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 )أ( من جدول األعمال ١8و  6و  5البنود 
 اجلزء الرفيع املستوى

املنتدى السياسي الرفيع املستتوى املينتاب تلتنميت  
املستتتتتتتتتتتداُ ق التتتتتتتتتت ي   ين تتتتتتتتتتد  رعا تتتتتتتتتت  اجمللتتتتتتتتتتس 

 االقتصادي واالجتماعي
    املسائل االقتصاد   والبيئي : التنمي  املستداُ 

 هداف التنمي  املستداُ الت دم احملرز حنو حت يق أ  
 

 ت ر ر األُني الينام  
  

 موجز 
، يتشرف األمـ  العـاأب  ي يقـدأب، علتعـاوي مـو مناومـة األمـم ٧٠/١عمال بقرار اجلمعية العامة  

املســتدامةو ويقــدأب التقريــر ااتعرامــا  عامــا  املتحــدة، التقريــر بشــقي التقــدأب اقــرز دــو لقيــة أ ــداف التنميــة 
عامليـــا  للحالـــة الرا نـــة قيمـــا يتعلـــة   ـــداف التنميـــة املســـتدامة، ااـــتنادا     أ ـــد  البيـــا   املتا ـــة عـــن 

 و)أ(املؤشرا  يف  طار املؤشرا  العاملية
 
 

  

 
 

 من بضو مناما  دوليةوألي بيا   جديدة مستكملة ورد   2٠١٧أاير/مايو  ١٠ُقد ِّأب التقرير يف  )أ( 
 (و2٠١٧ زيراي/يونيه  8ألاباب قنية )اثنية  مرةعيد  صدار ا أُ  * 
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 ُ دُ   
بشــقي  ٧٠/١مــن قرار ــا  83يُقــدأب  ــلا التقريــر بنــاك  علــ  جلكليــا مــن اجلمعيــة العامــة يف ال قــرة  - ١

 نتـــدل السيااـــي الرقيـــو املســـتول علـــ ، و ـــو ينلـــو امل2٠3٠لويـــا عاملنـــاا تنـــة التنميـــة املســـتدامة لعـــاأب 
التقـدأب اقـرز دـو لقيـة أ ـداف التنميـة املسـتدامةو ويعـد  األمـ  العـاأب التقريـر اـنواي  علتعـاوي مـو مناومــة 

ومــعه قريــة ا ــشاك املشــوك بــ  الو ــا   األمــم املتحــدةو و ــو يســتند     طــار املؤشــرا  العامليــة الــل  
املعين مبؤشرا  أ داف التنمية املستدامة، واعتمدجله اللجنة اإل صائية يف دورهتا الثامنة واألربعـ  املعقـودة 

 ة األول(و، ال رع ألا من ال صا األول واملرقE/2017/24)انار  2٠١٧يف آذار/مارس 
ويقدأب التقرير قة عامة عن التقدأب اقرز عل  الصعيد العاملي دو لقيـة األ ـداف السـبعة عشـر  - 2

ـــــواردة يف تنـــــة عـــــاأب  ـــــواقر  بيـــــا   بشـــــق ا  ـــــ   2٠3٠ال ـــــ  جل ـــــ  ملموعـــــة مـــــن املؤشـــــرا  ال ـــــاك  عل بن
سـب  عـدأب جلـواقر البيـا  ، و و ناك بعض الغااي  ال  مل جلدرج يف  له املر لة  م ـا ب2٠١٧نيساي/أبريا 

ــا ألي  ــله الغــااي  جلقــاس مبؤشــرا  مــا زالــا قيــد التنــوير املن جــيو والقــيم املبينــة قيمــا يتعلــة مبعاــم  و م 
املؤشــرا  الــواردة يف التقريــر متثــا ملــاميو عامليــة و قليميــة ودوي  قليميــةو ولســ   ــله ا ــاميو ااــتنادا    

وطنيـــة همع ــا الو ـــا   الدوليــة وققـــا  لو يــة  ـــا من ــا وتشهتـــا بيــا   مســـتمدة مــن الـــنام اإل صــائية ال
املتخصصةو وجلعدَّل البيا   الوطنية يف  ثري من األ ياي لتكوي قابلة للمقارنـة علـ  الصـعيد الـدويف، ويف 

 و(١) ال عدأب جلواقر  له البيا   لس  الو ا   الدولية قيما  جلقديرية هلا
قليميــــة واملنــــاطة دوي اإلقليميــــة الــــواردة يف  ــــلا التقريــــر    املنــــاطة ويســــتند جلكــــوين املنــــاطة اإل - 3

اجلغراقيـــة ل مـــم املتحـــدة مـــو  دتـــال بعـــض التعـــديال  الضـــرورية لكـــي ُل ـــدَّد، قـــدر اإلمكـــاي، ملموعـــا  
مـــة و وعلـــ  الـــرأم مـــن أ(2)البلـــداي الـــ  جلكـــوي ا ـــاميو املتعلقـــة  ـــا ذا  جـــدول ي األرقـــاأب اإلياليـــة املقد 

وايلة مالئمة لتتبو التقدأب اقرز، قإي  ا   قرادل البلداي داتـا مننقـة معينـة قـد  تلـا اتتالقـا     ي
وثيقــة  https://unstats.un.org/sdgsتتاح علــ  املوقـو الشــبكي التــايف اــ بـريا  عــن املتواــنا  اإلقليميـةو و 

جلكميليـة )عإلنكليزيــة ققــض( جلتضـمن املرقــة اإل صــائي للتقريـر وقاعــدة بيــا   للبيـا   العامليــة واإلقليميــة 
 والقنرية والبيا   الوص ية املتا ة املتعلقة مبؤشرا  أ داف التنمية املستدامةو

أاااــيا    ــاذ  ويشــكا جلــواقر بيــا   عاليــة اجلــودة ومصــن ة ومقدمــة يف الوقــا املنااــ  عنصــرا   - ٤
و ويتنلـ  جلتبـو التقـدأب اقـرز يف لقيـة 2٠3٠قرارا  قائمـة علـ  األدلـة و  الـة املسـاكلة عـن جلن يـل تنـة 

أ داف التنميـة املسـتدامة  ميـة أـري مسـبوقة مـن البيـا   واإل صـاكا  علـ  ييـو املسـتواي ،  ـا ينـرح 
جلعمـــا األواـــاا اإل صـــائية العامليـــة علـــ  لـــدي  لـــداي   بـــريا  أمـــاأب الـــنام اإل صـــائية الوطنيـــة والدوليـــةو و 

 وجلعزيز النام اإل صائية لتشما ييو جوان   نتاج البيا   وااتخدام ا ألأراض التنمية املستدامةو
 

__________ 

معلومـا   مــاقية جلتعلـة عملؤشــرا  الـواردة يف  ـلا التقريــر وجلـواقر البيــا   والتنـوير املن جـي ملؤشــرا  أ ـداف التنميــة   نـاك (١) 
 وhttp://unstats.un.org/sdgsاملستدامة والقائمة الكاملة للمناما  املسامهة متا ة عل  املوقو الشبكي التايفا 

جل اصـــــــــــــــيا ا موعــــــــــــــــا  اإلقليميــــــــــــــــة املســـــــــــــــتخدمة يف  ــــــــــــــــلا التقريــــــــــــــــر متا ــــــــــــــــة علـــــــــــــــ  املوقــــــــــــــــو الشــــــــــــــــبكي التــــــــــــــــايفا  (2) 
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/regional-groups/و 

https://undocs.org/ar/٧٠/١
https://undocs.org/ar/E/2017/24
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/regional-groups/
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/regional-groups/
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 ال ضاء على الف ر جبميع أشكاله يف كل ُكان - 1اهلدف   
جلــدعو اجاجــة    ، 2٠٠٠رأــم أنــه جــرل ت ــض معــدل ال قــر يف العــامل    النصــا منــل عــاأب  - 5

جلكثيــا اجل ــود لــزايدة دتــا األقــراد الــلين   يزالــوي يعيشــوي يف ققــر مــدقو، و  اــيما يف أقريقيــا جنــوب 
الصــــحراك الكــــشل، و  يــــا معــــا هتم وبنــــاك قــــدرهتم علــــ  الصــــمودو و ــــ  جلواــــيو ننــــا  ناــــم اجمايــــة 

 يغل  أيضا  أي جلكوي األشد ققرا و ا جتماعية والتخ يا من املخاطر يف البلداي املعرمة للكوار  ال 
دو ر  ١.9٠مليوي شخص يعيشـوي دوي تـض ال قـر الـدويف و ـو  ٧6٧، ُقد ِّر  أي 2٠١3يف عاأب  • 

و وميثـا  ـلا الـرقم اض امـا  ١999بليـوي شـخص يف عـاأب  ١.٧يف اليوأب، وقد جلراجو  لا العدد من 
ا  2٠١3يف املائة يف عاأب  ١١    ١999يف املائة يف عاأب  28يف معدل ال قر العاملي من  و وُاج ِّ

 ١999يف املائــة يف عــاأب  35أ ــش جلقــدأب يف شــر  وجنــوب شــر  آاــيا  يــ  اض ــض املعــدل مــن 
يف املائـــــة مـــــن النـــــاس يف أقريقيـــــا جنـــــوب  ٤2و ويف املقابـــــا،   يـــــزال 2٠١3املائـــــة يف عـــــاأب  3   

 و2٠١3الصحراك الكشل يعيشوي يف ظروف من ال قر املدقو يف عاأب 
ــــا مــــن 2٠١6ويف عــــاأب  •  ــــ ١٠،  انــــا نســــبة أدم بقلي ة مــــن العمــــال يف العــــامل يعيشــــوي يف املائ

يف املائــة  28دو ر للشــخص الوا ــد يف اليــوأب، عض ــاض مــن نســبة  ١.9٠أاــر م  قــا مــن  مــو
 2٠١6يف املائـــة مـــن العمـــال جلقريبـــا  يف عـــاأب  38و ويف أقـــا البلـــداي كـــوا ،  ـــاي 2٠٠٠يف عـــاأب 

 ال قرو يعيشوي دوي تض
واجـــد مـــن ال قـــر وعـــدأب املســـاواة وجلشـــكا ناـــم اجمايـــة ا جتماعيـــة عنصـــرا  أاااـــيا  يف الوقايـــة  • 

ييو مرا ا  ياة الناس، من تـالل مـنا ااـتحقاقا  مـن أجـا األط ـال وأم ـا  األط ـال  يف
ــــو دة واألشــــخا  ذو  اإلعاقــــة واملســــن  وال قــــراك والعــــاطل  عــــن العمــــاو وجلشــــري  اجــــديثي ال

يف املائـــة مـــن اـــكاي العـــامل ققـــض يتمتعـــوي  ٤5،  ـــاي 2٠١6بيـــا   األوليـــة    أنـــه يف عـــاأب ال
 حبماية قعالة من نااأب محاية اجتماعية وأي التغنية جلت او  جل اوات   بريا  ب  البلداي واملناطةو

يف املائة من األشخا  اللين هاوزوا ان التقاعد عل  معـا  جلقاعـد و  68،  صا 2٠١6ويف عاأب  • 
املتواض العاملي خي ي اتتالقا   قليمية  بريةو ق ـي أوقيانواـيا، عاـتثناك أاـواليا ونيوزيلنـدا،  لا بيد أي 

يف املائــة  ١٠    2٠١6 عــاأب شل، مل حيصــا علــ  معــا  جلقاعــد  يفويف أقريقيــا جنــوب الصــحراك الكــ
 ويف املائة عل  التوايف من األشخا  الل  هاوزوا ان التقاعد 22 و

ــــــة ا جتماعيــــــة أيضــــــا و  •  ــــــا  مــــــعي ة أتــــــرل    اجماي ، مل حيصــــــا 2٠١6ق ــــــي عــــــاأب وجل تقــــــر قي
يف املائــة  22املائــة مــن األشــخا  ذو  اإلعاقــة الشــديدة علــ  ااــتحقاقا  العجــز و  يف 28   

يف املائـــــــة  ٤١قاقا  البنالـــــــة و العـــــــاطل  عـــــــن العمـــــــا يف العـــــــامل علـــــــ  ااـــــــتحمـــــــن األشـــــــخا  
 والوالدا  عل  ااتحقاقا  األمومة من

ويشـــكا بنـــاك قـــدرة ال قـــراك علـــ  الصـــمود وجلعزيـــز اجـــد مـــن يـــاطر الكـــوار  ااـــواجليجية  كائيـــة  • 
ويـــواوح متواـــض أاااـــية للقضـــاك علـــ  ال قـــر املـــدقو يف معاـــم البلـــداي الـــ  جلعـــا  مـــن ال قـــرو 

بليـــــــــوي دو ر  25٠ا ســــــــائر ا قتصـــــــــادية النايـــــــــة عــــــــن الكـــــــــوار  يف الوقـــــــــا اجــــــــايف بـــــــــ  
بليـوي دو ر اــنواي و وجلو ــز يـاطر الكــوار  علــ  الصـعيد العــاملي يف البلــداي املنخ ضــة  3٠٠ و

ميـة أثـرا  الدتا والبلداي املتوانة الدتا من الشرحية الدنياو ولملـا الـدول اجلزريـة الصـغرية النا
 يتناا  مو  جم اقتصاداهتاو  
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ال ضتتتتتاء علتتتتتى اجلتتتتتوغ وتتتتتتوفذ األُتتتتتو اليتتتتت ائي والتي  تتتتت  احملستتتتتن  وتينز تتتتتز  - 2اهلتتتتتدف   
 املستداُ  الزراع 

و ولكــن 2٠٠٠ازداد  اجل ــود الراميــة    مكاقحــة اجلــوع واــوك التغليــة ازدايدا   بــريا  منــل عــاأب  - 6
لائي واــوك التغليـة للجميـو اـيتنل  بــلل ج ـود مسـتمرة ومر ــزة، القضـاك علـ  اجلـوع وانعــداأب األمـن الغـ

و  اـــــيما يف آاـــــيا وأقريقيـــــاو وجلـــــدعو اجاجـــــة    زايدة ا اـــــتثمارا  يف الزراعـــــة، مبـــــا يف ذلـــــ  اإلن ـــــا  
 اجكومي واملساعدا  اجكومية، من أجا زايدة القدرة اإلنتاجية الزراعيةو

يف املائـــة  ١5صـــا  يف التغليـــة يف ييـــو أدـــاك العـــامل مـــن اض ضـــا نســـبة األشـــخا  الـــلين يعـــانوي نق • 
ـــــــة تـــــــالل ال ـــــــوة  ١١    2٠٠2-2٠٠٠تـــــــالل ال ـــــــوة  و ويعـــــــا  دـــــــو 2٠١6-2٠١٤يف املائ

 مليوي شخص تالل ال وة ن س او 93٠مليوي شخص من نقص التغلية يف العامل، مقابا  ٧93
دوي اــــن ا امســــة  ــــانوا يعــــانوي  مليــــوي ط ــــا ١55، بي نــــا التقــــديرا  أي 2٠١6ويف عــــاأب  • 

التقـــزأب )قـــامت م م رطـــة القصـــر علقيـــاس    اـــن م، بســـب  اـــوك التغليـــة(و وعلـــ  الصـــعيد  مـــن
يف املائــــــــــة  23    2٠٠٠اأب يف املائــــــــــة يف عــــــــــ 33العــــــــــاملي، اض ــــــــــض معــــــــــدل التقــــــــــزأب مــــــــــن 

تقــز أب و واــجلا نســبة ثالثــة أرعع مــن ييــو األط ــال الــلين  ــانوا يعــانوي مــن ال2٠١6 عــاأب يف
 يف جلل  السنة يف مننق  جنوب آايا وأقريقيا جنوب الصحراك الكشلو

مليـوي ط ـا دوي اـن ا امسـة يف ييـو أدـاك العـامل مـن اهلـزال  52، عـام دـو 2٠١6ويف عاأب  • 
)مــو اض ــاض وز ــم علنســبة    طــوهلم عــادة نتيجــة نقــص  ــاد و بــري يف األأليــة و/أو بســب  

يف املائــــة، ووصــــا    معدلــــه  ٧.٧نســــبة  2٠١6ال العــــاملي يف عــــاأب مــــرض(و وبلــــهل معــــدل اهلــــز 
مليــــوي ط ــــا دوي اــــن  ٤١ آاــــياو ويف املقابــــا، أصــــي جنــــوب يف املائــــة( يف  ١5.٤األعلــــ  )
 و2٠١6يف املائة( يف عاأب  6ييو أداك العامل علوزي الزائد والسمنة ) ا امسة يف

ســتدامة و اراــا  زراعيــة قــادرة علــ  الصــمودو ويتنلــ  القضــاك علــ  اجلــوع ناــم  نتــاج أــلائي م • 
ومن جوان   لا اجل د اج اُظ عل  التنوع اجليين للنباات  واجيوا  ، األمـر الـل  يكتسـي أمهيـة 

ـــــاج الغـــــلائيو ويف عـــــاأب  ـــــة  ٤.٧، جـــــرل   ـــــ  2٠١6علغـــــة يف ملـــــايف الزراعـــــة واإلنت ـــــ  عين مالي
مصـــرف  6٠2أــراض متعلقــة عألأليــة والزراعــة يف البــلور وأري ــا مــن املــواد اجلينيــة النباجليــة أل مــن

و 2٠١٤يف املائـــة منـــد عـــاأب  2مر ـــزا   قليميـــا  ودوليـــا ، أ  بـــزايدة قـــدر ا  ١٤ بلـــدا  و 82جيـــين يف 
يف املائـة ققـض مـن السـال    ١5وُ  ِّا ا مواد جينية  يوانية بنريقة التخـزين املـشد ولكـن لنسـبة 

بلـــدا و وجلك ـــي املـــوارد اجلينيـــة املخزنـــة إلعـــادة  ١28ســـتقاة مـــن اجيوانيـــة الوطنيـــة، وققـــا  ملعلومـــا  م
يف املائة ققض من السـال   اجيوانيـة الوطنيـة يف  ـال انقرامـ او ويف شـباا/قشاير  ٧جلكوين نسبة 

 اجيوانية اقلية   ا يف تنرويف املائة من السال    2٠، صن ا نسبة 2٠١٧
لتعزيز القدرة اإلنتاجية الزراعيةو ولكن مؤشـر التوج ـه الزراعـي، ومن الضرور  زايدة ا اتثمارا   • 

مي مقســومة علــ   صــة  ــله القنــاع الــل  يعــرَّف  نــه  صــة قنــاع الزراعــة يف اإلن ــا  اجكــو 
ـــاجلحمل اقلـــي اإليـــايف، اض ـــض مـــن  يف     2٠١3يف عـــاأب  ٠.2٤    2٠٠١يف عـــاأب  ٠.38الن

 و2٠١5يف عاأب  2١.٠
واض ضــا  صــة قنــاع الزراعــة مــن املعونــة املخصصــة للقناعــا  يف البلــداي األعضــاك يف جلنــة  • 

يف املائـــــة جلقريبـــــا   2٠املســـــاعدة اإلكائيـــــة ملنامـــــة التعـــــاوي والتنميـــــة يف امليـــــداي ا قتصـــــاد  مـــــن 
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يف املائـــة يف أواتـــر التســـعينا ، وبقيـــا يف ذلـــ  املســـتول  ـــ   ٧منتصـــا الثمانينـــا      يف
و ويب    لا ا ض اض لـول املسـاعدا  مـن متويـا البنيـة التحتيـة واإلنتـاج    زايدة 2٠١5 عاأب

 الو يز عل  القناعا  ا جتماعيةو
بلــــدا  أاــــعارا  فليــــة مرجل عــــة أو متواــــنة ا رجل ــــاع لصــــنا وا ــــد  2١، شــــ د 2٠١6ويف عــــاأب  • 

توايهتا التارخييـــةو ويقـــو أ ثـــر مـــن اجبـــوب الـــ  جلشـــكا اـــلعا  ألائيـــة أاااـــية، قيااـــا     مســـ أو
ثالثــة عشــر بلــدا  مــن  ــله البلــداي يف أقريقيــا جنــوب الصــحراك الكــشلو أمــا األاــباب الرئيســية 
 رجل ــــــاع األاــــــعار قكانــــــا اض ــــــاض النــــــاجلحمل اقلــــــي واض ــــــاض قيمــــــة العملــــــة وانعــــــداأب األمــــــنو 

 ا رجل اع اقلي يف أاعار الوقود أيضا     ازدايد أاعار األأليةو وأدل

وأ ـــرز بعـــض التقـــدأب يف هنـــ   صـــول جلشـــو ا  يف األاـــوا  الزراعيـــة العامليـــةو ققـــد اض ضـــا  • 
ــــة بنســــبة  ــــة العاملي ــــ 9٤ عــــا   الصــــادرا  الزراعي و 2٠١٤   عــــاأب  2٠٠٠ة مــــن عــــاأب يف املائ

، ا ــل أعضــاك منامــة التجــارة العامليــة قــرارا  وزاراي  بشــقي  لغــاك 2٠١5 ــانوي األول/ديســمش  ويف
 صدير املنتجا  الزراعية وجلقييد جلدابري التصدير ذا  األثر املماثاو عا   جل

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

، لققا  جنازاٌ  ع رة يف العديد من اجلب ا  الصحيةو بيد أي بلوغ الغااي  2٠٠٠منل عاأب  - ٧
يسـتلزأب جلسـريو وجلـرية التقـدأب، و اصـة يف املنـاطة  2٠3٠امة حبلول عاأب الصحية من أ داف التنمية املستد

 ال  جلتحما أ ش ع ك من األمراضو
 

 الصح  اإلجنا ي  وصح  األم والوليد والطفل  
مولـود  ١٠٠ ٠٠٠ الة وقاة ن ااية لكـا  2١6بلهل معدل الوقيا  الن ااية عل  صعيد العامل  • 

 2٠3٠ الـة وقـاة ن ااـية حبلـول عـاأب  ٧٠أايـة أقـا مـن و ويتنلـ  لقيـة 2٠١5 ي يف عـاأب 
يف املائـــة علـــ  األقـــا، أ  أ ثـــر مـــن مـــعا املعـــدل الســـنو   ٧.5معـــدل اض ـــاض اـــنو  قـــدره 

ة مـــن معاـــم الوقيـــا  الن ااـــيةو و وميكـــن الوقايـــ2٠١5   عـــاأب  2٠٠٠للتقـــدأب اقـــرز مـــن عـــاأب 
ـــاك  ـــول العـــامل مـــن الرعايـــة يف املائـــة مـــن املواليـــد ا ٧8، ااـــت اد  نســـبة 2٠١6عـــاأب  ويف أل ي

ــــو دة، مقابــــا  ــــة يف عــــاأب  6١املــــا رة أثنــــاك ال ــــا جنــــوب الصــــحراك 2٠٠٠يف املائ و أمــــا يف أقريقي
 و2٠١6يف املائة من املواليد األ ياك يف عاأب  53الكشل، قلم يتجاوز املعدل نسبة 

ــــــا  األط ــــــال دوي اــــــن ا امســــــة يف أرجــــــاك العــــــامل  •  ــــــ ٤3 ــــــاي معــــــدل وقي ــــــة وق  اة لكــــــا ال
ــــا  ــــلا املعــــدل اض امــــا بنســــبة 2٠١5مولــــود  ــــي يف عــــاأب  ١ ٠٠٠ ــــل  ٤٤و وميث يف املائــــة من
ــــا جنــــوب 2٠٠٠ عــــاأب ــــا  بــــ  األط ــــال دوي اــــن ا امســــة مرجل عــــة يف أقريقي ــــزال الوقي و و  جل

 و2٠١5مولود  ي يف عاأب  ١ ٠٠٠ الة وقاة لكا  8٤الصحراك الكشل،  ي  اجلا 
تالل الثمانية والعشرين يوما األو  من عمر م )قوة  ديثي الـو دة(و يكوي األط ال أ ثر مع ا  • 

ـــــو دة يف أرجـــــاك العـــــامل 2٠١5ويف عـــــاأب  ـــــا   ـــــديثي ال ـــــهل معـــــدل وقي ـــــة وقـــــاة لكـــــا  ١9، بل  ال
و 2٠٠٠ مولود  ي يف عـاأب ١ ٠٠٠ الة وقاة لكا  3١مولود  ي، أ  عض اض من  ١ ٠٠٠

جنـــوب آاـــيا ويف أقريقيـــا جنـــوب الصـــحراك الكـــشل، وجلبلـــهل وقيـــا  املواليـــد أعلـــ  نســـبة يف واـــض و 
  و2٠١5مولود  ي يف  ا من  له املناطة يف عاأب  ١ ٠٠٠وقاة لكا  29مبعدل 
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جلعــد الوقايــة مــن اجمــا العــارض واجــد مــن  ــا   محــا املرا قــا  مــن تــالل جعــا تــدما   • 
النســـاك واألط ـــال  الصـــحة اجلنســـية واإلجنابيـــة يف متنـــاول اجلميـــو مـــن املتنلبـــا  اجيويـــة لصـــحة

    ١5، بلغـــــا نســـــبة النســـــاك يف اـــــن اإلجنـــــاب )مـــــن 2٠١٧واملـــــرا ق  ورقـــــا  مو ويف عـــــاأب 
اــنة( يف أرجــاك العــامل اللــواب جــرل جللبيــة  ــاجت ن مــن تــدما  جلناــيم األاــرة عاــتخداأب  ٤9

 نــــا  بعالقــــة اقــــواي، أ  بــــزايدةيف املائــــة مــــن النســــاك املتزوجــــا  أو املرجلب ٧8أاــــالي   ديثــــة 
و وقـد أ ـرز جلقـدأب  بـري يف أقـا البلـداي كـوا، 2٠٠٠يف املائة ال  لققـا يف عـاأب  ٧5نسبة  عن

 و2٠١٧   عاأب  2٠٠٠نقنة ميوية من عاأب  ١8مو زايدة 
 ١9 و ١5قا   ن جلواوح أعمار ن ب  عل  الصعيد العاملي، اض ض معدل الو دا  ب   املرا  • 

؛ ويف أمريكــا الشــمالية وجنــوب آاــيا، 2٠١5   عــاأب  2٠٠٠يف املائــة مــن عــاأب  2١عامــا بنســبة 
يف املائــةو بيــد أي معــدل الــو دة لــدل املرا قــا    يــزال مرجل عــا يف ثلثـــي  5٠اض ــض   ثــر مــن 

 و2٠١5قتاة مرا قة يف عاأب  ١ ٠٠٠و دة لكا  2٠ييو البلداي،  ي  اجلا أ ثر من 
 

 األُراض امليند    
 2٠١5أ ــرز جلقــدأب  بــري يف مكاقحــة األمــراض املعديــةو قعلــ  الصــعيد العــاملي اــجلا يف عــاأب  • 

مـــن  ١ ٠٠٠يف املائـــة مـــن اإلصـــاع  اجلديـــدة ب ـــريوس نقـــص املناعـــة البشـــرية لكـــا  ٠.3نســـبة 
ا امســــــة عشــــــرة،  ــــــدثا نســــــبة األشــــــخا  أــــــري املصــــــاب ؛ ومــــــن بــــــ  األط ــــــال دوي اــــــن 

لــــــ  البيــــــا   اض امــــــا بنســــــبة ديــــــدة عل ــــــريوسو ومتثــــــا جلاملائــــــة مــــــن اإلصــــــاع  اجل يف ٠.٠8
و وظلا معد   اإلصـابة ب ـريوس 2٠٠٠يف املائة، عل  التوايف، منل عاأب  ٧١ املائة و يف ٤5

 صــابة  ١.5نقــص املناعــة البشــرية األعلــ  يف أقريقيــا جنــوب الصــحراك الكــشل،  يــ  اــجلا 
 شخص أري مصابو ١ ٠٠٠جديدة لكا 

ة علســــــا يف أرجــــــاك العــــــامل، مليــــــوي  صــــــابة جديــــــد ١٠.٤أبلــــــهل عــــــن وقــــــوع ، 2٠١5يف عــــــاأب  • 
يف املائــة  ١٧شــخص، أو اض امــا بنســبة  ١٠٠ ٠٠٠ الــة جديــدة لكــا  ١٤2ميثــا  مــا و ــو

مريضـــــــا  9٤ملـــــــالراي يف العـــــــامل ، بلـــــــهل معـــــــدل اإلصـــــــابة ع2٠١5و ويف عـــــــاأب 2٠٠٠ منــــــل عـــــــاأب
و 2٠٠٠ائـــــة منـــــل عـــــاأب يف امل ٤١ شـــــخص معـــــرض للخنـــــر، عض ـــــاض نســـــبته ١ ٠٠٠ لكـــــا
بليـوي شـخص    العـالج والرعايـة اجلماعيـة أو ال رديـة ل مـراض  ١.6، ا تـاج 2٠١5 عاأب ويف

 و2٠١٠يف املائة عن عاأب  2١املدارية امل ملة، عض اض نسبته 
مليــوي وقــاة  ٠.9، مبــا قي ــا 2٠١5مليــوي وقــاة    الت ــاب الكبــد يف عــاأب  ١.3٤جلعــزل  ــوايف  • 

كبد عكو وميكن الوقايـة مـن الت ـاب الكبـد عك عـن طريـة اللقا ـا ؛ وازداد  بسب  الت اب ال
 ـــــال الــــلين بلغـــــوا اـــــنة مـــــن عمـــــر م جلغنيــــة اللقا ـــــا  يف أرجـــــاك العـــــامل هلــــلا املـــــرض بـــــ  األط

 و2٠١5يف املائة يف عاأب  8٤    2٠٠٠يف املائة يف عاأب  29 من
ــــة  •  ــــاه املقمونــــة مــــن عوامــــا ا نــــر الرئيســــية ل مــــراض املعدي والوقيــــا  ا قتقــــار    تــــدما  املي

والصرف الصحي والنااقة الصحية ال  جلؤثر بشكا أري متناا  عل  أقريقيـا جنـوب الصـحراك 
الكـــــشل وواـــــض آاـــــيا وجنو ـــــاو وبلغـــــا معـــــد   الوقيـــــا  بســـــب  ا قتقـــــار    جلـــــوقري امليـــــاه 

وقــــــاة لكــــــا  23 و ٤6وتــــــدما  الصــــــرف الصــــــحي والنااقــــــة الصــــــحية يف  ــــــاجل  املننقتــــــ  
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شـــخص يف أرجـــاك  ١٠٠ ٠٠٠وقـــاة لكـــا  ١2شـــخص، علـــ  التـــوايف، مقارنـــة بــــ  ١٠٠ ٠٠٠
 و2٠١2العامل يف عاأب 

 
 األُراض غذ امليند   والصح  الين لي   

عامــــا مــــن العمــــر( بســــب  أمــــراض القلــــ  واألوعيــــة الدمويــــة  ٧٠بلغــــا الوقيــــا  املبكــــرة )قبــــا  • 
مليـــــــــوي نســـــــــمة  ١3ك الســـــــــكر   ـــــــــوايف املزمنـــــــــة وداوالســـــــــرطاي وأمـــــــــراض اجل ـــــــــاز التن ســـــــــي 

يف املائــــة مــــن ييـــــو الوقيــــا  املبكــــرة علـــــ  الصــــعيد العـــــامليو  ٤3متثــــا نســـــبة  2٠١5 عــــاأب يف
عامـــا  ٧٠ و 3٠، اض ـــض تنـــر الوقـــاة بـــ  اـــن 2٠١5   عـــاأب  2٠٠٠ال ـــوة مـــن عـــاأب  ويف

ن املعـــدل املنلـــوب يف املائـــة، أ  أقـــا مـــ ١9    23نتيجـــة أل ـــد  ـــله األاـــباب األربعـــة مـــن 
 و2٠3٠لبلوغ  دف   يض الوقيا  املبكرة مبا يعادل الثل  حبلول عاأب 

ميكــــــن لالمـــــــنراع  العقليـــــــة  ا  تيـــــــاب أي جلــــــؤد     ا نتحـــــــارو و ـــــــدثا يف العـــــــامل دـــــــو  • 
،  يـــ  يبلـــهل عـــدد الرجـــال اقتمـــا انتحـــار م 2٠١5 الـــة انتحـــار جلقريبـــا يف عـــاأب  8٠٠ ٠٠٠

 معا عدد النساكو
طرقـا علـ   ١8٠يس م جلعاطي التبهل والكحول يف زايدة ع ك األمراض أري املعديةو وقد صد   • 

ــــة بشــــقي مكاقحــــة الت ــــة منامــــة الصــــحة العامليــــة اإلطاري ــــا اجل اقي يف املائــــة  9٠بــــهل، و ــــو مــــا ميث
بليــوي شــخص، معام ــم مــن الرجــال،  ١.١اــكاي العــاملو ومــو ذلــ ، ااــت ل  أ ثــر مــن  مــن

اـــنة قـــق ثر  ١5ألقـــراد البـــالغ  ض ـــض معـــدل انتشـــار التـــدت  بـــ  او وا2٠١5التبـــهل يف عـــاأب 
، بلـــــهل 2٠١6و ويف عـــــاأب 2٠١3يف املائـــــة يف عـــــاأب  2١    2٠٠٧يف املائـــــة يف عـــــاأب  23 مـــــن

اـنة  ١5لـوا  اـنواي لكـا شـخص بـ  األقـراد البـالغ   6.٤متواض اات الك الكحول النقي 
 من العمر أو أ ثرو

البيييـــــةو قعلـــــ  الصـــــعيد العـــــاملي يعـــــد جللـــــو  اهلـــــواك الـــــداتلي واقـــــيض أ ـــــش املخـــــاطر الصـــــحية  • 
ـــــا 2٠١2 عـــــاأب يف ـــــود أـــــري ناي ـــــاجم الن ـــــي عاـــــتخداأب وق ـــــداتلي الن ـــــو  اهلـــــواك ال ، أدل جلل
ماليــ  وقــاة، بينمــا أدل جللــو  اهلــواك اقــيض النــاجم  ٤.3جلكنولوجيــا  أــري قعالــة     ــوايف  أو

أو املصــادر الصــناعية أو  ــر  الن ــااي  أو ا ــوا  الوقــود الســكين     ــوايف عــن  ر ــة املــرور 
 مالي   الة وقاةو 3

 
 املخاطر الصحي  األخرى  

مليوي شخص من جـراك  صـاع   يـة عـن  ـواد  املـرور  ١.25، جُلويف  وايف 2٠١3يف عاأب  • 
جلـــــواوح أعمــــــار م  بــــــالغ  الـــــلينعلـــــ  النـــــر ، و ــــــي الســـــب  الرئيســـــي للوقــــــاة بـــــ  الـــــل ور ال

يف  ١3عاماو وقد زاد  الوقيـا  النايـة عـن  ـواد  املـرور علـ  النـر  بنحـو  29 و ١5 ب 
 و2٠٠٠املائة عل  الصعيد العاملي منل عاأب 

شــخص بســب  جلســمم  ١٠8 ٠٠٠بـــنحو مــا يقــدر  2٠١5يف ييــو أدــاك العــامل جلــويف يف عــاأب  • 
شـــــخص، أ  عض ـــــاض قـــــدره  ١٠٠ ٠٠٠وقـــــاة لكـــــا  ١.5مقصـــــودو وميثـــــا  ـــــلا الـــــرقم  أـــــري
 و2٠٠٠املائة منل عاأب  يف 33
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 النظم الصحي  والتمو ل  
، بلـــــهل ملمـــــوع التـــــدققا  املاليـــــة الرطيـــــة املخصصـــــة للبحـــــو  النبيـــــة والصـــــحة 2٠١5يف عـــــاأب  • 

باليــ  دو ر، أ  بــزايدة  9.٧األاااــية مــن ييــو البلــداي املادــة واملنامــا  املتعــددة األطــراف 
و واــامها البلــداي األعضــاك يف جلنــة املســاعدة 2٠١٠يف املائــة علقيمــة اجقيقيــة منــل عــاأب  3٠

باليـــ  دو ر  ٤.3مبـــا ملموعـــه يـــة التابعـــة ملنامـــة التعـــاوي والتنميـــة يف امليـــداي ا قتصـــاد  اإلكائ
  لا املبلهلو من

يف املائــــة  ٤٠أي مــــا يزيــــد علــــ      2٠١5   عــــاأب  2٠٠5جلشــــري البيــــا   املتا ــــة مــــن عــــاأب  • 
شـــخص، و ـــوايف نصـــا ييـــو  ١ ٠٠٠ييـــو البلـــداي لـــدي ا أقـــا مـــن طبيـــ  وا ـــد لكـــا  مـــن
ـــو أقـــا  ١ ٠٠٠اي لـــدي ا أقـــا مـــن ثالثـــة  رمـــ  أو قـــابال  لكـــا البلـــد شـــخصو وجلقريبـــا يي

 وشخص ١ ٠٠٠البلداي كوا لدي ا أقا من طبي  وا د وأقا من ثالثة  رم  لكا 
 

ضتمان التينلتيم اجليتد املنصتل وال تاُل للوميتع وتينز تز فتر  التتينلم ُتدى  - 4اهلدف   
 احلياة للوميع

اجليد املنصا والشاما للجميو زايدة اجل ود، و  ايما يف أقريقيـا جنـوب  يتنل  لقية التعليم - 8
الصــــحراك الكـــــشل وجنــــوب آاـــــيا، ومــــن أجـــــا ال يــــا  الضـــــعي ة مــــن الســـــكاي، مبــــن قـــــي م األشـــــخا  

 اإلعاقة والشعوب األصلية واألط ال الالجيوي واألط ال ال قراك يف املناطة الري يةو ذوو
مــن بــ  ثالثــة أط ــال يف العــامل مبر لــة مــا قبــا التعلــيم ا بتــدائي  ، التحــة ط ــالي2٠١٤يف عــاأب  • 

التعلـــيم ا بتـــدائي يف الســـنة الســـابقة للســـن الرطـــي لـــدتول املـــدارس ا بتدائيـــةو أـــري أي  ـــله  أو
 أط ال ققض يف أقا البلداي كواو ١٠من  ٤النسبة بلغا 

لتعلـيم علـ  مـدل السـنوا  ا مـ  عل  الرأم من املكاا  الكبرية ال  لققا يف ا لتحا  ع • 
يف املائــة  9١عشــرة األتــرية يف ييــو أدــاك العــامل، بلــهل صــايف النســ  املعدلــة لاللتحــا  علتعلــيم 

 املائــــــة للتعلــــــيم قــــــو  الثــــــانو  يف 63 يف املائــــــة للتعلــــــيم الثــــــانو ، و 8٤ للتعلــــــيم ا بتــــــدائي، و
مليـوي، مـن م  263عملـدارس دـو  و وبلهل عدد األط ـال والشـباب أـري امللتحقـ 2٠١٤ عاأب يف
ـــــر مـــــن  6١ ـــــةو ويوجـــــد أ ث ـــــة مـــــن  يـــــايف  ٧٠مليـــــوي ط ـــــا يف اـــــن الدرااـــــة ا بتدائي يف املائ

األشــــخا  أــــري امللتحقــــ  علتعلـــــيم ا بتــــدائي والثــــانو  يف أقريقيـــــا جنــــوب الصــــحراك الكـــــشل 
 وجنوب آاياو

أ  وقــا مضــ ، قــإي العديـــد  علــ  الــرأم مــن أي عــدد األط ــال امللتحقــ  عملـــدارس أ ــش مــن • 
مــــن م   يكتســــبوي امل ــــارا  األاااــــية يف القــــراكة والرايمــــيا و وجلبــــ  درااــــا  جلقيــــيم الــــتعلم 

 بلـــــــــدا يف أقريقيـــــــــا جنـــــــــوب الصـــــــــحراك الكـــــــــشل، 2٤مـــــــــن  9األتـــــــــرية الـــــــــ  أجريـــــــــا بشـــــــــقي 
ل ا  ، أي أقـــا مـــن نصـــا التالميـــبلـــدا يف أمريكـــا الالجلينيـــة الـــ  جلتـــوقر عن ـــا بيـــ ١5مـــن  6 و
ـــــــدنيا مـــــــن يف ـــــــدائي قـــــــد ا تســـــــبوا املســـــــتواي  ال الك ـــــــاكة يف الرايمـــــــيا و   ايـــــــة التعلـــــــيم ا بت
أقــــا بلــــدا يف أقريقيــــا جنــــوب الصــــحراك الكــــشل جلتــــوقر عن ــــا بيــــا  ، ا تســــ   2٤ مــــن 6 ويف
 نصا التالميل اللين أ وا جلعليم م ا بتدائي املستواي  الدنيا من الك اكة يف القراكةو من
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قضااي اإلنصاف لداي  بريا يف ملال التعليم  س  جلقييم أجر   ديثاو ق ي ييـو البلـداي جلشكا  • 
املائـة قـدرا  يف 2٠ال  جلتواقر عن ا بيا  ،  قـة األط ـال مـن أأـس األاـر املعيشـية البالغـة نسـبت ا 

أققـر األاـر  أ ش من الك اكة يف القراكة يف  اية التعليم ا بتدائي واإلعـداد  مقارنـة عألط ـال مـن
يف املائــةو ويف معاــم البلــداي الــ  جلتــواقر عن ــا بيــا  ، اــجا أط ــال  2٠املعيشــية البالغــة نســبت ا 

 املناطة اجضرية نسبة أعل  يف القراكة مقارنة  ط ال املناطة الري يةو
علـيم يقوض نقص املدرا  املـدرب  واجالـة السـيية للمـدارس يف العديـد مـن أدـاك العـامل قـر  الت • 

ـــا جنـــوب الصـــحراك الكـــشل نســـبة منخ ضـــة نســـبيا مـــن املدراـــ   اجليـــد للجميـــوو ولـــدل أقريقي
ـــــدائي وا بتـــــدائي والثـــــانو  ) ـــــة،  ٧٤ يف املائـــــة، و ٤٤املـــــدرب  يف مر لـــــة مـــــا قبـــــا ا بت يف املائ

يف املائة، عل  التـوايف(و وعـالوة علـ  ذلـ ،   جلتـوقر الك ـرعك أو ميـاه الشـرب يف معاـم  55 و
 دارس يف املننقةوامل

بلدا  ميا، يزيد متواض نسبة املدارس ال  ميكن ا الوصـول  65ااتنادا    بيا   مستمدة من  • 
يف املائـة يف التعلـيم ا بتـدائي والثـانو  علـ   6٠   اجوااي  واإلنونا ألأراض التـدري  عـن 

بلــداي أقريقيــا جنــوب يف املائــة يف أ ثــر مــن نصــا  ٤٠الســواكو أــري أي  ــله اجصــة جلقــا عــن 
 الصحراك الكشل ال  جلتواقر عن ا بيا  و

، 2٠١5بلغــــــا املســــــاعدة اإلكائيــــــة الرطيــــــة مــــــن أجــــــا املــــــنا الدرااــــــية بليــــــوي دو ر يف عــــــاأب  • 
و و انـــا أاـــواليا وقرنســـا واململكــــة 2٠١٤بليـــوي دو ر يف عــــاأب  ١.2اض ضـــا عـــن مبلـــهل  أ 

 مالية من أ ش البلداي املسامهةواملتحدة لشينانيا العام  وأيرلندا الش
 

 حت يق املساواة  ني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات - 5اهلدف   
  يـــزال التبـــاين بـــ  اجلنســـ  قائمـــا يف أرجـــاك العـــامل،  ـــا حيـــرأب النســـاك وال تيـــا  مـــن  قـــوق ن  - 9

وال تيـــا  بـــلل املزيـــد   النســـاكاألاااـــية ومـــن قرصـــ نو واـــيتنل  لقيـــة املســـاواة بـــ  اجلنســـ  ومتكـــ 
ا  العميـــة اجلــلور الـــل   ثـــريا اجل ـــود اجثيثــة، مبـــا يف ذلـــ  األطــر القانونيـــة، ملكاقحـــة التمييــز اجلنســـ مــن
 ذا  صلةو ينجم عن مواقا أبوية ومعايري اجتماعية ما

، أقــاد  نســبة 2٠١6    2٠٠5بلــدا يف ال ــوة مــن عــاأب  8٧ااــتنادا    بيــا   مســتقاة مــن  • 
عامــا   ــن قــد جلعرمــن لعنــا  ٤9 و ١5املائــة مــن النســاك اللــواب جلــواوح أعمــار ن بــ  يف  ١9

جســـد  و/أو جنســـي علـــ  يـــد عشـــري محـــيم تـــالل قـــوة ا ثـــين عشـــر شـــ را  الســـابقة للدرااـــة 
، 2٠١2ا اتقصائيةو ويف اجا   القصول، ميكن أي يـؤد   ـلا العنـا    الوقـاةو ويف عـاأب 

لنسـاك مـن مـحااي القتـا العمـد يف أرجـاك العـامل علـ  يـد عشـري أو أ ـد قُتا جلقريبـا نصـا ييـو ا
 يف املائة من الضحااي الل ورو 6أقراد األارة، مقابا 

، 2٠٠٠زواج األط ــــال آتــــل يف ا ض ــــاض، ولكــــن لــــي  علســــرعة الكاقيــــةو ويف  ــــوايف عــــاأب  • 
عامــا   ـــن  2٤ و 2٠نســاك جلقريبـــا  ــن جلــواوح أعمــار ن بــ   3أقــاد  امــرأة وا ــدة مــن بــ  

،  انـــا النســـبة أ ثـــر قلـــيال مـــن امـــرأة 2٠١5عامـــاو ويف  ـــوايف عـــاأب  ١8جلـــزوجن قبـــا اـــن  قـــد
معـــــدل الـــــزواج  نســـــاكو ويُعـــــزل  ـــــلا الواجـــــو    اض ـــــاض أ ثـــــر  ـــــدة يف ٤وا ـــــدة مـــــن بـــــ  

 ال تيا  دوي ان ا امسة عشرة تالل جلل  ال وةو ب 
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يف املائــة  2٤جلشــويه/بو األعضــاك التنااــلية لــة   بنســبة  جلراجعــا املماراــا  الضــارة املتمثلــة يف • 
البلـداي   ـله املماراـا  مرجل عـا يف بعـض مـن و ومو ذل ،   يزال انتشـار2٠٠٠عاأب منل  وايف 

ر بيــا   ااتقصــائية مــن  ــوايف الثالثــ  الــ  جلتــواقر عن ــا بيــا   متثل ــاو ويف جللــ  البلــداي، جلا ــ
عامـا  ١9 و ١5قتيـا  جلـواوح أعمـار ن بـ   3وا دة من ب     أي أ ثر من قتاة  2٠١5 عاأب

 و2٠٠٠ عاأب خيضعن هلله العملية مقارنة حبوايف قتاة وا دة من  ا قتاجل  يف  وايف
يزيـد متواــض مقــدار الوقــا الــل  جلســتغرقه األعمــال املنزليــة وأعمــال الرعايــة أــري املدقوعــة األجــر  • 

  ثـــر مـــن ثالثـــة أمـــعاف علنســـبة للمـــرأة مقارنـــة علرجـــا، وققـــا لبيـــا   الدرااـــة ا اتقصـــائية 
بلـــدا ومننقـــةو وجلشـــري البيـــا   املتا ـــة    أي الوقـــا الـــل  جلســـتغرقه امل ـــاأب  83املســـتقاة مـــن 

 س  يف العما أري املدقوع األجروملنزلية ميثا نسبة  برية من ال جوة ب  اجلنا
علـــ  الصـــعيد العـــاملي، بلغـــا مشـــار ة املـــرأة يف الشملـــا   األ اديـــة ا لـــ  أو ملـــال  النــــواب  • 

نقــاا ميويــة مقارنــة  ١٠، أ  زاد  ققــض مبــا يعــادل 2٠١٧يف املائــة عــاأب  23.٤الوطنيــة نســبة 
شري  لا التقدأب البنيك    مـرورة التـزاأب ايااـي أقـول وجلـدابري و صـص أ ثـر و وي2٠٠٠بعاأب 

 طمو ا من أجا جلعزيز املشار ة السيااية للمرأة ومتكين او
الـ  جلتـواقر عن ـا بيـا    6٧  جلزال املرأة  ثلة متثيال  قصا يف مناصـ  اإلدارةو ويف معاـم البلـداي الــ  • 

 النساك أقا من ثل  وظائا اإلدارة العليا واملتوانةو، جلشغا 2٠١5   عاأب  2٠٠9من عاأب 

 ٤9 و ١5يف املائـة( اللـواب جلـواوح أعمـار ن بــ   52يتخـل مـا يزيـد بقليـا عـن نصــا النسـاك ) • 
عامــــا املتزوجـــــا  أو املرجلبنـــــا  بعالقــــا  اقـــــواي قـــــراراهتن بشــــقي العالقـــــا  اجلنســـــية علوامـــــي 

حيةو ويســتند  ــلا البيــاي اإل صــائي    البيــا   وااــتخداأب واــائا منــو اجمــا وا ــدما  الصــ
 بلدا يف املناطة الناميةو ٤3بلدا، من ا  ٤5علنسبة عن  2٠١2املتا ة من  وايف عاأب 

 
ضتتتتتتمان تتتتتتتوافر امليتتتتتتاح وختتتتتتدُات الصتتتتتترف الصتتتتتتحي للوميتتتتتتع و دار تتتتتتا  - ٦دف اهلتتتتتت  

 ُستداُ   دارة
و دارة الــــنام اإليكولوجيــــة للميــــاه  ي اجصــــول علــــ  امليــــاه وتــــدما  الصــــرف الصــــحي ا منــــة  - ١٠

العلبـــــة بنريقـــــة اـــــليمة يعـــــد مـــــن األمـــــور الضـــــرورية جمايـــــة الصـــــحة البشـــــرية ولقيـــــة ا اـــــتدامة البيييـــــة 
 ا قتصاد و وا زد ار

يف املائــة مــن اــكاي العــامل(  9٠باليــ  شــخص )أ  أ ثــر مــن  6.6، ااــتخدأب 2٠١5يف عــاأب  • 
بالي  شـخص )أ ثـر مـن ثلثـي اـكاي العـامل( مراقـة  ٤.9مصادر فسنة ملياه الشرب وااتخدأب 

فســنة للصــرف الصــحيو ويف  لتــا اجــالت ، يعــيني أألــ  اقــروم  يف املنــاطة الري يــةو وجلــوقري 
علــــ   اراــــة التغــــوا يف العــــراك تــــدما  الصــــرف الصــــحي األاااــــية جلميــــو النــــاس والقضــــاك 

املنـاطة الري يـة يف واـض آاـيا وجنو ـا،  ا منة ايتنل  جلسريو وجلرية التقدأب بدرجة  بـرية يف أري
 وشر  آايا وجنوب شرق ا، ويف أقريقيا جنوب الصحراك الكشلو

جلعتمــــد اإلدارة ال عالـــــة للميـــــاه والصـــــرف الصـــــحي علـــــ  مشـــــار ة طائ ـــــة وااـــــعة مـــــن أصـــــحاب  • 
 2٠١٧-2٠١6املصلحة، مبـا يف ذلـ  ا تمعـا  اقليـةو وقـد أظ ـر ااتقصـاك أجـر  يف ال ـوة 
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ا يبـة عليـه جلنبـة  جـراكا  فـددة بومـوح إلشـراك  ٧٤ يف املائة مـن البلـداي الــ 8٠ ثر منأي أ
 املست يدين من ا دما /ا تمعا  اقلية يف  دارة املياه والصرف الصحيو

يعيني أ ثـر مـن بليـو  شـخص يف العـامل يف بلـداي جلعـا  مـن قـرا اإلج ـاد املـائي، الـل  يُعـر ف  • 
ا اــت الك اإليــايف للميــاه العلبــة    املــوارد اإلياليــة للميــاه العلبــة املتجــددة  نــه ارجل ــاع نســبة 

يف املائةو وجلعا  مناطة مشال أقريقيا وأـرب آاـيا مـن مسـتواي   ج ـاد  25حبي  جلتجاوز عتبة 
 يف املائة،  ا يقو  ا تمال  دو  مشكلة ندرة املياه يف املستقباو 6٠مائي جلتجاوز 

الـ  أجابـا علـ  ا اتقصـاك بشـقي  ١3٠يف املائة من البلـداي الــ  65أقاد  ، 2٠١2يف عاأب  • 
 اإلدارة املتكاملة للموارد املائية   ا جلنبة تننا لةدارة عل  الصعيد الوطينو 

جلزايـــد  املســـاعدة اإلكائيـــة الرطيـــة املوج ـــة لقنـــاع امليـــاه جلزايـــدا منـــردا، ولكن ـــا ظلـــا اثبتـــة نســـبيا   • 
يف املائة جلقريبا منل  5دقوعا  املساعدة اإلكائية الرطية،  ي  ظلا نسبت ا  حصة من ملموع م

، بلـهل ملمـوع مـدقوعا  املسـاعدة اإلكائيـة الرطيـة املوج ـة    قنـاع 2٠١5و ويف عاأب 2٠٠5عاأب 
 و2٠٠5يف املائة علقيمة اجقيقية منل عاأب  6٧بالي  دو ر، أ  بزايدة قدر ا  8.6املياه 

 
ضتتتتمان  صتتتتوب اجلميتتتتع  تكلفتتتت  ُيستتتتورة علتتتتى ختتتتدُات الطاقتتتت  احلد  تتتت   - 7اهلتتتتدف   

 واملستداُ  املوثوق 
  ي ي التقدأب اقرز يف  ـا ملـال مـن ملـا   الناقـة املسـتدامة عملتنلبـا  الالزمـة لتمكـ  اجلميـو  - ١١

الناقةو وايتنل   جراك من اجصول عل  الناقة ولقية الغااي  املتعلقة علناقة املتجددة و  اكة ااتخداأب 
لسينا   قيقيـة يف  ـلا الصـدد رقـو مسـتول التمويـا و بـداك التزامـا  أ ثـر جـرأة علـ  صـعيد السيااـا ، 

    جان  ااتعداد البلداي لتوايو ننا  ااتخداأب التكنولوجيا  اجلديدة بدرجة  بريةو
ـــزايدة 2٠١٤أب يف املائـــة مـــن اـــكاي العـــامل يف عـــا 85.3جلـــواقر  الك ـــرعك ملـــا نســـبته  •  ، أ  أي ال

ــــة منــــل عــــاأب  ٠.3جلتجــــاوز  مل بليــــوي شــــخص، معام ــــم  ١.٠6و و ــــلا يعــــين أي 2٠١2يف املائ
رعكو ويعـــيني نصـــا  ـــؤ ك الســـكاي اـــكاي املنـــاطة الري يـــة، مـــا زالـــوا يعيشـــوي بـــدوي   ـــ مـــن
 أقريقيا جنوب الصحراك الكشلو يف

ملائــــــة يف ا 5٧.٤الن ــــــي ملــــــا نســــــبته  جلــــــواقر  أنــــــواع الوقــــــود والتكنولوجيــــــا  الناي ــــــة ألأــــــراض • 
ـــــزايدة ط ي ـــــة عـــــن نســـــبة 2٠١٤الســـــكاي يف عـــــاأب  مـــــن ـــــ  اـــــجلا  56.5، أ  ب ـــــة ال يف املائ
باليــــ  شــــخص، معام ــــم يف آاــــيا وأقريقيــــا جنــــوب  3و قــــال يــــزال أ ثــــر مــــن 2٠١2 عــــاأب يف

 الصحراك الكشل، فروم  من وقود الن ي النايا والتكنولوجيا  األ ثر   اكةو
   صـــة ااـــت الك الناقـــة املتجـــددة مـــن ا اـــت الك الن ـــائي للناقـــة بنســـبة ط ي ـــة،  يـــ  زاد • 

و ويعــزل اجلــزك 2٠١٤يف املائــة يف عــاأب  ١8.3    2٠١2يف املائــة يف عــاأب  ١٧.9انتقلــا مــن 
األ ــش مــن  ــله الــزايدة    زايدة ااــت الك الك ــرعك املتجــددة الــ  يــتم جلوليــد ا بوااــنة الناقــة 

شمسية والرحييةو وما زالا الناقة الشمسية والناقة الرحيية جلس ماي حبصة مييلة نسبيا املائية وال
األتــريةو والتحــد  املاثــا ا ي يف ااــت الك الناقــة، رأــم أ مــا شــ دات كــوا اــريعا يف الســنوا  

زايدة مســـامهة الناقـــة املتجـــددة يف ااـــت الك الناقـــة يف قنـــاعي التســـخ  والنقـــا، اللــــلين   ـــو
 يف املائة من ا ات الك العاملي للناقةو 8٠معا بنسبة  يستقثراي
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األ ثــــر ااــــت ال ا  2٠ـ ، ت ضــــا ثالثــــة أرعع البلــــداي الـــــ2٠١٤ و 2٠١2قيمــــا بــــ  عــــامي  • 
للناقة يف العامل من  ثاقة اات الك الناقة، ال  جلُعر ف   ا نسبة الناقة املستخدمة لكـا و ـدة 

س لقية  لا ا ض اض أاااا ب ضـا زايدة   ـاكة ااـتخداأب من الناجلحمل اقلي اإليايفو وقد جلس
الناقة يف قناعي الصناعة والنقاو أـري أي  ـلا التقـدأب مـا زال أـري  ـاف لتحقيـة الغايـة املتمثلـة 

 يف مضاع ة املعدل العاملي للتحسن يف   اكة ااتخداأب الناقةو
 

املستتتتدامق والينمالتتت  تينز تتتز النمتتتو االقتصتتتادي املطتتترد وال تتتاُل للوميتتتع و  - 8اهلتتتدف   
 الكاُل  واملنتو ق وتوفذ الينمل الالئق للوميع

 ي رقو  نتاجية العمالـة، وت ـض معـدل البنالـة و  اـيما بـ  الشـباب، ولسـ  قـر  الوصـول  - ١2
    ا دما  واملناقو املالية يعد من املكو   األاااية للنمو ا قتصاد  املستداأب والشاماو

ملي، ارجل ــــو متواــــض معــــدل النمــــو الســــنو  لنصــــي  ال ــــرد مــــن النــــاجلحمل اقلــــي علــــ  الننــــا  العــــا • 
يف املائـة  ١.6    2٠٠9و  2٠٠5يف املائـة يف ال ـوة مـا بـ  عـامي  ٠.9اإليايف اجقيقي من 

ا، ارجل ــو معــدل كــو نصــي  ال ــرد ويف أقــا البلــداي كــو 2٠١5و  2٠١٠يف ال ــوة مــا بــ  عــامي 
 2٠٠5يف املائـة قيمـا بـ  عـامي  ٤.6    2٠٠٤و  2٠٠٠من املائة قيما ب  عـامي  3.5 من
و وا ــــــل 2٠١5و  2٠١٠يف املائــــــة قيمــــــا بــــــ  عــــــامي  2.5، قبــــــا أي يــــــنخ ض    2٠٠9 و

متواـــض املعـــدل الســـنو  اإليـــايف لنمـــو النـــاجلحمل اقلـــي يف أقـــا البلـــداي كـــوا اها ـــا  ـــاثال،  يـــ  
يف املائــة قيمــا بــ  عــامي  ٤.9    2٠٠9و  2٠٠5قيمــا بــ  عـامي يف املائــة  ٧.١اض ـض مــن 

 يف املائة اقددة يف أ داف التنمية املستدامةو ٧ـ ، أ  أنه دوي بلوغ أاية الـ2٠١5و  2٠١٠
اض ضــا  نتاجيـــة العمالــة )معـــدل النمــو الســـنو  للنـــاجلحمل اقلــي اإليـــايف اجقيقــي لكـــا عامـــا(  • 

يف املائـــة  ١.9    2٠٠8و  2٠٠٠يف املائـــة قيمـــا بـــ  عـــامي  2.9علـــ  الصـــعيد العـــاملي مـــن 
ــــا  ــــلا ا ض ــــاض يف النمــــو جلنــــورا اــــلبيا لالقتصــــاد 2٠١6و  2٠٠9بــــ  عــــامي  قيمــــا و وميث

 العاملي، ويوك آاثرا البية عل  مستواي  املعيشة واألجور اجقيقيةو
ـــة     •  ، و انـــا النســـاك أ ثـــر عرمـــة 2٠١6يف املائـــة يف عـــاأب  5.٧وصـــا املعـــدل العـــاملي للبنال

للبنالــة مــن الرجــال يف ييــو ال يــا  العمريــةو و ــاي الشــباب أ ثــر عرمــة للبنالــة مــن البــالغ  
يف املائــة  ٤.٤يف املائــة وبــ  البــالغ   ١2.8ثــال  مــرا ، ققــد بلــهل معــدل البنالــة بــ  الشــباب 

يف املائـة مـن البلـداي الـ  جلـواقر  عن ـا  ٧6ن و وعالوة عل  ذل ، ق ـي أ ثـر مـ2٠١6عاأب  يف
ــــر مــــن شــــاب وا ــــد مــــن  ــــا  شــــباب أــــري ملتحــــة علناــــاأب التعليمــــي  ١٠بيــــا  ،  نــــاك أ ث

يف املائـــــة  ٧٠الشـــــباي يف  ـــــوايف عامـــــاو وجلكـــــوي الشـــــاع  أ ثـــــر عرمـــــة للبنالـــــة مـــــن  وأـــــري
 البلداي ال  جلواقر  عن ا بيا  و من

مليـوي  2٤6اـنة اض ـض مـن  ١٧و  5 ن جلواوح أعمار م ب  رأم أي عدد األط ال العامل   • 
، قمـا زالـا عمالـة األط ـال مصـدر قلـة علـهلو 2٠١2مليـوي يف عـاأب  ١68    2٠٠٠يف عـاأب 

مليـــــوي ط ـــــا( يف أعمـــــال تنـــــرة ويعمـــــا  85ويشـــــارك أ ثـــــر مـــــن نصـــــا األط ـــــال العـــــامل  )
ا أ ـش مـن األو د،  يـ  اض ـض املائة من م يف القناع الزراعـيو وأ ـرز  البنـا  جلقـدم يف 59

يف املائـــــة تـــــالل ال ـــــوة مـــــا بـــــ  عـــــامي  ٤٠عـــــدد البنـــــا  املشـــــار ا  يف عمالـــــة الن ـــــا بنســـــبة
 يف املائةو 25، بينما اض ض عدد األو د بنسبة 2٠١2و  2٠٠٠
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ـــــن الوصـــــول    ا ـــــدما  املاليـــــة األقـــــراد والشـــــر ا  مـــــن  دا •  ـــــدتا، والتعامـــــا ميك  رة التغـــــري يف ال
لتقل  يف التدققا  النقدية، ومرا مة األصول، والقياأب عاتثمارا   نتاجيةو وقـد زاد  قـر  ا مو

يف املائة عل  ننـا  العـامل  55ا ات ادة من ا دما  املالية عن طرية أج زة الصرف ا يف بنسبة 
 يف املائــة تــالل ال ــوة 5و وزاد عــدد قــروع املصــارف التجاريــة بنســبة 2٠١5و  2٠١٠بــ  عــامي 

ن ســ ا، ويرجــو اض ــاض كــو عــدد  ــله املصــارف    زايدة  ات ــة ا ــدما  املاليــة الرقميــةو وعلــ  
قرعــــا للمصــــارف التجاريــــة لكـــــا  ١٧ ج ـــــازا للصــــرف ا يف و 6٠الصــــعيد العــــاملي،  ــــاي  نــــاك 

، قـــــتا 2٠١٤و  2٠١١و ويف ال ـــــوة مـــــا بـــــ  عـــــامي 2٠١5مـــــن البـــــالغ  يف عـــــاأب  ١٠٠ ٠٠٠
صــــة البــــالغ  الــــلين لــــدي م  ســــاب  ســــاع  مصــــرقية جديــــدة وارجل عــــا  مليــــوي علــــهل  ٧٠٠

 يف املائةو 6١يف املائة     5١مؤاسة مالية من  يف
يف املائـة  5.٤، ارجل و  جم املعونة من أجا التجـارة بنسـبة 2٠١٤بعد انكما  ط يا يف عاأب  • 

انتعــــــا   بســــــب   ــــــدو  2٠١5يف عــــــاأب بليــــــوي دو ر  53.9علقيمــــــة اجقيقيــــــة لتصــــــا    
ا لتزاما  املتعلقة علبنية التحتية املتصلة علتجارة وزايدة يف كـو الـدعم املوجـه للعمـا املصـريف  يف

التجـــــارة    أقـــــا البلـــــداي كـــــوا والزراعـــــةو وزاد  ا لتزامـــــا  املتعلقـــــة بتقـــــد  املعونـــــة مـــــن أجـــــا 
بـدأ اإلطـار املتكامـا بليـوي دو رو و  ١٧.2باليـ  دو ر لتصـا     ٤.3مبقـدار  2٠١5 عاأب يف

البلــــــداي، مر لتــــــه الثانيــــــة املعــــــزز، و ــــــو بــــــر محمل للمعونــــــة مــــــن أجــــــا التجــــــارة يصــــــص لتلــــــ  
و ووصـــلا ا لتزامـــا  الـــ  أعلنت ـــا اجل ـــا  املادـــة 2٠22وايســـتمر    عـــاأب  2٠١6 عـــاأب يف

مليــوي  ١٧.3، وُدقــو عل عــا مبلــهل 2٠١6مليــوي دو ر يف عــاأب  55.3لصــاه  ــلا اإلطــار    
 ا اتيما و و ر    الصندو د

 
 قاُتتت   تتت  حتتيتتت  قتتتادرة علتتتى الصتتتمودق وحتفيتتتز التصتتتنيع املستتتتدام ال تتتاُل  - 9اهلتتتدف   

 للوميعق وت ويع اال تكار
عل  الرأم من التحسن املنرد يف  جلحمل التصنيو ويف التشغيا، ايلزأب هديد ا اتثمارا  يف أقـا  - ١3

عة مـــن النـــاجلحمل اقلـــي اإليـــايف ة الالزمـــة ومـــماي مضـــاع ة  صـــة الصـــناالبلـــداي كـــوا لتشـــييد البنيـــة التحتيـــ
 و2٠3٠جلل  البلداي حبلول عاأب  يف

جلُــوقر تــدما  النقــا ذا  الك ــاكة قــر  عمــا وثــروا  وجلــدقو عجلــة التنميــة ا قتصــاديةو ق ــي  • 
، قُــــــد ر األثــــــر ا قتصــــــاد  العــــــاملي )املباشـــــر وأــــــري املباشــــــر( للنقــــــا اجلــــــو  مببلــــــهل 2٠١5عـــــاأب 
يف املائــة مــن النــاجلحمل اقلــي اإليــايف العــامليو و  جلســ م  3.5جلريليــوي دو ر، أ  مــا يعــادل  ٧.2

ملموعــة أقــا البلــداي كــوا وملموعــة البلــداي الناميــة أــري الســا لية والــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة 
لشـــحن حبصـــص صـــغرية جـــدا يف اججـــم اإليـــايف للنشـــاا العـــاملي يف ملـــايف الســـ ر اجلـــو  وا   

 يف املائةو 2.٧يف املائة و  ١اجلو ،  ذ جلواوح  صة  ا ملموعة من ما ما ب  
ميثا التصنيو فر ـا أاااـا للتنميـة ا قتصـادية والتوظيـا وا اـتقرار ا جتمـاعيو وعلـ  الصـعيد  • 

العـــــاملي، زاد  اجصــــــة الـــــ  جلســــــ م  ـــــا القيمــــــة املضـــــاقة للتصــــــنيو يف النـــــاجلحمل اقلــــــي اإليــــــايف 
، 2٠١6و ويف عـــــاأب 2٠١6يف املائـــــة يف عـــــاأب  ١6.2    2٠٠5يف املائـــــة يف عـــــاأب  ١5.3 مـــــن
دو را يف أوروع وأمريكا الشـمالية، مقابـا  ٤ 62١نصي  ال رد من القيمة املضاقة للتصنيو  بلهل

 دو ر يف أقا البلداي كواو ١٠٠ وايف 
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للناقـة، جلـنخ ض عمومـا  ثاقـة  مو لول بلداي  ثـرية دـو صـناعا  أ ثـر   ـاكة وأقـا ااـت ال ا • 
انبعااثهتا من اث  أ سيد الكربوي لكا و دة مـن و ـدا  القيمـة املضـاقة للتصـنيوو ق ـي ال ـوة 

، ت ضــا أوروع وأمريكــا الشــمالية مــن  ثاقــة انبعااثهتــا بنســبة 2٠١٤و  2٠٠٠مــا بــ  عــامي 
أل ثـر جلصـنيعاو أـري أي  ـله يف املائةو واض ضا  ثاقة ا نبعااث  يف ييو البلداي العشرة ا 36

 ا ها ا  الواعدة   جلتجل  يف املستول العاملي لكثاقة ا نبعااث ، ألي  صة  برية مـن القيمـة
 املضاقة للتصنيو يف العامل انتقلا    بلداي ذا  مستواي  أعل  من  ثاقة ا نبعااث  عموماو

يف املائـة مـن النـاجلحمل  ١.٧ير    ، ارجل عا ا اتثمارا  املخصصة للبح  والتنـو 2٠١٤يف عاأب  • 
و وعلـــ  الصــعيد العـــاملي، 2٠٠٠يف املائــة يف عــاأب  ١.5اقلــي اإليــايف العـــاملي، بعــد أي  انـــا 

، وجلـواوح 2٠١٤ع ثا لكا مليـوي شـخص يف عـاأب  ١ ٠98بلغا نسبة البا ث     السكاي 
 ا الشماليةويف أوروع وأمريك 3 5٠٠يف أقا البلداي كوا     63 له النسبة من 

ووصـــا  جـــم املســـاعدة اإلكائيـــة الرطيـــة املوج ـــة للبنيـــة التحتيـــة ا قتصـــادية يف البلـــداي الناميـــة     • 
و و اي 2٠١٠يف املائة علقيمة اجقيقية منل عاأب  32، أ  بزايدة 2٠١5بليوي دو ر يف عاأب  5٧

 بليوي دو ر لكا من ما(و ١9)القناعاي الرئيسياي املتلقياي هللا املساعدة مها النقا والناقة 
ما قتئ التصـنيو يتحـول أ ثـر قـق ثر دـو املنتجـا  األ ثـر جلعقيـدا مـن النا يـة التكنولوجيـةو ويف  • 

 ــ  أي املنتجــا  القائمــة علــ  التكنولوجيــا  املتواــنة وال ائقــة التنــور مــا زالــا هتــيمن علــ  
ــــاج التصــــنيعي يف ا قتصــــادا  الصــــناعية ) يــــ  جلســــ م حبــــوا ــــة مــــن النــــاجلحمل  8٠يف اإلنت يف املائ

 يف املائة يف أقا البلداي كواو ١٠اإليايف للتصنيو(، قلم جلكد  صة  له املنتجا  جلصا    
نــاطة الــ   انــا معزولــة مــن قبــا انتشــر  تــدما  اهلــاجلا اقمــول بســرعة وأات ــا لســكاي امل • 

شــبكا  اهلــاجلا اقمــول ، أصــبحا 2٠١6ينضــموا    ملتمــو املعلومــا  العــامليو ويف عــاأب  أي
 اكاي أقا البلداي كواو يف املائة من 85يف املائة من اكاي العامل و  95جلغني 

 
 احلد ُو انيندام املساواة داخل البلدان وفيما  ينها - 10اهلدف   

يت ـــاو  التقـــدأب اقـــرز يف اجـــد مـــن انعـــداأب املســـاواة داتـــا البلـــد الوا ـــد وقيمـــا بـــ  البلـــدايو  - ١٤
أصــوا  البلــداي الناميــة حباجــة    جلعزيــز يف منتــداي  صــنو القــرار يف املؤاســا  ا قتصــادية  جلــزال و 

واملالية الدوليةو وعالوة عن ذل ، ورأم أي التحويال  املالية ميكن أي جلكوي مبثابة شـرايي  يـاة ألاـر 
ع جلكل ــة لويــا األمــوال امل ــاجرين العــامل  يف ا ــارج وملتمعــاهتم اقليــة يف بلــدا م األصــلية، قــإي ارجل ــا 

 زال يقلا من  له ال وائدو ما
ال ــــرد مــــن الــــدتا أو ا اــــت الك  ، لســــن نصــــي 2٠١3و  2٠٠8يف ال ــــوة مــــا بــــ  عــــامي  • 

بلــدا  ٤9يف املائــة بســرعة أ ــش مــن املتواــض الــوطين يف  ٤٠أققــر قيــة مــن الســكاي ونســبت ا  يف
 ال  جلواقر  عن ا بيا  و 83 ثالثة أرعع اكاي العامل( من البلداي الـ )جلضم

مـــن تـــالل  صـــالح ناـــاأب اجصـــص الـــل  أجـــراه صـــندو  النقـــد الـــدويف يف ا ونـــة األتـــرية، زاد  • 
الصندو  من  صة  قو  التصـويا املمنو ـة للبلـداي الناميـة )الـ  جلعـرف   ـا البلـداي الواقعـة 

 2٠١٠ائــة يف عــاأب يف امل 33للمنــاطة( مــن  M49يف املنــاطة الناميــة،  ســ  جلصــنيا القائمــة 
يف املائــة الــ  متثل ــا  ٧٤و و  جلــزال  ــله الــزايدة أقــا مــن نســبة 2٠١6يف املائــة يف عــاأب  3٧   
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الـــــــ  أعلـــــــن عن ـــــــا البنـــــــ  الـــــــدويف   ـــــــله البلـــــــداي يف العضـــــــويةو ويف  ـــــــ  أي اإلصـــــــال ا 
 قــو  يف املائــة مــن  38   جلــزال قيــد التن يــل، مل يغــري ذلــ  اجل ــد مــن نســبة الـــ 2٠١٠ عــاأب يف

 و2٠٠٠التصويا ال  متتلك ا البلداي النامية يف البن  الدويف لةنشاك والتعمري منل عاأب 
اجلسو ننا  اإلع اك من الراوأب اجلمر ية لصاه أقـا البلـداي كـوا والبلـداي الناميـة وهتييـة الاـروف  • 

ارجل عـــا ، 2٠١5و  2٠٠5املواجليــة لوصـــول صـــادراهتا    األاـــوا و ق ـــي ال ــوة مـــا بـــ  عـــامي 
نســبة بنــود التعري ــا  اجلمر يــة العامليــة الــ  جلســت يد قي ــا املنتجــا  الــ  جلنشــق يف البلــداي الناميــة 

يف املائـــة علـــ  الصـــعيد العـــاملي؛ وعلنســـبة للمنتجـــا  الـــ   5٠    ٤١علـــ   ع ـــاك ير ـــي مـــن 
 ئةو يف املا 65يف املائة     ٤9جلنشق يف أقا البلداي كوا، ارجل عا  له النسبة من 

  جلـــزال أقـــا البلـــداي كـــوا والـــدول اجلزريـــة الصـــغرية الناميـــة حباجـــة    مســـاعدة  مـــاقية لضـــماي  • 
، وصـــا ملمـــوع جلـــدققا  2٠١5 صـــوهلا علـــ  نصـــيب ا مـــن قوائـــد التنميـــة املســـتدامةو ويف عـــاأب 

ر، علـ  باليـ  دو  6 بليوي دو ر و ٤8املوارد    أقا البلداي كوا والدول اجلزرية الصغرية    
يف املائــــة مــــن الــــدتا  ٠.١5التــــوايفو و ققــــا دانيــــة بلــــداي مادــــة الغايــــة املتمثلــــة يف  صــــيص 

 القومي اإليايف لتمويا املساعدة اإلكائية الرطية املقدمة    أقا البلداي كواو

جلكل ـة التحويـا جلقا قوائد التحويال  املالية من العمال امل ـاجرين الـدولي      ـد مـا بسـب  ارجل ـاع  • 
شيـــد راـــوما جلزيـــد نســـبت ا علـــ  عمومـــاو ق ـــي املتواـــض، جل ـــرض شـــر ا  لويـــا األمـــوال ومكاجلـــ  ال

يف املائــةو و المهــا  ١١املائــة مــن املبــالهل اقولــة؛ بينمــا جل ــرض املصــارف التجاريــة راــوما نســبت ا  يف 6
وجيـا  اجلديـدة واقسـنة، مثـا يف املائـةو ولـين  انـا التكنول 3يرجل و  ثريا عن النسبة املست دقة و ـي 

البناقــا  املدقوعــة مســبقا والتحويــا عــش شــر ا  اهلواجلــا اقمولــة، جلــؤد     اض ــاض راــوأب  راــال 
ـــــواوح مـــــا بـــــ   ـــــوطن )بنســـــ  جل ـــــة(، ق ـــــي  ـــــ  ا ي ليســـــا متا ـــــة  ٤و  2األمـــــوال    ال يف املائ

 قي ا التحويال  املاليةومستخدمة عل  ننا  وااو علنسبة للكثري من القنوا  ال  متر  أو
 

جينتتتل املتتتدن واملستتتتوطنات الب تتتر   شتتتاُل  للوميتتتع و ُنتتت  وقتتتادرة علتتتى  - 11اهلتتتدف   
ستداُ   الصمود ُو

باليـ   ٤،  ـاي قرابـة 2٠١5يف العقود األترية، ش د العامل كوا  ضراي أري مسبو و ق ـي عـاأب  - ١5
ويُتوقـــو أي يـــزداد  ـــلا العـــدد     ـــوايف يعيشـــوي يف املـــدي  -يف املائـــة مـــن اـــكاي العـــامل  5٤ -شـــخص 

و وأد  اــــــرعة التواــــــو اجضــــــر     ظ ــــــور لــــــداي   ائلــــــة، 2٠3٠باليــــــ  شــــــخص حبلــــــول عــــــاأب  5
ذلـ  وجـود أعـداد متزايـدة مـن اـكاي األ يـاك ال قـرية، وزايدة جللـو  اهلـواك، وعـدأب   ايـة ا ـدما   يف مبا

ائي،  ــا جعــا املــدي أيضــا أ ثــر عرمــة للكــوار و األاااــية واهليا ــا األاااــية، والز ــا العمــرا  العشــو 
ويلــزأب لســ  التخنــيض اجضــر  واإلدارة اجضــرية مــن أجــا جعــا األمــا ن اجضــرية يف العــامل أ ثــر مشــو  

عــــدد البلـــداي الــــ  جلضــــو ايااــــا   ضــــرية علــــ  بلــــهل ، 2٠١٧أاير/مــــايو وأمنـــا ومرونــــة وااــــتدامةو ويف 
 بلداو ١٤9املستول الوطين 

ك ال قــــرية يف البلــــداي الناميــــة ســــبة اــــكاي املنــــاطة اجضــــرية الــــلين يعيشــــوي يف األ يــــااض ضــــا ن • 
و وعلـــــ  الـــــرأم مـــــن بعـــــض 2٠١٤يف املائـــــة يف عـــــاأب  3٠    2٠٠٠يف املائـــــة يف عـــــاأب  39 مـــــن

األ يـــاك ال قـــرية قـــد ااـــتمر  املكااـــ ، قـــإي العـــدد املنلـــة للســـكاي اجضـــري  الـــلين يعيشـــوي يف
جزئيا    جلسارع التحضر والنمو السكا  وا قتقار    ايااـا  األرامـي  التزايد، ويعزل ذل  يف
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، قــد ِّر عــدد اــكاي اجضــر الــلين يعيشــوي يف أ يــاك ققــرية 2٠١٤واإلاــكاي املالئمــةو ق ــي عــاأب 
 و2٠٠٠مليوي شخص من اكاي اجضر يف عاأب  ٧92مليوي شخص، عملقارنة بـ  88٠بنحو 

مــو جلزايــد عــدد األشــخا  الــلين ينتقلــوي    املنــاطة اجضــرية، عــادة مــا جلواــو املــدي  ــدود ا  • 
،  انـــا 2٠١5   عـــاأب  2٠٠٠اجلغراقيـــة  اـــتيعاب الســـكاي اجلـــددو وتـــالل ال ـــوة مـــن عـــاأب 

منـاطة العـامل قـد هـاوز  وجلـرية جلزايـد عـدد الســكاي ييـو وجلـرية اجلسـاع رقعـة األرامـي اجضـرية يف 
ــــلل ، أصــــبحا املــــدي أقــــا  ثاقــــة مــــو زايدة  جم ــــا، وأصــــبا الز ــــا اجضــــري و  ونتيجــــة ل

 اجضر  العشوائي يشكا لداي ل كاا األ ثر ااتدامة للتنمية اجضريةو
متثـا  زالـة الن ــااي  الصـلبة و دارهتـا بنريقــة آمنـة أ ــد أ ـم ا ـدما  البيييــة اجضـريةو قالن ــااي   • 

اد ا ــــار ، وجلســــب  ال يضــــا   وقــــد جلــــؤد     انتشــــار الصــــلبة أــــري ا معــــة جلــــؤد     انســــد
بلــدا تــالل ال ــوة  ١٠١األمــراض املنقولــة عمليــاهو وااــتنادا    البيــا   املســتمدة مــن املــدي يف 

يف املائـة مـن اـكاي املنـاطة اجضـرية حيصـلوي علـ   65، قـإي 2٠١3   عاأب  2٠٠9من عاأب 
 تدما  بلدية جلمو الن ااي و 

،  2٠١٤البيييـــــــةو ق ـــــــي عـــــــاأب اهلـــــــواك أ ـــــــد املخـــــــاطر الكـــــــشل علـــــــ  الصـــــــحة  يشـــــــكا جللـــــــو  • 
أشــخا   ــن يعيشــوي يف املــدي يتن ســوي  ــواك أــري  تثــا ملعــايري األمــاي  ١٠ ــا  مــن 9  ــاي

 ال   ددهتا منامة الصحة العامليةو
 

 ضمان وجود أمناط استهالك و نتاج ُستداُ  - 12اهلدف   
إلنتــــاج املســــتدام  يكــــوي مــــدملا ا وطنيــــا قــــواي لالاــــت الك وا طــــار  ١2يتنلــــ  لقيــــة اهلــــدف  - ١6
ا نــض الوطنيــة والقناعيــة، ويف املماراــا  التجاريــة املســتدامة واــلوك املســت لك ،    جانــ  التقيــد  يف

 عملعايري الدولية املتعلقة إبدارة املواد الكيميائية والن ااي  ا نرةو
أاااــــــي للتنميــــــة املســــــتدامةو وارد النبيعيــــــة  ــــــو أمــــــر قصــــــا النمــــــو ا قتصــــــاد  عــــــن ااــــــتخداأب املــــــ • 

األرقـــاأب العامليـــة جلشـــري    اها ـــا  دـــو األاـــوأا ققـــد زاد ا اـــت الك املـــاد  اقلـــي )املقـــدار  أي بيـــد
 يلـوأراأب  ١.3 يلـوأراأب      ١.2اإليايف للمـوارد النبيعيـة املسـتخدمة يف العمليـا  ا قتصـادية( مـن 

و وارجل ـــو أيضـــا ملمـــوع 2٠١٠و  2٠٠٠لكـــا و ـــدة مـــن النـــاجلحمل اقلـــي اإليـــايف قيمـــا بـــ  عـــامي 
بليــوي طــنو وجلعــزل  ٧١.٠بليــوي طــن     ٤8.٧مــن  -ا اــت الك املــاد  اقلــي تــالل ن ــ  ال ــوة 

 يف شر  آاياو  له الزايدة جزئيا    جلزايد ااتخداأب املوارد النبيعية يف ييو أداك العامل، و  ايما
جلواصـــــا البلـــــداي التصـــــد  للتحـــــداي  املرجلبنـــــة بتلـــــو  اهلـــــواك والوبـــــة وامليـــــاه والتعـــــرض للمـــــواد  • 

األطــرافو وييــو الــدول األعضــاك الكيميائيــة الســامة، وذلــ  يف ظــا ا جل اقــا  البيييــة املتعــددة 
نلــــــ  ويُ  األمــــــم املتحــــــدة جلقريبــــــا  ــــــي أطــــــراف يف   ــــــدل جللــــــ  ا جل اقيــــــا  علــــــ  األقــــــاو يف
البلــداي، مبوجــ  ا لتزامـــا  الناشــية عــن جللــ  ا جل اقيـــا ، أي جلبلــهل عنتاــاأب عــن البيـــا    مــن

ــــ وزويو  واملعلومــــا  املتعلقــــة علن ــــااي  ا نــــرة وامللــــواث  العضــــوية الثابتــــة واملــــواد املســــتن دة ل
، مل جلكـــن قـــد قـــدما البيـــا   واملعلومـــا  2٠١٤    2٠١٠أنـــه تـــالل ال ـــوة مـــن عـــاأب  أـــري

يف املائة من األطراف يف اجل اقية عزل بشقي التحكم يف نقا الن ااي  ا نرة  5٧ملنلوبة اول ا
يف املائـــة مـــن األطـــراف يف اجل اقيـــة روجلـــرداأب املتعلقـــة بتنبيـــة  ٧١والـــتخلص من ـــا عـــش اجـــدود، و 
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ــــة ــــدا  آقــــا  معينــــة تنــــرة متداول   جــــراك املواققــــة املســــبقة عــــن علــــم علــــ  مــــواد  يميائيــــة ومبي
يف املائــة مــن األطــراف يف اجل اقيــة ااــتك ومل بشــقي امللــواث  العضــوية  5١ التجــارة الدوليــة، و يف

لغــــــا بشـــــقي املـــــواد املســــــتن دة الثابتـــــةو و انـــــا ييـــــو األطــــــراف يف بروجلو ـــــول مـــــونوايل قـــــد أب
 األوزويو لنبقة

 
 اختاذ  جراءات عاجل  للتصدي لتيّذ املناخ و اثرح - 13اهلدف   

،  ذ بلغــــا درجــــة اجــــرارة رقمــــا قيااــــيا جديــــدا ينــــا ز 2٠١6ا ــــوار الكو ــــ  يف عــــاأب ااــــتمر  - ١٧
نامــة العامليــة ل رصــاد اجلويــة درجــة ميويــة قــو  درجــة اجــرارة ملــا قبــا الثــورة الصــناعية، وققــا لبيــاي امل ١.١
قمــا و واــاد  ظــروف اجل ــاف يف منــاطة  ثــرية مــن العــامل، وجل ا2٠١6 الــة املنــاع العــاملي يف عــاأب  عــن

بسب  ظا رة النينيوو وأشار  املنامة العاملية ل رصاد اجلوية أيضا يف بيا ا    أي ننـا  اجلليـد البحـر  
، و ـو اث  2٠١6مليـوي  يلـومو مربـو يف عـاأب  ٤.١٤عل  الصعيد العاملي قد جلقلـص     ـد أدم قـدره 

تول قيااــي أيضــا لتصـــا    أدم ننــا  مســجاو وارجل عــا نســبة اث  أ ســيد الكربــوي يف اجلــو    مســ
جزك يف املليوي يف جلل  السنةو ويتنل  التخ يا من جلغري املناع وآاثره ا اـت ادة مـن الـزتم الـل   ٤٠٠

 جلشــــرين الثــــا /نوقمش ٤لقــــة يف  طــــار اجل ــــا  عريــــ  بشــــقي جلغــــري املنــــاع، الــــل  دتــــا  يــــز الن ــــاذ يف 
التكيـــا واجـــد مــن املخـــاطر املرجلبنـــة عملنـــاع  و و نــاك  اجـــة    جلعزيـــز اجل ــود لبنـــاك القـــدرة علــ 2٠١6

 والكوار  النبيعيةو
من املتوقو من األطراف يف اجل ا  عري  أي جلقـوأب إبعـداد مسـامها  متتاليـة فـددة وطنيـا واإلبـالغ  • 

بشــــق ا وجلع ــــد او وجلعكــــ  املســــامها  اقــــددة وطنيــــا ا اــــتجاع  القنريــــة الرطيــــة لتغــــري املنــــاع 
طرقـــا قـــد  ١٤3،  ـــاي 2٠١٧نيســـاي/أبريا  2٠جـــراكا  املناتيـــة العامليـــةو ويف واملســـامها  يف اإل

بلــدا وامل ومــية األوروبيــة( قـــد  ١36طرقــا ) ١3٧صــدقا علــ  اجل ــا  عريــ ، و انــا مــن بين ــا 
 أبلغا مسامهاهتا اقددة وطنيا    أمانة اجل اقية األمم املتحدة اإلطارية بشقي جلغري املناعو

،  انا ابعة بلداي  ميـة قـد أمتـا بنجـاح وقـدما الصـيغة األو  2٠١٧ نيساي/أبريا 2٠يف  • 
  نن ا الوطنية للتكيا، ااتجابة لتغري املناعو 

ملعاجلـة  2٠2٠بليوي دو ر انواي حبلول عـاأب  ١٠٠التزما البلداي املتقدمة النمو ع شواك يف جلعبية  • 
و 2٠25 صــلة  ــلا املســتول مــن الــدعم  ــ  عــاأبا  تياجــا  املتصــلة عملنــاع يف البلــداي الناميــة وموا

وقـــد أاـــ ر  اجل ـــود األوليـــة املبلولـــة جشـــد املـــوارد مـــن أجـــا الصـــندو  األتضـــر للمنـــاع عـــن يـــو 
 بليوي دو ر، واألطراف من البلداي املتقدمة النمو مدعوة بقوة    زايدة دعم ا املايفو 3.١٠

آتل يف ا زدايد، عل  الرأم مـن التقـدأب اقـرز يف عدد الوقيا  ال  جلعزل    الكوار  النبيعية  • 
، 2٠١5و  ١99٠ جلن يــل ااــواجليجيا  اجــد مــن أتنــار الكــوار و ق ــي ال ــوة مــا بــ  عــامي

 مليوي شخص يف  وار  طبيعية مبلَّهل عن ا عل  الصعيد الدويفو ١.6جلويف أ ثر من 
ة للحــــد مـــن يـــاطر الكــــوار و بـــدأ  الكثـــري مــــن البلـــداي يف جلن يـــل ااــــواجليجيا  وطنيـــة وفليـــ • 

ــــر البييــــي، 2٠١5-2٠١٤وتــــالل ال ــــوة  ، أشــــار معاــــم البلــــداي املبلغــــة    أي جلقييمــــا  األث
والتشـــريعا  املتعلقـــة عملنــــاطة اقميـــة، ومشـــاريو وبــــرامحمل التكيـــا مـــو جلغــــري املنـــاع، والتخنــــيض 

 املتكاما، قد  اي هلا دور  بري يف اجد من عواما ا نر األااايةو
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 فت  احمليطتات والبحتار واملتوارد البحر ت  واستتخداُها علتى حنتو ُستتدام  - 14هلدف ا  
 لتح يق التنمي  املستداُ 

 ي ا اثر الضارة املتزايدة لتغري املناع )مبا يف ذل  لمض اقينا ( واإلقراا يف الصيد والتلو   - ١8
 ينا  يف العاملواقالبحر  أمور هتدد املكاا  األترية املتحققة يف محاية أجزاك من 

مل رطــة يف جلشــري ا ها ــا  العامليــة    ااــتمرار جلــد ور امليــاه الســا لية بســب  التلــو  والــزايدة ا • 
املغلاي  )و ي زايدة  ثريا ما جلعزل    جلدقة املغلاي  ال  لمل ا السيول من الـش،  ـا يسـب   
 ثاقـــــة يف كـــــو النبـــــاات  ومـــــو  اجيـــــاة اجيوانيـــــة مـــــن جـــــراك نقـــــص األ ســـــج (و ومـــــن أصـــــا 

م امليـاه نااما من النام اإليكولوجية البحرية الكبرية ال  جرل جلقييم ـا يف  طـار بـر محمل جلقيـي 63
ــــا  املخــــاطر  ١6العــــابرة للحــــدود،  انــــا  ــــدرج مــــمن قي ــــة جلن ــــنام اإليكولوجي ــــة مــــن ال يف املائ

الناشية عن  قراا زايدة املغلاي  يف املناطة السا ليةو و ـي جلقـو أاااـا  “العليا”و  “العالية”
 يف أوروع الغربية وجنوب وشر  آايا وتليحمل املكسي و

ثيقــا علتحــو   يف  يميــاك الكربــو   يف امليــاه، الــ  ميكــن أي يــرجلبض لمــض اقينــا  ارجلباطــا و  • 
جلسب  مع ا  بريا ألصداف و يا ا العديد من األنواع البحرية )مـن قبيـا املرجانيـا  الـ  جلبـين 
الشـــعاب املرجانيـــة والرتـــواي  ذا  األصـــداف(و وقـــد أشـــار  درااـــا  اجمومـــة البحريـــة يف 

ة يف ييو أداك العامل    أي املستواي  اجالية أالبا ما جلكوي اقينا  امل تو ة واملواقو السا لي
 تارج  دود ما قبا الثورة الصناعيةو

يقلـــــص الصـــــيد امل ـــــرا مـــــن اإلنتـــــاج الغـــــلائي، ويعـــــو  أداك الـــــنام اإليكولوجيـــــة، ويقلـــــص التنـــــوع  • 
املسـتواي   البيولوجيو وقد اض ضا نسبة األرصدة السـمكية البحريـة العامليـة الواقعـة مـمن  ـدود

و أـري أي 2٠١3يف املائـة يف عـاأب  68.6    ١9٧٤يف املائـة يف عـاأب  9٠املستدامة بيولوجيا ، من 
 و2٠١3   عاأب  2٠٠8 لا ا هاه ققد جلباطق ويبدو أنه قد ااتقر يف ال وة من عاأب 

ا يبــ  يف املائـة مـن  ٧٠جلواجـه املصـائد الصــغرية لـداي  عديـدةو وااــتجابة لـلل ، قـاأب  ــوايف  • 
بلـــــــدا وا لـــــــاد األوروو، عاـــــــتحدا  أو ومـــــــو لـــــــوائا  92علـــــــ  ااتقصـــــــاك، الـــــــلين ميثلـــــــوي 

 ايااا  أو قوان  أو تنض أو ااواجليجيا  جلست دف لديدا املصائد الصغريةو أو
جلعد املناطة البحرية اقمية عندما جلدار ب عالية وجلتواقر هلا موارد جيدة آليا   امـة جمايـة اجيـاة  • 

يف املائــة مــن البييــة البحريــة  ١3.2،  انــا املنــاطة اقميــة جلغنــي 2٠١٧ اقينــا و ويف عــاأب يف
يف املائـة  ٠.25ميـا حبـر  مـن السـا ا( و  2٠٠ا امـعة للـو اي  الوطنيـة )الواقعـة يف  ـدود 

يف املائــة مــن  يــايف مســا ة  5.3مــن البييــة البحريــة الواقعــة تــارج ننــا  الــو اي  الوطنيــة، و 
 ينا  العامليةواق

 
يمهتتا وتينز تتز استتتخداُها علتتى حنتتو  - 15اهلتتدف    محا تت  التتنظم اإل كولوجيتت  التّ تت  وتُر

كافحت  التصتحرق ووقتل تتدهور األراضتي  ُستدامق و دارة الياتت على حنو ُستدامق ُو
 وعكس ُسارحق ووقل ف دان التنوغ البيولوجي

والـنام اإليكولوجيـة الشيـة لـ رض وااـتدامة ااـتخدام ا  اي التقدأب اقرز يف اج ـاظ علـ  األنـواع  - ١9
مت ـــاواتو وقـــد جلباطـــق  وجلـــرية ققـــداي الغـــاع  ويســـتمر  جـــراك لســـينا  يف  دارة الغـــاع  علـــ  دـــو مســـتداأب 
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ومحاية املناطة اهلامة للتنوع البيولوجيو بيد أي ا ها ا  دو ا ض اض يف  نتاجية األرامي، وققداي التنـوع 
 ي، والصيد أري املشروع، وا هار عأل ياك الشية،   جلزال مصدر  قلة شديدوالبيولوج
  يـــزال صـــايف تســـارة الغـــاع  يتبـــاطؤ و  يـــزال رصـــيد الكتلـــة األ يائيـــة اجرجيـــة لكـــا  كتـــار  • 

مســتقراو و ــر  محايــة املزيــد مــن الغــاع  وقــد ازداد  املنــاطة ا امــعة  نــض اإلدارة النويلــة 
،  انـــا ا ســــارة الســــنوية 2٠١5    2٠١٠األجـــا والوتــــيص النـــوعيو وتــــالل ال ـــوة مــــن 

 ة الغاع  عل  الصعيد العاملي أقا من نصا ما  انا عليه يف قـوة التسـعينيا  الصاقية ملسا
يف املائـة  3١.6من القري العشرينو وقد اض ضا نسبة مسا ة األرامي املكسوة علغـاع  مـن 

 و2٠١5يف املائة يف عاأب  3٠.6و  2٠١٠يف املائة يف عاأب  3٠.8    ١99٠يف عاأب 
األرامــي  ــي  اليــا مشــمولة عجمايــة، ولكــن ذلــ    يشــما ييــو مخســة عشــر يف املائــة مــن  • 

املنــاطة اهلامــة للتنـــوع البيولــوجيو ومحايـــة منــاطة التنــوع البيولـــوجي الرئيســية أمـــر مــرور  لتعزيـــز 
،  2٠١٧   عـاأب  2٠٠٠ دارة املوارد النبيعية و    التنـوع البيولـوجيو وتـالل ال ـوة مـن عـاأب 

منــاطة التنـــوع البيولــوجي الرئيســـية الشيــة واجلبلـــة والواقعــة يف امليـــاه   ــاي املتواـــض العــاملي لتغنيـــة
يف املائـة  32يف املائـة، ومـن  ٤٧يف املائـة     35من تالل املناطة اقمية قد ارجل و من  العلبة
 يف املائة، عل  التوايفو ٤9يف املائة     39يف املائة، ومن  ٤3   

املائــة مــن املنــاطة اجلبليــة يف العــامل جلغني ــا أشــكال مــا مــن يف  ٧6،  انــا نســبة 2٠١٧يف عــاأب  • 
النبــاات  ا ضــراك، مبــا يف ذلــ  الغــاع  والشــجريا  واألعشــاب واقاصــيا الزراعيــةو أمــا نســبة 

يف املائـــة( وأعلـــ  يف أوقيانواـــيا  3١الغنـــاك النبـــاب علـــ  اجلبـــال ق ـــي أدم يف آاـــيا الواـــن  )
 يف املائة(و98))عاتثناك أاواليا ونيوزيلندا( 

،  ــاي  ــوايف مخــ  مســا ة اليابســة الــ  جلغني ــا 2٠١3   عــاأب  ١998تــالل ال ــوة مــن عــاأب  • 
نبــاات  قــد أظ ــر  اها ــا  مســتمرة ومنخ ضــة يف اإلنتاجيــةو وأ ثــر املنــاطة جلضــررا  ــي أمريكــا 

   التصـحر اجلنوبية وأقريقيا،  يـ  جلـؤد  املرا ـا املتقدمـة لتـد ور األرامـي، يف بعـض اجـا  ، 
يف املناطة اجلاقة، و  ايما يف املراعيو ويقوض جلد ور األرض والوبة أمـن ييـو البلـداي وجلنميت ـاو 
و ي عك  آاثر جلد ور األرامي وجلصحر ا مـن تـالل اإلدارة املسـتدامة ل رامـي هلـو أمـر أاااـي 

 لتحس   ياة وابا عيني ما يزيد عل  بليوي شخص معرم   اليا للخنرو
مر ققــــداي التنــــوع البيولــــوجي مبعــــدل م ــــزع  ســــ  مؤشــــر القائمــــة اجمــــراكو ويتزايــــد تنــــر يســــت • 

انقـــراض املرجانيـــا  بـــوجلرية أاـــرع بـــ  ييـــو قيـــا  األنـــواع الـــ  جـــرل جلقييم ـــا بســـب  الت ديـــد 
يريـة، و ـو مصـدر قلـة  املتزايد من جراك جلغـري املنـاع وا اثر اقليـةو ويقضـي مـرض ال نـراي  الُقد 

 عل  الكثري من األنواع الشمائية ويزيد من تنر انقرام او علهل آتر،
  يزال الصـيد أـري املشـروع ل  يـاك الشيـة وا هـار  ـا أمـرا فبنـا جل ـود اقاقاـة علي ـاو وجلتسـم  • 

أاــوا  ا هــار أــري املشــروع عأل يــاك الشيــة علتعقيــد و ضــو لتقلبــا  اــريعةو وميكــن أي ينمــو 
مـــن منتجـــا  األ يـــاك الشيـــة بســـرعة، قبـــا أي يســـتجي  ا تمـــو الـــدويف النلـــ  علـــ  منـــتحمل مـــا 

،  ـــاي عـــاج األقيـــال وتشـــ  الـــورد وقـــروي و يـــد القـــري جلشـــكا أ ثـــر 2٠١3لـــلل و ويف عـــاأب 
 يف املائة من ملموع املضبوطا  من منتجا  األ ياك الشية واألتشابو 6٠
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و نـاك اجل اقـاي دوليـاي ي ـدقاي    جلقااـم  ا تمو العـاملي ملتـزأب عج ـاظ علـ  التنـوع البيولـوجيو • 
، 2٠١٧ال وائــد املتقجليــة مــن ااــتخداأب املـــوارد اجلينيــة بنريقــة عادلــة ومنصــ ةو ويف نيســـاي/أبريا 

بلدا عل  املعا دة الدولية بشقي املوارد الوراثية النباجلية ل أليـة والزراعـة وصـدقا  ١٤٤صدقا 
لــ  املــوارد اجلينيــة والتقااــم العــادل واملنصــا بلــدا علــ  بروجلو ــول  أــواي بشــقي اجصــول ع 96

 للمناقو الناشية عن ااتخدام او
، بلغـــــا املســـــاعدة اإلكائيـــــة الرطيـــــة الثنائيـــــة املقدمـــــة دعمـــــا للتنـــــوع البيولـــــوجي 2٠١5يف عـــــاأب  • 

 و2٠١٤يف املائة مقارنة بعاأب  39بالي  دو ر، بزايدة يف القيمة اجقيقية قدر ا  8.8
 

 لت ويع على  قاُ  جمتمينات ُسامل  ال   هّمش فيها أ د ُو أجل حت يقا - 1٦اهلدف   

التنميتت  املستتتداُ ق و إ تت   ُكانيتت  وصتتوب اجلميتتع    اليندالتت ق و  نتتاء ُ سستتات فينالتت  
 وخاضين  للمساءل  وشاُل  للوميع على مجيع املستوايت

عــــدد جــــرائم القتــــا بــــبضك،  شــــ د  النزاعــــا  العني ــــة زايدة يف الســــنوا  األتــــرية، بينمــــا اض ــــض - 2٠
وأجليحــا قــر  أقضــا للوصــول    العدالــة لعــدد أ ــش مــن املــواطن  يف ييــو أدــاك العــاملو وجلتســب  نزاعــا  
مســـلحة شـــديدة اجـــدة يف أعـــداد  بـــرية مـــن اإلصـــاع  بـــ  املـــدني و وياـــا التقـــدأب اقـــرز يف جلعزيـــز الســـالأب 

 لمساكلة وشاملة للجميو، مت اوات ب  املناطة وداتل اووالعدالة،    جان  بناك مؤاسا  قعالة تامعة ل
شــــخص يف  ١٠٠ ٠٠٠أشــــخا  لكــــا  6.٧و  5.2، وقــــو عــــدد يــــواوح بــــ  2٠١5يف عــــاأب  • 

ييو أداك العامل محااي جلـرائم القتـا املتعمـدو ويف  ـ  اض ـض معـدل جـرائم القتـا علـ  مـدل 
يف أمريكا الالجلينية وأقريقيا جنوب الصحراك العقد املامي، يواجه الناس يف بعض البلداي الواقعة 

 الكشل وآايا تنرا متزايدا للقتا املتعمدو
جلســـتمر أشـــكال شـــ  مـــن العنـــا مـــد األط ـــال، مبـــا قي ـــا التقديـــ  الـــل  يعتمـــد علـــ  العقـــاب  • 

 2٠١6   عـــاأب  2٠٠5البـــد  وا عتـــداك الن ســـيو ووققـــا للبيـــا   املتا ـــة يف ال ـــوة مـــن عـــاأب 
ـــاك  ـــوايف  ٧6املقدمـــة مـــن  أط ـــال مـــن أصـــا  ـــا  8بلـــدا )معام ـــا مـــن البلـــداي الناميـــة(،  ن

عامــا قــد جلعرمــوا بصــورة منتامــة لشــكا مــن  ١٤أط ــال جلــواوح أعمــار م بــ  عــاأب وا ــد و  ١٠
 أشكال ا عتداك الن سي و/أو العقاب البد و

 مـا يتجلـ  يف جلزايـد   وأ رز  البلداي جلقدما اثبتا قيما يتعلة ع تشاف محااي ا هار علبشـر، • 
عــدد الضــحااي الــلين جــرل ا تشــاق م علــ  مــدل العقــد املامــيو وعلــ  الصــعيد العــاملي،  ــاي 

ي مـــحااي ا هـــار يف عـــاأب  أ ـــش مـــن عـــدد الرجـــال  2٠١٤عـــدد النســـاك وال تيـــا  اللـــواب اعُتـــشِّ
 2٠٠٤اأب يف املائـة يف عـ 8٤وال تيايو بيد أي نسبة النساك وال تيـا  شـ د  جلراجعـا بنييـا مـن 

و ويف الوقا الل  اض ضا قيه نسبة مـحااي ا هـار ألأـراض 2٠١٤يف املائة يف عاأب  ٧١   
يف املائـة  28ا اتغالل اجلنسي، ارجل عـا نسـبة مـحااي ا هـار ألأـراض السـخرةو و ـاي  ـوايف 

مـــن األط ـــال، مـــو زايدة عـــدد  2٠١٤مـــن ييـــو مـــحااي ا هـــار الـــلين م ا تشـــاق م يف عـــاأب 
 يف املائة، عل  التوايف، من ملموع الضحااي(و 8يف املائة و  2٠  عل  عدد ال تياي )ال تيا

ورمبــا ميثــا العنــا اجلنســي أ ثــر انت ا ــا   قــو  الن ــا  اثرة  للقلــةو وحيــد الــنقص يف اإلبــالغ  • 
وعــدأب جلــوقر البيــا   القابلــة للمقارنــة مــن القــدرة علــ  ااــتيعاب  ــله املشــكلة مبــدا ا الوااــوو 
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اــــنة اللــــواب جلعرمــــن للعنــــا  29و  ١8جحــــا نســــبة النســــاك  َّــــن جلــــواوح أعمــــار ن بــــ  وأتر 
يف املائـة، وذلـ   ١6اجلنسي للمرة األو  قبا بلوأ ن ان الثامنة عشـرة، بـ  صـ ر يف املائـة و 

 بلدا  من البلداي املنخ ضة الدتا واملتوانة الدتا ال  جلتوقر عن ا بيا  و 35يف 
 تجــاز قبــا اقا مــة    بــضك التقــدأب قيمــا يتعلــة بســيادة القــانوي والوصــول وجلشــري معــد   ا  • 

   العدالـــةو وعلـــ  الصـــعيد العـــاملي، ظلـــا نســـبة األشـــخا  اقتجـــزين دوي صـــدور  كـــم يف 
يف املائة من ملموع السجناك يف ال ـوة  32من  - ق م بسب  ارجلكاب جرائم دوي جلغيري جلقريبا 

مبـا يشــري    عـدأب لقيــة جلقــدأب  - 2٠١5-2٠١3ة يف ال ــوة يف املائـ 3١    2٠٠3-2٠٠5
 ملموس يف قدرة النام القضائية عل  مقاماة املت م  وفا مت م بنريقة عادلة وش اقةو

وأات ــا األنامــة واإلجــراكا  املب مــة واملر قــة والعدميــة الك ــاكة ال رصــة للمســؤول  ال ااــدين  • 
يف املائــة مــن  ١8، أبلــهل أ ثــر مــن 2٠١5رطيــةو ويف عــاأب  نتــزاع الرشــاول أو املــدقوعا  أــري ال

الشر ا  يف ييو أداك العامل عن جللقي طل  دقو رشوة مرة وا ـدة علـ  األقـاو وبلغـا النسـبة 
اإلياليــة لتلــ  الشــر ا  مــن البلــداي املنخ ضــة الــدتا والبلــداي املتواــنة الــدتا مــن الشــرحية 

 يف املائة من الشر ا  يف البلداي املرجل عة الدتاو ٤يف املائة، مقارنة مبا نسبته  25الدنيا 
ولتــوقري أاــاس اــليم للتنميــة، ينبغــي أي جلكــوي امليزانيــا  اجكوميــة شــاملة وشــ اقة وواقعيــةو ويف  • 

يف املائــة مــن ميزانياهتــا  ١٠بلــداي جلقريبــا  ــوايف  3 ـ  بلغــا نســبة الن قــا  يف بلــدين مــن  ــا 
بلداي عن جلل  النسبة مبا   يقا عن  ٧ولة وا دة من  ا الوطنية األصلية،  اد  أ ثر من د

يف املائةو ومو ذل ، لسنا موثوقية امليزانية مـو مـرور الوقـا،  يـ  بـدا  ـلا التحسـن يف  ١5
 بلداي يف جنوب آايا وشر  آايا ومننقة اقيض اهلادئو ١٠بلداي من  ا  8 وايف 

قــــو  ال رديــــة و  الــــة وصــــول  ــــا شــــخص    وميثــــا جلســــجيا املواليــــد تنــــوة أو  يف محايــــة اج • 
العدالــة وا ــدما  ا جتماعيــةو ويف الوقـــا الــل   قــة قيــه العديـــد مــن املنــاطة  ــدف جلعمـــيم 

يف املائــة ققــض ااــتنادا    البيــا    ٧١شــبه جلعمــيم جلســجيا املواليــد، بلــهل متواــض التســجيا  أو
و وم جلسـجيا 2٠١6   عـاأب  2٠١٠املتا ة عن البلـداي الـ  أُبلـهل عن ـا تـالل ال ـوة مـن عـاأب 

يف املائـــة( عـــدد ييـــو األط ـــال الـــلين جلقـــا أعمـــار م عـــن مخســـة  ٤6و دا  أقـــا مـــن نصـــا )
 أعواأب يف أقريقيا جنوب الصحراك الكشلو

ودة زايدة منردة يف التشريعا  ال  جلدعو     رية اإلعالأب، ولكن   يزال بضك أو عدأب قعاليـة  • 
بلــداي جلشــريعا  وايااــا   ١١٠مصــدر قلــةو واعتمــد أ ثــر مــن  جلن يــل  ــله القــوان  يشــكا

بلـــدا مـــن جللـــ  البلـــداي لـــي   ٤٧جلتصـــا حبريـــة اإلعـــالأبو أـــري أي جلقييمـــا  ا ـــشاك جلشـــري    أي 
مـن البلـداي األتـرل  ٤٧لدي ا أ كاأب قانونية وامحة لالاتثناكا  مـن  ـلا اجـة، بينمـا ي تقـر 

 عاأبو   وجود أ كاأب  اقية جلتعلة علتعليم ال
وجلقــوأب املؤاســا  الوطنيــة املســتقلة املعنيــة حبقــو  اإلنســاي بــدور  ــاأب يف مــماي أي جل ــي الــدول  • 

علتزاماهتــــا يف ملــــال  قــــو  اإلنســــاي ومــــماي أ  يتخلـــــا أ  أ ــــد عــــن الر ــــ و ومــــو  ايـــــة 
يف املائــة مــن البلــداي مؤاســة وطنيــة معنيــة حبقــو  اإلنســاي متتثــا  3٧،  ــاي لــدل 2٠١6 عــاأب

يف املائة من البلداي  اتعراض  5٧املت ة علي ا دوليا )مبادئ عري (، بينما تضعا  للمعايري
 أقرا ا بشقي ا متثالو



 E/2017/66 

 

22/24 17-07553 

 

 
تينز تتتتتز وستتتتتائل التنفيتتتتت  وتن تتتتتي  ال تتتتتراك  الينامليتتتتت  ُتتتتتو أجتتتتتل حت يتتتتتق  - 17اهلتتتتتدف   

 املستداُ   التنمي 
ك التــزاأب أقـــول علشـــرا ة علــ  الـــرأم مــن  صـــول بعـــض التنــورا  اإل ابيـــة، دــة  اجـــة     بـــدا - 2١

والتعــاوي لتحقيــة أ ــداف التنميــة املســتدامةو ويتنلــ   ــلا اجل ــد اجل ســا  السيااــا ، وهتييــة بييــة مؤاجليــة 
للتنمية املستدامة علـ  ييـو املسـتواي  ومـن جانـ  ييـو اجل ـا  ال اعلـة، وجلنشـيض الشـرا ة العامليـة مـن 

 أجا التنمية املستدامةو
 

 التمو ل  
، ارجل ـــو صـــايف املســـاعدة اإلكائيـــة الرطيـــة املقدمـــة مـــن البلـــداي األعضـــاك يف جلنـــة 2٠١6يف عـــاأب  • 

يف املائـــة  8.9والتنميـــة يف امليـــداي ا قتصـــاد  بنســـبة  املســـاعدة اإلكائيـــة التابعـــة ملنامـــة التعـــاوي
بليـــوي دو ر، وبـــلل  بلـــهل ذروجلـــه مـــرة أتـــرلو وشـــكلا  ١٤2.6علقيمـــة اجقيقيـــة، ليصـــا    

يف  ٠.32ة اإلكائية الرطية،  نسبة ميوية من الدتا القومي اإليايف للبلـداي األعضـاك، املساعد
يف املائـــــةو وزاد  النســـــبة  ٠.3٠وقـــــدر ا  2٠١5املائـــــة، بـــــزايدة عـــــن النســـــبة املســـــجلة يف عـــــاأب 

 اإليالية نتيجة زايدة املعونة ال  جلن ة عل  الالجي  يف البلداي املادةو ولكن    بغ ـض الناـر
، انضـما أملانيــا    2٠١6مائــةو ويف عـاأب  ٧.١عـن جلكـاليا الالجيـ ، ارجل عــا املعونـة بنسـبة 

يف لقيـة أ ـد  -الداكرك والسويد ولكسمشغ واململكـة املتحـدة والنـرويحمل  -مخسة بلداي أترل 
يف املائـــة  ٠.٧أ ـــداف األمـــم املتحـــدة، و ـــو اإلبقـــاك علـــ  املســـاعدة اإلكائيـــة الرطيـــة عنـــد نســـبة 

 أ ثر من الدتا القومي اإليايفو أو
 ــــاي للتحــــويال  املراــــلة مــــن امل ــــاجرين الــــدولي     أوطــــا م يف شــــكا لــــويال  شخصــــية  • 

، 2٠١6وجلعويضا  للعامل  أثر عمية عل  قرادل األار وا تمعا  اقلية والبلدايو ويف عـاأب 
 يف املائــــــــــــة من ــــــــــــا ٧5بليــــــــــــوي دو ر، أُراــــــــــــلا  5٧5بلــــــــــــهل  يــــــــــــايف التحــــــــــــويال  الدوليــــــــــــة 

 بليوي دو ر(    البلداي النامية، وذل  وققا أل د  التقديرا و ٤29)
 

 تكنولوجيا املينلوُات واالتصاالت  
  جلــزال تــدما  الننــا  العــريض الثابتــة ع اــة وأــري متا ــة يف شــرائا  بــرية مــن العــامل النــاميو  • 

يف املائــة يف املنــاطة  3٠ثابتــة ، بلــهل معــدل انتشــار تــدما  الننــا  العــريض ال2٠١6ق ــي عــاأب 
يف املائـة يف املنـاطة الناميـة ويف ٠.8يف املائـة و  8.2املتقدمة النمو، ولكن مل يتجاوز  ـلا املعـدل 

يف املائـة مـن السـكاي يف املنـاطة  8٠أقا البلـداي كـوا، علـ  التـوايفو وي سـتخدأب اإلنونـا  ـوايف 
يف املائــة يف أقــا البلــداي كــواو ويف  ١5طة الناميــة و يف املائــة يف املنــا ٤٠املتقدمــة النمــو، مقابــا 

،  ــــاي معــــدل انتشــــار ااــــتخداأب النســــاك لةنونــــا علــــ  مســــتول العــــامل أقــــا مــــن 2٠١6عــــاأب 
يف املائــة جلقريبــاو و  جلــزال أقــا البلــداي كــوا جلشــ د قجــوة أ ــش بــ   ١2ااــتخداأب الرجــال بنســبة 

 يف املائةو 3١اجلنس ، بنسبة جلبلهل 
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  درات ناء ال  
بليـوي دو ر يف  2١بلهل ملموع املسـاعدة اإلكائيـة الرطيـة املخصصـة لبنـاك القـدرا  والتخنـيض الـوطين  • 

يف املائة من ملمـوع املعونـة املخصصـة  سـ  القنـاع، و ـي نسـبة  ١9و وميثا  لا املبلهل 2٠١5عاأب 
باليـ  دو ر وجللقــا  5.6و وجللقــا أقريقيـا جنــوب الصـحراك الكــشل 2٠١٠ظلـا مسـتقرة منــل عـاأب 

باليــ  دو ر مــن ا مــوعو و انــا القناعــا  الرئيســية الــ  جلتلقــ   ٤.2مننقــة جنــوب وواــض آاــيا 
 بالي  دو رو 8.2املساعدة  ي اإلدارة العامة والبيية والناقة، ال  ُتصص هلا ملتمعة  مبلهل  ياليه 

 
 التوارة  

ـــ  •  املامــية، جلزايــد   صــة املنــاطة الناميــة مــن التجــارة الدوليــة، مــو زايدة  ١5تــالل الســنوا  ال
يف املائــــــة يف  ٤٤.6    2٠٠١يف املائــــــة يف عــــــاأب  3١.١صــــــادراهتا العامليــــــة مــــــن البضــــــائو مــــــن 

و وعـــالوة علـــ  ذلـــ ، ا ت اـــا املنـــاطة الناميـــة عمومـــا ب ـــائض هـــار  هـــاه بقيـــة 2٠١5 عـــاأب
ذلــ ، اض ضــا  صــة الصــادرا  العامليــة مــن البضــائو، علنســبة    أقــا البلــداي العــاملو ورأــم 
و وميكـــن أي يعـــزل 2٠١5   عـــاأب  2٠١١يف املائـــة مـــن عـــاأب  ٠.9يف املائـــة     ١.١كـــوا، مـــن 

 معام  لا التغري    اض اض أاعار السلو األااايةو
ا البلــــداي املتقدمــــة النمــــو علــــ  ، ظــــا متواــــض التعري ــــا  اجلمر يــــة، الــــ  جلنبق ــــ2٠١5ويف عــــاأب  • 

يف املائـة  6.5يف املائـة للمنتجـا  الزراعيـة و  ٠.9الواردا  من أقا البلداي كوا، مسـتقرا عنـد نسـبة 
يف املائــة للمنســوجا و وظــا متواــض التعري ــا  اجلمر يــة، الــ  جلنبق ــا البلــداي  3.2للمالبــ  و 

 و2٠١5اثبتا     د بعيد أيضا يف عاأب املتقدمة النمو عل  الواردا  من البلداي النامية، 
 

 املسائل اليناُ   
بلـــدا يف عمليــة قنريــة لرصـــد قعاليــة التنميــة،  ـــا يــدل علــ  التزام ـــا  ١25، شــارك 2٠١6يف عــاأب  • 

ــــز جلن يــــل أ ــــداف التنميــــة املســــتدامة والشــــرا ا  بــــ  أصــــحاب املصــــلحة املتعــــددين؛ وأبلــــهل  بتعزي
اقـرز عمومـا دـو الوقـاك بتلـ  ا لتزامـا و وااـُتخدما أطـر بلدا من جلل  البلداي عن التقدأب  5٤

يف املائــة مــن التــدتال  اجلديــدة الــ  دعمت ــا البلــداي  83النتــائحمل ا اصــة بتلــ  البلــداي لتحديــد 
 و2٠١6 املادة يف عاأب

 
 البياانت والرصد واملساءل   

بلــــدا مـــــن  8١معلومــــا  )ن ــــل أ ثــــر مــــن نصــــا عــــدد البلــــداي أو املنـــــاطة الــــ  جلتــــوقر عن ــــا  • 
بلـــدا أو مننقـــة ققـــض مـــن  3٧و بيـــد أي 2٠١6( تننـــا   صـــائية وطنيـــة يف عـــاأب ١5٤ أصـــا
مــــن البلــــداي واملنــــاطة الــــ  جلتــــوقر عن ــــا بيــــا   ذا  صــــلة  ــــي الــــ  جلوجــــد لــــدي ا  83أصــــا 

 جلشريعا    صائية وطنية جلتقيد جبميو املبادئ العشرة األاااية لة صاكا  الرطيةو
مليـوي دو رو ومـو  338، جللقا البلداي النامية دعما ماليا لة صاكا  قـدره 2٠١٤ ويف عاأب • 

، قإنــه 2٠١٠يف املائــة عــن النســبة املســجلة يف عــاأب  2.9أي  ــلا املبلــهل ميثــا زايدة قــدر ا  ــوايف 
يف املائـــة مـــن ملمـــوع املســـاعدة اإلكائيـــة الرطيـــةو ومـــن أجـــا جللبيـــة  ٠.١8يشـــكا اـــول نســـبة   
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يـــا   املتعلقـــة   ـــداف التنميـــة املســـتدامة، اـــتحتاج البلـــداي الناميـــة    مـــا يقـــدر متنلبـــا  الب
 ببليوي دو ر انواي للدعم اإل صائي من املصادر اقلية واجل ا  املادةو

وجلشـــكا جلعــــدادا  الســــكاي واملســــا ن مصــــدرا أوليــــا للبيــــا   امل صــــلة الالزمــــة لصــــياأة السيااــــا   • 
ــ والــــشامحمل اإلكائيـــــة وجلن يـــــ     2٠٠٧اــــنوا  املمتـــــدة مـــــن عـــــاأب  ١٠ل ا ورصــــد او وتـــــالل قـــــوة الــــ

يف املائة من البلداي أو املناطة يف أداك العامل جلقييمـا وا ـدا علـ  األقـا لتعـداد  89، أجر 2٠١6 عاأب
 بلدا أو مننقة مثا  لا املصدر األاااي للبيا  و 25السكاي واملسا ن، بينما مل يتوقر لدل 

 ـــاي لـــدل أ ثـــر مـــن نصـــا البلـــداي   2٠١5   عـــاأب  2٠١٠املمتـــدة مـــن عـــاأب  وتـــالل ال ـــوة • 
( بيــا   جلســـجيا املواليـــد  2٤6بلـــدا مــن أصـــا  ١38يف املائــة( )أ   56املنــاطة يف العـــامل ) أو

بلــداي  8يف املائــةو ويف أقريقيــا جنــوب الصــحراك الكــشل  ققــا  9٠ املــة بنســبة   جلقــا عــن 
مــن  ١٤٤مــن التغنيــةو وتــالل ن ــ  ال ــوة،  ــاي لــدل  بلــدا  ــلا املســتول 53ققــض مــن أصــا 

يف املائــة، بيــا   جلســجيا الوقيــا   املــة بنســبة   جلقــا  59البلــداي أو منــاطة، أ  مــا نســبته 
بلـدا  53بلداي ققـض مـن أصـا  9يف املائةو ويف أقريقيا جنوب الصحراك الكشل بلغا  ٧5عن 

ناـم قاعلـة للتسـجيا املـد ،   يـزال  نـاك لــد    ـلا املسـتولو و ـ  يف البلـداي الـ  جلتـوقر قي ـا 
 يتمثا يف جلغنية جلسجيا املواليد والوقيا  واإلبالغ عن اإل صاكا  اجيوية بصورة  املةو

 


