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2019

األمـم املتحـدة
نيويورك2019 ،

تصدير
يقل عن نصف سكان األرض
أمام الكوارث الطبيعية .ويتزايد اجلوع يف العامل ،ويفتقر ما ال ّ
إىل اخلدمات الصحية األساسية .وال يستويف أكثر من نصف أطفال العامل املعايري املطلوبة
يف القراءة والرياضيات؛ وال حيصل على استحقاقات نقدية إال  28يف املائة من األشخاص
ذوي اإلعاقة الشديدة؛ وما زالت النساء يف مجيع أحناء العامل يواجهن معوقات ومتييز على
املستوى اهليكلي.

وفرت خطة عام  2030منذ إنشائها يف عام  2015خمططاً لبلوغ الرخاء املشرتك يف عامل
مستدام  -عامل ميكن جلميع الناس أن يعيشوا فيه حياة منتجة مفعمة بالنشاط يسودها
السالم على كوكب ينعم بالصحة .وال ب ّد لنا أن نسأل أنفسنا ،إذ مل يبق حىت بلوغ عام
 2030إال ما يزيد قليالً عن عقد من الزمن ،ما إذا كانت أعمالنا اليوم تضع األساس
السليم لتحقيق أهداف التنمية املستدامة .ويقدم تقرير أهداف التنمية املستدامة لعام
 2019رؤى قائمة على األدلة لإلجابة على هذا السؤال.

ومن الواضح اجللي أن هناك حاجة إىل مضاعفة االستجابة وجعلها أكثر عمقاً وأشد سرعة
وأبعد طموحاً ،لتطلق العنان للتحوالت االجتماعية واالقتصادية الالزمة لتحقيق أهدافنا
لعام  .2030ولقد علمتنا أوجه التقدم املتحقق ما الذي ميكن أن ينجح .ولذا ،فإن هذا
التقرير يربز اجملاالت اليت تستطيع أن تدفع بعجلة التقدم حنو حتقيق مجيع أهداف التنمية
املستدامة السبعة عشر :التمويل؛ والقدرة على الصمود؛ واستدامة االقتصاد ومشوله للجميع؛
وإقامة مؤسسات أكثر فعالية؛ والعمل على املستوى احمللي؛ وحتسني استخدام البيانات؛
وتسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار برتكيز أكرب على التحول الرقمي .وال ب ّد لنا ،يف مجيع
ما نفعله ،أن حنرص على التأكد من أن اخليارات اليت نأخذ هبا ال ترتك أي أحد خلف
فعال مرتكز على االلتزام بالدبلوماسية
الركب ،وأن اجلهود الوطنية مدعومة بتعاون دويل ّ
ومنع نشوب األزمات.

ويوضح التقرير أنه جيري إحراز تقدم يف بعض اجملاالت البالغة األمهية ،وأن هناك ما يدل
بوضوح على وجود بعض االجتاهات اإلجيابية .فقد شهد الفقر املدقع اخنفاضاًكبرياً ،وهبط
معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة بنسبة  49يف املائة بني عامي  2000و،2017
وأنقذ التحصني ماليني األرواح ،وأصبح اآلن بإمكان الغالبية العظمى من سكان العامل
احلصول على الكهرباء .وتتخذ البلدان إجراءات ملموسة حلماية كوكبنا هذا :فاملناطق
البحرية احملمية تضاعفت منذ عام 2010؛ وتعمل البلدان متضافرةً على التصدي لصيد
األمساك غري املشروع؛ وص ّدق  186طرفاً على اتفاق باريس بشأن تغري املناخ ،وقدمت هذه
األطراف مجيعها تقريباً تقارير عن مسامهاهتا األوىل احملددة وطنياً .وقد وضع حنو  150بلداً
سياسات وطنية ملواجهة حتديات التوسع احلضري السريع ،وأصبح اآلن لدى  71بلداً
واالحتاد األورويب أكثر من  300من السياسات واألدوات اليت تدعم استدامة االستهالك
واإلنتاج .كما اخنرطت جمموعة واسعة من اجلهات الفاعلة األخرى  -املنظمات الدولية،
ومؤسسات األعمال ،والسلطات احمللية ،واألوساط العلمية ،واجملتمع املدين  -يف العمل
على حتقيق أهداف التنمية املستدامة بصورة تولد أمالً كبرياً للعقد املقبل .ومن جانبها،
تعمل األمم املتحدة جاهدة إلعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية حبيث تصبح
أفضل جتهيزاً لتلبية احتياجات احلكومات لالستجابة هلذه اخلطة التحويلية املتكاملة.

وسيتيح مؤمتر قمة أهداف التنمية املستدامة ومؤمتر قمة العمل املناخي وغريمها من
اجتماعات حامسة ستعقد يف نيويورك يف شهر أيلول/سبتمرب  2019الفرصة للقادة يف كل
مكان إلعادة العامل إىل املسار الصحيح وإلطالق عقد من اإلجناز من أجل اإلنسان
والكوكب .فالوقت مناسب ،وال ب ّد من أن نتحرك اآلن .وهبذه الروح ،أوصي هبذا التقرير
جلمهور واسع على صعيد العامل.

وبغض النظر عن هذا التقدم ،حي ّدد التقرير جماالت كثرية حتتاج إىل اهتمام مجاعي عاجل.
فالبيئة الطبيعية آخذة يف التدهور مبعدل ينذر باخلطر :إذ ترتفع مستويات البحار؛ ويتسارع
حتمض احمليطات؛ وقد سجلت السنوات األربع األخرية أعلى درجات احلرارة على اإلطالق؛
وهناك مليون نوع من النباتات واحليوانات معرضة خلطر االنقراض؛ ويستمر تدهور األراضي
دون كابح .كما أننا نتحرك ببطء شديد يف جهودنا إلهناء املعاناة اإلنسانية وخللق الفرصة
جلميع الناس :ويعين هذا كله أن هدفنا املتمثل يف إهناء الفقر املدقع حبلول عام 2030
يتعرض للخطر ،بينما نكافح من أجل معاجلة احلرمان املرتسخ والنزاعات العنيفة والضعف
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مقدمة
خالل السنوات األربع اليت مضت على توقيع خطة التنمية املستدامة لعام  ،2030اختذت
البلدان إجراءات لدمج أهداف اخلطة وغاياهتا يف خططها اإلمنائية الوطنية وملواءمة
السياسات واملؤسسات للسري على ُهداها .ويستخدم تقرير أهداف التنمية املستدامة لعام
 2019أحدث البيانات املتاحة لتتبع ما ُيرزه العامل من تقدم حنو هذه األهداف ولتقييم
املدى الذي قطعناه يف حتقيق التزاماتنا .ويوضح التقرير أنه على الرغم من التقدم الذي متّ
إحرازه يف بعض اجملاالت ،ال تزال هناك حتديات هائلة قائمة أمامنا .فاألدلة والبيانات
تسلط الضوء على جماالت تتطلب عناية عاجلة وتقضي بوجوب التقدم بوتائر أشد سرعة
لتحقيق رؤية خطة عام  2030البعيدة املدى.

وتغيري ما اعتدنا عليه من أمناط اإلنتاج
إىل الطاقة النظيفة،
وعكس اجتاه فقدان الغاباتَ ،
َ
واالستهالك .وميكن أن يساعد تعزيز الزراعة املستدامة على احل ّد من اجلوع والفقر ،إذ يعيش
يف املناطق الريفية ما يقرب من  80يف املائة من الذين يعانون من فقر مدقع .وميكن لزيادة
إمكانية احلصول على مياه الشرب املأمونة والصرف الصحي والنظافة الصحية أن تنقذ حياة
املاليني كل عام ،وأن حتسن االلتحاق باملدارس .كما أن من شأن حتسني الكفاءة يف القراءة
والرياضيات حلوايل  200مليون طفل متخلفني عن التحصيل يف أفريقيا جنوب الصحراء
الكربى أن يساعدهم على اخلروج من دائرة الفقر وأن مي ّكن املنطقة يف هناية املطاف من
املنافسة يف سوق عاملي تنافسي.

وكما اتفقت الدول األعضاء ،فإن هذه التحديات وااللتزامات مرتابطة وتتطلب األخذ
حبلول متكاملة .ولذا فإن من الضروري أن نلقي نظرة مشولية على خطة عام 2030
وأن حن ّدد اجملاالت األشد أثراً للتمكن من توجيه التدخالت إليها.

ويربز هذا التقرير أيضاً أمهية االستثمار يف البيانات من أجل التنفيذ الكامل خلطة عام
 .2030فمعظم البلدان ال يقوم بشكل منتظم جبمع البيانات املتعلقة بأكثر من نصف
املؤشرات العاملية .والواقع أن عدم توفر بيانات دقيقة يف الوقت املناسب فيما يتعلق بكثري
من املهمشني ،سواء كمجموعات أو كأفراد ،جيعلهم “خمفيني” ويؤدي إىل تفاقم ضعفهم.
ويف حني أنه مت بذل جهود كبرية ملعاجلة هذه الثغرات يف البيانات خالل السنوات األربع
املاضية ،إال أن التقدم احملرز كان حمدوداً .وهناك حاجة ماسة إىل زيادة االستثمار يف هذا
امليدان لضمان إتاحة البيانات بصورة كافية لكي تسرتشد هبا عمليات اختاذ القرار بشأن
مجيع جوانب خطة عام  .2030ولتحقيق هذه الغاية ،يعرض “إعالن ديب” الذي أُطلق
يف املنتدى العاملي الثاين املعين بالبيانات يف تشرين األول/أكتوبر  ،2018آلية متويل تتحرك
عند الطلب وتعمل حتت إشراف الدول األعضاء وتستجيب بسرعة وكفاءة ألولويات النظم
اإلحصائية الوطنية.

إن جمال العمل األكثر إحلاحاً هو تغري املناخ .وإذا مل نتمكن اليوم من خفض انبعاثات
غازات الدفيئة إىل مستويات قياسية ،فإن من املتوقع أن يصل ارتفاع االحرتار العاملي إىل
 1.5درجة مئوية يف العقود القادمة .وكما نرى بالفعل ،فإن اآلثار املتضاعفة ستكون كارثية
وال رجعة فيها :وهي تتمثل يف زيادة حتمض احمليطات ،وتآكل السواحل ،واألحوال اجلوية
املتطرفة ،وزيادة تواتر الكوارث الطبيعية وشدهتا ،واستمرار تدهور األراضي ،وفقدان األنواع
احليوية ،واهنيار النظم اإليكولوجية .وستجعل هذه اآلثار أجزاء كثرية من العامل غري صاحلة
ستعرض إنتاج األغذية للخطر،
للمعيشة ،وسيكون الفقراء األشد تضرراً منها .كما أهنا ّ
مما يؤدي إىل انتشار نقص األغذية واجلوع على نطاق واسع ،ومن املمكن أن تتسبب يف
تشريد ما يصل إىل  140مليوناً من الناس حبلول عام  .2050إن عقارب الساعة تتحرك
بسرعة ويكاد أن ينفذ الوقت املتاح الختاذ إجراءات حامسة بشأن تغري املناخ.

إن التحديات اليت يربزها هذا التقرير هي مشكالت عاملية تتطلب حلوالً عاملية .وال ميكن
ألي بلد أو فرد أن حيلها لوحده .وبعبارة أخرى ،فإن العمل املتعدد األطراف هو اآلن أكثر
أمهية من أي وقت مضى .ومن امللحوظ أننا رأينا بالفعل كيف متكنت خطة عام 2030
من اجلمع بني جمموعات متباينة للعمل سوية من أجل حتقيق أهداف مشرتكة .بل أن من
املمكن من خالل التيسري الذي توفره منظومة األمم املتحدة حتقيق املزيد من تعزيز التعاون
الدويل يف جمال تغري املناخ ،واهلجرة ،والتكنولوجيا ،والتجارة ،والشراكات مع مجيع أصحاب
املصلحة .وال يزال أمامنا وقت لتحقيق أهداف التنمية املستدامة إن كان لنا أن نعمل اآلن
وأن نعمل سوية ،مستفيدين من أوجه التآزر الكثرية اليت تتيحها خطة عام .2030

أما املسألة األخرى اليت حتدد معامل عصرنا فهي تتمثل يف تزايد انعدام املساواة بني البلدان
وداخلها .وال تزال مشاكل الفقر واجلوع واملرض ترتكز يف فئات السكان والبلدان األكثر
فقراً واألشد ضعفاً .وحيدث أكثر من  90يف املائة من الوفيات النفاسية يف البلدان
املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل .ويعيش ثالثة أرباع مجيع األطفال املصابني بالتقزم يف
جنوب آسيا ويف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى .وباملقارنة بسكان البلدان ذات األوضاع
غري اهلشة ،ميكن أن يتضاعف مرتني معدل افتقار سكان البلدان اهلشة إىل خدمات
الصرف الصحي األساسية ،وحوايل أربع مرات معدل افتقارهم إىل خدمات مياه الشرب
األساسية .كما أن معدل تعرض الشباب للبطالة أعلى بثالث مرات من معدل تعرض
البالغني هلا .ويف الوقت نفسه ،تؤدي النساء والفتيات حصة غري متناسبة من العمل املنزيل
غري املأجور ويفتقرن إىل االستقالل الذايت يف صنع القرار.
وعلى غرار الرتابط بني املشاكل ،هناك ترابط أيضاً بني حلول الفقر وانعدام املساواة وتغري
املناخ والتحديات العاملية األخرى .ويتيح فحص الروابط املتداخلة بني األهداف فرصاً
التحول
كربى لتسريع وتائر التقدم .فعلى سبيل املثال ،تتطلب مواجهة تغري املناخ
َ

ليو جنمني
وكيل األمني العام للشؤون االقتصادية واالجتماعية
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٪١٦

ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ ﻓﻘﺮ ﻣﺪﻗﻊ ،ﻣﻨﻬﻢ

٢٠١٥

٢٠١٠

١٩٩٠

ﰲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

 ٪٩٠ﻣﻦ اﻟﻮﻓﻴﺎت

اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﻮارث ﺗﺤﺪث ﰲ اﻟﺒﻠﺪان

اﻤﻟﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ واﻤﻟﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ
تقريـر أهـداف التنميـة املستدامـة2019 ،
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 ٤١٣ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ً
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب
اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

 ٣٢٣ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ً

ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ

اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ اﻟﺠﻮع وﺗﻮﻓﺮﻴ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ
ّ
اﻤﻟﺤﺴﻨﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺰراﻋﺔ اﻤﻟﺴﺘﺪاﻣﺔ
واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ

ﻳﻌﻴﺶ اﻤﻟﻼﻳﻦﻴ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس
ﺗﺤﺖ وﻃﺄة ﺟﻮع

ﺛﻠﺜﺎ

اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺤﺎﺻﻠﻦﻴ ﻋﲆ
ﻋﻤﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن
ﰲ ﻓﻘﺮ ﻣﺪﻗﻊ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ
أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻫﻢ ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺰراﻋﻴﻦﻴ

ﺛﻠﺜﺎ

 ٨٢١ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ
ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ

ﰲ ﻋﺎم ٢٠١٧
ارﺗﻔﺎﻋﺎ ً ﻣﻦ

اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺳﻮء
اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻦﻴ:
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب
اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

 ٧٨٤ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ً

ﰲ ﻋﺎم ٢٠١٥

٪٢٢

) ١٤٩ﻣﻠﻴﻮﻧﺎً(

ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ

اﻟﺘﻘﺰم

٪٧٫٣

 ٢٧٧ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ً

) ٤٩ﻣﻠﻴﻮﻧﺎً(

ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ

اﻟﻬﺰال
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٪٥٫٩

 ٢٣٧ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ً

) ٤٠ﻣﻠﻴﻮﻧﺎً(

ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ

زﻳﺎدة اﻟﻮزن

ةماع ةرظن

ﺿﻤﺎن ﺗﻤﺘّﻊ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺄﻧﻤﺎط ﻋﻴﺶ ﺻﺤﻴﺔ
وﺑﺎﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎر

اﻧﺨﻔﻀﺖ

اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل
اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﻞ

وﻓﻴﺎت

ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪ ٢١

اﻷﻃﻔﺎل دون
ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ

ﺑﻦﻴ ﻋﺎﻣﻲ ٢٠٠٠
و .٢٠١٧وﻣﻊ ذﻟﻚ

ﻣﻦ

 ١٠ﻣﻼﻳﻦﻴ

 ٩٫٨ﻣﻼﻳﻦﻴ

ﺷﺨﺺ أﺻﻴﺒﻮا

ﰲ ﻋﺎم ٢٠٠٠

ﺑﺎﻟﺴﻞ ﰲ ﻋﺎم ٢٠١٧

إﱃ

 ٥٫٤ﻣﻼﻳﻦﻴ
ﰲ ﻋﺎم ٢٠٠٧

اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻹﺻﺎﺑﺔ

ﺑﻔﺮﻴوس ﻧﻘﺺ اﻤﻟﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ
ﺑﻦﻴ اﻟﺒﺎﻟﻐﻦﻴ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ

 ٤٩-١٥ﺳﻨﺔ ﰲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب

أدّى اﻟﺘﺤﺼﻦﻴ

اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى ﺑﻨﺴﺒﺔ

ﺑﻦﻴ ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠١٠و٢٠١٧

إﱃ اﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ

ﻧﺴﺒﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ إﱃ ﻛﻞ  ١ ٠٠٠ﻏﺮﻴ ﻣﺼﺎب

٪٨٠

٤
٣٫٣٩

ﻣﻦ اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ
اﻟﺤﺼﺒﺔ
ﺑﻦﻴ ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠٠٠و٢٠٠٧

٣
٢٫١٤

٢٠١٧

ﻛﺎن ﻫﻨﺎك زﻳﺎدة ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ  ٣٫٥ﻣﻼﻳﻦﻴ إﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻤﻟﻼرﻳﺎ

ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﻟﻌﴩة اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺤﻤﻼً ﻟﻌﺐء ﻫﺬا اﻤﻟﺮض ﰲ
ﻋﺎم  ٢٠١٧ﺑﺎﻤﻟﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم ٢٠١٦

تقريـر أهـداف التنميـة املستدامـة2019 ،

٪ ٣٧
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٢٠١٠

٢

ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﻴﺪ اﻤﻟﻨﺼﻒ واﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮص اﻟﺘﻌ ّﻠﻢ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

ﻻ ﻳﺰال

٦١٧
ﻣﻠﻴﻮن

ﻃﻔﻞ وﻣﺮاﻫﻖ
ﻳﻔﺘﻘﺮون
إﱃ اﻟﺤ ّﺪ اﻷدﻧﻰ
ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ
اﻟﻘﺮاءة
واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت

 ٧٥٠ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ً

ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﻦﻴ أﻣﻴﻦﻴ
وﺛﻠﺜﺎﻫﻢ
ﻣﻦ
اﻟﻨﺴﺎء

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ
ﻣﺪارس أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب
اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ:

•
•
•
•

ﻣﻴﺎه اﻟﴩب اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻣﺮاﻓﻖ ﻏﺴﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ
اﻹﻧﱰﻧﺖ
أﺟﻬﺰة اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ

ﻃﻔﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ أﺻﻞ ﻛﻞ ﺧﻤﺴﺔ
أﻃﻔﺎل ﺗﱰاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ
ﺑﻦﻴ  ٦و ١٧ﺳﻨﺔ

ﻻ

ﻳﺬﻫﺒﻮن إﱃ اﻤﻟﺪرﺳﺔ

ﰲ آﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ،ﺗﺰﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺘﻴﺎت اﻟﻼﺗﻲ
ﻻ ﻳﺬﻫﺒﻦ إﱃ اﻤﻟﺪرﺳﺔ ﺑـ  ٪ ٢٧ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺘﻴﺎن
اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺬﻫﺒﻮن إﱃ اﻤﻟﺪرﺳﺔ ﰲ ﺳﻦ اﻤﻟﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
7

ةماع ةرظن

ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻤﻟﺴﺎواة ﺑﻦﻴ اﻟﺠﻨﺴﻦﻴ وﺗﻤﻜﻦﻴ ﻛﻞ
اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت

ﰲ ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ ،اﻧﺨﻔﺾ
ﺧﻄﺮ زواج اﻟﻔﺘﺎة ﰲ ﺳﻦ
اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ

٪١٨

٪٤٠

ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت

٪٣٠

ﻣﻦ
اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﺗﻲ
ﺗﱰاوح أﻋﻤﺎرﻫﻦ
ﺑﻦﻴ  ٢٠و ٢٤ﺳﻨﺔ
ّ
ﻛﻦ ﻣﺘﺰوﺟﺎت
ﻗﺒﻞ ﺳﻦ اﻟـ ١٨
)(٢٠١٨

أﻋﻤﺎرﻫﻦ ﺑﻦﻴ  ١٥و ٤٩ﺳﻨﺔ

ّ
وﻛﻦ ﻣﻘﱰﻧﺎت ﺑﴩﻳﻚ ﰲ أي وﻗﺖ

ﺗﻌ ّﺮﺿﻦ

ﻟﻠﻌﻨﻒ

اﻟﺠﺴﺪي و/أو
اﻟﺠﻨﴘ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ

ﴍﻳﻚ ﺣﻤﻴﻢ

ﺗﻌﺮﺿﺖ

ﰲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟـ  ١٢اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻦﻴ اﻟﱪﻤﻟﺎﻧﻴﻦﻴ اﻟﻮﻃﻨﻴﻦﻴ

٪٢٤

ﺑﺰﻳـﺎدة ﻗﺪرﻫـﺎ (٢٠١٠) ٪١٩

ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻨﺴﺎء

 ٢٠٠ﻣﻠﻴﻮن

ﻓﺘﺎة واﻣﺮأة ﻋﲆ
اﻷﻗﻞ ﻟﺘﺸﻮﻳﻪ
اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ
ﻟﻺﻧﺎث

وﻟﻜﻦ ﻓﻘﻂ

٪٣٩

٪٢٧

ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

ﰲ اﻤﻟﻨﺎﺻﺐ اﻹدارﻳﺔ

تقريـر أهـداف التنميـة املستدامـة2019 ،

ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٢٠٠٠
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ﻧﺼﻔﻬﻦ
ﰲ ﻏﺮب
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺿﻤﺎن ﺗﻮاﻓﺮ اﻤﻟﻴﺎه وﺧﺪﻣﺎت اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ وإدارﺗﻬﺎ إدارة ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ

ﻣﺎ زال

 ٧٨٥ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ً
ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻳﻔﺘﻘﺮون إﱃ

ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﻴﺎه اﻟﴩب
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
)(٢٠١٧

 ٢ﻣﻦ أﺻﻞ ﻛﻞ ٥
أﺷﺨﺎص
ﰲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ

ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ
اﻤﻟﺮاﻓﻖ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻐﺴﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ
ﺑﺎﻟﺼﺎﺑﻮن واﻤﻟﺎء
ﰲ اﻤﻟﻨﺰل )(٢٠١٧

 ١ﻣﻦ ٤
ﻣﺮاﻓﻖ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٢٠٣٠

ﻣﻴﺎه اﻟﴩب اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )(٢٠١٦

 ٧٠٠ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ

ﻳﻔﺘﻘﺮ إﱃ ﺧﺪﻣﺎت

ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺰح
ﺑﺴﺒﺐ

ﺷﺢّ ﺷﺪﻳﺪ

ﰲ اﻤﻟﻴﺎه

ﻳﻌﻴﺶ ﺑﻠﻴﻮﻧﺎ ﺷﺨﺺ
ﰲ ﺑﻠﺪان ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ

ﻻ ﻳﺰال

 ٦٧٣ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ً

ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ) ٩ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ
ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ(
ﻳﻤﺎرﺳﻮن اﻟﺘﻐﻮط ﰲ
اﻟﻌﺮاء )(٢٠١٧
وﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﰲ
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻹﺟﻬﺎد اﻤﻟﺎﺋﻲ
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ﺿﻤﺎن ﺣﺼﻮل اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻴﺴﻮرة ﻋﲆ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻤﻟﻮﺛﻮﻗﺔ واﻤﻟﺴﺘﺪاﻣﺔ

 ٩ﻣﻦ أﺻﻞ ﻛﻞ ١٠

أﺷﺨﺎص ﰲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ

ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﲆ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

٪٨٧
ﻣﻦ

 ٨٤٠ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ً
ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ

اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺘﻘﺮون

ﰲ اﻤﻟﺘﻮﺳﻂ

اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺘﺎج

دوﻻر واﺣﺪ
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻤﻌﺪل

٪٢٫٣

ﺳﻨﻮﻳﺎ ً

)(٢٠١٦–٢٠١٠

إﱃ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻳﻌﻴﺸﻮن

ﰲ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

٪١٧٫٥

ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻤﻟﺘﺠﺪدة

 ٣ﺑﻼﻳﻦﻴ

ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻳﻔﺘﻘﺮون

إﱃ أﻧﻮاع ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻣﻦ وﻗﻮد
اﻟﻄﻬﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
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ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻤﻟﻄﺮد واﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
واﻤﻟﺴﺘﺪام ،واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ واﻤﻟﻨﺘﺠﺔ ،وﺗﻮﻓﺮﻴ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻼﺋﻖ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺟﺮ ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎل

٪١٢

ﻧﻤﺎ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻤﻟﺤﲇ اﻹﺟﻤﺎﱄ
اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ

أﻋﲆ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء

٪٤٫٨
ﺳﻨﻮﻳﺎ ً ﰲ أﻗﻞ
اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً

)(٢٠١٧-٢٠١٠

أي أﻗﻞ ﻣﻦ

اﻟﻨﺎﺗﺞ
اﻤﻟﺤﲇ
اﻹﺟﻤﺎﱄ

٪٧

وﻫﻲ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺪّدﻫﺎ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻤﻟﺴﺘﺪاﻣﺔ

ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

اﻟﻌﺎﻤﻟﻲ٪٥
)(٢٠١٨

ُﺧﻤﺲ
اﻟﺸﺒﺎب
ﻟﻴﺴﻮا

ارﺗﻔﻌﺖ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪٢٫١

ﰲ ﻋﺎم ٢٠١٨

ﺑﺎﻤﻟﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم ،٢٠١٧

ﻣﻠﺘﺤﻘﻦﻴ ﺑﺄي
ﺗﻌﻠﻴﻢ أو ﻋﻤﻞ
أو ﺗﺪرﻳﺐ

ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺘﱪ أﻋﲆ ﻣﻌﺪل ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي
ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٢٠١٠
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ةماع ةرظن

إﻗﺎﻣﺔ ﺑُﻨﻰ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﲆ اﻟﺼﻤﻮد ،وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
اﻤﻟﺴﺘﺪام اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎر

اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﰲ
أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً

٢٠٠٠

ﺑﻄﻴﺊ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ

٢٠١٦

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ

ﰲ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺗﺒﻠﻎ

وﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺑﻠﻮغ ﻏﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٢٠٣٠

ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﻲ دوﻻر

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻤﻟﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﻮاﺣﺪ

) ،(٢٠١٦ارﺗﻔﺎﻋﺎ ً ﻣﻦ

 ٧٣٩ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر
 ٤ ٩٣٨دوﻻرا ً
ﰲ أوروﺑﺎ
وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

 ١١٤دوﻻرا ً
ﰲ أﻗﻞ
اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً

)(٢٠٠٠

ﻳﻌﻴﺶ

٪٩٠

ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق

ﺗﻤﺜﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻤﻟﺘﻮﺳﻄﺔ إﱃ ﻋﺎﻟﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
 ٪٤٥ﻣﻦ اﻹﺟﻤﺎﱄ اﻟﻌﺎﻤﻟﻲ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻤﻟﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
) ،(٢٠١٦ﻟﻜﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﰲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء
اﻟﻜﱪى ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ٪١٥

٪٤٥

٪١٥

ﻋﺎﻤﻟﻴﺎ ً

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

تقريـر أهـداف التنميـة املستدامـة2019 ،
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اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟﺠﻴﻞ

اﻟﺜﺎﻟﺚ أو ﺑﺸﺒﻜﺔ ﺧﻠﻮﻳﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة )(٢٠١٨
وﻟﻜﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬه
اﻟﺸﺒﻜﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﰲ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﺠﻤﻴﻊ

اﻟﺤ ّﺪ ﻣﻦ اﻧﻌﺪام اﻤﻟﺴﺎواة داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪان وﻓﻴﻤﺎ
ﺑﻴﻨﻬﺎ

ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﺒﻠﺪان
اﻟـ  ٩٢اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت

ﰲ ﻛﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ،ﺗﺘﺰاﻳﺪ

٪١
اﻟﻌﻠﻴﺎ

دﺧﻞ ﴍﻳﺤﺔ اﻟـ ٪٤٠
اﻷﺷﺪ ﻓﻘﺮا ً ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن

ﺣﺼﺔ دﺧﻞ ﴍﻳﺤﺔ
اﻟـ  ٪ ١اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﴍﻳﺤﺔ اﻟـ ٪٤٠
اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن

٪ ٤٠
اﻟﺪﻧﻴﺎ

زاد ﺑﻮﺗﺮﻴة أﴎع ﻣﻦ

ﺗﺤﺼﻞ ﻋﲆ أﻗﻞ ﻣﻦ
٪ ٢٥
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﺪﺧﻞ

زﻳﺎدة اﻤﻟﺘﻮﺳﻂ اﻟﻮﻃﻨﻲ
)(٢٠١٦-٢٠١١

ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان

ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻟﺘﻴﺴﺮﻴ اﻟﻬﺠﺮة اﻵﻣﻨﺔ
واﻤﻟﻨﻈﻤﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺰال ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻦﻴ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﻪ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻤﻟﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ورﻓﺎﻫﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي

ﻻ ﺗﺰال أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً

ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ
ﻣﺮﻛﺰ اﻤﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﰲ

اﻟﺘﺠﺎرة

ﻣﻦ ﺑﻦﻴ  ١٠٥ﺑﻠﺪان أُﺟﺮﻳﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت
٪٧٦
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺎت
ﺑﺸﺄن اﻟﻬﺠﺮة اﻵﻣﻨﺔ
واﻤﻟﻨﻈﻤﺔ واﻤﻟﻨﺘﻈﻤﺔ

٪٥٧

٪٥٤

ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺎت
ﺑﺸﺄن اﻟﺮﻓﺎه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ

ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺑﺸﺄن
ﺣﻘﻮق اﻤﻟﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
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٪٦٦

ﻣﻦ اﻤﻟﻨﺘﺠﺎت

اﻤﻟﺼﺪرة ﻣﻦ أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان
ﻧﻤﻮا ً ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم
اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ )(٢٠١٧

ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٪٥١
ﰲ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

ةماع ةرظن

ﺟﻌﻞ اﻤﻟﺪن واﻤﻟﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻟﺒﴩﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ وآﻣﻨﺔ وﻗﺎدرة ﻋﲆ اﻟﺼﻤﻮد وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ

٤

١

أﺷﺨﺎص
ﻣﻦ أﺻﻞ ﻛﻞ
ﻳﻌﻴﺶ
ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻤﻟﺪن ﰲ ﻇﺮوف ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﻈﺮوف
اﻷﺣﻴﺎء اﻟﻔﻘﺮﻴة )(٢٠١٨

ﻫﻨﺎك ﺑﻠﻴﻮﻧﺎن
ﻣﻦ اﻟﻨﺎس

ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﲆ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻤﻊ
اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم

إﻻ ﻧﺼﻒ ﺳﻜﺎن اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﴬﻳﺔ )(٪٥٣
 ٥٠٠ﻣﱰ

 ١ ٠٠٠ﻣﱰ

اﻟﻮﺻﻮل اﻤﻟﺮﻳﺢ ﻳﻌﻨﻲ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ  ٥٠٠ﻣﱰ ﺳﺮﻴا ً ﻋﲆ
اﻷﻗﺪام ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﻟﻠﺤﺎﻓﻼت أو ﺷﺒﻜﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺴﻌﺔ
وﺑﺤﺪود  ١ ٠٠٠ﻣﱰ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﻟﻠﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ أو ﻣﺤﻄﺔ ﻟﻠﻌﺒﺎرات

 ٩ﻣﻦ أﺻﻞ ﻛﻞ ١٠

أﺷﺨﺎص ﻣﻦ
ﺳﻜﺎن اﻤﻟﺪن

 ١٥٠ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان
وﺿﻌﺖ ﺧﻄﻄﺎ ً

ﺣﴬﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ،
وﻧﺼﻒ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻂ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً دﺧﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﻳﺘﻨﻔﺴﻮن ﻫﻮاء ﻣﻠﻮﺛﺎ ً

تقريـر أهـداف التنميـة املستدامـة2019 ،
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ﺿﻤﺎن وﺟﻮد أﻧﻤﺎط اﺳﺘﻬﻼك وإﻧﺘﺎج ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ

اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻤﻟﺎدﻳﺔ

اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ
ﺗﻨﻤﻮ ﺑﴪﻋﺔ
ﺗﻔﻮق اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ
واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي

اﻟﺪول اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ

ﺗﺴﺘﺨﺪم ُ
ﺧﻤﺲ

اﻤﻟﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺘﺎج ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺪر
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

١٩٠
ﺑﻠﻴﻮن

ﻃﻦ
ﻣﱰي

٤٣

٥٤
ﺑﻠﻴﻮن

١٩٩٠

٢٠٠٠

ﺑﻠﻴﻮن

)ﺗﻘﺪﻳﺮ (

٩٢
ﺑﻠﻴﻮن

ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ

٢٠١٧

 ١٠٠ﺑﻠﺪ

٢٠٦٠

ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻨﺸﺎط

ﺗﻌ ّﺪ اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻤﻟﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻔﺮد ﰲ اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﺪﺧﻞ اﻤﻟﺮﺗﻔﻊ
اﻟﺒﺼﻤﺔ
ﻟﻠﺸﺨﺺ
اﻟﻮاﺣﺪ ﻃﻨﺎ ً ﻣﱰﻳﺎ ً

٢٧

أﻋﲆ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪٦٠

ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﺪﺧﻞ اﻤﻟﺘﻮﺳﻂ اﻷﻋﲆ

وأﻋﲆ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٣ﺿﻌﻔﺎ ً

ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﺪﺧﻞ اﻤﻟﻨﺨﻔﺾ

٢

ﻃﻨﺎ ً ﻣﱰﻳﺎ ً
اﻟﺪﺧﻞ
اﻤﻟﺮﺗﻔﻊ

اﻟﺪﺧﻞ
اﻤﻟﺘﻮﺳﻂ اﻷﻋﲆ
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ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ

اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك
واﻹﻧﺘﺎج

١٧

ﻃﻨﺎ ً ﻣﱰﻳﺎ ً

ﻋﲆ اﻋﺘﻤﺎد
ﺳﻴﺎﺳﺎت وﺗﺪاﺑﺮﻴ

ﺗﻢ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﺗﻮاﻓﺮ ٣٠٣
ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻷدوات
ﻋﺎﻤﻟﻴﺎ ً

اﻟﺪﺧﻞ
اﻤﻟﻨﺨﻔﺾ

ةماع ةرظن

ّ
ﻟﺘﻐﺮﻴ اﻤﻟﻨﺎخ
اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪّي
وآﺛﺎره

ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة
اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ ﰲ ﻋﺎم  ٢٠١٨ﺣﻮاﱄ
درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ واﺣﺪة ﻓﻮق

 ١٨٦ﻃﺮﻓﺎ ً
ﺻﺪﻗﻮا
ﻋﲆ اﺗﻔﺎق
ﺑﺎرﻳﺲ

ﺧﻂ اﻷﺳﺎس اﻤﻟﺤﺪد ﰲ ﻓﱰة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

اﻟﻜﻮارث اﻤﻟﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻤﻟﻨﺎخ واﻟﻜﻮارث اﻟﺠﻴﻮﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ

أودت ﺑﺤﻴﺎة  ١٫٣ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ
ﺑﻦﻴ ﻋﺎﻣﻲ  ١٩٩٨و٢٠١٧

ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ زﻳﺎدة ﺗﺪﻓﻘﺎت
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺎﻤﻟﻲ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ
اﻤﻟﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻤﻟﻨﺎخ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪١٧
) ،(٢٠١٦-٢٠١٥ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﱰة
 ،٢٠١٤-٢٠١٣ﻻ ﻳﺰال

ﻟﻺﺑﻘﺎء ﻋﲆ ﻇﺎﻫﺮة اﻻﺣﱰار
اﻟﻌﺎﻤﻟﻲ دون ﻣﺴﺘﻮى ١٫٥
درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ،ﻳﺠﺐ أن ﺗﻨﺨﻔﺾ
اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ إﱃ
 ٥٥ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺎم
 ٢٠١٠ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  ٢٠٣٠وأن
ﺗﺴﺘﻤﺮ ﰲ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺤﺎد
ﻟﺘﺼﻞ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻔﺮ
ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٢٠٥٠

ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ
اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري

اﻟﻜﺮﺑﻮن ﰲ اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي

٪١٤٦

ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت

أﻋﲆ ﺑﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻤﻟﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻤﻟﻨﺎخ

ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺜﻮرة
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ )(٢٠١٧

٨٠٠

٦٠
٥٠
٤٠
٣٠
٢٠
١٠

٢٠٠٠

٢٠١٠

تقريـر أهـداف التنميـة املستدامـة2019 ،
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٢٠٥٠

ﺻﻔﺮ

٦٠٠
٤٠٠

٧٨١

ﺑﻠﻴﻮن
دوﻻر

٢٠٠
ﺻﻔﺮ

اﻟﻮﻗﻮد
اﻷﺣﻔﻮري

٢٠١٦
٦٨١

ﺑﻠﻴﻮن
دوﻻر
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻤﻟﻨﺎﺧﻲ
اﻟﻌﺎﻤﻟﻲ

اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﻤﻟﺤﻴﻄﺎت واﻟﺒﺤﺎر واﻤﻟﻮارد اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﺪام ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻤﻟﺴﺘﺪاﻣﺔ

زادت ﺣﻤﻮﺿﺔ اﻤﻟﺤﻴﻄﺎت
ﻣﻨﺬ ﻓﱰة
ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺜﻮرة
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ

٪٢٦

ﻣﻦ اﻤﻟﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﺰاﻳﺪ ﻫﺬه اﻟﺤﻤﻮﺿﺔ ﺑﴪﻋﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ

 ٪١٥٠-١٠٠ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٢١٠٠

ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺰﻳﺎدات ﰲ ﺣﻤﻮﺿﺔ اﻤﻟﺤﻴﻄﺎت ﻇﺎﻫﺮة ﺳﻠﺒﻴﺔ .ﻓﻬﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﲆ ﻗﺪرة
اﻤﻟﺤﻴﻂ ﻋﲆ اﻣﺘﺼﺎص ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن وﺗﻌﺮض اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ

اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻷرﺻﺪة

اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ اﻤﻟﻮﺟﻮدة ﺿﻤﻦ

ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ً
ﻣﻦ

٪٩٠
٪٦٧

)(١٩٧٤

إﱃ

)(٢٠١٥

وﻗﻊ  ٨٧ﺑﻠﺪا ً

ﺗﻤﻜﻨﺖ  ١٠٤ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﻦ أﺻﻞ  ٢٢٠ﻣﻨﻄﻘﺔ

ﺳﺎﺣﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﺴﻦﻴ

ﺟﻮدة ﻣﻴﺎﻫﻬﺎ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ

)(٢٠١٨-٢٠١٢

ﺗﻐﻄﻲ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺤﻤﻴﺔ

٪١٧
ﻣﻦ اﻤﻟﻴﺎه

اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻋﲆ اﺗﻔﺎق ﺗﺪاﺑﺮﻴ
دوﻟﺔ
اﻤﻟﻴﻨﺎء ،وﻫﻮ

أول اﺗﻔﺎق
دوﱄ ﻣﻠﺰم

ﺑﺸﺄن اﻟﺼﻴﺪ ﻏﺮﻴ
اﻤﻟﴩوع وﻏﺮﻴ اﻤﻟﺒﻠﻎ
ﻋﻨﻪ وﻏﺮﻴ اﻤﻟﻨﻈﻢ
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وﻫﺬا أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
ﰲ ﻋﺎم ٢٠١٠

ةماع ةرظن

ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨُﻈﻢ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﱪﻳﺔ وﺗﺮﻣﻴﻤﻬﺎ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ
ﻣﺴﺘﺪام ،وإدارة اﻟﻐﺎﺑﺎت ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﺪام ،وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺼﺤّ ﺮ ،ووﻗﻒ
ﺗﺪﻫﻮر اﻷراﴈ وﻋﻜﺲ ﻣﺴﺎره ،ووﻗﻒ ﻓﻘﺪان اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ

ﻣﺆﴍ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺤﻤﺮاء:

ﻳﺠﺮي ﻓﻘﺪان
اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ
ﺑﻮﺗﺮﻴة ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ

ﺗﺪﻫﻮر اﻷراﴈ

ازداد ﺧﻄﺮ
ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪ ١٠

اﻧﻘﺮاض اﻷﻧﻮاع

ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً ﺧﻼل ﻓﱰة
اﻟـ  ٢٥ﻋﺎﻣﺎ ً اﻤﻟﺎﺿﻴﺔ

ﻣﺆﴍ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺤﻤﺮاء ﻳﺘﺘﺒﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٢٠ ٠٠٠ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺜﺪﻳﻴﺎت
واﻟﻄﻴﻮر واﻟﱪﻣﺎﺋﻴﺎت واﻟﺸﻌﺎب اﻤﻟﺮﺟﺎﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﻜﺎﺳﻴﺎت .وﻛﻠﻤﺎ زاد ﻋﺪد اﻷﻧﻮاع
اﻤﻟﻐﻄﺎة ،ﻳﻨﺨﻔﺾ اﻟﻘﻠﻖ إزاء ﺧﻄﺮ اﻻﻧﻘﺮاض

ﺻﺪّق  ١١٦ﻃﺮﻓﺎ ً ﻋﲆ
ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﻧﺎﻏﻮﻳﺎ
اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎول اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ

اﻤﻟﻮارد اﻟﺠﻴﻨﻴﺔ

واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎدل واﻤﻟﻨﺼﻒ

تقريـر أهـداف التنميـة املستدامـة2019 ،
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ﻳﺆﺛﺮ ﻋﲆ ُﺧﻤﺲ ﻣﺴﺎﺣﺔ
اﻷرض اﻟﻴﺎﺑﺴﺔ وﻋﲆ ﺣﻴﺎة
ﺑﻠﻴﻮن ﻣﻦ اﻟﻨﺎس

ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ
ﺟﺰء أﻛﱪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﻮع
اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

زادت اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ اﻤﻟﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻜﻞ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺤﻤﻴﺔ:
ﺑﻦﻴ  ٢٠٠٠و٢٠١٨

٪٣٩

٪٤٢

٪٣٦

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ
اﻷرﺿﻴﺔ
اﻟﻴﺎﺑﺴﺔ

اﻤﻟﻴﺎه
اﻟﻌﺬﺑﺔ

اﻟﺠﺒﺎل

اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﲆ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﺴﺎﻤﻟﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻤﻟﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وإﺗﺎﺣﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وﺻﻮل اﻟﺠﻤﻴﻊ إﱃ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ،وﺑﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﻌّ ﺎﻟﺔ
وﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ اﻤﻟﺴﺘﻮﻳﺎت

٪٧٠
ﻣﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﴩ

ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺮﺟﺎل ﺣﻮاﱄ

ﻟﻜﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻳﺸﻜﻠﻦ

٪٨٠

٪٦٤
ﻣﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ
ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ

ﻣﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ
ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم

ﺳﻘﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
وﺻﺤﻔﻴﻮن وﻧﻘﺎﺑﻴﻮن ﰲ  ٤١ﺑﻠﺪاً
)ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ إﱃ ﺗﴩﻳﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ (٢٠١٨

اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت
وﻣﻌﻈﻤﻬﻦ ﻳﺘﺎﺟﺮ

ﺑﻬﻦ ﻷﻏﺮاض
اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺠﻨﴘ

اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ اﻟﴩﻳﻚ
اﻟﺤﻤﻴﻢ أو اﻤﻟﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻷﴎة

ﺗﺴﺠﻴﻞ
اﻤﻟﻮاﻟﻴﺪ

ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺘﻬﺎ
وﺗﺤﻘﻘﺖ ﻣﻨﻬﺎ اﻷﻣﻢ اﻤﻟﺘﺤﺪة

 ٣٩٧ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻗﺘﻞ
إﺿﺎﻓﻴﺔ

اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﻢ ﻫﻢ ﻣﻦ

٪٧٣
ﻛﺎن  ٩١ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻔﻴﻦﻴ
واﻤﻟﺪوﻧﻦﻴ ﻣﻦ ﺑﻦﻴ
اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ
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٪٤٦

ﻟﻢ ﻳﺴﺠّ ﻞ إﻻ ﺛﻼﺛﺔ
أرﺑﺎع اﻷﻃﻔﺎل دون
ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﰲ
ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻟﻢ ﻳﺴﺠّ ﻞ إﻻ أﻗﻞ
ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻷﻃﻔﺎل
دون ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ﰲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب
اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

ةماع ةرظن

ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﴩاﻛﺔ اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻤﻟﺴﺘﺪاﻣﺔ

اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت

ﺑﻠﻎ ﺻﺎﰲ اﻤﻟﺴﺎﻋﺪة
اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
 ١٤٩ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر ﰲ
ﻋﺎم ٢٠١٨

اﻧﺨﻔﻀﺖ ﰲ ﻋﺎم ٢٠١٨

اﻤﻟﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻷﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً

ﻣﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ً ﻧﺴﺒﺘﻪ

ﺑﻨﺴﺒﺔ

٪٣ ٪٢٫٧
ﻋﻦ ﻋﺎم ٢٠١٧

ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ

ﺑﺎﻤﻟﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم
٢٠١٧

اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻤﻟﻌﻮﻧﺔ
اﻤﻟﻘﺪﻣﺔ إﱃ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺑﻨﺴﺒﺔ

٪٤

ﺳﺘﺸﻜﻞ أﻛﱪ ﻣﺼﺪر ﻤﻟﻮارد
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان
اﻤﻟﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ واﻤﻟﺘﻮﺳﻄﺔ
اﻟﺪﺧﻞ ﰲ ﻋﺎم ) ٢٠١٩ﻣﻦ اﻤﻟﺘﻮﻗﻊ
أن ﺗﺼﻞ إﱃ  ٥٥٠ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر(
ﻳﺠﺐ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻤﻟﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺣﺼﺎء اﻟﺘﻲ
ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ  ٪٠٫٣٣ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ
اﻤﻟﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ
ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات
اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٢٠٣٠

ﰲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب
اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى ،ﻻ ﻳﻤﻮّل
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ إﻻ أﻗﻞ ﻣﻦ
رﺑﻊ اﻟﺨﻄﻂ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٪٨٠
ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن
اﻹﻧﱰﻧﺖ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ

ﺑﺎﻤﻟﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ ٪٤٥
ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

تقريـر أهـداف التنميـة املستدامـة2019 ،

وﻻ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻦ ٪٢٠
ﰲ أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً
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ﻋﺪم ﺗﺮك أي أﺣﺪ ﺧﻠﻒ اﻟﺮﻛﺐ

ﻣﻌﺪل اﻟﻔﻘﺮ اﻤﻟﺪﻗﻊ

ﰲ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
أﻋﲆ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ
٪١٧٫٢

ﻳﺸﻜﻞ اﻷﻃﻔﺎل دون اﻟـ ١٤
ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ

ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻜﺎن
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻓﻘﺮ ﻣﺪﻗﻊ

 ٣أﺿﻌﺎف

٪٤٦

ﻣﻨﻪ ﰲ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﴬﻳﺔ

ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻦﻴ
اﻟﺸﺒﺎب أﻋﲆ ﺑـ

 ٣ﻣﺮات
ﻣﻦ ﻣﻌﺪل

٪٥٫٣

اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

ﺑﻦﻴ اﻟﺒﺎﻟﻐﻦﻴ
ﻫﻨﺎك ﺛﻐﺮات ﻛﺒﺮﻴة ﰲ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
٪٣٥

ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل
ﻳﺘﻠﻘﻮن
اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت
ﰲ إﻃﺎر ﻧﻈﺎم
اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

٪٤١

ﻣﻦ اﻷﻣﻬﺎت
واﻷﻃﻔﺎل
اﻟﺤﺪﻳﺜﻲ
اﻟﻮﻻدة
ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﲆ
إﻋﺎﻧﺔ اﻷﻣﻮﻣﺔ

٪٢٨

ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص
ذوي اﻹﻋﺎﻗﺎت
اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻳﺤﺼﻠﻮن
ﻋﲆ ﻣﻌﺎﺷﺎت
ﺗﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺬوي اﻹﻋﺎﻗﺔ
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٪٦٨

ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﻮق
ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
ﻳﺤﺼﻠﻮن
ﻋﲆ ﻣﻌﺎﺷﺎت
ﺗﻘﺎﻋﺪﻳﺔ

٪٢٢

ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻌﺎﻃﻠﻦﻴ ﻋﻦ
اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺘﻠﻘﻮن
اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت
ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ

ةماع ةرظن

القضاء عىل الفقر بجميع
أشكاله يف كل مكان
يستمر تراجع الفقر املدقع ،ولكن وترية هذا الرتاجع تباطأت ،فالعامل ليس على املسار
الصحيح لتحقيق هدف القضاء على الفقر حبلول عام  .2030ويرتكز الفقر املدقع اليوم
على سكان الريف ويؤثر عليهم بشكل كبري .وهو يتفاقم بصورة متزايدة بسبب النزاعات
التعامل مع ما تبقى من جيوب الفقر املدقع حتديات بسبب
العنيفة وتغري املناخ .وسيواجه
ُ
استمرارها وتع ّقدها  -وغالباً ما ينطوي ذلك على تفاعل بني خمتلف العوامل االجتماعية
الفعالة وسياساهتا املقرتنة
والسياسية واالقتصادية .وميكن خلطط احلماية االجتماعية ّ

باإلنفاق احلكومي على اخلدمات الرئيسية ،أن تساعد أولئك الذين تُركوا خلف الركب على
العودة إىل الوقوف على أقدامهم وإجياد سبيل للخروج من الفقر.

التقدم ضد الفقر مستمر لكنه تباطأ ،مما يع ّرض تحقيق الهدف للخطر
اخنفضت نسبة سكان العامل الذين يعيشون يف فقر مدقع إىل  10يف املائة يف عام 2015
بعد أن كانت  16يف املائة يف عام  2010و 36يف املائة يف عام  .1990فقد خرج أكثر
من بليون شخص من براثن الفقر على مدى السنوات الـ  25املاضية .وشهدت منطقة
شرق آسيا اجلانب األعظم من هذا التقدم ،حيث اخنفض معدل الفقر فيها من  52يف
املائة يف عام  1990إىل  10يف املائة يف عام  2010مث إىل أقل من  1يف املائة يف عام
 .2015ويف اآلونة األخرية ،حققت منطقة جنوب آسيا جناحات مدهشة يف مكافحة
الفقر املدقع ،مما ساعد على استمرار اخنفاض املعدل العاملي .ومع ذلك ،فإن وترية التغيري
آخذة يف التباطؤ .وتُظهر التوقعات الراهنة أن معدل الفقر املدقع لعام  2018يبلغ
 8.6يف املائة ،وتشري التوقعات املستندة إىل خط األساس إىل أن  6يف املائة من سكان
العامل سيظلون يعيشون يف فقر مدقع يف عام  2030إذا استمرت االجتاهات احلالية.
وال يزال الفقر املدقع مرتفعاً بعناد يف البلدان املنخفضة الدخل واملتضررة من النزاع
واالضطرابات السياسية ،ال سيما يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى .فمن أصل
 736مليون شخص كانوا يعيشون على أقل من  1.90دوالر يف اليوم يف عام ،2015
كان  413مليوناً منهم يعيشون يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى .واستمر هذا الرقم يف
االرتفاع خالل السنوات األخرية وهو أعلى من عدد الفقراء يف بقية العامل كله .وتشري

ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻋﲆ أﻗﻞ ﻣﻦ  ١٫٩٠دوﻻر ﻳﻮﻣﻴﺎً،٢٠١٥-١٩٩٠ ،
واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻟﻌﺎم  ،٢٠١٨وﺗﻮﻗﻌﺎت ﻋﺎم ) ٢٠٣٠ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

٤٠ ٣٥٫٩
٣٠
٢٠

٩٫٩

٨٫٦

٦٫٠

١٠

٢٠١٥ ٢٠١٨

٢٠٣٠

ﺗﻮﻗﻌﺎت

٢٠١٠

اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت
اﻟﺮاﻫﻨﺔ

٢٠٠٥

٢٠٠٠

١٩٩٠ ١٩٩٥

ﺻﻔﺮ

التوقعات إىل أنه ،إذا مل تطرأ تغريات كبرية يف السياسة ،فإن الفقر املدقع سيظل يف خانة
العشرات يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى حبلول عام .2030
ويعيش حوايل  79يف املائة من فقراء العامل يف املناطق الريفية .ويبلغ معدل الفقر يف هذه
املناطق  17.2يف املائة ،أي أكثر بثالثة أضعاف منه يف املناطق احلضرية ( 5.3يف املائة).
وما يقرب من نصف الفقراء ( 46يف املائة) الذين يعانون من الفقر املدقع هم أطفال تقل
أعمارهم عن  14سنة.

ال يزال أكثر من ثلث العمال الحاصلني عىل عمل يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى يعيشون عىل أقل من  1.90دوالر يف اليوم
ال يضمن احلصول على عمل العيش الكرمي .فالواقع هو أن  8يف املائة من العمال احلاصلني
على عمل وأسرهم يف مجيع أحناء العامل كانوا يعيشون يف فقر مدقع يف عام  ،2018على
الرغم من االخنفاض السريع يف معدل فقر العاملني على مدى السنوات الـ  25املاضية.
ومتثل أحوال العمل املتدنية املشكلة الرئيسية يف هذا الوضع ،مما يؤكد الدور الرئيسي الذي
تلعبه العمالة الالئقة واملنتجة يف مساعدة الناس على اخلالص من الفقر.

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺤﺎﺻﻠﻦﻴ ﻋﲆ ﻋﻤﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻋﲆ أﻗﻞ ﻣﻦ  ١٫٩٠دوﻻر ﰲ اﻟﻴﻮم،
 ٢٠١٠و) ٢٠١٨ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
٤٥

٣٨

٢٦
٢٤

وقد تباطأ التقدم احملرز يف احل ّد من فقر العاملني خالل السنوات اخلمس املاضية ،مما يشري
إىل ضرورة تنشيط اجلهود املبذولة يف هذا اجملال .وال يزال الوضع يف أفريقيا جنوب الصحراء
الكربى مثرياً للقلق بشكل خاص ،ففي هذه املنطقة بلغت نسبة الفقراء العاملني  38يف
املائة يف عام  .2018ويف أقل البلدان منواً والبلدان النامية غري الساحلية ،يعيش ما ال يقل
عن ربع العمال يف فقر مدقع على الرغم من أن لديهم عمالً .ومن األرجح أن يعيش
الشباب احلاصلون على عمل (الذين ترتاوح أعمارهم بني  15و 24عاماً) يف فقر ،حيث
يبلغ معدل فقر العاملني بينهم ضعف معدل العمال البالغني.

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ*

٢٠

وﺳﻂ آﺳﻴﺎ وﺟﻨﻮﺑﻬﺎ

١٢

 ٣١٫٦ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ
 ٤٢٫٢أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

١١
٣٨

٣١٫٥
٣٢٫٤

٤٠

٥٠
٢٠١٨

٣٠
٢٠١٠
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١٫٧

ﴍق وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً

٢٦
١٤

* ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا.
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أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

٢٠

اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻏﺮﻴ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ

٩
٨

اﻟﺪول اﻟﺠﺰرﻳﺔ اﻟﺼﻐﺮﻴة اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻢ

٨
١٠

ﺻﻔﺮ

ُ
تقص أنظمة الحماية االجتماعية عن الوصول إىل أضعف الناس يف العالم ،بمن فيهم األطفال
ختفف برامج احلماية االجتماعية من وطأة الفقر؛ كما ميكن هلذه الربامج أن متنع وقوع
الناس يف براثن الفقر يف املقام األول .وهي جتعل اجملتمعات أكثر مشوالً واستقراراً من خالل
املساعدة على منع الفقر وعدم املساواة والتخفيف منهما يف كل مرحلة من مراحل حياة
الناس .ومع ذلك ،فإن  45يف املائة فقط من سكان العامل مشمولون فعالً باستحقاق
نقدي واحد على األقل من استحقاقات احلماية االجتماعية .أما نسبة الـ  55يف املائة
املتبقية  -أي ما يصل إىل  4باليني من الناس  -فقد تُركت خلف الركب.
ويعتمد نطاق التغطية على نوع نظام احلماية واملنطقة .وعلى الصعيد العاملي ،حيصل
 68يف املائة من األشخاص الذين جتاوزوا سن التقاعد على معاش تقاعدي ،ولكن
االستحقاقات يف كثري من البلدان ال تكفي يف الغالب إلخراج كبار السن من براثن الفقر.
وتُظهر البيانات أيضاً عجزاً يف احلماية االجتماعية املتاحة للفئات األخرى يف العامل ككل:
إذ ال حيصل إال  22يف املائة من العاطلني عن العمل على مدفوعات البطالة ،وال يتلقى
إال  28يف املائة من األشخاص ذوي اإلعاقة الشديدة إعانات نقدية ،وال تشمل احلماية
االجتماعية فعالً إال ثلث األطفال ،وال حيصل على االستحقاقات النقدية اخلاصة باألمومة
إال ما نسبته  41يف املائة من النساء عند الوالدة .وعالوة على ذلك ،تعترب نسبة تغطية
االستحقاقات النقدية املقدمة على سبيل املساعدة االجتماعية منخفضة إذ ال تصل إال إىل
 25يف املائة بالنسبة للفئات الضعيفة  -األطفال واألشخاص يف سن العمل وكبار السن
الذين ال حتميهم املخططات االجتماعية اليت تعتمد على مسامهة املشرتكني.

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻤﻟﺸﻤﻮﻟﻦﻴ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎق واﺣﺪ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،واﻷﻃﻔﺎل اﻤﻟﺸﻤﻮﻟﻦﻴ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ) ٢٠١٦ ،ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
١٣
١٣

٩٩

ﴍق وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا

٨٠

أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

٨٦
٤٥

١٠٠

وﺳﻂ آﺳﻴﺎ وﺟﻨﻮﺑﻬﺎ

١٦
١٤

٥٩
٥٦
٦١
٩٢

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

٨٠

٦٠

٣٥

٤٠

اﻟﻌﺎﻟﻢ
٢٠

ﺻﻔﺮ

اﻷﻃﻔﺎل اﻤﻟﺸﻤﻮﻟﻮن ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺴﻜﺎن اﻤﻟﺸﻤﻮﻟﻮن ﺑﺸﻜﻞ واﺣﺪ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺸﻜﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ وأوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا(
ﻷن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻤﻟﺘﺎﺣﺔ ﻻ ﺗﻮﻓﺮ إﻻ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ .ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗُﻌﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻤﻟﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل
اﻤﻟﺸﻤﻮﻟﻦﻴ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ وﺳﻂ وﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ
ﻟﺠﻨﻮب آﺳﻴﺎ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.

فواحد من كل مخسة أطفال يعيشون يف فقر مدقع؛ ولآلثار السلبية املرتتبة على الفقر
واحلرمان يف السنوات األوىل من العمر تداعيات ميكن أن تدوم مدى احلياة .ويع ّد ضمان
احلماية االجتماعية جلميع األطفال والفئات الضعيفة األخرى أمراً بالغ األمهية لتحقيق
أهداف التنمية املستدامة ،خاصة يف املناطق اليت لديها فوارق كبرية يف التغطية بني األطفال
والفئات السكانية األخرى.

وهناك اختالفات صارخة بني املناطق 92 :يف املائة من األطفال مشمولون بأنظمة احلماية
االجتماعية يف أوروبا وأمريكا الشمالية ،و 56يف املائة يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكارييب ،ولكن هذه األنظمة ال تغطي إال  13يف املائة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى،
و 14يف املائة يف شرق وجنوب شرق آسيا .ويؤثر الفقر على األطفال بشكل غري متناسب.

تأثري الكوارث املرتبطة باملناخ آخذ يف التزايد ،ويقع العبء األكرب عىل عاتق البلدان األكثر فقرا ً
بغض النظر عن املقياس  -سواء كان يتمثل يف اخلسائر يف األرواح أو اخلسائر
االقتصادية  -تسبب الكوارث معاناة هائلة يف مجيع أحناء العامل .ففي الفرتة من عام
 1998إىل عام  ،2017قدرت اخلسائر االقتصادية املباشرة النامجة عن الكوارث حبوايل
 3تريليونات من الدوالرات ،ومتثل الكوارث املرتبطة باملناخ من هذا اجملموع  77يف املائة
(بزيادة  151يف املائة بني عامي  1978و .)1997وخالل تلك الفرتة ،أودت الكوارث
املتعلقة باملناخ والظواهر اجليوفيزيائية حبياة حوايل  1.3مليون شخص .وقد نتج أكثر من
احلر
 90يف املائة من مجيع الكوارث عن الفيضانات أو العواصف أو اجلفاف أو موجات ّ
أو غري ذلك من ظواهر األحوال اجلوية املتطرفة.

اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ )ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻤﻟﺤﲇ اﻹﺟﻤﺎﱄ( اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﻮارث
ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻤﻟﻨﺎخ) ٢٠١٧-١٩٩٨ ،ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
اﻟﺒﻠﺪان اﻤﻟﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ

١٫٨

اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﺪﺧﻞ اﻤﻟﺘﻮﺳﻂ اﻷدﻧﻰ

١٫١

اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﺪﺧﻞ اﻤﻟﺘﻮﺳﻂ اﻷﻋﲆ

٠٫٦

ويعترب الفقر من احملركات الرئيسية الكامنة خلف خماطر الكوارث ،لذلك ليس من املستغرب
أن تعاين أفقر البلدان من نصيب غري متناسب من األضرار واخلسائر يف األرواح اليت تعزى
إىل الكوارث .وتتسبب الكوارث يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل بأكثر من
 90يف املائة من اخلسائر يف األرواح املبلغ عنها دولياً .وتقتل الكوارث  130شخصاً من
أصل كل مليون شخص يف البلدان املنخفضة الدخل يف مقابل  18شخصاً من أصل كل
مليون شخص يف البلدان ذات الدخل املرتفع .كما أن اخلسائر االقتصادية الناجتة عن
الكوارث أعلى بكثري يف البلدان األكثر فقراً ،عند قياسها كنسبة مئوية من الناتج احمللي
اإلمجايل .فمن بني أسوأ  10كوارث من حيث األضرار االقتصادية (عند التعبري عنها كنسبة
من الناتج احمللي اإلمجايل) ،وقعت  8كوارث يف بلدان منخفضة الدخل أو متوسطة الدخل.

اﻟﺒﻠﺪان اﻤﻟﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﺪﺧﻞ

٠٫٤

٢٫٠
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١٫٥

١٫٠

٠٫٥

ﺻﻔﺮ

فدهلا ءاضقلا |  1فدهلا 

القضاء عىل الجوع
وتوفري األمن الغذائي
ّ
املحسنة وتعزيز
والتغذية
الزراعة املستدامة
على الرغم من حتقق تقدم واسع النطاق خالل الفرتات السابقة ،فإن عدد األشخاص الذين
يعانون من اجلوع عاد إىل االرتفاع منذ عام  .2014ويؤثر التقزم على منو ماليني األطفال
وتطورهم املعريف ،بينما يزداد انتشار زيادة الوزن وهي الوجه اآلخر لسوء التغذية  -يف مجيع
الفئات العمرية .ويف أعقاب النزاعات ،والصدمات النامجة عن املناخ ،والتباطؤ االقتصادي
يف مجيع أحناء العامل ،هناك حاجة إىل بذل جهود مكثفة لتنفيذ التدخالت ،وللتوسع فيها،
بغية حتسني حصول اجلميع على الغذاء اآلمن واملغذي والكايف .وعلى وجه التحديد ،هناك
حاجة إىل إيالء االهتمام لزيادة اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي األغذية ،ولتنفيذ

ممارسات زراعية قادرة على الصمود ،وضمان عمل األسواق بصورة سليمة .وأخرياً ،يتعني
كسر حلقة سوء التغذية املتوارثة عرب األجيال لضمان عدم ترك أي شخص خلف الركب
على الطريق حنو القضاء على اجلوع.

بعد تقدم واسع النطاق ،عاد عدد األشخاص الذين يعانون من الجوع إىل االرتفاع
يرتفع عدد األشخاص الذين يعانون من اجلوع منذ عام  - 2014وهو اجتاه مثري للقلق.
ويف عام  ،2017كان هناك ما يُق ّدر بنحو  821مليون شخص يعانون من سوء
التغذية  -وهو نفس العدد الذي كانوا عليه يف عام  .2010وبقي معدل انتشار نقص
التغذية على حاله تقريباً يف السنوات الثالث املاضية ،وذلك على مستوى يقل قليالً عن
 11يف املائة .وستصدر أرقام حم ّدثة عن نقص التغذية وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية
يف تقرير “حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل عام ( ”2019متوز/يوليه .)2019
وقد تدهورت هذه األوضاع بشكل كبري يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،حيث ارتفع
عدد األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية من  195مليوناً يف عام  2014إىل 237
مليوناً يف عام  .2017وال تزال أفريقيا جنوب الصحراء الكربى هي املنطقة اليت تشهد
أعلى معدالت انتشار اجلوع ،إذ ارتفع معدله فيها من  20.7يف املائة يف عام  2014إىل
 23.2يف املائة يف عام  .2017ويبدو أن الوضع يتفاقم يف أمريكا اجلنوبية أيضاً .وقد
يكون ذلك نتيجةً للتباطؤ االقتصادي الذي ّأدى إىل اخنفاض القدرة املالية احلكومية حلماية
الفئات األشد ضعفاً من ارتفاع األسعار احمللية وفقدان الدخل .ومن العوامل الرئيسية اليت
تدفع هبذه االجتاهات األحوال اجلوية الرديئة اليت تؤثر على توافر الغذاء وعلى األسعار،
املطولة.
وكذلك النزاعات املسلحة ّ

ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻧﺴﺒﺘﻬﻢ٢٠١٧-٢٠٠٥ ،
)ﺑﺎﻤﻟﻼﻳﻦﻴ وﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
١ ٠٠٠
٨٠٠

ﺑﺎﻤﻟﻼﻳﻦﻴ

٨٠٤ ٨٢١

٧٨٤

١٠٫٨ ١٠٫٩

١٠٫٧

٨٥٥

٨١٣

١٤٫٥

١٤
١٢

١٢٫٦

١١٫٥

١٦

١٠
٨

٤٠٠

٦
٤

٢٠٠
ﺻﻔﺮ

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ

٦٠٠

٩٤٥

count for

٢

٢٠١٤

٢٠١٧
ﺗﻮﻗﻌﺎت

٢٠٠٨

٢٠١١

٢٠٠٥

ﺻﻔﺮ

ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ )ﺑﺎﻤﻟﻼﻳﻦﻴ(
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ )ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

التقزم والهزال بني األطفال آخذان يف االنخفاض ،ولكن ليس بالرسعة الكافية لتحقيق غايات أهداف التنمية املستدامة
يعرف بكون طول القامة أقل مما ينبغي بالنسبة إىل
إن نقص التغذية املزمن أو التقزم  -الذي ّ
يعرض األطفال لتزايد خطر الوفاة بسبب األمراض الشائعة .كما يرتبط التقزم بضعف
العمر ّ -
التطور املعريف ،مما ميكن أن يكون له أثر سليب على ما حيرزه البلد املعين من تقدم على األجل
الطويل .ومنذ عام  ،2000اخنفضت نسبة األطفال الذين يعانون من التقزم .ومع ذلك ،يف
عام  ،2018كان هناك  149مليون طفل دون سن اخلامسة  22 -يف املائة من اجملموع العاملي
لألطفال يف هذه الفئة العمرية  -يعانون من نقص التغذية املزمن .ويعيش ثالثة أرباع هؤالء
األطفال يف جنوب آسيا ( 39يف املائة) وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى ( 36يف املائة) .وهناك
حاجة إىل مزيد من اجلهود املكثفة لتحقيق الغاية املتمثلة يف خفض عدد األطفال الذين يعانون
من التقزم إىل  100مليون حبلول عام  2025وإىل  83مليوناً حبلول عام .2030
ويف عام  ،2018كان هناك  49مليون طفل دون سن اخلامسة  7.3 -يف املائة من اجملموع
العاملي لألطفال يف هذه الفئة العمرية  -يعانون من نقص التغذية احلاد أو اهلزال (اخنفاض
الوزن بالنسبة إىل الطول) ،وتنجم هذه احلالة عموماً عن قلة املغذيات اليت يتم تناوهلا وعن
اإلصابات املرضية .ويعيش أكثر من نصف األطفال الذين يعانون من اهلزال يف جنوب آسيا.
وقد بقيت معدالت اهلزال العاملية يف عام  2018أعلى بكثري من الغاية احملددة لعام 2025
وهي  5يف املائة عاملياً ،ومن الغاية احملددة لعام  2030وهي  3يف املائة.
تقريـر أهـداف التنميـة املستدامـة2019 ،

ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺰم ٢٠٠٠ ،و٢٠١٨
)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
٣٧
٣٨
٤١

٤٩

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ*

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

٣٢
٣٢

٢٣
٢٦

وﺳﻂ آﺳﻴﺎ وﺟﻨﻮﺑﻬﺎ
١٦
١٧

٣٣
٦٠

ﴍق وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ**

١٣
٩
٣
٢٫٦

٢٠
٢٠١٨

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ***

اﻟﻌﺎﻟﻢ

٢٢

٤٠
ﻧﻄﺎﻗﺎت اﻟﺜﻘﺔ  ٩٥ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ

ﺻﻔﺮ
٢٠٠٠

* ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا.
** ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻴﺎﺑﺎن.
*** ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻻ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻤﻟﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ .ﻧﻄﺎﻗﺎت اﻟﺜﻘﺔ ﻏﺮﻴ ﻣﺘﻮﻓﺮة.
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dge.

bble and

d.

يزداد انتشار زيادة الوزن ،وهي شكل آخر من أشكال سوء التغذية ،يف جميع الفئات العمرية
تشكل زيادة الوزن واهلزال يف مرحلة الطفولة العبء املزدوج لسوء التغذية .ويعترب األطفال
الذين يعانون من زيادة الوزن أو البدانة أكثر عرضة لإلصابة يف وقت مبكر باملضاعفات
الصحية والنفسية املرتبطة بالبدانة .وغالباً ما تنتقل زيادة الوزن مع األطفال إىل مرحلة
املراهقة والبلوغ ،مما يؤدي إىل مشاكل صحية مدى احلياة .وتشهد مجيع الفئات العمرية
تزايداً يف انتشار زيادة الوزن .ويف عام  ،2018أثرت زيادة الوزن يف مرحلة الطفولة على
 40مليوناً من األطفال دون سن اخلامسة  5.9 -يف املائة من اجملموع العاملي لألطفال يف
هذه الفئة العمرية .وكانت مستويات االنتشار أعلى من  9يف املائة يف مشال أفريقيا وجنوهبا
ووسط آسيا وأوقيانوسيا (باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا) وغرب آسيا.

ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ زﻳﺎدة اﻟﻮزن) ٢٠١٨ ،ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ

٩٫٨

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ*

٩٫١

أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ***

٨٫٨

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

٧٫٥

ﴍق وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ**

٦٫٩

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

٣٫٩

وﺳﻂ آﺳﻴﺎ وﺟﻨﻮﺑﻬﺎ

٣٫٤

اﻟﻌﺎﻟﻢ

٥٫٩

وعلى الصعيد العاملي ،يف عام  ،2016كان يعاين من زيادة الوزن  20.6يف املائة من
األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني  5سنوات و 9سنوات ( 131مليوناً) و 17.3يف املائة
من املراهقني ( 207ماليني) و 38.9يف املائة من البالغني ( 2بليون) .ولتعزيز النظم الغذائية
الصحية أمهية أساسية لوقف ظاهرة البدانة وعكس اجتاهها .ولدى احلكومات جمموعة من
خيارات السياسة العامة اليت مت ّكن من حتسني احلصول على نظام غذائي صحي بأسعار
معقولة ،وهي ترتاوح بني السياسات “الصلبة” ،مثل احلظر واللوائح ،وبني السياسات
“اللينة” ،اليت تنطوي على درجات أدىن من التدخل يف حياة الناس ،مثل توفري املعلومات.

١٦

١٢

١٤

١٠

٦

٨

 ٢ﺻﻔﺮ

٤

ﻧﻄﺎﻗﺎت اﻟﺜﻘﺔ  ٩٥ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ
* ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا.
** ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻴﺎﺑﺎن.
*** ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻻ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻤﻟﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ .ﻧﻄﺎﻗﺎت اﻟﺜﻘﺔ ﻏﺮﻴ ﻣﺘﻮﻓﺮة.

يع ّد صغار منتجي األغذية جزءًا كبريا ً من الحل ملشكلة الجوع يف العالم

تؤثر عىل البلدان يف عدة مناطق أسعار املواد الغذائية اآلخذة يف
االرتفاع بشكل حاد

لتمكني صغار منتجي األغذية من املشاركة الكاملة يف التنمية أمهية بالغة لتحسني األمن
الغذائي واحل ّد من الفقر واجلوع .ويعاين كثري من صغار املزارعني واألسر العاملة يف الزراعة
من الفقر ،وحمدودية القدرات واملوارد ،كما أهنم يواجهون انعدام األمن الغذائي بصورة
متكررة ،باإلضافة إىل أن إمكانية وصوهلم إىل األسواق وحصوهلم على اخلدمات حمدودة.
ويف مجيع املناطق ،يقل دخل صغار منتجي األغذية وإنتاجيتهم عن الدخل واإلنتاجية لدى
نظرائهم األكرب حجماً .وترتاوح نسبة صغار املنتجني بني مجيع منتجي األغذية يف البلدان
اليت تتوفر عنها البيانات يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية بني  40يف املائة و 85يف املائة،
مقارنة بأقل من  10يف املائة يف أوروبا .ولتعزيز قدرة صغار املنتجني على الصمود وعلى
التكيف ،فإن من األمهية مبكان مساعدهتم على حتسني إنتاجيتهم الزراعية .وعلى نفس
القدر من األمهية متكينهم من إدارة مواردهم الطبيعية بشكل مستدام؛ والتكيف مع تغري
املناخ؛ والتغلب على احلواجز اليت تعرتض سبيل وصوهلم إىل األسواق وحصوهلم على
اخلدمات املالية واملعلومات واملعارف.

سامهت الصدمات النامجة عن أحوال الطقس ،وانعدام األمن املدين ،وتراجع اإلنتاج
الغذائي ،يف ارتفاع أسعار املواد الغذائية يف ما ال يقل عن عشرين بلداً يف خمتلف أحناء
العامل .ويف عام  2018واألشهر األوىل من عام  ،2019تسبب نقص اإلنتاج ،واخنفاض
قيمة العمالت ،وانعدام األمن ،يف ارتفاع أسعار املواد الغذائية يف عدة بلدان يف أفريقيا .ويف
أمريكا الوسطى ،ارتفعت أسعار الذرة بشكل حاد يف منتصف عام  ،2018مما يعود
أساساً إىل املخاوف من تأثري الطقس اجلاف املتطرف على حماصيل املواسم الرئيسية.
وحدث األمر نفسه يف بعض بلدان شرق أفريقيا وجنوهبا خالل األشهر األوىل من عام
 .2019كما أدت االضطرابات االقتصادية إىل ارتفاع أسعار املواد الغذائية يف بعض
البلدان ،يف حني أن اخنفاض املخزونات العامة وارتفاع تكاليف الوقود أديا إىل ارتفاع
األسعار لتضرب أرقاماً قياسية يف بلدان أخرى.

يستمر االتجاه التنازيل يف الدعم الذي توجِّ هُ ه املصادر املحلية واألجنبية إىل قطاع الزراعة
يع ّد االستثمار يف قطاع الزراعة أمراً بالغ األمهية للح ّد من اجلوع والفقر ،ولتحسني األمن
الغذائي ،وتوليد فرص العمل ،وبناء القدرة على مواجهة الكوارث والصدمات .ومع ذلك،
اخنفضت نسبة اإلنفاق احلكومي على الزراعة باملقارنة مبسامهة هذا القطاع يف االقتصاد بني
عامي  2001و .2017وعلى املستوى العاملي ،اخنفض مؤشر التوجه الزراعي  -أي حصة
اإلنفاق احلكومي على الزراعة مقسومة على حصة الزراعة من الناتج احمللي اإلمجايل  -من
 0.42يف عام  2001إىل  0.26يف عام  .2017ويف الفرتة بني عامي  2015و،2017
شهدت منطقة مشال أفريقيا وغرب آسيا أعلى متوسط هلذا املؤشر ( ،)0.42يف حني أن
املتوسط األدىن له كان يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ( .)0.20وال متثل املعونة املقدمة
للزراعة إال جزءًا صغرياً مما كانت عليه يف الثمانينات .وقد اخنفضت حصة املعونة القطاعية
املخصصة للزراعة من البلدان األعضاء يف جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي من حوايل  25يف املائة يف منتصف الثمانينات إىل  7يف املائة
فقط يف عام  - 2017أي ما جمموعه  12.6بليون دوالر.

ﻣﺆﴍ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺰراﻋﻲ ٢٠٠١ ،و٢٠١٧
٠٫٢٣
٠٫٢٠
٠٫٢٤
٠٫٢١
٠٫٢٧
٠٫٢٦

٠٫٩٤

٠٫٣٣
٠٫٦٠

٠٫٤٥

٠٫٥١
١٫٠

٠٫٨

٢٠١٧

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
ﴍق وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

٠٫٣٩

٠٫٤٢
٠٫٦

أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا

 ٠٫١٠أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ*

٠٫٣٣

٠٫٥٨

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

٠٫٤

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ

٠٫٢٠

وﺳﻂ آﺳﻴﺎ وﺟﻨﻮﺑﻬﺎ
اﻟﻌﺎﻟﻢ

٠٫٢٦
٠٫٢

ﺻﻔﺮ

٢٠٠١

* ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا.
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ضمان تمتّع الجميع بأنماط
عيش صحية وبالرفاهية يف
جميع األعمار
أحرز تقدم كبري يف حتسني صحة ماليني الناس .وقد اخنفضت معدالت الوفيات النفاسية
ووفيات األطفال ،واستمر االرتفاع يف متوسط العمر املتوقع على الصعيد العاملي ،وحتقق
تقدم مطرد يف مكافحة بعض األمراض املعدية .على أن التقدم تباطأ أو توقف يف حالة
أمراض أخرى ،وينطبق ذلك على اجلهود العاملية للقضاء على املالريا والسل .وقد تسبب
عدم توفر العاملني الصحيني املدربني أو التدخالت الروتينية ،مثل التحصني ،يف حدوث
جانب كبري جداً من الوفيات .والواقع أن نصف سكان العامل على األقل ال يزالون يفتقرون
إىل اخلدمات الصحية األساسية ،ويعاين كثري منهم من الصعوبات املالية .ويف البلدان الغنية
والفقرية على ح ّد سواء ،ميكن حلالة صحية طارئة أن تدفع الناس إىل اإلفالس أو إىل الفقر.

ويتعني بذل جهود متضافرة على هذه اجلبهات وغريها لتحقيق التغطية الصحية الشاملة
للجميع والتمويل املستدام للصحة؛ وملعاجلة تزايد عبء األمراض غري املعدية ،مبا يف ذلك
الصحة العقلية؛ وللتعامل مع مقاومة مضادات امليكروبات والعوامل البيئية اليت تسهم يف
اعتالل الصحة ،مثل تلوث اهلواء واالفتقار إىل مرافق املياه والصرف الصحي املدارة بأمان.

هناك حاجة إىل استثمار متواصل يف الصحة النفاسية ،خاصة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،إذا كان لنا أن نبلغ الغاية املحددة عامليا ً

على الرغم من التقدم الكبري احملرز يف جمال الصحة النفاسية ،فإن ما يقرب من 300 000
امرأة فقدن حياهتن من مضاعفات تتعلق باحلمل والوالدة يف عام  .2017وكان أكثر من
 90يف املائة منهن يعشن يف بلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل .ويف مقابل كل امرأة
فقدت حياهتا ،هناك عدد ال حيصى من النساء الاليت تعرضن لعواقب حادة ترتبت على
اعتالل صحة األم ،وهي عواقب منها ما سيستمر مدى احلياة.
وميكن الوقاية من غالبية الوفيات النفاسية من خالل اإلدارة والرعاية املناسبتني ،مبا يف ذلك
الرعاية السابقة للوالدة اليت ميارسها مقدمو الرعاية الصحية املدربون ،واملساعدة أثناء الوالدة
من قبل العاملني الصحيني املهرة ،والرعاية والدعم يف األسابيع اليت تلي الوالدة مباشرة.
غري أن التقدم يف هذا اجملال تباطأ يف السنوات األخرية .وهناك حاجة إىل استمرار االستثمار
واالهتمام لبلوغ الغاية العاملية املتمثلة يف اهلبوط إىل أقل من  70حالة وفاة لكل 100 000
مولود حي حبلول عام  ،2030مما قد ينقذ حياة أكثر من مليون امرأة خالل عقد من الزمان.
وال يُعترب ضما ُن توفر مهنيني صحيني مهرة للمساعدة يف مجيع الوالدات أمراً حامساً للح ّد
من األمراض والوفيات النفاسية فحسب ،فهو حي ّد أيضاً من حاالت اإلمالص واملرض
والوفاة بني حديثي الوالدة .واستناداً إىل أحدث البيانات للفرتة بني عامي  2013و،2018
جرى ما نسبته  81يف املائة من مجيع الوالدات يف العامل حبضور موظفني صحيني مهرة،
مما يشكل زيادة كبرية على نسبة  69يف املائة يف الفرتة بني عامي  2006و .2012ويف
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،حيث حيدث ثلثا الوفيات النفاسية يف العامل ،مل تتوفر
املساعدة من مهنيني صحيني مهرة سوى يف  60يف املائة من الوالدات .وتشري التوقعات إىل
أن هناك حاجة إىل قدر كبري من املوارد جملرد احلفاظ على معدالت التغطية احلالية يف أفريقيا،
وذلك بسبب النمو السكاين.
ومتثل مضاعفات احلمل والوالدة السبب الرئيسي لوفيات املراهقات يف البلدان النامية.
وترتفع نسبة هذا اخلطر لدى الفتيات دون سن اخلامسة عشرة .وعلى الصعيد العاملي،
اخنفض معدل خصوبة املراهقات من  56والدة لكل  1 000فتاة مراهقة يف عام 2000
إىل  45يف عام  2015وإىل  44يف عام  .2018غري أن معدل خصوبة املراهقات يف
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى بقي مرتفعاً يف عام  ،2018إذ بلغ  101من الوالدات لكل
 1 000فتاة مراهقة.

تقريـر أهـداف التنميـة املستدامـة2019 ،

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻻدات اﻟﺘﻲ ﺣﴬﻫﺎ ﻋﺎﻣﻠﻮن ﺻﺤﻴﻮن ﻣﻬﺮة ٢٠١٢-٢٠٠٦ ،و٢٠١٨-٢٠١٣
)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
٥٩
٧٩
٧٩

٨٩
٩١
٩٤
٩٠
٩٦
٩٩
٩٧
٩٩
٩٩

٥١

وﺳﻂ آﺳﻴﺎ وﺟﻨﻮﺑﻬﺎ
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
ﴍق وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا
أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

٨٠
٢٠١٨–٢٠١٣

٦٩

اﻟﻌﺎﻟﻢ

٦٠

٤٠

٢٠

ﺻﻔﺮ

٢٠١٢–٢٠٠٦

ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا(.
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edge.

bble and

d.

٨١
١٠٠

٤٧

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

count for

إذا تحققت غاية أهداف التنمية املستدامة املتعلقة بوفيات األطفال دون سن الخامسة ،فإن ذلك يعني إنقاذ حياة  10ماليني إضافيني
من األطفال بحلول عام 2030
أحرز تقدم مشهود يف جمال بقاء األطفال على قيد احلياة على مستوى العامل .وباملقارنة بعام
 ،2000من األرجح أن يبقى ماليني األطفال الذين تقل أعمارهم عن  5سنوات على قيد
احلياة اليوم .وقد اخنفض معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة بنسبة  49يف املائة  -من
 77حالة وفاة بني كل  1 000مولود حي يف عام  2000إىل  39حالة وفاة يف عام
 .2017واخنفض العدد اإلمجايل لوفيات األطفال دون سن اخلامسة من  9.8ماليني طفل
يف عام  2000إىل  5.4ماليني طفل يف عام  .2017وكان نصف هذه الوفيات يف أفريقيا
جنوب الصحراء الكربى ،و 30يف املائة منها يف جنوب آسيا .ووقع ما يقرب من نصف إمجايل
عدد وفيات األطفال دون سن اخلامسة ( 2.5مليون) يف الشهر األول من العمر  -وهي الفرتة
األكثر خطورة بالنسبة لبقاء الطفل .واخنفض معدل وفيات حديثي الوالدة عاملياً من  31حالة
وفاة لكل  1 000مولود حي يف عام  2000إىل  18حالة وفاة يف عام  - 2017أي
بنسبة  41يف املائة.

ﻣﻌﺪل وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻷﻃﻔﺎل اﻟﺤﺪﻳﺜﻲ اﻟﻮﻻدة٢٠١٧-٢٠٠٠ ،
)ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻟﻜﻞ  ١ ٠٠٠ﻣﻮﻟﻮد ﺣﻲ(

١٦٠

١٢٠

٧٧

٨٠

٣٩
٤٠

٣١
١٨

ﻨﻮب ﱪى
ﻴﺎ ﺟ اﻟﻜ
ﺮﻳﻘ ﺮاء
أﻓ ﺼﺤ
ﻟ
ا ﻴﺎ*
ﻮﺳ
ﻧ
ﻗﻴﺎ
ﺑﻬﺎ
أو
ﺟﻨﻮ
ﺎو
ﺳﻴ
ﺳﻴﺎ
ﻂآ
بآ
وﺳ
ﻏﺮ
ﺎو
ﻳﻘﻴ
ﻓﺮ
ﻘﺔ
لأ
ﻨﻄ
ﺷﻤﺎ
وﻣ
ﻨﻴﺔ
ﻴ
ﻼﺗ ﻲ
ﻜﺎ اﻟ ﻜﺎرﻳﺒ ﺳﻴﺎ
ﻣﺮﻳ ﺮ اﻟ ق آ
أ ﺒﺤ ﴍ
اﻟ ﻮب
ﺟﻨ
ﻟﻴﺔ
قو
ﺸﻤﺎ
ﴍ
ﺎ اﻟ
ﻳﻜ
ﻣﺮ
وأ
وﺑﺎ
ور
ﻨﺪا
أ
زﻳﻠ
ﻧﻴﻮ
ﺎو
ﱰاﻟﻴ
أﺳ

٢٠١٧
 ٢٠٠٠ﺎﻟﻢ
اﻟﻌ
٢٠١٧

٢٠٠٠

٢٠١٧

٢٠١٧
٢٠٠٠

٢٠١٧
٢٠٠٠

٢٠١٧
٢٠٠٠

٢٠١٧
٢٠٠٠

٢٠١٧
٢٠٠٠

٢٠١٧
٢٠٠٠

٢٠٠٠

وقد اخنفض معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة واألطفال احلديثي الوالدة يف مجيع
املناطق ،وطرأ أسرع تقدم يف املناطق اليت كانت تشهد أعلى املستويات .ومع ذلك ،ال يزال
هناك تباين صارخ بني املناطق والبلدان .ويف عام  ،2017كان معدل وفيات األطفال دون
سن اخلامسة لدى  118بلداً أقل من الغاية احملددة املتمثلة يف  25حالة وفاة لكل
 1 000مولود حي .ومع ذلك ،سيتعني تسريع وتائر التقدم يف حوايل  50بلداً ،معظمها
يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،للتمكن من بلوغ الغاية املنشودة حبلول عام .2030
وإذا مت ذلك ،فإنه يعين إنقاذ حياة  10ماليني إضافيني من األطفال تقل أعمارهم
عن  5سنوات .ومن املمكن جتنب كثري من هذه الوفيات من خالل تدخالت من قبيل
التلقيح ،والرضاعة الطبيعية احلصرية ،والتغذية السليمة ،والعالج املناسب لإلصابات املعدية
الشائعة يف مرحلة الطفولة ،وكذلك احل ّد من تلوث اهلواء ،والوصول إىل مرافق مياه الشرب
والصرف الصحي املدارة بأمان.

ﺻﻔﺮ

ﻣﻌﺪل وﻓﻴﺎت ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﻮﻻدة

ﻣﻌﺪل اﻟﻮﻓﻴﺎت دون ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ

* ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا.

عىل الرغم من اتساع التغطية بالتحصني ،فإن تفيش الحصبة والخناق تسبب يف كثري من الوفيات التي يمكن تفاديها
يُعرتف بالتحصني على نطاق واسع باعتباره أحد أكثر التدخالت الصحية جناحاً وفعالية
من حيث التكلفة يف العامل ،فهو ينقذ ماليني األرواح .ويف عام  ،2017مت حتصني
 116.2مليون طفل ،وهذا أعلى رقم أبلغ عنه على اإلطالق .ويف الوقت نفسهّ ،أدت
جيوب من التغطية املنخفضة إىل تفشي احلصبة واخلناق ،مما ّأدى إىل وفيات كثرية  -األمر
يدل بوضوح على أمهية بلوغ التغطية الكاملة.
الذي ّ

اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺼﻦﻴ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺣﺴﺐ أﻧﻮاع اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت٢٠١٧-٢٠٠٠ ،
)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

١٠٠

٨٥
٧٢

٦٧

وارتفعت نسبة األطفال الذين تلقوا اجلرعات الثالث املطلوبة من اللقاح احملتوي على اخلناق
والكزاز والسعال الديكي من  72يف املائة يف عام  2000إىل  85يف املائة يف عام ،2015
ولكن هذه النسبة بقيت دون تغيري بني عامي  2015و .2017ومل حيصل  19.9مليوناً
يعرضهم خلطر كبري من
من األطفال على اللقاح خالل السنة األوىل من حياهتم ،مما ّ
األمراض اليت ميكن أن تكون قاتلة.

٨٠

٦٠
٤٤
٤٠

١٥

هناك حاجة إىل جرعتني من اللقاح احملتوي على احلصبة للوقاية من املرض ،وكذلك للوقاية
مما تسببه املضاعفات املرتبطة به من أمراض وإعاقة ووفاة .وارتفع معدل التغطية باجلرعة الثانية
من لقاح احلصبة واليت تقدم خالل السنة الثانية من عمر الطفل أو عند بلوغه سن االلتحاق
باملدرسة ،من  15يف املائة يف عام  2000إىل  59يف املائة يف عام  2015وإىل  67يف املائة
يف عام  .2017ويف حني أن هذا التقدم كبري متاماً فإنه ال يزال غري ٍ
كاف ملنع تفشي احلصبة.
ولدى لقاح ذات الرئة املزدوج إمكانية احل ّد بشكل كبري من وفيات األطفال دون سن
اخلامسة .وعلى الصعيد العاملي ،حققت التغطية هبذا اللقاح تقدماً ثابتاً منذ طرحه ،ولكنها
مل تصل بعد إىل  50يف املائة .ويتخلف كثري من البلدان عن الركب ،ومنها بلدان متوسطة
الدخل ليس لديها إال فرصة حمدودة للحصول على الدعم املايل الدويل ،ألن ميزانيات
الصحة العامة لديها قد ال تكون كافية لتغطية التكاليف دون دعم خارجي.

٢٠

٤

٢٠١٧

٢٠١٥

ﻟﻘﺎح ذات اﻟﺮﺋﺔ
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٢٠١٠
اﻟﺠﺮﻋﺔ  ٢ﻣﻦ ﻟﻘﺎح اﻟﺤﺼﺒﺔ

٢٠٠٥

٢٠٠٠

ﺻﻔﺮ

ﻟﻘﺎح اﻟﺨﻨﺎق واﻟﻜﺰاز واﻟﺴﻌﺎل اﻟﺪﻳﻜﻲ

 فدهلاا ةديجلا ةحصلا |  3فدهلا

يقل معدل تناقص اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية عن املعدل املطلوب لبلوغ الغاية املنشودة ،عىل الرغم من التقدم املطرد الذي أحرزته أفريقيا
جنوب الصحراء الكربى

ّأدى االلتزام بقوة مبواجهة اإليدز وختصيص التمويل له على املستويني احمللي والدويل إىل
الدفع بعجلة تسريع برامج الوقاية واالختبار والعالج القائمة على األدلة .ونتيجة لذلك،
اخنفض معدل اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية بني البالغني (الذين ترتاوح أعمارهم بني
 15و 49عاماً) يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى بنحو  37يف املائة يف الفرتة بني عامي
 2010و .2017وميثل ذلك اخنفاضاً من  3.39إصابة لكل  1 000شخص غري مصاب
يف عام  2010إىل  2.14إصابة يف عام  .2017وكان التقدم أبطأ يف املناطق األخرى،
حىت أن بعض املناطق دون اإلقليمية شهدت زيادة يف اإلصابة بالفريوس ،ومنها غرب آسيا
( 53يف املائة) وآسيا الوسطى ( 51يف املائة) وأوروبا ( 22يف املائة).
وقد اخنفض املعدل العاملي لإلصابة بالفريوس بني البالغني بنسبة  22يف املائة بني عامي
 2010و ،2017وهو أقل بكثري من التقدم املطلوب لتحقيق الغايتني احملددتني لعام
 2020وعام  .2030وطرأ أكرب اخنفاض يف معدل اإلصابة حسب الفئة العمرية بني
األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني صفر و 14عاماً ( 37يف املائة بني عامي 2010
و ،)2017مما يعكس زيادة توفري العقارات املضادة للفريوسات العكوسة ملنع انتقال
الفريوس من األم إىل الطفل.

ﻣﻌﺪﻻت اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔﺮﻴوس ﻧﻘﺺ اﻤﻟﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ ٢٠١٠ ،و٢٠١٧
)ﻋﺪد اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻜﻞ  ١ ٠٠٠ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﻦﻴ ﻏﺮﻴ اﻤﻟﺼﺎﺑﻦﻴ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﱰاوح
أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﻦﻴ  ١٥و ٤٩ﻋﺎﻣﺎً(
٣٫٣٩

٢٫١٤

٠٫٥٦
٠٫٥٤
٠٫٣٦
٠٫٣٣
٠٫٢٩
٠٫٣٣
٠٫١٥
٠٫١٢
٠٫١٤
٠٫١١
٠٫٠٧
٠٫٠٩
٠٫٠٦
٠٫٠٨
٠٫٥٢

٤٫٠

٣٫٠
٢٠١٧

٢٫٠

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

١٫٠

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ*

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﴍق وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
وﺳﻂ آﺳﻴﺎ وﺟﻨﻮﺑﻬﺎ
أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ

 ٠٫٤٠اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺻﻔﺮ

٢٠١٠

* ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا.

مع توقف إحراز أي تقدم يف مكافحة املالريا ،هناك حاجة ملحة إىل بذل املزيد من الجهود يف أشد البلدان تأثرا ً
بعد أكثر من عقد من املكاسب املتواصلة توقف التقدم يف مكافحة املالريا .فلم حيرز تقدم
يُذكر يف الفرتة بني عامي  2015و 2017يف خفض عدد اإلصابات باملالريا يف مجيع
أحناء العامل .وكان معدل اإلصابة باملالريا قد اخنفض بنسبة  18يف املائة بني عامي 2010
معرض للخطر إىل  59إصابة  -غري
و - 2015من  72إصابة لكل  1 000شخص ّ
أن املعدل بعد ذلك بقي دون تغيري بني عامي  2015و.2017
عما يقدر بنحو  219مليون إصابة باملالريا وعن  435 000حالة
ويف عام  ،2017أبلغ ّ
وفاة بسبب املرض .وال تزال أفريقيا جنوب الصحراء الكربى تتحمل العبء األكرب ،فهي
متثل أكثر من  90يف املائة من اإلصابات باملالريا عاملياً .كما أن عدد اإلصابات آخذ يف
التزايد .ففي الفرتة بني عامي  2016و ،2017أبلغ عن حوايل  3.5مليون إصابة إضافية
باملالريا يف البلدان األفريقية العشرة األشد تأثراً .ويعترب األطفال دون سن اخلامسة األكثر
عرضة هلذا املرض ،وهم ميثلون  61يف املائة ( )266 000من وفيات املالريا يف مجيع أحناء
العامل .وقد كان متويل املالريا يتزايد منذ عام  ،2000لكنه توقف يف اآلونة األخرية .وهناك
حاجة ملحة لزيادة الدعم املوجه إىل أشد البلدان تأثراً.

ﻣﻌﺪل اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻤﻟﻼرﻳﺎ٢٠١٧ ،
)ﻋﺪد اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻜﻞ  ١ ٠٠٠ﺷﺨﺺ ﻣﻌ ّﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ(

٥٠-١٠
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ٣٠٠

تؤدي الثغرات املوجودة يف الكشف عن السل وعالجه ،إىل جانب
السالالت املقاومة لألدوية ،إىل دفع التقدم يف مكافحة املرض
عن مساره

٣٠٠-٢٠٠

٢٠٠-١٠٠

١٠٠-٥٠

يتحقق ببطء التغلب عىل أمراض املناطق املدارية املهملة ،غري أنها
ال تزال تعترب آفة يف البلدان األكثر فقرا ً
متثل األمراض املدارية املهملة جمموعة متنوعة من األمراض املعدية اليت توجد يف  149من
البلدان املدارية وشبه املدارية .وهي تؤثر على باليني الناس  -وخاصة الذين يعيشون يف
فقر ،ويفتقرون إىل املرافق الصحية الكافية ،واملعرضون عن قرب للناقالت املعدية واحليوانات
األليفة  -مما يكلف االقتصادات النامية باليني الدوالرات كل عام .ويف عام ،2017
احتاج  1.58بليون شخص إىل معاجلة ورعاية مجاعية أو فردية بسبب أمراض مدارية
مهملة ،أي باخنفاض من  1.63بليون يف عام  2015و 2.03بليون يف عام .2010
وقد قضي بالكامل على واحد على األقل من هذه األمراض يف  34بلداً يف عام .2017
على أن من احملتمل أن يكون التقدم الفعلي أقوى من ذلك ،حيث إن حتسني املراقبة يساعد
يف حتديد عدد أكرب من األشخاص الذين حيتاجون إىل تدخالت ضد األمراض املدارية
املهملة مقارنةً باملاضي .ويف أقل البلدان منواً ،احتاج  52يف املائة من السكان
( 522مليوناً) إىل معاجلة ورعاية بسبب أمراض مدارية مهملة يف عام  ،2017أي
باخنفاض من  78يف املائة يف عام  .2010وللتمكن من مراقبة هذه األمراض والقضاء
فعال ،ال ب ّد من تكثيف التدابري احلالية والتوسع فيها.
عليها بشكل ّ

ال يزال السل أحد األسباب الرئيسية لضعف الصحة وفقد احلياة يف مجيع أحناء العامل .وقد قُدر عدد
املصابني به يف عام  2017حبوايل  10ماليني شخص .ويف ذلك العام كان السل السبب األعلى
للوفيات النامجة عن عامل واحد من العوامل املعدية (أي أنه أعلى من فريوس نقص املناعة البشرية) ،كما
كان السبب الرئيسي العاشر للوفاة بشكل عام .على أنه متّ إحراز تقدم كبري .فقد اخنفض معدل اإلصابة
بالسل بنسبة  21يف املائة منذ عام  - 2000من  170إصابة جديدة وانتكاسة لكل 100 000
شخص يف تلك السنة إىل  140يف عام  2015وإىل  134يف عام  .2017واخنفض معدل وفيات
السل بني املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية بنسبة  42يف املائة خالل نفس الفرتة .ومع ذلك،
ال تزال هناك ثغرات كبرية يف الكشف والعالج ،وال تسري وتائر التقدم احلالية بالسرعة الكافية لتحقيق
الغاية املتمثلة يف إهناء هذا الوباء كلياً حبلول عام  .2030وعالوة على ذلك ،فإن أنواع السل املقاومة
لألدوية متثل هتديداً مستمراً .ويف عام  ،2017كان هناك  558 000إصابة جديدة مقاومة لعقار
ريفامبيسني ،الذي يُع ّد اخليار األول واألكثر فعالية .ومن أصل هذه اإلصابات ،كان هناك 460 000
إصابة بنوٍع من السل مقاوم لألدوية املتعددة.
تقريـر أهـداف التنميـة املستدامـة2019 ،

١٠-١

١-٠٫١

ﺻﻔﺮ٠٫١-

ﺻﻔﺮ
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يعرتف بشكل متزايد بأوجه القصور يف الصحة البيئية كعوامل رئيسية تساهم يف املرض وفقدان الحياة
يرتبط عدم كفاية املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية مبا نسبته  60يف املائة من عبء
اإلصابات النامجة عن اإلسهال ،وبـ  100يف املائة من عبء اإلصابات النامجة عن العدوى
عن طريق الديدان املنقولة بالرتبة (الديدان الطفيلية) ،وبـ  16يف املائة من العبء الناجم عن
سوء التغذية (ويفهم “العبء” يف هذا السياق على أنه األثر املرتتب عن مشكلة صحية
وهو يقاس بالتكلفة املالية أو عدد الوفيات أو اإلصابات املرضية أو مبؤشرات أخرى) .وقد
َ
أدت هذه احلاالت الثالثة إىل ما جمموعه  870 000حالة وفاة يف عام  .2016وميكن
إحداث اخنفاض هام يف هذا العبء الكبري إذا كانت خدمات مياه الشرب والصرف
الصحي املدارة بأمان متوفرة للجميع ،وإذا اتُبعت ممارسات النظافة الصحية اجليدة.
ويؤدي تلوث اهلواء ،سواء على املستوى املنزيل أو يف البيئة احمليطة إىل زيادة التعرض ألمراض
القلب واألوعية الدموية واجلهاز التنفسي ،وهي عوامل خطر رئيسية بالنسبة لألمراض غري
املعدية .وقد تسبب التعرض لتلوث اهلواء املنزيل ،والذي يرجع أساساً إىل تلوث وقود وتقنيات
الطهي ،إىل وفاة حنو  4ماليني شخص يف عام  .2016واملخاطر الصحية النامجة عن هذا
النوع من التلوث مرتفعة بشكل خاص بني النساء واألطفال ،الذين يقضون عادة وقتاً أكرب
حول املوقد .كما ّأدى تلوث اهلواء احمليط الناتج عن حركة املرور والصناعة وتوليد الطاقة وحرق
النفايات واحرتاق الوقود السكين إىل وفاة حوايل  4.2مليون شخص يف عام .2016

ﺣﺼﺔ اﻷﻣﺮاض اﻤﻟﺤﺪدة اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰى إﱃ ﺗﻠﻮث اﻟﻬﻮاء) ٢٠١٦ ،ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

٢٠

٢١

اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﻣﺠﺎري اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﴘ اﻟﺴﻔﲆ
اﻷﻣﺮاض اﻟﺮﺋﻮﻳﺔ اﻹﻧﺴﺪادﻳﺔ اﻤﻟﺰﻣﻨﺔ

٧

أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ اﻹﻧﺴﺪادﻳﺔ
ﴎﻃﺎن اﻟﺮﺋﺔ

١٩

اﻟﺴﻜﺘﺔ اﻟﺪﻣﺎﻏﻴﺔ
٣٤

يتحمل العاملون الصحيون أكثر من طاقتهم يف البلدان التي تشتد فيها الحاجة إليهم
يتطلب تعزيز الرعاية الصحية األولية وحتقيق الصحة للجميع وجود قوة عاملة كافية
متحمسة حتظى بالدعم ومتاحة عند احلاجة .ولكن هذا لألسف أبعد ما يكون عن الواقع.
وتشري البيانات املتاحة عن الفرتة بني عامي  2013و 2018إىل أن عدد األطباء
يف ما يقرب من  40يف املائة من مجيع البلدان يقل عن  10أطباء لكل  10 000شخص،
وأن عدد العاملني يف التمريض والقبالة يف حوايل  58يف املائة من البلدان يقل عن  40لكل
 10 000شخص .وال متثل هذه األرقام إال حتسناً طفيفاً بني عامي  2010و.2015

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﺪد ﻏﺮﻴ ﻛﺎف ﻣﻦ اﻤﻟﺘﺨﺼﺼﻦﻴ ﰲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ،
أﺣﺪث اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻤﻟﺘﺎﺣﺔ) ٢٠١٨-٢٠١٣ ،ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

١٠٠
٨٠

٦٤

٦٠

وتشري األدلة إىل أن العاملني الصحيني موزعون بشكل غري متساو يف مجيع أحناء العامل
وحىت داخل البلدان .وليس من املستغرب أن املناطق اليت تواجه العبء األكرب من األمراض
لديها أقل نسبة من العاملني الصحيني الذين يقدمون اخلدمات .ويف مجيع أقل البلدان منواً،
يقل عدد األطباء عن  10لكل  10 000شخص ،ويف  98يف املائة من هذه البلدان،
يقل عدد العاملني يف التمريض والقبالة عن  40لكل  10 000شخص .ويق ّدر أن يكون
هناك حاجة إىل حوايل  18مليون عامل صحي إضايف على مستوى العامل حبلول عام
 2030لضمان حياة صحية للجميع.

٦٠

٥٨
٣٩

٤٠
٢٠

أﻗﻞ ﻣﻦ  ٥ﺻﻴﺎدﻟﺔ
ﻟﻜﻞ  ١٠ ٠٠٠ﺷﺨﺺ
ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن

أﻗﻞ ﻣﻦ  ٥أﻃﺒﺎء أﺳﻨﺎن
ﻟﻜﻞ  ١٠ ٠٠٠ﺷﺨﺺ
ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن

أﻗﻞ ﻣﻦ  ٤٠ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻦﻴ
ﰲ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ واﻟﻘﺒﺎﻟﺔ
ﻟﻜﻞ  ١٠ ٠٠٠ﺷﺨﺺ
ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن

أﻗﻞ ﻣﻦ  ١٠أﻃﺒﺎء
ﻟﻜﻞ  ١٠ ٠٠٠ﺷﺨﺺ
ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن

ﺻﻔﺮ

قدرة البلدان عىل الكشف عن حاالت الطوارئ يف مجال الصحة العامة تفوق قدرتها عىل مواجهتها
تع ّد اللوائح الصحية الدولية اتفاقاً ملزماً قانوناً يقضي بأن تبلغ الدول منظمة الصحة العاملية عن
حاالت معينة لتفشي األمراض وعن وقوع بعض أحداث الصحة العامة .ومنذ عام ،2010
ترسل مجيع الدول األطراف البالغ عددها  196دولة تقارير إىل منظمة الصحة العاملية عن
قدرهتا على تنفيذ اللوائح ،ومدى استعدادها ملواجهة حاالت الطوارئ الصحية عموماً .ويف عام
 ،2018قدم  190من الدول األطراف تقاريرها ،باملقارنة بـ  167دولة طرف يف عام .2017

اﻟﺪرﺟﺔ اﻤﻟﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرات وﻓﻘﺎ ً ﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ٢٠١٨ ،
—C1اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
—C2وﻇﺎﺋﻒ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ٦٧
واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻤﻟﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ

٦٢

 ٦٠اﻤﻟﺘﻮﺳﻂ اﻹﺟﻤﺎﱄ

—C3اﻷﺣﺪاث ذات اﻤﻟﺼﺪر اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ ٦٣
واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻦﻴ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﻴﻮان

ويظهر من حتليل  182تقريراً أنه مت إحراز تقدم على املستوى العاملي يف مجيع القدرات
األساسية الـ  13اليت حتددها اللوائح .ويبني التحليل أن أداء مجيع الدول األطراف تقريباً
أفضل يف جمال الكشف (مثل املراقبة والكشف املختربي) مما هو عليه يف جمال التأهب
حلاالت الطوارئ ومواجهتها .وقد لوحظت ثغرات أكرب يف القدرة عند نقاط الدخول (مثل
املوانئ واملطارات واملعابر األرضية) ويف حاالت الطوارئ املتعلقة بالسالمة الكيميائية
وباإلشعاعات .ومع أنه ال يزال هناك الكثري من العمل الذي يتعني القيام به ،إال أن هذه
التقارير تعطي دليالً واضحاً على االلتزام الدويل بتحسني أنظمة اإلنذار املبكر وتقليل خماطر
الصحة العامة وإدارهتا وعلى ما يبذل من جهود على املستوى الدويل يف هذا املضمار.

—C4ﺳﻼﻣﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ
—C5اﻤﻟﺨﺘﱪات
—C6اﻤﻟﺮاﻗﺒﺔ

—C13اﻟﻄﻮارئ اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ

٥٢

٦٠

٥٠

—C12اﻷﺣﺪاث اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ

—C11 ٥٢ﻧﻘﺎط اﻟﺪﺧﻮل

٧٠
٧١

—C7اﻤﻟﻮارد اﻟﺒﴩﻳﺔ

—C10 ٥٧اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺨﺼﻮص اﻤﻟﺨﺎﻃﺮ
٥٩

٦٣
٥٩
—C8اﻹﻃﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﺎﻻت
اﻟﻄﻮارئ اﻟﻄﺒﻴﺔ

—C9ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ

ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻮاردة ) ١٨٢ﻣﻦ أﺻﻞ  ١٩٠ﺗﻘﺮﻳﺮاً( ﰲ ﻋﺎم .٢٠١٨
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ضمان التعليم الجيد واملنصف
والشامل للجميع وتعزيز فرص
التعلم مدى الحياة للجميع
مي ّكن التعليم من احلراك االجتماعي االقتصادي الصاعد وهو أساسي للتخلص من الفقر.
ومع ذلك ،ال يزال ماليني األطفال غري ملتحقني باملدارس ،فضالً عن أن التحصيل يف
املدرسة ال حيققه مجيع امللتحقني .فأكثر من نصف مجيع األطفال واملراهقني يف خمتلف أحناء
العامل ال يستوفون احل ّد األدىن من معايري الكفاءة يف القراءة والرياضيات .وهناك تباين
يف الفرص والنتائج التعليمية بني مجيع املناطق ،وتعترب أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
وأجزاء من وسط آسيا وجنوهبا متخلفة عن الركب .ونتيجة لذلك ،فإن العديد من الطالب
ليسوا مستعدين متاماً للمشاركة يف اقتصاد عاملي شديد التعقيد .وينبغي أن توفر هذه الثغرة

حافزاً لصناع السياسات إلعادة تركيز جهودهم لضمان حتسني نوعية التعليم ،ومتكني املزيد
من الناس من مجيع األعمار من احلصول عليه.

يدل التدني الهائل يف معدالت الكفاءة يف القراءة والرياضيات عىل وجود أزمة تعليمية عاملية

على الصعيد العاملي ،يف عام  ،2015كان هناك ما يقدر بنحو  617مليون طفل
ومراهق ممن هم يف سن الدراسة االبتدائية والثانوية املتوسطة  -أي أكثر من  55يف املائة
من اجملموع العاملي  -يفتقرون إىل احل ّد األدىن من الكفاءة يف القراءة والرياضيات .وكان
ثلث هؤالء األطفال واملراهقني خارج املدرسة وحباجة ماسة للحصول على التعليم .وكان
حوايل ثلثيهم قد التحقوا باملدرسة لكنهم مل حيققوا الكفاءة ،إما ألهنم تسربوا من املدرسة
أو ألهنم مل يتعلموا املهارات األساسية .وعلى الرغم من سنوات من النمو املطرد يف
معدالت االلتحاق باملدارس ،تظل معدالت انعدام الكفاءة مرتفعة بشكل مثري للقلق .ويف
عام  ،2015شهدت أفريقيا جنوب الصحراء الكربى أعلى معدالت انعدام الكفاءة،
حيث إن  88يف املائة من األطفال ( 202مليون) ممن هم يف سن الدراسة االبتدائية
والثانوية املتوسطة مل حيققوا الكفاءة يف القراءة و 84يف املائة ( 193مليوناً) مل حيققوا
الكفاءة يف الرياضيات .ومل يكن حال وسط آسيا وجنوهبا أفضل بكثري .فقد كان  81يف
املائة من األطفال ( 241مليوناً) ال جييدون القراءة و 76يف املائة ( 228مليوناً) يفتقرون
إىل املهارات األساسية يف الرياضيات.
واحتمال تعلم الفتيات للقراءة أكرب من احتمال تعلم الفتيان .وعلى مستوى العامل،
ويف مقابل كل  100فىت حصلوا على احل ّد األدىن من الكفاءة يف القراءة يف عام ،2015
حققت  105من الفتيات يف سن املدرسة االبتدائية و 109من املراهقات يف سن التعليم
الثانوي املتوسط احل ّد األدىن من املعايري على األقل.

ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل واﻤﻟﺮاﻫﻘﻦﻴ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺤﻘﻘﻮن اﻟﺤ ّﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ اﻟﻘﺮاءة
واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت) ٢٠١٥ ،ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
٨٤
٨٨
٨١

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

٧٦

وﺳﻂ آﺳﻴﺎ وﺟﻨﻮﺑﻬﺎ

٥٢

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

٣٦

٥٧
٥٧

٢٨
٣١

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ
٢٢
٢٢

ﴍق وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

١٤
١٤

أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

٥٦
٥٨
٨٠

١٠٠
اﻟﻘﺮاءة

اﻟﻌﺎﻟﻢ
٤٠

٦٠

٢٠

ﺻﻔﺮ

اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت

وال تكتفي أزمة التعلم بتهديد قدرة الفرد على اخلروج من الفقر ،فهي تعرض للخطر
املستقبل االقتصادي لبلدان بأكملها يف سياق كفاحها من أجل التنافس يف األسواق العاملية
مبوارد بشرية لديها قدر أقل من املهارات .ويوفر العقد القادم فرصة مهمة لصناع السياسات
لضمان أن حيقق مجيع األطفال الكفاءة يف املستوى األساسي من القراءة والكتابة واحلساب.

يوفر التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة فرصة لالنطالق املبكر يف املدرسة ،لكن ثلث أطفال العالم يُرتكون خلف الركب
تشري الدالئل إىل أن جودة التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة هي أحد أفضل السبل
الستثمار اجملتمعات يف أطفاهلا  -فهي تبين أساساً قوياً للتعلم يف السنوات الالحقة.
ويف الواقعُ ،وجد أن التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة واحد من أقوى العوامل احملددة
الستعداد الطفل للمدرسة ،سواء يف البلدان املرتفعة الدخل أو املنخفضة الدخل .وارتفعت
املشاركة يف التعليم املنظم قبل سنة واحدة من سن االلتحاق الرمسي باملدرسة االبتدائية
بشكل مطرد خالل السنوات املاضية .وعلى املستوى العاملي ،كان معدل املشاركة يف
التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة  69يف املائة يف عام  ،2017مما ميثل ارتفاعاً من  63يف
املائة يف عام  .2010ومع ذلك ،هناك تباينات كبرية بني البلدان ،إذ ترتاوح املعدالت بني
 7يف املائة وما يقرب من  100يف املائة .أما معدل املشاركة يف أقل البلدان منواً فهو ال يزيد
على  43يف املائة.

ﻣﻌﺪل اﻤﻟﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻤﻟﻨﻈﻢ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ ﺳﻦ اﻻﻟﺘﺤﺎق اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﻤﻟﺪرﺳﺔ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ) ٢٠١٧ ،ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
٤٢
٥٢
٥٦
٨٣
٨٧
٩٥
٩٥

أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻏﺮﻴ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻢ

٤٣
٤٦

†

٦٩
١٠٠

٨٠

٦٠

† اﺳﺘﻨﺎدا ً إﱃ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﺎم .٢٠١٦

تقريـر أهـداف التنميـة املستدامـة2019 ،

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ
وﺳﻂ آﺳﻴﺎ
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
ﴍق وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
†
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٤٠

٢٠

ﺻﻔﺮ

تعطل إحراز تقدم يف الوصول إىل األطفال غري امللتحقني باملدارس
على الرغم من التقدم الكبري احملرز يف الوصول إىل التعليم واملشاركة فيه ،فإن  262مليون
طفل ومراهق (عمرهم بني  6سنوات و 17سنة من العمر) كانوا يف عام  2017ال يزالون
غري ملتحقني باملدارس .وميثل ذلك ما يقرب من ُخس سكان العامل يف هذه الفئة العمرية.
ومن أصل هذا العدد ،هناك  64مليون طفل يف سن املدرسة االبتدائية (حوايل  6سنوات
إىل  11سنة) ،و 61مليون من املراهقني يف سن املدرسة الثانوية املتوسطة (من  12سنة
إىل  14سنة) ،و 138مليون من الشباب يف سن الدراسة الثانوية العليا ( 15إىل  17سنة).
وال تزال الفتيات يواجهن حواجز أمام التعليم يف معظم املناطق ،وخاصة يف آسيا الوسطى
ومشال أفريقيا وغرب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى .ويف هذه املناطق ،من املرجح
أن تكون نسبة استبعاد الفتيات من التعليم أكثر من نسبة استبعاد الفتيان يف كل األعمار.
فمقابل كل  100فىت يف سن املدرسة االبتدائية غري ملتحق باملدرسة يف عام  ،2017كان
هناك  127فتاة حمرومة من احلق يف التعليم يف آسيا الوسطى ،و 121فتاة يف أفريقيا جنوب
الصحراء الكربى ،و 112فتاة يف مشال أفريقيا وغرب آسيا .وعلى املستوى العاملي ،كانت
 118فتاة غري ملتحقة باملدرسة يف مقابل كل  100فىت غري ملتحق .وهناك حاجة إىل
تكرار النجاحات اليت حتققت مؤخراً يف خفض عدد األطفال غري امللتحقني باملدرسة
وتقليص الثغرة بني اجلنسني يف معدل االلتحاق باملدارس يف مجيع أحناء العامل لضمان
التحاق مجيع األطفال يف كل مكان باملدارس.

ﻋﺪد اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﺳﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻏﺮﻴ اﻤﻟﻠﺘﺤﻘﻦﻴ ﺑﺎﻤﻟﺪارس ﰲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺣﺴﺐ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺠﻨﺲ) ٢٠١٧-٢٠٠٠ ،ﺑﺎﻤﻟﻼﻳﻦﻴ(

٤٠٠

٣٠٠

إﻧﺎث٦٧ ،

٢٠٠

ذﻛﻮر٧١ ،
إﻧﺎث٣٠ ،
ذﻛﻮر٣١ ،
إﻧﺎث٣٤ ،
ذﻛﻮر٣٠ ،
٢٠١٥
٢٠١٧

٢٠١٠

اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ

اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻤﻟﺘﻮﺳﻄﺔ

١٠٠

٢٠٠٠

٢٠٠٥

ﺻﻔﺮ

اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ

ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗﺸﺮﻴ اﻷرﻗﺎم اﻤﻟﻮﺟﻮدة ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺠﻨﺲ إﱃ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﺎم .٢٠١٧

يفتقر كثري جدا ً من املدارس يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى إىل العنارص األساسية للتعليم الجيد :املعلمون املدربون واملرافق املناسبة
تلعب كفاية البنية التحتية وتدريب املعلمني دوراً مهماً يف جودة التعليم .ومن بني مجيع
املناطق ،تواجه أفريقيا جنوب الصحراء الكربى أكرب التحديات يف تزويد املدارس باملوارد
األساسية .والوضع شديد السوء على املستويني االبتدائي والثانوي املتوسط ،حيث حيصل
أقل من نصف املدارس يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى على مياه الشرب والكهرباء
وأجهزة الكمبيوتر واإلنرتنت .أما يف املرحلة الثانوية العليا ،فإن الكهرباء متوفرة يف 57
يف املائة من املدارس ،ولكن ما نسبته  25إىل  50يف املائة منها فقط لديها إمكانية الوصول
إىل اإلنرتنت وأجهزة الكمبيوتر ومياه الشرب ومرافق غسل اليدين.
وهناك خطوة مهمة أخرى حنو بلوغ هدف التعليم اجليد للجميع وهي توفري عدد ٍ
كاف من
املعلمني املدربني يف الفصول الدراسية .وهنا أيضاً ،تتخلف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى.
ففي عام  ،2017كان لدى هذه املنطقة أدىن النسب املئوية للمعلمني املدربني يف التعليم
قبل االبتدائي ( 48يف املائة) واالبتدائي ( 64يف املائة) والثانوي ( 50يف املائة).

ﻧﺴﺒﺔ اﻤﻟﺪارس اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻤﻟﻮارد اﻤﻟﺪرﺳﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻌﺎﻟﻢ وﰲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى ،ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻟﻌﺎﱄ) ٢٠١٧ ،ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
اﻟﻌﺎﻟﻢ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
٥٧
٥٠
٤٤
٤٠
٢٥
٦٤ ٧٢ ٧٦ ٨٤ ٩٠

اﻹﻧﱰﻧﺖ

أﺟﻬﺰة اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ

ﻣﺮاﻓﻖ أﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻐﺴﻞ اﻷﻳﺪي

ﻣﻴﺎه اﻟﴩب
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

عىل الرغم من إحراز تقدم ،ال يزال  750مليونا ً من البالغني ال يستطيعون قراءة وكتابة عبارة بسيطة؛ وثلثا هؤالء البالغني من النساء

شهدت العقود األخرية حتسينات يف مهارات القراءة والكتابة األساسية وتراجعاً ثابتاً يف الثغرات
بني اجلنسني ،حيث ارتفعت معدالت حمو األمية لدى النساء بشكل أسرع من ارتفاعها لدى
الرجال يف مجيع املناطق على مدار األعوام اخلمسة والعشرين املاضية .ومع ذلك ،ظل
 750مليوناً من البالغني ،وثلثاهم من النساء ،أميني يف عام  .2016وتعترب معدالت اإلملام
بالقراءة والكتابة لدى البالغني على أدناها يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وجنوب آسيا.
فجنوب آسيا وحدها هي موطن لنحو نصف سكان العامل من األميني ( 49يف املائة).
وعلى اجلانب اإلجيايب ،تعترب معدالت معرفة القراءة والكتابة بني الشباب أعلى عموماً
من معدالهتا بني البالغني .وهذا يعكس حتسن فرص الوصول إىل التعليم بالنسبة لألجيال
الشابة ،مع أن كثرياً من الطالب الذين أحرزوا فعالً مهارات القراءة والكتابة األساسية
ال يزالون يكافحون من أجل االرتقاء إىل مستوى أعلى من جمرد احل ّد األدىن من الكفاءة
يف القراءة والرياضيات .وعلى املستوى العاملي ،بلغ معدل اإلملام بالقراءة والكتابة (يف سن
 15فأكثر)  86يف املائة يف عام  ،2016مقارنةً بنسبة  91يف املائة بني الشباب
(الذين ترتاوح أعمارهم بني  15و 24سنة) .ومع ذلك ،يظل معدل معرفة القراءة والكتابة
لدى الشباب منخفضاً يف عدة بلدان ،معظمها يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى.

ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﻴﻦﻴ ﺑﻦﻴ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﰲ ﺳﻦ  ١٥ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ) ٢٠١٦ ،ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

٥

٩
١٠

٤٩

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
ﴍق وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ
ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى

٢٧
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تحقيق املساواة بني الجنسني
وتمكني كل النساء والفتيات

يعترب العامل اليوم مكاناً أفضل للمرأة مما كان عليه يف املاضي .فقد اخنفض عدد الفتيات الاليت
ُيربن على الزواج املبكر ،وهناك عدد أكرب من النساء الاليت يعملن يف اهليئات التشريعية
ويشغلن مناصب قيادية ،وجيري العمل على إصالح القوانني لتعزيز املساواة بني اجلنسني.
وعلى الرغم من هذه املكاسب ،ال تزال القوانني التمييزية واألعراف االجتماعية سائدة ،إىل
جانب املمارسات الضارة وغريها من أشكال العنف ضد النساء والفتيات .وال تزال املرأة ممثلة
متثيالً ناقصاً على مجيع مستويات القيادة السياسية .ويف مجيع أحناء العامل ،تؤدي النساء
والفتيات نصيباً غري متناسب من العمل املنزيل غري مدفوع األجر .وعالوة على ذلك ،ما زالت
النساء يواجهن عوائق فيما يتعلق بصحتهن وحقوقهن اجلنسية واإلجنابية ،مبا يف ذلك القيود
القانونية واالفتقار إىل استقاللية صنع القرار .ومن بني أكثر الفئات حرماناً النساء والفتيات

الاليت يواجهن اآلثار املتضاعفة للتمييز اجلنساين وغريه من أشكال التمييز .وسيتطلب حتقيق
املساواة بني اجلنسني إجراءات جريئة ومستدامة تعاجل العوائق اهليكلية واألسباب اجلذرية للتمييز
ضد املرأة .وعلى نفس القدر من األمهية ،سيتطلب األمر األخذ بقوانني وسياسات تعزز
املساواة بني اجلنسني ،على أن تكون مدعومة مبوارد كافية ،فضالً عن تقوية املساءلة عن
االلتزامات املقطوعة فعالً جتاه حقوق املرأة.

ال تزال النساء والفتيات يتع ّرضن ملمارسات ضارة تؤثر بشدة عىل حياتهن

جتردهن من
يتعرضن للعنف وملمارسات قاسية ّ
ال تزال النساء والفتيات يف مجيع أحناء العامل ّ
وتقوض رفاههن .ويؤثر عنف الشريك احلميم على النساء من مجيع األعمار
كرامتهن ّ
واألعراق ويف مجيع البلدان ،وبغض النظر عن حالتهن االجتماعية واالقتصادية ومستوى
التعليم الذي حصلن عليه .ووفقاً ألحدث البيانات املتاحة من  106من البلدان ،فإن 18
كن مقرتنات
يف املائة من النساء والفتيات ،يف أعمار ترتاوح بني  15و 49عاماً ،الاليت ّ
تعرضن للعنف البدين و/أو اجلنسي على يد شريك محيم
بشريك يف ّ
أي وقت من األوقاتّ ،
حايل أو سابق يف األشهر الـ  12السابقة لالستقصاء.
ويشكل تشويه األعضاء التناسلية األنثوية انتهاكاً حلقوق اإلنسان يثري بالغ القلق ويؤثر على
 200مليون امرأة على األقل يف  30بلداً ترتكز فيها هذه املمارسة (يقع نصف هذه البلدان
يف غرب أفريقيا) .ويف املتوسط ،اخنفض معدل انتشار تشويه األعضاء التناسلية األنثوية
تعرضت حنو فتاة واحدة من كل
مبقدار الربع منذ عام  .2000ومع ذلك ،يف املتوسطّ ،
ثالث فتيات ترتاوح أعمارهن بني  15و 19عاماً يف هذه البلدان لتشويه األعضاء التناسلية
األنثوية ،مقارنة مبا يقرب من فتاة واحدة من كل فتاتني يف عام .2000
وقد استمر زواج األطفال  -وهي ممارسة ضارة أخرى  -يف االخنفاض يف مجيع أحناء العامل،
مدفوعاً إىل ح ّد كبري بالتقدم احملرز يف جنوب آسيا .ففي تلك املنطقة ،اخنفض خطر زواج
الفتاة يف سن الطفولة بنسبة تزيد على  40يف املائة منذ عام  .2000وبشكل متزايد ،ينتقل
عبء زواج األطفال على املستوى العاملي من جنوب آسيا إىل أفريقيا جنوب الصحراء
أكثر تواضعاً.
الكربى ،حيث كان ُ
معدل اخنفاض مستويات زواج األطفال َ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت ،ﰲ أﻋﻤﺎر ﺗﱰاوح ﺑﻦﻴ  ١٥و ٤٩ﻋﺎﻣﺎً ،اﻟﻼﺗﻲ ّ
ﻛﻦ ﻣﻘﱰﻧﺎت ﺑﴩﻳﻚ ﰲ
أيّ وﻗﺖ ﻣﻦ اﻷوﻗﺎت وﺗﻌ ّﺮﺿﻦ ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﺒﺪﻧﻲ و/أو اﻟﺠﻨﴘ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﴍﻳﻚ ﺣﻤﻴﻢ ﺣﺎﱄ
أو ﺳﺎﺑﻖ ﰲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟـ  ١٢اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،أﺣﺪث اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻤﻟﺘﺎﺣﺔ) ٢٠١٧-٢٠٠٥ ،ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
وﺳﻂ آﺳﻴﺎ وﺟﻨﻮﺑﻬﺎ

٢٣

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

٢٢

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

١٢

أوروﺑﺎ

٦

أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً

٢٤

اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻏﺮﻴ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ

٢٢

اﻟﺪول اﻟﺠﺰرﻳﺔ اﻟﺼﻐﺮﻴة اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

١٦

اﻟﻌﺎﻟﻢ

١٨
٢٥

٢٠

١٥

١٠

٥

ﺻﻔﺮ

ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻻ ﻳﻌﺮض ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ إﻻ ّ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻐﻄﻲ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  ٥٠ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن.

تؤدي النساء والفتيات حصة غري متناسبة من الرعاية واألعمال املنزلية غري مدفوعة األجر

كما أن عدم كفاية مواقد الطهي ،واملياه ،والصرف الصحي ،والنقل ،يزيد من أعباء النساء،
وكذلك شأن عدم توفر التعليم والرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة ،والرعاية الطويلة األجل،
وإمكانية احلصول على احلماية واخلدمات االجتماعية .ويتضاعف هذا العبء بفعل
املفاهيم التقليدية لدور املرأة يف اجملتمع .وعندما تعمل النساء يف جمال تقدمي الرعاية
يقل لديهن الوقت الذي ميكن ختصيصه للعمل مدفوع األجر والتعليم
واألعمال املنزليةّ ،
والرتفيه ،مما يزيد من حرماهنن االجتماعي االقتصادي.

وفقاً ألحدث البيانات املتاحة من حوايل  90بلداً ،تقضي النساء يف املتوسط حوايل ثالثة
أضعاف الوقت الذي يقضيه الرجال كل يوم يف الرعاية واألعمال املنزلية غري مدفوعة
األجر ،وتشمل هذه األعمال جمموعة متنوعة من األنشطة غري مدفوعة األجر ،مثل رعاية
األطفال واملسنني واألعمال املنزلية .كما تشري البيانات إىل أن الثغرة بني اجلنسني تتسع يف
رجح فيها أن يكون لدى املرأة أطفال صغار يف املنزل.
الفرتات اليت يُ َّ
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يف املنزل والعمل ويف الحياة السياسية ،كثريا ً جدا ً ما تُحرم النساء من سلطة اتخاذ القرار
يف  1كانون الثاين/يناير  ،2019تراوحت نسبة متثيل املرأة يف اهليئات التشريعية الوطنية من
صفر إىل  61.3يف املائة ،مبتوسط  24.3يف املائة .ومتثل هذه النسبة زيادة قدرها مخس
نقاط مئوية منذ عام  .2010ويف  103من البلدان واملناطق اليت تتوفر عنها بيانات عن
هذا املوضوع ،تراوحت نسبة متثيل املرأة يف اهليئات التداولية احمللية املنتخبة من أقل
من  1يف املائة إىل ما يقرب من التعادل ،بنسبة  50يف املائة ،مبتوسط قدره  26يف املائة.
وتبلغ نسبة متثيل املرأة يف احلكومات احمللية  40يف املائة أو أكثر فيما ال يزيد على  15من
البلدان واملناطق .ويف حال وجود حصص جنسانية معتمدة تشريعياً ،يتم انتخاب نسب
أعلى بكثري من النساء على الصعيدين الوطين واحمللي .ومتيل البلدان ذات التمثيل األعلى
للمرأة يف احلكومة احمللية إىل أن يكون متثيل املرأة أعلى يف هيئاهتا التشريعية أيضاً.
ويف اجملال االقتصادي ،شهد العامل اجتاهاً تصاعدياً يف نسبة النساء يف املناصب اإلدارية.
ومنذ عام  ،2000ارتفعت هذه النسبة يف مجيع املناطق واجملموعات القطرية ،باستثناء أقل
البلدان منواً .ومع ذلك ،فإهنا ال تزال منخفضة بشكل غري متناسب .ففي عام ،2018
كانت النساء يشكلن  39يف املائة من جمموع القوى العاملة ،ولكنهن ال يشغلن
إال  27يف املائة من املناصب اإلدارية.
وينعكس هذا النقص يف سلطة اختاذ القرار يف املنزل أيضاً .ووفقاً لبيانات من  51بلداً ،فإن
 57يف املائة فقط من النساء يف سن ترتاوح بني  15و 49عاماً ،املتزوجات أو املقرتنات
بشريك اختذن قراراهتن بأنفسهن فيما يتعلق بالعالقات اجلنسية واستخدام وسائل منع
احلمل واخلدمات الصحية .وتكتسي قدرة النساء والفتيات على اختاذ هذه القرارات احلامسة
ألنفسهن  -والقدرة على تنفيذها  -أمهية أساسية بالنسبة لتمكني املرأة وممارستها حلقوقها
اإلجنابية ممارسة كاملة.

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻤﻟﻨﺎﺻﺐ اﻹدارﻳﺔ) ٢٠١٨ ،ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ

١٢

وﺳﻂ آﺳﻴﺎ وﺟﻨﻮﺑﻬﺎ

١٤

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ*

٢٧

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

٢٩

ﴍق وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

ﺗﻌﺎدل

٣١
٣٧

أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا

٣٧

أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

٣٩

اﻟﻌﺎﻟﻢ

٢٧
٥٠

٣٠

٤٠

١٠

٢٠

ﺻﻔﺮ

* ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا.

يف العديد من البلدان ،يؤدي وجود ثغرات يف األطر القانونية إىل الفشل يف حماية حقوق املرأة

ومن بني تلك البلدان ،يفتقر  68يف املائة منها إىل قوانني لالغتصاب تستند إىل مبدأ
املوافقة .ويف جماالت العمالة واملزايا االقتصادية ،والزواج واألسرة ،لوحظت ثغرات قانونية
لدى  29يف املائة و 24يف املائة من البلدان ،على التوايل .وعلى سبيل املثال ،مل يكن لدى
أكثر من نصف البلدان قوانني معمول هبا تفرض املساواة يف األجر عن العمل ذي القيمة
سن  18عاماً كس ٍن أدىن للزواج بالنسبة للنساء والرجال
املتساوية .وال تتوفر قوانني حتدد ّ
دون استثناء إال لدى أقل من ثلث البلدان.

على مدى السنوات الـ  25املاضية ،متّ إحراز تقدم يف جمال املساواة بني اجلنسني من خالل
سن التشريعات اجلديدة وإصالح القوانني القائمة .ومع ذلك ،ال تزال هناك ثغرات مزعجة.
وقد خلصت إىل هذا االستنتاج دراسةٌ استندت إىل بيانات ُجعت يف عام  2018وغطت
أربعة جماالت قانونية يف  53بلداً .ففي حنو ثلث البلدان اليت مشلتها الدراسة ،متّ العثور على
ثغرات يف األطر القانونية الشاملة وجمال احلياة العامة .وعلى سبيل املثال ،يفتقر ما يقرب
من ثلثي تلك البلدان إىل قوانني تغطي التمييز املباشر وغري املباشر ضد املرأة .ويف جمال
العنف ضد املرأة ،مت العثور على ثغرات قانونية يف أكثر من ربع البلدان اليت مشلتها الدراسة.

تح ّد الثغرات يف التمويل من تنفيذ القوانني والسياسات املتعلقة باملساواة بني الجنسني

هتدف امليزنة املراعية للمنظور اجلنساين إىل ربط االحتياجات السياساتية والقانونية للمساواة
بني اجلنسني بتخصيص املوارد .وعلى الرغم من التقدم احملرز يف تنفيذ امليزنة املراعية للمنظور
اجلنساين على الصعيد العاملي ،ال تزال هناك ثغرات كبرية .فعلى سبيل املثال :ال يزال يتعني
على العديد من البلدان إنشاء نظام شامل لتتبع خمصصات املساواة بني اجلنسني وإتاحة
البيانات للجمهور .وقد وجد حتليل لبيانات عام  2018املأخوذة من  69بلداً ومنطقة أن
 13بلداً ( 19يف املائة) تستويف تلك املعايري بالكامل ،وأن  41بلداً ( 59يف املائة) اقرتبت
من االحتياجات .ويف كثري من األحيان ،تصدر البلدان توجيهات بشأن امليزنة املراعية
للمنظور اجلنساين ،وتستخدم البيانات املصنفة جنسانياً إلرشاد قرارات امليزانية ،وإلجراء
تقييمات لألثر بعد التنفيذ .وكشفت البيانات أيضاً عن ثغرة يف تنفيذ السياسات .ومن بني
جمموعة البلدان نفسها ،كان لدى  90يف املائة منها سياسات وبرامج ملعاجلة الثغرات يف
املساواة بني اجلنسني ،لكن  43يف املائة منها فقط أبلغت عن ختصيص موارد كافية لتنفيذ
تلك السياسات.

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ أﻧﻈﻤﺔ ﻟﺘﺘﺒﻊ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﻴﺰﻧﺔ اﻤﻟﺴﺎواة ﺑﻦﻴ اﻟﺠﻨﺴﻦﻴ،
) ٢٠١٨ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
١٧

٨٣

٢٢
١١

أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ )(٦
٦٧

٧٨

٣٠

٥٠

٢٩

٤٣

١٧

١١

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ )(٩
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ* )(١٠
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ )(٧

٢٩

ﴍق وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ )(٦

٣٣

وﺳﻂ آﺳﻴﺎ وﺟﻨﻮﺑﻬﺎ )(٤

٧٥

٢٢
١٠٠

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى )(٢٧

٢٠

٥٠

٢٥

١١

٥٩
٨٠

اﻟﻌﺎﻟﻢ )(٦٩

١٩
٦٠

ﻻ ﻳﻔﻲ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت

٤٠

٢٠

ﻳﻘﺎرب اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت

ﺻﻔﺮ

ﻳﻔﻲ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ

* ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗﻌﻜﺲ اﻷرﻗﺎم ﺑﻦﻴ ﻗﻮﺳﻦﻴ ﻋﺪد اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻨﻬﺎ.
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ضمان توافر املياه وخدمات
الرصف الصحي للجميع
وإدارتها إدارة مستدامة
املياه العذبة مورد مثني ضروري لصحة اإلنسان ولألمن الغذائي وأمن الطاقة وللقضاء على
الفقر ،فضالً عن ضرورهتا للعديد من اجلوانب األخرى للتنمية املستدامة .وقد وفرت النظم
اإليكولوجية املتعلقة باملياه دائماً مواقع طبيعية للمستوطنات البشرية ،إىل جانب ثروة من
خدمات النظم اإليكولوجية .ومع ذلك ،فإن املياه تتعرض للتهديد شأهنا شأن املوارد
الطبيعية األخرى .فالطلب على املياه يتجاوز النمو السكاين ،ونصف سكان العامل يعانون
بالفعل من شح شديد يف املياه ملدة شهر واحد يف السنة على األقل .وأصبحت معظم
األهنار يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية أكثر تلوثاً اآلن مما كانت عليه يف التسعينات.
وخالل املائة عام املاضية ،ضاع ما يرتاوح بني  50و 70يف املائة من مساحة األراضي الرطبة
الطبيعية يف العامل .ويف حني أنه أحرز تقدم كبري يف زيادة فرص احلصول على مياه الشرب
النظيفة والصرف الصحي ،ال يزال باليني الناس  -ومعظمهم يف املناطق الريفية  -يفتقرون
إىل هذه اخلدمات األساسية .وعلى سبيل االستجابة لذلك ،زاد املاحنون التزاماهتم بتقدمي

املعونة لقطاع املياه بنسبة  37يف املائة بني عامي  2016و .2017وقد أدركت معظم
بلدان العامل أمهية حتسني تنسيق استخدام موارد املياه ووضع خطط متكاملة إلدارهتا .ومع
ذلك ،هناك حاجة إىل مزيد من اجلهد لتحسني الوصول إىل خدمات املياه والصرف
الصحي ،وزيادة معاجلة مياه الصرف ،وتعزيز كفاءة استخدام املياه ،وتوسيع نطاق التعاون
التشغيلي عرب أحواض املياه العابرة للحدود ،ومحاية النظم اإليكولوجية للمياه العذبة
واستعادهتا.

مرسعة لتزويد باليني الناس بخدمات مياه الرشب والرصف الصحي املدارة بأمان
عىل الرغم مما أحرز من تقدم ،هناك حاجة إىل اتخاذ إجراءات
َّ

بني عامي  2000و ،2017ارتفعت نسبة سكان العامل الذين يستخدمون مياه الشرب
املدارة بأمان  -بأعلى مستوى هلذه اخلدمة  -من  61يف املائة إىل  71يف املائة .وقد حتقق
أسرع تقدم يف وسط آسيا وجنوهبا ويف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب .وعموماً،
حيصل  90يف املائة من سكان العامل على خدمات مياه الشرب األساسية على األقل .وعلى
الرغم من هذه املكاسب ،كان  785مليون شخص ال يزالون يفتقرون إىل خدمات مياه
الشرب األساسية يف عام .2017
كما ارتفعت نسبة سكان العامل الذين يستخدمون خدمات الصرف الصحي املدارة بأمان من
 28يف املائة يف عام  2000إىل  45يف املائة يف عام  ،2017حيث حققت شرق وجنوب
شرق آسيا أسرع تقدم .واستخدمت نسبةٌ إضافية من سكان العامل قدرها  30يف املائة
خدمات الصرف الصحي األساسية .وعلى الرغم من هذا التقدم ،كان هناك ما يقدر بنحو
 673مليون شخص (أي  9يف املائة من سكان العامل) ال يزالون ميارسون التغوط يف العراء يف
عام  ،2017ومعظمهم يف جنوب آسيا .وال ب ّد من مضاعفة معدل التقدم السنوي احلايل
لتحقيق وصول مجيع سكان العامل إىل خدمات الصرف الصحي األساسية حبلول عام .2030
ويف عام  ،2017كان لدى ثالثة من كل مخسة أشخاص يف مجيع أحناء العامل مرفق أساسي
لغسل اليدين بالصابون واملاء يف أماكن السكن ،مقارنة بأقل من واحد من كل ثالثة
( 28يف املائة) يف أقل البلدان منواً .ويعين ذلك أن ما يق ّدر بنحو  3باليني من الناس
ما زالوا غري قادرين على غسل أيديهم يف املنزل على النحو املالئم.
ولتوفري اخلدمات األساسية اخلاصة باملياه والصرف الصحي والنظافة الصحية أمهية ليس يف
أماكن اإلقامة وحدها ،ولكن أيضاً يف األماكن العامة اليت يتجمع فيها الناس .ويف عام
 ،2016كان ثلث املدارس االبتدائية مجيعها يفتقر إىل اخلدمات األساسية اخلاصة مبياه
الشرب والصرف الصحي والنظافة الصحية .وقد أثر ذلك سلباً على تعليم وصحة املاليني
من أطفال املدارس ،وخاصة الفتيات الاليت يواجهن احليض .ويفتقر واحد من كل أربعة من
مرافق الرعاية الصحية يف مجيع أحناء العامل أيضاً إىل خدمات مياه الشرب األساسية ،مما يؤثر
على أكثر من بليوين شخص ويزيد من خماطر التعرض للعدوى لدى األشخاص الذين
يلتمسون الرعاية الطبية.

تقريـر أهـداف التنميـة املستدامـة2019 ،
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يؤثر اإلجهاد املائي عىل الناس يف جميع القارات ،مما يتطلب عمالً فوريا ً وجماعيا ً
يعيش بليونان من الناس يف بلدان تعاين من إجهاد مائي مرتفع ،وهناك حنو  4باليني من
الناس يعانون من شح شديد يف املياه ملدة شهر واحد على األقل يف السنة .وخالل القرن
املاضي ،زاد استخدام املياه يف العامل بأكثر من ضعف معدل النمو السكاين .وال يزال هذا
النمو ،إىل جانب التوسع احلضري السريع ،والتنمية االجتماعية  -االقتصادية ،وأمناط
االستهالك املتغرية ،يدفع الطلب على املياه ،ويتفاقم هذا الوضع بسبب تغري املناخ .وحبلول
عام  ،2030يقدر أن حنو  700مليون شخص سيكونون يف عداد النازحني بسبب الشح
الشديد يف املياه.
ويواجه ثلث البلدان حالياً مستويات متوسطة إىل عالية من اإلجهاد املائي .وتقع البلدان
اليت تواجه مستويات عالية من اإلجهاد املائي يف مشال أفريقيا وغرب آسيا ويف وسط آسيا
وجنوهبا .ولتخفيف الضغط على موارد املياه العذبة ،يتعني على كل بلد ومنطقة أن تزيد من
استخدامها ملوارد املياه غري التقليدية ،مثل إعادة استخدام مياه الصرف ،وحتلية املياه،
واالستخدام املباشر ملياه الصرف الزراعي.

ﻣﺴﺘﻮى اﻹﺟﻬﺎد اﻤﻟﺎﺋﻲ :اﺳﺘﻬﻼك اﻤﻟﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ ﻣﻮارد اﻤﻟﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ
اﻤﻟﺘﺠﺪدة ،آﺧﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﺘﻮﻓﺮة) ٢٠١٥-٢٠٠٠ ،ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

 ٧٠وﻣﺎ ﻓﻮق

٢٥-١٠

٧٠-٢٥

أﻗﻞ ﻣﻦ ١٠

تعمل البلدان عىل النهوض باإلدارة املتكاملة ملواردها املائية ،ولكن هناك حاجة إىل إحراز التقدم بوتائر أرسع
ال ب ّد من إدارة املوارد املائية بعناية لضمان استدامتها وتقامسها بني املستخدمني على أساس
منصف .ويُعرف اإلطار العاملي هلذا النهج باإلدارة املتكاملة للموارد املائية ،وهو يغطي
السياسات واملؤسسات وأدوات اإلدارة والتمويل .ومن أصل البلدان الـ  172اليت أبلغت
عن تنفيذها لإلدارة املتكاملة للموارد املائية يف عام  ،2018كانت مستويات التنفيذ لدى
 80يف املائة منها منخفضة إىل متوسطة أو أعلى من ذلك .وهذا يعين أن هذه البلدان
أنشأت أساساً قوياً لتنفيذ عناصر هذا النهج الكثرية .ومع ذلك ،فإن  60يف املائة من
البلدان مل تكن على املسار الصحيح للتمكن من حتقيق غاية عام  2030املتمثلة يف تنفيذ
النهج تنفيذاً كامالً .وهناك حاجة إىل تسريع وترية التقدم ،ال سيما يف جمال التمويل
املستدام .ويف عام  ،2018كانت الدرجة املتوسطة لتنفيذ اإلدارة املتكاملة للموارد املائية
على املستوى العاملي  49من أصل  100درجة.
وتعترب مشاركة اجملتمعات احمللية أساسية لضمان تكييف اإلدارة املتكاملة للموارد املائية مع
السياقات احمللية .وقد ذكر ما نسبته سبعون يف املائة من البلدان أن لديها إجراءات (حمددة
يف السياسة أو القانون) ملشاركة اجملتمعات احمللية يف جمايل إمدادات مياه الشرب وإدارة موارد
املياه يف املناطق الريفية .على أن تنفيذ هذه اإلجراءات مقيد بسبب االفتقار إىل املوارد
البشرية واملالية.

اﻤﻟﻌﺪل اﻤﻟﺘﻮﺳﻂ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻹدارة اﻤﻟﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻤﻟﺎﺋﻴﺔ) ٢٠١٨ ،ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪرﺟﺎت
 ٣٥أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
 ٣٧وﺳﻂ آﺳﻴﺎ وﺟﻨﻮﺑﻬﺎ
 ٣٨أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ*

 ٤٠أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
 ٥٣ﴍق وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
 ٥٥ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ
 ٦٧أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
 ٧٢أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا
 ٤٩اﻟﻌﺎﻟﻢ
٨٠

١٠٠

ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺟﺪا ً

٦٠
ﻣﻨﺨﻔﺾ

٢٠

٤٠
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ﺻﻔﺮ
ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻣﺮﺗﻔﻊ

ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺟﺪا ً

* ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا.

ارتفعت التزامات املعونة املقدمة من املانحني لقطاع املياه بينما ثبت مستوى املدفوعات الفعلية

شهدت املدفوعات الفعلية املوجهة من البلدان املاحنة للمساعدة اإلمنائية الرمسية إىل قطاع
املياه ارتفاعاً خالل عدة سنوات ،حيث بلغت ما يقارب  9.1باليني من الدوالرات يف
عام  .2016غري أن هذه املدفوعات اخنفضت يف الفرتة من عام  2016إىل عام 2017
بنسبة  2يف املائة .وميكن أن يعزى هذا االخنفاض إىل تقييمات أجرهتا اجلهات املاحنة يف
سياق عملية االنتقال من األهداف اإلمنائية لأللفية إىل أهداف التنمية املستدامة ،وهو
يقابل اخنفاض التزامات املساعدة اإلمنائية الرمسية لقطاع املياه بني عامي  2012و2016
(من  12.5بليون دوالر إىل  9.5باليني من الدوالرات) .ومن املشجع أن التزامات
املساعدة اإلمنائية الرمسية ارتفعت بنسبة  36يف املائة بني عامي  2016و ،2017مما يشري
إىل جتدد الرتكيز لدى املاحنني على قطاع املياه .ويُعزى معظم هذه الزيادة الكبرية يف التزامات
املساعدة اإلمنائية الرمسية إىل زيادة االلتزامات إىل ثالثة أضعاف فيما يتعلق باملوارد املائية
الزراعية ،واليت جنمت عن مشاريع جديدة يف جنوب وجنوب شرق آسيا .كما شهدت
االلتزامات املتعلقة بإمدادات املياه والصرف الصحي ارتفاعاً كبرياً خالل تلك الفرتة ،من
 7.6باليني إىل  9.1باليني من الدوالرات ،حيث مت االلتزام بزيادات كبرية من املساعدة
اإلمنائية الرمسية لسياسة قطاع املياه وتنظيمه اإلداري وكذلك لشبكات إمدادات املياه
والصرف الصحي الكبرية.

اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻤﻟﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺗﻬﺎ ﻟﻘﻄﺎع اﻤﻟﻴﺎه٢٠١٧-٢٠٠٠ ،
)ﺑﻤﻼﻳﻦﻴ اﻟﺪوﻻرات اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻌﺎم (٢٠١٦
١٤ ٠٠٠
١٢ ٠٠٠
١٠ ٠٠٠
٨ ٠٠٠
٦ ٠٠٠
٤ ٠٠٠
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اﻤﻟﺪﻓﻮﻋﺎت
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ضمان حصول الجميع بتكلفة
ميسورة عىل خدمات الطاقة
الحديثة واملوثوقة واملستدامة
حيرز العامل تقدماً حنو اهلدف  ،7فهناك دالئل مشجعة على أن الطاقة أصبحت أكثر
استدامة وتوفراً على نطاق واسع .وقد بدأ تسارع الوصول إىل الكهرباء يف البلدان األكثر
فقراً ،واستمرت كفاءة الطاقة يف التحسن ،وحتقق الطاقة املتجددة مكاسب مشهودة يف
قطاع الكهرباء .ومع ذلك ،هناك حاجة إىل مزيد من تركيز االهتمام للتمكن من حتسني
الوصول إىل أنواع وقود وتكنولوجيا الطهي النظيفة واآلمنة لثالثة باليني من الناس ،وللتوسع
يف نطاق استخدام الطاقة املتجددة خارج قطاع الكهرباء ،ولزيادة كهربة أفريقيا جنوب
الصحراء الكربى.

يحصل عىل الكهرباء حاليا ً ما يقرب من  9من كل  10أشخاص ،لكن وصولها إىل الذين ال يحصلون عليها سيتطلب املزيد من الجهود
يزيد عدد الناس الذين يستخدمون الكهرباء اليوم عن عددهم يف أي وقت مضى ،فقد
ارتفعت نسبة سكان العامل احلاصلني على هذه اخلدمة من  83يف املائة يف عام  2010إىل
 87يف املائة يف عام  2015مث تسارع النمو لتصل نسبتهم إىل  89يف املائة يف عام 2017
(أي بزيادة قدرها نقطة مئوية واحدة سنوياً يف العامني املاضيني) .ومع ذلك ،كان هناك
 840مليون شخص يف عام  2017ال حيصلون على هذه اخلدمة األساسية ،ومعظمهم
يعيش يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى .ففي هذه املنطقة ،كان  44يف املائة فقط من
السكان حيصلون على الكهرباء وما زال هناك  573مليوناً من الناس يفتقرون إليها.
وعلى الصعيد العاملي ،طرأ تقدم سريع يف كهربة املناطق الريفية بني عامي  2015و،2017
ولكن ال تزال هناك ثغرة كبرية .ففي عام  ،2017بلغت نسبة تغطية املناطق الريفية 78
يف املائة مقارنة بنسبة  97يف املائة يف املناطق احلضرية .وهذا يعين أن  87يف املائة من
األشخاص الذين ال تتوفر لديهم الكهرباء حالياً يعيشون يف املناطق الريفية .وستواجه جهود
الكهربة يف املستقبل تعقيدات يف الوصول إىل السكان غري احلاصلني على الكهرباء حالياً،
مبا يف ذلك النازحون أو الذين يعيشون يف جمتمعات نائية يصعب الوصول إليها والذين
يرتبطون بشبكة حضرية هشة مثقلة باألعباء.

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﲆ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ٢٠٠٠ ،و) ٢٠١٧ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
٤٤
٦٣
٦٠

٩١
٨٧
٩٥
٩١
٩٨
٩٢
٩٨
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
٨٩
١٠٠

٨٠
٢٠١٧

٢٥

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

٢٩

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ*

وﺳﻂ آﺳﻴﺎ وﺟﻨﻮﺑﻬﺎ
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ
ﴍق وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا

٧٨

اﻟﻌﺎﻟﻢ
٦٠

٤٠

٢٠

ﺻﻔﺮ

٢٠٠٠

* ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا.

ال يزال هناك ثالثة باليني من الناس يفتقرون إىل أنواع وقود وتكنولوجيا الطهي النظيفة ،مما يشكل تهديدا ً خطريا ً لصحة اإلنسان والبيئة
ازداد الوصول إىل أنواع وقود وتكنولوجيا الطهي النظيفة واآلمنة منذ عام  2010مبعدل
 0.5نقطة مئوية سنوياً ،ليغطي  61يف املائة من سكان العامل يف عام  .2017على أن
وتائر النمو هذه بطيئة للغاية ويتعذر معها بلوغ هدف التنمية املستدامة ،وهي ترتك حوايل
فعالة وشديدة التلويث ،األمر
 3باليني شخص ال يزالون يعتمدون على أنظمة للطهي غري ّ
الذي يؤدي إىل ما يقرب من  4ماليني من الوفيات املبكرة كل عام .وال يزال االفتقار إىل
أنواع الوقود والتكنولوجيا النظيفة أحد العوامل الرئيسية اليت تسهم يف ضعف الصحة
وتدهور البيئة ،سواء يف البلدان املنخفضة الدخل أو املتوسطة الدخل.
ويف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،مل يواكب التقدم النمو السكاين من حيث استخدام
الوقود النظيف (مثل الغاز النفطي املسيّل والغاز الطبيعي والكهرباء) واملواقد املتصفة بالكفاءة
يف استهالك الوقود ،وذلك على خالف املناطق األخرى .وستتطلب معاجلة املشكلة اختاذ
إجراءات متضافرة من جانب صناع السياسات للتصدي للعقبات الرئيسية ،مبا فيها عقبات
التوافر ،والقدرة على حتمل التكاليف ،واملوثوقية ،وحمدودية التمويل ،ووعي املستهلك.
تقريـر أهـداف التنميـة املستدامـة2019 ،

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ أﻧﻮاع وﻗﻮد وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻄﻬﻲ
اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ) ٢٠١٧ ،ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻏﺮﻴ ﻣﺘﻮﻓﺮة
ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

36

٩٩-٥٠
١٠٠

ﺻﻔﺮ١٠-
٥٠-١٠

يجب أن يطرأ توسع يف نطاق التقدم املحرز يف قطاع الكهرباء بحيث يشمل النقل والتدفئة للتمكن من بلوغ غاية طموحة يف ميدان الطاقة املتجددة
بلغت حصة الطاقة املتجددة من إمجايل االستهالك النهائي للطاقة  17.5يف املائة يف عام
 ،2016مما ميثل ارتفاعاً من نسبة  16.6يف املائة يف عام  .2010ومن حيث األرقام
املطلقة ،ارتفع استهالك الطاقة املتجددة بنسبة  18يف املائة خالل تلك الفرتة .وزادت
حصة الطاقة املتجددة احلديثة بوترية أسرع ،فارتفعت من  8.6يف املائة يف عام  2010إىل
 10.2يف املائة يف عام  .2016وال تتضمن هذه الفئة استخدام الكتلة احليوية التقليدية،
الفعال للكتلة احليوية الصلبة ،مثل حرق األخشاب أو الفحم
اليت تشري إىل االستخدام غري ّ
أو املواد العضوية األخرى.
ويرتكز معظم النمو الذي شهده ميدان الطاقة املتجددة على قطاع الكهرباء .ويرجع ذلك
أساساً إىل التوسع السريع يف طاقة الرياح والطاقة الشمسية ،وهو ما حتقق بفضل االستمرار
يف دعم السياسات وخفض التكاليف .ومع ذلك ،فإن الكهرباء ال تشكل سوى  20يف
املائة من االستخدام النهائي للطاقة .أما نسبة الـ  80يف املائة املتبقية فهي ترتكز يف قطاعي
التدفئة والنقل ،حيث مل تتمكن مصادر الطاقة املتجددة احلديثة من اخرتاق األسواق العاملية
يف عام  2016إال بنسبة  9يف املائة يف قطاع التدفئة و 3.3يف املائة يف قطاع النقل.
وسوف يتطلب حتقيق الغاية الطموحة هلدف التنمية املستدامة زيادة االهتمام على مستوى
السياسات بنشر مصادر الطاقة املتجددة احلديثة يف كل من هذين القطاعني الرئيسيني.

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻤﻟﺘﺠﺪدة ﰲ إﺟﻤﺎﱄ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ وﺣﺴﺐ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ،
 ٢٠١٠و) ٢٠١٦ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
٣٫٣

٢٤٫١

٣٫٣

٨٫٢

١٥٫٥

٢٠١٠

٩٫٠

١٥٫١

٢٠١٦

١٩٫٨

٢٤٫٠

٢٤٫٠
٨٫٦

١٧٫٥
٢٥

٧٫٩

١٠٫٢
١٥

٢٠

٢٠١٠

٧٫٣
٥

١٠

٢٠١٦
ﺻﻔﺮ

ﻣﺠﻤﻮع اﻻﺳﺘﻬﻼك
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

١٦٫٥

٢٠١٦

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

١٩٫٨

٢٠١٠

اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ

٢٣٫٧

٢٠١٦

اﻟﻨﻘﻞ

٢٫٥

٢٠١٠ ٢٫٥

اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻠﻜﺘﻠﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻤﻟﺘﺠﺪدة اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻳﻤﻜﻦ أﻻ ّ ﺗﺴﺎوي أرﻗﺎم اﻤﻟﺠﺎﻣﻴﻊ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺟﺰاء ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ .واﻤﻟﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺘﺪﻓﺌﺔ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻤﻟﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻷﻏﺮاض ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﺤﺮارة .وﻳﺘﻮاﻓﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻠﻜﺘﻠﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻣﻊ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮارد اﻟﻜﺘﻠﺔ
اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻤﻟﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﴎ ذات اﻟﺪﺧﻞ اﻤﻟﻨﺨﻔﺾ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ أﻧﻮاع أو ﺗﻘﻨﻴﺎت
اﻟﻄﻬﻲ واﻟﺘﺪﻓﺌﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻜﻨﻲ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.

يستمر التحسن يف كفاءة استخدام الطاقة ،ولكن هناك حاجة إىل مزيد من العمل املتضافر لبلوغ غاية هذا الهدف من أهداف التنمية املستدامة
يع ّد حتسني كفاءة استخدام الطاقة  -إىل جانب زيادة الوصول إىل الطاقة والقدرة على حتمل
تكلفتها  -أمراً أساسياً لتحقيق اهلدف العاملي املتمثل يف احل ّد من انبعاثات غازات الدفيئة.
تعرف بأهنا إمجايل إمدادات الطاقة لكل وحدة من
وقد حتسنت كثافة الطاقة األولية ،اليت ّ
الناتج احمللي اإلمجايل ،بنسبة  2.5يف املائة يف عام  ،2016مما ّأدى إىل رفع معدل التحسن
السنوي بني عامي  2010و 2016إىل  2.3يف املائة .وهذا أفضل بكثري من التقدم الذي
أحرز يف الفرتة بني عامي  1990و ،2010عندما كان متوسط التحسن السنوي ال يزيد على
 1.3يف املائة .ومع ذلك ،فإن معدل التحسن ال يزال دون الغاية احملددة يف إطار هذا اهلدف
من أهداف التنمية املستدامة وهي  2.7يف املائة على األقل .وإضافة لذلك ،تشري أحدث
التقديرات املتعلقة بعامي  2017و 2018إىل أن التحسن آخذ يف التباطؤ.
وللتمكن من زيادة التقدم ،ستحتاج احلكومات إىل مضاعفة طموحاهتا يف جمال كفاءة الطاقة.
وحلسن احلظ ،هناك جمموعة من اخليارات املتاحة يف جمال السياسات ،وقد نفذت مجيعها يف
شكل ما ،لتحفيز املكاسب يف الكفاءة وتوفري األسس الختاذ إجراءات أكثر فعالية.

ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺤﺴﻦ ﰲ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ٢٠١٠-١٩٩٠ ،و) ٢٠١٦-٢٠١٠ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
٠٫١
٠٫٣

٠٫٩-

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ*

٠٫٤٠٫٨-

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ

١٫٠-

١٫١-

١٫٥١٫٨-

١٫١١٫٧١٫٣١٫٣ﺻﻔﺮ

١

١-

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

٢٫١-

أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا

٢٫٢-

وﺳﻂ آﺳﻴﺎ وﺟﻨﻮﺑﻬﺎ

٢٫٥-

ﴍق وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

٣٫٤-

اﻟﻌﺎﻟﻢ

٢٫٣٢-

٣-

٤-

٢٠١٠-١٩٩٠

٢٠١٦-٢٠١٠
* ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا.

يرتفع التمويل الدويل للطاقة املتجددة يف البلدان النامية بشكل حاد

يف الفرتة بني عامي  2000و ،2009تراوحت التزامات التمويل الدويل الرمسي للطاقة
النظيفة واملتجددة يف البلدان النامية ما بني بليون دوالر و 4باليني دوالر سنوياً .وقد
ارتفعت إىل  9.9باليني دوالر يف عام  2010وإىل  18.6بليون دوالر حبلول عام
 ،2016أي بزيادة عشرة أضعاف منذ أوائل العقد األول من هذا القرن .وهناك تقلب كبري
يف التدفقات املالية السنوية ،مما يرجع أساساً إىل توقيت االستثمارات الكربى يف ميدان
الطاقة الكهرومائية .على أن حصة الطاقة الكهرومائية من إمجايل التدفقات اخنفضت
عموماً من  60يف املائة يف الفرتة  2009-2000إىل حوايل  40يف املائة يف الفرتة
 ،2016-2010بينما زادت حصة طاقة الرياح والطاقة احلرارية األرضية وبشكل خاص
الطاقة الشمسية .كما ارتفع متوسط حجم املشروع الواحد من  10ماليني دوالر يف الفرتة
 2009-2000إىل  19مليون دوالر يف الفرتة .2016-2014

اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻤﻟﻮﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر رﺳﻤﻴﺔ إﱃ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ واﻤﻟﺘﺠﺪدة٢٠١٦-٢٠٠٠ ،
)ﺑﺒﻼﻳﻦﻴ اﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻋﺎم  ٢٠١٦اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ(

٢٠
١٦
١٢
٨
٤

٢٠١٦
ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻤﻟﺘﺠﺪدة اﻷﺧﺮى

٢٠٠٨

٢٠١٢
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﺮارﻳﺔ
اﻷرﺿﻴﺔ

٢٠٠٤
ﻃﺎﻗﺔ
اﻟﺮﻳﺎح

اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ

٢٠٠٠

ﺻﻔﺮ

اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻜﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ

ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗﺸﻤﻞ ﻓﺌﺔ ”ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻤﻟﺘﺠﺪدة اﻷﺧﺮى“ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وأﺷﻜﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻤﻟﺘﺠﺪدة اﻷﺧﺮى.
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تعزيز النمو االقتصادي املطرد
والشامل للجميع واملستدام،
والعمالة الكاملة واملنتجة،
وتوفري العمل الالئق للجميع
ميكن للنمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع أن يدفع بعجلة التقدم وأن خيلق فرص
حيسن مستويات املعيشة .وقد ارتفع على الصعيد العاملي نصيب
العمل الالئقة للجميع وأن ّ
الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي ،كما ارتفعت إنتاجية العمل ،واخنفضت البطالة إىل
مستويات ما قبل األزمة املالية .ومع ذلك ،فإن تباطؤ النمو يدفع إىل إعادة التفكري يف
السياسات االقتصادية واالجتماعية لتحقيق غايات اهلدف  8التحويلية :بلوغ أهداف
النمو االقتصادي يف أقل البلدان منواً؛ وزيادة فرص العمل ،وخاصة للشباب؛ واحل ّد من عدم
املساواة بني املناطق والفئات العمرية واجلنسني؛ والتخفيف من العمالة غري الرمسية؛ وتعزيز
بيئات عمل آمنة ومأمونة جلميع العمال.

بدأ النمو االقتصادي يف أقل البلدان نموا ً يف االرتفاع مرة أخرى ،لكن الغاية املتمثلة يف نسبة الـ  7يف املائة ال تزال بعيدة املنال

ارتفع نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي  -الذي ميثل متوسط مستوى
املعيشة  -على مستوى العامل بنسبة  1.9يف املائة يف عام  ،2017مقارنةً بنسبة
 1.3يف املائة يف عام  .2016ومن املتوقع أن يظل هذا النمو ثابتاً عند حوايل  2يف املائة
حىت عام  .2020ويف أقل البلدان منواً ،ترمي غاية هذا اهلدف من أهداف التنمية املستدامة
إىل حتقيق منو حقيقي يف الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة  7يف املائة على األقل .وقد تسارع
يف هذه البلدان منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي من متوسط سنوي قدره  5.8يف املائة
خالل الفرتة  ،2004-2000ليصل إىل  7.1يف املائة يف الفرتة  ،2009-2005ليعود
بعدها إىل التباطؤ حىت نسبة  4.8يف املائة يف الفرتة  .2017-2010ومن املتوقع أن يرتفع
النمو يف أقل البلدان منواً إىل  5.7يف املائة يف عام  2020بسبب الظروف االقتصادية
اخلارجية املواتية ،إىل جانب استقرار أسعار السلع األساسية ،مما يشجع التدفقات املالية
واالستثمارات يف مشاريع املوارد الطبيعية ويف البنية التحتية .ومع ذلك ،فإن هذا ال حيقق
الغاية املنشودة .وهناك حاجة إىل سياسات تشجع التنويع االقتصادي يف هذه البلدان
لضمان استدامة طويلة األجل ولتحقيق منو أكثر مشوالً.

ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻤﻟﺤﲇ اﻹﺟﻤﺎﱄ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﰲ أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮاً٢٠١٧-٢٠٠٠ ،
)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

١٠

٨

٦

٤

٢٠١٥

٢٠١٧

٢٠٠٥

٢٠١٠

٢٠٠٠

٢

إنتاجية العمل آخذة يف االرتفاع ،مع أن هناك تباينات واسعة بني املناطق
منذ الرتاجع االقتصادي العاملي يف عام  ،2009أخذت إنتاجية العمل (وهي تقاس كناتج
حملي إمجايل لكل شخص حاصل على عمل) يف االرتفاع يف مجيع أحناء العامل ،وحققت
معدالت منو سنوية إجيابية مستمرة منذ عام  .2010ويف عام  ،2018زادت إنتاجية العمل
بنسبة  2.1يف املائة على املستوى العاملي ،مما يعترب أعلى معدل منو سنوي منذ عام .2010
ومع ذلك ،هناك تباينات واسعة بني املناطق .فخالل الفرتة بني عامي  2017و،2018
منا الناتج املتوسط لكل عامل يف وسط آسيا وجنوهبا ( 4.8يف املائة) ويف شرق وجنوب شرق
آسيا ( 4.2يف املائة) ،يف حني أنه مل حيقق تغرياً يُذكر ال يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
( 0.3يف املائة) وال يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ( 0.5يف املائة).

ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻤﻟﺤﲇ اﻹﺟﻤﺎﱄ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞ ٢٠١٥ ،و٢٠١٨
)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
٠٫١
٠٫٣

٢٫١

٤٫٨

٢٫٠

٣٫٨
٤٫٢
٤٫٠

٥

٤
٢٠١٨
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١٫٥-

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ

١٫٤
١٫٣

أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﴍق وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
وﺳﻂ آﺳﻴﺎ وﺟﻨﻮﺑﻬﺎ

٢٫١

تقريـر أهـداف التنميـة املستدامـة2019 ،

٠٫٥
٠٫٨
١٫١

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

٣

٢
٢٠١٥

١٫٦
١

اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺻﻔﺮ

١-

٢-

ال تزال العمالة غري الرسمية تمثل تحديا ً كبريا ً أمام الهدف املتمثل يف
توفري العمل الالئق للجميع

تقدم الثغرة املستمرة يف األجور بني النساء والرجال تذكريا ً صارخا ً
بعدم املساواة بني الجنسني

ال تزال العمالة غري الرمسية منتشرة يف مجيع أحناء العامل النامي .واستناداً إىل أحدث البيانات
املتاحة عن  54بلداً نامياً ،ومن أصل ثالثة أرباع البلدان ،يعمل يف عمالة غري رمسية أكثر
من نصف احلاصلني على عمل يف القطاعات غري الزراعية .ويف حوايل  70يف املائة من
البلدان ،تزيد نسبة العمالة غري الرمسية يف القطاعات غري الزراعية بني النساء عن نسبتها بني
الرجال .وتستدعي هذه النتائج اهتماماً عاجالً من جانب صناع السياسات بالنظر إىل
ما للعمل غري الرمسي من أثر ضار على اإليرادات واحلماية االجتماعية والسالمة املهنية
والصحة وظروف العمل عموماً .وترتبط العمالة غري الرمسية بارتفاع معدالت الفقر وتشكل
حتدياً كبرياً أمام بلوغ اهلدف املتمثل يف توفري العمل الالئق للجميع.

ال تزال املرأة تكسب أقل من الرجل .وقد وجد حتليل آلخر البيانات املتاحة عن  62بلداً
أن متوسط األجر بالساعة للرجال يزيد بنسبة  12يف املائة عن متوسطه بالساعة بالنسبة
للنساء .وعالوة على ذلك ،يتميز الرجل عن املرأة يف األجور يف كل فئة مهنية رئيسية
يف  49بلداً من البلدان اليت تتوفر عنها بيانات ذات صلة .ويتجاوز متوسط الثغرة
يف األجور بني اجلنسني  20يف املائة يف املهن اإلدارية واملهنية وبني العاملني يف املهن واحلرف
التجارية ومشغلي وجممعي آليات املصانع .وجذور الثغرات يف األجور بني اجلنسني متأصلة
يف األعراف االجتماعية الصارمة ويف التوقعات الثقافية بشأن أدوار املرأة يف اجملتمع .وعندما
تقرتن هذه الثغرات بفوارق يف فرص احلصول على عمل وباخنفاض إمكانية احلصول على
احلماية االجتماعية ،فإهنا ميكن أن تؤدي إىل فوارق طويلة األجل يف الدخل وإىل اإلضرار
باملساواة بني اجلنسني حالياً ويف املستقبل.

معدل البطالة العاملي يف انخفاض مستمر ،لكنه ال يزال مرتفعا ً يف بعض املناطق وبني الشباب
تعاىف معدل البطالة العاملي أخرياً من األزمة املالية العاملية لعام  .2009ويف عام ،2018
وصل إىل  5يف املائة ،وهو ما يعادل مستوى ما قبل األزمة .ومع ذلك ،هناك تباينات كبرية
عرب املناطق والفئات العمرية .ففي عام  ،2018كانت معدالت البطالة يف مشال أفريقيا
وغرب آسيا ( 9.9يف املائة) وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ( 8.0يف املائة) أعلى
بـمعدل مرتني ونصف املرة من معدالهتا يف وسط آسيا وجنوهبا ( 3.2يف املائة) .ويف حني
أن التباينات بني اجلنسني يف معدالت البطالة تقل عن  1يف املائة على املستوى العاملي،
فإهنا مثرية للقلق يف بعض املناطق ،من قبيل غرب آسيا ومشال أفريقيا ،حيث كان معدل
البطالة بني النساء يف عام  2018أعلى بـ  8نقاط مئوية عنه بني الرجال؛ أما يف أمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،فقد كان معدل البطالة بني النساء أعلى بنحو  3نقاط
مئوية منه بني الرجال .وعالوة على ذلك ،كان معدل البطالة بني الشباب أعلى بثالث
مرات منه بني البالغني .ويف عام  ،2018كان معدل البطالة بني الشباب  12يف املائة
مقارنة بـ  4يف املائة بني البالغني.

ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،ﺣﺴﺐ اﻤﻟﻨﻄﻘﺔ واﻟﻌﻤﺮ واﻟﺠﻨﺲ) ٢٠١٨ ،ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

٣٫٩
٣٫٥
٣٫٢

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا
ﴍق وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ*
وﺳﻂ آﺳﻴﺎ وﺟﻨﻮﺑﻬﺎ

٣٫٨

ﺷﺒﺎب ) ٢٤-١٥ﺳﻨﺔ(
ﺑﺎﻟﻐﻮن ) ٢٥ﺳﻨﺔ وأﻛﺜﺮ(

اﻟﻌﻤﺮ

ﻧﺴﺎء
رﺟﺎل

اﻟﺠﻨﺲ

٩٫٩
٨٫٠

اﻤﻟﻨﻄﻘﺔ

٥٫٩
٥٫٨
٥٫٢

١١٫٨
٥٫٤
٤٫٧

اﻟﻌﺎﻟﻢ

٥٫٠
١٠

١٢

٨

٦

٤

ﺻﻔﺮ

٢

* ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا.

ال يُستفاد بفعالية من مواهب وطاقات خمس شباب العالم

يف عام  ،2018مل يكن ُخس الشباب يف العامل ملتحقني بالتعليم أو العمل أو التدريب.
وبعبارة أخرى ،فإهنم كانوا ال يكتسبون أي خربة مهنية وال حيصلون على املهارات
أو يطوروهنا من خالل الربامج التعليمية أو املهنية خالل مرحلة تكوينية من مراحل احلياة.
ويعترب الوضع أشد خطورة يف وسط آسيا وجنوهبا ويف مشال أفريقيا وغرب آسيا ،حيث
يندرج أكثر من ربع الشباب يف هذه الفئة.
واالختالفات بني اجلنسني يف هذا الصدد واسعة االنتشار .ففي عام  ،2018كانت
احتماالت العطالة عن العمل أو الوجود خارج نطاق القوة العاملة دون االلتحاق مبدرسة
أو بربنامج تدرييب بني الشابات أكثر من ضعفها بني الشبان (بلغت نسبة عدم التحاق
الشابات بالتعليم أو العمل أو التدريب  30يف املائة مقابل  13يف املائة بني الشبان) .ويف
وسط آسيا وجنوهبا ،كان  46يف املائة من الشابات يصنفن ضمن هذه الفئة يف مقابل
 10يف املائة من الشبان.

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻏﺮﻴ اﻤﻟﻠﺘﺤﻘﻦﻴ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﺘﺪرﻳﺐ ،ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ٢٠١٨ ،
)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

٥٠

٤٦
٤٠
٣٨
٣٠

٢٩
٢١

١٣

اﻟﻌﺎﻟﻢ

اﻤﻟﺠﻤﻮع
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٢٥

٢٢
١٥
١٤ ١٦ ١٢
١٣
١١٫٦

١٧
١٢

أوروﺑﺎ أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ ﴍق
وﺟﻨﻮب
وأﻣﺮﻳﻜﺎ
ﴍق
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
آﺳﻴﺎ
ﺷﺒﺎن
ﺷﺎﺑﺎت

٢٠
١٦

٢٧

٢٧

٢٢
١٤

٣٠

٢٠
١٦
١٠

ﺷﻤﺎل وﺳﻂ آﺳﻴﺎ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ أﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺟﻨﻮب اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﺟﻨﻮﺑﻬﺎ
اﻟﺼﺤﺮاء وﻣﻨﻄﻘﺔ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ
اﻟﺒﺤﺮ
اﻟﻜﱪى
اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

١٠

ﺻﻔﺮ
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إقامة بُنى تحتية قادرة عىل
الصمود ،وتحفيز التصنيع
املستدام الشامل للجميع،
وتشجيع االبتكار
ميكن للتصنيع املستدام والشامل للجميع ،إىل جانب االبتكار والبنية التحتية ،أن يطلق
العنان لقوى اقتصادية ديناميكية وتنافسية تولد فرص العمل والدخل .وتلعب هذه العناصر
دوراً رئيسياً يف األخذ بالتكنولوجيات اجلديدة وتعزيزها ،وتسهيل التجارة الدولية ومتكني
استخدام املوارد بكفاءة .ومع ذلك ،ال يزال الطريق طويالً أمام العامل لتحقيق االستفادة
الكاملة من هذه اإلمكانات .وحتتاج أقل البلدان منواً ،على وجه اخلصوص ،إىل تسريع
تطوير قطاع الصناعات التحويلية لديها إذا أرادت حتقيق غاية عام  ،2030وعليها أيضاً
أن تضاعف االستثمار يف البحث العلمي واالبتكار .ومن الناحية اإلجيابية ،حتقق االخنفاض
يف كثافة الكربون يف الصناعات التحويلية مبعدل سنوي يقارب  3يف املائة بني عامي
 2010و ،2016مما يدل على الفصل عموماً بني انبعاثات ثاين أكسيد الكربون ومنو

الناتج احمللي اإلمجايل .ووصل إمجايل التدفقات الرمسية املوجهة إلقامة البنية التحتية
االقتصادية يف البلدان النامية إىل  59بليون دوالر يف عام  ،2017أي بزيادة قدرها 32.5
يف املائة بالقيمة احلقيقية منذ عام  .2010وعالوة على ذلك ،حتققت مكاسب مشهودة
يف جمال االرتباط بشبكات االتصال اإللكرتوين املتنقل.

عىل الرغم مما أحرز من تقدم يف اآلونة األخرية ،ال يزال التصنيع يف أقل البلدان نموا ً بطيئا ً للغاية وال يمكنه بلوغ الغاية املحددة لعام 2030

يف عام  ،2018تباطأ منو الصناعات التحويلية يف املناطق النامية ويف املناطق املتقدمة ،مما
يعزى إىل ح ّد كبري إىل احلواجز التجارية واجلمركية الناشئة اليت تقيد االستثمار كما تقيد
التوسع يف املستقبل .وعلى الرغم من التباطؤ ،فإن احلصة العاملية من القيمة املضافة للصناعة
التحويلية يف الناتج احمللي اإلمجايل زادت بشكل هامشي  -من  15.9يف املائة يف عام
 2008إىل  16.5يف املائة يف عام  ،2018عندما بدأت يف الثبات عند هذه النسبة .ويف
أقل البلدان منواً ،ارتفعت حصة الصناعات التحويلية من الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة
 2.5يف املائة سنوياً بني عامي  2015و .2018ومع ذلك ،ال تزال وترية االرتفاع هذه
أقل مما يلزم ملضاعفة القيمة املضافة للصناعة التحويلية يف الناتج احمللي اإلمجايل حبلول عام
 ،2030األمر الذي يستدعي اختاذ إجراءات سريعة .وال تزال التباينات يف اإلنتاجية
الصناعية صارخة بني الدول الغنية والفقرية .فعلى سبيل املثال ،بلغ متوسط القيمة املضافة
للصناعة التحويلية للفرد الواحد  114دوالراً فقط يف أقل البلدان منواً مقابل  4 938دوالراً
يف أوروبا وأمريكا الشمالية يف عام .2018

ﺣﺼﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻤﻟﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻤﻟﺤﲇ اﻹﺟﻤﺎﱄ ٢٠٠٨ ،و٢٠١٨
)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
٧

٨

١٥

٢٦

١٥
١٦

٢٥

١٠
١٠
١١
١٢

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ*

٥

أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا

٦

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

١٣
١٣٫٤
١٣

أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
وﺳﻂ آﺳﻴﺎ وﺟﻨﻮﺑﻬﺎ
ﴍق وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
١٠

٢٢

٣٠

٢٥

٢٠١٨

أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً

١٣
١٢
١١
١٨

٢٠

اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻏﺮﻴ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ
اﻟﺪول اﻟﺠﺰرﻳﺔ اﻟﺼﻐﺮﻴة اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

١٥٫٩
١٦٫٥
١٥

اﻟﻌﺎﻟﻢ
١٠

٥

ﺻﻔﺮ

٢٠٠٨

* ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا.

تفتقر الصناعات الصغرية يف البلدان األشد فقرا ً إىل الخدمات املالية التي تحتاج إليها للتمكن من النمو واالبتكار
تشكل الصناعات الصغرية العمود الفقري للتنمية الصناعية يف البلدان النامية .فبقدر صغري
نسبياً من االستثمارات الرأمسالية وبقاعدة موارد حملية يف الغالب ،تولد الصناعات الصغرية
قدراً كبرياً من العمالة والعمالة الذاتية .ومع ذلك ،فإن أحد أكرب التحديات اليت تواجه
هذه الصناعات هو الوصول إىل القروض أو خطوط االئتمان ألغراض األنشطة التجارية
اليومية .وللتمويل الكايف أمهية بالغة لنمو هذه الصناعات ،فهو مي ّكنها من االبتكار وحتسني
الكفاءة والتوسع يف أسواق جديدة وخلق فرص عمل جديدة .ويف حني أن  31.5يف املائة
من الصناعات الصغرية (الصناعة التحويلية واخلدمات) على املستوى العاملي تستفيد من
القروض أو خطوط االئتمان ،فإن هناك اختالفات بارزة بني املناطق .فعلى سبيل املثال،
حيصل أكثر من نصف مجيع الصناعات الصغرية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
على هذه األنواع من اخلدمات املالية ،وذلك مقابل  20.7يف املائة يف أفريقيا جنوب
الصحراء الكربى.

ﻧﺴﺒﺔ اﻤﻟﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮﻴة ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ
ﻋﲆ ﻗﺮض أو ﺧﻂ اﺋﺘﻤﺎن ،اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺣﺪث) ٢٠١٨-٢٠٠٩ ،ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

 ٧٥-٦٠وﻣﺎ ﻓﻮق
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٦٠-٤٥

٤٥-٣٠

٣٠-١٥

ﺻﻔﺮ١٥-

يشهد التصنيع األعىل تقنية نموا ً يف جميع أنحاء العالم ،باستثناء أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
شهدت السنوات األخرية ابتعاداً متواصالً عن أنشطة الصناعات التحويلية القائمة على
املوارد واملنخفضة التقنية باجتاه األنشطة ذات تقنية من متوسطة إىل عالية .وتنتج قطاعات
التصنيع األعلى تقنية ،واليت تعتمد غالباً على أحدث التكنولوجيات ،جمموعة واسعة من
السلع االستهالكية ،من أجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون وأجهزة االتصاالت األخرى إىل
األدوات املنزلية وغريها من األجهزة املنزلية .ومييل الطلب على هذه املنتجات إىل االرتفاع
مع ارتفاع مستويات الدخل.
وقد ارتفعت حصة الصناعات ذات التقنية املتوسطة والعالية من إمجايل القيمة املضافة
للصناعة التحويلية من  40.5يف املائة يف عام  2000إىل  44.7يف املائة يف عام ،2016
مع وجود اختالفات كبرية بني املناطق .ففي شرق وجنوب شرق آسيا ويف أوروبا وأمريكا
الشمالية ،على سبيل املثال ،جاء أكثر من  47يف املائة من إمجايل القيمة املضافة للصناعة
التحويلية من القطاعات األعلى تقنية يف عام  .2016ويف املقابل ،فإن حصة أوقيانوسيا
(باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا) وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى بلغت  1.9يف املائة
و 14.9يف املائة ،على التوايل .ويف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،اخنفضت يف الواقع
نسبة القيمة املضافة للصناعة التحويلية ذات التقنية املتوسطة والعالية من إمجايل تلك القيمة
املضافة بني عامي  2000و ،2016بينما ارتفعت يف مجيع املناطق األخرى.

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻤﻟﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ذات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻤﻟﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻤﻟﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ٢٠٠٠ ،و ) ٢٠١٦ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
١٨
٢٥
٢٦
٢٧

٣٤
٤٧٫٤
٤٧
٤٧٫٧

١٤٫٩

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
وﺳﻂ آﺳﻴﺎ وﺟﻨﻮﺑﻬﺎ

٢٩

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ
أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﴍق وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
١٨

٥٩

٨
١٠

أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً

١٠

اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻏﺮﻴ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ

٥٥

٥٠

٦٠

٢٠١٦

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا

٣٠
٢٩

٣٥

٤٢

١٫٥
١٫٩

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ*

٤٠٫٥
٤٤٫٧
٤٠

اﻟﺪول اﻟﺠﺰرﻳﺔ اﻟﺼﻐﺮﻴة اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻢ
٣٠

٢٠

١٠

ﺻﻔﺮ

٢٠٠٠

* ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا.

بلغ اإلنفاق العاملي عىل البحث والتطوير  2تريليون دوالر سنوياً ،مع وجود تباينات واسعة بني البلدان
ارتفعت نسبة الناتج احمللي اإلمجايل العاملي املستثمر يف البحث والتطوير من  1.52يف املائة
يف عام  2000إىل  1.68يف املائة يف عام  .2016وبالقيمة املطلقة ،بلغت االستثمارات
العاملية يف جمال البحث والتطوير  2تريليون دوالر (مبعادل القوة الشرائية) يف عام ،2016
بعد أن كانت  739بليون دوالر يف عام  ،2000مما ميثل معدل منو سنوي متوسط قدره
 4.3يف املائة عند تعديل النسبة الحتساب التضخم .وهناك تباينات واسعة بني املناطق.
ففي أوروبا وأمريكا الشمالية ،أنفق ما نسبته  2.21يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل على
البحث والتطوير يف عام  ،2016مقارنة مبا نسبته  0.42يف املائة و 0.83يف املائة يف أفريقيا
جنوب الصحراء الكربى وغرب آسيا ،على التوايل .وتشري هذه التباينات إىل استمرار احلاجة
إىل دعم قوي على مستوى السياسات لزيادة متويل البحث والتطوير يف املناطق النامية.

إﺟﻤﺎﱄ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺪاﺧﲇ ﻋﲆ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻤﻟﺤﲇ اﻹﺟﻤﺎﱄ،
 ٢٠١٦أو أﺣﺪث ﺳﻨﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

٢٫٠٠-١٫٠١

 ٢٫٠١وﻣﺎ ﻓﻮق

١٫٠٠-٠٫٥١

٠٫٥٠-٠٫٢٦

٠٫٢٥-٠٫٠٠

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻏﺮﻴ ﻣﺘﻮﻓﺮة

يعيش جميع الناس تقريبا ً يف مناطق تغطيها الشبكات الخلوية املتنقلة ،ولكن تكاليف استعمال هذه الشبكات ليست يف متناول الجميع

تظل اتصاالت اإلنرتنت ذات النطاق العريض الثابت بعيدة عن متناول كثري من الناس .لكن
التغطية بإشارات خلوية متنقلة وإنرتنت ذات نطاق عريض متنقل توسعت بسرعة ،وقد
وصلت اآلن إىل مجيع سكان العامل تقريباً .ويف عام  ،2018كان  96يف املائة من سكان
العامل يعيشون ضمن التغطية بإشارة خلوية متنقلة ،كما أن بإمكان  90يف املائة من الناس
الوصول إىل اإلنرتنت عرب شبكة اجليل الثالث ( )3Gأو عرب شبكة أعلى جودة .ومع ذلك،
وبينما يعيش معظم الناس ضمن نطاق التغطية ،فإن االستفادة من هذه التغطية ليست يف
متناول اجلميع .فتكلفة الوصول إىل الشبكات اخللوية املتنقلة واإلنرتنت ذات النطاق العريض
ال تزال عالية للغاية بالنسبة للكثريين ،وال سيما للفئات السكانية األكثر حرماناً واألشد
تعرضاً للخطر .ويف الواقع ،ال يستخدم اإلنرتنت حالياً إال أكثر من نصف سكان العامل
بقليل ،ومعدالت هذا االستخدام منخفضة يف أقل البلدان منواً (حوايل  20يف املائة).

ﻋﺪد اﻟﻨﺎس اﻟﺤﺎﺻﻠﻦﻴ ﻋﲆ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﺧﻠﻮﻳﺔ ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ ،ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ،
) ٢٠١٨-٢٠٠٧ﺑﺎﻟﺒﻼﻳﻦﻴ(

٨
٧
٦
٥
٤
٣
٢
١

٢٠١٨
ﺗﻘﺪﻳﺮات
ﺳﻜﺎن
اﻟﻌﺎﻟﻢ

٢٠١٦
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ
اﻹﻧﱰﻧﺖ

٢٠١٣
ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ
اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

٢٠١٠
ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ
اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

٢٠٠٧

ﺻﻔﺮ

ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻄﻮر ﻃﻮﻳﻞ
اﻷﺟﻞ ) (LTEأو أﻋﲆ

ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ” :اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ“ ) (LTEﻫﻮ ﻣﻌﻴﺎر ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﴪﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﴪﻋﺎت أﻋﲆ ﻣﻦ
ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ) (3Gوﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻤﻟﻌﺎﻳﺮﻴ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ).(4G
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الح ّد من انعدام املساواة داخل
البلدان وفيما بينها

يع ّد عدم املساواة داخل البلدان وفيما بينها مصدر قلق دائم ،على الرغم من التقدم احملرز
يف بعض اجملاالت .ويستمر ارتفاع معدالت انعدام املساواة يف الدخل يف أحناء كثرية من
العامل ،مع أن شرحية الـ  40يف املائة الدنيا من السكان يف معظم البلدان تشهد زيادة يف
الدخل .وهناك حاجة إىل مزيد من الرتكيز للح ّد من انعدام املساواة يف الدخل وغريه من
أوجه عدم املساواة ،مبا يف ذلك تلك املتعلقة بالوصول إىل سوق العمل والتجارة .وعلى
وجه التحديد ،هناك حاجة إىل بذل جهود إضافية لزيادة الوصول إىل مستوى الصفر يف
التعريفات اجلمركية املفروضة على صادرات البلدان األكثر فقراً ،وكذلك لتقدمي املساعدة

التقنية ألقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية اليت تسعى إىل االستفادة من الوضع
التجاري التفضيلي.

تُظهر البيانات تباينا ً يف التقدم املحرز يف تقاسم الرخاء داخل البلدان

لقياس ما إذا كان أفقر الناس يف بلد ما يشاركون يف التقدم االقتصادي ،من املفيد مقارنة
منو دخل األسرة (أو استهالكها) لدى شرحية الـ  40يف املائة األشد فقراً ،بالنمو يف دخل
جمموع السكان ككل .ويوفر ذلك أحد الدالئل على ما إذا كان السكان يف شرحية الـ 40
يف املائة األدىن على سلم الدخل يف البلد املعين تنال قسطاً من الرخاء العام.
وقد كانت النتائج متباينة يف  92من البلدان اليت لديها بيانات صاحلة للمقارنة خالل الفرتة
بني عامي  2011و .2016ففي  69بلداً ،شهدت شرحية الـ  40يف املائة األشد فقراً
زيادة يف دخلها ولكن كان هناك تباينات كبرية بني البلدان .ويف  50من هذه البلدان
الـ  ،69كان منو الدخل يف شرحية الـ  40يف املائة األشد فقراً أسرع من املتوسط الوطين.
ومع ذلك ،تبقى حصة هذه الشرحية أقل من  25يف املائة من إمجايل الدخل .ويف كثري من
البلدان ،ترتفع حصة دخل شرحية الـ  1يف املائة العليا.
على أن البيانات املستخدمة يف قياس دخل األسرة ألغراض هذا التحليل كانت حمدودة.
فهناك  13بلداً فقط يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى لديها بيانات عن منو الدخل يف
الفرتة األخرية .ويشري ذلك إىل احلاجة املستمرة إىل حتسني مجع البيانات وبناء القدرات
اإلحصائية ،ال سيما يف أشد البلدان فقراً.

ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮد ﻟﺪى ﴍﻳﺤﺔ اﻟـ  ٤٠ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺈﺟﻤﺎﱄ اﻟﺴﻜﺎن) ٢٠١٦-٢٠١١ ،ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

edge.

ubble and

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺻﻔﺮ إﱃ ٠٫٥
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٠٫٥إﱃ ٢٫٠
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٢٫٠إﱃ ٤٫٠
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٤٫٠إﱃ ٦٫٠
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٦٫٠إﱃ ١٠٫٠

 ١٠٫٠إﱃ ٦٫٠-أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٦٫٠-إﱃ ٤٫٠-
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٤٫٠-إﱃ ٢٫٠-
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٢٫٠-إﱃ ٠٫٥-
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٠٫٥-إﱃ ﺻﻔﺮ

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻏﺮﻴ ﻣﺘﻮﻓﺮة

يمكن للبلدان الغنية والفقرية عىل ح ّد سواء أن تستفيد من السياسات
التي تعزز املساواة وشمول الجميع

تحتاج البلدان التي لديها نسبة عالية من القروض املتعثرة إىل االهتمام
بصحة أنظمتها املرصفية

يتمثل أحد األهداف اإلمنائية املهمة لكثري من البلدان يف ختفيف انعدام املساواة ومعاجلة
سبل اإلدماج االجتماعي .ويتمثل أحد مؤشرات الفقر النسيب وانعدام املساواة يف نسبة
السكان الذين يعيشون على دخل يقل عن  50يف املائة من متوسط الدخل لدى جمموع
السكان .وأظهر حتليل للبيانات من  110من البلدان املرتفعة الدخل واملنخفضة الدخل
أن البلد الوسيط لديه  14يف املائة من السكان الذين تقل مستويات دخلهم عن ذلك احل ّد
األدىن .أما البلدان اليت تشهد أعلى مستويات انعدام املساواة فلديها  26يف املائة من
السكان يعيشون على دخل يقل عن احل ّد األدىن ،يف حني أن النسبة املقابلة لدى البلدان
األكثر مساواة بلغت  3يف املائة .لكن البلدان الغنية والبلدان الفقرية لديها مستويات عالية
ومنخفضة من انعدام املساواة .وال يرتبط انعدام املساواة يف الدخل ارتباطاً قوياً بالفقر
أو بالثراء ،والسياسات اليت تعزز املساواة ومشول اجلميع هلا أمهية بالنسبة جلميع السكان.

استقرار النظام املايل ألي بلد هو املفتاح لتخصيص املوارد بكفاءة ،وإدارة املخاطر ،وضمان
حتقيق أهداف االقتصاد الكلي اليت تعود بالنفع على اجلميع .ويتمثل أحد مقاييس
االستقرار املايل يف نسبة القروض املتعثرة إىل جمموع القروض املقدمة ألصحاب الودائع يف
النظام املصريف .وقد أظهر حتليل ل ـ  138بلداً يف الفرتة من  2010إىل  ،2017أن القروض
املتعثرة يف نصف البلدان تشكل أقل من  5يف املائة من إمجايل القروض .ويف عام ،2017
كان لدى أكثر من ربع البلدان نسبة أعلى من القروض املتعثرة ( 10يف املائة أو أكثر)،
وارتفعت هذه النسبة لدى أربعة بلدان إىل أعلى من  30يف املائة .ويؤثر عادة ارتفاع نسبة
القروض املتعثرة على الرحبية ويقوض بيئة األعمال األوسع نطاقاً ،مما ميكن أن يكون له
عواقب على النمو االقتصادي والبطالة والعوامل األخرى املؤثرة على عدم املساواة.

تقريـر أهـداف التنميـة املستدامـة2019 ،
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d.

عىل الصعيد العاملي ،انخفضت حصة الناتج الوطني املستخدمة يف أجور العمال

تعترب حصة اليد العاملة من الدخل الوطين أحد الدالئل اليت تبني ما إذا كان النمو
االقتصادي سيرتجم إىل دخل أعلى للعمال مع الوقت .وميكن أن تؤدي زيادة الدخل
الوطين إىل حتسني مستويات املعيشة ،ولكن ذلك يعتمد على توزيع هذا الدخل على
جوانب اإلنتاج ،مبا فيها اليد العاملة ورأس املال واألراضي.
وعلى الصعيد العاملي ،تشهد حصة اليد العاملة من الدخل الوطين اجتاهاً تنازلياً منذ عام
 .2004وهذا يعين أن حصة الناتج الوطين املستخدمة يف أجور العمال قد اخنفضت.
وخالل األزمة املالية العاملية يف الفرتة  ،2009-2008انعكس مؤقتاً اجتاه االخنفاض
بسبب انكماش مفاجئ يف الناتج احمللي اإلمجايل .وقد كانت مناطق وسط آسيا وجنوهبا
وأوروبا وأمريكا الشمالية احملركات الرئيسية لرتاجع حصة اليد العاملة على الصعيد العاملي.
فبني عامي  2004و ،2017اخنفضت احلصة املع ّدلة لليد العاملة من الناتج احمللي
اإلمجايل بأكثر من  5نقاط مئوية يف وسط آسيا وجنوهبا (من  51.2إىل  45.8يف املائة)
وما يقرب من نقطتني مئويتني يف أوروبا وأمريكا الشمالية (من  59.6إىل  57.6يف املائة).
وعلى العكس ،ارتفعت يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب حصة دخل اليد العاملة
من  48.4إىل  50.5يف املائة خالل نفس الفرتة.

ﺣﺼﺔ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻤﻟﺤﲇ اﻹﺟﻤﺎﱄ ٢٠٠٤ ،و) ٢٠١٧ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
٥٩٫٦
٥٧٫٦

٥١٫٥
٥٢٫٥
٤٨٫٤
٥٠٫٥
٥١٫٢
٤٥٫٨

أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
وﺳﻂ آﺳﻴﺎ وﺟﻨﻮﺑﻬﺎ

٣٥٫٨
٣٦٫٣

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ

٥٣٫٧
٥١٫٤
٦٠

٥٠
٢٠١٧

اﻟﻌﺎﻟﻢ
٤٠

٣٠

٢٠

ﺻﻔﺮ

١٠

٢٠٠٤

تواصل البلدان املنخفضة الدخل االستفادة من الوضع التجاري التفضييل

استمر االرتفاع يف الوصول املعفي من الرسوم اجلمركية على صادرات أقل البلدان منواً والدول
اجلزرية الصغرية النامية واملناطق النامية عموماً .وحتققت أكرب الفوائد ألقل البلدان منواً :إذ زادت
التغطية باملعاملة املعفاة من الرسوم اجلمركية بنسبة  5.5نقاط مئوية بني عامي 2016
و ،2017لتبلغ  65.6يف املائة من مجيع املنتجات اليت تصدرها هذه البلدان .وقد أصبح اآلن
حوايل  51يف املائة من صادرات املناطق النامية مؤهالً للمعاملة املعفاة من الرسوم اجلمركية.
وعلى املستوى القطاعي ،ترجع التحسينات يف معاملة أقل البلدان منواً ،يف املقام األول ،إىل
زيادة إمكانية الوصول إىل املنتجات الزراعية واملنتجات الصناعية دون أي رسوم مجركية
(بزيادة  7.3و 5.4نقطة مئوية على التوايل) .غري أن وصول أقل البلدان منواً والبلدان
النامية األخرى إىل هذه املنتجات ال يتم بصورة آلية عند نقاط التفتيش اجلمركية ،إذ يتعني
على املص ّدرين االمتثال لعمليات إصدار شهادات املنشأ لالستفادة من املعاملة التفضيلية.
وميكن أن تكون هذه اإلجراءات عالية التكلفة وأن تستغرق الكثري من الوقت بالنسبة
للشركات الصغرية واملتوسطة ،مما يقلل من حوافزها للتقدم للحصول على معاملة تفضيلية.

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪل ﺻﻔﺮ ﻋﲆ ﺻﺎدرات اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وأﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً
واﻟﺪول اﻟﺠﺰرﻳﺔ اﻟﺼﻐﺮﻴة اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ) ٢٠١٧-٢٠٠٥ ،ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
٧٠
٦٠
٥٠
٤٠

٢٠١٧

٢٠١٥
أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً

٢٠٠٥

٢٠١٠
اﻟﺪول اﻟﺠﺰرﻳﺔ اﻟﺼﻐﺮﻴة اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

٣٠

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

تنترش عىل نطاق واسع سياسات تسهيل الهجرة املنظمة واآلمنة واملنتظمة واملسؤولة ،ولكنها ال تزال بعيدة عن الشمول

لدى غالبية البلدان سياسات تسهل هجرة األفراد وتنقلهم بشكل منظم وآمن ومنتظم
ومسؤول .ومع ذلك ،هناك اختالفات كبرية عرب اجملاالت الستة للسياسات يف هذا املؤشر.
ولكل جمال ،هناك جمموعة شاملة من التدابري على مستوى السياسات لدى أكثر من
نصف البلدان الـ  105اليت تتوفر عنها بيانات ،وهذا يعين أن هذه البلدان أبلغت عن وجود
تدابري على مستوى سياسات اهلجرة لـ  80يف املائة أو أكثر من الفئات الفرعية لكل جمال.
ومتثل حقوق املهاجرين ورفاههم االجتماعي  -االقتصادي اجملالني اللذين يعانيان من أكرب
الثغرات يف السياسات ،حيث يفتقر أكثر من  40يف املائة من البلدان إىل جمموعة شاملة
من التدابري اخلاصة بتلك اجملاالت .والسياسات الرامية إىل تعزيز التعاون والشراكات وتيسري
اهلجرة اآلمنة واملنظمة واملنتظمة هي األكثر انتشاراً ،حيث أبلغ أكثر من ثالثة أرباع البلدان
عن توفر جمموعة واسعة من هذه التدابري لديها.

اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺗﺪاﺑﺮﻴ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻫﺠﺮة اﻷﺷﺨﺎص وﺗﻨﻘﻠﻬﻢ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻈﻢ وآﻣﻦ وﻣﻨﺘﻈﻢ وﻣﺴﺆول ،ﺣﺴﺐ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت) ٢٠١٩ ،ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
اﻤﻟﺠﺎل ١
ﺣﻘﻮق اﻤﻟﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
اﻤﻟﺠﺎل ٢
ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻛﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ/
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﲆ اﻷدﻟﺔ

اﻤﻟﺠﺎل ٣
اﻟﺘﻌﺎون واﻟﴩاﻛﺎت

اﻤﻟﺠﺎل ٦
 ٧٦اﻟﻬﺠﺮة اﻵﻣﻨﺔ واﻤﻟﻨﻈﻤﺔ
واﻤﻟﻨﺘﻈﻤﺔ واﻤﻟﺴﺆوﻟﺔ

٥٤
٧٠

٦١

٧٧
٥٧

اﻤﻟﺠﺎل ٥
أﺑﻌﺎد اﻟﺤﺮاك ﰲ اﻷزﻣﺎت

اﻤﻟﺠﺎل ٤
اﻟﺮﻓﺎه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :اﺳﺘﻨﺎدا ً إﱃ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻤﻟﺆﻗﺘﺔ اﻤﻟﺘﺎﺣﺔ ﻋﻦ  ١٠٥ﺑﻠﺪان )ﰲ  ١٧أﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ .(٢٠١٩
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جعل املدن واملستوطنات
البرشية شاملة للجميع وآمنة
وقادرة عىل الصمود ومستدامة

ينتشر التوسع احلضري يف العامل بشكل متزايد .فمنذ عام  ،2007يعيش أكثر من نصف
سكان العامل يف املدن ،ومن املتوقع أن ترتفع هذه النسبة إىل  60يف املائة حبلول عام
 .2030وتع ّد املدن واملناطق احلضرية مراكز قوة للنمو االقتصادي  -فهي تساهم بنحو
 60يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي .على أهنا يف الوقت نفسه متثل حوايل 70
يف املائة من انبعاثات الكربون العاملية وأكثر من  60يف املائة من استخدام املوارد .ويؤدي
التوسع احلضري السريع إىل تزايد عدد سكان األحياء الفقرية ،وعدم كفاية اهلياكل األساسية
واخلدمات (مثل نظام مجع النفايات ،وشبكات املياه والصرف الصحي ،والطرق ،والنقل)،
وإثقاهلا باألعباء ،وإىل تفاقم تلوث اهلواء ،والزحف احلضري العشوائي دون أي ختطيط.

وملواجهة هذه التحديات ،وضع  150بلداً خططاً حضرية وطنية ،نصفها تقريباً يف مرحلة
التنفيذ .وسيساعد ضمان تنفيذ هذه اخلطط بشكل جيد على منو املدن بصورة أكثر
استدامة ومشوالً للجميع.

تتجاوز رسعة التوسع الحرضي والنمو السكاني ما يلزم من تشييد للمساكن املالئمة بأسعار معقولة

اخنفضت نسبة سكان املناطق احلضرية الذين يعيشون يف األحياء الفقرية يف مجيع أحناء
العامل بنسبة  20يف املائة بني عامي  2000و( 2014أي من  28يف املائة إىل  23يف
املائة) .على أن هذا االجتاه اإلجيايب عكس مساره يف اآلونة األخرية ،وارتفعت النسبة إىل
 23.5يف املائة يف عام  .2018ومنا العدد املطلق للسكان الذين يعيشون يف األحياء
الفقرية أو املستوطنات العشوائية إىل أكثر من بليون شخص ،ويوجد  80يف املائة منهم يف
ثالث مناطق :شرق وجنوب شرق آسيا ( 370مليوناً) وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى
( 238مليوناً) ووسط آسيا وجنوهبا ( 227مليوناً) .وحبلول عام  ،2030سيكون ما يقدر
بنحو  3باليني شخص حباجة إىل سكن مالئم وبأسعار معقولة.
وقد جنمت الزيادة يف أعداد سكان األحياء الفقرية عن النمو احلضري والنمو السكاين معاً،
فهذا النمو يتجاوز النمو يف تشييد منازل جديدة بأسعار معقولة .ويع ّد السكن املالئم
واحداً من حقوق اإلنسان ،ويؤثر غيابه بشكل سليب على املناطق احلضرية من حيث
اإلنصاف والشمول ،والصحة والسالمة ،وفرص كسب العيش .وهناك حاجة إىل جتديد
االهتمام بالسياسات وزيادة االستثمارات لضمان توفري مساكن مالئمة بأسعار معقولة
للجميع حبلول عام .2030

ﺳﻜﺎن اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﴬﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ أﺣﻴﺎء ﻓﻘﺮﻴة أو ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﻏﺮﻴ رﺳﻤﻴﺔ،
) ٢٠١٨ﺑﻤﻼﻳﻦﻴ اﻷﺷﺨﺎص(

١٩٩
ﴍق وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

٣٧٠

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

اﻟﻌﺎﻟﻢ
١ ٠٣٣

وﺳﻂ آﺳﻴﺎ وﺟﻨﻮﺑﻬﺎ

٢٢٧

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻷﺧﺮى

٢٣٨

تقريـر أهـداف التنميـة املستدامـة2019 ،

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل اﻤﻟﺮﻳﺢ إﱃ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم،
) ٢٠١٨ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

١٨

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ*

٢١
٣٩

وﺳﻂ آﺳﻴﺎ وﺟﻨﻮﺑﻬﺎ

٤٠

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ

٤٩

ﴍق وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

٥٠

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

٧٤

أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

٧٥

أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا
اﻟﻌﺎﻟﻢ

٥٣
٨٠

٧٠

٦٠

٥٠

* ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا.
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يتزايد الوصول إىل وسائل النقل العام ،ولكن هناك حاجة إىل ترسيع التقدم يف املناطق النامية

وسائل النقل العام هي خدمة أساسية لسكان املدن ِّ
وحمفـز للنمو االقتصادي واالندماج
االجتماعي .وعالوة على ذلك ،ومع انتقال أعداد متزايدة من الناس إىل املناطق احلضرية ،فإن
استخدام وسائل النقل العام يساعد على التخفيف من تلوث اهلواء ومن تغري املناخ .ووفقاً
لبيانات عام  2018عن  227مدينة يف  78بلداً ،يتمتع  53يف املائة من سكان احلضر
بإمكانية الوصول املريح إىل وسائل النقل العام (وهي احلالة اليت يقيم فيها السكان على مسافة
قريبة ميكن قطعها مشياً على األقدام  -أي حبدود  500مرت  -من حمطة للحافالت/شبكة
للنقل منخفضة السعة أو حبدود  1 000مرت من حمطة للسكك احلديدية و/أو حمطة
للعـبّـارات) .وقد ارتفع يف معظم املناطق عدد األشخاص الذين يستخدمون وسائل النقل العام
َ
بنسبة تقارب  20يف املائة خالل الفرتة بني عامي  2001و .2014وختلفت عن الركب
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،إذ ال يتمتع فيها بإمكانية الوصول املريح إىل وسائل النقل
العام إال  18يف املائة من السكان .ويف بعض املناطق اليت تنخفض فيها هذه النسبة ،تتوفر
وسائل نقل غري رمسية على نطاق واسع ،وهي توفّر يف كثري من احلاالت وسائل نقل موثوقة.
وهناك حاجة إىل بذل جهود أقوى لضمان توفري النقل املستدام للجميع ،وال سيما للفئات
الضعيفة مثل النساء واألطفال وكبار السن وذوي اإلعاقة.

ount for

٤٠

٣٠

٢٠

 ١٠ﺻﻔﺮ

يتزايد حجم النفايات البلدية بصورة تربز تنامي الحاجة لالستثمار يف البنية التحتية للمناطق الحرضية

على الصعيد العاملي ،هناك بليونان من الناس ال حيصلون على خدمات مجع النفايات،
ويفتقر  3باليني من الناس إىل مرافق خاضعة للرقابة للتخلص من النفايات ،وذلك وفقاً
لبيانات ُجعت بني عامي  2010و .2018وال ميكن هلذه املشكلة إال أن تتفاقم مع زيادة
التوسع احلضري وارتفاع مستويات الدخل ومع تزايد التوجه االستهالكي يف االقتصاد .ومن
املتوقع أن يتضاعف احلجم اإلمجايل للنفايات املتولدة عاملياً من حوايل بليوين طن مرتي يف
عام  2016إىل حوايل  4باليني من األطنان املرتية حبلول عام .2050
وقد تزايدت بانتظام نسبة مجع النفايات البلدية الصلبة ،وذلك من  76يف املائة يف الفرتة
 2010-2001إىل  81يف املائة يف الفرتة  .2018-2010ولكن هذا ال يعين أن
التخلص منها جيري بشكل صحيح .فالعديد من منشآت التخلص من النفايات الصلبة
البلدية يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل ميثل مقالب نفايات مفتوحة ،تساهم
يف تلوث اهلواء واملاء والرتبة ،مبا يف ذلك التلوث بالنفايات البالستيكية ،كما تساهم يف
انبعاثات غازات الدفيئة من قبيل امليثان .واحلاجة ملحة إىل االستثمار يف البنية التحتية
إلدارة النفايات هبدف حتسني التعامل مع النفايات الصلبة يف معظم أحناء العامل.

ﻧﺴﺒﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ٢٠١٠-٢٠٠١ ،و) ٢٠١٨-٢٠١٠ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

٧٩
٧٥
٨٠
٧٧

٩٧
٩٤
٩٩
٩٩

٥٢

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ*

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

٨٥
٨١
٨٤
٨٥

ﴍق وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
وﺳﻂ آﺳﻴﺎ وﺟﻨﻮﺑﻬﺎ
أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا

٨١
١٠٠

٦٠
٦١

٣٢

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

٧٦

٨٠
٢٠١٨-٢٠١٠

اﻟﻌﺎﻟﻢ
٤٠

٦٠

ﺻﻔﺮ

٢٠

٢٠١٠-٢٠٠١

* ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا.

أصبح تلوث الهواء يف كثري من املدن يمثل خطرا ً عىل الصحة ال يمكن تفاديه

يف عام  ،2016كان تسعة من بني كل عشرة من سكان املدن يتنفسون هواءً ملوثاً  -ويعين
ذلك أن هذا اهلواء ال يفي باملبادئ التوجيهية لنوعية اهلواء الصادرة عن منظمة الصحة
العاملية فيما يتعلق باملستويات السنوية للمواد اجلزيئية الدقيقة ( )PM2.5البالغة
 10ميكروغرامات أو أقل يف املرت املكعب .وكان أكثر من نصف هؤالء الناس يتعرضون
ملستويات لتلوث اهلواء أكثر مبرتني ونصف املرة على األقل من القيمة اليت حتددها املبادئ
التوجيهية .وقد تدهورت نوعية اهلواء بني عامي  2010و 2016بالنسبة ألكثر من
 50يف املائة من سكان العامل .وتعترب منطقتا وسط آسيا وجنوهبا وأفريقيا جنوب الصحراء
الكربى املنطقتني اللتني تعرضتا ألكرب زيادة يف تركيزات املواد اجلزيئية الدقيقة.
ويف عام  ،2016يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل ،مل تكن نوعية اهلواء يف
 97يف املائة من املدن اليت يزيد عدد سكاهنا عن  100 000نسمة تفي باملبادئ التوجيهية
لنوعية اهلواء ،مقارنة بـ  49يف املائة يف البلدان املرتفعة الدخل .ويشكل تلوث اهلواء احمليط
الناتج عن حركة السري والصناعة وتوليد الطاقة وحرق النفايات وحرق الوقود السكين،
باإلضافة إىل تلوث اهلواء املنزيل ،هتديداً خطرياً سواء لصحة اإلنسان أو للجهود املبذولة
وحيدث أكثر من  90يف املائة من الوفيات املرتبطة بتلوث اهلواء يف
للح ّد من تغري املناخُ .
البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل ،وال سيما يف آسيا وأفريقيا.

اﻟﺘﻌ ّﺮض اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺠﺰﻳﺌﻴﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﰲ اﻟﻬﻮاء اﻤﻟﺤﻴﻂ )(PM2.5
ﰲ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﴬﻳﺔ ،ﻧﺴﺐ ﻣﺮﺟﺤﺔ ﺑﻌﺪد اﻟﺴﻜﺎن) ٢٠١٦ ،ﻣﻴﻜﺮوﻏﺮام ﰲ اﻤﻟﱰ اﻤﻟﻜﻌﺐ(

 ١٥إﱃ ٢٥
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٠

ﺻﻔﺮ إﱃ ١٠
 ١٠إﱃ ١٥
 ٢٥إﱃ ٣٥
 ٣٥إﱃ ٥٠

املساحات العامة املفتوحة تجعل املدن أكثر شموال ً للجميع ،لكن العديد من السكان ليسوا عىل مقربة منها بحيث يمكن الوصول إليها مشيا ً عىل األقدام

تشكل مصفوفة الوصل بني الشوارع واألماكن العامة هيكل املدينة العظمي الذي تعتمد
عليه كافة األمور األخرى .وعندما تكون األماكن العامة غري كافية أو سيئة التصميم
وحيسن
أو ختضع للملكية اخلاصة ،فإن أجزاء املدينة تتزايد عزلتها عن بعضها بعضاًّ .
االستثمار يف شبكات الشوارع واألماكن العامة املفتوحة املناطق احلضرية من حيث إنتاجيتها
وسبل العيش فيها ووصول سكاهنا إىل األسواق والعمل واخلدمات العامة ،خاصة يف البلدان
اليت يعمل أكثر من نصف القوى العاملة احلضرية فيها يف أعمال غري رمسية.
واستناداً إىل بيانات عام  2018من  220مدينة يف  77بلداً مل يتمكن إال القليل من
املدن من تنفيذ نظام للمساحات العامة املفتوحة يغطي مناطق حضرية بأكملها  -واملقصود
بذلك املساحات العامة املفتوحة اليت ميكن جلميع السكان الوصول إليها بصورة مرحية.
وتشري النتائج إىل أن متوسط حصة السكان الذين يعيشون على مسافة من مساحة عامة
مفتوحة ميكن قطعها مشياً على األقدام ( 400مرت) يبلغ حوايل  31يف املائة ،غري أن هناك
اختالفات هائلة بني املدن (وهي ترتاوح بني  5يف املائة و 90يف املائة) .وال يعين اخنفاض
النسبة بالضرورة أن حصة ما خيصص من األراضي للمساحات العامة املفتوحة غري كافية،
بل أن هناك تفاوتاً يف توزيع هذه املساحات يف أحناء املدينة.

ﺗﻮزﻳﻊ اﻤﻟﺪن ﺣﺴﺐ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ ﻟﻸراﴈ اﻤﻟﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻤﻟﻔﺘﻮﺣﺔ
واﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻋﲆ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻄﻌﻬﺎ ﻣﺸﻴﺎ ً ﻋﲆ اﻷﻗﺪام ) ٤٠٠ﻣﱰ() ٢٠١٨ ،ﻋﺪد اﻤﻟﺪن(
٣٣

٢٩–٢٠
١٩–١٠

١١٢
٤٩

 ١ﺻﻔﺮ–٩

٧٩–٧٠ ٦
٦٩–٦٠
١٤
٥٩–٥٠
١٨
٤٩–٤٠
١٥
٣٩–٣٠
٢٢
٢٩–٢٠
٣٠
١٩–١٠
٣٤
ﺻﻔﺮ–٩
٤٢
١٢٠

45

١٠٠

٨٠

٦٠

٤٠

٢٠

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻋﲆ ﻣﺴﺎﻓﺔ
ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻄﻌﻬﺎ
ﻣﺸﻴﺎ ً ﻋﲆ اﻷﻗﺪام ) ٤٠٠ﻣﱰ(

١٠٠–٩٠ ٢
٨٩–٨٠ ٥

ﻧﺴﺒﺔ اﻷراﴈ
اﻤﻟﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻤﻟﻔﺘﻮﺣﺔ

٤٩–٤٠ ٥
٣٩–٣٠

ﺻﻔﺮ
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ضمان وجود أنماط استهالك
وإنتاج مستدامة

يعرض
ترافق التقدم االقتصادي واالجتماعي على مدار القرن املاضي مع تدهور بيئي ّ
للخطر األنظمة ذاهتا اليت تعتمد عليها تنميتنا يف املستقبل  -بل بقاؤنا ذاته .وعلى الصعيد
العاملي ،فإننا نواصل استخدام كميات متزايدة من املوارد الطبيعية لدعم أنشطتنا االقتصادية.
وقد بقي مستوى الكفاءة يف استخدام هذه املوارد على حاله يف العامل ككل ،وبالتايل فإننا
مل نشهد بعد فصالً بني النمو االقتصادي واستخدام املوارد الطبيعية .كما يتزايد توليد
النفايات عاملياً .ويتعرض حنو ثلث األغذية املنتجة لالستهالك البشري كل عام للضياع
ماسة إىل اختاذ إجراءات
أو اهلدر ،ويطرأ معظم ذلك يف البلدان املتقدمة .وهناك حاجة ّ

عاجلة لضمان أال تؤدي االحتياجات املادية احلالية إىل اإلفراط يف استخراج املوارد وإىل
حتسن كفاءة استخدام املوارد وتقلّل من
املزيد من تردي البيئة .وال ب ّد من األخذ بسياسات ّ
النفايات وتعمم ممارسات االستدامة يف مجيع قطاعات االقتصاد.

يمثل تقليص بصمتنا املادية حتمية عاملية

تشري “البصمة املادية” إىل إمجايل كمية املواد اخلام املستخرجة لتلبية متطلبات االستهالك
النهائي .وهي مبثابة مؤشر على الضغوط املفروضة على البيئة لدعم النمو االقتصادي وتلبية
االحتياجات املادية للناس .وارتفع حجم البصمة املادية العاملية من  43بليون طن مرتي يف
عام  1990إىل  54بليون طن يف عام  2000وإىل  92بليون طن يف عام  - 2017أي
بزيادة قدرها  70يف املائة منذ عام  2000و 113يف املائة منذ عام  .1990وقد تسارع
معدل استخراج املوارد الطبيعية منذ عام  .2000وبدون عمل سياسي متضافر ،من املتوقع
أن يرتفع هذا املعدل إىل  190بليون طن مرتي حبلول عام  .2060وعالوة على ذلك،
تتزايد البصمة املادية العاملية مبعدل منو أسرع يف عدد السكان ويف الناتج االقتصادي .ومبعىن
آخر ،مل يطرأ على املستوى العاملي أي فصل بني منو البصمة املادية وبني النمو السكاين
أو منو الناتج احمللي اإلمجايل .ويتحتم علينا أن نعكس هذا االجتاه.

ﻣﺆﴍ اﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن واﻟﺒﺼﻤﺔ اﻤﻟﺎدﻳﺔ واﻟﻨﺎﺗﺞ اﻤﻟﺤﲇ اﻹﺟﻤﺎﱄ٢٠١٧-٢٠٠٠،
)ﺧﻂ اﻷﺳﺎس (١٠٠ = ٢٠٠٠

count for

١٨٠

١٦٠

dge.

١٤٠

١٢٠

bble and

.

٢٠١٥

٢٠١٧

اﻟﺴﻜﺎن

٢٠٠٥

٢٠١٠

٢٠٠٠

اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻤﻟﺎدﻳﺔ

اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻤﻟﺤﲇ اﻹﺟﻤﺎﱄ

تعتمد أنماط حياة الناس يف أغنى البلدان اعتمادا ً كبريا ً عىل املوارد املستخرجة من البلدان األكثر فقرا ً

كما زادت البصمة املادية للفرد الواحد مبعدل ينذر باخلطر .ففي عام  ،1990كان
يُستخدم حوايل  8.1أطنان مرتية من املوارد الطبيعية لتلبية احتياجات الفرد الواحد .ويف
عام  ،2017كان هذا املعدل قد ارتفع إىل  12.2طناً مرتياً ،أي بزيادة  50يف املائة .ويف
تلك السنة ،كان لدى البلدان املرتفعة الدخل أعلى بصمة مادية للفرد الواحد (حوايل 27
طناً مرتياً للفرد الواحد) ،أي أعلى بنسبة  60يف املائة من البلدان ذات الدخل املتوسط
األعلى ( 17طناً مرتياً للفرد الواحد) وأكثر من  13ضعفاً باملقارنة باملعدل املقابل يف
البلدان املنخفضة الدخل ( 2طن مرتي للفرد الواحد) .وتزيد البصمة املادية للبلدان املرتفعة
الدخل على استهالكها للمواد احمللية ،مما يعين أن االستهالك يف تلك البلدان يعتمد على
مواد تأتيها من بلدان أخرى عرب سالسل اإلمداد الدولية .ومن حيث نصيب الفرد الواحد،
تعتمد البلدان املرتفعة الدخل على  9.8أطنان مرتية من املواد األولية املستخرجة يف أماكن
أخرى من العامل.

تقريـر أهـداف التنميـة املستدامـة2019 ،

اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻤﻟﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﻮاﺣﺪ ٢٠٠٠ ،و) ٢٠١٧ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن اﻤﻟﱰﻳﺔ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﻮاﺣﺪ(
١٫٤

 ٢٫٠اﻟﺒﻠﺪان اﻤﻟﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ
٤٫٧

٢٫٨

٨٫٠

١٦٫٩

اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﺪﺧﻞ اﻤﻟﺘﻮﺳﻂ اﻷﻋﲆ

٢٥٫٦
٢٦٫٣

اﻟﺒﻠﺪان اﻤﻟﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﺪﺧﻞ
١٢٫٢

٣٠

٢٥
٢٠١٧
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اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﺪﺧﻞ اﻤﻟﺘﻮﺳﻂ اﻷدﻧﻰ

٢٠
٢٠٠٠

١٥

١٠

٨٫٨

اﻟﻌﺎﻟﻢ
٥

ﺻﻔﺮ

١٠٠

ال تجري التحسينات يف كفاءة استخدام املوارد برسعة كافية

يقيس االستهالك احمللي للمواد إمجايل كمية املواد املستخدمة مباشرة من قبل االقتصاد لتلبية
الطلبات على السلع واخلدمات داخل البلد وخارجه .وعلى املستوى العاملي ،يعادل هذا
االستهالك البصمة املادية ،وقد وصل حجمه إىل  92بليون طن مرتي يف عام .2017
وارتفع االستهالك احمللي للمواد يف الفرتة بني عامي  2010و 2017يف مجيع مناطق
العامل .ويلفت النظر بشكل خاص االرتفاع الذي طرأ يف شرق وجنوب شرق آسيا ،حيث
استُخدم حوايل  10باليني طن مرتي يف عام  2017زيادة على ما استُخدم يف عام
 ،2010مما ميثل حنو ثلثي الزيادة اليت شهدها العامل ككل.
ويرجع ارتفاع حصة شرق وجنوب شرق آسيا وغريها من االقتصادات الناشئة من االستهالك
احمللي للمواد إىل عاملني ديناميكيني .األول هو بناء بنية أساسية جديدة يف االقتصادات
الناشئة واالنتقالية ،وهو منط من املرجح أن يتبعه كثري من البلدان النامية يف املستقبل .والثاين
هو ترحيل مراحل اإلنتاج اليت تستخدم بصورة مكثفة املواد والطاقة من البلدان املرتفعة
الدخل إىل البلدان األقل كفاءة يف استخدام املوارد .فنقل اإلنتاج من بلدان مرتفعة الدخل
إىل بلدان أقل كفاءة يعين أن هناك حاجة إىل استخدام مزيد من املوارد الطبيعية إلنتاج
نفس الناتج.
ونظراً ألن هذا التحول يف النشاط االقتصادي حدث بشكل أسرع من التحسينات يف
كفاءة استخدام املوارد يف فرادى البلدان ،فقد ظلت كثافة املواد  -احملددة على أهنا معدل
االستهالك احمللي للمواد إىل الناتج احمللي اإلمجايل  -راكدة مبعدل  1.16كيلوغرام لكل
دوالر يف الفرتة بني عامي  2010و .2017ويف عام  ،2017استخدمت البلدان املتقدمة
حنو مخس ما تستخدمه البلدان النامية إلنتاج نفس القدر من الناتج االقتصادي .ويف الفرتة
بني عامي  2010و ،2017اخنفضت كثافة املواد يف العديد من املناطق ،مما يدل على
حتقق بعض التقدم حنو الفصل النسيب بني الناتج االقتصادي واالستهالك احمللي للمواد.
لكن كثافة املواد زادت يف املناطق األخرى ،مما ّأدى إىل عدم وجود أي تغيري على املستوى
العاملي .وأُحرز تقدم جيد يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ووسط آسيا وجنوهبا
وأوقيانوسيا (باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا) ،مما يعود يف معظمه إىل زيادات يف الناتج احمللي
اإلمجايل.

اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻤﻟﺤﲇ ﻟﻠﻤﻮاد ٢٠١٠ ،و) ٢٠١٧ﺑﺒﻼﻳﻦﻴ اﻷﻃﻨﺎن اﻤﻟﱰﻳﺔ(
 ٠٫٠٩٥أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
٠٫١٠٠

 ١٫٠٠أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا
١٫٠٤

٤٣٫٣
٩١٫٩
١٠٠

٣٣٫٥

٧٦٫٣

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
وﺳﻂ آﺳﻴﺎ وﺟﻨﻮﺑﻬﺎ
أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﴍق وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
اﻟﻌﺎﻟﻢ

٨٠
٢٠١٧

٣٫٦
٤٫٢
٤٫٣
٥٫٧
٧٫٣
٨٫٥
٨٫٨
١١٫٢
١٧٫٦
١٧٫٩

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

٦٠

٢٠

٤٠

ﺻﻔﺮ

٢٠١٠

اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻤﻟﺤﲇ ﻟﻠﻤﻮاد ﻟﻜﻞ وﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻤﻟﺤﲇ اﻹﺟﻤﺎﱄ ٢٠١٠ ،و٢٠١٧
)ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام ﻟﻠﺪوﻻر اﻟﻮاﺣﺪ(
٣٫٢

وﺳﻂ آﺳﻴﺎ وﺟﻨﻮﺑﻬﺎ

٢٫٨
٢٫٧

٢٫٥
٢٫٦

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ*

٢٫٣
٢٫٢
٢٫١

ﴍق وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

١٫٣٧
١٫٤٥
١٫٣
١٫٤

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
٠٫٧
٠٫٦
٠٫٥
٠٫٤

١٫١٦
١٫١٦
٣٫٥

٣٫٠
٢٠١٧

٢٫٥

٢٫٠

١٫٥

١٫٠

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ
أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا
أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻢ

 ٠٫٥ﺻﻔﺮ

٢٠١٠

* ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا.

التقدم يف االستهالك واإلنتاج املستدامني يعزز التقدم يف جميع أهداف التنمية املستدامة

من السياسات واألدوات املبلغ عنها بقياس تأثري تلك السياسات واألدوات على تلوث اهلواء
والرتبة واملياه ،وقام  45يف املائة منها بقياس تأثريها على احل ّد من النفايات وقام  43يف املائة
بقياس تأثريها على انبعاثات غازات الدفيئة .على أن  11يف املائة فقط من هذه السياسات
واألدوات قام بقياس تأثريها على الصحة ،و 7يف املائة قام بقياس تأثريها على العوامل
اجلنسانية .وسيكون للتدليل على فوائد هذه السياسات بالنسبة جلميع أهداف التنمية
املستدامة أمهية أساسية لفهم املسامهة العامة لالستهالك واإلنتاج املستدامني يف التنمية
املستدامة ،ولبناء التحالف الالزم لدعم االنتقال التحويلي.

يف هناية املطاف ،سيعتمد االنتقال إىل جمتمعات مستدامة وقادرة على الصمود على اإلدارة
املسؤولة ملوارد كوكب األرض الطبيعية احملدودة .وتعد أطر وأدوات السياسات الوطنية املصممة
جيداً ضرورية للتمكن من حتقيق االنتقال األساسي حنو أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة.
ويف عام  ،2018أبلغ  71بلداً واالحتاد األورويب عن  303من هذه السياسات واألدوات.
وأظهرت دراسة جتريبية لـ  262من السياسات واألدوات املبلغ عنها أنه يف حني أنه يُعرتف
على نطاق واسع بالفوائد االقتصادية احملتملة لعمليات االستهالك واإلنتاج املستدامة،
إال أن الفوائد االجتماعية ال تزال مهملة إىل ح ّد كبري .ويعين ذلك أن الفوائد االجتماعية
نادراً ما تُدرج أو تقاس يف أهداف السياسات العامة .وعلى سبيل املثال ،قام  63يف املائة
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اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدّي
لتغري املناخ وآثاره

مع استمرار ارتفاع مستويات غازات الدفيئة ،ترتفع وتائر تغري املناخ مبعدالت أعلى بكثري
مما كان متوقعاً ،وتتبدى آثاره يف مجيع أحناء العامل .وقد كانت درجة احلرارة العاملية املتوسطة
لعام  2018تقارب درجة مئوية واحدة فوق خط األساس الذي حدد يف فرتة ما قبل الثورة
الصناعية ،وتُعترب السنوات األربع األخرية األكثر احرتاراً على اإلطالق .كما تستمر
مستويات البحار يف االرتفاع مبعدل متسارع.
ويعترب تغري املناخ القضية احلامسة يف عصرنا وهو أكرب حت ّد أمام التنمية املستدامة .وتسهم
آثاره املركبة يف تسريع حدوثه ،مما يرتك القليل جداً من الوقت للتصرف إذا أردنا منع تغري
املناخ اجلامح .ويع ّد اإلبقاء على ظاهرة االحرتار العاملي حبدود  1.5درجة مئوية ضرورياً
لتجنب وقوع عواقب كارثية وتغريات ال رجعة فيها .وسيتطلب ذلك حتوالت سريعة وبعيدة
املدى يف الطاقة واألرض والبنية التحتية احلضرية واألنظمة الصناعية.

ويف حني أن البلدان اختذت خطوات إجيابية من خالل إعداد مسامهات حمددة وطنياً وزيادة
التمويل املخصص ملكافحة تغري املناخ ،إال أن هناك حاجة إىل خطط أكثر طموحاً
وتغيريات غري مسبوقة يف مجيع جوانب اجملتمع .وال ب ّد من زيادة الوصول إىل التمويل وتعزيز
املرونة والقدرة على التكيف بوترية أسرع بكثري ،ال سيما بني أقل البلدان منواً والدول اجلزرية
الصغرية النامية.

ال ب ّد من إجراء تغيريات غري مسبوقة يف جميع جوانب املجتمع للتمكن من تجنب أسوأ اآلثار املرتتبة عىل تغري املناخ
يف عام  ،2017وصلت تركيزات ثاين أكسيد الكربون يف الغالف اجلوي إىل  405.5جزءًا
يف املليون (مرتفعة عن مستواها الذي كان يبلغ  400.1يف عام  ،)2015وميثل ذلك
 146يف املائة من مستويات ما قبل الثورة الصناعية .ولإلبقاء على ظاهرة االحرتار العاملي
حبدود  1.5درجة مئوية ،يتعني أن تتوقف االنبعاثات عن االرتفاع يف أقرب وقت ممكن
على أن يتبع ذلك اخنفاض سريع فيها .وحبلول عام  ،2030جيب أن هتبط انبعاثات
الكربون العاملية بنسبة مذهلة تبلغ  45يف املائة عن مستويات عام  2010وأن تستمر يف
اهلبوط احلاد بعد ذلك لتصل نسبتها الصافية إىل الصفر حبلول عام .2050
وحىت أيار/مايو  ،2019كان  186دولة من الدول األطراف قد صدقت على اتفاقية
باريس .ومن املتوقع أن تقوم األطراف يف االتفاقية بإعداد مسامهات متتالية حمددة وطنياً
وتقدميها واحملافظة عليها (على أن تتضمن األهداف والسياسات واإلجراءات املخططة
لألخذ هبا يف سياق االستجابة لتغري املناخ) .وحبلول نفس التاريخ ،كان  183طرفاً
( 182بلداً باإلضافة إىل االحتاد األورويب) قد قدمت مسامهاهتا األوىل احملددة وطنياً إىل
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ،وكان هناك طرف واحد قد قدم مسامهته
الثانية .وقد طُلب إىل األطراف حتديث مسامهاهتا احلالية أو تقدمي مسامهات أخرى جديدة
حبلول عام  .2020ولتحقيق أهداف عام  ،2030ستحتاج البلدان إىل أن تكون أكثر
طموحاً يف إعداد مسامهاهتا اجلديدة لتقدميها.

ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻤﻟﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻤﻟﺤﺪدة وﻃﻨﻴﺎ ً
وﰲ ﺳﻴﺎق ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت أﺧﺮى )ﻏﻴﻐﺎﻃﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺎدل ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة(
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ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻟﻼﻃﻼع ﻋﲆ رﺳﻢ ﺑﻴﺎﻧﻲ أﻛﺜﺮ ﺗﻔﺼﻴﻼً ،ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺸﻜﻞ  ٢ﰲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﻤﻴﻌﻲ اﻤﻟﺤﺪّث ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻤﻟﺘﺤﺪة
اﻹﻃﺎرﻳﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻐﺮﻴ اﻤﻟﻨﺎخ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺄﺛﺮﻴ اﻟﻜﲇ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻤﻟﻘﺼﻮدة اﻤﻟﺤﺪدة وﻃﻨﻴﺎً ٢ ،أﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ  ،٢٠١٦وﻫﻮ ﻣﺘﺎح
ﻋﲆ اﻤﻟﻮﻗﻊ اﻟﺘﺎﱄ.http://unfccc.int/focus/indc_portal/items/9240.php :

تعمل البلدان عىل وضع اسرتاتيجيات للح ّد من مخاطر الكوارث يف مواجهة التهديدات املناخية املتنامية

 ،2020بوضع وتنفيذ اسرتاتيجيات وطنية وحملية للح ّد من خماطر الكوارث متشيا مع إطار
سينداي .ويف أحدث التقارير ( )2018-2017من  70بلداً ،كان لدى  67بلداً
اسرتاتيجيات متوائمة إىل ح ّد ما مع إطار سينداي .وتتمثل أكرب التحديات يف االستثمار
يف احل ّد من خماطر الكوارث من أجل الصمود وتعزيز متاسك السياسات بني أهداف التنمية
املستدامة وتغري املناخ .وقد وضع العديد من احلكومات احمللية اسرتاتيجيات حملية تتماشى
مع اسرتاتيجياهتا الوطنية.

كما هو موضح يف اهلدف  ،1فإن تغري املناخ يؤدي بالفعل إىل تفاقم خماطر الكوارث .ففي
الفرتة من عام  1998إىل عام  ،2017شكلت الكوارث املرتبطة باملناخ يف مجيع أحناء
العامل  77يف املائة من جمموع اخلسائر االقتصادية املباشرة النامجة عن الكوارث واليت بلغت
حوايل  3تريليونات من الدوالرات .وخالل تلك الفرتة ،أودت الكوارث املتعلقة باملناخ
والكوارث اجليوفيزيائية حبياة ما يقدر بـ  1.3مليون شخص .ويعرض إطار سينداي للح ّد
من خماطر الكوارث  2030-2015أهدافاً وأولويات واضحة للعمل ملنع خماطر الكوارث
اجلديدة والتقليل من املخاطر احلالية .ومنذ اعتماده ،تبذل البلدان جهوداً للقيام ،حبلول عام
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ازدادت التدفقات املالية املتعلقة باملناخ ،ولكن هذه التدفقات تبقى صغرية باملقارنة بحجم املشكلة ،وال تزال االستثمارات يف الوقود
األحفوري تطغى عليها
على الصعيد العاملي ،زادت التدفقات املالية املتعلقة باملناخ ،وقد ُخصص معظم األموال
للح ّد من انبعاثات غازات الدفيئة .وهناك حصة صغرية نسبيا من التدفقات خمصصة
ملساعدة البلدان على التكيف مع آثار تغري املناخ .ويُظهر تقييم فرتة السنتني الثالث الذي
أصدرته اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل والتابعة ألمانة تغري املناخ يف األمم املتحدة ،زيادة
بنسبة  17يف املائة يف التمويل املناخي العاملي بني فرتة  2014-2013وفرتة
 .2016-2015وقد ارتفعت تقديرات احل ّد األعلى من  584بليون دوالر يف عام
 2014إىل  680بليون دوالر يف عام  2015وإىل  681بليون دوالر يف عام .2016
وإىل ح ّد كبري ،يعزى االرتفاع يف النمو بني عامي  2014و 2015إىل ارتفاع مستويات
االستثمارات اخلاصة اجلديدة يف جمال الطاقة املتجددة ،واليت تشكل اجلانب األكرب من
اجملموع العاملي.
ويف حني أن هذه التدفقات املالية كبرية ،فإهنا صغرية نسبيا باملقارنة حبجم املشكلة واالجتاهات
األوسع يف االستثمار العاملي .وعالوة على ذلك ،ال تزال االستثمارات يف األنشطة املناخية
أقل من تلك املتعلقة بالوقود األحفوري ( 781بليون دوالر يف عام .)2016
كما ارتفع التمويل املتعلق باملناخ يف البلدان النامية بنسبة  24يف املائة يف عام 2015
ليصل إىل  33بليون دوالر ،وبنسبة  14يف املائة يف عام  2016ليصل إىل  38بليون
دوالر .أما جمموع التمويل املوجه من خالل صناديق اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن
تغري املناخ وصناديق املناخ املتعددة األطراف يف عامي  2015و 2016فقد بلغ 1.4
بليون دوالر و 2.4بليون دوالر ،على التوايل .وتعزى الزيادة يف الفرتة من عام  2015إىل
عام  2016إىل تكثيف عمليات الصندوق األخضر للمناخ.

إﺟﻤﺎﱄ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻤﻟﻨﺎﺧﻲ اﻟﻌﺎﻤﻟﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ٢٠١٦-٢٠١٥
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يعمل املزيد من البلدان عىل وضع خطط لتعزيز قدراتها عىل الصمود أمام تغري املناخ وعىل التكيف معه
أطلق العديد من البلدان النامية عملية لصياغة وتنفيذ خطط وطنية للتكيف هبدف احل ّد
من ضعفها أمام تغري املناخ وإلدماج التكيف مع تغري املناخ يف التخطيط اإلمنائي الوطين.
وستساعد هذه اخلطط البلدان على حتقيق اهلدف العاملي للتكيف الذي حددته اتفاقية
باريس  -وهو تعزيز القدرة على التكيف ،وتعزيز القدرة على الصمود ،وخفض الضعف
أمام تغري املناخ .وقام ثالثة عشر بلداً ،أربعة منها من أقل البلدان منواً ،باستكمال خططها
الوطنية للتكيف وبتقدميها إىل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ،يف حني أن
متر حالياً يف مراحل خمتلفة من العملية .ومنذ عام  ،2015ارتفع
العديد من البلدان األخرى ّ
عدد البلدان اليت أطلقت خططاً وطنية للتكيف أو بدأهتا بنسبة  45يف املائة.
ويتم توفري التمويل لوضع اخلطط الوطنية للتكيف من برنامج التأهب ودعم األنشطة
التحضريية التابع للصندوق األخضر للمناخ وصندوق أقل البلدان منواً .وحىت أيار/مايو
 ،2019سعى  75بلداً إىل احلصول على ما جمموعه  191مليون دوالر من الصندوق
األخضر للمناخ كدعم للخطط الوطنية للتكيف ولعمليات التخطيط األخرى املتعلقة
بالتكيف .ومن أصل هذه البلدان ،حصل  28بلداً على أموال جمموعها  75مليون دوالر،
ذهب ثلثاها إىل أقل البلدان منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية وبلدان يف أفريقيا .وكان
هناك سبعة بلدان أخرى يف املرحلة النهائية للموافقة على متويل جمموعه  17مليون دوالر.
كما متت املوافقة على تسعة مقرتحات مشاريع يف إطار صندوق أقل البلدان منواً لدعم
صياغة وتنفيذ اخلطط الوطنية للتكيف .ويقدم فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً ،واهليئات
األخرى املنشأة مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية ،املشورة التقنية والدعم التقين
للبلدان النامية فيما يتعلق خبططها الوطنية للتكيف .وقد مت اإلبالغ عن  154نشاطاً
للدعم منذ عام .2014
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إﻧﺸﺎء اﻷﻋﻤﺎل اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺜﻐﺮات

أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً

 فدهلالامعلا |  13فدهلا

حفظ املحيطات والبحار
واملوارد البحرية واستخدامها
عىل نحو مستدام لتحقيق
التنمية املستدامة
تعتمد احلياة على احمليطات ،فهي تشكل أكرب نظام بيئي على كوكب األرض ،إذ تغطي
أكثر من ثلثي سطح األرض ،وتوفر الغذاء وسبل العيش ملاليني الناس .وتنتج احمليطات
حوايل نصف األكسجني الذي نتنفسه ،وتعمل كمنظّم مناخي ،ومتتص احلرارة من الغالف
اجلوي وأكثر من ربع ما يصنعه اإلنسان من ثاين أكسيد الكربون .غري أن عقوداً من
انبعاثات الكربون املتزايدة أدت إىل تراكم احلرارة يف احمليطات وإىل تغريات يف تركيبها
الكيميائي .وتؤدي اآلثار الضارة الناجتة عن حتمض احمليطات وتغري املناخ (مبا يف ذلك
ارتفاع مستوى سطح البحر) والظواهر املناخية املتطرفة وتآكل السواحل إىل تفاقم

التهديدات املستمرة اليت تتعرض هلا املوارد البحرية والساحلية من الصيد اجلائر والتلوث
وتدهور املوائل .وتعترب املناطق احملمية والسياسات واملعاهدات اليت تشجع استخراج موارد
احمليطات بصورة مسؤولة ضرورية ملواجهة هذه التهديدات.

تهدد امللوثات الناشئة عىل اليابسة والحطام البحري املوائل الساحلية ،لكن التحسينات يف نوعية املياه قابلة للتحقيق
تتأثر املناطق الساحلية يف مجيع أحناء العامل بامللوثات الناشئة على اليابسة ،مبا يف ذلك مياه
الصرف الصحي واجلريان السطحي للمغذيات ،مما يؤدي إىل إختام السواحل باملغذيات،
وتدهور جودة املياه وإضعاف النظم اإليكولوجية البحرية الساحلية .ويوضح حتليل مؤشر
املياه النظيفة ،وهو مقياس لدرجة تلوث احمليطات ،أن حتديات جودة املياه منتشرة على
نطاق واسع ،لكنها أكثر حدة يف بعض املناطق االستوائية ،خاصة يف أجزاء من آسيا
وأفريقيا وأمريكا الوسطى.
وهناك جمال أمام مجيع البلدان تقريباً لتحسني نوعية مياهها الساحلية .ويوضح حتليل
االجتاهات بني عامي  2012و 2018أن التغيري اإلجيايب ممكن بالفعل :فخالل هذه
الفرتة ،متكنت  104مناطق ساحلية من أصل  220منطقة ساحلية من حتسني جودة
مياهها الساحلية .وتتطلب هذه التحسينات التزامات على مستوى السياسات القطرية
لتوسيع نطاق الوصول إىل معاجلة مياه الصرف الصحي والتخفيف من اجلريان السطحي
للمواد الكيميائية واملغذيات من املصادر الزراعية ،إىل جانب االلتزامات العاملية للح ّد من
احلطام البالستيكي.

ﺗﻘﺪﻳﺮات درﺟﺎت اﻤﻟﻴﺎه اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ﰲ  ٢٢٠ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﺎﺣﻠﻴﺔ ،ﻋﲆ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻦ ﺻﻔﺮ )ﻣﻠﻮﺛﺔ ﺟﺪاً(
إﱃ ) ١٠٠ﻧﻈﻴﻔﺔ(

 ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠ﺻﻔﺮ

تهدد زيادة التحمض الحياة البحرية وتعيق الدور الذي تؤديه املحيطات يف التخفيف من تغري املناخ
يؤدي امتصاص احمليطات لثاين أكسيد الكربون من الغالف اجلوي إىل تغيريات يف الرتكيب
الكيميائي ملياه البحار ،مما يغري كيميائيتها الكربونية ويؤدي إىل اخنفاض األس اهليدروجيين
(وزيادة حتمض احمليطات) .وقد أظهر رصد األس اهليدروجيين يف احمليطات خالل الثالثني
عاماً املاضية اخنفاضاً يف األس اهليدروجيين السطحي بقدر  0.1وحدة .ويعادل ذلك زيادة
يف احلموضة بنسبة  26يف املائة عن فرتة ما قبل الثورة الصناعية .وباملعدل احلايل النبعاثات
ثاين أكسيد الكربون ،يتوقع حدوث زيادة يف احلموضة بنسبة ترتاوح بني  100و 150يف
املائة حبلول هناية هذا القرن.
وحتمض احمليطات يهدد العضويات احلية فضالً عن هتديده خلدمات النظم البيئية،
مبا يف ذلك األمن الغذائي ،وذلك من خالل تعريض مصائد األمساك وتربية األحياء املائية
للخطر .كما يؤثر على محاية السواحل (عن طريق إضعاف الشعاب املرجانية ،اليت حتمي
اخلط الساحلي) وعلى النقل والسياحة .ومع ارتفاع محوضة احمليطات ،تنخفض قدرهتا على
امتصاص ثاين أكسيد الكربون من اجلو ،مما يعيق دور احمليط يف التخفيف من تغري املناخ.

ﺗﺮﻛﻴﺰات ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﰲ اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي وﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ ،واﻷس اﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻨﻲ
ﰲ ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ ﰲ ﺷﻤﺎل اﻤﻟﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ) ٢٠١٧–١٩٥٨ ،أﺟﺰاء ﰲ اﻤﻟﻠﻴﻮن ،ووﺣﺪات ﺟﻮﻳﺔ
ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ ] [μatmوأس ﻫﻴﺪروﺟﻴﻨﻲ(

اﻷس اﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻨﻲ

٢٠١٧

٢٠١٢

٢٠٠٨

٢٠٠٤

٢٠٠٠

١٩٩٦

١٩٩٢

١٩٨٧

١٩٨٣

اﻷس اﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻨﻲ
ﻤﻟﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ )اﻤﻟﺤﻮر اﻷﻳﻤﻦ(

١٩٧٩

٨٫٠٣

٢٧٥

١٩٧٥

٨٫٠٨

٣٠٠

ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﰲ ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ
)وﺣﺪات ﺟﻮﻳﺔ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ ]([μatm

١٩٧١

٨٫١٣

٣٢٥

١٩٦٦

٨٫١٨

٣٥٠

١٩٦٢

٨٫٢٣

٣٧٥

١٩٥٨

٨٫٢٨

٤٠٠

ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن

٨٫٣٣

٤٢٥

ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﰲ
اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي )ﺟﺰء ﰲ اﻤﻟﻠﻴﻮن(

ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻳﻘﺎس ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﰲ اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي ﰲ ﻣﻮﻧﺎ ﻟﻮا ،ﻫﺎواي .وﻳﻘﺎس ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن واﻷس اﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻨﻲ ﰲ ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ ﰲ ﻣﺤﻄﺔ أﻟﻮﻫﺎ ،ﻫﺎواي.
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻜﺮﺑﻮن ﰲ ﻣﺨﺘﱪ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﰲ اﻤﻟﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ ) (PMELاﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻺدارة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻤﻟﺤﻴﻄﺎت
واﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي ) ،(NOAAوﻫﻲ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻋﲆ اﻤﻟﻮﻗﻊ.www.pmel.noaa.gov/co :
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تضاعف حجم املناطق البحرية املحمية منذ عام  ،2010ولكن يتعني القيام باملزيد لحماية مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية
فعال وتقع يف
تلعب املناطق احملمية دوراً حامساً يف التنمية املستدامة إذا كانت تدار بشكل ّ
مناطق هلا أمهيتها بالنسبة للتنوع البيولوجي .ويف كانون األول /ديسمرب  ،2018كانت
املناطق احملمية تغطي  17يف املائة من املياه اخلاضعة للوالية الوطنية .وهذه زيادة كبرية من
 12يف املائة يف عام  2015وتزيد عن ضعف نسبة التغطية يف عام  .2010كما ارتفعت
النسبة املئوية املتوسطة ملناطق التنوع البيولوجي البحري الرئيسية اليت تغطيها املناطق احملمية،
من  31.2يف املائة يف عام  2000إىل  45.7يف املائة يف عام .2018
وعلى الرغم من هذا التقدم ،تباطأ معدل محاية مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية ،وإذا
استمرت االجتاهات احلالية ،فإن هذا املعدل سيشهد تراجعاً حبلول عام .2030
وتتخلف عن الركب البلدان النامية ،وال سيما أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية
النامية .وهناك حاجة إىل مضاعفة اجلهود إلنشاء مناطق حبرية حممية جديدة ولتعزيز إدارة
املناطق املوجودة فعالً.

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺘﻮﺳﻄﺔ ﻤﻟﺴﺎﺣﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻤﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺒﺤﺮي
اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺤﻤﻴﺔ ٢٠٠٠ ،و ٢٠١٠و) ٢٠١٨ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

٥٠

٤٥٫٧
٤٠

٤١٫٢

٣٠

٣١٫٢
٢٦٫٠

٢٢٫٨

٢٢٫٤

٢٠

١٨٫٥
١٢٫٥

٩٫٥

اﻟﻌﺎﻟﻢ
٢٠١٨

اﻟﺪول اﻟﺠﺰرﻳﺔ اﻟﺼﻐﺮﻴة اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
٢٠١٠

أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً

١٠
ﺻﻔﺮ

٢٠٠٠

يبدو أن انخفاض األرصدة السمكية قد استقر .وهي اآلن بحاجة إىل إعادة البناء ،خاصة يف املناطق املستنزفة بشدة

للحفاظ على صحة مصائد األمساك وإنتاجيتها ،جيب احلفاظ على األرصدة السمكية
ضمن مستويات مستدامة بيولوجياً .وال يكتفي الصيد اجلائر بالتقليل من إنتاج األغذية،
فهو يؤدي أيضاً إىل إضعاف أداء النظم اإليكولوجية ويقلل التنوع البيولوجي ،مما له
تداعيات سلبية على االقتصاد واجملتمع .ويف مجيع أحناء العامل ،اخنفضت نسبة األرصدة
السمكية البحرية املوجودة ضمن مستويات مستدامة بيولوجياً من  90يف املائة يف عام
 1974إىل  67يف املائة يف عام  .2015ومع ذلك ،يبدو أن هذا االجتاه املتناقص قد
استقر منذ عام  - 2008وهذا مؤشر مشجع.
ويف عام  ،2015كان لدى منطقة البحر األبيض املتوسط والبحر األسود أدىن نسبة من
األرصدة السمكية املستدامة ( 37.8يف املائة) ،تليها مباشرة منطقة جنوب شرق احمليط
اهلادئ ( 38.5يف املائة) .ويف املقابل ،فإن املنطقة الوسطى من شرق احمليط اهلادئ ومنطقة
مشال شرق احمليط اهلادئ تتمتعان بأعلى نسبة من األرصدة السمكية املوجودة ضمن
مستويات مستدامة بيولوجياً (فوق  85يف املائة) .وهناك حاجة إىل مزيد من اجلهود املركزة
املعرضة للصيد اجلائر ،خاصة يف املناطق املستنزفة بشدة.
إلعادة بناء األرصدة السمكية ّ

ﻧﺴﺒﺔ اﻷرﺻﺪة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ اﻤﻟﻮﺟﻮدة ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎً،
ﺣﺴﺐ اﻤﻟﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ) ٢٠١٥ ،ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻤﻟﺘﻮﺳﻂ واﻟﺒﺤﺮ اﻷﺳﻮد
ﺟﻨﻮب ﴍق اﻤﻟﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ
ﺟﻨﻮب ﻏﺮب اﻤﻟﺤﻴﻂ اﻷﻃﻠﴘ
وﺳﻂ ﴍق اﻤﻟﺤﻴﻂ اﻷﻃﻠﴘ
وﺳﻂ ﻏﺮب اﻤﻟﺤﻴﻂ اﻷﻃﻠﴘ
ﻏﺮب اﻤﻟﺤﻴﻂ اﻟﻬﻨﺪي
ﺟﻨﻮب ﴍق اﻤﻟﺤﻴﻂ اﻷﻃﻠﴘ
ﴍق اﻤﻟﺤﻴﻂ اﻟﻬﻨﺪي
ﺷﻤﺎل ﴍق اﻤﻟﺤﻴﻂ اﻷﻃﻠﴘ
ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﻤﻟﺤﻴﻂ اﻷﻃﻠﴘ
ﺟﻨﻮب ﻏﺮب اﻤﻟﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ
وﺳﻂ ﻏﺮب اﻤﻟﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ
ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﻤﻟﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ
ﺷﻤﺎل ﴍق اﻤﻟﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ
وﺳﻂ ﴍق اﻤﻟﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

٣٧٫٨
٣٨٫٥
٤١٫٢

٥٧٫١
٦٠٫٣
٦٦٫٧
٦٧٫٦
٧٣٫١
٧٣٫٥
٧٣٫٩
٧٤٫١
٨٢٫٦
٨٢٫٧
٨٥٫٧
٨٦٫٧
١٠٠

٨٠

٦٠

٤٠

٢٠

ﺻﻔﺮ

تتوفر لدى معظم البلدان أطر عمل لتلبية احتياجات املصائد
الصغرية؛ عىل أن املرحلة الحرجة التالية هي تنفيذ تلك األطر

اتخذت الدول خطوات مهمة ملكافحة الصيد غري املرشوع وغري املبلغ
عنه وغري املنظم

يزال الصيد غري املشروع وغري املبلغ عنه وغري املنظم أحد أكرب األخطار اليت هتدد النظم
اإليكولوجية البحرية .وغالباً ما يؤدي الصيد اجلائر يف مصائد األمساك إىل اهنيارها ،مما يهدد
سبل العيش ويزيد من حدة الفقر وانعدام األمن الغذائي .وتتعرض للخطر بشكل خاص
مصائد األمساك الصغرية يف البلدان النامية .وقد وضعت البلدان جمموعة من الصكوك
الدولية ملكافحة الصيد غري املشروع ضمن إطار عاملي ملعاجلة إدارة املصائد .ويف حزيران/
يونيه  ،2016دخل حيز التنفيذ االتفاق الدويل امللزم األول الذي وضع هبدف صريح
يتمثل يف مكافحة الصيد غري املشروع وغري املبلغ عن وغري املنظم ،وهو االتفاق بشأن
التدابري اليت تتخذها دولة امليناء .ويف آذار/مارس  ،2019بلغ عدد األطراف فيه  59دولة
طرف ومنظمة واحدة هي االحتاد األورويب ممثالً الدول األعضاء فيه البالغ عددها  28دولة.
فعالة،
ومن شأن التنفيذ العاملي لالتفاقية ،مدعوماً بالرصد واملراقبة واإلشراف بصورة ّ
باإلضافة إىل إجراءات الوصول إىل األسواق والتدابري التجارية ،أن يعزز اجلهود الدولية
لكبح الصيد غري املشروع وغري املبلغ عنه وغري املنظم.

متتلك مجيع البلدان تقريباً مصائد أمساك صغرية ،وهي متثل أكثر من نصف إمجايل اإلنتاج
يف البلدان النامية سواء من حيث الكمية أو القيمة .ويعتمد حوايل  120مليون عامل يف
مجيع أحناء العامل  97 -يف املائة منهم يعيشون يف البلدان النامية  -على سالسل القيمة
اخلاصة مبصائد األمساك الطبيعية التجارية بشكل مباشر لكسب عيشهم .ومتثل النساء
ما يقرب من نصف هذه القوى العاملة .وعلى الرغم من املسامهات احلامسة اليت تقدمها
جمتمعات الصيادين احمللية الصغرية يف جماالت التغذية واألمن الغذائي وسبل العيش احمللية،
فإن العديد منها ال يزال مهمشاً.
وملساعدة صيادي األمساك على احلصول على املوارد اإلنتاجية واخلدمات وعلى الوصول إىل
األسواق ،وضعت معظم البلدان أطراً تنظيمية ومؤسسية موجهة .وينفذ العديد من البلدان
هذه األطر بدرجة عالية ،لكن مستوى التنفيذ منخفض إىل متوسط لدى أكثر من ُخس
البلدان ،وخاصة يف أوقيانوسيا ووسط آسيا وجنوهبا.
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حماية النظم اإليكولوجية الربية
وترميمها وتعزيز استخدامها
عىل نحو مستدام ،وإدارة
الغابات عىل نحو مستدام،
ومكافحة التصحر ،ووقف
تدهور األرايض وعكس مساره،
ووقف فقدان التنوع البيولوجي
يستمر النشاط البشري يف إضعاف صحة النظم اإليكولوجية اليت تعتمد عليها مجيع
األنواع .وقد أخذ فقدان الغابات يف التباطؤ لكنه مستمر مبعدل ينذر باخلطر؛ ووفقاً لتقرير
معرضة خلطر
صدر مؤخراً عن األمم املتحدة ،هناك مليون نوع من النباتات واحليوانات ّ
االنقراض؛ ويقدر أن  20يف املائة من مساحة األرض اليابسة تدهورت بني عامي 2000
و .2015ويتخذ كثري من البلدان تدابري للحفاظ على تلك املوارد الطبيعية الثمينة وترميمها
واالستفادة منها على حنو مستدام .وتتبىن هذه البلدان آليات قانونية لضمان التقاسم
املنصف للمنافع من املوارد اجلينية ،ومحاية املزيد من مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية،

وتنفيذ خطط اإلدارة املستدامة للغابات .ولكن جيب زيادة هذه اجلهود على حنو عاجل.
وتتطلب خطورة احلالة إجراءات فورية وحتوالً جوهرياً يف عالقتنا بالكوكب لوقف فقدان
التنوع البيولوجي ومحاية النظم اإليكولوجية لصاحل اجلميع.

يتطلب تسارع مستويات فقدان التنوع البيولوجي االستجابة لهذا الوضع كحالة طوارئ
يتسارع فقدان التنوع البيولوجي العاملي ،ويدفعنا حنو تغيريات غري معروفة وال رجعة فيها يف
النظم اإليكولوجية لألرض .ووفقاً ملؤشر القائمة احلمراء ،الذي يتتبع البيانات املتعلقة بأكثر
من  20ألف نوع من الثدييات والطيور والربمائيات والشعاب املرجانية والسيكاسيات ،زاد
خطر انقراض األنواع بنحو  10يف املائة خالل فرتة الـ  25عاماً املاضية .فقد اخنفض املؤشر
من  0.82يف عام  1993إىل  0.74يف عام  .2018وعالوة على ذلك ،يشري أحدث
تقرير أصدره املنتدى احلكومي الدويل املعين بالتنوع البيولوجي وخدمات النُظم اإليكولوجية
إىل أن التنوع البيولوجي ينخفض بوتائر أسرع من أي وقت آخر يف تاريخ البشرية.
أما احملركات الرئيسية هلذا الوضع فهي فقدان املوائل بسبب الزراعة غري املستدامة ،وإزالة
الغابات ،واحلصاد والتجارة غري املستدامني ،وتغري املناخ ،واألنواع الدخيلة املغرية .ولكن
حىت يف ظل هذه اخللفية املنذرة باخلطر ،هناك أمثلة عديدة على استعادة األنواع بعد
تدخالت احلفظ ،مبا يف ذلك يف دول جزرية صغرية نامية مثل فيجي وموريشيوس وسيشيل.
مسرعة حلماية األنواع املعرضة لتهديد بالغ باالنقراض،
وهناك حاجة إىل اختاذ إجراءات ّ
ولتبسيط إجراءات احل ّد من خماطر االنقراض يف قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة
والقطاعات األخرى.

ﻣﺆﴍ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺤﻤﺮاء ﻟﺒﻘﺎء اﻷﻧﻮاع ،ﻟﻠﻔﱰة ،٢٠١٩-١٩٩٣
واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻟﻠﻔﱰة ) ٢٠٣٠-٢٠٢٠اﺳﺘﻨﺎدا ً إﱃ اﺳﺘﻘﺮاء ﻟﻠﻤﺆﴍ اﻟﻌﺎﻤﻟﻲ(

count for

٠٫٨٥

٠٫٨٠

edge.

٠٫٧٥
اﻷﻋﲆ
اﻟﺜﻘﺔ
ﺣ ّﺪ
ﻷدﻧﻰ
ﺜﻘﺔ ا
ﺣ ّﺪ اﻟ

bble and

٠٫٧٠

d.

٢٠٣٠

٢٠٢٥
ﺗﻮﻗﻌﺎت

٢٠٢٠

٢٠١٥

٢٠١٠

٢٠٠٥

٢٠٠٠

١٩٩٣

٠٫٦٥

يؤثر تدهور األرايض عىل خمس مساحة األرض اليابسة وعىل حياة بليون من الناس
خالل الفرتة بني عامي  2000و ،2015تدهور ما نسبته  20يف املائة من إمجايل مساحة
األرض اليابسة ،مما ّأدى إىل فقدان جانب كبري من اخلدمات الضرورية لرفاه اإلنسان.
ويعترب هذا التقدير حمافظاً نسبياً نظراً ألن املؤشرات الفرعية املسببة ال متثل سوى ثالثة
متغريات :التغريات يف الغطاء الربي وإنتاجية األراضي والكربون العضوي يف الرتبة .ويف مجيع
املناطق باستثناء أوروبا وأمريكا الشمالية ومشال أفريقيا وغرب آسيا ،غطى حجم التدهور
 22.4يف املائة إىل  35.5يف املائة من مساحة األرض اليابسة ،مما أثر تأثرياً مباشراً على
حياة أكثر من بليون شخص.
وتشري االجتاهات العاملية يف الغطاء األرضي إىل خسارة صافية يف فئات األراضي الطبيعية
وشبه الطبيعية بسبب عمليات يتسبب هبا اإلنسان إىل ح ّد كبري ،ومنها عمليات التصحر،
وإزالة الغابات ،واإلدارة غري السليمة للرتبة ،والتوسع يف أراضي احملاصيل ،والتوسع احلضري.
كما لوحظ اخنفاض كبري يف إنتاجية فئات الغطاء األرضي اليت مل تتغري ،فقد تكبدت
األراضي العشبية أكرب اخلسائر.

تقريـر أهـداف التنميـة املستدامـة2019 ،

ﻧﺴﺒﺔ اﻷراﴈ اﻤﻟﺘﺪﻫﻮرة ٢٠٠٠ ،إﱃ ) ٢٠١٥ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
٤٠
٣٥٫٥

٢٢٫٤

٢٠

٧
اﻟﻌﺎﻟﻢ

٢٤

٢٧

٢٨
٢٠
١٠

١٠

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ
وﻏﺮب آﺳﻴﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ***

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺟﻨﻮب
اﻟﺼﺤﺮاء
اﻟﻜﱪى

ﴍق وﺟﻨﻮب
ﴍق آﺳﻴﺎ

أﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ

وﺳﻂ آﺳﻴﺎ
وﺟﻨﻮﺑﻬﺎ

** ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا وﺑﺎﺑﻮا ﻏﻴﻨﻴﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،وﻟﻜﻦ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺟﺰر أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ.
*** ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﻮﻳﴪا واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻤﻟﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.
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٣٠

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ**

ﺻﻔﺮ

ال ب ّد من ترسيع التقدم املحرز يف حماية مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية للتمكن من بلوغ الغاية املحددة لعام 2030
تع ّد محاية املواقع اليت تتصف باألمهية بالنسبة للتنوع البيولوجي لألرض اليابسة واملياه العذبة
واجلبال  -أي ما يسمى مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية  -أمراً حيوياً لضمان االستخدام
الطويل األجل واملستدام للموارد الطبيعية .ويف حني أنه أُحرز تق ّدم منذ عام  2000يف
محاية مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية ،فقد تباطأت وتائر هذا التقدم بشكل ملحوظ منذ
عام .2010
وزاد متوسط النسبة املئوية العاملي ملناطق التنوع البيولوجي الرئيسية لألرض اليابسة واملياه
العذبة واجلبال اليت تغطيها مناطق حممية بأكثر من  10نقاط مئوية بني عامي 2000
و .2010غري أنه خالل الفرتة من  2010إىل  ،2018مل ترتفع التغطية إال بنقطتني إىل
ثالث نقاط مئوية .وباملعدل احلايل ويف املتوسط ،لن تشمل التغطية باملناطق احملمية على
املستوى العاملي إال أقل من  50يف املائة من كل من مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية حبلول
عام .2030

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻸرض اﻟﻴﺎﺑﺴﺔ واﻤﻟﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ
واﻟﺠﺒﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﻤﻴﺔ) ٢٠١٨-٢٠٠٠ ،ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

٥٠

٤٥

٤٠

٣٥

٢٠١٥

٢٠١٨

اﻤﻟﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ

٢٠١٠
اﻟﺠﺒﺎل

٢٠٠٥

٢٠٠٠

٣٠

اﻷرض اﻟﻴﺎﺑﺴﺔ

توفر النظم اإليكولوجية الجبلية خدمات بيئية لها أهمية أساسية ،لكن صحة هذه النظم تختلف اختالفا ً كبريا ً بني املناطق
للنظم اإليكولوجية اجلبلية الصحية أمهية أساسية لتوفري خدمات النظام اإليكولوجي
جملتمعات األراضي املرتفعة ،فضالً عن سكان األراضي املنخفضة الذين يعيشون بعيداً عن
قمم اجلبال .وعلى سبيل املثال ،تشكل اجلبال مصدراً ملا نسبته  60إىل  80يف املائة من
مياه العامل العذبة اليت تستخدم يف االستهالك املنزيل والزراعي والصناعي ويف إنتاج الطاقة
اخلضراء واحلفاظ على التنوع البيولوجي .وترتبط التغطية اخلضراء للمناطق اجلبلية (وهي
تغطية تتمثل يف الغابات واألراضي العشبية/أراضي اجلنيبات وأراضي احملاصيل) ارتباطاً
إجيابياً باحلالة الصحية للجبال وبالتايل بقدرهتا على أداء أدوارها يف النظام اإليكولوجي.
وقد ُحدد اآلن خط أساس عاملي للتغطية اخلضراء للمناطق اجلبلية باستخدام بيانات عام
 .2017ففي تلك السنة ،كانت النباتات تغطي ما نسبته  76يف املائة من املناطق اجلبلية
يف العامل .ويف أوقيانوسيا ،مشلت التغطية مجيع املناطق اجلبلية تقريباً ،يف حني أن النسبة
املقابلة يف مشال أفريقيا وغرب آسيا مل تبلغ إال  60يف املائة.

ﻧﺴﺒﺔ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ذات اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺨﴬاء) ٢٠١٧ ،ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ

٦٠

وﺳﻂ آﺳﻴﺎ وﺟﻨﻮﺑﻬﺎ

٦٤

ﴍق وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

٧١

أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

٧٧

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

٨٣

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

٩٠

أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا

٩٥

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ*

٩٨

اﻟﻌﺎﻟﻢ

٧٦
١٠٠

٨٠

٦٠

٤٠

٢٠

ﺻﻔﺮ

* ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا.

تنشئ االتفاقيات الدولية نهُ جا ً مبتكرة لحفظ التنوع البيولوجي

ال تزال مساحة الغابات يف انخفاض ،وإن كان معدل هذا االنخفاض
قد تباطأ

حترز البلدان تقدماً يف اعتماد أطر حتفز حفظ املوارد اجلينية والتنوع البيولوجي واستخدامها
املستدام من خالل تقاسم املنافع .وتشمل هذه املوارد النباتات واحليوانات وامليكروبات
وغريها من املواد اجلينية وكذلك املعارف التقليدية املرتبطة هبا.
وحىت  1شباط/فرباير  ،2019ص ّدق على بروتوكول ناغويا بشأن احلصول على املوارد
اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها 116 ،طرفاً متعاقداً بينها
االحتاد األورويب (بزيادة بنسبة  65يف املائة عن عام  .)2016وحبلول ذلك التاريخ ،كان
 61من األطراف املتعاقدة قد اعتمدت أيضاً أطراً للحصول على املنافع وتقامسها ونشرت
املعلومات ذات الصلة يف آلية لتبادل معلومات احلصول وتقاسم املنافع (كان عدد هذه
األطراف  6يف عام  .)2016وباإلضافة إىل ذلك ،صدق  145طرفاً على املعاهدة الدولية
بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة .ويف سياق هذه املعاهدة ،أبرم أكثر من
 64 000اتفاق قياسي لنقل املواد بغية نقل أكثر من  4.6ماليني عينة من املوارد اجلينية
النباتية لألغذية والزراعة على مستوى العامل.

خالل الفرتة بني عامي  2000و ،2015اخنفضت مساحة الغابات كنسبة من إمجايل
مساحة األرض اليابسة من  31.1يف املائة إىل  30.7يف املائة .وميثل ذلك خسارة أكثر
من  58مليون هكتار من الغابات ،وهي مساحة تقارب مساحة كينيا .وقد طرأ معظم هذه
اخلسارة يف املناطق املدارية ،حيث شهدت منطقتا أمريكا الالتينية وأفريقيا جنوب الصحراء
الكربى اجلانب األكرب من االخنفاض .ويعترب حتويل أراضي الغابات لالستخدام الزراعي،
من قبيل زراعة احملاصيل وتربية املاشية ،حمركاً رئيسياً هلذه العملية.
ويقابَـل جانب من خسارة الغابات يف بعض املناطق املدارية بزيادة يف األراضي احلرجية يف
أجزاء كثرية من آسيا وكذلك يف أوروبا وأمريكا الشمالية .ففي هذه املناطقّ ،أدى التشجري
وإعادة املناظر الطبيعية إىل هيئتها األصلية ،وكذلك التوسع الطبيعي للغابات يف األراضي
الزراعية املهجورة ،إىل منو األراضي احلرجية.
ونتيجة لذلك ،كان املعدل الصايف السنوي لفقدان الغابات يف الفرتة بني عامي 2010
و 2015أبطأ بنحو  25يف املائة عنه يف الفرتة بني عامي  2000و .2005وعالوة على
ذلك ،فإن نسبة مساحة الغابات احملمية والغابات املشمولة خبطط اإلدارة الطويلة األجل
بقيت مستقرة أو زادت يف مجيع مناطق العامل.
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التشجيع عىل إقامة مجتمعات
مساملة وشاملة للجميع من أجل
تحقيق التنمية املستدامة،
وإتاحة إمكانية وصول الجميع
إىل العدالة ،وبناء مؤسسات
فعّ الة وخاضعة للمساءلة
وشاملة للجميع عىل جميع املستويات
ال يزال حتقيق إقامة جمتمعات مساملة وعادلة وشاملة للجميع هدفاً بعيد املنال .ويف
السنوات األخرية ،مل ُيرز أي تقدم كبري حنو إهناء العنف ،أو تعزيز سيادة القانون ،أو تقوية
املؤسسات على مجيع املستويات ،أو زيادة الوصول إىل العدالة .فماليني الناس ُيرمون من
أمنهم وحقوقهم وفرصهم ،كما أن اهلجمات على نشطاء حقوق اإلنسان والصحفيني تعيق
يف الوقت نفسه تقدم التنمية .ويعمل املزيد من البلدان على تكثيف اجلهود للكشف عن
هذه االنتهاكات حلقوق اإلنسان ،وعلى وضع قوانني وأنظمة تعزز جمتمعات أكثر انفتاحاً
وعدالً .ولكن هناك حاجة إىل مزيد من العمل لضمان تنفيذ هذه اآلليات بشكل صحيح.
ومتثل النزاعات وغريها من أشكال العنف حت ّدياً مهيناً للتنمية املستدامة .ويف عام ،2018
الفارين من احلرب واالضطهاد والنزاعات  70مليون شخص،
جتاوز عدد األشخاص ّ

وهو ما ميثل أعلى مستوى شهدته مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني منذ حوايل
معرضة بشكل خاص ألنواع خمتلفة من االعتداء
 70عاماً .وهذه اجملموعات من الناس ّ
تشمل فيما تشمله االجتار والعنف واإلخضاع لقرارات هتمشهم .ويكتسب ضمان حصوهلم
على احلماية اليت حيتاجون إليها أمهية بالغة لتحقيق هدف إقامة جمتمعات مساملة وشاملة
للجميع ولبلوغ التنمية املستدامة.

الشباب أكثر عرضة لجريمة القتل بشكل عام ،يف حني أن النساء يشكلن معظم ضحايا جريمة قتل الرشيك الحميم
خالل العقد  ،2017-2007كان معدل جرائم القتل يف العامل مستقراً تقريباً حول
 6حاالت لكل  100 000شخص ،ولوحظ أعلى املعدالت يف أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكارييب .وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل بنسبة  11يف املائة ،وذلك من
 419 000يف عام  2000إىل  464 000يف عام  .2017وخالل هذه الفرتة ،تركز
العنف الفتاك يف منطقتني بشكل متزايد .حيث سجلت أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكارييب  34يف املائة من جرائم القتل يف العامل يف عام ( 2017مقارنة بـ  27يف املائة يف
عام  ،)2000بينما منت حصة أفريقيا جنوب الصحراء الكربى من  25إىل  33يف املائة.
وخالل تلك الفرتة ،شكل الرجال حوايل  80يف املائة من ضحايا القتل بشكل عام ،لكن
النساء شكلن غالبية الضحايا ( 64يف املائة) يف حاالت جرائم القتل من جانب الشريك
احلميم أو جرائم القتل املتصلة باألسرة .فبالنسبة جلرائم القتل من جانب الشريك احلميم
وحدها ،كانت نسبة الضحايا اإلناث أعلى بـ  82يف املائة .وقد كان الشباب الذين ترتاوح
أعمارهم بني  15و 29عاماً األشد تعرضاً للقتل بشكل عام ،مع وجود بعض االختالفات
بني املناطق.

ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ ،ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ) ٢٠١٧ ،ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
١٨

٨٢

٦٤

١٠٠

ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ )إﺟﻤﺎﻻً(

٨٠

٨٠
ﻧﺴﺎء

ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﴩﻳﻚ اﻟﺤﻤﻴﻢ/
ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ اﻤﻟﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻷﴎة

٣٦

٢٠

٤٠

٦٠

ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﴩﻳﻚ اﻟﺤﻤﻴﻢ ﻓﻘﻂ

٢٠

ﺻﻔﺮ

رﺟﺎل

تقريـر أهـداف التنميـة املستدامـة2019 ،

أﺷﻜﺎل اﺳﺘﻐﻼل ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻻﺗﺠﺎر اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﻢ ٢٠١٦ ،أو آﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻨﻬﺎ )ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
٧

٣٤
٥٩

اﻹﺗﺠﺎر ﻷﻏﺮاض اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺠﻨﴘ
اﻹﺗﺠﺎر ﻷﻏﺮاض اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﴪي
اﻹﺗﺠﺎر ﻷﻏﺮاض أﺧﺮى

ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات إﱃ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ  ١١٠ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﻋﻦ  ٢٤ ٦٨٧ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﻢ.
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edge.

bble and

d.

تُستغل غالبية ضحايا االتجار ألغراض االستغالل الجنيس والعمل القرسي
يف السنوات األخرية ،مت الكشف عن عدد متزايد من ضحايا االجتار بالبشر يف خمتلف بلدان
العامل :من  150ضحية مت الكشف عنها يف املتوسط لكل بلد يف عام  2010إىل  254يف
عام  .2016وظل عدد البلدان املقدمة للبيانات على حاله تقريباً ( 93يف عام  2010مقارنة
بـ  97يف عام  .)2016وميكن أن تكون الزيادة يف متوسط عدد الضحايا الذين مت الكشف
عنهم يف كل بلد دليالً على تكثيف اجلهود اليت تبذهلا السلطات لتحديد الضحايا؛ كما ميكن
أن تكون هذه الزيادة انعكاساً لتفاقم مشكلة االجتار .وعلى خالف النتائج اليت مت التوصل إليها
يف السنوات السابقة ،يتحقق الكشف عن معظم ضحايا االجتار حالياً على املستوى الداخلي.
ويف عام  ،2016شكلت النساء البالغات ما يقرب من نصف الضحايا الذين متّ الكشف
عنهم على مستوى العامل ،وبلغت نسبة الفتيات حنو  23يف املائة .وجيري االجتار بأغلبية
الضحايا ألغراض االستغالل اجلنسي (حوايل  59يف املائة) ،يف حني أن أكثر من الثلث
يُستغل يف العمل القسري .وقد تباينت بيانات الضحايا حسب شكل االستغالل .ففي
حني أن  83يف املائة من الضحايا اإلناث يف عام  2016أ ِ
ُخضعن لالستغالل اجلنسي،
فإن  82يف املائة من الضحايا الذكور ِ
أخضعوا للعمل القسري.

count for

يع ّد تسجيل املواليد واحدا ً من حقوق اإلنسان ،ومع ذلك ،ال يسجل يف العالم ككل إال أقل من ثالثة أرباع األطفال دون سن الخامسة
لتسجيل املواليد أمهية أساسية ملساعدة األشخاص على احلصول على ما هلم من حقوق
فردية ،من قبيل اخلدمات االجتماعية األساسية والعدالة مبوجب القانون .ومع ذلك،
مل تُسجل والدات إال أقل من ثالثة أرباع ( 73يف املائة) األطفال دون سن اخلامسة يف
مجيع أحناء العامل ،وذلك وفقاً لبيانات من  161بلداً خالل الفرتة  2010إىل .2018
وقد حقق كثري من البلدان واملناطق تغطية شاملة أو شبه شاملة ،ولكن يف أفريقيا جنوب
الصحراء الكربى ،مل يُسجل إال أقل من نصف ( 46يف املائة) مجيع األطفال دون سن
اخلامسة .كما ختلفت عن الركب منطقة وسط آسيا وجنوهبا ومنطقة جنوب شرق آسيا،
فقد بلغت نسبة التسجيل  68يف املائة و 82يف املائة على التوايل .وقد نُفذ كثري من العمل
مؤخراً لتحسني نظم التسجيل املدين وزيادة الوعي بني املواطنني ،ولكن هناك حاجة إىل
مواصلة اجلهود لضمان أن يتمكن مجيع األطفال من حتصيل حقهم يف اهلوية.

ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ُ
ﺳﺠﻠﺖ وﻻدﺗﻬﻢ ﻟﺪى ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ،أﺣﺪث ﺑﻴﺎﻧﺎت
ﻣﻦ  ٢٠١٠إﱃ ) ٢٠١٨ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
٤٦

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى )(٤٣
وﺳﻂ آﺳﻴﺎ وﺟﻨﻮﺑﻬﺎ )(١١

٦٨

ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ )(٨

٨٢

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ )(١٧

٨٩

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ )(٢٨

٩٤

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ )(٩

٩٨

أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ )(٤٣

١٠٠
٧٣
٨٠

١٠٠

اﻟﻌﺎﻟﻢ )(١٦١
٦٠

٢٠

٤٠

ﺻﻔﺮ

ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :اﺳﺘﻨﺎدا ً إﱃ  ١٦١ﺑﻠﺪا ً ﺗﻤﺜﻞ  ٨٤ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ .وﻳﺮد ﺑﻦﻴ ﻗﻮﺳﻦﻴ ﻋﺪد اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.
وﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﴍق آﺳﻴﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎن.

ترتفع معدالت جريمة قتل املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني والنقابيني
خالل الفرتة من  1كانون الثاين/يناير إىل  31تشرين األول/أكتوبر  ،2018بلغ عدد جرائم
القتل اليت سجلتها وحتققت منها األمم املتحدة  397جرمية قتل سقط فيها مدافعون عن
حقوق اإلنسان وصحفيون ونقابيون يف  41بلداً .ففي كل أسبوع ،قُتل ما متوسطه تسعة
أشخاص على اخلطوط األمامية للجهود املبذولة لبناء جمتمعات أكثر مشوالً ومساواة  -وهي
زيادة مثرية للقلق باملقارنة باملعدل املتوسط الذي كان ضحية واحدة يومياً يف الفرتة بني
عامي  2015و.2017
وكان واح ٌد من كل ضحيتني يعمل على مستوى اجملتمعات احمللية بشأن مسائل تتعلق
باألرض أو البيئة أو الفقر أو حقوق األقليات والشعوب األصلية أو بأثر أنشطة األعمال
املدونون ربع
التجارية .وبشكل عام ،كان عشر الضحايا من النساء .وشكل الصحفيون و ِّ
جمموع ضحايا جرائم القتل هذه ،وقد حدث معظمها خارج البلدان اليت تعاين من النزاع.
وإذا مل ِ
تف الدول األعضاء بالتزامها الدويل املتمثل حبماية من يدافع عن حقوق اآلخرين
وحرياهتم األساسية ،فإن املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني والنقابيني سيبقون أهدافاً
لالغتيال يف بلدان خمتلفة يف مجيع أحناء العامل.

ﻋﺪد ﺣﺎﻻت ﻗﺘﻞ اﻤﻟﺪاﻓﻌﻦﻴ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺼﺤﻔﻴﻦﻴ واﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻦﻴ ،ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ،
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٥٠

٤٩
٣٠٠

٣٥٨

٢٠٠

٣٥١

٣٢٥

٣١٤
١٠٠

†٢٠١٨
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٢٠١٦

٢٠١٧

٢٠١٥

ﺻﻔﺮ

رﺟﺎل

† ﻻ ﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ إﻻ ﺣﻮادث وﻗﻌﺖ ﰲ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ  ١ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ إﱃ  ٣١ﺗﴩﻳﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ .٢٠١٨
وﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺮﻗﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﺣﺎﻻت اﻻﺧﺘﻄﺎف أو اﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﴪي أو اﻻﺣﺘﺠﺎز اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ أو اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ.

يعمل املزيد من البلدان عىل وضع أطر قانونية ومؤسسية للدفاع عن حقوق اإلنسان ،ولكن وترية التقدم بطيئة
اعتُمدت يف  125بلداً قوانني وسياسات ملزمة متنح األفراد احلق يف احلصول على املعلومات
اليت حتتفظ هبا السلطات العامة ،وقد اعتمد  31بلداً على األقل هذه القوانني منذ عام
 .2013ومع ذلك ،تشري تقييمات اخلرباء إىل أنه ميكن حتسني اإلطار القانوين يف العديد
من احلاالت .ومن بني  123بلداً تتوفر بشأهنا البيانات عن األطر القانونية ،هناك  40بلداً
ال توجد لديها أحكام كافية تتعلق باحلق يف الطعن لدى هيئة إدارية مستقلة ،ويُعترب توافر
تلك األحكام عنصراً أساسياً من عناصر التنفيذ الصحيح هلذا احلق.
وال ب ّد من تسريع وترية التقدم احملرز يف إنشاء مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان متتثل
للمبادئ املتعلقة حبالة املؤسسات الوطنية (مبادئ باريس) .ويف عام  ،2018كان
 39يف املائة فقط من مجيع البلدان قد جنح يف حتقيق هذا االمتثال؛ أي بزيادة قدرها  3يف
املائة ( 7بلدان) عن عام  .2015وإذا بقي هذا املعدل على حاله حىت عام  ،2030فإن
حنو نصف مجيع البلدان فقط سيكون لديها مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان متتثل لتلك
املبادئ ،ضماناً لوفاء الدول بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان.

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻄﻠﺐ ﻻﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻛﻤﺆﺳﺴﺎت
ﻣﻤﺘﺜﻠﺔ ﻤﻟﺒﺎدئ ﺑﺎرﻳﺲ ،وﻧﺴﺒﺔ اﻤﻟﺆﺳﺴﺎت اﻤﻟﻤﺘﺜﻠﺔ ﻓﻌﻼً ﻟﺘﻠﻚ اﻤﻟﺒﺎدئ) ٢٠١٨ ،ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
٨
٨

٧١

٢٩

٦٣
٥٨
٥٦
٧٤

٣٥

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

٤٠

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

٤١

أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا

٦٠
٨٠
١٠٠
ﻣﻤﺘﺜﻠﺔ ﻓﻌﻼً

ﴍق وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

٥٢

١٠٠
١٠٠

٦٠

وﺳﻂ آﺳﻴﺎ وﺟﻨﻮﺑﻬﺎ
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ

٢٩

٥٣

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ*

اﻟﻌﺎﻟﻢ

٣٩
٢٠

٤٠

ﺻﻔﺮ

ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻄﻠﺐ ﻻﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ

* ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا.
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تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط
الرشاكة العاملية من أجل
تحقيق التنمية املستدامة
يكتسب دعم تنفيذ أهداف التنمية املستدامة زمخاً ،لكن هناك حتديات كبرية ال تزال
تعرتض سبيله .وتتمتع نسبة متزايدة من سكان العامل بإمكانية الوصول إىل اإلنرتنت ،وقد
أنشئ مصرف للتكنولوجيا ألقل البلدان منواً ،ومع ذلك ال تزال الثغرة الرقمية قائمة .وبلغت
التحويالت الشخصية أعلى مستوى هلا على اإلطالق ،ولكن املساعدة اإلمنائية الرمسية
آخذة يف الرتاجع ،وكثرياً ما تكون تدفقات االستثمار اخلاص غري متوافقة مع التنمية
املستدامة .عالوة على ذلك ،طرأ تباطؤ يف النمو العاملي بسبب التوترات التجارية املستمرة،
كما أن بعض احلكومات تراجعت عن العمل املتعدد األطراف .ومع كون املخاطر جسيمة،

أصبح التعاون الدويل القوي مطلوباً اآلن أكثر من أي وقت مضى لضمان حصول البلدان
على الوسائل الالزمة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.

عىل الرغم من التعهدات بزيادة التمويل اإلنمائي ،فإن مستويات املعونة آخذة يف الرتاجع
بلغ صايف املساعدة اإلمنائية الرمسية  149بليون دوالر يف عام  ،2018باخنفاض قدره 2.7
يف املائة بالقيمة احلقيقية عن عام  .2017ويعزى هذا االخنفاض إىل ح ّد كبري إىل اخنفاض
املعونة املقدمة من البلدان املاحنة الستضافة الالجئني .وقد ارتفعت املعونة املقدمة
للمشروعات والربامج واملساعدة التقنية الثنائية ،واليت متثل أكثر من نصف إمجايل صايف
املساعدة اإلمنائية الرمسية ،بنسبة  1.3يف املائة بالقيمة احلقيقية بني عامي  2017و.2018
على أن املسامهات املقدمة إىل املنظمات املتعددة األطراف ،واليت متثل حوايل ثلث إمجايل
املساعدة اإلمنائية الرمسية ،بقيت ثابتة .واخنفضت املساعدة اإلنسانية بنسبة  8يف املائة
بالقيمة احلقيقية.
وتعترب املساعدة اإلمنائية الرمسية أكرب مصدر للتمويل اخلارجي ألقل البلدان منواً .ومع ذلك،
يف عام  ،2018اخنفضت املعونة املوجهة إىل أقل البلدان منواً والبلدان األفريقية ،أي إىل
البلدان األشد حاجة إليها .وتشري األرقام األولية إىل أن املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية
املقدمة إىل أقل البلدان منواً اخنفضت بنسبة  3يف املائة بالقيمة احلقيقية عن عام ،2017
واخنفضت املعونة املقدمة إىل أفريقيا بنسبة  4يف املائة .فالبلدان املاحنة ال تفي بتعهداهتا
بزيادة التمويل اإلمنائي ،مما حي ّد من اجلهود املوجهة حنو حتقيق األهداف العاملية.

ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺻﺎﰲ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻤﻟﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ٢٠١٨-٢٠١٠ ،
)ﺑﺒﻼﻳﻦﻴ اﻟﺪوﻻرات اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻌﺎم (٢٠١٧

١٦٠
١٤٠
١٢٠
١٠٠
٨٠
٦٠
٤٠
٢٠

٢٠١٥

٢٠١٨

†

٢٠١٠

ﺻﺎﰲ ﻣﻨﺢ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻼﺟﺌﻦﻴ ﻟﺪى اﻟﺒﻠﺪان اﻤﻟﺎﻧﺤﺔ
† ﺑﻴﺎﻧﺎت أوﻟﻴﺔ.

٢٠٠٥

اﻤﻟﻌﻮﻧﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
اﻤﻟﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻤﻟﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف

٢٠٠٠

اﻤﻟﺸﺎرﻳﻊ واﻟﱪاﻣﺞ واﻤﻟﺴﺎﻋﺪة
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ

لتعبئة املوارد املحلية بصورة فعّ الة ،بما يف ذلك من خالل فرض الرضائب ،أهمية بالغة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة
فعال ،وفق ما يؤكده مبدأ املسؤولية الوطنية،
تع ّد تعبئة املوارد احمللية واستخدامها على حنو ّ
أمراً حيوياً لتحقيق أهداف التنمية املستدامة .إن تقييم العبء الضرييب  -أي اإليرادات يف
شكل ضرائب  -هو ممارسة مهمة للسياسة املالية هلا آثار اقتصادية واجتماعية .وقد بلغ
متوسط املعدل اإلمجايل للضرائب بني بلدان جمموعة العشرين وغريها من االقتصادات
املتقدمة  23يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام  ،2017مقارنةً مبا نسبته
 18يف املائة بني بلدان االقتصاد السوقي النامية والناشئة.
ويف املتوسط ،يف عام  ،2017بلغت نسبة اإلنفاق احلكومي املمول من الضرائب  64يف
املائة بني بلدان جمموعة العشرين وغريها من االقتصادات املتقدمة ،و 61يف املائة بني بلدان
االقتصاد السوقي الناشئة .وعلى الصعيد العاملي ،ميكن أن يعزى االخنفاض الطفيف يف دور
الضرائب يف اإلنفاق احلكومي  -من  64.5يف املائة يف عام  2005إىل  62.3يف املائة يف
عام  - 2017إىل اقرتان حتسني تعبئة اإليرادات بتدابري على مستوى اإلدارة املالية العامة.
ويُعترب وجود نظام لتعبئة اإليرادات يعمل بشكل جيد شرطاً مسبقاً لتحقيق تنمية اقتصادية
قوية ومستدامة وشاملة للجميع .على أنه جيب على البلدان أن تبين مكونات هذا النظام
وإطاره املايل الشامل وفقاً الحتياجاهتا اخلاصة.

تقريـر أهـداف التنميـة املستدامـة2019 ،

ﺣﺼﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻤﻟﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﴬاﺋﺐ اﻤﻟﺤﻠﻴﺔ ٢٠٠٥ ،و٢٠١٧
)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
٥٥
٦١
٦١
٦٤
٦٢
٦٥
٦٦

٨٨

٥٣

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ

٤٩
٤٧

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ*

أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
وﺳﻂ آﺳﻴﺎ وﺟﻨﻮﺑﻬﺎ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

٧٣
٦٩
٧٤
٧٠

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
ﴍق وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا

٨١
٦٤٫٥
٦٢٫٣

١٠٠
٢٠٠٧

٦٠

٨٠
٢٠٠٥

* ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا.
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اﻟﻌﺎﻟﻢ
٤٠

٢٠

ﺻﻔﺮ

ﺻﻔﺮ

count for

dge.

bble and

d.

أصبحت التحويالت الشخصية من العمال املهاجرين يف الخارج
أكرب مصدر للتمويل الخارجي يف البلدان النامية

ترتدد أصداء التوترات التجارية بني أكرب االقتصادات يف العالم ،مما
يؤثر عىل املنتجني واملستهلكني يف جميع أنحاء العالم

وصل إمجايل التحويالت العاملية إىل  689بليون دوالر يف عام  ،2018بعد أن كان
 633بليون دوالر يف عام  .2017وارتفعت التحويالت إىل البلدان املنخفضة الدخل
واملتوسطة الدخل خالل هذه الفرتة بنسبة  9.6يف املائة ،حيث وصلت إىل مستوى قياسي
بلغ  529بليون دوالر يف عام  .2018وميثل ذلك أكثر من ثالثة أضعاف حجم املساعدة
اإلمنائية الرمسية اليت تلقتها هذه البلدان يف عام  2018وهو أكرب بكثري من االستثمار األجنيب
املباشر (إذا استُبعدت الصني) .ومن املتوقع أن تصل التحويالت املوجهة إىل البلدان املنخفضة
الدخل واملتوسطة الدخل إىل  550بليون دوالر يف عام  ،2019مما جيعلها أكرب مصدر
للتمويل اخلارجي يف هذه البلدان.
ومع ذلك ،فإن فوائد التحويالت من العمال املهاجرين الدوليني يُنتقص منها بسبب ارتفاع
تكلفة حتويل األموال .فخالل الربع األول من عام  ،2019كان متوسط تكلفة إرسال 200
دوالر ال يزال مرتفعا ،إذ بلغ حنو  7يف املائة .وهذه النسبة أعلى من ضعف هدف التنمية
املستدامة املتمثل يف  3يف املائة حبلول عام  .2030وطرأت أعلى تكلفة لتحويل األموال عرب
كثري من املمرات األفريقية واجلزر الصغرية يف احمليط اهلادئ ،إذ بلغت نسبتها  10يف املائة.

يؤدي خفض التعريفات اجلمركية املطبقة يف مجيع أحناء العامل إىل توسيع نطاق الوصول إىل
البضائع ويساهم يف نظام للتبادل التجاري أكثر انفتاحاً .غري أن التوترات التجارية املستمرة
واملتنامية بني االقتصادات الكبرية أثرت سلبا على املستهلكني واملنتجني يف مجيع أحناء العامل
أضرت باألسواق التجارية واملالية .كما أهنا تشكك يف مستقبل النظام التجاري السليم
و ّ
املتعدد األطراف يف ظل منظمة التجارة العاملية.
ويف عام  ،2017اخنفضت التعريفات اجلمركية املرجحة بالتجارة إىل  2.2يف املائة يف
املتوسط يف مجيع أحناء العامل .على أن هناك تباينات كبرية على املستوى اإلقليمي ،مما يعكس
اختالالت يف االقتصاد العاملي .وطبقت البلدان األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكربى
وأقل البلدان منواً أعلى معدالت التعريفات اجلمركية يف عام  ،2017إذ بلغ متوسطها 7.1
يف املائة و 7.8يف املائة ،على التوايل ،من قيمة البضائع املستوردة .وهذه التعريفات اجلمركية
أعلى بكثري من تلك اليت تطبقها البلدان املرتفعة الدخل ( 1.2يف املائة) وكذلك املناطق
النامية ككل ( 3.7يف املائة) .وبلغ معدل التعريفات اجلمركية على االسترياد يف جنوب شرق
آسيا  1.7يف املائة ،مما يشري إىل انفتاح املنطقة املتزايد على التجارة الدولية.

أكثر من نصف سكان العالم متصلون باإلنرتنت ،ويجب اآلن توجيه االنتباه نحو النصف اآلخر
ميكن أن تشكل اإلنرتنت مدخالً إىل التنمية ووسيلة لتنفيذ العديد من أهداف التنمية
املستدامة .ويف هناية عام  ،2018استخدم اإلنرتنت أكثر من نصف سكان العامل
( 3.9باليني من الناس)  -مما يعترب خطوة مهمة حنو جمتمع معلومات عاملي أكثر مشوالً.
ويف عام  ،2018كان أكثر من  80يف املائة من الناس يف البلدان املتقدمة يستخدمون
اإلنرتنت مقارنة بـ  45يف املائة يف البلدان النامية ،يف حني أن نسبة مستخدمي االنرتنت
يف أقل البلدان منواً ال تزيد عن  20يف املائة.
ويُعتقد أن الوصول إىل شبكات النطاق العريض يؤثر بشدة على الناتج االقتصادي العاملي.
وترتبط زيادة قدرها  1يف املائة يف انتشار النطاق العريض الثابت  -أي ما يعادل عدد
االشرتاكات لكل  100نسمة  -بزيادة قدرها  0.08يف املائة يف الناتج احمللي اإلمجايل
العاملي ،يف املتوسط .وهذا األثر أعلى يف البلدان املتقدمة منه يف البلدان النامية .وعلى
الصعيد العاملي ،استمر النمو يف اشرتاكات النطاق العريض الثابت ،حيث ارتفع معدل
االنتشار من  3.4لكل  100شخص يف عام  2005إىل  14.1يف عام .2018

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻹﻧﱰﻧﺖ ،ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ
وﺣﺴﺐ اﻤﻟﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ) ٢٠١٨ ،ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
اﻟﺒﻠﺪان اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ

٨١

اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

٤٥

أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً

٢٠

اﻟﻌﺎﻟﻢ

٥١
١٠٠

٦٠

٨٠

٢٠

٤٠

ﺻﻔﺮ

زاد الدعم املايل املوجه لإلحصاء ،لكنه ال يزال غري ٍ
كاف لتلبية الطلب الذي و ّلدته أهداف التنمية املستدامة
يزداد الطلب على البيانات العالية اجلودة واحلسنة التوقيت واليت ميكن الوصول إليها ألغراض
التخطيط اإلمنائي .ولتلبية هذا الطلب ،حتتاج البلدان إىل وضع خطة إحصائية وطنية قوية
حتظى مبا يكفي من التمويل والدعم السياسي لتحسني القدرة اإلحصائية يف النظام
اإلحصائي الوطين كله .ويف عام  ،2018نفذ  129بلداً يف مجيع أحناء العامل خطة إحصائية
وطنية ،بعد أن كان عدد هذه البلدان  102يف عام  .2017على أن كثرياً من البلدان يفتقر
إىل التمويل الالزم للقيام بذلك .ويف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،مل حيصل على متويل
كامل إال  23يف املائة من اخلطط ،مقارنة بـ  94يف املائة يف أوروبا وأمريكا الشمالية.
ويف عام  ،2016تلقت البلدان دعماً قيمته  623مليون دوالر من جهات ماحنة متعددة
األطراف وثنائية جلميع جماالت اإلحصاء ،ارتفاعاً من  591مليون دوالر يف عام .2015
وزاد هذا الدعم بنحو  400مليون دوالر من عام  2006إىل عام  ،2016ومع ذلك كان
ال يزال غري ٍ
كاف لتلبية الطلب على البيانات واإلحصاءات الذي ولّدته أهداف التنمية
املستدامة .ولتحقيق غايات بناء القدرات اإلحصائية حبلول عام  ،2030جيب مضاعفة
االلتزامات احلالية املتعلقة باإلحصاء  -واليت متثل حالياً  0.33يف املائة من إمجايل املساعدة
اإلمنائية الرمسية.

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺧﻄﻂ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ،ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ٢٠١٨ ،
)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ* )(٣

١٠٠
٤٠

٣٧
٣٨
٩

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى )(٣٥

٢٣

٨

ﴍق وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ )(١٣

٥٤

٢٧
٣٥
٢٣

٦٤

وﺳﻂ آﺳﻴﺎ وﺟﻨﻮﺑﻬﺎ )(١١

٦٥

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ )(١٧
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ )(١٣

٧٧

٦

أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ )(٣٥

٩٤

أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا )(٢

١٠٠
١٨
١٠٠

٢٢
٨٠

اﻟﻌﺎﻟﻢ )(١٢٩

٦٠
٦٠

٤٠

٢٠

ﺻﻔﺮ

ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻣﻞ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺟﺰﺋﻲ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻏﺮﻴ ﻣﺘﻮﻓﺮة
* ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗﻌﻜﺲ اﻷرﻗﺎم اﻟﻮاردة ﺑﻦﻴ ﻗﻮﺳﻦﻴ ﻋﺪد اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺧﻄﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
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مالحظة للقارئ
إطار املؤرشات العاملية ملتابعة أهداف التنمية املستدامة واستعراضها
احملرز على املستوى العاملي .وال ميثل اختيار املؤشرات هلذا التقرير حتديداً ألولويات
األهداف ،فجميع األهداف والغايات تتمتع بنفس القدر من األمهية .ويستند
تكوين املناطق واملناطق الفرعية يف هذا التقرير إىل التقسيمات اجلغرافية اليت تأخذ
هبا األمم املتحدة ،مع إدخال بعض التعديالت الالزمة للتمكن ،قدر املستطاع ،من
2
إنشاء جمموعات من البلدان بشكل مي ّكن من إجراء حتليل مفيد .

تستند املعلومات املقدمة يف هذا التقرير إىل أحدث البيانات املتاحة (حىت أيار/مايو
 )2019عن مؤشرات خمتارة يف إطار املؤشرات العاملية  1ملتابعة أهداف التنمية
املستدامة واستعراضها ،وهو إطار وضعه فريق اخلرباء املشرتك بني الوكاالت املعين
مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة واعتمدته اجلمعية العامة يف  6متوز/يوليه 2017
(انظر القرار  ،313/71املرفق) .ويُستخدم إطار املؤشرات العاملية الستعراض التقدم

مصادر البيانات واألساس الذي يستند إليه هذا التحليل
وللتعاون بني النظم اإلحصائية الوطنية واملنظمات اإلقليمية والدولية أمهية أساسية للتدفق
الفعال للبيانات القابلة للمقارنة دولياً .وميكن حتسني هذه اآلليات بتعزيز وظيفة التنسيق
ّ
بني املكاتب اإلحصائية الوطنية يف النظم اإلحصائية الوطنية.
وحتتفظ شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة بقاعدة بيانات تتضمن البيانات والبيانات
الوصفية العاملية واإلقليمية والقطرية املتاحة ألغراض مؤشرات أهداف التنمية املستدامة
املصاحبة هلذا التقرير ،وهي متاحة على املوقع  .https://unstats.un.org/sdgsونظراً
لظهور بيانات جديدة ومنهجيات منقحة ،فإن سلسلة البيانات املعروضة يف هذا التقرير قد
ال تكون صاحلة ملقارنتها بسلسلة البيانات السابقة.
ويف حني أن األرقام التجميعية الواردة يف هذا التقرير تُعترب وسيلة مالئمة لتتبع التقدم احملرز،
فإن حالة كل بلد على حدة داخل منطقة معينة ،وعرب اجملموعات السكانية واملناطق
اجلغرافية داخل البلد املعين ،قد ختتلف اختالفاً كبرياً عن املتوسطات اإلقليمية .كما أن
تقدمي أرقام جتميعية للمناطق حيجب واقعاً آخر يتمثل يف االفتقار إىل بيانات كافية يف كثري
من أحناء العامل لتقييم االجتاهات الوطنية وإلرشاد عملية رصد السياسات اإلمنائية.

متثل قيم معظم املؤشرات الواردة يف هذا التقرير أرقاماً جتميعية إقليمية و/أو دون إقليمية.
وبصورة عامة ،فإن األرقام هي املتوسطات املرجحة للبيانات القطرية ،باستخدام عدد
السكان كعامل للرتجيح ،وهي حتسب من البيانات الوطنية اليت جتمعها الوكاالت الدولية،
وفقاً لوالياهتا وخرباهتا املتخصصة ،من النظم اإلحصائية الوطنية .وكثرياً ما يتم تعديل
البيانات الوطنية اليت جتمعها الوكاالت الدولية ،وذلك تيسرياً للمقارنة بينها ،كما يتم وضع
تقديرات هلا يف حال عدم توفرها .ووفقاً ملا قررته اللجنة اإلحصائية استناداً إىل قرار اجمللس
االقتصادي واالجتماعي  ،6/2006يتعني إعداد التقديرات املستخدمة يف جتميع املؤشرات
العاملية بالتشاور الكامل مع السلطات اإلحصائية الوطنية .ويرد عرض ملعايري وآليات
التحقق من جانب السلطات اإلحصائية الوطنية يف تقرير فريق اخلرباء املشرتك بني الوكاالت
املعين مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة ،3وقد أقرت اللجنة اإلحصائية هذه املعايري
واآلليات يف دورهتا اخلمسني.4

االستثمار يف البيانات من أجل التنفيذ الكامل ألهداف التنمية املستدامة
إن زيادة االستثمارات يف البيانات الوطنية والنظم اإلحصائية وزيادة تعبئة املوارد الدولية
والداخلية أمران ضروريان لتلبية هذا الطلب العاجل .ويدعو إعالن ديب ،الذي أُطلق يف
املنتدى العاملي املعين بالبيانات يف عام  ،2018إىل زيادة املوارد الداخلية والدولية ومضاعفة
االلتزام السياسي بتعزيز نظم البيانات .وهو يتوخى إجياد آلية متويل قائمة على الطلب،
تعمل بإشراف أعضاء األمم املتحدة ،وميكنها االستجابة بسرعة وكفاءة ألولويات النظم
اإلحصائية الوطنية .وسيتعني استكشاف مصادر وتكنولوجيات جديدة جلمع البيانات
وللدمج بني خمتلف مصادرها ،مبا يف ذلك من خالل الشراكات مع اجملتمع املدين والقطاع
اخلاص واألوساط األكادميية .وسيكون التكامل بني املعلومات اجلغرافية املكانية والبيانات
اإلحصائية ذا أمهية خاصة إلنتاج عدة مؤشرات.

يع ّد توفر البيانات اجليدة أمراً حيوياً مي ّكن احلكومات وشركاء التنمية واملنظمات الدولية
واجملتمع املدين والقطاع اخلاص واجلمهور عموماً ،من اختاذ قرارات مستنرية وضمان إجراء
استعراض دقيق لتنفيذ خطة عام  .2030على أن تتبع التقدم احملرز يف تنفيذ أهداف التنمية
املستدامة يتطلب مجع ومعاجلة وحتليل ونشر كمية مل يسبق هلا مثيل من البيانات
واإلحصاءات على املستويات دون الوطنية والوطنية واإلقليمية والعاملية ،مبا يف ذلك تلك
املستمدة من النظم اإلحصائية الرمسية ومن مصادر البيانات اجلديدة واملبتكرة.
ويواجه العديد من النظم اإلحصائية الوطنية يف مجيع أحناء العامل حتديات خطرية يف هذا
الصدد .ونتيجة لذلك ،فإن املعلومات الدقيقة املتاحة يف الوقت املناسب عن جوانب بالغة
األمهية من حياة الناس غري معروفة ،وال يزال كثري من اجملموعات واألفراد “غري مرئي”،
وهناك كثري من التحديات اإلمنائية ال تزال غري مفهومة جيداً .ويف قرار اجلمعية العامة
 ،1/70أقرت الدول األعضاء يف األمم املتحدة بالدور احلاسم لتعزيز مجع البيانات وبناء
القدرات يف هذا اجملال ،والتزمت مبعاجلة هذه الثغرة (الفقرة  .)57وتوفر خطة عمل
كيب تاون العاملية لبيانات التنمية املستدامة ،اليت أقرهتا اللجنة اإلحصائية يف دورهتا الثامنة
واألربعني يف عام  ،2017خارطة طريق لتحديث النظم اإلحصائية وتقويتها.
1

تتوفر قائمة كاملة باملؤشرات يف .https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list

2

ترد تركيبة تلك املناطق الفرعية يف القسم املعنون “اجملموعات اإلقليمية”.

3

انظر تقرير فريق اخلرباء املشرتك بني الوكاالت املعين مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة ( ،)E/CN.3/2019/2املرفق األول.

4

انظر تقرير اللجنة اإلحصائية عن دورهتا اخلمسني (.)E/2019/24-E/CN.3/2019/34
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ﴍق وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

وﺳﻂ آﺳﻴﺎ وﺟﻨﻮﺑﻬﺎ
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

*

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ
أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

ﻣﻼﺣﻈﺔ • :أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ * ﺗﺸﺮﻴ إﱃ أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا ﰲ اﻤﻟﻨﺸﻮر ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ.
• إن اﻟﺤﺪود واﻷﺳﻤﺎء اﻤﻟﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ أﻋﻼه واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻤﻟﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ أن اﻷﻣﻢ اﻤﻟﺘﺤﺪة ﺗﻘ ّﺮﻫﺎ أو ﺗﻘﺒﻠﻬﺎ رﺳﻤﻴﺎً.

يق ّدم هذا التقرير بيانات عن التقدم احملرز حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة للعامل بأسره
وللمجموعات املختلفة .وتستند جمموعات البلدان إىل املناطق اجلغرافية احمل ّددة مبوجب
رموز البلدان أو املناطق القياسية لالستخدام اإلحصائي (املعروفة باسم  5)M49مما يشكل
تصنيفاً موحداً وضعته شعبة اإلحصاءات التابعة لألمم املتحدة .وتظهر املناطق اجلغرافية
املوحد .M49
على اخلريطة أعاله .وألغراض العرض ،مت اجلمع بني بعض مناطق التصنيف ّ
وميثل استخدام املناطق اجلغرافية كأساس جملموعات البلدان تغيرياً رئيسياً عن التصنيف املتبع
يف تقرير أهداف التنمية املستدامة لعام  2016والتقارير املرحلية عن األهداف اإلمنائية
لأللفية .ففي السابق ،كانت بيانات البلدان تعرض على أساس تصنيف املناطق إىل مناطق
“متقدمة” ومناطق “نامية” ،ومن مث تقسيمها إىل مناطق فرعية جغرافية أخرى .ومع أنه
ال وجود التفاقية ثابتة لتعيني البلدان أو املناطق “املتقدمة” و“النامية” يف منظومة األمم
املتحدة ،فإن البيانات املتعلقة ببعض املؤشرات الواردة يف هذا التقرير ال تزال تق ّدم عن
املناطق املتقدمة النمو واملناطق النامية ألغراض التحليل اإلحصائي فقط،
مما يستند إىل املمارسة اليت تستخدمها الوكاالت الدولية اليت قدمت البيانات.6

5
6

إضافة إىل ذلك ،يق ّدم النص واألشكال ،قدر اإلمكان ،بيانات عن أقل البلدان منواً
والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية ،وهي جمموعات بلدان تتطلب
اهتماماً خاصاً.
وميكن االطالع على قائمة كاملة بالبلدان املدرجة يف كل منطقة ومنطقة فرعية ويف كل
جمموعة بلدان على الرابط التايلhttps://unstats.un.org/sdgs/indicators/ :
.regional-groups
إن التسميات املستخدمة وطريقة عرض املواد الواردة يف هذا املنشور ال تعين التعبري عن
ألي بلد أو إقليم
أي رأي من جانب األمانة العامة لألمم املتحدة بشأن الوضع القانوين ّ
أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منها أو بشأن تعيني حدودها أو ختومها.

ميكن االطالع على التفاصيل الكاملة للمعيار  M49يف موقع شعبة اإلحصاءات التابعة لألمم املتحدة على الرابط التايل.https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49 :
ترد تفاصيل هذا التغيري يف مذكرة مناقشة بعنوان “حتديث اجملموعات اإلقليمية ألغراض تقرير أهداف التنمية املستدامة وقاعدة البيانات املتصلة بذلك” ،مؤرخة  31تشرين األول/أكتوبر .2016
واملذكرة هذه متاحة على الرابط التايل.https://unstats.un.org/sdgs/indicators/regional-groups :
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