
 

 آرمان ھای توسعه پایدار
 گزاره برگ

 
 : محو فقر در تمام اشکال آن در ھمه جا1 آرمان 

تعداد افرادی که در سطح جھان در فقر شدید به  ●
میلیون نفر  900سر می برند به بیش از نصف یک میلیارد و 

 836. این در حالیست که کاھش یافته است 1990در سال 
در  به سر می برند.میلیون نفر ھمچنان در فقر شدید 

مناطق در حال توسعه  تقریبا از ھر پنج نفر یک نفر با کمتر 
 سنت در روز زندگی می کند. 25از یک دالر و 

اکثریت مطلق افرادیکه در فقر شدید به سر می  ●
 منطقه جنوب صحرای  برند در جنوب آسیا و کشورھای

 زندگی می کنند.  آفریقا
 وچک، شکننده و آسیب دیده از منازعات دیده می شودنرخ فقر باال اغلب در کشورھای ک ●
کودک زیر پنج سال در سراسر جھان یک نفر رشد قدش نسبت به سنش نامناسب چھار از ھر  ●
 است

 
 

: محو گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بھبود 2 آرمان
 تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار

 
عه  در سطح جھانی نسبت افرادیکه در مناطق در حال توس ●

نصف کاھش  تقریبا به 1990دچار سوء تغذیه ھستند از سال 
به  1992تا  1990در سال ھای  درصد 23.3یافته است که از 

در  حالرسیده است. با این  2016تا  2014در  درصد 12.9
میلیون) از  795از ھر نه نفر یک نفر (  ھمچنان دنیای امروز

 سوء تغذیه رنج می برد.
گرسنه ترین افراد کره زمین در قاره آسیا به سر می برند که  ●

در جنوب آسیا در سال ھای اخیر با کاھش تعداد آنھا  معادل دو سوم کل افراد گرسنه است. اگر چه 
 .استدرغرب آسیا به آرامی در حال افزایش  اما تعداد آنھا مواجه ھستیم

ین میزان گستردگی(درصد جمعیت) گرسنگی باالتردارای کشورھای منطقه جنوب صحرای  آفریقا  ●
 از ھر چھار نفر یک نفر دچار سوء تغذیه است. ھستند و

به دلیل تغذیه نامناسب جان خود را از دست می دھند که درصد از کودکان زیر پنج سال  45ساالنه  ●
 ھزار کودک است. 100معادل سه میلیون و 

د که این نسبت در کشورھای در حال یک کودک از نقص رشد رنج می بر جھاناز ھر چھار کودک در ●
 توسعه به یک نفر از ھر سه نفر کاھش می یابد.

در درحالیکه گرسنه ھستند ابتدایی  تحصیالتمیلیون کودک در سن  66در کشورھای در حال توسعه  ●
 ارند.میلیون نفر از آنھا در آفریقا سکونت د 23کالس ھا شرکت می کنند و صرفا 

درصد از جمعیت امروزجھان را  40بزرگترین کارفرمای جھان است و تأمین معیشت  به تنھایی کشاورزی ●
 برعھده دارد. کشاورزی بزرگترین منبع درآمد و شغل برای خانواده ھای فقیر روستایی است.

ن میلیو 500درصد مواد غذایی مصرف شده در بخش اعظم جھان در حال توسعه توسط  80بیش از  ●
مزرعه کوچک در سراسر جھان تامین می گردد که بسیاری از آنھا ھنوز به صورت دیم کشت می شوند. 

برای افزایش امنیت غذایی و تغذیه برای  با اھمیتیک راه نه تنھا کشاورزان خرده پا  رویسرمایه گذاری 
 .نیز بر عھده داردرا تولید مواد غذایی برای بازارھای محلی و جھانی  بلکهفقیرترین افراد است 
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: تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای ھمه در ھمه گروھھای سنی3 آرمان  
 

جان خود کمتر  ،ھزار کودک 17روزانه 1990نسبت به سال  ●
 ششرا از دست داده اند اما ھمچنان ھر ساله بیش از 
 .میلیون کودک قبل از پنج سالگی جان می سپارند

 600میلیون و  15حدود واکسن سرخک جان  2000از سال  ●
 ھزار نفر را نجات داده است.

علیرغم پیشرفت ھای جھانی، نسبت روز افزونی از مرگ  ●
کشورھای منطقه جنوب صحرای  کودکان در جنوب آسیا و  

نج مورد مرگ کودکان زیر پنج اتفاق می افتد.  از ھر پآفریقا 
 مورد در این مناطق رخ می دھد.سال چھار 

 
 

 بھداشت بارداری
 در سراسر جھان مرگ و میر مادران حدودا به نصف کاھش یافته است 1990از سال  ●
آفریقا و جنوب آسیا مرگ و میر مادران به یک سوم تقلیل یافته است اما این در شمال  ،شرق آسیادر  ●

نسبت مادرانی که در حین زایمان جان خود را از دست می یعنی  حالیست که نرخ مرگ و میر مادران
برابر بیشتر از مناطق توسعه یافته  14در مناطق در حال توسعه  آن دسته که نجات می یابند ھند بهد

 است.    
مراقبت ھای بھداشتی را دریافت  ای از تنھا نیمی از زنان در مناطق درحال توسعه میزان توصیه شده ●

 می کنند.
 

 اچ آی وی/ ایدز
 800تحت درمان قرار گرفتند که  یضدویروسدرمان از طریق  2014سال نفر تا  ھزار 600میلیون و  13 ●

 .افزایش داشته است 2003ھزار نفراز سال 
این رقم از  که است ھزار نفر برآورد شده  100به اچ آی وی دو میلیون و  ابتالموارد جدید  2013در سال  ●

 .ھمراه بوده استکاھش  درصد38با  2001سال 
میلیون نفر تخمین زده شده  35اچ آی وی زندگی می کنند تعداد افرادی که با  2013در پایان سال  ●

 است.
 شده اند. مبتالبه اچ آی وی  2013ھزار کودک تا پایان سال  240 ●

 
 
 : تضمین آموزش فراگیر با کیفیت برابر و ترویج فرصت ھای یادگیری مادام العمر برای ھمه4 آرمان 
 

ثبت نام در مقاطع تحصیلی ابتدایی در کشورھای اگرچه  ●
 57 اما ھمچنانرسیده است  درصد 91حال توسعه به  در

 میلیون کودک از تحصیل باز مانده اند.
 بیش از نیمی از کودکان که در مدارس ثبت نام نکرده اند ●

زندگی می کشورھای منطقه جنوب صحرای  آفریقا  در
 کنند.

از کودکانی که به سن مدرسه رسیده اند  درصد 50حدود  ●
اما از تحصیالت ابتدایی باز مانده اند در کشورھای آسیب 

کودکان در  این نسبت .به سر می برنددیده از منازعات 
برابر میزان آن در ثروتمندترین  4میان فقیرترین خانواده ھا 

 خانواده ھا است. 
اما کشورھای کمی به این ھدف در کل جھان محقق شده برابری دختران و پسران درآموزش ابتدایی   ●

 در تمام سطوح تحصیل دست یافته اند 

2 
 



 

در سراسر جھان  افزایش  هسال 24تا  15درمیان جوانان  2015تا  1990سال ھای  نرخ سواد آموزی بین ●
 درصد رسیده است. 91درصد به  83و از داشته

 
 دسازی ھمه زنان و دخترانن: دستیابی به برابری جنسیتی و توانم5 آرمان 
 

 جنوب آسیادختر در  74پسر فقط  100در برابر ھر  1990در  ●
نسبت  2012 سال تا و در مدارس ابتدایی ثبت نام کرده اند

 ثبت نام دختران به پسران برابر بوده است.
کشورھای منطقه جنوب صحرای  دختران ھمچنان در   ●

ورود به  ، اقیانوسیه وغرب آسیا با موانعی برایآفریقا
 مدارس ابتدایی و متوسطه روبرو می شوند.

از ھر پنج زن در شمال آفریقا، یک نفر در بخش ھای غیر  ●
 کشاورزی دارای شغل با حقوق است

درصد از کرسی ھای  30 بالغ بر کشور 46اکنون زنان در  ●
پارلمان ملی در حداقل یکی از دو مجلس(علیا یا سفلی) را 

 به خود اختصاص داده اند
 
 

 : تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و تاسیسات بھداشتی برای ھمه6 رمانآ 
درصد از جمعیت جھان به منابع بھبود یافته آب آشامیدنی دسترسی داشته اند که  76،  1990در سال  ●

درصد رسیده است. این در  91به  2015این میزان در سال 
نفراز خدمات  میلیون 500حالیست که دو میلیارد و 

 بھداشتی اولیه مانند توالت و مستراح عمومی بی بھره اند
روزانه به طور متوسط پنج ھزار کودک به دلیل بیماری ھای  ●

قابل پیش گیری مرتبط با آب و تاسیسات بھداشتی جان 
 خود را از دست می دھند. 

نیروی برق آبی مھم ترین و گسترده ترین منبع تجدید پذیر  ●
تولید  2011از سال  درصد کل برق جھان را 16انرژی است و 

 می کند.
جھان برای آبیاری  قابل دسترسیدرصد از کل آب  70حدود  ●

 استفاده می شود
 درصد از مرگ و میرھای ناشی از بالیای طبیعی است. 15سیل عامل  ●

 
 

 : تضمین دسترسی به انرژی ارزان، قابل اتکا، پایدار و مدرن برای ھمه 7 آرمان 
 

و  میلیاردیک  معادلیک نفر از ھر پنج نفردر جھان  ●
 مدرن بی بھره ھستند برقھمچنان از  نفر میلیون300

سه میلیارد نفر برای مصارف پخت و پز و گرمایشی از  ●
چوب، ذغال،ذغال چوب و فضوالت حیوانات استفاده می 

 کنند.
 60 حدود انرژی عامل اصلی تغییرات اقلیمی است که ●

را  موجب می جھان گازھای گلخانه ای انتشار درصد کل 
 شود.

انرژی حاصل از منابع تجدیدپذیر مانند انرژی بادی، آبی،  ●
خورشیدی، زیست توده ای و زمین گرمایی پایان ناپذیر و 

 درصد از ترکیب انرژی جھانی را انرژی تجدیدپذیرتشکیل می دھد. 15تمیز است. ھم اکنون 
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 ار و فراگیر، اشتغال کامل و بھره ور و مناسب برای ھمه: ترویج رشد اقتصادی پاید8 آرمان 
 

به حدود  2007میلیون نفر در سال  170بیکاری جھانی از  ●
 75رسیده است که از این تعداد  2012میلیون نفر در  202

 میلیون نفر زنان و مردان جوان ھستند. 
دالر در  2میلیون نفر زیر خط فقر  200حدود دو میلیارد و  ●

می برند و محو فقر تنھا از طریق مشاغل ثابت روز به سر 
 با درآمد مناسب امکان پذیر است.

برای تازه واردین به  2030و  2016بایستی بین سال ھای  ●
  ایجاد گردد.میلیون شغل در سراسر جھان  470بازار کار

شرکت ھای کوچک و متوسط که در روند صنعتی و تولید  ●
معموال بزرگترین ایجادکنندگان مشاغل  وارد می شوند

درصد  90 . این شرکت ھا بالغ برمی دھندیه صنعتی شدن را تشکیل اتی ترین مراحل اولحیھستند که 
 رصد استخدام ھا را در بر می گیرد.د 60تا  50جھانی را شامل شده و بین  کسب و کار

 
 
 
 
 شدن پایدار و فراگیر و ترویج ابتکار، ترویج صنعتی انعطلف پذیر: ایجاد زیرساخت ھای 9 آرمان 
 

میلیون نفر در جھان در حال  600حدود دومیلیارد و  ●
روبرو  برقتوسعه با مشکل دسترسی تمام وقت به 

 ھستند
میلیون نفر در سراسر جھان از  500دو میلیارد و  ●

 800و تقریبا  اندتاسیسات بھداشتی اولیه بی بھره 
صدھا میلیون نفر  میلیون نفر به آب دسترسی ندارند که

و  کشورھای منطقه جنوب صحرای  آفریقااز آنھا در 
 جنوب آسیا زندگی می کنند.

ھزار نفر فاقد خدمات قابل  500بین یک تا یک میلیون و  ●
 اتکای تلفن ھستند

شرکت ھا در کشورھای آفریقایی به خصوص کشورھای کم درآمد تحت بھره وری درصد از  40حدود  ●
 د.زیرساختی قرار می گیرحدودیت ھای تاثیر م

میلیون شغل را در سراسر جھان ایجاد  470حدود  2009تولید کارفرمای حائز اھمیتی است که در سال  ●
کار جھان را شامل  میلیون نفر نیروی 900از دو میلیارد و درصد  16کرده است یا به عبارت دیگر حدود 

 دارد. وجوددر عرصه تولید  لیون شغلنیم میبیش از  2013شده است. بر اساس برآوردھا در سال 
 2.2مثبتی بر جامعه داشته است. ھر یک شغل در عرصه تولید  اثرتاثیرفزاینده مشاغل صنعتی شده  ●

 شغل در بخش ھای دیگر تولید می کند.
درصد از تولیدات کشاورزی دستخوش روند صنعتی می شود و  30در کشورھای در حال توسعه به ندرت  ●

. این محصوالت فرایند تولید صورت می گیرددرصد  98روی  ه در کشورھای پر درآمد این در حالیست ک
آن است که فرصت ھای بسیاری در زمینه تجارت و خدمات کشاورزی در کشورھای در  حاکی از امراین 

 حال توسعه وجود دارد.
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 داخل کشورھا و میان آنھا در : کاھش نابرابری10 آرمان 
 

اندازه جمعیت را مورد نظر قرار به طور متوسط چنانچه  ●
در  2010و  1990دھیم نابرابری درآمد در بین سال ھای 

درصد افزایش ھمراه  11 با توسعه در حال کشورھای
 بوده است.

 درصد 75 بالغ بر ھاامروزه اکثریت چشمگیری از خانواده  ●
که درآمد با نابرابری در جوامعی زندگی می کنند 

 تقسیم می گردد. 1990بیشتری نسبت به سال 
درصد فقیرترین  20مرگ و میر کودکان زیر پنج سال در  ●

 بخش جمعیت سه برابر بیشتر ازثروتمندترین است.
حمایت اجتماعی به طورچشمگیری در سراسر اگرچه  ●

پنج برابر حد متوسط متحمل مخارج خسارت بار سالمت بیش از اما معلولین  است جھان افزایش یافته
 می شوند

کاھش ھای کلی مرگ و میر مادران در اکثر کشورھای در حال توسعه، احتمال جان باختن زنان علیرغم  ●
 مناطق روستایی به ھنگام زایمان سه برابرزنان مناطق شھری است.

 
 

 
ھای اسکان بشری و مقاوم نمودن آنھا در برابر  : امن و پایدار نمودن شھرھا و مکان11 آرمان 

 حوادث بصورت فراگیر
 

میلیون  500نیمی از افراد بشر معادل سه میلیارد و امروزه  ●
 60، تقریبا 2030د. تا سال ننفر در شھرھا زندگی می کن

ساکن خواھند از جمعیت جھان در مناطق شھری  درصد
 .شد

و این رقم  به سر می برند ذاغه ھامیلیون نفر در  828امروز  ●
 در حال افزایش است.

مین را اشغال  کرده درصد از ز 2شھرھای جھان فقط  اگرچه ●
 75و مصرف شده انرژی درصد  80تا  60 مسئول اند اما
موجب اعمال فشار بر تجھیزات آب  نشینی رشھ گسترش سریع.منتشر شده ھستند کربن درصد

در حالی که کاھش شرب، فاضالب، محیط زندگی، و سالمت عمومی می شود.اما تراکم باالی شھرھا 
می تواند دستاوردھای بھره وری و نوآوری در فن آوری را به مصرف منابع و انرژی را به ارمغان می آورد، 

 ھمراه داشته باشد. 
شھرھا این  پتانسیل را دارند که یا در توزیع انرژی اسراف کنند و یا با کاھش مصرف انرژی و اتخاذ  ●

به عنوان مثال ریژاو چین خود را به یک  را به حداکثر برسانند. سیستم ھای انرژی سبز  بھره وری خود
از خانواده ھا درصد 99درمناطق مرکزی آن،  در حال حاضر با نیروی خورشیدی تبدیل کرده است وشھر 

 از آب گرم کن خورشیدی استفاده می کنند.
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 آرمان 12: تضمین الگوھای مصرف و تولید پایدار 

میلیون تن مواد غذایی ھدر  300ساالنه یک میلیارد و  ●
 می رود.

اگر مردم در سراسر جھان به المپ ھای با انرژی کارآمد  ●
میلیارد دالر در سال صرفه جویی  120روی آورند، جھان 

 می کند
میلیون  600به نه میلیارد و  2050اگرجمعیت جھان تا  ●

منابع  الزم است تانفر برسد تقریبا معادل سه سیاره 
 .فراھم شودطبیعی مورد نیاز برای ادامه زندگی جاری 

ھمچنان بیش از یک میلیارد نفر به آب آشامیدنی سالم  ●
 دسترسی ندارند

 : اقدام فوری برای مقابله با تغییرات آب و ھوا و تاثیرات آن13 آرمان 

انتشار گازھای گلخانه ای ناشی از فعالیت ھای انسان  ●
عامل تغییرات اقلیمی است و ھمچنان در حال افزایش 

سطح خود در  در حال حاضر به باالترین این گازھااست. 
انتشار جھانی دی اکسید کربن  طول تاریخ رسیده اند و

ھمراه بوده افزایش  درصد با 50تقریبا   1990از سال 
 .است

در جو ، متان و اکسید نیتروژن اکسید کربن غلظت دی ●
سال گذشته  ھزار 800به سطح بی سابقه ای در طی 

از زمان ھای غلظت دی اکسید کربن  رسیده است.
افزایش یافته و دلیل آن در  درصد 40ماقبل صنعتی تا 

درجه اول آالینده ھای ناشی از سوخت ھای فسیلی و درجه دوم آالینده ھای ناشی از تغییر 
شده توسط انسان را جذب کرده  تولیددرصد دی کسید کربن  30دراستفاده زمین است. اقیانوس حدود 

 که موجب اسیدی شدن آن شده است.
تا کنون بوده است. قطب شمال  1850از سال  بعداز دھه ھای  سطح زمین در سه دھه گذشته گرم تر ●

 سال گذشته بوده است. 1400سال از گرم ترین دوران ھایش طی  30شاھد  2012و  1983بین 
افزایش یافته است. چنانچه اقدامی  درجه سانتیگراد 0.85میانگین دمای جھانی  2012تا  1880از سال  ●

 3افزایش می یابد و به احتمال زیاد در این قرن  21ن طی قرن صورت نگیرد میانگین دمای سطح جھا
و با در نظر گرفتن برخی مناطق جھان شامل نواحی حاره و نیمه حاره  بیشتر می شود سانتیگراددرجه 

انتظار می رود که حتی گرم تر شود. در این میان فقیرترین و آسیب پذیر ترین افراد تحت تاثیر قرار می 
 گیرند.

بیش تر از میانگین میزان آن طی دو ھزار سال گذشته  19اال آمدن سطح آب دریا از اواسط قرن میزان ب ●
) 0.21تا  0.17( 0.19سطح میانگین دریاھای جھان به میزان  2010تا  1901بوده است.  طی سال ھای 

 متر افزایش یافته است.

وب شدن یخ ھا گسترش یافته اند، اقیانوس ھا به دلیل گرما و ذ 2010تا  1901آنجاییکه از سال  از ●
 سانتیمتر افزایش داشته است.  19سطح میانگین دریاھای جھان 

افزایش  بتوان فنی و تغییرات در رفتار تدابیرسلسله ای از با بکار گیری ھنوز این امکان وجود دارد تا  ●
 کرد.را محدود  شدن به میزان دو درجه سانتیگراد باالتر از سطح قبل از صنعتی ی جھانمتوسط دما

که محدود وجود دارد تولید آالینده ھا  چشمگیر دستیابی به تقلیلراه ھای کاھش متعددی برای  ●
گرم شدن به میزان دو درصد،  66با احتمال بیش از ن در طول چند دھه بعدی ضروری است. کردنشا

تعیین شده است. اگرچه به تاخیر انداختن کاھش   ھا توسط دولت ی است که، ھدف درجه سانتیگراد
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به طور چشم گیری موجب افزایش چالش ھای فنی، اقتصادی، اجتماعی و نھادی می  2030تا  بیشتر
قبل از  میزاناین موضوع به  وھمراه است  21شود که با محدود کردن گرم شدن زیر دو درجه طی قرن 

 .مرتبط است شدن زمان صنعتی
 
 ع دریایی برای توسعه پایداربھا، دریاھا و منا از اقیانوساستفاده پایدار  حفاظت و :14 آرمان 
 

 97ھا سه چھارم سطح زمین را پوشانده اند،  اقیانوس ●
 از نظر حجم و را شامل می شوندھای زمین  درصد آب

 .تشکیل می دھنددرصد فضای مسکونی کره زمین را  99
ار منابع دریایی و ساحلی و در سطح جھانی ارزش باز ●

یا تخمین زده می شود در سال   تریلیون دالرصنایع سه 
 درصد تولید ناخالص ملی جھانی 5به عبارت دیگر حدود 
 را شامل می گردد.

در سطح جھانی میزان صید ماھی نزدیک ظرفیت مولد  ●
 میلیون تن است.  80که حدود ھا است  اقیانوس

ار جانور شناخته شده ھز 200ھا حاوی حدود  اقیانوس ●
 چند میلیون باشد.  عیدرصورتیکه ممکن است تعداد واق ھستند

ھا را جذب می کنند و حائل  درصد دی اکسید کربن تولید شده توسط انسان 30ھا حدود  اقیانوس ●
 تاثیرات گرم شدن زمین می شوند

ا به ھ میلیارد نفر به اقیانوس محسوب می شوند و بیش ازسهبزرگترین منبع پروتئین جھان ھا  اقیانوس ●
 اولیه وابسته ھستند.  ععنوان منب

 است میلیون نفر را بکار گرفته 200مستقیم و غیرمستقیم  بطور حوزه ھای ماھیگیری دریایی ●
و از تالش  می شودانقراض سریع گونه ھای مختلف ماھی موجب دادن یارانه به حوزه ھای ماھیگیری  ●

 کاھش درآمدجھانی و مشاغل مرتبط به آن جلوگیری می کند و باعث  شیالتبرای نجات و بازسازی 
 می گرددمیلیارد دالر در سال  50به میزان اقیانوس  حوزه ھای ماھیگیری

فعالیت ھای انسانی شامل آلودگی، حوزه ھای ماھیگیری از بین رفته و از دست رفتن حیات ساحلی،  ●
 ر قرار می دھند.را تحت تاثیھای جھانی  درصد اقیانوس 40بیش از

 
 نگلجخاکی، مدیریت پایدار  زیست بوم ھای: حفاظت، بازسازی و ترویج استفاده پایدار از 15 آرمان

از  نمودنزمین و متوقف  فرسایشروند  کردن معکوسو  نمودنھا، مقابله با بیابان زایی، متوقف 
 بین رفتن تنوع زیستی 

 
 می رودھا ھر ساله از بین  میلیون ھکتار از جنگل 13 ●
نفر از مردم به  میلیون 600حدود یک میلیارد و  معیشت ●

میلیون  70این تعداد شامل  که استھا وابسته  جنگل
درصد  80بیش از  زیستگاهھا  نفر بومی می شود. جنگل

 گونه ھای خاکی جانوران، گیاھان و حشرات ھستند. 
نفر بطور مستقیم به کشاورزی  میلیون 600و  میلیارد دو ●

درصد زمین استفاده شده برای  52ھستند اما وابسته 
 فرسایشکشاورزی بصورت نسبی یا جدی تحت تاثیر 

 خاک قرار گرفته است. 
ھکتار در ھر  23یعنی ی رود میلیون ھکتار از بین م 12 ل خشکسالی و بیابان زایی ھر سالهبه دلی ●

  .داردوجود در آن  غالتمیلیون تن  20 امکان کاشتو این در حالیست که  دقیقه
درصد در معرض  22درصد منقرض شده اند و  8 گونه شناخته شده جانوری،  300ھشت ھزار و از  ●

 . قرار دارندانقراض 
داروھای گیاھی  ازدرصد مردمی که در مناطق روستایی کشورھای در حال توسعه زندگی می کنند  80 ●

 .  بھره می گیرندسنتی برای بھداشت اولیه 
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: ترویج جوامع صلح آمیز و فراگیر برای توسعه پایدار،تسھیل دستیابی به عدالت برای 16 آرمان 
 ھمه و ساختن نھادھای پاسخ گو، موثر و فراگیر در ھمه سطوح.

 
طبق آمار کمیساریای عالی پناھندگان سازمان ملل  ●

میلیون  13در سطح  2014تعداد آوارگان در اواسط متحد، 
 افزایش یافته است. 2013از سال این رقم ثابت بود که 

، سرقت و فرار مالیاتی حدود یک فساد، ارتشاساالنه  ●
دالر برای کشورھای در حال میلیارد  260تریلیون و 

 توسعه ھزینه دارد.
نرخ کودکانی که دبستان را در کشورھای بحران زده ترک  ●

 28رسید که برابر با  2011درصد در سال  50می کنند به 
 کودک است  ھزار 500و  میلیون

 
 
 اجرا و تجدید ھمکاری جھانی برای توسعه پایدار  الزم برای : تقویت ابزار17 آرمان 
 

 135حدود  2014کمک توسعه ای رسمی در سال  ●
 میلیارد دالر بوده است

درصد واردات از کشورھای در حال توسعه به  79 ●
عوارض بدون  2014در سال  کشورھای توسعه یافته

 بوده است گمرکی
درصد  3میزان بدھی کشورھای در حال توسعه در سطح  ●

 درآمدھای صادراتی ثابت مانده است
سال  4تعداد استفاده کنندگان از اینترنت در آفریقا طی  ●

 گذشته تقریبا دو برابر شده است
 تحت پوشش شبکه تلفن ھمراه قرار داشته اند  2015تا سال  درصد جمعیت جھان 95 ●
  بودن را دارند آنالینتجربه سال  5برای  حداقل که ال ھستندجھان بومی دیجیت درصد جوانان 30 ●
 رسیده است 2015درصد در سال  43به  2000درصد جمعیت جھان در سال  6نفوذ اینترنت از  ●
جھان در حال توسعه  دردرصد آنھا  90میلیارد نفر از اینترنت استفاده نمی کنند و  چھاراما بیش از  ●

 ھستند 
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