
 

 

 

  
 أسئلة مكررة

 ما هي التنمية المستدامة؟

التنمية اليت تليب احتياجات احلاضر دون املساا  بداد   بأهنا  التنمية املستدامةمت تعريف  ●  
 .األجيال املدبلة على تلبية احتياجاهتا اخلاصة

 للناااا  ولب  ااا بنااااس مساااتدب   ماااج  جااا تنمياااة املساااتدامة فر تجلاااا ر ا  ااا د الوتااادع   ●  
 .الصم دعلى  اقاد  و  اومستدام للجميع شاماليب ن  األ ض

هاا ا النماا  و ، مااج الت  ياا  باا  نالنااة عناصاار   ا ااية لتنميااة املسااتدامةال بااد لتيدياا  او   ●  
هاااال العناصااار موابهاااة و ل اااا حا اااة و االقتصاااادا واادماااام االجتمااااع  وئاياااة البي اااة. 

 .لر ال األ راد واجملتمعات

مياع  شابالأ و بعاادل شارن ال هال عناأ لتيديا  التنمياة املساتدامة. جبلفدر االدجلاس على   ●  
شااااام  الو عااااادل الو تعزيااااز النماااا  االقتصااااادا املسااااتدا  ال بااااد مااااج هااااال ال،ايااااة، ولبلاااا   
مساات يات املزيااد مااج الفااري للجميااع، واحلااد مااج عااد  املساااوا ، و  ااع تاا    ، و للجميااع
، وتعزياز اادا   املتباملاة اادمااملعادلاة و ، وتعزياز التنمياة االجتماعياة ااأل ا اية املعيشة

 . واملستدامة للم ا د الهبيعية والنظم اايب ل جية

 المستدامة؟التنمية ما هي أهداف 

  دياادا التنميااة املسااتدامة خهااة  193الااا الاادول األعجلاااس م األماام املتيااد  اعتماادت    ●  
قماة التنمياة مامترر " م 2030عاا  ل لتنمية املستدامةخهة اعاملناا  حت ي بعن ان "   يا 

. 2015 اااابتم   يل ل/املسااااتدامة الاااااا عدااااد م مداااار األماااام املتيااااد  م  ي ياااا    م 
األهادا  هلاال باملاة الدائماة وتارد ال. هاياة 169و  اهاد  17اخلهة ماج  لهاألف تتو 

  :م امل قع وال،ايات

http://www.un.org/sustainabledevelopment/   



 

 

 امل قااااااااااااااااااع م 2030وتتاااااااااااااااااااد خهااااااااااااااااااة التنميااااااااااااااااااة املسااااااااااااااااااتدامة لعااااااااااااااااااا  

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld  

ااجااراسات فر التشااجيع علااى ا ااا   ةوالتي يلياا ةتباملاااملو  ةالشاااملوهتااد  هااال اخلهااة   ●  
 15 امل   ثر ا اتدامة علاى مادل السان ات الالفدر وبناس عاالدجلاس على االيت مج شأهنا 

ر فجنازات األهدا  اامنائية لأللفية، اليت اعتمدت م عا  اخلهة ف لستند هاتاملدبلة. و 
املاضاية. وقاد  نبتاأل األهادا   15 السان ات الااامناائ  خاالل االعما   تداوق 2000

 .الفدربرانج   مج املالي ن تنتش  األهدا  العاملية  بإمبان اامنائية لأللفية  ن

لتنميااة املسااتدامة تر ااز علااى طم حااة لجري ااة  خهااة مااج ااألهاادا  ا ديااد  جاازستشااب   ●  
ا النم  االقتصاادا واادماام االجتمااع  وه  العناصر املوابهة الثالنة للتنمية املستدامة

 .وئاية البي ة

 تراعااا لتهبيااا  عاملياااا، هبيعت اااا وقابلاااة لب هااادا  عاملياااة هااا  املساااتدامة   هااادا  التنمياااة  ●  
و  السيا ااات واألول يااات حتااو ال طنيااة والدااد ات ومساات يات التنميااة اخااتال  احلدااائ  

 . ن تنفا بهريدة متباملةوينب،  ه  ليسأل مستدلة عج بعجل ا البعض، و ال طنية. 

ناااالن  ااان ات ا اااتمرت تشاااا  ية و شااافا ة عملياااة هااا   تاااام  هااادا  التنمياااة املساااتدامة   ●  
مل يسااب  لااأ مثياا   صااياا املصاالية و صاا ات النااا . وهاا  رثاا  اتفاقااا مجيااع وتشاام  

الاادعم علااى  هااا  حظيااأل بو  .دولااة عجلاا ا 193حاا ل  ول يااات التنميااة املسااتدامة باا  
. األخاارل ا  ااات الفاعلااةو األعمااال و عجلاااس ال ملااان جمتمااع العااامل مااج اجملتمااع املااد  و 

 إطال  عملياة وضاع جمم عاة مااجباا  الدار الادول األعجلااس م األمام املتياد   توقاد ا اا
(، 20م مااامترر األمااام املتياااد  للتنمياااة املساااتدامة   يااا     ، هااادا  التنمياااة املساااتدامة

 .2012 أي  يحزيران/الاا عدد م  ي  دا جا  و م 

 ؟ومتى ستنتهيأهداف التنمية المستدامة تبدأ متى 

تيدااا  ت، ويت قاااع  ن 2016اير ينااا اااا  ن الثا / 1م  هااادا  التنمياااة املساااتدامة تباااد    ●  
ماج املت قاع  ن بعاض األهادا  الايت بياد  ن . 2030ديسم   ا  ن األول/ 31حبل ل 

 .تيد  عاجال ت اتفاقات دولية حمدد  مسبداتستند فر 

 ؟ااألهداف اإلنمائية المستدامة ملزمة قانونهل 

 .ليسأل ملزمة قا   ا هدا  التنمية املستدامة  ال.   ●  



 

 

فطاا  وطال لتيديا  رسك البلدان بزما  العملية وتد   ب ضاع لك، مج املت قع  ن ومع    ●  
 .17الا األهدا  

لتيديا    امج اخلاصة للبلداناله  و اخلو السيا ات على تنفيا والنجاد العتمد ي      ●  
 التنمية املستدامة.

الاااا طل األصاااعد  ، علااااى  اااتعراضاملسااامتولية الرئيسااااية عاااج املتابعااااة واالالبلاااادان تتيمااا    ●  
دا  وال،ايااات علااى ماادل وااقليماا  والعااامل ،  يمااا يتعلاا  بالتدااد  اذاارز م تنفيااا األهاا

 .املدبلة 15ا السن ات ال

جياااد  الااا طل لرصاااد التداااد  اذااارز مجاااع بيا اااات الصاااعيد ا اااا  فجاااراسات علاااى يتهلااا    ●  
علااااى الصاااااعيد وا ااااتعراض متابعااااة فجااااراس ال صاااا ل فلي ااااا م ال قااااأل املنا ااااا  و ميبااااج و 

 .ااقليم 

 ما هي العناصر التي تقوم عليها أهداف التنمية المستدامة؟

املدبلاة م جماااالت  15 االعماا  علاى ماادل السان ات الااعلاى األهادا  وال،ايااات تشاجع  •  
 .والرخاس والسال  والشرا ةاأل ض ا النا  و     وه   ات  مهية حا ة

ربااج ا، والتأ ااد مااج ا و بعادمهاامميااع  شااباهلجبلدجلاااس علااى الفداار وا اا  ، ا - النااا   ○  
 .بي ة صييةم حتدي  فمبا اهتم م البرامة واملساوا  مج مجيع البشر 

ئاية      األ ض مج التده  ، مبا م  لاك ماج خاالل اال ات ال   -األرضكوكب   ○  
جلااة بشااأن  ا دل الهبيعيااة وا ااا  فجااراسات عاملااسااتدامة املدا   ااواا تااام املسااتدام ، و 

 .دعم احتياجات األجيال احلالية واملستدبليةحىت يتسل ت،  املناخ، 

التداااد  االقتصاااادا   ياااحتدو ُمرضاااية مجياااع البشااار حبياااا  مزدهااار  و  فالاااة رتاااع  – الرخاااا   ○  
 .واالجتماع  والتبن ل ج  م وئا  مع الهبيعة

يااة مااج اخلاا   والعنااف. خالللجميااع تعزيااز جمتمعااات  االمية وعادلااة وشاااملة  - الساا م  ○  
ميبااااج  ن تباااا ن هنااااا  تنميااااة مسااااتدامة باااادون  ااااال  وال  ااااال  باااادون تنميااااة أل ااااأ ال 
 .مستدامة

عاملياة الشارا ة تنشاي  الماج خاالل اخلهاة  لتعب ة ال  ائ  الالزماة لتنفياا هاا - الشراكة  ○  
شااب  ز بياا الو ، و   ااا   ود تعزيااز التجلااامج العااامل  مااج  جاا  التنميااة املسااتدامة، علااى



 

 

مجياع  صاياا و خاي على احتياجات  شد النا   دارا وضاعفا ومبشاا  ة مجياع البلادان 
 .املصلية ومجيع النا 

لتنمياة المساتدامة   بشان  الطةاة الجدةادة لشارك المجتمع المادني ياي عملياة المضاو اا  
 كيف ةمكننا تحدةد مساهمته يي الوثيقة النهائية؟

مشا  ة اجملتمع املاد  و صاياا لتنمية املستدامة  هدا  امشلأل عملية التفاوض بشأن   ●  
 على حن  مل يسب  لأ مثي . املصلية اآلخريج، مث  الدها  اخلاي و ؤ اس البلديات

التيااادن ماااج  نو اجملتماااع املاااد  و صاااياا املصااالية اآلخااار رباااج خاااالل املفاوضاااات،   ●  
 ات.مباشر  فر ممثل  احلب م

 االجتماااااع الت اصاااا   منتاااادياتا البدايااااة علااااى العديااااد مااااج الشااااباا  يجلااااا منااااشااااا     ●  
 7  ثاار مااج علااى ‘ عااامل ’اال تدصااائية العامليااة املعن  ااة األماام املتيااد  د ا ااة حصاالأل و 

دون مج املشا    م املائة  75ما يدرا مج  ان  حناس العامل،   مجيعمالي  ص ت مج 
 . نة مج العمر 30

 كيف سيتم تنضيذ أهداف التنمية المستدامة؟

علاى مج املمترر الدويل الثالا  لتم يا  التنمياة ا بثدأل  ديس  بابا اليت خهة عم    صأل  ●  
  .ا ديداخلهة  يا ات وفجراسات ملم  ة لدعم تنفيا 

 هباااا اخلاصاااة  ااااوبراجم  ااااوخههالبلااادان علاااى  يا اااات نجااااد التنفياااا و ال ااا   يعتماااد   ●  
 هاادا  التنميااة تباا ن  اا   و ن. بدياااد  البلاادا لااك ، و اايتم املسااتدامةلتنميااة لتيدياا  ا
 .التزاماهتا العامليةمع ب صلة مل اسمة خه  البلدان مبثابة الاملستدامة 

تنفاااا الااايت ة و ال طنيااااخلاضاااعة للسااايهر  ا اااواتيجيات التنمياااة املساااتدامة تتهلااا   ااا     ●  
 .لتم ي لا واتيجيات وضع البلدان تعب ة امل ا د و بدياد  

مجياااع  صاااياا املصاااليةا احلب ماااات واجملتماااع املاااد  والدهاااا  ماااج املت قاااع  ن يسااااهم   ●  
 .ديد اخلهة ا اخلاي وه هم م حتدي  

د قاو العامل  لدعم ا   د ال طنية. الصعيد عاملية على الشرا ة تنشي  الهنا  حاجة فر   ●  
 .2030عا  خهة م االعوا  بالك مت 



 

 

باعتبا هااااااا عنصاااااارا هامااااااا مااااااج  شاااااارا ات متعاااااادد   صااااااياا املصااااااليةبالمت االعااااااوا   ●  
  .ا ديداخلهة اال واتيجيات اليت تسعى فر حشد مجيع  صياا املصلية ح ل 

 ؟أهداف التنمية المستدامة كيف سيتم رصد 

 169 ال،اياات الاا و  17الاا   هادا  التنمياة املساتدامة على الصعيد العامل ،  يتم  صد  ●  
 رياا   ت ر يو ااة مااج املمتشاارات العامليااة. با ااتخدا  جمم عاا وا تعراضاا اللخهااة ا ديااد  

فطاااا  وضاااع  اخلااا اس املشاااو  بااا  ال  ااااالت املعااال مبمتشااارات  هااادا  التنمياااة املساااتدامة
مااااا   آ ا /اللجنااااة ااحصااااائية لألماااام املتيااااد  م و اااات ا   عليااااأ ،  ةالعاملياااا اتاملمتشاااار 

اعتماااد ب اجمللااس االقتصااادا واالجتماااع  وا معيااة العامااة بعااد  لااكو اايد    .2016
 .متشراتاملهال 

 صاد علاى جلع ممتشرات وطنية خاصة هبا للمساعد   ن ت يتع  على احلب مات  ما   ●  
 .وال،ايات التدد  اذرز م حتدي  األهدا 

هباد  احلصا ل ال،ايات ااحصائي  مج الدول األعجلاس على حتديد اخل اس  يعم   با   ●  
ممتشااار  مياااع  300ماااا يدااارا ماااج  ااا   يبااا ن هناااا  و . ممتشاااريج لبااا  هاياااةعلاااى 

عاااادد يااااتم  فاااايض قااااد ، ال،ايااااات املسااااائ  الشاااااملةت،هاااا  بيااااد   ااااأ حيثمااااا . ال،ايااااات
 .املمتشرات

 هاادا  التنميااة مرحلاا   اان ا عااج  تدريااراال ااتعراض باملتابعااة و و اا   تسوشااد عمليااة   ●  
 .األم  العا يعدل املستدامة 

املعاال ملنتاادل السيا اا  الر يااع املساات ل ا الاايت يعداادهااالجتماعااات الساان ية  تجلااهلع و   ●  
 هاادا  التنميااة حتدياا    م ا ااتعراض التدااد  اذاارز حناا  ئيساا  دو بااالتنميااة املسااتدامة ب

 هاادا  التنميااة املسااتدامة  العااامل . و اايتم  صااد و ااائ  تنفيااا الصااعيدعلااى  املسااتدامة
تامية للمامترر الادويل عم   ديس  بابا، ال نيدة اخلخهة على الني  املب  م ا تعراض ا و 

التنمياااة خهاااة املااا ا د املالياااة بشاااب   عاااال لااادعم بفالاااة تعب اااة الثالااا  لتم يااا  التنمياااة، ل
  .املستدامة ا ديد

 ؟ة هذهالتنمية المستدامة الجدةدخةة كم سيكلف تنضيذ 

تنمية الخهة تعب ة امل ا د املالية الالزمة لتيدي  مبا م  لك  يفية  -التنفيا و ائ  تعت    ●  
  .ا ديدمج  ات اخلهة  ة   ا ية  ،املستدامة



 

 

ا ااتثما ات  فر  اا   تباا ن هنااا  حاجااة  ، هاادا  التنميااة املسااتدامةمااج  جاا  حتدياا    ●  
تعب اة ماا ا د  باا   اخلهااة  هاااتتهلا  . و النماا  املتددماةالناميااة و   با   م  اا  ماج البلاادان

 .الدوال اتببلي  ات 

دخرات م العاامل املا مما يبف  مجهنا    ثر ببث  و ولبج هال امل ا د م ج د  بالفع .   ●  
ت جياأ اال اتثما  حبيا  يادعم ياة  يفو اتب ن  . ا دياد  التنمياة املساتدامةخهاة لتم ي  

 .التنمية املستدامة  مرا حا ا لتيدي   هدا نا

  .ة، و الك مج الدهاع  العا  واخلايمج املصاد  اذلية والدولية امل ا د ال بد مج تعب   ●  

املساعد  اامنائياة الر ياة ضارو ية ملسااعد  الادول األ ثار احتياجاا، مباا  ي اا  قا  ال تزال   ●  
 .البلدان من ا، على حتدي  التنمية املستدامة

 التنمية المستدامة؟بتغير المناخ ةتصل كيف 

والساااال    واهلجااار  األمااج ال،ااااائ  واملااائ و  ت،ااا  املناااخ بالفعااا  علااى الصاااية العاماااةياامتنر    ●  
املبا اااا  اامنائيااااة الاااايت  فر دحاااار، مااااا مل يااااتم  بيااااأت،اااا  املناااااخ،  اااايمتدا و  .واألمااااج

 .حددناها على مدل العد د املاضية، و يجع  مج املستيي  حتدي  املزيد مج املبا  

املناااخ عااج طرياا   ت،اا علااى التصاادا ل ااتثما ات م جمااال التنميااة املسااتدامة االساااعد ت  ●  
آناا  ت،ا   ماا   الصام دالداد   علاى احلد ماج ا بعاناات هاازات االحتباا  احلارا ا وبنااس 

 .املناخ

د اع عجلاة فر ،ا  املنااخ  يمتدا ا ا  ااجراسات للتصادا لت، مج  لك وعلى العبس  ●  
 .التنمية املستدامة

 ؛ا بعجلااميعزز بعجل لعملة واحد   التصدا لت،  املناخ وتعزيز التنمية املستدامة وج ان  ●  
علاى العباس ماج و . ا ا  فجاراسات تتعلا  باملنااد ال ميبج حتدي  التنمية املستدامة دونو 

عا اة الادوا ع األ ا اية لت،ا  تتصادل مل  هدا  التنمية املستدامة  لك،  إن العديد مج
 .املناخ

 ؟2015أهداف جدةدة يي عام اعتماد لماذا تم 

اا 2000منائيااة لأللفيااة الاايت  طلدااأل م عااا  األهاادا  اا  ●   باعتبااا ل  2015ددت عااا  ح 
خيلاااف التفب  م فطاااا  بااا 2010عاااا  م  باااد  اجملتماااع الااادويلوقاااد املسااات د ة.  ااان ت ا 

 .األهدا  اامنائية لأللفية



 

 

 ألفداااات(، ا20، م ماااامترر األماااام املتيااااد  للتنميااااة املسااااتدامة   ياااا    2012م عااااا  و   ●  
ل ضاع جمم عاة ماج  هادا  التنمياة بااا العجلا ية  شاس  ري  عام  مفت دالبلدان على ف 

 .املستدامة للنظر  يأ وا ا  ااجراس املنا  

الاادول األعجلااااس م األماام املتياااد  اتفداااأل ، 20 ياا     بعاااد م هجلاا ن بجلاااعة  شاا رو   ●  
لتنمياة خهاة ل –  ال وها  للمجل  قادما  واحدفال خهة ب ن هنا  ت ال  أ ينب،   على 

 ة. هدا  التنمية املستدامتستند فر ملستدامة، ا

، بعد   ثر ماج عاا  ماج املفاوضاات، قاد  الفريا  العاما  املفتا د 2014 أي لير ز/م و   ●  
 .17الا   هدا  التنمية املستدامةبشأن ت صيتأ باا العجل ية 

  األعجلااس م األمام املتياد 193الاا  ، ت صلأل الدول2015 هسهس آا/وم  وائ    ●  
لتنميااة خهااة ا"حت ياا  عاملناااا   ا دياادللخهااة ت ا اا  م اآل اس بشااأن ال نيدااة اخلتاميااة فر 

 ".2030لعا   املستدامة

 هاااادا  صااااميم ا م و ،  التنميااااة املسااااتدامة ا دياااادخهااااة عتماااادت الاااادول األعجلاااااس او    ●  
فر  25 ، م قماة االمام املتياد  الايت عدادت م  ي يا    م الفاو  ماجالتنمية املساتدامة

 .2015 بتم   يل ل/ 27

جدا بالمقارنة مع األهداف اإلنمائياة النةاق اسعة و المستدامة التنمية أهداف جا   لماذا  
 لأللضية، التي كانت محددة للغاةة؟

هادا  اامنائياة األ، مدابا  هاياة 169 و  هدا  التنمية املساتدامةهد ا مج  17هنا    ●  
ت،هيااة عااامل الياا   ت اجااأ التيااديات املعدااد  الاايت تهلاا  وت. هايااة 21مااع  8الااا لأللفيااة 

مااج األمهيااة مببااان  ن تعااا  األ ااباا ا ا يااة للمشااا   و جمم عااة وا ااعة مااج الدجلااايا. 
 .األعراض ال ُيبتفى مبعا ة و  يجلا 

  193الااااا  الاااادولشااااا  أل  ي اااا  يةعمليااااة تفاوضااا تاااام هاااا    هااادا  التنميااااة املساااتدامة  ●  
ماج اجملتماع املاد  مل يساب  هلاا مثيا   يجلاا مشاا  ة  توشا د تيد األمم املم األعجلاس 

. و دل  لااك فر رثياا  جمم عااة وا ااعة مااج املصااا  ووج ااات  ااائر  صااياا املصااليةو 
جمم عاااة ماااج مثااار  عمااا  األهااادا  اامنائياااة لأللفياااة  ا اااأل   خااارل، ماااج  احياااةو النظااار. 
 .م،لدةم جلسات اخل اس 



 

 

 وا ااعة النهااا  ألهناا تعااا  العناصاار املوابهااة للتنميااة املسااتدامة  هادا  التنميااة املسااتدامة  ●  
األهااادا  بينماااا  ا اااأل ا النمااا  االقتصاااادا واادماااام االجتمااااع  وئاياااة البي اااة. وهااا 

 .اامنائية لأللفية تر ز م املدا  األول على جدول األعمال االجتماع 

امياااة، وخاصااة األ ثاار  دااارا، م األهاادا  اامنائيااة لأللفياااة تساات د  البلاادان الن ا ااأل   ●  
 .والناميةالنم  مجيع البلدان، املتددمة على   هدا  التنمية املستدامة هب نح  ت

 

 عن األهداف اإلنمائية لأللضية؟ أهداف التنمية المستدامة تطتلفكيف 

 و ااع  هاقااا و اا   تاااه   169وال،ايااات الااا  17الااا  فن  هاادا  التنميااة املسااتدامة  ●
األهدا  اامنائية لأللفية مج خالل معا ة األ باا ا ا ياة للفدار بأل فليأ ا  ه بعد مم

األهااادا  األبعااااد  ااا   ت،هااا  مياااع. و ا صاااا  عمااا  لت يتواحلاجاااة العاملياااة للتنمياااة الااا
 .ا النم  االقتصادا واادمام االجتماع  وئاية البي ةوه  الثالنة للتنمية املستدامة

األهادا  العاملياة ت،ها  ، دتاأ ماج زخاموماا ول   ائياة لأللفياةبناس على جناد األهادا  اامن  ●
النماااا  االقتصااااادا، حتدياااا  ملعا ااااة عااااد  املساااااوا ، و وتهماااا  ، جماااااالت  و ااااعا ديااااد  

دن واملست طنات البشرية، والتصنيع، واذيهات، والنظم اايب ل جياة، املو  الئ العم  الو 
 .والسال  والعدالة  ستداماملوالهاقة، وت،  املناخ، واال ت ال  واا تام 

األهااادا  اامنائياااة  ا اااأل دياااد  عاملياااة وتنهبااا  علاااى مجياااع البلااادان، بينماااا  ا األهااادا    ●
 .للعم  م البلدان النامية  د هتد  لأللفية 

تر يزهاااا الدااا ا علاااى و اااائ  تتمثااا  م  هااادا  التنمياااة املساااتدامةألهناااا   اااة   ا اااية   ●
بيا ااااات ال،  جلااااال عااااج والتبن ل جيااااابناااااس الدااااد ات و  -يااااة املالتعب ااااة املاااا ا د  -التنفيااااا 

 .واملمت سات

  ا ااا  لتيديااا  التنمياااة  مااار  ت،ااا  املنااااخاألهااادا  ا دياااد  باااأن التعامااا  ماااع تعاااو    ●
فر   هاادا  التنميااة املسااتدامةمااج  13ويرماا  اهلااد  املسااتدامة والدجلاااس علااى الفداار. 

 .اخ وآنا لفجراسات عاجلة ملبا ية ت،  املنتشجيع ا ا  

 األهداف اإلنمائية لأللضية؟ هأنجزتالذي  ما

جناحاااا م التااااا ي ، مبا ياااة الفداااار  اتحر ااا  ثاااار األهااادا  اامنائيااااة لأللفياااة   تجاااأل   ●
  .التنمية املستدامة ا ديدخلهة ب ن مبثابة  دهة ا هال  تو 



 

 

 الناام  ما يدرا مج  صف  ابان العاامل ان  د ،   يجقص  عدديج ا منا الفدر وا     ●
اخنفض عدد األشاخاي الاايج يعيشا ن اآلن م  دار مادقع وقد يعيش ن م  در مدقع. 
فر  -1990عاااا  م بليااا ن  سااامة  1,9اخنفاااض ماااج ف    اااأ فر   ثااار ماااج النصاااف، 

 .2015م عا  ملي  ا  836

ا مت حتدياا  التبااا مت باا  ا نساا  م املاادا   االبتدائيااة م معظاام املساااوا  باا  ا نساا   ●
م التمثيا  وحدداأل املار   مبا ا  املد  ة، م املزيد مج الفتيات اآلن وينتظم البلدان. 

 174ماج م املائة  90املاضية م ما يدرا مج  20 اعلى مدل السن ات الن ال ملام 
 .بيا اتتت  ر عن ا  بلدا

ا علااااى الصااااعيد العااااامل ، اخنفااااض معاااادل و يااااات األطفااااال دون  ااااج و يااااات األطفااااال  ●
بااا  عاااام  ماااج امل الياااد األحيااااس  1000حالاااة و اااا  لبااا   43فر  90ماااج مساااة اخلا

 .2015و  1990

م مجيااع  م املائااة 45 بنساابة اا يظ اار معاادل و يااات األم ااات اخنفاضاا اااتصااية األم  ●
 .2000منا عا  وحدون معظم االخنفاض  حناس العامل، 

   دص املناعاة البشارية ا ديد  بف و  اتمعدالت ااصاباخنفجلأل ا مراضمبا ية األ  ●
 6,2مت جتنااا  حاااادون . و 2013و  2000بااا  عاااام  م املائاااة  40تدريباااا بنسااابة 

  فرت ، م ح  2015و  2000ال  يات النامجة عج املال يا ب  عام  مج  مالي 
ملياا ن  37مااا يدااد  بنياا  أ عااج ف دااا  وعالجاا أتاادخالت ال قايااة مااج الساا  وتشخيصاا

 .2013و  2000شخص ب  عام  

صا ل احلعلاى فمبا ياة م مجيع  حناس العاامل بلي ن  سمة  2,1حص  ا الصر  الصي   ●
 سااابة األشاااخاي الاااايج ميا  ااا ن اخنفجلاااأل لاااى خااادمات الصااار  الصاااي  اذسااانة و ع

 .1990الت، ن م العراس مبددا  النصف تدريبا منا عا  

زيااااد  النمااا  ملتددماااة املسااااعد  اامنائياااة الر ياااة ماااج البلااادان اشااا دت ا الشااارا ة العاملياااة  ●
، 2014فر عاااا   2000ماااج عاااا  ماااج حيااا  الديماااة احلديدياااة م املائاااة  66بنسااابة 

 بلي ن دوال . 135,2حي  بل،أل 

 ؟األهداف اإلنمائية لأللضيةالتي خلضتها ما هي الثغرا  المتبقية 

مااازال ا  املي  اا 795هنااا  ملياا ن شااخص يعيشاا ن م  داار ماادقع و  800حناا  ال ياازال   ●
 .ن مج ا   يعا   



 

 

مبداادا   2015و  2000باا  عااام  عاادد األطفااال هاا  امللتيداا  باملاادا   اخنفااض   ●
رما ن ماج احلا  م التعلايم حممليا ن طفا   57النصف تدريبا. وماع  لاك، ال يازال هناا  

 .االبتدائ 

علااااى الاااارهم مااااج التدااااد  م العديااااد مااااج مسااااتمرا عااااد  املساااااوا  باااا  ا نساااا  ال ياااازال   ●
املزيااد مااج الفتيااات فر  هاااا مبااا م  لااك حتساا  رثياا  املاار   م ال ملا ااات و اجملاااالت، 
ال تاازال املار   تعااا  ماج التمييااز م احلصا ل علااى العما  واألصاا ل االقتصااادية و املد  اة. 

 .اخلاي والعا م الدهاع  واملشا  ة م صنع الدرا  

املناط  الريفية ب  ، و اها هنو  الفج ات االقتصادية م ج د  ب    در األ رال تزال   ●
م املائة مج األ ر  20  درألاملنتم  األطفال احتماالت فصابة تبلغ و واحلجلرية. 

م املائة  20 ألهلفصابة األطفال املنتم   ت  ثر مج ضعف احتماالاملعيشية بالتدز  
ع أ ب  ثر ب يجلا  ن تبلغ احتماالت ا دهاع م عج الد ا ة و  ،مج األ ر املعيشية

مرا   الصر  الصي  اذسنة   ل  صف السبان م املناط  ت،ه   وال.  ضعا 
 .م املناط  احلجلرية م املائة 82الريفية، م مداب  

م املائاة  53معادل و ياات األطفاال دون  اج اخلامساة بنسابة  اخنفااضعلى الارهم ماج   ●
  ثار تزاياد م و ز علاى حنا  مت، ال تزال و يات األطفال 2015و  1990ب  عام  

 .املناط   درا وم الش ر األول مج العمر

 

 

 

 

  

 


