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 2022دورة عام  
 2022تموز/يوليه  22 - 2021تموز/يوليه   23

 من جدول األعمال 6البند 
  المنتدى السيااييي اليعاا المسيتاى الم ني تالتنمال المسيتدا ل

 الذي ي قد تحت رعايل المجلس االقتصادي واالجتماعي
   

 التقدم المحيز نحا تحقيق أهداف التنمال المستدا ل   
  

 تقييي األ ين ال ام  
  

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

منظما دوليا وإقليميا. والبيانام التي يتضـــــمناا ذ ا  50التنميا المســـــتداما دامـــــت دا  مدر م من    ا من  
لمؤشـــاام الوا دة في ر ا  المؤشـــاام المالميا ال   ويـــمه فا   ال باا  الم ـــتا    ن التقا ا مســـتمدة من ا

)انظا قاا    2017تموز/يوليه   6الوكاالم الممني دمؤشاام  ذدا  التنميا المستداما، واعتمدته الممييا في  
 (.71/313الممييا 

   
  

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/71/313
https://undocs.org/ar/A/RES/71/313
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  قد ل  
(، لم تمـد اثـاا  الرـا اـيا  19-مع درول المـالم المـا  الـ اـل  من جـارحـا ماس ف اون كو وـنا ) وفـ د - 1

لألزما على حياة النان ومـــــــب  عي ـــــــام وعلى الماود المالميا الااميا رلى تحق    ذدا  التنميا المســـــــتداما  
 مويع جدال في الوقت الااذن.

ــتماا  ال موام  - 2 ــم دين الو ني ودو  الو ني، يب ن ذ ا وعلى الاغم من امـــــــ في البيانام على الصـــــــ
. فبحلول ناـايا ( 1) التقا ا    التـقد  اننمـاري المســــــــــــــتما مـن  مــــــــــــــنوام وحتى عقود ي وق   و ي م   مســــــــــــــا  

، 19-م ي ن شـــــ ج في جميع  نحا  المالم كنتيما مباشـــــاة لمارحا كوف د 5,4، توفي    ا من  2021 عا 
مل و  وفاة تقا با فوق المدد الممتاد. و  ذقت النظم الصـــــحيا على مســـــتو   15التقدياام رلى حدوث  وت ـــــ ا  

ــيما و د  رلى  ــحيا جســ ــ   م ا ا إــ ــيا، مما شــ ــامــ ــحيا األمــ المالم وتمط  توف ا المديد من ال دمام الصــ
ــنوام من التقد  المحاز في م افحا األمااس ال تا ا األرا . وع وة على  ل ،  ــيييب ما   ن  تقو ض مـــ مـــ

مقا نا دمســــتو ام ما قب  المارحا.    2022مل و  شــــ ج ريــــاف  ن في فقا مدقع في عا   95مل و  و   75
مل و      آرا    100ويـا  على   ي ن األ  ال قد  كب ا من التمليم المد مـي وان  ض مسـتو     ا من  

التملم األ اديمي. و م ن    ي ســــــــــا رلى ما دو  الحد األدنى من الر ا ة في القاا ة وفي مماالم  را  من  
تا ل و  دوال  من انياادام على مـد  الحـياة ـدالةيمـا الحـالـيا. و دم    17ذـ ا المـ   من األ  ـال مـا ممموعـه 

ممـانـاة النســــــــــــــا  من فقـدا  الوءـار  وز ـادة األعبـا  الماتبطـا دـالممـ  غ ا المـدفو  األجا في ممـال الاعـاـيا  
 داعيام االجتماعيا االقتصاديا للمارحا على نحو غ ا متنامب.والمن  المارلي رلى تأااذن دالت 

ــبا 2021وفي عا   - 3 ــاد المالمي في التمافي، وزاد الناتب المالمي  نســــــــ في المارا.   5,5،  د  االقتصــــــــ
وامـــــــتماا  انمدا  المســـــــاواة في الحصـــــــول على اللقاحام، رلى جانب   19-غ ا    المتحو ام المديدة لروف د

واالرت الم الربا  في مـــــ مـــــ  انمداد، وحاالم عد  اليق ن على الصـــــم د الســـــيامـــــاتي،    ا ت ا  التضـــــ م،
واـلديو  التي ال يم ن للبـلدا  الـنامـيا تحملاـا ذي عوامـ  تســــــــــــــبـبت في تـبا ؤ االقتصــــــــــــــاد المـالمي ماة  را   

 .2021ناايا عا   في

ا  يييب ما يقاب من  ل وني  ، ح   ك1945و  ـاد المالم   با عدد من النزاعام المني ا من  عا   - 4
  2021. وبلغ المـدد المطل  ل جي ن في عـا   2020شــــــــــــــ ج في  لـدا  متـأااة دـالنزاعـام دحلول ناـايـا عـا   

 على  قم مــم  حتى اث ، وامــتمام عمليام النزوق القســا ،    وازداد عدد ال جي ن. ومــتزداد األعداد في  
با  زمــام ال جي ن في المصــــــــــــــا الحــديــ . فبحلول  ءــ  مــا تســــــــــــــببــه الحاب في  وكاانيــا من واحــدة من   

م ي ن الجئ من  وكاانيا، كا  ممظمام من النســا  واأل  ال، وشــاد   5,3، فا    ا من  2022نيســا /  ا    
مل و  ش ج آرا ن في منا   النزا . وإيافا رلى  13م ي ن آرا ن دار  البلد. وتقطمت السب   ــــــــــ  7,7

ــيا، واألمـــــمدة،  ل ، يتســـــم االتحاد الاومـــــي و و  كاانيا دأناما منتما  ومصـــــد ا  كب اا  للمواد الة اريا الاريســـ
ــتأاا ذ ا  البلدا  دأ  ا من نصــــــــــ  رمدادام المالم من ز ت   و  عباد ال ــــــــــم    والمماد ، والطاقا. و ســــــــ

ن في المارا من حاجتاا م 30 لدا  50في المارا من القمح في المالم. و ســــــــــــتو د ما ال يق  عن  30وحوالي  
في المارا  50 لدا تستو د ما ال يق  عن   36القمح على  ق  تقديا من  وكاانيا  و االتحاد الاومي، من   ناا  

 من حاجتاا من القمح، وممظماا  لدا   فا ةيا  و من   ن  ق  البلدا  نموا.

 __________ 

يم ن اال    على ر ا  المؤشـاام، وماف  رحصـاري لا ا التقا ا، وقاعدة البيانام المالميا لمؤشـاام  ذدا  التنميا المسـتداما على  (1) 
https://unstats.un.org/sdgs/ . 

https://unstats.un.org/sdgs/
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ــ  ان - 5 ــ مـــــ ــمدة، وتمط   مـــــ ــما  األغ يا والوقود واألمـــــ ــبب النزا  في ا ت ا  حاد في  مـــــ مداد و تســـــ
والتما ة المالميا، و تســبب في حالا يــ   في األمــواق الماليا. وقد تؤد  آاا  النزا  رلى  زما غ اريا عالميا 
دانيـــــــافا رلى  زما ال جي ن وقد توجه يـــــــابا كب اة للتقد  نحو تحق    ذدا  التنميا المســـــــتداما. وت ـــــــ ا 

ــاد  ال   2022نقطا ميو ا في عا    0,9مالمي دمقدا   التقدياام رلى    الحاب يم ن    تقلج النمو االقتصــــ
و   ت ل  آـاا ا على ـتدفـقام المموـنا. ومن حـ   الموذا، تصــــــــــــــاب الماـام األ  ا تمايــــــــــــــا ألزمـا الةـ ا  

 والطاقا والمال ال  ايا األدماد دأ با األياا .

رلى   19-و  ل  تة ا المنـا  آاـا ا ملمومـــــــــــــــا دـال مـ  في جميع  نحـا  المـالم وتؤد  جـارحـا كوف ـد - 6
االمــــــتماا  في تأر ا االنتقال ال   تم  الحاجا رليه رلى اقتصــــــادام    ا مااعاة للب يا. وب نما  د  التبا ؤ 

ــياق جارحا كوف د رلى ان  اس مؤقت في انبمااام ااني  19-االقتصــــــاد  وعمليام انغ ق ال ــــــام  في مــــ
ــ د الرابو  في عا   ــ د الرا 2020  ســـــــــ ــبا ، ا ت مت انبمااام ااني   ســـــــــ بو  المالميا الماتبطا دالطاقا  نســـــــــ

ــاد في عــا    6,0 .  2021في المــارــا في ءــ  انتمــاع الطلــب على ال حم والن ع والةــاز مع تمــافي االقتصـــــــــــــ
في المارا تقا با   14وامـــــتنادا رلى االلتزامام الو نيا الحاليا، من المتوقع    تز د االنبمااام المالميا  نســـــبا 

يؤد  رلى كا اا مناريا ما لم تمم  الح ومام والقطا  ال اص والممتمع المدني ر ل المقد الحالي، مما قد 
 مما الت ا  رجاا ام فو  ا.

و زمــا المنــا    19-جــارحــا كوف ــد  -وتماس األزمــام المــالميــا المتمــددة والمتاادطــا التي نواجااــا   - 7
  2030ـيا المســـــــــــــــتدامـا دحلول عـا   مماد رم ـانـيا تحق    ذـدا  التنم -وآـاا  النزا  في  وكاانـيا و مـا ن  را  

ل طا كب ا. وذنا  حاجا ملحا رلى   ل جاود رنقا  من  ج  رحداث تة  ا مــــــــــــا ع في المســــــــــــا  امــــــــــــتنادا 
تدا  ا شـــــــــاملا لمواجاا ذ   األزمام المالميا المتاادطا وتمديد االلتزا   تمدديا األ اا  والتماو  الدولي  رلى

 .“م تاكارطتنا ال”على نحو ما تدعو رليه وايقا  

ولتا يا مـــــــب  التقد  نحو تحق    ذدا  التنميا المســـــــتداما من  ج  المودة رلى المســـــــا  الصـــــــحيح  - 8
د جــا ميو ــا فوق    1,5حصــــــــــــــا ا ت ــا  د جــا الحاا ة في حــد ال يتمــاوز    والح ــاع على الاــد  المتم ــ  في

يحاا تمافي االقتصـــــاد  مســـــتو ام ما قب  المصـــــا الصـــــناعي، اما حاجا رلى االمـــــت ادة من ال اإـــــا التي يت 
ــأناا    تقل  من انبمااام الرابو ،   ــاملا للمميع من شــ العتماد مســــا ام رنماريا من  ضــــا الرابو  ومانا وشــ
و   تؤد  رلى الح اع على الموا د الطبيييا، وتحو   النظم الة اريا، وإيماد فاص عم   فضــــ ، والدفع قدما  

 لمميع ومااعاة للب يا.نحو االنتقال رلى اقتصاد    ا عدال وشموال ل

وبالتااد  مع  ل ، يمب مضـــــــــاع ا الماود على وجه الســـــــــاعا للتصـــــــــد  للمارحا، و مب      - 9
. وللةيا    ل ،  2022في المارا من النان في جميع البلدا  دحلول منتصـــــــــ  عا     70ي ســـــــــتاد  تطييم 

ــما    ــاواة في الحصــــــــــول على اللقاحام من ر ل يــــــــ قيا  جميع البلدا  وجميع يتم ن ممالما عد  المســــــــ
ــنما  تمل    اا ام االرتاا ، وإعطا  األولو ا في انمداد داللقاحام لاك زة اللقاحام في  ــاكام المصـــــــ ال ـــــــ

) وفا  ( وتا يا الظاو  ال زما لإلنتاج المحلي   19- ر ا  مباد ة تســــــــــــــا ع رتاحا  دوام م افحا كوف د
 ل رتبا ام واللقاحام والم جام.

التمافي من المارحا وإنقا   ذدا  التنميا المســتداما  يضــا تحوال كام  في الاي   المالي   ومــ تطلب - 10
وهي   الديو  على الصــم د الدولي. و لز  ات ا  رجاا ام ملمومــا ومنســقا على المد  القا ب لتزو د البلدا  

المسـت دما رلى البلدا  دح ز مالي ومـ ولا كاف  ن، دطاق من   ناا رعادة توجيه حقوق السـحب ال اإـا غ ا 
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المحتاجا، وتوف ا مـــــــــب  ت ليي عب  الديو  دطا قا فمالا، والةيا  في الوقت ن ســـــــــه  تمل    و رلةا  جميع 
الامــــــو  انيــــــافيا التي ي ايــــــاا إــــــندوق النقد الدولي. وعلى المد  الطو  ، مــــــ تطلب  ل  ر ض ترل ا 

ود الـديو  لحمــايـا البلــدا  من الصـــــــــــــــدمـام في  االقتااس في الســــــــــــــوق، وإد اج  نود تتمل  دـالروا ث في عق
المســـتقب ، وموا ما جميع  شـــ ال التمو   مع  ذدا  التنميا المســـتداما وات اق دا    الممتمد دموجب ات اقيا 
األمم المتحدة ان ا  ا د أ  تة ا المنا . وم تطلب  نا  اقتصاد عالمي يمم  لصالح المميع عقدا اجتماعيا 

ل قا، وتمميع الموا د من  ج  توف ا المنافع الماما على الصــم د المالمي. ومــ تطلب  ل  جديدا نعادة  نا  ا
ــدد، يم ن   ــاد الةد. وفي ذ ا الصــــــ ــو ة ج   ا فيما يتمل  دالماا ام ال زما القتصــــــ ــا رعادة الت ر ا دصــــــ  يضــــــ

  يمقد ماة ك   ، ومؤتما القما ال 2022ألن ــــطا مؤتما قما تحو   التمليم ال   مــــأعقد  في  يلول/مــــبتمبا 
م   المسا  المالمي ل اص المم  والحمايا االجتماعيا، والمم   “رطتنا الم تاكا”منت ن ومسا ام المم  لـــــــ  

 المتمل  دال ؤو  المنسانيا وإدماج ال باب،    تسام جميماا في تمديد المقد االجتماعي.

ــياق ك  ذ   التحديام، يتســــــــم تحســــــــ ن القد ام في ممال البي  - 11 ــيا.  وفي مــــــ ــامــــــ انام داألذميا األمــــــ
يحاز تقد  كب ا في  نا  نظم  يانام ونظم رحصـاريا  قو  لاإـد  ذدا  التنميا المسـتداما، ال تزال ذنا    وإ 

ــتو ام تصــــنيي  فموام كب اة في البيانام. وتمم  ال موام من ح   التةطيا المةاافيا وحســــن التوق ت ومســ
و كـامـ   وت اة التقـد  واالرت فـام   ن المـنا   وممافـا المؤشــــــــــــــاام المـالمـيا من الصــــــــــــــمـب انلمـا  على نح

ي تا  رل  الاكـب. ومــــــــــــــي و  من األذمـيا دم ـا  زـ ادة االمــــــــــــــت مـا  وتمز ز الـقد ام في ممـال البـياـنام  من
ــتقبليا، والح لولا   في ــد  لاا، وتوقع االحتياجام المســ ــتباق األزمام وال ــــاو  في ات ا  تدا  ا مب اة للتصــ امــ

ــتداما  دو  تحول  ــميم انجاا ام الماجلا ال زما لتحق   رطا التنميا المسـ ــاملا، وتصـ األزمام رلى نزاعام شـ
 .2030لما  

ونحن نما دمنمط  رط ا في ذـ   اللحظـا الحاجـا. فـأمـا    ن  ـــــــــــــــ  في الوفـا  دـالتزامـاتنـا  ـدعم  - 12
ــح  مما جاودنا ننقا   ذدا  التن  ــم ا في المالم،  و    ن ـــــــــ ــتداما وتحق   تقد  ال يام األ  ا يـــــــــ ميا المســـــــــ

من ر ل تر يي عملنا نحداث تحول في الاي   المالي  2030ملمون لصـــــالح النان والروكب دحلول عا  
 الدولي، ودفع التحوالم االقتصاديا الاريسيا وتمديد المقد االجتماعي، واالمت ما  في نظم البيانام.

 
 كل  كانالقضاء على الفقي تجماا أشكاله في   -  1الهدف    

  25رلى انتران التقد  المطاد المحاز على مد  الســــــــــــنوام الــــــــــــــــــــــــــ   19- د  تأا ا جارحا كوف د - 13
المايـيا على إـم د الحد من ال قا. و ز د ا ت ا  التضـ م وآاا  الحاب في  وكاانيا من ت اقم ذ ا االنتران  

ــ ا التقدياام رلى    ذ   األزمام ممتمما مـــــــتؤد  رلى   غ ا ز ادة عدد األشـــــــ اص ال ين  المســـــــبوق. وت ـــــ
مل و  مقــا نــا  توقمــام مــا قبــ  المــارحــا.    95  و  75رلى مــا   ن    2022ييي ــــــــــــــو  في فقا مــدقع في عــا   

وات  م جميع البلدا  تقا با تدا  ا جديدة في األج  القصـــ ا على إـــم د الحمايا االجتماعيا لمواجاا  زما  
 ا امــــــتمام ذ   التدا  ا، فأناا مــــــتوفا المســــــاعدة  لحمايا إــــــحا النان ووءار ام ومدار لام. وإ  19- وف د

 ال زما لل قاا  ومتساعدذم على ال اوج من داراة ال قا.

، واإـــــــ  ال قا المالمي ان  ايـــــــه التا   ي، ح   ان  ض 2018 و  2015وفي ال تاة   ن عامي  - 14
. وت ــــــــــــــ ا 2018  في المــارــا في عــا   8,6رلى    2015في المــارــا في عــا     10,1ممــدل ال قا المــالمي من  

في المارا  8,3 دم رلى ا ت ا  ممدل ال قا المالمي د    حاد من  19-التوقمام اثنيا رلى    جارحا كوف د
  1998، وذو ما يم    ول ز ادة في ال قا المدقع من  عا  2020في المارا في عا   9,2رلى   2019في عا  
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لحد من ال قا تمود ده نحو ا ث مـــــــــنوام رلى و  ـــــــــ   انترامـــــــــا في ممدل ا  1990و  با ز ادة له من  عا   
الو ا . وكانت ال ســارا  شــد فداحا دالنســبا للبلدا  المن  ضــا الدر ، ح   انتر  ممدل الحد من ال قا ف اا 

في المارا في    8,7دما يااوق   ن اماني وتســــــــــع مــــــــــنوام. و غم  نه من المتوقع    ين  ض ممدل ال قا رلى 
 ي وق ما كا  عليه قب  المارحا.مستوا   زال فما، 2021 عا 

، وللماة األولى من  عقدين، ا ت مت نســـــبا الممال ال ين ييي ـــــو  مع  مـــــاذم تحت  2020وفي عا   - 15
في المارا، مما يمني     7,2رلى  2019في المارا في عا    6,7ال ع الدولي لل قا على مســتو  المالم، من  

ــافي زج  ام رلى  ااان ال ق 8 ا. وعلى الاغم من    ممدل الممال ال قاا  ان  ض د ــــــــــ    م ي ن عام  ريــــــــ
 في المارا، فقد ء   على من ممدل ما قب  المارحا. 6,9رلى  2021 ليي في عا  

في المارا من مــ ا  المالم م ــمول ن فملياظ  نظا  واحد على  47، لم ي ن مــو   2020وبحلول عا   - 16
ــتحقاقام النقديا في ر ا  ا   ي ن شــــــــــ ج   4,1لحمايا االجتماعيا، مما  د  رلى تا  األق  من نظم االمــــــــ

من تدا  ا   1 700من البـلدا  واألقاليم عن    ا من  209،  علن 19-دو  حمـايا. وامــــــــــــــتمـادا ألزما كوفـ د
 الحمايا االجتماعيا )ممظماا قص ا األج (.

ــتنادا رلى التقا  ا الوا دة من   - 17 ــاد  80وامـــــــ ــأ  الروا ث من جميع المصـــــــ  ، دما في  ل    لدا د ـــــــ
النــاجمــا عن الروا ث في عــا   19-  وف ــد الوفيــام  شـــــــــــــــ ج لرــ     5,74مــا قــد      2020،  لغ ممــدل 
نســــما. وب نما يم   ذ ا الاقم نقصــــا كب اا في ان  ت، فاو يتناقض دال م  د ــــ   إــــا      100 000

دــــال تاة   المتمل   الاقم  دــــالروا ث  2019- 2015مع  الماتبطــــا  الوفيــــام  ممــــدل  عنــــدمــــا  لغ متومـــــــــــــــع   ،
في المارا من الوفيام    8نســما. وت ــ ا التقدياام رلى    ما ال يق  عن    100  000شــ ج لر    0,93

، التي كانت مســـــــــــــؤولا عن حدوث  19- كانت دســـــــــــــبب جارحا كوف د  2020ا دالروا ث في عا   الماتبط
 تااجع كب ا في اتما  ان  اس الوفيام الماتبطا دالروا ث من   دايا المقد.

 لدا عن رســـــــــــارا  33،   لغ 19-وب نما كانت البلدا  تتصـــــــــــد  لألاا االقتصـــــــــــاد  لمارحا كوف د - 18
ــاة في عا   ــاديا مباشــــــــــ ــبب كوا ث  را   لةت قيمتاا   2020اقتصــــــــــ  ل و  دوال ، وذو ما م    16,55دســــــــــ

في المارا من الناتب المحلي انجمالي الو ني. وإلى جانب ال سـارا النقديا المتصـلا دالروا ث،   لةت  0,14
 عدة  لدا  عن رسارا في قطاعام انم ا  والبنى التحتيا الح و ا وغ اذا من القطاعام.

مع رعادة فتح   2021ولرنه انتمب ماة  را  في عا    2020اق على التمليم في عا  وان  ض انن  - 19
في المـارـا في    13,5المـدا ن. وان  ضــــــــــــــت الةيمـا الومــــــــــــــيطـا لنســــــــــــــبـا انن ـاق الح ومي على التمليم من  

 .2021في المارا في عا   14,6، ام ا تدم ماة  را  رلى 2020في المارا في عا   12,6رلى  2019 عا 
 

سييينل وت زيز الزراعل   -  2هدف  ال   القضييياء على الجات وتافيي األ ن الئذاوي والتئذيل المحة
 المستدا ل

وـبداـيا المـارحـا، ءـ  عـدد األشــــــــــــــ ـاص الـ ين يمـانو  من المو    2014في ال تاة الواقمـا   ن عـا    - 20
لمتزايـدة رلى مز ـد من  تلـ  الممـدالم ا  19-ومن انمـدا  األمن الةـ اري يات ع تـد  ميـا. وقـد دفمـت  زمـا كوف ـد

اال ت ا . وتؤد  الحاب في  وكاانيا رلى ز ادة تمط  مـــــــــ مـــــــــ  انمدادام الة اريا المالميا ورل    با  زما 
 يضــا رلى ت اقم جميع  شــ ال مــو  التة يا،  19-غ ا  عالميا من  الحاب المالميا ال انيا. و دم جارحا كوف د

 وال ميما لد  األ  ال.
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ــتو  المالم،   811 و 720، كا  ما   ن  2020وفي عا   - 21 مل و  شــــ ج يمانو  من المو  على مســ
 يضــــــــــــا، كا     ا من  2020. وفي عا  2019مل و  شــــــــــــ ج مقا نا دما    161وذو ما م   ز ادة قد ذا  

يمانو  من انمدا  األمن الة اري د ـــــــــ   ممتدل  - ل و  شـــــــــ ج   2,4   عدد م ذ   لغ   –في المارا  30
او  رلى رم ـــانيـــا الحصــــــــــــــول على الةـــ ا  الرـــافي دـــانتظـــا . وذـــ ا يم ـــ  ز ـــادة قـــد ذـــا حوالي  حـــاد، و  تق  و

 مل و  ش ج في غضو  عا  واحد فقع. 320

ــم د المالمي، كا   - 22 ــا،  و   149,2وعلى الصـ ــن ال امسـ في المارا، يمانو    22,0مل و      دو  مـ
، دمــد    ان  ضــــــــــــــــت النســــــــــــــبــا من  ( 2) 2020من التقز  )ان  ــاس الطول دــالنســــــــــــــبــا ألعمــا ذم( في عــا   

ــا    في 24,4 ــا في عـ ــارـ ــا المــــــــــــــتماا  الموار  التي تحول  2015المـ ــد تات ع نتيمـ ــا  قـ ــ   األ قـ . غ ا    ذـ
ــنوام   دو   ــيا ر ل المارحا، وقد يســـتةاق األما مـ ــامـ الحصـــول على األ مما المة يا وردمام التة يا األمـ

ــبا  قب  ءاو  األاا الرام  للمارحا. ولتحق   غايا ر  ــا  ن دالتقز   نســـــ في المارا  5ض عدد األ  ال المصـــــ
ــاع  ممدل االن  اس الحالي البالغ 2025دحلول عا   ــ  رلى  2,1، يمب    يتضــــــ ــنو ا ليصــــــ في المارا مــــــ

 المارا منو ا من ر ل الماود المالميا. في 3,9

ــبا للطول( على ( 2) 2020وفي عا   - 23 مل و      دو  مــــن  45,4،  اا الازال )ان  اس الوز  دالنســ
في المارا(.  5,7مل و      دو  مــــن ال امســــا ) 38,9في المارا( و اام ز ادة الوز  على  6,7ال امســــا )

على المد  القص ا؛ و بما زاد عدد األ  ال ال ين  19-ومي و  الازال  حد    ا الحاالم تأااا دمارحا كوف د
في المارا، دسبب تدذو  ااوة األما الميي يا وحاالم    15ءلوا يمانو  من الازال عما ذو مقد  حاليا  نسبا 

االنقطا  في توافا األ مما المة يا وردمام التة يا األمــــــــــــامــــــــــــيا وال ل  ال    إــــــــــــاب القد ة على تحم   
ــحيا   ــا ز ادة الوز  لد  األ  ال في دمض البلدا  التي حلت ف اا األغ يا غ ا الصــــ ترالي اا. وقد تات ع  يضــــ

يا الطازجا والمة يا وحدم ف اا الق ود الم اويـــــــــــا على التنق  من فاص الن ـــــــــــا  البدني مح  المواد الة ار 
 ل تاام  و لا.

و ز د فقا الد  لد  النســــــا  من احتمال حدوث نتارب مــــــلبيا فيما ي ج إــــــحا األماام والموال د.   - 24
 تا على مســتو  المالم، ، ء  ممدل انت ــا  فقا الد  لد  النســا  اللواتي في مــن اننماب اا2015ومن  عا  

عــامــا مصـــــــــــــــادــام د قا الــد  في    49  و  15ح ــ  كــا     ا من نصــــــــــــــ   ل و  اما ة تااوق  عمــا ذن   ن  
ــا  غ ا الحوام    29,6في المارا )  29,9، وذو ما يم   ممدل انت ـــــــــا  قد    2019 عا  في المارا   ن النســـــــ

 في المارا   ن النسا  الحوام (. 36,5 و

  با  المدد المحدود من البلدا  التي تتوافا لدياا  يانام، يق  متومـــــــــع الدر  الســـــــــنو  وفي ا اا  - 25
ــةا  منتمي األغ يا عن نصـــــــــــــ  ما يقا له لد  كبا  منتمي األغ يا. وبالم  ، ال تزال رنتاجيا المم    لصـــــــــــ

 يا، يق  لصـةا  منتمي األغ يا متأراة عن رنتاجيا المم  لربا  المنتم ن. وفي إـ و  إـةا  منتمي األغ
دصــــــــــو ة مناميا در  وحدام اننتاج التي تا مــــــــــاا نســــــــــا  عن در  الوحدام التي يا مــــــــــاا  جال، ر  يبلغ 

 في المارا من در  الوحدام التي يا ماا  جال. 70و  50نص  البلدا  ما   ن   في

الو ااي لح وانــــام المزا   وال - 26 ح وانــــام وال يزال المــــالم دم ــــدا عن  لوت ذــــد  الح ــــاع على التنو  
في المارا  62الداجنا، موا  في المزا   والحقول  و في مصا   الم نام. وال تزال حالا ال طا المح    ـــــــــــ 

 __________ 

ح   لم يتم جمع  يانام امتقصا  األما الميي يا عن قاما األ  ال  ، 19-األاا الرام  لمارحا كوف د  2020ال تم   تقدياام عا    (2) 
 وعماذم في  ل  الما  دسبب ميامام التباعد البدني.
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من م الم الماشيا المحليا غ ا مماوفا. ومن   ن المدد المحدود من م الم الماشيا المحليا التي شملتاا 
ــاريا، يمتبا   ــتقصــــ ــا ل طا اال 72الد امــــــا االمــــ نقااس. وفي الوقت ن ســــــه، ال تر ي المواد في المارا ممايــــ

من مـ الم الماشـيا المحليا    277الموجودة في مصـا   الم نام، في حالا االنقااس، مـو  نعادة ت ـ    
 م الم. 7 704من  إ  المممو  المالمي البالغ 

ــما  المواد الة اريا ز ادة حادة من   - 27 ــا البلدا  الم قلا دأعبا  ا ت ا   مــــــــــ في المارا   16وزادم حصــــــــــ
، مما يم   2016، دمد    كانت مســــتقاة نســــبيا من  عا  2020في المارا في عا   47رلى   2019عا   في

د ــــــــ    ريســــــــي االتماذام في األمــــــــواق الدوليا. وا ت مت األمــــــــما  الدوليا للمواد الة اريا ا ت اعا حادا في  
ام في األشــاا ال مســا األولى من الما ، ، فقا لت دأ  ا مما ي  ي االن  ايــ 2020النصــ  ال اني من عا  

وتمزز ذ ا اال ت ا   ز ادة الطلب الدولي على الحبوب والز وم النباتيا والســــــــــــــ ا ومنتمام األلبا  دســــــــــــــبب 
. وفي األمــــــواق المحليا، مو مــــــت يــــــةو  تصــــــاعديا 19-ت ليي التدا  ا التق  ديا الماتبطا دمارحا كوف د

مدر م الز اعيا، فضــ  عن االرتناقام اللوجســتيا وحالا عد  اليق ن  يضــا دســبب ا ت ا  تراليي ال ــحن وال
 التي مادم األمواق.

 
 ضمان تمتةا الجماا تأنماط عاش صحال وباليفاهال في جماا األعمار -  3الهدف    

مل و     500   ا من   19-،  إـــــــــاب ف اون كو ونا المســـــــــبب لروف د2022دحلول نيســـــــــا /  ا     - 28
م ي ن شــ ج في جميع  نحا  المالم. ومع  ل ، ت ــ ا  حدث التقدياام رلى      6,2شــ ج وقت     ا من  

يم ن    يصـ  رلى ا اا  19-المدد المالمي للوفيام الزاردة التي تمز  د ـ   مباشـا وغ ا مباشـا رلى كوف د
لمتوقع،  يـما  ذ ا الاقم. وقد  دم المارحا رلى تمط   ال دمام الصـحيا األمـامـيا د ـدة، وتقصـ ا المما ا

وت اقم  وجه عد  اننصـــا    ن البلدا  وال ـــموب في الحصـــول على ال دمام الصـــحيا األمـــامـــيا، مما ذدد 
دالنروص عن مــنوام من التقد  المحاز في دمض المماالم الصــحيا. وع وة على  ل ، ان  ضــت التةطيا  

  ا.منوام وزادم الوفيام الناجما عن الس  والم    10دالتطييم ألول ماة من  
 

 الصحل اإلنجابال وصحل األم والطفل   

في المــارــا من الوالدام في جميع   84، وقع  2021رلى عــا     2015وفقــا لبيــانــام ال تاة من عــا    - 29
 نحا  المالم دمســاعدة ارتصــاإــ  ن إــح  ن مؤذل ن، من   نام   با  وممايــام وقا  م، مما يم   ز ادة 

. وفي  فا ةيا جنوب الصحاا  الربا ، 2014-2008ملت في ال تاة في المارا التي م 77مقا نا  نسبا الــــــــــــ  
من ـتأا ا على   19-نقطـا ميوـ ا. وال تم   البـياـنام المـتاحـا مـا كـا  لمـارحـا كوفـ د  20تقـ  التةطـيا دمقـدا   

 انقطا  ال دمام قد يؤد  رلى تقو ض الم امب التي تحققت على مد  المقود الماييا.

ــبا  وان  ض الممدل المالمي - 30 حالا   43في المارا، من  14لوفيام األ  ال دو  مـــــن ال امســـــا  نســـ
، في  2020مولود حي في عا    1 000حالا وفاة لرـ    37رلى  2015مولود حي في عا    1  000وفاة لرـ  

مولود حي في    1  000حـالـا وفـاة لرـ    17ح ن ان  ض الممـدل المـالمي لوفيـام األ  ـال حـدي ي الوالدة رلى  
في المارا.  12،    دان  اس نســــــبته 2015مولود حي في عا    1 000حالا وفاة لر    19من  2020عا  

وحد ، وذو ما يم    2020م ي ن     قب     يبلةوا عامام ال ام  في عا    5وحتى مع ذ ا التقد ، توفي 
مل و   2,4. وحدث ما يقاب من نصــــــــ  ذ   الوفيام،    2015م ي ن     في عا   5,9ان  ايــــــــا من 

 الا وفاة، في ال اا األول من الحياة.ح
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مـنا( ممن لب ت احتياجاتان المتملقا  49-15وامـتقام نسـبا النسـا  اللواتي ذن في مـن اننماب ) - 31
ــار  منع الحم  الحدي ا عند حوالي   في المارا في ال تاة الواقما   ن  77 تنظيم األمـــاة من ر ل امـــت دا  ومـ

 لةت ما يقاب من  – فا ةيا جنوب الصــــــــحاا  الربا    با ز ادة ، في ح ن شــــــــادم 2022 و 2015عامي 
المســـــتماة رلى ع   ذ ا االتما  دســـــبب حاالم تمط  مـــــ مــــ    19-نقا  ميو ا. وقد تؤد  جارحا كوف د 5

 انمداد وان  اس فاص الحصول على ردمام تنظيم األماة.

مااذقـا تااوق  عمـا ذن  1 000والدة لرـ    56وان  ض الممـدل المـالمي للوالدام ـلد  المااذقـام من   - 32
. وتحدث   با 2020والدة في عا    41 و  2015والدة في عا   45رلى   2000مــنا في عا    19 و 15  ن  

دة وال  24رلى  2000مااذقا في عا   1 000والدة لر    70االن  ايــــــــــــام في ومــــــــــــع وجنوب آمــــــــــــيا، من  
عـامـا في  لـدا    14رلى    10. و  ــــــــــــــيع اننمـاب المب ا   ن المااذقـام في ال يـا المما ـا من  2020عـا    في

 فا ةيا جنوب الصــــــحاا  الربا  و ما  ا ال ت نيا ومنطقا البحا الرا  بي  د جا ت وق ك  اا شــــــ وعه في  جزا   
  را  من المالم.

 
 األ ياض الم ديل   

ــ ا التقدياام رلى   - 33 ــا ا  لغ  ت ـــــــــــ ــادا المديدة د  اون نقج المناعا الب ـــــــــــ   عدد حاالم انإـــــــــــ
حالا    680 000وبلغ عدد الوفيام الناجما عن  مـــــــباب ماتبطا دانيدز   2020مل و  حالا في عا    1,5

وفاة في ن   الما . وشــــــاد عدد حاالم انإــــــادا د  اون نقج المناعا الب ــــــا ا على الصــــــم د المالمي  
، وذو ما يق  ك  اا عن ذد  2020 و 2010المارا في ال تاة الواقما   ن عامي  في  39ان  ايـــا  نســـبا  

. وتؤد  التدا  ا الااميا رلى ردطا   2016في المارا ال   وافقت عليه الممييا الماما في عا   75الــــــــــــــــــــــــ  
والضـــــــــةو  انيـــــــــافيا التي فايـــــــــتاا المارحا المديدة على النظم الصـــــــــحيا  19- انت ـــــــــا  جارحا كوف د

    ال دمام المتملقا د  اون نقج المناعا الب ا ا.تمط رلى 

م ي ن شــــ ج دماس الســــ  في جميع  نحا  المالم.  10،  إــــ ب ما يقد   نحو 2020وفي عا   - 34
، من 19-وحدث ا ت ا  في الوفيام الناجما عن الســــــــــــ  ألول ماة من  عقد من الزمن دســــــــــــبب جارحا كوف د

)ـدامــــــــــــــت نـا  الوفيـام النـاجمـا عن الســــــــــــــ  لـد    2020في عـا   مل و     1,3رلى    2019مل و  في عـا    1,2
ــ  دممدل يبلغ  ــادا دالســ ــا ا(. و ن  ض عدد حاالم انإــ ــا  ن د  اون نقج المناعا الب ــ ــ اص المصــ األشــ

ــنو ا، وذو  دطأ د   ا من ممدل االن  اس الســــــنو  ال   تااوق   ن   2حوالي  في المارا  5 و 4في المارا مــــ
. وفي ال تاة الواقما  2020األذدا  الماحليا المــتااتيميا القضــا  على الســ  لما   وال   كا  مطلوبا لتحق  

مل و  شــــــــــــ ج،     نه لم يتماوز نصــــــــــــ     20، وإــــــــــــ  ع ج الســــــــــــ  رلى 2020 و 2018  ن عامي 
 المالمي. الاد 

حـالـا وفـاة ـدالم   ـا    627  000  مل و  حـالـا رإــــــــــــــاـدا ـدالم  ـ ا و  241وكـا  ذنـا  مـا يقـد   نحو   - 35
مل و  حـالـا في    14. وذـ ا يم ـ  ز ـادة في عـدد الحـاالم  لةـت حوالي  2020جميع  نحـا  المـالم في عـا    يف

حــالــا. وا تبع نحو ال ي    69  000وز ــادة في عــدد حــاالم الوفــاة دمقــدا     2019مقــا نــا دمــا     2020عــا   
ــ  الوفيام انيافيا دحاالم تمط  تقديم ردمام م افحا الم   ا  انا  المارحا. وكا  95نت  فا ةيا مو نا لــــــــــــ

 في المارا من الوفيام الناجما عن الم   ا. 96 في المارا من حاالم الم   ا و

، ان  ض 19-وبالاغم من حاالم التمط  ال ــديد في توف ا ال دمام الصــحيا دســبب جارحا كوف د - 36
مااس المـدا ـ ا الماملـا من المـدد المـالمي لألشــــــــــــــ ـاص الـ ين يحـتاجو  رلى الم ج والاعـاـيا فيمـا يتمل  ـداأل
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في المــارــا من   48. ومن المــديا دــالــ كا     2020 ل و  في عــا     1,73رلى    2010 ل و  في عــا     2,19
مممو  مــــــــــــــ ــا   قــ  البلــدا  نموا احتــاجوا رلى الم ج والاعــايــا فيمــا يتمل  دــاألمااس المــدا  ــا الماملــا في  

 .2010في المارا المسملا في عا   79 ، وذو ما يم   ان  ايا من النسبا البالةا2020 عا 
 

 األ ياض غيي الساريل والصحل ال قلال والمخاطي البيئال   

عن  مااس    2019في المـــارـــا من جميع الوفيـــام في عـــا     74على الصــــــــــــــم ـــد المـــالمي، نتب   - 37
 مااس القلب  مــا  ا. وان  ض احتمال الوفاة من    من األمااس غ ا الســا  ا األ بما الاريســيا )وذي   غ ا

واألوعيا الدمو ا والســــــا ا  والســــــ ا  و مااس المااز التن ســــــي المزمنا(   ن مــــــني ال  ا ن والســــــبم ن من 
. وال ي  ي ممـدل االن ـ اس ذ ا لتحق   الةـايا 2019في المـارا عا    17,8رلى  2010في المـارا عا   19,9

 الم مولا  اد  التنميا المستداما.

ــاذم في ان  اس متومـــــع ممدل االنت ـــــا   150 ي التبغ في  وان  ضـــــت ممدالم تما - 38  لدا، مما مـــ
ممدالم تما ي   تااوحت. و 2020في المارا في عا    22,3رلى   2015في المارا في عا     24,4المالمي من 

  لدا   ن ال بام ومواإلا اال ت ا . 15التبغ في 

حــالــا وفــاة لرــ     13,0لمــارــا، من  في ا  29وان  ض ممــدل الوفيــام دــاالنتحــا  في المــالم  نســــــــــــــبــا   - 39
. وعلى الاغم من 2019نســــــما في عا   100 000حاالم لر    9,2رلى   2000نســــــما في عا     100 000

، كـا  19-   البـياـنام المـتاحـا ال تظاا زـ ادة في ممـدالم االنتحـا  ر ل األشــــــــــــــاا األولى من  زمـا كوفـ د
ز ادة  2020ام في جميع  نحا  المالم. وشـاد عا  للمارحا تأا ا شـديد على الصـحا المقليا لألشـ اص و فاذ

 في المارا في انت ا  القل  واال تياب في جميع  نحا  المالم. 25 نسبا 
 

 النُّظم الصحال والتمايل   

في المارا   86دمد    كانت  2020في المارا في عا   83ان  ضـــــت تةطيا الايـــــع دالتطييم رلى  - 40
مل و    ـ  من   22,7وحـاالم التمطـ  الماتبطـا  اـا رلى حامـا     19-. و دم جـارحـا كوف ـد2019في عـا   

. وع وة 2005و على  قم من  عا   2019م ي ن     عن عا    3,7اللقاحام، وذو ما يســـــــــم  ز ادة قد ذا 
مل و    ـ  اللقـاحـام من ر ل  اـنامب التطييم االعتـياد ، وذو مـا يمـ   زـ ادة من  17,1على  ـل ، لم يتل   

  ـ . والحصــــــــــــــبـا ذي ماس شـــــــــــــــديـد المـدو  وال تر ي مســــــــــــــتو ـام التةطيـا الحـاليـا البـالةـا   مل و    13,6
المـــارـــا دماعت ن من اللقـــاق لمنع حـــاالم ت  ــــــــــــــي الحصــــــــــــــبـــا والماس والممز والوفيـــام النـــاجمـــا  في 70
ــت د  لمنع مـــا ا   عن ــتاد  لقاق ف اون الو   الحليمي الب ـــا  المسـ ــاع ام الماتبطا دالماس. و سـ المضـ

،  2020 لــدا في عــا     111عــامــا، وتم توف ا  في    14و    9حم ال تيــام اللواتي تتااوق  عمــا ذن   ن  عن  الا 
 يص  رلى  فقا البلدا  دمد. ولرنه لم

وزادم عمليام تحســ ن ال دمام الصــحيا األمــامــيا، التي تقان دمؤشــا تةطيا ال دمام في ر ا    - 41
من  إــــ     67رلى  2000في عا    100من  إــــ   45التةطيا الصــــحيا ال ــــاملا، من متومــــع عالمي قد    

( و دنى ممـدالتاـا في  فا ةـيا 81، وبلةـت  على ممـدالتاـا في  و وـبا و ما  ـا ال ــــــــــــــمـالـيا )2019في عـا   100
ــحاا  الربا  ) ــنوام 45جنوب الصــ ــتما المحاز على مد  الســ (. ومن الماجح    توق  المارحا التقد  المســ

ــيا في تومـــــيع نطاق تةطي   20 الـــــــــــــــــــ  ا ال دمام، نظاا أل  النظم الصـــــحيا تواجه تحديام فيما يتمل  المايـــ
 دضما  امتماا  ا ال دمام الصحيا األماميا.
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ــ ا  ال ين تماوز رن اقام الصـــحي من  موالام  - 42 ــبا المالميا للسـ ــي المارحا، كانت النسـ وحتى قب  ت  ـ
في المارا.  13   تماوزم في المارا من م زانيا  مـــــــــــــاذم الميي ـــــــــــــيا آر ة في اال ت ا ، ح 10ال اإـــــــــــــا  

، من الماجح    يواجه النان ق ودا ماليا 19-ء  اجتما  اثاا  الصــــــــحيا واالقتصــــــــاديا لمارحا كوف د وفي
  با تموق رم انيا الحصـــــول على الاعايا، ومن الماجح    تزداد المصـــــاعب الماليا مـــــو ا   ن  ولي  ال ين 

   ن ال يام الس انيا المحاوما  إ . ين قو  من  موالام ال اإا على الصحا، ال ميما

و ظ  الماملو  في ممال الصـــــــــــــــحا والاعايا في ال طو  األماميا لماود التصـــــــــــــــد  لمارحا   - 43
،  بمـا ترو  المـارحـا قـد  ودم  2021و ـيا /مـايو    2020. وفي ال تاة   ن كـانو  الـ اني/يـنايا  19-  وفـ د

 ا على الصم د المالمي.من المامل ن في ممال الصحا والاعاي   115  500دحياة  

   ك ـــافـــا المـــامل ن في ممـــال التما ض والةبـــالـــا ال تزال   2020- 2014وتظاا  يـــانـــام ال تاة   - 44
نســــما، وذو ما يقاب  10 000لر   152 على مســــتو اتاا في  ما  ا ال ــــماليا، ح    لةت    ا من  في 

ــع المـالمي للمـامل ن في ممـال التما ض   4من   ــمـا   10  000لرـ     40والةـبالـا الـبالغ   مـ ال المتومــــــــــــ نســــــــــــ
م   و ز د عن المتومــــع ال اص   15و تماوز متومــــع الر افا في  فا ةيا جنوب الصــــحاا  الربا  دمقدا  

ـــيا دمـقدا   ــمـال  فا ةـيا وجنوب آمــــــــــــ  مـ ال. وعلى الاغم من الزـ ادة المطادة في كـ اـفا األ ـبا  لرـ    8د ــــــــــــ
ــمـ د المـالمي، ال تزا  10 000 ــمـا على الصــــــــــــ ل  وجـه الت ـاوم   ن المـنا   مات مـا، حـ   يقـد  عـدد نســــــــــــ

نســـــــــــما مقا نا دطب ب ن فقع لر    10 000 ب با لر   40األ با  في  و وبا، على مـــــــــــب   الم ال،  نحو 
 نسما في  فا ةيا جنوب الصحاا  الربا .  10 000

 
ى  ضيييييمان الت لام الجيد المنصيييييل والعيييييا ل للجماا وت زيز في  الت لةم  د -  4الهدف    

 الحااة للجماا
في  زما عالميا في ممال التمليم. فقد تأاا ممظم نظم التمليم في المالم  19-تســـــــبب ت  ـــــــي كوف د - 45

د ـــــــــدة من جاا  حاالم تمط  التمليم وواجه تحديام غ ا مســـــــــبوقا. وكا  لحاالم رغ ق المدا ن دســـــــــبب 
مل و    ـ  فـاتام    ا   147م رلى     المـارحـا عواقـب مـدماة على تملم األ  ـال و فـاذام. وت ــــــــــــــ ا التقـدياا

نصــــ  د ومــــام دار  ال صــــ  على مد  المام ن المايــــ  ن. و م ن    ي ســــا ذ ا الم   من األ  ال   من
تا ل و  دوال  من انياادام على مـد  الحـياة ـدالةيمـا الحـالـيا. و اام حـاالم رغ ق المـدا ن  17ممموعـه  مـا

ا، وممن ييي ــــــــــــــو  في المـنا   الا لـيا، واأل  ـال  و  انعـاـقا،  على ال تـيام واأل  ـال من ال ـيام المحاومـ 
 واأل  ال من األقليام انانيا  د جا فاقت تأا اذا على  قاانام.

رلى   2015في المارا في عا    54وا ت مت نســــبا ال ــــباب ال ين  تموا الماحلا ال انو ا المليا من   - 46
ــنوام  ، وتبا أ ممدل رتما  ذ 2020في المارا في عا   58    الماحلا مقا نا دالتقد  المحاز في فتاة الســــــــــــ

ــادقا. ومن الســــا   ألوانه التنبؤ  تأا ا جارحا كوف د على رتما  الد امــــا في ذ   الماحلا.    19- ال م  الســ
وت ــ ا المؤشــاام المب اة الوا دة من البلدا  المن  ضــا الدر  والمســتندة رلى د امــام امــتقصــاريا  جا ت 

  اس  ليي في المواءبا عند المودة رلى المد مــــــــــــا، ولرناا ت ــــــــــــ ا رلى ز ادة   با عبا الاات  رلى ان 
 الاموب، مما قد يز د من ممدالم التساب في السنوام المقبلا. في 

ــتقاة من  - 47 ــ ا البيانام المســــ  لدا )ممظماا من البلدا  المن  ضــــــا والمتومــــــطا الدر ( لل تاة  73وت ــــ
مــنوام ينمو  دطا قا مــليما،   4  و 3   ال تااوق  عما ذم   ن   10من ك   7رلى    حوالي   2013-2021

 وال توجد فاوق كب اة   نام حسب نو  جن  الط  .
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وا ت ع ممدل الم ا كا في التملُّم المنظَّم قب  منا واحدة من من االلتحاق الاممي دالتمليم اال تداري  - 48
في المارا  75رلى   2010في المارا في عا    69، من 19-دا ااد في الســـــــــــنوام التي مـــــــــــبقت جارحا كوف د

في المـاـرا   13، ولرن مع ت ـاوم كب ا   ن البـلدا  )حـ   تااوق الممـدل   ن  قم من  ض قـد    2020عـا    في
ذــ ا التقــد ، ح ــ  ر  ت م ــ  المــدا ن الملتحق ن   19-في المــارــا(. وتاــدد جــارحــا كوف ــد  100ومــا يقاب من  

 اة والصـــ و  المب اة، وراإـــا من البلدا  المن  ضـــا والمتومـــطا الدر ، ذم دالتمليم في ماحلا الط ولا المب 
األ  ا تضــــــــــــــا ا من تمطـ  التمليم. وفي ممظم البلـدا ،  غلقـت مااف  ومـدا ن التمليم المب ا جزريـا  و كليـا 

 أل  ا من عا  د امي كام .

لبالة ن في التمليم والتد  ب  ، فأ  ممدل م ـا كا ال ـباب وا2018-2016وامـتنادا رلى  يانام ال تاة  - 49
ــ  الســادقا فيما   ن  لدا   فا ةيا جنوب الصــحاا  الربا  التي   12النظام  ن وغ ا النظام  ن في األشــاا الــــــــــــــ

في المـارـا في  لـدا    40في المـارـا  و  قـ  مقـا نـا دممـدل يز ـد على    5تتوافا لـدياـا  يـانـام يبلغ عـادة حوالي  
 دا  األو وبيا. ما  ا ال ماليا والمديد من البل

وك  اا ما ي ــــــــا  رلى عد  ك ايا الماا ام كمار   ما  االمــــــــت دا  ال مال لترنولوجيا المملومام   - 50
في المـاـرا من األفااد    70، تم ن    ا من  2020- 2017واالتصـــــــــــــــاالم. وامـــــــــــــــتـنادا رلى  ـياـنام ال تاة  

ــاا    10يز د عن    ال ما في  ــطا التي  في المارا من البلدا  في األشــــــــ ال  اا األر اة من تن     حد األن ــــــــ
في المارا فقع من البلدا ،    15ترّو  ماا ام  مـــــامـــــيا م   ر مـــــال  ا د رلرتاوني مع مل  ماف . وفي  

دـامـــــــــــــــت ـدا     40يتمتع    ا من   في المـارـا من النـان دماـا ام عـاديـا من قب ـ  رعـداد عاس رلرتاوني 
 الماس.   اامميام 

التحســـ نام، ال تزال  وجه الت اوم في الم ـــا كا التمليميا والنتارب التمليميا قارما.  وعلى الاغم من   - 51
وال تزال  وجه عد  المســـاواة   ن المنســـ ن قارما دالنســـبا للمديد من المؤشـــاام. فملى مـــب   الم ال، لم يحق   

  ال ال ين يســـــتوفو  الحد  ممظم البلدا  التي تتوافا لدياا  يانام ترافؤاظ   ن المنســـــ ن فيما يتمل   نســـــبا األ
األدنى من ممــاي ا الر ــا ة في تملم القاا ة وفي ممــدل رتمــا  الماحلــا الـدنيــا من التمليم ال ــانو . فبــالنســــــــــــــبــا  
لممدل رتما  الماحلا الدنيا من التمليم ال انو ، لم يحق  الترافؤ   ن المنا   الا ليا والحضـــا ا مـــو  مـــدن  

ــيا  البلدا  التي تتوافا لدياا  يانا م، و  اد  ال يوجد  لد واحد حق  الترافؤ   ن    ال  غنى األمــــــــــا الميي ــــــــ
 و   ال  فقاذا.

ــيا للمدا ن دم دة ك  البمد عن    ترو   ام  ادع عالمي. ف ي  - 52 ــامـــ وال تزال البنيا التحتيا األمـــ
ــو 2020 عـا  ــتو  المـالم الحصــــــــــــ ل على  ، لم ي ن ـدأم ـا  مـا يقاب من  بع المـدا ن اال ـتدارـيا على مســــــــــــ

ــامــــيا. وتق  األ قا  ك  اا  ــامــــيا م   الراابا  وميا  ال ــــاب ومااف  الصــــا  الصــــحي األمــ ال دمام األمــ
يتمل  دمااف   را  من قب   ترنولوجيا المملومام واالتصــــــــــــاالم والبنى التحتيا الم يَّ ا مع انعاقا،  فيما

من المدا ن اال تداريا. ومن الماجح     في المارا   50ح   ال تتوافا رم انيا االمــــت ادة مناا رال في نحو 
ترو  حصـــج  ق  البلدا  نموا من ذ   األ قا   ق  د   ا، ح   تااوق   ن ما يقاب من نصـــ  المتومـــع 
ــبيا  ق  تما زا للح اع   المالمي وال يه. ور ل المارحا المالميا، كانت المدا ن في المنا   المحاوما نســـــ

 على م ما األ  ال والموء  ن.
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مل و  من مملمي ماحلــا مــا قبــ  المــد مـــــــــــــــا اال تــداريــا،   12، كــا  ذنــا  حوالي  2020وفي عــا    - 53
مل و  من مملمي المـدا ن الـ انوـ ا يمملو  في فصــــــــــــــول    38مل و  من مملمي المـدا ن اال ـتدارـيا و  33 و

  ا.في المارا من مملمي المدا ن اال تداريا وال انو  83د اميا في جميع  نحا  المالم، ود ّ ب 
 

   تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتاات -  5الهدف    
ــ ن دحلول عا    - 54 ــاواة   ن المنســــــــ ــحيح لتحق   المســــــــ ــا  الصــــــــ ــي المالم على المســــــــ   2030ال يمضــــــــ
ــا   وقد ــاديا للمارحا. وال تزال النســـ ــا  د م  التداعيام االجتماعيا االقتصـــ ــ  دفمه دم دا عن  ل  المســـ تواإـــ

م يتأاا  د ــ   غ ا متنامــب، و مان ن من فقدا  الوءار  ومــب  الييب، وانحاا  التمليم عن مســا  ،  وال تيا
وز ادة  عبا   عمال الاعايا غ ا المدفوعا األجا، والمن  المارلي. وبلغ عدد النســــــــــــــا  اللواتي تااوق  عما ذن 

ــا ج ال  54و    25  ن   ــا  في المنزل، الموجودام رـ ــديان  والد إــــــــــــــةـ ــا ممن لـ ــامـ ــا،    ا من عـ ــاملـ قوة المـ
، دمـا في  لـ     ا من مل وني اما ة غـاد   القوة المـاملـا  2020مل و  على مســــــــــــــتو  المـالم في عـا    100

ــحا الما ة حاالم تمط    ــةو  المتزايدة ألعمال الاعايا غ ا المدفوعا األجا. وواجات ردمام إـ ــبب الضـ دسـ
ــيا واننما يا للما  ــحا المنســـــ ــيا و دم رلى تقو ض الصـــــ  ة. وع وة على  ل ، على الاغم من    الةيادة   ريســـــ

ــتمادا لمارحا كوف د ــياق االمــ ــاا الما ة في مــ ــتبمدة من  19-التي تما مــ ــاملا للمميع، فأ  الما ة مســ فمالا وشــ
ــاملا لتتبع الم زانيام الم صـــــصـــــا   ــافا رلى  ل ، ال تمل   لدا  عديدة نظما شـــ ــنع القاا . وإيـــ مناإـــــب إـــ

يحد من ت صـيج الموا د الماما لتن    القوان ن والسـيامـام. و مب تمز ز الماود   للمسـاواة   ن المنسـ ن، مما
   من  ج  يما     تناض القوان ن والسيامام والم زانيام والمؤمسام دالمساواة   ن المنس ن.

اننســــــــــــــا   وال تزال القوان ن التم  زـ ا وال ةاام الـقانونـيا تمنع النســــــــــــــا  من التمتع الرـامـ  دحقوق  - 55
 لدا وإقليما، تب ن       ا من نصـــ اا ال ي صــج   95الوا دة من  2020الواجبا لان. ووفقا لبيانام عا   

ــا للنســـــــا  في البالما  الو ني؛ وفي ح ن يمتمد في المارا مناا التزامام في الم زانيا  تن     83  حصـــــــصـــــ
ا رلى قوان ن تمّا  االغتصـــــــاب في المارا مناا ي تق  63ت ـــــــا مام تتصـــــــد  للمن  يـــــــد الما ة، ال يزال  

ــا. وعلى الاغم من       ا من  ــتناد رلى مييا  الايــــــ في المارا مناا يحظا التم  ز في المم    90داالمــــــ
على  مــــــان نو  المن ، فأ  نصــــــ اا تقا با ما زال ي ق د عم  النســــــا  في دمض الوءار   و القطاعام،  

او ــا لحقوق الاجــ  في الــدرول في ع قــا الزواج  ومــا يقاب من  بع البلــدا  لم يمنح الما ة حقوقــا مســــــــــــــــ 
  وال او  في رجاا ام الط ق.

و نت ـــا المن  يـــد النســـا  وال تيام في جميع البلدا  و ؤاا على النســـا  من جميع األعما . وفي  - 56
في المارا( مّمن  26، على الصــــم د المالمي، تمايــــت    ا من اما ة واحدة من ك    بع نســــا  )2018عا  

مل و  اما ة، لمن    641عاما  و فوق،  و ما يبلغ ممموعه    15لن في ع قا مع شا   من    نو  دمما  در
جســد  و/ و جنســي على يد زوج  و ع ــ ا ماة واحدة على األق  في حياتان. واما حاجا مامــا رلى  يانام 

ب ذن  و رذمالان،  عن المن  ال   تتماس له المســـــــــنام، دما في  ل  عن  شـــــــــ ال مم نا م   تق  دذن  و ن 
في المارا من البيانام المقبولا عن عن   10ولرناا ال تزال ع ا متوافاة عموما. وال يمســـــــــد مـــــــــو   ق  من 

  الم  ا مد  انت ا  ذ ا ال    من المن  يد النسا  في من ال مس ن  و    ا.

في ماحلا الط ولا  في المارا(   19وقد تزوجت واحدة من ك  رم  شــادام في جميع  نحا  المالم ) - 57
ــحاا  الربا ، وذي منطقا كا  2021في عا   ــ وعا في  فا ةيا جنوب الصــــــــــ . وزواج األ  ال ذو األ  ا شــــــــــ

التقد  ف اا  لي ا، تل اا جنوب آمـــيا، التي شـــادم ان  ايـــام   با. وعلى الصـــم د المالمي، ان  ض ممدل  
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ــيا. ومع  ل ، فأ  اثاا  المميقا في المارا في الســــــــــنوام ال م  ال  10انت ــــــــــا  زواج األ  ال  نحو  مايــــــــ
ّن عايــا   10تادد ذ ا التقد ، ر  ر  ما يصــ  رلى  19-المتاتبا على جارحا كوف د م ي ن فتاة ريــافيا مــي  

  ل طا زواج األ  ال في المقد القاد  دسبب المارحا.

ــليا األن و ا  ناا مما مـــا  امـــ ا للة - 58 ــا  التنامـ ايا، على الاغم من وقد  ابتت مما مـــا ت ـــو ه األعضـ
ــن   ــا  وال تيام اللواتي تمايــــــــ ــا  عل اا. و بلغ عدد النســــــــ الماود الممتدة لما يقاب من قا  من الزمن للقضــــــــ

مل و  على  ق  تقديا، امــتنادا رلى البيانام   200لت ــو ه  عضــاران التنامــليا ممن ذن على ق د الحياة ال و   
ــ  ي تتاكز ف اا ذ   المما ما. ومع  ل ، ت اد عدة  لدا  دمض الت   31المتاحا األر اة الوا دة من البلدا  الـــــــــ

 عاما. 30االن  اس في ذ   المما ما مقا نا دما كانت عليه قب  

ــا  في المم  المنزلي وعم  الاعايا غ ا المدفو  األجا في األيا  الماديا وقتا    ا   - 59 وتقضــــــي النســــ
 لدا ومنطقا التي ج ممت   ن عامي   90ام المسـتقاة من  من الاجال دمات ن ونصـ  تقا با، وفقا ألحدث البيان 

 .2019و  2001

،  لةت حصــــــــــــا النســــــــــــا  عالميا في البالمانام الو نيا األحاديا  2022كانو  ال اني/ينايا   1وفي  - 60
.  2021في المـارـا في عـا    25,6في المـارـا فقع، مات مـاظ من    26,2الممل   و في ممـال  النواب الو نيـا  

 لـــدا تتوفا عناـــا  يـــانـــام(.   135الما ة    ا من ال لـــ  دقل ـــ  في الح ومـــام المحليـــا )في  وتبلغ حصــــــــــــــــا  
ــامح ر  قا مع  ــو ة ج دة، وعد  التسـ ــمم دصـ ــا مام والمصـ ــوص عليه في الت ـ ــاني المنصـ ــيج المنسـ والتحصـ

ا ذي من المن  يـــــد الما ة في الســـــيامـــــا، والب يام الســـــيامـــــيا األ  ا  مانا التي تااعي االعتبا ام المنســـــاني 
  الموام  األماميا لتسا ع وتدعيم التم    المتساو  للما ة في إنع القاا .

. وقد امـــــــــــــــتأاا   نســـــــــــــــبا 19-وتـتأاا النســــــــــــــا  المـام م د ــــــــــــــ ـ  غ ا متـنامــــــــــــــب دمـارحـا كوفـ د - 61
، لرنان شــــــــــــــ لن مــا يقاب من 2019المــارــا من مممو  الممــالــا قبــ  ت  ــــــــــــــي المــارحــا في عــا    في 39,4

. ولم ت ظاا حصــا النســا  في  2020ن ال ســارا في الوءار  على الصــم د المالمي في عا  المارا م في 45
ــ  ن، ح   ا ت مت  ــن  ليي على مد  المقدين المايــ ــو  تحســ ــب اندا  ا في جميع  نحا  المالم مــ المناإــ

المــــارــــا في عــــا     25,3من   المــــارــــا في عــــا     28,3رلى    2000في  في  2019في  تة  ا  ، وءلــــت دو  
  .2020 عا 

، ال تتمد  نســــبا النســــا  المتزوجام  2020-2007 لدا لل تاة   64وامــــتنادا رلى  يانام مســــتقاة من   - 62
عـامـا واللواتي يت ـ   قاا اتان ال ـاإـــــــــــــــا فيمـا يتمل    49رلى    15 و الماتبطـام اللواتي تااوق  عمـا ذن   ن  

ــا  ـلديان   با ـقد  من في المـاـرا. وفي ح ن يـبدو    الن   57ـدالصــــــــــــــحـا والحقوق المنســـــــــــــــيا واننمـا ـيا  ســــــــــــ
في المارا،  92االمـــتق ليا في ات ا  قاا  دامـــت دا  ومـــار  منع الحم     ال، ر  تبلغ نســـبا المتم نام منان  

ــا المن  ال تتمد   ــا  ان  و  فض مما مــ ــحيا ال اإــ ــأ  الاعايا الصــ ــبا من يم نان ات ا  قاا  د ــ فأ  نســ
 نسا . 4من ك   3

، كــا  لــد  2022 لــدا التي تتوفا  يــانــام عناــا في عــا     115عــددذــا  ومن   ن البلــدا  البــالغ   - 63
ــع،   ــول الرام  والمترافئ   76البلدا ، في المتومــــ ــما  الحصــــ في المارا من القوان ن واألنظما ال زما لضــــ

على ردمام الصـــــــــــحا والحقوق المنســـــــــــيا واننما يا. وتتمل  القوان ن واألنظما التم  نيا األقو  د  اون 
في المارا(، تل اا ال دمام في ممال منع  81الب ــــــــــــا ا وف اون الو   الحليمي الب ــــــــــــا  ) نقج المناعا 

 في المارا(. 65في المارا(، والت ةيي المنسي ) 74في المارا(، و عايا األموما ) 76الحم  )
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 لدا مناا، ال يمل  مــو   30 نه، في   2020- 2009 لدا لل تاة    36وت ظاا البيانام المتاحا من   - 64
ــي الز اعيا. وفي   50ق  من    ــمونا لأل ايــــ ــا  حقوق ملريا و/ و حيازة مضــــ  لدا،   18في المارا من النســــ

 انت الحصــــــا المقا لا للاجال  على دمات ن. وإيــــــافا رلى  ل ، تبلغ حصــــــا الاجال   ن مّ   األ ايــــــي  
من حصـا الاج     في المارا في تسـما  لدا ، وفي اماني  لدا  فقع، تمل  الما ة حصـا  على  70   ا من 

    ن مّ   األ ايي.

في المارا من األ ا  46   حوالي    2021- 2019 لدا لل تاة    52وتر ــــــ  البيانام المتاحا من  - 65
في المـارـا مناـا   25القـانونيـا يوفا حمـايـا محـدودة لحقوق الما ة في األ س، في ح ن يوفا مـا يقاب من  

في المارا من البلدا  المبلّوةا  ح اما كافيا في  29 ي ضــــمّون مــــو   مســــتو ام متومــــطا من الضــــمانام. وال
  ا  الـقانونـيا توفا حمـايا جـ دة لحقوق الما ة في األ س. و  از الممـاالم التي تحقـقت ف اـا نـتارب ريمـا يا  

في المــارــا من البلــدا ( والحمــايــا من نقلاــا في الممــام م المقــا  ــا    64ذي حقوق و ااــا عقود انيمــا  )
تتطلب موافقا الزوج(. وفي المقا  ، ال يزال التســــــم   الم ــــــتا  لأل ايــــــي وحمايا حقوق  في المارا  56)

ــ ـ  مصــــــــــــــد  قل  في المـديد   الما ة في األ س في الحـاالم التي ي متا  ف اـا ـقانوـنا ـدالـقانو  المافي ي ــــــــــــ
  البلدا . من 

 لدا  70 لدا من  إـــــــــ   30   ملريا الاوات  المحمولا تم    داة ذاما لتم  ن الما ة. وفي   و تب ن - 66
 لدا  13، تحقَّ  ترافؤ المنســـــــــــ ن في ملريا الاوات  المحمولا، وفي 2021-2017تتوافا عناا  يانام لل تاة 

  را ، زاد عدد النسا  اللواتي يمتلرن ذات ا محموال على عدد الاجال.

اعيــــا  نظمــــا فمــــالــــا وما   19- و تطلــــب التمــــافي االجتمــــاعي االقتصــــــــــــــــــاد  من جــــارحــــا كوف ــــد - 67
من البلدا  والمنا   لل تاة   105المنســـــــاني في ردا ة الماليا الماما. وامـــــــتنادا رلى  يانام قدمتاا  للمنظو 
ــد    26، يطب   2021- 2018 ــتو  المــالم نظمــا شـــــــــــــــاملــا لتتبع و إـــــــــــــ في المــارــا من البلــدا  على مســــــــــــ

مضــا من ممالم نظا   في المارا مناا د  59الم صــصــام الماما الماإــودة للمســاواة   ن المنســ ن، و طب  
  في المارا مناا الحد األدنى من عناإا ذ   النظم. 15من ذ ا القب   وال يمل  

 
 ضمان تاافي المااه وخد ات الصيف الصحي للجماا وإدارتها إدارة  ستدا ل -  6الهدف    

تم   رم انيا الحصــول على الميا  المأمونا والصــا  الصــحي والنظافا الصــحيا  ذم حاجا رنســانيا   - 68
 مــامــيا للصــحا والافا . ومــي تقا   ي ن األشــ اص رلى رم انيا الحصــول على ذ   ال دمام األمــامــيا في  

مـيا  دســـــــــــــــبب النمو مـا لم يزداد مســــــــــــــتو  التقـد  دمقـدا    بع ماام. و تزاـيد حـالـيا الطلـب على ال 2030عـا   
الســ اني الســا ع والحضــانا وز ادة االحتياجام الماريا لر  من قطاعام الز اعا والصــناعا والطاقا. وقد  دم  
عقود من رمـا ة االمـت دا ، ومـو  اندا ة، وانفاا  في امـت ااج الميا  الموفيا، وتلوث رمدادام الميا  الم دا 

 ، تواجـه البلـدا  حـاليـا تحـديـام متزايـدة ماتبطـا  تـدذو  النظم  رلى ت ـاقم انجاـاد المـاري. وإيـــــــــــــــافـا رلى  لـ 
ح الميا  الناجم عن تة ا المنا ، واالمــت ما  غ ا الرافي في الميا  والمااف    اني ولوجيا المتصــلا دالميا ، وشــ 

  الصحيا، وعد  ك ايا التماو  في ممال الميا  الما اة للحدود.

د الس ا  ال ين يست دمو  ردمام ميا  ال اب الم دا ة دطا قا ، زاد عد2020و    2015وب ن عامي  - 69
ــت  دو  من مااف  إـــــا  إـــــحي   74في المارا رلى   70مأمونا من   في المارا، وزاد عدد الســـــ ا  ال ين يســـ

في المارا، وزاد عدد الســ ا  ال ين يتم نو  من الوإــول رلى  54في المارا رلى  47م دا ة د ــ   مأمو  من 
في المارا. ومـــــــ تم ن    تزداد   71في المارا رلى  67دين دالصـــــــا و  والما  في المنزل من مااف  لةســـــــ  ال  
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ممدالم التقد  المحاز في ذ   ال دمام األمـامـيا دمقدا    بع ماام من  ج  الوإـول رلى التةطيا ال ـاملا  
  .2030دحلول عا  

الموفيـــــا في   - 70 الميـــــا   لألناـــــا  والبح اام و بقـــــام  تق يم        2020 لـــــدا في عـــــا     97و  ظاا 
المــارــا من الرتــ  المــاريــا المةيَّمــا تتمتع  نوعيــا ميــا  ج ــدة. ومن   ن الرتــ  المــاريــا البــالغ عــددذـا   في  60

في المـاـرا مناـا فقع في  فقا البلـدا . وفيمـا يتمل    1، كـا   2020التي    لغ د ـــــــــــــــأناـا في عـا    76  000
 الميا  التي يمتمدو  عل اا دسبب االفتقا  رلى الاإد.  ي ن ش ج، ال ت ما  نوعيا  3ال يق  عن  دما

ــم د المالمي من   - 71 ــتممال الميا  على الصـــــــــ دوال ا للمتا الم مب الواحد في   17,4وا ت مت ك ا ة امـــــــــ
، وذو مـا يم ـ  زـ ادة في الر ـا ة  نســــــــــــــبـا 2019دوال ا للمتا الم مـب الواحـد في عـا     19,4رلى   2015 عـا 
دوال ا للمتا   20في المــارــا من البلــدا  ك ــا ة في امــــــــــــــتممــال الميــا  تمــادل    57  و  ــد  نحوفي المــارــا.   12

  .2019الم مب الواحد  و  ق  في عا  

في المارا في  18,6وفي جميع  نحا  المالم، ءلت مســـــــــــتو ام انجااد الماري مأمونا عند نســـــــــــبا  - 72
كب اة. ومــملت منطقتا جنوب آمــيا وومــع آمــيا  ، على الاغم من    ذ ا يحمب ارت فام رقليميا 2019 عا 

في المارا، في ح ن مـــــملت منطقا شـــــمال  فا ةيا  75مســـــتو ام عاليا من انجااد الماري  نســـــبا تز د على 
، زادم مسـتو ام انجااد الماري ز ادة 2015في المارا. ومن  عا    100مسـتو  رجااد ماري حاجا يز د على 

  يا. ب اة في غاب آميا وشمال  فا ة

ــناعيا والز اعيا   - 73 ــتدا  ومنصـــــــــ  للميا  من  ج  تلبيا االحتياجام المنزليا والصـــــــ ولر الا توز ع مســـــــ
 -والب ييا، يمب    يتضــاع ، على وجه الســاعا، متومــع الممدل المالمي لتن    تمز ز ردا ة الموا د الماريا 

 لدا  22والتمو   الرافي، حق     . وب ضـــــ  ان ادة الســـــيامـــــيا2020في عا    54رلى  2017في عا   49من 
، مما يدل على رم انيا رحااز تقد  حةيقي ومـــــــــــــا ع و قد   م لا 2020 و  2017م امـــــــــــــب كب اة   ن عامي  

   التي تحتاج رلى التمم   ك  اا دالتن   . 107ملموما للبلدا  الـ 

ــم   - 74 الموفيــا المــا اة     لــدا في جميع  نحــا  المــالم األناــا  والبح اام و بقــام الميــا   153و تقــامــــــــــــ
للحدود. و تطلب يــــــما     ت دا  ذ   الميا  د ــــــ   عادل ومســــــتدا  ومــــــلمي، وال مــــــيما في مــــــياق تة ا 

 2017المنا ،    تضــــــــــع البلدا  تات بام ت ــــــــــة ليا للتماو  في ممال الميا . وت ــــــــــ ا  يانام من عامي 
في المــارــا  و    ا من   90 اــا  رلى دع  التقــد ، ح ــ  ر  البلــدا  التي تةطي ذــ   التات بــام ف   2020 و

   لدا فقع. 32مياذاا الما اة للحدود ذي 

ال  امارا المايـــيا، عانت النظم اني ولوجيا لأل ايـــي الا با من رســـا ة   وعلى مد  الســـنوام  - 75
في المارا من مســاحتاا على الاغم من الســلع وال دمام  ام الةيما الماليا جدا التي تقدماا. وإيــافا  85

ل ، تتة ا دســـــــــــــاعا مســـــــــــــاحا الرت  الماريا الســـــــــــــطحيا، دما في  ل  البح اام واألناا  وال زانام،  رلى  
جميع  نحا  الروكب دأ مله، ح   عانى واحد من ك  رمســــــــــــا من  حواس األناا  من تقلبام عاليا   في 
 اام في في الميا  الســـطحيا ر ل الســـنوام ال م  المايـــيا. والنمو الســـ اني، والتة - فوق الطبيييا   - 

الةطا  األ يي وامت دا  األ ايي، وتة ا المنا  ذي  مباب  ريسيا لا   التة اام في النظم اني ولوجيا 
 للميا  الم دا.
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ضييمان وصيياج الجماا بت لفل  اسييارة على خد ات الطاقل الحدمول الما اقل   -  7الهدف    
 والمستدا ل

مل و  شــــ ج على مســــتو  المالم ييي ــــو    700  على الاغم من التقد  المحاز، ال يزال    ا من - 76
ث. وعلى الاغم من تحســــن امــــت دا  الطاقا    2,4في الظ   و   ل و  شــــ ج يطب و  دالوقود الضــــا  والملوّو

من  ذدا   7المتمددة والر ا ة في امــــت دا  الطاقا، فأ  التقد  المحاز لي  دالســــاعا الرافيا لتحق   الاد   
لحاب في  وكاانيا رلى ا ت ا   مـــــــــــما  الطاقا المالميا وز ادة انمدا   من الطاقا  التنميا المســـــــــــتداما. وتؤد  ا

ــاد  الطاقا   في ــا ع التحول رلى مصـــــ ــتمادا ألزما الطاقا، ت طع دمض البلدا  األو وبيا لتســـــ  و وبا. ول مـــــ
ــاد  الطاقا المتمددة وك ا ة الطاقا،   نما ت طع دمض البل ــت ما ام في مصـ دا  األرا   المتمددة وز ادة االمـ

   لتحق   عودة ال حم، مما يمّاس التحول األرضا لل طا.

ــلام التيـا  الراابـاري 2020و    2010وب ن عـامي   - 77 ــ ـا  المـالم الـ ين يصــــــــــــ ــبـا مــــــــــــ ،  لةـت نســــــــــــ
 ل و  شــــــــــــــ ج نم ــانيــا الحصــــــــــــــول على    1,3في المــارــا، مع تحق      83المــارــا، مات مــا من   في  91

في  فا ةـيا   مل و  شــــــــــــــ ج في الظ  ، يييب    ا من ا ـاا   ـباعام  733يزال  الرااـبا . ومع  ـل ، ال
ــنو  في الحصــــــــــــول على الراابا   2020- 2018جنوب الصــــــــــــحاا  الربا . وفي ال تاة   ،  لغ النمو الســــــــــ

نقطا ميو ا حتى يم ن تحق    0,9نقطا ميو ا، وذو ما ينبةي    يتســـــا   رلى متومـــــع مـــــنو  قد    0,5
. وذ ا يتطلب   ل جاود كب اة للوإـــــــــــول  2030الطاقا دحلول عا    ذد  حصـــــــــــول المميع على ردمام 

  النان ال ين ييي و  في  لدا  من  ضا الدر  وذ ا ومتأااة دالنزاعام. رلى 

في المارا من مـــ ا  المالم يحصـــلو  على  شـــ ال الوقود والترنولوجيام  69، كا  2020وفي عا   - 78
ن نصـــــــــ  عدد المحاوم ن من  شـــــــــ ال وقود الطاي النظيي  النظي ا ألغااس الطاي. وب نما يييب    ا م

 ام النسبا الميو ا األدنى من الس ا  ال ين يم نام الوإول   20 لدا من  إ  البلدا  الـــ    19آميا، فأ   في
   رلى الطاي النظيي كانت من  ق  البلدا  نموا في  فا ةيا.

في المارا   17,7  النااري من الطاقا  وبلةت حصـــا مصـــاد  الطاقا المتمددة في مممو  االمـــتا  - 79
.  2015، وذو  على دأق  من نقطا ميو ا واحدة من الاقم المسم  في عا  2019على مستو  المالم في عا  

و ســــــــم  قطا  الراابا    با حصــــــــا من مصــــــــاد  الطاقا المتمددة من مممو  االمــــــــتا   النااري للطاقا  
لممظم النمو في امـــــت دا  الطاقا المتمددة، في ح ن ي ـــــاد ( و  ـــــ   دفما 2019في المارا في عا   26,2)

 قطاعا التدفيا والنق  تقدما محدودا.

وتحســــــنت ك افا الطاقا األوليا على الصــــــم د المالمي، التي ت ماَّ  دأناا مممو  انمدادام المالميا  - 80
وال  واحـد )تمـادل القوة ميةـاجول لرـ  د  5,6من الطـاقـا لرـ  وحـدة من وحـدام النـاتب المحلي انجمـالي، من  

، تحســــــنت ك افا  2015. ومن  عا  2019ميةاجول في عا   4,7رلى   2010( في عا   2017ال ــــــااريا لما  
في المارا مــــنو ا في المتومــــع، وذي تظ   ق  من الممدل الســــنو   1,6الطاقا على الصــــم د المالمي  نســــبا  

 من  ذدا  التنميا المستداما. 7الاد   من 3في المارا المطلوب اث  لتحق   الةايا  3,2البالغ  

وبلةـــت التـــدفقـــام المـــاليـــا الـــدوليـــا الموجاـــا رلى البلـــدا  النـــاميـــا دعمـــا للطـــاقـــا النظي ـــا والمتمـــددة  - 81
،  2018في المــارــا عمــا كــانــت عليــه في عــا     23,6، دــان  ــاس قــد    2019  ي ن دوال  في عــا    10,9

. و  ظاا اتما    ول لمتومـع متحا  على مد   19-رحا كوف دمسـملاظ انرماشـا عما كانت عليه حتى قب  جا
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ــنو ا ان  ض ألول ماة من  عا   ــبا  2008رم  مــــنوام    متومــــع االلتزامام الســ في المارا، من  5,5 نســ
  .2019-2015 ل و  دوال  في ال تاة  16,6رلى  2018-2014 ل و  دوال  في ال تاة  17,5

ــيا قد    وبلةت قد ة تول د الطاقا المت  - 82 ــأة في البلدا  الناميا  قما قيامــــــ وا ا لل اد   245,7مددة المن ــــــ
في المارا،  57,6، ا ت ع نصـــــــ ب ال اد من الطاقا المتمددة  نســـــــبا  2015. ومن  عا  2020الواحد في عا   

ــاحليا تت ل  عن الا  كب. ولرن الدول المز  ا الصـــــــة اة الناميا، و ق  البلدا  نموا، والبلدا  الناميا غ ا الســـــ
عاما، ومن الدول المز  ا  40و تطلب األما من  ق  البلدا  نموا والبلدا  الناميا غ ا الساحليا ما يقاب من 

عاما، للوإــــــــــــول رلى ن   مســــــــــــتو  التقد  ال    حازته البلدا  الناميا  15الصــــــــــــة اة الناميا ما يقاب من 
 .2020المتومع في عا   في
 

المطيد والعييا ل للجماا والمسييتدامل وال مالل ال ا لل  ت زيز النما االقتصييادي   -  8الهدف    
 والمنتجلل وتافيي ال مل الالوق للجماا

المنا  ألمو   زما اقتصاديا من  عقود، كا  لاا تأا ا  19- ،   لقت جارحا كوف د2020في عا    - 83
مــاع يــــــــــــــــا  للةــايــا على وقــت الممــ  والــدرــ . وعلى الاغم من    االقتصــــــــــــــــاد المــالمي  ــد  في االنت 

ــا  عدو  كوف د2021 عا  في  ــ م، واالرت الم الرب اة  19- ، فأ  موجام انت ــــ ، رلى جانب ا ت ا  التضــــ
في مــــ مــــ  انمداد، وال ــــ و  على المســــتو  الســــيامــــاتي، والديو  التي ال يم ن للبلدا  الناميا تحملاا، 

  النزا  في  وكاانيا رلى  . ومن المتوقع    يؤد2021تســــــببت في تبا ؤ االقتصــــــاد المالمي في ناايا عا   
  .2022انتراما رط اة للنمو االقتصاد  المالمي في عا  

ــ ــب ال اد من النــاتب المحلي  2019في المــارــا في عــا     1,4وبمــد ز ــادة  نحو   - 84 ، ان  ض نصــــــــــــ
ــبا   ــا حادا  نســــ ــم د المالمي ان  ايــــ ــ ا 2020في المارا في عا   4,4انجمالي الحةيقي على الصــــ . وت ــــ

ــم د المالمي قد انتمب    التقدياام  ــ ب ال اد من الناتب المحلي انجمالي الحةيقي على الصــــــــــــ رلى    نصــــــــــــ
ــبـا  2021في المـارـا في عـا    4,4دممـدل نمو قـد     في المـارـا في   3,0، و  توقع    يزداد ماة  را   نســــــــــــ

تؤد  ،  ـنا  على تقـدياام مـا قـب  الحاب. ومن الماجح     2023في المـاـرا في عـا   2,5، و  2022 عـا 
الحاب في  وكاانيــا رلى ر ض النمو المــالمي. وا ت ع النــاتب المحلي انجمــالي الحةيقي ألقــ  البلــدا  نموا 

دســــــــبب التمط   الناجم   2020، ولرنه لم ي ســــــــمّو     نمو في عا   2019في المارا في عا    5,0 نســــــــبا  
  المارحا. عن 

ــّببت جارحا كوف د - 85 بوقا في مســـتو ام رنتاجيا المم . وعلى  في تطو ام متقّلبا غ ا مســـ  19- وتسـ
 2015في المارا   ن عامي  1,6الصــــــــم د المالمي، نما الناتب لر  عام  واحد دممدل مــــــــنو  متومــــــــطه  

في المارا، وذو  ول ذبو  من  0,6، ان  ض الناتب لر  عام  واحد  نســـــــــــــبا 2020. وفي عا  2019 و
، ح   ا ت مت  نســــــبا 2021عالميا د ــــــ   حاد في عا  . وانتم ــــــت رنتاجيا المم   2009نوعه من  عا   

  في المارا. 3,2

في المــارــا من الممــالــا المــالميــا في   60,2وقبــ   ــد  المــارحــا، كــانــت الممــالــا غ ا النظــاميــا تم ــ    - 86
والق ود الم اويــــــــــــا على التنق  المتملقا  اا دو  رعادة  19-. وحالت تدا  ا احتوا  جارحا كوف د2019 عا 

ممالا رلى الممالا غ ا النظاميا. وبدال من    يصـبح الموء و  المسـّاحو  والماملو  لحسـا ام ال اص  نق  ال
عا ل ن عن المم   و يتحولوا رلى وءار  غ ا نظاميا، كما حدث في األزمام الســــــــــــــادقا، راجوا من تمداد 

ي في ان  ـاس في ممـدل القوة المـاملـا. وتمّلى تـأا ا غ ا متنـامــــــــــــــب على المـامل ن في القطـا  غ ا النظـام
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المم  غ ا النظامي في دمض البلدا  في   وة األزما، مما جم  المامل ن في القطا  غ ا النظامي و مــــــاذم  
  في ويع شديد ال طو ة، مماي ن ل سارا م اجيا في الدر  ولم ا ا كب اة للوقو  في  ااان ال قا.

ــاواة في المماملا في الممالا ذي جز  ال يتمز  - 87   من المم  ال ر . وعلى الصــــــــــــم د المالمي، والمســــــــــ
ــبا  ال ــا  يحصـــــلن على  جو  تق   نســـ في المارا عن  جو  الاجال وفقا لد امـــــا  جاتاا منظما   19تزال النســـ

في المارا من البلدا  التي تتوفا عناا    87. وتب ن    االرتصـاإـ  ن، في 2018/2019المم  الدوليا لل تاة  
 متومع ما يز د على يم  ما ي سبه الماملو  في المان األوليا في الساعا. يانام حدي ا، ي سبو  في ال

ــا  لي ا رلى 2021وفي عا   - 88 في المارا، وذو ممدل   6,2، ان  ض ممدل البطالا في المالم ان  ايــ
في المارا. وتتوقع منظما المم  الدوليا    تظ    5,4يظ   على  ويــــــــــــــوق من ممدل ما قب  المارحا البالغ  

على األق . وفي الوقت ن ســـه، يقل  مســـتو  البطالا    2023حتى عا     2019الا  على من مســـتواذا لما  البط
ــاملـــا لم يمودوا وذو  ــاملـــا في األزمـــا أل  الر  ا ن ممن تاكوا القوة المـ ــالـــا الرـ ــأا ا تحق   الممـ ــا تـ من  ذميـ

في المارا   4,3 ، يا 2021يم    يضا الت ليض في ماعام المم  لمن امتماوا في المم . وفي عا   ال
ــا قد    2019من مـــــــاعام المم  على الصـــــــم د المالمي مقا نا دالابع األر ا من عا   ، وذو ما يمادل نقصـــــ

 ماعا عم  في األمبو (. 48مل و  وءي ا على  مان الت ات )على افتااس  125

مســـــــــــــتو  لاا من    ونســـــــــــــبا شـــــــــــــباب المالم را ج داراة الممالا والتمليم والتد  ب ذي اث  في  على - 89
رلى  2015. وقـد ءـ  ممـدل ال ـــــــــــــــباب رـا ج داراة الممـالـا والتمليم والـتد ـ ب دو  تة  ا من عـا   2005 عـا 
ــافا قد ذا  2020في المارا في عا     23,3في المارا، ولرنه ا ت ع رلى  21,8عند  2019 عا  ، مما يم   ريــ
ــباب لم يم لوا   20 ــاب تقا با. وعلى الاغم من    ال ـــــ ــو  مل و  شـــــ في المارا من مممو  الممالا قب     13مـــــ

. وفي الوقت ن ســــــــــــه، عانى ك   2020في المارا من ان  اس الممالا في عا    34,2األزما، فأنام شــــــــــــ لوا  
التمليم التقني والماني والتد  ب  انا  المم  من تمط   وامـــــــع النطاق، مما ايـــــــط اَّ الر  ا من ال ـــــــباب   من
  تا  د امتام. رلى

مل و   160حدث التقدياام رلى    عدد األ  ال المن ا  ن في عم  األ  ال ا ت ع رلى وت ـــــــــ ا   - 90
، ممـا يمـ   زـ ادة قـد ذـا  2020مل و  فتى( في جميع  نحـا  المـالم في ـ داـيا عـا     97 مل و  فـتاة و  63  ـ  )

يع من جم  10م ي ن   ـ  في الســــــــــــــنوام األ بع المـايــــــــــــــيـا و مـادل مـا يقاب من   ـ  واحـد من كـ    8,4
 األ  ال المن ا  ن في عم  األ  ال في جميع  نحا  المالم.

ــياحا في الناتب المحلي انجمالي المالمي رلى النصــــــ  تقا با   ن  - 91 وان  ضــــــت مســــــاذما قطا  الســــ
ــاكام  2020و  2019عامي  ــدة ك  من ال ـ ــو   زما له في التا  ل الحدي ، ح   تأاا د ـ ، وواجه القطا   مـ

في جميع  نحا  المالم. وبمد اتما  ريما ي ملحوع للمسـاذما االقتصـاديا للسـياحا على   والممالا ومـب  الييب
في المارا من الناتب المحلي   4،  و 2019تا ل ونام دوال  في عا   3,4مد  المقد المايــــــي وبمد     لةت 

لنـاتب المحلي  في المـارـا من ا  2,3تا ل و  دوال ،  و    1,8انجمـالي المـالمي، تااجمـت تلـ  المســـــــــــــــاذمـا رلى  
  .2020انجمالي المالمي في عا  

، ح    2015وتســـــــتما فاص الحصـــــــول على التمو   في اال ت ا  في جميع  نحا  المالم من  عا   - 92
تؤد  مــــــب  الوإــــــول المديدة دو ا متزايد األذميا في الســــــنوام األر اة. وعلى الصــــــم د المالمي، ا ت ع عدد 

.  2020في عا    67,3رلى   2015آلا في عا   65,3من البالة ن من   100 000آالم إــا  األموال لر  
ــا  لي ــا من    100  000وفي المقــا ــ ، ان  ض عــدد فاو  البنو  التمــا  ــا لرــ    فاعــا في    15,2ان  ــايـــــــــــــ
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ــالـ ب   19-. و ـبدو    جـارحـا كوفـ د2020في عـا    14,4رلى    2015 عـا  تزـ د من تمز ز امــــــــــــــت ـدا  األمــــــــــــ
المـالـيا، في ح ن ان  ض ك  المؤشــــــــــــــا ن عـالمـيا وفي ممظم المـنا   من   الاقمـيا للوإــــــــــــــول رلى ال ـدمـام

  .2020رلى عا   2019 عا 

 لدا  81و تزايد ويــــــع وتن    امــــــتااتيميام و نيا لت ــــــة   ال ــــــباب في ممظم المنا  . ومن   ن   - 93
ح ن     ق  من ، قا     ا من النصـ   ت م   امـتااتيميام من ذ ا القب  ، في  2021قدمت تقا  ا في عا  

   ال ل  دقل   قد ويع امتااتيميا ولرن من دو  تقديم  دلا قا ما على التن   .
 

إقا ل بنى تحتال قادرة على الصيييييمادل وتحفيز التصيييييناا المسيييييتدام العيييييا ل   -  9الهدف    
 للجماال وتعجاا االبت ار

اغم من    االنتمـاع كـا   ، على ال2021 ـ دم الصـــــــــــــــناعـا التحو لـيا تمـافـيا من المـارحـا في عـا     - 94
مت اوتا فيما   ن البلدا ، ح   حدات حاالم  كود في  ق  البلدا  نموا. وقد تأاام مـــلبا واحدة تقا با من ك   
ا ث وءار  في الصــناعا التحو ليا ر ل المارحا. وحققت الصــناعام  ام الترنولوجيا الماليا  دا   فضــ   

من   9ا على مـد   ذمـيا اال ترـا  الترنولوجي في تحق   الاـد  وتمـافـت دســــــــــــــاعـا   با، ممـا يوفا مـ اال قو ـ 
   ذدا  التنميا المستداما.

ــناعا التحو ليا على الصــــــــــم د المالمي مســــــــــتو  ما قب   2021وفي عا   - 95 ، تماوزم  ن ــــــــــطا الصــــــــ
موا المارحا، لرن التمافي ال يزال غ ا م تم  وغ ا مترافئ. وشــــــــادم الصــــــــناعا التحو ليا في  ق  البلدا  ن 

 كودا دسـبب يـم  الطلب المالمي وتقّلبه، وتمطُّ  التما ة المالميا، ريـافا رلى ت ـديد السـيامـام االقتصـاديا  
المحليـا. وعلى الاغم من االرت الم النـاجمـا عن المـارحـا، ا ت مـت الحصـــــــــــــــا المـالميـا للةيمـا المضـــــــــــــــافـا  

في المارا في    16,9رلى  2015ي عا  في المارا ف 16,2التصــنيييا في مممو  الناتب المحلي انجمالي من 
. وفي ح ن وإــــ  نصــــ ب ال اد من الةيما المضــــافا التصــــنيييا في  و وبا و ما  ا ال ــــماليا رلى 2021عا  

، فقد ان  ض في  ق  البلدا  نموا 2021دوال ام في عا   5 006 على مســــتو  له على ان  ق، ح    لغ  
  دوال ا. 134رلى 

ــبب المارحا، من - 96 ــ  انمداد   وبســـــــ ــ مـــــــ الماجح    ترو  واحدة من ك  ا ث وءار  تقا با في مـــــــ
ــاعام المم   و في األجا  و غ ا  ــتو  المالم قد تمايـــــت لإلناا ،  و لت ليض في مـــ ــنيييا على مســـ التصـــ
 ل  من الظاو  المتدذو ة. وبالتالي ان  ضـت الممالا في الصـناعام التحو ليا في مممو  الممالا ان  ايـا 

  .2020في المارا في عا   13,1رلى  2019في المارا في عا   13,7   ب اا من

والم ـا  ع الصـناعيا الصـة اة    ا عايـا للتااجع االقتصـاد  من ال ـاكام الرب اة دسـبب موا دذا   - 97
الماليا المحدودة وز ادة  وجه اعتمادذا على مـــــ مـــــ  انمداد. وعلى الاغم من    الدعم الح ومي يؤد  دو ا  

ــي  ــة اة في جاودذا للبقا  واالزدذا   انا  األزما وبمدذا، فأ  م   ذ ا الحافز   ريسـ ــام الصـ ــسـ ا في دعم المؤمـ
ي اد ال يتوفا في البلدا  المن  ضــــــــا الدر . وامــــــــتنادا رلى  يانام د امــــــــام امــــــــتقصــــــــاريا  جا ت في ال تاة 

ــو  2006-2020 ــ  مــ ــة اة على قاوس  و 15,7  ، لم يحصــ ــناعام الصــ رطو  ارتما    في المارا من الصــ
   في المارا في  ما  ا ال ت نيا ومنطقا البحا الرا  بي.   44,2في  فا ةيا جنوب الصحاا  الربا  مقا نا  نسبا 

في المارا في  5,8وان  ضـــــــــــــت انبمااام ااني   ســـــــــــــ د الرابو  على الصـــــــــــــم د المالمي  نســـــــــــــبا  - 98
و  با د م  ماام تقا ـبا من   1990   و دمـا يقاب من  ل وني  ن، وذو   با ان  ـاس مـن  عـا 2020 عـا 
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، الـــ    عقـــب األزمـــا المـــاليـــا المـــالميـــا. وعلى الاغم من االن  ـــاس الـــ   حـــدث في  2009ان  ـــاس عـــا   
 ل و   ن، مما مـــــاذم    31,5، ءلت انبمااام ااني   ســـــ د الرابو  المتصـــــلا دالطاقا عالميا عند  2020 عا 

، ا ت مت 2021اك ز مــنو  له في الة   المو . في عا  في دقا  ااني   ســ د الرابو  عند  على متومــع ت 
 ل و   ن متا ،    36,3في المارا رلى   6,0انبمااام ااني   ســـــــ د الرابو  المالميا الماتبطا دالطاقا  نســـــــبا  

  وذو  على مستو  لاا على ان  ق، ح   انتمب الطلب على ال حم والن ع والةاز مع تمافي االقتصاد.

ممظم القطاعام التي تســــت د  الترنولوجيا المتومــــطا والماليا رلى مســــتو ام ما قب  وقد وإــــ   - 99
ــت نا  الماكبام اثليا وغ اذا من ممدام النق . و واجه رنتاج الماكبام اثليا حاليا تحديام  المارحا، دامـــــــ

طا. ومع  ل ،    با في جميع  نحا  المالم دسـبب ارت الم مـلسـلا انمداد ال اإـا دالموا د والسـلع الومـي 
لم تبلغ حصــــــا الصــــــناعام التحو ليا  ام الترنولوجيا المتومــــــطا والماليا في مممو  الصــــــناعا التحو ليا  

في المارا في  ق  البلدا  نموا، مقا     10,5في المارا في  فا ةيا جنوب الصــــحاا  الربا  و   21,4مــــو  
 .2019في المارا في  ما  ا ال ماليا و و وبا في عا   47,7

(  و  على( 3Gوفي ممظم البـلدا  الـنامـيا، يمـ   النطـاق الما ض لألجازة المحمولا )المـ   الـ ال  ) - 100
في المارا من   95ل تصــــال داننتانت. و تم ن حاليا    -  وك  اا ما ي و  الطا قا الوح دة -  الطا قا الاريســــيا

ــب ام النطاق الما ض لألجازة   ــب ا من شــــ ــول رلى شــــ ــ ا  المالم من الوإــــ   2015المحمولا. وب ن عامي  مــــ
تزال   من مــ ا  المالم. ومع  ل ، ال 88( لتصــ  رلى 4G، تضــاع ت تةطيا شــب ام الم   الاادع )2021 و

من الســـــــــ ا  دو   17فموة التةطيا كب اة في  ق  البلدا  نموا والبلدا  الناميا غ ا الســـــــــاحليا، ح   ال يزال 
 الما ض لألجازة المحمولا. رم انيا للوإول رلى شب ا من شب ام النطاق   
 

 الحد  ن ان دام المساواة داخل البلدان وعاما بينها -  10الهدف    
رلى ت اقم ت اوم الدر  على الصــــــــــــم د المالمي، مما يؤد  رلى ع   اتما   19-تؤد   زما كوف د - 101

مافي في األمـــواق  االن  اس ال   شـــاد  المقدا  الســـادقا  جزريا. ومن المتوقع    يؤد  يـــم  عمليام الت 
ــاواة فيما   ن البلدا . وعلى الصـــــــم د المالمي،  لغ المدد  ــادام الناميا رلى ز ادة عد  المســـــ ــيا واالقتصـــــ الناشـــــ

 على  قم ي ســـــمَّ  على ان  ق. وتتســـــبب الحاب الداراة في  وكاانيا دأحد    2021المطل  ل جي ن في عا  
    با  زمام اللمو  في المصو  الحدي ا.

، شــــــــاد    ا من ا اا  رمان البلدا  التي تتوفا عناا  يانام نموا  19-وقب  ت  ــــــــي جارحا كوف د - 102
في المارا من الســـ ا  مقا نا  40 على في نصـــ ب ال اد من رن اق األمـــا الميي ـــيا  و ريااداتاا يـــمن  دنى  

ن البلدا  ان  ايـــام  ، شـــاد الر  ا م2020دالمتومـــع الو ني. وتادد المارحا دم   ذ ا االتما . وفي عا  
  في المارا من الس ا   ام حمم   با مقا نا دالمتومع الو ني. 40في النمو يمن  دنى 

 وجه عا ، على الاغم من   19- دســـــــــــــبب جارحا كوف د 2020ويـــــــــــــم ت  بحيا البنو  في عا   - 103
ــتنادا رلى البيانام عن مؤشـــــــاام الســـــــ ما      الماليا لل تاة  نوعيا األإـــــــول المبلغ عناا ءلت ج دة. وامـــــ

ــول  على من  2020- 2015 في المـارـا رلى    1,0، ان  ض عـدد البلـدا  التي   لةـت عن عـارـدام األإــــــــــــ
وان  ض متومـــــع عاردام األإـــــول من   2019في المارا في عا    72من   2020في المارا في عا    48

  في المارا. 1,0في المارا رلى  1,5
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ــا  عدد المااجا ن الم - 104 حالا وفاة  5  895 قودين التادع للمنظما الدوليا للاماة  ومـــّم  م ـــاو  رحصـ
، وذو عــدد يتمــاوز   قــا  مــا قبــ  المــارحــا و ممــ   2021على  اق الاماة في جميع  نحــا  المــالم في عــا   

  .2017 شّد األعوا  فترا على ان  ق للمااجا ن من  عا   2021 عا 

ل ين ايط اوا رلى ال اا  من  لدانام دسبب  ، ا ت ع عدد األش اص ا2021وبحلول منتص  عا    - 105
ــبب في ايـــــــطاادام رط اة  ــا   و األحداث التي تتســـــ الحاب والنزا  وااليـــــــطااد وانتاا ام حقوق اننســـــ

ــمــ  حتى اث . ومقــا ــ  كــ    24,5النظــا  المــا ، رلى   في  مل و  شــــــــــــــ ج، وذو  على عــدد مطل  مســــــــــــ
. 2015الجيا في عا    216وذ   ز ادة من  الجيا را ج  لدانام األإليا، 311ش ج، يوجد   100 000

م ي ن الجئ من  وكاانيا الحدود رلى   4,7، عبا حوالي  2022نيســــــــا /  ا     12وإيــــــــافا رلى  ل ، في 
  البلدا  المماو ة.

 ـلدا تتوافا عناـا  ـيانام    138في المـارا من    62,3،  فاد 2021وعلى الصــــــــــــــمـ د المـالمي، في عا    - 106
مـــما من الســـيامـــام الماما لتيســـ ا ذماة األشـــ اص وتنقلام د ـــ   منظم وآمن ومنتظم دأ  لدياا ممموعا وا

في المارا  و    ا من ال يام   80ومتســم دالمســؤوليا، مما يمني دأ  لدياا تدا  ا مــيامــاتيا فيما يتمل   نســبا  
  في ر ا  مماالم المؤشا الستا. 30ال اعيا الـ 

ا المطبقا على الوا دام المم اة من الامــو  المماكيا المســموق وءلت نســب  نود التما  ام المماكي  - 107
دأدرالاا من  ق  البلدا  نموا والدول المز  ا الصــــــــة اة الناميا والبلدا  الناميا مســــــــتقاة نســــــــبيا في الســــــــنوام 

 في المارا على التوالي. 51في المارا و  65في المارا و  64,5األر اة، عند حوالي 

في المارا من المبلغ المامــــــــ  في   9,3دوال  من    200المالمي لترل ا ر مــــــــال    وان  ض المتومــــــــع - 108
، ممــا يقّابــه    ا 2021في المــارــا في عــا     6,3، وإلى  2016في المــارــا في عــا     7,42، رلى  2011 عــا 
  في المارا. 5الةايا الدوليا البالةا  رلى

 
للجماا وآ نل وقادرة على الصماد  جْ ل المدن والمستاطنات البعييل شا لل   -  11الهدف    

 و ستدا ل
، فقـد عـاـنت من  وجـه عـد  الر ـاـيا في  نظمـا  19-دمـا    المـدـيد من المـد  كـاـنت  ؤ ا ألزمـا كوف ـد - 109

الصـــــحا الماما، ومن عد  ك ايا ال دمام األمـــــامـــــيا، واالفتقا  رلى  نظما نق  عا  متطو ة ومتراملا، وعد  
ــام . ونتيما ل ل ، من   ايا األما ن الماما الم تو  ــاديا لممليام انغ ق ال ـ حا، وك ل  من المواقب االقتصـ

الماجح    تؤد  المارحا رلى ز ادة   با في عدد مـــــــــ ا  األحيا  ال ق اة. ومن  ج  تحســـــــــ ن حياة    ا من 
الصـحا،   ل و  من مـ ا  األحيا  ال ق اة، اما حاجا ملحا رلى التاك ز على السـيامـام الااميا رلى تحسـ ن  1

  وانم ا  الميسو  الترل ا، وال دمام األماميا، والتنق  المستدا  واالتصال انلرتاوني.

ــن ن، يســــــــتما عدد مــــــــ ا  األحيا  ال ق اة في النمو وكا   ل  الاقم    ا من  - 110  ل و    1وبماو  الســــــ
ــا ا في ا ث مـنا   تؤو  ح2020عـا    في في المـاـرا  85والي  . ومــــــــــــــ ـا  األحـيا  ال ق اة ذم األ  ا انت ــــــــــــ
مل و (، وشــــاق آمــــيا وجنوب شــــاقاا   359مــــ ا  األحيا  ال ق اة في المالم، ذيط ومــــع آمــــيا وجنوباا ) من

  مل و (. 230م ي ن(، و فا ةيا جنوب الصحاا  الربا  ) 306)

تتوافا مد  في جميع   جا  المالم، رلى  نه ال   1  510مستقاة من   2020وت  ا  يانام من عا    - 111
في المارا من منا قاا الحضـــــــا ا ردمام النق  الما ، التي ت قان دمســـــــافا  37في المتومـــــــع رال في نحو 
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متا رلى نظم النق  المن  ضــا الســما )م   الحاف م والحاف م الرااباريا( و/ و مســافا  500مــ ا قد ذا 
ونظاا لوجود تباينام في التمممام    متا رلى نظم النق  الماليا الســــــما )م   القطا ام واليّبا ام(.  1 000

في المارا فقع من مـــ ا  المالم تتاق لام رم انيا  52الســـ انيا دار  تل  المد ، فأ  ذ ا يمني    حوالي  
  الوإول دساولا رلى ومار  النق  الما .

، يبلغ المتومــــــــــــــع المـــالمي لممـــدل جمع الن ـــايـــام الصــــــــــــــلبـــا البلـــديـــا في المـــد  2022وفي عـــا    - 112
المارا و بلغ متومــــــــع الممدل المالمي ندا ة الن ايام الصــــــــلبا البلديا في مااف  رايــــــــما للاقادا في   في 82

في المــارــا.  مــا ممــدالم جمع الن ــايــام الصــــــــــــــلبــا البلــديــا في  فا ةيــا جنوب الصــــــــــــــحاا  الربا    55المــد   
الب مــــــتي ي وانبمااام   في المارا. والن ايام غ ا الممّمما ذي مصــــــد  التلوث 60و وقيانومــــــيا فاي  ق  من 

  غازام الدف يا ومصد  األمااس الممديا.

مدينا رلى مــــو  توز ع األما ن الماما الم توحا   1 072مســــتقاة من  2020وت ــــ ا  يانام من عا   - 113
متا مـــــ اا على  400في ممظم المنا  . وفي ذ   المد ، كانت نســـــبا المنا   الحضـــــا ا الواقما على د مد 

في المارا فقع   45في المارا، مما يمني    حوالي  38احا عاما م توحا ال تز د على حوالي األقدا  من مســـــ 
  من م ا  المنا   الحضا ا في المالم لديام رم انيا الوإول دساولا رلى تل  المساحام.

 لدا قد ويـع مـيامـام حضـا ا و نيا، كا   156، كا  ما ممموعه  2021وبحلول آ ا /ما ن   - 114
ــ  في المارا من البلدا    40( فم  في ماحلا التن   . و  ظاا توز ع    ا ت صـــــــــــ       74اا )حوالي نصـــــــــ

في المارا مناا تاإــد وتةيّوم مد  جودة  دا     12في المااح  األولى من ويــع رططاا، في ح ن      ذي 
  ذ   ال طع.

ــدا قــد   لغ عن وجود ح ومــ   98، كــا  مــا ممموعــه  2021وبحلول ناــايــا عــا    - 115 ــدياــا  ل ام محليــا ل
  .2015 لدا في عا   51امتااتيميام للحد من م ا ا الروا ث،    ز ادة من 

 
 ضمان وجاد أنماط ايتهالك وإنتاج  ستدا ل -  12الهدف    

تتحمـ  البلـدا  النـاميـا جز ا كب اا من اثاـا  النـاجمـا عن عمليـام اننتـاج التي تتطلـب موا د ك  اة  - 116
ــبب آاا  المارحا.  في المنا  والتنو  الب  ــو ا دســــ  ولوجي والتلوث، دو     تمني فواردذا. وتزداد ذ   الحالا مــــ

وفي ر ا  االمتااتيميام المالميا للتمافي المستدا  من المارحا، م تيح اتبا   نما  امتا   وإنتاج مستداما  
 آاا   رلى  دنى حد. تحق     با قد  من ال وارد االجتماعيا االقتصاديا من امت دا  الموا د مع تقل  

 داة من  دوام الســــــــــيامــــــــــا الماما تدعم التحول رلى  نما   83 لدا عن  26،   لغ 2021وفي عا   - 117
االمـــتا   واننتاج المســـتداما، مما  فع المدد انجمالي للســـيامـــام التي ويـــمت و/ و اعتمدم و/ و ن  م 

(. رال    توز ع  2021-2019 وبي لل تاة  لدا واالتحاد األو  59مــــــــــــــيامــــــــــــــا )حســــــــــــــبما   لغ عناا   438رلى 
السيامام المتملقا دأنما  االمتا   واننتاج المستدا  المبلغ عناا ال يزال مت اوتا حتى اث ، ح      لغ عن 

ــيامــــام من قب  البلدا  المات ما الدر  والبلدا  المتومــــطا الدر  من ال ــــا حا المليا،  79 في المارا من الســ
في المـاـرا فقع من قـب   ـق  البـلدا  نموا  7,7من قـب  البـلدا  المن  ضــــــــــــــا اـلدرـ ، وعن   في المـاـرا 0,5وعن  

 والبلدا  الناميا غ ا الساحليا والدول المز  ا الصة اة الناميا.
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و ســــتما نمو دصــــما المواد المالميا،  غم تبا ؤ الوت اة. وبلغ متومــــع ممدل النمو الســــنو  لبصــــما   - 118
،  2014-2000في المــارــا لل تاة    2,8في المــارــا، مقــا ــ     1,1مــا قــد      2019-2015المواد المــالميــا لل تاة  

 يدل على تبا ؤ في نمو الضةع االقتصاد  على الب يا. مما

وتقد  نســــــبا األغ يا الم قودة عالميا دمد حصــــــادذا على مســــــتو ام المزا   والنق  والت ز ن وتما ة   - 119
، مما يدل 2016، مع عد  وجود اتما  وايـــــــــــح من  عا  2020ا  في المارا ع  13,3المملا والتما ز  نحو 

على    األنما  الاي ليا ل ســارا األغ يا لم تتة ا. وعلى الصــم د انقليمي، تربدم  فا ةيا جنوب الصــحاا   
ــارا دمقدا   ــبا من ال سـ ــتو ي   21,4الربا    با نسـ في المارا، ح   فقدم كميام كب اة من األغ يا   ن مسـ

 ما ة التمزرا.المزا   وت 

ــ ا التقدياام رلى      - 120 ــا ة األغ يا، ت ـــــــــ ــافا رلى رســـــــــ مل و   ن من المواد الة اريا،   931وإيـــــــــ
، قد   ذد م على مســـــــــــــتو ام  2019في المارا من مممو  األغ يا المتاحا للمســـــــــــــتالر ن في عا    17  و

ى    ذد  األغ يا في األمـــــا األمـــــا الميي ـــــيا وال دمام الة اريا وتما ة التمزرا. وت ـــــ ا  دلا الحقا رل
ــبـب كوف ـد ــيـا قـد ان  ض  انـا  تـدا  ا انغ ق ال ـــــــــــــــامـ  دســــــــــــ ولرنـه عـاد منـ   لـ  الح ن    19- الميي ــــــــــــ

 مستو ام ما قب  المارحا. رلى 

من ت ـاقم األزمـا المـالميـا فيمـا يتمل  دـالتلوث، ال مــــــــــــــيمـا التلوث دـالمواد    19-وزادم جـارحـا كوف ـد - 121
تن    ال مال الت اقيا دازل د ـــأ  التح م في نق  الن ايام ال طاة والت لج مناا عبا الب مـــتي يا، مما جم  ال

الحدود وات اقيا  وتادا  المتملقا  تطب   رجاا  الموافقا المســــــــــــــبقا عن علم على مواد كيمياريا ومب دام آفام  
ا ال ا تا    ا رلحاحا  مم نا رطاة متداولا في التما ة الدوليا وات اقيا امـــــــــــتراولم د ـــــــــــأ  الملواام المضـــــــــــو  

دأن ـــــــا  نظا  عالمي جديد لمااقبا تما ة الن ايام الب مـــــــتي يا من  ج  تحســـــــ ن  2021و ذميا. واتســـــــم عا  
ال ـــــــــــــــ افـيا والتتبع، دمـد اعتمـاد التمـدي م المتملـقا دالنـ ايام الب مــــــــــــــتي ـيا التي  درـلت على اتـ اقـيا دازل في  

 .2019 عا 

شــاكا عاما في جميع  نحا  المالم     10  000 نا م ونا من    ا من  و تملى من تحل    ولي لم - 122
، مما يم   ز ادة 2021في المارا من ال ــــــاكام الرب اة ن ــــــام تقا  ا عن االمــــــتداما في عا   60   ا من  

ــتداما التي  فصـــحت عناا ال ـــاكام على  ومـــع نطاق  2016دمقدا  الضـــم  عن عا   . ومن مؤشـــاام االمـ
ســـــ د الرابو  المباشـــــاة، وتنو  ممال  اندا ة، وعدد اجتماعام ممال  اندا ة، في ح ن    انبمااام ااني   

 ق  المؤشاام التي  فصحت عناا ت م  المواد المستن دة لألوزو ، وال موة في األجو    ن المنس ن، والاشوة 
 وال  فام المتملقا دالةب.

د  فاد  وجود مــيامــام ورطع عم  للم ــتا ام  لدا ق  40، كا   2020وحتى كانو  األول/ديســمبا   - 123
الماما المسـتداما ) و ما يمادلاا من التات بام  ام الطادع القانوني( لت ـميع شـاا  منتمام مـليما   ييا و ام  
  ا ة في امــت دا  الطاقا، وتمز ز مما مــام ال ــاا  المتســما دقد    با من المســؤوليا االجتماعيا ومــ مــ   

 انمداد المستداما.

 ل و  دوال  على انعـاـنام المـالـيا وغ اذـا من  شــــــــــــــ ـال   375،  ن قـت الح ومـام 2020وفي عـا    - 124
، فأ   ل  ياجع رلى حد  2019الدعم للوقود األح و  . ولين ان  ضــــــــت انعانام االمــــــــتا  يا مقا نا دما   

 الاي ليا.دم د رلى ان  اس  مما  الن ع وان  اس الطلب ر ل المارحا ولي  رلى انإ حام 
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 اتخاذ إجياءات عاجلل للتصدي لتئيةي المناخ وآ اره -  13الهدف    
ــانام الناجما عن تة ا المنا  رلى تدما  - 125 تؤد  الز ادام في موجام الحا وحاالم الم ا  والليضــــــ

 الروكـب وانيــــــــــــــاا   ب ي ن الـنان في جميع  نحـا  المـالم. وعلى الاغم من االن  ـاس المؤقـت في انبمـاـاام
، ا ت مت انبمااام ااني   ســــ د الرابو  المالميا الماتبطا دالطاقا  نســــبا 2020ااني   ســــ د الرابو  في عا  

. وامتنادا 2021في المارا دمد    انتمب الطلب على ال حم والن ع والةاز مع انتماع االقتصاد في عا    6,0
في المـاـرا تقا ـبا ر ل المقـد   14المـالمـيا  نســـــــــــــــبا  رلى االلتزامـام الو نـيا الحـالـيا، ي توقع    تزـ د االنبمـاـاام  

الحــالي، وقــد يؤد   لــ  رلى كــا اــا منــاريــا مــا لم تممــ  الح ومــام والقطــا  ال ــاص والممتمع المــدني ممــا 
الت ا  رجاا ام فو  ا.   د    الحاب في  وكاانيا تادد دأ  تصبح السبب في انتراما كب اة للماود المتضافاة  

 المم  المناري. الااميا رلى تسا ع

 لدا عن اعتماد امـتااتيميام و نيا  123،   لغ ما ممموعه  2021كانو  األول/ديسـمبا  31وحتى   - 126
. وبلغ عـــدد البلـــدا  التي لـــدياـــا 2015 لـــدا في عـــا     55للحـــد من م ـــا ا الروا ث، ممـــا يم ـــ  ز ـــادة عن  

ــيامــــام مع  ذ ــتااتيميام للحد من م ا ا الروا ث تمزز اتســــاق الســ ــتداما وات اق دا    امــ دا  التنميا المســ
ز ادة تســـــا ع الماود المالميا واتبا  ناب   19-. و  ازم  زما كوف د2015فقع في عا    44 لدا، مقا     118

    ا اتساما دالطادع الما  وشموال لم ا ا متمددة في امتااتيميام الحد من م ا ا الروا ث.

ــافا رلى االتحاد األو وبي( عن  ول  192فا ) ا   193،   لغ  2022وحتى نيســـــــــــا /  ا     - 127  لدا ريـــــــــ
 افا مســــاذمته  13مســــاذما محددة و نياظ له دموجب ات اقيا األمم المتحدة ان ا  ا د ــــأ  تة ا المنا  وقد   

ال ـانيـا المحـددة و نيـا. وتب ن المســـــــــــــــاذمـام المحـددة و نيـا    البلـدا  تقو  دصــــــــــــــيـاغـا مز ـد من األذـدا   
كميـا من  جـ  التريي وبتحـديـد الصــــــــــــــ م   ن التريي و ذـدا  التنميـا المســــــــــــــتـدامـا  والمؤشــــــــــــــاام المحـددة  

 األرا . واأل ا

تت ـ  تـدا  ا متملقـا د طع    154 لـدا نـاميـا من  إــــــــــــــ    125، كـا   2021آ ا /مـا ن   31وحتى   - 128
ــياغا تل  ال طع وتن   ذا في ر ا  جاود التريي التي تب لاا . و  ملت التريي الو نيا وتمطي األولو ا لصـــــ

مـتا من  ق  البلدا  نموا )مناا ا ث دول جز  ا إـة اة ناميا( و  بع دول  را  من الدول المز  ا الصـة اة  
الناميا رطا عم  و نيا. وكا  لد  مز د من  ق  البلدا  نموا م ـــــاو  رطا عم  و نيا وكانت في  ا قاا 

ــيا مع الاع ا المتم لا في ويـــــــــع ج ــترمالاا وتقديماا تم ـــــــ ميع  ق  البلدا  نموا  اامب عملاا الو نيا  رلى امـــــــ
 .2021دحلول عا  

د جا ميو ا فوق مســـــتو ام ما قب  المصـــــا الصـــــناعي،  1,5ولحصـــــا االحتاا  المالمي في حدود  - 129
في المـاـرا مقـا ـنا دمســــــــــــــتوـ ام  4 نســـــــــــــــبا   2030يوإــــــــــــــي الملمـا  د  ض االنبمـاـاام المـالمـيا دحلول عـا   

وفقــا ل لتزامــام الو نيــا الحــاليــا،    تزداد االنبمــااــام المــالميــا  نســــــــــــــبــا    . ولرن من المتوقع،2010 عــا 
 المارا تقا با ر ل ما تبقى من المقد الحالي. في 14

 
وفظ المحاطات والبحار والماارد البحييل واييييييييتخدا ها على نحا  سيييييييتدام   -  14الهدف    

 لتحقيق التنمال المستدا ل
وبحا   تقاو  ز ادة التحمض والتلوث دالمة يام والتلوث دالمواد الب متي يا،  ال تزال محيطام المالم  - 130

مما يماس لل طا   با نظا    يي في الروكب وب ي ن مـــــــــــــب  الييب التي تمتمد عليه. ولم ت    المارحا  
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 ن من الن ـاـيام الب مــــــــــــــتي ـيا ـدا ااد رلى المحيطـام   25 000من ذـ ا المـب ، حـ   ـيدرـ  مـا يقـد   نحو  
ــتي يا األحاديا االمـــت دا  المتأتيا من الن ايام الطبيا في المقا  األول.  ا لمالميا دســـبب ز ادة المنتمام الب مـ

، شـــاد ممظم البلدا  ان  ايـــا يااوق   ن 19-وبســـبب تدا  ا انغ ق ال ـــام  المت  ة في  دايا جارحا كوف د
إـــــةا  الصـــــيادين  شـــــد ال يام تضـــــا ا  في المارا في المنتمام الســـــم يا، ح   كانت ممتممام  80و   40

مناا. كما  دم المارحا رلى ان  اس ذار  في الســـــــــــياحا، تســـــــــــبب في رســـــــــــارا كب اة في در  الممتممام 
 الساحليا والمز  ا.

 2016و ب ن المؤشـــــــــا المســـــــــتمد من الســـــــــوات  لةيان التلوث دالمة يام اتماذا متزايدا من عا   - 131
ــببـت في دمض االن  ـاس في   19-      ترو  جـارحـا كوف ـدالوقـت الااذن. وفي ح ن ي حتمـ  رلى  قـد تســــــــــــ

التلوث الســـاحلي في دمض المنا   نتيما الن  اس الســـياحا والن ـــا ، ف  يبدو    المارحا قد قللت من 
في المارا في الةيم المليا للمؤشــا   23التلوث دالمة يام على مســتو  المالم. والواقع  نه حدات ز ادة ت وق 

 ، مقا نا دالةيما المتومطا للسنوام السادقا.2021و  2020التقو ميا في عامي  لمتومع السنا 

وتحمض المحيطام ذو نتيما المتصــــــــــاص المحيطام ااني   ســــــــــ د الرابو  الموجود في الة    - 132
ــلبا على الرارنام  ــا وز ادة تحمض المحيطام، مما يؤاا مـــ المو ، و ؤد   ل  رلى ان  اس د جا الحمويـــ

تســــــــــــــلع   2022 ـلدا في عـا    35محطـام من   308رـدمـام المحيطـام. والبـياـنام التي ج ممـت من  البحاـ ا و 
الضـــو  على تزايد قد ة البلدا  على مااقبا االن  اس المســـتما في د جا الحمويـــا في المحيطام المالميا، 

 وك ل   وجه الت اوم انقليميا القو ا في وت اة التة ا.

، تحسن متومع د جا تن    الص و  الدوليا لم افحا الص د 2022و   2018وفي ال تاة   ن عامي  - 133
ــاظ دالمؤشــــا في جميع  نحا  المالم. وفي ذ   ال تاة، ا ت ع المؤشــــا  غ ا القانوني دو  ر  ت ودو  تنظيم قيامــ

ــ    4رلى  3انجمالي المالمي من  ــى(. وبالتالي،  حازم البلدا  تقدما ج دا  5)من  إـــــــــ د جام كحد  قصـــــــــ
في المارا في تن   ذا للصـــ و  الدوليا  ام الصـــلا في    75اما ح   مـــملت د جا عاليا تبلغ قاادا  دصـــ ا ع

 .2018في المارا عا   70مقا    2022عا  

ــايد األمــــــما  وتابيا األحيا  الماريا الحافيا لما   - 134 ــنا الدوليا لمصــــ ، تحســــــنت د جا  2022وفي الســــ
األمـــــــــما  الصـــــــــة اة النطاق وتمزز الم ـــــــــا كا في ات ا  القاا   اعتماد األ ا التنظيميا التي تدعم مصـــــــــارد 

، إـــــــــمودا من 2022في عا   5من  إـــــــــ    5جميع  نحا  المالم. وا ت ع متومـــــــــع الد جا المالميا رلى  في
 .2018في عا   5من  إ   3و  2020في عا   5من  إ   4

  1982قــانو  البحــا  لمــا   وعلى وجــه الممو ، إـــــــــــــــدقــت دول عــديــدة على ات ــاقيــا األمم المتحــدة ل - 135
المتمل   تن    المز  الحاد  ع ا من ات اقيا األمم المتحدة  1994 افا( وات اقام تن   ذا )ات اق عا   168)

 افـا؛ وات ـاق تن  ـ  مـا تتضــــــــــــــمنـه ات ـاقيـا   151ط  1982كـانو  األول/ديســــــــــــــمبا    10لقـانو  البحـا  المؤ رـا  
من  ح ا  د ـــأ  ح إ وإدا ة األ إـــدة    1982نو  األول/ديســـمبا  كا 10المتحدة لقانو  البحا  المؤ را   األمم

 افا(. ولين كانت دول عديدة قد ن  م   91الســم يا المتدارلا المنا   واأل إــدة الســم يا الر  اة اال تحالط 
ذ   الصــــــ و  عن  ا     ا قانونيا ومــــــيامــــــاتيا ومؤمــــــســــــيا، يظ  ذ ا الممال من المماالم التي ينبةي 

 التقد  ف اا في عدة  لدا  ناميا، ال ميما  ق  البلدا  نموا.رحااز مز د من 
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ييل وتي امهيا وت زيز اييييييييييتخيدا هيا على نحا    -  15الهيدف     ومياييل النظم اإليكالاجايل البية
 سييييتدامل وإدارة الئاتات على نحا  سييييتدامل و كافحل التصييييحيل وواض تدهار األراضييييي  

 وعكس  سارهل وواض فقدان التنات البيالاجي
ــم د المالمي، وتدذو  األ ايـــي والنظم اني ولوجيا، وفقدا   - 136 ــتماا  رزالا الةادام على الصـ ــ   امـ ي ـ

ــا  والتنمـيا المســـــــــــــــتدامـا. وعلى الاغم من الماود المـب ولـا  التنو  الب ولوجي م ـا ا كب اة تاـدد دقـا  اننســــــــــــ
ســــــــاعا تن    االلتزامام والصــــــــ و  ممال اندا ة المســــــــتداما للةادام والموا د الطبيييا، يلز  على وجه ال في

الاادفا لحمايا الةادام والتنو  الب ولوجي وامـــــــــتمادتاما وامـــــــــت داماما على نحو مســـــــــتدا  لضـــــــــما  إــــــــحا  
 الممتممام وقد تاا على الصمود.

ــادقا.   - 137 و ســـــــــتما ان  اس مســـــــــاحا الةادام في المالم ولرن دممدل  دطأ قل   مقا نا دالمقود الســـــــ
ــبا  فقد ــت نســ ــاحا الةادام من ان  ضــ ــي في عا   31,9مســ ــاحا األ ايــ  2000في المارا من مممو  مســ
ــ  المـالم التـقد  نحو 2020في المـاـرا في عـا    31,2 رلى  . وعلى الاغم من فـقدا  الةـاـدام عمومـا، يواإــــــــــــ

، زادم على إم د المالم حصا الةادام  2020و    2010اندا ة المستداما للةادام. ف ي ال تاة   ن عامي  
ا  نظم رإــدا  ال ــاادام، ونســبا الةادام دار  المنا   المحميا، ونســبا الةادام في ر ا  رطا في ر 

 ردا ة  و لا األج .

ــا  منا   محميا  و غ ا  ل  من  - 138 ــيا من ر ل رن ــــــ ــو  منا   التنو  الب ولوجي الاريســــــ و مد إــــــ
ــيا في تحق   ا ــامـــــ ــاذما  مـــــ من  ذدا   15و   14لادف ن تدا  ا الح إ ال مالا المت  ة حســـــــب المنا   مســـــ

التنميا المســـــــــتداما. وعلى الصـــــــــم د المالمي، زادم ذ   التةطيا لمنا   التنو  الب ولوجي الاريســـــــــيا البحا ا 
والبا ا وفي المـيا  المـ دا والمـبال من حوالي  بع ك  موقع في المتومــــــــــــــع من المواقع الم ــــــــــــــمولا دالمـنا    

 .2021  في عا  عاما رلى ما يقاب من النص 20المحميا قب  

. وتب ن  2015في المارا من  عا     73وال يزال الةطا  النباتي لمبال المالم مسـتقاا تقا با عند حوالي  - 139
البيانام المصــن ا حســب فيا المبال    الةطا  األرضــا يم   رلى االن  اس دا ت ا  المبال، مما يدل على 

 األرضا للمبال.الدو  القو  للمنا  في  نما  الةطا  

 لدا  تحديد  ذدافاا الطوعيا المتملقا  تحق   ذد  تح  د    129، التز   2022وحتى شــــــــــــــبا /فباايا  - 140
 لدا. وعموما، تقد  مســـــــــــاحا   71 اا تدذو  األ ايـــــــــــي و قام الح ومام دال م  ذ   األذدا   مـــــــــــميا في 

مل و  ذ تا  م مولا دالتزامام من ر ل   450األ ايي التي التزمت البلدا  دأإ حاا  بل و  ذ تا ، مناا  
  ذدا  تح  د  اا تدذو  األ ايي.

و ب ن مؤشــــا القارما الحماا  امــــتماا  ت اقم رطا انقااس األنوا  في جميع  نحا  المالم، امــــتنادا رلى   - 141
لن   السـارسـي،  تق يمام مترا ة ل طا االنقااس لد  جميع الباماريام والط و  وال دييام وال ـماب الماجانيا وا 

في عــا   0,72رلى    2000في عــا     0,80نو . وا ت ع المؤشـــــــــــــا من    25  000   مــا يبلغ ممموعــه حوالي  
. و زداد انت ـا  رطا االنقااس وممدله د ـ   راص في ومـع وجنوب آمـيا، وشـاق وجنوب شـاق آمـيا، 2022

على رطا انقااس األنوا   19- ف د وفي الدول المز  ا الصــــــــة اة الناميا. ومن الماجح    ترو  آاا  جارحا كو 
 .ملبيا  ماما دسبب ان  اس القد ام والموا د في ممال الح إ، رلى جانب تزايد التاديدام 
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ــاتيا واحدا على   68، كا   2021وفي ناايا عا   - 142 ــيامــــ ــا ييا  و ردا  ا  و مــــ  لدا قد ات  م تد  اا ت ــــ
 د الم نيا والمما   التقل ديا الماتبطا  اا على نحو  األق  لضـــما  تقامـــم المنافع الناشـــيا عن امـــت دا  الموا

عادل ومنصـ  وفقا لباوتوكول ناغو ا د ـأ  الحصـول على الموا د الم نيا والتقامـم المادل والمنصـ  للمنافع 
 لدا عن تدا  ا قارما   79الناشـــــــيا عن امـــــــت داماا الملح  دات اقيا التنو  الب ولوجي. وع وة على  ل ،   لغ  

 لمماذدة الدوليا د أ  الموا د الو اايا النباتيا لألغ يا والز اعا.لتن    ا

في المارا( ت ــــــــــــا مام و نيا  ام إــــــــــــلا دمنع األنوا  الدر لا   98واعتمدم جميع البلدا  تقا با ) - 143
 الم ةو اة  و مااقبتاا، وإ  كا  ذنا  تباين كب ا في انت ا  ذ   الت ا مام   ن القطاعام.

ــبا  وذنا  ات  - 144 ــاعد  مطاد في عدد البلدا  التي تدمب قيم التنو  الب ولوجي في نظم المحامــــــ ما  تصــــــ
من  ذـدا  آيت ــــــــــــــي للتنو     2وان  ت الو نيــا. وويــــــــــــــع ممظم البلــدا   ذـدافـا و نيــا فيمــا يتمل  دـالاــد   

لدا  فقع ت  د  .   د    حوالي ال  الب 2020-2011الب ولوجي من ال طا االمتااتيميا للتنو  الب ولوجي لل تاة  
دـأناـا على الطا   الصــــــــــــــحيح لبلوت  ذـدافاـا الو نيـا  و تمـاوزذـا. وعلى الاغم من التقـد  المحاز، لم يتحق  

 .2020دحلول عا   2الاد  

ــبا الب ييا   89، ن   2022وحتى آ ا /ما ن  - 145 ــاديا ألر  الطبيما  -دولا وإقليما نظا  المحامـ االقتصـ
دة البنا  على نحو  فضــــ  من ر ل حســــادام الموا د الطبيييا و/ و النظم  في الحســــبا  في الســــيامــــام وإعا

. وبـد م   بمـا  لـدا  في تمميع نظـا  محـامــــــــــــــبـا النظم  2021اني ولوجيـا. ولم يتة ا ذـ ا الاقم مقـا نـا دمـا   
 .2021االقتصاديا الممتمد حدي ا في عا   -اني ولوجيا في ر ا  نظا  المحامبا الب ييا 

يــا با مــا  ا الم مول  234،  لغ مممو  الضــاارب  ام الصــلا دالتنو  الب ولوجي 2021  وفي عا - 146
 لدا. ولين كانت ذ   األدوام السـيامـياتيا توفا حوافز ألنما  االمـتا   واننتاج المسـتداما وبالتالي   62في 

ــا رياادام في حدود ــتدا ، فأناا حققت  يضــــ   ي ن دوال   8,9 لح إ التنو  الب ولوجي وامــــــت دامه د ــــــ   مســــ
 (.2019-2017منو ا )متومع ال تاة 

،  لةت المســـــاعدة اننماريا الامـــــميا التي قدماا  عضـــــا  لمنا المســـــاعدة اننماريا 2020وفي عا   - 147
  ي ن دوال ،  ز ـادة    7,2التـادمـا لمنظمـا التمـاو  والتنميـا في الم ـدا  االقتصـــــــــــــــاد  لـدعم التنو  الب ولوجي  

 .2019مارا دالةيما الحةيةيا عن عا  في ال 3قد ذا 
 

التعييجاا على إقا ل  جتم ات  سييالمل ال مشهمةش فيها أود  ن أجل تحقيق   -  16الهدف    
التنمال المسييييتدا لل وإتاول إ كانال وصيييياج الجماا إلى ال داللل وبناء  ايييييسييييات ف الل  

 وخاض ل للمساءلل وشا لل للجماا على جماا المستايات
ــاد المالم   با عدد من النزاعام المني ا  تتمالى ند - 148 ا ام من  ج  الســـــــ   المالمي في ح ن ي ـــــ

، ح ـ  كـا  يييب مـا يقاب من  ل وني شـــــــــــــــ ج في البلـدا  المتـأااة دـالنزاعـام دحلول  1945منـ  عـا   
. وفي رضــم ذ   األزمام وعلى الاغم من الق ود الم اويــا على التنق  دســبب جارحا  2020 ناايا عا 

ّاد  2020زال النزوق القســـــــــــــــا  يحـدث ـ   و تزاـيد. وحتى ناـاـيا عـا     ، مـا19-  وفـ د مل و     82,4، شـــــــــــــــ 
ش صا ي  ّاد قساا في الوقت الااذن.    95من ك     1ش ج قساا في جميع  نحا  المالم، و مني  ل     

ــادم دال م     ا من   ــ ا التقدياام رلى    الحاب في  وكاانيا قد شـــــــــــ ــتزداد ذ   األ قا  ح   ت ـــــــــــ ومـــــــــــ
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م ي ن شـ ج في البلد. وتراليي الحاب والنزا  مات ما، مما يؤاا على  شـد النان فقاا ويـم ا    ا   7
 من غ اذم و ؤد  رلى آاا  عالميا واحتياجام رنسانيا متصاعدة.

ــقع حوالي  - 149 ــم د المالمي، مـ ــحيا لماارم قت  في عا    437  000وعلى الصـ . وفي 2020شـــ ج يـ
في المارا  5,2، ان  ض ممدل جاارم القت  على الصــــــــم د المالمي  نســــــــبا 2020و   2015ال تاة   ن عامي 

نسـما(. وتتضـا  النسـا  وال تيام د ـ    100 000لر   5,6 نسـما رلى 100  000جاارم قت  لر    5,9)من  
ــتأاا  دحوالي  ــحايا جاارم   60غ ا متنامــــــب من المن  المم ت في المنزل و ســــ في المارا من عدد جميع يــــ

 يقتلو  على  يد  الم اا   و  فااد آرا ن من األماة.  القت  ال ين

حالا وفاة ماتبطا دالنزا  في إـــــــ و  المدن  ن   11 075ومـــــــملت األمم المتحدة ما ال يق  عن  - 150
ــلحا فترا في المالم في عا    12 في  ــد  ل  في وفاة  2021من    ا النزاعام المســــــــ مدن  ن  4,1. و تمســــــــ

ــمــا؛ وكــانــت واحــد  100  000لرــ    ة من كــ  امــاني من ذــ   الوفيــام الما ة  و   ــ . وان  ض عــدد  نســــــــــــ
. وعلى الاغم  2015في المارا مقا نا دما   80، وبنســــبا  2020في المارا مقا نا دما   26الوفيام  نســــبا  

من االن  اس الما ، يتســــم المديد من ذ   األويــــا  دالا ــــاشــــا نظاا الزدياد وامــــتماا  م ا ا التصــــم د  
  نيســــا /  12انتاا ام للقانو  الدولي لحقوق اننســــا  والقانو  الدولي اننســــاني. وحتى  ياتبع  اا من  وما

مدنيا في النزا  الدارا في  1  932، مــــــــملت م ويــــــــيا األمم المتحدة لحقوق اننســــــــا  مقت   2022   ا  
  وكاانيا والاقم ال ملي   با د   ا.

ــا ام   - 151 ــتقصــــ ــتنادا رلى  يانام االمــــ ــتمدة من وامــــ ــع ما يقاب من   114المســــ  لدا،  فاد في المتومــــ
المارا من الســــــــ ا  دأنام ي ــــــــماو  داألما   و دةايا األما  عندما يم ــــــــو  على األقدا  دم ادذم   في  69
جميع  نحا  المنطقا التي ييي ـــــــــو  ف اا دمد حلول الظ  ، وءلت ذ   النســـــــــبا مســـــــــتقاة ر ل ال تاة   في 

 ا  ي ما  دأما   ق  د   ا مقا نا دالاجال.. وال تزال النس2021- 2016

و نت ــا المن  يــد األ  ال على نطاق وامــع، ح   يتضــا  منه األ  ال دةض النظا عن ال اوة  - 152
 لدا )ممظماا من البلدا  المن  ضا والمتومطا الدر ( تتوافا د أناا  يانام   76 و الويع االجتماعي. ف ي  

  ـ ال تااوحـت  عمـا ذم من مـــــــــــــــنا واحـدة  10من كـ   8، تماس  2021رلى عـا    2013عن ال تاة من عـا   
 منا ل    من  ش ال االعتدا  الن سي و/ و المقوبا البدنيا في المنزل ر ل ال اا السا  . 14رلى 

ــا  واانتا  من ك   10، كانت رم  من ك  2018وفي عا   - 153 ــحايا   10نســـــ ــحيا من يـــــ فتيام يـــــ
ــ وا ــا ال ين ا ت  ــــ ــ وا من  االتما  دالب ــــ ــحايا ال ين ا ت  ــــ ــتو  المالم. وكا  حوالي ال  مممو  الضــــ على مســــ

رلى زـ ادة   19-األ  ـال. ومن الماجح    تؤد  الزـ ادة الحـادة في ممـدالم البطـاـلا الـناجمـا عن جـارحـا كوفـ د
االتما  داألشـــ اص. كما    ال جي ن األوكاان  ن، وممظمام من النســـا  واأل  ال، ممايـــو  د ـــ   راص  

 طا االتما  دالب ا وامتة لام.ل 

وال توجد  يانام قا لا للمقا نا دوليا عن المن  المنســـــي في ماحلا الط ولا يـــــد ال تيام رال في  - 154
 لدا م   ذ   البيانام   12 لدا )ممظماا من البلدا  المن  ضــــــــا والمتومــــــــطا الدر ( ولم يقد  مــــــــو    60
ــا  المن  المنســــــي  2020تم  ليا في عا   ال تيا . وفي المنا   التي لاا تقدياام  عن  ، يااوق ممدل انت ــــ

في المارا في ومـع  2عاما ما   ن  29و  18في ماحلا الط ولا لد  ال ـادام اللواتي تااوق  عما ذن   ن 
 في المارا في  وقيانوميا )دامت نا   متااليا ون وز لندا(. 7وجنوب آميا و 
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ــبا  مقا نا دأق  من م  11,2، كا   2020وبحلول ناايا عا   - 155 ل و  شــــــــــ ج محتمز ن رل  القضــــــــ
، وذو  ول ان  اس في المقدين المايــــــــ  ن. و م ن    تمز  رعادة التأذ   ذ   2019مل و  في عا    11,8

ــمنا  وقبول عدد  ق  من المحتمز ن  ــباب م تل ا، مناا تدا  ا انفااج في حاالم الطوا ا عن الســــــــ رلى  مــــــــ
المحا م  و ان  اس الما ما و/ و  ن ــــــــطا رن ا  القانو  ر ل فتاة تطب     المدد دســــــــبب حاالم التأر ا في

.   د    نســــبا الســــمنا  المحتمز ن دو  الح م  19-تدا  ا انغ ق ال ــــام  المت  ة دمد ت  ــــي جارحا كوف د
 .2000ممنا ، وذو ن   المستو  من  عا   3من ك   1عل ام  لةت حوالي 

في المارا من األمــلحا   2األعضــا  التي تتوافا  يانام عناا في تتبع   وفي المتومــع، نمحت الدول - 156
، وفقا للبيانام المتاحا،  2019-2018. وفي ال تاة 2020و   2016المضـبو ا التي يم ن تمقباا   ن عامي  

 في المارا من األملحا التي تم يبطاا والم و  عل اا وتسليماا. 48دمام السلطام الو نيا في المتومع 

ــاكام تقا با  لبام من موء  ن ح وم  ن   - 157 ــم د المالمي، تواجه واحدة من ك  مــــــــت شــــــ وعلى الصــــــ
دولا م ـــــمولا    145للحصـــــول على  شـــــاو ، امـــــتنادا رلى البيانام المســـــتمدة على مســـــتو  المؤمـــــســـــام من  

 .2021-2006داالمتقصا ام ر ل ال تاة 

ــنا و   ا تنوعا م - 158 ــانيا في الســــنوام ال م   و إــــبحت البالمانام وقادتاا  إــــةا مــ ن الناحيا المنســ
في المارا  31,1، وا ت ع رلى 2018في المارا عا    28,1عاما  و  ق (    45المايـــــيا. وبلغ تم    ال ـــــباب )

ــام البالمانام 2022في المارا في عا   30,2، ام ان  ض رلى 2021عا   ــا   ريســــــ ــبا النســــــ . وا ت مت نســــــ
، غ ا  ناـا ال تزال دو  المتومــــــــــــــع 2022في المـاـرا عـا     22رلى   2018في المـاـرا عـا    17,3ـتد  مـيا من  

في المارا(. وان  ضـــــــــت نســـــــــبا النســـــــــا   ريســـــــــام اللما  من  26,1المالمي لنســـــــــبا النســـــــــا  في البالما  )
ــا    في 26,8 ــارـــا عـ ــا     26,2رلى    2021المـ ــارـــا عـ ــان و  الـــ كو  الـــ ين تبلغ  2022في المـ . وال يزال البالمـ

في المارا من   71,8فوق يايمنو  على المناإــب الةياديا في البالما ، ح   ي ــةلو  عاما فما   46 عما ذم 
 في المارا من مناإب  عما  اللما . 60,5مناإب  عما  البالما  و 

ومن ر ل تزو ــد جميع األ  ــال دــأابــام الاو ــا القــانونيــا منــ  ال و  األول، يم ن حمــايــا حقوقام   - 159
المدالا والحصـــــــول على ال دمام االجتماعيا. ولرن، امـــــــتنادا رلى  يانام  وتم  ن المميع من الوإـــــــول رلى

   ال دو  مـن ال امسـا في جميع  نحا   4من ك    1، ال تسـم  على ان  ق والدة حوالي  2012-2021
 المالم ال و . وال يسم  رال نص  والدام األ  ال دو  من ال امسا في  فا ةيا جنوب الصحاا  الربا .

 لدا قوان ن تضـــــــــمن الحصـــــــــول على المملومام، واعتمد ما ال يق   135، اعتمد  2021ى عا   وحت  - 160
 لدا  91.   د  نه يم ن تحس ن تن    ذ   الضمانام. ومن  إ   2015 لدا ذ   الضمانام من  عا    30عن  

مناا  يانام في  في المارا  4وإقليما لدياا قوان ن متملقا دالحصــــــــــــول على المملومام، لم ي ن يتوافا رال لد  
عن عدد  لبام المملومام التي تلقتاا، مما يدل على دمض الصـــــــــــموبام التي تواجااا الا يام  2020عا  

 .19-الماما فيما يتمل  دممالما  لبام المملومام ومتادمتاا ر ل جارحا كوف د

. 2021 وتبا أ التقد  في رن ـــــــــــا  المؤمـــــــــــســـــــــــام الو نيا لحقوق اننســـــــــــا   و تمز زذا في عا  - 161
المتومـــع، تقدمت   بع مؤمـــســـام و نيا جديدة لحقوق اننســـا  دطلبام للحصـــول على االعتماد ك   وفي 

ــام الو نـيا لحقوق    2017- 2015عا  لل تاة   ــســــــــــــ مـقا نا دطـلب جديد واحد فقع ك  عا  العتمـاد المؤمــــــــــــ
ؤمــــســــام الو نيا  في المارا من البلدا  من الم 43. وال يســــت  د حاليا مــــو  2021- 2018اننســــا  لل تاة  

 المستقلا لحقوق اننسا .
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ت زيز وييييييياول التنفيذ وتنعيييييياع العيييييييا ل ال المال  ن أجل تحقيق التنمال   -  17الهدف    

 المستدا ل
على الاغم من االنتماع القو  ل مــــــــــت ما  األجنبي المباشــــــــــا وتدفقام التحو  م على الصــــــــــم د  - 162

ــا ـبا مقـاـ   ح ز مـالي محـدود وذي تمـد  المـالمي، يتا  المـدـيد من البـلدا  الـنامـيا  في مواجاـا  ولوـ ام متضــــــــــــ
ــاديا. ونظاا أل  المارحا دم دة ك  البمد عن  ــموبا   با من    وقت مضـــــــى في تحق   االنتماع اقتصـــــ إـــــ
ــا   في جميع  نحا  المالم، اما رطا في    يحدث تما    ــ   إــــــــ االنتاا  و   توز ع اللقاحام يت اوم د ــــــــ

. ولمـا كـا  النظـا  المـالمي يواجـه المـدـيد من األزمـام على الصــــــــــــــمـد 19-ا كوفـ دمن جـارحـ   “من مســــــــــــــتو  ن”
االجتماعي والصحي والب يي وعلى إم د الس   واألمن، ذنا  حاجا ماما رلى ز ادة التماو  الدولي الماكز 

 على ريماد حلول دارما.
 

 العاون المالال   

ــ لـت انياادام ا - 163 ــتنـادا رلى  حـدث البيـاـنام، شــــــــــــ اقتصـــــــــــــــادا قااـدا   130لح وميـا في حوالي  امــــــــــــ
. وإيـــــافا رلى  ل ،  لغ متومـــــع 2020المارا من الناتب المحلي انجمالي في المتومـــــع في عا    في  33

في المارا من الناتب المحلي انجمالي    25المب  الضـــــــــا بي انجمالي  و انياادام في شـــــــــ   يـــــــــاارب  
ــادام المتقدما النمو و  في  من الناتب المحلي انجمالي في األمــــــــــــــواق الناشــــــــــــــيا في المارا   16االقتصــــــــــــ

 واالقتصادام الناميا.

ــافي تدفقام المســـــــــاعدة اننماريا الامـــــــــميا   - 164  ل و  دوال  )داألمـــــــــما  الحاليا( في  177,6وبلغ إـــــــ
. و مـادل 2020في المـاـرا ـدالةيمـا الحةيةـيا مـقا ـنا دمـا    3,3، وذو   وة جـدـيدة، تمـ   زـ ادة ـقد ذـا  2021 عـا 

في المارا من مممو  الدر  القومي انجمالي للماام المانحا األعضــــــــــــا  في لمنا المســــــــــــاعدة  0,33ل   
ولرنه  ق  من الاد  المتم   في    2020في المارا في عا   0,32اننماريا، مما يم   ز ادة عن نســـبا الـــــــــــــــــ 

مــميا. ومن  اعتماد  ذدا  في المارا من الدر  القومي انجمالي للمســاعدة اننماريا الا  0,7ت صــيج نســبا 
 في المارا. 20، ا ت ع إافي المساعدة اننماريا الامميا  نسبا 2015التنميا المستداما في عا  

ــا قو ا في عا   - 165 ــا المالميا انتماشــ ــت ما  األجنبي المباشــ ــبتاا  2021و ءاام تدفقام االمــ ،  ز ادة نســ
وتمـاوزم   2020تا ل و  دوال  في عـا     1دوال  من  قـ  من  تا ل و     1,65في المـارـا رلى مـا يقـد   نحو   7

 .19-مستواذا لما قب  كوف د

، كـا  من المتوقع    تنمو ـتدفـقام التحو  م المـالـيا رلى البـلدا   19-وعلى الاغم من جـارحـا كوفـ د - 166
 .2021 ل و  دوال  في عا   589في المارا لتبلغ  7,3المن  ضا والمتومطا الدر   نسبا 

 
 ت نالاجاا الم لا ات واالتصاالت   

تب ن  حدث البيانام    انقبال على اننتانت قد تسا   ر ل المارحا. فقد ا ت ع عدد المست دم ن  - 167
في المارا من الســـــــ ا ،  63،  و 2021  ي ن شـــــــ ج في عا     4,9مل و  ل بلغ   782ا ت اعا كب اا دمقدا  
في المارا من الاجال    62. وعلى إـــم د المالم، كا   2019عا     ي ن شـــ ج في 4,1مما يم   ز ادة من  

 في المارا من النسا . 57، مقا   2020يست دمو  اننتانت، في عا  
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وامـــــــتما ا ت ا  عدد االشـــــــتاا ام في النطاق الما ض ال ا ت دا ااد، ح    لغ المتومـــــــع المالمي  - 168
البلدا  نموا، على الاغم من ممدل نمو م و  من  قم . وفي  ق  2021نسـما في عا   100اشـتاا ا لر   17

ــتاا ام   ــتاا    1,4من رانت ن، يظ  النطاق الما ض ال ا ت امتيازا للقلا القل لا، ح   ال يتماوز عدد االشــ اشــ
 نسما. 100لر  

 في المارا وذي 5نسـبا    2020-2015وبلغ النمو في تما ة الترنولوجيام السـليما   ييا ر ل ال تاة  - 169
)ممدل نمو  نســبا  19-نســبا، وإ  كانت ريما يا، تم   ان  ايــا في ممدل النمو انجمالي قب  جارحا كوف د

(. ولين كـا  للمـارحـا  اا مــــــــــــــلبي على التمـا ة الـدولـيا، فـأ  البلـدا  2019-2015في المـاـرا ر ل ال تاة    8
اك ز على اال ترا  تز د من امـــــت ما اتاا  ام االقتصـــــادام القو ا والقواعد الصـــــناعيا و/ و الماليا الرب اة والت 

 وتما تاا في الترنولوجيام السليما   ييا.
 

 التجارة   

ــم المارحا. وال يزال متومـــع التما  ا المماكيا  - 170 ءلت ممدالم الامـــو  المماكيا دو  تة  ا في رضـ
رلى      2020ا  لما   في المارا. وت ـــــــ ا  حدث األ ق 2الماجحا في جميع  نحا  المالم مســـــــتقاا عند حوالي 

في المارا، تل اا   6منتمام الز اعا والم د  ال تزال تواجه  على ممدالم الامــــــــو  المماكيا، التي تبلغ نحو 
 في المارا. 1,4في المارا والمنتمام الصناعيا  نسبا  4المنسوجام  نسبا 

ــاد ام  قــ  البلــدا  نموا في التمــا ة المــا2020وفي عــا    - 171 ــا إـــــــــــــ ــارع ،  لةــت حصـــــــــــــ لميــا للبضـــــــــــــ
ــاد ام  ق  البلدا  نموا دحلول عا    في 1,03 ،  2020المارا. وبالتالي، لم يتحق  ذد  مضـــــاع ا حصـــــا إـــ

. وبلةت حصـــــــــــــا جميع إـــــــــــــاد ام البلدا  الناميا في التما ة  2011في المارا عا    1,03من قيمتاا البالةا 
نقطا ميو ا عما كانت عليه  0,6 ، وذي حصـــــــــا تز د دمقدا 2020في المارا عا    45,9المالميا للبضـــــــــارع  

 .2015عا   في

ولم يحــدث    تة ا في الممــاملــا التما ليــا ال ــاإـــــــــــــــا التي توفاذــا البلــدا  المتقــدمــا النمو للبلــدا   - 172
النـاميـا والـدول المز  ـا الصــــــــــــــة اة النـاميـا و قـ  البلـدا  نموا. و صــــــــــــــح  لـ   يضـــــــــــــــا عنـدمـا تحلـَّ  البيـانـام 

متومــــــــــع الامــــــــــو  المماكيا المطبقا على منتمام البلدا  الناميا  ا دا من    المســــــــــتو  القطاعي. وء  على
ــبا للم د  والز اعا )2011 عا  ــتو  دالنســـــــــــ ــوجام   8، وبلغ  على مســـــــــــ في المارا لر  القطاع ن( والمنســـــــــــ

 المارا(. في 5)
 

 الباانات واليصد والمساءلل   

ــا  142،  فاد  2021في عا   - 173 ــاريا و نيا متوافقا مع المبادا   لدا وإقليما دأ  لدياا ت ــــــــ  مام رحصــــــــ
 لدا  في    107و  2020 لدا في عا    136األمــــــــــامــــــــــيا لإلحصــــــــــا ام الامــــــــــميا، و م    ل  ا ت اعا من  

 .2016 عا 

 ـلدا وإقليمـا عن تن ـ   رطـا رحصــــــــــــــارـيا و نـيا، ممـا يمـ     150،   لغ مـا ممموعـه 2021وفي عـا    - 174
ــدا في عــا     132ا ت ــاعــا من   من ذــ   ال طع تمو   كــام . و دم المــارحــا رلى   84ع تمو ــ   ، م2020 ل

ــاريا و نيا جديدة في جميع  نحا  المالم، و مني  ل     المديد من الم اتب  التأرا في ويــــــــع رطع رحصــــــ
 انحصاريا الو نيا ين   رططا رحصاريا انتات فتاتاا وقد ال تةطي دالرام   ذدافاا اننماريا المتطو ة.
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، ا ت مت المســـــــاعدة اننماريا الامـــــــميا فيما يتمل  دالبيانام  2019و   2018تاة   ن عامي وفي ال  - 175
ــا ام رلى   ــا     662وانحصـــــــــــــــ المبلغ  قــــ  من االلتزا  المقبوس في عــ ــ ا  ــد    ذــ   2016مل و  دوال .   ــ

ح     مل و  دوال (. وء  االتما  الما  لتمو   البيانام وانحصـــــــــــــا ام  ا دا في الســـــــــــــنوام األر اة، 674)
 في المارا من مممو  المساعدة اننماريا الامميا. 0,3ي صج لا ا الممال مو   لم

 لدا  يانام عن تســــــم   الموال د م تملا  نســــــبا  148، كا  لد   2020-2016وفيما يتمل  دال تاة  - 176
ــبا   154في المارا على األق ، وكا  لد   90 ــم   الوفيام م تملا  نســـــــــ المارا   في 75 لدا  يانام عن تســـــــــ

على األق . و فا ةيا جنوب الصــــــحاا  الربا  ذي المنطقا التي مــــــملت  دنى ممدل ن مال تســــــم   الموال د 
 والوفيام، تل اا شاق وجنوب شاق آميا و وقيانوميا.

 
 

 


