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 من جدول األعمال 6البند 
المنتدى السييييييلافييييييي ال الم المسييييييت ى الم ني  
بيالتنمليا المسيييييييييتيداديا اليعي ة   يد   ي  رعياةيا 

 المجلس االقتصادي واالجتماعي 
   

 الت دم الم  ز ن      يق أهداف التنملا المستدادا   
  

    ي  األدين ال ام  
  

 موجز  
، يقـد  ذـ ا التقا ا لمحـا عـامـا عـالمـيا عن الحـالـا الااذـنا ألذـدا   70/1وفقـا لقاا  المميـيا المـامـا   

 التنميا المستداما استنادا إلى أحدث البيانات المتاحا عن المؤشاات الوا دة في إطا  المؤشاات المالميا.
 
 

  

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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 د ددا   

فتاة غيا عاديا في تا  خ البشــــــــــــا ا. فحتى احة، أودت جاسحا ما  فياو   2020شــــــــــــ   عا   - 1
( بحياة أكثا من ثالثا ماليين شــــود، ودمات اادتاــــاد المالمي، ود بج جمي  مماات  19-كو ونا )كوفيد

ــا ع ى عق . وفي    ذ ف الو عيا، أعد ذ ا التقا ا لتقديم لمحا عاما عن التقد  المحاز   الحياة البشـــا ا  أسـ
منظما دوليا وإد يميا. والبيانات   50نحو تحقيق أذدا  التنميا المســـــــتداما باســـــــتودا  مد الت من أكثا من 

التي يتضــــــمن ا ذ ا التقا ا مســــــتمدة من المؤشــــــاات الوا دة في إطا  المؤشــــــاات المالميا ال   و ــــــمه فا ق  
أذدا  التنميا المســـــــــتداما، واعتمدته الممييا الماما في  الوبااء المشـــــــــتاك الين الوناات الممني بمؤشـــــــــاات  

 .( 1) (71/313)انظا القاا   2017تموز/يوليه   6

، ناة ُيحاز تـقد  في تنشـي  أذدا  التنمـيا المســـــــــــــــتداما في مـيادين  19-ودـب  تششــــــــــــــي جاسحـا نوفـيد - 2
قا، وتحســـــــين  ـــــــحا األ  والصش ، وز ادة فال الحاـــــــول ع ى ال  ا اء، والن و  ذاما، مث  الحد من الش

بالمســــاواة الين المنســــين. غيا أة ذ ف التصو ات لم تحدث في نثيا من الحاات بســــاعا نا يا. وفضــــال عن 
ذلك، شـــــــــ دت المماات ال شي ا حقا بححداث التحول، مث  الحد من عد  المســـــــــاواة و ش  انبماثات ال ا وة 

ــد  ل موت، تودشـا في التقـد  أو تااجمـا. ونتيمـا لـ لـك، لم ي ن المـالم، بح ول أواـس  عـا  وال ، ع ى 2020تاــــــــــــ
 .2030الصا ق الاحيح لتحقيق أذدا  التنميا المستداما وغايات ا بح ول عا  

ــتماا في أجزاء نثياة من المالم، لم يما  بمد تماما مد  ما لحق   - 3 وإذ ا يزال تششـــــــــــي الماسحا مســـــــــ
قيق أذدا  التنميا المســتداما من المز د من اانحاا  عن المســا  الاــحيح. ل ن من الوا ــح، نما يتبين  تح

في ذـ ا التقا ا، أة المـاسحـا دـد أثات بـالشمـ  تـبثياا نبياا جـدا في عـدد من الممـاات، ممـا يقو  عقودا من 
 الم ود اإلنماسيا.  

. فقد أود  التااج  اادتاــــــــــــــاد  الماتب   1د  و تم ى ذ ا التبثيا بشــــــــــــــ    ال  يما يتم ق بال  - 4
ــافي في الااثن الشقا المدد  في عا    124و   119بالماسحا ما الين   ، مما زاد من 2020م يوة شـــــــــود إ ـــــــ

تـشادم التحـدـيات المتم ـقا ـبالقضــــــــــــــاء ع ى الشقا مـث  النزات وتايا المـناو وال وا ث الصبييـيا. وتزـ د ذـ ف األزما  
ــاواة ت  ــ ال عد  المســــــــ ــا أشــــــــ م يوة و يشا الدوا  نام ،  255، ما يمادل 2020شادما، حيث ُفقد في عا  أيضــــــــ

م يوة طش  وشـــــاف إ ـــــافي إلى ما دوة الحد األدنى، مما دضـــــى    101وانوش  مســـــتو  إجادة القااءة لد  
ــا أة ما يب     ــيين. و قد  أيضـ ماليين فتاة  10ع ى الم اســـ  التم يميا التي تحققج ع ى مد  المقدين الما ـ

 مما ات لوصا زواج األطشال في المقد القاد  نتيما ل ماسحا. إ ا يا

ولم يســاعد التباطؤ اادتاــاد  الماتب  بالماسحا إا د يال في إبصاء أزما المناو. إذ تشــيا البيانات   - 5
إلى أة تانيزات لاـــازات الـــدفياـــا في الاال  المو  في المـــالم دـــد ازدادت، الينمـــا نـــاة   2020األوليـــا لمـــا   

ــنا يا، وذو   1,2د جا الحاا ة المالميا أكبا بحوالي متوســــــــ   ــتو ات ما دب  الثو ة الاــــــ د جا ماو ا من مســــــ
د جا ماو ا الممتمد في اتشاق با  س. وعالوة ع ى  1,5يقتاف بشــــــــــــ    صيا من الحد األداــــــــــــى البال   ما

ماليين    10ث فقــدت  الااميــا إلى ودف فقــداة التنوت البيولوجي، حيــ   2020ذلــك، لم يحقق المــالم أذــدا  عــا   
 .2020-2015ذ تا  من الاابات ن  عا  في الشتاة 

 __________ 

يم ن ااطالت ع ى إطا  المؤشــــــاات، ومافق إحاــــــاسي ل تقا ا، وداعدة البيانات المالميا لمؤشــــــاات أذدا  التنميا المســــــتداما عبا  (1) 
 ./https://unstats.un.org/sdgsالااب  التالي: 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/313
https://undocs.org/ar/A/RES/71/313
https://unstats.un.org/sdgs/
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ــتدا  ببزما  - 6 ــاس  التنشي  الالزما لدعم التحول المســـــــ ونما ذو مبين في ذ ا التقا ا، تبثات بم  وســـــــ
في الماسا مقا نا بما   40. حيث انوشضـــج تدفقات ااســـتثما  األجنبي المباشـــا في المالم النســـبا 19-كوفيد

  2020في الماسا عا   5,6من المتود  أة ت وة قيما تما ة البضــــاس  المالميا دد انوشضــــج النســــبا . و 2019
. وتؤد  احثـا  المـاليـا المـديـدة النـاجمـا عن المـاسحـا إلى حـالـا مـديونيـا حاجـا في ال ثيا 2019مقـا نـا بمـا   

ليب   ما ممموعه    2020في عا  من الب داة واألداليم. ولان ناة  ــافي المســاعدة اإلنماسيا الاســميا دد ا تش   
ال يوة دوا ، فال يزال ذــ ا الادم أدــ  ب ثيا من المب   الالز  لمواج ــا المــاسحــا وتحقيق ال ــد  المحــدد   161

 في الماسا من الد   القومي اإلجمالي. 0,7من  زمن طو   وذو أة تمث  ذ ف المساعدة 

الا أذدا  التنميا المســــتداما ســــج ســــنوات بمد  و اســــم األمين الما  في ذ ا التقا ا  ــــو ة مق قا لح - 7
ــتداما لما    ــا المقب ا 2030اعتماد  صا التنميا المسـ ــ ا الثمانيا عشـ ــتماالتنا المما يا  الل األشـ . اليد أة اسـ

ــتد الحاجا إليه لحشز عقد من المم  التحو  ي  19-ذي التي ســــــتحدد ما إذا نانج أزما نوفيد بمثابا تنبيه تشــــ
 النا  وال ون .الحقيقي يستشيد منه 

ودد اح  الل الما  الما ــي، باــيد من األم ، حيث شــ د دد ة ذاس ا ع ى الاــمود من جان    - 8
ــا ما في الحمايا ااجتما يا،   ــما ســــــــــ ــما من جان  الح ومات، وتوســــــــــ الممتممات المح يا، وإجااءات حاســــــــــ

المنق ة ل حياة في غضـــــوة ودج  وتســـــا عا في التحول الادمي، وتماونا فا دا ع ى تصو ا ال قاحات والمالجات 
قياســــــــي. وإ ــــــــافا إلى ذلك، ذناك، ع ى النحو الموثرق في ذ ا التقا ا، أســــــــس متينا يم ن البناء ع ي ا في  

 بم  المماات.

، 19-و تمين احة ال ل ج ود متضافاة لضماة ت افؤ فال الحاول ع ى لقاحات وعالجات نوفيد - 9
. وإلعادة أذدا  2030، والســمي إلى تحقيق تما ي يســتاشــد بوصا عا   وتمز ز الو ــ  المالي ل ب داة الناميا

التنميا المسـتداما إلى مسـا ذا الاـحيح، يم  ع ى الح ومات والمدة ودصات األعمال والاـناعات أة تسـتشيد 
من التمافي اعتماد مســا ات إنماسيا  عيضــا ال ا وة ومانا وشــام ا ل ممي  من شــبن ا أة تق   من انبماثات  

ــين،  ال  ــاواة الين المنســـ ــ ، وتن   بالمســـ ا وة، وتحافظ ع ى الموا د الصبيييا، وتتيح إيماد فال عم  أفضـــ
 وتتاد  ألوجه عد  المساواة المتزايدة. 

كما أة دد ة الح ومات ع ى التاـــــد  ل ماسحا بشماليا والتمافي بشـــــ   أفضـــــ  ســـــتمتمد ع ى توافا  - 10
وســـال الممنيا بالبيانات واإلحاـــاءات ا ـــصاابات غيا مســـبودا  البيانات. و الل الما  الما ـــي، واج ج األ

ــد ئثا  الماسحا المالميا  ــاسيا وا تشاعا حادا في الص   ع ى البيانات اســـتودام ا في   ـ في المم يات اإلحاـ
ــد    ــيا في تاــ ــاسيا وطنيا عديدة بســــاعا م  التحديات وأدت دو ا  سيســ والتوعيف من ا. وت يشج م ات  إحاــ

. فقد اســــــــــُتحدثج شــــــــــااكات جديدة واالت ا ات في البيانات واُتو ت تدااليا جديدة غيات 19-يدالح ومات ل وف
بشــ   عميق عم يا إنتاج اإلحاــاءات في المديد من الب داة. غيا أة الماسحا أدت إلى تشادم ثااات التمو   

الموا د الدوليا والمح يا  الحاجا في الم ات  اإلحاــاسيا الوطنيا واإلد يميا والمالميا، مما جم   ــاو ة تمباا 
 لدعم البيانات الالزما اتواذ القاا  أماا أكثا إلحاحا. 

و نصبق ذلك أيضـــــا ع ى توافا البيانات التي يم ن مقا نت ا دوليا بشـــــبة أذدا  التنميا المســـــتداما.  - 11
ت المــالميــا  فقــد أحاز تقــد  نبيا في ذــ ا الممــال، حيــث ا تش  عــدد المؤشــــــــــــــاات المــد جــا في دــاعــدة البيــانــا

، وإلى 2019في عا   166، إلى 2016مؤشـــــــــــــاا في عا    115لمؤشـــــــــــــاات أذدا  التنميا المســـــــــــــتداما من 
. غيا أـنه ا تزال ذـناك فموات ذـاسـ ا في البـياـنات من حـيث التاصـيا المااا ـيا والتودـيج 2021في عـا   211
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نام  الوتياة التقد  واا تالفات الين  المناســــ  ومســــتو  التاــــنيف، مما يمم  من الاــــم  اإللما  ع ى نحو  
المناطق وممافا من يتاك   ف الان . وم  ا تقاف عقد المنتد  الســــياســــي الا ي  المســــتو  الممني بالتنميا  

ــتداما ومنتد  األمم المتحدة المالمي ل بيانات في عا   ، من الضــــاو   اســــتودا  مز د من الموا د 2021المســ
 ات الالزما لتحقيق أذدا  التنميا المستداما.وااالت ا  لز ادة تمز ز البيان 

 
 : ال ضاء على الف   بجملم أشكاله في كل دكان 1الهدف    

، حيــث ا تش   2015إلى ز ــادة تبــاطؤ التقــد  في الحــد من الشقا منــ  عــا     19-أدت جــاسحــا نوفيــد - 12
عـامـا. والت ـديـد الثالثي المتمثـ  في    20ل ماة األولى منـ  أكثا من   2020ممـدل الشقا المـدد  في المـالم عـا   

غيا دـااـل     2030 ول عـا   والنزات وتايا المنـاو يممـ  ال ـد  المـالمي المتمثـ  في إن ـاء الشقا بح  19-كوفيـد
أذميـا أنظمـا الحمـايـا    19-ل تحقيق مـا لم تنشـر  إجااءات ســــــــــــــيـاســـــــــــــــاتيـا فو  ـا وجوذا ـا. وأثبتـج أزمـا نوفيـد

ااجتما يا في حمايا الاــــحا والممالا والد  ، م  تصبيق المديد من تدااليا الحمايا ااجتما يا المديدة في  
الاليين شـــــود في جمي  أنحاء المالم ا يتمتموة بب  حمايا   4نتيما ل لك. ول ن ا يزال ذناك   2020عا  

 اجتما يا، وغالبيت م من الشقااء والضمشاء. 

ومما يز د من الت ديدات التي يشـ   ا تايا المناو والنزات ع ى القضـاء ع ى الشقا، أة من الماتق  أة  - 13
م يوة شـود، مما سـيتسـب   124و    119  بما يتااوح الين   2020تؤد  الماسحا إلى ازدياد عدد الشقااء في عا  

في المـاسـا  9,5إلى    2019في المـاسـا عـا     8,4في ا تشـات ممـدل الشقا المـدد  ألول ماة  الل جيـ  واحـد، من  
ــتنادا إلى التودمات الحاليا. و وجد   2020عا   ”فقااء جدد“ في الب داة واألداليم المتوســــــــــــصا   10من ن     8اســــــــــ

   . 2030م يوة شود يييشوة في فقا مدد  بح ول عا   600  الد  . ومن المتود  أة يظ  نحو 

  2015 في الماسا عا   10,1ودب  تششي الماسحا، ناة ممدل الشقا المدد  في المالم دد انوش  من   - 14
دوا  في   1,90م يوة شـــــود يييشـــــوة ع ى أد  من   689، وذو ما يمادل 2017في الماسا عا    9,3إلى 

  دد تباطب إلى أد  من ناف نقصا ماو ا سنو ا في ت ك الشتاة، مقا نا بحوالي اليو . غيا أة ممدل اانوشا
 . 2015و  1990نقصا ماو ا واحدة سنو ا الين عامي  

في الماسا   14وانوشضــــــــج نســــــــبا الممال ال ين يييشــــــــوة في فقا مدد  في جمي  أنحاء المالم من   - 15
، ع ى الاغم من أة التقــد  2019اســا عــا   في المــ   6,6و    2015في المــاســا في عــا     7,8إلى    2010 عــا 

المحاز بالنســبا ل ممال الشــباف ناة يبمث ع ى دد  أد  من التشابل. اليد أة الماسحا أثات تبثياا شــديدا ع ى 
اادتاــــــــاد غيا النظامي، حيث تمم  الاالبيا المظمى من الشقااء المام ين. وناة ل زما أثا غيا متناســــــــ  

ن الشــباف واإلناث ال ين ذم أ ــال أكثا عا ــا ب ثيا ل ييع في فقا. وفي  أيضــا ع ى ســب   يع الممال م
 ، ناة احتمال نوة الشباف من فاا الشقااء المام ين  مف ما ناة ع يه بالنسبا ل بالاين.2019عا  

في الماسا من ســ اة المالم مشــمولين فمال النظا  واحد ع ى  47، لم ي ن ســو   2020و ح ول عا   - 16
الاليين شــــــود دوة حمايا.  4ااســــــتحقادات النقديا في إطا  الحمايا ااجتما يا، مما يتاك  األد  من نظم

ال داة وأداليم   209، أع نج ح ومات  2020نانوة األول/ديسمبا   31شبال/فباايا و   1إا أنه، في الشتاة الين  
 .19-أزما نوفيدمن إجااءات الحمايا ااجتما يا، ممظم ا داياة األج ، لمواج ا  1 600عن أكثا من 

من الب داة واألداليم التي  72شــــود نتيما ل  وا ث في  12  000، ُأال   عن وفاة 2019وفي عا   - 17
ــا نبياا مقا نا بالادم المســـــــــــــم  في عا   ، عندما ال   إجمالي عدد 2018ددمج تقا  ا. و مث  ذلك انوشا ـــــــــــ
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، و تمــاشــــــــــــــى م  125  000مــا ممموعــه    ال ــداة وأدــاليم  105الو يــات النــاجمــا عن ال وا ث التي أال   عن ــا  
. واســــــــــــــتـنادا إلى أحـدث التـقا  ا المـقدمـا نمزء من عم ـيا 2005ااتمـاف المـا  ل و ـيات التي تنوش  مـن  عـا  

ــندا  ل حد من مواطا ال وا ث ل شتاة  ــد الما  ا بموج  إطا  ســــــ ال دا وإد يما  67، أال   2030-2015الا ــــــ
في الماسا من ا،  68، ســـــــــــم ج  2019يين دوا  في عا  الال 9,3عن  ســـــــــــاسا ادتاـــــــــــاديا مباشـــــــــــاة ال اج 

 الاليين دوا ، في القصات الز اعي. 6,4 أو

في المــاســا من جمي  الب ــداة واألدــاليم التي تتوافا عن ــا اليــانــات عن الشتاة   30ولم ينشق ســــــــــــــو    - 18
ــي به في  في الماسا من إجمالي اإلنشاق الح ومي ع ى التم يم، نما  20 و 15ما الين    2015-2018 أو ـــــــــــ

 . 4إطا  المم  لتحقيق ذد  التنميا المستداما 

وناة إجمالي منح المســــــــاعدة اإلنماسيا الاســــــــميا ألج  الودمات ااجتما يا األســــــــاســــــــيا والممونا  - 19
في الماسا من إجمالي الد   القومي ل ب داة  0,02الا اسيا اإلنماسيا، المواــــــــــــــاــــــــــــــا ل حد من الشقا، يمث  

 .2019ا المساعدة اإلنماسيا في عا  المانحا أعضاء لمن 
 

 : ال ضاء على الج ع و  في  األدن الغعائي والتغعةا الم ّسنا و  زيز الزراعا المستدادا  2الهدف    

، ناة عدد األشــــــــوال ال ين يمانوة من الموت ع ى الاــــــــميد 19-حتى دب  تششــــــــي جاسحا نوفيد - 20
. وزادت الماسحا من أوجه الضـــــــــمف وأوجه  2014يا من  عا  المالمي ومن انمدا  األمن الا اسي يتزايد تد  م

ــوال ال ين يمانوة من نقد  ــو  في المنظومات الا اسيا المالميا، مما دد يؤد  إلى ز ادة عدد األشــــــ القاــــــ
ــاء ع ى الموت. و  ما ي وة ما الين   ــمو ا تحقيق ذد  القضـــــــــ التا يا المزمن بماات الماليين، و ز د من  ـــــــــ

ــافا إلى ذلك، 2020 ا دد ودموا بالشم  في ذوة الموت المزمن في عا   م يوة شـــــــود ئ 132و   83 . وإ ـــــ
 تزال الب داة واألداليم في جمي  أنحاء المالم تماني من أش ال متمددة من سوء التا يا.  ا

، أ  2019م يوة شــود في جمي  أنحاء المالم دد عانوا من الموت في عا   690و قد  أة داابا   - 21
م يوة شـــــــــــود تقا با  الل  مس ســـــــــــنوات.   60في الماسا من ســـــــــــ اة المالم، الز ادة دد ذا  8,9ما يمادل 

  و ة أحدث حثا  الماسحا ع ى الموت.  2021وستقد  التقدياات المست م ا المقا  نشاذا في تموز/يوليه 

 في الماسا من ســـــ اة المالم، من انمدا  األمن 25,9وتضـــــا  ما يقد  الب يوني شـــــود، أ  نســـــبا   - 22
م  أسـات ا تشات في ذ ف 2015في الماسا عا    22,4، مقاال  2019الا اسي الممتدل أو الشـديد في عا   . وسـُ

النسـبا في أما  ا الالتينيا ومنصقا البحا ال ا  بي، ع ى الاغم من تسـمي  أع ى المسـتو ات في أفا قيا جنوف  
 الاحااء ال با . 

في الماسا من  22  دوة ســـــن الوامســـــا، أ  حوالي  م يوة طش 149,2وع ى  ـــــميد المالم، يماني   - 23
، وذو ( 2) 2020جمي  األطشال، من التقز  )داــا القاما بالنســبا إلى الســن( وفقا ح ا التقدياات المتاحا لما   

. غيا أة ذ ف األ دا  دد تاتش  نتيما 2015في الماسا المســــــــــم ا عا    24,4ما يمث  انوشا ــــــــــا عن نســــــــــبا  
لحاـول ع ى األطمما الما يا و دمات التا يا األسـاسـيا  الل الماسحا، التي دد تما اسـتماا  القيود ع ى ا

 سنوات دب    و  أثاذا ال ام . 

 __________ 

، حيث لم يتم جم  اليانات استقااء األسا المييشيا عن داما األطشال  19-وفيداألثا ال ام  لماسحا ن  2020ا تم س تقدياات عا    (2) 
 وعماذم في ذلك الما  بسب  سياسات التباعد البدني.
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في المـاسـا   6,7أثا ال زال )نقد الوزة بـالنســــــــــــــبـا ل قـامـا( وز ـادة الوزة ع ى  ،  ( 2) 2020وفي عـا    - 24
ــن 38,9في الماسا )  5,7م يوة( و  45,4) ــي وة    م يوة( من األطشال دوة ســــــ ــا، ع ى التوالي. وســــــ الوامســــــ

ــيا، ف م  عدد األطشال ال ين عانوا من ال زال يز د  ال زال أحد أكثا الحاات تبثاا بالماسحا ع ى المد  القاـــ
في الماسا عما ناة مقد ا نتيما انوشا  ثاوة األسـا المييشـيا واا ـصاابات في توافا األطمما   15بحوالي 

ــا ــيا والقد ة ع ى تحم  ت اليش ا. نما أة ز ادة الوزة لد  األطشال )ثق  الوزة الما يا و دمات التا يا األســ ســ
بالنســـــــــبا إلى القاما( دد تاتش  في بم  الب داة واألداليم التي ح ج في ا األغ يا غيا الاـــــــــحيا مح  المواد 

 ت طو  ا. الا اسيا الصازجا والما يا والتي حدت في ا القيود ع ى التنق  من فال النشال البدني لشتاا

و ز د فقا الد  لد  النســاء من احتمال نشــوء نتاسب ســ بيا  يما يود  ــحا األم ات والمواليد. فشي عا    - 25
في الماسا    29,6في الماسا لد  النســـــاء في ســـــن اإلنماف، و    29,9، ال   ممدل انتشـــــا  فقا الد  في المالم  2019

اة ممدل اانتشـا  أكبا في وسـ  وجنوف ئسـيا، حيث ال   في الماسا لد  الحوام . ون   36,5لد  غيا الحوام ، و  
 في الماسا لد  النساء في سن اإلنماف.   47,5

ــاا  منتمي األغ يا في المدد المحدود من الب داة  - 26 ــ  اإلنتاج الز اعي ل   يو  عم  لد   ــ ومتوســ
واألداليم المشـــمولا بالد اســـات ااســـتقاـــاسيا أد  من متوســـصه لد  نبا  المنتمين ال ين ي ســـبوة أيضـــا د ال  

واألداليم المشــمولا  ياــ  إلى  ــمشي أو ثالثا أ ــما  الد   الســنو  لاــاا  المنتمين. وفي جمي  الب داة  
ــ ا ذنو  إنتاجيا عم  أكبا وت ســـ  د ال   ــيا التي ياأسـ ــا المييشـ ــاسيا تقا با، تحقق األسـ ــتقاـ ــات ااسـ بالد اسـ

 سنو ا أكبا مقا نا باألسا التي تاأس ا إناث. 

مقــدا    2020و  اــج الموزونــات المــالميــا من الموا د الو اثيــا النبــاتيــا ل غــ يــا والز اعــا في عــا    - 27
مانزا إد يميا ودوليا ل بحوث.    17 ال دا وإد يما و  114ماـــافا جينيا في   831ماليين مادة ُيحتشظ ال ا في  5,7

ــا   ــنوات المشــــــــ وع ى الاغم من ا تشات إجمالي عدد الموزونات المالميا، فقد انوش  ممدل نموذا  الل الســــــــ
 . 2020الما يا، ليب   أدنى مستو  له في عا  

ا عن ذد  الحشاظ ع ى التنوت الو اثي ل حيوانات الداجنا واألليشا، سواء في الميداة  وا يزال المالم بميد  - 28
في الماسا من ســـــالات الماشـــــيا المح يا    61أو في الماـــــا   المينيا. وا تزال حالا الوصا ال   تتما  له  

في الماسا من ا  74غيا مماوفا. فمن الين الســالات المحدودة المدد المشــمولا بااســتقاــاءات، يمتبا أة نســبا  
ــيا   ــ ي  ســــالات الماشــ ــا   المينيا مواد نا يا إلعادة تشــ ــا لوصا اانقاا ، اليد أنه ا يوجد في الماــ مما ــ

 ساللا ع ى الاميد المالمي.   7  700من أ   ما ممموعه  203المح يا في حالا انقاا  ا إا عن 

لمــاســا، فقــد زاد حمم ــا بــبكثا من في ا  5و ينمــا   ــج حاـــــــــــــــا الممونــا الز ا يــا ثــاالتــا في حوالي   - 29
 .2019ال يوة دوا  في عا   13، حيث ال   إجمالي المدفوعات 2002الضمف من  عا  

ولوحظ اتمـاف مصاد نحو اانوـشا  في نشـقات إعانات التاــــــــــــــديا التي ُأ صات ال ـا منظمـا التمـا ة   - 30
إلى   1999الاليين دوا  في عا    6,7 المالميا. وانوش  إجمالي النشقات السنو ا المب   عن ا من ذ وة ال اج

، اعتمد أعضــاء منظما التما ة المالميا 2015. وفي نانوة األول/ديســمبا 2018م يوة دوا  في عا   138
ــتحقادات   ــبة المنافســــــا في ممال التاــــــديا، ووافقوا  ســــــميا ع ى إلااء جمي  أشــــــ ال ااســــ القاا  الوزا   بشــــ

 المتم قا بحعانا الااد ات الز ا يا. 
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وع ى الاــــميد المالمي، انوش  عدد الب داة واألداليم التي تماني من ا تشات أســــما  المواد الا اسيا  - 31
، م  ااسـتثناء الم حوظ لبم  الب داة في وسـ  وجنوف وغاف ئسـيا وشـمال  2019إلى عا     2014من عا   

 أفا قيا، بسب  انوشا  توافا األغ يا األساسيا مح يا وانوشا  قيما المم ا.
 

 : ضمان  مّتم الجملم بأنماط علش ص لا وبال فاهلا في جملم األعمار 3الهدف    

ــحيا، بما في ذلك 19-دب  تششـــــــي جاسحا نوفيد - 32 ، ناة دد أحاز تقد  في المديد من المماات الاـــــ
تحســــين  ــــحا األم ات واألطشال، وز ادة التاصيا بالتحاــــين، والحد من اإل ــــابا باألماا  الســــا  ا، وإة 

. وأد  اا ــــــــــصااف  2030بح ول عا   3ي ن ذلك بالســــــــــاعا ال ا يا لتحقيق الاايات المد جا في ال د    لم
الناجم عن الماسحا احة إلى ودف التقد  المحاز، ال  وع س بم  الم اســــــــــ  التي تحققج. ووفقا لد اســــــــــا  

  ع ى تششــــــــي اســــــــتقاــــــــاسيا أجا ج مؤ اا، ا تزال ذناك ا ــــــــصاابات نبياة تســــــــتما بمد ماو  أكثا من عا
في المـاـسا من الب ـداة واألدـاليم يب   عن تمصـ  واحـدة أو أكثا من الوـدمـات    90المـاسحـا، حيـث ا يزال نحو  

ــحيا تبثاا بالماسحا الودمات المتم قا باا ــــــصاابات المق يا  ــيا. ومن أكثا الودمات الاــــ ــاســــ ــحيا األســــ الاــــ
المناطق المدا  ا الم م او والسـ و وفياو  والماـبيا واا ـصاابات الناجما عن تماطي المود اتو وأماا   

و وفحد الســــــاطاةو والودمات المتم قا باألماا   Cو  Bنقد المناعا البشــــــا ا والت اف ال بد الشياوســــــي  
ــا  ا األ ا ، بما في ذلك ا تشات  ـــــا  الد  و داء الســـــ ا و وتنظيم األســـــاة ومن  الحم و و عايا   غيا الســـ

 والتحاينو والمال  ا.األسناة الماج او وسوء التا ياو 
 

 الص ا اإلنجابلا وص ا األم والطفل   

في المــــاســــا من الوادات في جمي  أنحــــاء المــــالم   83، جات  2020-2014وفقــــا لبيــــانــــات الشتاة   - 33
ــبا  ــات وداالالت، مما يمث  ز ادة مقا نا النســ ــحيين مؤذ ين، بمن في م أطباء ومما ــ ــاسيين  ــ ــاعدة أ اــ بمســ

إلى ع س   19-. ودد تؤد  جاسحا نوفيد2013إلى عا     2007ي الشتاة من عا  في الماسا المســــــــــــم ا ف 71
الم اســــــــــــ  التي تحققج في التاصيا بالاعايا الاــــــــــــحيا ع ى أيد  عام ين مؤذ ين أثناء الوادة وإلى تمصي   

 الودمات الاحيا ل م ات.

 ن الودــايــا من ــا، حيــث وأحاز المــالم تقــدمــا نبياا نحو تحقيق ذــد  إن ــاء و يــات األطشــال التي يم - 34
مولود  1 000حالا وفاة ل     38إلى   76انوش  ممدل و يات األطشال دوة ســـــــن الوامســـــــا في المالم من  

حـالـا وفـاة ل ـ     17إلى    30. وانوش  ممـدل و يـات المواليـد في المـالم من  2019و    2000حي الين عـامي  
دب     2019ماليين طش  في عا    5,2توفي    مولود حي في الشتاة نشس ا. وحتى م  إحااز ذ ا التقد ، 1  000

م يوة، في الشـــــــ ا األول من   2,4ال وغ م ســـــــن الوامســـــــا، م  ودوت ما يقاف من ناـــــــف ذ ف الو يات، أ  
الصشــــ  غيا مماو  حتى احة، يم ن أة يمصــــ    بقــــاء  ال ــــامــــ  ل مــــاسحــــا ع ى  الحيــــاة. ولان نــــاة األثا 

 ق ة ل حياة مسا  التقد  المحاز، ال  أة يم س اتماذه.اا صااف ال بيا في استماا  تنشي  التد الت المن 

عاما( الالتي ت برى  49إلى  15وع ى  ــــــــــــميد المالم،   ج نســــــــــــبا النســــــــــــاء في ســــــــــــن اإلنماف ) - 35
في الماسا الين عامي  77احتياجات ن في ممال تنظيم األســــاة الوســــاس  من  الحم  الحديثا مســــتقاة في حوالي 

ــو  2021و   2015 ــحااء ال با  و    56، ولم تب   ســـــــــــ في الماسا في   52في الماسا في أفا قيا جنوف الاـــــــــــ
أوقيانوســــــــــــيا، باســــــــــــتثناء أســــــــــــتااليا ونيوز  ندا. ودد يؤد  اســــــــــــتماا  الماسحا إلى انوشا  ذ ف األ دا  نتيما 
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ــ ا اإلمداد وانوشا  فال الحاــــــول ع ى  دمات تنظيم األســــــاة، في حين أة النوايا  ــ ســــ لال تالات في ســــ
 الواو ا واحتياجات تنظيم األساة لد  النساء في سن اإلنماف دد تتايا أيضا.المتم قا ب 

مااذقـا يتااوح عماذـا   1  000وادة ل ـ     56وانوش  الممـدل المـالمي ل وادات لـد  المااذقـات من   - 36
في    1  000ل ــ     41و    2015في عــا     1  000وادة ل ــ     45إلى    2000ســــــــــــــنــا في عــا     19و    15الين  
شاوتج اانوشا ـــــــــات تباينا نبياا الين المناطق، حيث حدث أكبا انوشا  في وســـــــــ  وجنوف  . وت 2020 عا 

 . 2020في عا   1 000وادة ل    24إلى  2000مااذقا في عا   1 000وادة ل    70ئسيا من 
 

 األد اض الساريا   

ل     إ ــــــــــابا  0,48 غم انوشا  ممدل اإل ــــــــــابات المديدة بشياو  نقد المناعا البشــــــــــا ا من   - 37
  2010الين عامي    1000ل     0,37عاما( إلى  49إلى  15شـــــــــــود غيا ماـــــــــــاف من البالاين ) 1 000

. وحــدث أكبا انوشــا  في أفا قيــا جنوف  2020، فقــد  ــ  أكبا ب ثيا من ال ــد  المــالمي لمــا   2019 و
ا. وا تزال  الاــــحااء ال با ، وذي المنصقا التي في ا أكبا عدد من الماــــاالين بشياو  نقد المناعا البشــــا  

ذناك أوجه تشاوت نبياة في الحاــول ع ى  دمات الودايا من الشياو  وا تبا  اإل ــابا به والمالج منه في  
ســــببج   19-جمي  المناطق والب داة واألدســــا  الســــ انيا دا   الب داة. وذناك أدلا تشــــيا إلى أة جاسحا نوفيد

اـ ا، بمـا في ذـلك الشحد وـ دء المالج و ـتاة  ا تالا نبياا في  ـدمـات م ـافحـا فياو  نقد المـناعـا البشــــــــــــــ 
 ال نو  الصبي الصوعي والمالج الوداسي دب  التما  لإل ابا.

في الماسا من م بالاوة،   56ماليين شــود بالســ ،  10، أ ــي  ما يقد  بحوالي 2019وفي عا   - 38
ــاالوة بشياو   8,2  في المــاســا أطشــال، و  12في المــاســا بــالاــات، و    32و   نقد المنــاعــا   في المــاســا ماـــــــــــــ

البشـــــا ا، مما يمم  من ذ ا الداء الســـــب  الاسيســـــي ل وفاة بســـــب  عام  ممدي واحد. وع ى الاـــــميد المالمي، 
  2000شـــود في عا   100  000حالا جديدة وحالا انت ا  ل    174انوش  ممدل اإل ـــابا بالســـ  من 

ــبته 2019في عا    100 000حالا ل    130إلى  ــا نســــــ في الماسا  الل الشتاة،  25، وذو ما يمث  انوشا ــــــ
ــبا  ــا ا النســـــــــــ ــ  لد  غيا حام ي فياو  نقد المناعا البشـــــــــــ م  انوشا  ممدل الو يات الناجما عن الســـــــــــ

الماسا في الشتاة نشســ ا. و غم اانوشا  المشــ ود في ع ء الما ، ما زالج ذناك فموات نبياة في   في 45
ــج وتياة التقد  الحاليا با ــف عن الما  وعالجه، وليسـ ــ   ال شـ ــاء ع ى السـ ــاعا ال ا يا لتحقيق غايا القضـ لسـ

  465 000، نانج ذناك  2019. و شــــ   الســــ  المقاو  ل دو ا ت ديدا مســــتماا، فشي عا   2030بح ول عا  
في المــاســا من   78حــالــا جــديــدة مقــاومــا لــدواء   شــامبيســــــــــــــين، الــ   يمــد الويــا  األول واألنم ، ونــاة لــد   

، انوش  عدد األشــــوال ال ين 19- ا متمددة. ونتيما لماسحا نوفيدالماــــاالين بالســــ  ســــاللا مقاوما ألدو 
ماليين شـود مقا نا بالما  السـاالق، وذو ما يمث   1,4بحوالي  2020ت قوا الاعايا الالزما ل سـ   الل عا  
 في الماسا. 21انوشا ا في مستو ات المالج النسبا 

 1 000حالا ل     57 ا عند حوالي ، اســـــــتقا ممدل اإل ـــــــابا بالمال  2019و   2015و ين عامي   - 39
شـود مما  ل وصا. ولن يتبتى تحقيق ذد  منظما الاـحا المالميا المتمث  في  ش  حاات اإل ـابا  

ــبا   2020بالمال  ا في عا   ــيشوت النســــ ، ال   ممموت حاات المال  ا  2019في الماسا. وفي عا    37حيث ســــ
شـــــــــــــود. وتقو  الشموات   409  000بحياة نحو  م يوة حالا، وأود  الما  229في جمي  أنحاء المالم 

في التمو   وفي الحاــــــول ع ى األدوات المنق ة ل حياة الم ود المالميا الااميا إلى نبح جماح الما ، ومن 
 إلى ز ادة انت ا  م افحا ذ ا الما . 19-المتود  أة تؤد  جاسحا نوفيد
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  بشـــ   نبيا من حاات اإل ـــابا المديدة لد  الا ـــ  التق ي  Bوأتاح اســـتودا  لقاح الت اف ال بد   - 40
ــيبوا بالمدو   Bبمدو  فياو  الت اف ال بد   ــا ال ين أ ـ ــن الوامسـ ــبا األطشال دوة سـ ــج نسـ المزمن. وانوشضـ

. وفي جمي  أنحاء 2020في الماسا في عا     0,9في الماسا في فتاة ما دب  التحاــــــــين إلى  4,7المزمنا من  
في الماسا من انتشــا  الشياو  لد  األطشال دوة  1في تحقيق نســبا   المتمث   2020المالم، تحقق ذد  عا   

ســــــــــن الوامســــــــــا. و  ز  ال ل ج ود إ ــــــــــا يا لز ادة التاصيا من أج  تحقيق الاايا المد جا في ذد  التنميا 
 .2030في الماسا بح ول عا   0,1المستداما المتمث ا في تحقيق نسبا انتشا  في حدود 

ال يوة شــــــــــــــود إلى المالج والاعـاـيا باــــــــــــــو ة جمـا ـيا   1,74عن احتـياج  ، ُأال    2019وفي عـا    - 41
وعددا   2010ال يوة في عا    2,19فاديا من أماا  المناطق المدا  ا الم م ا، و مث  ذلك انوشا ــــــا من  أو

. وانوشا  عدد األشـــــــــــــوال ال ين 2018م يوة شـــــــــــــود عن المدد المب   عنه في عا   12يق  بما دد ف  
يمود الـد جـا نبياة إلى القضـــــــــــــــاء ع ى ما  واحـد ع ى األدـ  من أماا  المنـاطق  يحتـاجوة إلى تـد الت  

 .2010ال دا وإد يما من  عا    42المدا  ا الم م ا في 
 

 األد اض غي  الساريا والص ا ال  للا والمخاط  البيئلا   

ناجما عن   2019في الماسا من جمي  الو يات في عا    74ع ى الاـــــــــميد المالمي، نانج نســـــــــبا  - 42
أماا  غيا ســـــــــــا  ا. وانوش  احتمال الوفاة من أ  من األماا  غيا الســـــــــــا  ا األ  ما الاسيســـــــــــيا )وذي 
أماا  الق   واألو يا الدمو ا والســـــاطاة والســـــ ا  وأماا  الم از التنشســـــي المزمنا(، الين ســـــني الثالثين  

. وا ي شي ممـدل اانوشـا  2019في المـاسـا عـا     17,8إلى    2010في المـاسـا عـا     19,9والســــــــــــــبمين من  
ع ى  ـاو ة إيالء مز د من ااذتما  ل تد الت من أج     19-لتحقيق الاايا من ال د . وأكدت جاسحا نوفيد

م افحا األماا  غيا السا  ا، حيث إة األشوال ال ين يمانوة من أماا  غيا سا  ا نامنا أكثا عا ا  
 .19-ياو  نوفيدلوصا اإل ابا ببماا  شديدة والوفاة الناجما عن ف

. وانوش  ممــدل الو يــات بــاانتحــا  في 2019حــالــا انتحــا  في عــا     700  000وودمــج حوالي   - 43
ل ـ   9,2إلى   2000شــــــــــــــود في عـا     100  000حـالـا وفـاة ل ـ     13في المـاـسا، من   29المـالم النســـــــــــــــبا  

 .2019في عا   100 000

اات من ال حول النقي ل   شــــــود يب   لت   5,8، ال   ااســــــت الك المالمي ل  حول 2019وفي عا   - 44
 .2010لتاات في عا   6,1في الماسا عن  5عاما أو أكثا، وذو ما يمث  انوشا ا دد ف  15من المما  

ــبا  - 45 ــابات الناجما عن حوادث الماو  النســـــ في   8,3وانوش  الممدل المالمي ل و يات بســـــــب  اإل ـــــ
في    100  000ل ــ     16,7إلى    2010  شــــــــــــــود في عــا   100  000حــالــا وفــاة ل ــ     18,1المــاســا، من  

ــا  ــد أنـــه توفي  2019 عـ ــا     1,3. اليـ ــالم في حوادث ماو  عـ ــاء المـ ،  2019م يوة شــــــــــــــود في جمي  أنحـ
الماسا من م من الشتياة والاجال. ولان نانج الب داة المنوشضا الد   تش د ممدات امتالك ل مانبات  في 75

أ ــــــــــــــمـا  مـا ذو ع ـيه في    3,5الو ـيات يزـ د في ـا بمقـدا   أدنى من ـا في البـ داة الماتشمـا اـلد ـ ، فـحة ممـدل
الب داة الماتشما الد  . ونانج اإل ـــــابات الناجما عن حوادث الماو  الســـــب  الاسيســـــي ل وفاة الين الشـــــباف  

 عاما في جمي  أنحاء المالم. 29و  15ال ين تتااوح أعما ذم الين  

ــا  اســــــــــــــتممــال التب  في المــالم لــد  الاجــ  - 46 إلى   2000في المــاســا عــا     50ال من  وانوش  انتشـــــــــــــ
.  2018في الماسا عا    8,5إلى   2000في الماسا عا    16,7، ولد  النسـاء من 2018الماسا عا   في 38,6
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وع ى الاغم من ذلك، ااتماذات اإليمااليا، ُدد  عدد األشــــــــــــــوال المتوفين من األماا  المتاــــــــــــــ ا بالتب   
 . 2017ماليين شود في عا   8,1يتماوز  بما

. و غم 2019شـــــود في عا     84 000ونانج حاات التســـــمم غيا المتممد ســـــببا لوفاة أكثا من  - 47
، فال تزال ممدات ا ماتشما نســـبيا في الب داة المنوشضــا  2000أة عدد ذ ف الو يات ينوش  باطااد من  عا  

ات التســـــــــمم الد  ، حيث تز د عن  ـــــــــمف المتوســـــــــ  المالمي. وحدث ث ث جمي  الو يات الناجما عن حا
 المتممد في أفا قيا جنوف الاحااء ال با . غيا
 

 النُّظم الص لا والتم يل   

ا وفمالياف من حيث الت  شا في المالم. ولان ناة  - 48 يمتبا التحاــين أحد أكثا التد الت الاــحيا نماحف
الماسا في  في  85إلى   2000في الماسا في عا   72نصاق التاصيا بالتحاـــــــــــين لد  الا ـــــــــــ  دد ا تش  من  

م يوة طشــ  لم يت قوا    19,7، فــحة التقــدياات تشــــــــــــــيا إلى وجود  2019دبــ  أة يتممــد حتى عــا     2015 عــا 
ــنت م األولى من الحياة في عا   ــيا  الل ســـ ــاســـ ــبا التاصيا  2019ال قاحات األســـ ــافا إلى ذلك، فحة نســـ . وإ ـــ

اإل ــابات باالت اف الاسو ، لم تاــ   المالميا ال قاح الم و ات الاسو ا المتقا ة، ال   يم ن أة يوش  بشــدة  
في الماسا. والحاـــــــبا ما  شـــــــديد المدو ، ول لك نانج نســـــــبا التاصيا بال قاح بماعتين، التي  50بمد إلى 
 ، غيا نا يا لمن  حاات تششي الحابا.2019في الماسا في عا   71ال اج 

ــيا، التي تقا  بمؤشـــا - 49 ــاسـ ــينات في الودمات الاـــحيا األسـ تاصيا الودمات في إطا    وزادت التحسـ
ــ  عالمي دد ف   ــام ا، من متوســـــــــ ــحيا الشـــــــــ ــ     45التاصيا الاـــــــــ في   66إلى   2000في عا    100من أ ـــــــــ

ــا ل تد الت  2017 عا  ــاســــــ ــا الد   أكبا دد  من التقد  يمز  أســــــ ــم ج الب داة واألداليم المنوشضــــــ . ودد ســــــ
، وتمثـ  الب ـداة واألدـاليم 2010منـ  عـا   المتم قـا بـاألماا  الممـديـا. وم  ذلـك، تبـاطـبت وتياة إحااز التقـد   

ــا ة من النزاعات عموما أكثاذا تب اا عن الان . وتحيد جاسحا نوفيد ــد فقاا وت ك المتضـــــــــ بالتقد    19-األشـــــــــ
 المحاز بميدا أكثا عن المسا  الاحيح.

في الماسا من ســـــــ اة   12,7م يوة شـــــــود، أو   927، ناة ما يقدر  النحو 19-ودب  جاسحا نوفيد - 50
ــبا  ا في الماسا من ميزانيات  10لمالم، يدفموة ت اليف الاعايا الاـــــــــــــحيا من مال م الوال بما يتماوز نســـــــــــ

في الماسا من ميزانيات األسـا   25أسـاذم المييشـيا، الينما تماوزت حاـا اإلنشاق ع ى الاعايا الاـحيا نسـبا  
ــ   ما يش   ت ديدا أكبا لإلنشاق في الماسا من س اة المالم، م 3ماليين شود، أو  209المييشيا بالنسبا لــــــــــ

 ع ى الس   والودمات األساسيا األ ا  مث  الا اء والتم يم.

وزادت المســــاعدة اإلنماسيا المقدما من الم ات المانحا الاســــميا إلى الودمات الاــــحيا األســــاســــيا   - 51
. و مثــ  2019ال يوة دوا  في عــا     11و  اــج    2010في المــاســا بــالقيمــا الحقيقيــا منــ  عــا     59النســــــــــــــبــا  

الاـــــــــــــندوق المالمي لم افحا اإليدز والســـــــــــــ  والمال  ا وتحالف غافي، والوايات المتحدة األما  يا أكثا من 
ال يوة دوا  ع ى التوالي. وفي    1,8ال يوة دوا  و    1,9ال يوة دوا  و    2,4ناــــــــــــــف ذــ ا الممموت، التوفيا  

ال يوة دوا  ع ى م افحا   2,2  ســـاســـيا، والاليين دوا  ع ى الاعايا الاـــحيا األ  3,4، ُأنشق نحو 2019 عا 
 ال يوة دوا  ع ى م افحا المال  ا. 2,2 األماا  الممديا، باستثناء فياو  نقد المناعا البشا ا/اإليدز، و

. 19-و وجد المام وة في الممال الاـــــــــــحي في الوصول األماميا لم ود التاـــــــــــد  لماسحا نوفيد - 52
ت ك التي لدي ا دوة عام ا  ــحيا محدودة، من ديود أكبا  يما يتم ق التقديم  وتماني الب داة واألداليم، وا ســيما  
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ــتنادا إلى البيانات المتم قا بالشتاة  ــيا. واســ ــاســ ، تب   نثافا المام ين في  2018-2013الودمات الاــــحيا األســ
ــماليا أكثا من  ــما، وذو ما يمث  أكثا م 10 000ل     150ممالي التما   والقبالا في أما  ا الشــــــــ ن نســــــــ

أ ــما  ما ذي ع يه في شــمال أفا قيا وجنوف   8أ ــما  ال ثافا في أفا قيا جنوف الاــحااء ال با  و   15
نسـما،   10 000ل     25ئسـيا. وا تزال نثافا األطباء في أما  ا الشـماليا وأوقيانوسـيا وئسـيا الوسـصى حوالي 

 نسما في أفا قيا جنوف الاحااء ال با . 10 000ل    2مقا نا ف 
 

 ضمان الت للم الجيد المنصف والشادل للجملم و  زيز ف ص الت ّلم ددى ال لاة للجملم   -   4هدف  ال   

. ودب  انتشا  الماسحا، ناة “كا ثا تشم  جيال ببكم ه”ع ى التم يم ذو  19-إة تبثيا جاسحا نوفيد - 53
اإلنمــاسيــا ل لعيــا. ودــد نــاة إلغالق  التقــد  بصياــا بــالشمــ  وغيا نــا  لتحقيق الاــايــات التم يميــا في األذــدا   

المـدا   بســــــــــــــبـ  المـاسحـا عوادـ  مـدماة ع ى تم م األطشـال و فـاذ م. و تو ف ماـات الماليين من األطشـال  
ــباف عن الان  في تم م م، وذو األما ال   ســـــت وة له ئثا  طو  ا األج . و مد ماو  عا  ع ى الدايا  والشـــ

الف في جمي  أنحــاء المــالم متــبثا ن بــاإلغالق ال  ي أو المزسي ، ا يزال ث ثــا الص19-أزمــا جــاسحــا نوفيــد
ــتشادة من التم يم عن بمد  ل مدا  . و تما  األطشال األكثا  ــــــمشا وأولاك ال ين ليســــــج لدي م إم انيا ااســــ

 بش   متزايد لوصا عد  عودت م أالدا إلى المد سا وإجبا ذم ع ى زواج أو تشاي  األطشال.

م يوة طش  وشـــــاف ئ ا ن )من الاـــــف   101إلى أة مســـــتو  إجادة القااءة لد   وتشـــــيا التقدياات  - 54
إلى ما دوة الحد األدنى بسب  عواد  الماسحا، التي دضج    2020األول إلى الاف الثامن( تااج  في عا  

ــتو ات  ــيا. و م ن أة تتحســــن مســ ع ى الم اســــ  التم يميا التي تحققج ع ى مد  الســــنوات المشــــا ن الما ــ
، ول ن شـــــا صا ت ا س ج ود اســـــتثناسيا ل  ف الم ما من  الل اســـــتااتيميات 2024ااءة بح ول عا  إجادة الق

 استد اكيا وتمو ضيا.

ــاة، ناة  - 55 ــميد  53ودب  الماسحا مباشــ ــدد إتما  تم يم م الثانو  ع ى الاــ ــباف باــ في الماسا من الشــ
في الماسا. ودد يتباطب ا تشات    29ء ال با  المالمي، وإة لم ت ن ذ ف النسـبا تتماوز في أفا قيا جنوف الاـحاا

ممدات إتما  الد اسـا أو يتااج  تبما لمدد إغالق المدا  ، وذو ما سـيؤد  إلى  سـا ة في التم م و ؤثا ع ى 
حـافز االتحـاق بـالمـدا  ، وتبمـا لمـد  تزايـد الشقا المحتمـ ، ممـا ســــــــــــــيز ـد من المقبـات التي تواجـه األطشـال  

 المحاومين.

ال دا وإد يما ممظم ا من الب داة واألداليم   76ا البيانات من الشتاة السابقا ل ماسحا المتم قا الـــــــــــــ وتشي  - 56
من نـ     7، إلى أة  2020إلى عــا     2012المنوشضـــــــــــــــا والمتوســــــــــــــصــا الــد ــ ، التي تاصي الشتاة من عــا   

فات نبياة الين سـنوات ذم ع ى مسـا  النمو الاـحيح، دوة وجود ا تال 4و  3أطشال تتااوح أعما ذم الين   10
المنســين. وم  ذلك، فحة المديد من األطشال الاــاا  ا يســتصيموة االتحاق بالتم يم المب ا بســب  الماسحا،  
وذم ـبالـتالي يمتمـدوة احة اعتمـادا ن ـيا ع ى من يـقدموة ل م الاعـاـيا لتنشــــــــــــــات م. ومن شــــــــــــــبة الظاو  غيا 

تقا  إلى الشال التم يميا  الل الســـــــــــــنوات األولى أة احمنا، والتشاعالت الســـــــــــــ بيا م  مقدمي الاعايا، وااف
 تؤد  إلى نتاسب ا  جما في ا، تؤثا ع ى إم انات األطشال لبقيا حيات م.

وا تش  ممدل المشا نا في التم ُّم المنظرم دب  سنا واحدة من سن االتحاق الاسمي بالتم يم ااالتداسي  - 57
في المــاســا في    73إلى    2010في المــاســا في عــا     65ن  بــاطااد في الســــــــــــــنوات التي ســــــــــــــبقــج المــاسحــا، م

في المـاـسا. ودـد تحقق   100في المـاـسا ونحو  12، ول ن م  تـباين الين البـ داة واألدـاليم يتااوح الين  2019 عـا 
الت افؤ الين المنســـــــــين في ن  منصقا. و   التقد  المحاز ع ى مد  الســـــــــنوات الما ـــــــــيا مما ـــــــــا ل وصا  
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ماافق التم يم المب ا والمـدا   ااالـتداسـيا أالواال ـا في ممظم البـ داة واألدـاليم،  بســـــــــــــــب  إغالق 2020عـا    مـن 
وذو مـا أعـاق إم ـانـيا الحاــــــــــــــول ع ى التم يم أو ديـبدذـا، وا ســــــــــــــيمـا ـبالنســـــــــــــــبا ل طـشال من البـ داة واألـداليم 

 المنوشضا الد   والمتوسصا الد  .

يم وفي نتاسب التم م داسما  يما يتم ق بممموعا وا تزال التشاوتات في إم انيا الحاــــــــــــــول ع ى التم  - 58
ــن   من المؤشــــــاات التم يميا. فم ى ســــــبي  المثال،    عدد النســــــاء والشتيات الم مات بالقااءة وال تابا، في ســــ

 ــــــــــــــبي و جـ  م م بـالقااءة وال تـابـا من نشس الشاـا   100اماأة وفتـاة فق  ل ـ     92عـامـا أو أكثا، يمـادل   15
ولم يحقق ما يقاف من ناــــــــــــف الب داة واألداليم التي تتوفا بشــــــــــــبن ا اليانات حديثا   .2019المما ا في عا  

الت افؤ الين المنســــــــين  يما يود إتما  الماح ا ااالتداسيا، ولم يســــــــم  ســــــــو  عدد د ي  من الب داة واألداليم 
مود  المااافي  الت افؤ في نســـــــــــــ  االتحاق بالتم يم المالي. وعادة ما ت وة أوجه التشاوت أكثا شـــــــــــــدة تبما ل 

الحضـــــا /الا شي ولثاوة األســـــا المييشـــــيا، إذ لم يحقق ســـــو  ث ث الب داة واألداليم الت افؤ في إتما  الماح ا  
ــد  الب داة واألداليم ذ ا الت افؤ   ــو  ســــــ ااالتداسيا بحســــــــ  المود  المااافي الحضــــــــا /الا شي، ولم يحقق ســــــ

 داة أو األداليم ذات البيانات الحديثا الت افؤ في  بحســـــــــ  ثاوة األســـــــــا المييشـــــــــيا، الينما لم يحقق أ  من الب 
الحضـو  في الماح ا المامييا. ومن المتود  أة تؤد  الماسحا إلى تااج  في التقد  المحاز مؤ اا في اتماف 
تحقيق اإلناــا . فم  التحول نحو التم م عن بمد، يمد أفااد األســا المييشــيا األشــد فقاا وغياذم من الشاات 

م يشتقاوة إلى التم يزات مما يحام م من المشـا نا و مم  م أكثا عا ـا لالنقصات عن الد اسـا  الضـييشا أن 
 بش   داسم أو لشتاات طو  ا.

، فحة أكثا من ُ مس المدا   ااالتداسيا في جمي  أنحاء 2019إلى    2017ووفقا لبيانات الشتاة من  - 59
من ث ث ا إلى الماافق األساسيا لاس  اليدين. وفي أد    المالم غيا مم زة بمياف الشاف األساسيا، و شتقا أكثا

الب ــداة نموا، أكثا من ث ثي المــدا   ااالتــداسيــا غيا مم زة بــال  ا ــاء، وتســــــــــــــمــ  ممــدات أدــ  من ذلــك 
 يتم ق بالو ول إلى اإلنتانج وتوافا الحواسي  ألغاا  تا و ا في المدا  .  يما

ال يوة دوا  في  1,7ميا المواـــــــاـــــــا ل منح الد اســـــــيا إلى وا تش  حمم المســـــــاعدة اإلنماسيا الاســـــــ  - 60
ــا  وتانيا األو و ي ااتحاد وشـــ   .2017ال يوة دوا  في عا    1,3، مقا نا بمب    2019 عا   والمم  ا وفانسـ

 لماسا من ذ ا الممموت.ا في 55  والياباة السموديا  الما يا

دا   ااالتداسيا، وإة نانج ذ ف النســـبا في الماسا من مم مي الم  81، جا  تد     2019وفي عا   - 61
في المـاـسا(. ونتيمـا لـتدااليا   74في المـاـسا( وجنوف ئســـــــــــــــيا )  65أدـ  في أفا قـيا جنوف الاــــــــــــــحااء ال با  )

اإلغالق غيا المســـــــبوق المتو ة بســـــــب  الماسحا التي أدت إلى إغالق المدا   ال ام  أو المزسي في ممظم  
 ام ا التم يميا بشدة.الب داة واألداليم، تبثات القو  الم

 
    يق المساواة بين الجنسين و مكين كل النساء والفتلات   -   5الهدف    

أثا ســـــــــــــ بي ع ى التقد   19-كاة ل تدا يات ااجتما يا واادتاـــــــــــــاديا المتاتبا ع ى جاسحا نوفيد - 62
المتود  أة يز د زواج المحاز مؤ اا في المســـــــاواة الين المنســـــــين، فقد اشـــــــتد المنف  ـــــــد الماأة والشتاة، ومن 

األطشال بمد أة تااج  في الســــــــــنوات الســــــــــابقا، وتؤثا ز ادة أعمال الاعايا في المنزل ع ى النســــــــــاء بشــــــــــ    
ــين ال    غيا ــاواة الين المنسـ ــا ما لممالما عد  المسـ متناســـ . ودد أالازت الماسحا  ـــاو ة اتواذ إجااءات سـ
مســـا  الاـــحيح لتحقيق المســـاواة الين المنســـين. ودد أدت  يزال متششـــيا ع ى الاـــميد المالمي والمودة إلى ال ا

النسـاء دو ا حاسـما في التاـد  ل ماسحا الو ـش ن عامالت  ـحيات في الوصول األماميا، ومقدمات  عايا،  
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ومدياات وداسدات لم ود ااســـــــــــتمابا والتمافي. وم  ذلك، فحة تمثي  ن يظ  تمثيال ناداـــــــــــا في المنا ـــــــــــ   
ــح في ت ك الم ود. وتوفا األزما  القياديا البالاا األذميا، ــ   وا ــ ونثياا ما ا تااعى حقود ن وأولو ات ن بشــ

فا ـــــــــا إلعادة تشـــــــــ ي  وإعادة الناء النظم والقوانين والســـــــــياســـــــــات والمؤســـــــــســـــــــات من أج  تمز ز المســـــــــاواة 
 المنسين. الين

ــاء من التمت  ال ام - 63 ــاة الواجبا وا تزال القوانين التمييز ا والثااات القانونيا تمن  النســ   بحقوق اإلنســ
ال دا وإد يما، ا يواـد أكثا من ناـش ا حاـاـا ل نسـاء في   95الوا دة من    2020ل ن. ووفقا لبيانات عا   
في الماسا من ا التزامات في الميزانيا التنشي  تشـــــــــا مات تتاـــــــــد  ل منف  ـــــــــد   83البالماة الوطنيو وتمتمد  

ا إلى دوانين بشــــــــبة ااغتاــــــــاف تســــــــتند إلى مييا  الا ــــــــاو في الماسا من ا ا تزال تشتق 63الماأة،  غم أة 
ــش ا تقا با   90و حظا أكثا من  في الماسا من ا التمييز في المم  ع ى أســـا  نوت المنس، وم  ذلك فحة ناـ

زال ُيقيد عم  النســــــاء في بم  الو اسف أو القصاعاتو وا يمنح   م ا تقا با الماأة المســــــاواة في الحقوق   ما
 ا يود الزواج و دء إجااءات الصالق.م  الاج   يم

ــاسيا من الشتاة  - 64 ــتقاــــ ــات اســــ ــتند إلى د اســــ أة ما يقاف من   2018-2000وتؤند تقدياات جديدة تســــ
م يوة اماأة، أو واحدة من ن  ثالثا نسـاء، تما ـن ل منف المسـد  أو المنف المنسـي أو ل  ي ما ع ى  736

شود غيا المشيا، ماة واحدة ع ى األد  في حيات ن الدايا  يد الزوج أو المشيا، أو ل منف المنسي ع ى يد
وذو  دم لم يتايا إلى حد نبيا ع ى مد  المقد الما ــي. و بدأ عنف المشــيا في ودج   -عاما  15من ســن  

في المـاسـا من المااذقـات الالتي تتااوح أعمـا ذن   24مب ا، إذ تما  بـالشمـ  لمثـ  ذـ ا المنف مـا يقاف من  
ســنا والالتي ســبق   24و  20في الماسا من الشــابات الالتي تتااوح أعما ذن الين   26و ســنا،   19و  15الين  

 أة ناة ل ن شا ك أو زوج.

وع ى مد  المقد الما ــــي، انوشضــــج مما ســــا زواج األطشال انوشا ــــا نبياا، إذ انوشضــــج نســــبا  - 65
ــبا   ــميد المالمي النســــــ ــابات الالتي تزوبجن وذنب طشالت ع ى الاــــــ الماسا، من واحدة من ن  أ     في   15الشــــــ

. ونتيما ل  ا التقد ، تم تشاد  2020إلى واحدة من ن   مس شــابات في عا     2010شــابات تقا با في عا   
م يوة فتــاة. وم  ذلــك، فــحة احثــا  المميقــا المتاتبــا ع ى المــاسحــا ت ــدد ذــ ا التقــد ، إذ أة   25زواج نحو  

 عا ا لوصا زواج األطشال في المقد القاد  نتيما ل ماسحا. ماليين فتاة إ ا يا سي نب  10يا  إلى  ما

ال ـداف وإد يمـا تتانز في ـا ت ـك الممـا ســـــــــــــــا إلى أة مـا ا يقـ  عن   31وتشــــــــــــــيا البيـانـات الوا دة من   - 66
ــ يا. و غم إحااز بم  التقد ، ا تزال ذناك ال داة  200 ــاس ن التناســ م يوة اماأة وفتاة تما ــــن لتشــــو ه أعضــ

سنا   49 و  15فتيات ونساء تتااوح أعما ذن الين    10فتيات ونساء ع ى األد  من ن     9في ا    وأداليم تما ج
 ل  ا التشو ه، مما يمم  من ذ ف المما سا الضا ة مما سا ت اد ت وة شام ا.

إلى أة  2019و   2001ال دا وإد يما الين عامي  90وتشــــــــــــــيا أحدث البيانات التي ُجممج بشــــــــــــــبة  - 67
م  المنزلي وعم  الاعايا غيا المدفوت األجا في األيا  الماديا ودتا أكثا من الاجال  النســــــاء يقضــــــين في الم
 بماتين وناف تقا با.

ال دا وإد يما إلى أة المتوســــــ    135، أشــــــا ت البيانات الوا دة من  2021نانوة الثاني/ينايا   1وفي  - 68
في   25,6ا  الدنيا ل بالمانات ال    المالمي لنســـــــــــبا النســـــــــــاء أعضـــــــــــاء البالمانات ذات الاا  الوحيدة أو الا

عاما لتحقيق الت افؤ الين المنســين، في   40الماسا، وذو ما يشــ   اســتماا ا اتماف تاــاعد  بصيء ســيتص    
في الماسا أو أكثا من   40في الماسا. وذناك   36,3حين ال اج نســـــــــبا النســـــــــاء في ال ياات التداوليا المح يا  
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ــاء في البالمــانــات ذات الاا  ال ال ــدا وإد يمــا فق  وفي    23وحيــدة أو في الاا  الــدنيــا ل بالمــانــات في  النســـــــــــــ
ال دا وإد يما فق ، وذي نســ  تحققج من  الل اســتودا  التحاــيد المنســاني في   22الح ومات المح يا في  
 ممظم الب داة واألداليم. 

مـ ا المـالمـيا، في المـاـسا من القو  المـا 39، نـاـنج النســــــــــــــاء يمث ن مـا يقاف من 2019و ح ول عـا   - 69
.  2000نقال ماو ا من  عا    3في الماسا من المنا ـ  اإلدا  ا، الز ادة نسـبت ا    28,3ل ن ن ا يشـا ن سـو  

ــاء في القوة المام ا، وع ى  ــــــــاحبات المشــــــــا    ع ى وجه   و  دد األثا غيا المتناســــــــ  ل ماسحا ع ى النســــــ
ع ى الاــــميد المالمي الين المنســــين في   الواــــول، بم س اتماف التقد  الضــــاي  المحاز في تق يد الشموة

 المنا   اإلدا  ا.

ال دا وإد يما بشــــــــــــبة  ــــــــــــمانات اإلطا  القانوني الوطني  36الوا دة من   2020وُتظ ا اليانات عا   - 70
ــاواة في حقوق   ــاء المســ ــاو ا ل ماأة في م  يا األ ا ــــي أنه دد تحقق تحســــن نبيا في إ ســ ل شالا الحقوق المتســ

في الماسا(،  61سا( وو ـ  شـاول الحاـول ع ى موافقا الزوج ع ى الممامالت المقا  ا )في الما 69اإل ث )
ــي والقانوة المافي وتمثي  الماأة في   ــمي  األ ا ــــ في حين أة التقد  بصيء في بم  المماات من الين ا تســــ

 إدا ة األ ا ي.

تممي  بالتنميا ااجتما يا  وأثبج تم ين المز د من النسـاء بشضـ  ال واتف المحمولا أنه يسـ م في ال - 71
ال دا وإد يما تتوفا بشـــبن ا    66واادتاـــاديا. وم  ذلك، ناة متوســـ  م  يا ال اتف المحمول لد  النســـاء، في 

 نق  ماو ا مقا نا النسبا م  يت ا لد  الاجال. 8,5، أد  النسبا 2019إلى  2017اليانات تتم ق بالشتاة من  

التي توجد بشـــــبن ا   69ي الماسا من الب داة واألداليم الــــــــــــــــــــ ف 81، ناة يتمين ع ى 2018وفي عا   - 72
اليانات تحســيُن النظم التي تمم  ال ا لتتب  مواــاــات الميزانيا المتم قا بالمســاواة الين المنســين. وفي ســياق  

ــانيا في  19-جاسحا نوفيد ــام  ألدوات الميزنا المنســــ ــتودا  الشــــ ــ م تمز ز ذ ف النظم من  الل ااســــ ــيســــ ، ســــ
 لموا د من أج  تحقيق تما  ماات ل منظو  المنساني.تحسين توجيه ا

 
 كفالا   اف  الملاه وخددات الص ف الص ي للجملم وإدار ها إدارة دستدادا   -   6الهدف    

ــا    - 73 ــاف والاــــ ــوة الدوة  دمات مياف الشــــ ــا في جمي  أنحاء المالم يييشــــ ا يزال الباليين من البشــــ
ــ   مب ــحيا التي تدا  بشــــ ــا ا الاــــــحي والنظافا الاــــ ــحا البشــــ موة، وذي  دمات بالاا األذميا لحمايا الاــــ

ــا  فياو  نوفيد ــميد المالمي بممدل 19-واحتواء انتشـ ــتودا  المياف ع ى الاـ ــي، زاد اسـ . و الل القاة الما ـ
ــافا إلى اإلج اد الماسي، تواجه الب داة واألداليم تحديات  يز د ع ى  ــــــــــمف ممدل النمو الســــــــــ اني. و اإل ــــــــ

 وث الميـاف، وتـدذو  النظم اإلي ولوجيـا المتاــــــــــــــ ـا بـالميـاف، ونـد ة الميـاف النـاجمـا عن تايا متزايـدة ماتبصـا الت 
. 6المناو، وغياف التماوة بشـــــــبة المياف الماالاة ل حدود. والمالم ليس ع ى المســـــــا  الاـــــــحيح لتحقيق ال د   

  ة المياف إلى حد نبيا. و  ز  في ذ ا الادد تسا   ممدات التقد  الحاليا والن ب المت ام ا والشام ا إلدا

ــ وة ع ى  دمات مدا ة  2020و   2000وفي الشتاة الين عامي  - 74 ، زاد عدد ســــــ اة المالم ال ين يحاــــ
ال يوة نســما.   2,4بشــ   مبموة لتوفيا مياف الشــاف والاــا  الاــحي، ع ى التوالي، بمقدا  ال يوني نســما و 

 دمات مياف الشـــــــــاف المدا ة بشـــــــــ   مبموة،  وع ى الاغم من التقد  المحاز، لم يســـــــــتشد ال يونا شـــــــــود من 
ال يوة شـود من  دمات    2,3الاليين شـود من  دمات الاـا  الاـحي المدا ة بشـ   مبموة، و  3,6 و

. وا يزال واحد من ن  ثالثا أشوال في جمي  أنحاء المالم يشتقا 2020النظافا الاحيا األساسيا في عا  
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المياف في البيج، وذو ما يمم  م عا ـا بشـ    ال لشياو  إلى ماافق غسـ  األيد  األسـاسـيا بالاـاالوة و 
 .19-كوفيد

التي أال اج عن إجمالي توليد وممالما مياف الاـــــا  الاـــــحي في  42وفي الب داة واألداليم الـــــــــــــــــــ  - 75
ــ  2015 عا  ــ ال الممالما. ووفقا   32،  ضــــ ــ   من أشــــ ــحي لشــــ ــا  الاــــ في الماسا من تدفقات مياف الاــــ

في الماسا من مياف الاا  الاحي    56ال دا وإد يما،  ض  ل ممالما ما يقد  النحو   128ل بيانات الوا دة من 
 ممالما مبمونا. 2020التي ولدت ا األسا المييشيا في عا  

الـ دا وإد يمـا  89ل ن ـا  والبحياات وطبـقات المـياف المو ـيا في   2020و شــــــــــــــيا تقييم أجا  في عـا   - 76
ــ   من في الما 72إلى أة نو يا المياف في   ــا  الماسيا التي جا  تقييم ا جيدة. والحمايا أســـــــــــ سا من األجســـــــــــ

 اإل الح، ول لك يم  الشاوت احة في ال ل الم ود لحمايا ذ ف األجسا  الماسيا من الت وث.

و متبا تحســين نشاءة اســتودا  المياف إجااء  سيســيا من شــبنه أة يســ م في الحد من اإلج اد الماسي   - 77
إلى   2015دوا ا ل   متا م م  في عا   17,30 تشمج ال شاءة ع ى الاـميد المالمي من في الب داة. ودد ا

في الماسا. وشـــــ دت جمي  القصاعات اادتاـــــاديا   10، الز ادة دد ذا  2018دوا ا ل متا الم م  في عا   19
صات الاــناعي، في الماسا في الق 15، م  ز ادات النســبا 2015ز ادة في ال شاءة في اســتودا  المياف من  عا  

 في الماسا في دصات الودمات. 8في الماسا في القصات الز اعي، و  8و 

ــبا 2018وفي عا   - 78 ــميد المالمي النســ ــبا اإلج اد الماسي ع ى الاــ في الماسا، وذو   18,4، ُدد ت نســ
ال  . وتشــ د مناطق مث  غاف وجنوف ئســيا وشــم2015في الماسا في عا   18,2ما يمث  ز ادة مقا نا النســبا 

في الماسا، في حين شــ دت جنوف شــاق   70أفا قيا مســتو ات عاليا جدا من اإلج اد الماسي النســبا تز د عن 
ــتو ات اإلج اد   ــحااء ال با  ز ادة في مســــ ــيا وأما  ا الالتينيا ومنصقا البحا ال ا  بي وأفا قيا جنوف الاــــ ئســــ

 .2018إلى عا   2017الماسي في الشتاة من عا  

ال ـدا وإد يمـا ع ى المســــــــــــــا  الاــــــــــــــحيح لتحقيق ذـد  تنشيـ  اإلدا ة    129لم ي ن    ،2020وفي عـا    - 79
، اـل   يشــــــــــــــمـ  ئلـيات ل تموـ   والتنســــــــــــــيق الين القصـاعـات، وإدا ة  2030المت ـامـ ا ل موا د المـاسـيا بح ول عـا   

األحوا ، والا ــــــــــــد. و نباي أة يتضــــــــــــاعف ممدل التنشي  ع ى الاــــــــــــميد المالمي. وفي المديد من الب داة 
إلى انواال أوســــــ  أل ــــــحاف الماــــــ حا في إدا ة الموا د الماسيا من  الل   19-داليم، أدت جاسحا نوفيدواأل

 المشا نا في مشاو ات عبا اإلنتانج.

و ؤد  الن و  بالتماوة في ممال المياف الماالاة ل حدود دو ا حاسـما في من  نشـوف النزاعات ودعم  - 80
،  2020و  2017والتنميا المســتداما. اليد أنه وفقا لبيانات من عامي  الت ام  اإلد يمي األوســ  نصادا والســال 

ال دا وإد يما تتقاسم أن ا ا و حياات وطبقات مياف جو يا عاالاة ل حدود لدي ا تاتيبات    153فق  من الين   24فحة 
داليم في الماسا من مســــــاحا أحوا ــــــ ا الماالاة ل حدود، الينما لم يتماوز عدد الب داة واأل  100تشــــــاي يا تاصي 

 ال دا. 22في الماسا من أحوا  ا الماالاة ل حدود  70التي لدي ا تاتيبات مماث ا تاصي أكثا من 

وتشــــــــــــــ ــد النظم اإلي ولوجيــا ل ميــاف المــ بــا والموا د المتمــددة التي توفاذــا تاياا ذــاسال. إذ أة  مس   - 81
الســــصحيا. و تشادم ذ ا الو ــــ    أحوا  األن ا  في المالم تســــم  ز ادة أو نقاــــانا ســــا ما في مســــاحا المياف

غيا المسبوق بسب  الت وث في البحياات ال بياة واستماا  انحسا  وتدذو  األ ا ي الاطبا والتنوت البيولوجي 
، انوش  إجمالي مســـــــــــــاحا األ ا ـــــــــــــي الاطبا الدا  يا والبحا ا 2015و   1970ل مياف الم با. و ين عامي 
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ــاح يا النحو  أو ــا  الاابات. و م  ز ادة الم ود القاسما في الماسا، أ  ثالث  35الســــــ ا أ ــــــــما  ممدل انحســــــ
 لحمايا الُنظم اإلي ولوجيا المتا ا بالمياف وإ الح ا، والتسا   من وتيات ا بش   عاج .

ما لقصات  2019إلى   2015وفي الشتاة من  - 82 ،   ج مدفوعات المســـــــــــــاعدة اإلنماسيا الاســـــــــــــميا المقدر
يين دوا ، في حين ا تشمج التزامات المســــــــاعدة اإلنماسيا الاســــــــميا لقصات  الال 8,8المياف مســــــــتقاة في حوالي  

في   52في الماسا. وفي الشتاة نشســـــ ا، زاد اإلداا  بشـــــاول ميســـــاة ألد  الب داة نموا النســـــبا  9المياف النســـــبا  
في   8النســـــــبا   الماسا ليب   ال يوني دوا ، م  ز ادة منح المســـــــاعدة اإلنماسيا الاســـــــميا المقدما إلى ت ك الب داة

 الماسا فق .

التي ددمج تقا  ا، إجااءات   109، ناة لد  ث ثي الب داة واألداليم الـــــ  2019و   2018وفي عامي  - 83
محددة في القوانين أو الســياســات بشــبة مشــا نا الممتممات المح يا في إدا ة المياف والاــا  الاــحي. غيا 

من مشــــا نا الممتممات المح يا والمســــتمم ين في اإلدا ة  ال دا وإد يما فق  أال اج عن مســــتو ات عاليا  14أة 
 و ن  القاا  التماونيين.

 
 ضمان حص ل الجملم بتكلفا دلس رة على خددات الطاقا ال ديثا الم ث قا والمستدادا   -   7الهدف    

ــول ع ى  - 84 ــين إم انيا الحاــ ــي في تحســ ع ى الاغم من التقد  ال بيا المحاز ع ى مد  المقد الما ــ
ال  ا اء، وز ادة اســـتودا  الصادا المتمددة في دصات ال  ا اء، وتحســـين ال شاءة في اســـتودا  الصادا، لم يش ح 
المالم بمد في توفيا  دمات الصادا الحديثا الموثودا والمســـــــــــتداما الت  شا ميســـــــــــو ة ل ممي . و نباي أة ت وة  

 وج ود م افحا تايا المناو. 19-دالصادا النظيشا والمستداما في  ميم ج ود التاد  لماسحا نوفي 

إلى   2010في الماسا في عا    83وا تشمج نسـبا الحاـول ع ى ال  ا اء ع ى الاـميد المالمي من  - 85
ــنو  ل   ا ا دد ذا  2019في الماسا في عا   90 ــ  الســـ نقصا ماو ا. وانوش    0,876، م  ز ادة في المتوســـ

.  2019م يونا في عا    759إلى    2010ال يوة في عا    1,22الممز المالمي في الحاول ع ى ال  ا اء من  
م يوة شود في جمي    660ما يا  إلى   2030وع ى الاغم من الم ود ال بياة المب ولا، دد يبقى في عا  

ــافا إلى ذلك، فحة جاسحا نوفيد ســــتموق    19-أنحاء المالم مشتقا ن إلم انيا الحاــــول ع ى ال  ا اء. و اإل ــ
 ال  ا ا في المستقب .التقد  المحاز في ممال 

ــ   2019وفي عا   - 86 ــ ال الودود والت نولوجيا النظيشا  66، حاـــ ــ اة المالم ع ى أشـــ في الماسا من ســـ
ــبا ل شتاة  ، حدثج ممظم الز ادات في إم انيا الحاـــــول ع ى أشـــــ ال  2019-2010ألغاا  الص ي. و النســـ

المنوشضـــــــا والمتوســـــــصا الد   اكتظا ا بالســـــــ اة: الودود والت نولوجيا النظيشا ذ ف في أكثا الب داة واألداليم 
ــ ال الودود   ــوال ال ين يمتمدوة ع ى أشــــــ ــين وال ند. و تما  األشــــــ ــتاة والبااز   والاــــــ ــيا و اكســــــ إندونيســــــ
والت نولوجيا الم وثا لمستو ات عاليا من ت وث ال واء الدا  ي م  ما يتات  ع ى ذلك من عواد  و يما ع ى 

ا والم از التنشســـــــــي، وذو ما يز د من داال يت م لإل ـــــــــابا باألماا ، بما في ذلك نظا  الق   واألو يا الدمو  
 .19-فياو  ما  نوفيد

في الماسا   16,4وزادت حاــــــــــــــا الصادا المتمددة من ممموت ااســــــــــــــت الك الن اسي من الصادا من  - 87
ة من ممموت . وم  ذلك، ا تشمج حاـا ماـاد  الصادا المتمدد2018في الماسا عا    17,1إلى  2010 عا 

في الماسا في    11نقصا ماو ا فق  في عقد من الزمن، ولم تتماوز    2,5ااســت الك الن اسي من الصادا النســبا  
. وتؤثا الماسحا تبثياا متشاوتا ع ى تصو ا الصادا المتمددة في جمي  دصاعات ااستودا  الن اسي،  2018عا  
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، ول ن 2019مقـا نـا بمـا     2020مـاسـا في عـا   في ال  2إذ انوش  الص ـ  المـالمي ع ى ال  ا ـاء النســــــــــــــبـا  
 في الماسا تقا با ع ى أسا  سنو . 7استودا  مااد  الصادا المتمددة لتوليد الصادا زاد النسبا 

ميااجول ل   دوا  من إجمالي  5,6وا تشمج نثافا اسـت الك الصادا األوليا ع ى  ـميد المالم من   - 88
، أ  بممدل تحســـــــــن ســـــــــنو  متوســـــــــ  دد ف  2018يااجول في عا  م 4,8إلى   2010الناتب المح ي في عا   

في الماسا، فحة  2أيضـــــــــا إلى تحســـــــــن النســـــــــبا    2019في الماسا. وفي حين تشـــــــــيا التقدياات األوليا لما   2
في الماسا فق  بســـــــــب  الماسحا. وســـــــــيتمين أة  0,8تشـــــــــيا إلى تحقيق ممدل   2020التودمات المتم قا بما  

ــنو   يب   ــن الســـــــ ــ  التحســـــــ ــبا  2030، حتى عا  متوســـــــ ــنى تحقيق الاايا  3، نســـــــ  3-7في الماسا حتى يتســـــــ
 بال د . المتا ا

و  اـــج التـــدفقـــات المـــاليـــا الـــدوليـــا الموج ـــا إلى الب ـــداة النـــاميـــا دعمـــا ل صـــادـــا النظيشـــا والمتمـــددة  - 89
 ن ، ول2017في المـاسـا عمـا نـانـج ع يـه في عـا     35، أ  بـانوشـا  دـد ف  2018ال يوة دوا  في عـا    14

ــا    الصادا ال  اماسيا  2010في الماسا عما نانج ع يه في عا   32الز ادة دد ذا   في الماسا  27. وت قج مشــــ
، في حين اســتشادت من ذ ف التدفقات المشــا    المتم قا بالصادا الشــمســيا النســبا 2018من التدفقات في عا   

ــبا   26 ــيا النســـ ــبا  في الماسا، وط 8في الماسا، والصادا الحاا  ا األ  ـــ في الماسا، والصادات   5ادا الا اح النســـ
 في الماسا. 34المتمددة المتمددة أو األ ا  النسبا 

، ال   ناــــــــــــــيـ  الشاد الواحـد من دـد ات الصـادـا المتمـددة في الب ـداة النـاميـا 2019وفي ن ـايـا عـا    - 90
ــي  الشاد الواحد   7وال، أ  الز ادة دد ذا   219 ــاة طعيف عن ز ادة ناــــــ في الماسا  الل الما ، ول ن النقاــــــ

. و ــ  ناــــــــــــــيــ  الشاد الواحــد من دــد ات الصــادــا  2018في المــاســا في عــا     8,8من ت ــك القــد ات البــالاــا  
ســــــــ اني  الل الما  ، إذ زادت القد ات اإلجماليا بما يتماشــــــــى م  النمو ال2019ال  اماسيا مســــــــتقاا في عا  

في الماسا تقا با. وتوسـمج دد ات الصادا الشـمسـيا وطادا الا اح ع ى حد سـواء الوتياة أسـات ب ثيا  0,4النسـبا 
  22,2من النمو الســــــــــــــ ـاني، وذو مـا أد  إلى ز ـادات في ناــــــــــــــيـ  الشاد الواحـد من ذـ ف القـد ات النســــــــــــــبـا  

 في الماسا ع ى التوالي. 11,3 و
 

  االقتصيييييادي المط د والشيييييادل للجملم والمسيييييتدامم وال مالا الكادلا والمنتجام    زيز النم   -  8الهدف    
 و  في  ال مل الالئق للجملم 

، ناة متوســـــــ  نمو اادتاـــــــاد المالمي متباطاا أ ـــــــال. 2020في عا   19-دب  الدء جاسحا نوفيد - 91
بثيا ذاس  ع ى أودات المم   وتسـببج الماسحا في أسـوأ  نود ادتاـاد  عالمي من  ال سـاد ال بيا، وناة ل ا ت 

في الماسا من سـاعات المم  ع ى الاـميد المالمي مقا نا  8,8،  ـات ما نسـبته 2020والمدا ي . فشي عا  
م يوة و يشا الدوا  نام ، و ز د النحو   255، أ  ما يمادل 2019بالادم المســـــــــــم  في الا   األ يا من عا   

. ونانج فاتا المام ين 2009الماليا المالميا في عا   أ  ما أ ــــــما  ع ى الســــــاعات الضــــــاسما  الل األزما
ــاد المالمي ئ   حاليا في التمافي  ــوق المم . واادتاـ ــا ا جاباء األزما في سـ ــاء ذما األكثا تضـ ــباف والنسـ الشـ

 الب ء، وإة ناة النشال اادتااد  دد يظ  دوة المستو ات السابقا ل ماسحا لشتاة طو  ا من الزمن.

، 2018و    2014في المــاســا، في الشتاة الوادمــا الين عــامي    2و متوســــــــــــــصــه نحو  و مــد ممــدل نم - 92
في الماسا  1,3تتماوز ز ادة ناـــــــي  الشاد الواحد من الناتب المح ي اإلجمالي الحقيقي المالمي ما نســـــــبته  لم

اد جااء المـاسحـا. وُ تود  أة يزد  2020في المـاـسا في عـا    5,3، وُ قـدر  أة ينوش  النســـــــــــــــبا  2019في عـا   
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في المـاسـا في    3,6ناــــــــــــــيـ  الشاد الواحـد من النـاتب المح ي اإلجمـالي الحقيقي المـالمي ماة أ ا  النســــــــــــــبـا  
 .2022في الماسا في عا   2,6، و 2021 عا 

، 2019في المـاـسا في عـا    4,8وازداد الـناتب المح ي اإلجمـالي الحقيقي ألـد  البـ داة نموا النســـــــــــــــبا   - 93
 بسب  التمصي  الناجم عن الماسحا. 2020ي الماسا في عا  ف 1,3وُ قد  أنه انوش  النسبا 

في الماسا من الممالا المالميا،   60,2ودب  الدء الماسحا، ناة المم  غيا النظامي يشـ   ما نسـبته   - 94
ما يساو  ال يوني شود يمم وة في و اسف غيا نظاميا تشتقا إلى الحمايا األساسيا، بما في ذلك ااستشادة 

ال يوة عــامــ  في و ــاسف غيا   1,6اجتمــا يــا. ومــا يز ــد ع ى ثالثــا أ  ــات ذــ ا المــدد، أ   من الحمــايــا ا
نظـاميـا، إمـا تـبثاوا تـبثاا نبياا التـدااليا اإلغالق المتاــــــــــــــ ـا بـالمـاسحـا، أو نـانوا يمم وة في القصـاعـات األكثا 

ادة ســب  نســ   تضــا ا. وذم مما ــوة بشــدة لوصا الودوت في الااثن الشقا، وســيواج وة مشــاق أكبا في اســتم
  زد م  الل التمافي من األزما.

و قا ف متوســــــــ  فموة األجو  الين المنســــــــين في الب داة واألداليم التي تتوافا عن ا اليانات الدءا من  - 95
ــبته  2017حوالي عا   في الماسا، مما يشــــــيا إلى أة د   الماأة في الســــــاعا ذو، في المتوســــــ ،    12ما نســــ
ــبا     الاج ، في ناــــف عدد جمي  الب داة واألداليم التي تتوافا عن ا اليانات.  في الماسا من د 12أدنى النســ

غيا أة فموة األجو  ذ ف الين المنســين ذي عم يا حســااليا تقا بيا تســتند إلى متوســ  الد   في الســاعا من 
 دوة  ـــــــــــبص ا م  مااعاة القصات أو الم نا أو المســـــــــــتو  التم يمي أو الوباة الم نيا. وفي د اســـــــــــا عالميا،

ــين تب     ــاف   19  اـــــــــج منظما المم  الدوليا إلى وجود فموة في األجو  الين المنســـــــ في الماسا م  احتســـــــ
ــبته  ــيين ي ســــبوة،  يما نســ ــا أة اا تاــــا ــ حا. وتبين أيضــ في الماسا من الب داة واألداليم  87الموام  الماجب

ام وة في الم ن األوليا التي تتوفا عن ا اليانات حديثا، ما يز د ع ى  ــــــــــمف ما ي ســــــــــبه في المتوســــــــــ  الم
 الساعا. في

، حيــث ا تش  ممــدل البصــالــا النســــــــــــــبــا 2020م يونــا في عــا     33وزادت البصــالــا في المــالم بمقــدا    - 96
في الماسا. اليد أة أ دا  البصالا ا ُتظ ا ســــــــــــو  نســــــــــــبا  ــــــــــــاياة من الو اسف    6,5نقصا ماو ا ليب     1,1

 يوة شــــــــــــــود ئ ا ن ا يبحثوة ال مــا عن عمــ ، أو ذم م  81المشقودة جااء المــاسحــا. حيــث يتبين وجود  
. وتضــــا ت فاتا الشــــباف والنســــاء بشــــدة 19-البســــاطا عاجزوة عن إيماد عم  بســــب  القيود المتم قا ب وفيد

في المـاسا، ع ى  5في المـاسا و  8,7ما نســــــــــــــبـته   2020جااء األزما، حـيث ال   فـقداة الممـالا في مـا في عا   
 في الماسا لد  الاجال. 3,9في الماسا لد  جمي  البالاين، و  3,7التوالي، مقا نا النسبا 

، ناة أكثا من واحد من ن   مســا من شــباف المالم  ا ج داساة الممالا أو التم يم 2019وفي عا   - 97
. وتشـيا األ دا  الشاـ يا إلى أة ذ ا الممدل ا تش  من 2005أو التد   ، وذي نسـبا لم تتايا تقا با من  عا  

ال دا وإد يما تتوافا  49ال دا من أ ــــــــــ    42في   2020إلى الا   الثاني من عا    2019أل يا من عا   الا   ا
ــمف ألة يُ نر  ا ج داساة   ــباف بالضــ ــا من الاجال الشــ ــال أكثا عا ــ ــابات ننب أ ــ عن ا اليانات. و ما أة الشــ

ــاء ُدفمن إلى المصـاـلا أكثا من غي  اذن أثـناء المـاسحـا، فـحة من الممـاـلا أو التم يم أو الـتد ـ  ، و مـا أة النســــــــــــ
إلى تشادم الشموة المنسـانيا في  ـشو  الشـباف ممن ذم  ا ج داساة الممالا   19-الماجح أة تؤد  أزما نوفيد

 أو التم يم أو التد   .

، ع ى مســــــــــــــتو  اامتـثال الوطني لحقوق الممـ   2018و  2015ولم يصاأ تاييا يـُ نا، الين عـامي   - 98
  ا ت و ن الممييات والمشاو ا المما يا.األساسيا المتمث ا في حا 
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ــاد   - 99 ــياحا بممدل أع ى من بقيا دصاعات اادتاــــــ وا تش  الناتب المح ي اإلجمالي المالمي لقصات الســــــ
في الماسا من الناتب المح ي اإلجمالي   4,1، حيث ناة يســاو  ما نســبته 2019ع ى مد  المقد الســاالقل لما  

. وم  ذلك، باعتبا  الســياحا أحد أكثا 2008في الماسا في عا   3,7ســبا ، مقا نا الن 2019المالمي في عا  
ــم ا عن عا   ــبا المســــ ــا ا من الماسحا، فمن المتود  حدوث تااج  في اتماف ذ ف النســــ   2020القصاعات تضــــ

في الماسا في   74والسـنوات المقب ا. وع ى الاـميد المالمي، انوش  عدد الوافدين من السـياح الدوليين النسـبا 
تا  يوة دوا  في اإلنشاق الســــــــــــياحي الوا د،  1,3، مما يمادل  ســــــــــــا ة دد ذا 2019مقا نا بما    2020  عا
ــاسا الناجما عن األزما المالميا في عا     11أكثا من  أ  ــمشا ل وســـــــــــ إلى   100. و قد  أة نحو 2009 ـــــــــــ

ــياحيا مما ــــا ل وصا بســــب  الماسحا، م  تبثيا غيا متناســــ  ع ى الم 120 اأة. وفي حين م يوة و يشا ســ
تـتبثا دصـاعـات الســـــــــــــــياحـا في جمي  الـ داة وأدـاليم المـالم تقا ـبا، فـحة اـلدول المز ـ ا الاــــــــــــــاياة الـنامـيا تمـاني 

 المماناة. أشد

فاد بال  النســـبا تا و ع ى  100  000وع ى الاـــميد المالمي، ازداد عدد أج زة الاـــا  احلي ل    - 100
. الـيد أنه  2019في عـا   69إلى   2010في عـا    45  من  في المـاـسا  الل المـقد المـا ــــــــــــــي، حـيث ا تش 50

  2019حدث تااج  طعيف في ااتماف  يما يود فاوت الماـــــا   التما  ا، حيث ناة عدد الشاوت في عا  
 .2010أدنى د يال من المدد المسم  في عا  

في الماسا،  6، انوشضــج التم دات في إطا  مباد ة الممونا لاــالح التما ة النســبا 2019وفي عا   - 101
ال يوة دوا  ع ى أســا  األســما  الما  ا. ونانج القصاعات األكثا تمثيال ذي دصات الصادا   53حيث ال اج 

في المــاســا(، والز اعــا    22,6في المــاســا من إجمــالي الممونــا لاــــــــــــــــالح التمــا ة(، والنقــ  والتوز ن )  27,9)
 في الماسا(. 17,8)

التي تتوافا عن ــا    107الب ــداة واألدــاليم البــال  عــددذــا    ، نــاة مــا يقاف من ث ــث2020وفي عــا    - 102
في الماسا(  41,1ال دا )  44اليانات دد و ــــــ  اســــــتااتيميا لتشــــــاي  الشــــــباف وعم  ع ى تشمي  ا، في حين أة  

كـاـنج ـلدي ـا مـث  ذـ ف ااســــــــــــــتااتيمـيا، ول ن ـا لم تقـد  أدـلا دـاطمـا ع ى تنشـي ذـا، ونـاة مـا يقـ  د يال عن الا   
 اسا( عاكشا ع ى عم يا و   استااتيميا.في الم 24,3)
 

إقادا بنى   تلا قادرة على الصيم دم و  فيز التصينلم المسيتدام الشيادل للجملمم و شيجلم    -  9الهدف    
 االبتكار 

وتســبب ا في أكبا أزما ادتاــاديا من  عقود، شــ دت القيما   19- في الما  الســاالق لتششــي جاسحا نوفيد  - 103
، وذلك عاسد، في المقا  األول، إلى التوتاات 2012التاــــــــنيييا أبصب ممدل نمو ســــــــنو  ل ا من  عا  المضــــــــافا  

الممانيا والتما  ا الين أكثا اادتاــادات ميمنا. ودد  ــا ج الماسحا بشــدة دصاعي الاــناعا التحو  يا والنق ، 
وتصاح األزمـا تحـدـيات غيا ممـا أســـــــــــــشا عن فقـداة الو ـاسف وانوشـا  مـدا ـي  المـام ين في ذيـنك القصـاعين.  

مسـبودا أما  سـالسـ  القيما المالميا التمصي  ن بي من ع ا  السـ   والص   ع ي ا. وتضـا ت القصاعات الاـاياة  
تتيح أيضـــــــا فا ـــــــا لتد يم  19- الحمم بشـــــــدة، وا يزال المديد من ا يواجه تحديات وجوديا. غيا أة أزما نوفيد 

د الب داة الناميا الت    نولوجيات  اسدة. التاني  ولت زوُّ

، بشـــــبة الب داة واألداليم الومســـــا والمشـــــا ن من أفا قيا 2019و   2018وحســـــ  اليانات من عامي   - 104
وئسـيا وأما  ا المنو يا ووسـ  ئسـيا والشـاق األوسـ ، التي ُحدبلث بشـبن ا مؤشـا إم انات الو ـول في المناطق  
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م يوة من  300 انيا، فال يزال ما يقاف من الا عيا ال   و ــــــــــــمه البنك الدولي، وذلك باســــــــــــتودا  طا قا م
 م يوة من ساكنا الا ف يشتقاوة إلى إم انيا و ول موثودا إلى الصاق. 520أ   

، حيث  2019و ـــُمف نمو حمو  الشـــحن البحا  والحانا المالميا ل حاو ات عبا الموانا في عا   - 105
. ونتيما لماسحا  2018لي، مقا نا بما  في الماسا، ع ى التوا 2و  0,5توســــ   ــــمن ممدات  ــــيقا النســــبا 

ــبا 19-كوفيد ــحن البحا  الدولي النســ في الماسا، والحانا المالميا  4,1، ُيتود  أة ي وة دد انوش  حمم الشــ
 .2020في الماسا، في عا   2,1ل حاو ات عبا الموانا النسبا 

ا وتقييد حانا األشـــــوال  وأثات الماسحا ع ى الاـــــناعا التحو  يا التمصي  ســـــالســـــ  القيما المالمي  - 106
.  2020في الماسا في إنتاج الاــناعات التحو  يا في عا    8,4والســ  ، مما أد  إلى انوشا  م حوظ النســبا 

في الماسا في    16,5وانوشضــج الحاــا المالميا ل قيما المضــافا التاــنيييا في الناتب المح ي اإلجمالي من  
 .2020في الماسا في عا   15,9إلى  2019عا  

في الماسا  1,2وُ تود  أة ت وة الاناعا التحو  يا في أد  الب داة نموا دد نمج النسبا ا ُت نا تب    - 107
ــاعـد أدـ  الب ـداة نموا ع ى زـ ادة 2019في المـاـسا في عـا    8,7، مقـا ـنا النســـــــــــــــبا  2020في عـا    ، ممـا يســــــــــــ

ــنيييا من   ــافا التاـ ــت ا في القيما المضـ ــبته إلى م 2010في الماسا في عا    10,1حاـ في الماسا  12,8ا نسـ
. غيا أة ممدل النمو أبصب من أة يحقق غايا مضــــاعشا حاــــا الاــــناعا في الناتب المح ي  2020في عا  

. ولم يتماوز ناـــــــــــي  الشاد الواحد من القيما المضـــــــــــافا التاـــــــــــنيييا، في عا  2030اإلجمالي بح ول عا  
 دوا ا في أو و ا وأما  ا الشماليا. 4 194مب    دوا ا في أد  الب داة نموا، مقا نا ب  135، ما قيمته 2020

ــبـته  2019وفي عا   - 108 م يوة شـــــــــــــود،    454في الـماسا من الـمام ين في الـمالم، أو    13,7، ناة ما نســـــــــــ
ال دا وإد يما    49يمم وة في الاـناعا التحو  يا، وذو من الين أكثا القصاعات اادتاـاديا تضـا ا من الماسحا. وفي  

في الماسا،    2,5في الماسا و    5,6، انوشضــج الممالا في الاــناعات التحو  يا النســبا متوســص ا تتوافا عن ا اليانات 
 . 2019، ع ى التوالي، مقا نا بالشتاات نشس ا من عا  2020في الا مين الثاني الثالث من عا  

تحديات وتضــــــــا ت الاــــــــناعات الاــــــــاياة الحمم بشــــــــدة من الماسحا، وا يزال المديد من ا يواجه   - 109
، اســـــتشاد 2020و   2006وجوديا. ووفقا لبيانات مســـــتمدة من د اســـــات اســـــتقاـــــاسيا ل شتاة الوادما الين عامي  

ــبته  ما ــا    الاــــــاياة من داو  أو  صول استماة دب  األزما، م   29,3نســــ في الماسا من أ ــــــحاف المشــــ
في الماسا من   15,7ســــــبته بم  الشوا ق اإلد يميا. ولم يحاــــــ  ع ى ذ ف األشــــــ ال من ااستماة ســــــو  ما ن 

ــبا  ــحااء ال با ، مقا نا النســــــ ــاياة الحمم في أفا قيا جنوف الاــــــ ــناعات الاــــــ في الماسا في أما  ا  44الاــــــ
 الالتينيا ومنصقا البحا ال ا  بي.

ــا طعيشا، في  - 110 ــيد ال ا وة المالميا الناجما عن احتااق الودود، انوشا ـ ــج انبماثات ثاني أكسـ وانوشضـ
، وذلك عاسد، بشـ    سيسـي، إلى 2018ال يوة طن في عا   33,5سـتو  قياسـي ماتش  ال    ، من م2019عا  

ــادات المتقـدمـا النمو والظاو  الموـ ا األكثا اعـتداا في جمي   ــاد  الصـادـا في اادتاــــــــــــ التاياات في ماــــــــــــ
من   القا ات. وتوا ـــــــــ  انوشا  انبماثات ثاني أكســـــــــيد ال ا وة المالميا الناجما عن الاـــــــــناعات التحو  يا

. وع ى الاغم من أة المالم شــ د انوشا ــا م حو ا  2018الاليين طن في عا    5,9، فب   حمم ا 2014 عا 
، فحة 2020في انبماثات ثاني أكســـــيد ال ا وة نتيما لتدااليا اإلغالق الشـــــام  الوطنيا وديود الســـــشا في عا   

ات ثاني أكســـــــــيد ال ا وة حالما ُتاف  ممظم اادتاـــــــــادات ُيحتم  أة تمود إلى مســـــــــتو ات ا الممتادة من انبماث 
 تدااليا اإلغالق الشام .
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وا تشمـج نســـــــــــــــبا الـناتب المح ي اإلجمـالي المـالمي المســــــــــــــتثم ا في البحـث والتصو ا الوتياة مقبولـا،   - 111
. وم  ذلـك، فـحة الب ـداة 2018في المـاسـا في عـا     1,73إلى    2010في المـاسـا في عـا     1,61فـازدادت من  

ظم المناطق الناميا لم تش ح في ال وغ المتوســـــــــ  المالمي، حيث ينشق بمضـــــــــ ا أد  من نســـــــــبا واألداليم في مم
 في الماسا من الناتب المح ي اإلجمالي ع ى البحث والتصو ا. 1

وع ى الاـــــــميد المالمي، طاأت ز ادة ع ى عدد الباحثين ل   م يوة من الســـــــ اة، فا تش  المدد من  - 112
في أو و ــا وأما  ــا    3  847، متااوحــا الين  2018بــاحثــا في عــا     1  235  إلى  2010بــاحثــا في عــا     1  022

فق  في أفا قيا جنوف الاــــــحااء ال با . وإ ــــــافا إلى ذلك، فحة نســــــبا النســــــاء لم تتماوز   99الشــــــماليا، و 
 .2018في الماسا من عدد الباحثين في المالم في عا   30,5

ال يوة دوا    63,6نى التحتيا اادتاـاديا في الب داة الناميا  و    ممموت التدفقات الاسـميا الموجر ا ل ب  - 113
ــيا  2010في الماسا بالقيما الحقيقيا من  عا    39,6، أ  الز ادة دد ذا  2019في عا   . ونانج القصاعات الاسيســـ

 ال يوة دوا (.  15,3ال يوة دوا (، والودمات الماا يا والماليا )  21,3التي ت قرج المساعدة ذي النق  ) 

، ال اج حاــا الاــناعات التحو  يا ذات الت نولوجيا المتوســصا والماليا في ممموت 2018وفي عا   - 114
في الماسا في المناطق   41,4في الماسا في المناطق المتقدما النمو و    49الاــــــــــــــناعا التحو  يا ما نســــــــــــــبته  

ــبا   ــنا يا  في الماسا فق  في أد  الب داة نموا. وأثات الماسح  8,9الناميا، مقا نا النســــــــ ا ع ى القصاعات الاــــــــ
الموت شا النســــــــــــ  متشاوتا. حيث تمافج الاــــــــــــناعات ذات الت نولوجيا المتوســــــــــــصا والماليا، مث   ــــــــــــناعا 
المســتحضــاات الاــيدانيا، و ــناعا الحواســي ، واإلل تاونيات، و ــناعا المانبات احليا من األزما بســاعا  

 أكبا من الاناعات ذات ال ثافا الت نولوجيا المنوشضا.

. وأ ـبحج شـب ا  2020وتباطب الدء تشـاي  شـب ات ال اتف المحمول ذات النصاق الما   في عا    - 115
، ع ى إثا ز ادة 2020في الماسا من سـ اة المالم في ن ايا عا   85( تاصي ما يقاف من 4Gالمي  الااب  )

في تباطؤ تد  مي من  . اليد أة النمو السنو  ذو 2015في التاصيا بالضمف ع ى الاميد المالمي من  عا  
 .2019نقصا ماو ا عما نانج ع يه في عا   1,3إاب بمقدا   2020، إذ لم تزد التاصيا في عا  2017عا  

 
 ال د دن ان دام المساواة داخل البلدان والما بينها   -   10الهدف    

ــاواة في مم - 116 ــما في الحد من انمدا  المسـ ــ  متوا ـ اات ممينا، دب  الماسحا، نانج دد تحققج م اسـ
من ا، ع ى سبي  المثال، الحد من تشاوت الد   في بم  الب داة واألداليم، واستماا  استشادة الب داة واألداليم 
ــاواة  ــي يا، و ش  ت اليف ممامالت التحو الت. غيا أة انمدا  المســـــ المتدنيا الد   من مانز التما ة التشضـــــ

اوة أو الشال أو األبمـاد األ ا . وتؤد  المـاسحـا حـالـيا إلى يزال دـاسمـا، ســــــــــــــواء  يمـا يتم ق ـباـلد ـ  أو الث  ا
تشادم أوجه عد  المساواة القاسما دا   الب داة واألداليم و يما الين ا، وتضاف ببداى شدة أ مف البشا وأفقا  

نميــا الب ــداة واألدــاليم، وُ حتمــ  أة تؤد  إلى تــب يا إحااز أفقا الب ــداة واألدــاليم التقــد  في تحقيق أذــدا  الت 
المســتداما بمشــا ســنوات نام ا. وع ى الاــميد المالمي، ال   عدد الالجاين أع ى مســتو  مســمر  حتى اليو ، 

في جمي  أنحـاء المـالم، لقي ئا     19-. وحتى الوجود ديود تنـق   ــــــــــــــا مـا متاـــــــــــــــ ا ب وفـيد2020في عـا  
 الم اجا ن حتش م في  ح ا ذمات م.
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ــندوق النقد الدو  - 117 ــواق   19-لي، فحة جاسحا نوفيدووفقا لتقدياات  ـ ــا جيني ل سـ ــ  مؤشـ ــتز د متوسـ سـ
في الماسا، م  تود  أة ي وة التبثيا أكبا من ذلك ع ى  6الناشــاا واادتاــادات الناميا بما تز د نســبته ع ى 

 . ( 3) الب داة واألداليم ذات الد   المنوش 

أة شــــــواــــــا واحدا تقا با من   2020-2014ال دا وإد يما عن الشتاة  44وُتظ ا البيانات الوا دة من  - 118
ــيا ل تمييز القاسم ع ى واحد ع ى األد  من األســــس المحظو ة   ــه شــــواــ ــا أشــــوال أال   عن تما ــ ك   مســ
ــحيا ل تمييز ذو  ــاة. وعالوة ع ى ذلك، فحة احتمال أة ت وة الماأة  ـــــــ بموج  القانوة الدولي لحقوق اإلنســـــــ

حدة التبثيا ع ى األحوال الاـحيا وااجتما يا اادتاـاديا  أكبا من احتماله لد  الاج . وزادت الماسحا من 
 ل  ثيا من الشاات التي تماني أ ال من التمييز بمستو ات أكبا.  

بشـــــــبة مؤشـــــــاات الســـــــالما الماليا إلى بم  التحســـــــن في األداء   2019وأشـــــــا ت اليانات من عا    - 119
اسيســي ال   يتيح اســتيماف الوســاسا،     اإلجمالي ل قاو ، في حين أة مســتو   أ  المال، وذو الوادي ال

ــا الب داة واألداليم المب اا عن داو  متمثاة  عاليا ع ى الاغم من انوشا  طعيف  يه. وانوشضــــــــــــج حاــــــــــ
إلى   2018في الماسا في عا    41,9في الماسا من ممموت القاو ، فنزلج من  5تتماوز قيمت ا ما نســـــــــبته 

شســــــه، فحة حاــــــا الب داة واألداليم المب اا عن نســــــباي لممموت . وفي الودج ن 2019في الماسا في عا   39,5
في المـاسـا، انوشضـــــــــــــــج من   15 أ  المـال التنظيمي إلى األ ــــــــــــــول الماجحـا بمـامـ  الموـاطا تز ـد ع ى  

، ع ى الاغم من أة المتوسـ  ا تش  من 2019في الماسا في عا   82,1إلى   2018في الماسا في عا   84,6
 في الماسا  الل الشتاة نشس ا. 18,2في الماسا إلى  17,9

م ـج 2020وفي عـا   - 120 حـالـا من حـاات الوفـاة واا تشـاء ع ى طول طاق ال ماة في   4 186، ســــــــــــــُ
جمي  أنحاء المالم، م  ز ادة في عدد الو يات ع ى بم  الصاق من ا. وع ى الاغم من الماسحا وديود التنق  

ئا  األشــــــــوال تاك ديا ذم والشــــــــاوت في  حالت  ع ى الحدود في جمي  أ جاء المالم، وا ــــــــ  عشــــــــاات  
 محشوفا بالمواطا عبا الاحا   والبحا .

، ا تش  عدد األشــــــوال ال ين فاوا من ال دان م وأداليم م وتحولوا إلى 2020و ح ول منتاــــــف عا   - 121
 ــشو   اجاين بســب  الحاف والنزات واا ــص اد وانت اكات حقوق اإلنســاة واألحداث التي تم ا بشــ    صيا

م يوة شـــــــود، وذو أع ى عدد مســـــــم  حتى احة. وا تش  عدد الالجاين  ا ج ال دان م   24النظا  الما  إلى 
نســـــــــما، وذو أكثا من  ـــــــــمف الادم المســـــــــم  في ن ايا  100 000اجاين من ن    307األ ـــــــــ يا ليب    

 .2010 عا 

ماسا من الح ومات التي تتوفا في ال 54ببة ما نسـبته  2019وع ى الاـميد المالمي، ُأفيد في عا   - 122
ــاتيا لتيســـيا ذماة    111عن ا اليانات، والبال  عددذا  ــياسـ ــام ا من التدااليا السـ ح وما، دد و ـــمج ممموعا شـ

ــؤوليا، مما يمني أن ا أال اج باعتماد تدااليا   ــم بالمســــ ــوال وتنق  م ع ى نحو منظم وئمن ومنتظم ومتســــ األشــــ
لماسا من الشاات الشا يا التي تش   المماات السياساتيا الستا في ا 80سياساتيا بشبة ما ا تق  نسبته عن  

ــاتـيا يوت ف ا تالفـا نبياا عبا الممـاات   ل ـ ا المؤشــــــــــــــا. وم  ذـلك، فـحة مـد  اإلالالغ ـبالـتدااليا الســـــــــــــــياســــــــــــ
ــااكات و ال ماة احمنا  ــاتيا، حيث أال اج ممظم الب داة واألداليم باتواذ تدااليا تتم ق بالتماوة والشـــــــ ــياســـــــ الســـــــ

 __________ 

 (.2020)واشنصن الما ما،  تقا ا ئفاق اادتااد المالمي:  ح ا  مود طو  ا وشادا ندوق النقد الدولي،  (3) 
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نظمـا والمنتظمـا، في حين أال   أدـ  عـدد من الب ـداة واألدـاليم عن اتوـاذ تـدااليا تتم ق بحقوق الم ـاجا ن والم
 و فاذ م ااجتماعي واادتااد .

،   ج نسـبا المنتمات التي تاـد ذا أد  الب داة نموا 2020و   2017 وفي الشتاة الوادما الين عامي - 123
في الماسا  66أســــــــــا  اإلعشاء من الاســــــــــو  الممانيا ع ى حال ا في حدود والب داة الناميا التي ُتمام  ع ى 

 في الماسا، ع ى التوالي. 52 و

، ال   ممموت تدفقات الموا د المواـــــــاـــــــا ل تنميا نحو الب داة الناميا من الم ات  2019وفي عا   - 124
من الم ات المانحا الاسيســــــــــيا المانحا التابما ل منا المســــــــــاعدة اإلنماسيا والوناات متمددة األطاا  وغياذا  

 ال يوة دوا  من ا في إطا  المساعدة اإلنماسيا الاسميا. 164ال يوة دوا ، دد  مب     400قيمته  ما

إلى   2011في الماسا في عا   9,3دوا  من  200وانوش  المتوســــــــ  المالمي لت  شا تحو   مب     - 125
في المــاســا. و    متوســــــــــــــ    5الاــايــا الــدوليــا البــالاــا  ، ممــا يقاب ــه أكثا إلى  2020في المــاســا في عــا     6,5

 نقصا ماو ا. 0,31اانوشا  السنو  في ذ ف الت  شا 
 

 ج ل المدن والمست طنات البش يا شادلا للجملم وآدنا وقادرة على الصم د ودستدادا   -   11الهدف    

الشقياة، وتشادم ت وث ال واء، وعد  دب  الماسحا، نانج المدة تماني من ا تشات عدد ســـــــــ اة األحياء  - 126
توفا األماكن الماما المشتوحا ســــــو  ببدنى حد، وتوفا وســــــاس  النق  الما  المناســــــبا بشــــــ   محدود. غيا أة 

تمم  حاليا تم   تحقيق ذ ا ال د  أماا أكثا تاجيحا، في   19-احثا  المباشــاة وغيا المباشــاة لماسحا نوفيد
ن ع ى الييع في األحيــاء الشقياة، حيــث تتــدذو  نو يــا الحيــاة وتتزايــد  ــ  تزايــد عــدد األشــــــــــــــوــال الممبا  

 الضمف. مواطن

ــما في عا   - 127 ــنين، حيث تماوز ال يوة نســ ــ اة األحياء الشقياة في التزايد ع ى ما الســ ــتما عدد ســ واســ
م يوة  370. وس اة األحياء الشقياة ذم األكثا انتشا ا في ثالث مناطق ذي شاق وجنوف شاق ئسيا )2018

 م يوة نسما(. 226م يوة نسما(، ووس  وجنوف ئسيا ) 238نسما(، وأفا قيا جنوف الاحااء ال با  )

ال دا وإد يما، فحة حوالي ناـف سـ اة   95مدة وادما في   610عن    2019و حسـ  اليانات من عا   - 128
ــبا، أ  الي ــاس  النق  الما  المناسـ ــول إلى وسـ ــب  الو ـ ــا ا تتوفا ل م سـ ــيا المناطق الحضـ ــافا سـ يع ع ى مسـ

ــافا   500تز د ع ى  ا متا عن أنظما نق  منوشضــــا الســــما، مث  الحافالت والحافالت ال  ا اسيا، وع ى مســ
 متا من أنظمـا نقـ  عـالـيا الســــــــــــــمـا، مـث  القصـا ات واليـببا ات. ونتيمـا لـتدااليا ااســــــــــــــتمـاـبا لمـاسحـا    1 000
ــا في الب داة واألداليم طوال عا    19-كوفيد ــول إلى 2020المشاو ـــــــــ ، تمص ج إلى حد نبيا إم انيا الو ـــــــــ

ــاس  النق  الما  في المدة في جمي  أنحاء المالم، من  الشـــــــاوت في اتواذ تدااليا اإلغالق المزسي و ش    وســـــ
 عدد الااكبين وحتى اإلغالق التا  لشب ات النق .

  2020 يمـا في عـا  الـ دا أو إد 114مـديـنا وادمـا في   911وتشــــــــــــــيا الـياـنات مممبمـا لميبـنا م وـنا من  - 129
ــا ا م انيا الوتياة أســـات ب ثيا من النمو   2019و   1990إلى أة الشتاة الوادما الين عامي   ــما حضـ ــ دت توسـ شـ

الســ اني، وأ  ت المدة الاــاياة في التوســ  الحضــا  بســاعا أكبا من المدة األكبا حمما. وفي المتوســ ، 
ا  وشــاق وجنوف شــاق ئســيا، ز ادة مصادة في  ســم ج جمي  المناطق، باســتثناء أفا قيا جنوف الاــحااء ال ب 

 المساحا المبنيا ل شاد الواحد، حيث ُسم ج أع ى القيم في أستااليا ونيوز  ندا.
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ال دا وإد يما أة الحاــا المواــاــا    114مدينا وادما في    911وتشــيا اليانات عن عيبنا م ونا من  - 130
في الماسا تقا با ع ى  16يز د متوســــــــص ا ع ى  ل شــــــــوا ت واألماكن الماما المشتوحا من الممال الحضــــــــا  ا

، وذو أدنى ب ثيا من النسـبا التي يو ـي الانامب األمم المتحدة ل مسـتوطنات  2020الاـميد المالمي في عا  
في الماسا  15إلى  10في الماسا ل شــــــــوا ت، ومن   30البشــــــــا ا )موس  األمم المتحدة( التواــــــــياــــــــ ا، وتب    

 حا.إ ا يا ل ماكن الماما المشتو 

من الب داة واألداليم دد و ـــــمج ســـــياســـــات حضـــــا ا وطنيا،  156، نانج 2021وفي ئذا /ما     - 131
في الماسا في   38ناــــــــــــــش ا تقا با يوجد فمال في ماح ا التنشي . ومن ذ ف الب داة واألداليم، يوجد ما نســــــــــــــبته 

 مد  فماليا  صص ا. في الماسا من ا تااد  وتقيبلم 13المااح  األولى من و    صص ا، في حين أة 
 

 ضمان وج د أنماط افتهالك وإنتاج دستدادا   -   12الهدف    

عم  الم ماء ع ى مد  عقود ع ى شـاح السـب  التي تتسـب  في ا البشـا ا في أزمات نون  األ    - 132
ســـــــــت الك  الثالث، وذي أزما المناو، وأزما التنوت البيولوجي، وأزما الت وث، ون  ا ماتبصا ببنمال اإلنتاج واا

غيا المســـــــتداما. و م ن أة تســـــــاعد التاياات في أنمال ااســـــــت الك واإلنتاج ع ى تمز ز الشاـــــــ  الين النمو 
اادتاـــاد  و فاف اإلنســـاة و ين اســـتودا  الموا د واحثا  البيايا. و م ن أة تؤد  أيضـــا إلى تحقيق التحوات  

ــبة التنوت البيولوجي وا ــودة في االتزامات المالميا بشــــــ ــتداما عموما. وتتيح جاسحا  المنشــــــ لمناو والتنميا المســــــ
فســــحا أم  اســـــت شــــا  نماذج إنماسيا أشـــــم  ل ممي  وأكثا إناــــافا تســـــتند إلى أنمال اســـــت الك  19-كوفيد
 مستداما. وإنتاج

ال ـدا وإد يمـا إلى جـانـ  ااتحـاد األو و ي   83، أتـاح  2020و    2017وفي الشتاة الوادمـا الين عـامي   - 133
إس ام ا في تنشي  إطا  المم  المشا  ل باامب المتم قا ببنمال ااست الك واإلنتاج المستداما.   مم ومات بشبة

نشــــــــاطا من أنشــــــــصا التنشي ، لياــــــــ  ال لك المدد  27 ســــــــياســــــــا عاما و 136، ُأال   الوجود 2020وفي عا  
وا د في دصات  . وفي حين اتُّو ت إجااءات ممينا لتحســـــــــين نشاءة اســـــــــتودا  الم700اإلجمالي إلى أكثا من 

 ممال ممين، فحة ذلك لم يتمو  عن اعتمادذا ع ى نصاق واس  في جمي  القصاعات والاناعات. أو

في الماسا تقا با في ناـي  الشاد الواحد من باـما المواد ع ى  40وتشـيا اليانات إلى ا تشات النسـبا  - 134
.  2017طنا متا ا في عا    12,2إلى   2000أطناة متا ا في عا    8,8الاــــــميد المالمي، حيث ازدادت من 

في الماسا، فازداد  40ون لك، ا تش  ناـــــي  الشاد الواحد من ااســـــت الك المح ي ل مواد بما تز د نســـــبته ع ى 
 .2017طنا متا ا في عا   12,2إلى  2000أطناة متا ا في عا   8,7من 

في المـاـسا   14مـا يقاف من   ، فـحة2016وع ى الاغم من محـدودـيا البـياـنات المـتاحـا، اـلدءا من عـا    - 135
من األغ يا المنتما عالميا دد  ــــــاعج دب  أة تاــــــ  إلى دصات البي  بالتمزسا. وتتشاوت التقدياات  يما الين  

 في الماسا في أستااليا ونيوز  ندا. 5,8في الماسا في وس  وجنوف ئسيا و  20,7المناطق، حيج تتااوح الين 

ني وغاا  ل شاد الواحـد، م  الم م أـنه  7,3ت اإلل تاونـيا المتوـلدة  ، ال اـج نمـيا النشـاـيا2019وفي عـا    - 136
ني وغاا  ل شاد الواحد باعتبا ذا ُتدا  بصا قا مســــــــــتداما اليايا. وُ تود  أة ينمو   1,7لم ُيوثرق من ا ســــــــــو  نميا 

ت ل شاد الواحد  ني وغااما 9ني وغاا  ل شاد الواحد ســــــنو ا حيث ســــــيب      0,16  توليد النشايات اإلل تاونيا بمقدا 
ــي  2030في عا   ــنو  ل نمو في ممال إعادة تدو ا النشايات اإلل تاونيا  الل المقد الما ــ . و    الممدل الســ



E/2021/58  

 

21-05814 25/34 

 

أ ــــــــــــــمـا  إذا نـاة ُيااد لممي  النشـاـيات    10ني وغاا  ل شاد الواحـد، حـيث ســــــــــــــي ز  أة يزداد ـببكثا من  0,05
 .2030اإلل تاونيا أة ُيماد تدو اذا بح ول عا  

شـــانا في   4 000لمينا عشـــواسيا م ونا من نحو  2020و شـــيا اســـتماا  تما بي ُأجا  في عا   - 137
داعدة اليانات ااتشاق المالمي ل مم المتحدة، وداعدة اليانات اإلفاـــاح عن ااســـتداما التابما ل مباد ة المالميا 

ــ  بالحد ا 85لتقا  ا األداء، إلى أة  ــانات أال اج  يما يتاــــــ ــبة في الماسا من الشــــــ ألدنى من المتص بات بشــــــ
 في الماسا  يما يتا  بمتص بات متقدما بشبة ذ ف المساس . 40المساس  المتم قا بااستداما، و 

ال دا وإد يما دد أال   الوجود ســـــــــياســـــــــات و ص  عم   40، ناة 2020وحتى نانوة األول/ديســـــــــمبا  - 138
الصاب  القانوني، ت د  إلى تشــــــــمي  شــــــــااء  ل مشــــــــتا ات الماما المســــــــتداما أو ما يمادل ا من التاتيبات ذات 

منتمات ســـــــ يما اليايا وذات نشاءة في اســـــــتودا  الصادا، وتمز ز مما ســـــــات الشـــــــااء المتســـــــما بقد  أكبا من 
 المسؤوليا ااجتما يا وسالس  اإلمداد المستداما.

نوشـا  ال يوة دوا  نتيمـا ا 431,6فب اـج   2019وانوشضــــــــــــــج إعـاـنات الودود األحشو   في عـا    - 139
. وُ تود  أة تنوش  2018إلى عا    2017أســـــــما  الودود، وتااج  ال لك ااتماف التاـــــــاعد  ل شتاة من عا   

 إعــانــات الودود األحشو   انوشــا ـــــــــــــــا حــادا بســــــــــــــبــ  ان يــا  الص ــ  النــاجم عن الم ود التوعيعيــا المتم قــا 
 .2020، و دما أسما  النش  التي ش دذا عا  19-ب وفيد

 
 ا خاذ إج اءات عاجلا دن أجل التصدي لتغّي  المناخ وآثاره   -   13الهدف    

ما فتاج تانيزات غازات الدفياا الاسيســــــــــــيا في الاال  المو  في ازدياد ع ى الاغم من اانوشا   - 140
. 19-التاـــــــــــد  لماسحا نوفيد من أج  والمتاـــــــــــ  بالتدااليا المتو ة 2020المؤدج في اانبماثات في عا  

، أكثا األعوا  دفاــا ع ى اإلطالق  2020إلى عــا     2015األعوا  الســــــــــــــتــا من عــا     الماجح أة ت وة  ومن
ــتداما أد  احتماا. ومن أج    بحســــــ  الســــــمالت. و مم  تايا المناو تحقيق المديد من أذدا  التنميا المســــ

د جا ماو ا فوق مســــــــتو ات ما دب  الحقبا الاــــــــنا يا وفقا اتشاق  1,5حاــــــــا ااحتاا  المالمي في حدود 
ا  س، ســـــــيحتاج المالم إلى الو ـــــــول باـــــــافي انبماثات ثاني أكســـــــيد ال ا وة إلى مســـــــتو  الاـــــــشا بح ول  ب 

 تقا با.   2050 عا 

ال دا وإد يما عن و   استااتيميات وطنيا أو مح يا ل حد من   118، أال   2020وحتى نيساة/أالا     - 141
 في السنا األولى من إطا  سندا . ال دا وإد يما   48مواطا ال وا ث واعتمادذا، بمد أة ناة عددذا 

ال دا وإد يما باإل ـــــافا إلى ااتحاد  189طافا )  190، ناة  2020نانوة األول/ديســـــمبا   31وحتى   - 142
األو و ي( دد أال   عن أول مســاذما محددة وطنيا في اتشاقيا األمم المتحدة اإلطا  ا بشــبة تايا المناو، من ا 

ال دا وإد يما ئ ا ن، من ا   48دولا جز  ا  ــــــــــــــاياة ناميا. وأال   أيضــــــــــــــا   40 ال دا من أد  الب داة نموا و 44
ــاذمـا ـثانـيا  ال ـد ــا ال ـداة من الـدول المز ـ ا الاــــــــــــــاياة الـنامـيا، عن مســــــــــــ واحـد من أدـ  الب ـداة نموا و مســــــــــــ
ف ال دا وإد يما مم ومات عن الت ي  39، أد ج 48مست م ا محددة وطنيا. ومن الين ذ ف الب داة واألداليم الــــــ   أو

في مساذمت ا المديدة أو المحدثا. وتبين المساذمات المحددة وطنيا أة الب داة واألداليم تقو  الب و ة المز د من 
ــتداما  ــاات المحددة نميا من أج  الت يف وتحدد الاـــــالت الين الت يف وأذدا  التنميا المســـ األذدا  والمؤشـــ

 واألطا األ ا . 
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الـ دا نامـيا ينـش  تدااليا لوص    154 دا نامـيا من أ ــــــــــــــ   ال  125، ناة  2021ئذا /ما     31وحتى  - 143
الت يف الوطنيا و مصي األولو ا لاـــــــياغا الوص  وتنشي ذا في ج ود الت يف التي تب ل ا. وعالوة ع ى ذلك، 
ــاياة   ــاياة ناميا( وأ    دول جز  ا  ــ ــتا ال داة من أد  الب داة نموا )بما في ا ثالث دول جز  ا  ــ أنمزت ســ

طنيا. ودامج ال داة أ ا  من أد  الب داة نموا الو ـ  مشـا     ص  وطنيا ل ت يف وذي أ ا   صا ت يف و 
في طا ق ا إلى اســــــــــت مال ا وتقديم ا بنيا  ــــــــــماة أة ي وة لد  جمي  أد  الب داة نموا  ص  ت يف وطنيا  

 . 2021بح ول عا  

في الماسا دوة  45ســــــــــــــبا  إلى ن   2030ووفقا ل م ماء، ينباي  ش  اانبماثات المالميا بح ول عا    - 144
ــتو ات عا   ــا ااحتاا  المالمي في حدود  2010مســــ ــتو ات ما دب     1,5من أج  حاــــ د جا ماو ا فوق مســــ

في المــاسـا في    6,2الحقبــا الاــــــــــــــنــا يــا. ونـانـج اانبمــاثـات من الب ــداة المتقــدمـا النمو النســــــــــــــبــا أدـ  النحو  
في الماسا   14,4ال دا ناميا النســــــــــــــبا   70ات  ، في حين ا تشمج انبماث 2010مقا نا بانبماثات عا    2019 عا 

 . 2014في عا  

و ســــــــــــــتما إجمـالي التمو ـ  الوـال بـالمنـاو الـ   أال اـج عنـه الـدول األطاا  المـد جـا في المافق   - 145
ــنو    ــصه الســـ ــبة تايا المناو في اازدياد، حيث ال   متوســـ ال يوة دوا  في   48,7األول لالتشاقيا اإلطا  ا بشـــ

. وفي حين أة 2016-2015في المـاـسا مقـا ـنا ـبالشتاة    10و مـث  ذلـك زـ ادة النســـــــــــــــبا  . 2018-2017الشتاة  
نـاة يســــــــــــــت ـد  إجااءات    2018 و  2017أكثا من ناــــــــــــــف نـ  الـدعم المـالي الوـال ـبالمـناو في عـامي  

التوعيف، فحة حاــــــا دعم الت يف ئ  ة في اازدياد، والمديد من الب داة واألداليم تمصي األولو ا ل ت يف في  
 اذا ل دعم المالي.توفي 

 
حفظ الم لطات والب ار والم ارد الب  يا وافييييتخدادها على ن   دسييييتدام لت  يق التنملا   -  14الهدف    

 المستدادا 

في الماسا   80الاليين شــود ع ى المحيصات لتبمين ســب   يشــ م، وُتنق   نســبا تشوق   3يمتمد أكثا من  - 146
ــاس  المالميا عن طا ق ال  ــتما  من حمم تما ة البضــــــ بحا. وتتما  المحيصات والبحا  والموا د البحا ا لت ديد مســــــ

من مواطا الت وث وااحتاا  والتحم  التي تمص  النظم اإلي ولوجيا البحا ا والتمممات التي تييع في ا. وتتات   
ــتثما  في  ع ى ذ ف التاياات ئثا  طو  ا األج  تتص   من المالم أة يمم  في تمز ز حمايا البياات البحا ا، واا  ســ

 ع و  المحيصات، ودعم ممتممات مااسد األسماك الااياة الحمم، واإلدا ة المستداما ل محيصات. 

وع ى الاغم من أة الم ود الااميـا إلى  ش  مـد الت الماـ يـات في المنـاطق الســـــــــــــــاح يـا تحقق   - 147
ت ا يزال يشـ   تحديا. نماحا في بم  المناطق، فحة ت اثا الصحال  يشـيا إلى أة ت وث السـواح  بالما يا

وع ى الاــــميد المالمي، انوشضــــج ا تالات ال  و وفي  )الاــــب  المســــؤول عن التمثي  الضــــوسي في جمي  
  2018في الماسا في الشتاة من عا   20النباتات والصحال ( في المناطق اادتااديا الوالاا الوطنيا النسبا 

 .2020إلى عا  

ــب  امتاــــــــال المحيصات لثان  - 148 ــيد ال ا وة في الاال  المو  في تحم  المحيصات  و تســــــ ي أكســــــ
يؤد  إلى انوـشا  د جا الحمو ــــــــــــــا وت ـديد ال ـاسـنات البحا ا والوـدمات المات زة ع ى المحيصـات. ودد  ممـا

احظج ممموعا محدودة من مواد  المااقبا الصو  ا األج  في المحي  المشتوح انوشا ـــــــا مســـــــتماا في د جا  
 ات المشا ن إلى الثالثين الما يا. الحمو ا ع ى مد  السنو 
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وازداد متوســـــــ  تاصيا المناطق المحميا لمناطق التنوت البيولوجي البحا  الاسيســـــــيا ع ى الاـــــــميد  - 149
. غيا أة ذ ا التقد  2020في الماسا في عا   44إلى نسـبا   2000في الماسا في عا   28المالمي من نسـبا  

ــ  من     منـــاطق التنوت البيولوجي يوت ف نثياا من حيـــث المنصقـــا المااا يـــا ، حيـــث ا تزال التاصيـــا أدـ
 الاسيسيا في أوقيانوسيا )باستثناء أستااليا ونيوز  ندا(.  

ودد أثبج تحسـين القواعد التنظيميا، إلى جان  الا ـد والمااقبا الشمالين، نماحه في إعادة األ  ـدة   - 150
تداما اليولوجيا. اليد أة اعتماد ذ ف التدااليا ناة بصياا الســم يا التي تتما  ل اــيد المشال إلى مســتو ات مســ 

ال ـدا وإد يمـا لـدي ـا نظم تقييم وإدا ة    13عمومـا، في المـديـد من الب ـداة النـاميـا ع ى وجـه الواــــــــــــــول. وفي  
نشصا، فحة نسبا األ  دة السم يا التي تق   من المستو ات المستداما اليولوجيا أع ى من المتوس  المالمي 

 .2019في الماسا، وفقا ل بيانات التي ُجممج في عا   65,8 البال  نسبا

، تحســن متوســ  د جا تنشي  الاــ وك الدوليا المتم قا بم افحا  2020و   2018وفي الشتاة الين عامي  - 151
الاـــــــــــــيــد البحا  غيا القــانوني وغيا المب   عنــه وغيا المنظم في جمي  أنحــاء المــالم، حيــث ا تشمــج الــد جــا  

ــيا الومســـا من   المالميا لقيا   ــبا    4إلى   3تنشي  الاـــ وك الاسيسـ في الماسا   75من أ ـــ   مســـا. وســـم ج نسـ
في الماسا من الدول في    70، مقا نا النســــــــبا  2020تقا با من الدول د جات عاليا في مســــــــتو  تنشي ذا في عا  

  . 2018عا  

والمؤسـسـيا التي تمتا    ، أحاز المالم تقدما في تنشي  األطا التنظيميا2020 و  2018و ين عامي   - 152
ــاياة الحمم وتحمي ا، م  ا تشات الد جا المالميا من  ــماك الاـــــــ ــاسد األســـــــ ــول إلى ماـــــــ إلى  3بحقوق الو ـــــــ

د جات. وع ى الاــــــميد اإلد يمي، أحازت منصقتا شــــــمال أفا قيا وغاف ئســــــيا ذ ا التقد ، الينما انوشضـــــج   4
ن، مما يباز الحاجا إلى مضـــــــــاعشا الم ود د جات إلى د جتي  3الد جا اإلد يميا لوســـــــــ  وجنوف ئســـــــــيا من  

 ذناك، و دل ع ى أنه ا ممال ل ت اوة.

ــبا تقا ف  - 153 ــتداما نســـــ ــماك المســـــ ــاسد األســـــ ــ  ج ماـــــ في الماسا من الناتب المح ي اإلجمالي  0,1وشـــــ
ــبا تشوق 2017المالمي في عا   ــاذمج النســــــ في الماسا من الناتب المح ي اإلجمالي في بم    0,5، الينما ســــــ

طق وفي أد  الب داة نموا. وا تزال اإلدا ة المســتداما ل   ــدة الســم يا حاســما لضــماة اســتماا  ماــاسد المنا
شا. و صاح األثا الصو   األج  لماسحا نوفيد  19-األســــماك في   ق النمو اادتاــــاد  ودعم التنميا المناــــل

 ة والا حيا.ع ى مااسد األسماك تحديات نبياة ت دد التقو   اإلدا ة المستداما ل موزو 

في الماسا من ميزانيات البحوث ع ى الاــميد الوطني  1,2وفي المتوســ ، لم ُتواــد ســو  نســبا  - 154
ــبتي  2017 و  2013لم و  المحيصات الين عامي   في الماسا.  9,5في الماسا و  0,02، بمبال  تتااوح الين نســــــ

ــاي ا بالنظا إلى مســــاذما المحيصات المقد ة التحشظ بما   ــبا  ــ ــاد  1,5دد ف  وذ ف نســ تا  يوة دوا  في اادتاــ
 .2010المالمي في عا  

طافــا( واتشــادــات تنشيــ ذــا    168و ـــــــــــــــددــج دول عــديــدة ع ى اتشــاقيــا األمم المتحــدة لقــانوة البحــا  ) - 155
طافا   91 طافا في ااتشاق بشــــبة تنشي  المزء الحاد  عشــــا من اتشاقيا األمم المتحدة لقانوة البحا  و 150)

مم المتحدة بشـبة األ  ـدة السـم يا( أو انضـمج إلي ا. ودد نش  عدد من الدول ذ ف الاـ وك من في اتشاق األ
 الل أطا دانونيا وسـياسـاتيا ومؤسـسـيا، ول ن ي ز  إحااز مز د من التقد  في بم  الب داة الناميا، وا سـيما 

 في أد  الب داة نموا. 
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لمها و  زيز افييييييتخدادها على ن   دسييييييتدامم وإدارة  حماةا النظم اإلةك ل جلا البّ يا و  د  -  15الهدف    
الغابات على ن   دسييييتدامم ودكاف ا التصيييي  م وو ا  ده ر األراضييييي وعكس دسييييارهم وو ا ف دان  

 التن ع البي ل جي 

إلزالا الاابات وتدذو ذا، واســـــــــتماا  فقداة التنوت البيولوجي، والتدذو  المســـــــــتما ل نظم اإلي ولوجيا   - 156
ــاة و قـاـسه. ولم يحقق المـالم الاـاـيا المتمث ـا في ودف فقـداة التنوت البيولوجي عوادـ  و يمـا ع  ى  فـاف اإلنســــــــــــ

أة البشــــا ا، الت ديدذا ل تنوت البيولوجي، ت دد بقاءذا ذاته.  19-. فقد أ  ات جاسحا نوفيد2020بح ول عا  
ــتداما ل اابات، وز ادة تا صيا مناطق التنوت البيولوجي وفي حين تب ل ج ود نبياة لتوســــــي  نصاق اإلدا ة المســــ

ــا مات والمماذدات المتم قا بحمايا التنوت البيولوجي والنظم اإلي ولوجيا، ا يزال   ــيا، والتوقي  ع ى التشـ الاسيسـ
 ذناك ال ثيا مما ينباي عم ه لتنز   سالما ال ون  في  ميم جمي  الوص  والسياسات. 

اطق المـدا ـ ا في المقـد المـا ــــــــــــــي، ي ز  تو ي اليقظـا  وفي حين تـباطـب ممـدل إزاـلا الاـاـبات في المنـ  - 157
في الماسا  31,9و  ل ج ود محددة األذدا  ل حشاظ ع ى ذ ا ااتماف. فنســبا مســاحا الاابات انوشضــج من 

ــاحا األ ا ــــي في عا   ــبا  2000من ممموت مســ ــا ة  2020في الماسا في عا    31,2إلى نســ ، مما يمث   ســ
ــا يا دد ذا نحو  ، زادت  2020إلى عا     2000ا  من غابات المالم. وفي الشتاة من عا  م يوة ذ ت  100 ــــــــ

مســـــــاحا الاابات في ئســـــــيا وأو و ا وأما  ا الشـــــــماليا، ول ن ا انوشضـــــــج انوشا ـــــــا نبياا في أما  ا الالتينيا  
وأفا قيا جنوف الاــــــحااء ال با . وع ى الاغم من الوســــــاسا في الاصاء الحاجي، فحة نســــــبا ال ت ا األحياسيا 

حاجيا فوق ســصح األ   ل   تا  الواحد، ونســبا مســاحا الاابات في المناطق المحميا والمد جا في  ص   ال
اإلدا ة الصو  ــا األجــ ، وأعــداد منــاطق الاــابــات الماـــــــــــــــدق ع ى ســــــــــــــالمــا إدا ت ــا، زادت جميم ــا أو   ـج  

ي نحو اإلدا ة  ع ى الاــــــــــــــميـد المـالمي وفي ممظم منـاطق المـالم، ممـا يـدل ع ى إحااز تقـد  عـالم مســــــــــــــتقاة
 المستداما ل اابات.

في الماسا من ن  منصقا من مناطق التنوت البيولوجي  43، نانج نســـبا متوســـص ا 2020وفي عا   - 158
ــيا ــيا ل تنوت البيولوجي في المياف الم با، و 42 و، البا  الاسيســـ في الماسا  41 في الماسا من ن  منصقا  سيســـ

وجي الاسيســــــــــيا في المبال مشــــــــــمولا بالمناطق المحميا، الز ادة تتااوح من ن  منصقا من مناطق التنوت البيول
 . 2000نقصا ماو ا من  عا   14 و 13 الين

ال دا وإد يما التحديد أذدا  طو يا لتحقيق تحييد أثا تدذو    127، التز  2021وحتى شـــــــبال/فباايا  - 159
ــميا ذ ف األذدا  68األ ا ـــي، وأدا   ــتاـــالح األ ا ـــي    .ال دا وإد يما بالشم   سـ وعموما، تقد  االتزامات باسـ

 م يوة ذ تا  مشمولا بالتزامات من  الل أذدا  تحييد أثا تدذو  األ ا ي. 450الب يوة ذ تا ، من ا  

وت شــــف البيانات المســــتندة إلى  ــــو  ســــات يا أة التاصيا الوضــــااء )الاابات والمااعي واأل ا ــــي   - 160
  2000في المـاـسا الين عـامي   73المـالم  ـ ج ـثاالـتا عـند نســـــــــــــــبا تقـا ف  الز ا ـيا واأل ا ــــــــــــــي الاطـبا( لمـبال 

 2  500. و مـي  الاصـاء األ ضــــــــــــــا إلى أة ي وة أكبا في المـناطق المب ـيا التي يـق  ا تـشاع ـا عن  2018 و
متا فوق مستو  سصح البحا. غيا أة الاصاء األ ضا المب ي يوت ف ا تالفا نبياا الين المناطق المااا يا،  

 في الماسا في شمال أفا قيا وغاف ئسيا. 68في الماسا في أوقيانوسيا ونسبا  100ن نسبا و تااوح الي 

ــبا  - 161 ــميد المالمي، زاد  صا انقاا  األنوات النســــــــــ في الماسا تقا با ع ى مد  المقود  10وع ى الاــــــــــ
وجود  صا   لإلشــــــــا ة إلى عد  1الثالثا الما ــــــــيا. وانوش  مؤشــــــــا القاسما الحمااء، ال   يتااوح الين قيما  
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في   0,73إلى    1993في عـا    0,81اانقاا  إلى قيمـا  ــــــــــــــشا لإلشــــــــــــــا ة إلى انقاا  جمي  األنوات، من  
 .2021 عا 

ال دا وإد يما، إلى جان  ااتحاد األو و ي، دد  ددج ع ى  128، ناة 2021شبال/فباايا   1وحتى   - 162
المادل والمناـــــــــف ل مناف  الناشـــــــــاا عن الاوتونول ناغو ا بشـــــــــبة الحاـــــــــول ع ى الموا د المينيا والتقاســـــــــم 
، وتبــادل 2016ال ــدا وإد يمــا منــ  عــا     60اســــــــــــــتوــدام ــا الم حق بــاتشــاقيــا التنوت البيولوجي، أ  الز ــادة دــد ذــا  

ال دا وإد يما وااتحاد األو و ي مم ومات عن أطا المم  التي و مت ا في إطا  الاوتونول ناغو ا. وذناك   67
الـ دا وإد يمـا  57ـلدولـيا بشــــــــــــــبة الموا د الو اثـيا النـباتـيا ل غـ ـيا والز اعـا، ودـد  طافـا في الممـاذـدة ا 148احة  

 حتى احة مم ومات عن التدااليا التي اتو ت ا لتنشي  الاوتونول ناغو ا.

وأ  ات الماسحا وما نمم عن ا من  ـا  ذاس  بالافاف البشـا  واادتاـاد  باـو ة  ـا  ا التبثيا   - 163
القانونيا وغيا القانونيا ع ى  -ا  الحيوانيا الماد  التي تمتبا تما ة األحياء البا ا المالمي المحتم  ل ما 

عناــــاا نادال محتمال ل ا. وع ى الاغم من أة بم  أســــواق منتمات الحياة البا ا غيا القانونيا   -حد ســــواء  
ة أنواعا  ، فح2013أ ــــــما  وناــــــف من  عا    3ما انش ج تتق د، مث  ســــــوق الماج ال   انوش  بمقدا   

أ ا  تتما  لت ــديــد متزايــد م  تحو ــ  المنــاة تانيزذم إلى منتمــات ما حــا أكثا، من دبيــ  دشــــــــــــــو  حيواة 
، ع ى ســـــــبي  المثال، نانج ذناك ز ادة بمقدا  عشـــــــاة أ ـــــــما  في المدد الم افا 2018البناول. فشي عا   

 .2014لحيوانات البناول ال ام ا المااد ة من  عا  

في الماسا( تشــــــــــــا مات وطنيا لمن  أو مااقبا األنوات  98جمي  الب داة واألداليم تقا با )ودد اعتمدت  - 164
ــبا الب داة  الد ي ا الُماياة، ع ى الاغم من وجود تباين نبيا في انتشــــــا ذا في جمي  القصاعات. ودد زادت نســــ

في الماسا في   74مالميا، من نسبا واألداليم التي تواسم أذداف ا الوا ا باألنوات الد ي ا الُماياة م  األذدا  ال
 . 2020في الماسا في عا   84إلى نسبا  2016عا  

ال دا وإد يما نظا  المحاســـــــبا اادتاـــــــاديا البيايا، الز ادة نســـــــبت ا   89، نش  2021وحتى ئذا /ما    - 165
الــدمب نظــا     في المــاســا(  70من ــا )  62. ومن الين ذــ ف الب ــداة واألدــاليم، دــا   2017في المــاســا منــ  عــا    29

المحاســبا في األســالي  التي تتبم ا إلنتاج اإلحاــاسيات الماديا، وتمم  ع ى تممي  الحســابات ونشــاذا ع ى 
 أسا  منتظم.

، ال اج المســــاعدة اإلنماسيا الاســــميا المقدما من أعضــــاء لمنا المســــاعدة اإلنماسيا 2019وفي عا   - 166
ــا ل تنوت البيولوجي   ــانو  6,6دعمـ ــه  الاليين دوا ، بـ ــا   14شـــا  نســــــــــــــبتـ ــا نـ ــا مقـ ــا الحقيقيـ ــالقيمـ ــا بـ ــاسـ في المـ

 ـــــــا با ســـــــا  ا  232، ال   ممموت الضـــــــااس  ذات الاـــــــ ا بالتنوت البيولوجي 2021. وفي عا  2018 بما 
 ال دا وإد يما.  62المشمول في 

 
التشيييييييييجلم على إقياديا دجتم يات دسيييييييييالميا ال ي هّمش فيهيا أحيد دن أجيل    يق التنمليا    -   16الهيدف    

المسييييتدادام وإ احا إدكانلا وصيييي ل الجملم إلى ال دالام وبناء دّفييييسييييات فّ الا وخاضيييي ا للمسيييياءلا  
 وشادلا للجملم على جملم المست يات 

ــام ا ل ممي ، حيث يييع  - 167 ــ ميا وعادلا وشــــــ ا يزال المالم بميدا عن تحقيق ذد  الناء ممتممات ســــــ
م يوة شــود   79,5، نزح 2019وفي ن ايا عا    ماليين األشــوال في دول ذشــا ومتضــا ة من النزاعات.

عن  19-في الماسا من ســــــــ اة المالم. ونشــــــــشج جاسحا نوفيد 1دســــــــاا في جمي  أنحاء المالم، أ  ما يمادل  
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أوجه عد  المســــــاواة والتمييز وو ــــــمج نظم الحقوق والحمايا في الب داة واألداليم ع ى المحك وأ ــــــمشت ا ال  
 ت. وأدت إلى تدمياذا في بم  الحاا

. 2019شــــــــود  ــــــــحيا لمااسم دت  في عا    437 000وع ى الاــــــــميد المالمي، ســــــــق  حوالي   - 168
 ــــحايا ل     6ذلك، فحة المنف المميج ئ   في اانوشا  الب ء، وانوشضــــج ممدات جااسم القت  من  وم 

 . وســق  ث ثا جمي 2019نســما في عا   100  000 ــحايا ل    5,7إلى   2015نســما في عا     100 000
 ـــــــحايا جااسم القت  في أفا قيا جنوف الاـــــــحااء ال با  وأما  ا الالتينيا ومنصقا البحا ال ا  بي، دوة دلي  

 ع ى انوشا  أعدادذم في أفا قيا جنوف الاحااء ال با . 

ــم ج األمم المتحدة ما ا يق  عن   - 169 ــد النزاعات  12حالا وفاة الين المدنيين في   69 276وســــ من أشــــ
  100 000، دت   مســــــا مدنيين ل   2020. وفي عا  2020 و  2018في المالم الين عامي  المســــــ حا فت ا  

 نسما، واحد من ن  سبما من م اماأة أو طش .

وحتى دب  تششي الماسحا، ناة المنف  د األطشال منتشاا ع ى نصاق واس ، وتضا  منه األطشال   - 170
ممظم ـا من الب ـداة واألدـاليم المنوشضـــــــــــــــا    ال ـدا  77  با  النظا عن الثاوة أو الو ــــــــــــــ  ااجتمـاعي. فشي

، تما  ما يقاف من 2020إلى عا   2012والمتوســــــــــــصا الد   تتوفا بشــــــــــــبن ا اليانات عن الشتاة من عا  
ســـــــــنا لشـــــــــ   من أشـــــــــ ال المدواة النشســـــــــي  14أطشال تتااوح أعما ذم من ســـــــــنا واحدة إلى  10من ن   8

 ق.المقو ا البدنيا في المنزل في الش ا الساال  و/أو

ــاء من ن  2018وفي عا   - 171 ــاء وفتاتين من ن     10، ذذبج داابا  مس نســـ ــحيا   10نســـ وفتيات  ـــ
من  ــحايا ااتما  بالبشــا ممن اكُتشــشوا ع ى مســتو  المالم. وناة نحو ث ث ممموت الضــحايا ال ين اكُتشــشوا 

غاا  ااســتاالل المنســي  في الماسا من الضــحايا الم تشــشين أل 50من األطشال. و تم ااتما  النســبا تقا ف 
في المـاـسا ألغاا  الممـ  القســــــــــــــا . ومن الماجح أة تاف  الزـ ادة الحـادة في ممـدات البصـالا   38ونســـــــــــــــبا  

 من ااتما  باألشوال. 19-الناجما عن جاسحا نوفيد

دوة الح م ع ي م با ت اف    2019وع ى الاــميد المالمي،   ج نســبا الســمناء المحتمز ن في عا   - 172
 . 2000في الماسا من ممموت نزاء السموة، دوة تاييا يستحق ال نا من  عا   31ماتشما النسبا   جا ما

ال دا وإد يما أة األشـــــــــوال ال ين يييشـــــــــوة في الب داة   120وتظ ا البيانات المتاحا من أكثا من  - 173
  2011عن الشتاة من عا   واألداليم المنوشضا الد   ذم األكثا عا ا ل اشوة. فوفقا ألحدث البيانات المتاحا  

في الماسا،  37,6، يب   متوســـ  انتشـــا  الاشـــوة في الب داة واألداليم المنوشضـــا الد   نســـبا 2020إلى عا  
 في الماسا في الب داة واألداليم الماتشما الد  . 7,2مقا نا النسبا  

ت ااســتقاــاسيا الين  ال دا وإد يما شــم ت ا الد اســا 145وتشــيا البيانات ع ى مســتو  المؤســســات من  - 174
إلى أة شــــــانا واحدة تقا با من ن  ســــــج شــــــانات في جمي  أنحاء المالم ط   من ا   2020 و 2006عامي 

 مو شوة عموميوة دف   شاو  ل م.

ــبا البالمانيين البالاين   - 175 ــميد المالمي، نانج نســـــــ من المما أو أد  تب  ، حتى نانوة   45وع ى الاـــــــ
. وا يزال البالمـانيوة الـ نو  2018في المـاسـا في عـا     28,1لمـاسـا، مقـاالـ   في ا  31,1،  2021الثـاني/ينـايا  

 ي يمنوة ع ى المنا   القياديا لاسيس البالماة و بساء ال ماة.
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، لم تسـم   سـميا وادة 2020إلى عا     2010واسـتنادا إلى اليانات مسـتمدة من الشتاة الممتدة من عا   - 176
ــبا طش  واحد من ن  أ  ما أطشال دوة  ــا في جمي  أنحاء المالم. ولم تســــم  إا نســ ــن الوامســ في الماسا   45ســ

   من وادات جمي  األطشال دوة سن الوامسا في أفا قيا جنوف الاحااء ال با . 

ال دا  32عم يا دت  لمدافمين عن حقوق اإلنســــــــاة في  331، تمقبج األمم المتحدة 2020وفي عا   - 177
ال دا وإد يما.   14حالا ا تشاء دســــــــــــا  في   19 ، و2019الماسا عن عا    في 18وإد يما، أ  الز ادة نســــــــــــبت ا  

في الماسا من الموتشين دساا. وُدت  ما ممموعه   22  في الماسا من الضحايا ال ين دت وا، و  13وش  ج النساء 
ــحعيا في عا    62 ــحعيا في عا    57مقاال    2020 ـــــ ــبا 2019 ـــــ في الماسا من م دت وا في ال داة  65، نســـــ

 ا نزات في ا. وأداليم

الـ دا وإد يمـا دوانين تتم ق ـبالحاــــــــــــــول ع ى المم ومـات،  127، اعتمـد  2021وحتى شـــــــــــــــبال/فباايا  - 178
كـاة من المم ن تحســــــــــــــين تنشـي  ذـ ف القوانين. وـدد أدت المـاسحـا إلى إبصـاء وتياة التقـد  في ذـ ا الممـال،   وإة

، ودـا  عـدد من الب ـداة واألدـاليم التم يق 2020حيـث لم ياـــــــــــــــد  أ  ال ـد أو إد يم مثـ  ذـ ف القوانين في عـا   
الممـ  مؤدـتا ـبالضــــــــــــــمـاـنات الســــــــــــــا ـ ا. وم  ذلـك، حـاول المـدـيد من الب ـداة واألدـاليم إـتاحـا البـياـنات المتم قـا 

 ، والتمادد ع ى ممدات الصوا ئ، وتوايد حز  اإلنقاذ وتمو   اإلغاثا.19-باإل ابات ب وفيد

ت الوطنيا لحقوق اإلنســــاة المام ا باــــو ة مســــتق ا في أفا قيا ، زاد عدد المؤســــســــا2020وفي عا   - 179
ــبا الب داة واألداليم التي نمحج في تحقيق  ــات، مما  ف  نســــ ــســــ ــحااء ال با  وأو و ا الثالث مؤســــ جنوف الاــــ
ــ حا إلى  ــ حا أو المماعات المســــ ــبة األطشال الماتبصين بالقوات المســــ اامتثال ل قواعد والمبادئ التوجي يا بشــــ

اسا. وم  ذلك، تودف التقد  في أما  ا الالتينيا ومنصقا البحا ال ا  بي وأوقيانوســــــــيا وغاف ئســــــــيا  في الم 42
وشــاق وجنوف شــاق ئســيا، حيث لم ُيمتا  ببيا ذياا مســتق ا جديدة لحقوق اإلنســاة أو ُتنشــب أ  ذياا مماث ا 

 . 2018من  عا  

 
 ال الملا دن أجل    يق التنملا المستدادا   زيز وفائل التنفيع و نشلط الش اكا    -   17الهدف    

ــب  ند ة الموا د  - 180 ــااكات المتمددة األطاا  والمالميا بســـــــــــ في    التحديات الماث ا بالشم  أما  الشـــــــــــ
في  ــــــدما غيا  19-الماليا والتوتاات التما  ا والمقبات الت نولوجيا ونقد البيانات، تســــــببج جاسحا نوفيد

اإل ــــافا إلى ذلك، يما    ــــا  شــــديد ع ى ااســــتثما  األجنبي المباشــــا ال   مســــبودا ل نظا  المالمي. و  
في الماسا. وتؤد  احثا  الماليا المديدة ل  ف الماسحا إلى حالا مديونيا حاجا   40يتود  أة ينوش  النســـــــــبا 

ات التمافي في الب داة واألداليم وتحد من حيزذا المالي والســياســاتي الالز  ل قيا  باســتثما ات حاســما في مما
)بما في ذلك الحاــــــــــــــول ع ى ال قاحات( وتايا المناو وأذدا  التنميا المســــــــــــــتداما، مما ي دد بحطالا فتاات  
التمافي. ودد ســــــ صج الماسحا الضــــــوء ع ى الدو  الحاســــــم ل شــــــااكات المالميا. فاادتاــــــاد المالمي المتااب   

وا ســيما الب داة الناميا، ع ى التاــد  ل زمات  يتص   اســتمابا عالميا لضــماة دد ة جمي  الب داة واألداليم،
 الاحيا واادتااديا والبيايا المتشادما والمتواز ا ال د  تحقيق التمافي ع ى نحو أفض .

 
 الشّون الماللا    

ــماة 2019اعتبا ا من عا   - 181 ــتااكات الضــــــــ ــااس  واشــــــــ ، تمث  اإلياادات الح وميا، بما في ذلك الضــــــــ
ــبا تناذز    130داابا  ااجتماعي والمنح، في  ــادا، نســـــــــــ في الماسا من الناتب المح ي اإلجمالي في   33ادتاـــــــــــ

المتوســ . و اإل ــافا إلى ذلك، ال   متوســ  الم ء الضــا بي اإلجمالي أو اإلياادات في شــ    ــااس  نســبا 
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في المـاـسا من الـناتب    17في المـاـسا من الـناتب المح ي اإلجمـالي في اادتاــــــــــــــادات المتقـدمـا، ونســـــــــــــــبا    25
ــبا اإلنشاق الح ومي  المح ي ــ  نســـــــــ ــادات الناميا. و ب   متوســـــــــ ــاا واادتاـــــــــ ــواق الناشـــــــــ اإلجمالي في األســـــــــ
ــادات المتقدما و 67الضـــــــــــااس ،   من الممول ــاا  62 في الماسا في اادتاـــــــــ في الماسا في األســـــــــــواق الناشـــــــــ

 واادتاادات الناميا.

ــميا  - 182 ــاعدة اإلنماسيا الاســــ ــافي تدفقات المســــ ، الز ادة دد ذا  2020وة دوا  في عا  ال ي  161و     ــــ
ــم  له ع ى اإلطالق. وذ ا 2019في الماسا بالقيما الحقيقيا مقا نا بما    7 ــتو  مســـ ــ  إلى أع ى مســـ ، لياـــ

في الماسا من إجمالي الد   القومي المشـتاك ل م ات المانحا األعضـاء في ال منا   0,32المب   يمادل نسـبا  
، ول نه أد  من ال د  المتمث  في  2019في الماسا في عا     0,3النســــــــــبا المســــــــــاعدة اإلنماسيا، بمد أة ناة  

في الماسا من الد   القومي اإلجمالي ل مســـاعدة اإلنماسيا الاســـميا. وتمز  الز ادة في   0,7تواـــيد نســـبا 
ــاء ال منا لتحقيق تما  عالمي شــــام  في  ــــوء الماسحا،   المســــاعدة اإلنماسيا الاســــميا جزسيا إلى دعم أعضــ

 في جزء ئ ا إلى ز ادة اإلداا  السياد  الثناسي من جان  بم  األعضاء المقا ين. وتمز  

. ومن 2020وتما ــــــج التدفقات المالميا لالســــــتثما  األجنبي المباشــــــا لضــــــاول شــــــديدة في عا   - 183
 التي ال اج  2019في الماسا من مسـتو ات عا    40المتود  أة ت وة ذ ف الموا د الحيو ا دد انوشضـج النسـبا 

، ممـا يبصـ  النمو البـاذـج بـالشمـ  2005تا  يوة دوا  إلى أدـ  من تا  يوة دوا  ل ماة األولى منـ  عـا     1,5
في ااســــــــــــــتثمـا  الـدولي ع ى مـد  المقـد المـا ــــــــــــــي. أمـا ـتدفقـات ااســــــــــــــتثمـا  الـدوليـا ل قصـات الوـال إلى 

ــ ا ب  ــادات الناميا والتي تما بماح ا انتقاليا في القصاعات ذات الاــــــ ــتداما ف ي  اادتاــــــ بذدا  التنميا المســــــ
 . 2020أيضا في سبي  اانوشا  النحو الث ث في عا  

ــا  19-وع ى الاغم من جــاسحــا نوفيــد - 184 ، ال اــج تــدفقــات التحو الت إلى الب ــداة واألدــاليم المنوشضـــــــــــــ
ــبا 2020ال يوة دوا  في عا    540والمتوســـــصا الد       في الماسا فق  من الممموت البال 1,6، أ  أد  النســـ

 . 2019ال يوة دوا  في عا   548

، ال   المدد التااكمي ل ب داة واألداليم التي ودمج ع ى مماذدات اســـــــتثما   2020و ح ول ن ايا عا   - 185
ال دا وإد يما ع ى التوالي. و    عدد  183 و  121ثناسيا أو اعتمدت ا م  أد  الب داة نموا واادتاــادات الناميا  

ال دا وإد يما ع ى التوالي.  173 و  102صا بمماذدات اســــــــتثما  ثناسيا ســــــــا  ا أو منش ة  الب داة واألداليم الماتب 
ودــد تبــاطــب ممــدل الب ــداة واألدــاليم المــديــدة التي ودمــج ع ى ممــاذــدات اســــــــــــــتثمــا  ثنــاسيــا من ذــ ا القبيــ  في  

 السنوات األ ياة بمد النمو السا   المسمر  في تسمينات القاة الما ي.

 
  ل دات واال صاالت   كن ل جلا الم   

ــال باإلنتانج، م  2019اعتبا ا من عا   - 186 ــ اة المالم متاـــــــ ــبح ما يز د د يال عن ناـــــــــف ســـــــ ، أ ـــــــ
ــبي  المثال، في حين أة  في الماسا من الســـ اة في   85مالحظا فموة  دميا نبياة  يما الين المناطق. فم ى سـ

في الماسا فق  يتيســــــــــا ل ا   20ج، فحة نســــــــــبا أو و ا وأما  ا الشــــــــــماليا لدي م إم انيا الو ــــــــــول إلى اإلنتان 
 الو ول إلى اإلنتانج في أد  الب داة نموا. 

وع ى الاغم من توا ــــ  تزايد ااشــــتااكات ذات النصاق الما   الثاالج، فحة النمو في ااشــــتااكات   - 187
ك أكثا من . وفي الب داة المتقدما النمو، ناة ذنا2020في الماسا في عا   2,7تباطب لياـــــــــــــ  إلى نســـــــــــــبا 

ســــــــــاكن، وذو ما يمث  ممدل انتشــــــــــا  ماتش ، الينما ال   ذ ا المدد في الب داة الناميا  100اشــــــــــتااكا ل     33
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ســاكن. وفي أد  الب داة نموا، ت اد الشــب ات الثاالتا ت وة غاسبا تماما، حيث ا يتماوز عدد   100ل    11,5
 ساكن. 100ل    1,3ااشتااكات 

 
 بناء ال درات    

ــاعــدة اإلنمــاسيــا الاســــــــــــــميــا المقــدمــا في ممــال النــاء القــد ات والتوصي  الوطني ال  - 188    ممموت المســـــــــــــ
ــبا 2019ال يوة دوا  في عا    35,9 ــاعدة نســ ــ  ج ذ ف المســ في الماسا من ممموت الممونا المم ن  14، وشــ

دة ذي . ونانج القصاعات الاسيســيا التي ت قج المســاع2010تواــياــ ا ل قصاعات، و  ج مســتقاة من  عا   
 ال يوة دوا . 13,8السياسا المتم قا بالصادا واإلدا ة الماما والقصات المالي، التي حا ج ع ى ما ممموعه 

 
 التجارة    

،    متوس  التما شا الممانيا الماجحا في جمي  أنحاء 2019إلى عا    2017في الشتاة من عا   - 189
ال دصاعا الز اعا والمالبس يســـــــمالة أع ى متوســـــــصات  في الماسا. وا يز  2المالم مســـــــتقاا عند نســـــــبا تناذز  

في المـاسـا. وفي    4في المـاسـا، ي ي مـا دصـات النســــــــــــــيب النســــــــــــــبـا تنـاذز    6النســــــــــــــبـا تقـا ف    ل تما شـا الممانيـا
ــيب والمالبس، 2019 عا  ــبيا في دصاعين ذامين، ذما النسـ ــاي ا ول ن ا أكثا أذميا نسـ ــينات  ـ ــم ج تحسـ ، سـ

 الناميا.  في أد  الب داة نموا والب داة

في الماسا في  1و  ج حاــــا  ــــاد ات أد  الب داة نموا في تما ة الســــ   المالميا ثاالتا عند نســــبا  - 190
  2000 ، حيث أ اال ا الانود ع ى مد  المقد الما ي بمد تحسن نبيا في الشتاة الممتدة من عا 2019عا   

 ـــــــاد ات أد  الب داة نموا في جمي  . ومن غيا الماجح أة يتحقق ذد  مضـــــــاعشا حاـــــــا  2010إلى عا  
ــتواذا المســـــــم  في عا    2020في الماسا بح ول عا   2أنحاء المالم لتاتش  إلى  . و يما يتم ق 2011من مســـــ

.  2012في الماسا من  عا    45بالب داة الناميا،   ج حاــا  ــاد ات الســ   المالميا ثاالتا عند نســبا تقا ف 
في الماسا، في   0,8نموا في  ــــــــاد ات الودمات المالميا نســــــــبا   ، ال اج حاــــــــا أد  الب داة2019وفي عا  

في الماسا في    30,2، لتاـ  إلى نسـبا 2012حين اسـتقات حاـا الب داة الناميا في ت ك الاـاد ات من  عا  
 .2019عا  

اة  و مد أة ال   متوســ  التما شا الممانيا ال   تصبقه الب داة المتقدما النمو ع ى الوا دات من الب د - 191
،    ذ ا المتوســـــــــــــ  ثاالتا في  2011في الماسا في عا     1,1الناميا وأد  الب داة نموا أدنى مســـــــــــــتو  له أ   

بســـــــــب  عد  وجود التزامات جديدة من جان  الب داة المتقدما النمو. وع ى المســـــــــتو  القصاعي،  2019 عا 
في الماسا  5في الماسا ونســبا  8   دصاعا المالبس والنســيب مســتقا ن عند مســتو  ذ وت ما ال   ال   نســبا  

 .2011ع ى التوالي من  عا   

 
 البلانات وال صد والمساءلا    

، انوش  مد  اســــــــتودا  مقدمي  دمات التماوة 2018إلى عا    2016في الشتاة الممتدة من عا    - 192
اإلنماسيا المديدة من اإلنماسي ألطا النتاسب وأدوات التوصي  المم ونا ل ب داة في تاــــــميم و  ــــــد المشــــــا     

في الماسا في المتوســــــــ . وتســــــــتود  الم ات مقدما الودمات المتمددة   62في الماسا إلى نســــــــبا   64نســــــــبا 
األطاا  األطا وأدوات التوصي  ل ــ ف األغاا  إلى حــد أكبا من اســــــــــــــتوــدام ــا من دلبــ  الم ــات مقــدمــا 

 في الماسا(. 57في الماسا مقاال   66الودمات الثناسيا )
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ال ـدا وإد يمـا يقـد  أو يت قى  ـدمـات التمـاوة اإلنمـاسي، أفـاد أدـ  من ناــــــــــــــف الب ـداة   114ومن الين   - 193
نحو تمز ز الشــااكات المتمددة أ ــحاف الماــ حا    2018ال دا وإد يما( ببن ا أحازت تقدما عاما في عا    56)

  من أج  التنميا ألغاا  تحقيق أذدا  التنميا المستداما.

دولا عضـــــــــوا عن امتثال تشـــــــــا مات ا اإلحاـــــــــاسيا الوطنيا ل مبادئ    122أال اج  ،2020وفي عا   - 194
ــاء الممتث ا   ــاءات الاســـميا. وتتماوز نســـ  الدول األعضـ ــيا لإلحاـ ــاسـ في الماسا في جمي  المناطق   40األسـ

.  2020والممموعات القصا ا تقا با، باســـــتثناء أد  الب داة نموا، التي شـــــ دت أيضـــــا أســـــات تقد  ل ا دب  عا   
 .2015ذو الما  ال   تم  يه إحااز أد  دد  من التقد  من  عا   2020وم  ذلك، ناة عا   

ــا، أال      2020وفي عا   - 195 ــاسيا وطنيا، م  توفيا تمو      132أيضـــــ ال دا وإد يما عن تنشي   صا إحاـــــ
ال داة من  4ال دا من ا. ولم يب   عن التمو   ال ام  ل وص  اإلحاـــــاسيا الوطنيا ســـــو   84كام  ل وص  في 

في الماسا(. ودد تواجه الب داة واألداليم  ــمو ات أكبا في تنشي    8ال دا )نســبا  46أد  الب داة نمواف من أ ــ   
ــات   ــصا م  شا، من دبي  التمدادات والد اســــــــ ــب  إعادة جدولا أنشــــــــ ــاسيا الوطنيا بســــــــ وتمو   الوص  اإلحاــــــــ

 الماسحا.بسب   2021ااستقااسيا ل سا المييشيا التي ُأج ج إلى عا  

م يوة دوا    591وا تش  مب   المســـاعدة اإلنماسيا الاســـميا المواـــاـــا ل بيانات واإلحاـــاءات من   - 196
  2017. وت قــج نــ  منصقــا تقا بــا دعمــا في عــامي  2018م يوة دوا  في عــا     693إلى    2015في عــا   

ــا     2018 و ــدة من عــ الممتــ الشتاة  ــا     2015أكثا من  الاغم من  2016إلى عــ المحاز في  . وع ى  ــد   التقــ
الســـنوات األ    األولى، فحة اتماف دعم البيانات واإلحاـــاءات   ما و ـــ  إلى ماح ا ا تناق، حيث أشـــا ت  

. وع ى الاغم من أة الحاجا إلى البيانات الموثودا  2019التنبؤات احنيا إلى عد  حدوث ز ادة نبياة في عا  
المـاسحـا والتوعيف من حـدت ـا، ـفحة الـ داـنا وأـداليم نثياة  مـا فتـاج تزداد، بمـا في ذـلك من أجـ  التاــــــــــــــد  حـثا 

 تزال تشتقا إلى الموا د الالزما إلنتاج اليانات موثودا. ا

ال دا وإد يما اليانات عن تســـــــــمي  المواليد م تم ا النســـــــــبا   146، ناة لد  2019-2015وفي الشتاة  - 197
ــبا ا تق  عن ال دا وإد يما اليانات عن   151في الماسا، ولد   90تق  عن  ا تســــــــــــمي  الو يات م تم ا النســــــــــ

ــ لــك، فــحة حوالي   75 في المــاســا من الب ــداة واألدــاليم في جمي  أنحــاء المــالم تســــــــــــــتوفي   60في المــاســا. ول
المييا  ن. وفي أفا قيا جنوف الاــــــــحااء ال با ، توجد اليانات عن تســــــــمي  المواليد والو يات لد  ال داة  كال

ال ـدا وإد يمـا   29إلى    28تاة المشــــــــــــــمولـا بـالتقا ا الســـــــــــــــاالق، إذ زاد عـددذـا من  وأدـاليم أكثا عـددا مقـا نـا بـالش
 ال دا وإد يما  يما يود تسمي  الو يات. 55إلى  53يود تسمي  المواليد ومن    يما

 


