آرﻣﺎن ھﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار
ﮔﺰاره ﺑﺮگ

آرﻣﺎن  :1ﻣﺤﻮ ﻓﻘﺮ در ﺗﻤﺎم اﺷﮑﺎل آن در ھﻤﻪ ﺟﺎ
● ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎن در ﻓﻘﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ
ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﻧﺼﻒ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  900ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ
در ﺳﺎل  1990ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ 836
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ھﻤﭽﻨﺎن در ﻓﻘﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .در
ﻣﻨﺎطﻖ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از ھﺮ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮ
از ﯾﮏ دﻻر و  25ﺳﻨﺖ در روز زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
● اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ اﻓﺮادﯾﮑﻪ در ﻓﻘﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ
ﺑﺮﻧﺪ در ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ و ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮای
آﻓﺮﯾﻘﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
● ﻧﺮخ ﻓﻘﺮ ﺑﺎﻻ اﻏﻠﺐ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،ﺷﮑﻨﻨﺪه و آﺳﯿﺐ دﯾﺪه از ﻣﻨﺎزﻋﺎت دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
● از ھﺮ ﭼﮭﺎر ﮐﻮدک زﯾﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ رﺷﺪ ﻗﺪش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺶ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
اﺳﺖ

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

●

●
●
●
●
●
●

در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺮادﯾﮑﻪ در ﻣﻨﺎطﻖ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ
دﭼﺎر ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ ھﺴﺘﻨﺪ از ﺳﺎل  1990ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﮐﺎھﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از  23.3درﺻﺪ در ﺳﺎل ھﺎی  1990ﺗﺎ  1992ﺑﻪ
 12.9درﺻﺪ در  2014ﺗﺎ  2016رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در
دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ھﻤﭽﻨﺎن از ھﺮ ﻧﻪ ﻧﻔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ )  795ﻣﯿﻠﯿﻮن( از
ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﺮه زﻣﯿﻦ در ﻗﺎره آﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﻌﺎدل دو ﺳﻮم ﮐﻞ اﻓﺮاد ﮔﺮﺳﻨﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ ﺗﻌﺪاد آﻧﮭﺎ در ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ
ﻣﻮاﺟﻪ ھﺴﺘﯿﻢ اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد آﻧﮭﺎ درﻏﺮب آﺳﯿﺎ ﺑﻪ آراﻣﯽ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ.
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮای آﻓﺮﯾﻘﺎ دارای ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ)درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ( ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ و از ھﺮ ﭼﮭﺎر ﻧﻔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﭼﺎر ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺎﻻﻧﻪ  45درﺻﺪ از ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﻌﺎدل ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  100ھﺰار ﮐﻮدک اﺳﺖ.
از ھﺮ ﭼﮭﺎر ﮐﻮدک درﺟﮭﺎن ﯾﮏ ﮐﻮدک از ﻧﻘﺺ رﺷﺪ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ھﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
در ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ  66ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک در ﺳﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ ھﺴﺘﻨﺪ در
ﮐﻼس ھﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺻﺮﻓﺎ  23ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از آﻧﮭﺎ در آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ.
ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺟﮭﺎن اﺳﺖ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﺸﺖ  40درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻣﺮوزﺟﮭﺎن را
ﺑﺮﻋﮭﺪه دارد .ﮐﺸﺎورزی ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ و ﺷﻐﻞ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﻓﻘﯿﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
ﺑﯿﺶ از  80درﺻﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺟﮭﺎن در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ  500ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﺰرﻋﻪ ﮐﻮﭼﮏ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﮭﺎ ھﻨﻮز ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﻢ ﮐﺸﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری روی ﮐﺸﺎورزان ﺧﺮده ﭘﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ راه ﺑﺎ اھﻤﯿﺖ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺮای
ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﮭﺪه دارد.
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آرﻣﺎن  :3ﺗﻀﻤﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﺮوﯾﺞ رﻓﺎه ﺑﺮای ھﻤﻪ در ھﻤﻪ ﮔﺮوھﮭﺎی ﺳﻨﯽ
●

●
●

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 1990روزاﻧﻪ  17ھﺰار ﮐﻮدک ،ﮐﻤﺘﺮ ﺟﺎن ﺧﻮد
را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ اﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک ﻗﺒﻞ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺟﺎن ﻣﯽ ﺳﭙﺎرﻧﺪ.
از ﺳﺎل  2000واﮐﺴﻦ ﺳﺮﺧﮏ ﺟﺎن ﺣﺪود  15ﻣﯿﻠﯿﻮن و 600
ھﺰار ﻧﻔﺮ را ﻧﺠﺎت داده اﺳﺖ.
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ روز اﻓﺰوﻧﯽ از ﻣﺮگ
ﮐﻮدﮐﺎن در ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ و ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮای
آﻓﺮﯾﻘﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .از ھﺮ ﭘﻨﺞ ﻣﻮرد ﻣﺮگ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ﭘﻨﺞ
ﺳﺎل ﭼﮭﺎر ﻣﻮرد در اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ رخ ﻣﯽ دھﺪ.

ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺑﺎرداری
● از ﺳﺎل  1990در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﺎدران ﺣﺪودا ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
● در ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ،ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﺎدران ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮم ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﺎدران ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ زاﯾﻤﺎن ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ
دھﻨﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ در ﻣﻨﺎطﻖ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ  14ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻨﺎطﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
● ﺗﻨﮭﺎ ﻧﯿﻤﯽ از زﻧﺎن در ﻣﻨﺎطﻖ درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ای از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ را درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اچ آی وی /اﯾﺪز
●  13ﻣﯿﻠﯿﻮن و  600ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﺎ ﺳﺎل  2014از طﺮﯾﻖ درﻣﺎن ﺿﺪوﯾﺮوﺳﯽ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ 800
ھﺰار ﻧﻔﺮاز ﺳﺎل  2003اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
● در ﺳﺎل  2013ﻣﻮارد ﺟﺪﯾﺪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اچ آی وی دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و  100ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ از
ﺳﺎل  2001ﺑﺎ 38درﺻﺪ ﮐﺎھﺶ ھﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ.
● در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  2013ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ اچ آی وی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  35ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه
اﺳﺖ.
●  240ھﺰار ﮐﻮدک ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  2013ﺑﻪ اچ آی وی ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﻧﺪ.

آرﻣﺎن  :4ﺗﻀﻤﯿﻦ آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮاﺑﺮ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﺻﺖ ھﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ ﺑﺮای ھﻤﻪ
●

●

●

●

اﮔﺮﭼﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻣﻘﺎطﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺑﺘﺪاﯾﯽ در ﮐﺸﻮرھﺎی
در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ  91درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎن 57
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ.
ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ در ﻣﺪارس ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﮑﺮده اﻧﺪ
در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮای آﻓﺮﯾﻘﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺪود  50درﺻﺪ از ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻣﺪرﺳﻪ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ
اﻣﺎ از ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ در ﮐﺸﻮرھﺎی آﺳﯿﺐ
دﯾﺪه از ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در
ﻣﯿﺎن ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ  4ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺰان آن در ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ
ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺑﺮی دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان درآﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ در ﮐﻞ ﺟﮭﺎن ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﻣﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی ﮐﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ھﺪف
در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺗﺤﺼﯿﻞ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ
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●

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

آرﻣﺎن  :5دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ھﻤﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان
●

●

●
●

در  1990در ﺑﺮاﺑﺮ ھﺮ  100ﭘﺴﺮ ﻓﻘﻂ  74دﺧﺘﺮ در ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ
در ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎل  2012ﻧﺴﺒﺖ
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
دﺧﺘﺮان ھﻤﭽﻨﺎن در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮای
آﻓﺮﯾﻘﺎ ،اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ وﻏﺮب آﺳﯿﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ
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
اﮐﻨﻮن زﻧﺎن در  46ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  30درﺻﺪ از ﮐﺮﺳﯽ ھﺎی
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﻠﯽ در ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از دو ﻣﺠﻠﺲ)ﻋﻠﯿﺎ ﯾﺎ ﺳﻔﻠﯽ( را
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ

آرﻣﺎن  :6ﺗﻀﻤﯿﻦ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺎﯾﺪار آب و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای ھﻤﻪ
● در ﺳﺎل  76 ، 1990درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﮭﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﮭﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﺳﺎل  2015ﺑﻪ  91درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  500ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮاز ﺧﺪﻣﺎت
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
اﻧﺮژی اﺳﺖ و  16درﺻﺪ ﮐﻞ ﺑﺮق ﺟﮭﺎن را از ﺳﺎل  2011ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
● ﺣﺪود  70درﺻﺪ از ﮐﻞ آب ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺟﮭﺎن ﺑﺮای آﺑﯿﺎری
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد
● ﺳﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ  15درﺻﺪ از ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻼﯾﺎی طﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ.

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

●

●

ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ھﺮ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮدر ﺟﮭﺎن ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و
300ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ھﻤﭽﻨﺎن از ﺑﺮق ﻣﺪرن ﺑﯽ ﺑﮭﺮه ھﺴﺘﻨﺪ
ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ از
ﭼﻮب ،ذﻏﺎل،ذﻏﺎل ﭼﻮب و ﻓﻀﻮﻻت ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﺮژی ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود 60
درﺻﺪ ﮐﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزھﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﺟﮭﺎن را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
اﻧﺮژی ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺮژی ﺑﺎدی ،آﺑﯽ،
ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،زﯾﺴﺖ ﺗﻮده ای و زﻣﯿﻦ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و
ﺗﻤﯿﺰ اﺳﺖ .ھﻢ اﮐﻨﻮن  15درﺻﺪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻧﺮژی ﺟﮭﺎﻧﯽ را اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ.
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آرﻣﺎن  :8ﺗﺮوﯾﺞ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﯾﺪار و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﮭﺮه ور و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ھﻤﻪ
●

●

●
●

ﺑﯿﮑﺎری ﺟﮭﺎﻧﯽ از  170ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل  2007ﺑﻪ ﺣﺪود
 202ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در  2012رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد 75
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺟﻮان ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺣﺪود دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  200ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ  2دﻻر در
روز ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﻣﺤﻮ ﻓﻘﺮ ﺗﻨﮭﺎ از طﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺛﺎﺑﺖ
ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ھﺎی  2016و  2030ﺑﺮای ﺗﺎزه واردﯾﻦ ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﮐﺎر 470ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺷﻐﻞ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد.
ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻪ در روﻧﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ
وارد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  90درﺻﺪ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه و ﺑﯿﻦ  50ﺗﺎ  60درﺻﺪ اﺳﺘﺨﺪام ھﺎ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

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

●

●
●
●

●
●

ﺣﺪود دوﻣﯿﻠﯿﺎرد و  600ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺟﮭﺎن در ﺣﺎل
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺑﻪ ﺑﺮق روﺑﺮو
ھﺴﺘﻨﺪ
دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  500ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن از
ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ اوﻟﯿﻪ ﺑﯽ ﺑﮭﺮه اﻧﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 800
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪ آب دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺪھﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ
از آﻧﮭﺎ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮای آﻓﺮﯾﻘﺎ و
ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  500ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ
اﺗﮑﺎی ﺗﻠﻔﻦ ھﺴﺘﻨﺪ
ﺣﺪود  40درﺻﺪ از ﺑﮭﺮه وری ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ در ﮐﺸﻮرھﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﺸﻮرھﺎی ﮐﻢ درآﻣﺪ ﺗﺤﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2009ﺣﺪود  470ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺷﻐﻞ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن اﯾﺠﺎد
ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺣﺪود  16درﺻﺪ از دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  900ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺟﮭﺎن را ﺷﺎﻣﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآوردھﺎ در ﺳﺎل  2013ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺷﻐﻞ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺟﻮد دارد.
ﺗﺎﺛﯿﺮﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪه اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ھﺮ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ 2.2
ﺷﻐﻞ در ﺑﺨﺶ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﺪرت  30درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی دﺳﺘﺨﻮش روﻧﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﺮ درآﻣﺪ روی  98درﺻﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎری در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺎرت و ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﺎورزی در ﮐﺸﻮرھﺎی در
ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺟﻮد دارد.
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آرﻣﺎن  :10ﮐﺎھﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در داﺧﻞ ﮐﺸﻮرھﺎ و ﻣﯿﺎن آﻧﮭﺎ
●

●

●
●

●

ﺑﻪ طﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار
دھﯿﻢ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی درآﻣﺪ در ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ھﺎی  1990و  2010در
ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ  11درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ھﻤﺮاه
ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه اﮐﺜﺮﯾﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی از ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  75درﺻﺪ
در ﺟﻮاﻣﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  1990ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل در  20درﺻﺪ ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ازﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﺳﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ طﻮرﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﮭﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎرج ﺧﺴﺎرت ﺑﺎر ﺳﻼﻣﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﮐﺎھﺶ ھﺎی ﮐﻠﯽ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﺎدران در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻦ زﻧﺎن
ﻣﻨﺎطﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم زاﯾﻤﺎن ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮزﻧﺎن ﻣﻨﺎطﻖ ﺷﮭﺮی اﺳﺖ.

آرﻣﺎن  :11اﻣﻦ و ﭘﺎﯾﺪار ﻧﻤﻮدن ﺷﮭﺮھﺎ و ﻣﮑﺎن ھﺎی اﺳﮑﺎن ﺑﺸﺮی و ﻣﻘﺎوم ﻧﻤﻮدن آﻧﮭﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺣﻮادث ﺑﺼﻮرت ﻓﺮاﮔﯿﺮ
●

●
●

●

اﻣﺮوزه ﻧﯿﻤﯽ از اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﻣﻌﺎدل ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  500ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻧﻔﺮ در ﺷﮭﺮھﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎ ﺳﺎل  ،2030ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 60
درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﮭﺎن در ﻣﻨﺎطﻖ ﺷﮭﺮی ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ
ﺷﺪ.
اﻣﺮوز  828ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ذاﻏﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و اﯾﻦ رﻗﻢ
در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺷﮭﺮھﺎی ﺟﮭﺎن ﻓﻘﻂ  2درﺻﺪ از زﻣﯿﻦ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮده
اﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮل  60ﺗﺎ  80درﺻﺪ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮف ﺷﺪه و 75
درﺻﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ھﺴﺘﻨﺪ.ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﯾﻊ ﺷﮭﺮ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺗﺠﮭﯿﺰات آب
ﺷﺮب ،ﻓﺎﺿﻼب ،ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ،و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.اﻣﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻی ﺷﮭﺮھﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎھﺶ
ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻧﺮژی را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺘﺎوردھﺎی ﺑﮭﺮه وری و ﻧﻮآوری در ﻓﻦ آوری را ﺑﻪ
ھﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﮭﺮھﺎ اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ در ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﺮژی اﺳﺮاف ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و اﺗﺨﺎذ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی اﻧﺮژی ﺳﺒﺰ ﺑﮭﺮه وری ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل رﯾﮋاو ﭼﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺷﮭﺮ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ درﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺮﮐﺰی آن99 ،درﺻﺪ از ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ
از آب ﮔﺮم ﮐﻦ ﺧﻮرﺷﯿﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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آرﻣﺎن  :12ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻟﮕﻮھﺎی ﻣﺼﺮف و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎﯾﺪار
●
●

●

●

ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  300ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ھﺪر
ﻣﯽ رود.
اﮔﺮ ﻣﺮدم در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﺑﻪ ﻻﻣﭗ ھﺎی ﺑﺎ اﻧﺮژی ﮐﺎرآﻣﺪ
روی آورﻧﺪ ،ﺟﮭﺎن  120ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
اﮔﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﮭﺎن ﺗﺎ  2050ﺑﻪ ﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  600ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻌﺎدل ﺳﻪ ﺳﯿﺎره ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ
طﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎری ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد.
ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ ﺑﻪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ

آرﻣﺎن  :13اﻗﺪام ﻓﻮری ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات آب و ھﻮا و ﺗﺎﺛﯿﺮات آن
●

●

●
●

●

●
●
●

اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزھﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﻧﺴﺎن
ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺎزھﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد در
طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ و اﻧﺘﺸﺎر ﺟﮭﺎﻧﯽ دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ
از ﺳﺎل  1990ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  50درﺻﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ھﻤﺮاه ﺑﻮده
اﺳﺖ.
ﻏﻠﻈﺖ دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ،ﻣﺘﺎن و اﮐﺴﯿﺪ ﻧﯿﺘﺮوژن در ﺟﻮ
ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای در طﯽ  800ھﺰار ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻏﻠﻈﺖ دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ از زﻣﺎن ھﺎی
ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺎ  40درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و دﻟﯿﻞ آن در
درﺟﻪ اول آﻻﯾﻨﺪه ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮﺧﺖ ھﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ و درﺟﻪ دوم آﻻﯾﻨﺪه ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ
دراﺳﺘﻔﺎده زﻣﯿﻦ اﺳﺖ .اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺣﺪود  30درﺻﺪ دی ﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن را ﺟﺬب ﮐﺮده
ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﯿﺪی ﺷﺪن آن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ در ﺳﻪ دھﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺮم ﺗﺮ از دھﻪ ھﺎی ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل  1850ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل
ﺑﯿﻦ  1983و  2012ﺷﺎھﺪ  30ﺳﺎل از ﮔﺮم ﺗﺮﯾﻦ دوران ھﺎﯾﺶ طﯽ  1400ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
از ﺳﺎل  1880ﺗﺎ  2012ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻣﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ  0.85درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻗﺪاﻣﯽ
ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻣﺎی ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎن طﯽ ﻗﺮن  21اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد در اﯾﻦ ﻗﺮن 3
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎطﻖ ﺟﮭﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮاﺣﯽ ﺣﺎره و ﻧﯿﻤﻪ ﺣﺎره
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮔﺮم ﺗﺮ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ و آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺳﻄﺢ آب درﯾﺎ از اواﺳﻂ ﻗﺮن  19ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﺰان آن طﯽ دو ھﺰار ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻮده اﺳﺖ .طﯽ ﺳﺎل ھﺎی  1901ﺗﺎ  2010ﺳﻄﺢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﯾﺎھﺎی ﺟﮭﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  0.17) 0.19ﺗﺎ (0.21
ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
از آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ از ﺳﺎل  1901ﺗﺎ  2010اﻗﯿﺎﻧﻮس ھﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺮﻣﺎ و ذوب ﺷﺪن ﯾﺦ ھﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ،
ﺳﻄﺢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﯾﺎھﺎی ﺟﮭﺎن  19ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ھﻨﻮز اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی ﺳﻠﺴﻠﻪ ای از ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻓﻨﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات در رﻓﺘﺎر ﺑﺘﻮان اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎی ﺟﮭﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دو درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﻗﺒﻞ از ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن را ﻣﺤﺪود ﮐﺮد.
راه ھﺎی ﮐﺎھﺶ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻻﯾﻨﺪه ھﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺤﺪود
ﮐﺮدﻧﺸﺎن در طﻮل ﭼﻨﺪ دھﻪ ﺑﻌﺪی ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺶ از  66درﺻﺪ ،ﮔﺮم ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دو
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد  ،ھﺪﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ھﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﮐﺎھﺶ
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ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎ  2030ﺑﻪ طﻮر ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺎﻟﺶ ھﺎی ﻓﻨﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﮭﺎدی ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﮔﺮم ﺷﺪن زﯾﺮ دو درﺟﻪ طﯽ ﻗﺮن  21ھﻤﺮاه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺒﻞ از
زﻣﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.
آرﻣﺎن  :14ﺣﻔﺎظﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎﯾﺪار از اﻗﯿﺎﻧﻮس ھﺎ ،درﯾﺎھﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار
●

●

●
●
●
●
●
●

●

اﻗﯿﺎﻧﻮس ھﺎ ﺳﻪ ﭼﮭﺎرم ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﻧﺪ97 ،
درﺻﺪ آب ھﺎی زﻣﯿﻦ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ ﺣﺠﻢ
 99درﺻﺪ ﻓﻀﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ.
در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ارزش ﺑﺎزار ﻣﻨﺎﺑﻊ درﯾﺎﯾﯽ و ﺳﺎﺣﻠﯽ و
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻪ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر در ﺳﺎل ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺣﺪود  5درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ
را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﯿﺰان ﺻﯿﺪ ﻣﺎھﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ظﺮﻓﯿﺖ ﻣﻮﻟﺪ
اﻗﯿﺎﻧﻮس ھﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود  80ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﺳﺖ.
اﻗﯿﺎﻧﻮس ھﺎ ﺣﺎوی ﺣﺪود  200ھﺰار ﺟﺎﻧﻮر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ھﺴﺘﻨﺪ درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد واﻗﻌﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎﺷﺪ.
اﻗﯿﺎﻧﻮس ھﺎ ﺣﺪود  30درﺻﺪ دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ھﺎ را ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺎﺋﻞ
ﺗﺎﺛﯿﺮات ﮔﺮم ﺷﺪن زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
اﻗﯿﺎﻧﻮس ھﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﮭﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﯿﺶ ازﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس ھﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اوﻟﯿﻪ واﺑﺴﺘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺣﻮزه ھﺎی ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  200ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ را ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
دادن ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزه ھﺎی ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﻣﻮﺟﺐ اﻧﻘﺮاض ﺳﺮﯾﻊ ﮔﻮﻧﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎھﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﺗﻼش
ﺑﺮای ﻧﺠﺎت و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﯿﻼت ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ درآﻣﺪ
ﺣﻮزه ھﺎی ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  50ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ آﻟﻮدﮔﯽ ،ﺣﻮزه ھﺎی ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺣﯿﺎت ﺳﺎﺣﻠﯽ،
ﺑﯿﺶ از 40درﺻﺪ اﻗﯿﺎﻧﻮس ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ.

آرﻣﺎن  :15ﺣﻔﺎظﺖ ،ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﺮوﯾﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎﯾﺪار از زﯾﺴﺖ ﺑﻮم ھﺎی ﺧﺎﮐﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﺟﻨﮕﻞ
ھﺎ ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﺑﺎن زاﯾﯽ ،ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدن و ﻣﻌﮑﻮس ﮐﺮدن روﻧﺪ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ زﻣﯿﻦ و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدن از
ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ
●
●

●

●
●

●

 13ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﮑﺘﺎر از ﺟﻨﮕﻞ ھﺎ ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود
ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  600ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﺟﻨﮕﻞ ھﺎ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻣﻞ  70ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻧﻔﺮ ﺑﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺟﻨﮕﻞ ھﺎ زﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﯿﺶ از  80درﺻﺪ
ﮔﻮﻧﻪ ھﺎی ﺧﺎﮐﯽ ﺟﺎﻧﻮران ،ﮔﯿﺎھﺎن و ﺣﺸﺮات ھﺴﺘﻨﺪ.
دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  600ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی
واﺑﺴﺘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ  52درﺻﺪ زﻣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮای
ﮐﺸﺎورزی ﺑﺼﻮرت ﻧﺴﺒﯽ ﯾﺎ ﺟﺪی ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ
ﺧﺎک ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و ﺑﯿﺎﺑﺎن زاﯾﯽ ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ  12ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﮑﺘﺎر از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود ﯾﻌﻨﯽ  23ھﮑﺘﺎر در ھﺮ
دﻗﯿﻘﻪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﮐﺎﺷﺖ  20ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻏﻼت در آن وﺟﻮد دارد.
از ھﺸﺖ ھﺰار و  300ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﺎﻧﻮری 8 ،درﺻﺪ ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪه اﻧﺪ و  22درﺻﺪ در ﻣﻌﺮض
اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار دارﻧﺪ.
 80درﺻﺪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎطﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از داروھﺎی ﮔﯿﺎھﯽ
ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﮭﺪاﺷﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﮭﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
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آرﻣﺎن  :16ﺗﺮوﯾﺞ ﺟﻮاﻣﻊ ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار،ﺗﺴﮭﯿﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮای
ھﻤﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﮭﺎدھﺎی ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮ ،ﻣﻮﺛﺮ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ھﻤﻪ ﺳﻄﻮح.
●

●

●

طﺒﻖ آﻣﺎر ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤﺪ ،ﺗﻌﺪاد آوارﮔﺎن در اواﺳﻂ  2014در ﺳﻄﺢ  13ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ از ﺳﺎل  2013اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﺴﺎد ،ارﺗﺸﺎ ،ﺳﺮﻗﺖ و ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺣﺪود ﯾﮏ
ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن و  260ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮای ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل
ﺗﻮﺳﻌﻪ ھﺰﯾﻨﻪ دارد.
ﻧﺮخ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺑﺴﺘﺎن را در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﺤﺮان زده ﺗﺮک
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ  50درﺻﺪ در ﺳﺎل  2011رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 28
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  500ھﺰار ﮐﻮدک اﺳﺖ

آرﻣﺎن  :17ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺑﺰار ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮا و ﺗﺠﺪﯾﺪ ھﻤﮑﺎری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار
●
●

●
●
●
●
●
●

ﮐﻤﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ای رﺳﻤﯽ در ﺳﺎل  2014ﺣﺪود 135
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ
 79درﺻﺪ واردات از ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺳﺎل  2014ﺑﺪون ﻋﻮارض
ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﯿﺰان ﺑﺪھﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺳﻄﺢ  3درﺻﺪ
درآﻣﺪھﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ
ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در آﻓﺮﯾﻘﺎ طﯽ  4ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
 95درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﮭﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل  2015ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
 30درﺻﺪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﮭﺎن ﺑﻮﻣﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای  5ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻮدن را دارﻧﺪ
ﻧﻔﻮذ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از  6درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﮭﺎن در ﺳﺎل  2000ﺑﻪ  43درﺻﺪ در ﺳﺎل  2015رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
اﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ﭼﮭﺎر ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و  90درﺻﺪ آﻧﮭﺎ در ﺟﮭﺎن در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ
ھﺴﺘﻨﺪ
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