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 2020دورة عام 
 2020تموز/يوليه  22 - 2019تموز/يوليه  25

 من جدول األعمال 6 )أ( و 5البندان 
الجزء الرفيع المستتتت اال االجتمال ال ياري للمىتاا الستتتيا تتتي 
الرفيع المستتت ا الميىي لالتىميا المستتتااااذ العي  يحا     

 رعا ا المجلس االقتصادي واالجتماعي

الميىي لالتىميا المستاااا المىتاا السيا ي الرفيع المست ا 
 العي ُ يحا     رعا ا المجلس االقتصادي واالجتماعي

    
 التحام الم ري ن     حيق أهااف التىميا المستاااا  

  
  حرير األاين اليام  

   

 موجز 
، يتشـــــــــــــر  األمين الةـــاع بـــعن نقـــدع، بـــالتةـــاون م  من ومـــل 70/1عماًل بقرار الجمعيـــل الةـــامـــل  
بشـــــــعن التقدع المحرز يحو تحقي  أتدا  التنميل الم ـــــــتداملر ويقدع التقرير  2020المتحدة، تقرير عاع  األمم

إلى أحدث البيايات المتاحل عن المؤشــــــــــــرات  لمحل عامل عن الحالل الراتنل لهذه األتدا  عالميا، اســــــــــــتنا اً 
 المدرجل في إطار المؤشرات الةالميلر

 

 
  

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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 احااا  
، اجتم  رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر قمل أتدا  التنميل الم تدامل 2019في أيلول/سبتمبر  - 1

ال ـــــنوات األرو  األولى ر وأقروا بذلك، بعن 2030لتجديد تصـــــميمهم على تنطيذ لتل التنميل الم ـــــتدامل لةاع 
من تنطيذتا قد شــملإ إحراز تقدع تاع، ولهنهم أقروا أن ــا بعن الةالم بصــطل عامل   ن ــير على طري  الوفاء 

ر وفي ذلك ال ــــــــياُ، أعلنإ  عن بدء تنطيذ عقد الةم  2030بتةهداته بتحقي  التنميل الم ــــــــتدامل بحلول عاع 
إ  جمي  الجهــات الطــاعلــل على زيــا ة وتيرة جهو  التنطيــذ من أجــ  تحقي  أتــدا  التنميــل الم ـــــــــــــتــدامــل، وح   ث ثــُ

 ويتاقها زيا ة كبيرةر

وير  في تذا التقرير تعكيد التاب  الملح لهذه الجهو ر فاســــتنا ا إلى أحدث البيايات، يولــــح التقرير  - 2
ر واســـــتمر إحراز (1)اســـــتمرار التطاوت في التقدع المحرز والمجا ت الةديدة التي يلزع فيها تحقي  تح ـــــن كبير

فلقد اســـــتمر اياطاق الطقر في الةالم، ونن كان ذلك بوتيرة  :2019تقدع في بةض المجا ت حتى يهانل عاع 
ر حصـــول مزيد من الناه على الههرواء؛ وعملإ  أبتع؛ واياط ـــإ مةد ت وتيات األمهات واألططال؛ وتي ـــل

والتوقي  على اتطاقات  وليل لحمانل البيئلر غير  البلدان على ولــــ  ســــياســــات وطنيل لدعم التنميل الم ــــتدامل
أن التقدع توقف أو ايتهس في مجا ت ألرى: فةد  األشـــــــــــــاان الذين نةايون من الجوي دلذ في ا ز نا ، 
وتغير المناخ بات نحدث ب ـــــرعل أكبر بكثير مما كان متوقةا، وتوااـــــ  تزايد أوجه الالم ـــــاواة  ال  البلدان 

 بينهار وتيما

( على 19-ن ثمل أمرًا نحتم  أن نكون أكثر إثارة للقل  وتو دثار جائحل فيروه كورويا )كوفيدوله - 3
جمي  األتدا  ال ـــــشةل عشـــــر، وي ـــــللي ال ـــــوء عليها في تذا التقريرر فالطيروه الذ  بدأ على شـــــك  أزمل 

 ـــان/أبري ، كان اـــحيل ســـرعان ما أاـــشح أســـوأ أزمل إي ـــاييل واقتصـــا نل شـــهدياتا في حياتنار وفي يهانل يي
بلــد ونقليم، وارتط  عــد  اااــــــــــــــابــات المؤكــدة إلى أكثر من  200فيروه كورويــا قــد ايتشـــــــــــــر إلى أكثر من 

ر ولقــد أ ت دثــار الجــائحــل والتــدابير المتاــذة 230 000ماليين حــالــل، وتجــاوز عــد  الوتيــات في الةــالم  3,2
ها في جمي  أيحاء الةالم، وت ببإ في إغالُ للتافيف من تشةاتها إلى تحمي  الن م الصحيل عبئا نطُو طاقت

األعمال التجاريل والمصــــاي ، وكان لها أثر شــــديد على ســــب  معيشــــل يصــــف القوى الةاملل في الةالم، وأبقإ 
بليون طالب لارج المداره، وعتلإ ســــالســــ  األيشــــتل الم ــــيطل للايمل على الصــــةيد الةالمي وتوريد  1,6

 شرات الماليين من األشاان إلى الطقر المدق  والجويرالمنتجات، ومن المتوق  أن تدف  ع

ويةايي أفقر الناه وألـــــةطهم، بمن فيهم الن ـــــاء واألططال وكشار ال ـــــن وذوو ااعاقل والمهاجرون  - 4
والالجئون والةاملون في القتاي غير الرسمي، من لرر تذه الجائحل بن ب أعلى بكثير من غيرتمر وكذلك، 

بما فيها أق  البلدان يموا والبلدان الناميل غير ال احليل والدول الجزريل الصغيرة الناميل فإن البلدان ال عيطل، 
والبلدان التي تواجه حا ت إي ــــــاييل أو أولــــــاعا تشــــــل، قد تهون األكثر ت ــــــررا في األج  التوي  ب ــــــبب 

لل موار تا الماليل تشــــاشــــل ي مها الصــــحيل، ولهون يتاُ التغتيل بن م الحمانل ا جتماويل فيها محدو ا، وق
 وغيرتا من الموار ، ولةطها إزاء الصدمات الاارجيل، واعتما تا المطرط على التجارة الدوليلر

وتؤثر األزمل الةالميل أن ـــــــا على الةمليات الشالغل األتميل في ي اع البيايات ااحصـــــــائيل الةالمي  - 5
ئيل المقررة والــــــترابات لتيرة في جمي  بعكمله، م  حدوث تعليرات في التةدا ات والدراســــــات ا ســــــتقصــــــا

__________ 

ر ويمكن ا طالي على المرف  ااحصائي 2020ت تند المةلومات الوار ة في تذا التقرير إلى دلر البيايات المتاحل حتى يي ان/أبري   (1) 
 رhttps://unstats.un.org/sdgsوقاعدة البيايات الةالميل لمؤشرات أتدا  التنميل الم تدامل عبر الرابي التالي: 

https://unstats.un.org/sdgs
https://unstats.un.org/sdgs
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الةمليات ااحصــــــــــائيلر وســــــــــتحتاج المن مات ااحصــــــــــائيل الوطنيل والدوليل إلى تجديد الةم  والدعم لهطالل 
اســــــتمراريل األيشــــــتل الرئي ــــــيل المتةلقل بتجمي  ااحصــــــاءات وتوافر البيايات لالســــــترشــــــا  بها في إجراءات 

تــا الحكومــات وجمي  قتــاعــات المجتم  من أجــ  التصــــــــــــــد  ل زمــل التافيف من حــدة التوارا التي تتاــذ
 ر2030ومواالل تنطيذ لتل عاع 

وتؤكد البيايات المذكورة أعاله الحاجل إلى الت ـــــــامن والتةاون الدوليين أكثر من أ  وقإ م ـــــــىر  - 6
ســـــتجابل واســـــةل وت ـــــتجيب أســـــرة األمم المتحدة بجمي  ركائزتا لهذه األزمل بجمي  جوايبهار ولقد  عوت إلى ا

في المائل من الناتج المحلي  10النتاُ ومن ـــــــــــــقل وشـــــــــــــاملل ومتةد ة األطرا  تصـــــــــــــ  إلى ما   نق  عن 
ااجمالي الةالمي، وحثثإ على اتااذ ســـــــــل ـــــــــلل من التدابير اعتاء البلدان الناميل القوة الماليل التي تحتاج 

مم المتحدة للتنميل الم ــتدامل على ولــ  إطار إليها لمواجهل الةااــطلر وعالوة على ذلك، وافقإ مجموعل األ
اجتماعي واقتصــــا   مكره لهذا الغرق، وتي تةم  على تةبئل الموار  ونعا ة تاصــــيصــــها لحشــــد أقصــــى 

 نمكن من عرق جماعي تقدمه األمم المتحدة للحكومات في مث  تذا الوقإ الحرجر ما

 ، فإيها تجة  تحايقها أكثر إلحاحا ورغم أن األزمل تةرق  إحراز التقدع اـــــــــــــو  تحقي  األتدا - 7
ولــرورةر ومن ال ــرور  الةم  قدر اامكان على حمانل المكاســب التي تحققإ مؤلرا، وال ــةي إلى تحقي  

ونا كثيرا من 19-ايتةاش تحويلي حايقي من أزمل كوفيد ، بحيث نحد من لتر األزمات في الم ـــــــــــــتقب  ويقر 
واتطاُ باريس بشــعن تغير المناخ، ويمث   2030ي  أتدا  لتل عاع التنميل الشــاملل والم ــتدامل الالزمل لتحق

ذلك المهمل األولى في عقد الةم  من أج  تحقي  أتدا  التنميل الم تداملر وستتتلب تذه التةهدات المهارة 
الايا نل والشصيرة وا بتهار والتموي  والتةاون بين جمي  الحكومات وجمي  أاحا  المصلحلر وستتتلب تلك 

تةهدات أن ـــــــــــــا زيا ة في التةاون الدولي والتةد نل، في وقإ تحتط  تيه األمم المتحدة بالذكرى ال ـــــــــــــنويل ال
 الاام ل وال شةين ايشائهار

ول ــــــــمان لروج الةالم من األزمل في ولــــــــ  أقوى مما كان عليه قبلها، يتةين على األمم المتحدة  - 8
 روجمي  الحكومات وجمي  الشركاء مواالل الم ار مةا

  
 الحضاء على الفحر لجميع أشكاله في كل اكان - 1الهاف   

كايإ وتيرة التقدع على م ـــــار الحد من الطقر في الةالم تتشاطع حتى قب  تطشـــــي الجائحل، وكان من  - 9
ر وأ ت الجائحل إلى 2030المتوق  تةذُّر تحقي  الهد  الةالمي المتمث  في الق ــــــــــاء على الطقر بحلول عاع 

عشرات الماليين من األشاان مجد ا في براثن الطقر المدق ، ويه إ التقدع المحرز على مر ال نينر وقوي 
وم  أن الجائحل أبرزت لــرورة تةزيز الحمانل ا جتماويل وا ســتةدا  وا ســتجابل لحا ت التوارا، فإن تذه 

 يهارالتدابير غير كاتيل لحمانل الطقراء وال ةطاء الذين تم في أمس الحاجل إل

في المائل في  15,7ووةد اياطاق وتيرة التقدع المحرز على م ــــــــــــــار الحد من الطقر المدق  من  - 10
، تشاطعت تذه الوتيرة أكثر فعكثر، حيث تشـــــــــــــير التقديرات 2015في المائل في عاع  10,0إلى  2010 عاع

من الطقرر وتشــــير أحدث  ر وتذه الجائحل يه ــــإ اتجاه الحد2019في المائل في عاع  8,2الحاليل إلى مةدل 
ــــل  8,8إلى  8,4التقــــديرات إلى أن من المتوق  أن يبلد مةــــدل الطقر المــــدق  الةــــالمي مــــا بين  في المــــائ

ـــالتـــالي، تشـــــــــــــير التقـــديرات إلى أن مـــا بين 2017مةـــدل نقر  من مةـــدل عـــاع  ، وتو2020 عـــاع في ر وو
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ول زيا ة في مةدل الطقر على اـةيد مليون شـا  سـيقةون مجد ا في براثن الطقر المدق ، وتي أ 60 و 40
 عامار 20الةالم منذ أكثر من 

في  8,3إلى  14,3وكايإ ي ـــــشل الةمال في الةالم الذين نعيشـــــون في فقر مدق  قد اياط ـــــإ من  - 11
على التوالير وكان التقدع المحرز في تذا  2019و  2015و  2010في المائل في ال ـــنوات  7,1المائل إلى 

في المائل من  12,8، كان 2019بالةمال الشـــــــــشا  أق  مشةثًا على التطاؤل: فطي عاع  الصـــــــــد  تيما يتصـــــــــ 
في المائل فقي من الةمال الشالغين في الةالمر  6الةمال الشـــــــــــشا  في الةالم نعيشـــــــــــون في فقر مدق ، مقاب  

 وتدف  تذه الجائحل الماليين من الةمال إلى الشتالل والةمالل الناقصل والةمالل الطقيرةر

باليين شا ،  4في المائل من سكان الةالم، أ  حوالي  55، فإن 2016واستنا ا إلى بيايات عاع  - 12
  يتمتةون بع  شــك  من أشــكال الحمانل ا جتماويل التي تةد بالغل األتميل لم ــاعدة أفقر الناه وألــةطهم 

تغتيل الهاملل بالادمات الصـــحيل في األزمل الحاليلر و  يزال يصـــف ســـكان الةالم على األق  نطتقرون إلى ال
 في المائل من الةمال الةاطلين عن الةم ر 22األساسيل، و  ن تطيد من إعايات الشتالل سوى 

وتؤ   األعااـــير والفي ـــايات والز زل وحرائ  الغابات وغيرتا من الهوارث التبيعيل الشـــديدة إلى  - 13
 ، بما في ذلك وفاة2018تصـــــــــــــلل بالهوارث في عاع بلدا عن ل ـــــــــــــائر م 80تطاقم الطقرر وأبلد ما مجموعه 

مليون شــــا  قد ت ــــرروا من  39شــــاصــــار وتطيد التقارير بعن أكثر من  2 164شــــاصــــا وفقد  23 458
مليون منهم تةت  سب  ويشهم أو تدميرتار وتيما يتةل  بالا ائر ا قتصا نل المشاشرة،  29الهوارث، وشهد 

 في المائل منها إلى القتاي الزراعير 73بليون  و ر، نةزى  23,6أبلغإ البلدان عن ل ائر قدرتا 

 
ستتتتتتتتتىتتا و يزيز  - 2الهتتاف    الحضتتتتتتتتتتاء على الج ل و  فير األان الغتتعااي والتغتتع تتا الم  

 المستاااا الزراعا

ما فتئ الةد  ااجمالي ل شـــــــــــــاان الذين نةايون من ايةداع األمن الغذائي الشـــــــــــــديد يتزايد منذ  - 14
يزال تناك الماليين من األططال الذين نةايون من ســــوء التغذنلر ويؤ   التشاطؤ ا قتصــــا   ، و  2015 عاع

وتةت  ســــــالســــــ  الايمل الغذائيل ب ــــــبب الجائحل إلى تطاقم الجوي وايةداع األمن الغذائير ونلــــــافل إلى ذلك، 
واليمن، حيث نةايي تزال الزيا ة المطاجئل في أســـــــــــرا  الجرا  الصـــــــــــحراو  مثيرة للقل  في شـــــــــــُر أفريايا   
مليون تلميذ من  370مليون شـــا  بالطة  من ايةداع األمن الغذائي الحا ر وو ـــبب الجائحل، ح رع يحو  35

الوجشــات المــدرســـــــــــــيــل المجــاييــل التي نةتمــدون عليهــار ويجــب اتاــاذ تـدابير فوريـل لتةزيز ي م إيتــاج األغـذنـل 
 ى أ يى حدروتوزيةها بهد  التافيف من دثار الجائحل وتقليلها إل

وتشــير التقديرات إلى أن ي ــشل المت ــررين ب ــبب ايةداع األمن الغذائي بدرجل مةتدلل أو شــديدة في  - 15
في المائل من ســــكان الةالم، أ  حوالي بليويي شــــا ، ويمث  ذلك زيا ة بن ــــشل  26,4قد بلغإ  2018عاع 
لذلك إلى زيا ة حا ت ايةداع األمن  ، ويةزى ال ــبب الرئي ــي2014في المائل عما كان عليه في عاع  23,2

، بلد عد  األشـــــــــاان الذين 2018الغذائي في أفريايا جنو  الصـــــــــحراء الهبرى وأمريكا الالتينيلر وفي عاع 
عايوا من ايةداع األمن الغذائي الشـــــــــــــديد، الذ  نةني اياطاق كميل األغذنل الم ـــــــــــــتهلهل إلى حد احتمال 

 في المائل من سكان الةالمر 9,2أو  مليون شا  وي ُيف، 700تةرلهم للجوي، 

واياط إ ي شل األططال  ون سن الاام ل الذين نةايون من قلل التغذنل المزمنل، ف ال عن التقزع  - 16
في المائل في  21,3إلى  2015في المائل في عاع  23,1)قصــر القامل الشــديد بالن ــشل لةمر الشــا (، من 
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مليون طط   ون ســـــــــن الاام ـــــــــل نةايون من التقزع في  144ل ر وعلى الصـــــــــةيد الةالمي،   يزا2019عاع 
 ر ويعيش ثالثل أرواي تؤ ء في وسي وجنو  دسيا أو في أفريايا جنو  الصحراء الهبرىر2019 عاع

وعلى اـــــةيد الةالم، بلد عد  األططال  ون الاام ـــــل من الةمر المصـــــابين بنق  حا  في التغذنل  - 17
يـل بتول القــامـل( وتي أعراق يـاجمــل عمومـا عن تنــاول كميــل محــدو ة من بـالهزال )اياطــاق الوزن مقــار  أو

ر ويعيش أكثر من يصـــــــــــــف 2019في المـائـل، في عـاع  6,9مليون ططـ ، أو  47المغـذنـات وعن ا لتهـا  
األططال المصـــابين بالهزال في وســـي وجنو  دســـيار وولد عد  األططال  ون ســـن الاام ـــل الذين نةايون من 

ر 2019في المائل، في عاع  5,6مليون طط  في جمي  أيحاء الةالم، أو  38حلل التطولل زيا ة الوزن في مر 
وقد نصــا  التط  بالهزال وزيا ة الوزن مةًا بم ــتويات تةتبر ما بين متوســتل وعاليل، وتو ما ن ــمى باز واج 

ي المائل ف 7,2عبء ســـــــوء التغذنلر وفي شـــــــمال أفريايا وجنو  شـــــــُر دســـــــيا، بلد مةدل اااـــــــابل بالهزال 
في المــائــل، على  7,5في المــائــل و  11,3في المــائــل على التوالي، في حين بلد مةــدل زيــا ة الوزن  8,2 و

 ر2019التوالي، في عاع 

قاســـــــــــــا باايطاُ الحكومي في مجال  - 18 ل اايطاُ الحكومي على القتاي الزراعي، م  واياط ـــــــــــــإ مةد 
إلى  0,42لي ااجمالي في جمي  أيحاء الةالم، من الزراعل مق ــــــــــــوما على يصــــــــــــيب القتاي من الناتج المح

على التوالير وعالوة على  2018و  2015و  2001في المائل في ال ـــــنوات  0,28في المائل ثم إلى  0,31
في المائل من مجموي المةويل التي  25ذلك، اياط ـــــإ المةويل المقدمل للزراعل في البلدان الناميل، من يحو 

 ر2018في المائل فقي في عاع  5ات في منتصف ثمايينات القرن المالي إلى لصصها المايحون للقتاع

، تركزت الزيا ات الحا ة في أســـةار الموا  الغذائيل إلى حد كبير في أفريايا جنو  2019وفي عاع  - 19
الصــحراء الهبرى، ب ــبب اــدمات اايتاج واــةووات ا قتصــا  الهلير وكان األثر الذ  لل طه النزاي التوي  

 األمد واألحوال الجويل القاسيل في بةض المناط  عوام  إلاتيل ساتمإ في ذلكر

 
 ضمان  مت ع الجميع لأنماط عيش ص يا وبالرفاهيا في جميع األعمار - 3الهاف   

  يزال التقدع م ــــتمرا في الةديد من مجا ت الصــــحل، ولهن مةدل التح ــــن تشاطع ولن نكون كاتيا  - 20
ر فالجائحل تدمر الن م الصــــــحيل على اــــــةيد الةالم وتهد  النتائج 3ت المرتشتل بالهد  لتحقي  مة م الغانا

الصـــــــــــحيل التي تحققإ حتى اىنر وليس لدى مة م البلدان،   ســـــــــــيما البلدان الطقيرة، ما نكطي من المراف  
في التلبر ويتةين الصـحيل واامدا ات التبيل والةاملين في مجال الرعانل الصـحيل لمواجهل الزيا ة المطاجئل 

على البلدان ولــ  اســتراتيجيات اــحيل شــاملل وزيا ة اايطاُ على الن م الصــحيل لتلبيل ا حتياجات الةاجلل 
 وحمانل األلصائيين الصحيين، في حين يلزع بذل جهد عالمي من   لدعم البلدان المحتاجلر

 
 الص ا اإلنجابيا وص ا األم وال ليا والطفل  

وفاة ياجمل عن م ــــاعطات الحم   295 000 لةالمي، تشــــير التقديرات إلى حدوثعلى الصــــةيد ا - 21
و  ة  100 000وفاة له   211، حيث بلغإ الن ـــــــــــــشل ااجماليل لوتيات األمهات 2017أو الو  ة في عاع 

ر ووقةإ 2000في المائل مقاريل بةاع  38وون شل  2015في المائل مقاريل بةاع  4حيل، أ  باياطاق بن شل 
غلبيل تذه الوتيات في بلدان مناط ـــل الدل  وولدان متوســـتل الدل  من الشـــريحل الدييا، ووق  ما نقر  من أ 

في المائل منها في أفريايا جنو  الصــــحراء الهبرىر وووتيرة التقدع الحاليل، لن ن ــــتتي  الةالم بلو  الغانل  66
 المتصلل بهذا الهد ر
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الو  ات التي جرت بم ــــــاعدة من ألصــــــائيين اــــــحيين من وفي جمي  أيحاء الةالم، بلغإ ي ــــــشل  - 22
في المائل  64، ويمث  ذلك زيا ة مقاريل بن ــــشل 2019-2014في المائل في الطترة  81المهارات الالزمل  ذو  

، واستتاعإ بلدان وسي دسيا، وشُر دسيا، وغر  دسيا، وأمريكا الشماليل، وأورووا 2005-2000في الطترة 
 شاملل تقريشارتحقي  تغتيل 

ووط   الجهو  المن قل التي يبذلها المجتم  الةالمي، يتواا  اياطاق وتيات األططال التي نمكن  - 23
و  ة حيل لدى األططال  ون ســـــــــــــن  1 000وفاة له   76الوقانل منها، حيث اياطض مةد ت الوتيات من 

ر وعلى الرغم من التقــدع 2018في عــاع  39ثم إلى  2015في عــاع  42إلى  2000الاــام ـــــــــــــــل في عــاع 
وحده، وحدث يحو يصـــــف  2018ماليين طط  قب  بلوغهم ســـــن الاام ـــــل في عاع  5,3المحرز، توفي يحو 
 مليون، في الشهر األول من الحياةر 2,5تذه الوتيات، أو 

إلى  15وعلى اــــــــةيد الةالم، لم تترأ ســــــــوى زيا ة طفيطل في ي ــــــــشل الن ــــــــاء في ســــــــن اايجا  ) - 24
في المائل  75,7ى احتياجاتهن في مجال تن يم األســـرة بوســـائ  من  الحم  الحديثل، من الالتي تلبل ســـنل(  49

في المائل في أفريايا  56، ولم تبلد ســـــــــــــوى 2020-2015في المائل في الطترة  77إلى يحو  2010 في عاع
 ندا(رفي المائل في أوقيايوسيا )باستثناء أستراليا وييوزيل 52جنو  الصحراء الهبرى و 

و  ة لهــ   45وتراج  مةــدل الو  ات لــدى المراتقــات تراجةــا متر ا في جمي  أيحــاء الةــالم، من  - 25
امرأة في  1 000و  ة لهـــ   41إلى  2015ســـــــــــــنـــل في عـــاع  19و  15امرأة يتراوح عمرتـــا بين  1 000
 راء الهبرىرامرأة، في أفريايا جنو  الصح 1 000له   101، م  ت جي  أعلى مةدل، تو 2020 عاع

 
 األاراض الميا ا  

ر عد  اااـــــــــــابات الجديدة بطيروه يق  المناعل الششـــــــــــريل بنحو 2018في عاع  - 26 مليون  1,7، ق د ِّ
شــــا  غير مصــــا  بين مجموي ال ــــكان، وتو مةدل  1 000له   0,24إاــــابل، أ  بمةدل إاــــابل قدره 

ر الةالم في تحقي  2015شا  في عاع  1 000له   0,26يتغير تقريشا مقاريل بمةدل  لم ، وت بب في تعل 
تذه الغانل المتصـــــلل بهد  التنميل الم ـــــتداملر ووقةإ واحدة من أاـــــ  ك  ثالث إاـــــابات جديدة بطيروه 

ســـنل في أفريايا  49و  15يق  المناعل الششـــريل على اـــةيد الةالم لدى الن ـــاء الالتي تتراوح أعمارتن بين 
 جنو  الصحراء الهبرىر

في المائل من  89، أايب ما نقدر بةشرة ماليين شا  بمرق ال   )من بينهم 2018 وفي عاع - 27
في المائل من المصــــــــــابين بطيروه يق  المناعل الششــــــــــريل(ر  8,6في المائل من الرجال، و  63الشالغين، و 

إلى  2015شــا  في عاع  100 000حالل جديدة وايتهاســل له   141واياطض ي ــشل اااــابل بال ــ  من 
ر واياطض مةدل الوتيات الناجمل عن ال ـــــــــ  لدى األشـــــــــاان غير المصـــــــــابين 2018الل في عاع ح 132

في المائل في الطترة يط هار ورغم ذلك، ما زالإ تناك فجوات كبيرة  8,3بطيروه يق  المناعل الششريل بن شل 
غانل الق ـــــاء على في الهشـــــف عن المرق وعالجه، و  تت ـــــم وتيرة التقدع الحاليل بال ـــــرعل الهاتيل لتحقي  

 ر كما نشك  ال   المقاوع ل  ويل تهديدا م تمرار2030الوواء بحلول عاع 

ووةد ســـــــــنوات عديدة من تافيض عبء اااـــــــــابات بالمالريا على الصـــــــــةيد الةالمي بدرجل مثيرة  - 28
ا لإلعجا ، توقف إحراز التقدع في تذا المجالر وعلى اـــــــــــــةيد الةالم، اياطض مةدل اااـــــــــــــابل بالمالري

، وظ  بم ــتوى مماث  2014في عاع  57إلى  2000في عاع  81شــا ( من  1 000الحا ت له   )عد 
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ر و  ن ــير الةالم على م ــار تحقي  غانل الق ــاء على المالريا المتصــلل بهذا الهد  2018لذلك طوال عاع 
  من أتدا  التنميل الم تداملر

  التقلي  بشـــك  كبير من حا ت اااـــابل الجديدة لدى الرلـــ Bوأتاح اســـتاداع لقاح التها  الهبد  - 29
المزمنر واياط ـــإ ي ـــشل األططال  ون ســـن الاام ـــل الذين أاـــيبوا بالةدوى  Bبةدوى فيروه التها  الهبد 

 ر2018في المائل في عاع  0,9في المائل في حاشل ما قب  استاداع اللقاح إلى  4,7المزمنل من 

بليون شــا  نحتاجون إلى الةالج والرعانل بصــورة  1,76بوجو   ، أفا ت التقارير2018وفي عاع  - 30
بليون شــــــا  في  1,80جماويل أو فر نل من أمراق المناط  المداريل المهملل، ويمث  ذلك اياطالــــــا من 

ر ويمث  األشــــــاان الذين نحتاجون إلى الةالج والرعانل 2010بليون شــــــا  في عاع  2,19و  2015 عاع
في المائل من ســــــــكان تلك البلدان، أ   52مليون شــــــــا ، ي ــــــــشل  530لشالد عد تم في أق  البلدان يموًا، ا
ر وتذا التقدع نةزى إلى حد كبير إلى الق اء على واحد 2010في المائل في عاع  78باياطاق مقاريل بن شل 

 بلدار 40على األق  من أمراق المناط  المداريل المهملل في 

 
 يا والمخاطر البيئيااألاراض غير الميا ا والص ا اليحل  

اياطض احتمال الوفاة ب ـــــــــــــــبب أمراق القلب واألوويل الدمويل أو ال ـــــــــــــــرطان أو الداء ال ـــــــــــــــكر   - 31
في المائل  18إلى  2010في المائل في عاع  19، من 70و  30 أمراق الجهاز التنط ي المزمنل بين سني أو

 لتحقي  تذه الغانل المتصلل بهد  التنميل الم تداملر، ومةدل ا ياطاق تذا لم نكن كاتيا 2016في عاع 

في المائل  79شــا  ايتحارًا، ويحدث  800 000، نموت ســنويًا يحو 2016ووح ــب بيايات عاع  - 32
 من حا ت ا يتحار في الةالم في البلدان المناط ل الدل  والبلدان المتوستل الدل ر

ر أن عد  األشـــــــــــــاان المتوفين باألم - 33 ماليين شـــــــــــــا  في  8,1راق المتصـــــــــــــلل بالتشد بلد وق د ِّ
في المـائـل،  38,6، بلد مةـدل ا يتشــــــــــــــار الةـالمي لتةـاطي التشد بين الرجـال 2018ر وفي عـاع 2017 عـاع

 في المائل بين الن اءر 8,5مقاريل بن شل 

لمر ماليين شـــا  في الةا 7، أ ى تلوث الهواء في المنازل ولارجها إلى وفاة يحو 2016في عاع  - 34
وت ـــــــــبب تيا  لدمات مناســـــــــشل توف ر المياه والصـــــــــر  الصـــــــــحي والن افل الصـــــــــحيل في وفاة ما مجموعه 

 شا  في الةاع يط هر 870 000

 
 ظم الص يا والتم يلالى    

نةتبر التحصــين أحد أكثر التدلالت الصــحيل يجاًحا وفةاليًل من حيث التهلطل في الةالمر ولئن كان  - 35
في المائل  86في المائل ثم إلى  85في المائل إلى  72ين لدى الرلــــــ  قد ارتط  من يتاُ التغتيل بالتحصــــــ

مليون ططــ   19,4على التوالي، فــإن التقــديرات تشـــــــــــــير إلى وجو   2018و  2015و  2000في األعواع 
ل بلقاح يتلقوا اللقاحات األساسيل في ال نل األولى من حياتهمر ونلافل إلى ذلك، فإن ي شل التغتيل الةالمي لم

المكورات الرئويل المتقارن، الذ  نمكن أن ناطض بشدة وتيات األططال  ون سن الاام ل، لم تص  بةد إلى 
في المائلر والحصـــــــــشل مرق شـــــــــديد الةدوى، ولذلك كايإ ي ـــــــــشل التغتيل باللقاح بجرعتين، التي بلغإ  50
 ، غير كاتيل لمن  تطشي الحصشلر2018في المائل في عاع  69
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، كان يحو ثلث إلى يصـــــــف ســـــــكان الةالم فقي ن ـــــــتطيدون من التغتيل بالادمات 2017عاع وفي  - 36
الصـــحيل األســـاســـيلر ونذا اســـتمرت ا تجاتات الحاليل، لن ن ـــتطيد من التغتيل بالادمات الصـــحيل األســـاســـيل 

 ر2030في المائل فقي من سكان الةالم بحلول عاع  63إلى  39سوى 

في المائل من ميزاييل األســرة لي ــد وا  10ال ــكان الذين ينطقون أكثر من  واســتمرت الزيا ة في ي ــشل - 37
في المائل  12,7في المائل إلى  9,4من أموالهم الاااـــــل تهلطل بةض الادمات الصـــــحيل المقدمل إليهم، من 

ر ونذا استمرت المةد ت الحاليل، ستص  تذه الن شل في 2015و  2000مليون شا (، بين عامي  927)
مليون شا  في براثن الطقر  90في المائل، أ  ما نةا ل بليون شا ر وسقي يحو  12,9إلى  2020عاع 

 المدق  ب بب الترارتم لت ديد بةض النطقات التبيل من أموالهم الااالر

صل للصحل األساسيل من جمي  الجهات المايحل زيا ة  - 38 وشهدت الم اعدة اايمائيل الرسميل الماصل
ر وفي 2018باليين  و ر في عاع  10، حيث بلغإ 2010ائل بالايمل الحايايل منذ عاع في الم 41بن ــــــــــــشل 
بليون  و ر على مكافحل ال ـــــــــــــ ،  0,8بليون  و ر على مكافحل المالريا، و  1,7، أ يط  حوالي 2018عاع 
 يل/اايدزربليون  و ر على مكافحل األمراق المةدنل األلرى، باستثناء فيروه يق  المناعل الششر  1,9 و

، تشــك  الن ــاء على الصــةيد الةالمي أكثر 2018-2013واســتنا ا إلى البيايات المتوفرة عن الطترة  - 39
في المائل وييف  40في المائل من مجموي األطشاء والةاملين في مجال التمريض، ولهنهن نشـــــــــــــكلن  76من 

 التمريضرفي المائل من الةاملين في مجال  90من األطشاء فقي ويحو 

بلدا عن حالل قدرتها على تنطيذ اللوائح الصـــــــــــــحيل الدوليل تيما يتةل   166، أبلد 2019وفي عاع  - 40
ر وي هر 19-بالتعتب للهشف عن حا ت التوارا الصحيل واابال  عنها وا ستجابل لها، مث  مرق كوفيد

لقدرات األســـــــــــــاســـــــــــــيل الوار ة في اللوائح، التحلي  أيه تم إحراز تقدع متر  تيما يتةل  بك  واحدة تقريشا من ا
 ر2018باستثناء الموار  الششريل، مقاريل بةاع 

 
ضتتتتتمان التيليم الجيا المىصتتتتتل والعتتتتتاال للجميع و يزيز فر  التيل م ااا  - 4الهاف   

 ال ياة للجميع

المدرسل، وكان أكثر من ، كان الماليين من األططال والششا    يزالون لارج 2019في يهانل عاع  - 41
يصـــــف األططال في المداره   ن ـــــتوفون مةايير الهطاءة الدييا في القراءة والح ـــــا ر ويؤثر إغالُ المداره 

تعثيرا ســــــــــلبيا على يتائج التةلم وعلى النمو ا جتماعي وال ــــــــــلوكي  19-بهد  إبتاء ايتشــــــــــار جائحل كوفيد
في المائل من التال  في الةالم، أ  على  90ى أكثر من ل ططال والشــــــــــــشا  ذكورا ونياثار ولقد أثر ذلك عل

بليون طط  وشا ر وعلى الرغم من توفير التةليم عن بةد للةديد من التال ، فإن األططال والششا  في  1,5
المجتمةات المحليل ال عيطل والمحرومل، مث  من نعيشون في المناط  النائيل، والطقر المدق ، والدول الهشل، 

لالجئين،   ن تتيةون ا ستطا ة منه بنطس الم توىر وست هم الطجوة الرقميل في توسي  الطجوات ومايمات ا
 القائمل تيما يتةل  بالم اواة في الحصول على التةليمر

ـــدا لـــديهـــا بيـــايـــات نمكن مقـــاريتهـــا عن الطترة  74وفي  - 42 من كـــ   7، كـــان حوالي 2019–2011بل
ســنوات على م ــار النمو الصــحيح في ثالثل على األق  من المجا ت  4و  3أططال تتراوح أعمارتم بين  10

 التاليل: االماع بالقراءة والهتابل والح ا ، والنمو البديي، والنمو ا جتماعي والةاططي، والتةلُّمر
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وزا ت المشاركل في التةلم المن م قب  سنل واحدة من سن ا لتحاُ الرسمي بالتةليم ا بتدائي زيا ة  - 43
ر غير أن التشاين بين البلدان 2018في المائل في عاع  67إلى  2010في المائل في عاع  62تر ة، من م
 في المائل تقريشار 100و  9يزال واسةا، حيث تتراوح الايم بين   

في المـــائــل في  84إلى  2000في المـــائــل في عــاع  70وارتط  مةـــدل إتمـــاع التةليم ا بتـــدائي من  - 44
في المائل على الصــــةيد الةالمي بحلول  89ظ  ا تجاتات الحاليل، ي توق  أن يبلد المةدل ر وفي 2018 عاع
مليون من األططال والمراتقين والشــــــشا  ذكورا ونياثا تتراوح أعمارتم  258، كان 2018ر وفي عاع 2030عاع 
ريل،   يزالون غير في المائل من ســكان الةالم في تذه الطئل الةم 17ســنل، أ  ما نمث   17ســنوات و  6بين 

ملتحقين بــــالمــــدارهر وتحق  التهــــافؤ بين األططــــال أو المراتقين من الا مس األغنى و الا مس األفقر من 
في المائل من البلدان بالن ــــشل للتةليم  21في المائل من البلدان بالن ــــشل للتةليم ا بتدائي، و  25ال ــــكان في 
 التةليم الثايو ر في المائل فقي من البلدان في 1 ااعدا  ، و

مليون من الشــــالغين، ثلثــــاتم من الن ــــــــــــــــاء،   يزالون أميين  773، كــــان يحو 2018وفي عــــاع  - 45
في  86يتصـــــــــــــ  باالماع بمهارات القراءة والهتابلر وولد مةدل إلماع الشالغين بالقراءة والهتابل في الةالم  تيما

عامًا فعكثر، تيما بلد مةدل إلماع الشـــــشا   15مر تيما نا  ال ـــــكان الشالغين من الة 2018المائل في عاع 
عامًار ويعيش في  24و  15في المائل تيما نا  ال ـــــــــــــكان الذين تتراوح أعمارتم بين  92بالقراءة والهتابل 

 جنو  دسيا ما نقر  من يصف األميين في الةالم، بينما نعيش روةهم في أفريايا جنو  الصحراء الهبرىر

ن أق  من يصــــــــف المداره ا بتدائيل وااعدا نل في أفريايا جنو  الصــــــــحراء ، كا2019وفي عاع  - 46
الهبرى يوفر لجمي  التال  الههرواء واايتريإ والحواســـــــيب والمراف  األســـــــاســـــــيل لغ ـــــــ  األيد ، والادمات 

 والمراف  األساسيل الرئي يل الالزمل ل مان بيئل دمنل وفةالل للتةلمر

بليون  و ر في  1,6مائيل الرســـــــــــــميل المقدمل للمنح الدراســـــــــــــيل إلى وارتط  حجم الم ـــــــــــــاعدة ااي - 47
  ر2017بليون  و ر في عاع  1,3، مقاريل بمبلد 2018 عاع

بلدًا إلى أن الن شل المئويل لمةلمي المداره ا بتدائيل الذين يتلقون  129وتشير بيايات م تمدة من  - 48
ــًا للمةــايي في المــائــل منــذ  85ر الوطنيــل في جمي  أيحــاء الةــالم ظلــإ الحــد األ يى من التــدريــب التروو  وفق

في المائل( وجنو  دســــــــــيا  64ر وتذه الن ــــــــــشل تي األ يى في أفريايا جنو  الصــــــــــحراء الهبرى )2015 عاع
 المائل(ر في 72)

 
   حيق المساواة بين الجىسين و مكين كل الىساء والفتيات - 5الهاف   

الم اواة بين الجن ين إلى تح ينات في بةض المجا ت، ولهن لم يتحق  حتى أ ى ا لتزاع بتةزيز  - 49
اىن الوعد بةالم تتمت  تيه ك  امرأة وفتاة بالم ــــــاواة الهاملل بين الجن ــــــين وت زال تيه جمي  الحواجز القايوييل 

لى الن ــــــــــــاء وا جتماويل وا قتصــــــــــــا نل التي تحول  ون تمكينهنر كما أن وطعة الجائحل الحاليل شــــــــــــديدة ع
والطتياتر وعلى اـــــــةيد الةالم، تشـــــــك  الن ـــــــاء ثالثل أرواي األطشاء والةاملين في مجال التمريضر ووالطة ، 
تهره الن اء ألعمال الرعانل غير المدفوعل األجر في المنزل ثالثل ألةا  الوقإ الذ  نكرسه الرجال لهار 

دين،   ســــيما الن ــــاء، زيا ة رعانل األططال وتي ــــير ويتتلب إغالُ المداره ومراكز الرعانل النهاريل من الوال
تةلمهم في المنزلر وتشــــــير التقارير الوار ة من عدة بلدان إلى أن الةنف الةائلي لــــــد الن ــــــاء واألططال دلذ 

 أن ا في ا ز نا  لالل فترة ااغالُ الةالميلر
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سـنل في جمي   24و  20، كايإ واحدة من ك  لمس شـابات تتراوح أعمارتن بين 2019وفي عاع  - 50
أيحاء الةالم متزوجل في سن التطولل، ويشك  ذلك اياطالا مقاريل بةد تن الذ  كان واحدة من ك  أرو  في 

، وســـــــــــــج  أعلى رقم في أفريايا جنو  الصـــــــــــــحراء الهبرى، حيث كان يزيد على واحدة من ك  2004عاع 
 شاباتر ثالث

مليون على أق  تقدير،  200لتشويه أع ائهن التناسليل  ويبلد عد  الن اء والطتيات الالتي تةرلن - 51
اســـــــــــــتنا ا إلى البيايات األليرة الوار ة من البلدان ااحدى والثالثين التي تتركز فيها تذه الممارســـــــــــــلر وتذه 
الممارســـل ال ـــارة دلذة في التراج ، ولهن التقدع المحرز في تذا الصـــد  ليس بال ـــرعل الهاتيل لتحقي  الغانل 

 ر2030يل المتمثلل في الق اء عليها بحلول عاع الةالم

، بلغإ ي ــــــــــــشل تمثي  الن ــــــــــــاء في البرلمايات الوطنيل األحا نل 2020كايون الثايي/يناير  1وحتى  - 52
في المائل  22,3في المائل، أ  بارتطاي طفيف مقاريل بن ـــــــــــشل  24,9المجلس أو في مجالس النوا  الوطنيل 

رن أف ــــ  لتولي منااــــب اتااذ القرار على الصــــةيد المحلي، حيث تشــــغ  ر وتتاح للمرأة ف2015في عاع 
في المائل من مقاعد األع ــــاء المنتابين في الهيئات التداوليل المحليل، اســــتنا ا إلى البيايات الوار ة من  36
 بلدا ومنتقلر 133

لم، ويمث  ذلك في المائل من المنااـــب اا اريل في الةا 28، كايإ الن ـــاء نشـــغلن 2019في عاع  - 53
في المائل من الةاملين في  39، م  أن الن اء نمثلن 2000في المائل في عاع  25زيا ة طفيطل مقاريل بن شل 

 الةالم ويصف سكان الةالم في سن الةم ر

،   تتجاوز ي ـــــــشل الن ـــــــاء المتزوجات 2018-2007بلدا للطترة  57اســـــــتنا ا إلى بيايات وار ة من  - 54
عاما الالتي يتاذن قراراتهن بعيط ـــــــــهن بشـــــــــعن الصـــــــــحل  49و  15تي تتراوح أعمارتن بين المقتريات الال أو

في المائل في وســــي أفريايا  40في المائل، وتتراوح تذه الن ــــشل بين أق  من  55والحقُو الجن ــــيل واايجابيل 
نيل ومنتقل في المائل في بةض بلدان أورووا وجنو  شـــــــــــــُر دســـــــــــــيا وأمريكا الالتي 80وغر  أفريايا ويحو 

 الهاريبير الشحر

ــــــــــــــــــــ 2019وفي عاع  - 55 التي تتوافر عنها بيايات ما نصـــــــ ، في المتوســـــــي،  75، كان لدى البلدان الـ
في المائل من القوايين واألي مل الالزمل ل ـــــمان الحصـــــول الهام  والمتهافئ على لدمات الصـــــحل  73 إلى

تيما يتةل  بطيروه يق  المناعل الششــــــــــريل:  والحقُو الجن ــــــــــيل واايجابيلر والنتائج مشــــــــــجةل بوجه لان
ن إ البلدان  فطي في المائل من القوايين واألي مل التمكينيل لتوفير لدمات المشـــــــــــــورة  87المتوســـــــــــــي، ســـــــــــــ

في المــائــل لاــدمــات الةالج والرعــانــل المتةلقــل  91المتةلقــل بطيروه يق  المنــاعــل الششـــــــــــــريــل، و  والطح 
  ريل باصون الادمات المتصلل بالطيروهرفي المائل لحمانل ال 96بالطيروه، و 

وأثبإ توفير الهواتف المحمولل للن ـــــاء بهد  تمكينهن أيه نةج  التنميل ا جتماويل وا قتصـــــا نلر  - 56
التي تتوافر عنهــا بيــايــات عن  66ولهن مةــدل امتالك الهــاتف المحمول لــدى الرجــال في البلــدان الــــــــــــــــــــــــــ 

 يقاط مئويل من المةدل لدى الن اءر 6,8بمقدار  كان أعلى في المتوسي 2018-2016 الطترة

 
 ضمان   افر المياه وخااات الصرف الص ي للجميع وإدار ها إدارة استاااا - 6الهاف   

  يزال باليين الناه في جمي  أيحاء الةالم نطتقرون إلى إمكاييل الحصـــــــــــــول على لدمات المياه  - 57
المراف  األساسيل لغ   األيد  في المنزل، وتي بالغل األتميل والصر  الصحي المدارة بتريقل معمويل ونلى 
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ر ومن المهم جدا اتااذ إجراءات فوريل لتح ين توفير المياه ولدمات الصر  19-لمن  ايتشار فيروه كوفيد
 الصحي والن افل الصحيل للجمي  بهد  الوقانل من الةدوى واحتواء ايتشارتار

في المائل من ســــكان الةالم من لدمات مياه الشــــر  المدارة  71، لم ن ــــتطد ســــوى 2017وفي عاع  - 58
في المائل من لدمات الصر  الصحي المدارة بتريقل معمويل، مما ترك  45بتريقل معمويل، ولم ن تطد سوى 

مليون شــــا    نحصــــلون حتى  785بليون شــــا   ون مياه شــــر  مدارة بتريقل معمويل، من بينهم  2,2
مليون  673باليين  ون مراف  اـــــحيل مدارة بتريقل معمويلر و  يزال  4,2ل، و على مياه الشـــــر  األســـــاســـــي

 شا  منهم يتغوطون في الةراءر

، كايإ واحدة من ك  أرو  منشــــــعت للرعانل الصــــــحيل في جمي  أيحاء الةالم تطتقر 2016وفي عاع  - 59
 ات الصر  الصحيرإلى لدمات المياه األساسيل، وواحدة من ك  لمس منشعت منها تطتقر إلى لدم

، 2016 باليين شا  نطتقرون إلى الصابون والماء في المنزلر وفي عاع 3، كان 2017وفي عاع  - 60
في المائل من المداره في جمي  أيحاء الةالم تطتقر إلى مراف  يتوفر فيها الصــــــابون والمياه  47كايإ ي ــــــشل 

الرعانل الصـــحيل غير مجهزة بما يلزع لتن يف اليدين في المائل من منشـــعت  40لغ ـــ  األيد ، وكايإ ي ـــشل 
 في أماكن الرعانلر

بلدًا، مة مها من البلدان المرتطةل الدل   79من  2019وتشـــــــــــير التقديرات األوليل الوار ة في عاع  - 61
يقل والبلدان من الشـــــــــــــريحل الةليا من البلدان المتوســـــــــــــتل الدل ، إلى أن يحو رو  البلدان   ن ةالج فيها بتر 

 معمويل سوى أق  من يصف مجموي كميل مياه الصر  الم تةملل في المنازلر

، شــهدت منتقل وســي وجنو  دســيا وشــمال أفريايا ارتطاعا كبيرا في مةدل ااجها  2017وفي عاع  - 62
د أكثر بل -الذ  نةرل  بعيه ي ـــشل المياه الةذبل الم ـــحوول إلى مجموي موار  المياه الةذبل المتجد ة  -المائي 
في  46و  54في المائل، تليها غر  دســــــــيا وشــــــــُر دســــــــيا، حيث بلد مةدل ااجها  المائي المرتط   70من 

 المائل على التوالير

بلدا أن تنطيذ ي م اا ارة المتهاملل للموار  المائيل  172في المائل من  60، أبلد 2018وفي عاع  - 63
ومناط ـــــل ومتوســـــتل، وأن من غير المرجح أن تحق  غانل التنطيذ فيها كان على م ـــــتويات مناط ـــــل جدا 

 ر2030بحلول عاع 

المشــتركل عبر  بلدًا إلى أن متوســي الن ــشل المئويل ل حواق المائيل 67وتشــير البيايات الوار ة من  - 64
بلدا بعن  17ر ولم نطد سوى 2018-2017في المائل في الطترة  59الحدو  والمشمولل بترتيشات تنطيذنل قد بلد 

 جمي  أحوالها المشتركل عبر الحدو  مشمولل بهذه الترتيشاتر 

في  2,1تغتي ما يزيد قليال على 2018وعلى اـــــــــــــةيد الةالم، كايإ كت  المياه الةذبل في عاع  - 65
في المائل في البلدان  3,5المائل من األرالـــــــــــي، ونن كايإ موزعل توزيةا غير مت ـــــــــــاو، حيث تراوحإ بين 

في المائل في أق  البلدان يموا  1 في المائل و 1,2في المائل فقي في البلدان الناميل و  1,4النمو و  المتقدمل
والدول الجزريل الصــــغيرة الناميل، على التوالير ويمكن أن تؤ   اىثار ال ــــارة الناجمل عن تغير المناخ إلى 

 اانكولوجيل وسب  العيشر تقلي  يتاُ كت  المياه الةذبل، مما يؤ   إلى تطاقم تدتور الن م

باليين  و ر،  9إلى  2018وارتطةإ مدفوعات الم ــــــاعدة اايمائيل الرســــــميل لقتاي المياه في عاع  - 66
ر غير أن التةهدات بتقدنم الم ـــــــــــــاعدة 2017في المائل، عقب اياطاق في تذه المدفوعات في عاع  6أو 
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ر وي را ألن البلدان أشارت إلى وجو  فجوة 2018عاع في المائل في  9اايمائيل الرسميل قد اياط إ بن شل 
في المائل بين التموي  المتاح وما تو متلو  لتحقي  األتدا  الوطنيل في مجال توفير  61في التموي  تبلد 

مياه الشـــــر  والصـــــر  الصـــــحي، فإن زيا ة تةهدات المايحين لصـــــالح قتاي المياه ســـــت   حاســـــمل األتميل 
 ر6الهد  احراز تقدع يحو تحقي  

 
ضتتتتتتتتتمان يصتتتتتتتتت س الجميع بتملفا ايستتتتتتتتت رة على خااات الطاقا ال ا  ا  - 7الهاف   

 والمستاااا الم ث قا

نحرز الةالم تقدما جيدا في زيا ة إمكاييل الحصـــــــول على الههرواء وتح ـــــــين الهطاءة في اســـــــتاداع  - 67
ون إلى تذه اامكاييل، والتقدع المحرز التاقلر بيد أن ماليين من الناه في جمي  أيحاء الةالم   يزالون نطتقر 

في تي ــــــير الحصــــــول على أيواي وقو  وتهنولوجيات التهي الن يف بتيء للغانلر ولقد أبرزت الجائحل مدى 
الحاجل إلى لدمات موثوقل ومي ـــــــــورة التهلطل لتوفير الههرواء في المراكز الصـــــــــحيلر وواالـــــــــافل إلى ذلك، 

ان ياميل ماتارة أن رو  المراف  الصـــــحيل التي شـــــملتها الدراســـــل كشـــــطإ  راســـــل اســـــتقصـــــائيل أجريإ في بلد
ا ســــــتقصــــــائيل تطتقر إلى الههرواء، وأن روةا دلر منها نةايي من ايقتاي التيار الههروائي  ون إيذار ســــــاب  
ويؤثر ذلك ســلبيا على قدرتها على تقدنم الادمات الصــحيل األســاســيلر وأوجه القصــور تذه ت ــةف اســتجابل 

 لصحي ل زمل الصحيل الراتنلرالن اع ا

في  90إلى  2010في المــائــل عــاع  83ارتط  مةــدل اامــدا  بــالههروــاء في جمي  أيحــاء الةــالم من  - 68
ر ووااــــلإ أمريكا الالتينيل ومنتقل الشحر الهاريبي وشــــُر وجنو  شــــُر دســــيا إحراز تقدع 2018المائل عاع 

ر غير أن الةجز في الةالم 2018ي المائل بحلول عاع ف 98قو ، حيث تجاوز مةدل الحصول على الههرواء 
في  53مليون شـــا ، أو  548تركز بصـــورة متزايدة في أفريايا جنو  الصـــحراء الهبرى، حيث كان حوالي 

 ل الحصول على الههرواءريالمائل من ال كان، نطتقرون إلى إمكاي

في المـــائـــل في  63ف إلى وارتطةـــإ ي ـــــــــــــشـــل الم ـــــــــــــتطيـــدين من وقو  وتهنولوجيـــات التهي الن ي - 69
ر وم  ذلك،   يزال ثمل 2010في المائل في عاع  56و  2015في المائل في عاع  60، مقاب  2018 عاع
بليون شــا  نطتقرون إلى تذه اامكاييل ويةتمدون في المقاع األول على ي م طهي غير فةالل وملوثلر  2,8

جنو  الصــحراء الهبرى، از ا  عد  األشــاان الذين وو ــبب ركو  المةدل وســرعل النمو ال ــكايي في أفريايا 
   نحصلون على أيواي الوقو  الن يطل ألغراق التهير

وزا ت حصــــــــــــــل التاقل المتجد ة من مجموي ا ســـــــــــــتهالك النهائي من التاقل زيا ة تدريجيل من  - 70
ر 2017عاع  في المائل في 17,3 و 2015في المائل في عاع  17,0 إلى 2010في المائل في عاع  16,3

 و  بد من يمو أسري بكثير لتحقي  األتدا  التويلل األج  المتةلقل بالمناخر

في المائل ســــــنويا في كثافل اســــــتهالك التاقل األوليل على اــــــةيد الةالم  2,2وطرأ تح ــــــن بن ــــــشل  - 71
في  5,0إلى  2015في المائل في عاع  5,2)التاقل الم تادمل له  وحدة من الناتج المحلي ااجمالي(، من 

 ر3-7في المائل ال نو  الالزع لبلو  الغانل  2,7، ولهنها ت   أق  من مةدل 2017المائل في عاع 

وولغــإ التــدفقــات المــاليــل الــدوليــل الموجهــل إلى البلــدان النــاميــل  عمــا للتــاقــل الن يطــل والمتجــد ة  - 72
، وومقدار 2016في المائل عما كايإ عليه في عاع  13، أ  بزيا ة قدرتا 2017بليون  و ر في عاع  21,4

في المائل من  46ر وتلقإ مشـــــــــــــاري  التاقل الههرمائيل 2010ال ـــــــــــــةف عن التدفقات الملتزع بها في عاع 
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شاري  طاقل الرياح في المائل منها، وتلقإ م 19، في حين تلقإ مشاري  التاقل الشم يل 2017تدفقات عاع 
 في المائل منهار 6في المائل منها وتلقإ مشاري  التاقل الحراريل األرليل  7

 
 يزيز الىم  االقتصتتتادي المطرد والعتتتاال للجميع والمستتتتاام واليمالا الماالا  - 8الهاف   

 والمىتجا و  فير اليمل الالاق للجميع

تنل، ينمو بمةدل أبتع مما كان عليه في ال ــــــــــــنوات كان ا قتصــــــــــــا  الةالمي، حتى قب  األزمل الرا  - 73
ال ــابقل على الرغم من التح ــينات التي طرأت على مةد ت إيتاجيل الةم  والشتاللر ولهن الجائحل أ ت إلى 
تةتيله فجعة ووةم ، و فةإ الةالم إلى اله ــــا  ا قتصــــا  ر ومن المتوق  أن تؤ   الصــــدمل غير الم ــــبوقل 

في المائل تقريشا في مجموي ســـــاعات  10,5الةم  في الةالم إلى اياطاق بن ـــــشل  التي تةرلـــــإ لها أســـــواُ
ماليين عام  على أســـــــــــــاه التطر ر وكان أكثر  305، أ  ما نةا ل 2020الةم  في الرو  الثايي من عاع 

المت ــررين من تذه الصــدمل المؤســ ــات الصــغيرة والمتوســتل، والةمال في القتاي غير الرســمي، والةاملون 
 ابهم الاان، والةاملون بعجر يومي، والةمال في القتاعات األكثر عرلل لاللترا رلح 

في  2، بلد مةدل يمو يصـــــــيب الطر  من الناتج المحلي ااجمالي الحايقي الةالمي 2018وفي عاع  - 74
من  ، أ  أق 2018في المائل في عاع  4,5المائلر وواالـــــــــــــافل إلى ذلك، بلد المةدل في أق  البلدان يموا 

في المائلر وتذه الجائحل تدف  الةالم إلى أســـــــــــوأ أزمل  7وتو  2030مةدل النمو الم ـــــــــــتهد  في لتل عاع 
 اقتصا نل عالميل منذ اله ا  الهبيرر

، اســتمرت إيتاجيل 2009–2008ووةد ايقتاي قصــير ب ــبب التراج  ا قتصــا   الةالمي في الطترة  - 75
 مقاريل بالةاع ال اب ر 2019في المائل في عاع  1,4الةم  في النمو؛ وحققإ يموا بن شل 

في المائل من الةمال نشــتغلون في قتاي الةم  غير الرســمي في  61وعلى الصــةيد الةالمي، كان  - 76
ر وكايإ الحاجل إلى ا عتما  على قتاي الةم  غير الرســـــــــــمي أكثر ايتشـــــــــــارا في أفريايا جنو  2016عاع 

في المائل من الةمال  86في المائل و  89حيث نةم  في تذا القتاي  الصحراء الهبرى ووسي وجنو  دسيا،
بليون  1,6على التوالير وو ــــبب الشتالل والةمالل الناقصــــل الناجمتين عن األزمل الراتنل، ت ــــرر بشــــدة يحو 

عام  في قتاي ا قتصـــــا  غير الرســـــمي، أ  يصـــــف القوة الةاملل الةالميلر وعلى الصـــــةيد الةالمي، تشـــــير 
في المائل في األشــــهر األولى  60رات إلى أن  ل  الةمال في القتاي غير الرســــمي ســــيناطض بن ــــشل التقدي

 من األزملر

وتلقي البيايات المتةلقل بمتوســـي اايرا ات في ال ـــاعل ال ـــوء على تطاوت الدل ر وأســـطرت  راســـل  - 77
في المائل م   19بلغإ  2017 عالميل أجرتها من مل الةم  الدوليل أن فجوة األجور بين الجن ــــــــــين في عاع

حلر  احت ا  الةوام  المرج 

ج   أعلى مةدل في شـــــــــمال أفريايا  5، بلد مةدل الشتالل الةالمي 2019وفي عاع  - 78 في المائل، وســـــــــ 
في المائلر وكان المةدل أعلى بكثير بين الةمال الشـــــــــــشا  منه بين الشالغين في  11وغر  دســـــــــــيا حيث بلد 
يقتل  15يقتل مئويل في شـــمال أفريايا وغر  دســـيا، و  18، حيث بلد الطُر 2019جمي  المناط  في عاع 

 يقتل مئويل في أمريكا الالتينيل ومنتقل الشحر الهاريبير 12مئويل في وسي وجنو  دسيا، و 

في المائل من شـــــــــــــشا  الةالم لارج  ائرة الةمالل أو التةليم أو التدريب،  22، كان 2019وفي عاع  - 79
 ر2005رقم لم نشهد تغيرا يذكر منذ عاع وتو 



 E/2020/57 

 

14/24 20-06176 

 

بليون  58، ظلإ التةهدات بتقدنم المةويل لصــــــــــالح التجارة م ــــــــــتقرة، حيث بلغإ 2018وفي عاع  - 80
في المائل(،  31,4 و ر اســـتنا ا إلى األســـةار الحاليلر وحصـــ  جنو  ووســـي دســـيا على أعلى حصـــل منها )

في المائل(ر وتلقإ البلدان المتوســتل الدل  من الشــريحل الدييا  29,2تليهما أفريايا جنو  الصــحراء الهبرى )
 في المائل(ر 36,8في المائل من المةويل لصالح التجارة، تلتها أق  البلدان يموا ) 37,5

في المائل منها اســــــتراتيجيل لتشــــــغي   98بلدا، كان لدى  102الوار ة من  2019ووفقا لبيايات عاع  - 81
 راتيجيل في الم تقب  القريبرالششا  أو لتل لول  است

 
إقااا بىى   تيا قادرة على الصتتتتتم دذ و  فيز التصتتتتتىيع المستتتتتتاام العتتتتتاال  - 9الهاف   

 للجميعذ و عجيع االبتمار

كان مةدل النمو الةالمي في مجال الصــــــناعات التحويليل قد اياطض باطرا  فةال حتى قب  تطشــــــي  - 82
صناعات التحويليل وت ببإ في تةتي  سالس  األيشتل الم يطل ر وألر ت تذه الجائحل بشدة بال19-كوفيد

 للايمل على الصةيد الةالمي وتوريد المنتجاتر

وت ـــــــــرر قتاي النق  الجو  بشـــــــــدة من تذه الجائحلر ومن المتوق  أن تا ـــــــــر شـــــــــركات التيران  - 83
دوليل بمقدار ثالثل ، وأن تناطض سةل مقاعد الرحالت الجويل ال2020بليون م افر جو   ولي في عاع  1,5

 بليون  و ر، مقاريل بإيرا ات التشغي  ااجماليل المتوقةل سابقار 273أرواي تقريشا وتؤ   إلى ل ارة قدرتا 

، وتذا 2018في المائل منذ عاع  1,5، لم تز  الايمل الم افل الصناويل إ  بن شل 2019وفي عاع  - 84
تعثرت في المقاع األول بالتوترات في مجال التةرفل الجمركيل ، وقد 2012أبتع مةدل يمو ســـــــــــــنو  منذ عاع 

والتجارة في جمي  المناط ر وأيشــــتل الصــــناعل التحويليل مةرلــــل بدرجل كبيرة لاللتالل في األزمل الحاليل، 
 وسيكون لذلك تعثير على م تويات الةمالل في تذا القتاير

في المائل  10ااجمالي في أق  البلدان يموا من  وزا ت حصل الصناعل التحويليل في الناتج المحلي - 85
، ولهن مةــدل النمو كــان بتيئــا للغــانــل لتحقي  الغــانــل 2019في المــائــل في عــاع  12,4إلى  2010في عــاع 

 ر2030المتمثلل في م اعطل حصل الصناعل في الناتج المحلي ااجمالي بحلول عاع 

ن في الةالم نةملون في أيشـــــــــــــتل الصـــــــــــــناعات في المائل من الةاملي 14، كان 2019وفي عاع  - 86
ر وكايإ حصل الةمالل في الصناعات التحويليل تي األكبر 2000التحويليل، وتو رقم لم يتغير كثيرًا منذ عاع 

 في المائل(ر 6في المائل( واألاغر في أفريايا جنو  الصحراء الهبرى ) 18في شُر وجنو  شُر دسيا )

حتى اىن أن ي شل الصناعات الصغيرة في  2010غتإ الطترة من عاع وتبي ن  راسات استقصائيل  - 87
البلدان الناميل التي ت ـــتطيد من القروق أو لتوط ا ئتمان التي تمكنها من ا يدماج في ســـالســـ  األيشـــتل 

في المائلر غير أن ي شل الصناعات الصغيرة التي  34الم يطل للايمل على الصةيدين المحلي والةالمي تي 
في المائل فقي، مقاريل  22على قروق أو لتوط ائتمان في أفريايا جنو  الصـــحراء الهبرى كايإ حصـــلإ 
 في المائل في أمريكا الالتينيل ومنتقل الشحر الهاريبير 48بن شل 

ووةد ثالث ســـــنوات من ا ســـــتقرار، بدأت ايشةاثات ثايي أك ـــــيد الهروون الناجمل عن احتراُ الوقو   - 88
بليون طن، مدعومل بالنمو  32,8، لتصــــ  إلى 2017ألرى على الصــــةيد الةالمي في عاع في ا رتطاي مرة 

ا قتصا   وتشاطؤ التح ينات في الهطاءةر غير أن كثافل ايشةاثات ثايي أك يد الهروون على الصةيد الةالمي 
يد الهروون ، ويدل ذلك على الطص  بصطل عامل بين ايشةاثات ثايي أك 2000اياط إ بنحو الرو  منذ عاع 
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، حيث 2010ويمو الناتج المحلي ااجمالير وكان ا تجاه يط ــــه والــــحا في الصــــناعات التحويليل بةد عاع 
في المائل حتى  3تراجةإ كثافل الصـــــــناعات التحويليل على الصـــــــةيد الةالمي بمةدل ســـــــنو  متوســـــــي قدره 

 ر2017 عاع

ث والتتوير كن ـــــــــشل من الناتج المحلي وعلى الصـــــــــةيد الةالمي، زا  ا ســـــــــتثمار في أيشـــــــــتل الشح - 89
، وظــ   ون أ  تغيير 2015في المــائــل في عــاع  1,7إلى  2000في المــائــل في عــاع  1,5ااجمــالي، من 
 في المائل في المناط  الناميلر 1، ولهنه لم يتجاوز 2017تقريشا في عاع 

، 2017في عاع  1 198إلى  2010في عاع  1 018وزا  عد  الشاحثين له  مليون ي ـــــــــــــمل من  - 90
باحثا فقي في أفريايا جنو  الصـــــحراء  99باحثا في أورووا وأمريكا الشـــــماليل و  3 707تطاوت كبير بين  م 

 في المائل من مجموي الشاحثين في الةالمر 30الهبرىر وواالافل إلى ذلك،   تمث  الن اء سوى 

هل للبنى التحتيل  - 91 بليون  61ا قتصــــــــــــا نل في البلدان الناميل وولد مجموي التدفقات الرســــــــــــميل الموجل
ر وكايإ القتاعات 2010في المائل بالايمل الحايايل منذ عاع  32,6، أ  بزيا ة قدرتا 2018 و ر في عاع 

 بليون  و ر(ر 20,3بليون  و ر( والتاقل ) 22,8الرئي يل التي تلقإ الم اعدة تي النق  )

في  45ل التهنولوجيا في اايتاج الصـــــــناعي الةالمي يحو وولغإ حصـــــــل ال ـــــــل  المتوســـــــتل والةالي - 92
الةاليل التقنيل والمنتجات الةاليل التقنيل في الهيمنل  -ر واســـــتمرت المنتجات المتوســـــتل 2017المائل في عاع 

مقاريل بن ـــــــشل  2017في المائل في عاع  49على إيتاج الصـــــــناعل التحويليل في المناط  المتقدمل، إذ بلغإ 
 ئل في أق  البلدان يموارفي الما 9

ويعيش ك  ســكان الةالم تقريشا في مناط  تغتيها شــشكات الهاتف الجوالر وتشــير التقديرات إلى أن  - 93
( 2Gبشـــــــــشكل اتصـــــــــا ت من الجي  الثايي ) 2019في المائل من تلك المناط  كايإ مغتاة في عاع  96,5

( LTEد إلى تهنولوجيا التتوير التوي  األج  )في المائل كايإ مغتاة بشــــــشكل ت ــــــتن 81,8على األق ، وأن 
 على األق ر

 
 ال ا ان انياام المساواة داخل البلاان وفيما بيىها - 10الهاف   

على الرغم من وجو  بةض الةالمات اانجابيل التي تشــــير إلى الحد من ايةداع الم ــــاواة في بةض   - 94
الدل  في بةض البلدان ومنح مركز التجارة التط ــــيليل لطائدة من أبةا تا، مث  الحد من التطاوت الن ــــبي في 

تصـــــــيب  19-البلدان ذات الدل  المناطض، فإن ايةداع الم ـــــــاواة   يزال قائما بجمي  أشـــــــكالهر وأزمل كوفيد
بعشـــــــــد األلـــــــــرار أكثر الناه والبلدان فقرا ولـــــــــةطا، وتهد  بعثار لـــــــــارة بشـــــــــك  لان على أفقر البلدانر 

عدع الم ـــــــــــــاواة الةميقل القائمل  ال  البلدان وتيما بينها وتزيد من حدة أوجه عدع  تهشـــــــــــــف عن أوجه وتي
 تذهر الم اواة 

، 2017-2012 بلدا تتوافر عنها بيايات قابلل للمقاريل لالل الطترة 90بلدا من أاـــــــــــــ   73وفي  - 95
ــــــــ  لك، في أكثر بقلي  من في المائل األكثر فقرا من ال كان يموا في  للهار وعالوة على ذ 40شهدت ي شل الـ

ــــــــــــــ  في المائل األكثر فقرا من ال ــكان مةدل يمو في الدل  أعلى من  40يصــف تلك البلدان، شــهدت ي ــشل الـ
ـــــــــــــ  في  40المتوسي الوطني الةاعر وم  ذلك، فطي جمي  البلدان التي توافرت بشعيها بيايات، حصلإ ي شل الـ

مائل من مجموي الدل  أو ا ستهالك، في حين حصلإ في ال 25المائل األكثر فقرا من ال كان على أق  من 
 في المائل من الدل ر 20في المائل من الشريحل الةليا على ما   نق  عن  10 ي شل الـ
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إلى أن شـــــــــاصـــــــــًا واحدًا من ك   2019-2014بلدًا لالل الطترة  31وتشـــــــــير البيايات الوار ة من  - 96
تمييز على أساه واحد على األق  من أسس التمييز التي لم ل أشاان أبلغوا عن أيهم تةرلوا شاصيًا لل

 نح رتا القايون الدولي لحقُو ااي انر وتت بب الجائحل في تطاقم تلك األيماطر

ــــــ  - 97 في المائل  54، أفا  2019التي توافرت بشعيها بيايات في أيلول/سبتمبر  111ومن بين البلدان الـ
ال ـــــياســـــل الةامل لتي ـــــير تجرة الناه وتنقلهم بشـــــك  من م ودمن  منها بعن لديها مجموعل واســـــةل من تدابير

في المائل( وأمريكا الالتينيل ومنتقل  80ومنت م ومت ـــم بالم ـــؤوليلر وأفا ت بلدان دســـيا الوســـتى والجنوويل )
في المائل فقي  33في المائل( بعن لديها أعلى ي ــــشل من تذه ال ــــياســــات، مقاريل بن ــــشل  79الشحر الهاريبي )

 البلدان في أوقيايوسيا وشمال أفريايا وغر  دسيار من

وزا ت ي ـــــــشل المنتجات التي تصـــــــدرتا أق  البلدان يموا والمناط  الناميل والدول الجزريل الصـــــــغيرة  - 98
في المائل، ومن  67,4إلى  66الناميل التي نمكن أن تدل  األســــواُ الدوليل مةطاة من الرســــوع الجمركيل من 

إلى  2017في المـــــائـــــل، على التوالي، من عـــــاع  66,5إلى  65,4المـــــائـــــل، ومن في  52,1إلى  51,1
 ر2018 عاع

، بلد مجموي تــدفقــات الموار  من أجــ  التنميــل إلى البلــدان النــاميــل من الجهــات 2018وفي عــاع  - 99
لرئي ــــــــــيين المايحل التابةل للجنل الم ــــــــــاعدة اايمائيل والوكا ت المتةد ة األطرا  وغيرتا من مقدمي المنح ا

 بليون  و ر من الم اعدة اايمائيل الرسميلر 166بليون  و ر، منها  271

 
جيل المان والمستتتتتتتتت طىات المعتتتتتتتتريا شتتتتتتتتاالا للجميع و اىا وقادرة على  - 11الهاف   

 واستاااا الصم د

األساسيل والادمات أ ى التح ر ال ري  إلى تزايد عد  سكان األحياء الطقيرة، وعدع كطانل الهياك   - 100
ونثقال كاتلها، وتطاقم تلوث الهواءر وســــتهون الجائحل شــــديدة الوطعة على أكثر من بليون شــــا  من ســــكان 
األحياء الطقيرة في جمي  أيحاء الةالم، الذين نةايون من يق  ال ـــــــــــــكن الالئ ، وعدع وجو  مياه جاريل في 

النطانات، واكت اظ وســـــــــــــائ  النق  الةاع، ومحدو نل  المنازل، ومراحيض مشـــــــــــــتركل، وقلل أو ايةداع ي م إ ارة
فرن الواــــــول إلى مراف  الرعانل الصــــــحيل الرســــــميلر ويةم  الهثيرون من تؤ ء ال ــــــكان في القتاي غير 
الرســـمي وتم مةرلـــون بشـــدة لاتر فقدان ســـب  ويشـــهم م  إغالُ المدنر وثمل حاجل إلى لتي اســـتجابل 

 حياء الةشوائيل واألحياء الطقيرة والتصد  لهارعاجلل للتعتب لحا ت التطشي في األ

في المائل  24، وتو ما نمث  2018وولد عد  ســـكان األحياء الطقيرة أكثر من بليون ي ـــمل في عاع  - 101
ر وعد  ال ـــــكان الذين 2014في المائل في عاع  23من ســـــكان المناط  الح ـــــريل، بزيا ة طفيطل عن ي ـــــشل 

مليون ي ــمل(، وأفريايا  370ح ــريل تو األعلى في شــُر وجنو  شــُر دســيا )نعيشــون في األحياء الطقيرة ال
 مليون ي مل(ر 226مليون ي مل(، ووسي وجنو  دسيا ) 238جنو  الصحراء الهبرى )

والواـــول إلى وســـائ  النق  الةاع المالئمل والموثوقل واىمنل تو حاجل أســـاســـيل ح ـــريلر ووح ـــب  - 102
بلــدا،   تتــاح  95مــدن من  610من عي نــل مؤلطــل من  2019مةــإ في عــاع يتبي ن من البيــايــات التي ج   مــا
لنصــف ســكان المناط  الح ــريل في الةالم إمكاييل الواــول ب ــهولل إلى وســائ  النق  الةاع، التي ت ةرل   إ 

متر ســــــيرا على األقداع عن ي اع يق  مناطض ال ــــــةل )مث  محتل  500بعيها العيش على بةد   يزيد على 
 متر من ي اع يق  عالي ال ةل )مث  ال كك الحديدنل أو محتل وش ارات(ر 1 000ت( وعلى بةد حافال
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بلدا أن مة م  95مدينل من  755من عي نل مؤلطل من  2019وت هر البيايات التي ج مةإ في عاع  - 103
المبنيل )التي ت ةرل  ، زيا ة عامل في يتاُ الم ـــاحل 2015-1990المناط  الح ـــريل ســـجلإ، لالل الطترة 

بعيها وجو  المشايي( له  شـــا ر وفي المتوســـي، ســـجلإ جمي  المناط ، باســـتثناء أفريايا جنو  الصـــحراء 
الهبرى وشـــــُر وجنو  شـــــُر دســـــيا، زيا ة متر ة في الم ـــــاحل المبنيل للطر  الواحد، حيث ســـــجلإ أســـــتراليا 

 وييوزيلندا أعلى الايمر

بلدا، فإن حصـــــــــــــل األرالـــــــــــــي  95مدن في  610الوار ة من  2019ع واســـــــــــــتنا ًا إلى بيايات عا - 104
الماصصل للشواري والم احات المطتوحل، ذات األتميل الحاسمل بالن شل ايتاجيل المدن واألبةا  ا جتماويل 

في المائل على الصـــــةيد الةالمير ومن بين تذه  16والصـــــحيل ل ـــــكايها، لم تبلد في المتوســـــي ســـــوى حوالي 
إ الشواري حوالي ثالثل ألةا  م احات األرالي الح ريل مقاريل باألماكن الةامل المطتوحل األرالي، شكل

من قبي  الحدائ  واألرالــــــــي المحاذنل ل يهارر وولد متوســــــــي ي ــــــــشل ال ــــــــكان الذين نمكنهم الواــــــــول إلى 
الشــــــــواري،  متر ســــــــيرا على األقداع باســــــــتاداع شــــــــشكل من 400الةامل المطتوحل على بةد   يتجاوز  األماكن
 في المائلر 46,7

 
 ضمان وج د أنماط ا تهالك وإنتاج استاااا - 12الهاف   

يرتهز ا ســتهالك واايتاج في جمي  أيحاء الةالم، وتو قوة  افةل لالقتصــا  الةالمي، على اســتاداع  - 105
لهوكبر وتتيح الجائحل البيئل التبيعيل والموار  التبيعيل باتشاي يموذج   يزال يؤ   إلى دثار مدمرة على ا

للبلدان فراـــل لولـــ  لتل إيةاش تنهس م ـــار ا تجاتات الحاليل وتغير أيماط ا ســـتهالك واايتاج لتحقي  
 م تقب  م تداعر

بلدا وا تحا  األورووي عن أ اة واحدة على األق  من أ وات ال ــــياســــات  79، أبلد 2019وفي عاع  - 106
ج الم ــتدامين في جهو تا الراميل إلى تنطيذ إطار الةم  الةشــر  للبرامج الوطنيل ت ــهم في ا ســتهالك واايتا

  المتةلقل بعيماط ا ستهالك واايتاج الم تداملر

في المائل من  7وعلى الصــــةيد الةالمي، ارتط  يصــــيب الطر  من ا ســــتهالك المحلي للموا  بن ــــشل  - 107
، م  زيا ة في جمي  المناط ، 2017ريا في عاع طنا مت 11,7إلى  2010أطنان متريل للطر  في عاع  10,8

باســــــــتثناء أمريكا الشــــــــماليل وأفريايار غير أن يصــــــــيب الطر  من اســــــــتهالك الموا  المحليل في أورووا وأمريكا 
في المائل من المتوســــي الةالمي، مما نشــــير إلى الحاجل إلى تةزيز كطاءة  40الشــــماليل   يزال أعلى بن ــــشل 

   ممارسات الالزمل لاطض ا ستهالك في الم تقب راستاداع الموار  وال

بليون طن  73,2وارتطةإ الشصـــــمل البيئيل الناجمل عن اســـــتهالك الموا  على الصـــــةيد الةالمي من  - 108
، 2010في المـــائــل منـــذ عــاع  17,4، بزيــا ة قــدرتــا 2017بليون طن في عــاع  85,9إلى  2010في عــاع 
ر واســــتمر اعتما  الةالم على الموار  التبيعيل في الت ــــاري في 2000ع في المائل عن عا 66,5قدرتا  ووزيا ة

 الةقدين الماليينر

طرفا على بروتوكول مويتريال بشـــــــعن الموا  الم ـــــــتنطدة لتشقل األوزون، ويتيجل  198ولقد اـــــــدُ  - 109
قــدين لتنطيــذه، اياطض توفر الموا  الم ـــــــــــــتنطــدة ل وزون في الغال  الجو  بشـــــــــــــكــ  إجمــالي على مــدى الة

في الثالثينات من القرن الحا   والةشرين  1980الماليين، ومن المتوق  الةو ة إلى الايم الم جلل في عاع 
 بالن شل ل وزون في منتقل لتوط الةرق الوستى في النصف الشمالي من الهرة األرليلر
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ةيد الةالمي بشـــــــــك  ، از ا  توليد النطانات االهتروييل على الصـــــــــ2019إلى  2010وفي الطترة من  - 110
كغم للطر  الواحد، في حين زا ت إعا ة تدوير النطانات االهتروييل بتريقل  7,3كغم إلى  5,3م ـــــــــــــتمر من 

 كغم للطر  الواحدر 1,3كغم إلى  0,8سليمل بيئيا بوتيرة أبتع، من 

بليون  400 وولغإ قيمل ااعايات المقدمل لقتاي الوقو  األحطور  على الصـــــــةيد الةالمي أكثر من - 111
ع 2018 و ر في عاع  ر أيها تقدل ر ونن استمرار ايتشار تذه ااعايات، التي تتجاوز لةف ااعايات التي ن قد 

لمصا ر التاقل المتجد ة، يؤثر سلبيا على مهمل التةجي  في تجاوز ذروة ايشةاثات ثايي أك يد الهروون على 
  الصةيد الةالمير

 
 اجلا للتصاي لتغي ر المىاخ و ثارها خاذ إجراءات ع - 13الهاف   

ر 2019-2010ثايي أ فع عاع بح ــــب قيو  ال ــــجالت، وشــــكل   يهانل الةقد األ فع  2019كان عاع  - 112
 رجل مئويل عن الم ــــــــتويات المقدرة  1,1وواالــــــــافل إلى ذلك، وم  ارتطاي متوســــــــي  رجل الحرارة الةالميل 

المجتم  الةالمي حا  بةيدا عن الم ـــــار ال ـــــليم لتحقي  أتدا  اتطاُ باريس قب  الحاشل الصـــــناويل، فإن  لما
ـــــــــ   رجل مئويلر وعلى  1,5المتمثلل في عدع تجاوز ارتطاي  رجات الحرارة  رجتين مئويتين وال ةي لحصرتا بـ

 وتح ـــــــــن يوويل الهواء 2020في المائل في عاع  6الرغم من توق  اياطاق ايشةاثات غازات الدفيئل بن ـــــــــشل 
يتيجل لح ر ال طر والتشاطؤ ا قتصا   الناجم عن الجائحل، فإن تذا التح ن مؤقإ فقير وينشغي للحكومات 
وقتاي األعمال اســــــتاداع الدروه الم ــــــتطا ة للتةجي  بالتحو ت الالزمل لتحقي  أتدا  اتطاُ باريس، ونعا ة 

بغيــل اياطــاق ايشةــاثــات غــازات الــدفيئــل  تحــديــد الةالقــل م  البيئــل، ونجراء تحو ت منهجيــل وتغييرات تحوليــل
 ووناء اقتصا ات ومجتمةات قا رة على التهيف م  تغير المناخر

بلدا بعن لديها اســـــــــــتراتيجيات وطنيل للحد من مااطر الهوارث تتماشـــــــــــى م   85وأفا  ما مجموعه  - 113
ندا  للحد من مااطر الهوارث للطترة  ر 2015تما ه في عاع إلى حد ما، وذلك منذ اع 2030-2015إطار ســـِّ

بلدا بعن بة ـــــــا من حكوماتها المحليل على األق  لديها اســـــــتراتيجيات محليل للحد  55، أفا  2018وفي عاع 
من مااطر الهوارث تهد  إلى الم ــــــاتمل في التنميل الم ــــــتدامل وتةزيز الصــــــحل ا جتماويل وا قتصــــــا نل 

طقر، والقدرة على الصـــــــــــمو  وعلى التهيف م  تغير والمرويل البيئيل من لالل التركيز على الق ـــــــــــاء على ال
 المناخ في المناط  الح ريلر

بلدًا باالــــافل إلى ا تحا  األورووي( أول  185طرفا ) 186، أرســــ  2020دذار/ماره  31وحتى  - 114
أطرا  م ــــاتماتها المحد ة وطنيًا إلى أمايل اتطاقيل األمم المتحدة ااطاريل بشــــعن تغير المناخ، وأرســــلإ عدة 

م ــــاتمتها الثاييل أو الم ــــتهمللر وط لب إلى األطرا  أن ت ــــتهم  م ــــاتماتها الحاليل المحد ة وطنيا، أو أن 
، مما يتيح ل طرا  فراــــــل قيمل لزيا ة م ــــــتوى طموحها في 2020تبلد عن م ــــــاتمات جديدة بحلول عاع 

 الةم  المنالير

بلدا ياميا أيشــــــتل لصــــــياغل وتنطيذ  153أاــــــ   بلدا من 120، يط ذ ما   نق  عن 2019وفي عاع  - 115
ر وســـــــــت ـــــــــاعد تذه الاتي البلدان على تحقي  2018بلدا مقاريل بةاع  29لتي تهي ف وطنيل، بزيا ة قدرتا 

 الهد  الةالمي المتةل  بالتهيف، وفقا لما ور  في إطار اتطاُ باريسر

في المــائـل من  17بليون  و ر، أو  584وتيمــا يتةل  بتمويـ  المنــاخ الةــالمي، طرأت زيـا ة قـدرتـا  - 116
ر ويةزى ســبب الزيا ة في النمو إلى 2016إلى  2015بليون  و ر من عاع  681، و 2014إلى  2013عاع 
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الم ــــــتويات الةاليل لالســــــتثمار الاان الجديد في مجال التاقل، التي تمث  أكبر جزء من المجموي الةالمير 
فإيها اـــغيرة ي ـــبيا مقاريل بحجم ا ســـتثمار ال ـــنو  الالزع لاليتقال إلى  ورغم أن تذه التدفقات الماليل كبيرة،

عالم مناطض الهروون وقا ر على التهيف م  المناخر وعالوة على ذلك،   تزال ا ســـــــــــــتثمارات المتصـــــــــــــلل 
( تتجــاوز ا ســـــــــــــتثمــارات في 2016بليون  و ر في عــاع  781بــالوقو  األحطور  في قتــاي التــاقــل وحــده )

 المناليل التي أمكن تتشةها في جمي  القتاعاتراأليشتل 

 
يفظ الم يطات والم ار والم ارد الم ريا وا تتتتتتتتخاااها على ن   استتتتتتتتاام  - 14الهاف   

 لت حيق التىميا المستاااا

  تزال المحيتات ومصـــــائد األســـــماك تدعم ا حتياجات ا قتصـــــا نل وا جتماويل والبيئيل ل ـــــكان  - 117
أيها تةايي من اســتنطا تا بشــك    نمكن تحمله، والتدتور البيئي، والتشــش  بثايي أك ــيد الهروون، الةالم، رغم 

والتحمضر والجهو  المبذولل حاليا لحمانل البيئات الشحريل الرئي يل، واغار الصيا ين، وا ستثمار في علوع 
 الهشرالمحيتات،   تلبي بةد ا حتياجات الةاجلل لحمانل تذا المور  الهائ  

في المائل من ا يشةاثات ال ـــنويل لثايي أك ـــيد الهروون الششـــر  المنشـــع  23ويمت  المحيي حوالي  - 118
في الغال  الجو ، وي ـــــــاعد على التافيف من دثار تغير المناخ على تذا الهوكب لهنه يؤ   إلى اياطاق 

المحيتات زيا ة في تقلب  رجل   رجل قلويل المحيتات ونلى تحم ــــــــهار وت  هر بوابل بيايات جديدة لتحمض
  ر2019-2015في المائل في الطترة  30 و 10القلويل وفي حمولل المحيتات بن شل تتراوح بين 

ويتواا  تدتور مقومات استدامل موار  مصائد األسماك الةالميل، ونن كان بمةدل مناطض، حيث  - 119
في المائل في  65,8تدامل بيولوجيا بلغإ ي ــــــــشل األراــــــــدة ال ــــــــمكيل الموجو ة لــــــــمن الم ــــــــتويات الم ــــــــ

يقتل مئويل من  0,8، وأق  بــــــــــــــــ 1974في المائل في عاع  90، وتي أق  من ي ــبتها التي كايإ 2017 عاع
  ر2015م تويات عاع 

مليون كيلومتر  24، كايإ المناط  المحميل تغتي أكثر من 2019وفي كايون األول/ ن ـــــــــــــمبر  - 120
مي  بحر  من  200مياه الاالـــــــــــــةل للو نل الوطنيل )بامتدا  نصـــــــــــــ  إلى في المائل، من ال 17مرو ، أو 

ر ويتركز جزء كبير من التغتيل في أوقيايوســـيا 2010الشـــاطئ(، مما نمث  أكثر من لـــةف يتاقها منذ عاع 
 وأمريكا الالتينيل ومنتقل الشحر الهاريبير

التدابير التي تتاذتا  ولل الميناء  ، ارتط  عد  األطرا  في ا تطاُ بشــــعن2020وفي شــــشاط/فبراير  - 121
يد غير القايويي  ون إبال  و ون تن يم ور عه والق ــــــــــــــاء عليه  وتو أول اتطاُ  ولي ملزع  -لمن  الصـــــــــــــ
طرفا )بما في ذلك  66إلى  -ن ـــــــــــــتهد  على وجه التحديد الصـــــــــــــيد غير القايويي  ون إبال  و ون تن يم 

في المائل من البلدان بعيها حققإ  70بقل، وأفا  ما نقر  من طرفا في ال ـــنل ال ـــا 58ا تحا  األورووي( من 
 يتائج عاليل في تنطيذهر

وظلإ م اتمل مصائد األسماك الشحريل الم تدامل م تقرة على الصةيد الةالمي، م  تشاين إقليمي،  - 122
حيي الها ا وفي وســـاتمإ بعكبر قدر في الناتج المحلي ااجمالي في الدول الجزريل الصـــغيرة الناميل في الم

 2011في المائل، على التوالي، في الطترة من  1,15في المائل و  1,55أق  البلدان يموا، بمةدل متوســي بلد 
  ر2017إلى 
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يا و رايمها و يزيز ا تتتتتتتتتتخاااها على ن    - 15الهاف    يما ا الىظم اإل ك ل جيا البر 
ذ ووقف  اه ر األراضتتتتي استتتتتاامذ وإدارة الغالات على ن   استتتتتاامذ واكاف ا التصتتتت ر

 وعكس اسارهذ ووقف فحاان التى ل البي ل جي

توااــ  تراج  المناط  الحرجيل، و  تزال المناط  المحميل غير مركزة في مناط  التنوي البيولوجي  - 123
تهت ــــب زلما الرئي ــــيل، و  تزال األيواي اانكولوجيل مهد ة با يقراقر وم  ذلك، فإن الجهو  المبذولل بدأت 

وتحق  دثارا إنجابيل نمكن أن ت ـــاعد على عكس م ـــار تلك النتائج، مث  زيا ة التقدع يحو اا ارة الم ـــتدامل 
للغابات؛ وتوســي  يتاُ الحمانل التي تغتي المناط  البريل ومناط  المياه الةذبل والجشال؛ والم ــي قدما في 

 انل التنوي البيولوجي والن م اانكولوجيلرتنطيذ البرامج والتشريةات والمشا ا المحاسبيل لحم

 2000في المائل من مجموي م احل األرالي في عاع  31,9واياط إ ي شل م احل الغابات من  - 124
مليون تكتار من غابات  100، مما نمث  ل ــــــــــارة اــــــــــاتيل قدرتا يحو 2020في المائل في عاع  31,2إلى 

، زا ت م ــاحل الغابات في دســيا وأورووا وأمريكا الشــماليل، 2020إلى عاع  2000الةالمر وفي الطترة من عاع 
بينما اياط إ اياطالا كبيرا في أمريكا الالتينيل وأفريايا جنو  الصحراء الهبرى وجنو  شُر دسيا، ب بب 

 في المتوفرة البيايات أشـــــارت ااجماليل، الا ـــــارة من الرغم وعلى تحوي  األرالـــــي  ســـــتادامها في الزراعلر
إلى أن ي ـــشل الغابات في المناط  المحميل والاالـــةل لاتي اا ارة التويلل األج ، ف ـــال عن  2017 عاع

مناط  الغابات المصـــــــدُ على ســـــــالمل إ ارتها، زا ت أو ظلإ م ـــــــتقرة على الصـــــــةيد الةالمي وفي مة م 
   مناط  الةالمر

ل لـــــمن المناط  المحميل، ، بلد متوســـــي ي ـــــشل مناط  التنوي البيولوجي الرئي ـــــي2020وفي عاع  - 125
في المائل على  41و  41و  44يتةل  بالتنوي البيولوجي البر  وفي م احات المياه الةذبل وفي الجشال،  تيما

ر غير أن مة م مناط  التنوي البيولوجي 2000يقتل مئويل منذ عاع  13و  12التوالي، أ  بزيا ة تتراوح بين 
 من المناط  المحميل أو   ت تطيد منها إطالقارالرئي يل   تتمت  بةد بتغتيل كاملل ل

، بلد عد  البلدان التي التزمإ بتحديد أتدافها التوويل المتصـــلل بتحييد أثر تدتور 2019وفي عاع  - 126
  بلدار 60بلدا، وأيدت الحكومات بالطة  تذه األتدا  رسميا في  123األرالي 

ذ  يهد  التنميل الم ـــــــــتدامل وي ـــــــــر بتراثنا الةالمي، تو ونن الداف  الرئي ـــــــــي  يقراق األيواي، ال - 127
التطاء الموائ  التبيعيل ب ـــــــبب الزراعل غير الم ـــــــتدامل والحصـــــــا  والتجارة؛ ونزالل الغابات؛ واأليواي الدليلل 

ـــــــــــــــم غيرةر وعلى الصــةيد الةالمي، از ا  لتر ايقراق األيواي بنحو  في المائل على مدى الةقو  الثالثل  10الـ
إلى تيا   1يل، حيث اياطض مؤشــر القائمل الحمراء )الذ  نايس لتر ا يقراق وتشــير تيه الايمل المالــ

في  0,75إلى  1990في عاع  0,82لتر ا يقراق والايمل اـــــــــــــطر إلى أن جمي  األيواي منقرلـــــــــــــل( من 
 ر2020في عاع  0,73إلى  2015 عاع

األورووي قد اـــــدقوا على بروتوكول ياغويا بلدا وا تحا   122، كان 2020شـــــشاط/فبراير  1وحتى  - 128
بشـــــعن الحصـــــول على الموار  الجينيل والتقاســـــم الةا ل والمنصـــــف للمناف  الناشـــــئل عن اســـــتادامها، الملح  

بلدا وا تحا  األورووي مةلومات  63( وتشا ل 2019بلدا عن عاع  53باتطاقيل التنوي البيولوجي )بزيا ة قدرتا 
طرفا متةاقدا في المةاتدة الدوليل بشــــعن  146ر  وتقاســــم المناف ر وتناك حاليا عن أطر الحصــــول على الموا

بلدا مةلومات بشـــــــــــــعن التدابير المتشةل لديها تيما يتةل   56الموار  الوراثيل النشاتيل ل غذنل والزراعل، وقدع 
 بالحصول على الموار  وتقاسم المناف ر
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التري  الصــــــــحيح يحو تحقي  أتدافها الوطنيل للتنوي و  ن ــــــــير ســــــــوى ثلث األطرا  المبلغل على  - 129
 البيولوجي، بح ـب ما ور  في التقارير الوطنيل المقدمل بموجب اتطاقيل التنوي البيولوجير وحتى كايون الثايي/

طرفــا، بمــا في ذلــك ا تحــا   129، بلد عــد  األطرا  التي قــدمــإ تقريرتــا الوطني ال ــــــــــــــا ه 2020ينــاير 
من  2طرفا تقييما بشــــعن التقدع المحرز يحو تحقي  أتدافها الوطنيل المتصــــلل بالغانل  113األورووي، وأجرى 

غانات ديتشــــــي المتةلقل بالتنوي البيولوجير وقد أحرز يحو يصــــــف األطرا  تقدما يحو تحقي  غاناتها، ولهن 
 ليس بمةدل ن مح لها بتحقي  أتدافهار

 
استتالما ال ُ هم ش فيها أيا ان أجل   حيق التعتتجيع على إقااا اجتميات  - 16الهاف   

التىميا المستتتتتااااذ وإ ايا إاكانيا وصتتتت س الجميع إلى الياالاذ وبىاء اا تتتتستتتتات فيالا 
 وخاضيا للمساءلا وشاالا للجميع على جميع المست يات

  تزال النزاعات وايةداع األمن ولـــــةف المؤســـــ ـــــات ومحدو نل فرن اللجوء إلى الق ـــــاء تشـــــك   - 130
يدا كبيرا للتنميل الم تداملر ولقد ح رع الماليين من الناه من األمن والحقُو ااي اييل ونمكاييل اللجوء إلى تهد

مليون  70، تجاوز عد  األشـــــــــاان الطارين من الحر  وا لـــــــــتها  والنزاعات 2018الق ـــــــــاءر وفي عاع 
عامار ومن  70ما نقر  من شـا ، وتو أعلى م ـتوى سـجلته مطولـيل األمم المتحدة لشـؤون الالجئين منذ 

المحتم  أن تؤ   الجائحل إلى زيا ة ا لـــــــــترابات ا جتماويل والةنف الذ  من شـــــــــعيه أن نقوق إلى حد 
 ر16كبير قدرة الةالم على تحقي  الغانات المتصلل بالهد  

في المــائــل في  6,8شـــــــــــــا ، من  100 000واياطض بشيء المةــدل الةــالمي لجرائم القتــ  لهــ   -131
، ويةـــا ل ذلـــك 2018في المـــائـــل في عـــاع  5,8ثم إلى  2015في المـــائـــل في عـــاع  5,9إلى  2000 عـــاع
في المائل من الن اءر  19في المائل منهم من الرجال و  81لحيل من لحانا جرائم القت ،  440 000 يحو

هبرى في المــــائــــل( وأفريايــــا جنو  الصـــــــــــــحراء ال 33وتمثــــ  أمريكــــا الالتينيــــل ومنتقــــل الشحر الهــــاريبي )
 المائل( أكثر من ثلثي لحانا جرائم القت  على الصةيد الةالمير في 36)

بلدا )مة مها من  69وأشكال التع يب الةنيطل التي ت تهد  األططال منتشرة على يتاُ واس ر فطي - 132
، تةرق 2019إلى  2012البلدان المناط ــــــــــــل والمتوســــــــــــتل الدل ( تتوفر بشــــــــــــعيها بيايات عن الطترة من 

ســـــنل لشـــــك  من أشـــــكال الةدوان  14أططال تتراوح أعمارتم من ســـــنل واحدة إلى  10من ك   8ر  من نق ما
 النط ي و/أو الةقوول البدييل في المنزل في الشهر ال اب ر

ويمث  الةنف الجن ـــــــــــــي أكثر ايتهاكات حقُو التط  إثارة للقل ر وفي أكثر بقلي  من بلد واحد من  - 133
بلدا(،  45) 2019إلى عاع  2012عيها بيايات قابلل للمقاريل في الطترة من عاع ك  أروةل بلدان تتوافر بشـــــــــــــ

ســــنل بعيهن تةرلــــن  29و  18في المائل على األق  من الن ــــاء الالتي تتراوح أعمارتن بين  5أفا ت ي ــــشل 
 للةنف الجن ي في مرحلل التطوللر

ل ـــــــــجناء المحتجزين  ون حكم يدينهم أن ي ـــــــــشل ا 2018-2016وتبين البيايات المتوفرة عن الطترة  - 134
جلإ زيا ات 2005في المائل، وتو يطس الم ـــــــتوى الذ  كايإ عليه في عاع  31بارتها  جريمل تبلد  ر وســـــــ 

 كبيرة على مدى ال نوات الثالث الماليل في دسيا وأوقيايوسيار



 E/2020/57 

 

22/24 20-06176 

 

تشـــــــار الرشـــــــوة في بلدا على مدى الةقد المالـــــــي إلى أن مةدل اي 38وتشـــــــير البيايات الوار ة من  - 135
في المائل في المتوسـي(، في حين أن مةدل ايتشـارتا للحصـول على  3,7البلدان المرتطةل الدل  تو األ يى )

 في المائل(ر 22,3الادمات الةامل تي األعلى في البلدان ذات الدل  المناطض )

ل على الادمات ويمكن حمانل حقُو التط  ومنح الجمي  إمكاييل اللجوء إلى الق ـــــــــــاء والحصـــــــــــو  - 136
ا جتماويل عن طري  تتبي  ي اع ت ـــــــــــــجي  المواليد م  إثشات الهويل القايوييلر وم  ذلك، واســـــــــــــتنا ا إلى 

، فإن و  ة طط  واحد من ك  أروةل أططال  ون ســــــن الاام ــــــل 2019-2010البيايات الم ــــــتمدة من الطترة 
ي ــــشل األططال  ون ســــن الاام ــــل الذين  ت ــــج  رســــميا أبدار وفي أفريايا جنو  الصــــحراء الهبرى، بلغإ لم

جلإ رسميا أق  من النصف )  في المائل(ر 44كايإ و  تهم قد س 

ـــــــــ  357، تةقبإ األمم المتحدة 2019وفي عاع  - 137 حالل  476حالل قت  )ويمث  ذلك اياطالا مقاريل بـ
 بلدار 47لنقابيين في حالل التطاء ق ر  للمدافةين عن حقُو ااي ان والصحطيين وا 30( و 2018في عاع 

واسـتمر عد  البلدان التي تتوفر لديها قوايين وسـياسـات ملزمل تمنح األفرا  الح  في الحصـول على  - 138
المةلومات التي تحتطظ بها ال ــــــــلتات الةامل )الح  في الحصــــــــول على المةلومات( في ا رتطاي، حيث بلد 

بلدا مث  تذه ال ـــــــــــمايات في ال ـــــــــــنوات الةشـــــــــــر  43ر ولقد اعتمد ما   نق  عن 2019بلدا في عاع  127
 في المائل منها في أفريايار 40الماليل، 

في المائل من البلدان مؤســـــــ ـــــــل وطنيل لحقُو ااي ـــــــان اســـــــتوفإ  40، كان لدى 2019وفي عاع  - 139
ااي ــــــــــــــان بنجاح مةايير ا متثال للمشا ا المتةلقل بمركز المؤســـــــــــــ ــــــــــــــات الوطنيل لتةزيز وحمانل حقُو 

باريس(ر غير أن إمكاييل الواول إلى المؤس ات الوطنيل لحقُو ااي ان المةتر  بها  وليا   تزال  )مشا ا
بلدًا، و  ســـــــيما في شـــــــُر وجنو  شـــــــُر دســـــــيا وأمريكا الالتينيل ومنتقل الشحر الهاريبي  78غير متوفرة في 

 وأوقيايوسيا وأفريايا جنو  الصحراء الهبرىر

 
 يزيز و تتتتتتتتتتااتتل التىفيتتع و ىعتتتتتتتتتيج العتتتتتتتتترا تتا اليتتالميتتا ان أجتتل   حيق  - 17الهتتاف   

 المستاااا التىميا

  يزال تةزيز الشراكات الةالميل وتةزيز وسائ  تنطيذ أتدا  التنميل الم تدامل نشكالن تحدنا ب بب  - 140
ياياتر وت ـــــــــــــيف الجائحل يدرة الموار  الماليل، والتوترات التجاريل، والةاشات التهنولوجيل، وا فتقار إلى الب

، شـــهدت األســـواُ الماليل الةالميل 19-عراقي  جديدة على طري  تنطيذ األتدا ر وم  اســـتمرار ايتشـــار كوفيد
بليون  و ر من رأه المال من األسواُ الناشئل منذ تطشي  100ل ائر كبيرة وتقلشات شديدة، ولرج أكثر من 

اطالُر ومن المتوق  أن تتراج  التجارة الةالميل بن ــــــــشل المرق، وتو أكبر تدف  إلى الاارج ن ــــــــج  على ا
ر وتةزيز تةد نل األطرا  والشـــــــــــــراكات الةالميل أكثر أتميل 2020في المائل في عاع  32و  13تتراوح بين 

اليوع من أ  وقإ م ـــــــــــــىر ويتتلب التاب  الةالمي للجائحل مشـــــــــــــاركل جمي  الحكومات والقتاي الاان 
 والشةو  في جمي  أيحاء الةالمرومن مات المجتم  المديي 

 
 المساال الماليا  

، وتو نةا ل تقريشا 2019بليون  و ر في عاع  147بلد اافي تدفقات الم اعدة اايمائيل الرسميل  - 141
ولهن م  زيا ة الحصل الموجهل للبلدان األكثر احتياجار وارتطةإ الم اعدة  2018الم توى الم ج  في عاع 
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ائل بالايمل الحايايل اعتشارا من في الم 3اايمائيل الرســـــــــــــميل الثنائيل المقدمل إلى أق  البلدان يموًا بن ـــــــــــــشل 
في المائل، ولهن الم ــاعدات ااي ــاييل اياط ــإ  1، وارتطةإ المةويل المقدمل إلى أفريايا بن ــشل 2018 عاع

 في المائلر 3بن شل 

وتوااــــــ  تراج  تدفقات المجموي الةالمي لالســــــتثمار األجنبي المشاشــــــر، حيث اياط ــــــإ بن ــــــشل  - 142
تريليون  و ر في  1,3إلى  2017تريليون  و ر في عـــاع  1,5المنقح الـــذ  بلد  في المـــائـــل، من الرقم 13
ر ويةزى ال بب الرئي ي لهذا ا ياطاق، الذ  نمث  تراجةا في تدفقات ا ستثمار األجنبي لل نل 2018 عاع

جنبيل المتراكمل الثالثل على التوالي، إلى قياع الشــــركات المتةد ة الجن ــــيات بإعا ة مشالد كبيرة من األرواح األ
ر ومن المتوق  أن 2017إلى بلدايها في أعقا  اااــــــــالحات ال ــــــــريبيل التي بدأت في النطاذ في يهانل عاع 

في  40 و 30تت بب الجائحل في تقل  ا ستثمار األجنبي المشاشر على الصةيد الةالمي بن شل تتراوح بين 
 ر2022-2020المائل في الطترة 

إلى أن تدفقات التحويالت إلى البلدان المناط ــل الدل  والبلدان المتوســتل الدل  وتشــير التقديرات  - 143
، متجاوزة بذلك المةويل الرســـــــــــــميل بمقدار ثالثل ألـــــــــــــةا  منذ 2019بليون  و ر في عاع  554قد بلغإ 

قد تجاوزت تدفقات ا ســـــــتثمار  2019منتصـــــــف الت ـــــــةيناتر وتشـــــــير التقديرات إلى أن التحويالت في عاع 
جنبي المشاشـــــــــــــر إلى البلدان المناط ـــــــــــــل الدل  والبلدان المتوســـــــــــــتل الدل ر غير أن النمو في تدفقات األ

في المــائــل في  8,6، مقــاريــل بن ـــــــــــــشــل قويــل بلغــإ 2019في المــائــل في عــاع  4,7التحويالت تشــاطــع إلى 
توســــتل الدل  إلى ر ومن المتوق  أن تتراج  التحويالت إلى البلدان المناط ــــل الدل  والبلدان الم2018 عاع
 ب بب الجائحلر 2020في المائل، في عاع  20بليون  و ر، أو بن شل  445

في المائل من الناتج المحلي ااجمالي  30وعلى الصــةيد الةالمي، شــكلإ اايرا ات الحكوميل يحو  - 144
وولد متوســـــــي  ، وظلإ م ـــــــتقرة مقاريل بال ـــــــنوات ال ـــــــابقل ولهن م  تشاين كبير بين البلدانر2018في عاع 

في المائل من الناتج المحلي ااجمالي في  25الةبء ال ــــــــريبي ااجمالي )اايرا ات في شــــــــك  لــــــــرائب( 
في المائل من الناتج المحلي ااجمالي في األســــــــواُ الناشــــــــئل وا قتصــــــــا ات  17ا قتصــــــــا ات المتقدمل، و 

في المائل بين  65ل ـــــــــــــرائب حوالي الناميلر وولد المتوســـــــــــــي الةاع لن ـــــــــــــشل اايطاُ الحكومي الممول من ا
 في المائل بين اقتصا ات األسواُ الناشئلر 60ا قتصا ات المتقدمل النمو و 

 
  مى ل جيا الميل اات واال صاالت  

، كان 2019بات أكثر من يصـــــــــــــف ســـــــــــــكان الةالم اليوع ن ـــــــــــــتادمون اايتريإر وفي يهانل عاع  - 145
في المائل  20ين شــــا ، ن ــــتادمون اايتريإ بن ــــب تتراوح بين بالي 4,1في المائل من األفرا ، أو  53,6

في المائل في أفريايا جنو  الصــــــــــحراء الهبرى  26فقي في أوقيايوســــــــــيا )باســــــــــتثناء أســــــــــتراليا وييوزيلندا( و 
 في المائل في أستراليا وييوزيلندار 87 في المائل في أورووا وأمريكا الشماليل و 84 و

راكات في الشــشكات الثابتل ذات النتاُ الةريضر وعلى الصــةيد الةالمي، كان ويتوااــ  تزايد ا شــت - 146
ي ــــــــــــمل في  100اشــــــــــــتراكا له   15مةدل ا شــــــــــــتراكات في الشــــــــــــشكات الثابتل ذات النتاُ الةريض يحو 

ــدان المتقــدمــل النمو و  33,6، بمــا يتراوح بين 2019 عــاع ــدان النــاميــلر وفي أقــ   11,2في البل فقي في البل
يموا، وو ــــبب ارتطاي التهلطل وا فتقار إلى الهياك  األســــاســــيل، لم تهن تناك تقريشا واــــالت بشــــشكات البلدان 

ثابتل ذات يتاُ عريضر ومن من ور احي واقتصا   واجتماعي، تهلف تذه الطجوة الرقميل البلدان الناميل 
 وشةووها ثمنا بات ا لالل الجائحلر
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 بىاء الحارات  

ة اايمــائيــل الرســـــــــــــميــل المقــدمــل في مجــال بنــاء القــدرات والتاتيي الوطني بلد مجموي الم ــــــــــــــاعــد - 147
في المائل من مجموي المةويل الماصــــصــــل  14، وشــــكلإ تذه الم ــــاعدة 2017بليون  و ر في عاع  33,5

ر وكايإ القتاعات الرئي ــيل التي تلقإ الم ــاعدة تي قتاعي 2010ح ــب القتاي، وظلإ م ــتقرة منذ عاع 
 بليون  و رر 13والتاقل والقتاي المالي، التي تلقإ ما مجموعه  اا ارة الةامل

 
 التجارة  

اياط ـــــــــــــإ التةريطات الجمركيل المح ـــــــــــــوول بةوام  الترجيح التجاريل في جمي  أيحاء الةالم، من  - 148
 ر2018في المائل في عاع  2,1إلى متوسي قدره  2017في المائل في عاع  2,2

البلدان يموا من اــــا رات الش ــــائ  في التجارة الةالميل تامشــــيل، حيث تجاوزت وظلإ حصــــل أق   - 149
ر وســـــج  النمو في الصـــــا رات الةالميل ألق  البلدان يموا ركو ا على 2018في المائل في عاع  1قليال ي ـــــشل 

 2020 مدى الةقد المالي، ولم نحق  تد  م اعطل حصل الصا رات الةالميل ألق  البلدان يموا بحلول عاع
ر وكايإ أق  البلدان يموا قد ســـــــــــجلإ يموا ســـــــــــنويا كبيرا في اـــــــــــا رات الادمات في 2011اعتشارا من عاع 

في المائلر وظلإ حصـــل المناط  الناميل من اـــا رات  0,8، حيث بلغإ حصـــتها الةالميل منها 2018 عاع
 ر2018يهانل عاع في المائل في  30الادمات الةالميل ثابتل في ال نوات الماليل، حيث بلغإ حصتها 

 
 البيانات والرصا والمساءلا  

، بلد عد  البلدان التي أفا ت بعن لديها تشـــــــــــــريةات إحصـــــــــــــائيل وطنيل متوافقل م  2019في عاع  - 150
بلدا في  111بلدا، ويمث  ذلك ارتطاعا مقاريل بةد تا الشالد  132المشا ا األســـــاســـــيل لإلحصـــــاءات الرســـــميل 

 ر2018 عاع

بلدا، ويمث   141، بلد عد  البلدان التي أفا ت بعيها يطذت لتل إحصـــــائيل وطنيل 2019وفي عاع  - 151
ر وعلى الرغم من أن أفريايا جنو  الصـــــــــــــحراء 2018بلدا في عاع  129ذلك ارتطاعا مقاريل بةد تا الشالد 

 ـشل مئويل (، فإن لديها أ يى ي36الهبرى ت ـم ثايي أكبر عد  من البلدان التي تنطذ لتتا إحصـائيل وطنيل )
في المائل من الاتي تمويال كامال، مقاريل  25من الاتي الممولل تمويال كامال، حيث لم يتم تموي  ســـــــــوى 

 في المائل في أمريكا الشماليل وأورووار 95بن شل 

مليون  و ر  عمــا من الجهــات المــايحــل الثنــائيــل والمتةــد ة  689، تلقــإ البلــدان 2017وفي عــاع  - 152
ر 2016مليون  و ر المقدع في عاع  623األطرا  لجمي  مجا ت ااحصـــــــــــــاءات، وتو أعلى مقاريل بمبلد 

في المائل من إجمالي الم ـــاعدة اايمائيل الرســـميلر والتموي   0,34وم  ذلك، فإن ذلك المبلد   نمث  ســـوى 
 لو رالدولي المقدع للبيايات وااحصاءات نص  فقي إلى حوالي يصف الم توى المت

بلدا بيايات عن ت ــــــــجي  المواليد مكتملل بن ــــــــشل   تق   147، كان لدى 2018-2014وفي الطترة  - 153
في المائلر  75بلدا بيايات عن ت ــــــــجي  الوتيات مكتملل بن ــــــــشل   تق  عن  153في المائل، ولدى  90عن 

ات عن ت جي  المواليد، ولدى بلدا بياي 53بلدا من أا   28وفي أفريايا جنو  الصحراء الهبرى، توجد لدى 
 بلدا بيايات عن ت جي  الوتياتر 53بلدا فقي من أا   23
 


