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 لجنة السكان والتنمية
 الدورة الثامنة واألربعون

 2015نيسان/أبريل  13-17
 *من جدول األعمال املؤقت 3البند 

 ل المؤتمر الدولي للسكان والتنميةاتخاذ إجراءات لمواصلة تنفيذ برنامج عم

فيي إدماجهيا فيي ذلي   بما إدماج قضايا السكان في التنمية المستدامة،  
 2015 عام بعد لما خطة التنمية

 تقرير األمين العام  

 موجز  
حت يرر  "ه أن يلررون موعررو  2013/101قررر جل ةنررس السررلان وال نميررسه   م ر  ررا  

  ذلررإ قضماج ررا    مبررا ا السررلان   ال نميررس املسرر دامسهاملسرر  بل الررري نريررداج قضمررا  ق رراي
ويشرلل  ررا   و املوعو  اخلاص لدو هتا الثامنس واأل بعني. "2015 عام بعد ملا خطس ال نميس
 من ثالثس ت ا ير أُعدجل إل شاض مداوالجل اللجنس.اً ال  رير واحد
  كفالررس أن  2015 عررام بعررد ملرا وي مثرل ال درردي الرييسررم أمرام وعررت خطررس ال نميررس 

ت سم اة وض الراميس قىل حتسني نوعيس حياة اةيل احلايل ببعد املدى واتسا  النطاق والشرموليس 
للن ضون قععاف قد ة األجيال امل بلس علر  الواراب باح ياجاهترا. وي وقري حت ير   ررا ا ردف 

د مررن البشررره علرر  قررد ة ا  مررت الرردويل علرر  عررمان قملانيررس احل ررول علرر  املرروا ض لعرردض م زايرر
 وال  اب عل  الف ره واالب عاض عن أمناط االس  الك واإلن ا  غري املس دامسه وحفظ البيئس.

__________ 
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ومرررررن امل رررررمه   وعرررررت خطرررررس ال نميرررررس اةديررررردة وتنفيرررررر اه ا رررررم ومراعررررراة ال  ررررررياجل  
نررزال ل ررل  ال الدمي راايررس املرررجو ه و  ررا علرر  مرردى السررنواجل اخلمرر  عشرررة امل بلررس. وبينمررا

سررررعس ال طرررو اجل ال لنولوجيرررس الال مرررس ل دسرررني  أو عرررن معررردل حترررول االق  ررراض العررراملم اللثررري
اللفررابة واحلررد مررن الب ررمس البيئيررس للبشررريسه ابنررق ميلررن ال نبررؤ ب ررد  أكرر  بلثررري بسرررعس ال  ررري 
السرررلاا واها رررقه علررر  األقرررل   املسررر  بل ال ريرررل. ويركرررز ال  ريرررر علررر  ال  ررررياجل الدمي راايرررس 

تنطررروي عليرررق تلرررإ  مرررا حررردوث ا علررر  مررردى السرررنواجل اخلمررر  عشررررة امل بلرررسه وينررراق امل وقرررت 
 ال  رياجل بالنسبس للج وض الراميس قىل حت ي  ال نميس املس دامس.
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 مقدمة -أوالا  
  ملاادرررس الف رررر علررر  ال رررعيد   رررام ت ررردمحررررا  ن املاعررريس قو شررر دجل األعررروام العشرررر  -1

مثررل حتسررني املسرراواة بررني  اًهإلمناييررس امل فرر  علي ررا ضوليررالعرراملم وتنرراول عرردض  خررر مررن األ ررداف ا
اةنسنيه واحلد من واياجل األطفاله و ياضة ال د يل العلممه وحتسني املراا  ال رديس وقملانيرس 

ضاخرل البلردان واملنراط  وبرني كرل اً أن ال  ردم كران م فاوتر قال احل ول عل  ميراا الشررا النفيفرس.
الوقرررت  و  ي مللاسرررل ال  ررردم االج مررراعم واالق  ررراضي.يلرررن  نررراك ت اسرررم من ررر ومل من ررراه

بال نميرس االق  راضيس وا ت راب مسر وياجل اً نفسقه  ناك أضلرس م زايردة علر  أن النمرو السرلااه م  نر
املعيشس وا تفا  مسر وى االسر  الكه قرد أضى قىل ت رري أمنراط اسر  الل األ اعرم و يراضة اسر  دام 

اً ه مررت كررون قشررا اجل ال  ررري املنرراخم وال ررد و  البيئررم أكثررر وعرروحالطاقررس واسرر نفاض املرروا ض الطبيعيررس
 من أي وقت م  . 

 بعرررررد ملرررررا وبرررررالنفر قىل املسررررر  بله اررررربن ال دررررردي الرييسرررررم أمرررررام وعرررررت خطرررررس ال نميرررررس -2
كفالررس أن ت سررم اة رروض الراميررس قىل حتسررني نوعيررس حيرراة اةيررل احلررايل ببعررد ي مثررل     2015 عررام

ت عي مرن  ال لشموليسه عل  أن تلون   الوقت نفسق م ممس بطري ساملدى واتسا  النطاق وا
قررد ة األجيررال امل بلررس علرر  الوارراب باح ياجاهتررا اخلاقررس. وي وقرري حت يرر   رررا ا رردف علرر  قررد ة 
ا  مرت الرردويل علر  عررمان قملانيرس احل ررول علرر  املروا ض لعرردض م زايرد مررن البشرره وال  رراب علرر  

 مرررراعم واالق  رررراضيه وق رررراب أمنرررراط االسرررر  الك واإلن ررررا  غررررري الف ررررره واحلررررد مررررن ال فرررراوجل االج
 (.A/69/700املس دامسه مت احلفاظ   الوقت نفسق عل  البيئس )انفر 

ومرن امل رمه   وعررت خطرس ال نميرس اةديرردة وتنفيرر اه ا رم ومراعرراة ال  ررياجل الدمي راايررس  -3
 ررا علرر  مرردى السررنواجل اخلمرر  عشرررة امل بلررسه والليفيررس امل وقررت أن تسرر م  ررا تلررإ املرررجو ه و  

نررزال ل ررل اللثررري عررن  ال قعاقررس بلوغ ررا. وبينمررا أو ال  رررياجل   حت يرر  أ ررداف ال نميررس املسرر دامس
سرعس ال طو اجل ال لنولوجيس الال مس ل دسني اللفرابة واحلرد مرن  أو معدل حتول االق  اض العاملم

البيئيررس للعررامله  نرراك قررد  أكرر  مررن الي ررني بشرر ن ال  رررياجل   حجررم السررلان وتلرروين م الب ررمس 
 وتو يع م امللاا   املس  بل ال ريل.

وسر ددض ال  رررياجل الدمي راايررس امل وقعررس علرر  مرردى السررنواجل اخلمرر  عشرررة امل بلررس شررلل  -4
  حررد سررواب. ه حيررس س سررفر عررن ارررص وحترردياجل علرر2015 عررام بعررد ملررا تنفيررر خطررس ال نميررس

باليررني نسررمس  8.4وي مثررل أكرر  ال درردياجل وأا ررا   ال ليرري مررت سررلان العررامل البررال  عرردض م 
م عطشرني ل د ير  مسر وياجل معيشرريس أ قر ه مرت ت ليررل األثرر السرلب للنشرراط البشرري علر  البيئررس 
 هقىل احلررد األض . وترررتبض بعررص الفرررص الرييسرريس  رراالجل الفررات معرردالجل الوايرراجل واخل رروبس

أن  -  مراحل خم لفس من ال دول الدمي را   -ي ري من ا يلل العمري للسلان بطرق ميلن  مما
بالنسررررربس ل د يررررر  النمرررررو االق  ررررراضي الشرررررامل اً قعرررررااياً حتررررردي أو تثبرررررت كو رررررا ضاعرررررس قىل األمرررررام

واملسرررر دام. وميلررررن لل جرررررة أن تسرررر م   ال نميررررس املسرررر دامس عررررن طريرررر  توسرررريت نطرررراق الفرررررص 

http://undocs.org/A/69/700
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اضيسه واحلررد مررن الف ررره ومعاةررس االخرر الالجل   أسررواق العمررله وال عجيررل بنشررر األالررا  االق  رر
عررررن ذلررررإه ارررربن  يرررراضة اللثااررررس السررررلانيسه املرتبطررررس بال وسررررت  وال لنولوجيرررراجل اةديرررردة. وا ررررالً 

احل ررريه ت رريو للدلومرراجل ارقررس تررواري اخلرردماجل األساسرريس مثررل امليرراا واملراارر  ال ررديس بطري ررس 
س مرن حيرس ال للفرس قىل عردض أكر  مرن النراث. وباملثرله اربن الردينامياجل السرلانيس   أكثرر اعالير

 املس  بل س   ثر  م نفس ا بالنجاحاجل وال دردياجل وأوجرق ال  رو  املرتبطرس ب نفيرر خطرس ال نميرس
 . 2015 عام بعد ملا

 اإلعداد لعدد أكبر من السكان في العالم -ثانياا  
بليررررون نسررررمس علرررر  مرررردى السررررنواجل اخلمرررر   2العررررامل بل ررررت الزيرررراضة   عرررردض سررررلان  -5

. و غرررم 2015 عرررام باليرررني   7.3قىل  1990 عرررام باليرررني   5.3والعشررررين املاعررريسه مرررن 
بواحد ومثانني مليرون اً يزال ي زايد سنوي ال تباطؤ معدالجل النمو السلااه ابن عدض سلان العامل

 بعررررد ملررررا ف ل د يرررر  خطررررس ال نميررررسه و ررررو العررررام املسرررر  د2030 عررررام نسررررمس قعرررراايس. و لررررول
باليررررني نسررررمس )انفررررر  8.4ي رررررا مررررن  مررررا ه سرررريد ا  االق  رررراض العرررراملم قىل قعالررررس2015 عرررام

   جممو  عدض سلا ا نسب ق أقرل قلريالً اً (. وباس ثناب أو وباه امل وقت أن تش د الفاع1 اةدول
   مجيررت املنرراط  األخرررى ه يُ وقررت أن يزيررد عرردض السررلان2030 عررام مررن واحررد   املايررس  لررول

نسب ق عشرة   املايس عل  األقل عل  مدى السنواجل اخلم  عشرة امل بلرس. وس شر د أاري يراه  مبا
  املايررس مرررن الزيررراضة  40أكثررر مرررن  اًهواألقررل منرررو اً الررت تع ررر  منررر وقرررت طويررل ال رررا ة األشررد ا رررر 

 . 2030 عام العامل  لول املطل س   عدض السلان ل  م املنط س حوايل ُُخ  جممو  سلان
  1اةدول 

 )متغير متوسط( 2030و 2015السكان حسب المناطق الرئيسية، 

 

نسبس  السلان )باملليون(
2030/2015 

 تو يت السلان )نسبس مئويس(

2015  2030  2015 2030 
 100.0 100.0 1.15 8 424.9 7 324.8 العامل
 19.4 15.9 1.40 1 634.4 1 166.2 أاري يا
 58.0 59.9 1.11 4 886.8 4 384.8  سيا 
 8.7 10.1 0.99 736.4 743.1 أو وبا

 8.5 8.6 1.14 716.7 630.1 أمريلا الالتينيس ومنط س البدر اللا يب
 4.8 4.9 1.12 403.4 361.1 أمريلا الشماليس 

 0.6 0.5 1.20 47.3 39.4 أوقيانوسيا
)منشررررو اجل األمررررم  جمموعررررس البيانرررراجل املم رررردة - 2012 عررررام وال وقعرررراجل السررررلانيس   العرررراملج تن رررري جامل د 

 (.XIII.10.13 امل ددةه  قم املبيت
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علر  أايرس مراعراة الفرروف ا ليرس  2015 عرام بعرد ملرا وشدض الن اش امل علر  ططرس ال نميرس -6
علر   الت ت ي  ال ددياجل والفرص ا دضة لل نميس املس دامس   كل بلرد. وتروار ال وقعراجل السرلانيس

ال شررابق  أو ال ررعيد ال طررري الررت تعررد ا شررعبس السررلان  مى م عم ررس  امررس بشرر ن ض جررس االخرر الف
بررني ال  رررياجل الدمي راايررس امل وقعررس علرر  مرردى السررنواجل اخلمرر  عشرررة امل بلررس وتلررإ الررت حرردثت   
املاعرررررم ال ريرررررل )انفرررررر الشرررررلل األول(. وقن اسررررر مرا  النمرررررو السرررررلاا   العديرررررد مرررررن البلررررردان 
اً املن ف رررس النمرررو )أي البلررردان الرررت تف رررر   الرررركن األيسرررر األعلررر  مرررن الشرررلل األول(ه مرررداوع
باسرررر مرا  معرررردل اخل رررروبس املرتفررررته سي ررررعلل علرررر  تلررررإ احللومرررراجل ال  رررراب علرررر  الف ررررر وعرررردم 
املساواةه وملاادس اةو  وسوب ال  ريسه واالس ثما    ال عليم وال دسه وحتسرني قملانيرس احل رول 

اخلرردماجل األساسرريسه و طرريض املرردن وتطوير رراه و ايررس الررنفم اإليلولوجيررس ا ليررسه والن رروت علرر  
مبج معاجل سلميس جامعس. وعل  الطرف اآلخرر مرن الطيريه اربن اخل روبس ت رل بالفعرل عرن معردل 

عرردض مررن احلرراالجله  نرراك بلرردان س شرر د ض جررس كبرررية  و  ال عررويص   قايمررس م ناميررس مررن البلرردان.
س السررلان وكرررلإ الفاعرراجل مطل ررس   عرردض سررلا ا علرر  مرردى السررنواجل اخلمرر  مررن شرري وخ
 يُنشئ جمموعس خم لفس من الفرص وال ددياجل )انفر الشلل األول(.  مما عشرة امل بلسه
  الشلل األول

حسييب  2015 عيام إلي  عيدد السييكان فيي 2030 عييام نسيبة عيدد السييكان المتوقي  فيي
 إلجمالي للفرد المستوى الحالي من الدخل القومي ا

 
والبنرإ الردويله قاعرردة  جمموعررس البيانراجل املم ردة - 2012 عرام ال وقعراجل السرلانيس   العراملج تن ريو امل د ج

  (ه م احس عل  املوقت ال ايلج2014ملؤشراجل ال نميس العامليس ) 2014 عام بياناجل
http://data.worldbank.org/indicator. 

http://data.worldbank.org/indicator
http://data.worldbank.org/indicator
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وعلرر  قررعيد األسررر املعيشرريسه ميلررن ملسرر وياجل اخل رروبس املرتفعررس أن تررؤضي قىل تفرراقم  -7
 األسرررر املعيشررريس املن ف رررس الررردخله عررراضة و  الف رررر و يررراضة اح مرررال ان  الرررق مرررن جيرررل آلخرررر.

املرتفعرس الردخل. أكثر م ا نرس باألسرر املعيشريس  ي زو  األاراض   وقت مبلر وينجبون أطفاالً  ما
وبال رررايله ت رررل قرررد ة األسرررر املن ف رررس الررردخل علررر  االسررر ثما    تعلررريم أطفا ررراه و رررو عامرررل 

قىل حرمان النساب اً األسر األك  حجماً حاسم   حتديد ارص احلراك االج ماعم. ومتيل أي 
خرول من قملانيس العمل خا   املنزل. و لر  الد اسراجل بشر ن  ثرا  الفرات اخل روبس علر  ض

يزيد من االس ثما   -عل  مس وى األسرة املعيشيس  -األسر املعيشيس قىل أن الفات اخل وبس 
ويرررتبض مبجموعرس واسررعس مرن الن رراية اإلخابيرس األخرررى الرت تشررمل حتسرريناجل    (1)  األطفرال

قررردس املررررأة ومتلين ررراه و يررراضة قيرررراضاجل األسررررة املعيشررريس وأقرررو اه واسررر  دام أا رررل خلررردماجل 
 .(2)ل دس الوقاييسه وحتسني الن اية امل عل س ب دس األطفال وض اس  ما
تنطرروي حرراالجل االلفررات   اخل رروبس علرر  ت رررياجل   توقيررت اإللررااه  مررا وعرراضة -8

حيررس يرررتبض احلجررم األقرر ر لخسرررة ب رر خر سررن الرروالضة األوىل وارر اجل أطررول بررني كررل والضة 
  دمرس. وت لرل  ررا ال  ررياجل مرن نسربس الروالضاجل وأخرى ومس وياجل قلراا أقرل   األعمرا  امل

  ائاجل معينس مرتفعس امل اطره ومن مث تس م   احلد من معردالجل وايراجل واعر الل األطفرال 
عن ذلإه يع مد خطر واياجل األم اجل عل  مدى العمر عل  عدض مراجل  واألم اجل. وا الً 

ت خطرر وايراجل األم راجل علر  قىل الفرااً احلمل للمرأةه أي أن الفرات اخل روبس يرؤضي أي ر
تسرجل  مرا مدى العمرر. وبال رايله اربن البلردان الرت حت ر  الفاعراجل سرريعس   اخل روبس عراضة

. ا ررمان متلررن املرررأة مررن مما سررس ح وق ررا (3)الفاعرراجل كبرررية   عرردض وايرراجل األم رراجلاً أي رر
سرل علر  هنرل يسراعد ا اد ال يشمل قرا اجل اإللاا ووسايل تنفيم األسررةه مبا اإللابيسه

سررررريئس ال وقيرررررت وحررررراالجل اإلج رررررات غرررررري اآلمنرررررس وخطرررررر  أو الررررروالضاجل غرررررري املرغررررروا اي رررررا
بالفرص  ي عل  ايمامن خيا اهتا   احلياة وخاقس اً االع الالجل املرتبطس باحلمله بل يوست أي 

 ال عليميس واالق  اضيس.

 اإلعداد للبليونين المقبلين من المواليد الجدد -ثالثاا  
ه 2015 عام بعد ملا ه و و اإلطا  الزمين خلطس ال نميس2030و 2015بني عامم ما  -9

  املايررس عررن  2بليررون طفرله بزيرراضة نسررب  ا  2.1تشرري ال وقعرراجل قىل أن العررامل سيشرر د والضة 

__________ 

(1) R. Lee and others, “Is low fertility really a problem? Population aging, dependency, and 

consumption” Science, vol. 346, No. 6206(2014), pp. 229-234.  

(2) S. Singh, J. E. Darroch and L. S. Ashford, Adding it Up: The Costs and Benefits of Investing in 

Sexual and Reproductive Health 2014 (New York, Guttmacher Institute, 2014). 

(3) S. Ahmed and others, “Maternal deaths averted by contraceptive use: an analysis of 

172 countries”, The Lancet, vol. 380, No. 9837(2012), pp. 111-125.  



E/CN.9/2015/3 

7/34 14-68048 

(. وسرريولد 2جممررو  عرردض املواليررد علرر  مرردى السررنواجل اخلمرر  عشرررة املاعرريس )انفررر اةرردول 
   سيا وثلث م   أاري يا. وبينما تشرري ال وقعراجل قىل وجروض عردض  اً ن ي  ؤالب األطفال ت ريب

مررن املواليررد   أو وبررا و سرريا وأمريلررا الالتينيررس ومنط ررس البدررر اللررا يب علرر  مرردى اً أقررل نسرربي
السرنواجل اخلمر  عشررة امل بلرسه م ا نرس بالسررنواجل اخلمر  عشررة السراب سه يُ وقرت  يراضة املواليررد 

وقيانوسيا وأمريلا الشماليس. ويشلل تزايد عدض املواليد حتدياجل كبرية بشلل   أاري يا وأاً نسبي
خاص للبلدان من ف س الدخله حيس ترتفت بالفعل معدالجل الف ر وسوب ال  ريسه وترن فص 
مسرر وياجل ال علرريمه وت سررم أنفمررس الرعايررس ال ررديس بال ررعيه وترتفررت معرردالجل وايرراجل الرعررت 

مرررن ناحيرررس ال  طيرررس  -لرعايرررس ال رررديس اةنسررريس واإللابيرررس واألطفرررال. وميلرررن لزيررراضة خررردماجل ا
سرريما غررري الراغبرراجل   احلمررله برراالق ان مررت  وال للنسرراب واملرا  رراجله -واالسرر  دام والنوعيررس 

 71 - 2025 عام  لول -اً ال دخالجل الفعالس قبل الوالضة وأثناب ا وبعد اه أن ي الىف سنوي
مليررون(  0.82) واليررد املرروت   املايررس مررن امل 33مليررون( و 1.9  املايررس مررن وايرراجل املواليررد )

 .(4)مليون( 0.16  املايس من واياجل األم اجل ) 54و
  2اةدول 

  2030-2015و 2015-2000المواليد حسب المناطق الرئيسية، 
 )متغير متوسط(

 

 نسبس  املواليد عل  مدى الف ة )باملليون(
2015-2030/ 
2000-2015 

 )نسبس مئويس(تو يت املواليد 

2000-2015 2015-2030 2000-2015 2015-2030 
 100.0 100.0 1.02 2 068.7 2 022.3 العامل
 31.9 26.5 1.23 660.8 535.5 أاري يا
 51.0 55.5 0.94 1 054.8 1 122.5  سيا 
 5.4 5.8 0.96 111.9 116.7 أو وبا

أمريلررررا الالتينيررررس ومنط ررررس 
 البدر اللا يب

169.9 157.9 0.93 8.4 7.6 

 3.5 3.4 1.07 73.1 68.5 أمريلا الشماليس 
 0.5 0.5 1.11 10.3 9.3 أوقيانوسيا
 جمموعس البياناجل املم دة. - 2012 عام ال وقعاجل السلانيس   العاملج تن يو امل د ج

أن ت وقرررت  يررراضة املواليرررد اي رررا علررر  مررردى السرررنواجل اً وميلرررن لن ررري بلررردان العرررامل ت ريبررر -10
شرة امل بلس عن اخلم  عشرة سنس املاعيس )انفر الشلل الثاا(. وي عني عل  عردض مرن اخلم  ع
__________ 

(4) Z. A. Bhutta and others, “Can available interventions end preventable deaths in mothers, newborn 

babies, and stillbirths, and at what cost?”, The Lancet, vol. 384, No. 9940, pp. 347-370.  
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 را البلدانه ومعفم ا   ا موعس املن ف رس الردخله ومن را بو ونردي وجنروا السروضان و امبيرا 
  املايرررس علررر  األقرررل   العررردض املطلررر   30ومرررايل والنيجرررر ونيجرييررراه أن  طرررض لزيررراضة نسرررب  ا 

اةدض عل  مدى السنواجل اخلم  عشرة امل بلس م ا نس باخلم  عشرة سنس املاعريسه مرن للمواليد 
امل ابله ميلن للعديد مرن  و  أجل احلفاظ عل  املس وياجل احلاليس للرعايس ال ديس لخم والطفل.

 البلدان امل وسطس الدخل من الشرحيس العلياه ومن بين ا ال ا يل وتركيرا وجنروا أاري يرا وامللسريإه
حي مررل أن  ممررا أقررل مررن املواليررد اةرردض علرر  مردى السررنواجل اخلمرر  عشرررة امل بلررسهاً أن ت وقرت عرردض

ميلن ا من  ياضة معدالجل ال  طيس ال ديسه واس  دام خردماجل الرعايرس ال رديسه وجروضة الرعايرس 
رعايرس ال ديس اةنسيس واإللابيسه وخدماجل الرعايس ال ديس للطفله   قطا  امليزانيراجل ال ايمرس لل

للمواليرد علر  اً ال ديس. وي عني عل  معفم البلدان املرتفعس الدخل أن  طض ألعرداض مماثلرس ت ريبر
مدى السنواجل اخلم  عشرة امل بلرس م ا نرس براخلم  عشررة سرنس األخرريةه  غرم أن بعرص البلردان 

املاعرررم    مثرررل أسررر اليا والسرررويد وكنررردا والنررررويةه الرررت ان عشرررت اي رررا معررردالجل اخل ررروبس قلررريالً 
علر  مردى السرنواجل اخلمر  عشررة امل بلرس قذا اسر مرجل اً ال ريله س  وقت املزيرد مرن املواليرد نسربي

 االها اجل األخرية.
  الشلل الثاا

 إلييييييي  عيييييييدد الموالييييييييد فيييييييي  2030-2015نسيييييييبة الموالييييييييد المتوقعييييييية فيييييييي الفتيييييييرة 
 2010 عام حسب مستوى الدخل القومي اإلجمالي للفرد في 2015-2000الفترة 

 
 قاعرررردة بيانرررراجلو ه جمموعررررس البيانرررراجل املم رررردة - 2012 عررررام ال وقعرررراجل السررررلانيس   العرررراملج تن رررريو امل د ج

 .ملؤشراجل ال نميس العامليس 2014 عام
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ل رررد ة اً وسيشرررلل  يررراضة عررردض املواليرررد علررر  مررردى السرررنواجل اخلمررر  عشررررة امل بلرررس حتررردي -11
رعايررس ال ررديس العاليررس اةرروضة للمرررأة والطفررل. البلرردان علرر  تررواري قملانيررس احل ررول علرر  خرردماجل ال

  أاري يرراه حيررس يعررد النمررو امل وقررت   عرردض املواليررد  ررو األعلرر . اً و رررا  ررو واقررت األمررر خ وقرر
والعديد من البلدان امل وقت أن تش د معردالجل  يراضة مرتفعرس   عردض املواليرد تواجرق بالفعرل حتردياجل 

واليد اةدض وال طعيماجل )انفر الشلل الثالس(. وعلر  سربيل يلفم من  عايس امل ما خطرية   تواري
  املايرس ممرن تبلر  أعمرا  م سرنس واحردة  75الت مت اي ا تطعيم أقل مرن اً بلد 28  املثاله من بني ال
  املايررس علرر  األقررل    20ه ي وقررت أن يشرر د ن ررف ا  يرراضة نسررب  ا 2012 عررام عررد احل رربس  
. ومثرس حاجررس قىل اال ت راب برر امة 2015-2000م ا نرس بررالف ة  2030-2015املواليرد   الفرر ة 
اً   تلررإ البلرردانه لرري  ا ررض مررن أجررل تعررويص الررن   احلررايل   ال  طيررس بررل أي رراً ال طعرريم سررريع

 لإلعداض لزياضة الطلل الت سيفرع ا تزايد أعداض املواليد   السنواجل امل بلس. 
  الشلل الثالس

-2000إلييي  الموالييييد فيييي الفتيييرة  2030-2015فيييي الفتيييرة  نسيييبة الموالييييد المتوقعييية
 حسب المستوى الحالي من التغطية بالتطعيم ضد الحصبة 2015

 
واألمرم امل دردةه قاعردة  جمموعرس البيانراجل املم ردة - 2012 عرام ال وقعاجل السلانيس   العاملج تن يو امل د ج

  م احس عل  املوقت ال ايلجه 2014 لعام بياناجل مؤشراجل األ داف اإلمناييس لخلفيس
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx. 

ه تسرا   معردل الفرات وايراجل 2000 عرام ومنر اع ماض األ رداف اإلمناييرس لخلفيرس   -12
ترزال مرتفعرس    ال العديرد مرن املنراط . وللرن وايراجل األطفرال و  األطفال عل  ال عيد العراملم

برني  مرا مرن عردض األطفرال الررين سريولدون   الفر ةاً مليونر 85 بعص األماكنه حيس قن حوايل
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يعيشروا حرع عرام م اخلرام . وبينمرا ي وقررت  لرن بليرون طفرل 2.1البرال   2030و 2015عرامم 
 80املزيررد مررن االلفاعرراجل   وايرراجل األطفررال   مجيررت املنرراط ه امررن املرررجو أن ميرروجل حرروايل 

قبل بلوغ سن اخلامسسه  2030و 2015بني عامم طفل مولوض   أاري يا  1 000من بني كل 
طفل مولوض   أمريلا  1 000من كل  17طفل مولوض    سيا و 1 000من كل  30وكرلإ 

الالتينيررس ومنط ررس البدررر اللررا يب. وسرر  كز وايرراجل األطفررال بشررلل م زايررد   أاري يررا. وسرر واجق 
فرررم الرعايرررس ال رررديس لررردي ا البلررردان ذاجل أعلررر  مسررر وياجل وايررراجل األطفرررال أكررر  عررر ض علررر  ن

يزال معردل وايراجل األطفرال ايرق أعلر   الاً حيس سيس مر عدض املواليد   الزياضةج الل بلد ت ريب
أك  بلثري من املواليد عل  مدى السرنواجل اخلمر  عشررة اً سيش د عدض 1 000للل  75من 

 امل بلس م ا نس باخلم  عشرة سنس املاعيس )انفر الشلل الرابت(. 
  الرابت الشلل

-2000إلييي  الموالييييد فيييي الفتيييرة  2030-2015نسيييبة الموالييييد المتوقعييية فيييي الفتيييرة 
 حسب المستوى الحالي من وفيات األطفال 2015

 
 .جمموعس البياناجل املم دة - 2012 عام ال وقعاجل السلانيس   العاملج تن يو امل د ج

 ةاإلعداد لبلوغ البليوني طفل المقبلين سن الدراس -رابعاا  
سررررن اً قىل بلرررروغ بليرررروا طفررررل ت ريبرررر جله تشررررري ال وقعررررا2030و 2015مررررا بررررني عررررامم  -13

)انفرررررر اً مليونررررر 144  اخلامسرررررسه أي أكثرررررر مرررررن عررررردض م خرررررالل اخلمررررر  عشررررررة سرررررنس املاعررررريس ب
  املايرس   عردض األطفرال   سرن اخلامسرسه  34(. وميلن ألاري يا توقت  يراضة نسرب  ا 3 اةدول

  املايررس. وسرريد ا   ررؤالب األطفررال كسرراب ي م  10ملايررس وأمريلررا الشررماليس   ا 16وأوقيانوسرريا 
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مررن اخلررردماجل تشررمل قملانيررس احل ررول علررر  خرردماجل الرعايررس ال ررديس املراعيرررس جمموعررس م نوعررس 
 للطفله وسيد اجون قىل االل داق بال عليم االب دايم.

  3اةدول 
 2030-2015و 2015-2000األطفال في سن الخامسة حسب المناطق الكبيرى، 

 )متغير متوسط(

 

األطفال البال ني سن اخلامسس 
 عل  مدى الف ة )باملليون(

 نسبس 
2015-2030/ 
2000-2015 

تو يت األطفال   سن اخلامسس )نسبس 
 مئويس(

2000-2015 2015-2030 2000-2015 2015-2030 
 100.0 100.0 1.08 1 986.0 1 842.3 العامل
 28.6 23.1 1.34 568.4 425.7 أاري يا
 53.4 57.5 1.00 1 059.7 1 060.1  سيا 
 5.9 6.2 1.03 117.0 113.4 أو وبا

أمريلا الالتينيرس ومنط رس 
 البدر اللا يب

168.3 158.2 0.94 9.1 8.0 

 3.6 3.6 1.10 72.5 66.1 أمريلا الشماليس 
 0.5 0.5 1.16 10.2 8.7 أوقيانوسيا
 .جمموعس البياناجل املم دة  - 2012 عام العاملج تن يوال وقعاجل السلانيس    امل د ج

وعلرر  الرررغم مررن قحرررا  ت رردم كبررري عررو تعمرريم ال علرريم االب رردايم علرر  مرردى السررنواجل  -14
اخلمررر  عشررررة املاعررريسه اررربن العديرررد مرررن احللومررراجل سررر واجق حتررردياجل كثررررية   احلفررراظ علررر  

ان الررت ت ررل اي ررا نسرربس األطفررال   سررن املسرر وياجل احلاليررس لالل درراق باملرردا ث. ومررن بررني البلررد
والبررال   اًهت ريبرر 2013 عررام   املايررس   80ال علرريم االب رردايم املل د ررني باملرردا ث االب داييررس عررن 

عردا اثن رني من را سر د ا  خلدمرس عردض أكر  مرن األطفرال  مرا ابن تلإ البلردان اًهبلد 23عدض ا 
مررررن  اًهبلررررد 44 بلررررس. ومررررن امل ررررد  أن   سررررن املد سررررس علرررر  مرررردى السررررنواجل اخلمرررر  عشرررررة امل

  املايررس علرر  األقررل   عررردض  20  أاري يرراه سرر د ا  قىل خطررس لزيررراضة نسررب  ا اً بلررد 34 بين ررا
)انفرررر  2015-2000عرررن الفررر ة  2030-2015األطفرررال البرررال ني سرررن اخلامسرررس   الفررر ة 

بالطلررل  ي علرر  ايمرراالشرلل اخلررام (. و نرراك اح ياجرراجل مماثلررس وشرريلس للعديرد مررن احللومرراجل 
يل سرل أايرس م زايردة  مرا امل رينه و رو أو ال رد يل ال  رين أو امل وقت لخمراكن   املردا ث الثانويرس

 للبلدان املن ف س وامل وسطس الدخل حع حتااظ عل  وعت تنااسم   االق  اض العاملم.
جل االل دراق وسي طلل النمرو السرلاا السرريت املزيرد مرن اة روض مرن أجرل  يراضة معردال -15

باملرردا ث وحتسررني مسرر وياجل قرردس األطفررال. وتفرررت  يرراضة عرردض األطفررال والشررباا م طلبرراجل 
ب  فريص  أو يلرزم احللومراجل قمرا ب  يرري أولويراجل قنفاق را مما قعاايس ايما خي  اخلدماجل العامسه

تلرررااو البلررردان املن ف رررس وامل وسرررطس الررردخل مرررن أجرررل توسررريت نطررراق  وقذ نف اهترررا للرررل طفرررل.
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ماجل ال علرريم والرعايررس ال ررديسه ارربن أقررداا أعلرر  معرردالجل النمررو السررلاا من ررا سرر واجق خررد
أكرر  ال رر وطه مررت اارر ات ب رراب العوامررل األخرررى علرر  حا ررا. ومررت بلرروغ م وسررض معرردل النمررو 

اب رررا سررر د ا  قىل  يررراضة قنفاق رررا   جمرررال  اًه  أقرررل البلررردان منرررو اً   املايرررس سرررنوي 2.3السرررلاا 
حع حتااظ عل  حجم الف ول الد اسريس ونسرل  2030 عام   املايس  لول 40وايل ال عليم  

 ال المير قىل املعلمني الرا نس.
  الشلل اخلام 

إليي  عييدد ميين  2030-2015نسييبة عييدد األطفييال المتوقيي  بلييوةهم الخامسيية فييي الفتييرة 
 ائيةحسب معدل االلتحاق بالمدارس االبتد 2015-2000بلغوا الخامسة في الفترة 

 
وقاعرررردة بيانرررراجل  جمموعررررس البيانرررراجل املم رررردة  - 2012 عررررام ال وقعرررراجل السررررلانيس   العرررراملج تن رررريو امل د ج

 ؤشراجل األ داف اإلمناييس لخلفيس.م

 بليون شاب المقبلين 1.9  اإلعداد لل -خامساا  
بليررررون شرررراا سررررن اخلامسررررس  1.9ه مررررن امل وقررررت أن يبلرررر  2030و 2015بررررني عررررامم  -16

  املايررس علرر  ال ررعيد العرراملم. وميثررل  رررا اةيررل الشرراا بشرررى لل نميررس  3اضة نسررب  ا عشرررةه بزيرر
االق  ررراضيس واالب لرررا  ال لنولررروجم وال  يرررري االج مررراعم. وقرررد بلررر  جممرررو  عررردض الشرررباا علررر  

بليررون شرر   ترر اور أعمررا  م بررني اخلامسررس  1.2حيررس يوجررد  اًهقياسررياً ال ررعيد العرراملم ا تفاعرر
 بليرررررون  لرررررول 1.3ه وي وقرررررت أن ي رررررل عررررردض م قىل 2015 عرررررام والعشررررررين  عشررررررة والرابعرررررس 

. وسيزيد عدض املرا  ني والشباا الرين تر اور أعمرا  م برني اخلامسرس عشررة والرابعرس 2030 عام
. وس لون 2030 عام  اً مليون 321قىل  2015 عام  اً مليون 226والعشرين   أاري يا من 
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 عدس بشلل خاص   عدض من البلردان األاري يرس املن ف رس الردخلالزياضاجل   عدض الشباا وا
امل وسررطس الرردخل مرررن الشرررحيس الررردنياه ومررن بين ررا أوغنررردا وبو ونرردي ومج و يرررس تنزانيررا امل دررردة  أو

و امبيا ومايل والنيجر ونيجريياه حيس من امل وقت  يراضة عردض الشرباا الررين تر اور أعمرا  م برني 
 2015بررررني عررررامم  مررررا   املايررررس   الفرررر ة 60العشرررررين برررر كثر مررررن اخلامسررررس عشرررررة والرابعررررس و 

ه يُ وقررت الفررات عرردض الشررباا    سرريا  و  )انفررر الشررلل السرراضث(. 2030و تنرراقص قرراُ 
وأو وبررا وأمريلررا الالتينيررس ومنط ررس البدررر اللررا يبه وب ررد  كبررري   بعررص احلرراالجل. وعلرر  سرربيل 

ر أعمررا  م بررني اخلامسررس عشرررة والرابعررس والعشرررين املثرراله سررين فص عرردض السررلان الرررين ترر او 
ه وبر كثر 2030و 2015برني عرامم  مرا   املايس   ال ا يرل وال رني و ولنردا   الفر ة 8 وايل 
   املايس   ألبانيا وتايلند وكوبا. 20من 

  الشلل الساضث
الرابعييية نسيييبة العيييدد المتوقييي  مييين السيييكان اليييذين تتيييراو  أعميييار م بيييين الخامسييية ع يييرة و 

ليدخل المسيتوى الحيالي لحسيب  2015 عيام إل  عدد م في 2030 عام والع رين في
 القومي اإلجمالي للفرد

 

 قاعررررردة بيانررررراجلو  جمموعرررررس البيانررررراجل املم ررررردة - 2012 عرررررام ال وقعررررراجل السرررررلانيس   العررررراملج تن ررررريو امل د ج
 .ملؤشراجل ال نميس العامليس 2014 عام

مرررن النرررواحم البدنيرررس والنفسررريس واالج ماعيرررسه ي ررربو اً  ييسررري اً تشررر د اررر ة املرا  رررس ت رررري  -17
ون كرلإ   ا اذ قرا اجل واتبا  سرلوكياجل ميلرن أن تر ك م املرا  ون خال ا أكثر اس  الليس ويبد

 امررس علر  ب يررس حيرراهتم. ويع مرد األمررر ب رد  كبررري علرر  قرد ة املرررا  ني علر  االسرر فاضة مررن اً  ثرا  
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ل درراق باملد سرس واحل ررول علرر  وهيفررسه مرت قملانيررس ح ررو م علرر  اررص ال نميررس الش  رريس باال
يشرمل قملانيرس احل رول علر  وسرايل منرت احلمرل  مبرا خدماجل مراعيس للشرباا للن روت برارا  م

الع ررراقري  أو اللدرررول أو احلديثرررس للوقايرررس مرررن  رررل املرا  ررراجل. ويبررردأ بعرررص املررررا  ني هربرررس ال بررر 
علرر  قررد  م   مرحلررس اً علرر   اررا  م احلررايل بررل أي رر قررد حيمررل تبعرراجل لرري  ا ررض ممررا ال ررا ةه

الُرشرد بعررد ذلررإ. ومررن املعرروف أن العرراضاجل امل عل ررس بال ررراب والنشراط البرردا الررت ت سرر  خررالل 
يلون  ا  ثا  قويس عل  خماطر ال عرت لخمرات   اً   مرحلس الرشده وأحيان املرا  س مت د طويالً 

معرردالجل ا جرررة اً وأشررلال معينررس مررن السرررطان. وترتفررت أي ررمثررل مرررت ال لررل  اًهاحليرراة الح رر
بعررص احلرراالجله يشررا ك امل رراجرون الشررباا   عمليرراجل  جرررة غررري  و  لرردى املرررا  ني.اً نسرربي

 قانونيس وغري  منسه تعرع م خلطر الوقو  عديس لالها  بالبشر. 
ري االج مراعمه علر  أن لل نميرس االق  راضيس وال  يراً  امراً وميلن أن يشلل الشرباا رركر -18

مُيندوا البدايس السليمس   احلياة. وللرن ال وقعراجل تشرري قىل أن البلردان الرت س شر د أكر  منرو   
البلردان الرت تعراا اً عدض املرا  ني والشباا عل  مدى السنواجل اخلم  عشررة امل بلرس  رم حتديرد

وتعرررررد  يررررراضة  اً.س العمريرررررس حاليررررربالفعرررررل   الواررررراب باالح ياجررررراجل ال عليميرررررس وال رررررديس  ررررررا الفئررررر
مرن أجرل لراح م اً عررو ياً االس ثما اجل   ال عليم الثانوي واةامعم وال دس والعمرل الالير  أمرر 

  االن  ررال قىل مرحلررس الرشررد ول د يرر  النمررو االق  رراضي وال نميررس االق  رراضيس علرر  عررو مسرر دام 
ن   املسرررر  بل. وم ا نررررس وشررررامله وتعررررد كرررررلإ أحررررد أا ررررل سرررربل اإلعررررداض لشرررري وخس السررررلا

ب رررردس  -   امل وسرررض - 2015 عرررام بالسرررنواجل اخلمررر  عشررررة املاعررريسه حيفررر  املرا  رررون  
أا ررله مررت اح مرراالجل أكرر  لالل درراق باملد سررس وت جيررل الرردخول لسرروق العمررل وترر خري الررزوا  

ناميرس حيرد  برنف  السررعس   كرل ملرانه ومرن مث توجرد تفاوتراجل م  ال واإللاا. وللن ال  يرري
بررررني املرررررا  ني والشررررباا ضاخررررل البلرررردان وايمررررا بين ررررا ط رررروص قملانيررررس احل ررررول علرررر  ال علرررريم 

 وخدماجل الرعايس ال ديسه وارص العمل وتوقيت وتسلسل الزوا  واإللاا.
ل لبيرررس اً وحي رررا  املرا  رررون قىل خررردماجل الرعايرررس ال رررديس اةنسررريس واإللابيرررس املليفرررس خ ي ررر -19

للمشرررا كس   النشررراط اةنسررررمه اً عديرررد مرررن ا  معرررراجله يواجرررق املرا  رررون عرررر وطال و  اح ياجررراهتم.
حيس ت سم الشاباجل والف ياجل ب عي خاص. والعديد من البلردان الرت س شر د الزيراضاجل األكر    

 2015عدض الشباا الرين ت اور أعما  م بني اخلامسس عشرة والرابعس والعشرين   الفر ة برني عرامم 
 بالفعرررررل حتررررردياجل كبررررررية   الواررررراب باالح ياجررررراجل ال رررررديس لفئرررررس الشرررررباا احلاليرررررسه تواجرررررق 2030و
أن يلررررون لررررق  ثررررا  اج ماعيررررس اً سرررريما بشرررر ن قررررد  م اإللابيررررس. وميلررررن حلمررررل املرا  رررراجل أي رررر وال

سريما قذا ان طعرن عرن الد اسرس. وتعرد م راعفاجل احلمرل والروالضة  وال واق  راضيس سرلبيس علر  الف يراجله
ا الوايرراجل   قررفوف الشرراباجل الررالأ ترر اور أعمررا  ن بررني اخلامسررس عشرررة وال اسررعس ثرراا أ ررم أسرربا

مررن امل رراطر ال ررديس لرردى الطفررل حررديس اً عشرررة علرر  ال ررعيد العرراملم. ويزيررد اإللرراا املبلررر أي رر
خرررالل  1 000للرررل  50الرروالضة. ومرررن برررني البلررردان الرررت تزيرررد اي رررا معررردالجل والضة املرا  ررراجل عرررن 

من ررا  يرراضة   عرردض املرررا  ني  47 سيشرر د اًهبلررد 83ه والبررال  عرردض ا 2015قىل  2010الفرر ة مررن 
 يرراضة اً بلررد 31  املايررس علرر  األقررل علرر  مرردى السررنواجل اخلمرر  عشرررة امل بلررسه وسيشرر د  20بنسرربس 
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العديرد مرن بلردان أمريلرا  و    املايرس )انفرر الشرلل السرابت(. 40  عدض املررا  ني بنسربس تزيرد عرن 
تينيس ومنط س البدر اللرا يبه هلرت خ روبس املررا  ني مرتفعرسه حرع   احلراالجل الرت الفرص اي را الال

البلرررردان الررررت ارررراق اي ررررا معرررردل والضة  و  معرررردل اخل رررروبس اإلمجررررايل قىل أض  مررررن معرررردل ال عررررويص.
 ةشررابس بررني اخلامسررس عشرررة وال اسررعس عشرررة مررن العمررر   الفرر   1 000والضة للررل  100املرا  رراجل 

قىل ترواري خردماجل قىل اً بلرد 20سريد ا   اًهبلرد 26ه والبرال  عردض ا 2015و 2010برني عرامم  ما
 2030 وعرام برني الوقرت احلاعرر مرا   املايرس علر  األقرل   الفر ة 40عدض من املرا  ني يزيرد بنسربس 

و مرن أجرل . وباملثرله اربن العديرد مرن البلردان الرت تلراا2015و 2000بني عرامم  ما م ا نس بالف ة
احلد من االن شا  اللبري لفرريوث ن ر  املناعرس البشرريسه  رم نفسر ا الرت س شر د علر  مردى اخلمر  

يشررري قىل احلاجررس قىل  يرراضة كبرررية   املرروا ض امل احررس  ممررا   عرردض املرررا  نيهاً كبررري اً  عشرررة سررنس امل بلررس منررو 
  دف الشررربااه وتوسررريت نطررراق لإلب ررراب علررر  خررردماجل الوقايرررس والعرررال  اخلاقرررس برررالفريوث والرررت تسررر

 ت طي  ا )انفر الشلل الثامن(.

  الشلل السابت
 2030-2015خيييال الفتيييرة فيييي سييين الخامسييية ع يييرة نسيييبة العيييدد المتوقييي  لل يييباب 

والدة حسييييب معييييدل  2015-2000مقارنيييية بعييييدد البييييالغين  ييييذا العميييير خييييال الفتييييرة 
 الحاليالمرا قات 

 
 .جمموعس البياناجل املم دة - 2012 عام ج تن يوال وقعاجل السلانيس   العامل جامل د 
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  الشلل الثامن
 والرابعيية والع ييرين ميين العميير فييي ةنسييبة العييدد المتوقيي  ميين ال ييباب بييين الخامسيية ع يير 

حسييب المسيتوى الحيالي مين انت يار فيييروس  2015 عيام مقارنية بالعيدد فيي 2030 عيام
 نقص المناعة الب رية لدى البالغين

 
وقاعررررردة بيانررررراجل  جمموعرررررس البيانررررراجل املم ررررردة - 2012 عرررررام السرررررلانيس   العررررراملج تن ررررريو ال وقعررررراجل امل د ج

 مؤشراجل األ داف اإلمناييس لخلفيس.

ه قبرل 2007 عرام أعلر  مرن مسر وىمعدل بطالس الشباا عل  ال عيد العاملم ال يزال  -20
  قرررفوف الشرررباا بررردب األ مرررس االق  ررراضيس واملاليرررس. وتعرررد معررردالجل البطالرررس والعمالرررس الناق رررس 

يف  رر  مرااً مرتفعس   عدض من البلدان الت يشلل الشباا اي ا نسربس كبررية مرن قروة العمرل. وكثرري 
ضون املسر وى امل وسرض. وترنعل  اً العمال الشباا قىل احلمايس االج ماعيس اللاايس وي ل رون أجرو  

جل البدرس عرن الوهيفرس ال عوباجل الت يواج  ا الشرباا السراعون قىل العمرل   طرول ار ااً أي 
أو وباه  و  وتدا نوعيس الوهايي. وتزضاض  را ال عوباجل باا  ا  الشباا قىل امل ا اجل املطلوبس.

عمرل بردوام جزيرم. وميلرن لرن    أو تشا ك نسبس م زايدة من الشرباا العامرل   وهرايي مؤق رس
البلررردان ذاجل بعرررص الفرررروفه تعرررد  و  الفررررص االق  ررراضيس أن حيفرررز االعرررطراا االج مررراعم.

أكثرر عرعرس خلطرر  -مت ثبراجل العوامرل األخررى  -النسبس اللبرية من السلان الشباا العاطلني 
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. وميلررن للمعرردالجل املرتفعررس لبطالررس (5)العنرري السياسررم مررن البلرردان ذاجل ا يلررل العمرررى األكرر 
اا   ترن الجل الشباا وانعدام سبل ا جرة اآلمنس واملنفمس وال انونيس أن تؤضي قىل مشرا كس الشرب

 عن ارص أا ل. اً خطرة ع  احلدوض  ث
ومررت الفررات معرردالجل الوايرراجل واخل رروبسه ت م ررت البلرردان عرراضة بفرر ة ترتفررت اي ررا نسرربس  -21

السررلان   سررن العمررل قىل املعررالني. وميلررن لل  رررياجل الناهررس   ا يلررل العمررري أن هتيررئ ارقررس 
 الرررردمي را  باحلساسرررريس مررررن حيررررس ال وقيررررتهلنمررررو اق  رررراضي أسررررر . وي سررررم جررررين  رررررا العايررررد 

شررق  سرياه حيرس  و  ا را ي وقي عل  السياسس العامرس. اًهيلون اس  الل امللاسل تل ايي وال
حت رر  ال  رررري مرررن معررردالجل الوايررراجل واخل ررروبس العاليررس قىل املن ف رررس   وقرررت أق رررر مرررن أمررراكن 

ا م ب رررررد  كبرررررري   النجرررررار أخرررررىه تشرررررري جمموعرررررس مررررن البدرررررو  قىل أن العايرررررد الررررردمي را  سرررر
 وللن ررا ممرراثالً اً ضمي راايرر امل ابررله شرر دجل أمريلررا الالتينيررس حترروالً  و  .(6)االق  رراضي ل لررإ املنط ررس

ترررزال ارقررس جرررين امللاسررل االق  ررراضيس مرررن  ال ه بينمرررا(7)تسرر فد منرررق بررنف  ال رررد  حررع اآلن مل
   بل.العايد الدمي را    أاري يا جنوا ال دراب قايمس   املس

اإلعييداد للفتييات العمرييية المقبليية فييي سيين اإلنجيياب ميي  تع ييي  المسيياواة  -سادساا  
 بين الجنسين وتمكين المرأة

 يررراضة جممرررو  عررردض النسررراب   سرررن  2030و 2015مرررن امل وقرررت   الفررر ة برررني عرررامم  -22
سررن بليررون. وبينمررا سررين فص عرردض النسرراب    2بليررون قىل  1.9مررن  اًهمليونرر 144  اإللرراا ب

 2015أكثرر   عردض مرن البلردان األو وبيرس   الفر ة برني عرامم  أو   املايرس 10اإللاا بنسربس 
  املايررس   أاري يررا )انفررر  45ه ابنررق سرريزيد   مجيررت املنرراط  الرييسرريس األخرررى وبنسرربس 2030و

 الشلل ال است(.

__________ 

(5) T. F. Azeng and T. U. Yogo, “Youth unemployment and political instability in selected 

developing countries”, Working Paper Series, No. 171 (Tunis, African Development Bank, 

2013). 
(6) D. E. Bloom and J. G. Williamson, “Demographic transitions and economic miracles in emerging 

Asia”, World Bank Economic Review, vol. 12, No. 3(1998), pp. 419-455.  
(7) L. Rosero-Bixby, “Generational transfers and population aging in Latin America”, Population and 

Development Review vol. 37, Suppl. 1(2011), pp. 143-157.  
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  الشلل ال است
 فييييإلييي  عيييدد ن  2030 عيييام فيييي 49-15نسيييبة العيييدد المتوقييي  مييين النسييياء فيييي سييين 

 حسب المستوى الحالي من الدخل القومي اإلجمالي للفرد 2015 عام

 
 قاعررررردة بيانررررراجلو  جمموعرررررس البيانررررراجل املم ررررردة - 2012 عرررررام ال وقعررررراجل السرررررلانيس   العررررراملج تن ررررريو امل د ج

 .ملؤشراجل ال نميس العامليس 2014 عام

 رداني  رامني   حرد ذاهتمراه وكالارا ويع   متلرني املررأة وحت ير  املسراواة برني اةنسرني  -23
يسررا م   ال نميررس املسرر دامس كرررلإ. ويررو ض برنررامة عمررل املررؤمتر الرردويل للسررلان وال نميررس قايمررس 
مبجموعس واسعس النطاق من اإلجراباجل الراميس قىل ال  اب عل  ال فاوتراجل برني الرجرل واملررأةه مرن 

قرردم املسرراواة مررت الرجررل علرر  مجيررت مسرر وياجل  بين رراج قنشرراب  ليرراجل ملشررا كس املرررأة ومتثيل ررا علرر 
العمليررس السياسرريسن الن رروت ب علرريم املرررأة وتنميررس م ا اهترراه ومررن مث حتسررني قررد هتا علرر  أن حت رر  

وأن تع مد عل  نفس ان ق اب مجيت أشلال ال مييز عد املرأةن عمان قملانيس ضخول املررأة  ضخالً 
علرر  قرردم املسرراواة مررت الرجررلن ال  رراب علرر  لسرروق العمررل وح ررو ا علرر  ال ررمان االج مرراعم 

  ذلرررإ احل ررروق املرتبطرررس  مبرررا العنررري عرررد املررررأةن مسررراعدة املررررأة علررر  قثبررراجل وقعمرررال ح وق ررراه
 ب د  ا اةنسيس واإللابيس. 

ويعررررد الن رررروت ب علرررريم املرررررأة أحررررد أ ررررم وسررررايل متلين ررررا باملعررررا ف وامل ررررا اجل الال مررررس  -24
ال نميرررس. وُتف رررر األضلرررس أن حت يررر  املسررراواة برررني اةنسرررني   للمشرررا كس بشرررلل كامرررل   عمليرررس 

يرررتبض ا ررض بالفررات معرردل  ال ال علرريم الثررانوي وال علرريم العررايل وقرروة العمررل والعمليرراجل السياسرريس
 بزيرراضة الرارراا واإلن اجيررس   سرروق العمررل واحلمايررس مررن االع ررداب واالسرر  الل.اً اخل رروبسه بررل أي رر
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أقرررله  تنجررل املررررأة ذاجل املسررر وياجل األعلررر  مررن ال علررريم أطفررراالً  اًه ريبرررمعفررم بلررردان العرررامل ت و 
اق بت من  أو -ه ح  ت مجيت املناط  2012 عام و  وحيف  أطفا ا بفرص أا ل   الب اب.

تررزال تواجررق عوامررل حرمرران  ال ال لررااؤ بررني اةنسررني   ال علرريم االب رردايم. وللررن املرررأة -حت يرر  
 ة   املرحل ني الثانويس واةامعيس.مس مرة   بلدان خم ا  

وت  لي املررأة عرن الرجرل   عردض مرن ا راالجل األخررى البال رس األايرسه ومن را قملانيرس  -25
احل ول عل  العمل الالي  واملشرا كس   قرنت ال ررا  السياسرم. وت فراوجل بشردة مشرا كس اإلنرا  

االج ماعيررررس والث اايررررس واملعررررايري يعرررر  عررررن اخرررر الف العوامررررل االق  رررراضيس و  ممررررا   سرررروق العمررررله
االج ماعيس. وعل  ال عيد العاملمه ش دجل قملانيس ح ول املرأة علر  العمرل املرداو  األجرر   
ال طا  غري الز اعم  ياضة بطيئس عل  مدى الع ردين املاعريني. و اض علر  املسر وى العراملم ن ريل 

 40قىل  1990 عرام   املايرس   35ن املرأة من العمل املداو  األجرر   ال طرا  غرري الز اعرم مر
وللن يفل مرن املررجو  اً.ه مت تسجيل بعص ال  دم   كل املناط  ت ريب2012 عام   املايس  

أن حت ل املرأة عل  وهايي بدوام جزيمه وأن تلسل أقل مرن الرجرل م ابرل نفر  العمرله وأن 
عمرال املنزليرس. وباإلعرااس قىل تعمل   م ن معينس من ف س األجر و مايرس عمرل رردوضة مثرل األ

م ا نررس بالرجررل   ال ملانرراجل الوطنيررس وغري ررا مررن  يئرراجل قررنت اً يررزال متثيررل املرررأة ناق رر ال ذلررإه
 ال را  السياسم. 

وقن األعررداض امل زايرردة مررن النسرراب   سررن اإللرراا واسرر  دام النسرراب امل زايررد لوسررايل منررت  -26
الوقررت الرررا نه  و  لررل علرر  خرردماجل تنفرريم األسرررة.احلمررل سي ررعلل علرر  احللومرراجل تلبيررس الط

ارربن احلاجررس غررري امللبرراة مررن خرردماجل تنفرريم األسرررة  ررم األعلرر    أاري يررا جنرروا ال رردرابه و ررم 
املنط س امل وقت أن تش د أك   ياضة   عدض النساب   سن اإللاا عل  مردى اخلمر  عشررة سرنس 

   40  أاري يراه حت را  أن  طرض لزيراضة نسرب  ا اً بلرد 37من را  اًهبلرد 44امل بلس. ومن امل رد  أن 
. وكررل تلررإ البلرردان لرردي ا 2030 عررام املايررس علرر  األقررل   عرردض النسرراب   سررن اإللرراا  لررول

 حاجس كبرية غري ملباة ل نفيم األسرة )انفر الشلل العاشر(.
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  الشلل العاشر
 2015مقارنيية بعييام  2030 عييام يفيي 49-15نسييبة العييدد المتوقيي  ميين النسيياء فييي سيين 

 حسب المستوى الحالي من االحتياجات ةير الملباة من وسائل من  الحمل

 
قاعررررردة بيانررررراجل و  جمموعرررررس البيانررررراجل املم ررررردة - 2012 عرررررام ال وقعررررراجل السرررررلانيس   العررررراملج تن ررررريو امل د ج

 .األ داف اإلمناييس لخلفيسمؤشراجل 

 نيناإلعداد ألعداد أكبر من المس -سابعاا  
أضجل أمناط االلفات   معدالجل الوايراجل واخل روبس علر  مردى الع ردين املاعريني قىل  -27

أكثر الفئرس  أو حتوالجل كبرية   ا يلل العمري لسلان العامله لي بو البال س أعما  م س ني سنس
لرردان   باً   العررامل اآلن. وبينمررا تعررد عمليررس شرري وخس السررلان أكثررر تطررو  اً العمريررس األسررر  منررو 

 أل قراماً أكثرر وا ر أو أو وبا وأمريلا الشماليس حيس يبلر  عمرر واحرد مرن كرل ُخسرس أارراض السر ني
  عدض املسرنني اً سريعاً ه ابن من امل وقت أن تش د السنواجل اخلم  عشرة امل بلس منو 2015 عام

ئلس بشر ن يثرري أسر ممرا   كل ائاجل الدخل ومناط  العامل الرييسريس )انفرر الشرلل احلراضي عشرر(ه
برر من م االق  رراضي   سررن الشرري وخسه وقررد  مه ومسرر وى شرربلاجل  ي علرر  ايمررا ارراا املسررنني 

يررض ذكرر الح ياجراجل املسرنني   قعرالن األمرم  ومل ضعم م الرمسيس وغري الرمسيسه و ايس ح روق م.
عنررردما كررران  2000 عرررام (ه الرررري ُوقرررت  55/2امل دررردة بشررر ن األلفيرررس )قررررا  اةمعيرررس العامرررس 
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أكثر يشللون عشرة   املايس من سلان العامل. وللن  أو األش اص البال س أعما  م س ني سنس
من اململن توقت أن تزضاض الشواغل بش ن شي وخس السرلان علر  مردى السرنواجل اخلمر  عشررة 

  املايررس مررن  16أكثررر سيشررللون  أو ألن األشرر اص البال ررس أعمررا  م سرر ني سررنساً امل بلررسه نفررر 
 . 2030 عام   لولسلان العامل

  الشلل احلاضي عشر
مقارنية  2030 عام أكثر في أو نسبة العدد المتوق  لألشخاص البالغة أعمار م ستين سنة

 حسب المستوى الحالي من الدخل القومي اإلجمالي للفرد 2015بعام 

 
 قاعررررردة بيانررررراجلو  جمموعرررررس البيانررررراجل املم ررررردة - 2012 عرررررام ال وقعررررراجل السرررررلانيس   العررررراملج تن ررررريو امل د ج

 .ملؤشراجل ال نميس العامليس 2014 عام

وش دجل السنواجل األخرية قيام العديد من البلدان امل وسرطس واملن ف رس الردخل ب وسريت  -28
نطاق ت طيس املعاشاجل ال  اعديس من خالل مزية من الر امة اإلسر اميس وغرري اإلسر اميس. وللرن 

يعرد مسر وى  كما  من أشلال املعاش ال  اعديه ي ل   أي شلل الاً ن ي جممو  املسنني ت ريب
الدعم غري كاف ملن حي لون عل   را املعاشاجل. وتبل  أعداض ع مس من املسنني سن ال  اعد 

توعت اي ا بعد أنفمس مؤثرة للدعم االج ماعم )انفر الشرلل الثراا عشرر(. و نراك  مل   بلدان
تلررإ الرررت  أو ت ررت أنفمرررس بعررد مل الررتحاجررس عاجلررس ل وسرريت نطررراق ال  طيررسه سررواب   البلررردان 

لررردي ا  ررررا األنفمرررسه حيرررس تعررراا بعرررص األنفمرررس ال ايمرررس مرررن ال ررر ض بسررربل  ثرررا  شررري وخس 
براررت السررن ال انونيررس  أو السررلان. وقررام العديررد مررن البلرردان املرتفعررس الرردخل ب  ليررل االسرر د اقاجل
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م ال نميررس املسرر دامسه حيررس لل  اعررد. ويشررلل عرردم كفايررس احلمايررس االج ماعيررس ع بررس  ييسرريس أمررا
 يرتبض ذلإ مبس وياجل مرتفعس ومس مرة من الف ر وعدم املساواة.

ومررت شرري وخس السررلانه تشررلل األمرررات غررري املعديررس ح ررس م ناميررس مررن قمجررايل عررلب  -29
املرته ومن مث تواجق أنفمس الرعايس ال ديس حتدياجل جديدة   جمايل الوقايرس والعرال . وتسربل 

ني    يرراضة عررلب اإلعاقررس املرتبطررس ب لررإ األمرررات   كررل املنرراط  )انفررر الشررلل منررو عرردض املسررن
باالهرراا قىل اً الثالررس عشررر(. وميلررن توقُررت أن يررؤضي كررل مررن اسرر مرا  شرري وخس السررلانه م  نرر

حيرررد مرررن اررررص الرعايرررس غرررري الرمسيرررسه وكررررلإ الرغبرررس   قض ا  ال طرررو اجل  ممرررا تلررروين أسرررر أقررر ر
   جمال الرعايس الطبيسه قىل ع ض م واقل لرات ميزانياجل الرعايس ال ديس. ال لنولوجيس اةديدة
  الشلل الثاا عشر

مقابيل عيدد م  2030 عيام نسبة العدد المتوق  من األشخاص البالغة أعميار م سيتين سينة فيي
 حسب مستوى تغطية المعاشات التقاعدية للبالغين السن القانونية 2015 عام يف

 
ومنفمرس العمرل الدوليرسه  جمموعس البياناجل املم ردة - 2012 عام السلانيس   العاملج تن يو ال وقعاجل جامل د 

"ن رريل السررلان امل جرراو ة أعمررا  م السررن ال انونيررس للمعرراش ال  اعرردي الرررين حي ررلون علرر  معرراش 
 Share of population above the statutory pensionable age receiving an old-age) الشي وخس"

pension( ه بياناجل عل  اإلن نت)م احس عل  املوقت ال ايلج2014 .)  
www.social-protection.org/gimi/gess. 
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  الشلل الثالس عشر
التغيييير فيييي اإلعاقييية المرتبطييية بييياألمراي ةيييير المعديييية فيييي كيييل األعميييار مقابيييل التغيييير فيييي 

 2012-2000أكثر،  أواا السكان البالغة أعمار م ستين عام

 

ومنفمررررس ال رررردس  جمموعررررس البيانرررراجل املم رررردة - 2012 عررررام ال وقعرررراجل السررررلانيس   العرررراملج تن رررريو جد امل 
 ه م ار عل  املوقت ال ايلجGlobal health estimates for 2000-2012 (2014)العامليسه 

www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates/en/index2.html. 

 ألعداد مت ايدة من سكان الحضراإلعداد  -ثامناا  
ومررن امل وقررت أن ت ررم املنرراط  مرر وى ألكثررر مررن ن رري سررلان العررامله اً تعررد املرردن حاليرر -30

 1.1احل ررريس كررل الزيرراضة   سررلان العررامل علررر  مرردى السررنواجل اخلمرر  عشرررة امل بلررس والبال رررس 
جل   سررلان مناط  ررا بليررون نسررمس. ومررن امل وقررت أن تسررجل كررل املنرراط ه باسرر ثناب أو وبرراه  يرراضا

  املايرس. ويُ وقرت أن تشر د أاري يرا و سريا أكر  الزيراضاجل   عردض  15ت ل عن  ال احل ريس بنسبس
عررن ذلررإه ارربن عرردض سررلان أكرر  مرردن  (. وا ررالً 4سررلان مناط  ررا احل ررريس )انفررر اةرردول 

 رض ت رم مدينرس ا 16العامل وحجم تلإ املردن غرري مسربوقني. افرم بدايرس ال ررن العشررين كانرت 
مدينررس مررن  رررا النررو ه والعديررد مررن  500اليررومه ا نرراك أكثررر مررن  أمررا أكثررر. أو مليررون شرر  
توجد   بلدان  م األقل قد ة عل  مسرايرة الطلرل علر  اإلسرلان واخلردماجل اً املدن األسر  منو 

األساسرريس. واملرردن اللرر ىه الررت تعرررلف ب  ررا همعرراجل ح ررريس يبلرر  عرردض سررلا ا عشرررة ماليررني 
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   6.4ه كران 2015 عام و  بلثري.اً وأك  حجماً أكثر عدضاً أكثره أقبدت أي  أو مسنس
   8.7املايس من سرلان العرامل يعيشرون   املردن اللر ى. ومرن امل وقرت أن تزيرد  ررا النسربس قىل 

  .2030 عام املايس  لول
  4اةدول 

 2030و 2015سكان الحضر حسب المناطق الرئيسية، 

 

نسبس  ر )باملليون(سلان احل 
2030/2015 

 تو يت سلان احل ر )نسبس مئويس(

2015  2030  2015 2030 
 100.0 100.0 1.28 5 058.2 3 957.3 العامل
 15.2 11.9 1.63 770.1 471.6 أاري يا
 54.4 53.4 1.30 2 752.5 2 113.1  سيا 
 11.2 13.8 1.04 567.0 547.1 أو وبا

 11.8 12.7 1.18 595.1 502.8 س البدر اللا يبأمريلا الالتينيس ومنط 
 6.7 7.4 1.15 339.8 294.8 أمريلا الشماليس 

 0.7 0.7 1.21 33.7 27.9 أوقيانوسيا
 .جمموعس البياناجل املم دة - 2012 عام ال وقعاجل السلانيس   العاملج تن يو جامل د 

ضي واالب لرا  والعمالرس. ااملردن  رم تع   املردن مراكرز ال نسري  للنمرو االق  را مااً وضايم -31
ارررص معفررم امللران الررري ت كررز ايررق ال البيررس العفمرر  مررن األنشررطس اإلن اجيررس احلديثررس وتوجررد ايررق 

وللرررن اللثاارررس السرررلانيس  اً.ومرررت منرررو املررردنه ت ررربو قضا هترررا أكثرررر تع يررردالعمرررل املرررداو  األجرررر. 
مرررررن أثررررر البشرررررريس علرررر  الرررررنفم ض  األأن تلرررررون جيرررردة لل  ليرررررل قىل احلررررد اً املرتفعررررس ميلرررررن أي رررر

ت سرررم اللثاارررس السرررلانيس املرتفعرررس بالفرررات تللفرررس ترررواري  مرررا اإليلولوجيرررس الطبيعيرررسه حيرررس عررراضة
ا ياكررل األساسرريس واخلرردماجل األساسرريس للررل ارررض. و غررم الوارراب ب ايررس قضخررال حتسررني كبررري علرر  

ياق األ رداف اإلمناييرس مليرون شر   علر  األقرل مرن سرلان األحيراب الف رريةه   سر 100حياة 
لخلفيسه يس مر عدض األش اص امل يمني   األحياب الف رية   ال زايده والعديد مرن البلردان ذاجل 
أسر  معدالجل النمو السلاا احل ري  م الت ت كز اي ا بالفعل نسبس كبرية من سرلان احل رر 

 و احل ررررري   املسرررر  بل  األحيرررراب الف رررررية )انفررررر الشررررلل الرابررررت عشررررر(. وسرررريؤثر طررررابت النمرررر
يال مق مرن حاجرس قىل األ ت واملروا ض الطبيعيرس   قرد ة البلردان علر  حت ير  مسر  بل مسر دام  وما
  اً.وجامت اج ماعياً بيئي
افررررم العديررررد مررررن املرررردنه أضى ال وسررررت  اً.ومررررت منررررو املرررردنه ت رررربو قضا هتررررا أكثررررر تع يررررد -32

قىل الزحرري احل ررري العشرروايمه وال لررو ه  املرردا  بطري ررس غررري ماليمررس أو احل ررري غررري امل طررض
بعرررص احلررراالجل قىل  يررراضة ال عررررت لخخطرررا  الطبيعيرررس )مثرررل الفي ررراناجل  و  وال رررد و  البيئرررمه

واال يرراالجل األ عررريس(. وبشررلل مجررراعمه تنمررو مررردن اليرروم ب رررعي السرررعس مرررن ناحيررس مسررراحس 
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وسررررت احل ررررري   األ ت وكرررررلإ مررررن ناحيررررس السررررلان. وتشررررري توقعرررراجل منررررو حجررررم املرررردن وال 
املسر  بل قىل أن مئرراجل اآلالف مررن الليلرروم اجل املربعرس اإلعرراايس سرر د ا  قىل ال طرروير. اال وسررت 
احل ري حيوي لل نميرس املسر دامسه لري  ا رض ألن املنراط  احل رريس   العرامل يُ وقرت أن تسر وعل  

أل را اً بلرسه برل أي رعل  مدى السنواجل اخلمر  عشررة امل اً كل النمو السلاا   املس  بل ت ريب
تشلل مراكز  ييسيس للنشاط االق  راضي وقخراض الوهرايي وتوقريل اخلردماجل. وللرن يلرزم قجرراب 
ال وسرررت احل رررري بطري رررس مسررر دامس وشررراملسه مرررن أجرررل  ايرررس املوايرررل ا ليرررس وال نرررو  البيولررروجم 

 ل األ اعم.وال  ليل قىل احلد األض  من ق الس ال اباجل املدا يس وال  رياجل   اس  ال

  الشلل الرابت عشر
حسيب النسيبة المتويية لسيكان  2015مقارنية بعيام  2030 عيام نسبة سيكان الحضير فيي

 2009 عام المناطق الحضرية المقيمين في األحياء الفقيرة في

 
وقاعررررردة بيانررررراجل  جمموعرررررس البيانررررراجل املم ررررردة - 2012 عرررررام ال وقعررررراجل السرررررلانيس   العررررراملج تن ررررريو امل د ج

 األ داف اإلمناييس لخلفيس.مؤشراجل 

 اإلعداد للهجرة في المستقبل -تاسعاا  
  نطاق وتع يرد ا جررة الدوليرس. ا رد  اض عردض امل راجرين اً ش دجل السنواجل األخرية منو  -33

اً   املايرس ت ريبر 5الدولينيه و م حسل ال عريي األش اص امل يمون خا   بلد مولد مه بنسربس 
وأعراات  سريا وأو وبرا أكر  . 2013 عرام  اً مليونر 232قىل  2010 عرام  اً مليون 221من 

ماليررني للررل من رراه و ررو عرردض أكرر   3عرردض مررن امل رراجرين الرردوليني خررالل  رررا الفرر ةه حرروايل 
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بلثررري مررن كررل املنرراط  الرييسرريس األخرررى. وميلررن أن تشرر د السررنواجل اخلمرر  عشرررة امل بلررس  يرراضة 
   أعاب العامله قذا اس مرجل االها اجل الرا نس. مليون م اجر ضويل قعا  30م دا  ا 

وبينمررا أقرربدت ا جرررة الدوليررس هررا رة عامليررس بشررلل م زايررده ارربن معفررم امل رراجرين يعيشررون  -34
ه كرران أكثررر مررن ن رري جممررل عرردض امل رراجرين الرردوليني 2013 عررام و    عرردض قليررل مررن البلرردان.

   20جل امل دررردة األمريليرررس وحرررد ا حررروايل يعررري    عشررررة بلررردان ا رررضه حيرررس تس  ررريي الواليرررا
بعرص منراط  العرامله يشرلل امل راجرون الردوليون نسربس كبررية  و  املايس من جممو  امل راجرين الردوليني.

يشررمل عرردة ضول أع رراب   جملرر  ال عرراون لرردول  مبررا اًهققليمرر أواً بلررد 35 و  مررن جممررو  السررلان.
أكثرررر مرررن جممرررو  السرررلان. وللرررن علررر  ال رررعيد  أو ايرررس  امل 30اخللرررية العربيرررسه يشرررلل امل ررراجرون 

   املايس من سلان العامل.  3.2تؤثر عل  حوايل اً العاملمه يفل احلراك الدويل ها رة ناض ة نسبي
وميلررن لل جرررة أن تلررون قرروة حتويليررس تن شررل ماليررني األشرر اص مررن الف ررر وتسرر م    -35

مل  ررد علرر  السرروابه شررريطس  ايررس ح رروق اإلنسرران ال نميررس املسرر دامس للبلرردان األقررليس وبلرردان ا
  ا  مرررت. ومي للرررون اً يلرررون امل ررراجرون مرررن برررني األارررراض األكثرررر اب لرررا   مرررا للم ررراجرين. وعررراضة

وج رراجل نفررر ث اايررس م نوعررس تثررري ا  معرراجل امل رريفسه وتيسررر تبرراضل املعررا ف وامل ررا اجله وتعررز  
ق الرن     العمالرسه ويلملرون م را اجل العمرال مرن االب لا  ال لنولوجم. ويعاجل امل اجرون أوج

 أ رررل البلرررده ويوجررردون وهررراييه ويسررر مون   الراررراا االج مررراعم وأنفمرررس املعاشررراجل ال  اعديرررس.
الوقرت نفسررقه ميلرن لل جرررة النا حررس للعمرال ذوي امل ررا اجل العاليررس أن ت روت ج رروض ال نميررس  و 

مثل الرعايس ال ديس وال علريم. وسيشرلل حتسرني سيما   قطاعاجل حيويس  وال   البلدان الناميسه
االعرر اف امل برراضل برراملؤ الجل ال عليميررس وامل نيررس خطرروة  امررس   ت ليررل ال  ررو    اسرر  دام  أث 
املال البشري وامل ا اجل البشريس وسيمللن امل اجرين من حت ي  ذاهتم بشلل أكر  سرواب   بلردان 

 بعد عوضهتم.  أو امل  د
علرر  ا جرررة الدوليررس ال انونيررس   السررنواجل اً  زايررد مررن احللومرراجل انف احرروأه ررر عرردض م -36

لإلب رراب علرر   أو األخررريةه حيررس  اض عرردض البلرردان الررت تع مررد سياسرراجل لزيرراضة مسرر وياجل ا جرررة
. وحررع حت رر  2011 عررام  اً بلررد 138قىل  2005 عررام  اً بلررد 115املسرر وياجل ال ايمررس مررن 
س بشررلل كامررل بطري ررس مسرر دامس ومن ررفس وجامعررسه خررل احرر ام ح رروق ا جرررة قملاناهتررا اإلمناييرر

اإلنسرران للم رراجرين وقعما ررا. وي طلررل ذلررإ عررمان قملانيررس ح ررول امل رراجرين وأسررر مه علرر  
قرردم املسرراواة مررت غررري مه علرر  أجررو  عاضلررس و ايررس اج ماعيررس وكرررلإ أعلرر  مسرر وى مملررن مررن 

 با جرة.  ال دس وال عليم ب رف النفر عن وعع م اخلاص
وتعرررد ال درررويالجل مرررن أكثرررر السررربل امللموسرررس الرررت تسررر م  رررا ا جررررة   ال نميرررس   البلررردان  -37

 435ه كرران مررن امل وقررت أن تبلرر  ترردا اجل ال دررويالجل قىل البلرردان الناميررس 2014 عررام و  األقررليس.
بلثررري مررن جممررو  بليررون ضوال ه أي أكثررر مررن ثالثررس أعررعاف حجررم املسرراعدة اإلمناييررس الرمسيررس وأكثررر 

االسررر ثما  األجنرررب املباشرررر   مجيرررت البلررردان الناميررررسه باسررر ثناب ال رررني. وميلرررن للدرررد مرررن تلرررراليي 
بليرون ضوال   16عملياجل ال درويالجل قىل البلردان الناميرس طمر  ن راط مئويرس أن حي ر  وارو اجل قرد  ا 

 يساعد عل  حتسني  ااا امل اجرين وأسر م بد جس كبرية. مما اًهسنوي
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ومت اسر مرا   يراضة عردض امل راجرين الردوليني وعردض البلردان امل ر ثرة بالزيراضاجل   ا جررةه  -38
تواجرررق بلررردان امل  رررد ال دررردي امل مثرررل   قضمرررا  العررردض امل نرررامم مرررن السرررلان امل ررراجرين الررررين 

ه كانرت معفرم 2011 عرام و لرول اً.كبرية من امل اجرين قسر اً  يشملون   بعص احلاالجل أعداض
 97بلدان   املناط  امل  دمس وحوايل ن ي البلدان الناميس الرت تروارجل عن را البيانراجل وعردض ا ال
 قد نفرجل برامة ل يسري قضما  امل اجرين. اً بلد
ويشلل عدايا االها  بالبشره الرين يعانون من االس  الل واالع ردابه جمموعرس حت را   -39

خررل علرر  ا  مررت الرردويل اً  امرراً لبشررر يعررد  رردا. اال  رراب علرر  االهررا  با(8)قىل ا  مررام خرراص
حت ي ق من خالل مالح س الشبلاجل اإلجراميس ع  الوطنيسه و ايس عردايا االهرا  ومسراعدهتمه 

 وتنفير سياساجل وبرامة لل جرة اآلمنس املنفمس ال انونيس. 
ال رد و   أو ط اضاالعر أو من النزاعراجلاً خ  الناث عل  الفرا  من ضيا  م  رب مااً وكثري  -40

. افررم أو البيئررم مليررون الجررئ   أعرراب العررامله  16.7ه كرران  نرراك 2013 عررام  ثررا  ت ررري املنررُا
 يرراضة حرراضةه اً شرر د عرردض املشرررضين ضاخليرر كمررا  و ررو أعلرر  مسرر وى منررر احلرررا العامليررس الثانيررس.

أن  ضاخررل بالض ررم. وباإلعررااس قىل ذلررإه ميلررناً مليررون شرر   قسررر  33.3حيررس ُشرررض حرروايل 
  املسررر  بل مرررت الزيررراضة امل وقعرررس   تلررررا  الفررروا ر اً ت ررربو ا جررررة املرتبطرررس باملنرررُا أكثرررر شررريوع

 املناخيس ال ا ة وشدهتا. 

 ضمان االستدامة البيتية -عاشراا  
و ررم الشررواغل  اًهجزييرر قال يرردمة الشررواغل البيئيررس مل قن قطررا  األ ررداف اإلمناييررس لخلفيررس -41

مررن شررإ   أن النمررو  ومررا علرر  مرردى السررنواجل العشرررين األخرررية.اً احررالررت أقرربدت أكثررر قحل
السررلااه ومسرر وياجل املعيشررس اآلخرررة   اال تفررا ه و يرراضة اسرر  الك الطاقررس واملرروا ض الطبيعيررس قررد 
أسرررر مت   قحرررردا  ت رررررياجل كبرررررية وجو ريررررس   بيئررررس األ ت. واألضلررررس علرررر  االحرررر ا  العرررراملم 

ركرز غررا اجل الدايئررس ا بوسرس   ال ررالف اةرروي لررخ ته و اضجل أقربدت اآلن قاطعررس. ا ررد  اض ت
حرا ة ال الف اةوي وا يضه واعسر ال طاب اةليديه وا تفعت مس وياجل سطو البدرر. وت ردم 

من أوعرو األضلرس علر  اشرل اإلشرراف اً ميلن تعوي  ا   ال نو  البيولوجم بع  ال اخلسا ة الت
 العاملم للجيل احلايل.

  البيئررس مررن جمرررض أعررداض البشررر. اً أمنرراط االسرر  الك واخليررا اجل ال لنولوجيررس أكثررر ترر ثري  وتعررد -42
وينطوي اس مرا  النمو السلاا العاملمه قىل جانل ا تفا  مسر وياجل املعيشرسه علر   يراضة أكر  بلثرري 

لرردخل تعررد   اسرر  دام الطاقررسه وللررن انبعاثرراجل ثرراا أكسرريد اللربررون للررل ارررض   البلرردان املرتفعررس ا
أعررعاف مثيل  ررا   البلرردان املن ف ررس الرردخل. وقررد ااقررت سرررعس منررو معرردالجل االنبعاثرراجل مررن ثرراا 
أكسررريد اللربرررون علررر  ال رررعيد العررراملم النمرررو السرررلاا   العرررامل ب رررد  كبرررري )انفرررر الشرررلل اخلرررام  

اللربررون  عشررر(. افررم األ بعررني سررنس الررت ت رراعي اي ررا سررلان العررامله  اضجل انبعاثرراجل ثرراا أكسرريد
__________ 

(8) Global Report on Trafficking in Persons 2014 منشو اجل ا( ألمم امل ددةه  قم املبيتE.14.V.10.) 
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  املايررس مررن انبعاثرراجل ثرراا  30وامرر   ا رريض حرروايل  اً.ت ريبرر 2.5علرر  ال ررعيد العرراملم مبعامررل قررد ا 
تسرربل   حتمررص ا يطرراجل ب ررد  كبررري مررت وجرروض  ممررا أكسريد اللربررون الناشررئس عررن األنشررطس البشررريسه

لرردي ا مررن  مررا ل قىل حتسررني ثررا  خطرررية علرر  ال نررو  البيولرروجم البدررري. وحت ررا  البلرردان املرتفعررس الرردخ
تلنولوجيررا واعاليررس اسرر  دام ا للمرروا ض مررن أجررل احلررد مررن املما سرراجل اإلن اجيررس واالسرر  الكيس احلاليررس 

علرررر  اللوكررررله وقىل ن ررررل تلررررإ ال لنولوجيرررراجل قىل البلرررردان اً غررررري املسرررر دامسه والررررت تسرررربل عرررر ط
 اي ا وان شال الناث من الف ر. تزال  اجس قىل  ات مس وياجل املعيشس  ال املن ف س الدخل الت

  الشلل اخلام  عشر
مقارنة بانبعاثات ثاني  1960 عام بالنسبة لمستويات 2050 عام حجم سكان العالم في

 أكسيد الكربون

 
 قاعرررردة بيانرررراجلن و جمموعررررس البيانرررراجل املم رررردة - 2012 عررررام ال وقعرررراجل السررررلانيس   العرررراملج تن رررريو جامل د 

 N. Nakićenović and R. Swart, eds., Special Report onن وس العامليرسملؤشرراجل ال نمير 2014 عرام
Emissions Scenarios: A Special Report of Working Group III of the Intergovernmental 

Panel on Climate Change (Cambridge, Cambridge University Press, 2000). 
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علرر  قن ررا  وتو يررت ال رررابه وسرريلزم احلررد مررن  ررد   و نرراك حاجررس قىل قجررراب حتسررني كبررري -43
ال ررراب علرر  مرردى السررنواجل اخلمرر  عشرررة امل بلررس مررن أجررل الوارراب باالح ياجرراجل ال راييررس لعرردض 

أن يزيرد الطلرل العراملم علر  اً بليون شر  . ومرن امل وقرت أي ر 1.1قعا  من األش اص يبل  
الز اعررس علرر  ال ررعيد العرراملم حررع اآلن مررن ال ررراب مررت  يرراضة ثررراب االق  رراضاجل الناشررئس. ومتلنررت 

تلبيس الطلل امل زايرد علر  املن جراجل مرن ا اقريل واملاشريس. وتشرري  خرر ال وقعراجل الطويلرس األجرل 
ال رررراض ة عررررن منفمررررس األمررررم امل درررردة لخغريررررس والز اعررررس قىل أن اإلن ررررا  الز اعررررمه علرررر  ال ررررعيد 

. ومرن امل وقرت 2050 عرام اإلعرا  امل وقرت حرع يلفم ل لبيرس الطلرل مبا العاملمه سيواقل الزياضة
 2005/2007أعلرررررر  مررررررن مسرررررر وياتق   الفرررررر ة  2050 عررررررام أن يلررررررون اإلن ررررررا  الز اعررررررم  

قىل اس مرا  ال دسيناجل   ال لس. وللن األمرن ال ررايم اً   املايسه ويرجت ذلإ أساس 60 بنسبس
سررريما   البلررردان الرررت ت سرررم  الو  علررر  ال رررعد ا لرررم واألسرررري والفررررضيهاً سررريفل يشرررلل حتررردي

ه وا تفا  النمو السلاا.   بالف ر املس مره وتناق  اإلن ا  الز اعم ن يجس ألثر ت ري املنُا
 خررر ميثررل عرررو ة للديرراة علرر  األ ت. ابن ررا  ال ررراب مررن اً حيويرراً وتشررلل امليرراا م ررد   -44

ألنشررطس األخرررى تع مررد علرر  الز اعررسه وقرردس البشررره والطاقررس واإلن ررا  ال ررناعمه والعديررد مررن ا
اإلضا ة الفعالررس للميرراا و اي  ررا وتواري ررا. وت ررو   م ررراض  امليرراا العربررس الطبيعيررس بشررلل م فررراوجل 
حول العامل. وقد تنام  اس  دام املياا مبعدل يزيد عل  عرعي معردل الزيراضة السرلانيس   ال ررن 

وال وسررت   اسرر  الك األسررر املعيشرريس املاعررم ن يجررس لل نميررس االق  رراضيسه و يرراضة األ ت املرويررسه 
مررن كررل تسررعس أشرر اص   اً واالسرر  الك ال ررناعم. وت ررد   ليررس األمررم امل درردة للميرراا أن واحررد

 مرررن كرررل ثالثرررساً ميلنرررق احل رررول علررر  م ررراض  رسرررنس مرررن ميررراا الشرررراه وواحرررد الاً العرررامل حاليررر
قملانيررس احل ررول علرر   ه أقرربدت1990 عررام يسرر فيدون مررن املراارر  ال ررديس ا سررنس. ومنررر ال

 مليرررون شررر   750بليرررون شررر  ه وللرررن  نررراك  2.3  لاً م رررد  رسرررن مليررراا الشررررا واقعررر
ماليررني  3.5حرروايل  عررام يزالررون يع مرردون علرر  م رراض  غررري  منررس مليرراا الشرررا. وميرروجل كررل ال

شررر   بسررربل عررردم كفايرررس قمرررداضاجل امليرررااه واملرااررر  ال رررديسه والنفاارررس ال رررديس. وي ررردض ت رررري 
ُ ب  ليل قتاحس املياا العربس   العديرد مرن املنراط  ال احلرس وشربق ال احلرس. وت رد   ليرس األمرم املنا 

منراط   أو بليرون شر     بلردان 1.8ه ميلرن أن يعري  2025 عرام امل ددة للمياا أنق  لول
 تعاا ند ة مطل س   املياا. 

عرررن قيرررالب ا  مرررام أكررر  قن احلاجرررس امللدرررس ل  ليرررل انبعاثررراجل غرررا  الدايئرررس قرررد أسرررفرجل  -45
 (9)ب دسررني كفررابة الطاقررس كم ررد   ييسررم لل نميررس االج ماعيررس واالق  رراضيس. وكشرري اسرر عرات

آلارراق حتسررني كفررابة الطاقررس عررن ملاسررل م نوعررس ذاجل أايررس خاقررس لالق  رراضاجل اً أجررري مررؤخر 
. وباإلعرااس الناشئس   سعي ا قىل اس  الل قاعدة موا ض ا للدرد مرن الف رر وضعرم النمرو املسر دام

قىل ذلإه ابن  ياضة اس  دام الطاقس امل جدضة من م اض  مثرل الطاقرس الشمسريسه وطاقرس الريراره 

__________ 

(9) International Energy Agency, Capturing the Multiple Benefits of Energy Efficiency (Paris, 2014). 
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ل لبيس الطلل املس  بلم عل  الطاقس من ضون اً واألموا ه وال دائس احلرا يس األ عيس تع   واعدة جد
 تبعاجل قيلولوجيس عا ة. 

 ية المستدامةال راكات العالمية من أجل التنم -حادي ع ر
شرردضجل العديررد مررن الوثرراي  علرر  أايررس الشررراكاجل العامليررس مررن أجررل ال نميررس املسرر دامسه  -46

م ابعرس قجراباجل ومن ا برنامة عمل املؤمتر الدويل للسلان وال نميسه وت رير األمني العام عن قطا  
(ه وال  ريرر ال جميعرم امل ردم A/69/62) 2014برنامة عمرل املرؤمتر الردويل للسرلان وال نميرس بعرد 

واملعنرررون "الطريررر  قىل العررري   2015 عرررام بعرررد ملرررا مرررن األمرررني العرررام بشررر ن خطرررس ال نميرررساً مرررؤخر 
ج ال  ررراب علررر  الف رررر وت يرررري حيررراة اةميرررت و ايرررس كوكرررل األ ت" 2030 عرررام بلرامرررس  لرررول

(A/69/700 وي طلررررل امل ررررم   تنفيررررر برنررررامة العمررررل شررررراكس عامليررررس م جرررردضة تشررررمل مجيررررت .)
أقرررداا امل رررلدس املعنيرررني علررر  الُ رررُعد الررروطين واإلقليمرررم والعررراملم. وأثب رررت الشرررراكاجل ذاجل 
أقررداا امل ررلدس امل عرردضين لاح ررا   تعبئررس املرروا ضه وبنرراب الث ررس ايمررا بررني أقررداا امل ررلدسه 

ملاسررررل   كفررررابة قلررررا  اً عزيررررز تواارررر  اآل اب بشرررر ن ال  ررررايا املثرررررية للجرررردل. وح  ررررت أي رررروت
. و ناك مباض اجل أثب ت لاح ا    را ال دض مثل مباض ة كل امررأةه كرل طفرله الرت (10)ال امة

وهتردف قىل حشرد وتلثيري العمرل الردويل والروطين مرن قبرل  2010 عرام أطل  ا األمني العام  
ال طررا  اخلرراص وا  مررت املرردا مررن أجررل ال  رردي لل درردياجل ال ررديس الرييسرريس الررت احللومرراجل و 

لرررار عررردة اً ميررردان ا جررررة الدوليررسه ثبرررت أي رر و  .(11)تواجررق النسررراب واألطفررال   أعررراب العررامل
مبرررراض اجل للشررررراكس بررررني احللومرررراجل   البلرررردان األقررررليس وبلرررردان امل  ررررده واملنفمرررراجل الدوليررررسه 

 . وا  مت املدا
ويلررزم وعررت  ليرراجل أا ررل لل عرراون مررن أجررل تيسررري تن ررل العمالررسه واحلررد مررن تلرراليي  جرررة  -47

اي را ال للفرس امل عل رس بعمليرراجل ال درويالجل واالسر  دامه وحتسرني قابليرس حتويرل اسرر د اقاجل  مبرا العمرال
واملررؤ الجل  ال ررمان االج مرراعم وغررريا مررن احل رروق املل سرربسه وتعزيررز االعرر اف امل برراضل بالرردبلوماجل

وامل ررررا اجل. وباإلعررررااس قىل ذلررررإه عررررز  املن رررردى العرررراملم املعررررين بررررا جرة وال نميررررس وكرررررلإ العمليرررراجل 
 ال شاو يس اإلقليميس بنجار احلوا  غري الرمسم وال عاون   جمال ا جرة الدوليس.

مرن تف يرت وس ساعد  ياضة املسابلس امل باضلس عل  تعزيز اعاليس الشراكاجل اإلمناييرس واحلرد  -48
  ت ليرررل تلررراليي املعرررامالجل وال لررراليي اإلضا يرررس اً اة ررروض وا ضواج رررا. وميلرررن أن تسررراعد أي ررر

  تعزيررز تررويل  مررام املبرراض ة اً حامسرراً وتلرراثر املشررا يته حيررس يعررد احلررد مررن كررل  رررا العناقررر أمررر 
__________ 

(10) United Nations, Technical Support Team, “TST Issues brief: means of implementation — global 

partnership for achieving sustainable development”م ار عل  ال فدس الشبليس ال اليسج ه  
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents. 

  املباض ةه انفر املوقت الشبلم ال ايلجعن لالطال  عل  نفرة عامس  (11)
http://everywomaneverychild.org/    (.2014كانون األول/ضيسم   4)مت االطال  عليق 

http://undocs.org/A/69/62
http://undocs.org/A/69/700
http://everywomaneverychild.org/
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ه عل  ال رعيد وال ياضة عل  ال عيد ال طري. وميلن لخمم امل ددة أن ت طلت بدو  بال  األايس
 .(10)العاملمه   تواري أ عيس آلليس قويس   جمايل الرقد واملسابلس

وخررل أن يسرر ند ت ررميم وتنفيررر االسرر اتيجياجل واخلطررض والرر امة والسياسرراجل اإلمناييررس  -49
احرررس وحسرررنس ال وقيرررت تعلررر  ال  ررررياجل الرررت تركرررز علررر  اإلنسررران قىل بيانررراجل موثوقرررس وواقعيرررس وم 

املاعررررريس والرا نرررررس وامل وقعرررررس   عررررردض السرررررلان وأعمرررررا  م ونرررررو  جنسررررر م ومررررروقع م وهرررررروا م 
 يرزال يف  رر قىل  ررا البيانراجل واملعلومراجله ال االج ماعيس واالق  اضيس. وللن العديد مرن البلردان

   االع بررا  ألغرررات ال  طرريض مرر خوذة وال أن البيانرراجل املوجرروضة تفررل غررري مسرر  لس باللامررل أو
يررزال االم ثررال للمعررايري اإلح رراييس غررري   وال ال  يرريم ايمررا خيرر  ال نميررس. أو الرقررد أو امليزانيررس أو

العديررد مررن البلرردانه تعررد أنفمررس ال سررجيل املرردا  و  كرراف   بعررص أنفمررس اإلح رراب الوطنيررس.
يرررس ت رررطر لالع مررراض علررر  عينررراجل خعرررل امللاترررل اإلح ررراييس الوطن مبرررا كاملرررسه وال غرررري ماليمرررس

االس   ررراباجل وال عرررداضاجل للد رررول علررر  معلومررراجل عرررن البرررا ام اجل الدمي راايرررس الرييسررريس مثرررل 
ت ديراجل اخل وبس والواياجل. وباإلعااس قىل ذلإه  ناك اس  دام ردوض لل لنولوجيراجل اةديردة 

دة األضلررس. وي عررني قيرررالب مثررل نفررم املعلومرراجل اة راايررس واألج ررزة ا مولررس مرررن أجررل حتسررني قاعرر
اال  مام قىل  ياضة االس ثما اجل من أجل حتسني ال د اجل اإلح اييسه بطرق من ا تد يل األاراض 

 وبناب املؤسساجل. 

 المناق ة والتوصيات -ثاني ع ر 
غري مسبوق عل  مدى السرنواجل السر ني املاعريس. ا رد بلر  اً سلانياً ل د ش د العامل منو  -50

 ه و ررو عررعي عرردض مررن كرران علرر  اللوكررل  2015 عررام باليررني نسررمس   7.3تعررداض العررامل 
احلرد  و  يعلر  ال  ردم ا رر    ملاادرس األمررات املعديرس وأمررات األطفراله ممرا ه1969 عام

  العرامل. ومرت اً سيما   البلدان األشرد ا رر  وال من علب حاالجل الوااة املبلرة واململن هنب اه
 السررريت   العررامله برراالق ان مررت اال ض ررا  امل زايررد وا تفررا  مسرر وياجل ذلررإه أضى النمررو السررلاا

املعيشررررس وأمنرررراط االسرررر  الك واإلن ررررا  غررررري املسرررر دامسه قىل تزايررررد الشررررواغل بشرررر ن أثررررر ت رررررااجل 
اإلنسرررران علرررر  البيئررررس. وبينمررررا تعررررد العالقررررس بررررني حجررررم السررررلان والنمررررو السررررلاا واالسرررر  الك 

مع ررردةه اررربن مرررن شررر ن الفرررات النمرررو السرررلااه مرررت اتبرررا  أمنررراط  وال لنولوجيرررا والبيئرررس عالقرررس
اس  الك وقن ا  ت سم ب د  أك  من املسؤوليسه أن خيفري ال ر ض علر  الرنفم اإليلولوجيرس مرن 
أجرل قن ررا  ال رراب وحفررظ املروا ض الطبيعيررس وقتاحررس املزيرد مررن الوقرت للعررامل حرع يل شرري ويع مررد 

 تلنولوجياجل جديدة.
قىل ذلإه ابن اس مرا  النمو السلاا السريت   بعص البلردان يع رد ويفراقم  وباإلعااس -51

 مررررن ال درررردياجل املرتبطررررس ب ررررواري اخلرررردماجل األساسرررريس وعررررمان عرررردم حرمرررران أي شرررر   من ررررا.
النمو السلاا األبط  اسيمللن األسر واحللوماجل من  ياضة االس ثما    قردس وتعلريم كرل  أما

 ررر  ملاسررل لخبعررراض االق  ررراضيس واالج ماعيرررس والبيئيرررس لل نميرررس يوجرررد حل رررس مثمررررة حت ممرررا طفررله
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اً جررد الوقررت نفسررقه  نرراك عرردض مررن البلرردان الررت يعررد النمررو السررلاا اي ررا قلرريالً  و  املسرر دامس.
مررن ال درردياجل مررن اً حررع برردأ   االلفرراته و ررم حالررس تفرررت جمموعررس خم لفررس متامرر أو بالفعررله

 مل. أجل حت ي  النمو املس دام والشا
 ويع مد حجم سلان العامل   املسر  بل بد جرس كبررية علر  مسرا  اخل روبس   املسر  بل -52
تررزال اخل رروبس اي ررا مرتفعررس. وتشررري ال وقعرراجل  ال سرريما سرررعس االلفررات   تلررإ البلرردان الررت وال

   املايرس بزيراضة عردض سرلان 95االح ماليس الت تعرد ا شرعبس السرلان قىل وجروض اح مرال نسرب ق 
مليرون نسرمسه  168واً مليونر 98ي اور برني  مبا أاري يا عل  مدى السنواجل اخلم  عشرة امل بلس

 567برررني  مرررا   املايرررس بررر ن يبلررر  عررردض السررلان ضون سرررن اخلامسرررس عشررررة 95واح مررال نسرررب ق 
يرررزال حت يررر  قملانيرررس  وال )انفررر الشرررلل السررراضث عشررر(. 2030 عرررام  اً مليونررر 646واً مليونرر

النسررراب واملرا  ررراجل علررر  الرعايرررس ال رررديس اةنسررريس واإللابيرررس أحرررد أ رررم ملونررراجل ح رررول مجيرررت 
ادسل اً اخلطس غري املن  يس ل نامة عمل املؤمتر الدويل للسلان وال نميس. ا را األمر لي  عرو ي

علررر  تنميرررس البلررردان ولرررار اً مرررن أجرررل قعمرررال ح ررروق اإلنسررران للمررررأةه وقمنرررا لرررق ترررداعياجل أي ررر
ل  فيي من حدة الف ر. وعل  ال عيد العاملمه  ناك واحردة علر  األقرل مرن كرل اس اتيجياجل ا

يررزال لرردي ا اح يررا  غررري ملررم مررن املعلومرراجل واخلرردماجل  ال اقرر ان أو عشررر نسرراب   عالقررس  وا 
امل  ررلس ب نفرريم األسرررة. وسيسرراعد سررد الفجرروة بررني الرغبررس   اإللرراا واسرر  دام وسررايل تنفرريم 

  ذلررإ  ررل املرا  رراجله واحلررد مرررن  مبررا الجل احلمررل غررري املرغررروا ايررقهاألسرررة علرر  هنررل حررا
وايرراجل األم رراجل واألطفررال. اررالُن ة ال ايمررس علرر  احل رروقه مثررل عررمان تعمرريم قملانيررس احل ررول 
علرر  الرعايررس ال ررديس اةنسرريس واإللابيررس واحل رروق اإللابيررس وال  رراب علرر   وا  األطفررال والررزوا  

مرأة السيطرة عل  عدض أطفا ا والف ة الزمنيس بني قلراا كرل مرن م ومرن املبلر وال سريه ت يو لل
 مث املسااس   قبطاب النمو السلاا عل  ال عيد العاملم. 

أعلرررر  بلثررررري مررررن مسرررر وى اً الفرررررض للمررررواض   أغررررمل بلرررردان العررررامل حاليرررراسرررر  الك ويعررررد  -53
لل نميررس املسرر دامسه اً و السررلاا مفيررداالسرر دامس للجميررت   عررامل م نررام. ابينمررا يع رر  تبرراطؤ النمرر

قجراب حتسرني كبرري علر  كفرابة املروا ض وأمنراط االسر  الك علر  ال رعيد العراملم. وي عرني اً يلزم أي 
علررررر  احللومررررراجل تطررررروير ا ياكرررررل األساسررررريس لزيررررراضة اللفرررررابة   الن رررررل والطاقرررررس وامليررررراا وقضا ة 

تلررإ املرروا ض بررني البلرردان مررن أجررل حتسررني  امل لفرراجله وخررل تبرراضل املما سرراجل اةيرردة   قضا ة 
معاةس  د  ال راب واالسر  دام غرري اللريب للميراا العربرس اً كفابة الطاقس واملوا ض. وسي عني أي 

 من أجل ال  اب عل  الف ر وملاادس اةو  وق اب انعدام األمن ال رايم.
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  الشلل الساضث عشر
 2030 حت  سن الرابعة ع رة( في عامالتوق  االحتمالي لسكان أفريقيا )من المياد و 

 
اسر ناضاً قىل  -قضا ة الشؤون االق  اضيس واالج ماعيرسه شرعبس السرلانه ال وقعراجل السرلانيس االح ماليرس  امل د ج

  (. م ار عل  املوقت ال ايلج2014) 2012 ال وقعاجل السلانيس   العاملج تن يو عام
http://esa.un.org/unpd/ppp/index.htm. 

وحي ا  العديد من البلدان قىل ال وقت وال  طيض لنمو ح ري كبري علر  مردى السرنواجل  -54
ت يو اللثاارس السرلانيس العاليرس ارقرس للدلومراجل ا ليرس ل  فريص  مااً اخلم  عشرة امل بلس. وكثري 

اً ال للفس للفرض من ناحيس تواري ا ياكل واخلدماجل األساسيس لسلان احل ره وميلن أن تفيد أي ر
ال  ليرررل قىل احلرررد األض  مرررن تررر ثري السرررلان علررر  الرررنفم اإليلولوجيرررس ا ليرررس. وللرررن مرررت منرررو   

وس شررلل سرررعس ال دررول احل ررري وجمرررض حجمررق علرر  مرردى  اً.املرردنه ت رربو قضا هتررا أكثررر تع يررد
السررنواجل اخلمرر  عشرررة امل بلررس حترردياجل  ايلررسه وللررن قذا أملررن ال  لررل علرر  تلررإ ال درردياجله 

 كبرية من ناحيس حت ي  ال نميس املس دامس.  س لون العوايد
أن تراعررررم الشرررري وخس امل سررررا عس لسررررلان اً وسررري عني علرررر  خطررررس ال نميررررس اةديرررردة أي رررر -55

 ه سرريلون واحررد مررن كررل سرر س أشرر اص ارروق السرر ني مررن العمررره2030 عررام العررامل. ابدلررول
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عررن واحررد مررن كررل أو وبررا وأمريلررا الشررماليس وبعررص أجررزاب شرررق  سررياه سرر زيد  رررا النسرربس  و 
علررر  أنفمرررس املعاشررراجل ال  اعديرررس واألنفمرررس اً أ بعرررس. وتشرررلل الشررري وخس السرررريعس بالفعرررل عررر ط

العديررد مررن البلرردان امل وسررطس الرردخله ترر أ شرري وخس السررلان   نفرر  الوقررت  و  االج ماعيررس.
ل بشر ن يثرري الشرواغ ممرا الري حتد  ايق اللثري من ال دوالجل االق  اضيس واالج ماعيس األخررىه

 ررا احلراالجله يلرزم قيرالب ا  مرام أكر  ب رواري  و  قملانيس قععاف نفم ال يم األسريس ال  ليديس.
معدالجل أعل  لل  طيرس مرن ناحيرس احلمايرس االج ماعيرسه بطررق من را املعاشراجل ال  اعديرس والرعايرس 

 ال ديسه وكرلإ بالسياساجل املراعيس لخسرة والداعمس  ا. 
ا  السياسرراجل اإلعررداض ملسررر وياجل أعلرر  مررن ا جررررة الدوليررس علرر  مررردى وي عررني علرر  قرررن -56

السرررنواجل اخلمررر  عشررررة امل بلرررس وتنفيرررر سياسررراجل وبررررامة هتررردف قىل تيسرررري ا جررررة املنفمرررس اآلمنرررس 
ال انونيسه مت تعزيز ملاسل ا جرة ومواج س حتردياهتا. ويعرد احر ام وتعزيرز ح روق امل راجرين واحلرد 

األمررو  ال ررو يس ل ررمان  اراا امل رراجرين واالسرر فاضة مرن كامررل اإلملانرراجل مرن تلرراليي ا جررة مررن 
بررال  ري البيئررمه حيررس مررن املرررجو أن اً اإلمناييررس لل جرررة. وقررد ت رر ثر ا جرررة الدوليررس   املسرر  بل أي رر

. اً يلون األش اص أقداا أقل املوا ض  م األكثر ععف  أمام اآلثا  ال ا ة ل  ري املنُا
قرلس تنفيرر برنرامة العمرله وكررلإ حت ير  أ رداف ال نميرس املسر دامسه علر  وس ع مد موا -57

ققامرررس شرررراكاجل جديررردة أكثرررر قررروة مبشرررا كس نشرررطس للدلومررراجل وا  مرررت املررردا وال طرررا  اخلررراص 
ومنفومس األمم امل ددة. ويع مد تعزيز اس اتيجياجل وبرامة وسياساجل ال نميس املس ندة قىل األضلرس 

نراجل سرلانيس موثوقرس وواقعيرس وم احرس وحسرنس ال وقيرت. ويف  رر العديرد مرن واحل وق علر  تروار بيا
لل ررد ة علرر  مجررت ونشررر البيانرراجل واإلح رراباجل حسررنس ال وقيررت وامل ررنفس حسررل اً البلرردان حاليرر

العمررر ونررو  اةررن  وغررري ذلررإ مررن اخل رراي  امل عل ررس بالسررياقاجل الوطنيررس. وتعررد  رررا البيانرراجل 
 حُيرم أي قنسان.  ال ال نميس املس دامس وعمان املسابلس حع أساسيس لدعم  قد تنفير أ داف

ويشررردض برنرررامة عمرررل املرررؤمتر الررردويل للسرررلان وال نميرررسه أكثرررر مرررن أي اتفررراق  خرررر مررر م  -58
بال فاوته عل  عالقاجل ال ابض الوثي س بني الدينامياجل السرلانيس اةا يرس والنمرو االق  راضي املطررض 

جمموعرررس شررراملس مرررن األ رررداف واإلجرررراباجل ل عزيرررز العدالرررس االج ماعيرررس وال نميرررس املسررر دامسه ويررروار 
وال  اب عل  الف ر و ايس البيئس مرن أجرل الواراب باح ياجراجل األجيرال احلاليرس وامل بلرس علر  السرواب. 
واأل م أن برنامة العمل يشدض عل  حتسرني حيراة األارراض و يراضة احر ام ح روق م اإلنسرانيس. ويردعو 

كوسيلس  ييسيس ل دسني نوعيرس احليراة للجميرت. وقرد اً  رأة ك دف  ام   حد ذاتق وأي قىل متلني امل
   مبرا أقرجل الدول األع اب  را الرمى امل عم س وكر جل ال  كيد علي ا   مناسباجل عديدة الح سه

ه أثنرراب الررردو ة االسررر ثناييس ال اسررعس والعشررررين للجمعيرررس العامرررس 2014أيلول/سرررب م   22ذلررإ يررروم 
تلإ الدو ةه جدض العديد من الدول األع راب الردعم  و  ع وضة ل  ييم حالس تنفير برنامة العمل.امل

ي  ررمنق مررن مبرراضا وأ ررداف  مررا السياسررم السرر مرا  األايررس املركزيررس ل نررامة العمررل ول ررمان قض ا 
  .2015 عام بعد ملا بشلل كامل   خطس ال نميس

    


