ وعىل توفري إمكانية الحصول عىل التعليم
بصورة أكرب وأكثر إنصافا ً يف جميع املراحل ،باإلضافة إىل التعليم والتدريب التقني
واملهني؛ وعىل اكتساب املعارف واملهارات والقيم الالزمة لألداء الناجح واملساهمة
يف املجتمع.

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﺳﻦ اﻤﻟﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻏﺮﻴ اﻤﻟﻠﺘﺤﻘﻦﻴ ﺑﺎﻤﻟﺪرﺳﺔ ،ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ ،واﻤﻟﻜﺎن،
وﺛﺮوة اﻷﴎة ،وﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﻴﻢ رأس اﻷﴎة٢٠١٢ - ٢٠٠٨ ،
٧٫١

ذﻛﻮر
إﻧﺎث

٥٫١

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﴬﻳﺔ
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

٧٫٣

٧٫٧

٢٫٩
٤٫٢
٦٫٤
٨٫٤
١٢٫٥

٣٫٥
٦٫٤
١٦٫٠

٦٠
٧٠
اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ

٥٠

٤٠
اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

٣٠

٢٠

١٠

ﺛﺮوة اﻷﴎة
اﻟﺨﻤﺲ اﻷﻛﺜﺮ ﺛﺮوة
اﻟﺨﻤﺲ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﺛﺮوة
اﻟﺨﻤﺲ اﻷوﺳﻂ
اﻟﺨﻤﺲ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮا ً
اﻟﺨﻤﺲ اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮا ً
ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﻴﻢ رأس اﻷﴎة
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﺎﻧﻮي أو أﻋﲆ
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﺑﺘﺪاﺋﻲ
أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ

ﺻﻔﺮ

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﱃ اﺳﺘﻘﺼﺎءات ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ  ٦٣ﺑﻠﺪا ً ﻣﻦ ﺑﻠﺪان اﻟﺪﺧﻞ اﻤﻟﻨﺨﻔﺾ واﻤﻟﺘﻮﺳﻂ ﺑﻦﻴ ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠٠٨و.٢٠١٢

تقريـر أهـداف التنميـة املستدامـة2016 ،

ينخفض احتمال التحاق األطفال يف املدرسة إذا كانوا يعيشون
يف املناطق الريفية ،أو كانوا فقراء ،أو كان حظ أبويهم من
التعليم قليالً أو معدوما ً
عىل الرغم من التقدم املحرز ،فشل العالم يف بلوغ الهدف اإلنمائي
لأللفية املتمثل يف توفري التعليم االبتدائي املعمم للجميع بحلول عام
 .2015ويف عام  ،2013وهو آخر عام تتوفر عنه البيانات ،كان
 59مليونا ً من األطفال يف سن املدرسة االبتدائية و 65مليونا ً من
املراهقني يف سن املدرسة الثانوية املتوسطة غري ملتحقني باملدارس،
ومعظمهم من البنات .وتبني بيانات االستقصاءات املأخوذة من
 63بلدا ً من بلدان الدخل املنخفض واملتوسط يف الفرتة بني عامي
 2008و 2012أن احتمال عدم االلتحاق باملدرسة بني األطفال يف
سن املدرسة االبتدائية يف األرس العرشين يف املائة األشد فقرا ً كان أكرب
بأربع مرات تقريبا ً من احتمال عدم االلتحاق باملدرسة لدى أقرانهم
من األرس األكثر ثروة .كما أن احتمال عدم االلتحاق باملدرسة بني
األطفال ،وال سيما البنات ،يف األرس التي يرأسها شخص يقل مستوى
تعليمه عن االبتدائية كان أكرب بأربع مرات تقريبا ً من احتمال عدم
االلتحاق باملدرسة لدى أطفال األرس التي يرأسها شخص يتمتع
بمستوى تعليم ثانوي أو أعىل.
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تزوّد املهارات األساسية الشباب بقاعدة متينة تم ّكنهم من
مواصلة التع ّلم طوال الحياة

وللنماء يف مرحلة الطفولة املبكرة أبعاد متعددة وهو يغطي عدة
جوانب من رفاه الطفل :الجانب البدني واالجتماعي والعاطفي
والذهني .وعىل الرغم من الفوارق يف وترية نماء األطفال ومع ّدله ،فإن
لدى جميع األطفال حقا ً متأصالً يف نماء يحقق إمكاناتهم بالشكل
األكمل .ومن البلدان الـ  58التي تتوفر عنها بيانات الفرتة
 ،2015 - 2009هناك  54بلدا ً كان عىل األقل نصف األطفال يف سن
الثالثة والرابعة فيها ينمون بصورة مالئمة لعمرهم يف ثالثة من
املجاالت التالية عىل األقل :القراءة والكتابة والحساب ،والنماء البدني،
والنماء االجتماعي  -العاطفي ،والتعلّم.

٧٨

اﻟﻘﺮاءة

٨١

اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت

٤٧

اﻟﻘﺮاءة

٥٦

١٠٠

٦٠

٨٠

اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ

٢٠

٤٠

ﺻﻔﺮ

اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻦﻴ ﺳﻦ  ٣٦ﺷﻬﺮا ً و ٥٩ﺷﻬﺮا ً اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻤﻮن ﺑﺼﻮرة ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻌﻤﺮﻫﻢ،
ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻤﻟﺠﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ :اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺤﺴﺎب ،واﻟﻨﻤﺎء اﻟﺒﺪﻧﻲ ،واﻟﻨﻤﺎء
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  -اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ،واﻟﺘﻌﻠﻢ٢٠١٥ - ٢٠٠٩ ،

٨٤
٨٤
٨٦

٧٥

٧١
٧١

٦٠
٦٤

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى )(١٨
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ )(٣
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ )(٢
ﻏﺮب آﺳﻴﺎ )(٥
ﴍق آﺳﻴﺎ )(٢
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ )(٣
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ )(١٤
ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ )(٤

٩١
١٠٠

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ )(٧
٨٠

٦٠

٤٠

٢٠

ﺻﻔﺮ

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﱰة  ٢٠١٥ - ٢٠٠٩ﻣﻦ  ٥٨ﺑﻠﺪاً ،وﻫﻲ ﺑﻠﺪان ﺗﻐﻄﻲ ﰲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ  ١٨ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ .وﺗﺒﻦﻴ اﻷرﻗﺎم اﻟﻮاردة
ﺑﻦﻴ ﻗﻮﺳﻦﻴ ﻋﺪد اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﰲ اﻤﻟﻨﻄﻘﺔ.

زيادة إمكانية الحصول عىل فرص التعلّم طوال الحياة
ويتناول التعليم من أجل التنمية املستدامة واملواطنة العاملية
احتياجات املجتمع امللحّ ة والشاملة“ :العيش املشرتك” و“العالقة مع
الطبيعة” ،مما يعترب مسارات شديدة األهمية لبلوغ مستقبل مستدام
وسلمي للجميع.
ويجري الرتويج أيضا ً للحصول بصورة منصفة عىل التعليم
والتدريب التقني واملهني والتعليم العايل .ومع أن التسجيل يف التعليم
والتدريب التقني واملهني يف املدارس الثانوية العليا شهد ارتفاعا ً
بمع ّدل الثلث يف الفرتة بني عامي  2000و ،2013فإن حصته يف
املدارس الثانوية انخفضت من  26يف املائة إىل  22يف املائة .وقد طرأ
توسع رسيع يف التعليم العايل خالل الفرتة نفسها ،حيث تضاعف
مع ّدل التسجيل عامليا ً وارتفع بمع ّدل  2.5مرة يف املناطق النامية
وكانت األعداد متساوية تقريبا ً بني النساء والرجال املسجلني .عىل أنه
يف عام  ،2013كان هناك عىل املستوى العاملي  757مليون من الكبار
غري امللمني بالقراءة والكتابة ،وثلثاهم من النساء.
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اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ )  ٣٨ﺑﻠﺪاً(

يعترب أن أكثر من نصف األطفال يف سن الثالثة والرابعة يف
بلدان مختارة ينمون بصورة مالئمة لعمرهم ،من حيث النماء
البدني والتعلّم والرفاه النفيس  -االجتماعي

اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ )  ٢٢ﺑﻠﺪاً(

من شأن التعليم الجيد أن يؤدي إىل اكتساب املهارات األساسية ،من
قبيل معرفة القراءة والكتابة والحساب ،واملهارات األعىل .وكثريا ً
ما يقرتن انتهاء املدرسة الثانوية املتوسطة بانتهاء مرحلة التعليم
اإللزامي .ويف هذه املرحلة ينبغي أن يكون الطالب قد أصبحوا
متمكنني من معارف املوضوعات ومن املهارات ،واكتسبوا مهارات
شخصية واجتماعية ،وبات لديهم أساس متني يمكنهم من مواصلة
التعلّم مدى الحياة .وتبني البيانات املأخوذة من  38بلدا ً يف املناطق
املتقدمة النمو أن  75يف املائة من الشباب يف معظم هذه البلدان
قد حققوا عىل األقل املستويات الدنيا من الكفاءة يف القراءة و/أو
الرياضيات .عىل أن هذا ال يصدق إال ّ عىل  5بلدان من أصل  22بلدا ً
من بلدان املناطق النامية التي توفرت عنها البيانات.

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻤﻟﺘﻮﺳﻂ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻘﻘﻮن ﻋﲆ اﻷﻗﻞ
اﻤﻟﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ اﻟﻘﺮاءة واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ،ﰲ ﺑﻠﺪان ﻣﺨﺘﺎرة ﻣﻦ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ
واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ٢٠١٢ ،

اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻘﻨﻲ أو اﻤﻟﻬﻨﻲ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻘﻨﻲ أو اﻤﻟﻬﻨﻲ
ارﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ اﻤﻟﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺎرب اﻟﺜﻠﺚ
ﺑﻦﻴ ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠٠٠و٢٠١٣

٥٠

اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ
اﻟﺘﻘﻨﻲ أو اﻤﻟﻬﻨﻲ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻣﻦ
 ٢٦ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ إﱃ  ٢٢ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ

٪٢٢

٢٠١٣

٪٢٦

٢٠٠٠

الهدف  | 4التعليم الجيد

٢٥

ﺻﻔﺮ

4

الهدف  :5تحقيق املساواة بني الجنسني وتمكني كل النساء والفتيات

يتطلب تمكني النساء والفتيات من بلوغ أقىص إمكاناتهن إتاحة
الفرص أمامهن عىل قدم املساواة مع الرجال والبنني .ويعني ذلك
القضاء عىل جميع أشكال التمييز والعنف ضدهن ،بما يف ذلك العنف
عىل يد العشري والعنف الجنيس واملمارسات الضارة ،من قبيل زواج
األطفال وتشويه األعضاء التناسلية لألنثى .ومن شأن ضمان تحسني
إمكانية حصول املرأة عىل عمل مدفوع األجر ،وعىل خدمات الصحة
الجنسية واإلنجابية والحقوق اإلنجابية ،وعىل سلطة حقيقية التخاذ
القرار يف املجالني العام والخاص ،أن يضمن أيضا ً أن تقوم التنمية
عىل أساس من اإلنصاف واالستدامة.

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﺳﻦ  ٢٠إﱃ  ٢٤ﻋﺎﻣﺎ ً ﻣﻤﻦ ﺗﺰوﺟﻦ أو ﻳﻌﺸﻦ ﻣﻊ ﴍﻳﻚ ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮﻏﻬﻦ  ١٥ﻋﺎﻣﺎ ً
و ١٨ﻋﺎﻣﺎً ،ﰲ ﻋﺎﻣﻲ  ١٩٩٠و٢٠١٥
٧٠
٦٠
٥٠

٣٢

٤٠
٢٨

٢٨
٢٦

٢٠
١٨
٧

٣٠
١٢

١٦

٢٣ ٢١
١٩

١٩
٧

٧

١٦

١٩٩٠
٢٠١٥

١٩٩٠
٢٠١٥

١٩٩٠
٢٠١٥

١٩٩٠
٢٠١٥

٢

١٩٩٠
٢٠١٥

٢

٩

١١

٩

١١ ٨
١

١٩٩٠
٢٠١٥

٣

٧

١٤

١٩٩٠
٢٠١٥

ﺗﺰوﺟﻦ أو ﻳﻌﺸﻦ ﻣﻊ ﴍﻳﻚ ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮﻏﻬﻦ  ١٥ﻋﺎﻣﺎ ً
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ وﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻦ اﻟـ ١٨

٢

٢١

٢٠

١٩٩٠
٢٠١٥

أﻣﺮﻳﻜﺎ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ -
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
ﺟﻨﻮب
وﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺼﺤﺮاء
اﻟﻜﱪى اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

٢

٢٥

٢٠

٢٠

١٩٩٠
٢٠١٥

اﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺟﻨﻮب
آﺳﻴﺎ

١١

٣٠

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

ﻏﺮب آﺳﻴﺎ

ﺟﻨﻮب
ﴍق آﺳﻴﺎ

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﻟﻘﻮﻗﺎز
وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

١٠
ﺻﻔﺮ

ﺗﺰوﺟﻦ أو ﻳﻌﺸﻦ ﻣﻊ ﴍﻳﻚ ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮﻏﻬﻦ
 ١٥ﻋﺎﻣﺎ ً ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﺸﺮﻴ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﺎم  ٢٠١٥إﱃ أﺣﺪث اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻤﻟﺘﻮﻓﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﺑﻦﻴ ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠١٠و .٢٠١٤وﻳﻤﻜﻦ أﻻ ّ ﻳﺴﺎوي ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻨﺴﺐ
اﻟﻔﻌﲇ  ١٠٠ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻷرﻗﺎم.

تقريـر أهـداف التنميـة املستدامـة2016 ،

تراجعت معدّالت زواج األطفال عموما ً غري أنها ال تزال غري
مقبولة ،وخصوصا ً يف جنوب آسيا ويف أفريقيا  -جنوب
الصحراء الكربى
ممارسة زواج األطفال آخذة يف الرتاجع وإن ببطء .فعىل املستوى
العاملي ،انخفضت نسبة النساء يف سن  20إىل  24عاما ً ممن أبلغن
عن كونهن قد تزوجن قبل عيد ميالدهن الثامن عرش ،وذلك من 32
يف املائة حوايل عام  1990إىل  26يف املائة حوايل عام  .2015وزواج
األطفال أكثر شيوعا ً يف جنوب آسيا وأفريقيا  -جنوب الصحراء
الكربى ،حيث تبلغ النسبة  44يف املائة و 37يف املائة عىل التوايل.
والواقع أن البلدان العرشة األعىل نسبة يف العالم توجد يف هاتني
املنطقتني .كما أن معدّالت زواج الفتيات قبل بلوغهن الخامسة عرشة
من العمر هي األعىل يف جنوب آسيا وأفريقيا  -جنوب الصحراء
الكربى ،حيث تبلغ هذه النسبة  16يف املائة و 11يف املائة عىل
التوايل .غري أن من املمكن لألعراف االجتماعية أن تتغري ،بل إنها
ّ
تتغي بالفعل .فقد انخفض املعدّل العاملي لزواج البنات قبل بلوغهن
الخامسة عرشة من العمر من  12يف املائة يف عام  1990إىل  7يف
املائة اليوم ،مع أن هناك فوارق مستمرة بني املناطق وحتى بني
البلدان .وقد سجل شمال أفريقيا أرسع تقدم يف خفض معدّل زواج
األطفال عموماً ،حيث انخفضت نسبة العرائس يف سن الطفولة بأكثر
من النصف خالل فرتة الخمس والعرشين سنة األخرية ،من  29يف
املائة إىل  13يف املائة.
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عىل الرغم من التقدم املحرز ،تع ّرض لتشويه األعضاء التناسلية
لألنثى أكثر من ثلث الفتيات بني سن الـ  15والـ  19عاما ً من
العمر يف البلدان الثالثني التي ترتكز فيها هذه املمارسة
ويعترب تشويه األعضاء التناسلية لألنثى انتهاكا ً لحقوق اإلنسان تتعرض
له الفتيات والنساء يف جميع أنحاء العالم .وهناك ما ال يقل عن 200
مليون فتاة وامرأة ممن تم تشويههن يف البلدان الثالثني التي ترتكز فيها
هذه املمارسة والتي تتوفر عنها بيانات تمثيلية .عىل أن معدّالت تشويه
األعضاء التناسلية لألنثى انخفضت عموما ً بأكثر من  25يف املائة خالل
العقود الثالثة املاضية .ومع ذلك فإن التقدم يف هذا املجال لم يحصل
يف جميع البلدان كما أن وتائر االنخفاض كانت متباينة .واليوم ،يف تلك
البلدان الثالثني ،يتعرض إلجراء تشويه األعضاء التناسلية لألنثى أكثر
من ثلث الفتيات بني سن الـ  15والـ  19عاما ً من العمر ،وذلك باملقارنة
بنصف فتيات هذه الفئة العمرية يف أواسط الثمانينات.
وهناك أشكال مختلفة من العنف تؤثر عىل ماليني النساء والفتيات
يف مختلف أنحاء العالم ،وهي تشمل فيما تشمله العنف البدني
والجنيس والنفيس واالقتصادي ،فضالً عن االتجار وغريه من أشكال
االستغالل الجنيس .ويشكل هذا كله انتهاكا ً جسيما ً لحقوق اإلنسان،
ليس هذا فحسب بل هو عامل إعاقة لعملية التنمية .وتبني البيانات
املتوفرة الصالحة للمقارنة واملأخوذة من  52بلدا ً (بينها بلد واحد من
املناطق املتقدمة النمو) أن  21يف املائة من الفتيات والنساء يف الفئة
العمرية  49 - 15عاما ً تعرضن للعنف البدني و/أو الجنيس عىل يد
العشري خالل فرتة األشهر الـ  12التي سبقت إجراء املقابلة معهن.
تنفق نساء البلدان النامية عىل العمل غري املأجور أربعة
أضعاف عدد الساعات التي ينفقها الرجال عىل هذا العمل
ويف جميع املناطق ، ،تقوم النساء والفتيات بالجانب األعظم من العمل
غري املأجور ،بما يف ذلك مهام الرعاية واألعمال املنزلية من قبيل
الطهي والتنظيف .وتفيد النساء بأنهن ينفقن يف املتوسط  19يف املائة
من وقتهن يوميا ً عىل العمل غري املأجور ،باملقارنة مع  8يف املائة لدى
الرجال .ويعني الجمع بني مسؤولية الرعاية غري املأجورة والعمل
املنزيل وبني العمل املأجور أن النساء والفتيات يمكثن يف العمل ساعات
أطول من الرجال والبنني ،وبالتايل فإن لديهن قدرا ً أقل من الوقت
املخصص للراحة والعناية بالنفس والتعلم وغري ذلك من أنشطة.
ال تحتل املرأة إال ّ  23يف املائة من املقاعد الربملانية يف العالم ككل
ارتفعت نسبة املقاعد التي تشغلها نساء يف الربملانات الوطنية ذات
املجلس الواحد أو يف املجالس الدنيا يف الربملانات الوطنية ذات
املجلسني إىل  23يف املائة يف عام  .2016ويمثل ذلك زيادة قدرها 0.6
نقطة مئوية يف املتوسط يف السنة الواحدة منذ عام  2006وزيادة
قدرها  6نقاط مئوية خالل العقد كله .ويختلف هذا التقدم البطيء
عن التطورات األكثر رسعة فيما يتعلق بتقلد النساء مناصب برملانية
قيادية .ففي عام  ،2016ارتفع عدد النساء يف منصب رئيس للربملان
من  43إىل ( 49من أصل  273منصبا ً من هذا النوع يف العالم ككل)؛
ويف كانون الثاني/يناير  ،2016بلغت نسبة النساء الالتي يشغلن
منصب رئيس للربملان  18يف املائة من جميع هذه املناصب يف العالم.
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اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﻴﺎت ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ  ١٩ - ١٥ﻋﺎﻣﺎ ً اﻟﻼﺗﻲ ﺗﻌﺮﺿﻦ ﻟﺘﺸﻮﻳﻪ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ
ﻟﻸﻧﺜﻰ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺜﻼﺛﻦﻴ اﻟﺘﻲ ﺗﱰﻛﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬه اﻤﻟﻤﺎرﺳﺔ٢٠١٥ - ١٩٨٥ ،
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١٩٩٥

٢٠٠٠

١٩٨٥

١٩٩٠

ﺻﻔﺮ

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﻤﺜﻞ اﻷرﻗﺎم ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت ﻣﺮﺟﺤﺔ ﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﰲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻤﻟﻘﺎرﻧﺔ اﻤﻟﺄﺧﻮذة ﻣﻦ  ٣٠ﺑﻠﺪاً .وﺗﺸﺮﻴ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﺎم  ٢٠١٥إﱃ ﺑﻴﺎﻧﺎت
ﺟُ ﻤﻌﺖ ﰲ اﻟﻔﱰة ﺑﻦﻴ ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠١٠و.٢٠١٤

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻗﺖ اﻤﻟﻨﻔﻖ ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ اﻤﻟﺄﺟﻮر واﻟﻌﻤﻞ ﻏﺮﻴ اﻤﻟﺄﺟﻮر ﰲ ﺑﻠﺪان ﻣﺨﺘﺎرة ،اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل،
) ٢٠١٤ - ٢٠٠٠اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻤﻟﻨﻔﻖ ﻳﻮﻣﻴﺎً(
 ٥٩ﺑﻠﺪا ً
ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ

 ٢٩ﺑﻠﺪا ً ﰲ
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ
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٣٠
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١٥
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٥
ﺻﻔﺮ

اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪون أﺟﺮ

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﱃ اﺳﺘﻘﺼﺎءات ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﺖ أﺟﺮﻳﺖ ﺑﻦﻴ ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠٠٠و ٢٠١٤ﰲ  ٥٩ﺑﻠﺪاً ٣٠ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ و ٢٩ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﻦ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ.

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻤﻟﻘﺎﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻠﻬﺎ ﻧﺴﺎء ﰲ اﻟﱪﻤﻟﺎﻧﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ذات اﻤﻟﺠﻠﺲ اﻟﻮاﺣﺪ أو ﰲ اﻤﻟﺠﺎﻟﺲ
اﻟﺪﻧﻴﺎ ﰲ اﻟﱪﻤﻟﺎﻧﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ذات اﻤﻟﺠﻠﺴﻦﻴ٢٠١٦ ،
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أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
ﻏﺮب آﺳﻴﺎ
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﴍق آﺳﻴﺎ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

١٥

١٠

٥

ﺻﻔﺮ
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الهدف  :6ضمان توافر املياه وخدمات الرصف الصحي للجميع وإدارتها
إدارة مستدامة
يميض الهدف  6من أهداف التنمية املستدامة إىل ما هو أبعد من مجرد مياه
الرشب والرصف الصحي والنظافة الصحية ،فهو يعالج أيضا ً جودة موارد املياه
واستدامتها ،مما يعترب مسألة بالغة األهمية بالنسبة لبقاء اإلنسان وكوكب األرض.
وتسلم خطة عام  2030بمحورية موارد املياه يف التنمية املستدامة وبالدور
الحيوي الذي يؤديه تحسني مياه الرشب والرصف الصحي والنظافة الصحية يف
تحقيق التقدم يف مجاالت أخرى من قبيل الصحة والتعليم والح ّد من الفقر.

ﻣﺴﺘﻮى اﻹﺟﻬﺎد اﻤﻟﺎﺋﻲ :ﻣﻌﺪّل ﺳﺤﺐ اﻤﻟﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻮارد اﻤﻟﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ اﻤﻟﺘﻮﻓﺮة،
ﺣﻮل ﻋﺎم ٢٠١٢
٩٦
٥٤

٥٠
٤٨

٢٠

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻏﺮب آﺳﻴﺎ
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
ﴍق آﺳﻴﺎ
 ٨ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
 ٣أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
 ٢أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
 ٠٫٠٦أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
٧
١٠
٩

١٠٠

٨٠

٦٠

٤٠

٢٠

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺻﻔﺮ

 ٢٥ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ :اﻟﺤ ّﺪ اﻷدﻧﻰ اﻟﺬي ﻳﺴﺠﻞ ﺑﺪاﻳﺔ اﻹﺟﻬﺎد اﻤﻟﺎﺋﻲ.

تقريـر أهـداف التنميـة املستدامـة2016 ،

هناك عدد متزايد من البلدان التي تواجه إجهادا ً مائياً ،األمر
الذي يؤثر اآلن عىل أكثر من مليارين من الناس
تراعي اإلدارة الكلية للدورة املائية مستوى “اإلجهاد املائي” -
محسوبا ً كنسبة مجموع املياه العذبة التي تسحبها القطاعات
الرئيسية كلها إىل مجموع موارد املياه العذبة املتجددة يف بلد ما
أو منطقة ما .ويؤثر اإلجهاد املائي حاليا ً عىل أكثر من مليارين من
الناس يف مختلف أنحاء العالم ،وهو رقم من املتوقع أن يرتفع .ويؤثر
اإلجهاد املائي عىل البلدان يف جميع القارات وهو يعيق استدامة
املوارد الطبيعية كما يعيق التنمية االقتصادية واالجتماعية .ويف حني
أن مناطق كثرية تقع دون نسبة  25يف املائة وهي الح ّد األدنى الذي
يسجل بداية اإلجهاد املائي الفعيل ،هناك فوارق كربى بني البلدان
ويف كل منها .ويف عام ،2011كان هناك  41بلدا ً تعاني من اإلجهاد
املائي ،مما يشكل ارتفاعا ً يف عددها الذي كان  36بلدا ً يف عام .1998
ومن أصل هذه البلدان ،هناك  10بلدان — يف شبه الجزيرة العربية
وآسيا الوسطى وشمال أفريقيا — تسحب أكثر من  100يف املائة
مما يتوفر لديها من موارد املياه العذبة املتجددة.
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يستخدم أكثر من  90يف املائة من سكان العالم مصادر
ّ
محسنة ملياه الرشب ،غري أن املصادر ال تدار جميعها بصورة
آمنة
يف عام  ،2015كان هناك  6.6مليارات من البرش ،أو  91يف املائة
ّ
محسنة ملياه الرشب،
من مجموع سكان العالم ،يستخدمون مصادر
وذلك باملقارنة بنسبتهم يف عام  2000والتي كانت 82
يف املائة .ويقدر أن  663مليون شخص كانوا يف عام 2015
ّ
محسنة أو مياها ً سطحية .ويف
ال يزالون يستخدمون مصادر غري
حني أن التغطية بلغت  90يف املائة أو أكثر يف جميع املناطق ما عدا
أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى وأوقيانوسيا ،فإن أوجه عدم
املساواة ال تزال مستمرة داخل البلدان وفيما بينها .إضافة لذلك،
ّ
املحسنة إلدارة آمنة .ففي عام 2012
ال تخضع جميع مصادر املياه
مثالً ،قـدِّر أن ما ال يقل عن  1.8مليار من الناس كانوا معرضني
لرشب مياه ملوثة بفضالت برشية.
ال يزال عدم كفاية مرافق الرصف الصحي يش ّكل واقعا ً
حقيقيا ً يواجهه ثلث سكان العالم
يف الفتـرة بني عامي  2000و ،2015ارتفعت نسبة سكان العالم
ّ
محسنة للرصف الصحي من  59يف املائة
الذين يستخدمون مرافق
إىل  68يف املائة .ويعني ذلك أن  4.9مليارات من سكان العالم كانوا
يف عام  2015يستخدمون مرفقا ً ّ
محسنا ً للرصف الصحي .عىل أن
هذه املرافق لم تكن متوفرة لدى  2.4من مليارات البرش ،بينهم 946
مليون شخص يعيشون دون أيّة مرافق عىل اإلطالق ،وهم باقون
عىل ممارسة التغوط يف العراء .كما أن اإلدارة غيـر اآلمنـة للفضالت
البرشية ومياه النفايات ال تزال تشكل مخاطر كربى بالنسبة للصحة
العامة والبيئة.

ّ
ﻣﺤﺴﻨﺔ ﻤﻟﻴﺎه اﻟﴩب ٢٠٠٠ ،و٢٠١٥
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻣﺼﺎدر

٨٩

٩٣
٩٠
٩٣
٨٧
٩٥
٩٠
٩٥
٩٦
٩٨
٩٩
٨٩
٩١
١٠٠
٢٠٠٠

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

٨٠

ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

٨١

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
ﺷﻤﺎل آﺳﻴﺎ
ﻏﺮب آﺳﻴﺎ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

٨١

ﴍق آﺳﻴﺎ
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ

٧٩

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

٨٢

اﻟﻌﺎﻟﻢ
٦٠

٨٠
٢٠١٥

٢٠

٤٠

٢٦
٣٠

٧٢
٧٧
٧٥

٩٠
٩٤
٩٦
٩٥
٩٦

٥٩

٣٦
٣٦
٣٢

٤٧

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

٦٠

ﴍق آﺳﻴﺎ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

٨٣
٨٠

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٨٣

ﻏﺮب آﺳﻴﺎ

٨٨

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

٦٨
٨٠

٦٢
٥٩

٦٠
٢٠١٥

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ

٥٠

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻢ
٢٠

٤٠

ﺻﻔﺮ

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،أو ﻣﺎ ﻳﻤﺎﺛﻠﻬﺎ ،ﻟﻺدارة اﻤﻟﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻤﻟﻮارد اﻤﻟﻴﺎه٢٠١٢ ،
ﻏﺮب آﺳﻴﺎ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
ﴍق آﺳﻴﺎ
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

يتمثل أحد الجوانب األساسية من اإلدارة املستدامة للمياه يف تنفيذ
اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه ،وهي متابعة لخطة جوهانسربغ للتنفيذ
لعام  .2002ويف عام  ،2012أبلغ ما نسبته  65يف املائة من البلدان
الـ  130التي أجابت عىل سؤال الدراسة االستقصائية الخاصة
باإلدارة املتكاملة ملوارد املياه بأن لديها عىل املستوى الوطني خططا ً
لإلدارة .عىل أن التنفيذ كان متباينا ً بني املناطق.

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻢ
١٠٠
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ﺻﻔﺮ

ّ
ﻣﺤﺴﻨﺔ ﻟﻠﴫف اﻟﺼﺤﻲ ٢٠٠٠ ،و٢٠١٥
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻣﺮاﻓﻖ

١٠٠
٢٠٠٠

يجري العمل يف البلدان يف مختلف املناطق عىل خطط اإلدارة
املتكاملة ملوارد املياه ،عىل أن هناك تباينا ً يف التقدم املحرز يف
التنفيذ

٦٨

٨٣

٩٠

٥٣
٥٦
٥٥

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

٨٠

٦٠

٤٠

٢٠

ﺻﻔﺮ

ﺗﻢ وﺿﻊ اﻟﺨﻄﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬ ﺑﻌﺪ

ﻳﺠﺮي وﺿﻊ اﻟﺨﻄﺔ

ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ

اﻟﺨﻄﺔ ﻣﻨﻔﺬة ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ

ﺑﺪأ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

الهدف  | 6املياه النظيفة والنظافة الصحية
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الهدف  :7ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة عىل خدمات
الطاقة الحديثة املوثوقة واملستدامة
للحصول عىل الطاقة املوثوقة واملستدامة بتكلفة يمكن تحملها أهمية بالغة لتحقيق
كثري من أهداف التنمية املستدامة — بدءًا من القضاء عىل الفقر ،إىل النهوض
بالصحة والتعليم وإمدادات املياه والتصنيع ،وحتى التخفيف من وطأة ّ
تغي
املناخ .عىل أن الحصول عىل الطاقة يتباين كثريا ً بني البلدان ،كما أن معدّل التقدم
املحرز حاليا ً ينقص عما يلزم لتحقيق هذا الهدف .وال ب ّد من مضاعفة الجهود
وخصوصا ً بالنسبة للبلدان التي تعاني من عجز كبري يف الحصول عىل الطاقة ومن
ارتفاع استهالك الطاقة لديها.

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﲆ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ٢٠٠٠ ،و٢٠١٢

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
ﴍق آﺳﻴﺎ
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ

٨١
٧٩
٨٥

٢٠٠٠

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

ﻏﺮب آﺳﻴﺎ

١٠٠
١٠٠

١٠٠

٦٣

٧٩
٧٩

٩٠
٨٩
٩٣
٩٣
٩٦
٩٧
٩٩
٩٢
١٠٠
٩٩
١٠٠

٣٥

٢٩
٢٦

٢٣

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

٧٤

٨٠

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻢ
٦٠

٤٠

٢٠

اكتسبت نسبة متزايدة من السكان إمكانية الحصول عىل
الكهرباء ،غري أن  1.1مليار من الناس ال يزالون يعيشون
بدون أيّة كهرباء
ارتفعت بثبات نسبة سكان العالم الذين يحصلون عىل الكهرباء،
من  79يف املائة يف عام  2000إىل  85يف املائة يف عام  .2012وقد
تحقق التقدم مؤخرا ً بفضل التحسن الذي حققته مناطق جنوب
آسيا وجنوب رشق آسيا وأفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى .وعىل
الرغم من هذا التحسن ،ال يزال  1.1مليار من الناس يعيشون بدون
هذه الخدمة األساسية ،ومنهم أكثر من  65يف املائة من سكان
أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى .وتعيش يف املناطق الحرضية
الغالبية العظمى ( 80يف املائة) من الذين اكتسبوا القدرة عىل
الحصول عىل الكهرباء منذ عام .2010

ﺻﻔﺮ

٢٠١٢
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ال يزال أكثر من  40يف املائة من سكان العالم يعتمدون عىل
أنواع غري صحية من الوقود للطهي
خالل الفرتة بني عامي  2005و 2014ارتفعت نسبة سكان العالم
الذين يحصلون عىل أنواع الوقود والتكنولوجيات النظيفة ألغراض
الطهي ،كالغاز والكهرباء من  54يف املائة إىل  58يف املائة .وقد كان
التقدم بطيئا ً يف بعض املناطق ،من قبيل أفريقيا  -جنوب الصحراء
الكربى ،حيث ال يزال مستوى الحصول منخفضا ً جداً .فالتقدم
املحدود الذي تحقق منذ عام  2010ال يزال دون معدّل النمو
السكاني ويكاد يقترص كليا ً عىل املناطق الحرضية .ونتيجة لذلك،
ارتفع فعليا ً العدد املطلق للسكان الذين يعتمدون عىل أنواع الوقود
والتكنولوجيات امللـوِّثة ألغراض الطهي ،ليصل إىل ما يقدر بثالثة
مليارات من الناس.
ال يتزايد استخدام الطاقة املتجددة إال ّ بمعدّل متواضع ،غري أن
حصة مواد الطاقة الحديثة كبرية وآخذة يف التزايد
لم ترتفع إال ّ بنسبة هامشية حصة الطاقة املتجددة — أيّ الطاقة
الكهرمائية ،وأشكال الوقود األحيائي الصلبة والسائلة ،والطاقة
الشمسية ،والحرارية األرضية ،والبحرية ،والطاقة املستمدة من
النفايات — من مجموع االستهالك العاملي النهائي من الطاقة ،وذلك
من  17.4يف املائة يف عام  2000إىل  18.1يف املائة يف عام .2012
عىل أن مواد الطاقة املتجددة ،ما عدا الوقود األحيائي الصلب ،ارتفعت
برسعة ،بمعدّل  4يف املائة سنويا ً بني عامي  2010و .2012وتحقق
تقدم قوي تماما ً يف مجال توليد الكهرباء ،حيث أصبحت املواد املتجددة
الحديثة تغطي  60يف املائة من مجموع القدرة الجديدة عىل توليد
الكهرباء يف عام  .2014وباألرقام املطلقة ،فإن  72يف املائة من الزيادة
يف استهالك الطاقة املستمدة من مصادر متجددة حديثة خالل الفرتة
 2010و ،2012تحققت يف املناطق النامية ،وخصوصا ً يف رشق آسيا.
يطرأ حاليا ً فصل بني النمو االقتصادي العاملي واستخدام
الطاقة ،غري أن هذا الفصل ال يتحقق بالرسعة الكافية
تكشف كثافة استخدام الطاقة — محسوبة بتقسيم مجموع إمدادات
الطاقة األساسية عىل الناتج املحيل اإلجمايل — كمية الطاقة املستخدمة
إلنتاج وحدة واحدة من وحدات الناتج االقتصادي .وقد ّ
تحسنت كثافة
استخدام الطاقة يف العالم بنسبة  1.3يف املائة سنويا ً بني عامي 2000
و 2012حيث انخفضت من  6.7ميغاجول لكل وحدة من وحدات
الناتج املحيل اإلجمايل (ملعادل القوة الرشائية من دوالر الواليات املتحدة
يف عام  )2011يف عام  2000إىل  5.7يف عام  .2012ويتمثل أحد
العوامل التي ساهمت يف تحقيق ذلك يف نسبة استخدام الطاقة املغطاة
بتنظيمات إلزامية تتعلق بكفاءة الطاقة ،وقد تضاعفت هذه الكفاءة
تقريبا ً خالل العقد املايض (من  14يف املائة يف عام  2005إىل 27
يف املائة يف عام  .)2014ومع ذلك ،فإن وتائر التقدم املحرز ال تزيد
ّ
للتحسن
عىل نسبة الثلثني من الوتائر الالزمة ملضاعفة املعدّل العاملي
يف كفاءة الطاقة بحلول عام  .2030وكانت الصناعة ،بني قطاعات
االستخدام النهائي ،املساهم األكرب يف خفض كثافة استخدام الطاقة،
ويأتي قطاع النقل بعدها .وقد جاء نحو  68يف املائة من وفورات كثافة
استخدام الطاقة بني عامي  2010و ،2012من املناطق النامية ،حيث
كانت منطقة رشق آسيا املساهم األكرب.
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اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪون ﰲ اﻤﻟﻘﺎم اﻷول ﻋﲆ أﻧﻮاع اﻟﻮﻗﻮد واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ
ﻷﻏﺮاض اﻟﻄﻬﻲ ٢٠٠٥ ،و٢٠١٤
٢١

٣٠
٢٩

٨٧
٩٤
٩٥
٩٥
١٠٠

٨٨

٨١

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
ﴍق آﺳﻴﺎ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

٨١

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
ﻏﺮب آﺳﻴﺎ
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٩٨
٩٩
٥٨
١٠٠
٢٠٠٥

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

٣٥
٣٣

٥٣
٥١

٥٨

١٢
١٣

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

٨٠

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ

٥٤

اﻟﻌﺎﻟﻢ
٤٠

٦٠

ﺻﻔﺮ

٢٠

٢٠١٤

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ ﻟﺤﺼﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻤﻟﺘﺠﺪدة ﰲ ﻣﺠﻤﻮع اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ٢٠٠٠ ،و ٢٠٠٥و٢٠١٠
و٢٠١٢
٢٠

١٨٫١

١٧٫٨

٨٫٨

٨٫٤

٧٫٣

٩٫٣

٩٫٤

٩٫٧

٢٠١٢

٢٠١٠

١٧٫٠

١٧٫٤

٧٫٢

١٠٫٢

١٥

١٠

٢٠٠٠

٢٠٠٥

٥

ﺻﻔﺮ

اﻤﻟﺼﺎدر اﻤﻟﺘﺠﺪدة اﻷﺧﺮى

اﻤﻟﺼﺎدر اﻤﻟﺘﺠﺪدة اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ

ﻛﺜﺎﻓﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻨﺎﺗﺞ اﻤﻟﺤﲇ اﻹﺟﻤﺎﱄ ٢٠٠٠ ،و٢٠١٢
)ﻣﻴﻐﺎﺟﻮل ﻤﻟﻌﺎدل اﻟﻘﻮة اﻟﴩاﺋﻴﺔ ﻣﻦ دوﻻر اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻤﻟﺘﺤﺪة ﰲ ﻋﺎم (٢٠١١
١٠٫٣
١١٫٠

١٦٫٧

٩٫٢
١٠٫٠
١٠٫٤

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
ﴍق آﺳﻴﺎ

٨٫١
٧٫٨

٦٫٨

٦٫٦

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
٥٫٤
٤٫٧
٤٫٩
٥٫٥
٤٫٥
٤٫٤
٤٫١
٣٫٧
٣٫٩

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٥٫٣

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ

٦٫٨
٦٫١
٦٫٧
٥٫٧

٢٠

١٥
٢٠٠٠

١٠

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

٥

ﻏﺮب آﺳﻴﺎ
ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺻﻔﺮ

٢٠١٢
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الهدف  :8تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام،
والعمالة الكاملة واملنتجة ،وتوفري العمل الالئق للجميع
يعترب النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع رشطا ً مسبقا ً يمكن من تحقيق
التنمية املستدامة ،ويمكنه أن يساهم يف تحسني سبل العيش للناس يف مختلف
أنحاء العالم .ويمكن للنمو االقتصادي أن يؤدي إىل خلق فرص عمل جديدة
وفرص عمل أفضل وأن يوفر مزيدا ً من األمن االقتصادي للجميع .إضافة لذلك،
يمكن للنمو االقتصادي الرسيع ،وال سيما بني أقل البلدان نموا ً والبلدان النامية
األخرى ،أن يساعد تلك البلدان عىل تقليص الفارق يف األجور بينها وبني البلدان
املتقدمة النمو ،مما يؤدي إىل خفض أوجه عدم املساواة الصارخة بني األغنياء
والفقراء.

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ ﻤﻟﻌﺪّل ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻤﻟﺤﲇ اﻹﺟﻤﺎﱄ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻔﺮد،
 ٢٠٠٤ - ٢٠٠٠و ٢٠٠٩ - ٢٠٠٥و٢٠١٤ - ٢٠١٠

٣٫٥

٥٫٥

٢٫٤
٢٫٣
٢٫٥

اﻟﺪول اﻟﺠﺰرﻳﺔ اﻟﺼﻐﺮﻴة اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻏﺮﻴ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ

٣٫٦
٣٫٤

٤٫٧

أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً

٢٫٦
٢٫١

٤٫٥

١٫٣

٣٫٦

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

٤٫١

١٫٨

١٫٠

١٫٦

٦

٤

٥
٢٠٠٤ - ٢٠٠٠

 ٠٫٥اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ

٣
٢٠٠٩ - ٢٠٠٥

٢

١

اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺻﻔﺮ

٢٠١٤ - ٢٠١٠

تقريـر أهـداف التنميـة املستدامـة2016 ،

هناك حاجة إىل زيادة النمو االقتصادي للتم ّكن من تحقيق
هدف السبعة يف املائة لنمو الناتج املحيل اإلجمايل يف أقل البلدان
نموا ً
خالل الفرتة  ،2014 - 2010كان املعدّل العاملي ملتوسط النمو
السنوي يف الناتج املحيل اإلجمايل الحقيقي للفرد  1.6يف املائة ،أيّ
أقل بشكل طفيف من املعدّل الذي كان قد تحقق يف الفرتة
 .2004 - 2000وكان معدّل النمو يف بلدان املناطق النامية أكرب
بأكثر من ثالث مرات من معدّل النمو يف املناطق املتقدمة النمو
( 4.1يف املائة مقابل  1.3يف املائة ،عىل التوايل) .عىل أن معدّل النمو
يف فئتي البلدان كان أقل من املستويات التاريخية لديهما .ويشري
ذلك إىل أنه ال يزال هناك الكثري مما يتعني فعله للتمكن من تحقيق
الهدف املتمثل يف النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع .وتشتد
صعوبة هذا التحدّي يف البلدان األقل نموا ً التي تسارع فيها معدّل
النمو االقتصادي لفرتة من الزمن ولكنه عاد إىل التباطؤ بعد ذلك ولم
يتجاوز  2.6يف املائة يف املتوسط خالل فرتة  ،2014 - 2010أيّ أقل
من نصف املعدّل املستهدف املحدّد بنسبة  7يف املائة يف السنة.

26

ّ
التحسن ،ظل النمو يف إنتاجية اليد العاملة يف
عىل الرغم من
املناطق النامية أقل منه يف املناطق املتقدمة النمو

إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ )اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻤﻟﺤﲇ اﻹﺟﻤﺎﱄ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﻮاﺣﺪ( ﺑﺪوﻻر اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻤﻟﺘﺤﺪة اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻌﺎم ،٢٠٠٥
 ٢٠٠٥و) ٢٠١٥ﺑﺂﻻف دوﻻرات اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻤﻟﺘﺤﺪة(

كان النمو يف إنتاجية اليد العاملة يف املناطق النامية ،وال سيما يف
آسيا ،أقوى منه يف املناطق املتقدمة النمو .عىل أن إنتاجية العمال
يف املناطق األكثر فقرا ً ال تزال تش ّكل جزءًا ضئيالً من إنتاجية عمال
البلدان املتقدمة النمو .من ذلك مثالً أن إنتاجية عمال جنوب آسيا
وأفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى ال تزيد عىل نحو  5يف املائة من
إنتاجية عمال املناطق املتقدمة النمو ،إذا قيست كنسبة من الناتج
املحيل اإلجمايل .وحتى يف املناطق النامية التي تتميز بأعىل مستويات
إنتاجية اليد العاملة ،يف غربي آسيا ،فإن هذه اإلنتاجية كانت نحو
 40يف املائة فقط منها يف البلدان املتقدمة النمو ،كما أن هذه النسبة
انخفضت بعض اليشء منذ عام .2010

٢٥٫٥
٢٧٫٢
٦٢٫٧
٦٨٫٢
٧٠ ٨٠
٢٠٠٥

يرجح أن النساء يتع ّرضن للبطالة بمعدّل تزيد نسبته عىل  15يف
املائة من نسبة تع ّرض الرجال للبطالة يف مختلف أنحاء العالم،
عىل أن الفارق بني الجنسني أكرب بكثري يف شمال أفريقيا وغربي
آسيا
بلغ معدّل البطالة العاملي  6.1يف املائة يف عام  ،2015أيّ أنه
انخفض عن املستوى األعىل الذي كان قد بلغه يف عام  2009وهو
 .6.6وبلغت البطالة مستواها األدنى يف جنوب آسيا ورشقها وجنوب
رشقها ،حيث كان هذا املستوى أقل من  5يف املائة ،باملقارنة بمناطق
العالم األخرى حيث كان متوسط معدّلها  7يف املائة أو أعىل .وعىل
املستوى العاملي ،يرجح أن تتعرض النساء ملستويات بطالة أعىل
من مستويات البطالة لدى الرجال .وتشتد الفوارق بني الجنسني
يف غربي آسيا وشمال أفريقيا ،حيث كانت نسبة البطالة بني النساء
أكثر من ضعفي نسبتها بني الرجال.
يف حني أن نسبة الكبار الذين لديهم حساب مرصيف ارتفعت بنحو
 20يف املائة خالل أربع سنوات ،فإن نحو مليارين من الناس ال
يزالون يفتقرون إىل هذه الخدمة املالية الهامة
خالل الفرتة بني عامي  2011و ،2014ارتفعت نسبة سكان العالم من
الكبار الذين لديهم حساب يف مؤسسة مالية أو خدمة مالية متنقلة ،من
 51يف املائة إىل  62يف املائة ،مما يعني أن  700مليون شخص باتوا من
أصحاب الحسابات خالل هذه الفرتة .عىل أن هناك مليارين من سكان
العالم من الكبار ليس لديهم حساب لدى أيّة مؤسسة مالية .ويؤثر
اإلقصاء املايل عىل النساء وعىل الفقراء بصورة غري متناسبة .فنسبة
النساء الالتي لديهن حسابات تقل بـتسع نقاط مئوية عن نسبة
الرجال الذين لديهم حسابات .وإضافة لذلك ،فإن نسبة الفقراء الذين
لديهم حساب بني الـ  40يف املائة األكثر فقرا ً تقل بـ  14نقطة مئوية
عن أعضاء األرس الذين ينتمون إىل الـ  60يف املائة األكثر ثروة.
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٢٫٥
٢٫٩
٢٫١
٣٫٥
٣٫٨
٤٫٩
٣٫٦
٥٫٠
٣٫٦
٥٫٨
٧٫٥
٨٫١
٤٫٤
٨٫٩
١٢٫٠
١٣٫٤

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﴍق آﺳﻴﺎ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
ﻏﺮب آﺳﻴﺎ
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ

١٦٫٥
١٨٫٥
٦٠
٢٠١٥

٥٠

٣٠

٤٠

اﻟﻌﺎﻟﻢ
١٠

٢٠

ﺻﻔﺮ

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ ﻤﻟﻌﺪّﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ٢٠١٥ ،
٢٥٫٢

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

١٠٫٢

١٩٫٧

٩٫٠
٩٫٧
٩٫٤
٩٫٥
٨٫٨

ﻏﺮب آﺳﻴﺎ
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
٧٫١
٥٫٧
٦٫٩
٦٫٠
٥٫٢
٤٫٠
٤٫٥
٤٫٤
٤٫٢
٥٫٣

٧٫٥
٧٫٨
٦٫٧
٥٫٨

٣٠

رﺟﺎل

٢٥

ﻧﺴﺎء

٢٠

١٠

١٥

٥

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
ﴍق آﺳﻴﺎ
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ
اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺻﻔﺮ

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺎر اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺣﺴﺎب ﻟﺪى إﺣﺪى اﻤﻟﺆﺳﺴﺎت اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ،
 ٢٠١١و٢٠١٤

٢٫٥

 ٥١ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ ﻣﻦ
ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻜﺒﺎر
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺣﺴﺎﺑﺎت

ﻣﻠﻴﺎر ﺑﺪون
ﺣﺴﺎﺑﺎت

٢

 ٦٢ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ ﻣﻦ
ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻜﺒﺎر
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺣﺴﺎﺑﺎت

ﻣﻠﻴﺎر ﺑﺪون
ﺣﺴﺎﺑﺎت

٢٠١١

٢٠١٤

الهدف  | 8العمل الالئق ونمو االقتصاد
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الهدف  :9إقامة بنى تحتية قادرة عىل الصمود ،وتحفيز التصنيع الشامل
للجميع واملستدام ،وتشجيع االبتكار
يعالج الهدف  9من أهداف التنمية املستدامة ثالثة جوانب هامة من التنمية
املستدامة هي :البنى التحتية والتصنيع واالبتكار .فالبنى التحتية توفر املنشآت
املادية األساسية التي ال غنى عنها بالنسبة لألعمال واملجتمع؛ يف حني أن التصنيع
يدفع قدما ً بعجلة النمو االقتصادي ويخلق فرص العمل ،وهو بذلك يخفف من
عدم املساواة يف الدخل؛ أما االبتكار فهو يوسع القدرات التكنولوجية يف القطاعات
الصناعية ويؤدي إىل إنشاء مهارات جديدة.

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻴﺔ اﻤﻟﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﻮاﺣﺪ ٢٠٠٥ ،و) ٢٠١٥ﺑﺪوﻻر اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻤﻟﺘﺤﺪة اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻌﺎم (٢٠١٠
٦٢
٩٨
١١٩
١٤٩
١ ٠٦٨
١ ٣٦٣
٤ ٧١٠
٤ ٩٢٦

٥ ٠٠٠
٢٠٠٥

أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻏﺮﻴ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ
اﻟﺪول اﻟﺠﺰرﻳﺔ اﻟﺼﻐﺮﻴة اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ

 ٥٥٢ ٩٢٣اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
١ ٣٤٧
اﻟﻌﺎﻟﻢ
١ ٦٣٠
٣ ٠٠٠

٤ ٠٠٠

٢ ٠٠٠

١ ٠٠٠

ﺻﻔﺮ

٢٠١٥

تقريـر أهـداف التنميـة املستدامـة2016 ،

توحي اإلمكانات التصنيعية غري املستثمرة لدى أقل البلدان
نموا ً بأن هناك فرصا ً كبرية متوفرة أمام النمو
تعترب الصناعة التحويلية أحد املحركات الرئيسية التي تدفع قدما ً
بعجلة النمو االقتصادي .عىل أن أوجه التفاوت يف القيمة املضافة
يف قطاع هذه الصناعة تشري إىل تحدّيات كربى تواجه البلدان األشد
حرماناً ،باإلضافة إىل إمكانات النمو فيها .من ذلك مثالً أن القيمة
التصنيعية املضافة للفرد الواحد كانت ،يف عام  ،2015أقل من 100
دوالر يف السنة يف أقل البلدان نموا ً باملقارنة بـ  4 926دوالرا ً يف املناطق
املتقدمة النمو .وهناك حاجة إىل استثمارات كبرية يف أقل البلدان نموا ً
لتعزيز التقدم التقني والنمو االقتصادي فيها ،وكذلك لتحقيق الغاية
املتمثلة بمضاعفة نصيب الصناعة من الناتج املحيل اإلجمايل يف هذه
البلدان .وتبني اتجاهات القيمة التصنيعية املضافة زيادة مطردة يف
البلدان النامية وتراجعا ً طفيفا ً يف املناطق املتقدمة النمو ،مما يماثل
اتجاهات العمالة يف الصناعة التحويلية .وتعترب إمكانات النمو يف
العمالة يف هذه الصناعة عالية بشكل خاص يف أقل البلدان نموا ً نظرا ً
ألن رشائح كبرية من السكان ال تزال تعمل يف الزراعة ويف القطاعات
التقليدية.

28

أدت الكفاءة يف استخدام الطاقة وأشكال الوقود والتكنولوجيات
األنظف إىل خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالنسبة
لوحدة القيمة املضافة
مع تحول البلدان إىل صناعات أقل استهالكا ً للطاقة وإىل وقود
وتكنولوجيات أنظف ،ومع تقوية سياسات كفاءة الطاقة ،فقد أظهرت
جميع املناطق تقريبا ً انخفاضا ً يف شدة االنبعاثات الكربونية الناشئة
عن ناتجها املحيل اإلجمايل .وقد تضاعفت تقريبا ً نسبة استخدام
الطاقة العاملي الخاضع لألنظمة اإللزامية املتعلقة بكفاءة الطاقة
خالل العقد املايض ،من  14يف املائة يف عام  2005إىل  27يف املائة يف
عام  .2014ومن شأن التوسع يف استخدام التكنولوجيات النظيفة
أن يزيد من ترجيح تحقيق الغاية املقرتحة املتمثلة يف االرتقاء بالبنى
التحتية وإعادة تجهيز الصناعات بحيث تصبح مستدامة ،مع العمل
يف الوقت نفسه عىل زيادة الكفاءة يف استخدام املوارد ومضاعفة
اعتماد تكنولوجيات وعمليات صناعية نظيفة وسليمة بيئياً.
مع أن هناك نموا ً يف اإلنفاق عىل البحث والتطوير ،فإن البلدان
األشد فقرا ً ال تزال متخلفة عن الركب
يف عام  ،2013بلغ االستثمار العاملي يف البحث والتطوير  1.7تريليون
دوالر (بمعادل القوة الرشائية) ،أيّ أنه زاد بمبلغ  732مليار دوالر
عما كان عليه يف عام  .2000ويمثل ذلك معدّل نمو سنوي نسبته
 4.6يف املائة ويوحي بأن نسبة  1.7يف املائة من الناتج املحيل اإلجمايل
العاملي كانت يف عام  2013مخصصة للبحث والتطوير .عىل أن هذا
املتوسط العاملي ،عىل الرغم من حجمه الكبري ،يحجب أوجه تباين
كبري بني املناطق :فقد خصصت املناطق املتقدمة النمو  2.4يف املائة
من ناتجها املحيل اإلجمايل للبحث والتطوير يف عام  ،2013يف حني أن
املتوسط بالنسبة ألقل البلدان نموا ً والبلدان النامية غري الساحلية كان
أقل من  0.3يف املائة .وعىل هذا فإن هناك حاجة ملحّ ة إىل مزيد من
الجهود املتسقة لتعزيز قدرات البحث والتطوير يف هذه البلدان.
وصلت الشبكات العريضة النطاق املتنقلة إىل  90يف املائة
ّ
تقريبا ً من سكان املناطق الحرضية ،غري أنها لم تصل إال إىل
أقل من  30يف املائة من سكان املناطق الريفية
دفعت الفتوحات التكنولوجية يف قطاع االتصاالت ،والتي أدت إىل
توسيع الشبكات وتخفيض األسعار ،قدما ً بانتشار خدمات الهواتف
الخليوية يف مختلف أنحاء العالم .وانضم سكان املناطق التي لم يكن
من املمكن االتصال بها يف املايض إىل مجتمع املعلومات العاملي .ويف
عام  ،2015كان  95يف املائة من سكان أقل البلدان نموا ً يحصلون
عىل تغطية بإشارات الهواتف الخليوية النقالة .عىل أن الوصول إىل
اإلنرتنت املرتفعة الرسعة من خالل تكنولوجيا الجيل الثالث كان أقل
انتشاراً :إذ ال يحصل عىل التغطية هذه إال ّ ما نسبته  29يف املائة من
سكان املناطق الحرضية .ويعترب الوصول إىل اإلنرتنت رشطا ً تتزايد
أهميته بالنسبة للمنتجني وملنشئي املشاريع للتمكن من الحفاظ عىل
قدرتهم التنافسية ،ومن ثم فإن هناك حاجة إىل مزيد من الجهود
للتوسع يف هذا النوع من التغطية بحيث تشمل املناطق الريفية
واملناطق النائية يف العالم.
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اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﺣﺪة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻤﻟﻀﺎﻓﺔ ٢٠٠٠ ،و) ٢٠١٣ﺑﺎﻟﻜﻴﻠﻮﻏﺮام ﻟﺪوﻻر
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻤﻟﺘﺤﺪة اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻌﺎم (٢٠١٠
١٫٠٢

٠٫٥٥

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
٠٫٤٥
٠٫٤١

ﴍق آﺳﻴﺎ وﺟﻨﻮﺑﻬﺎ وﺟﻨﻮب ﴍﻗﻬﺎ
وأوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
ﻏﺮب آﺳﻴﺎ

٠٫٢٩
٠٫٢٨
٠٫٢٢
٠٫٢٣
٠٫٢٧
٠٫٢١
٠٫٢١
٠٫١٩

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

٠٫٣٧
٠٫٢٩
٠٫٣٦
٠٫٣٤
٠٫٣٨
٠٫٣٣

١٫٠

١٫٢
٢٠٠٠

٠٫٨

٠٫٦

٠٫٢

٠٫٤

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻢ
٠٫٠

٢٠١٣

اﻹﻧﻔﺎق ﻋﲆ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻤﻟﺤﲇ اﻹﺟﻤﺎﱄ ٢٠٠٥ ،و٢٠١٣
 ٠٫١٩أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً

٠٫٢٤
 ٠٫٢٤اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻏﺮﻴ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ
٠٫٢٨

٠٫٩٦
٠٫٩٨
٢٫٣٦

٢٫١٥

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ
١٫٥٤
١٫٧٠

٢٫٥
٢٠٠٥

اﻟﺪول اﻟﺠﺰرﻳﺔ اﻟﺼﻐﺮﻴة اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

١٫٥

٢٫٠

١٫١٦

٠٫٧٩

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻢ

١٫٠

٠٫٥
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٠٫٠

٢٠١٣

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺤﺎﺻﻠﻦﻴ ﻋﲆ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻤﻟﺘﻨﻘﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ،
ﺣﺴﺐ اﻤﻟﻜﺎن واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻤﻟﺴﺘﺨﺪﻣﺔ٢٠١٥ ،

ﻧﺴﺒﺔ ﺳﻜﺎن
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺤﺎﺻﻠﻦﻴ
ﻋﲆ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ٦٩ :ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ

ﻋﺪد ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ ٧٫٤ :ﻣﻠﻴﺎرات

ﻧﺴﺒﺔ ﺳﻜﺎن
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
اﻟﺤﺎﺻﻠﻦﻴ ﻋﲆ
اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ:
 ٢٩ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ

ﺳﻜﺎن اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ٣٫٤ :ﻣﻠﻴﺎرات
ﻧﺴﺒﺔ ﺳﻜﺎن
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﴬﻳﺔ
اﻟﺤﺎﺻﻠﻦﻴ ﻋﲆ
اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ:
 ٨٩ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ

ﺳﻜﺎن اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﴬﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ٤ :ﻣﻠﻴﺎرات
ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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الهدف  :10الح ّد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينها

يدعو الهدف  10إىل الح ّد من انعدام املساواة يف الدخل وكذلك انعدام املساواة
املستند إىل الجنس والعمر واإلعاقة والعرق واالنتماء الطبقي واإلثنية والدين
وانعدام املساواة يف الفرص املتاحة ،سواء داخل البلدان أو بينها .وقد اعرتف قادة
العالم باملساهمة اإليجابية للهجرة الدولية يف النمو والتنمية عىل أساس شامل
للجميع ،عىل أنهم يف الوقت نفسه سلموا بأن هذه الهجرة تتطلب استجابات متسقة
وشاملة .وعىل هذا فقد التزموا بالتعاون دوليا ً لضمان أن تكون الهجرة آمنة
ونظامية ومنتظمة .كما يتناول هذا الهدف املسائل املتصلة بالتمثيل وباملساعدة
اإلنمائية.

ﻧﺴﺒﺔ ﺑﻠﺪان ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻳﺤﺼﻞ اﻷرﺑﻌﻮن ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻋﲆ ﻣﻌﺪّﻻت ﻧﻤﻮ ﺳﻨﻮي ﰲ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻔﺮد ﺗﺰﻳﺪ ﻋﲆ اﻤﻟﺘﻮﺳﻂ اﻟﻮﻃﻨﻲ٢٠١٢ - ٢٠٠٧ ،

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٥٠

آﺳﻴﺎ

٦٧
٨٨

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ

٤٩

اﻟﻌﺎﻟﻢ

٦٠

١٠٠

٨٠

٦٠

٤٠

٢٠

ﺻﻔﺮ

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ  ٩٤ﺑﻠﺪا ً ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ٤٣ :ﰲ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ و ١٦ﰲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ و ١٩ﰲ آﺳﻴﺎ
و ١٦ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ.
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شهد كثري من بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
وآسيا انخفاضا ً يف انعدام املساواة يف الدخل
عندما يتحقق نمو الدخل لدى أفقر السكان يف بلد ما برسعة أكرب من
متوسط النمو الوطني ،فإن ذلك يعني تناقصا ً يف انعدام املساواة يف
الدخل .ففي  56بلدا ً من أصل  94بلدا ً توفرت عنها بيانات الفرتة
 ،2012 - 2007كان الدخل الفردي لدى األربعني يف املائة األكثر
فقرا ً بني األرس ينمو برسعة تزيد عىل رسعة نمو املتوسط الوطني.
ويصدق ذلك بشكل خاص يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي ويف آسيا ،حيث شهد  88يف املائة و 67يف املائة من البلدان،
عىل التوايل ،مكتسبات لدى األربعني يف املائة األكثر فقرا ً بني األرس.
عىل أن النمو األرسع لدى األرس األشد فقرا ً ال يعني بالرضورة تحقق
مزيد من االزدهار نظرا ً ألن الدخل يف  9بلدان من البلدان الـ 56
تعرض ملعدّالت نمو سلبية خالل هذه الفرتة.
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انخفضت مساهمة اليد العاملة يف الناتج املحيل اإلجمايل يف معظم
املناطق
شهدت السنوات الـ  15األخرية اتجاها ً نحو الرتاجع يف حصة
مساهمة اليد العاملة يف الناتج املحيل اإلجمايل ،وذلك مع تزايد األتمتة
يف العمليات وارتفاع نصيب رأس املال يف الناتج املحيل اإلجمايل.
وخالل هذه الفرتة ،لم ترتفع حصة مساهمة اليد العاملة يف الناتج
املحيل اإلجمايل إال ّ يف أوقيانوسيا ،ويف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي ،حيث بلغت  48يف املائة و 52يف املائة عىل التوايل يف عام
 .2015أما منطقة رشق آسيا فقد بقيت حصة مساهمة اليد العاملة
يف الناتج املحيل اإلجمايل ثابتة كأعىل حصة يف العالم ،إذ تبلغ 61.4
يف املائة من الناتج املحيل اإلجمايل .ويف حني أن هذه الحصة انخفضت
من  58يف املائة تقريبا ً يف عام  2000إىل أعىل بشكل طفيف من 55
يف املائة يف عام  2015يف املناطق املتقدمة النمو ،فإنها يف املناطق
النامية شهدت تحسنا ً طفيفا ً من  54يف املائة لتصل إىل  55يف املائة.
وكان لركود األجور يف جميع املناطق دور كبري يف هذه النتائج.
ترتفع بشكل متواصل حصة الواردات من أقل البلدان نموا ً
والبلدان النامية التي تدخل البلدان املتقدمة النمو بدون رسوم
جمركية
ارتفعت خالل الفرتة من عام  2000إىل عام  2014حصة صادرات
أقل البلدان نموا ً والبلدان النامية التي تستفيد من التعامل بدون
رسوم جمركية ،فبلغت  84يف املائة و 79يف املائة عىل التوايل ،مع أن
ّ
التغي كانت أرسع بالنسبة للبلدان النامية .وقد تباينت امليزة
وترية
ً
املقارنة ألقل البلدان نموا يف الدخول بدون رسوم جمركية ،وذلك
حسب فئات املنتجات .فقد كانت جميع املنتجات الزراعية تقريبا ً من
أقل البلدان نموا ً ( 98يف املائة) معفية من الرسوم الجمركية يف البلدان
املتقدمة النمو ،وذلك باملقارنة بنسبة  74يف املائة من منتجات البلدان
النامية .كما كانت امليزة املقارنة ألقل البلدان نموا ً يف املنسوجات
واملالبس أكرب من ذلك :فقد كانت معدّالتها حول  70يف املائة يف
الفئتني بالنسبة ألقل البلدان نمواً؛ بينما كانت هذه املعدّالت بالنسبة
للبلدان النامية  41يف املائة يف املنسوجات و 34يف املائة يف املالبس.
تراجعت تكلفة إرسال النقود عرب الحدود الدولية
يساهم املهاجرون إيجابيا ً يف النمو والتنمية املستدامة عىل أساس
شامل للجميع .كما يساهمون يف تنمية بلدان موطنهم األصيل
والبلدان التي يقصدونها من خالل عملهم وعن طريق التحويالت
التي يرسلونها إىل موطنهم األصيل .ويف عام  ،2015ارتفع ارتفاعا ً
طفيفا ً مجموع التحويالت املرسلة إىل البلدان النامية لتصل إىل
 431.6مليار دوالر (بزيادة نسبتها  0.4يف املائة عن عام ،)2014
غري أن تكلفة إرسال النقود عرب الحدود الدولية ال تزال مرتفعة .ومع
أن هذه التكلفة انخفضت بني عامي  2012و ،2015فإن متوسطها
ال يزال  7.5يف املائة من أصل املبلغ املحوّل يف عام  ،2015وهذا أكثر
من ضعفي النسبة املستهدفة البالغة  3يف املائة.
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ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
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٢٠١١

٢٠١٠
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٢٠٠٨

ﺻﻔﺮ
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الهدف  :11جعل املدن واملستوطنات البرشية شاملة للجميع وآمنة وقادرة عىل
الصمود ومستدامة
يعيش اليوم أكثر من نصف سكان العالم يف املدن .ومن املتوقع ،بحلول عام
 ،2030أن يعيش يف املناطق الحرضية ستة من أصل كل عرشة أشخاص .وعىل
الرغم من التحديات العديدة التي تكتنف التخطيط ،فإن املدن تقدم وفورات
الحجم بمزيد من الكفاءة عىل مستويات كثرية ،مما يشمل تأمني السلع والخدمات
والنقل .ويمكن للمدن ،بالتخطيط واإلدارة عىل أساس سليم عارف باملخاطر ،أن
تصبح حاضنة لالبتكار والنمو وأن تدفع قدما ً بعجلة التنمية املستدامة.
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ال يزال ثلث السكان تقريبا ً يف املناطق الحرضية يف املناطق
النامية يعيشون يف أحياء فقرية متخ ّلفة
يف عام  ،2014كان  30يف املائة من سكان املناطق الحرضية يف
املناطق النامية يعيشون ضمن رشوط تصنف بأنها فقرية متخ ّلفة.
وترتفع هذه النسبة إىل  55يف املائة يف أفريقيا  -جنوب الصحراء
الكربى ،وهي النسبة األعىل بني جميع املناطق .ومع أن نسبة سكان
الحرض الذين يعيشون يف ظل تلك الرشوط تراجعت خالل العقد
املايض ،فإن أكثر من  880مليونا ً من البرش يف مختلف أنحاء العالم
كانوا يف عام  2014ال يزالون يعيشون يف هذه األحياء .وهناك حاجة
إىل عمل منسق للتصدّي لهذا التحدّي ولتعزيز القدرة عىل الصمود،
خاصة وأن املدن ال تزال تجتذب الباحثني عن فرص أكرب وحياة
أفضل.
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يالحظ وجود الزحف الحرضي العشوائي يف كثري من املدن يف
مختلف أنحاء العالم
يشهد كثري من املدن املتنامية يف مختلف أنحاء العالم نزوح املجموعات
السكانية املتنامية إىل خارج املدينة وخارج حدودها اإلدارية .ويالحظ
الزحف الحرضي العشوائي يف كثري من املناطق :وقد شهد كل من
رشق آسيا وأوقيانوسيا أعىل املعدّالت العاملية بني استهالك األرايض
والنمو السكاني خالل الفرتة بني عامي  2000و ،2015أما ترتيب
املناطق املتقدمة النمو فهو الثاني .وال يقل املعدّل عن الواحد ()1
إال ّ يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ويف جنوب آسيا
ووسطها ،مما يعني ارتفاعا ً يف كثافة سكان املدن يف هاتني املنطقتني.
ولسوء الحظ فإن االنخفاض يف قيمة هذا املعدّل ال يعني بالرضورة
وضعا ً أفضل بالنسبة لسكان املدن ،إذ يمكن لهذا االنخفاض أن
يد ّل عىل انتشار األحياء الفقرية املتخلفة املزدحمة .ويرتبط الزحف
الحرضي العشوائي بزيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتلوث
الخطر للفرد الواحد ،وهو كثريا ً ما يدفع بأسعار املساكن نحو
االرتفاع ،األمر الذي يعيق التنمية املستدامة.
ترتفع مستويات تلوث الهواء ارتفاعا ً خطريا ً يف املدن يف جميع
أنحاء العالم
يعترب تلوث الهواء أحد املخاطر البيئية الكربى بالنسبة للصحة.
ففي العالم ككل ،يقدر أن تلوث الهواء املحيط (يف العراء) ،يف املدن
ويف املناطق الريفية ،قد تسبب يف  3.7ماليني من الوفيات السابقة
ألوانها يف عام  .2012ويف عام  ،2014كان نحو نصف سكان
املناطق الحرضية يف العالم معرضني ملستويات من تلوث الهواء تزيد
بما ال يقل عن  2.5مرة عىل معيار السالمة الذي حددته منظمة
الصحة العاملية .ولم يهبط يف أيّ من املناطق متوسط املعدّل السنوي
ملستويات تركيز الجسيمات الدقيقة عن املستوى األقىص الذي
حددته منظمة الصحة العاملية والذي يبلغ  10ميكروغرام يف املرت
املكعب من الهواء.

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪّل اﺳﺘﻬﻼك اﻷراﴈ ﺑﺎﻤﻟﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻌﺪّل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ٢٠٠٠ - ١٩٩٠ ،و،٢٠١٥ - ٢٠٠٠
اﺳﺘﻨﺎدا ً إﱃ ﻋﻴّﻨﺔ ﻃﺒﻘﻴﺔ ﺗﻀﻢ  ١٩٤ﻣﺪﻳﻨﺔ
١٫٥

١٫٢
١٫٣

٠٫٩
٠٫٩٤
٠٫٩١

ﺟﻨﻮب ووﺳﻂ آﺳﻴﺎ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

١٫٤
١٫٣
١٫٤
١٫٥

٢٫٠
٢٫١
٢٫١

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
ﻏﺮب آﺳﻴﺎ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﴍق آﺳﻴﺎ وأوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

١٫٩

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ

١٫٥

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

١٫٧
١٫٦٨
١٫٧٤

٢٫٥
٢٫٠
٢٠٠٠ - ١٩٩٠

اﻟﻌﺎﻟﻢ

١٫٠
١٫٥
٢٠١٥ - ٢٠٠٠

٠٫٠

٠٫٥

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻤﻟﻌﺪّل اﻟﺴﻨﻮي ﻤﻟﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺠﺴﻴﻤﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﻗﻄﺮﻫﺎ  ٢٫٥ﻣﻴﻜﺮون أو أﻗﻞ،
ﺑﺎﻤﻟﻴﻜﺮوﻏﺮام ﰲ اﻤﻟﱰ اﻤﻟﻜﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﻬﻮاء٢٠١٤ ،
١١

١٩
٢٦
٣١
٣٩
٥٥
٦٠

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

٦٤
٧٣
١٤
٥٢
٤٥
٧٠

٨٠

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
ﻏﺮب آﺳﻴﺎ
ﴍق آﺳﻴﺎ

٥٠

٦٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺻﻔﺮ

اﻤﻟﺴﺘﻮى اﻷﻗﴡ ﻟﺘﻠﻮث اﻟﻬﻮاء ﺣﺴﺐ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ ١٠ :ﻣﻴﻜﺮوﻏﺮام ﰲ اﻤﻟﱰ اﻤﻟﻜﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﻬﻮاء.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ.

نفذت ثالثة أرباع البلدان تقريبا ً سياسات وطنية للمناطق
الحرضية ،أو هي يف سبيلها إىل تنفيذ هذه السياسات
تتسم بأهمية أساسية بالنسبة للتنمية املستدامة السياسات الوطنية
والخطط اإلنمائية اإلقليمية التي تراعي احتياجات املناطق الحرضية
وخصائصها املتميزة .ويف عام  ،2015كان هناك  142بلدا ً يعمل عىل
وضع سياسات حرضية عىل املستوى الوطني؛ منها  82بلدا ً كانت قد
دخلت مرحلة التنفيذ الفعيل و 23بلدا ً كانت قد بلغت مرحلة الرصد
والتقييم .ومن املمكن أن تُواءم الغالبية العظمى من السياسات
الحرضية هذه مع أهداف التنمية املستدامة ،كما يمكن أن تصنف
عنارصها حسب املوضوعات األساسية يف خطة االستدامة ،وهي تمثلّ
شكالً من أشكال الربط بني السياسة الوطنية والعمل عىل املستوى
املحيل.
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ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬ ﺳﻴﺎﺳﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﴬﻳﺔ ،وﻋﺪد ﻫﺬه اﻟﺒﻠﺪان ،ﺣﺴﺐ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ،
٢٠١٥
٥

٦

١٦

ﻣﺮﺣﻠﺔ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى ) ٩ﺑﻠﺪان(

١٥

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ) ٧ﺑﻠﺪان(
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ) ٢١ﺑﻠﺪاً(
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ) ٨٢ﺑﻠﺪاً(
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮﺻﺪ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ) ٢٣ﺑﻠﺪاً(
٥٨
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الهدف  :12ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة

يتطلب النمو املستدام والتنمية املستدامة التقليل من استخدام املوارد الطبيعية
واملواد السمّ ية ،وما ينتج عنها من نفايات وملوثات ،يف مختلف مراحل عملية
اإلنتاج واالستهالك .ويشجع الهدف  12من أهداف التنمية املستدامة عىل إيجاد
مزيد من أنماط االستهالك واإلنتاج املستدامة من خالل تدابري مختلفة تشمل
فيما تشمله السياسات املحددة واالتفاقات الدولية بشأن إدارة املواد التي تعترب
سمّ ية بالنسبة للبيئة.

أﺛﺮ )ﺑﺼﻤﺔ( اﻤﻟﻮاد اﻟﺨﺎم ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻤﻟﺤﲇ اﻹﺟﻤﺎﱄ ٢٠٠٠ ،و ،٢٠١٠ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻤﻟﻮاد اﻟﺨﺎم )ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام ﻟﻜﻞ
وﺣﺪة ﻣﻦ وﺣﺪات اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻤﻟﺤﲇ اﻹﺟﻤﺎﱄ ﺑﺪوﻻر اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻤﻟﺘﺤﺪة اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻌﺎم (٢٠٠٥
٣٠
٢٥٫٩
٢٣٫٦
٩٫٦
٩٫٠
١٤٫٥
٦٫٩
١٫٧
٢٫٤

١١٫٨

٢٫٧

٥٫٣

٦٫٤

١٫٤
٢٫٠

٣٫٤

٣٫٢

٢٠١٠

٢٠٠٠

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
أﺛﺮ اﻤﻟﻮاد اﻟﺨﺎم )اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري(
أﺛﺮ اﻤﻟﻮاد اﻟﺨﺎم )اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻷﺣﻴﺎﺋﻴﺔ(

٢٥
٢٠

٣٫١

١٥

٦٫٩

١٠
٥

٦٫٣

٥٫٥
٢٠١٠

٢٠٠٠

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ
أﺛﺮ اﻤﻟﻮاد اﻟﺨﺎم )اﻤﻟﻌﺎدن ﻏﺮﻴ اﻟﻔﻠﺰﻳﺔ(
أﺛﺮ اﻤﻟﻮاد اﻟﺨﺎم )اﻤﻟﻌﺎدن اﻟﻔﻠﺰﻳﺔ(

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻳﻤﻜﻦ أﻻ ّ ﻳﺴﺎوي ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺌﺎت اﻤﻟﻮاد اﻟﺨﺎم اﻤﻟﺠﻤﻮع اﻟﻔﻌﲇ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻷرﻗﺎم.

تقريـر أهـداف التنميـة املستدامـة2016 ،

ﺻﻔﺮ

تزايد استخدام املناطق النامية للمواد الخام مع انتشار
التصنيع فيها
يعترب أثر (بصمة) املواد الخام أسلوبا ً لحساب أشكال الوقود
األحفوري وغريه من املواد الخام التي يجري استخراجها عامليا ً
وتُستخدم بعد ذلك عىل املستوى القطري يف بلد معني .وهو يعكس
كمية املواد األساسية الالزمة لتلبية احتياجات البلد املعني ،ويمكن
أن َّ
يفس كمؤرش ملستوى الحياة املادي أو ملستوى استخدام رؤوس
األموال يف اقتصاد ما .وخالل الفرتة بني عامي  2000و،2010
انخفض مجموع أثر املواد الخام للمناطق املتقدمة نتيجة لزيادة
كفاءة العمليات الصناعية .غري أن هذا األثر البالغ  23.6كيلوغراما ً
لكل وحدة من وحدات الناتج املحيل اإلجمايل يف عام  ،2010ال يزال
أعىل بكثري من املجموع بالنسبة للمناطق النامية والذي يبلغ 14.5
كيلوغراما ً لكل وحدة من وحدات الناتج املحيل اإلجمايل .ومع انتشار
التصنيع يف البلدان النامية ،فإن أثر املواد الخام للمنطقة ككل ارتفع
خالل السنوات العرش هذه .وشهدت املعادن غري الفلزية أعىل زيادة،
إذ ارتفعت من  5.3إىل  6.9كيلوغرام لكل وحدة من وحدات الناتج
املحيل اإلجمايل .ويمثل هذا املكون ما يقارب نصف أثر املواد الخام يف
املناطق النامية.
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انخفض معدّل استهالك املوارد الطبيعية للفرد يف املناطق
املتقدمة النمو ،يف الوقت الذي شهد معظم املناطق النامية
ارتفاعا ً فيه
يتمثل مقياس آخر لتدفق املواد أو استخدامها يف فرادى البلدان
يف االستهالك الداخيل للمواد ،وهو يقيس كمية املوارد الطبيعية
املستخدمة يف العمليات االقتصادية .وقد انخفض االستهالك الداخيل
للمواد انخفاضا ً طفيفا ً يف املناطق املتقدمة النمو ،من  17.5طنا ً
للفرد الواحد يف عام  2000إىل  15.3طنا ً للفرد الواحد يف عام
 .2010عىل أنه بقي أعىل بنسبة  72يف املائة من قيمته يف املناطق
النامية ،والتي بلغت  8.9أطنان للفرد الواحد يف عام  .2010وقد
ارتفع االستهالك الداخيل للمواد يف جميع املناطق النامية تقريبا ً
خالل هذه الفرتة ،ما عدا يف أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى حيث
بقي مستقرا ً نسبياً ،ويف أوقيانوسيا حيث انخفض من  10.7إىل 7.7
أطنان للفرد الواحد .ويعود االرتفاع الكبري يف استهالك املواد الخام
يف آسيا ،وخصوصا ً يف رشق آسيا ،خالل هذه الفرتة ،إىل ترسيع عجلة
التصنيع أساساً.

١٧٫٠

٩٫١

١٢٫٢

ﻏﺮب آﺳﻴﺎ

٩٫٧

١١٫٦

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
٨٫٢

١١٫٥
١٠٫٧

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
٦٫١

٨٫٦
٧٫٧

٦٫٩

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

٥٫٦

ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
٣٫١

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

٤٫١
٣٫٤
٣٫٦
١٧٫٥

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ

١٥٫٣
٨٫٩
٨٫٠
١٠٫١

٢٠

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب  -اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

١٠

١٥

٥٫٧

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺻﻔﺮ

٥

٢٠٠٠
٢٠١٠
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻳﻘﻴﺲ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺪاﺧﲇ ﻟﻠﻤﻮاد ﻣﺠﻤﻮع اﻤﻟﻮاد اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد .وﻫﻮ ﻳﻌ ّﺮف ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻜﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﻣﻦ اﻤﻟﻮاد اﻟﺨﺎم اﻤﻟﺴﺘﺨﺮﺟﺔ
ﻣﻦ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺒﻠﺪ اﻤﻟﻌﻨﻲ ،ﻣﻀﺎﻓﺎ ً إﻟﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻤﻟﻮاد اﻤﻟﺴﺘﻮردة ،ﻣﻄﺮوﺣﺎ ً ﻣﻨﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻤﻟﻮاد اﻤﻟﺼﺪّرة .وﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻤﻟﺘﻮﺳﻂ واﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
إﱃ أن ﻳﺘﻢ إﻃﻼﻗﻪ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ.

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ أﻃﺮاف اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﻄﺮة وﻏﺮﻴﻫﺎ ﻣﻦ اﻤﻟﻮاد
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ )اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺑﺎزل وروﺗﺮدام وﺳﺘﻜﻬﻮﻟﻢ( ٢٠٠٠ ،و٢٠١٥
١٠٠
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٣٤

٣٨
٧٦
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٢٦

١٤
١٠

٨

١٦

٩
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٢٠٠٥

٢٠١٥

٢٠٠٥

٢٠١٥

٢٠٠٥

٢٠١٥

٢٠٠٥

٢٠١٥

اﺗﻔﺎﻗﻴﺘﺎن

٢٠٠٥

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ
اﻟﻨﻤﻮ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ
اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

٤

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٣٦

٣٦

١٦

٢٠١٥

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ واﺣﺪة
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١٣

٣٦

٢٠٠٥
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اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
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٢٧

٢٨
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٢١

آﺳﻴﺎ

٢٠١٥
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٧٫٤

ﴍق آﺳﻴﺎ

٢٠٠٥

معظم البلدان تقريبا ً طرف يف واحد عىل األقل من االتفاقات
البيئية الدولية بشأن النفايات الخطرة وغريها من املواد
الكيميائية
أنشأت اتفاقيات بازل وروتردام وستكهولم األُطر الدولية لتحقيق
اإلدارة السليمة بيئيا ً للنفايات الخطرة وللمواد الكيميائية وامللوثات
العضوية املستمرة .والدول األعضاء جميعها ،باستثناء ست منها،
أطراف يف اتفاقية واحدة عىل األقل من هذه االتفاقيات .وقد شهد
عدد األطراف يف هذه االتفاقيات زيادة كبرية خالل الفرتة بني عامي
 2005و ،2015وال سيما يف أفريقيا وأوقيانوسيا .ويوجد حاليا ً
 183طرفا ً يف اتفاقية بازل ،و 180طرفا ً يف اتفاقية ستوكهولم،
و 155طرفا ً يف اتفاقية روتردام (بما يف ذلك االتحاد األوروبي الذي
انضم كطرف إىل االتفاقيات الثالث جميعها) .وينطوي االنضمام إىل
هذه االتفاقات الدولية عىل التزامات معيّنة من قبيل تحديد شخص
لالتصال ّ
لتلقي الرسائل ذات الصلة .وقد قامت جميع األطراف يف
اتفاقية بازل ،ما عدا طرف واحد ،ومعظم األطراف يف اتفاقيتي
روتردام وستوكهولم ،بتعيني شخص من هذا القبيل .غري أن عدد
البلدان التي تقدم تقاريرها الوطنية املرحلية ،وهي تقارير إلزامية
أيضا ً بموجب اتفاقيتي بازل وستكهولم ،أخذ يف التناقص منذ
.2010 - 2009

اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺪاﺧﲇ ﻟﻠﻤﻮاد ،ﻟﻠﻔﺮد اﻟﻮاﺣﺪ ٢٠٠٠ ،و) ٢٠١٠ﺑﺎﻟﻄﻦ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﻮاﺣﺪ(

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺜﻼث

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﺸﻤﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت آﺳﻴﺎ اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ،وﴍق آﺳﻴﺎ وﺟﻨﻮﺑﻬﺎ وﺟﻨﻮب ﴍﻗﻬﺎ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ .وﺗﺸﻤﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺷﻤﺎل
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى.

الهدف  | 12االستهالك واإلنتاج املسؤوالن

٢٠
ﺻﻔﺮ

12

ّ
لتغي املناخ وآثاره
الهدف  :13اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدّي

تغي املناخ التح ّدي األكرب الذي يواجه التنمية ،كما أن آثاره الواسعة االنتشار
يمثل ّ
ً
ً
ً
ّ
وغري املسبوقة تشكل عبئا غري متناسب يقع عىل األكثر فقرا واألشد ضعفا .ويدعو
تغي املناخ وآثاره ،ليس هذا فحسب بل
الهدف  13إىل اتخاذ تدابري عاجلة ملواجهة ّ
تغي املناخ والكوارث الطبيعية.
كذلك لبناء القدرة عىل الصمود أمام أخطار ّ

اﻤﻟﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻦﻴ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري اﻤﻟﺘﻮﻗﻌﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﰲ ﻋﺎم  ٢٠٢٥وﻋﺎم
 ،٢٠٣٠ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻤﻟﺴﺎﻫﻤﺎت اﻤﻟﻌﺘﺰﻣﺔ اﻤﻟﺤﺪّدة وﻃﻨﻴﺎ ً وﺑﻤﻮﺟﺐ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت أﺧﺮى )ﻏﻴﻐﺎ ﻃﻦ
ﻣﻦ ﻣﻌﺎدل ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن/اﻟﺴﻨﺔ – إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري اﻟﻌﺎﻤﻟﻲ ﻤﻟﺎﺋﺔ ﻋﺎم وﻓﻘﺎ ً ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ )((GtCO2 eq/yr

٧٠

اﻤﻟﺴﺎﻫ ﺳﻴﻨﺎر
ﻳﻮﻫﺎت
ﻤﺎت اﻤﻟﻌﺘﺰﻣﺔ ا ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
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دة وﻃﻨﻴﺎ ً
اﻤﻟﺴﺎﻫﻤﺎت

٦٠

اﻤﻟﻌﺘﺰﻣﺔ
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٢٠١٥

٢٠١٠
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ﺻﻔﺮ
٢٠٠٠

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻟﻼﻃﻼع ﻋﲆ رﺳﻢ ﺑﻴﺎﻧﻲ أﻛﺜﺮ ﺗﻔﺼﻴﻼً ،اﻧﻈﺮ اﻟﺸﻜﻞ  ٢ﰲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻮﻟﻴﻔﻲ اﻤﻟﺤﺪّث ،اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻤﻟﺘﺤﺪة اﻹﻃﺎرﻳﺔ ﺑﺸﺄن
ﺗﻐﻴّـﺮ اﻤﻟﻨﺎخ ،ﺑﺨﺼﻮص اﻷﺛﺮ اﻹﺟﻤﺎﱄ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻤﻟﻌﺘﺰﻣﺔ اﻤﻟﺤﺪدة وﻃﻨﻴﺎً ٢ ،أﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ http://unfccc.int/focus/indc_por-) ،٢٠١٦
.(tal/items/9240.php

تقريـر أهـداف التنميـة املستدامـة2016 ،

هيّأ اتفاق باريس األجواء لتدابري مناخية طموحة تتخذها
جميع الجهات من أجل التنمية املستدامة
وخالل العقود املاضية ،كانت مستويات االنبعاثات الكربونية ترتفع
بثبات ،مما أدى إىل ارتفاع درجات الحرارة يف العالم .وقد شهدت
الفرتة بني عامي  2011و  2015أعىل درجات الحرارة املسجلة،
وبلغ الجليد البحري أدنى مستوى له يف التاريخ ،كما أن ابيضاض
املرجان الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة السطحية بات يهدد
الشعَب املرجانية يف العالم .ويسعى اتفاق باريس التاريخي ،الذي
توصلت إليه  175دولة عضوا ً يف نيسان/أبريل  ،2016إىل التخفيف
تغي املناخ وترسيع وتكثيف التدابري واالستثمارات الالزمة
من ّ
لبلوغ مستقبل مستدام تنخفض فيه مع ّدالت االنبعاثات الكربونية.
ويتمحور االتفاق حول الحاجة إىل تعزيز االستجابة العاملية للحفاظ
عىل ارتفاع درجات الحرارة يف العالم يف حدود درجتني مئويتني فوق
مستويات ما قبل العرص الصناعي ،وإىل القيام بجهود أخرى تح ّد
ذلك االرتفاع بـ  1.5درجة مئوية .ويقيض اتفاق باريس بأن تقرر
األطراف املساهمات املعتزمة املح ّددة وطنياً .وسيجري تتبع التقدم
املحرز يف تنفيذ اتفاق باريس كل خمس سنوات من خالل عملية
تقييم عاملية.
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أدرج أكثر من  70يف املائة من أطراف اتفاقية األمم املتحدة
اإلطارية بشأن ّ
تغي املناخ عنرصا ً يتعلق بالتكيف يف خططها
املعنية ّ
بتغي املناخ
وحتى  4نيسان/أبريل  ،2016كان  189طرفا ً من أصل األطراف
الـ  197يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن ّ
تغي املناخ قد قدموا
 161مساهمة معتزمة محدّدة وطنيا ً (قدمت املفوضية األوروبية
مساهمة واحدة) .ومن أصل هذه املساهمات ،تضمنت  137مساهمة
عنرصا ً خاصا ً بالتكيّف .وشدّد البعض عىل أن التكيّف هو األولوية
الرئيسية لديهم ،نظرا ً ألنهم يعتربون أن آلثار ّ
تغي املناخ املحتملة
ارتباطا ً قويا ً بالتنمية الوطنية واالستدامة واألمن .وأشارت األطراف
يف عنرص التكيّف يف مساهمتها إىل جميع قطاعات االقتصاد ومجاالته
عملياً .أما املجاالت التي احتلت الصدارة كأولوية من أولويات
التكيّف فقد تمثلت يف املياه والزراعة والصحة ،وهي مجاالت تتفق
مع األخطار املناخية العليا التي حدّدتها األطراف — الفيضانات
والجفاف وارتفاع درجات الحرارة .كما أشار كثري من األطراف إىل
األمراض التي تحملها ناقالت أو التي تنتقل عن طريق املياه كخطر
يتطلب التكيّف.
مع تزايد الكوارث الطبيعية من حيث تواترها وحدّتها ،ارتفع عدد
السكان املتأثرين بها
تعيق الكوارث إحراز تقدم نحو التنمية املستدامة ،وكثري منها يتفاقم
بسبب ّ
تغي املناخ وهي آخذة يف التزايد من حيث تواترها وحدّتها.
ويف حني أن عدد األشخاص املتأثرين يتباين بني عام وآخر ،فإن
 83 000شخص فقدوا حياتهم و 211مليون شخص ترضروا
سنويا ً يف املتوسط نتيجة للكوارث الطبيعية التي طرأت خالل الفرتة
بني عامي  2000و.2013

ﻋﺪد اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﻲ أﺷﺎرت إﱃ ﻣﺠﺎل أو ﻗﻄﺎع ﻣﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺎﻷوﻟﻮﻳﺔ ﺑﻦﻴ ﺗﺪاﺑﺮﻴ اﻟﺘﻜﻴّﻒ اﻤﻟﻘﺪﻣﺔ
ﰲ إﻃﺎر ﻋﻨﴫ اﻟﺘﻜﻴّﻒ ﰲ اﻤﻟﺴﺎﻫﻤﺎت اﻤﻟﻌﺘﺰﻣﺔ اﻤﻟﺤﺪّدة وﻃﻨﻴﺎ ً
اﻤﻟﻴﺎه
اﻟﺰراﻋﺔ

١١٩
١٠٧
٨٧
٧٢

مع تزايد الكوارث الطبيعية ،بدأت البلدان يف تنفيذ اسرتاتيجيات
وطنية ومحلية للح ّد من مخاطر الكوارث .ويف عام  ،2015وافق
 95بلدا ً بصورة طوعية عىل إجراء تقييم ذاتي حول إدراج أحكام
ترشيعية و/أو ناظمة إلدارة مخاطر الكوارث .ومن أصل هذه
البلدان ،هناك  83بلدا ً لديها أحكام من هذا القبيل .وبهدف تخفيف
العوامل الكامنة خلف مخاطر الكوارث ،بدأت البلدان تنظر يف
مجموعة من اآلليات املختلفة ،كما بدأت بتنفيذ تلك اآلليات ،ومنها
مشاريع وبرامج التكيف مع ّ
تغي املناخ ،وتقييمات األثر البيئي،
والتخطيط املتكامل ،ومدفوعات خدمات النُظم اإليكولوجية،
وترشيعات حماية املناطق الحساسة بيئياً.
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اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻐﺎﺑﺎت
اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺤ ّﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﻮارث
اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ
ﻣﺼﺎﺋﺪ اﻷﺳﻤﺎك

٧١
٧١
٥٣
٥١
٥٠
٤٩
٤١
١٠٠

١٢٠

٦٠

٨٠

٤٠

ﺻﻔﺮ

٢٠

ﻣﺠﻤﻮع أﻋﺪاد اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،واﻷﺷﺨﺎص اﻤﻟﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﻬﺎ ،ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻜﻞ،
) ٢٠١٣ - ٢٠٠٠ﺑﺎﻵﻻف(
٧٠٠ ٠٠٠

٣٥٠

٦٠٠ ٠٠٠

٣٠٠

٥٠٠ ٠٠٠

٢٥٠

٤٠٠ ٠٠٠

٢٠٠

٣٠٠ ٠٠٠

١٥٠

٢٠٠ ٠٠٠

١٠٠

١٠٠ ٠٠٠

٥٠

ﺻﻔﺮ
٢٠١٣

٢٠١٢

٢٠١٠

ﻣﺠﻤﻮع اﻤﻟﺘﴬرﻳﻦ )اﻤﻟﺤﻮر اﻷﻳﻤﻦ(

يوجد لدى ثالثة وثمانني بلدا ً يف مختلف أنحاء العالم أحكام نافذة
تتعلق بإدارة مخاطر الكوارث

اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻨُﻈﻢ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

٢٠٠٨

٢٠٠٤

٢٠٠٦

٢٠٠٢

ﺻﻔﺮ
٢٠٠٠

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻮﻓﻴﺎت )اﻤﻟﺤﻮر اﻷﻳﴪ(

ﻋﺪد اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺗﴩﻳﻌﺎت و/أو أﺣﻜﺎم ﻧﺎﻇﻤﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﻮارث٢٠١٥ ،
 ٣أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
٨
١٨

آﺳﻴﺎ

٢٤

أوروﺑﺎ

٣٠

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٨٣
١٠٠

٨٠

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

اﻟﻌﺎﻟﻢ
٦٠

٤٠

٢٠

ﺻﻔﺮ
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الهدف  :14حفظ املحيطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها عىل نحو
مستدام لتحقيق التنمية املستدامة
تعترب املحيطات والبحار واملوارد البحرية األخرى أساسية بالنسبة لرفاه
اإلنسان وللتنمية االجتماعية واالقتصادية يف العالم كله .كما أن لحفظها
والستخدامها املستدام أهمية محورية بالنسبة لتحقيق خطة عام ،2030
وخصوصا ً للدول الجزرية الصغرية النامية .إضافة لذلك ،تعترب املوارد البحرية
عىل درجة من األهمية بالنسبة لسكان املجتمعات الساحلية الذين كانوا ،يف عام
 ،2010يمثلون  37يف املائة من سكان العالم .وتوفر املحيطات سبل العيش
واإلعالة والفوائد املتأتية عن مصائد األسماك والسياحة والقطاعات األخرى.
كما تساعـد عىل تنظيم النظام اإليكولوجي العاملي بامتصاصها للحرارة وثاني
أكسيد الكربون من الغالف الجوي .عىل أن املحيطات واملناطق الساحلية
ّ
ولتغي املناخ والتلوث.
مع ّرضة بشدة للتدهور البيئي واإلفراط يف صيد األسماك

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻷرﺻﺪة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ اﻤﻟﺘﻮﻓﺮة ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺪود اﻤﻟﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎً٢٠١٣ - ١٩٧٤ ،
٩٥
٩٠
٨٥
٨٠
٧٥
٧٠
٦٥
٦٠
٥٥
٢٠٠٩ ٢٠١٣

٢٠٠٤

١٩٩٩

١٩٩٤

١٩٨٩

١٩٨٤

تقريـر أهـداف التنميـة املستدامـة2016 ،

١٩٧٩

٥٠
١٩٧٤

تباطأ االتجاه الرتاجعي يف األرصدة السمكية املستدامة ويبدو
أنه قد استقر
تساهم مصائد األسماك مساهمة كبرية يف تحقيق األمن الغذائي
العاملي ويف توفري سبل العيش ويف االقتصاد .غري أن الصيد ،إذا
لم يخضع إلدارة مستدامة ،يمكن أن يخرب املوائل السمكية وأن
يخفض التنوع البيولوجي وأن يعطل أداء ال ُنظم اإليكولوجية،
مما يخلف آثارا ً سلبية عىل التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة.
ولبلوغ توازن صحي ،ال ب ّد من املحافظة عىل األرصدة السمكية
ضمن الحدود املستدامة بيولوجيا ً — عند مستوى الوفرة أو
فوقه ،وهو املستوى الذي يمكن أن يعطي املردود األقىص املستدام.
واستنادا ً إىل تحليل لألرصدة التقديرية ،انخفضت مستويات األرصدة
السمكية البحرية املتوفرة ضمن مستويات مستدامة بيولوجيا ً يف
العالم من  90يف املائة يف عام  1974إىل  69يف املائة يف عام ،2013
ويبدو أنها استقرت خالل السنوات القليلة املاضية.
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ارتفعت أربعة أضعاف مساحة املناطق الساحلية والبحرية
الخاضعة للحماية منذ عام 2000

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ٢٠٠٠ ،و٢٠١٤
٠٫١٦
٠٫٢٤
٠٫٧
 ٠٫٧اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
 ٠٫٨٠٫٤ﻏﺮب آﺳﻴﺎ
 ٠٫٩٠٫٥ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
 ٠٫٩٠٫٥ﴍق آﺳﻴﺎ
٠٫٦
ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
٢٫٣
٠٫٢
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
٢٫٦
 ١٫٦ ٣٫١أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
 ٠٫١أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

تعترب حماية املواقع البحرية املتميزة بالتنوع البيولوجي أمرا ً
حيويا ً بالنسبة لضمان استدامة التنوع البيولوجي وخدمات ال ُنظم

اإليكولوجية .ويف عام  ،2014خضعت للحماية  8.4يف املائة من
البيئة البحرية الواقعة ضمن حدود الوالية الوطنية (بحدود مسافة
 200ميل بحري من الشاطئ) ،وكذلك  0.25يف املائة من البيئة
البحرية الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية .وخالل الفرتة بني
عامي  2000و ،2014زادت املناطق املتقدمة النمو واملناطق النامية
من حمايتها للمناطق البحرية .عىل أن جانبا ً كبريا ً من هذه الزيادة
كان ألسباب تعود إىل إنشاء مناطق محمية أوسع حول بضعة بلدان
ويف مواقع غري مستهدفة بالرضورة ألغراض التنوع البيولوجي.
ونتيجة لذلك فإن املناطق البحرية املحمية غري موزعة بالتساوي،
كما أن الفوارق بني املناطق كبرية .ففي أوقيانوسيا ،ارتفعت
حصة املناطق البحرية والساحلية املحمية من  0.1يف املائة يف عام
 2000إىل  7.4يف املائة يف عام  — 2014وهي أعىل نسبة ارتفاع
بني املناطق النامية .وضمانا ً لعدم فقدان املوائل واألنواع البحرية،
يتعني أن ُتدار هذه املناطق املحمية إدارة فعّالة وأن تغطي املواقع
ذات األهمية بالنسبة للتنوع البيولوجي ،من قبيل مناطق التنوع
البيولوجي األساسية التي تعترب مواقع لها أهميتها بالنسبة الستمرار
التنوع البيولوجي عاملياً .وخالل الفرتة بني عامي  2000و،2016
ارتفعت حصة مناطق التنوع البيولوجي األساسية املشمولة بشكل
كامل باملناطق املحمية من  15يف املائة إىل  19يف املائة.
إن النُظم اإليكولوجية البحرية الهامة التي تُعيل أكثر من 780
مليونا ً من الناس مع ّرضة بشدة لخطر إتخام املياه الساحلية
باملغذيات
تعترب املناطق الساحلية معرّضة بشكل خاص للتلوث .ونظرا ً
ألن أحواض األنهار وال ُنظم اإليكولوجية البحرية والغالف الجوي
جميعها ّ
تشكل جزءًا من ُنظم هيدرولوجية واحدة فإن آثار التلوث
كثريا ً ما تالحظ يف مناطق بعيدة عن مصدرها .ويف كثري من
املجتمعات املحلية الساحلية يشكل التلوث وإتخام املياه
باملغذيات — مما يعزى يف أحيان كثرية إىل جريان مياه اليابسة
مما يتسبب يف نمو نباتي أو عشبي كثيف ويؤدي إىل هالك الحياة
الحيوانية بسبب نقص األكسجني — عوامل أساسية تؤدي إىل
تغيات ضارة .ووفقا ً للتقييم املقارن العاملي الذي أجراه برنامج
ّ
ُ
تقييم املياه العابـرة للحدود يف عام  ،2016فإن النظم اإليكولوجية
البحرية الخمسة األشد عرضة لخطر إتخام املياه الساحلية باملغذيات
هي خليج البنغال ،وبحر رشق الصني ،وخليج املكسيك ،والجرف
الربازييل الشمايل ،وبحر جنوب الصني ،وهي مناطق توفر خدمات
ال ُنظم اإليكولوجية ملجموعات سكانية ساحلية بلغ عدد سكانها
 781مليون شخص يف عام .2010
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٧٫٤
٤٫٢

١٢٫٤

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ

٤٫٢
٨٫٤
١٤

١٢
٢٠٠٠

١٠

٨

٦

٤

٢

٠٫٦

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

١٫٩

اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺻﻔﺮ

٢٠١٤

ﻓﺌﺎت ﻣﺆﴍات ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹﺗﺨﺎم ﺑﺎﻤﻟﻐﺬﻳﺎت ﰲ اﻟﻨُﻈﻢ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮﻴة

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﻄﺮ ) ٣ﻣﺘﻮﺳﻂ(
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻏﺮﻴ ﻣﺘﻮﻓﺮة

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﻄﺮ ) ٢ﻣﻨﺨﻔﺾ(
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﻄﺮ ) ٥ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺟﺪاً(

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﻄﺮ ) ١ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺟﺪاً(
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﻄﺮ ) ٤ﻣﺮﺗﻔﻊ(

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻫﺬه ﻣﻌﺮوﺿﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻟﻴﺲ ﻏﺮﻴ ،وﻫﻲ ﻻ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﲆ اﻹﻋﺮاب ﻋﻦ أيّ رأي ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻷيّ ﺑﻠﺪ أو إﻗﻠﻴﻢ ،أو ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺗﺨﻮم ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ أو اﻹﻗﻠﻴﻢ أو ﺣﺪوده.
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الهدف  :15حماية النُظم اإليكولوجية الربية وترميمها وتعزيز استخدامها
عىل نحو مستدام ،وإدارة الغابات عىل نحو مستدام ،ومكافحة التصحّ ر ،ووقف
تدهور األرايض وعكس مساره ،ووقف فقدان التنوع البيولوجي
يتطلب حفظ أشكال الحياة املتنوعة عىل األرض اليابسة جهودا ً موجّ هة لحماية
النُظم اإليكولوجية الربية والنُظم األخرى ،وترميمها وتعزيز الحفاظ عليها
واستخدامها عىل نحو مستدام .ويركز الهدف  15تحديدا ً عىل اإلدارة املستدامة
للغابات ،ووقف تدهور املوائل الطبيعية وعكس مساره ،ومكافحة التصحّ ر بنجاح،
ووقف فقدان التنوع البيولوجي .وتهدف هذه التدابري جميعها إىل ضمان تمتع
األجيال القادمة بفوائد النُظم اإليكولوجية عىل اليابسة ،بما يشمل سبل العيش
املستدامة.

ّ
اﻟﺘﻐﺮﻴ اﻟﺴﻨﻮي ﰲ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت ٢٠٠٠ - ١٩٩٠ ،و) ٢٠١٥ - ٢٠١٠ﺑﺂﻻف اﻟﻬﻜﺘﺎرات(
ﺻﺎﰲ
٣,٥٥٣٢,٨٤٦٤,٤٥٥٢,١٧٨٢,١٠٧٧٦٧٣
٤١٦
٨
١٦
١٠
٧٠
١٠٤
٣٥
١٣٦

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻏﺮب آﺳﻴﺎ
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

١,٧٦٩

ﴍق آﺳﻴﺎ

١,٣١٠
٩٣٨
٩١٩

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ
٤,٢٢٧٣,٣٠٨-

 ٢ ٠٠٠ﺻﻔﺮ
٢٠٠٠ - ١٩٩٠

٢ ٠٠٠-

٤ ٠٠٠-

٨,٢٠٥٧,٢٦٧-

٦ ٠٠٠-

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻢ

١٠ ٠٠٠- ٨ ٠٠٠-

٢٠١٥ - ٢٠١٠

تقريـر أهـداف التنميـة املستدامـة2016 ،

انخفض صايف فقدان الغابات بأكثر من النصف منذ
التسعينات ،عىل أن هذا الفقدان ال يزال مستمرا ً
خالل الفرتة بني عامي  1990و ،2015انخفضت مساحة الغابات
يف العالم من  31.7يف املائة من مجموع مساحة اليابسة يف العالم إىل
 30.7يف املائة .ويعزى هذا الفقدان يف املقام األول إىل تحويل الغابات
إىل استخدامات أخرى ،من قبيل الزراعة وتنمية الهياكل األساسية.
ويف الوقت نفسه ،أعيدت إىل الغابات مساحات أخرى إما عن طريق
التخطيط ،أو إصالح املساحات الطبيعية ،أو التوسع الطبيعي.
ونتيجة لهذه العمليات الجارية والجهود الرامية إلبطاء التصحّ ر،
انخفضت معدّالت صايف الفقدان يف العالم ككل من  7.3ماليني من
الهكتارات سنويا ً يف التسعينات إىل  3.3ماليني من الهكتارات سنويا ً
خالل الفرتة بني عامي  2010و  .2015عىل أن التقدم املحرز كان
متباينا ً بني املناطق :فقد شهدت أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي وأفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى وجنوب رشق آسيا
أكرب خسارة يف مساحة الغابات ،يف حني أن رشق آسيا حقق أكرب
املكتسبات.
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٢٠١٦

٢٠١٠

٢٠٠٥

٢٠٠٠

٢٠١٦

٢٠١٠

٢٠٠٥

٢٠٠٠

٢٠١٦

٢٠١٠

اﻟﻌﺎﻟﻢ

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

ﺻﻔﺮ

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻻ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ أﻧﻮاع اﻟﻨُﻈﻢ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎ ً ﺑﺎﻟﴬورة.

ﻣﺆﴍ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺤﻤﺮاء * ﻟﺒﻘﺎء اﻷﻧﻮاع٢٠١٦ - ١٩٩٣ ،
١٫٠
٠٫٩٢ ٠٫٩٢

٠٫٨٨
٠٫٨١ ٠٫٨٢

٠٫٩١

٠٫٨٨ ٠٫٨٨
٠٫٨٣ ٠٫٨٢

٠٫٨٦
٠٫٨٢

٠٫٨٢

٠٫٧٩

أﺣﺴﻦ

٠٫٨٣

٠٫٨

٠٫٧٧

٠٫٨٠
٠٫٧٥ ٠٫٧٥
٠٫٧٢ ٠٫٧٤

٠٫٧٣ ٠٫٧٤

٠٫٦٨

اﻟﻌ
ﺎﻟﻢ

ﺳﻴﺎ

آ
ﻨﻮب ﺳﻴﺎ
ﺒﺤ
ﺟ
قآ
ﺔ اﻟ
ﴍ
ﻄﻘ
وﻣﻨ
ﻮب
ﺟﻨ
ﻨﻴﺔ
ﻼﺗﻴ
ﺎ اﻟ
ﱪى
ﺮﻳﻜ
اﻟﻜ
ﻣ
ﺮاء
أ ﺳﻴﺎ
ﺼﺤ
آ
ﴍق
ب اﻟ
ﺟﻨﻮ
ﺎ-
ﻳﻘﻴ
ﺮ
أﻓ ﺳﻴﺎ
ﻧﻮ
ﻗﻴﺎ
أو
ﺳﻴﺎ
بآ
ﻏﺮ
ﻘﻴﺎ
ﻳ
ﻄﻰ
ﻓﺮ
لأ
ﻮﺳ
ﺷﻤﺎ
ﺎ اﻟ
ﺳﻴ
وآ
ﻗﺎز
ﻘﻮ
اﻟ
ﻤﻮ
اﻟﻨ
ﻣﺔ
ﻘﺪ
اﻤﻟﺘ
ﻃﻖ
ﻤﻟﻨﺎ
ﻣﻴﺔ
ا
ﻟﻨﺎ
ﻖا
ﺎﻃ
اﻤﻟﻨ

٠٫٦

ﺮ اﻟ
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١٠

أﺳﻮأ

يش ّكل االتجار غري املرشوع بالحياة الربية ظاهرة عاملية ،وإن
كانت تبدياتها اإلقليمية متمايزة
يتواصل نمو قائمة األنواع الخاضعة للحماية الدولية .ويف الوقت
نفسه ،تتعرض جهود الحفظ لإلحباط نتيجة صيد الحياة الربية
غري املرشوع واالتجار بها ،مما يعترب جرائم تحصل يف العالم كله.
ومنذ عام  ،1999أفادت التقارير أن هناك  7 000عىل األقل من
أنواع الحيوان والنبات موجودة يف التجارة غري املرشوعة ،وذلك يف
 120بلداً .ويصيب االتجار بالحياة الربية جميع مناطق العالم ،إما
كمصدّر أو كبلد العبور أو كبلد الوجهة .واالتجار بالطيور أكثر
شيوعا ً يف أمريكا الوسطى والجنوبية ،وبالثدييات يف آسيا وأفريقيا،
وبالزواحف يف أوروبا وأمريكا الشمالية ،وباملرجانيات يف أوقيانوسيا.

٢٠

١٩٩٣

ﺒﻲ
ﺎرﻳ
ﻜ

ويف عام  ،2015هناك أكثر من  23 000نوع من أنواع النبات
والفطريات والحيوان معروفة بأنها تواجه درجة عالية من احتمال
االنقراض .وبموجب مؤرش القائمة الحمراء التي يعدها االتحاد الدويل
لحفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية ،فإن الربمائيات ترتاجع بأكرب رسعة
يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ،مما يعود يف املقام األول
إىل مرض فطري طفييل مائي ( )chytridآخذ يف التزايد ،وهو أحد
األمراض العديدة التي تصيب الحياة الربية .أما أكرب زيادة يف خطر
االنقراض بني الطيور والثدييات فقد طرأت يف جنوب رشق آسيا،
ويكمن سببها األسايس يف تحويل غابات األرايض املنخفضة .وبالنسبة
لألنواع املرجانية ،فإن خطر االنقراض ،يف املتوسط ،هو األرسع تزايداً،
يف حني أن أنواع الصنوبريات (وهي من النباتات العتيقة التي تنتج
مخروطا ً صنوبرياً) هي األشد تعرضا ً للخطر بني مجموعات األنواع
التي خضعت للتقييم .عىل أن فقدان األنواع ليس أمرا ً محتماً :فقد تم
عكس مسار مخاطر االنقراض بالنسبة للفقريات يف خمس من الدول
الجزرية الصغرية النامية (هي تونغا وجزر كوكس وسيشيل وفيجي
وموريشيوس) بفضل أعمال الحفظ خالل العقود القليلة املاضية.

اﻤﻟﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

٢٠٠٥

يف املناطق جميعها ،يتعرض بقاء األنواع للتهديد بصورة متزايدة

اﻟﺠﺒﺎل

اﻷراﴈ

٣٠

٢٠٠٠

تغطي املناطق املحمية مناطق التنوع البيولوجي األساسية
بصورة متزايدة
يف عام  ،2014كان  15.2يف املائة من بيئات العالم الربية وبيئات
املياه العذبة مغطاة بمناطق محمية  -أيّ بمناطق معرتف بها
ومخصصة وتدار بهدف تحقيق حفظ الطبيعة عىل املجال الطويل.
ويتمثل أحد املقاييس األساسية لفعاليتها يف مدى ما تتضمنه من
أماكن تسهم بشكل كبري يف الحفاظ عىل التنوع البيولوجي يف العالم،
من قبيل مناطق التنوع البيولوجي األساسية .وعىل املستوى العاملي،
ارتفعت نسبة مناطق التنوع البيولوجي األساسية من األرايض
واملياه العذبة الداخلية والجبال ،واملغطاة بمناطق محمية ،من 16.5
يف املائة إىل  19.3يف املائة ،ومن  13.8يف املائة إىل  16.6يف املائة،
ومن  18.1يف املائة إىل  20.1يف املائة ،عىل التوايل ،خالل الفرتة بني
عامي  2000و .2016ولحماية مناطق التنوع البيولوجي األساسية
يف مختلف أنحاء العالم يف النُظم اإليكولوجية الثالثة أهمية بالغة
للحفاظ عىل التنوع الجيني وتنوع األنواع والنُظم اإليكولوجية،
وبالتايل عىل الفوائد التي تقدمها تلك املناطق للناس.

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ ﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﻣﻐﻄﺎة ﺑﺎﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺤﻤﻴﺔ ،ﺣﺴﺐ أﻧﻮاع
اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ )اﻷراﴈ ،واﻤﻟﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،واﻟﺠﺒﺎل(٢٠١٦ - ٢٠٠٠ ،

٢٠١٦

* ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻣﺆﴍ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺤﻤﺮاء ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ إﱃ إﺟﻤﺎﱄ ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻟﺒﻘﺎء )ﻋﻜﺲ ﺧﻄﺮ اﻹﻧﻘﺮاض( ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﻴﻮر واﻟﺜﺪﻳﻴﺎت واﻟﱪﻣﺎﺋﻴﺎت واﻤﻟﺮﺟﺎﻧﻴﺎت
واﻟﺼﻨﻮﺑﺮﻳﺎت ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺮي ﰲ اﻤﻟﻨﻄﻘﺔ ،ﻣﺮﺟﺤﺎ ً ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻮزع ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع داﺧﻞ اﻤﻟﻨﻄﻘﺔ .ﺗﱰاوح اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﻦﻴ رﻗﻢ  ١٫٠اﻟﺬي ﻳﺸﺮﻴ إﱃ اﻤﻟﺴﺎﻫﻤﺔ
اﻟﺪﻧﻴﺎ ﰲ اﻤﻟﺆﴍ اﻟﻌﺎﻤﻟﻲ )أيّ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻧﻮاع ﰲ اﻤﻟﻨﻄﻘﺔ ﺗﺼﻨﻒ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻷﻗﻞ إﻗﻼﻗﺎً( ،واﻟﺼﻔﺮ ،اﻟﺬي ﻳﺸﺮﻴ إﱃ أﻗﴡ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﰲ اﻤﻟﺆﴍ
اﻟﻌﺎﻤﻟﻲ )أيّ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻧﻮاع ﰲ اﻤﻟﻨﻄﻘﺔ ﺗﺼﻨﻒ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻨﻘﺮﺿﺔ(.

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدرات ﺣﺴﺐ ﺗﺼﻨﻴﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ وﺣﺴﺐ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ٢٠١٥ - ١٩٩٩ ،
١٠٠
٨٠
٦٠
٤٠
٢٠
أوروﺑﺎ
اﻟﺰواﺣﻒ

آﺳﻴﺎ
اﻤﻟﺮﺟﺎﻧﻴﺎت

ﺷﻤﺎل أﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻟﺜﺪﻳﻴﺎت

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﻄﻴﻮر

وﺳﻂ وﺟﻨﻮب
أﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻷﺳﻤﺎك اﻟﻌﻈﻤﻴﺔ

أﺳﱰاﻟﻴﺎ
وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا

ﺻﻔﺮ

أﻧﻮاع أﺧﺮى

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻧﺴﺒﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻤﻟﺼﺎدرات اﻟﻮاردة ﰲ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺼﺎدرات اﻟﺤﻴﺎة اﻟﱪﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ  ١٦٤ ٠٠٠ﻣﺼﺎدرة ﰲ  ١٢٠ﺑﻠﺪاً.
واﻤﻟﺠﻤﻮﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺤﺪّدة وﻓﻘﺎ ً ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻷﻣﻢ اﻤﻟﺘﺤﺪة اﻤﻟﻮﺣّ ﺪ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻸﻏﺮاض اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ )ﻣﻴﻢ .(٤٩ -
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الهدف  :16التشجيع عىل إقامة مجتمعات مساملة ال يُهمَّ ش فيها أحد من أجل
تحقيق التنمية املستدامة ،وإتاحة إمكانية وصول الجميع إىل العدالة ،وبناء
مؤسسات فعّ الة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع عىل جميع املستويات
تعطي خطة عام  2030قيمة محورية لوجوب التشجيع عىل إقامة مجتمعات
مساملة ،ال يُهمش فيها أحد ،مستندة إىل احرتام حقوق اإلنسان وسيادة القانون،
وإىل بناء مؤسسات شفافة وفعّ الة وخاضعة للمساءلة .وقد شهد عدد من املناطق
زيادة يف مستويات السالم واألمن ويف استدامتهما خالل العقود األخرية .غري
أن هناك بلدانا ً كثرية ال تزال تواجه النزاع املسلح العنيف واملمتد ،وهناك أعداد
كبرية جدا ً من الناس ال يحصلون كما ينبغي عىل خدمات مؤسسية ،فاملؤسسات
التي تقدم لهم الخدمات ضعيفة ،وهم يفتقرون إىل إمكانية الوصول إىل العدالة
والحصول عىل املعلومات والحريات األساسية األخرى .ويـُـضطلع حاليا ً بجهود
ترمي إىل جعل املؤسسات الوطنية والدولية أكثر فعالية وشفافية وشموال ً للجميع.
ويوجد اليوم لدى أكثر من نصف العالم مؤسسات لحقوق اإلنسان املعرتف بها
دولياً .ومع ذلك فإن التحديات ال تزال مستمرة ،وهي تشمل فيما تشمله االفتقار
إىل البيانات عن مختلف أشكال العنف ضد األطفال وغريهم من الجماعات
الضعيفة ،وكذلك إىل إمكانية الحصول عىل العدالة وإمكانية حصول الجمهور عىل
املعلومات.

ﻋﺪد ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ اﻤﻟﺘﻌﻤﺪ ﰲ ﻛﻞ  ١٠٠ ٠٠٠ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ،ﰲ ﻋﺎم  ٢٠١٤أو ﺑﻌﺪه
٢٢٫٥

٩٫٥

٨٫٢

٥٫٠
٣٫٩
٣٫٧
٢٫٩
٢٫٤

٥٫٩
٥٫٣

٢٥
٣٠
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي

٢٠

١٥
اﻟﻨﻄﺎق

١٠

٢٫٧

٥

٠٫٩

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
ﻏﺮب آﺳﻴﺎ
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﴍق آﺳﻴﺎ

هناك تباين كبري بني املناطق يف معدّالت انتشار جرائم القتل
يف جميع أنحاء العالم ،يقدر أن عدد ضحايا جرائم القتل املتعمد
يف كل  100 000من السكان ،كان يرتاوح بني  4.6و 6.8يف عام
 .2014غري أن معدّل هذه الجرائم كان يف املناطق النامية ضعف
ما هو عليه يف املناطق املتقدمة النمو ،كما بلغ يف أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي أربعة أضعاف املتوسط العاملي.

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺻﻔﺮ
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يمثل األطفال ،وغالبيتهم من البنات ،ما يقارب  30يف املائة من
ضحايا االتجار بالبرش يف مختلف أنحاء العالم
يستمر تعرض األطفال ملختلف أشكال العنف املرتكب بحقهم،
بما يف ذلك االتجار بالبرش والعنف الجنيس .وعىل املستوى العاملي،
بلغت حصة البنات والبنني بني ضحايا االتجار بالبرش أوجَ ها يف
عام  ،2011إذ بلغت  21يف املائة و 13يف املائة ،عىل التوايل ،من
الحاالت التي اكتشفتها السلطات يف ذلك العام .وكثريا ً ما تتعرض
الفتيات ضحايا االتجار بالبرش لالستغالل الجنيس و/أو الزواج
باإلكراه و/أو االستعباد يف املنازل .وتش ّكل قلة اإلبالغ واالفتقار إىل
بيانات صالحة للمقارنة عقبة كأداء أمام فهم مدى العنف الجنيس
ضد األطفال بأكمله .وتفيد بيانات االستقصاءات يف  31من البلدان
املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل أن نسبة النساء بني  18و29
سنة من العمر الالتي تعرضن للعنف الجنيس ألول مرة قبل سن
الـ  18يمكن أن تصل إىل  16يف املائة.
ثالثون يف املائة من املساجني يف العالم ككل ،ثلثاهم يف البلدان
النامية ،مسجونون دون صدور حكم ضدهم
عىل املستوى العاملي ،طرأ انخفاض طفيف خالل العقد األخري يف
نسبة األشخاص املحتجزين دون صدور حكم ضدهم ،وذلك من 32
يف املائة من مجموع املحتجزين يف الفرتة  2005 - 2003إىل  30يف
املائة يف الفرتة  .2014 - 2012ويف املتوسط ،كانت أرقام املناطق
النامية أعىل من أرقام املناطق املتقدمة النمو .وكانت أعىل نسبة من
املحتجزين غري املحكومني يف جنوب آسيا ،إذ عىل الرغم من التقدم
املحرز مؤخرا ً فإن أكثر من اثنني من كل ثالثة محتجزين بقوا،
يف الفرتة  ،2014 - 2012بدون صدور حكم ضدهم .ويف أمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ،وهي املنطقة الثانية األعىل نسبةً،
لم ّ
تتغي عمليا ً خالل العقد األخري نسبة األشخاص املحتجزين غري
املحكومني إذ بقيت  43يف املائة.

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻦﻴ ﻣﺎ ﺗﻢ اﻛﺘﺸﺎﻓﻪ ﻣﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ٢٠١٤ - ٢٠٠٤ ،
٣٥
١٣

٨

يعترب تسجيل الوالدات الخطوة األوىل نحو تأمني االعرتاف أمام القانون
وحماية حقوق اإلنسان والوصول إىل العدالة والحصول عىل الخدمات
االجتماعية .ومع ذلك فإن طفالً واحدا ً من أصل كل أربع أطفال دون
سن الخامسة يف جميع أنحاء العالم تبقى والدته غري مسجلة .ويف
أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى ،ترتفع هذه النسبة إىل أكثر من
نصف الوالدات ( 54يف املائة) .ويف أقل البلدان نمواً ،هناك طفل واحد
من أصل كل طفلني لم تسجّ ل والدته بحلول عيد ميالده الخامس .وعىل
الصعيد العاملي ،فإن احتمال تسجيل األطفال الذين يعيشون يف مناطق
حرضية أكرب بمعدّل مرة ونصف املرة من احتمال تسجيل نظرائهم يف
املناطق الريفية .ويف معظم املناطق ،تميل معدّالت تسجيل الوالدات إىل
االرتفاع بني العرشين يف املائة األكثر ثروة بني السكان.
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٢٥
١٠

٢٠

٩
٢١

٢١

٢٠١٤

)ﻣﻌﻄﻴﺎت أوّﻟﻴﺔ(

١٥
٣

١٧

٢٠١١

١٣
٢٠٠٦

٢٠٠٩

١٠
٢٠٠٤

١٠
٥
ﺻﻔﺮ

اﻟﺒﻨﺎت

اﻟﺒﻨﻮن

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻏﺮﻴ اﻤﻟﺤﻜﻮﻣﻦﻴ ﺑﻦﻴ ﻣﺠﻤﻮع اﻤﻟﺴﺎﺟﻦﻴ ٢٠٠٥ - ٢٠٠٣ ،و٢٠١٤ - ٢٠١٢
٧٥

٦٤

٤٣
٤٣
٤٦
٤٢

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

٨٠

٦٠

٧٠

٥٠

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

٣٢

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٣١
٢٩
٢٩

٥٤

٤٩

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

٤٠
٣٥
٣٣

٤٥

٢٠٠٥ - ٢٠٠٣

يعترب تسجيل الوالدات الخطوة األوىل نحو تأمني االعرتاف أمام
القانون ،ومع ذلك فإن واحدا ً من أصل كل أربعة أطفال يُحرم من
هذا الحق األسايس

٣٠

ﴍق آﺳﻴﺎ
ﻏﺮب آﺳﻴﺎ

٢٣
١٨
١٦
٢١
١٩
٤٢
٤٠

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

٣٢
٣٠
٣٠

اﻟﻌﺎﻟﻢ
٢٠

١٠

ﺻﻔﺮ

٢٠١٤ - ٢٠١٢

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل دون اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﺬﻳﻦ ُ
ﺳﺠﻠﺖ وﻻدﺗﻬﻢ٢٠١٥ - ٢٠١٠ ،
٤٦

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

٦٣

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
ﻏﺮب آﺳﻴﺎ

٧٩
٨٥
٩٤

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٩٩
١٠٠

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ
اﻟﻌﺎﻟﻢ

٧١
١٠٠

٨٠

٦٠

٤٠

٢٠

ﺻﻔﺮ

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات إﱃ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ  ١٤٤ﺑﻠﺪاً ،وﻫﻲ ﺗﻐﻄﻲ  ٩٢ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻷﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺑﻦﻴ اﻟﺴﻜﺎن.
وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﴍق آﺳﻴﺎ وأوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ واﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ.
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الهدف  :17تعزيز وسائل تنفيذ وتنشيط الرشاكة العاملية من أجل
التنمية املستدامة
يتطلب بلوغ الغايات الطموحة التي حددتها خطة عام  2030رشاكة عاملية
َّ
منشطة ومعززة تستطيع أن تجمع بني الحكومات واملجتمع املدني والقطاع
الخاص ومنظومة األمم املتحدة وغري ذلك من جهات فاعلة ،وأن تعبئ جميع املوارد
املتوفرة .ويعترب تحقيق غايات التنفيذ ،بما يف ذلك حشد األموال الالزمة ،عامالً
حاسما ً يف تفعيل الخطة ،وكذلك شأن التنفيذ الكامل لخطة عمل أديس أبابا.
كما أن زيادة الدعم املقدم للبلدان النامية ،وال سيما ألقل البلدان نموا ً والبلدان
النامية غري الساحلية والدول الجزرية الصغرية النامية ،تكتيس أهمية أساسية
إلحراز تقدم منصف للجميع.

ﺻﺎﰲ اﻤﻟﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان ﻟﺠﻨﺔ اﻤﻟﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ/ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ
اﻤﻟﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي )ﺑﻤﻠﻴﺎرات دوﻻرات اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻤﻟﺘﺤﺪة اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻌﺎم  (٢٠١٤ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻹﺟﻤﺎﱄ ﻟﻠﺒﻠﺪ اﻤﻟﺎﻧﺢ٢٠١٥ - ٢٠٠٠ ،
١٦٠
ﺑﻤﻠﻴﺎرات دوﻻرات اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻤﻟﺘﺤﺪة اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻌﺎم ٢٠١٤

اﻤﻟﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻹﺟﻤﺎﱄ

٠٫٣٥

٠٫٢٦

١٢٠

٠٫١٨

٨٠

٠٫٠٩

٤٠

٠٫٠٠
٢٠١٥

)ﻣﺮﺣﻠﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ(

٢٠١٢

٢٠٠٩

٢٠٠٦

٢٠٠٣

اﻤﻟﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻹﺟﻤﺎﱄ )اﻤﻟﺤﻮر اﻷﻳﻤﻦ(
اﻤﻟﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان ﻟﺠﻨﺔ اﻤﻟﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻹﺟﻤﺎﱄ )اﻤﻟﺤﻮر اﻷﻳﻤﻦ(
ﺻﺎﰲ اﻤﻟﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ )اﻤﻟﺤﻮر اﻷﻳﴪ(
ﻣﺠﻤﻮع اﻤﻟﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻤﻟﻘﺪﻣﺔ إﱃ أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً )اﻤﻟﺤﻮر اﻷﻳﴪ(
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ﺻﻔﺮ
٢٠٠٠

استمرت املساعدة اإلنمائية الرسمية يف النمو ،غري أن هناك
ركودا ً يف املعونة املقدمة إىل أشد البلدان فقرا ً
يف عام  ،2015بلغت املساعدة اإلنمائية الرسمية املقدمة من البلدان
األعضاء يف لجنة املساعدة اإلنمائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية
يف امليدان االقتصادي  131.6مليار دوالر .وإذا أخذنا معدّل التضخم
وارتفاع قيمة الدوالر يف عام  2015يف االعتبار ،فإن هذا املبلغ
يتضمن زيادة بالقيمة الحقيقية نسبتها  6.9يف املائة باملقارنة بعام
 ،2014كما يمثل أعىل مستوى بلغته هذه املساعدة .وبلغ مجموع
املساعدة اإلنمائية الرسمية كنسبة من الدخل الوطني اإلجمايل لبلدان
لجنة املساعدة اإلنمائية  0.30يف املائة ،مما يتعادل مع عام .2014
ويعزى معظم الزيادة إىل ارتفاع النفقات املتعلقة بتكاليف الالجئني.
غري أن املساعدة اإلنمائية الرسمية ،حتى إذا استبعدنا تلك التكاليف،
ارتفعت بنسبة  1.7يف املائة .ويف عام  ،2015بلغت سبعة بلدان
النسبة املستهدفة التي حددتها األمم املتحدة للمساعدة اإلنمائية
الرسمية ،والبالغة  0.7يف املائة من الدخل الوطني اإلجمايل ،وهي
اإلمارات العربية املتحدة والدانمرك والسويد ولكسمربغ واململكة
املتحدة والنرويج وهولندا.
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شهدت أعباء خدمة الديون انخفاضا ً كبريا ً بني عامي
 2000و2012
يف عام  ،2012كانت نسبة خدمة الديون الخارجية إىل الصادرات
أقل من  6يف املائة لدى جميع املناطق النامية تقريباً .ويمثل ذلك
انخفاضا ً كبريا ً باملقارنة باملعدّالت املقارنة لعام  .2000وساهمت
يف هذا التحسن عوامل من قبيل زيادة عائدات التصدير وتعزيز
إدارة الديون ورشوط االقرتاض الجذابة يف األسواق العاملية .عىل
أن العامل األقوى بالنسبة ألشد البلدان فقرا ً كان اإلعفاء املبارش
من الديون :فقد أكمل عملية اإلعفاء  36بلدا ً من البلدان الـ 39
املؤهلة للمشاركة يف مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون ،ومنح
املقرضون الرسميون هذه البلدان إعفاءات من الديون بلغت قيمتها
نحو  136مليار دوالر.

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻮن ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﺻﺎدرات اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ٢٠٠٠ ،و٢٠١٢
١٩٫٨

٦٫٥

١٨٫٦
١٥٫٤
١٥٫٠

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٤٫٤

٩٫٢

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

٣٫٨

٦٫٤
٨٫٦
٦٫٠

٢٫٣

ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

٢٫١

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

 ١٫٥أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
 ٠٫٤ﴍق آﺳﻴﺎ

٤٫٩
١١٫٧

١٥
٢٠٠٠

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

٢٫٦

١٢٫٨

٢٠
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ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

٤٫٤

٩٫٤

عموماً ،ال تزال تكلفة وصالت اإلنرتنت السلكية ذات النطاق العريض
أعىل من مقدور قطاعات واسعة من سكان املناطق النامية وهي غري
متوفرة لهذه القطاعات ،األمر الذي يربز الفاصل الرقمي الشاسع
يف الحصول عىل خدمات اإلنرتنت العالية الرسعة والقدرة .ويف عام
 ،2015وصل تغلغل وصالت اإلنرتنت السلكية ذات النطاق العريض
إىل  29يف املائة من سكان املناطق املتقدمة النمو ،غري أنه لم يصل
إال ّ إىل  7.1يف املائة من السكان يف املناطق النامية وإىل  0.5يف املائة
من السكان يف أقل البلدان نمواً .إضافة لذلك ،ويف حني أن الرسعة
التي تتجاوز  10ميغابايت يف الثانية كانت شائعة يف البلدان املتقدمة
النمو ،فإن رسعة الوصالت يف معظم البلدان النامية لم تتجاوز
 2ميغابايت يف الثانية .وعىل الشكل نفسه ،ويف حني أن الوصول
إىل اإلنرتنت زاد كثريا ً خالل العقد املايض ،فإن ثلث السكان فقط
يف البلدان النامية ،وعرشهم يف أقل البلدان نمواً ،كانوا موصولني
بالشبكة يف عام  ،2015وذلك باملقارنة بـ  80يف املائة من السكان يف
البلدان املتقدمة النمو .وهناك أيضا ً فاصل رقمي كبري بني الجنسني،
فمعدّل تغلغل اإلنرتنت عامليا ً كان لدى اإلناث أقل بنحو  11يف املائة
منه لدى الذكور.

ﻏﺮب آﺳﻴﺎ

٥٫٧

أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً

٥٫٤

٨٫٥

ال تزال اإلنرتنت العالية الرسعة بعيدة عن متناول الغالبية
العظمى من الناس الذين يعيشون يف أقل البلدان نموا ً

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻏﺮﻴ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ

٣٫٠

اﻟﺪول اﻟﺠﺰرﻳﺔ اﻟﺼﻐﺮﻴة اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

٧٫٠

١٠

ﺻﻔﺮ

٥

٢٠١٢

اﺷﱰاﻛﺎت اﻹﻧﱰﻧﺖ اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ذات اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ ﻟﻜﻞ  ١٠٠ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ٢٠١٠ ،و٢٠١٥
٠٫١
٠٫٥
٤٫١
٧٫١
٢٣٫٥
٧٫٦

اﻟﻌﺎﻟﻢ

١٠٫٨

٣٠
٢٠١٠

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ

٢٩٫٠

٢٥

أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً

٢٠

١٥

١٠

٥

ﺻﻔﺮ

٢٠١٥
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اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ ﻟﺤﺼﺔ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وأﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت،
٢٠١٤ - ٢٠٠٠
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
٤٤٫٦

٥٠

٤٢٫١

٤٠

٣٦٫٣
٣١٫٩

٢٩٫٩

٢٧٫٩
٢٣٫٤

أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً

١٫٠٨

١٫٠٦

٠٫٥٦

٠٫٧٧
٠٫٦٢
٠٫٤٥

٢٠١٤

٢٣٫١

١٫٢

٠٫٧٨

٢٠١٠

٣٠

٢٠٠٥

٠٫٨

١٠

٠٫٤

٠٫٤٦

٢٠٠٠

٢٠١٤

٢٠

٠٫٠

٢٠١٠

ﺻﻔﺮ
٢٠٠٠

٢٠٠٥
اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ

اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻨﺴﺐ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪان اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻋﲆ اﻤﻟﻨﺘﺠﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
اﻤﻟﺼﺪّرة ﻣﻦ أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮاً ٢٠٠٠ ،و ٢٠٠٥و ٢٠١٠و٢٠١٤
٨

٧٫٨
٦٫٧

٦٫٥

٧
٦

٦٫٤

٥
٤

٤٫١
٣٫٢

٣٫٢

٣٫٢

٣٫٦

٣٫٠

٣
٢
١

١٫٠

٠٫٩

٢٠١٠

٢٠١٤
اﻤﻟﻼﺑﺲ

اﻤﻟﻨﺴﻮﺟﺎت

٢٠٠٠

٢٠٠٥

ﺻﻔﺮ

٦٠
٥٠
٣١
١٧

١٧
٧

٩

٢٠١٠
٢٠١٥
اﻟﺪول اﻟﺠﺰرﻳﺔ اﻟﺼﻐﺮﻴة اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
ﺑﻠﺪان ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺧﻄﺔ ﻧﺎﻓﺬة

ارتفعت إىل ضعفيها تقريبا ً حصة الصادرات السلعية ألقل البلدان
نموا ً من الصادرات السلعية العاملية خالل الفرتة .2014 - 2000
ومع ذلك ،بقيت هذه الحصة ،يف عام  ،2014ال تمثل إال ّ نسبة
صغرية من الصادرات العاملية ال تزيد عن  1.1يف املائة .وبالنسبة
للمناطق النامية ككل ،نمت الصادرات السلعية بنحو  40يف املائة
تقريبا ً وبلغت ما يقارب  45يف املائة من الصادرات العاملية يف عام
 .2014وعىل سبيل املقارنة ،تخلفت صادرات الخدمات من املناطق
النامية ولم تش ّكل إال ّ  30يف املائة من مجموع الصادرات .أما املحرك
األسايس لهذا النمو يف الصادرات خالل هذه الفرتة فهو االرتفاع
الكبري يف أسعار الوقود والركائز والفلزات ،مما يعكس ارتفاع الطلب
يف البلدان النامية ،وال سيما يف الصني.

يف حني أن الرسوم الجمركية املفروضة عىل املنتجات الزراعية
القادمة من أقل البلدان نموا ً انخفضت ،فإن الرسوم الجمركية
عىل املالبس واملنسوجات ال تزال مرتفعة
انخفض متوسط الرسوم الجمركية التي تفرضها البلدان املتقدمة
النمو عىل املنتجات األساسية املستوردة من أقل البلدان نمواً ،عىل
جميع املنتجات بشكل متواصل حتى عام  .2005واستمر متوسط
هذه الرسوم يف االنخفاض بعد ذلك العام فيما يتعلق باملنتجات
الزراعية ،ليصل إىل أقل من  1يف املائة يف عام  .2014غري أن الرسوم
الجمركية عىل املالبس واملنتجات القادمة من أقل البلدان نموا ً ال تزال
مرتفعة ،نظرا ً الستبعاد بعض كبار املصدرين يف آسيا من بعض
أشكال املعاملة الجمركية التفضيلية.

اﻟﺰراﻋﺔ

ﻋﺪد اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺧﻄﻂ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ٢٠١٠ ،و٢٠١٥

١٥

شهدت حصة البلدان النامية من الصادرات العاملية ارتفاعا ً
كبرياً ،غري أن حصة صادرات أقل البلدان نموا ً بقيت صغرية

٨

٢٠

٤٠
٣٠

١٣

٢٠
٢١

١٦

٢٠١٠
٢٠١٥
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻏﺮﻴ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ

٣١
٢٠١٥
٢٠١٠
أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً

ﺑﻠﺪان ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ أﻳّﺔ ﺧﻄﺔ

تقريـر أهـداف التنميـة املستدامـة2016 ،

١٠
ﺻﻔﺮ

هناك حاجة إىل تحديث الخطط اإلحصائية الوطنية يف كثري من
البلدان
يعترب توفر خطة إحصائية وطنية أساسيا ً لتعزيز النظام الوطني
لإلحصاء .وقد حققت املتطلبات التي فرضتها مؤرشات األهداف
اإلنمائية لأللفية الكثري يف مجال تعهد الخطط والنُظم اإلحصائية
الوطنية وتقويتها .وارتفع عدد البلدان التي تتوفر لديها خطط
إحصائية وطنية يف بعض املناطق ومجموعات البلدان بني عامي
 2010و ،2015بما يف ذلك أقل البلدان نموا ً والبلدان النامية غري
الساحلية .غري أن هناك بلدانا ً كثرية ال تزال تفتقر إىل هذه الخطط.
والواقع أن العدد الكيل للدول الجزرية الصغرية النامية التي لديها
خطط إحصائية انخفض من  9إىل  7خالل هذه الفرتة ،وذلك مع
انقضاء الفرتة الزمنية لبعض الخطط املوجودة فعالً.
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يف عام ّ ،2013
تلقت أقل البلدان نموا ً أكثر من  80يف املائة من
املساعدة اإلنمائية الرسمية املوجهة لبناء القدرات يف مجال
اإلحصاء
بلغ الدعم املايل املوجّ ه نحو بناء القدرات الوطنية اإلحصائية 325
مليون دوالر يف عام  ،2013باملقارنة بـ  379مليون دوالر يف عام
 ،2010مما يشري إىل انخفاض هذا الدعم بنسبة  14يف املائة .غري أن
املساعدة املقدمة إىل أقل البلدان نموا ً تضاعفت ثالثة أضعاف خالل
هذه الفرتة لتصل إىل  265مليون دوالر .ويعني ذلك أن  82يف املائة
من جميع الدعم املايل املخصص ألغراض بناء القدرات اإلحصائية
كان موجها ً إىل أقل البلدان نموا ً يف عام  .2013وكانت مناطق
جنوب رشق آسيا وغرب آسيا وأفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى
هي األكثر استفادة من هذا التحول يف أولويات التمويل .وعىل الرغم
من تنامي الوعي بأهمية اإلحصاءات العتماد األدلة كأساس لصنع
القرار وللتنمية ،فإن حصة املساعدة اإلنمائية الرسمية املخصصة
لإلحصاءات بقيت تدور حول  0.3يف املائة بني عامي 2010
و.2013
لم تضطلع جميع البلدان بعد بتعداد للسكان واملساكن
تعترب تعدادات السكان واملساكن مصدرا ً هاما ً للبيانات التفصيلية
املصنفة الالزمة لصوغ السياسات اإلنمائية ولتنفيذها ورصدها.
وخالل فرتة السنوات العرش من عام  2006إىل عام  ،2015أجرى
 96يف املائة من بلدان املناطق املتقدمة النمو تعدادا ً واحدا ً عىل األقل
للسكان واملساكن .أما النسبة املقابلة يف مجموع املناطق النامية فقد
بلغت  88يف املائة ،غري أنها انخفضت إىل  67يف املائة و 69يف املائة
يف جنوب آسيا وغرب آسيا عىل التوايل.

ﻣﺠﻤﻮع اﻤﻟﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻤﻟﺨﺼﺼﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
)ﺑﻤﻼﻳﻦﻴ اﻟﺪوﻻرات( ٢٠١٠ ،و٢٠١٣
٢٫٥
 ٠٫٢ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
١٫٣
 ٠٫٣ﴍق آﺳﻴﺎ

 ٢٫٩أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
١٫١

١٠٫٤
٦٫٩

١٠٢٫٥

٥٨٫٨

١٢٤٫٧
١٢٠٫٦

٢٠١٠

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً
٥٣٫٧

١٥٠

٢٠٠

٥٠

١٠٠

ﺻﻔﺮ

٢٠١٣

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ أﺟﺮت ﺗﻌﺪادا ً واﺣﺪا ً ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﻟﻠﺴﻜﺎن واﻤﻟﺴﺎﻛﻦ٢٠١٥ - ٢٠٠٦ ،
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

٦٧

ﻏﺮب آﺳﻴﺎ
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٦٩
٨٣

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

٨٦
٨٨
٩١
١٠٠

ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
ﴍق آﺳﻴﺎ

١٠٠

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

١٠٠

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻢ

٩٠

١٠٠

4 7

اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻏﺮﻴ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ

٦٫٦
 ٤٫١اﻟﺪول اﻟﺠﺰرﻳﺔ اﻟﺼﻐﺮﻴة اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

٩٦

خالل الفرتة  ،2014 - 2010توفرت بيانات تسجيل الوفيات يف
 145بلدا ً وإقليما ً من أصل  230بلدا ً وإقليماً .ومن أصل ذلك ،كان
هنـاك  128بلدا ً وإقليما ً اكتملت لديها هذه البيانات بنسبة  75يف
املائة عىل األقل .ويوجد أدنى مستوى لتسجيل الوفيات يف أفريقيا
وآسيا .ولتوفر معلومات الوفيات ،وال سيما عندما تكون هذه
املعلومات كاملة ومصنفة بصورة تفصيلية ،أهمية أساسية بالنسبة
إلنتاج عدد من إحصاءات ومؤرشات الصحة األساسية.

ﻏﺮب آﺳﻴﺎ
ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

٨٨

ال يزال تسجيل الوفيات بعيدا ً كل البعد عن الشمول ،مع أنه يعترب
مصدرا ً بالغ األهمية بالنسبة لبيانات مؤرشات التنمية املستدامة
املتعلقة بالصحة

٧٫٩
٧٫٨
٣١٫٨
١٤٫٤

٨٠٫١
٧٥٫١

٩٩٫٨

٣٠٠

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

٨١٫٣

٢٦٤٫٧

٢٥٠

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

٨٠

٤٠

٦٠

ﺻﻔﺮ

٢٠

ﻋﺪد اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻮﻓﻴﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٧٥ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ،
٢٠١٤ - ٢٠١٠
٩
١٠

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
آﺳﻴﺎ

٢٤

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

٢٩

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ

٥٦

٦٠

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

ﺻﻔﺮ
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عدم تخ ّلف أحد عن الركب
بالتزامها بتحقيق خطة التنمية املستدامة لعام  ،2030سلمت الدول األعضاء بأن
لكرامة الفرد قيمة أساسية وبوجوب بلوغ األهداف والغايات املحددة يف الخطة
بالنسبة لجميع األمم والسكان ولجميع رشائح املجتمع .إضافة لذلك ،تسعى الدول
األطراف إىل الوصول أوال ً إىل األشخاص األكثر تخلفا ً عن الركب.
عىل أن ضمان ترجمة هذه االلتزامات إىل أفعال يتطلب فهما ً دقيقا ً للمجموعات
السكانية املستهدفة .ومع ذلك ،هناك افتقار للبيانات التفصيلية الكافية الالزمة
لتناول جميع املجموعات الضعيفة — بما يف ذلك األطفال والشباب واألشخاص
من ذوي اإلعاقة ،واملصابني بفريوس نقص املناعة البرشية وكبار السن والشعوب
األصلية والالجئون واملرشدون داخليا ً واملهاجرون — عىل النحو الوارد يف خطة
عام  .2030من ذلك مثالً أنه ال يمكن للبيانات الحالية ،إال ّ فيما ندر ،أن تسلط
الضوء عىل أحوال املهاجرين والالجئني وكبار السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
واألقليات والشعوب األصلية.
عىل أن من الواضح ،حتى من البيانات القليلة املتوفرة حالياً ،أن فوائد التنمية
غري موزعة عىل قدم املساواة .وتبني األمثلة التالية كيف يمكن للبيانات املفصلة
حسب العمر والجنس ومستوى الدخل ومكان اإلقامة أن تربز الفوارق بني مختلف
املجموعات السكانية.

ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ وﻣﺮﺗﻜﺒﻮﻫﺎ ﰲ ﻛﻞ  ١٠٠ ٠٠٠ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ،ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ واﻟﻌﻤﺮ٢٠١٤ ،

*

ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ ﺑﻦﻴ ﻛﻞ  ١٠٠ ٠٠٠ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻦ

١١٫٣
١٫٢

٣٫٣

٠٫٥

٣٫٠

٢٫٥

٥٫٤

٣٫٧

ﺻﻔﺮ ١٤ -

٠٫٦

اﻟﺮﺟﺎل ) ٦٦ﺑﻠﺪاً(

اﻟﻨﺴﺎء ) ٦٦ﺑﻠﺪاً(
٢٩ - ١٥

١١٫٦

٤٤ - ٣٠

٥٩ - ٤٥

+٦٠

ﻣﺮﺗﻜﺒﻮ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ ﺑﻦﻴ ﻛﻞ  ١٠٠ ٠٠٠ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻦ
١٨٫٥
١٣٫٠

٠٫١

٠٫٤

٠٫٩

١٫٤

١٫٦

١٫٥

٠٫١

٦٫٤
٢٫٨

اﻟﻨﺴﺎء ) ٣٦ﺑﻠﺪاً(
ﺻﻔﺮ ١٧ -

٢٤ - ١٨

اﻟﺮﺟﺎل ) ٣٦ﺑﻠﺪاً(
٢٩ - ٢٥

٤٤ - ٣٠

٢٠
١٨
١٦
١٤
١٢
١٠
٨
٦
٤
٢
ﺻﻔﺮ

٥٩ - ٤٥

+٦٠

* ﰲ ﻋﺎم  ٢٠١٤أو ﰲ آﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.

تقريـر أهـداف التنميـة املستدامـة2016 ،

١٫٤

٢٠
١٨
١٦
١٤
١٢
١٠
٨
٦
٤
٢
ﺻﻔﺮ

يواجه الشباب الذكور أكرب خطر يف أن يقعوا ضحية لجرائم
القتل وأن يكونوا مرتكبوها
الشباب ممثّلون بصورة مفرطة بني ضحايا العنف املبارش أو غري
املبارش .ويتصل نحو  200 000جريمة قتل سنويا ً — أيّ  43يف
املائة من جميع جرائم القتل املرتكبة يف العالم ككل — باألطفال
والبالغني بني العارشة والـ  29سنة من العمر .ويواجه الشباب
الذكور أكرب خطر يف أن يقعوا ضحية لجرائم القتل ،وأعىل املع ّدالت
بكثري فيما يتعلق بالتعرض ألن يتهموا بارتكاب جرائم قتل .ويُدرج
األطفال يف فئات األشخاص األكثر عرضة للتأثر باالتجار بالبرش،
كما أنهم ّ
يشكلون ،يف عدة مناطق ،غالبية ضحايا االتجار.
ويف عام  ،2015بلغت نسبة البطالة بني الشباب يف العالم (يف
الفئة العمرية من  15سنوات إىل  24سنة)  15يف املائة — أيّ
أعىل بأكثر من ثالث مرات من معدّل البطالة بني الكبار ( 4.6يف
املائة) .ويف شمال أفريقيا وغرب آسيا ،بلغت نسبة البطالة بني
الشباب  46يف املائة و 31يف املائة ،عىل التوايل.

٤٨

يف كل منطقة من املناطق النامية ،يعترب وجود قابلة/مو ّلد من
ذوي املهارة أثناء الوالدة أقل احتماال ً بالنسبة للنساء األشد
فقرا ً
يف جنوب آسيا وأفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى ،يتوافر عاملون
صحيون مهرة يف أقل من  30يف املائة من الوالدات بني النساء يف
العرشين يف املائة األشد فقرا ً  ،باملقارنة بنسبة  80يف املائة من الوالدات
بني النساء يف العرشين يف املائة األكثر ثروة .وعىل مستوى العالم ككل،
بلغ معدّل احتمال توافر عاملني صحيني مهرة يف العرشين يف املائة
األكثر ثروة بني األرس أكثر من ضعفي ذلك االحتمال لدى العرشين يف
املائة األشد فقرا ً بني األرس ( 89يف املائة مقابل  43يف املائة).

٢٢

٢٠

٢٥
١٠

٢٠١٥

٢٠٠٠

٢٠١٥

٢٠٠٠

٢٠١٥

٢٠٠٠

٢٠١٥

٢٠٠٠

٢٠١٥

٢٠٠٠

٢٠١٠

٢٠٠٠

٢٠١٠

اﻟﻌﴩون ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺛﺮوة

٢٠٠٠

اﻟﻌﴩون ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ اﻷﺷﺪ ﻓﻘﺮا ً

٢٠١٠

سكان املناطق الريفية يظلمون عندما يتعلق األمر بكثري من
الخدمات الصحية
تميل النُظم الصحية إىل أن تكون يف أضعف أوضاعها يف املناطق
الريفية والنائية حيث تنخفض معدّالت تغطية الخدمات الصحية
باملقارنة باملناطق الحرضية .من ذلك مثالً أنه يف حني أن أكثر من 90
يف املائة من املواليد يف املناطق الحرضية يحرضها عاملون صحيون
مهرة فإن هذه النسبة ال تزيد عىل  72يف املائة يف املناطق الريفية.
كما أن الطلب عىل تنظيم األرسة يلبى بنمط مماثل ،حيث إن 70
يف املائة من سكان املناطق الحرضية أبلغوا عن تلبية احتياجاتهم
املتعلقة بتنظيم األرسة ،مقابل  60يف املائة يف املناطق الريفية .وأخرياً،
ّ
املحسنة
هناك انتشار أوسع ملصادر املياه ووسائل الرصف الصحي
يف املناطق الحرضية منها يف املناطق الريفية .وتظهر الفوارق بصورة
أقوى يف ميدان تمديد املياه باألنابيب 79 :يف املائة من سكان املناطق
الريفية تصل املياه إىل منازلهم أو أماكنهم ممددة باألنابيب ،يف حني
أن النسبة املقابلة ال تزيد عىل ثلث السكان يف املناطق الريفية.

٣٠

٢٠٠٠

كما يؤثر انعدام املساواة الحاد يف الدخل عىل جوانب أخرى من
جوانب التنمية املستدامة .وتبني البيانات االستقصائية املأخوذة
من  63بلدا ً ناميا ً يف الفرتة  2012 - 2008أن معدّل عدم االلتحاق
باملدرسة بالنسبة ألطفال األرس األشد فقرا ً أعىل بأربعة أضعاف
تقريبا ً من ذلك املعدّل بالنسبة ألطفال األرس األكثر ثروة .ويبني
تحليل  87بلدا ً تتوفر عنها البيانات االستقصائية عن الفرتة - 2005
 2014أن معدّل احتمال التقزم بني أطفال األرس األشد فقرا ً هو أعىل
بأكثر من مرتني من املعدّل املقابل بني نظرائهم األكثر ثروة.

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻮﻻدات اﻟﺘﻲ ﻳﺤﴬﻫﺎ ﻋﺎﻣﻠﻮن ﺻﺤﻴﻮن ﻣﻬﺮة ﰲ اﻟﻌﴩﻳﻦ ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ اﻷﺷﺪ ﻓﻘﺮا ً واﻟﻌﴩﻳﻦ ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ
اﻷﻛﺜﺮ ﺛﺮوة ﺑﻦﻴ اﻷﴎ ،ﺣﺴﺐ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ ٢٠٠٠ ،و ٢٠١٠أو ٢٠١٥
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ -
ﺟﻨﻮب
ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺟﻨﻮب
اﻟﺼﺤﺮاء
ﺷﻤﺎل
اﻟﺒﺤﺮ
ﺟﻨﻮب ﴍق
اﻟﻘﻮﻗﺎز
اﻟﻜﱪى
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
آﺳﻴﺎ
وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻏﺮب آﺳﻴﺎ
اﻟﻌﺎﻟﻢ
آﺳﻴﺎ ١٠٠
٩٩
٩٨
٩٨
٩٥
٩٦
٩٢ ٩٣
٩١
٩١
٨٨
٨٩
٨٣
٨٠
٨٥
٨١
٨٠
٨٢ ٧٦
٧٨
٦٨
٦٠
٦٢ ٥٩
٦٠
٥٣ ٥٤
٥٠
٥٠
٤٣
٤٠
٣٣

اﻟﺜﻐﺮة ﺑﻦﻴ اﻟﻔﻘﺮاء واﻷﻏﻨﻴﺎء

وﺟﻮد ﻋﺎﻣﻠﻦﻴ ﺻﺤﻴﻦﻴ ﻣﻬﺮة أﺛﻨﺎء اﻟﻮﻻدة ،وﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﴎة ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،واﺳﺘﺨﺪام
ّ
ّ
اﻤﻟﺤﺴﻨﺔ ،ﺣﺴﺐ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺤﺴﻦ ﻤﻟﻴﺎه اﻟﴩب ،واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻜﺎن ﻤﻟﺮاﻓﻖ اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﺴﻜﺎن ﻤﻟﺼﺪر
اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﻟﺤﴬﻳﺔ) * ٢٠١٥ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(
اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻣﺼﺎدر
ّ
اﻤﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻣﻴﺎه اﻟﴩب
) ١٨٠دوﻟﺔ(

اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻣﺮاﻓﻖ
ّ
اﻤﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ
) ١٧٩دوﻟﺔ(
ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺣﴬﻳﺔ

ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺣﴬﻳﺔ

ﻣﻨﺎﻃﻖ
رﻳﻔﻴﺔ

٩٨

ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﲆ
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﴎة
) ٦١ﺑﻠﺪاً(

ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺣﴬﻳﺔ

ﻣﻨﺎﻃﻖ
رﻳﻔﻴﺔ

ﻣﻨﺎﻃﻖ
رﻳﻔﻴﺔ

٩٢

٨٩

ﺣﻀﻮر ﻋﺎﻣﻠﻦﻴ
ﻣﻬﺮة أﺛﻨﺎء اﻟﻮﻻدات
) ٨٥ﺑﻠﺪاً(
ﻣﻨﺎﻃﻖ
رﻳﻔﻴﺔ

ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺣﴬﻳﺔ

٩١

٨١
٧٢

٧١
٦٠

٨٠
٧٠
٦٠
٥٠
٤٠
٣٠
٢٠
١٠

ﻗﻴﻢ وﻃﻨﻴﺔ

ﻗﻴﻢ وﺳﻄﻴﺔ

ﺻﻔﺮ

ﻋﲆ ﻧﻄﺎق رﺑﻌﻲ

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ ﻻﻧﺘﺸﺎر ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﰲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﺎرة ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان٢٠١٦ - ٢٠١٤ ،
أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً

٢٧
٢٣

كما يستمر عدم املساواة بني مجموعات البلدان ذات األوضاع
الخاصة .من ذلك مثالً أن معدّالت انتشار نقص التغذية أعىل بكثري
يف أقل البلدان نموا ً والبلدان النامية غري الساحلية والدول الجزرية
الصغرية النامية منها يف املناطق النامية ككل.

اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻏﺮﻴ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ
١٨

اﻟﺪول اﻟﺠﺰرﻳﺔ اﻟﺼﻐﺮﻴة اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
١٣

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
١١
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عدم تخ ّلف أحد عن الركب

مالحظة للقارئ

اإلطار العاملي ملؤرشات متابعة واستعراض أهداف التنمية املستدامة
تستند املعلومات املعروضة يف هذا التقرير إىل أحدث البيانات املتوفرة
حتى أيار/مايو  2016بخصوص مؤرشات مختارة من اإلطار العاملي
ملؤرشات أهداف التنمية املستدامة .واملؤرشات املعروضة هي املؤرشات التي
توفرت عنها بيانات كافية لتقديم صورة عامة عىل املستويني اإلقليمي
والعاملي .وقد وضع اإلطا َر العاملي للمؤرشات  1فريق الخرباء املشرتك بني
الوكاالت واملعني بمؤرشات أهداف التنمية املستدامة ،وتم االتفاق عليه
كنقطة بداية عملية ،وذلك يف الدورة  47ل ّلجنة اإلحصائية التابعة لألمم
املتحدة يف آذار/مارس  .2016واملقصود من مجموعة املؤرشات هذه هو
مصادر البيانات وأساس هذا التحليل
تمثل القيم ،بالنسبة ملعظم املؤرشات املعروضة يف هذا التقرير ،تجميعا ً
إقليميا ً أو إقليميا ً فرعياً .وعموماً ،تعترب األرقام متوسطات مرجحة
للبيانات القطرية باستخدام عدد السكان كمرجع للرتجيح .وهي ُتحسب
عىل أساس البيانات القطرية التي تجمعها الوكاالت الدولية ،استنادا ً
إىل والية كل منها وما لديها من خربة متخصصة ،من ال ُنظم اإلحصائية
الوطنية .وكثريا ً ما تسوّى البيانات الوطنية املقدمة إىل ال ُنظم اإلحصائية
الدولية بحيث تصبح صالحة للمقارنة عىل املستوى الدويل ،كما يجري
وضع تقديرات لها يف حال عدم توفرها .ووفقا ً ملا قررته اللجنة اإلحصائية
وتماشيا ً مع قرار املجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة ،6/2006
يجري إنتاج التقديرات املستخدمة يف تجميع املؤرشات العاملية بالتشاور
التام مع السلطات اإلحصائية الوطنية .وتحتفظ شعبة اإلحصاءات التابعة
تحسني نوعية البيانات وتوفرها
للبيانات الجيدة أهمية حيوية لتمكني الحكومات واملنظمات الدولية
واملجتمع املدني والقطاع الخاص والجمهور عموما ً من اتخاذ قرارات
مستنرية ومن ضمان دقة استعراض تنفيذ خطة عام  .2030عىل أن تتبع
التقدم املحرز يف تنفيذ هذه األهداف يتطلب جمع كميات غري مسبوقة من
البيانات واإلحصاءات وتجهيزها وتحليلها ونرشها ،وذلك عىل املستويات
دون الوطنية والوطنية واإلقليمية والعاملية ،بما يف ذلك تلك البيانات
واإلحصاءات املستقاة من النُظم اإلحصائية الرسمية ومن املصادر
الجديدة واملبتكرة للبيانات.
ويواجه كثري من ال ُنظم اإلحصائية يف مختلف أنحاء العالم تح ّديات يف
هذا املجال ،مما يعني أن املعلومات الدقيقة واملتاحة يف الوقت املناسب
حول بعض جوانب حياة الناس تبقى غري معروفة ،وأن مجموعات
عديدة وأفراد كثر يبقون “مختفني” ،وبالتايل فإن كثريا ً من التح ّديات
اإلنمائيـة ال تزال غري مفهومة جيداً .وقد اعرتفت البلدان يف القرار 1/70
بالدور الحاسم الذي يؤديه تعزيز جمع البيانات وبناء القدرات والتزمت
بمعالجة الفارق بني البلدان يف البيانات (الفقرة .)57

استخدامها الستعراض التقدم املحرز عىل املستوى العاملي .وال يرمي
اختيار املؤرشات يف هذا التقرير إىل عرض مجموعة من الغايـات عىل
أساس أهميتها ،فاألهداف والغايات جميعها متساوية يف األهمية ويتعيّ
أن تعالج بموجب املؤرش املالئم لكل منها.
وتستند تشكيلة املناطق واملناطق الفرعية املذكورة يف هذا التقرير إىل
التقسيمات الجغرافية التي تأخذ بها األمم املتحدة ،مع بعض التعديل
عند الرضورة لتشكيل مجموعات من البلدان ،بقدر اإلمكان ،تمكن من
االضطالع بتحليل له معنى .2
لألمم املتحدة بقاعدة بيانات تضم البيانات والبيانات الفوقية العاملية
واإلقليمية والقطرية املتاحة ألغراض مؤرشات أهداف التنمية املستدامة
املرافقة لهذا التقرير .وستصبح قاعدة البيانات هذه متاحة عىل املوقع:
.http://unstats.un.org/sdgs
ومع أن األرقام التجميعية املعروضة تعترب أسلوبا ً مريحا ً لتتبع التقدم

املحرز ،فإن حالة فرادى البلدان ضمن منطقة ما يمكن أن تختلف إىل
ح ّد كبري عن املتوسطات اإلقليمية .كما أن عرض أرقام تجميعية لجميع
املناطق يحجب واقعا ً آخر يتمثل يف افتقار كثري من أنحاء العالم إىل ما
يكفي من البيانات لتقدير االتجاهات الوطنية وإلرشاد تنفيذ السياسات
الوطنية ورصدها.

وينبغي أن يستند الرصد العاملي ،حيثما أمكن ،إىل بيانات موحّ دة
وصالحة للمقارنة تستقيها النُظم اإلحصائية الوطنية من آليات إبالغ
راسخة قطرية .ويمكن تحسني هذه اآلليات بتعزيز وظيفة التنسيق التي
تضطلع بها املكاتب اإلحصائية الوطنية و/أو املؤسسات الوطنية األخرى.
ولسد الثغرات بني البلدان يف البيانات ولتحسني صالحية البيانات
للمقارنة ،يتعني عىل البلدان أن تعتمد املعايري املتفق عليها دولياً ،يف الوقت
الذي يعمل فيه املجتمع اإلحصائي الدويل بصورة وثيقة مع الرشكاء
اإلنمائيني وغريهم من الجهات املعنية عىل تعزيز القدرات اإلحصائية
الوطنية وتحسني آليات اإلبالغ .وتلعب املنظمات الدولية واإلقليمية
واآلليات اإلقليمية دورا ً هاما ً يف تيسري تلك العمليات.
ويتطلب إنجاح هذه املبادرات العاملية جهودا ً يف مجال بناء القدرات
وحشدا ً للموارد .إضافة لذلك ،يجب استكشاف مصادر وتكنولوجيات
جديدة لجمع البيانات وللدمج بني مختلف مصادر البيانات ،بما يشمل
العمل من خالل الرشاكات مع املجتمع املدني والقطاع الخاص واألوساط
األكاديمية .وللدمج بني املعلومات املكانية الجغرافية والبيانات اإلحصائية
أهمية كبرية بالنسبة إلنتاج عدد من املؤرشات.

 1تـرد قائمـة للمؤشـرات الكاملة يف املرفـق الرابع لتقرير فريق الخرباء املشرتك بني الوكاالت واملعني بمؤرشات أهداف التنمية املستدامة(E/CN.3/2016/2/Rev.1) ،
) .(http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/2016-2-IAEG-SDGs-Rev1-A.pdf
2

ترد تشكيلة هذه املناطق الفرعية يف القسم التايل املعنون “املجموعات اإلقليمية”.
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املجموعات اإلقليمية

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
ﴍق آﺳﻴﺎ
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
ﻏﺮب آﺳﻴﺎ
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

يعرض هذا التقرير البيانات عن العالم ككل وعن املجموعات اإلقليمية
للبلدان .ومجموعات البلدان مصنفة باعتبارها مناطق “نامية” ومناطق
“متقدمة”  .3كما أن املناطق النامية مقسمة هي أيضا ً إىل مناطق فرعية
مبينة عىل الخارطة أعاله .ويستند تصنيف هذه املجموعات اإلقليمية بهذا
الشكل إىل التقسيمات الجغرافية التي تأخذ بها األمم املتحدة ،مع بعض
التعديل عند الرضورة لتشكيل مجموعات من البلدان ،بقدر اإلمكان،

تمكن من االضطالع بتحليل له معنى .وترد قائمة كاملة ببلدان كل منطقة
ومنطقة فرعية عىل املوقع .http://unstats.un.org/sdgs
وال تنطوي التسميات املستخدمة أو األسلوب املتبع يف العرض يف هذا
التقرير عىل اإلعراب عن أيّ آراء أيًّا كانت من جانب األمانة العامة لألمم
املتحدة بشأن املركز القانوني أليّ بلد أو إقليم أو منطقة ،أو لسلطاته ،أو
بخصوص ترسيم حدوده أو تخومه.

 3نظرا ً لعدم وجود اتفاق متعارف عليه لتسمية البلدان باعتبارها “متقدمة” و“نامية” أو لتحديد مناطق األمم املتحدة ،فإن هذا التمييز مستخدم هنا لألغراض اإلحصائية
وحدها.
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