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تقرير أهداف التنمية
المستدامة
2021

اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة

تصدير
مير اجملتمع العاملي مبرحلة حرجة يف سعيه لتحقيق أهداف التنمية املستدامة .فبعد
أكثر من عام من اجلائحة العاملية ،فقد ماليني الناس أرواحهم ،وكانت اخلسائر
البشرية واالقتصادية غري مسبوقة ،أما جهود اإلنعاش فقد بقيت حىت اآلن متفاوتة
بعيدة عن اإلنصاف وهي ال توجه بشكل ٍ
كاف حنو حتقيق التنمية املستدامة.
وهتدد األزمة الراهنة بإبطال ما حتقق من مكاسب إمنائية خالل عقود من الزمن،
مما يزيد من تأخري االنتقال العاجل إىل اقتصادات أكثر اخضراراً ومشوالً ،بل ويدفع
أكثر بإبعاد التقدم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة عن املسار الصحيح.
ولو كان تبين التحول يف املنظور العام الذي توخته خطة التنمية املستدامة لعام
 2030خالل السنوات الست املاضية قد مت بشكل كامل ،لكان العامل أكثر
استعداداً ملواجهة هذه األزمة  -بوجود أنظمة صحية أقوى ،وتغطية أوسع للحماية
االجتماعية ،وقدرة على الصمود حتققها جمتمعات أكثر تساوياً ،وبيئة طبيعية أكثر
صحة .على أن أهداف التنمية املستدامة ،لألسف ،كانت بعيدة عن املسار
الصحيح بالفعل حىت قبل ظهور كوفيد .19-فقد أُحرز تقدم يف احلد من الفقر،
وصحة األم والطفل ،واحلصول على الكهرباء ،واملساواة بني اجلنسني ،ولكن
معدالت هذا التقدم مل تكن بالقدر الكايف لتحقيق األهداف حبلول عام .2030
ويف اجملاالت احليوية األخرى ،مبا فيها جمال احلد من عدم املساواة ،وخفض
انبعاثات الكربون ،والتصدي للجوع ،كان التقدم إما قد توقف أو انعكس مساره.
ومع استمرار اجلائحة ،حيدد تقرير أهداف التنمية املستدامة لعام  2021بعض
اآلثار املهمة اليت اتضحت بالفعل يف العديد من اجملاالت .فقد ارتفع املعدل
العاملي للفقر املدقع ألول مرة منذ أكثر من  20عاماً ،ويف عام ُ 2020دفع ما يق ّدر
بني  119مليون شخص و  124مليون شخص إىل العودة إىل براثن الفقر املدقع.
وهناك خطر حدوث كارثة تصيب جيالً كامالً فيما يتعلق بالتعليم ،فقد هوى
 101مليون طفل إضايف إىل ما دون احلد األدىن من مستوى إتقان القراءة ،مما قد
يلغي ما حتقق على مدى عقدين من مكاسب يف جمال التعليم .وقد واجهت
النساء زيادة يف العنف األسري ،ومن املتوقع أن يرتفع معدل زواج األطفال بعد
أن كان قد اخنفض يف السنوات األخرية ،كما أن أعمال الرعاية غري مدفوعة األجر
وبأجر منخفض إمنا تقع بشكل متزايد وغري متناسب على عاتق النساء والفتيات،
مما يؤثر على فرصهن يف التعليم والدخل والصحة .وعلى الرغم من التباطؤ
االقتصادي العاملي ،يستمر االرتفاع يف تركيزات غازات االحتباس احلراري الرئيسية.
ومع بلوغ متوسط درجة احلرارة العاملية حوايل  1,2درجة مئوية فوق مستويات
ما قبل الصناعة ،فقد ح ّقت حقيقة أزمة املناخ وباتت آثارها حمسوسة يف مجيع
أحناء العامل .كما تسببت اجلائحة يف ظهور حتديات مالية هائلة ،ال سيما أمام
البلدان النامية  -مع ارتفاع كبري يف ضائقة الديون واخنفاض مذهل يف االستثمار
األجنيب املباشر والتجارة.

تقرير أهداف التنمية املستدامة2021 ،

ومع ذلك ،وإذا زاد التضامن العاملي وتوفرت القيادة من أعلى مستوى سياسي،
ال يزال بإمكان البلدان تنفيذ خطة عام  2030واتفاقية باريس بشأن تغري املناخ
لعام  .2015وتتمثل خطوة أوىل عاجلة يف هذا االجتاه يف وضع خطة عاملية
للتلقيح ،تصممها وتنفذها بلدان ميكنها إنتاج اللقاحات اليوم أو ستكون قادرة
على القيام بذلك إذا تلقت الدعم بشكل صحيح.
ويتمثل أحد األمور الضرورية األخرى يف االلتزام جمدداً من قبل احلكومات واملدن
والشركات والصناعات بضمان أن يؤدي االنتعاش إىل خفض انبعاثات الكربون،
واحلفاظ على املوارد الطبيعية ،وأن خيلق وظائف أفضل ،ويعزز املساواة بني
اجلنسني ،ويعاجل الفقر املتزايد وعدم املساواة .وكما يوضح هذا التقرير ،فإن توفر
بيانات عالية اجلودة يكتسي هو أيضاً أمهية بالغة ،فهو يتيح لصناع القرار فهم
اجملاالت اليت ميكن أن يكون لالستثمارات فيها أكرب أثر؛ غري أن حتسني مجع
البيانات لن حيدث بدون زيادة التمويل املخصص للبيانات ،سواء من املوارد
الدولية أو احمللية.
إن التحديات هائلة ،ولكن هناك أيضاً ما يدفعنا لألمل .فقد أظهرت أزمة
كوفيد 19-ما لدى اجملتمعات من قدرة مل ِهمة على الصمود ،وسلطت الضوء
على العمل اهلائل الذي يقوم به العاملون األساسيون يف جماالت ال تعد
وال حتصى ،ويسرت التوسع السريع يف احلماية االجتماعية ،وتسريع وتائر التحول
الرقمي ،والتعاون العاملي غري املسبوق يف تطوير اللقاحات .إن املستقبل األكثر
التحول يف عاملنا ،ولكي
إشراقاً ممكن .وال ب ّد لنا من أن نستخدم األزمة لكي حنقق ّ
ننفذ خطة عام  ،2030ونفي بوعدنا لألجيال احلالية واملقبلة.

أنطونيو غوترييش
األمني العام لألمم املتحدة

2

املشهد من الجائحة :واقع صارخ وخيارات حاسمة
تسريع التحول الرقمي للحكومات والشركات ،مما أدى إىل تغيري عميق يف سبل
التفاعل فيما بيننا وما نأخذ به من أساليب يف التعلم والعمل وإدارة األعمال.
وهناك حاجة إلى تغييرات تحويلية ،وتوفر أهداف التنمية المستدامة خريطة
الطريق .وتوضح األزمة الرتابط والتشابك بني األبعاد املختلفة لالستدامة  -من
الصحة والرفاه واالزدهار االجتماعي واالقتصادي إىل املناخ والنظم اإليكولوجية.
وملعاجلة أوجه الضعف اليت كشفت اجلائحة النقاب عنها ،ينبغي على احلكومات
واجملتمع الدويل القيام بتحويالت هيكلية وتطوير حلول مشرتكة تسرتشد بأهداف
التنمية املستدامة .ويشمل ذلك حتقيق تعزيز كبري لنظم احلماية االجتماعية
واخلدمات العامة (مبا يف ذلك النظم الصحية والتعليم واملياه والصرف الصحي
واخلدمات األساسية األخرى)؛ وزيادة االستثمار يف العلوم والتكنولوجيا واالبتكار؛
وخلق حيز للمالية احلكومية يف البلدان النامية؛ واتباع هنج االقتصاد األخضر
واالستثمار يف الطاقة والصناعة النظيفتني؛ واالنتقال إىل نظم غذائية مستدامة.
ويكتسي االستثمار في البنية التحتية للبيانات والمعلومات أهمية حاسمة.
فقد علمتنا اجلائحة أن أوجه الضعف يف نظم البيانات واملعلومات تعمي مسرية
صناع القرار .وبعد مرور عام على بدء اجلائحة ،ال تتوفر إال لدى حنو  60بلداً
بيانات عن معدالت اإلصابة بكوفيد 19-وعن الوفيات النامجة عنه ميكن تصنيفها
حسب العمر واجلنس ويستطيع اجلمهور الوصول إليها .ولنقص البيانات عواقب
وخيمة على حياة الناس .فالسياسات والربامج واملوارد اليت هتدف إىل محاية الناس
يف هذا الزمن الصعب ستكون قاصرة حتماً إذا مل تتوفر األدلة لرتكيز التدخالت
ولصقلها .وال يشكل االستثمار يف البيانات ونظم املعلومات مضيعة للمال .وقد
تبنت املكاتب اإلحصائية يف مجيع أحناء العامل مناهج مبتكرة وأقامت شراكات،
مما أدى إىل حتسني توافر البيانات هبدف اختاذ القرارات باالستناد إىل األدلة .ومن
الضروري زيادة االستثمارات يف البيانات الوطنية والنظم اإلحصائية وتعبئة موارد
نسرع
دولية وحملية إضافية إذا كان لنا أن نعيد البناء بعد األزمة بشكل أفضل وأن ّ
تنفيذ أهداف التنمية املستدامة.
وتتطلب إعادة البناء بشكل أفضل تعددية فعلية في األطراف ومشاركة كاملة
من جانب جميع المجتمعات .فاألزمة العاملية هذه تتطلب استجابة عاملية
مشرتكة .ويف مواجهة التحديات الكثرية املطروحة أمامنا ،أصبحت الرؤية املوحدة
لالستجابات املتماسكة واملنسقة والشاملة من جانب النظام املتعدد األطراف
أكثر أمهية من أي وقت مضى .ومبا أن اجلائحة تصيب اجلميع يف كل مكان ،فإن
تنفيذ احللول يتطلب العمل واملشاركة من جانب مجيع قطاعات اجملتمع ،مبا يف
ذلك احلكومات على مجيع املستويات ،والقطاع اخلاص ،واألوساط األكادميية،
واجملتمع املدين ،واألفراد  -وعلى وجه اخلصوص الشباب والنساء.
منر يف منعطف حرج يف تاريخ البشرية .وسترتتب على القرارات واإلجراءات
إننا ّ
اليت نتخذها اليوم عواقب وخيمة على األجيال القادمة .وستساعدنا الدروس
املستفادة من اجلائحة على مواجهة التحديات احلالية واملستقبلية .دعونا نغتنم
الفرصة معاً جلعل هذا العقد عقداً للعمل والتحول والتجديد من أجل بلوغ أهداف
التنمية املستدامة والوفاء بالتزامات اتفاق باريس بشأن املناخ.

أصبح من الواضح كل الوضوح ،مع دخولنا العام الثاين جلائحة كوفيد ،19-أن
هلذه أزمة أبعاداً هائلة وترتتب عليها آثار كارثية على حياة الناس وسبل عيشهم
وعلى اجلهود املبذولة لتحقيق خطة التنمية املستدامة لعام  .2030وقد كانت
األوبئة ،تارخييا ،مبثابة حمفزات للتغيري السياسي واالقتصادي واالجتماعي ،وال يزال
هذا صحيحاً اليوم .وسيكون عام  2021حامساً من حيث ما إذا كان بوسع العامل
إجراء التحوالت الالزمة للوفاء بالوعد بتحقيق أهداف التنمية املستدامة حبلول عام
 ،2030أو أنه سيعجز عن ذلك  -مع تداعيات سترتتب علينا مجيعاً.
ويستخدم تقرير أهداف التنمية املستدامة لعام  2021أحدث البيانات والتقديرات
املتاحة ليكشف عن اآلثار املدمرة لألزمة على أهداف التنمية املستدامة وليشري إىل
اجملاالت اليت تتطلب إجراءات عاجلة ومنسقة .وقد أعدت التقرير إدارة الشؤون
االقتصادية واالجتماعية يف األمم املتحدة بالتعاون مع أكثر من  50وكالة دولية.
لقد توقف أو انعكس مسار ما تحقق من التقدم خالل سنوات ،أو حتى عقود.
ففي عام  ،2020ارتفع معدل الفقر املدقع العاملي ألول مرة منذ أكثر من  20عاماً.
ودفع مبئات املاليني من الناس للعودة إىل براثن الفقر املدقع واجلوع املزمن .وتسببت
ُ
جائحة كوفيد 19-يف توقف خدمة واحدة أو أكثر من اخلدمات الصحية األساسية
وهي تطرح هتديدات صحية كربى تتجاوز املرض نفسه .وأحدثت فوضى عارمة يف
مجيع أحناء العامل فيما يتعلق بتعلم األطفال ورفاههم ،وعانت النساء من نصيب غري
متناسب من فقدان العمل وزيادة أعمال الرعاية يف املنزل.
وكشفت الجائحة عن تفاوتات داخل البلدان وفيما بينها ،بل وزادت من
حدتها .ويتعرض األشخاص األكثر فقراً وضعفاً خلطر أكرب لإلصابة بالفريوس
وهم يتحملون العبء األكرب من التداعيات االقتصادية .وهددت األزمة ،وال
تزال ،سبل عيش  1,6بليون شخص من العاملني يف االقتصاد غري الرمسي .ويؤثر
اهنيار السياحة الدولية بشكل غري متناسب على الدول اجلزرية الصغرية النامية.
وهناك تفاوتات كبرية يف توزيع اللقاحات :فحىت  17حزيران/يونيه  ،2021مت
إعطاء حوايل  68لقاحاً لكل  100شخص يف أوروبا وأمريكا الشمالية مقارنة بأقل
من  2يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى.
وتستمر أزمة المناخ وأزمة التنوع البيولوجي وأزمة التلوث على الرغم من
الجائحة .وقد استمر ارتفاع تركيزات غازات االحنباس احلراري الرئيسية يف الزيادة
على الرغم من االخنفاض املؤقت يف االنبعاثات يف عام  2020نتيجة لعمليات
اإلغالق وغريها من تدابري مواجهة كوفيد .19-وال يزال العامل بعيداًكل البعد عن
املسار الصحيح لتلبية التزامات اتفاق باريس .فالتنوع البيولوجي آخذ يف الرتاجع
والنظم اإليكولوجية األرضية آخذة يف التدهور مبعدالت تنذر باخلطر .ويف مجيع
أحناء العامل ،يتم شراء مليون قارورة بالستيكية للشرب كل دقيقة ،وتُطرح كل عام
 5تريليونات من األكياس البالستيكية ذات االستخدام غري املتكرر.
وتمثل جائحة كوفيد 19-مرآة للعالم .فهي تعكس مشاكل عميقة اجلذور يف
جمتمعاتنا تشمل فيما تشمله االفتقار إىل احلماية االجتماعية الكافية ،وضعف
نظم الصحة العامة ،وعدم كفاية التغطية الصحية ،والتفاوتات اهليكلية ،والتدهور
البيئي ،وتغري املناخ.
وينبع تفاؤلنا من القدرة على الصمود وعلى التكيف واالبتكار .ففي مواجهة
التحديات اهلائلة ،أظهر كثري من احلكومات وكيانات القطاع اخلاص واألوساط
األكادميية واجملتمعات احمللية استجابات سريعة وإبداعاً رائعاً وأشكاالً جديدة من
التعاون .وخالل الفرتة بني  1شباط/فرباير و  31كانون األول/ديسمرب ،2020
أعلنت احلكومات يف مجيع أحناء العامل عن أكثر من  1 600إجر ٍاء ٍ
جديد للحماية
االجتماعية استجابة لألزمة .ويعمل العلماء يف مجيع أحناء العامل معاً لتطوير
اللقاحات والعالجات املنقذة للحياة يف وقت قياسي .وقد أدت اجلائحة إىل

ليو زمنني
وكيل األمني العام للشؤون االقتصادية واالجتماعية
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حئاجلا نم دهشملا

االستثمار يف البيانات إلنقاذ األرواح وإعادة البناء بشكل أفضل
ويف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،استجاب مكتب
اإلحصاءات الوطنية للحاجة امللحة للحصول على معلومات حول تأثري
كوفيد 19-على السكان من خالل طرق مثل االستخالص اآليل لبيانات التنقل
عرب غوغل واستخدام استقصاءات جديدة .وبالتعاون مع الشركاء ،أنشأ املكتب
استقصاءً لإلصابات بفريوس كوفيد 19-يف غضون أيام ،وهو استقصاء أصبح
منذ ذلك احلني مصدراً ال غىن عنه للبيانات حول اجلائحة .وحىت حزيران/يونيه
 ،2021غطى القائمون على إجراء مقابالت االستقصاء  2,4مليون أسرة وأجروا
 4,6ماليني اختبار مسحة .وكشف االستقصاء النقاب عن ارتفاع يف عدد
اإلصابات اجلديدة وعن انتشار ما يسمى بتحور دلتا .ويف منتصف حزيران/يونيه،
أخر رئيس الوزراء الربيطاين بوريس جونسون ملدة شهر خططه لرفع آخر قيود
ّ
كوفيد .19-ومتثل اهلدف من التأخري يف إعادة الفتح هو كسب وقت إضايف
مي ّكن وزارة الصحة من تكثيف برنامج التلقيح ،وهو برنامج اسرتشد أيضاً ببيانات
أظهرت أن اإلصابات اجلديدة كانت مدفوعة إىل حد كبري باألشخاص الذين مل
يتلقوا التلقيح بالكامل.

ب على صانعي السياسات وقادة األعمال أن
منذ بداية جائحة كوفيدَّ ،19-
توج َ
يتخذوا ،بشكل روتيين ،قرارات حامسة وحساسة من حيث التوقيت ،وهي قرارات
ترتتب على كثري منها عواقب تتعلق باحلياة أو املوت .ومع ذلك ،فإن البيانات
غالباً ما تكون مفقودة ،ال سيما البيانات األساسية الالزمة لتوجيه عملية صنع
القرارات املتعلقة بالصحة واجملتمع واالقتصاد .وقد أبرزت اجلائحة ما هلذه البيانات
من أمهية حامسة .كما أدت إىل تسريع عملية حتويل نظم البيانات واإلحصاءات
وسبل فهم اجلمهور هلذه املعلومات واستخدامها .وباالقرتان بضغط صانعي
السياسات والقرارات على مقدمي البيانات لتوفري معلومات أحدث وأكثر دقة،
متكنت املكاتب اإلحصائية الوطنية وشركاؤها من النهوض ملواجهة هذا التحدي،
فأقامت عالقات تعاونية جديدة ،واستفادت من حلول البيانات البديلة،
وضاعفت يف الوقت نفسه اجلهود حلماية خصوصية البيانات وسريتها.
ومع استمرار جتليات اجلائحة وابتعاد العامل عن املسار الصحيح للوفاء باملوعد
النهائي ألهداف التنمية املستدامة يف عام  ،2030أصبحت البيانات العالية اجلودة
واحلسنة التوقيت أكثر أمهية من أي وقت مضى .وبالفعل ،هناك اعرتاف على
نطاق واسع بالبيانات كأصول اسرتاتيجية إلعادة البناء بشكل أفضل ولتسريع
تنفيذ أهداف التنمية املستدامة .وما حنتاجه اآلن هو استثمارات جديدة يف البنية
التحتية للبيانات واملعلومات ،وكذلك يف القدرات البشرية ،للتمكن من استباق ما
تأيت به األزمة وإطالق استجابات مبكرة ،والتنبؤ باحتياجات املستقبل ،وتصميم
اإلجراءات العاجلة الالزمة لتحقيق خطة التنمية املستدامة لعام .2030

ويف غانا ،استجابت الدائرة اإلحصائية بنجاح للزيادة املفاجئة يف الطلب على
البيانات .ويقول عمر سيدو ،رئيس قسم اإلحصاء الدميوغرايف ومنسق أهداف
التنمية املستدامة يف الدائرة اإلحصائية بغانا ،أن “الشهية لألرقام زادت فجأة”
مع قدوم اجلائحة .وباإلضافة إىل عدد إصابات كوفيد 19-اجلديدة ،أثريت أسئلة
مهمة أخرى ،مثل ما هي املناطق املكتظة بالسكان ،وعدد األشخاص الذين
يعيشون يف أماكن مزدمحة ،وأي أجزاء من البالد ال تتوفر فيها مياه لغسل اليدين.

االستجابة لطلب غري مسبوق عىل البيانات
على الرغم من التعطالت الكربى يف العمليات اإلحصائية ،فقد تكيف كثري من
املكاتب اإلحصائية الوطنية بسرعة ،واعتمدت هذه املكاتب طرائق وأدوات جديدة
للتوصل إىل البيانات ،ولعبت دوراً رئيسياً يف استجابات احلكومات لكوفيد.19-
وحىت أيلول/سبتمرب  ،2020شارك  82يف املائة من املكاتب اإلحصائية الوطنية يف
مجع البيانات اخلاصة جبائحة كوفيد 19-وتأثرياهتا ،وجلأ بعضها إىل طرق مبتكرة
مثل االستقصاءات عرب اإلنرتنت وعن طريق اهلاتف ،باإلضافة إىل استخدام
البيانات اإلدارية والبيانات املستقاة من بطاقات االئتمان واملسح الضوئي.

تقرير أهداف التنمية املستدامة2021 ،

ومتكنت الدائرة اإلحصائية بغانا من توجيه صانعي السياسات بشأن االستجابة
لألزمة وتقدمي اخلدمات من خالل اجلمع بني جمموعة واسعة من البيانات ونشرها
عن طريق نقطة مركزية خمصصة لبيانات كوفيد ،19-وذلك بدعم من مشروع
لرصد أهداف التنمية املستدامة مشرتك بني األمم املتحدة وحكومة اململكة املتحدة
(مشروع  .)UNSD-FCDOكما ساعدت الدائرة اإلحصائية بغانا يف رصد
االمتثال لإلغالق من خالل بيانات التنقل اليت مت مجعها بالشراكة مع شركة
وسعت األزمة دور اإلحصائيني يف البالد .ويقول السيد
اهلاتف اخللوي .وقد ّ

4

نسبة البلدان أو املناطق التي تتوافر بها البيانات ،حسب الهدف (نسبة مئوية)

سيدو“ :يف املاضي ،كان دورنا يقتصر إىل حد ما على مجع البيانات ،أما اآلن
فإن الوزراء وغريهم من صناع القرار يريدون أن يكون لنا مكان على الطاولة ،ليس
فقط مع فرق عمل كوفيد ،19-ولكن فيما يتعلق بالسياسة اإلمنائية ككل”.
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تعزيز التقدم يف البيانات املتعلقة برصد أهداف التنمية 
املستدامة وتحسني حياة الناس
مت إحراز تقدم كبري يف توافر البيانات القابلة للمقارنة دولياً عن أهداف التنمية
املستدامة .وقد ارتفع عدد املؤشرات املدرجة يف قاعدة بيانات أهداف التنمية
املستدامة العاملية من  115مؤشراً يف عام  2016إىل حوايل  160مؤشراً يف عام
 2019مث إىل  211مؤشراً يف عام .2021
وللتقدم يف توافر البيانات تأثري مباشر على حياة الناس .وقد ُولدت سوغارما
باجتارغال يف يوم بارد من أيام شهر شباط/فرباير يف منطقة أالغ  -إيردين يف
منغوليا .كانت رضيعة بصحة جيدة ،وذلك بفضل القابلة اليت زارت والدهتا أثناء
احلمل وعلمتها مسائل التغذية السليمة وطرق رعاية األطفال يف األحوال اجلوية
القاسية .وقد أصبحت اخلدمات اخلاصة بالرعاية قبل الوالدة ورعاية حديثي الوالدة
ممكنة بسبب بيانات حددت املنطقة كمنطقة عالية املخاطر فيما يتعلق بوفيات
األطفال .وخالل الفرتة بني عامي  1990و  ،2019اخنفض معدل وفيات األطفال
حديثي الوالدة يف البالد بشكل كبري ،من  30حالة وفاة إىل  8وفيات لكل 1 000
والدة حية .فالبيانات الصحيحة وحدها هي اليت متكن احلكومات من معرفة أي
األطفال أكثر تعرضاً للخطر ومن حتديد أفضل طريقة للوصول إليهم.
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البيانات الواردة يف هذا الرسم البياين غري قابلة للمقارنة مع تلك الواردة يف تقرير أهداف
التنمية املستدامة لعام  2020بسبب تغيريات يف إطار مؤشرات أهداف التنمية املستدامة
ويف طريقة احلساب .فقد مت استعراض وتنقيح إطار مؤشرات أهداف التنمية املستدامة
بشكل شامل يف عام  ،2020مما أدى إىل إدخال  36تغيرياً رئيسياً على املؤشرات على
شكل بدائل وتنقيحات وإضافات وحذف.

آخر سنة متاحة (املتوسط املرجح حسب املؤرش) ،لكل هدف
2019
2018
2017
2016

تحديد فجوات البيانات
يف مقابل كل قصة جناح مثل قصة سوغارما ،هناك العديد من قصص احلرمان
قصص تتعلق بأطفال مل يتم الوصول إليهم جملرد عدم توفر
والظلم األخرى –
ٌ
معلومات عنهم .وحيد نقص البيانات بشدة من قدرة البلد على الوصول إىل
األطفال وأسرهم لضمان حصوهلم على اخلدمات والفرص واخليارات اليت
يستحقوهنا ليعيشوا حياهتم على أكمل وجه .فما متوسطه  74يف املائة من
مؤشرات أهداف التنمية املستدامة املتعلقة بالطفل إما ال تتوفر بيانات كافية عنها
أو ال تشهد تقدماً كافياً لتحقيق الغايات العاملية حبلول عام .2030
وعلى الرغم من التحسينات ،ال تزال هناك فجوات كبرية يف البيانات يف مجيع
جماالت أهداف التنمية املستدامة ،من حيث التغطية اجلغرافية وحسن التوقيت
ومستوى التصنيف التفصيلي املطلوب .ويلزم بذل جهود مكثفة لسد تلك
الفجوات .ويكشف حتليل املؤشرات يف قاعدة بيانات مؤشرات أهداف التنمية
املستدامة العاملية أنه بالنسبة خلمسة من األهداف السبعة عشر ،فإن البيانات
القابلة للمقارنة دولياً ال تتوفر إال لدى أقل من نصف البلدان أو املناطق الـ .193
وهذا النقص يف بيانات املستوى القطري مثري للقلق بشكل خاص فيما يتعلق
باهلدف ( 13العمل املناخي) ،حيث ال تتوفر البيانات ،يف املتوسط ،إال لدى بلد
واحد من كل  6بلدان .كما أن أوجه النقص يف بيانات املستوى القطري كبرية يف
اجملاالت املتعلقة باملدن واجملتمعات املستدامة (اهلدف  ،)11والسالم والعدالة
واملؤسسات القوية (اهلدف  ،)16واإلنتاج واالستهالك املستدامني (اهلدف ،)11
واملساواة بني اجلنسني (اهلدف  .)5باإلضافة إىل ذلك كله ،أدت إجراءات
اإلغالق املنفذة للح ّد من انتشار كوفيد 19-إىل إعاقة جهود مجع البيانات طوال
اجلانب األكرب من عام  ،2020مما تسبب يف توسيع الفجوات يف قدرة البلدان
على اإلبالغ عن العديد من املؤشرات.
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2014

البيانات الواردة يف هذا الرسم البياين غري قابلة للمقارنة مع تلك الواردة يف تقرير أهداف
التنمية املستدامة لعام  2020بسبب تغيريات يف إطار مؤشرات أهداف التنمية املستدامة
ويف طريقة احلساب .فقد مت استعراض وتنقيح إطار مؤشرات أهداف التنمية املستدامة
بشكل شامل يف عام  ،2020مما أدى إىل إدخال  36تغيرياً رئيسياً على املؤشرات على
شكل بدائل وتنقيحات وإضافات وحذف.

كما أن حسن توقيت البيانات طرح حتدياً أمام رصد أهداف التنمية املستدامة.
من ذلك مثالً أن أحدث نقطة بيانات متاحة ملؤشرات تغري املناخ (اهلدف )13
هي حوايل عام  .2015كما أن متوسط آخر سنة متاحة للبيانات املتعلقة بالفقر
(اهلدف  )1والتعليم (اهلدف  )4هو حوايل عام .2016

معالجة ضعف البنية التحتية للبيانات واملعلومات
كشف كوفيد 19-املزيد من أوجه الضعف يف البىن التحتية الوطنية للبيانات
واملعلومات .ففي كثري من البلدان ،ال ميكن هلذه البىن أن جتيب على سؤال واضح
مباشر من قبيل“ :كم عدد األشخاص الذين فقدوا حياهتم بسبب
كوفيد19-؟” ،وذلك بسبب عدم وجود نظام كامل وفعال للتسجيل املدين.
نظام لتسجيل
وعلى الصعيد العاملي ،كان لدى  62يف املائة فقط من البلدان ٌ
الوفيات مكتمل بنسبة  75يف املائة على األقل يف الفرتة 2019-2015؛ أما النسبة
املقابلة يف بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى فقد كانت تقل من  20يف املائة.
وخالل اجلائحة ،عاىن كثري من البلدان من تعطالت يف مجع البيانات نتيجة أيضاً
لتدابري اإلغالق .وكثريا ما تعرضت املقابالت االستقصائية الوجاهية إىل التوقف
وعانت اخلدمات اإلحصائية من التقلص .ويف األماكن اليت ال تسمح فيها البنية
التحتية للبيانات واملعلومات باستخدام أدوات بديلة جلمع البيانات (مثل
االستقصاءات عرب اإلنرتنت أو عن طريق اهلاتف) ،كان إنتاج البيانات أشد تأثراً.
أما البلدان اليت توفرت لديها نظم لالستقصاءات األسرية متكاملة وجيدة األداء
5
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فقد كانت أكثر قدرة على الصمود .ويف جمموعة من االستقصاءات الوطنية
اخلاصة بآثار كوفيد ،19-وهي استقصاءات جيريها الفريق العامل املشرتك بني
األمانات املعين باالستقصاءات األسرية ،مل يستخدم إال  43يف املائة من حوايل
 180بلداً استقصاءً أسرياً حديثاً كإطار للعينات ألغراض املقابالت اهلاتفية؛
وتفتقر البلدان املتبقية إىل إطار للعينات قابل لالستخدام.
كما طرأت تعطالت خطرية يف عمليات مهمة ،مثل تعدادات السكان ،يف مجيع
أحناء العامل .وأظهر استقصاء للمكاتب اإلحصائية الوطنية أن حوايل  42يف املائة من
البلدان اضطرت إىل إرجاء التعدادات املقررة لعام  2020أو  2021ملدة عام واحد
على األقل .على أن البلدان األوروبية ،اليت يستخدم العديد منها عادةً سجالت
السكان بدالً من التعدادات التقليدية ،كانت أقل تأثراً ،إذ مل يتعطل إال  13يف املائة
من تعدادات السكان يف البلدان األوروبية يف مقابل  60يف املائة يف أفريقيا.

وتستخدم دائرة اإلحصاءات اإلدارية الوطنية يف كولومبيا صور األقمار الصناعية
واالستقصاءات األسرية إلنتاج بيانات على املستوى البلدي حول الفقر املتعدد
األبعاد .وتُ ِ
دخل هذه العملية ،اليت تدعمها مبادرة “البيانات اآلن” ،رؤى جديدة
يف عملية صنع القرار يف جمال مكافحة الفقر.
باإلضافة إىل ذلك ،ميكن للوغاريثمات التعلم اآليل ،عند اقرتاهنا بالعلوم
االجتماعية ،أن حتسن فهم تصورات اجلمهور العام حول قضايا مثل التمييز .وقد
دفعت اجلائحة إىل األخذ مبزيد من الطرائق املبتكرة جلمع البيانات من قبيل قياس
االمتثال للتباعد االجتماعي باستخدام بيانات اهلاتف احملمول ،والكشف عن
أمناط انتقال العدوى باستخدام البيانات املستقاة من تطبيقات تتبع املخالطني.
ومع أن ظهور االبتكارات يدعو للتشجيع ،إال أنه ال خيلو من املخاطر .ويتعني
تطوير وتنفيذ حوكمة سليمة للبيانات حتمي خصوصية معلومات األشخاص .كما
ينبغي أيضاً التحقق من التحيزات احملتملة يف البيانات واللوغاريثمات لضمان عدم
تفاقم الالمساواة.

نسبة البلدان التي أرجأت إجرا َء تعدادٍ  للسكان كان مقرراً لعام  2020أو 2021
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

60

اﻷﻣﺮﻳﻜﺘﺎن
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آﺳﻴﺎ

40

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

25

أوروﺑﺎ

13

اﻟﻌﺎﻟﻢ

42
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االستفادة من قوة التعاون والرشاكات
لتلبية الطلب على البيانات يف ظل عدم كفاية البىن التحتية للبيانات ،يعمل
الشركاء على املستويني الوطين والدويل معاً بشكل وثيق .ففي تعداد السكان لعام
 2019يف كينيا ،اشرتك املكتب اإلحصائي الوطين مع اللجنة الوطنية حلقوق
اإلنسان للعمل مع اجملتمعات احمللية اليت كانت تُرتك ،تارخيياً ،وراء الركب .ونتيجة
لذلك ،وألول مرة ،مت يف التعداد إحصاءُ حاملي صفات اجلنسني واملصابني باملهق
والشعوب األصلية وعدميي اجلنسية .وقد م ّكن هذا احلكومة من تصميم اخلدمات
املوجهة خصيصاً هلذه اجملموعات ،لكنه أظهر أيضاً ألعضائها أن هلم قيمة.
وتتذكر إحدى املشاركات يف التعداد ،وهي أم لطفل حامل لصفات اجلنسني من
كاجيادو إهنا طلبت من مندوب التعداد أن يُريها عالمة ‘ ’Iأي حامل لصفات
اجلنسني“ ،لقد رأيت العالمة وغمرتين العواطف! إهنا بداية رحلة طويلة ،وهي
رحلة يف االجتاه الصحيح”.
ويف نيوزيلندا ،تساعد بيانات مت مجعها من خالل مسامهات املواطنني ،يف جعل
احلياة أسهل بعض الشيء بالنسبة لذوي اإلعاقة.
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وبشكل عام ،كانت البلدان اليت لديها البنية التحتية الالزمة لتكنولوجيا املعلومات
وجمموعات املهارات ذات الصلة أكثر قدرة على الصمود ،وكانت عملياهتا
اإلحصائية أقل تأثراً .ويف منتصف عام  ،2020واجه  20يف املائة من املكاتب
اإلحصائية الوطنية صعوبات يف القدرة على العمل عن بُعد بسبب عدم كفاية
معدات تكنولوجيا املعلومات أو بنيتها التحتية .ونتيجة للجائحة ،تأثرت ثالثة
بلدان من أصل كل أربعة يف جمموعة البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل
سلبياً يف إنتاجها لإلحصاءات الشهرية والفصلية .ويف املقابل ،مل يتأثر إنتاج
اإلحصاءات القصرية األجل إطالقاً يف ثلثي البلدان املستجيبة يف جمموعة البلدان
املرتفعة الدخل ،ويعزى ذلك إىل اعتمادها الشديد على مصادر البيانات اإلدارية
وأمناط مجع البيانات عن بُعد .ويُربز هذا التباين احلاجة إىل استثمارات ذكية لبناء
البنية التحتية الالزمة وجمموعات املهارات املناسبة عرب النظم اإلحصائية الوطنية
لدعم العمل عن بُعد والتدريب ومجع البيانات وختزينها .وهلذه االستثمارات أمهية
حيوية إذا كان للمنظمات اإلحصائية الوطنية أن تعمل يف أوقات األزمات ،فضالً
عن أمهيتها لتحفيز االبتكار والتحول الالزمني للوفاء مبتطلبات البيانات أثناء
التعايف ولتحقيق أهداف التنمية املستدامة.

يساعد املواطنون يف الدفع بالتغيري االجتماعيم
باستخدام البيانات
ظل مستوى سوء استخدام مواقف السيارات املخصصة لذوي اإلعاقة يف
نيوزيلندا مرتفعاً على مدى السنوات العشر املاضية .وملعاجلة هذه املشكلة،
مت تطوير تطبيق ميكن أن يستخدمه املواطنون لإلبالغ عن توافر مواقف
سيارات ذوي اإلعاقة وحاالت سوء استخدامها .وقد نفذت هذه املبادرة
مؤسسة  CCSللعمل اخلاص باإلعاقة ،وهي املنظمة األكرب يف البالد لدعم
ومناصرة األشخاص الذين يعانون من مجيع أنواع اإلعاقات ،وذلك
بالشراكة مع املؤسسة اإلحصائية يف نيوزيلندا ومنظمة  .SaferMeوبفضل
معلومات تعهيد اجلموع التعاوين ،اليت يقدمها املواطنون عن طريق تطبيق
خاص ،تتوفر البيانات حول مدى توفر وإمكانية الوصول إىل مواقف
السيارات املخصصة لذوي اإلعاقة يف احلدائق العامة واألماكن املفتوحة،
ومن شأهنا أن تساعد يف تقليل سوء االستخدام.

الدفع باالبتكار عمالً عىل النهوض بتنفيذم
أهداف التنمية املستدامة
أدت جائحة كوفيد 19-إىل جمموعة واسعة من التعطالت يف النظم اإلحصائية
الوطنية .على أهنا ،يف الوقت نفسه ،دفعت البلدان إىل جتربة طرق جديدة للعمل.
وأظهر استقصاء املكاتب اإلحصائية الوطنية ،على سبيل املثال ،أن  58يف املائة
من البلدان أجرت مقابالت هاتفية بدالً من مقابالت وجاهية لرصد آثار
كوفيد .19-ويف أيار/مايو  ،2021أشار  58يف املائة من املكاتب اإلحصائية
الوطنية اليت مشلها االستقصاء إىل أن اجلاهزية اإلمجالية لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت لديها قد حتسنت بشكل ملحوظ خالل األشهر الستة املاضية.
كما جيري استخدام طرق مبتكرة مثل تكامل املعلومات اجلغرافية املكانية وبيانات
االستقصاءات األسرية إلنتاج املزيد من البيانات املصنفة تفصيلياً واحلسنة التوقيت.
تقرير أهداف التنمية املستدامة2021 ،
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تحسني الوصول إىل البيانات والبيانات الوصفية
للتمكن من دعم االستجابة السريعة والفعالة وقت األزمات ،ال ب ّد أن تكون
البيانات الشاملة واملتكاملة متاحة بسهولة ويسهل العثور عليها وميكن مشاركتها
على نطاق واسع ،حسب االقتضاء .وخالل اجلائحة ،قام كثري من البلدان بإتاحة
لوحات املعلومات للجمهور وتزويدها بتحديثات يومية لرصد انتشار املرض .كما
أتاح بعض البلدان إمكانية أكرب للوصول إىل بيانات املرافق ،من قبيل مواقع
اخلدمات األساسية ،مبا يف ذلك حمالت السوبر ماركت والصيدليات وحمطات
الوقود ،كما هو احلال يف املكسيك.
واعتمدت بلدان كثرية منصات للبيانات الوطنية املفتوحة ألهداف التنمية
املستدامة ،مما مكنها من تلبية احتياجات جمموعة واسعة من املستخدمني بشكل
أفضل .وكانت اللجنة اإلحصائية الوطنية لقريغيزستان من الرواد يف هذا اجملال ،إذ
أن منصة أهداف التنمية املستدامة لديها تستخدم بوابة أهداف التنمية املستدامة
املفتوحة ،وهي منصة بيانات مفتوحة املصدر طورها جزئياً مكتب اإلحصاءات
الوطنية يف اململكة املتحدة ومت تنفيذها بدعم من مشروع رصد أهداف التنمية
املستدامة املشرتك بني األمم املتحدة وحكومة اململكة املتحدة (مشروع
.)UNSD-FCDO

وعلى املستوى الدويل ،عملت جمموعة استشارية فنية من علماء األوبئة
واإلحصائيني احليويني واملختصني بالدميوغرافيا واإلحصائيني الوطنيني بال كلل
ملساعدة منظمة الصحة العاملية والدول األعضاء يف احلصول على تقديرات دقيقة
للوفيات اليت ميكن عزوها إىل اجلائحة .وقد نُظمت اجملموعة بصورة مشرتكة بني
منظمة الصحة العاملية وإدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية.
بناء القدرات اإلحصائية بصورة أكثر فعالية واستدامة
دفعت حتديات كوفيد 19-العديد من الوكاالت اإلحصائية ،على املستويني
الدويل والوطين ،إىل إعادة التفكري يف براجمها التدريبية .وأجري عرب اإلنرتنت ما
ال يقل عن  75يف املائة من مجيع أنشطة تنمية القدرات اإلحصائية يف عام ،2020
مقارنة حبوايل  5يف املائة فقط يف عام  ،2019وفقاً للتقومي العاملي لألحداث
اإلحصائية الذي تعده شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة ،والذي يتضمن
معلومات من الوكاالت الدولية الرئيسية.
ومن املرجح أن يستمر التدريب عن بُعد نظراً لفعاليته ،حىت لو اقرتن مببادرات
للتدريب الوجاهي .وهناك سؤال مستمر حول االسرتاتيجيات األخرى اليت ميكن
أن جتعل بناء القدرات اإلحصائية أكثر فعالية واستدامة .وقد أظهرت دراسة
لربامج التدريب اإلحصائي الوطنية يف  15بلداً ،أجريت بقيادة الشبكة العاملية
ملعاهد التدريب اإلحصائي ،أن العديد من البلدان كانت سباقة يف حتديد
االحتياجات التدريبية وتوفري فرص التدريب ملوظفيها .ومن بني الدروس املستفادة
يَربز ما يلي :يتمثل أحد العناصر األساسية لبناء القدرات بصورة فعالة يف حتديد
األولويات حسب االحتياجات الداخلية ،بدالً من األولويات اليت يروج هلا الشركاء
اخلارجيون .وتشمل اجملاالت اليت يرتفع الطلب عليها ولكن غالباً ما تتجاهلها
التدريبات اإلحصائية التقليدية تنسيق النظام اإلحصائي الوطين ومشاركة
املستخدمني واإلدارة والتمويل.
وميكن للشركاء الدوليني أيضاً املساعدة يف سد الفجوات من خالل تيسري احلصول
على املواد التدريبية .ومن األمثلة على ذلك بوابة األمم املتحدة ألهداف التنمية
املستدامة :تعلم اإلحصاءات ،اليت تنسقها الشبكة العاملية ملعاهد التدريب
اإلحصائي ،وتوفري منصات ترعى تبادل اخلربات بني البلدان.

فتح بيانات أهداف التنمية املستدامة أمام جميع
املستخدمني يف قريغيزستان
مت تطوير منصة أهداف التنمية املستدامة يف قريغيزستان واملخرجات األخرى
ذات الصلة استجابة لطلبات من املستخدمني .وتقول نزيرا كريمياليفا،
رئيسة دائرة التنمية املستدامة واإلحصاءات البيئية يف املكتب اإلحصائي
الوطين إنه “يتعني أن يكون املستخدمون قادرين على تنزيل البيانات
والعمل عليها وحتليلها بأنفسهم أثناء قيامنا جبمع تعليقاهتم ،مما ميكنهم
بالتايل من تكييف عملنا مع احتياجاهتم” .وتضيف كريمياليفا قائلة“ :إننا
نضع أنفسنا يف خدمة مستخدم اإلحصاءات عندما يطلب منا معلومات،
سواء كان ذلك املستخدم طالباً أو صحفياً أو صانع سياسة .فنحن
ال نقول ‘ال’ أبداً ،بل نستمع إىل احتياجات مستخدمينا!”
وتوفر املنصة معلومات عن التقدم احملرز حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة
وحول توافر البيانات والتقارير الوطنية عن أهداف التنمية املستدامة .وهي
موجهة للجمهور عموماً وتستخدم لغة ورسوماً بيانية سهلة الفهم ،كما
ختدم خرباء البيانات من خالل تنزيل البيانات بقوالب مفتوحة.

طرق بناء القدرة اإلحصائية الوطنية
تعمل مكاتب إحصائية كثرية بشكل استباقي لضمان تلبية االحتياجات
التدريبية ملوظفيها .واألمثلة التالية مأخوذة من تقرير أصدرته الشبكة العاملية
ملعاهد التدريب اإلحصائي بعنوان برامج التدريب اإلحصائي املستدام يف
املكاتب اإلحصائية الوطنية:
حددت أيرلندا  13مهارة أساسية ،ورتبتها على أساس  5مستويات من
املعرفة لكل مهارة ،وربطتها بالتوصيف الوظيفي للعاملني .وجيري تقييم
للفجواتكل عام ،وتُصمم برامج التدريب على أساس مستوى االحتياجات.
وروج المغرب الستخدام دورات التعلم اإللكرتوين املتاحة .ومت حتديد ما
جمموعه  65دورة يوفرها مقدمو خدمات متنوعون ،ويدفع تكلفتها جلميع
املوظفني املكتب اإلحصائي الوطين .وهلذا النهج قيمة خاصة أثناء اجلائحة.
وطورت ميانمار منهجاً للتدريب على أساس تقييم للفجوات ،وشجعت
شركاء التنمية على تقدمي دورات تدريبية تتماشى مع االحتياجات الداخلية.
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لكشب ءانبلا ةداعإو حاورألا ذاقنإل تانايبلا يف رامثتسالا

نظرة عامة

1

اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ اﻟﻔﻘﺮ ﺑﺠﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎﻟﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن

أدت ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ 19-إﱃ

أول ارﺗﻔﺎع ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﻘﺮ اﻤﻟﺪﻗﻊ
ﻣﻨﺬ ﺟﻴﻞ ﻛﺎﻣﻞ

ﻣﻦ اﻤﻟﺘﻮﻗﻊ

أن ﻳﺼﻞ

ﻣﻌﺪل اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻌﺎﻤﻟﻲ

إﱃ  %7ﰲ ﻋﺎم 2030

دُﻓﻊ ﺑـ  124-119ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ إﺿﺎﰲ
إﱃ ﺑﺮاﺛﻦ اﻟﻔﻘﺮ اﻤﻟﺪﻗﻊ ﰲ ﻋﺎم 2020
أي أن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻦ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻐﺎﻳﺔ

اﻤﻟﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ اﻟﻔﻘﺮ

اﻋﺘﺒﺎرا ً ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺎن/أﺑﺮﻳﻞ 2021

أﺑﻠﻎ  118ﺑﻠﺪا ً ﻋﻦ اﻷﺧﺬ

ﺑﺎﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت وﻃﻨﻴﺔ و/أو ﻣﺤﻠﻴﺔ

ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﻮارث
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  45ﺑﻠﺪا ً ﰲ ﻋﺎم 2015

اﺗﺨﺬت اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﰲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ
 1 600إﺟﺮاء ﻗﺼﺮﻴ اﻷﺟﻞ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﰲ ﺳﻴﺎق ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ19-

Lo

ﻟﻜﻦ  4ﺑﻼﻳﻦﻴ ﺷﺨﺺ ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﻏﺮﻴ ﻣﺸﻤﻮﻟﻦﻴ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
تقرير أهداف التنمية املستدامة2021 ،

8

2

اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ اﻟﺠﻮع وﺗﻮﻓﺮﻴ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ
ّ
اﻤﻟﺤﺴﻨﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺰراﻋﺔ اﻤﻟﺴﺘﺪاﻣﺔ
واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ

ﺗﺆدي اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ

ﺳﺘﺆدي اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ إﱃ ﺗﻔﺎﻗﻢ
ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺑﻦﻴ اﻷﻃﻔﺎل

% 22

إﱃ ﺗـﻔـﺎﻗـﻢ

اﻟﺠﻮع ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ

) 149,2ﻣﻠﻴﻮﻧﺎً(

ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺰم

% 6,7

ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﻬﺰال

ﰲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻤﻟﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  161-70ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ
ﻗﺪ ﻋﺎﻧﻮا ﻣﻦ اﻟﺠﻮع
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺠﺎﺋﺤﺔ ﰲ ﻋﺎم 2020

% 5,7

607
ﻣﻼﻳﻦﻴ

650

2014

2019

2020

ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻋﺎم  2020ﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﺗﺄﺛﺮﻴ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ.

ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ
ﺛﻠﺚ اﻟﻨﺴﺎء
ﰲ ﺳﻦ اﻹﻧﺠﺎب

ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ

ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ً

) 38,9ﻣﻠﻴﻮﻧﺎً(

ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ زﻳﺎدة اﻟﻮزن )(*2020
*

811–720
ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ً

) 45,4ﻣﻠﻴﻮﻧﺎً(

ﻣﻦ ﻓﻘﺮ اﻟﺪم
ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ
وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﺟﺰﺋﻴﺎ ً إﱃ ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ

 2,37ﺑﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﻳﻌﻴﺸﻮن دون أي ﻃﻌﺎم
أو ﻫﻢ ﻏﺮﻴُ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﲆ ﺗﻨﺎول ﻧﻈﺎم ﻏﺬاﺋﻲ ﺻﺤﻲ ﻣﺘﻮازن
ﻋﲆ أﺳﺎس ﻣﻨﺘﻈﻢ )(2020
9

ةماع ةرظن

ﺿﻤﺎن ﺗﻤﺘّﻊ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺄﻧﻤﺎط ﻋﻴﺶ ﺻﺤﻴﺔ
وﺑﺎﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎر

3

أوﻗﻔﺖ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ

ﻣﺎ أﺣﺮز ﻣﻦ ﺗﻘﺪم ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ أو ﻋﻜﺴﺖ ﻣﺴﺎره

ﻳﻤﻜﻦ ﻤﻟﺎ أﺣﺮز ﻣﻦ ﺗﻘﺪم
ﺧﻼل ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ
ﰲ ﻣﺠﺎﻻت

وﺧﻔﻀﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻤﺮ اﻤﻟﺘﻮﻗﻊ

ﺻﺤﺔ
اﻟﻄﻔﻞ
 % 90ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﻻ ﺗﺰال ﺗﺒ ﱢﻠﻎ ﻋﻦ ﺗﻌﻄﻞ واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ

اﻟﺼﺤﺔ
اﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ

ﺻﺤﺔ
اﻷم

أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻒ أو اﻧﻌﻜﺲ ﻣﺴﺎره

ﰲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

ﺑﺴﺒﺐ ﻛﻮﻓﻴﺪ19-

ﻧﻘﺺ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﻳﺤﻤّﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ

ﻳﻌﻴﻖ ﻓﻬﻢ اﻟﺘﺄﺛﺮﻴ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻜﻮﻓﻴﺪ19-

– ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻬﻢ ﻏﺮﻴ ﻣﺘﻮﻓﺮﻳﻦ ﺑﺄﻋﺪاد ﻛﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﻛﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ -

ﺑﻤﺎ ﻻ ﻃﺎﻗﺔ ﻟﻬﻢ ﺑﻪ
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ

اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻧﻈﺎ ٌم ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻮﻓﻴﺎت
ﻣﻜﺘﻤ ٌﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 75ﻋﲆ اﻷﻗﻞ
% 62

> % 20أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

اﻟﻌﺎﻟﻢ

اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﰲ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ واﻟﻘﺒﺎﻟﺔ

)(2019-2015

UHC

ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻦ
زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ
اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
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150

ﻟﻜﻞ  10 000ﺷﺨﺺ

ﻟﻜﻞ  10 000ﺷﺨﺺ

ﰲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب
اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

)(2019-2013

4

ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﻴﺪ اﻤﻟﻨﺼﻒ واﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

ﺷﻄﺒﺖ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ19-
ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻼل  20ﻋﺎﻣﺎ ً
ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

زادت ﻧﺴﺒﺔ اﻤﻟﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻗﺒﻞ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻤﻟﻨﻈﻢ ﻣﻦ
 %65ﰲ ﻋﺎم  2010إﱃ  %73ﰲ ﻋﺎم 2019

ﻣﻠﻤﻮن ﺑﺎﻟﻘﺮاءة

ﰲ ﻋﺎم  ،2020اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻤﻟﺎم ﺑﺎﻟﻘﺮاءة
إﱃ ﻣﺎ دون اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺪى أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  101ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻔﻞ )(%9
ﰲ اﻤﻟﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻣﻦ  1إﱃ 8

% 45

ﻣﻦ اﻤﻟﺮﺟﺢ أن ﻳﱰاﺟﻊ
ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻘﺪم ﰲ إﺗﻤﺎم اﻟﺪراﺳﺔ

ﻣﻌﺪل إﺗﻤﺎم اﻟﺪراﺳﺔ

ﻏﺮﻴ ﻣﻠﻤﻦﻴ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة

%9

أﻣﺎ اﻵن ﻓﺈن اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ ﺻﻐﺎر اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺎﺗﻮا
ﻳﻌﺘﻤﺪون ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﲆ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﰲ اﻤﻟﻨﺰل

% 46

اﻤﻟﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ

2019 2010
% 85 % 82

اﻤﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ

2019 2010
% 53 % 46

اﻟﻌﺎﻟﻢ

ﻳﻔﺘﻘﺮ ﻛﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان إﱃ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪارس ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ
ﻧﺴﺒﺔ اﻤﻟﺪارس اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً

ﻣﺮاﻓﻖ
ﻏﺴﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ

%40

%33

ﻣﺮاﻓﻖ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

11

ﻣﺮاﻓﻖ
ﻣﻴﺎه اﻟﴩب

)(2019-2016

%56
ةماع ةرظن

5

ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻤﻟﺴﺎواة ﺑﻦﻴ اﻟﺠﻨﺴﻦﻴ
وﺗﻤﻜﻦﻴ ﻛﻞ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت
ﻻ ﻳﺰال اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻤﻟﺮأة

ﺗﻌﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻤﻟﺮأة ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار
ﻋﲆ ﻗﺪم اﻤﻟﺴﺎواة أﻣﺮا ً ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ
ﻤﻟﻮاﺟﻬﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ 19-واﻟﺘﻌﺎﰲ ﻣﻨﻪ،

ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﺮﻴ ﻣﻘﺒﻮل
وﻗﺪ اﺷﺘﺪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ

ﻟﻜﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﺑﻦﻴ اﻟﺠﻨﺴﻦﻴ ﻻ ﻳﺰال ﺑﻌﻴﺪ اﻤﻟﻨﺎل

ﻫﻨﺎك اﻣﺮأة واﺣﺪة ﻣﻦ ﻛﻞ  3ﻧﺴﺎء ) 736ﻣﻠﻴﻮﻧﺎً(

ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻤﻟﺮأة

ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي و/أو اﻟﺠﻨﴘ
ﻣﺮة واﺣﺪة ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻦ اﻟـ 15

%25,6

ﰲ اﻟﱪﻤﻟﺎﻧﺎت
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

%36,3

ﰲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت
ا ﻤﻟﺤﻠﻴﺔ

%28,2

ﰲ اﻤﻟﻨﺎﺻﺐ
اﻹدارﻳﺔ

)(2018-2000

ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ  10ﻣﻼﻳﻦﻴ ﻓﺘﺎة
ﺳﻴﺘﻌﺮﺿﻦ
ﻟﺨﻄﺮ زواج اﻷﻃﻔﺎل
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻜﻮﻓﻴﺪ19-
ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﻌﻘﺪ اﻤﻟﻘﺒﻞ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺮﻴ إﱃ أن  100ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺘﺎة
ﺳﻴﺼﺒﺤﻦ ﻋﺮاﺋﺲ أﻃﻔﺎل

)(2021

ﺗﻀﻴﻒ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ إﱃ ﻋﺐء اﻷﻋﻤﺎل اﻤﻟﻨﺰﻟﻴﺔ وأﻋﻤﺎل اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻏﺮﻴ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ،
وﻫﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء إﱃ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺗﻘﴤ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺣﻮاﱄ  2,5ﺿﻌﻒ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ
ﻳﻘﻀﻴﻬﺎ اﻟﺮﺟﺎل ﰲ اﻷﻋﻤﺎل اﻤﻟﻨﺰﻟﻴﺔ وأﻋﻤﺎل اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻏﺮﻴ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ
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ﺿﻤﺎن ﺗﻮاﻓﺮ اﻤﻟﻴﺎه وﺧﺪﻣﺎت اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ وإدارﺗﻬﺎ إدارة ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ

ﻻ ﻳﺰال ﺑﻼﻳﻦﻴ اﻟﻨﺎس ﻳﻔﺘﻘﺮون إﱃ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﻴﺎه اﻟﴩب اﻤﻟﺄﻣﻮﻧﺔ
واﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﰲ ﻋﺎم 2020

 2,3ﺑﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ

 3,6ﺑﻼﻳﻦﻴ ﺷﺨﺺ

 2ﺑﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ

ﻳﻔﺘﻘﺮون إﱃ
اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

ﻳﻔﺘﻘﺮون إﱃ
اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ
اﻤﻟﺪار ﺑﺄﻣﺎن

ﻳﻔﺘﻘﺮون إﱃ ﻣﻴﺎه
اﻟﴩب ا ُﻤﻟﺪارة
ﺑﺄﻣﺎن

%29

% 46

 2,3ﺑﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ
ﻳﻌﻴﺸﻮن

ﰲ ﺑﻠﺪان ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ
اﻹﺟﻬﺎد اﻤﻟﺎﺋﻲ )(2018

%26

ﺗﺄﻣﻦﻴ وﺻﻮل اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﺘﻠﻚ اﻤﻟﺮاﻓﻖ أﻣ ٌﺮ أﺳﺎﳼ
ﻟﻠﺘﻌﺎﰲ ﻣﻦ ﻛﻮﻓﻴﺪ19-

ﺑﻦﻴ ﻋﺎﻣﻲ  1970و  ،2015ﺗﻘﻠﺼﺖ
اﻷراﴈ اﻟﺮﻃﺒﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ % 35
أي ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف ﻣﻌﺪل ﻓﻘﺪان اﻟﻐﺎﺑﺎت

ﻫﻨﺎك  129ﺑﻠﺪا ً ﻟﻴﺴﺖ ﻋﲆ اﻤﻟﺴﺎر اﻟﺼﺤﻴﺢ
ﻹدارة ﻣﻮارد اﻤﻟﻴﺎه ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﺪام ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم 2030
ﻓﻤﻌﺪل اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺤﺎﱄ ﻳﺤﺘﺎج إﱃ اﻤﻟﻀﺎﻋﻔﺔ
13
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ﺿﻤﺎن ﺣﺼﻮل اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻴﺴﻮرة ﻋﲆ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ واﻤﻟﻮﺛﻮﻗﺔ واﻤﻟﺴﺘﺪاﻣﺔ

ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺛﻠﺚ
ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ أﻧﻈﻤﺔ ﻃﻬﻲ
ﺧﻄﺮة وﻏﺮﻴ ﻓﻌﺎﻟﺔ )(2019

759

ﻣﻠﻴﻮن
ﺷﺨﺺ

ﻳﻔﺘﻘﺮون إﱃ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

وﻳﻌﻴﺶ  3ﻣﻦ أﺻﻞ ﻛﻞ 4

ﻣﻨﻬﻢ ﰲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب
اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

)(2019

ﻳﺘﻌﻦﻴ ﺗﴪﻳﻊ
ﻣﻌﺪل ﺗﺤﺴﻦﻴ
ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻤﻟﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺘﺤﺴﻦﻴ اﻟﻜﻔﺎءة

%2

 2,6ﺑﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ

)(2018-2010

%3

اﻤﻟﻄﻠﻮب ﻟﻠﻔﱰة
)(2030-2018

ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﱃ إﺟﺮاءات ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻤﻟﺘﺠﺪدة اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ -
ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ واﻟﻨﻘﻞ
ﺣﺼﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻤﻟﺘﺠﺪدة اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ )(2018
ﻣﻦ ﻗﻄﺎع
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

%25,4

تقرير أهداف التنمية املستدامة2021 ،

ﻣﻦ ﻗﻄﺎع
اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ

%9,2

14

ﻣﻦ ﻗﻄﺎع
اﻟﻨﻘﻞ

%3,4

8

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻤﻟﻄﺮد واﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ واﻤﻟﺴﺘﺪام،
واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ واﻤﻟﻨﺘﺠﺔ ،وﺗﻮﻓﺮﻴ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

أدت اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ

إﱃ ﻓﻘﺪان ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل

 255ﻣﻠﻴﻮن وﻇﻴﻔﺔ ﺑﺪوام ﻛﺎﻣﻞ

اﻻﻧﺘﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﺟـﺎر
ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻤﻟﺤﲇ اﻹﺟﻤﺎﱄ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟﻌﺎﻤﻟﻲ
)(2022-2017

3,1

2,2
 4,62017

أي ﺣﻮاﱄ أرﺑﻌﺔ أﺿﻌﺎف ﻋﺪد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ُﻓﻘﺪت
ﺧﻼل اﻷزﻣﺔ اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ )(2009-2007

1,6

ﺑﻠﻴﻮن
ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻦﻴ
ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﻏﺮﻴ اﻟﺮﺳﻤﻲ

2022 2021 2020

وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻤﻟﺘﻮﻗﻊ أﻻ ﻳﻌﻮد اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﰲ ﻛﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان إﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ إﻻ ﰲ ﻋﺎم  2022أو 2023

اﻧﺨﻔﺾ ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎح
اﻟﻘﺎدﻣﻦﻴ اﻟﺪوﻟﻴﻦﻴ
ﻣﻦ  1,5ﺑﻠﻴﻮن ﰲ ﻋﺎم 2019
إﱃ  381ﻣﻠﻴﻮن ﰲ ﻋﺎم 2020

اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺘﻘﺮون إﱃ ﺷﺒﻜﺔ أﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﺗﴬروا ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﺮﻴ
ﻣﻦ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ

ﻣﻦ ﻏﺮﻴ اﻤﻟﺘﻮﻗﻊ أن
ﺗﻌﻮد اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﱃ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺎم 2019
إﻻ ﺑﻌﺪ ﻓﱰة ﻳﻤﻜﻦ
أن ﺗﺼﻞ إﱃ  4ﺳﻨﻮات

ﺳﺘﺆدي اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ إﱃ زﻳﺎدة ﰲ ﻋﺪد اﻟﺸﺒﺎب
ﻏﺮﻴ اﻤﻟﻠﺘﺤﻘﻦﻴ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ أو اﻟﺘﺪرﻳﺐ
اﻟﺸﺎﺑﺎت

اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻛﻮر

%14,0

ﻣﻌﺪل اﻟﺸﺒﺎب ﻏﺮﻴ اﻤﻟﻠﺘﺤﻘﻦﻴ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
أو اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ أو اﻟﺘﺪرﻳﺐ )(2019

% 31,1

15
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إﻗﺎﻣﺔ ﺑُﻨﻰ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﲆ اﻟﺼﻤﻮد ،وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
اﻤﻟﺴﺘﺪام اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎر

ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻤﻟﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
اﻤﻟﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻋﺰزت اﻻﻧﺘﻌﺎش
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ
أواﺧﺮ ﻋﺎم 2020

ﺗﻌﺮض اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
اﻟﻌﺎﻤﻟﻲ ﻟﻬﺒﻮط ﻛﺒﺮﻴ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻷزﻣﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ19-

ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ  % 4ﺑﺎﻤﻟﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ ﻋﺎم 2019
)اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﺮﻴ ﻣﻦ ﻋﺎم (2020

ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ % 6,8
ﰲ ﻋﺎم 2020
2014

2016

ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺗﻌﺰﻳﺰ
رﺑﻂ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮق
ﰲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ

2020 2018

ﻛﺎن ﻋﺎم  2020ﻛﺎرﺛﻴﺎ ً
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﲆ اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺠﻮي

ﻳﻔﺘﻘﺮ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ  300ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ
ﻣﻦ أﺻﻞ  520ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﺮﻳﻒ
إﱃ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻄﺮق اﻟﺠﻴﺪة

اﻧﺨﻔﺾ ﻋﺪد اﻤﻟﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺟﻮا ﻣﻦ  4,5ﺑﻼﻳﻦﻴ ﰲ ﻋﺎم  2019إﱃ  1,8ﺑﻠﻴﻮن ﰲ ﻋﺎم ،2020
أي ﺑﻨﺴﺒﺔ % 60

ﰲ 25

ﺑﻠﺪ ا ً )(2019–2018

ﺗﻌﺪ زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﴐورﻳﺔ
ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﻸزﻣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻮﻓﻴﺪ19-
ﻫﻨﺎك  1 235ﺑﺎﺣﺜﺎ ً
ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮن
ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن )(2018

تقرير أهداف التنمية املستدامة2021 ،

 2,2ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ ﰲ
اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ )(2018

16

10

اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﻌﺪام اﻤﻟﺴﺎواة داﺧﻞ
اﻟﺒﻠﺪان وﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﻣﻦ اﻤﻟﺮﺟﺢ أن ﺗﺆدي

اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ

إﱃ ﻋﻜﺲ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﻘﺪم اﻤﻟﺤﺮز ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﺪ
ﻣﻦ ﻋﺪم اﻤﻟﺴﺎواة ﰲ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻨﺬ اﻷزﻣﺔ اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ

زادت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻼﺟﺌﻦﻴ ﻣﻦ
ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ
اﻟﻀﻌﻒ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 2010
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ  100 000ﺷﺨﺺ،
ﻫﻨﺎك  311ﻻﺟﺌﺎ )(2020

ﺗﺸﺮﻴ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات إﱃ أن
ﻛﻮﻓﻴﺪ19-
ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻴﻨﻲ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ % 6

ﻳﻘﻴﺲ ﻣﺆﴍ ﺟﻴﻨﻲ اﻧﻌﺪام اﻤﻟﺴﺎواة ﰲ اﻟﺪﺧﻞ ،وﻫﻮ ﻳﱰاوح ﺑﻦﻴ اﻟﺼﻔﺮ و ،100
ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺮﻴ اﻟﺼﻔﺮ إﱃ أن اﻟﺪﺧﻞ ﻳﻘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﺑﻦﻴ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص ،ﰲ ﺣﻦﻴ
أن  100ﺗﺸﺮﻴ إﱃ أن ﺷﺨﺼﺎ ً واﺣﺪا ً ﻳﺤﺼﻞ ﻋﲆ اﻟﺪﺧﻞ ﻛﻠﻪ.

ﺑﻠﻐﺖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت
أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻋﲆ اﻹﻃﻼق ﻋﻨﺪ (2020) % 6,5

ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻤﻟﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ % 3

ﰲ ﻋﺎم  ،2020ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ  4 186ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة واﺧﺘﻔﺎء
ﻋﲆ ﻃﺮق اﻟﻬﺠﺮة ﰲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ

17
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ﺟﻌﻞ اﻤﻟﺪن واﻤﻟﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻟﺒﴩﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ
وآﻣﻨﺔ وﻣﺮﻧﺔ وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ
%16

أدت اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ

إﱃ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻣﺤﻨﺔ
ﺳﻜﺎن اﻷﺣﻴﺎء اﻟﻔﻘﺮﻴة

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ
ﻣﻦ اﻤﻟﺴﺎﺣﺎت اﻤﻟﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺸﻮارع
واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻤﻟﻔﺘﻮﺣﺔ
ﰲ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﴬﻳﺔ )(2020

وﻫﻮ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻤﻟﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ
 % 30ﻟﻠﺸﻮارع و  % 15-10ﻟﻸﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻤﻟﻔﺘﻮﺣﺔ

ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺳﻜﺎن اﻷﺣﻴﺎء اﻟﻔﻘﺮﻴة
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪدﻫﻢ ﻋﲆ ﺑﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ
ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ ﺛﻼث ﻣﻨﺎﻃﻖ )(2018

وﺿﻊ  156ﺑﻠﺪا ً
ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺣﴬﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ

وﺳﻂ
وﺟﻨﻮب
آﺳﻴﺎ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء
اﻟﻜﱪى

ﴍق
وﺟﻨﻮب ﴍق
آﺳﻴﺎ

 226ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ً

 238ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ً

 370ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ً

ﻟﻜﻦ ﻧﺼﻔﻬﺎ ﻓﻘﻂ
ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل اﻤﻟﺮﻳﺢ إﱃ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم
إﻻ ﻧﺼﻒ ﺳﻜﺎن اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﴬﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ )(2019
 1 000ﻣﱰ

 500ﻣﱰ

ﺗﻌﻨﻲ ”إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل اﻤﻟﺮﻳﺢ“ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﲆ ﻣﺴﺎﻓﺔ
 500ﻣﱰ ﺳﺮﻴا ً ﻋﲆ اﻷﻗﺪام ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﻟﻠﺤﺎﻓﻼت/ﻧﻈﺎم ﻧﻘﻞ ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﺴﻌﺔ
و  1 000ﻣﱰ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﺳﻜﺔ ﺣﺪﻳﺪ أو ﻣﺤﻄﺔ ﻋﺒّﺎرات

تقرير أهداف التنمية املستدامة2021 ،
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ﺿﻤﺎن وﺟﻮد أﻧﻤﺎط اﺳﺘﻬﻼك وإﻧﺘﺎج ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ

زادت ”اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻤﻟﺎدﻳﺔ“ اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ % 70
ﺑﻦﻴ ﻋﺎﻣﻲ  2000و 2017

اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
ﺗﺴﺘﻤﺮ ﰲ اﻻﻧﺘﺸﺎر وﻻ ﻳﺠﺮي
اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ
أﻧﺘﺞ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺣﻮاﱄ
 7,3ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎت
ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ

وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺨﻀﻊ
ﻣﻨﻬﺎ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ
2000

إﻻ  1,7ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام

2017

وﻳﺘﻢ رﻣﻲ  5ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت

ﻳﺘﻢ ﴍاء

ﻣﻠﻴﻮن ﻗﺎرورة

ﻣﻦ اﻷﻛﻴﺎس اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ

ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﴩب
ﻛﻞ دﻗﻴﻘﺔ

اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻜﺮر اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
ﻛﻞ ﻋﺎم

ﻻ ﺗﺰال اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
ﺗﻤﺘﻠﻚ إﻣﻜﺎﻧﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻏﺮﻴ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ
ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻤﻟﺘﺠﺪدة
ﻗﺪرة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻤﻟﺘﺠﺪدة اﻟﺠﺪﻳﺪة

 880واط ﻟﻠﻔﺮد ﰲ
اﻟﺒﻠﺪان اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ

)(2019

أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل

أرﺑﻌﺔ أﺿﻌﺎف
اﻟﻘﺪرة اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ

ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
اﻟﺘﻘﺪم اﻤﻟﺤﺮز ،ﻻ ﺗﺰال إﻋﺎﻧﺎت
دﻋﻢ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ﺗﻬﺪد
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺗﻔﺎق ﺑﺎرﻳﺲ
وﺧﻄﺔ ﻋﺎم 2030
 432ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر ﰲ ﻋﺎم 2019
أي ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ % 21
ﻋﻦ ﻋﺎم 2018

 219واط ﻟﻠﻔﺮد ﰲ
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم 2020
ﺗﻢ اﻹﺑﻼغ ﻋﻤﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  700ﺳﻴﺎﺳﺔ
وﻧﺸﺎط ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺿﻤﻦ إﻃﺎر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﴩي ﻟﻠﱪاﻣﺞ
اﻤﻟﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧﻤﺎط اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻹﻧﺘﺎج اﻤﻟﺴﺘﺪاﻣﺔ
)ﻣﻦ  83ﺑﻠﺪا ً واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ(
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13

اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻤﻟﻜﺎﻓﺤﺔ
ﺗﻐﺮﻴ اﻤﻟﻨﺎخ وآﺛﺎره
ارﺗﻔﺎع

ﺗﺴﺘﻤﺮ أزﻣﺔ اﻤﻟﻨﺎخ
ﺑﻼ ﻫﻮادة
إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﺮﻴ

اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدات
ﻧﺤﻮ اﻟﺤﻴﺎد اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻲ
ﻣﻌﺪﻻت اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات
اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟـ 1,5
درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
2000

2050

2019

زاد ﺗﻤﻮﻳﻞ
اﻤﻟﻨﺎخ
ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ
ﻟﻌﺎم  2020ﺑـ  1,2درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻋﲆ ﺧﻂ اﻷﺳﺎس
ﻟﻔﱰة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

ﺑﻨﺴﺒﺔ % 10
ﻣﻦ اﻟﻔﱰة 2016-2015
إﱃ اﻟﻔﱰة ،2018-2017
ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ
ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اﻟﺴﻨﻮي
 48,7ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر

وﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﻌﻴﺪ ﻛﻞ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻤﻟﺴﺎر
اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻏﺎﻳﺔ اﺗﻔﺎق ﺑﺎرﻳﺲ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ
 1,5درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ أو أﻗﻞ

ﻳﻘﻮم  125ﺑﻠﺪا ً ﻣﻦ أﺻﻞ  154ﺑﻠﺪا ً ﻧﺎﻣﻴﺎ ً
ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ وﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻤﻟﻨﺎخ
تقرير أهداف التنمية املستدامة2021 ،

ﺗﺸﻤﻞ اﻤﻟﺠﺎﻻت ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻣﺎ ﻳﲇ

اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺻﺤﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن

20

ﻣﻮارد اﻤﻟﻴﺎه اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
اﻟﱪﻳﺔ واﻟﺮﻃﺒﺔ
اﻟﻌﺬﺑﺔ

اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ
وإﻧﺘﺎج اﻷﻏﺬﻳﺔ

14

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

ﺗﺘﻌﺮض اﺳﺘﺪاﻣﺔ
ﻣﺤﻴﻄﺎﺗﻨﺎ
ﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺷﺪﻳﺪ

ﻋﺪد اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﻴﺘﺔ

ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ آﺧﺬ ﰲ اﻻرﺗﻔﺎع ﺑﻤﻌﺪل ﻳﻨﺬر ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ
ﻣﻦ  400ﰲ  2008إﱃ  700ﰲ 2019

اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻲ/اﻟﺒﺤﺮي

”اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﻴﺘﺔ“ ﻫﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎﺋﻴﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﱃ
اﻷﻛﺴﺠﻦﻴ اﻟﻜﺎﰲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

اﻧﻬﻴﺎر
ﻣﺼﺎﺋﺪ اﻷﺳﻤﺎك

ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ
ﺣﺮارة اﻤﻟﺤﻴﻂ

إﺗﺨﺎم اﻤﻟﻴﺎه
ﺑﺎﻤﻟﻐﺬﻳﺎت

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻏﺮﻴ ﻣﺤﻤﻴﺔ

اﻟﺘﺤﻤﺾ

ﻳﻌﺘﻤﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3ﺑﻼﻳﻦﻴ ﺷﺨﺺ
ﻋﲆ اﻤﻟﺤﻴﻄﺎت ﻟﻜﺴﺐ ﻋﻴﺸﻬﻢ
muspi meroL
اﻋﺘﻤﺪ ﺣﻮاﱄ ﻧﺼﻒ اﻟﺒﻠﺪان ﰲ ﺟﻤﻴﻊ
أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺒﺎدرات ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺧﺼﻴﺼﺎ ً
ﻟﺪﻋﻢ ﺻﻐﺎر اﻟﺼﻴﺎدﻳﻦ

ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ  % 1,2ﻓﻘﻂ
ﰲ اﻤﻟﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻌﻠﻮم اﻤﻟﺤﻴﻄﺎت
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ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﱪﻳﺔ وﺗﺮﻣﻴﻤﻬﺎ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ
ﻣﺴﺘﺪام ،وإدارة اﻟﻐﺎﺑﺎت ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﺪام ،وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺼﺤﺮ ،ووﻗﻒ
ﺗﺪﻫﻮر اﻷراﴈ وﻋﻜﺲ ﻣﺴﺎره ،ووﻗﻒ ﻓﻘﺪان اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ

15

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ رﺑﻊ اﻷﻧﻮاع

ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺘﻘﺪم ﰲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﻮع
اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﺪى
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻤﻟﺎﺿﻴﺔ

اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﰲ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺤﻤﺮاء
ﻟﺪى اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﱄ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
ﻣﻬﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ اﻤﻟﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ
ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻨﻮع ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻲ رﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺤﻤﻴﺔ )(2021

ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻧﻮاع اﻤﻟﻬﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض

41%

%34

%33

%26

%14

اﻟﱪﻣﺎﺋﻴﺎت

اﻟﺼﻨﻮﺑﺮﻳﺎت

اﻟﺸﻌﺎب
اﻤﻟﺮﺟﺎﻧﻴﺔ

اﻟﺜﺪﻳﻴﺎت

اﻟﻄﻴﻮر

ﺗﺘﻌﻘﺐ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺤﻤﺮاء
ﻟﺪى اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﱄ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﺸﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 134 400ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺜﺪﻳﻴﺎت واﻟﻄﻴﻮر واﻟﱪﻣﺎﺋﻴﺎت واﻟﺸﻌﺎب اﻤﻟﺮﺟﺎﻧﻴﺔ
واﻟﺼﻨﻮﺑﺮﻳﺎت .وﻳُﻌﺘﱪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  37 400ﻧﻮع ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻬﺪدا ً ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض.

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﱪﻳﺔ

%43

اﻤﻟﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ

%42

اﻟﺠﺒﺎل

%41

اﻋﺘﻤﺪت ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً

ﺗﴩﻳﻌﺎت ﻤﻟﻨﻊ اﻷﻧﻮاع اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ اﻟﻐﺎزﻳﺔ
أو

ﻣﻜﺎ ﻓﺤﺘﻬﺎ

ﺗﻢ إﺣﺮاز ﺗﻘﺪم ﻧﺤﻮ
اﻹدارة اﻤﻟﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت
ﻟﻜﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻘﺪ
 100ﻣﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت
ﰲ ﻋﻘﺪﻳﻦ

ﺗﺆﺛﺮ اﻷﻧﻮاع اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ اﻟﻐﺎزﻳﺔ ﺳﻠﺒﺎ ً ﻋﲆ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ
اﻤﻟﺤﲇ وﺗﻜﻠﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻤﻟﻲ ﺑﻼﻳﻦﻴ اﻟﺪوﻻرات ﺳﻨﻮﻳﺎ ً

)(2020-2000
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اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﲆ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﺴﺎﻤﻟﺔ ﻻ ﻳُﻬﻤّﺶ ﻓﻴﻬﺎ أﺣﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻤﻟﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وإﺗﺎﺣﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وﺻﻮل اﻟﺠﻤﻴﻊ إﱃ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ،وﺑﻨﺎء
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ وﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ اﻤﻟﺴﺘﻮﻳﺎت

ﺗﻜﺜﻒ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﺳﺘﻐﻼل اﻷﻃﻔﺎل
ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ

اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل وﻋﻤﺎﻟﺘﻬﻢ

ﰲ ﻋﺎم ،2020
ﺗﻢ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ
 331ﻣﻦ اﻤﻟﺪاﻓﻌﻦﻴ
ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﰲ  32ﺑﻠﺪا ً
زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ % 18
ﻋﻦ ﻋﺎم 2019

ﻫﻨﺎك ﻃﻔﻞ واﺣﺪ
ﺑﻦﻴ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ
ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻹﺗﺠﺎر )(2018

 82ﺑﻠﺪا ً ﻓﻘﻂ ﻟﺪﻳﻬﺎ
ﻣﺆﺳﺴﺎت وﻃﻨﻴﺔ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﺗﻤﺘﺜﻞ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﺮﻴ
2020
اﻟﺪوﻟﻴﺔ )(2020

ارﺗﻔﻌﺖ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل
إﱃ  160ﻣﻠﻴﻮن )(2020
ﻣﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ أول زﻳﺎدة ﰲ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ

اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺮﺷﻮة أﻋﲆ ﺑﺨﻤﺴﺔ أﺿﻌﺎف
ﰲ اﻟﺒﻠﺪان
اﻤﻟﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ

%37,6

ﻣـﻦ
اﺣﺘﻤﺎﻟﻬﺎ

ﻋﲆ اﻷﻗﻞ

ﰲ اﻟﺒﻠﺪان
اﻤﻟﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﺪﺧﻞ

%7,2
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ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﴩاﻛﺔ
اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻤﻟﺴﺘﺪاﻣﺔ

وﺻﻞ ﺻﺎﰲ
ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻤﻟﺴﺎﻋﺪة
اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
إﱃ ﻣﺴﺘﻮى
ﻗﻴﺎﳼ ﺑﻠﻎ

161

وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ

% 0,32

ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻹﺟﻤﺎﱄ
ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻤﻟﺎﻧﺤﺔ

ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺰال

دون اﻟﻐﺎﻳﺔ
اﻤﻟﺤﺪدة ﺑﻨﺴﺒﺔ

ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر

% 0,7

ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻹﺟﻤﺎﱄ

ﰲ ﻋﺎم 2020

اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻤﻟﺒﺎﴍ

ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ إﱃ % 40

1,5

ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن
دوﻻر

أﻗﻞ ﻣﻦ
 1ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن
دوﻻر

)(2019

)(2020

% 63

ﰲ ﺗﺤ ٍﺪ ﻟﻠﺘﻮﻗﻌﺎت،

ﺑﻠﻐﺖ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت

إﱃ اﻟﺒﻠﺪان اﻤﻟﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ
واﻤﻟﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر ﰲ ﻋﺎم 2020
540
أي أﻗﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 % 1,6ﻓﻘﻂ
ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى
ﻋﺎم 2019

ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ
  3,7ﺑﻼﻳﻦﻴ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس -ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﻏﺮﻴ ﻗﺎدرﻳﻦ
ﻋﲆ دﺧﻮل اﻹﻧﱰﻧﺖ

ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻤﻟﺎﺳﺔ إﱃ اﻻﺗﺼﺎل
أﺛﻨﺎء اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ

ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻤﻟﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﺪﺧﻞ اﻤﻟﺘﻮﺳﻂ اﻷدﻧﻰ
ﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻤﻮﻳﻞ إﺿﺎﰲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت واﻹﺣﺼﺎءات
ﻤﻟﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ
تقرير أهداف التنمية املستدامة2021 ،

24

ﻋﺪم ﺗﺮك أي أﺣﺪ ﺧﻠﻒ اﻟﺮﻛﺐ

ﺗﺆدي اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ إﱃ ﺗﻀﺨﻴﻢ
أوﺟﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ

ﻳﺆﺛﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺤﺎد
ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ

ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ ) 65ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ(
 % 14ﻣﻦ
اﻟﺤﺎﻻت
اﻤﻟﺆﻛﺪة

وﻟﻜﻦ
 % 80ﻣﻦ
اﻟﻮﻓﻴﺎت

ﺑﺸﻜﻞ ﻏﺮﻴ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﻋﲆ اﻟﺪول اﻟﺠﺰرﻳﺔ
اﻟﺼﻐﺮﻴة اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت

)ﺣﺘﻰ  17ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻪ (2021
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب
اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى:
أﻗﻞ ﻣﻦ  2ﻟﻜﻞ
 100ﺷﺨﺺ

ﻣﻦ اﻟﴬوري
أن ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎ ً
ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺘﺒﻊ ﻛﻮﻓﻴﺪ19-

أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ 68 :ﻟﻜﻞ
 100ﺷﺨﺺ

ﻣﻦ ﺑﻦﻴ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،ﻳﺘﻌﺮض

واﺣﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ
ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺷﺨﺼﻴﺎ ً

ﰲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ،
ﻛﺎﻧﺖ اﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎت اﻤﻟﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﺲ واﻟﻌﻤﺮ
ﻣﻔﻘﻮدة ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻹﺻﺎﺑﺎت ﺑﻜﻮﻓﻴﺪ 19-ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً

وﻫﺬا اﻤﻟﻌﺪل أﻋﲆ ﺑﻦﻴ اﻟﻨﺴﺎء

)ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ  – 2020ﻧﻴﺴﺎن/أﺑﺮﻳﻞ (2021
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القضاء عىل الفقر بجميع
أشكاله يف كل مكان

أدت آثار جائحة فريوس كورونا لعام ( 2019كوفيد )19-إىل الرجوع عن كثري مما
أحرز من تقدم يف جمال احلد من الفقر ،فقد ارتفع املعدل العاملي للفقر املدقع يف
عام  2020ألول مرة منذ األزمة املالية اآلسيوية يف أواخر التسعينيات .وحىت قبل
اجلائحة ،مل يكن العامل يسري على املسار الصحيح لتحقيق هدف القضاء على
الفقر حبلول عام  ،2030وهو هدف سيظل بعيد املنال ما مل تُتخذ تدابري كبرية على
الفور .لقد أظهرت األزمة بوضوح أكثر من أي وقت مضى أمهية التأهب للكوارث
وهتيئة أنظمة قوية للحماية االجتماعية .ويف حني أن عدد البلدان اليت لديها
اسرتاتيجيات للحد من خماطر الكوارث قد ارتفع بشكل كبري وأنه مت اختاذ العديد
من تدابري احلماية االجتماعية املؤقتة على سبيل مواجهة اجلائحة ،فإن هناك حاجة
إىل مزيد من اجلهود على كال اجلبهتني لضمان محاية الفئات األكثر ضعفا.

تعيش عائلة أليماتا يف املنطقة الوسطى من بوركينا فاسو .ويعمل الوالدان 103

ساعات يف األسبوع للتمكن من تغطية مثن الطعام .ويفتقر منزهلم املكون من
غرفة واحدة إىل الكهرباء وال يوجد فيه مرحاض ،وتقضي األسرة  3,5ساعات
يف مجع املياه كل أسبوع .وهي تستخدم الفحم واحلطب كوقود ملوقدهم.

أدت جائحة كوفيد 19-إىل أول ارتفاع يف مستوى الفقر املدقع منذ جيل كامل

التوقعات احلالية ،يتوقع أن يصل معدل الفقر العاملي إىل  7يف املائة (حوايل
مليون شخص) يف عام  ،2030مما يعين القصور عن حتقيق الغاية املستهدفة
للقضاء على الفقر.

قبل جائحة كوفيد ،19-اخنفضت نسبة سكان العامل الذين يعيشون يف فقر مدقع من
 10,1يف املائة يف عام  2015إىل  9,3يف املائة يف عام  .2017وهذا يعين أن عدد
األشخاص الذين يعيشون على أقل من  1,90دوالر يف اليوم اخنفض من  741مليون
شخص إىل  689مليون شخص .غري أن معدل االخنفاض تباطأ بني عامي 2015
و  2017ليصبح أقل من نصف نقطة مئوية سنوياً مقارنة بنقطة مئوية واحدة سنوياً بني
عامي  1990و .2015
وأدت اجلائحة إىل تفاقم التهديدات اليت تواجه التقدم بسبب النزاعات وتغري
املناخ .وتشري التقديرات إىل أن عام  2020شهد زيادة ترتاوح بني  119مليوناً
وتدل
و  124مليوناً من الفقراء يف العامل 60 ،يف املائة منهم يف جنوب آسياّ .
التنبؤات اآلنية إىل حدوث أول ارتفاع يف معدل الفقر املدقع منذ عام  ،1998من
 8,4يف املائة يف عام  2019إىل  9,5يف املائة يف عام  ،2020مما شطب ما أحرز
من تقدم منذ عام  .2016ولن تكون آثار اجلائحة قصرية األجل .فاستناداً إىل

600

ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻋﲆ أﻗﻞ ﻣﻦ  1,90دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﰲ اﻟﻴﻮم،2017-2015 ،
واﻟﺘﻨﺒﺆ اﻵﻧﻲ ﻟﻠﻔﱰة  2020-2018وﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ 19-وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ )ﺑﺎﻤﻟﻼﻳﻦﻴ(
751

741

738

800

689
645

733

731

600
614

588

2020

2021

اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت

2019

2017

ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻻﻧﺨﻔﺎض
اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻛﻮﻓﻴﺪ19-

2015

400

ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺎ
ﻗﺒﻞ ﻛﻮﻓﻴﺪ19-

ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺧﻂ اﻷﺳﺎس
ﻟﻜﻮﻓﻴﺪ19-

يؤثر فقر العمال بشكل غري متناسب عىل النساء والشباب ،ومن املرجح أن تؤدي الجائحة إىل تضخيم هذه التفاوتات

اخنفضت نسبة العاملني يف العامل الذين يعيشون يف فقر مدقع بأكثر من النصف
من عام  2010إىل عام  - 2019من  14يف املائة إىل  6,6يف املائة .غري أن
عمليات اإلغالق وتدابري الصحة العامة ذات الصلة اليت جنمت عن جائحة
كوفيد 19-أثرت بشدة على االقتصاد غري الرمسي حيث يعمل الغالبية العظمى
من العمال الفقراء .ويهدد ما يتصل بذلك من خسائر يف الدخل بالرجوع عن
التقدم العاملي يف جمال احلد من فقر العمال.
ويف حني أن الفجوة بني اجلنسني يف فقر العمال على الصعيد العاملي قد ضاقت على مر
السنني ،فإهنا ال تزال كبرية يف أجزاء كثرية من العامل ،وال سيما يف أقل البلدان منوا .ففي هذه
البلدان ،كان ثلث النساء العامالت ( 33,5يف املائة) يعيشن يف فقر يف عام  ،2019مقارنة
بـ  28,3يف املائة من الرجال العاملني .ويف مجيع أحناء العامل ،يرجح تكون نسبة العمال
الشباب الذين يعيشون يف فقر أكرب من نسبة العمال الكبار مبعدل الضعفني ،مما يعكس
اخنفاض دخل الشباب واخنراطهم يف وظائف منخفضة اجلودة .ونظراً ألن أزمة كوفيد19-
أثرت بشكل غري متناسب على سبل عيش النساء والشباب ،فإن من املرجح أن تؤدي إىل
تفاقم هذه التفاوتات اليت طال أجلها.
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ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻌﺎﻣﻠﻦﻴ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻋﲆ أﻗﻞ ﻣﻦ  1,90دوﻻر ﰲ اﻟﻴﻮم) 2019 ،ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
40
34,8
30,5

29,2

32,6

12,0
5,8
5,5

26

11,4

20
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وضعت الحكومات تدابري جديدة للحماية اجتماعية ،بيد أن معظمها ليس إال تدابري مؤقتة

لتدابري احلماية االجتماعية أمهية أساسية ملنع الفقر واحلد منه عرب دورة احلياة .ومع
ذلك ،وحبلول عام  ،2020مل حيصل على التغطية الفعلية بواحد على األقل من
االستحقاقات النقدية للحماية االجتماعية إال ما نسبته  46,9يف املائة من سكان
العامل ،مما يعين أن ما يصل إىل  4باليني شخص تُركوا بدون أي شبكة لألمان
االجتماعي .وأظهرت أزمة كوفيد 19-أمهية أنظمة احلماية االجتماعية حلماية
الصحة ،والوظائف ،والدخل ،فضالً عن عواقب وجود فجوات كبرية يف التغطية.
ونتيجة لذلك ،مت يف عام  2020إدخال كثري من تدابري احلماية االجتماعية اجلديدة:
ففي الفرتة ما بني  1شباط/فرباير و  31كانون األول/ديسمرب ،أعلنت حكومات
 209من البلدان واألقاليم عن اختاذ أكثر من  1 600من هذه التدابري استجابة
لألزمة ،ولكنها مجيعاً تقريباً ( 94,7يف املائة) كانت ذات طابع قصري األجل.
قبل تفشي الوباء ،كان معظم السكان ( 85,4يف املائة) يف البلدان املرتفعة الدخل
مشمولني فعلياً بواحد على األقل من استحقاقات احلماية االجتماعية ،مقارنة مبا يزيد
قليالً عن العُشر ( 13,4يف املائة) يف البلدان املنخفضة الدخل .بل إن فجوة التغطية
أكرب بالنسبة ألولئك الذين يُعتربون من الفئات الضعيفة ،فاملساعدة االجتماعية يف
البلدان املنخفضة الدخل ال تغطي إال  7,8يف املائة منهم.

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﻜﺎن اﻤﻟﺸﻤﻮﻟﻦﻴ ﻓﻌﻠﻴﺎ ً ﺑﻮاﺣﺪ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻧﺴﺒﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻀﻌﻔﺎء اﻤﻟﺸﻤﻮﻟﻦﻴ ﺑﺎﻤﻟﺴﺎﻋﺪة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى
دﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪ 2020 ،أو آﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ )ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
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اﻟﺴﻜﺎن اﻤﻟﺸﻤﻮﻟﻮن ﺑﻮاﺣﺪ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ
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يمكن للجائحة أن تقوض النتائج الحسنة التي حققتها مبادرة عاملية للحد من مخاطر الكوارث

هتدد الكوارث وآثارها املباشرة بالرجوع عن مكاسب التنمية وإبطاء مسرية احلد
من الفقر والتخفيف من حدة اجلوع .واستناداً إىل أحدث التقارير الصادرة مبوجب
عملية مراقبة إطار سنداي ،أبلغ  53بلداً عن خسائر اقتصادية مباشرة بلغت
 70,4بليون دوالر بسبب الكوارث خالل عام  ،2019وقد وقع  60يف املائة منها
( 42,5بليون دوالر) يف القطاع الزراعي.
ويف عام  ،2019نُسب أكثر من  24 000من الوفيات إىل الكوارث يف  67بلداً.
ويع ّد هذا اخنفاضاً كبرياً عن عام  ،2018عندما بلغ معدل الوفيات بسبب
الكوارث ذروته إذ وصل إىل  126 000حالة وفاة (أبلغ عنها  79بلداً).
ويتماشى اخنفاض الوفيات يف عام  2019مع االجتاه العام الخنفاضها منذ عام
 .2005غري أن اجلائحة أخذت بالفعل يف عكس مسار هذا التقدم ،إذ أثقلت
كاهل النظم الصحية وأبرزت أوجه الضعف االجتماعية واالقتصادية الكامنة
أمام األخطار البيولوجية.
ويع ّد اعتماد وتنفيذ اسرتاتيجيات قوية للحد من خماطر الكوارث املتعددة املخاطر،
واليت تشمل خماطر بيولوجية مثل كوفيد ،19-أمراً بالغ األمهية .وحىت نيسان/أبريل
 ،2020أفاد  120من البلدان بأهنا وضعت واعتمدت اسرتاتيجيات وطنية
و/أو حملية للحد من خماطر الكوارث ،ارتفاعاً من  48بلداً خالل فرتة والدة إطار
سنداي يف عام .2015

ﻋﺪد اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت وﻃﻨﻴﺔ و/أو ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﻮارث،
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القضاء عىل الجوع
وتحقيق األمن الغذائي
وتحسني التغذية وتعزيز
الزراعة املستدامة

قبل جائحة كوفيد 19-مباشرة ،كان ما يقرب من  700مليون شخص يعانون من
اجلوع ،وكان حوايل  2بليون شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي – وهي
أرقام دأبت على ارتفاع منذ عام  .2014وشكلت األزمة هتديدات إضافية لألمن
الغذائي العاملي والتغذية .فقد أثر تعطل سالسل اإلمدادات الغذائية والتباطؤ
االقتصادي على النظم الغذائية يف مجيع أحناء العامل وهددا إمكانيات حصول
الناس على األغذية ،مما جعل بلوغ الغاية املستهدفة للقضاء على اجلوع على أبعد
ما ميكن .ومن املتوقع أن تؤدي اجلائحة إىل تفاقم مجيع أشكال سوء التغذية ،ال
سيما عند األطفال ،بسبب فقدان دخل األسرة ،وعدم توفر األغذية املغذية
بأسعار معقولة ،واخنفاض النشاط البدين ،وتعطل اخلدمات األساسية اخلاصة
بالتغذية .وحىت إذا مل تؤخذ آثار كوفيد 19-يف احلساب ،سيظل حنو  230مليون
طفل يعانون من سوء التغذية .وهناك حاجة إىل اختاذ إجراءات عاجلة على األجل
القصري لتاليف تزايد اجلوع ،كما يتعني إحداث حتول يف النظم الغذائية لتحقيق
مستقبل غذائي صحي ومستدام للجميع.

حيصل الطالب يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية على ما ال يقل عن ثلث
احتياجاهتم اليومية من الطاقة والتغذية من خالل الربنامج الوطين للتغذية
املدرسية .ويف املناطق الريفية الفقرية ،يبدأ الوالدان باألعمال الزراعية يف
الصباح الباكر وغالباً ال يتوفر لديهم الوقت إلعداد وجبات الغداء ليأخذها
األطفال معهم إىل املدرسة.

تدفع جائحة كوفيد 19-بمعدالت الجوع وانعدام األمن الغذائي املرتفعة أصالً إىل مزيد من االرتفاع

عميق على اجلوع واألمن الغذائي ،نشأ عن
أثر آخر ٌ
كان جلائحة كوفيدٌ 19-
انقطاع سالسل اإلمدادات الغذائية ،وعن اخلسائر يف الدخل ،واتساع التفاوت
االجتماعي ،وتغري البيئة الغذائية ،وارتفاع األسعار .فقد واجه ما بني  720و 811
مليون شخص يف العامل اجلوع يف عام  ،2020مما ميثل زيادة تصل إىل  161مليوناً
عن عام .2019
وارتفع معدل انتشار نقص التغذية من  8,4يف املائة يف عام  2019إىل  9,9يف
املائة يف عام  .2020ويؤثر اجلوع على  21,0يف املائة من السكان يف أفريقيا،
مقارنة بـ  9,0يف املائة يف آسيا و  9,1يف املائة يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكارييب .ويعيش أكثر من نصف سكان العامل الذين يعانون من نقص التغذية يف
آسيا ( 418مليوناً) ،بينما يعيش أكثر من الثلث يف أفريقيا ( 282مليوناً).
ويتجاوز حتقيق األمن الغذائي مسألة القضاء على اجلوع .ففي عام  ،2020كان
ما يقارب ثلث سكان العامل ( 2,37بليون شخص) متأثرين بانعدام األمن الغذائي
املعتدل أو الشديد ،بزيادة  320مليون شخص تقريباً عن عام  .2019وتشري هذه
املستويات إىل أن الناس ليس بإمكاهنم حتقيق نظام غذائي صحي متوازن على
أساس منتظم ،أو إىل أن األغذية تنفذ لديهم ،وأهنم ،يف أسوأ األحوال ،يقضون
يوماً أو أياماً دون تناول أي طعام .وقد لوحظت أعلى مستويات انعدام األمن
الغذائي يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ( 66,2يف املائة) ،بينما شوهدت أعلى

وتائر ارتفاع معدل انتشار انعدام األمن الغذائي يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكارييب  -من  24,9يف املائة يف عام  2014إىل  40,9يف املائة يف عام .2020
وكان انتشار انعدام األمن الغذائي املعتدل أو الشديد أعلى بني النساء منه بني
الرجال بنسبة  10يف املائة يف عام  ،2020مقارنة بنسبة  6يف املائة يف عام .2019
ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻧﺴﺒﺘﻬﻢ2020-2005 ،
)ﺑﺎﻤﻟﻼﻳﻦﻴ وﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
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ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻳُﻈﻬﺮ اﻟﺘﻈﻠﻴﻞ اﻟﺤﺪود اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻨﻄﺎق اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي اﻤﻟﺮاﻋﻲ ﻟﻌﺪم اﻟﻴﻘﻦﻴ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ.

يعاني املزارعون أصحاب الحيازات الصغرية من الحرمان عىل عدة جبهات ،خاصة إذا كانوا من النساء

صغار املزارعني كدخل سنوي .ويف مجيع البلدان املشمولة بالدراسة تقريباً ،حتقق
األسر اليت يرأسها رجال إنتاجية عمل أعلى ،وتكسب دخالً سنوياً أكرب ،من تلك
اليت تعيلها نساء .وعلى سبيل املثال ،يف بنغالديش ،تكسب األسر املعيشية اليت
ترأسها امرأة يف املتوسط نصف الدخل الزراعي الذي حتققه األسر املعيشية اليت
يرأسها رجال ،يف حني أن الفارق يف بلغاريا هو ثالثة أضعاف.

يشكل صغار منتجي األغذية غالبية منتجي األغذية يف  37بلدا مشمولة بالدراسة؛
وتصل نسبتهم يف بعض البلدان إىل  91يف املائة .ولتعزيز قدرة صغار املزارعني
هؤالء على الصمود والتكيف أمهية بالغة لعكس اجتاه تزايد اجلوع وخلفض نسبة
األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع .وتظهر البيانات من  11بلداً أن متوسط
إنتاجية العمل لدى صغار منتجي األغذية يقل عن متوسط إنتاجية كبار املنتجني.
عالوة على ذلك ،يكسب كبار املنتجني ضعفني إىل ثالثة أضعاف ما يكسبه
تقرير أهداف التنمية املستدامة2021 ،
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من املرجح أن تؤدي الصدمات املرتبطة بالجائحة إىل ارتفاع معدل التقزم ،والذي يؤثر بالفعل عىل أكثر من طفل
واحد من بني كل خمسة أطفال
يعترب األطفال مصابني بالتقزم ،أو يعانون من سوء التغذية املزمن ،عندما يكون
طوهلم أقصر من املعدل بالنسبة ألعمارهم .ويف عام  ،12020كان  22يف املائة من
األطفال دون سن اخلامسة يف مجيع أحناء العامل ( 149,2مليون) يعانون من التقزم.
ويشكل ذلك اخنفاضاً عن النسبة البالغة  33,1يف املائة يف عام  2000وعن
النسبة البالغة  24,4يف املائة يف عام  .2015وتستند هذه األرقام إىل أحدث
التقديرات ،ولكن يُرجح أن يكون العدد الفعلي لألطفال املصابني بالتقزم أعلى
بسبب استمرار القيود يف الوصول إىل نظم مغذية وإىل خدمات التغذية األساسية
أثناء اجلائحة .وميكن أن يستغرق األمر سنوات لكي يظهر أثر األزمة الكامل على
تقزم األطفال.
أما املناطق الثالث اليت سجلت أعلى معدل النتشار التقزم فهي أوقيانوسيا (باستثناء
أسرتاليا ونيوزيلندا) بنسبة  41,4يف املائة ،وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى (32,3
يف املائة) ووسط وجنوب آسيا ( 29,8يف املائة) .ومتثل املنطقتان األخريتان ما يقرب
من ثالثة أرباع مجيع األطفال املصابني بالتقزم يف العامل .ويتعني الرتكيز بشكل خاص
على هذه املناطق ألن اجلائحة تؤثر بشكل غري متناسب على األطفال األشد ضعفاً.

ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ اﻤﻟﺼﺎﺑﻦﻴ ﺑﺎﻟﺘﻘﺰم 2000 ،و 2020
)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
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أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
وﺳﻂ وﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ
ﴍق وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا
اﻟﻌﺎﻟﻢ

22,0
0
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ﻓﱰات اﻟﺜﻘﺔ  95ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

1

2000

ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا.

بلغ الهزال والوزن الزائد يف مرحلة الطفولة اآلن مستويات مثرية للقلق ،ومن املرجح أن يزداد األمر سوءا ً بسبب كوفيد19-

يعترب اهلزال شكالً من أشكال سوء التغذية يهدد احلياة وهو يقاس باخنفاض الوزن
يف مقابل الطول .ويف عام  ،12020أثر اهلزال على ما يقدر ب ـ ـ  45,4مليون طفل
دون سن اخلامسة ( 6,7يف املائة)؛ وأثر الوزن الزائد على  38,9مليون طفل يف نفس
الفئة العمرية ( 5,7يف املائة) .وعلى األجل القصري ،سيكون اهلزال إحدى احلاالت
األكثر تأثراً بكوفيد .19-ومن املمكن أن حوايل  15يف املائة من األطفال أكثر من
املتوقع قد تعرضوا للهزال يف عام  ،2020وذلك بسبب تدهور ثروة األسرة واالنقطاع
يف توافر األغذية املغذية وخدمات التغذية األساسية وضعف القدرة على حتمل
تكاليفها .وميكن أيضاً أن يرتفع معدل الوزن الزائد عند األطفال يف بعض البلدان
حيث حل الطعام غري الصحي حمل الطعام الطازج واملغذي ،وحيث ح ّدت القيود
املفروضة على احلركة من فرص ممارسة النشاط البدين لفرتات طويلة .ويف كثري من
املناطق النامية ،يتعايش اهلزال الوزن الزائد يف مرحلة الطفولة مبستويات عالية تنذر
باخلطر .فعلى سبيل املثال ،يف أوقيانوسيا (باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا) ،بلغ معدل
انتشار اهلزال  9,0يف املائة بينما كان معدل انتشار الوزن الزائد  8,0يف املائة.

ﻣﻌﺪل اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮزن اﻟﺰاﺋﺪ واﻟﻬﺰال ﺑﻦﻴ اﻷﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ2020 ،
)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
2,7

وﺳﻂ وﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
*
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ
**
ﴍق وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
***
أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
****
أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا
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اﻟﻮزن اﻟﺰاﺋﺪ
اﻟﻬﺰال
ﻓﱰات اﻟﺜﻘﺔ  95ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ

*

ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا.

**

ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻬﺰال.
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻬﺰال ﺑﺄﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ )أﻗﻞ ﻣﻦ  50ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ( ﻷوروﺑﺎ.

***
****

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻬﺰال ﻏﺮﻴ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ )أﻗﻞ ﻣﻦ  50ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ(.

عىل مدى السنوات العرشين املاضية ،لم يُحرز ما يُذكر من التقدم يف مواجهة فقر الدم ،فما يقرب من ثلث
النساء يف سن اإلنجاب ما زلن مصابات به
ﻣﻌﺪل اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻘﺮ اﻟﺪم ﺑﻦﻴ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﺗﻲ ﺗﱰاوح أﻋﻤﺎرﻫﻦ ﺑﻦﻴ  15و  49ﻋﺎﻣﺎً،
 2000و ) 2019ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

ميثل فقر الدم حالة يكون فيها تركيز اهليموغلوبني غري ٍ
كاف لتلبية االحتياجات
الفسيولوجية للجسم .ويزيد فقر الدم لدى النساء احلوامل خماطر التعرض لنتائج ضارة،
سواء لألم أو للطفل .كما ميكن أن يشكل عامل خطر مستقل لتشديد اإلصابة
بكوفيد .19-ويف عام  ،2019بلغ معدل االنتشار العاملي لفقر الدم  29,9يف املائة
لدى النساء يف سن اإلجناب (أكثر من نصف بليون امرأة) ،و  29,6يف املائة لدى
النساء غري احلوامل ،و  36,5يف املائة لدى النساء احلوامل .ويعاين من فقر الدم
ما يقارب نصف النساء الاليت ترتاوح أعمارهن بني  15و  49عاماً يف وسط وجنوب
آسيا .ومنذ عام  ،2000ظل انتشار هذه احلالة لدى النساء يف سن اإلجناب راكداً
على مستوى العامل .وميكن لتعطل اخلدمات الصحية واألنظمة الغذائية ،إىل جانب
االنكماش االقتصادي الناجم عن اجلائحة ،أن يؤدي إىل تفاقم انتشار احلالة .وهناك
حاجة إىل جهود وتدخالت متعددة القطاعات لتحسني األنشطة املوجهة للحد من
فقر الدم ،ولسد الفجوات يف حتقيق الغاية العاملية املتمثلة يف خفض معدالت فقر الدم
لدى النساء يف سن اإلجناب بنسبة  50يف املائة حبلول عام .2030
1
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وﺳﻂ وﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ
ﴍق وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا
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ﻓﱰات اﻟﺜﻘﺔ  95ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ

* ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻳُﻌ ﱠﺮف ﻣﺮض ﻓﻘﺮ اﻟﺪم ﺑﺄﻧﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻻﻧﺨﻔﺎض ﺗﺮﻛﻴﺰات اﻟﻬﻴﻤﻮﻏﻠﻮﺑﻦﻴ إﱃ ﻣﺎ دون اﻟـ  110ﻏﺮاﻣﺎت ﰲ اﻟﻠﱰ
ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﺤﻮاﻣﻞ و  120ﻏﺮاﻣﺎ ً ﰲ اﻟﻠﱰ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻏﺮﻴ اﻟﺤﻮاﻣﻞ.

ال تعكس تقديرات عام  2020الواردة يف هذا القسم تأثري جائحة كوفيد ،19-نظراً ألن مجع بيانات الدراسة االستقصائية لألسر املعيشية حول طول الطفل ووزنه كانت حمدودة يف ذلك العام بسبب تدابري التباعد البدين.
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ضمان تمتّع الجميع
بأنماط عيش صحية 
وبالرفاه يف جميع األعمار

قبل ظهور هتديد كوفيد ،19-كان كثريٌ من املؤشرات الصحية يتحرك يف االجتاه
الصحيح .فقد حتسنت صحة األم والطفل ،وزادت تغطية التحصني ،واخنفضت
األمراض املعدية ،وإن مل يكن اخنفاضها بالسرعة الكافية لتحقيق غايات عام .2030
على أن اجلائحة أوقفت التقدم يف جمال الصحة أو عكست مساره وهي تشكل
هتديدات كربى تتجاوز املرض نفسه .وال يزال حوايل  90يف املائة من البلدان يبلغ
عن وجود تعطل واحد أو أكثر يف اخلدمات الصحية األساسية ،وتظهر البيانات
املتاحة من عدد قليل من البلدان أن اجلائحة أدت إىل تقصري متوسط العمر املتوقع.
ومما ال يثري االستغراب أن الفريوس يؤثر بشكل غري متناسب على الفئات احملرومة.
وأبرزت اجلائحة أمهية توفري التغطية الصحية للجميع والتنسيق املتعدد القطاعات
للتأهب للطوارئ الصحية .عالوة على ذلك ،وبغية تصميم تدخالت فعالة يف
حتسن مجع البيانات
جمال السياسات املتعلقة باجلوائح ،سيتعني على احلكومات أن ّ
الدميوغرافية والوبائية األساسية وأن تعززه.

مجيلة توفيق تتلقى لقاح كوفيد ،19-وهي عاملة إرشادية صحية يف مركز لوجيا
الصحي يف عفار ،إثيوبيا.

ترتبها جائحة كوفيد 19-عىل الصحة 
م
باإلضافة إىل ماليني الوفيات يف جميع أنحاء العالم ،هناك آثار كبرية
ال يُعرف بعد كامل مداها 

حىت حزيران/يونيه  ،2021بلغ إمجايل الوفيات النامجة عن كوفيد 19-واملبلغ عنها
 3,7ماليني على مستوى العامل .وشهدت أوروبا وأمريكا الشمالية أكرب خسارة
بنحو  1,7مليون حالة وفاة ،تليها أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب بنحو
 1,2مليون ،وآسيا الوسطى واجلنوبية بأقل بعض الشيء من نصف مليون.
وبالنسبة للذين أصيبوا بالفريوس وجنوا منه ،قد يكون لكوفيد 19-آثار صحية
متبقية ،تشمل فيما تشمله اإلعاقة طويلة األجل بسبب تندب الرئة وانعطاب
القلب ،إىل جانب مشاكل يف الصحة العقلية ميكن أن تؤثر على األفراد لفرتة
ممتدة .وميكن أن يؤدي االستخدام العشوائي للمضادات احليوية أثناء اجلائحة إىل
زيادة مقاومة امليكروبات للمضادات .ويف حني أنه ال يزال من السابق ألوانه أن
تعكس البيانات احلالية هذه اآلثار ،فإن جائحة كوفيد 19-هتدد بعكس مسار
سنوات من التقدم حنو حتسني الصحة يف مجيع أحناء العامل .وتشري الدالئل
املستمدة من البلدان اليت لديها إحصاءات حيوية موثوقة وحسنة التوقيت إىل أن
اجلائحة أدت إىل اخنفاض حاد يف متوسط العمر املتوقع.

اﻟﻌﺪد اﻟﱰاﻛﻤﻲ ﻟﻠﻮﻓﻴﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻛﻮﻓﻴﺪ 19-واﻤﻟﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ،ﺣﺘﻰ  8ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻪ 2021

ge.
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ1 184 233 :

le and
ﴍق
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
وﺟﻨﻮب
ﴍق آﺳﻴﺎ :وﻏﺮب آﺳﻴﺎ:
172 273
103 197
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى:
85 985

وﺳﻂ وﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ:
490 016

أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ1 698 460 :

يمكن أن تؤدي الجائحة إىل تعطيل أو عكس مسار ما أحرز من تقدم خالل عقد كامل يف مجال الصحة اإلنجابية وصحة األم والطفل
أُحرز تقدم كبري حنو إهناء وفيات األطفال اليت ميكن منعها منها .واخنفض املعدل
العاملي للوفيات بني األطفال دون سن اخلامسة إىل النصف يف الفرتة من عام 2000
إىل عام  - 2019من  76إىل  38حالة وفاة لكل  1 000مولود حي .وخالل نفس
الفرتة ،اخنفض املعدل العاملي لوفيات األطفال حديثي الوالدة (الوفيات يف أول 28
يوماً من احلياة) من  30إىل  17حالة وفاة لكل  1 000والدة حية .ومع ذلك ،فقد
حياته  5,2ماليني من األطفال قبل بلوغهم سن اخلامسة يف عام  ،2019وكان ما
يقرب من نصف هذه الوفيات ( 2,4مليون حالة) يف الشهر األول من العمر.
وعلى الصعيد العاملي ،قُدمت املساعدة يف  83يف املائة من الوالدات من قبل مهنيني
صحيني مهرة ،منهم األطباء واملمرضون والقابالت ،وفقاً لبيانات الفرتة من عام 2014
إىل عام  .2020ومتثل هذه النسبة زيادة بنسبة  17يف املائة عن الفرتة من عام 2007
إىل عام  .2013كما لوحظ تقدم يف الوالدات بني الفتيات املراهقات على املستوى
العاملي – إذ اخنفض معدل هذه الوالدات من  56,4إىل  41,2والدة لكل 1 000
تقرير أهداف التنمية املستدامة2021 ،

unt for

مراهقة ترتاوح أعمارهن بني  15و  19عاماً ،خالل الفرتة من عام  2000إىل عام
 .2020وهناك تباين كبري يف معدالت االخنفاض عرب املناطق ،فقد شهدت منطقة
وسط وجنوب آسيا أعلى نسبة اخنفاض ،من  70,2إىل  23,7مولوداً لكل 1 000
مراهقة خالل نفس الفرتة الزمنية .ولسوء احلظ ،فقد بقيت ثابتة نسبة النساء يف سن
اإلجناب ( 49-15سنة) الاليت يستطعن تلبية احتياجاهتن فيما يتعلق بتنظيم األسرة
باستخدام وسائل منع احلمل احلديثة ،عند حنو  77يف املائة منذ عام .2015
ويف عام  ،2020أبلغ  35يف املائة من البلدان عن تعطالت يف خدمات الصحة
اإلجنابية ،والصحة النفاسية ،وصحة حديثي الوالدة ،واألطفال ،واملراهقني ،إىل جانب
خدمات التغذية .وقد يؤدي هذا احلجم من التعطالت إىل وقف التقدم املوضح أعاله
أو حىت عكس مساره .وميكن أن يكون التعطل يف اخلدمات الصحية بسبب اجلائحة
قد ساهم يف وفيات إضافية بني األطفال بلغ عددها  228 000حالة وكذلك يف حنو
 11 000حالة وفاة نفاسية إضافية خالل عام  2020يف منطقة جنوب آسيا وحدها.

30

تؤدي جائحة كوفيد 19-إىل تفاقم عبء األمراض غري املعدية
قبل اجلائحة ،مت إحراز تقدم مطرد يف احلد من الوفيات النامجة عن األمراض غري
املعدية .وخالل الفرتة بني عامي  2010و  ،2019اخنفض احتمال الوفاة من أي
من األمراض غري املعدية الرئيسية األربعة (أمراض القلب واألوعية الدموية ،والسرطان،
والسكري ،وأمراض اجلهاز التنفسي املزمنة) بني األشخاص الذين ترتاوح أعمارهم
بني  30و  70عاماً ،وذلك من  19,9يف املائة إىل  17,8يف املائة .وإذا استمرت
معدالت االخنفاض املالحظة منذ عام  ،2000فستكون أسرتاليا ونيوزيلندا وأوروبا
وأمريكا الشمالية على املسار الصحيح لتحقيق غاية هدف التنمية املستدامة املتمثلة
يف خفض الوفيات املبكرة بسبب األمراض غري املعدية مبقدار الثلث.
وقد ضاعفت جائحة كوفيد 19-من التحديات اليت تواجه األفراد املصابني
باألمراض غري املعدية .فالذين يعانون من هذه احلاالت الكامنة أو الذين
يستخدمون التبغ معرضون بشكل متزايد خلطر اإلصابة الشديدة بكوفيد19-
وخلطر الوفاة منه .عالوة على ذلك ،أبلغ ما يقرب من نصف البلدان عن تعطل
واحد أو أكثر يف اخلدمات األساسية لألمراض غري املعدية .وميكن أن يؤدي هذا
إىل زيادة كبرية يف املضاعفات والوفيات على املدى الطويل لدى األفراد املصابني
هبذه األمراض أو الذين لديهم عوامل اخلطر ذات الصلة.

اﺣﺘﻤﺎل اﻟﻮﻓﺎة ﻣﻦ أي ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض ﻏﺮﻴ اﻤﻟﻌﺪﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﺑﻦﻴ ﺳﻦ  30و 70
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يمكن أن تؤدي التعطالت يف اكتشاف األمراض املعدية ويف عالجها إىل إبطال أثر سنوات طويلة من الجهود املركزة

على الصعيد العاملي ،اخنفض معدل اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية لدى
البالغني الذين ترتاوح أعمارهم بني  15و  49عاماً بنسبة  24يف املائة خالل العقد
املاضي ،من  0,48إصابة لكل  1 000شخص غري مصاب يف عام  2010إىل 0,37
يف عام  ،2019حيث أُبلغ يف عام  2019عن  1,7مليون إصابة جديدة بفريوس نقص
املناعة البشرية – وهو ما يعادل ثالثة أضعاف الغاية العاملية احملددة بأقل من
 500 000إصابة حبلول عام  .2020أما األسباب الرئيسية لعدم حتقيق الغايات فهي
عدم املساواة عرب املناطق والبلدان والفئات السكانية الفرعية داخل البلدان يف الوصول
إىل خدمات الوقاية واالختبار والعالج اخلاصة بفريوس نقص املناعة البشرية .وقد
تسببت اجلائحة يف تعطالت كبرية يف توفري خدمات فريوس نقص املناعة البشرية.
ويف عام  ،2019أصيب ما يقدر بنحو  10ماليني شخص مبرض السل ،وهو املرض
األشد فتكاً بسبب عامل عدوى وحيد .وخالل الفرتة بني عامي  2015و  ،2019كان
املعدل العاملي لإلصابة بالسل قد اخنفض من  142إىل  130حالة جديدة وانتكاس
أقل مبا نسبته  8,5يف املائة
بني كل  100 000شخص .على أن هذا االخنفاض كان ّ
عن الغاية احملددة بنسبة  20يف املائة للفرتة بني عامي  2015و  .2020وبسبب
جائحة كوفيد ،19-اخنفض عدد املصابني احلاصلني على الرعاية الالزمة ملرض السل
مبقدار  1,4مليون مصاب يف عام  2020مقارنة بعام  ،2019وهو اخنفاض يف العالج
تبلغ نسبته  21يف املائة .ويف اهلند وإندونيسيا والفلبني وجنوب أفريقيا ،وهي أربعة
بلدان فيها  44يف املائة من حاالت السل يف العامل ،تراوحت نسبة االخنفاض بني 25
و  30يف املائة يف عدد األشخاص املبلغ عنه والذين مت تشخيص إصابتهم بالسل بني
كانون الثاين/يناير وحزيران/يونيه  ،2020مقارنة بالفرتة نفسها من عام .2019
ويف الفرتة من عام  2000إىل عام  ،2015اخنفض معدل اإلصابة باملالريا من 80
إىل  57حالة لكل  1 000شخص معرض للخطر ،مث استقر هذا املعدل يف الفرتة
من عام  2015إىل عام  .2019ويف عام  ،2019مت اإلبالغ عما يقدر بنحو 229
مليون إصابة و  409 000حالة وفاة بسبب املالريا يف مجيع أحناء العامل .وحتملت
منطقة أفريقيا نصيباً غري متناسب من العبء العاملي للمالريا ،فقد شهدت  94يف
املائة من إصابات ووفيات املالريا يف عام  .2019وتقوض الفجوات يف التمويل
وإمكانية الوصول إىل أدوات إنقاذ احلياة اجلهود العاملية للحد من هذا املرض ،كما
أن من املتوقع أن تؤدي جائحة كوفيد 19-إىل مزيد من الرتاجع يف مكافحة
املالريا .ويف األشهر الثالثة األوىل من عام  ،2021أبلغ ما بني  30و  40يف املائة
من بلدان توطن املالريا عن مستوى ما من تعطل خدمات تشخيص املالريا
وعالجها .وميكن أن يؤدي تعطل الوصول إىل العالج الفعال بنسبة  10يف املائة
يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى إىل  19 000حالة وفاة إضافية.
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هناك اعرتاف لدى الغالبية العظمى من البلدان بوجوب دعم الصحة النفسية يف خططها ملواجهة كوفيد19-

اخنفض معدل الوفيات النامجة عن االنتحار يف العامل بنسبة  36يف املائة بني عامي
 2000و  ،2019من  14حالة وفاة إىل  9حاالت لكل  100 000شخص .ويف
عام  ،2019أُبلغ عن أكثر من  700 000حالة انتحار يف العامل ككل ،وكان احتمال
االنتحار بني الرجال أعلى مرتني تقريباً من احتماله بني النساء .ويعد االنتحار من
األسباب الرئيسية للوفاة بني األشخاص الذين ترتاوح أعمارهم بني  15و  29عاماً،
فهو يشكل حوايل  8يف املائة من مجيع وفيات هذه الفئة العمرية .وقد كان للدمار
الذي أحدثته اجلائحة بالفعل تأثري ملحوظ على الصحة العقلية .وأظهر استقصاء
أجرته منظمة الصحة العاملية أن  90يف املائة من البلدان يف أوائل عام  2021أفادت
بأن الصحة العقلية والدعم النفسي االجتماعي مدرجان يف خطط مواجهة اجلائحة.
تضر بالصحة
وميكن أن تؤدي زيادة استهالك الكحول أثناء اجلائحة إىل آثار ّ
اجلسدية والعقلية .ويف عام  ،2019استهلك األشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15
عاماً فأكثر ما متوسطه  5,8لرتات من الكحول الصايف للفرد .ولدى أوروبا أعلى
معدل الستهالك الفرد من الكحول يف العامل ،حيث يبلغ  11,0لرتاً سنوياً.
ويف عام  ،2019تسببت إصابات حوادث الطريق يف مقتل حوايل  1,3مليون شخص
يف مجيع أحناء العامل .وكان معدل الوفيات العاملي بسبب إصابات حوادث الطريق قد
اخنفض بنسبة  8,3يف املائة يف الفرتة من عام  2010إىل عام  ،2019من  18,1حالة
وفاة لكل  100 000شخص إىل  16,7حالة .وخالل عمليات اإلغالق النامجة عن
كوفيد ،19-اخنفض حجم حركة املرور على الطرقات بشكل كبري .ومع ذلك ،فإن
إصابات حوادث الطريق تعترب السبب الرئيسي لوفيات الرجال الذين ترتاوح أعمارهم
بني  15و  29عاماً ،فقد بلغت نسبتها  18يف املائة من مجيع وفيات هذه الفئة العمرية.

أﻫﻢ ﺧﻤﺴﺔ أﺳﺒﺎب ﻟﻠﻮﻓﺎة ﺑﻦﻴ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء اﻟﺬﻳﻦ
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يتسبب كوفيد 19-بتضخيم التفاوتات الصحية

0

لقاحات كوفيد 19-يف العامل .على أن هناك تفاوت شاسع يف التوزيع :فلكل
 100شخص ،مت إعطاء حوايل  68لقاحاً يف أوروبا وأمريكا الشمالية ،مقارنة بأقل
من لقاحني اثنني يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى.

يؤثر كوفيد 19-بشكل غري متناسب على كبار السن والفقراء والالجئني
واملهاجرين ،وعلى جمموعة واسعة من الفئات الضعيفة بسبب الظروف الصحية
واالجتماعية واالقتصادية احملددة ،وسوء الظروف املعيشية ،واالفتقار إىل رعاية
صحية عامة عالية اجلودة .وعالوة على ذلك ،فإن اآلثار اجلانبية للجائحة والنامجة
عن االنكماش االقتصادي العاملي والعزلة االجتماعية والقيود املفروضة على احلركة
تؤثر بشكل غري منصف على األشخاص املهمشني بالفعل.
كبار السن :أظهرت البيانات الوطنية املتاحة املصنفة حسب العمر أن األشخاص
الذين يبلغون من العمر  65عاماً أو أكثر يشكلون ما يقرب من  80يف املائة من
مجيع وفيات كوفيد ،19-مع أن  14يف املائة فقط من إصابات كوفيد 19-املؤكدة
كانت يف هذه الفئة العمرية.
الفقراء :قبل انتشار اجلائحة ،كان ما يقدر بنحو  927مليون شخص ،أو  12,7يف
املائة من سكان العامل ،يسددون مدفوعات للرعاية الصحية مباشرة من ماهلم اخلاص،
مبا ميثل أكثر من  10يف املائة من ميزانيات أسرهم .وقد أدى ذلك إىل الدفع مبا يقرب
من  90مليون شخص إىل ما دون خط الفقر املدقع .ومع تزايد الفقر بسبب اجلائحة،
فإن من املرجح أن يشكل اإلنفاق الصحي املباشر من املال اخلاص هتديداً للفقراء
يزيد حجمه عن حجم اإلنفاق على الضروريات األخرى ،مثل الغذاء والتعليم.
الالجئون والمهاجرون :أدت اجلائحة إىل تفاقم الظروف املعيشية والصحية السيئة
بالفعل لالجئني واملهاجرين .ومن بني املشاركني يف االستقصاء ،مل يطلب الرعاية
الصحية حوايل  5يف املائة منهم حىت عندما ظهرت عليهم أعراض كوفيد.19-
ومتثلت األسباب الرئيسية اليت ذكرها هؤالء يف عدم كفاية املوارد املالية ،أو اخلوف
من الرتحيل ،أو االفتقار إىل الرعاية الصحية ،أو عدم وجود حق يف مثل هذه الرعاية.
األشخاص الذين يعيشون في المناطق النامية :يعد الوصول العادل إىل
اللقاحات  -مع الرتكيز على محاية الفئات السكانية ذات األولوية ،مبا يف ذلك
العاملون الصحيون واألشخاص األكثر عرضة للخطر  -أحد أهم التدابري اليت
ميكن اختاذها للتخفيف من اآلثار الصحية واالقتصادية وللسيطرة على اجلائحة.
وحىت  17حزيران/يونيه  ،2021مت إعطاء ما يقرب من  2,4بليون جرعة من
تقرير أهداف التنمية املستدامة2021 ،

إﺻﺎﺑﺎت ﺣﻮادث اﻟﻄﺮق
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تعمل البلدان جاهدة للحفاظ عىل الخدمات الصحية األساسية عىل الرغم من األزمة الحالية

تعترب التغطية الصحية الشاملة للجميع أحد أكرب عوامل احلد من عدم املساواة
ومكافحة الفقر .وتعين هذه التغطية أن مجيع الناس يتمتعون بإمكانية الوصول إىل
اخلدمات الصحية اليت حيتاجون إليها ،يف أي وقت كان وأينما احتاجوا إليها ،دون
الوقوع يف ضائقة مالية .وهي تشمل جمموعة كاملة من اخلدمات األساسية ،من
تعزيز الصحة إىل الوقاية والعالج وإعادة التأهيل والرعاية التسكينية.
وقد ُس ّجل حتسن يف التغطية يف مجيع املناطق وبالنسبة جلميع فئات الدخل :فقد
ارتفع مؤشر تغطية اخلدمات الصحية الشاملة للجميع من متوسط بلغ ( 45من
 )100يف عام  2000إىل  66يف عام  .2017وحتقق أكرب معدل للتقدم يف أفريقيا
جنوب الصحراء الكربى ،إذ تضاعف املؤشر تقريباً بني عامي  2000و 2017
 من  23إىل  .44وتؤدي جائحة كوفيد 19-املستمرة إىل مضاعفة التحدياتاليت تواجهها البلدان ذات النظم الصحية األضعف.
وللتخفيف من األثر السليب للجائحة ،وضعت معظم البلدان سياسات وخطط
وآليات لدعم استمرارية اخلدمات الصحية األساسية .وأظهر استقصاء أجرته
منظمة الصحة العاملية أن ما يقرب من  9من كل  10بلدان ردت على االستقصاء
قد حددت جمموعة حمورية من اخلدمات الصحية األساسية اليت جيب احلفاظ على
استمراريتها .وقد خصص ما يقرب من ثلثي البلدان أمواالً إضافية لضمان
استمرارية هذه اخلدمات ،واعتمد حوايل  60يف املائة من البلدان هنُجاً لتمكني
الفئات الضعيفة من احلصول على الرعاية.
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ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا.

يحمّ ل العاملون يف مجال الصحة والرعاية بما ال طاقة لهم به – خاصة وأنهم غري متوفرين بأعداد كافية يف
كثري من املناطق

ويتعرض عاملو الصحة والرعاية ،يف سياق أداء عملهم ،خلطر اإلصابة بكوفيد:19-
فقد أظهرت بيانات مراقبة كوفيد 19-على املستويات الوطنية ،واليت مت إبالغ
منظمة الصحة العاملية هبا ،أن عاملي الصحة والرعاية كانوا يشكلون  10يف املائة
من مجيع إصابات كوفيد 19-اجلديدة يف األشهر األوىل من اجلائحة .ويواجه
هؤالء العاملون ظروف عمل وظروفاً نفسية اجتماعية صعبة فيما يتعلق
بكوفيد ،19-مبا يف ذلك الوصم والتمييز ونقص معدات احلماية الشخصية
واإلضرابات واحلجر الصحي والعزل الذايت.

يقف العاملون يف جمال الصحة والرعاية يف اخلطوط األمامية ملواجهة جائحة
كوفيد .19-وينطوي ذلك على مزيد من القيود يف تقدمي اخلدمات الصحية
األساسية ،خاصة يف البلدان اليت تُعترب القوى العاملة الصحية حمدودة لديها .ووفقاً
لبيانات الفرتة من عام  2013إىل عام  ،2019فإن كثافة العاملني يف التمريض
والقبالة يف أمريكا الشمالية تزيد عن  150لكل  10 000شخص  -أي أكثر من
 15ضعفاً من كثافتهم يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى و  8أضعاف كثافتهم
يف مشال أفريقيا وجنوب آسيا .وتبلغ كثافة األطباء يف أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا
وآسيا الوسطى حوايل  25لكل  10 000شخص ،مقارنة بطبيبني اثنني لكل
 10 000شخص يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى.

يعد نقص البيانات حجر العثرة الرئييس أمام فهم األثر الحقيقي لكوفيد19-

ميثل نقص البيانات العقبة الرئيسية أمام فهم احلجم احلقيقي جلائحة كوفيد19-
وتأثريها .وعلى الصعيد العاملي يف الفرتة  ،2019-2015كان لدى  62يف املائة فقط
نظام لتسجيل الوفيات مكتمل بنسبة  75يف املائة على األقل؛ وكانت
من البلدان ٌ
النسبة املقابلة يف بلدان أفريقيا جنوب الصحراء تقل عن  20يف املائة .وتطرح

ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﺎذج اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻤﻟﺼﺎﺑﻦﻴ،
ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ  2020وﺣﺘﻰ أﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎن ) 2021ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
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اجلائحة حتديات إضافية أمام كثري من أنظمة التسجيل املدين .وقد أظهر استقصاء
أجرته شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة يف نيسان/أبريل – أيار/مايو  2020أن
 13يف املائة من البلدان اليت ردت على االستقصاء صنفت التسجيل املدين على أنه
من اخلدمات “غري األساسية” يف أعقاب فرض قيود وطنية على تقدمي اخلدمات.
ويف حني أن أنظمة مراقبة الصحة العامة بذلت جهوداً هائلة يف إبالغ منظمة
الصحة العاملية حباالت كوفيد ،19-إال أن خصائص أساسية مثل العمر واجلنس
غالباً ما تكون مفقودة .وبشكل عام ،من كانون الثاين/يناير  2020وحىت نيسان/
أبريل  ،2021كانت املعلومات املتعلقة بالعمر مفقودة من إبالغات  44يف املائة
من مجيع اإلصابات .وبالنسبة للبلدان يف أفريقيا ،كانت املعلومات املتعلقة باجلنس
والعمر مفقودة من مجيع إبالغات اإلصابات تقريباً.
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ضمان التعليم الجيد
املنصف والشامل للجميع
وتعزيز فرص التعلم
مدى الحياة للجميع

تسببت جائحة كوفيد 19-بفوضى يف مجيع أحناء العامل فيما يتعلق بتعلم األطفال
وبرفاههم .وقد كانت وترية التقدم احملرز قبل اجلائحة يف التعليم أبطأ فعالً من
املطلوب لكي يتمكن العامل من حتقيق اهلدف  4حبلول عام  .2030وبعد مرور عام
على األزمة ،هناك اثنان من كل ثالثة طالب ال يزالون متأثرين بإغالق املدارس كلياً
أو جزئياً .ويعجز مائة مليون طفل أكثر من ذي قبل عن حتصيل مهارات القراءة
األساسية .ويتحمل األطفال األكثر فقرا وضعفا كامل وطأة األزمة ،مما يؤدي إىل
تفاقم عدم املساواة الذي طال أمده .ويتعرض الكثريون خلطر عدم العودة إىل
ويرب البعض على الدخول يف زواج أطفال أو عمالة أطفال .وال ب ّد
املدرسة إطالقاً؛ ُ
من بذل جهود خاصة السرتداد بعض ما جنم عن كوفيد 19-من خسائر يف جمال
التعلم .على أن ما يقدر بنحو  65يف املائة من احلكومات يف البلدان املنخفضة
الدخل والبلدان ذات الدخل املتوسط األدىن ،و  35يف املائة يف البلدان ذات الدخل
املتوسط األعلى والبلدان العالية الدخل ،خفضت متويلها للتعليم منذ بدء اجلائحة.

صيب يتعلم من خالل برنامج التعليم اإلذاعي يف حاالت الطوارئ .وطوال
عامني ،بدءاً من منتصف عام  ،2017أغلق أكثر من  9 200مدرسة يف مثانية
بلدان أفريقية بسبب تزايد انعدام األمن ،مما ترك  1,9مليون طفل دون تعليم.

هناك حاجة إىل اتخاذ تدابري استثنائية تعود بالطالب إىل املسار الصحيح بعد عام كارثي يف مجال التعليم

حىت قبل كوفيد ،19-مل يكن العامل على املسار الصحيح لتحقيق الغايات احملددة
للقراءة والرياضيات .ففي عام  ،2019كان  59يف املائة فقط من أطفال الصف الثالث
جييدون القراءة .ومن املتوقع أن تتسبب اجلائحة يف الدفع بـ  101مليون طفل إضايف
(حوايل  9يف املائة من األطفال يف املدارس االبتدائية واإلعدادية) إىل ما دون احلد
األدىن للكفاءة يف جمال القراءة ،مما يرفع جمموع عدد الطالب املتخلفني يف ذلك إىل
 584مليوناً يف عام  .2020وبذلك يُشطب كل ما حتقق من تقدم يف ميدان التعليم
على مدى السنوات العشرين املاضية .وقد لوحظ اخنفاض مماثل يف جمال الرياضيات.
ويعيش ما يقرب من ثلثي األطفال املتخلفني عن الركب يف وسط وجنوب آسيا
وشرق وجنوب شرق آسيا .كما كان معدل الكفاءة منخفضاً جداً بالفعل قبل
اجلائحة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،وعلى هذا فإن من املرجح أن تطرأ يف
هذه املنطقة خسائر يف جمال التعلم بني األطفال تضعهم دون احلد األدىن من
مستوى الكفاءة .ومن املمكن أن حيدث التعايف من عجز التعلم على الصعيد
العاملي حبلول عام  ،2024على أن ذلك ال ميكن أن يتم إال ببذل جهود غري عادية.

اﻟﺘﻐﺮﻴ ﰲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ اﻟﻘﺮاءة ﻟﻠﺼﻔﻮف ﻣﻦ اﻷول إﱃ اﻟﺜﺎﻣﻦ،
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من املرجح أن تتفاقم الفوارق الكبرية يف معدالت إكمال الدراسة ،وال سيما بني األطفال الفقراء أو الضعفاء

حىت إىل عكس مساره ،رهناً مبدة إغالق املدارس .فالفقر املتزايد والتحول إىل التعلم
عن بعد جيعل أطفال أفقر األسر املعيشية والفئات الضعيفة األخرى أقل استعداداً
للمشاركة وأكثر عرضة للتسرب بشكل دائم أو لفرتات طويلة.

كان التقدم بطيئاً فيما يتعلق بضمان إكمال مجيع األطفال ملرحليت التعليم
االبتدائي والثانوي .ففي الفرتة بني عامي  2010و  ،2019زادت املعدالت العاملية
إلكمال التعليم االبتدائي والثانوي من  82يف املائة إىل  85يف املائة ومن  46يف
املائة إىل  53يف املائة على التوايل .ويف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،ارتفع
معدل إكمال املرحلة االبتدائية من  57يف املائة يف عام  2010إىل  64يف املائة يف
عام  ،2019يف حني أن معدل إكمال املرحلة الثانوية ارتفع من  26يف املائة إىل
 29يف املائة ،مما جعل تلك املنطقة األكثر ختلفاً عن الركب.
وال تزال الفوارق الكبرية بني اجملموعات السكانية املختلفة منتشرة .فما يقارب نصف
البلدان اليت لديها بيانات مل حتقق التكافؤ بني اجلنسني يف إكمال التعليم االبتدائي.
بل إن الفوارق حسب املوقع والثروة باتت أكثر وضوحاً :إذ مل حيقق التكافؤ بني
املناطق الريفية واملناطق احلضرية يف إكمال الطالب للمرحلة االبتدائية إال ثلث
البلدان ،كما مل حيقق إال سدس البلدان التكافؤ بني الطالب يف أفقر األسر املعيشية
وأغناها .ومن املتوقع أن تؤدي اجلائحة إىل إبطاء وترية التقدم يف إكمال التعليم ،أو
تقرير أهداف التنمية املستدامة2021 ،

ﻣﻌﺪل إﻛﻤﺎل اﻤﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،ﺑﻦﻴ ﻋﺎﻣﻲ  2010و ) 2019ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
26
29

56

50
46

38

وﺳﻂ وﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ

47

58
58

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

51

ﴍق وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

86
88

أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
53

80

100

2019

34

60

2010

46
40

اﻟﻌﺎﻟﻢ
20

0

أوقفت الجائحة ما أحرز من تقدم جيد يف مجال التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة

تُظهر بيانات ما قبل كوفيد 19-للفرتة  2020-2012يف  76بلداً ومنطقة معظمها
منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل أن حوايل  7من كل  10أطفال ترتاوح أعمارهم
بني  3و  4سنوات كانوا على املسار الصحيح .وقد ارتفعت بشكل مطرد قبل
انتشار اجلائحة معدالت املشاركة يف التعليم قبل االبتدائي املنظم (قبل عام واحد
من السن الرمسي لاللتحاق باملدارس االبتدائية) ،من  65يف املائة يف عام  2010إىل
 73يف املائة يف عام  ،2019فضالً عن حتقق التكافؤ بني اجلنسني يف هذا اجملال يف
مجيع املناطق .على أنه كان هناك تباين كبري بني املناطق .ويف عام  2019بلغت
نسبة املشاركة يف التعلم املبكر  43يف املائة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى،
مقارنة بنسبة  96يف املائة يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب .ويتعرض هذا
التقدم للخطر منذ عام  ،2020مع إغالق مرافق رعاية األطفال والتعليم املبكر يف
معظم البلدان .ويعتمد العديد من األطفال الصغار اآلن بشكل كامل على الوالدين
أو غريهم من مقدمي الرعاية يف املنزل .وميكن للظروف غري اآلمنة والتفاعالت
السلبية مع مقدمي الرعاية ونقص التحفيز وفرص التعلم الكافية خالل السنوات
األوىل من العمر أن تقلل من فرص األطفال يف النجاح طوال حياهتم.

ﻣﻌﺪل اﻤﻟﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻤﻟﻨﻈﻢ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم واﺣﺪ ﻣﻦ ﺳﻦ اﻻﻟﺘﺤﺎق اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﻤﻟﺪارس
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2010

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ وﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﺎم  2010ﻷوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ* وﴍق وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻤﻟﺘﺎﺣﺔ.

هناك حاجة إىل توسيع نطاق املشاركة يف التعليم والتدريب املستمرين للتمكن من خلق عمال أكثر قدر ًة عىل
ً
وقابلية للتكيف
الصمود
للتعليم والتدريب املستمرين أمهية أساسية يف حتسني سبل العيش وتطوير قوى عاملة
قادرة على الصمود أمام الصدمات االقتصادية وقابلة للتكيف مع التغري التكنولوجي.
وقبل اجلائحة ،كان متوسط معدل مشاركة الشباب والكبار يف التعليم الرمسي وغري
الرمسي  25يف املائة فقط ،وهناك تباين كبري بني البلدان الـ  73اليت لديها بيانات.
ففي ما يقارب نصف هذه البلدان ،كانت معدالت املشاركة أقل من  10يف املائة،
بينما كانت هذه النسبة  40يف املائة وأكثر يف بلدان أوروبا وأمريكا الشمالية.
ومل يتحقق التكافؤ بني اجلنسني يف معدالت املشاركة إال يف أقل من ُخس البلدان.
ومع انتقال املدارس وأماكن العمل إىل اإلنرتنت بسبب كوفيد ،19-أصبحت
مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على غاية األمهية .غري أن بيانات الفرتة
 2019-2017تشري إىل أن أقل من  40يف املائة من الشباب والكبار أفادوا بأهنم
نفذوا يف األشهر الثالثة املاضية إحدى املهارات األساسية يف جمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،من قبيل إرسال بريد إلكرتوين مع مرفق .وهناك اختالفات
كبرية يف مستويات املهارة بني خمتلف اجملموعات واملهن ،ولكن االختالفات بني
اجلنسني أقل نسبياً ،خاصة بني األصغر عمراً.

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻜﺒﺎر اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﻤﻟﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻻﺗﺼﺎﻻت ،آﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ) 2019-2017ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

ﺻﻔﺮ إﱃ 24,9

 50إﱃ 74,9

 25إﱃ 49,9

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻏﺮﻴ ﻣﺘﻮﻓﺮة

 75إﱃ 100

ﻣﻼﺣﻈﺔ :اﻟﺤﺪود واﻷﺳﻤﺎء اﻤﻟﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ أﻋﻼه ،واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻤﻟﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻻ ﺗﻌﻨﻲ أن اﻷﻣﻢ اﻤﻟﺘﺤﺪة ﺗﻘﺮﻫﺎ أو ﺗﻘﺒﻠﻬﺎ رﺳﻤﻴﺎ.

يمكن إلعادة البناء بشكل أفضل بعد األزمة أن تبدأ بالبنية التحتية األساسية للمدارس ،فهي بنية تشوبها 
نواقص خطرية يف كثري من البلدان

تتأثر قدرة البلدان على إحراز تقدم حنو هذه الغايات باآلثار االقتصادية لألزمة على
ميزانيات التعليم واإلنفاق الرأمسايل ،ال سيما يف البلدان األكثر فقراً.

يعد حتسني البنية التحتية األساسية للمدارس أمراً بالغ األمهية إلعادة فتح املدارس،
مما يُعترب خطوة أوىل على طريق التعايف من كوفيد .19-وتُظهر بيانات الفرتة بني
عامي  2016و  2019أن أكثر من ُخس املدارس االبتدائية يف العامل ككل تفتقر إىل
املياه الصاحلة للشرب أو املراحيض املنفصلة لكل من اجلنسني ،ويفتقر أكثر من ثلثها
إىل املرافق األساسية لغسل اليدين ،كما أن الكهرباء غري متوفرة يف مدرسة واحدة من
كل أربع مدارس .بل إن خدمة اإلنرتنت وأجهزة الكمبيوتر يف املدارس أكثر ندرة.
وتواجه املدارس يف أقل البلدان منواً أكرب التحديات .ويفتقر ما يقارب نصف املدارس
االبتدائية يف أقل البلدان منواً إىل مراحيض منفصلة لكل من اجلنسني  -وهو عامل
مهم يف حضور الفتيات  -كما أن الكهرباء غري متوفرة يف أكثر من ثلثي املدارس.
وتُربز اجلائحة أمهية مرافق الصرف الصحي املالئمة يف احلفاظ على سالمة األطفال
يف املدرسة ،كما تُربز احلاجة إىل البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
لدعم التعلم عن بعد .إضافة لذلك ،تسلط اجلائحة الضوء على اعتبارات إضافية
تتعلق بالبنية التحتية ،من قبيل احليز املناسب للفصول الدراسية ،وتنقية اهلواء يف
املباين املدرسية ،والوصول إىل اإلنرتنت وأجهزة الكمبيوتر يف املنزل .ومن املرجح أن

ﻧﺴﺒﺔ اﻤﻟﺪارس اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﰲ أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮاً،
) 2019-2016أﺣﺪث ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﱰة( )ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
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تحقيق املساواة بني
الجنسني وتمكني كل
النساء والفتيات

أثرت التبعات االجتماعية واالقتصادية جلائحة كوفيد 19-سلباً على التقدم حنو
حتقيق املساواة بني اجلنسني :فقد اشتد العنف ضد النساء والفتيات؛ ومن املتوقع
أن يرتفع معدل زواج األطفال الذي كان قد أخذ يف االخنفاض يف السنوات
األخرية؛ كما عانت النساء من نصيب غري متناسب من فقدان الوظائف وزيادة
أعمال الرعاية املنزلية .وسلطت اجلائحة الضوء على احلاجة إىل التحرك بسرعة
للتصدي ألوجه عدم املساواة بني اجلنسني الشديدة االنتشار يف العامل ككل .وقد
لعبت النساء دوراً رئيسياً يف مواجهة كوفيد ،19-كعامالت صحيات على اخلطوط
األمامية ،ومقدمات للرعاية ،ومديرات وقياديات جلهود التعايف .ومع ذلك ،ال يزال
متثيل املرأة ناقصا يف املناصب القيادية ،وغالبا ما ال تتناول تدابري االستجابة والتعايف
حقوقها وأولوياهتا بصراحة .ومتثل األزمة فرصة إلعادة تشكيل األنظمة والقوانني
والسياسات واملؤسسات ولبنائها من جديد للنهوض باملساواة بني اجلنسني.

تسافر النساء عرب أفريقيا للمشاركة يف تدريب ملدة ستة أشهر ليصبحن
مهندسات يف جمال الطاقة الشمسية .تظهر الصورة مشاركات من ليربيا
ومالوي.

يستمر العنف ضد املرأة عىل مستويات عالية بشكل غري مقبول ،وقد اشتد بسبب الجائحة

تعرض ما يقرب من واحدة من كل ثالث نساء ( 736مليون) للعنف اجلسدي
و/أو اجلنسي مرة واحدة على األقل منذ سن الـ  ،15ويرتكب هذا العنف عادة
يك احلميم .ويبدأ عنف الشريك احلميم مبكراً .ومن بني الفتيات والنساء
الشر ُ
الاليت سبق هلن الزواج أو كان هلن شريك ،تعرض ما يقرب من  24يف املائة ممن
ترتاوح أعمارهن بني  15و  19سنة هلذا العنف ،وكذلك  26يف املائة ممن ترتاوح
أعمارهن بني  20و  24سنة.
ويوجد تفاوت بني املناطق يف عنف الشريك احلميم ،فهو أعلى انتشاراً باستمرار يف
املناطق ذات الدخل املنخفض والدخل املتوسط األدىن مقارنة باملناطق ذات الدخل
العايل .ومن املرجح أن يعكس هذا االختالف التحديات اليت تواجهها النساء غالباً
إذا أردن اخلروج من العالقات املؤذية ،وهي حتديات من قبيل عدم كفاية املوارد
االقتصادية ،وحمدودية توفر خدمات الدعم الرمسية وصعوبة الوصول إليها ،وضعف
شبكات الدعم االجتماعي ،واخلوف من التداعيات املرتبطة بالوصم االجتماعي .وقد
زادت اجلائحة احلالية من صعوبة التحديات اليت تواجه النساء يف العالقات املؤذية.

اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺎﻤﻟﻲ ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي و/أو اﻟﺠﻨﴘ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﴩﻳﻚ اﻟﺤﻤﻴﻢ ﺿﺪ اﻤﻟﺮأة،
ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ) 2018-2000 ،ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
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اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﺗﻲ ﺗﻌﺮﺿﻦ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﴩﻳﻚ اﻟﻌﺸﺮﻴ ﰲ أي وﻗﺖ ﻛﺎن
اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﺗﻲ ﺗﻌﺮﺿﻦ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﴩﻳﻚ اﻟﻌﺸﺮﻴ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟـ  12اﻤﻟﺎﺿﻴﺔ

تهدد جائحة كوفيد 19-ما أحرز عاملياً من تقدم يف
مكافحة زواج األطفال

تضيف الجائحة إىل عبء عمل املرأة غري مدفوع األجر
يف الوقت الذي تدفع بهن إىل خارج القوى العاملة

على مدى العقد املاضي ،تراجعت ممارسة زواج األطفال بشكل كبري ،حيث
اخنفضت النسبة العاملية للشابات املتزوجات يف سن الطفولة بنسبة  15يف املائة،
من حوايل فتاة واحدة من كل أربع فتيات إىل واحدة من كل مخس .ونتيجة
لذلك ،مت جتنب زواج حوايل  25مليون فتاة .ومع ذلك ،فإن اآلثار العميقة جلائحة
كوفيد 19-تعرض الفتيات لزيادة خطر الزواج املبكر بسبب اقرتان الصدمات
االقتصادية بإغالق املدارس وبانقطاع خدمات الصحة اإلجنابية .وعلى مدار
العقد املقبل ،سريتفع مبا يصل إىل  10ماليني فتاة أخرى عدد الفتيات املعرضات
خلطر زواج األطفال نتيجة للجائحة ،باإلضافة إىل  100مليون فتاة كان من املتوقع
من قبل أن يصبحن عرائس أطفال .ويُنتظر أن حيدث معظم حاالت زواج
األطفال الناشئة عن اجلائحة على األجل القريب ،مع أن من املرجح أن يبقى أثر
اجلائحة حمسوساً طوال العقد القادم على األقل.
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يف اليوم املتوسط ،تقضي النساء حوايل  2,5ضعف عدد الساعات اليت يقضيها
الرجال يف األعمال املنزلية وأعمال الرعاية غري مدفوعة األجر ،وفقاً لبيانات ُجعت
من  90بلداً ومنطقة بني عامي  2001و  .2019وخالل األزمة ارتفع نصيب النساء
والرجال كليهما من أعباء العمل غري مدفوع األجر ،لكن النساء يقمن بنصيب غري
متناسب .وعالوة على ذلك ،فإن عدد النساء الاليت خيرجن من القوة العاملة للتفرغ
لرعاية األطفال يفوق عدد الرجال .ويف دراسة مشلت  16بلداً ،زاد مقدار الوقت
املستغرق يف رعاية األطفال لكل من النساء (من  26ساعة يف األسبوع قبل اجلائحة
إىل  31ساعة بعدها) والرجال (من  20ساعة يف األسبوع إىل  24ساعة) .وتُظهر
األدلة الواردة من الربازيل وتشيلي وكوستاريكا واملكسيك أن النساء الاليت لديهن
شركاء وأطفال تعرضن الخنفاض حاد يف معدل مشاركتهن يف القوى العاملة مقارنة
بالرجال ،وال سيما النساء الاليت يعشن مع أطفال دون السادسة من العمر.
36

0

تعترب مشاركة املرأة عىل قدم املساواة يف صنع القرار أمرا ً حاسماً للتمكن من مواجهة كوفيد 19-والتعايف منه،
ولكن هذه املشاركة ال تزال غاية بعيدة املنال
بزيادة  3نقاط مئوية فقط عن عام  .2000ويهدد أثر اجلائحة غري املتناسب على
النساء يف القوى العاملة ،وخاصة على صاحبات األعمال ،بتقويض التقدم الضئيل
احملرز يف تقليص الفجوة العاملية بني اجلنسني يف املناصب اإلدارية.

أدت اجلائحة إىل تفاقم عدم املساواة بني اجلنسني ،وهي هتدد بتقويض ما أحرز من
تقدم يف جمال متكني املرأة .وهناك حاجة اآلن أكثر من أي وقت مضى إىل النساء
كشريكات على قدم املساواة يف صياغة قوانني وسياسات وميزانيات مراعية لالعتبارات
اجلنسانية إلعادة البناء بشكل أفضل وضمان خطة للتحول اجلنساين يف اجملالني
اخلاص والعام .ومع ذلك ،يف  1كانون الثاين/يناير ،2021كان متثيل املرأة بعيداً عن
التكافؤ :فقد كان املتوسط العاملي للنساء يف اجملالس الربملانية الوطنية األحادية أو
الدنيا  25,6يف املائة فقط ،وكان هذا املتوسط  36,3يف املائة يف اهليئات التداولية
احمللية ،مما يعين أن االجتاه التصاعدي ال يستمر إال ببطء .وباملعدل احلايل ،سوف
يستغرق األمر ما ال يقل عن  40عاماً لتحقيق التكافؤ بني اجلنسني يف الربملانات
الوطنية .وهناك  23بلداً فقط لديها متثيل للمرأة ال يقل عن  40يف املائة يف جمالسها
الربملانية الوطنية األحادية أو الدنيا؛ و  22بلداً يف هيئات احلكم احمللي .وقد حقق
معظم هذه البلدان ذلك التقدم من خالل استخدام نظام احلصص بني اجلنسني .ويف
عام  ،2020بلغت نسبة املقاعد الربملانية اليت فازت هبا النساء يف البلدان اليت تأخذ
بنظام احلصص يف جمالسها التشريعية  27,4يف املائة ،مقارنة بـ  15,6يف املائة يف
البلدان اليت ال تأخذ هبذا النظام .وعلى املستوى احمللي ،أدى استخدام احلصص
املفروضة بالتشريع إىل زيادة متثيل املرأة يف البلدان املعنية بنسبة  7نقاط مئوية.
ومع أن النساء يف عام ُ 2019ك ّـن يشكلن ما يقرب من  39يف املائة من القوى
العاملة العاملية ،إال أن نسبتهن يف املناصب اإلدارية مل تبلغ إال  28,2يف املائة ،أي

ﻧﺴﺒﺔ اﻤﻟﻘﺎﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻠﻬﺎ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﱪﻤﻟﺎﻧﺎت واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻤﻟﺤﻠﻴﺔ 2000 ،و 2021
)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
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ﰲ اﻟﱪﻤﻟﺎن )(2021

تستمر القوانني التمييزية والثغرات القانونية يف حرمان املرأة من حقوقها اإلنسانية

ال تزال القوانني التمييزية والثغرات القانونية متنع النساء من التمتع حبقوقهن
اإلنسانية الكاملة ،وفقاً لبيانات ُجعت يف  95بلداً مشلت أربعة جماالت قانونية يف
عام  .2020ففي جمال األطر القانونية الشاملة واحلياة العامة ،يفتقر أكثر من
نصف البلدان اليت لديها بيانات إىل حصص خاصة بالنساء يف الربملانات الوطنية،
يف حني أن لدى مخس البلدان قوانني متييزية يف جمال اجلنسية .أما يف جمال العنف
ضد املرأة ،فقد أدرج  83يف املائة من البلدان التزامات يف امليزانية لتنفيذ التشريعات
اليت تعاجل العنف ضد املرأة ،ولكن ما نسبته  63يف املائة من البلدان كانت تفتقر

إىل قوانني لالغتصاب تستند إىل مبدأ الرضا .وأما يف جمال العمالة واالستحقاقات
االقتصادية ،فقد فرض أكثر من  90يف املائة من البلدان عدم التمييز على أساس
اجلنس يف العمل ،ولكن ما يقرب من نصف البلدان استمر يف منع عمل املرأة يف
وظائف أو صناعات معينة .ويف جمال الزواج واألسرة ،فشل ما يقرب من ربع
البلدان يف منح املرأة حقوقاً متساوية مع الرجل فيما يتعلق بالدخول يف عقد زواج
ويف بدء إجراءات الطالق ،كما أن ثالثة أرباع البلدان مل حتدد سن  18عاماًكحد
أدىن لسن الزواج للنساء والرجال ،بدون استثناءات.

من شأن منح املرأة املساواة يف الحصول عىل األرض أن يقطع شوطا ً طويالً نحو التخفيف من حدة الفقر وانعدام األمن الغذائي

تعترب ملكية املرأة لألرض أو سيطرهتا عليها بالغة األمهية لتمكينها اقتصادياً .فهي
تنشئ جمموعة من الفوائد للنساء من خالل زيادة قدرهتن على املساومة ضمن
األسرة ويف النشاط االقتصادي .وال تقتصر هذه الفوائد على النساء .فالدراسات
تشري إىل أن متتع املرأة بفرص متساوية يف احلصول على األرض ،سيؤدي إىل
اخنفاض كبري يف الفقر وانعدام األمن الغذائي يف مجيع أحناء العامل.
على أن هذه الرؤية بعيدة عن التحقيق .إذ أن أقل من  50يف املائة من النساء
والرجال العاملني يف الزراعة يف معظم البلدان لديهم حقوق ملكية أو حيازة
مضمونة لألراضي الزراعية .ويف  9من أصل كل  10بلدان خضعت للتقييم،
ال يتمتع هبذه احلقوق إال قلة نسبياً من النساء مقارنة بالرجال .وال يتمثل احلال
دائماً يف زيادة عدد مالكي األراضي من الرجال على عدد مالكاهتا ،ولكن هذا
الوضع هو األكثر شيوعاً إىل حد بعيد ،فهو يوجد يف  7من أصل كل  10بلدان
تتوفر عنها البيانات .ويف مخسة من هذه البلدان ،يفوق عدد الرجال عدد النساء
يف ملكية األرض مبا ال يقل عن اثنني من الرجال مقابل كل واحدة من النساء.

ﺣﺼﺔ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺰراﻋﻴﻦﻴ اﻟﻜﺒﺎر اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن
ﺑﺤﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷراﴈ اﻟﺰراﻋﻴﺔ أو ﺑﺤﻘﻮق ﺣﻴﺎزة آﻣﻨﺔ ﻟﻬﺎ ،ﰲ ﺑﻠﺪان ﻣﺨﺘﺎرة
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ضمان توافر املياه
وخدمات الرصف
الصحي للجميع
وإدارتها بشكل مستدام

يعيش باليني الناس يف خمتلف أحناء العامل بدون خدمات مدارة بأمان ملياه الشرب
والصرف الصحي والنظافة الصحية .وقد أكدت جائحة كوفيد 19-ضرورة وصول
اجلميع إىل هذه اخلدمات للتمكن من مواجهة اجلائحة وتعزيز االنتعاش الصحي
واألخضر واملستدام.
وتعترب املياه أساسية يف مجيع قطاعات اجملتمع إلنتاج الغذاء والطاقة والسلع
واخلدمات .وعلى مدى القرن املاضي ،زاد استخدام املياه يف العامل بأكثر من
ضعف معدل النمو السكاين .ويعاين كثري من مصادر املياه من اجلفاف ومن زيادة
التلوث أو من االثنني كليهما .وباإلضافة إىل اإلجهاد املائي وتلوث املياه ،تواجه
البلدان حتديات متزايدة نتيجة لتدهور النظم البيئية املرتبطة باملياه ،ولندرة املياه
بسبب تغري املناخ ،وضعف االستثمار يف املياه والصرف الصحي ،وعدم كفاية
التعاون بشأن املياه العابرة للحدود .إن العامل ليس على املسار الصحيح لتحقيق
اهلدف  .6وهناك حاجة ماسة إىل تسريع معدالت التقدم احلالية بشكل كبري،
بنهج متكاملة شاملة إلدارة املياه.
وإىل األخذ ُ

يتمتع أكثر من  100أسرة و  1 600تلميذ اآلن بإمكانية أفضل للحصول
على املياه الصاحلة للشرب يف جنوب أويب ،ماغوينداناو ،الفلبني ،بفضل
مشروع مشرتك بني منظمة العمل الدولية وحكومة اليابان.

يُعد وصول الجميع إىل مياه الرشب والرصف الصحي والنظافة الصحية أمرا ً أساسياً للتصدي لجائحة كوفيد19-

الصحية ،كما أن خدمات الصرف الصحي األساسية مل تكن متوفرة إال يف اثنني
من كل مخسة من هذه املرافق .أما خدمات النظافة الصحية األساسية فلم تكن
متوفرة إال يف ثالثة من كل أربعة مرافق .ولضمان إعادة البناء بشكل أفضل بعد
تسرع جهودها لضمان وصول اجلميع
أزمة كوفيد ،19-يتعني على احلكومات أن ّ
إىل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة الصحية.

بني عامي  2015و  ،2020زادت نسبة سكان العامل الذين يستخدمون خدمات
ملياه الشرب ُمدارة بأمان من  70,2يف املائة إىل  74,3يف املائة ،وكانت منطقة
وسط وجنوب آسيا املنطقة اليت حققت أكرب زيادة يف أعداد السكان الذين متكنوا
من الوصول .وعلى الرغم من هذا التقدم ،ال يزال  2بليون من الناس يفتقرون إىل
مياه الشرب املدارة بأمان يف عام  ،2020ومنهم  771مليون شخص ال يصلون
حىت إىل مياه الشرب األساسية .ويعيش يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى نصف
الذين يفتقرون إىل خدمات مياه الشرب األساسية ( 387مليون).
وارتفعت نسبة سكان العامل الذين يستخدمون خدمات للصرف الصحي مدارة بأمان
من  47,1يف املائة يف عام  2015إىل  54يف املائة يف عام  .2020غري أن  3,6باليني
من الناس ال يزالون يفتقرون إىل الصرف الصحي املدار بأمان يف عام  ،2020ومنهم
 1,7بليون شخص يعيشون بدون مرافق صرف صحي أساسية .ومن بني هؤالء
األشخاص ،ميارس  494مليوناً التغوط يف العراء ،مما ميثل اخنفاضاً يف عددهم الذي كان
قد بلغ  739مليوناً يف عام  .2015ويف حني أن العامل يسري على املسار الصحيح إلهناء
التغوط يف العراء حبلول عام  ،2030فإن حتقيق الوصول الشامل إىل الصرف الصحي
املدار بأمان حبلول عام  2030سيتطلب مضاعفة معدالت التقدم احلالية أربعة أضعاف.
وارتفعت نسبة سكان العامل الذين يتمتعون خبدمات النظافة الصحية األساسية من
 67,3يف املائة يف عام  2015إىل  70,7يف املائة يف عام  .2020وهذا يعين أنه ،يف بداية
جائحة كوفيد ،19-كان  2,3بليون من الناس يف مجيع أحناء العامل (شخص واحد من
كل ثالثة أشخاص) ال يزالون يفتقرون إىل املرافق األساسية لغسل اليدين بالصابون واملاء
يف املنزل ،كما أن  670مليون شخص ليس لديهم أية مرافق لغسل اليدين على اإلطالق.
إن وصول اجلميع إىل خدمات املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية يتجاوز
االستخدام املنزيل .فعلى الصعيد العاملي ،يف عام  ،2019كان هناك مدرستان فقط
من كل ثالث مدارس لديهما خدمات أساسية ملياه الشرب والصرف الصحي،
وثالث مدارس من كل مخس مدارس لديها خدمات للنظافة الصحية األساسية.
وهذا يعين أنه ،يف بداية جائحة كوفيد ،19-كان  818مليون طفل يفتقرون إىل
مرافق غسل اليدين األساسية يف مدارسهم .ويف أقل البلدان منواً ،يف عام ،2019
مل تكن خدمات املياه األساسية متوفرة إال يف واحد من كل اثنني من مرافق الرعاية
تقرير أهداف التنمية املستدامة2021 ،
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يزداد اإلجهاد املائي سوءا ً يف املناطق دون اإلقليمية التي تشهد بالفعل مستويات مرتفعة أو حرجة منه

يُعترب أن البلد أو اإلقليم يعاين من اإلجهاد املائي عندما يسحب  25يف املائة أو
أكثر من موارده من املياه العذبة املتجددة .ويؤثر هذا التحدي على خمتلف البلدان
يف مجيع القارات .ويف عام  ،2018كان  2,3بليون من الناس يعيشون يف بلدان
تعاين من اإلجهاد املائي ،منهم  721مليوناً يعيشون يف بلدان تعترب مستوياته فيها
مرتفعة أو حرجة .وخالل الفرتة بني عامي  2015و  ،2018زاد اإلجهاد املائي
بأكثر من  2يف املائة يف بعض املناطق دون اإلقليمية اليت تعترب مستوياته فيها
مرتفعة أو مرتفعة للغاية بالفعل ،مثل مشال أفريقيا ووسط وغرب آسيا.
ويعد حتسني كفاءة استخدام املياه أحد العوامل األساسية للح ّد من اإلجهاد املائي.
وقد ارتفعت كفاءة استخدام املياه يف مجيع أحناء العامل بنسبة  10يف املائة ،من
 17,30دوالراً للمرت املكعب يف عام  2015إىل  19,00دوالراً للمرت املكعب يف عام
 .2018كما شهدت مجيع القطاعات االقتصادية حتسناً يف كفاءة استخدام املياه
منذ عام  ،2015مع زيادة بنسبة  15يف املائة يف الصناعة ،و  8يف املائة يف الزراعة
و  8يف املائة يف قطاع اخلدمات .وهناك حاجة إىل اختاذ مزيد من التدابري امللموسة
للتوفري يف املياه وزيادة كفاءة استخدامها ،ال سيما يف املناطق اليت لديها مستوى من
اإلجهاد املائي ٍ
عال إىل حرج ،أو تقارب ذلك املستوى (أعلى من  75يف املائة).

ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﺟﻬﺎد اﻤﻟﺎﺋﻲ :ﺳﺤﺐ اﻤﻟﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ ﻣﻮارد اﻤﻟﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ
ﻋﺎل ﺟﺪا ً ﻣﻦ اﻹﺟﻬﺎد اﻤﻟﺎﺋﻲ ،ﰲ ﻋﺎﻣﻲ
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النظم اإليكولوجية للمياه العذبة آخذة يف التغري بشكل كبري ،مما يشري إىل الحاجة إىل استجابة عاجلة

تلعب النظم البيئية املتعلقة باملياه دوراً إيكولوجياً بالغ األمهية وتوفر منتجات وخدمات
أساسية .ومع ذلك ،فإن النظم اإليكولوجية للمياه العذبة تشهد تغيريات كبرية.
فخمس أحواض األهنار يف العامل تتعرض إما لزيادة سريعة أو لنقصان سريع يف مساحة
ُ
املياه السطحية .وعلى الصعيد العاملي ،تعترب نوعية مياه البحريات رديئة :فمن بني
 2 300حبرية كبرية خضعت للتقييم يف عام  ،2019سجل ما يقرب من ربعها مستوى
ٍ
عال إىل شديد من التعكر (تغيّم املياه) .وميكن أن يؤثر التعكر العايل سلباً على صحة
اإلنسان والنظام البيئي .وقد أظهر تقييم لـ  10يف املائة من البحريات الكربى يف العامل
يف عام  2019أن ما ال يقل عن  21مليون شخص ،بينهم  5ماليني من األطفال،
يعيشون يف دائرة نصف قطرها  5كيلومرتات من البحريات ذات التعكر العايل.
وتشهد األراضي الرطبة الطبيعية حول العامل تدهوراً طويل األجل .ويقدر أن أكثر
من  80يف املائة فُقدت بالكامل منذ حقبة ما قبل الصناعة .وخالل الفرتة بني
عامي  1970و  ،2015تقلصت األراضي الرطبة الداخلية والبحرية/الساحلية بنحو
 35يف املائة ،أي بثالثة أضعاف معدل فقدان الغابات .واخنفضت املساحة اليت
تغطيها مناطق املانغروف الساحلية على مستوى العامل بنسبة  4,9يف املائة بني
عامي  1996و  .2016وال ب ّد من اختاذ تدابري عاجلة لزيادة وتسريع اجلهود
املبذولة حلماية واستعادة النظم اإليكولوجية للمياه.

ﻓﻘﺪان اﻷراﴈ اﻟﺮﻃﺒﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﺪى ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺮون) 2020-1700 ،ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(،
وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻤﻟﺎﻧﻐﺮوف اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ) 2016-1996 ،آﻻف اﻟﻜﻴﻠﻮﻣﱰات اﻤﻟﺮﺑﻌﺔ(
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻤﻟﺎﻧﻐﺮوف اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ )ﺑﺂﻻف اﻟﻜﻴﻠﻮﻣﱰات اﻤﻟﺮﺑﻌﺔ(
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يتطلب ضمان وجود ترتيبات تشغيلية تغطي جميع
أحواض املياه العابرة للحدود بحلول عام 2030
ترسيعا ً كبريا ً يف الجهود املبذولة
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تتخلف البلدان يف تنفيذ اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه ،مع
أن لهذه اإلدارة أهمية مركزية لتحقيق مستقبل مستدام

تعد اإلدارة املستدامة واملتكاملة للموارد املائية أمراً حيوياً لتحقيق التوازن بني
الطلبات املتنافسة على املياه .وقد عزز كثري من البلدان القوانني املتعلقة باملياه،
ووضعت هذه البلدان السياسات الالزمة ودعمت املؤسسات املعنية .وعلى
الصعيد العاملي ،ارتفع متوسط معدل التنفيذ من  49يف املائة يف عام  2017إىل
 54يف املائة يف عام  .2020وال ب ّد من مضاعفة معدل التقدم احلايل ،حيث إن
 129بلداً ليست على املسار الصحيح إلدارة موارد املياه على حنو مستدام حبلول
عام  .2030وجيب على البلدان أن تستفيد من عمليات الرصد اليت يتعدد
أصحاب املصلحة فيها للتمكن من فهم العوائق الرئيسية وحتديد اإلجراءات ذات
األولوية لتسريع التقدم .ويف العديد من البلدان ،أدت جائحة كوفيد 19-بالفعل
إىل توسيع نطاق إشراك أصحاب املصلحة يف إدارة موارد املياه من خالل املشاورات
عرب اإلنرتنت .وتشمل بعض األولويات األكثر شيوعاً إنشاء آليات متويل
مستدامة ،وحتسني إدارة ورصد األحواض وخزانات املياه اجلوفية استناداً إىل احلدود
اهليدرولوجية بدالً من احلدود اإلدارية.

يُع ّد التعاون يف جمال املياه العابرة للحدود أمراً بالغ األمهية لتشجيع التكامل اإلقليمي
وتعزيز السالم والتنمية املستدامة ،وللتصدي لتحديات األمن اإلقليمي ،ودعم التكيف
مع تغري املناخ .وعلى الصعيد العاملي ،هناك  153بلداً تتقاسم األهنار والبحريات وطبقات
املياه اجلوفية .غري أن  24فقط من البلدان كان لديها يف عام  2020ترتيبات تشغيلية
تغطي مجيع مناطق أحواضها العابرة للحدود؛ وأن  22فقط من البلدان كان لديها ترتيبات
تغطي أكثر من  70يف املائة من تلك املناطق .وتوجد ترتيبات تشغيلية للتعاون يف جمال
املياه فيما يتعلق ،يف املتوسط ،مبا نسبته  58يف املائة من مناطق األحواض العابرة للحدود.
وتتوفر أكرب تغطية يف أوروبا وأمريكا الشمالية وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى.
ويف عام  ،2020وعلى الرغم من جائحة كوفيد ،19-قدم  128بلداً من أصل 153
بلداً تتقاسم األحواض العابرة للحدود تقارير وطنية حول حالة ترتيباهتا التعاونية.
وهناك حاجة إىل مزيد من اجلهود لتسريع التقدم حبيث تتوفر اتفاقات تشغيلية تغطي
مجيع األهنار والبحريات وطبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود حبلول عام .2030
39
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ضمان حصول الجميع
بتكلفة ميسورة عىل
خدمات الطاقة الحديثة 
املوثوقة واملستدامة

على مدى العقد املاضي ،توسعت إمكانية الوصول إىل الكهرباء ،وزاد استخدام
الطاقة املتجددة يف قطاع الكهرباء ،وحتسنت كفاءة الطاقة .ومع ذلك ،ال يزال ماليني
الناس يعيشون بدون كهرباء ،ويفتقر ثلث سكان العامل إىل الوقود النظيف والتقنيات
النظيفة ألغراض الطهي .وقد كان التقدم يف ضمان الوصول إىل الطاقة متفاوتاً عرب
املناطق ،مما ترك الفئات األش ّد ضعفاً أكثر ختلفاً عن الركب مما كانت عليه.
وتؤدي اجلائحة إىل عكس مسار ما أحرز من تقدم وتتسبب بفقدان إمكانية
الوصول إىل الكهرباء لدى ماليني الناس .وعالوة على ذلك ،من املرجح أن يؤدي
اخنفاض أسعار النفط والغاز إىل إضعاف تقبُّـل تقنيات الطاقة النظيفة .وعلى اجلانب
اإلجيايب ،يوفر اخنفاض أسعار الوقود األحفوري فرصة للحكومات إلصالح ما تقدمه
من دعم لذلك الوقود .وميكن خلطط التحفيز املصممة لتعزيز النمو االقتصادي
ومحاية العمال وخلق فرص العمل أن تزيد من انتشار تقنيات الطاقة النظيفة.

تزود أنظمة الطاقة الشمسية يف املناطق الريفية يف رواندا املنازل بالكهرباء،
مما يفيد النساء واألطفال يف املقام األول.

تطفأ األنوار يف أجزاء من أفريقيا وآسيا بسبب تأثري الفقر املتزايد عىل انتشار الكهرباء

حتسن معدل الوصول إىل الكهرباء على الصعيد العاملي من  83يف املائة يف عام
 2010إىل  90يف املائة يف عام  ،2019مع حصول  1,1بليون شخص على
الكهرباء ألول مرة .غري أن  759مليون شخص كانوا ال يزالون حمرومني من
احلصول على الكهرباء يف عام  ،2019ثالثة أرباعهم يف أفريقيا جنوب الصحراء
الكربى ( 97مليون شخص يف املناطق احلضرية ،و  471مليون شخص يف املناطق
الريفية) .وبالوترية احلالية ،سيظل  660مليون شخص بدون كهرباء يف عام ،2030
تعيش الغالبية القصوى منهم ( 555مليون) يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى.
وميكن جلائحة كوفيد 19-أن تعكس اجتاه التقدم يف بعض البلدان .ففي أفريقيا ،ارتفع
عدد األشخاص احملرومني من الكهرباء يف عام  2020بعد أن كان قد اخنفض خالل
السنوات الست السابقة .ويف البلدان النامية يف أفريقيا وآسيا ،مل تعد خدمات الكهرباء
األساسية اآلن ميسورة التكلفة ألكثر من  25مليون شخص كانوا حيصلون عليها يف
السابق ،وذلك بسبب النمو السكاين وتزايد مستويات الفقر .وقد ُيرب  85مليون
شخص إضايف ،معظمهم يف البلدان النامية يف آسيا ،إىل تقليص إمكانية الوصول إىل
الكهرباء األساسية بسبب العجز على تسديد قيمة حزمة متسعة من اخلدمات.

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﲆ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،ﰲ ﻋﺎﻣﻲ  2010و ) 2019ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
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ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا.

بمعدالت التقدم الحالية ،سيظل ثلث سكان العالم يستخدمون أنظمة طهي خطرية وغري فعالة يف عام 2030

يف عام  ،2010كان  57يف املائة من سكان العامل يستخدمون الوقود النظيف
والتقنيات النظيفة ألغراض الطهي ،وارتفعت هذه النسبة إىل  66يف املائة يف عام
 .2019وهذا يعين أن  2,6بليون شخص تُركوا متخلفني عن الركب .ويف أفريقيا
جنوب الصحراء الكربى ،جتاوزت زيادة السكان معدل النمو يف إمكانية الوصول،
مما ترك حوايل  85يف املائة من السكان يعتمدون على أنظمة طهي غري فعالة
امللوثة مثل اخلشب والفحم
وخطرية .ويعتمد غالبية الفقراء على أنواع الوقود الضارة و ِّ
للطهي ،مما جيعلهم عرضة بشكل خاص لإلصابة بكوفيد .19-ويف الوقت نفسه،
هتدد اجلائحة وعمليات اإلغالق الناجتة عنها بإعاقة التقدم .وما مل تُتخذ إجراءات
سريعة ،سيظل ثلث سكان العامل بدون وقود نظيف وتقنيات نظيفة ألغراض الطهي
يف عام  ،2030مما يؤدي إىل آثار صحية ضارة كبرية وتدهور بيئي خطري.

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ أﻧﻈﻤﺔ ﻃﻬﻲ ﻧﻈﻴﻔﺔ) 2019 ،ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

ﻣﻦ ﺻﻔﺮ إﱃ 24,9

ﻣﻦ  25إﱃ 49,9

ﻣﻦ  50إﱃ 74,9

ﻣﻦ  75إﱃ 99,9

100

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻏﺮﻴ ﻣﺘﻮﻓﺮة

ﻣﻼﺣﻈﺔ :اﻟﺤﺪود واﻷﺳﻤﺎء اﻤﻟﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ أﻋﻼه ،واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻤﻟﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻻ ﺗﻌﻨﻲ أن اﻷﻣﻢ اﻤﻟﺘﺤﺪة ﺗﻘﺮﻫﺎ أو ﺗﻘﺒﻠﻬﺎ رﺳﻤﻴﺎ.
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سيتطلب العمل الفعال يف مجال املناخ اتخاذ إجراءات عاجلة يف مجال الطاقة املتجددة الحديثة ،وخاصة ألغراض
التدفئة والنقل

ارتفعت حصة الطاقة املتجددة يف إمجايل االستهالك النهائي للطاقة تدرجيياً إىل 17,1
يف املائة يف عام  ،2018بعد أن كانت  16,4يف عام  .2010وجاءت املسامهة الرئيسية
من قطاع الكهرباء ،حيث جتاوزت حصة مصادر الطاقة املتجددة اآلن  25يف املائة.
ومع ذلك ،ال تشكل الكهرباء إال حوايل  21يف املائة من االستخدام النهائي للطاقة.

ﺣﺼﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻤﻟﺘﺠﺪدة ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ،وﺣﺴﺐ اﻻﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ،ﰲ ﻋﺎﻣﻲ  2010و ) 2018ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

ﻣﺠﻤﻮع اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ:2018 ،
 373,7إﻛﺴﺎﺟﻮل

وترتكز النسبة املتبقية يف قطاعي التدفئة والنقل ،حيث اخرتقت مصادر الطاقة املتجددة
احلديثة يف عام  2018ما نسبته  9,2يف املائة و  3,4يف املائة من السوق العاملية ،على
التوايل .وال تزال االستخدامات التقليدية للكتلة احليوية ،مثل حرق األخشاب للتدفئة،
متثل ما يقرب من  14يف املائة من االستهالك العاملي يف جمال التدفئة.
وباستثناء االستخدامات التقليدية للكتلة احليوية ،تُـظهر أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكارييب أعلى حصة من الطاقة املتجددة احلديثة يف إمجايل االستهالك النهائي للطاقة.
ويرجع ذلك إىل حد كبري إىل حجم توليد الطاقة الكهرومائية ،واستخدام الطاقة
احليوية يف العمليات الصناعية والوقود احليوي للنقل .ويف عام  ،2018كان أكثر من
ثلث الزيادة السنوية العاملية يف استهالك الطاقة املتجددة احلديثة قد حتقق يف شرق
آسيا ،حيث هيمن توليد الكهرباء من الرياح والشمس على النمو يف هذا اجملال.

14
3,4

9,2

اﻟﻨﻘﻞ

اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ

ﻣﺠﻤﻮع اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ:2010 ،
 334,2إﻛﺴﺎﺟﻮل

15

25,4

19,7

2,5

اﻟﻨﻘﻞ

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻤﻟﺘﺠﺪدة اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ

8,2

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ

اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻜﺘﻠﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﻤﺜﻞ اﻤﻟﺮﺑﻌﺎت إﺟﻤﺎﱄ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻟﻌﺎﻣﻲ  2010و  ،2018وﻳﻤﺜﻞ ﻋﺮض ﻛﻞ ﻋﻤﻮد ﺣﺼﺔ اﻟﻘﻄﺎع
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ،وﻳﻤﺜﻞ ارﺗﻔﺎع اﻤﻟﻨﻄﻘﺔ اﻤﻟﻈﻠﻠﺔ ﺣﺼﺔ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻤﻟﺘﺠﺪدة.

لن يتمكن العالم من بلوغ الغاية العاملية املستهدفة لكفاءة الطاقة إال من خالل استثمارات كبرية عىل نطاق منهجي

يعد حتسني كفاءة الطاقة  -إىل جانب زيادة نشر الطاقة املتجددة  -أمراً أساسياً
لبلوغ الغاية العاملية املتمثلة يف تقليل انبعاثات غازات االحتباس احلراري .وتدعو
الغاية املستهدفة لعام  2030إىل مضاعفة معدل التحسني السنوي التارخيي بني
عامي  1990و  .2010وقد حتسنت كثافة الطاقة األولية على املستوى العاملي،
عرف على أهنا إمجايل إمدادات الطاقة لكل وحدة من الناتج احمللي اإلمجايل،
وهي تُ َّ
من  5,6ميغاجول لكل دوالر يف عام  2010إىل  4,8يف عام  ،2018أي مبعدل
حتسن سنوي قدره  2يف املائة .وهذا أقل بكثري من نسبة  2,6يف املائة املطلوبة
لتحقيق الغاية املستهدفة يف اهلدف  .7ونتيجة لذلك ،فإن التقدم يف كثافة الطاقة
حىت عام  2030سيحتاج اآلن إىل متوسط  3يف املائة سنوياً لتحقيق الغاية العاملية.
وال يزال ذلك يف املتناول إذا أمكن توجيه استثمارات كبرية حنو حتسني كفاءة
الطاقة الفعالة من حيث التكلفة على نطاق منهجي .ويف حني أن التقديرات
املبكرة لعام  2019أشارت إىل أن معدل التحسن هو بنسبة  2يف املائة ،فإن
التوقعات لعام  2020تشري إىل اخنفاض مستوى التقدم ليصل إىل  0,8يف املائة
فقط .وعلى األجل القريب ،يستمر حتسني كفاءة الطاقة بفضل االستثمارات.

ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ،ﺣﺴﺐ اﻟﻔﱰة واﻤﻟﻌﺪل اﻤﻟﺴﺘﻬﺪف) 2030-1990 ،ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
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ﻓﱰة اﻷﺳﺎس
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ال تتلقى أقل البلدان نموا ً إال جزءا ً ضئيالً من التمويل الدويل املوجه للطاقة املتجددة

بلغت التدفقات املالية الدولية إىل البلدان النامية لدعم الطاقة النظيفة واملتجددة
 14بليون دوالر يف عام  ،2018أي أقل بنسبة  35يف املائة مما كانت عليه يف عام
 .2017ويف الغالب ،تعزى هذه التقلبات السنوية إىل االختالفات يف االلتزامات
الكبرية املخصصة للطاقة الكهرومائية .وقد تلقت مشاريع الطاقة الكهرومائية
والطاقة الشمسية والطاقة احلرارية األرضية وطاقة الرياح  27يف املائة و  26يف املائة
و  8يف املائة و  5يف املائة من تدفقات عام  2018على التوايل .وال تزال تدفقات
املال العام ترتكز يف عدد قليل من البلدان .فعلى سبيل املثال ،تلقت األرجنتني
وباكستان وتركيا ونيجرييا واهلند  30يف املائة من إمجايل االلتزامات يف الفرتة بني
عامي  2010و  .2018ويف املقابل ،مل تتلق أقل البلدان منواً جمتمعة ،وعددها 46
بلداً ،سوى  20يف املائة من هذه االلتزامات خالل نفس الفرتة .ومعظم البلدان
اليت لديها أدىن مستويات الوصول إىل الكهرباء هي من أقل البلدان منواً (ال سيما
يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى) ،لكن العديد منها يتلقى متويالً عاماً دولياً أقل
بكثري من املتوسط العاملي عند قياسه على أساس نصيب الفرد.

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﱃ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ واﻤﻟﺘﺠﺪدة ،ﺣﺴﺐ ﻧﻮع
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ) 2018-2000 ،ﺑﻼﻳﻦﻴ اﻟﺪوﻻرات ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر وأﺳﻌﺎر اﻟﴫف ﻟﻌﺎم (2018
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تعزيز النمو االقتصادي
املطرد والشامل للجميع
واملستدام ،والعمالة 
الكاملة واملنتجة ،وتوفري
العمل الالئق للجميع

حىت قبل انتشار اجلائحة ،كان النمو االقتصادي العاملي قد تباطأ .وقد عطلت أزمة
كوفيد 19-األنشطة االقتصادية يف مجيع أحناء العامل وتسببت يف أسوأ ركود منذ
فرتة الكساد الكبري .ويف عام  ،2020بلغت اخلسائر يف عدد ساعات العمل 8,8
يف املائة على املستوى العاملي (مقارنة بالربع األخري من عام  ،)2019أي ما يعادل
فقدان  255مليون وظيفة بدوام كامل – أو حوايل أربعة أضعاف عدد الوظائف
الذي فقد خالل األزمة املالية العاملية يف الفرتة  .2009-2007ووضعت اجلائحة
العاملني يف العمالة غري الرمسية موضع اخلطر ،نظراً الفتقارهم إىل احلماية من املرض
أو اإلغالق .وتأثر العمال الشباب والنساء بشكل خاص باألزمة .ومن املتوقع ،مع
إطالق لقاحات كوفيد 19-واستمرار الدعم املايل والنقدي ،أن تشهد الواليات
املتحدة األمريكية والصني  -منواً قوياً يف عام  .2021ومع ذلك ،بالنسبة للعديد

عاملة حلساهبا اخلاص تعاين من ضعف السمع تكسب دخالً من خالل
إنتاج األواين الفخارية يف أديس أبابا ،إثيوبيا.
من البلدان األخرى ،سيبقى النمو االقتصادي دون اجتاهات ما قبل اجلائحة لفرتة
طويلة.

بالنسبة للعديد من البلدان ،يمكن أن يكون الطريق إىل االنتعاش االقتصادي طويالً ووعرا ً

منا االقتصاد العاملي بنحو  2يف املائة يف املتوسط يف الفرتة بني عامي  2014و .2018
ويف عام  ،2019مل يرتفع نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي إال بنسبة
 1,3يف املائة على املستوى العاملي ،ويُقدر أنه اخنفض بنسبة  4,6يف املائة يف عام
 .2020ومع انطالق اللقاحات واملساعدات احلكومية ،بدأ االنتعاش االقتصادي
العاملي يتحقق بقيادة الصني والواليات املتحدة .ومن املتوقع أن يرتفع نصيب الفرد
من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي بنسبة  4,3يف املائة يف عام  2021و  3,1يف املائة
يف عام  .2022غري أن من املتوقع ،بالنسبة للعديد من البلدان ،أال يعود النمو
االقتصادي إىل مستويات ما قبل اجلائحة إال يف عام  2022أو عام .2023
وبالنسبة ألقل البلدان منواً ،زاد الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي بنسبة  4,8يف املائة يف
عام  2019ومن املنتظر أن يكون قد اخنفض بنسبة  0,3يف املائة يف عام  2020بسبب
التعطل الناجم عن اجلائحة .ويُتوقع أن يعود منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي يف أقل
البلدان منواً إىل االنتعاش جمدداً يف عامي  2021و  - 2022ليصل معدله إىل 4,0
و  5,0يف املائة على التوايل .غري أن من املنتظر أن يبقى هذا النمو أدىن بكثري من الغاية
املستهدفة احملددة بنسبة  7يف املائة واملتوخاة يف خطة التنمية املستدامة لعام .2030
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أدت جائحة كوفيد 19-إىل خسائر فادحة يف الوظائف ،ال سيما بني الشباب والنساء

حبلول عام  ،2020بلغ معدل البطالة العاملي  6,5يف املائة ،بزيادة  1,1نقطة مئوية
عن العام السابق .وارتفع عدد العاطلني عن العمل يف مجيع أحناء العامل مبقدار 33
مليوناً ليصل إىل  220مليوناً .وخرج  81مليون شخص آخر من سوق العمل كلياً.
وقد سجلت أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب وأوروبا وأمريكا الشمالية
زيادات يف معدل البطالة ال تقل عن نقطتني مئويتني.
وتأثر الشباب والنساء بشكل خاص ،حيث بلغت اخلسائر يف العمالة ما نسبته 8,7
يف املائة و  5,0يف املائة على التوايل يف عام  ،2020مقارنة بـ  3,7يف املائة للكبار
و  3,9يف املائة للرجال .وقبل اجلائحة ،كان معدل البطالة بني الشباب ثالثة
أضعاف معدهلا بني الكبار .وخالل األزمة ،كانت النساء أكثر عرضة من الرجال
للخروج من القوى العاملة من أجل رعاية األطفال .وأدى هذا إىل زيادة الفجوات
القائمة منذ زمن طويل بني اجلنسني يف معدالت املشاركة يف القوى العاملة.
تقرير أهداف التنمية املستدامة2021 ،
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أدى االفتقار إىل شبكة أمان اجتماعي إىل ترك العمال غري الرسميني ملواجهة تداعيات كوفيد 19-بمفردهم
قبل اجلائحة ،كانت العمالة غري الرمسية متثل  60,2يف املائة من العمالة العاملية .وهذا
يعين أن بليونني من الناس يف مجيع أحناء العامل كانوا يعملون يف وظائف تفتقر إىل
احلماية األساسية ،مبا يف ذلك التغطية باحلماية االجتماعية .وحصة هؤالء العمال
أعلى بكثري يف أقل البلدان منواً ،حيث بلغت نسبة العمالة غري الرمسية من إمجايل
العمالة  88,7يف املائة يف عام  .2019وعلى الصعيد العاملي ،بلغت حصة العمالة غري
الرمسية  90,7يف املائة يف قطاع الزراعة ،مقارنة بـ  48,9يف املائة يف القطاع غري الزراعي.
وتشري التقديرات إىل أن ثالثة أرباع العاملني يف االقتصاد غري الرمسي ( 1,6بليون
شخص) تأثروا بشكل كبري بإجراءات اإلغالق و/أو كانوا يعملون يف القطاعات األكثر
تضرراً .ومن بني هؤالء ،كانت النساء ممثالت متثيال زائدا يف ما يسمى بالقطاعات عالية
اخلطورة :إذ بلغت نسبة النساء العامالت يف هذه القطاعات  42يف املائة ،باملقارنة
بنسبة الرجال البالغة  32يف املائة .ويواجه هؤالء العمال خماطر عالية للوقوع يف براثن
الفقر وسيواجهون حتديات أكرب يف استعادة سبل عيشهم خالل فرتة االنتعاش.
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أثّـر أسوأ عام سجلته السياحة الدولية عىل الدول الجزرية الصغرية النامية بشكل غري متناسب

ويؤثر االخنفاض اهلائل يف السياحة على مجيع املناطق ،مع تعرض املاليني من سبل
العيش واألعمال التجارية للخطر .كما يتعرض للخطر التقدم حنو حتقيق أهداف
التنمية املستدامة .ويتجلى األثر بشكل خاص يف الدول اجلزرية الصغرية النامية ،ألهنا
تعتمد أكثر من غريها من البلدان على السياحة كمصدر للدخل والعمالة .ومن بني
الدول اليت لديها بيانات متاحة ،ميثل إنفاق السياحة الداخلية  25يف املائة من الناتج
احمللي اإلمجايل يف املتوسط ،مقارنة مبا نسبته  5يف املائة بني الدول غري اجلزرية الصغرية
النامية اليت لديها بيانات .وقد متكن العديد من البلدان يف مجيع أحناء العامل من
التخفيف من تأثري األزمة من خالل سوق السياحة احمللية .على أن ذلك ليس بديالً
جمدياً بالنسبة للدول اجلزرية الصغرية النامية على األجل القصري ،ألهنا تعتمد اعتماداً
كبرياً على السياحة الدولية يف حني أن أسواقها احمللية صغرية نسبياً .ومن غري املتوقع
أن تعود السياحة الدولية إىل مستويات عام  2019قبل فرتة تصل إىل أربع سنوات،
مما يرتك أفقر الدول اجلزرية حمرومة من حيث التقدم حنو أهداف التنمية املستدامة.

يف العقد السابق للجائحة ،ارتفع الناتج احمللي اإلمجايل الناتج عن السياحة الدولية
مبعدل أعلى من بقية االقتصاد ،حيث بلغت نسبته  4,1يف املائة من الناتج احمللي
اإلمجايل العاملي يف عام  .2019على أن من املتوقع هلذا القطاع ،باعتباره أحد
القطاعات األكثر تضرراً من جائحة كوفيد ،19-أن يشهد انعكاساً يف هذا
االجتاه خالل عام  2020والسنوات القادمة .فقد اخنفض عدد السياح الدوليني
القادمني بشكل كبري بني عامي  2019و  - 2020من  1,5بليون سائح إىل 381
مليون سائح .وميثل هذا اخنفاضاً بنسبة  74يف املائة ،مما يعيد السياحة إىل
مستويات ما كانت عليه قبل  30عاماً .ويُرتجم ذلك إىل خسائر تقدر بنحو 1,3
تريليون دوالر يف نفقات السياحة الداخلية العاملية (إنفاق الزوار غري املقيمني) ،أي
أكثر من  11ضعفاً من اخلسائر اليت تسببت هبا األزمة املالية للفرتة -٢٠٠٧
 .2009ويقدر أن  100مليون إىل  120مليون وظيفة سياحية تعرضت للخطر
بسبب اجلائحة ،وأثر ذلك بشكل غري متناسب على النساء.

أدت الجائحة إىل زيادة عدد الشباب غري املنخرطني يف العمل أو املدرسة أو التدريب

يف عام  ،2019مل يشارك  22,3يف املائة من شباب العامل يف التعليم أو العمالة
أو التدريب ،وهي نسبة مل تظهر أي اخنفاض منذ أكثر من عقد .عالوة على
ذلك ،تشري األرقام الفصلية إىل أن معدل املشاركة يف التعليم أو العمالة أو
التدريب تراجع من الربع األخري من عام  2019إىل الربع الثاين من عام  2020يف
 42من أصل  49بلداً تتوفر لديها البيانات .على أن هذا ليس مفاجئاً ،فقد اشت ّد
يف عام  2020تأثر العمال الشباب بفقدان الوظائف باملقارنة بالعمال األكرب سناً.
كما تعرض التعليم التقين واملهين والتدريب أثناء العمل الضطرابات كبرية ،مما أجرب
الكثريين على ترك دراساهتم.
ويف مجيع أحناء العامل ،يزيد احتمال تعرض النساء الشابات للبطالة ولعدم االخنراط
يف التعليم أو التدريب مبعدل الضعفني باملقارنة باحتمال تعرض الرجال الشباب.
ويف عام  ،2019بلغ معدل مشاركة النساء الشابات يف التعليم أو العمالة أو
التدريب عاملياً  31,1يف املائة ،مقارنة مبعدل مشاركة الرجال الشباب البالغ 14,0
يف املائة .ونظراً ألن عدد النساء الاليت أُخرجن من القوى العاملة كان أكرب من
عدد الرجال أثناء اجلائحة ،فإن من املرجح أن تؤدي األزمة إىل تفاقم الفجوة بني
اجلنسني يف املشاركة يف التعليم أو العمالة أو التدريب.
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إقامة بُنى تحتية قادرة
عىل الصمود ،وتحفيز
التصنيع املستدام الشامل
للجميع ،وتشجيع االبتكار

بسبب التعريفات اجلمركية والتوترات التجارية بني االقتصادات املهيمنة يف العامل،
كان النمو العاملي يف الصناعة التحويلية قد أخذ باالخنفاض فعالً قبل جائحة
كوفيد .19-وعندما جاءت اجلائحة ،جرى تقييد حركة األشخاص والبضائع،
مما أدى إىل تعطيل سالسل القيمة العاملية ،فضالً عن قطاعات الصناعة التحويلية
والنقل على املستوى العاملي .وقد تضررت بشدة الصناعات الصغرية على وجه
اخلصوص .وأدى االفتقار إىل البنية التحتية القادرة على الصمود ،والنقص يف
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،واخلدمات األساسية ،إىل احل ّد من قدرة
البلدان على األداء وعلى التكيف مع الصدمات .ويكتسي التصنيع وحتسني البنية
التحتية وتعزيز االبتكار التكنولوجي من خالل زيادة االستثمار يف البحث والتطوير
أمهية أساسية لتمكني اجملتمع العاملي من بلوغ اهلدف  .9ويعد تطوير وإنتاج

عمال مصنع يف هراري ،زمبابوي ،ينتجون أقنعة الوجه.
لقاحات ضد كوفيد 19-يف وقت قياسي أحد األمثلة على قوة االبتكار
التكنولوجي الذي أعطى العامل سبباً لألمل.

شهد إنتاج الصناعة التحويلية العاملية انخفاضا ً بالغا ً بسبب أزمة كوفيد19-

القيمة املضافة للصناعات التحويلية إال  136دوالراً يف أقل البلدان منواً يف عام
 ،2020مقارنة بـ  4 296دوالراً يف أوروبا وأمريكا الشمالية.

أصابت اجلائحة قطاع الصناعة التحويلية بقوة أكرب من األزمة املالية العاملية للفرتة
 ،2009-2007مما أدى إىل اخنفاض يف اإلنتاج بنسبة  6,8يف املائة يف عام
 .2020واخنفضت حصة القيمة املضافة للصناعات التحويلية يف الناتج احمللي
اإلمجايل العاملي  -من عام  2019إىل عام  - 2020من  16,6يف املائة إىل 16,0
يف املائة .ويف  49من البلدان اليت تتوفر لديها بيانات ،اخنفض العمالة يف الصناعة
التحويلية مبتوسط  5,6يف املائة يف الربع الثاين من عام  2020و  2,5يف املائة يف
الربع الثالث من عام  ،2020مقارنة بنفس الفرتتني من عام  .2019بل إن اخلسائر
يف ساعات العمل كانت أكرب ،فقد بلغت ما نسبته  11,9يف املائة يف الربع الثاين
من عام  2020و  4,4يف املائة يف الربع الثالث من عام .2020
ويُتوقع أن تكون الصناعة التحويلية يف أقل البلدان منواً قد منت بنسبة تكاد ال تُذكر
تبلغ  1,9يف املائة يف عام  2020مقارنة بنسبتها اليت بلغت  8,7يف املائة يف عام
 .2019وارتفعت حصة القيمة املضافة للصناعات التحويلية يف الناتج احمللي
اإلمجايل هلذه البلدان من  10,1يف املائة يف عام  2010إىل  12,8يف املائة يف عام
 - 2020أي ببطء شديد ال مي ّكن تلك البلدان من حتقيق الغاية املستهدفة املتمثلة
يف مضاعفة تلك احلصة حبلول عام  .2030وعلى أساس نصيب الفرد ،مل تبلغ

ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻤﻟﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ) 2020-2006 ،ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
15

10

5

0

-5

2020

)ﺗﻮﻗﻌﺎت(

2018

اﻟﻌﺎﻟﻢ

2016

2014

2012

2008

2010

-10

2006

أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً

مع انهيار الطلب عىل السفر الجوي ،شهد الطريان أسوأ لحظة يف تاريخه

كان عام  2020كارثياً بالنسبة للطلب على السفر اجلوي .فقد اخنفض عدد ركاب
الرحالت اجلوية من  4,5باليني راكب على مستوى العامل يف عام  2019إىل  1,8بليون
راكب يف عام  ،2020أي بنسبة  60يف املائة .ونتيجة لذلك ،اخنفضت الوظائف اليت
تدعمها صناعة النقل اجلوي بنسبة  52,5يف املائة خالل عام  2020من  87,7مليون
وظيفة إىل  41,7مليون وظيفة .ومن املتوقع أن تبلغ اخلسائر املالية لشركات الطريان
 371بليون دوالر يف عام  ،2020فضالً عن خسائر إضافية بقيمة  115بليون دوالر
و  13بليون دوالر تكبدهتا املطارات ومقدمو خدمات املالحة اجلوية ،على التوايل.
وأضاف التغيري املستمر يف قائمة البلدان ذات الوجهة املفتوحة واملغلقة درجة من عدم
اليقني .وال يُتوقع أن يعود النقل اجلوي إىل مستويات ما قبل اجلائحة حىت عام
 .2024وينبغي على احلكومات أن تنسق وأن تفعل ما يف وسعها لدعم صناعة النقل
اجلوي الستعادة الوظائف املفقودة وإعادة االقتصاد العاملي إىل املسار الصحيح.
تقرير أهداف التنمية املستدامة2021 ،
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كان االنتعاش االقتصادي يف النصف األخري من عام  2020مدفوعا ً بتصنيع منتجات التكنولوجيا املتوسطة والعالية

ينعكس التحول اهليكلي ضمن الصناعة التحويلية بشكل أفضل يف التحول حنو
منتجات أكثر تعقيداً من الناحية التكنولوجية .وهتيمن املنتجات ذات التقنية املتوسطة
والعالية على الصناعة التحويلية يف االقتصادات الصناعية .ويف عام  ،2018بلغت حصة
الصناعات التحويلية ذات التقنية املتوسطة والعالية  49,0يف املائة يف املناطق املتقدمة
و 41,4يف املائة يف املناطق النامية ،مقارنة مبا نسبته  8,9يف املائة يف أقل البلدان منواً.
ويف النصف األول من عام  ،2020عانت الصناعة التحويلية العاملية من ركود حاد جنم
عن عمليات اإلغالق العاملية .ومع ذلك ،وحبلول الربعني الثالث واألخري من ذلك العام،
ظهرت عالمات االنتعاش يف معظم االقتصادات ،تقودها الصناعات التحويلية ذات
التقنية املتوسطة والعالية .وخالل الربع األخري من عام  ،2020سجلت هذه الصناعات
منواً بنسبة  4يف املائة تقريباً مقارنة بالفرتة نفسها من عام  .2019وكان هذا النمو مدفوعاً
بارتفاع الطلب على إلكرتونيات الكمبيوتر بسبب التحول العاملي حنو العمل من املنزل
والتعلم عن بعد والتجارة اإللكرتونية .وشهدت الصناعة التحويلية العاملية للمنتجات
ذات التقنية املنخفضة منواً سلبياً يف الربع األخري من عام  1,8 -( 2020يف املائة).
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تُع ّد زيادة االستثمار يف البحث والتطوير أمرا ً رضوريا ً إليجاد الحلول ألزمات من قبيل كوفيد19-

مل تكن أمهية االستثمار يف البحث والتطوير يف أي وقت كان أكثر وضوحاً مما هي
عليه اآلن .ويوضح التطور السريع للقاحات كوفيد 19-الدور احلاسم لالبتكار يف
األزمات غري املتوقعة .وقد كان االستثمار العاملي يف البحث والتطوير قد بلغ 2,2
تريليون دوالر (مبعادل القوة الشرائية) يف عام  ،2018ارتفاعاً من  1,4تريليون
دوالر يف عام  .2010ونتيجة لذلك ،ارتفعت نسبة االستثمار يف البحث والتطوير
من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي من  1,61يف املائة يف عام  2010إىل  1,73يف
املائة يف عام  .2018وقفز عدد الباحثني لكل مليون نسمة يف مجيع أحناء العامل
من  1 022يف عام  2010إىل  1 235يف عام .2018
على أن اجلائحة ليس األزمة الوحيدة اليت يواجهها العامل وهي لن تكون األخرية.
وجيب أن تستمر التزامات السياسات جتاه متويل البحث والتطوير ،ال سيما يف
االقتصادات النامية ،وأن يتم تعزيزها .وقد كان متوسط معظم املناطق النامية أقل
من املتوسط العاملي .فقد تراوح اإلنفاق على البحث والتطوير كحصة من الناتج
احمللي اإلمجايل من  0,37يف املائة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى إىل  0,86يف
املائة يف مشال أفريقيا وغرب آسيا .وبلغ متوسط هذا االنفاق  0,20يف املائة يف
أقل البلدان منواً والبلدان النامية غري الساحلية .وال يشكل ذلك إال جزءاً صغرياً
من نسبة االنفاق املقابل يف املناطق األكثر تقدماً.
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ال تزال الصناعات الصغرية يف أكثر البلدان فقرا ً تعاني من أجل
الحصول عىل االئتمان
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أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً
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ال تزال قطاعات شاسعة من سكان العالم غري قادرة عىل
االرتباط ،ال بالطرق الريفية وال من خالل الفضاء اإللكرتوني

يوفر االرتباط بالطرق الريفية للمزارعني وأسرهم وسيلة متكنهم من الوصول السهل إىل
األسواق ،فضالً عن الوصول إىل املرافق الصحية والتعليمية .وهذا يساعد يف احلد من الفقر
عن طريق رفع اإلنتاجية الزراعية ورحبية األعمال التجارية والعمالة .وتشري بيانات مؤشر
الوصول يف املناطق الريفية – وهو مؤشر يقيس نسبة األشخاص الذين يعيشون على مسافة
كيلومرتين من طريق سالك يف مجيع الفصول – من  25بلداً (معظمها بلدان نامية) للفرتة
من  2018إىل  2019إىل أن ما يقرب من  300مليون من أصل  520مليون من سكان
الريف يف البلدان اليت مشلها االستقصاء يفتقرون إىل إمكانية الوصول اجليد إىل الطرق.
ويف عام  ،2020كان مجيع سكان العامل تقريباً يعيشون ضمن نطاق شبكات اهلاتف
احملمول ،وقد كان ما نسبته  85يف املائة منهم حيصلون على تغطية بشبكات اجليل الرابع
( .)4Gوخالل الفرتة بني عامي  2015و  ،2020تضاعفت تغطية هذه الشبكات عاملياً.
ومع ذلك ،فإن “التغطية” ال تعين بالضرورة “االستخدام” :إذ أن نسبة السكان الذين
استخدموا االنرتنت يف عام  2019مل تصل إال إىل  51يف املائة ،مما يعين أن  3,7باليني
من الناس كانوا دون أي اتصال باإلنرتنت .ويف أقل البلدان منواً ،كان شخص واحد فقط
من بني كل مخسة أشخاص متصالً باإلنرتنت يف عام  ،2020أي أن هذه البلدان مل تتمكن
من بلوغ الغاية املتمثلة يف حتقيق وصول اجلميع بصورة ميسورة التكلفة إىل اإلنرتنت.

متس
تأثرت الصناعات الصغرية بشدة باجلائحة ،وال يزال العديد منها يواجه حتديات ّ
وجودها ذاته .ووفقاً لالستقصاءات املؤسسية اليت أجريت يف الفرتة من  2006إىل
 ،2020تستفيد شركة واحدة تقريباً من كل ثالث شركات صناعية صغرية من قرض أو
من خط ائتمان .وال يزال احلصول على االئتمان متفاوتاً عرب بلدان العامل ومناطقه.
فبلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وأقل البلدان منواً تعاين من نقص االئتمان أكثر
من غريها :إذ أن واحدة تقريباً من كل ست مؤسسة صناعية صغرية لديها قرض أو خط
ائتمان يف هذه البلدان ،مقارنةً بالنصف تقريباً يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب.
ومع أن بعض احلكومات استجابت للجائحة بتدابري للدعم االقتصادي  -بتحويل
األموال النقدية إىل الشركات ،أو تأخري سداد القروض أو إعادة متويل القروض
بشروط أكثر مالءمة  -فإن صناع السياسات يف أقل البلدان منواً واالقتصادات
الناشئة ال يتمتعون مبا يكفي من الوسائل لتوفري مثل هذه التدابري .ويف عامل ما بعد
اجلائحة ،سيلعب احلصول على التمويل دوراً أساسياً يف االنتعاش االقتصادي.
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الحد من انعدام املساواة
داخل البلدان وفيما بينها

قبل جائحة كوفيد ،19-كانت املقاييس املختلفة لعدم املساواة تسري يف االجتاه
الصحيح .واخنفضت معدالت عدم املساواة يف الدخل يف بعض البلدان .واستمرت
البلدان املنخفضة الدخل يف االستفادة من وضع التجارة التفضيلية .وكانت
تكاليف معامالت التحويالت آخذة يف االخنفاض .وكان لدى معظم البلدان اليت
تتوفر عنها البيانات سياسات تيسر اهلجرة املنظمة واآلمنة واملسؤولة .غري أن عدم
املساواة ال يزال قائما ،سواء يف الدخل أو الثروة أو الفرص أو غريها من األبعاد.
كما يواجه أولئك الذين يُعتربون مستضعفني أشكاالً من التمييز املتعدد واملتقاطع.
وتؤدي اجلائحة إىل تفاقم أوجه عدم املساواة القائمة داخل البلدان وفيما بينها
وهي تضرب أكثر الناس ضعفاً وأشد البلدان فقراً .ويكتسي التصدي لعدم املساواة
أمهية حامسة للحد من الضعف أمام الطوارئ الصحية وغريها من حاالت الطوارئ
ولتعزيز قدرة اجملتمعات على الصمود.

تعرب عائلة من أفريقيا منطقة “فسحة دارين” ،وهي جزء من غابة متتد عرب احلدود
بني كولومبيا وبنما .ويصف املهاجرون “فسحة دارين” بأهنا املرحلة األشد
خطورة واألكثر صعوبة يف رحلتهم إىل أمريكا الشمالية.

ارتفعت نسبة الالجئني عامليا ً بأكثر من ضعفها منذ عام 2010

حبلول منتصف عام  ،2020كان عدد األشخاص الذين فروا من بلداهنم وأصبحوا
الجئني بسبب احلرب والنزاع واالضطهاد وانتهاكات حقوق اإلنسان واألحداث
اليت ختل بالنظام العام بشكل خطري ،قد ارتفع إىل  24,5مليوناً ،وهو أعلى رقم
مت تسجيله إطالقاً .ففي مقابل كل  100 000شخص ،هناك  311الجئ خارج
بلدهم املنشأ ،أي أكثر من ضعف ما كانت عليه هذه النسبة يف عام .2010
ومن بني األشخاص املنحدرين من مشال أفريقيا وغرب آسيا ،ارتفعت نسبة الالجئني
من  579إىل  1 562لكل  100 000من السكان بني عامي  2010و  .2020وتعترب
اجلمهورية العربية السورية بلد املنشأ الرئيسي لالجئني منذ عام  .2014وارتفعت نسبة
األشخاص من أمريكا الالتينية والبحر الكارييب الذين فروا عرب احلدود الدولية وحصلوا
على احلماية الدولية من  80إىل  668لكل  100 000من السكان خالل نفس الفرتة.
وأثبت جائحة كوفيد 19-أهنا متثل حتدياً خاصاً بالنسبة لالجئني .ففي ذروة موجتها
األوىل يف نيسان/أبريل  ،2020أغلق  164بلداً حدوده كلياً أو جزئياً ،من بينها 99
بلداً مل متنح استثناءات مللتمسي اللجوء ،مما زاد من ضعف الفئات السكانية هذه.

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻼﺟﺌﻦﻴ ،ﺣﺴﺐ اﻤﻟﻨﻄﻘﺔ اﻤﻟﻨﺸﺄ 2010 ،و 2020
)ﻟﻜﻞ  100 000ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﻤﻟﻨﺸﺄ(
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* ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻤﻟﺆﴍ اﻟﻼﺟﺌﻦﻴ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﻦﻴ اﻟﺨﺎﺿﻌﻦﻴ ﻟﻮﻻﻳﺔ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻣﻢ اﻤﻟﺘﺤﺪة ﻹﻏﺎﺛﺔ وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻼﺟﺌﻦﻴ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻦﻴ .وﻳﺸﻤﻞ اﻤﻟﺆﴍ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﻦﻴ اﻟﻨﺎزﺣﻦﻴ ﰲ اﻟﺨﺎرج ﻏﺮﻴ اﻤﻟﺘﻤﺘﻌﻦﻴ ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﻼﺟﺊ ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ.

استمر االنخفاض يف عدم املساواة يف الدخل منذ األزمة
املالية العاملية؛ عىل أن الجائحة يمكنها أن تعكس هذا
االتجاه

عىل الرغم من أن آالف املهاجرين يفقدون حياتهم كل عام،
ال توجد لدى جميع البلدان سياسات شاملة بشأن الهجرة

حىت مع وجود قيود على التنقل عرب احلدود يف مجيع أحناء العامل بسبب
كوفيد ،19-يستمر عشرات اآلالف من األشخاص يف ترك أوطاهنم واخلروج يف
رحالت خطرة عرب الصحاري والبحار .ويف عام  ،2020مت تسجيل  4 186من
حاالت الوفاة واالختفاء على طرق اهلجرة يف مجيع أحناء العامل .ومع أن هذا العدد
يقل عما كانت عليه أعداد السنوات السابقة ،إال أن بعض طرق اهلجرة شهدت زيادة
يف الوفيات .فمن اجلدير بالذكر أن ما ال يقل عن  849شخصاً لقوا حتفهم يف
طريقهم إىل جزر الكناري يف عام  ،2020مقارنة بـ  210حالة وفاة مت تسجيلها يف عام
 2019و  45حالة يف عام  .2018وميكن أن يكون العدد احلقيقي للخسائر يف األرواح
على مستوى العامل أعلى ،فقد زادت اجلائحة من الصعوبات اليت تعرتض سبيل مجع
هذه البيانات .وتُظهر أحدث األرقام ،استناداً إىل  111بلداً لديها بيانات متاحة ،أنه
منذ عام  ،2019ال تتوفر جمموعة شاملة من تدابري السياسات لتسهيل اهلجرة وتنقل
األشخاص بشكل منظم وآمن ومنتظم ومسؤول إال لدى  54يف املائة من البلدان.
تقرير أهداف التنمية املستدامة2021 ،

579

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ

يعد مؤشر جيين أحد أكثر مقاييس عدم املساواة يف الدخل شيوعاً .وهو يرتاوح بني
الصفر و  ،100حيث يشري الصفر إىل أن الدخل يتم تقامسه بالتساوي بني مجيع
األشخاص ،ويشري  100إىل حالة قصوى حيوز فيها شخص واحد على كل الدخل.
وقبل كوفيد ،19-كان متوسط مؤشر جيين لألسواق الناشئة والبلدان النامية قد أخذ
يف االخنفاض .غري أن تقرير آفاق االقتصاد العاملي ،تشرين األول/أكتوبر 2020
الصادر عن صندوق النقد الدويل ،يق ّدر أن اجلائحة ستزيد متوسط مؤشر جيين هلذه
البلدان مبقدار  2,6نقطة إىل ( 42,7أي زيادة بنسبة  6يف املائة) .وسيؤدي ذلك إىل
عكس اجتاه االخنفاض يف عدم املساواة منذ األزمة املالية العاملية لعام  .2008أما
بالنسبة للبلدان املنخفضة الدخل ،فإن من املتوقع أن يكون األثر أكرب ،على الرغم
من أن هذه البلدان أحرزت تقدماً أقل يف احلد من عدم املساواة منذ عام .2008
46

account for

m edge.

bubble and

end.

السياسات املالية التي تساعد يف تشكيل مجتمعات أكثر إنصافا ً ال تلعب إال دورا ً صغريا ً يف البلدانم
املنخفضة الدخل

أﺛﺮ اﻟﴬاﺋﺐ اﻤﻟﺒﺎﴍة واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﺷﺒﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﲆ إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ،
ﺣﻮاﱄ ﻋﺎم 2017

تعترب الضرائب والتحويالت النقدية والعينية من أكثر اآلليات فعالية لدى احلكومات
للحد من عدم املساواة على املستوى االقتصادي .ويوفر االختالف يف مؤشر جيين
قبل الضرائب والتحويالت االجتماعية وبعدها مقياساً ملدى فعالية هذه السياسات
يف إعادة توزيع الدخل واحلد من عدم املساواة .ويف سياق كفاح البلدان للتعايف من
أثار أشد
أزمة كوفيد ،19-أصبح هلذا النوع من االستجابة بتدابري السياسة املالية ٌ
أمهية فيما يتعلق بتوزيع الدخل.
وتُظهر بيانات  77بلداً بني عامي  2013و  2018وجود فوارق هامة بني البلدان
يف آثار الضرائب املباشرة والتحويالت النقدية على احلد من عدم املساواة .وبشكل
عام ،فإن هذه اآلثار أكرب يف البلدان ذات الدخل العايل ،حيث يشهد فيها مؤشر
جيين اخنفاضاً متوسطاً مبقدار  10نقاط مئوية ،مقارنة بنقطة مئوية واحدة فقط بني
البلدان املنخفضة الدخل .وميكن جزئياً تفسري هذا احلجم األكرب إلعادة التوزيع
بأن قاعدة الضرائب الشخصية أكرب بكثري يف البلدان ذات الدخل العايل ،مما حي ّد
من عدم املساواة بشكل مباشر عن ما يدفع األفراد األكثر ثراءً نسبة أكرب من
دخلهم كضرائب ،فضالً عن توفري الدعم لربامج احلماية االجتماعية.
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اﻤﻟﺘﻮﺳﻂ اﻷﻋﲆ
ﻣﺆﴍ ﺟﻴﻨﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻤﻟﺎﱄ
)ﻛﺪﺧﻞ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﴫف ﺑﻪ(

أﺛﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻤﻟﺎﱄ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ

0

ﻣﺆﴍ ﺟﻴﻨﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻤﻟﺎﱄ
)ﻛﺪﺧﻞ ﺳﻮﻗﻲ(

انخفاض الدخل نسبيا ً يعني أن الكثريين قد تُركوا خلف الركب

قياس نسبة السكان الذين يعيشون دون  50يف املائة من متوسط الدخل الوطين
مفيد لرصد مستوى واجتاهات اإلدماج االجتماعي والفقر النسيب وعدم املساواة
داخل البلد .وإذا منا املتوسط مبرور الوقت ،يف مقابل زيادة نسبة السكان الذين
يعيشون حتت  50يف املائة من متوسط الدخل ،فإن هذا يعين أن أفقر الناس
يتخلفون عن الركب من الناحية النسبية .وتُظهر أحدث التقديرات أنه ،يف بعض
البلدان ،يعيش ما يصل إىل  25يف املائة من السكان على أقل من نصف متوسط
الدخل .ويف املتوسط ،يعيش  13يف املائة من السكان على دخل منخفض نسبياً
عرب  104بلدان تتوفر لديها بيانات ،على أن هناك فوارق كبرية بني املناطق .ففي
بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،يعيش يف املتوسط ما يقرب من
واحد من كل مخسة أشخاص على أقل من نصف متوسط الدخل الوطين ،مع أنه
مت إحراز بعض التقدم يف كثري من البلدان منذ عام  .2010ويعيش حوايل  9يف
املائة من الناس على أقل من متوسط الدخل الوطين يف بلدان وسط وجنوب آسيا،
وهو أدىن مستوى بني مجيع املناطق.

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن دون  50ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ،
ﺣﻮاﱄ ﻋﺎم ) 2017ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
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ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﺸﻜﻞ إﱃ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت ﻏﺮﻴ ﻣﺮﺟﺤﺔ ﻋﱪ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺘﺎﺣﺔ داﺧﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ .وﻳﺠﺐ ﺗﻮﺧﻲ
اﻟﺤﺬر ﰲ ﺗﻔﺴﺮﻴ اﻟﻔﻮارق ﰲ اﻤﻟﺴﺘﻮﻳﺎت ،ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻠﻴﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺼﺎءات اﻟﺪﺧﻞ واﻻﺳﺘﻬﻼك ﰲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﻠﺪان.

وصلت تكاليف التحويالت إىل أدنى مستوى لها عىل اإلطالق ،ولكن ال يزال يتعني بذل املزيد من الجهود لتحقيق
الغاية املتفق عليها
على مدى العقد املاضي ،مت إحراز تقدم كبري يف خفض تكلفة معامالت
التحويالت .ففي عام  ،2011بلغ متوسط التكلفة العاملية إلرسال  200دوالر
أمريكي ما نسبته  9,3يف املائة .وعلى الرغم من اجلائحة ،بلغت تكلفة إرسال
األموال مستوى قياسية يف اخنفاضه بلغ  6,5يف املائة يف الربع األخري من عام
 .2020ويف ذلك العام ،كان إرسال األموال إىل أوقيانوسيا (باستثناء أسرتاليا
ونيوزيلندا) وإىل أفريقيا جنوب الصحراء الكربى هو األعلى تكلفة  -إذ بلغت
هذه التكلفة ما نسبته  9,1يف املائة و  8,5يف املائة ،على التوايل – مع أنه مت
إحراز تقدم كبري يف كلتا املنطقتني منذ عام  .2011واخنفضت تكاليف التحويالت
يف خمتلف املناطق بشكل عام منذ عام  ،2011ولكن التكلفة يف منطقة وسط
وجنوب آسيا اخنفضت حىت اآلن إىل ما دون احلد األدىن املستهدف البالغ  5يف
املائة .وتظل اجلهود املنسقة من قبل السلطات العامة ومقدمي اخلدمات واملنظمات
غري احلكومية ضرورية لتحقيق الغاية املستهدفة املتمثلة يف متوسط تكلفة عاملية
بنسبة  3يف املائة ،فضالً عن خفض تكاليف املرسلني جلميع املناطق بنسبة
 5يف املائة أو أقل حبلول عام .2030

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إرﺳﺎل  200دوﻻر ﺣﺴﺐ اﻤﻟﻨﻄﻘﺔ ،ﰲ ﻋﺎﻣﻲ  2011و ) 2020ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
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وﺳﻂ وﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

5,0

اﻟﻌﺎﻟﻢ

6,5
8

*

6

4

2

0

2011

ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا.
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جعل املدن واملستوطنات
البرشية شاملة وآمنة 
ومرنة ومستدامة

أصبحت املدن يف كثري من البلدان بؤراً لكوفيد ،19-مما كشف نقاط ضعفها
النامجة عن االفتقار إىل السكن املالئم وبأسعار معقولة ،وعدم كفاية أنظمة الصحة
العامة ،وعدم كفاية البنية التحتية احلضرية مثل املياه والصرف الصحي وخدمات
النفايات والنقل العام واألماكن العامة املفتوحة .وأدى عدم املساواة املتجذر إىل آثار
غري متناسبة مرتبطة باجلائحة وقعت على املهاجرين واملشردين والذين يعيشون يف
األحياء الفقرية احلضرية واملستوطنات غري الرمسية .ومع ذلك ،برزت بعض املدن يف
سياق االستجابة لألزمة ،كمحركات لالنتعاش االقتصادي وكمراكز لالبتكار
وحمفزات للتحول االجتماعي االقتصادي .ويتيح التعايف من اجلائحة الفرصة إلعادة
التفكري يف املناطق احلضرية وإعادة تصورها كمراكز للنمو املستدام والشامل للجميع.

متتد “فافيال” ،أو احلي الفقري ،يف ضواحي سلفادور دي باهيا بالربازيل.

أدت الجائحة إىل تفاقم محنة سكان األحياء الفقرية ،وزادت من تهميش فئات كانت ضعيفة أصالً

بني عامي  2014و  ،2018ارتفعت نسبة سكان احلضر الذين يعيشون يف األحياء
الفقرية يف مجيع أحناء العامل من  23يف املائة إىل  24يف املائة ،مما يُرتجم إىل أكثر من
بليون من السكان يعيشون يف األحياء الفقرية .ويقع أكرب انتشار لسكان األحياء
الفقرية يف ثالث مناطق :شرق وجنوب شرق آسيا ( 370مليوناً) ،وأفريقيا جنوب
الصحراء الكربى ( 238مليوناً) ،ووسط وجنوب آسيا ( 226مليوناً) .ومن النادر أن
تراعى احتياجات وخماوف هؤالء الناس يف التخطيط احلضري التقليدي ويف التمويل
وصنع السياسات ،مما يرتك شرحية كربى من سكان العامل تتخلف وراء الركب.
وقد أثرت اجلائحة بشكل غري متناسب على األسر املعيشية ذات الدخل املنخفض
وعلى العاملني يف القطاع غري الرمسي .وأدى ذلك إىل مزيد من االرتفاع يف عدد
سكان األحياء الفقرية والسكان الذين تدهورت ظروفهم املعيشية ،مما زادهم ضعفاً
على ضعف .وإذا مل تتخذ إجراءات متضافرة من جانب احلكومات على مجيع
املستويات ،وبالتعاون مع اجملتمع املدين وشركاء التنمية ،فإن عدد سكان األحياء
الفقرية سيستمر يف االرتفاع يف معظم البلدان النامية.

ﻧﺴﺒﺔ ﺳﻜﺎن اﻟﺤﴬ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ أﺣﻴﺎء ﻓﻘﺮﻴة ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﺎرة2018 ،
)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

20,9

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

23,7

*

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ

25,6

ﴍق وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

27,2

وﺳﻂ وﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

31,2

اﻟﻌﺎﻟﻢ

23,9
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ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا.

لفتت الجائحة االنتباه إىل الحاجة إىل وسائل نقل عام آمنة ويمكن الوصول إليها واالعتماد عليها

يُرتجم سوء التخطيط واإلدارة يف التوسع احلضري إىل انفصام بني توفري البنية التحتية
من جهة والتجمعات السكنية من جهة أخرى ،مما يؤدي إىل عدم كفاية شبكات
الشوارع ونقص أنظمة النقل اليت ميكن االعتماد عليها .ويقلل ذلك من قدرة املدن
على االستفادة من وفورات احلجم والتجميع .ويعيش حوايل نصف سكان العامل
فقط على مسافة  500مرت سرياً على األقدام من أنظمة للنقل منخفضة السعة (مثل
احلافالت أو الرتام) وضمن مسافة  1 000مرت من األنظمة عالية السعة (مثل
القطارات والعبّارات) ،وفقاً لبيانات عام  2019املأخوذة من  610مدن يف  95بلداً.
وقد تعطلت أثناء اجلائحة إمكانية الوصول إىل وسائل النقل العام إىل ح ّد كبري
بإجراءات ترتاوح من اإلغالق اجلزئي والتوجيهات بشأن خفض القدرات
االستيعابية إىل اإلغالق التام للشبكات .ومع استمرار مواجهة اجلائحة ،يتعني
على البلدان واملدن أن توفر خيارات ألنظمة النقل العام ميكن الوصول إليها
واالعتماد عليها بصورة آمنة وموثوقة .وينبغي أن تتكامل هذه األنظمة بشكل
جيد مع الدروب املخصصة للمشي وركوب الدراجات من خالل سياسات طويلة
األجل وخطط للتنقل احلضري املستدام واستثمارات موجهة.
تقرير أهداف التنمية املستدامة2021 ،

ﻧﺴﺒﺔ ﺳﻜﺎن اﻟﺤﴬ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم) 2019 ،ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
32,9

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ

33,4

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

34,0

وﺳﻂ وﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
ﴍق وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

38,1

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

50,3

أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

75,2

أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا

82,8

اﻟﻌﺎﻟﻢ

49,5
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ﻣﻼﺣﻈﺔ :اﺳﺘﻨﺎدا ً إﱃ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ  610ﻣﺪن 28 :ﰲ أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا ،و  94ﰲ وﺳﻂ وﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ ،و  102ﰲ ﴍق
وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ ،و  63ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ ،و  97ﰲ أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ،
و  85ﰲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى ،و  141ﰲ ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ.

48

ge.

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

56,2

*

unt for

e and

ال تزال املناطق الحرضية يف العالم قارصة جدا ً عن بلوغ الغاية املستهدفة لتوفري الشوارع واألماكن العامة املفتوحة

تتطلب أي استجابة مستقبلية للجائحة وغريها من املخاطر الصحية إعادة التفكري
بشكل عاجل يف املساحات العامة احلضرية .وتكمن يف صميم عملية إعادة
التشكيل هذه مسألة املساحات العامة املفتوحة ،ال سيما الشوارع ومناطق
االستجمام .وعلى سبيل املثال ،حيقق التوفري املالئم للشوارع اخلدمات أيضاً
للمشاة وراكيب الدراجات ،ويؤدي ،مقرتناً بالتطورات املختلطة ،إىل تعزيز استخدام
وسائل النقل غري اآللية .وال يعترب ذلك صحياً فقط للمقيمني إذ ميكنه أيضاً تقليل
خماطر كوفيد 19-خبفض االزدحام يف أنظمة النقل العام.
وتبلغ حصة املساحات احلضرية املخصصة للشوارع واألماكن العامة املفتوحة على
املستوى العاملي حوايل  16يف املائة يف املتوسط ،وفقاً لبيانات مأخوذة يف عام
 2020من عينة تضم  911مدينة يف  114بلداً .على أن هذه النسبة أقل بكثري
من النسبة اليت يوصي هبا موئل األمم املتحدة ،وهي  30يف املائة ،للشوارع
واألماكن العامة ،مع إضافة  10إىل  15يف املائة لألماكن العامة املفتوحة .قد
تكون مهمة مضاعفة احلصص احلالية من األراضي املخصصة للشوارع واألماكن
املفتوحة معركة شاقة يف البداية .غري أن اجلائحة ذ ّكرتنا بأن هذه التغيريات
والتعديالت الطويلة األجل ميكن أن تقلل من املخاطر وأن تعزز يف الوقت نفسه
جعل املدن أكثر صحة وأصلح للحياة فيها.

ﻧﺴﺒﺔ اﻤﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺤﴬﻳﺔ اﻤﻟﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺸﻮارع واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻤﻟﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﲆ اﻤﻟﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻤﻟﻲ
)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

9,4

*

ﴍق وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

11,5

وﺳﻂ وﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

12,7

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

13,7

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

17,4
18,4

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ

18,4

أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا

19,8

اﻟﻌﺎﻟﻢ

15,8
20

15

*

ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا.

10

0

5

ﻣﻼﺣﻈﺔ :اﺳﺘﻨﺎدا ً إﱃ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ  911ﻣﺪﻳﻨﺔ ﰲ  114ﺑﻠﺪاً 28 :ﻣﺪﻳﻨﺔ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﻦ ﰲ أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا ،و  119ﻣﺪﻳﻨﺔ ﰲ
 22ﺑﻠﺪا ً ﰲ أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،و  141ﻣﺪﻳﻨﺔ ﰲ  19ﺑﻠﺪا ً ﰲ ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ ،و  253ﻣﺪﻳﻨﺔ ﰲ
 21ﺑﻠﺪا ً ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ ،و  84ﻣﺪﻳﻨﺔ ﰲ  18ﺑﻠﺪا ً ﰲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء
اﻟﻜﱪى ،و  196ﻣﺪﻳﻨﺔ ﰲ  14ﺑﻠﺪا ً ﰲ وﺳﻂ وﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ ،و  80ﻣﺪﻳﻨﺔ ﰲ  12ﺑﻠﺪا ً ﰲ ﴍق وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ،
و  10ﻣﺪن ﰲ  6ﺑﻠﺪان ﰲ أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا.

تتبنى البلدان بشكل متزايد سياسات حرضية وطنية تعترب أساسية إلدارة املخاطر املرتبطة بالجوائح وغريها 
من املخاطر

ومع تأثري كوفيد 19-بشكل غري متناسب على املناطق احلضرية ،هناك حاجة
ماسة لتحديث السياسات احلضرية الوطنية احلالية ،وذلك هبدف إعادة تصميم
التشكيالت احلضرية بصورة متكنها من االستعداد للمخاطر احلالية واملستقبلية
ومن مواجهتها وبناء القدرة على الصمود أمامها.

تشكل السياسات احلضرية الوطنية جمموعة متماسكة من املبادئ التوجيهية اليت مت
تطويرها بصورة تعاونية مع مجيع أصحاب املصلحة الذين يعززون التنمية احلضرية
التحويلية واإلنتاجية والشاملة للجميع واملنصفة والقادرة على الصمود بيئياً على
األجل الطويل .وميكن هلذه السياسات ،عندما تنفذ بشكل جيد ،أن تتصدى
بنجاح للتحديات املتعددة األبعاد والبعيدة املدى اليت يطرحها التوسع احلضري.
وهي حتقق ذلك جزئياً من خالل ضمان التكامل والتنسيق القطاعي واإلقليمي
وعلى مستوى الواليات.
وتتبىن البلدان يف مجيع أحناء العامل بشكل متزايد سياسات حضرية وطنية .وحىت آذار/
مارس  ،2021وضع  156بلداً سياسات كهذه .وكان ما يقرب من نصف هذه
البلدان قد دخل مرحلة التنفيذ بالفعل ،يف حني أن  40يف املائة منها كان يف املراحل
األوىل من عملية وضع السياسات ،وأن  12يف املائة منها كان يرصد ويقيم مدى
جودة أداء هذه السياسات .وختتلف مراحل تطوير السياسة احلضرية الوطنية حسب
املنطقة .ففي أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية وشرق وجنوب شرق آسيا،
وجد قيد التنفيذ ما ال يقل عن ثالثة أرباع السياسات احلضرية الوطنية .وعلى عكس
ذلك ،فإن منطقيت أوقيانوسيا (باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا) ومشال أفريقيا وغرب آسيا
ختلفتا كثرياً عن الركب ،حيث ال يزال حوايل  60يف املائة من السياسات احلضرية يف
املراحل األوىل من التطوير ،مبا يف ذلك مراحل دراسات اجلدوى والتشخيص والصياغة.

ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﴬﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ) 2020 ،ﻋﺪد اﻟﺒﻠﺪان(
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺣﴬﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ
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دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى
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ضمان وجود أنماط
استهالك وإنتاج
مستدامة

أثر
للنمو السكاين العاملي املقرتن باستخدام املوارد الطبيعية بصورة ال ميكن أن تستمر ٌ
مدمر على كوكبنا  -فهو يدفع بعجلة تغري املناخ ،ويدمر الطبيعة ،ويزيد مستويات
التلوث .ويف مجيع أحناء العامل ،يتم كل دقيقة شراءُ مليون قنينة بالستيكية للشرب ،كما
يتم كل عام رمي  5تريليونات من األكياس البالستيكية ذات االستخدام غري املتكرر.
وقد زادت “البصمة املادية” العاملية بنسبة  70يف املائة بني عامي  2000و .2017
وهناك خسائر بنحو  14يف املائة من األغذية يف العامل على طول سلسلة التوريد قبل
الوصول إىل مستوى البيع بالتجزئة .ولدينا اليوم فرصة تارخيية لتصميم اسرتاتيجية
حتويلية للتعايف من كوفيد 19-مت ّكن من بناء اقتصادات وجمتمعات مستدامة قادرة على
الصمود .فقد حان الوقت لألخذ كلياً بالفصل بني النمو االقتصادي والتدهور البيئي،
وخلفض انبعاثات الكربون ،وحتسني كفاءة املوارد ،وتعزيز أمناط احلياة املستدامة.

عامل يعمل يف يف مرفق لتفكيك األجهزة االلكرتونية يف رواندا .وقد أدى
استثمار يف صندوق رواندا األخضر إىل تصميم اسرتاتيجية وطنية إلدارة
ٌ
املخلفات اإللكرتونية يف رواندا وإىل تنفيذها إلعادة تدوير النفايات
اإللكرتونية ،وإىل إنشاء مرفق للتفكيك.

معدل النمو الرسيع الستهالك املوارد الطبيعية غري مستدام

على الصعيد العاملي ،ارتفع االستهالك املادي احمللي للفرد ،وهو إمجايل كمية املواد
اليت يستخدمها االقتصاد مباشرة لتلبية احتياجاته االستهالكية ،بأكثر من  40يف
املائة خالل الفرتة بني عامي  2000و  - 2017من  8,7أطنان مرتية إىل 12,2
طن مرتي .وشهدت مجيع املناطق باستثناء أوروبا وأمريكا الشمالية وأسرتاليا
ونيوزيلندا زيادات كبرية يف هذا االستهالك خالل العقدين املاضيني .فقد زادت
منطقة شرق وجنوب شرق آسيا استهالكها املادي إىل أكثر من ضعفيه ،مما يرجع
أساساً إىل التصنيع .على أن استخدامات املوارد الطبيعية والفوائد ذات الصلة به،
إىل جانب ما يرتتب عليه من آثار بيئية ،موزعة بشكل غري متساو عرب البلدان
واملناطق .ويتطلب مسار االستهالك واإلنتاج املستدامني األخذ بنُهج االقتصاد
الدائري ،املصممة للحد من النفايات والتلوث أو القضاء عليهما بشكل كامل،
واحلفاظ على املنتجات واملواد قيد االستخدام ،وجتديد النظم الطبيعية.

ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻤﻟﺤﲇ اﻤﻟﺎدي 2000 ،إﱃ ) 2017ﺑﺎﻟﻄﻦ اﻤﻟﱰي ﻟﻠﻔﺮد(
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هناك تفاوت يف التقدم املحرز نحو تعزيز اإلنتاج واالستهالك املستدامني

يعد التحول إىل أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة شرطاً أساسياً للتمكن من
مواجهة األزمات العاملية ،مبا يف ذلك تغري املناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث،
وهو أمر أساسي لتحقيق التنمية املستدامة .وهناك اجتاه إجيايب يف تطوير األدوات
واالسرتاتيجيات الوطنية اهلادفة إىل دعم هذا التحول .وحبلول عام  ،2020أبلغ
 83بلدا واالحتاد األورويب عن  700سياسة ونشاط للتنفيذ ضمن إطار العمل
العشري للربامج املتعلقة بأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة .غري أن عدد هذه
السياسات وأنشطة التنفيذ مل يبلغ إال  50سياسة ونشاط تنفيذ يف أفريقيا جنوب
الصحراء الكربى ،مقارنة بـ  374يف أوروبا وأمريكا الشمالية.
وحىت كانون األول/ديسمرب  ،2020أبلغ  40بلداً عن سياسات أو خطط عمل (أو
ما يعادهلا من الرتتيبات القانونية) للمشرتيات العامة املستدامة ،تشجع على شراء
منتجات سليمة بيئياً وموفرة للطاقة ،وتعزز ممارسات أكثر حتلياً باملسؤولية االجتماعية
يف جمايل املشرتيات وسالسل التوريد املستدامة.

تقرير أهداف التنمية املستدامة2021 ،

اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ أﺑﻠﻐﺖ ﻋﻦ ﺧﻄﻂ ﻋﻤﻞ أو ﺳﻴﺎﺳﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك واﻹﻧﺘﺎج اﻤﻟﺴﺘﺪاﻣﻦﻴ،
دورة اﻹﺑﻼغ ﻟﻠﻔﱰة  2019-2017ودورة اﻹﺑﻼغ ﻟﻌﺎم 2020

دورة اﻹﺑﻼغ ﻟﻌﺎم 2020

دورة اﻹﺑﻼغ ﻟﻠﻔﱰة 2019-2017

ﻣﻼﺣﻈﺔ :اﻟﺤﺪود واﻷﺳﻤﺎء اﻤﻟﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ أﻋﻼه ،واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻤﻟﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻻ ﺗﻌﻨﻲ أن اﻷﻣﻢ اﻤﻟﺘﺤﺪة ﺗﻘﺮﻫﺎ أو ﺗﻘﺒﻠﻬﺎ رﺳﻤﻴﺎ.
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تستمر النفايات اإللكرتونية يف االنتشار وال يجري التخلص منها بصورة مسؤولة

يف عام  ،2019أنتج العامل  53,6مليون طن مرتي من نفايات املعدات اإللكرتونية
والكهربائية (النفايات اإللكرتونية) ،بزيادة أكثر من  20يف املائة منذ عام .2014
فقد أنتج كل شخص حوايل  7,3كيلوغرامات من النفايات اإللكرتونية يف عام
 ،2019ومل خيضع إال  1,7كيلوغرام منها لتوثيق إدارهتا بطريقة مستدامة بيئياً.
ويؤدي التخلص من النفايات اإللكرتونية بصورة غري سليمة إىل إطالق مواد
كيميائية سامة يف الرتبة واملياه ،مما يعرض البيئة وصحة اإلنسان للخطر .كما
يتسبب يف خسارة كبرية يف املواد اخلام النادرة والعالية القيمة ،مثل الذهب والبالتني
والكوبالت والعناصر األرضية النادرة .وقد يوجد حالياً ما يصل إىل  7يف املائة من
ذهب العامل ضمن النفايات اإللكرتونية.
ومن املتوقع أن ينمو توليد النفايات اإللكرتونية مبقدار  0,16كيلوغرام للفرد سنوياً،
ليصل إىل  9,0كيلوغرامات للفرد يف عام ( 2030أو  74,4مليون طن مرتي إمجاالً).
ويف مقابل ذلك ،كان معدل النمو السنوي احملقق إلعادة تدوير النفايات اإللكرتونية
يف العقد املاضي  0,05كيلوغرام فقط للفرد .وجيب أن يرتفع هذا املعدل بعشرة
أضعاف على األقل لضمان إعادة تدوير مجيع النفايات اإللكرتونية حبلول عام .2030

اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﻤﻟﺘﻮﻟﺪة واﻤﻟﻌﺎد ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ ،ﰲ اﻟﻔﱰة ،2019-2010
وﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﻤﻟﺘﻮﻟﺪة ،و ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﻧﻤﻮ ﰲ إﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ،
) 2030-2020ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام ﻟﻠﻔﺮد(
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اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﻤﻟﺘﻮﻟﺪة
اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﻤﻟﻌﺎد ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ

اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﻤﻟﺘﻮﻟﺪة )ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻤﻟﺘﻮﻗﻊ(
ﺟﻤﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ وإﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ )ﻣﻌﺪل ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﻧﻤﻮ(

ال يزال التقدم املحرز يف التخلص من إعانات دعم الوقود األحفوري متفاوتاً ،مما يهدد تحقيق اتفاق باريس
وخطة عام 2030

توفر إعانات دعم الوقود األحفوري اليت تقدمها احلكومات حوافز إلنتاج
واستهالك الوقود األحفوري ،مثل الفحم والنفط اخلام والغاز الطبيعي ،على
حساب تطوير واستخدام الطاقة النظيفة واملتجددة .وهي تساهم يف أزمة املناخ
وتلوث اهلواء وتؤثر سلباً على الصحة العامة .وقد شهد دعم الوقود األحفوري
اخنفاضاً يف عام  2019ليصل إىل  432بليون دوالر بسبب اخنفاض أسعار الوقود،
وأوقف اجتاهاً تصاعدياً شهده العامل يف عامي  450( 2017بليون دوالر) و 2018
( 548بليون دوالر) .ومن املتوقع أن ينخفض الدعم بشكل حاد يف عام 2020
نتيجة هلبوط الطلب بسبب جهود التخفيف من كوفيد 19-وصدمة أسعار
النفط .ويُرجح أن يكون هذا االخنفاض يف إعانات دعم الوقود األحفوري كنسبة
من الناتج احمللي اإلمجايل أقل مما كان متوقعاً ،وذلك بسبب تزامنه مع اخنفاض يف
الناتج احمللي اإلمجايل يف مجيع أحناء العامل يف عام  .2020ومع هبوط أسعار الوقود
طوال العامني املاضيني ،اغتنم كثري من البلدان الفرصة لإلسراع باإلصالحات
وبإهناء اإلعانات تدرجيياً .على أن التقدم ال يزال متفاوتاً .ومع االرتفاع احلاد يف
أسعار الوقود يف عام  ،2021هناك أيضاً خطر الرتاجع والفشل يف الوفاء بااللتزامات
املقطوعة يف خطة التنمية املستدامة لعام  2030ويف اتفاق باريس.

إﻋﺎﻧﺎت دﻋﻢ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻤﻟﺤﲇ اﻹﺟﻤﺎﱄ ،ﰲ ﻋﺎﻣﻲ  2015و 2019
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عىل الرغم من التقدم املحرز ،ال تزال البلدان النامية لديها إمكانات هائلة غري مستغلة للطاقة املتجددة

على الصعيد العاملي ،شهدت منشآت القدرة املتجددة اجلديدة لتوليد الكهرباء تطوراً
ملحوظاً خالل العقد املاضي ،حيث جتاوزت قدرهتا قدرة املنشآت غري املتجددة
لتوليد الكهرباء منذ عام  2012وبشكل متواصل منذ عام  .2015ويف عام ،2018
وألول مرة ،مت تركيب غالبية منشآت القدرة املتجددة اجلديدة لتوليد الكهرباء يف
البلدان النامية .وميكن أن تُعزى الزيادة الكبرية يف القدرة يف هذه البلدان يف املقام
األول إىل تقبُّـل منشآت جديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح ،فقد زاد تركيب
معدات هاتني الفئتني بني عامي  2010و  2019مبعدل منو سنوي قدره  72يف املائة
و  22يف املائة ،على التوايل .،وتشري أحدث البيانات إىل أن قدرات الطاقة املتجددة
استمرت يف النمو مبعدل أعلى يف عام  ،2020على الرغم من كوفيد.19-
ويف عام  ،2019بلغت قدرة البلدان النامية من الطاقة املتجددة  219واطاً للفرد .على
أن قدرة الطاقة املتجددة بلغت  880واطاً للفرد يف البلدان املتقدمة ،أي أعلى بأربع
مرات من القدرة لدى البلدان النامية ،مما يشري إىل أنه ال يزال هناك جمال للنمو.

اﻟﻘﺪرة اﻤﻟﺮﻛﺒﺔ ﻋﲆ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻤﻟﺘﺠﺪدة ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ،
ﺑﻦﻴ ﻋﺎﻣﻲ  2010و ) 2019واط ﻟﻠﻔﺮد(
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اتخاذ إجراءات عاجلة 
ملكافحة تغري املناخ وآثاره

على الرغم من التباطؤ االقتصادي املرتبط باجلائحة ،فإن أزمة املناخ مستمرة بال هوادة
إىل حد كبري .وقد أدى االخنفاض املؤقت يف األنشطة البشرية إىل اخنفاض يف
االنبعاثات .غري أن تركيزات غازات االحتباس احلراري استمرت يف الزيادة يف عام
 ،2020لتصل إىل مستويات قياسية جديدة .وكان ذلك العام إحدى السنوات الثالث
األكثر دفئاً على اإلطالق ،حيث بلغ متوسط درجة احلرارة يف العامل حوايل  1,2درجة
مئوية فوق خط األساس  .1900-1850وال يزال العامل بعيداً عن املسار الصحيح يف
حتقيق الغاية املستهدفة يف اتفاق باريس واملتمثلة يف احلد من االحرتار العاملي حبيث ال
يزيد أكثر من  1,5درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة ،ويف الوصول إىل
مستوى الصفر يف انبعاثات ثاين أكسيد الكربون يف العامل ككل حبلول عام .2050
ويف مواجهة كارثة تلوح يف األفق ،يكتسب العمل بشأن املناخ زمخاً .ففي حزيران/
يونيه  ،2020مت إطالق محلة السباق حنو الصفر ( )Race to Zeroلتشكيل حتالف
من الشركات واملدن واملناطق واملستثمرين حول مبادرات الوصول إىل مستوى الصفر
يف انبعاثات ثاين أكسيد الكربون ،وحتديد نقاط حتول على املدى القريب ألكثر من
 20قطاعاً من قطاعات االقتصاد العاملي .ويف كانون األول/ديسمرب  ،2020كان
أكثر من ثلثي الناتج احمللي اإلمجايل العاملي يُنتج يف أماكن لديها غايات حمددة على

صورة جوية تُظهر اختفاء اجلليد عن قمة جبل كليمنجارو يف مجهورية تنزانيا املتحدة.
أساس “الوصول إىل مستوى الصفر حبلول عام  ،”2050سواء كانت هذه الغايات
فعلية أو معتزمة .ويغطي ذلك أكثر من نصف السكان واالنبعاثات يف العامل ككل.
لقد كشفت اجلائحة العاملية أوجه الضعف اليت تعاين منها البشرية .كما أظهرت
للعامل مدى الضرر الذي ميكن أن حتدثه أزمة تتضاءل مقارنة حباالت الطوارئ
املناخية الكربى .وال ب ّد لنا من أن نستجيب لنداء االستيقاظ هذا وأن نغتنم الفرصة
إلعادة البناء بطريقة حت ّد من االنبعاثات وتزيد القدرة على الصمود أمام تغري املناخ.

ستستمر انبعاثات غازات االحتباس الحراري يف الزيادة إذا لم تُتخذ خطوات حاسمة لتحويل االقتصادات نحو
الحياد الكربوني

يف عام  ،2015التزم  196طرفاً يف اتفاق باريس بتحويل منحنيات التنمية لديهم
حنو االستدامة ودعوا إىل احلد من االحرتار العاملي إىل ما دون  2درجة مئوية
 ومثالياً حبدود  1,5درجة مئوية  -فوق مستويات ما قبل الصناعة .وللتمكنمن حتقيق هذه األهداف ،جيب خفض انبعاثات ثاين أكسيد الكربون العاملية
بنسبة  45يف املائة حبلول عام  ،2030مقارنة مبستويات عام  ،2010وإيصاهلا إىل
مستوى الصفر حبلول عام  .2050على أن تركيزات غازات االحتباس احلراري
بلغت مستويات عالية جديدة يف عام  ،2019حيث جتاوز املتوسط العاملي
للكسور اجلزيئية لثاين أكسيد الكربون  410أجزاء يف املليون.
ويف عام  ،2020أدت جائحة كوفيد 19-إىل خفض األنشطة البشرية بشكل
كبري ،مما أدى إىل اخنفاض مؤقت يف انبعاثات ثاين أكسيد الكربون .وشهدت
البلدان املتقدمة أكرب اخنفاض ،حيث كان متوسط االخنفاض حنو  10يف املائة،
بينما اخنفضت االنبعاثات من البلدان النامية بنسبة  4يف املائة مقارنة بعام .2019
وعلى الرغم من االخنفاض املؤقت يف االنبعاثات عموماً يف عام  ،2020فإن
بيانات الوقت احلقيقي من مواقع حمددة ،مبا يف ذلك ماونا لوا يف الواليات املتحدة
األمريكية ،وكيب غرمي يف تسمانيا ،تشري إىل أن مستويات تركيز ثاين أكسيد
الكربون وامليثان وأكسيد النيرتوز استمرت يف الزيادة يف عام  .2020وحبلول كانون
األول/ديسمرب  ،2020عادت االنبعاثات بالكامل إىل االرتفاع ،وسجلت نسبة
أعلى بـ  2يف املائة باملقارنة بنفس الشهر يف عام  .2019ومع تعايف العامل من
اجلائحة ،من املتوقع أن يزداد ارتفاع االنبعاثات ما مل تُتخذ خطوات حامسة
لتحويل االقتصادات حنو احلياد الكربوين.

تقرير أهداف التنمية املستدامة2021 ،
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عىل الرغم من الجائحة العاملية ،تعمل البلدان عىل تعزيز العمل املناخي ،مع الرتكيز عىل التكيُّـف

تصف البلدان يف مسامهاهتا احملددة وطنياً اجلهود الطوعية اليت تبذهلا للحد من
االنبعاثات الوطنية والتكيف مع آثار تغري املناخ .ويُطلب من كل طرف يف اتفاق
باريس إعداد املسامهات احملددة وطنياً اليت ينوي حتقيقها ،وكذلك اإلبالغ عن
تلك املسامهات واحلفاظ عليها .وحىت أيار/مايو  ،2021قدم  192طرفاً أول
مسامهاهتم احملددة وطنياً إىل أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ .عالوة على
ذلك ،وحىت كانون األول/ديسمرب  ،2020كان  48من هذه املسامهات قد قُدم
كمسامهات جديدة أو حم ّدثة ،وهي متثل  75طرفاً وتغطي  30يف املائة من
االنبعاثات العاملية من غازات االحتباس احلراري يف عام  .2017وقد أُدرجت
معلومات التكيف يف  39من املسامهات الـ  48اجلديدة أو احملدثة .وتعمل البلدان
على وضع املزيد من الغايات واملؤشرات الكمية للتكيف ،وعلى حتديد الروابط بني
التكيف وأهداف التنمية املستدامة وأطر العمل األخرى .أما جماالت التكيف
ذات األولوية القصوى اليت مت حتديدها يف املسامهات فهي :األمن الغذائي وإنتاج
األغذية ،والنظم البيئية الربية ونظم األراضي الرطبة ،وموارد املياه العذبة ،وصحة
اإلنسان ،والقطاعات واخلدمات االقتصادية الرئيسية.
كما يعطي عدد متزايد من البلدان األولوية لصياغة وتنفيذ خطط وطنية للتكيف
بغية تعزيز جهودها للتكيف مع املناخ املتغري .وتشمل هذه اخلطط بناء الدفاعات
ضد الفيضانات ،أو إنشاء أنظمة اإلنذار املبكر من األعاصري ،أو التحول إىل
زراعة حماصيل مقاومة للجفاف .وحىت أيار/مايو  ،2021كان  125من أصل 154
من البلدان النامية يف طور صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية ،وقدم  22من
البلدان خططها إىل أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ .وتعمل البلدان
املتقدمة على تكثيف جهودها لتقدمي التوجيه التقين والدعم ألقل البلدان منواً
لتمكينها من تطوير هذه اخلطط وتنفيذها – خاصة وأهنا بلدان تعترب معرضة
بشكل خاص لتأثريات تغري املناخ.
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تساند زياد ُة الدعم املايل االنتقا َل العاملي إىل مستقبل يتميز بانخفاض االنبعاثات وبالقدرة عىل الصمود أمام تغري املناخ

يستمر التمويل املناخي الذي تقدمه البلدان املتقدمة النمو إىل البلدان النامية يف
االرتفاع ،مما يعكس التزاماً مستمراً بدعم االنتقال العاملي إىل مستقبل يتميز
باخنفاض االنبعاثات وبالقدرة على الصمود أمام تغري املناخ .وقد بلغ إمجايل
اف املدرجة يف املرفق األول التفاق باريس
التمويل املناخي الذي أبلغت عنه األطر ُ
متوسطاً سنوياً قدره  48,7بليون دوالر خالل الفرتة  .2018-2017وميثل هذا
زيادةً بنسبة  10يف املائة عن الفرتة  .2016-2015ويف حني أن أكثر من نصف
الدعم املايل املخصص للمناخ للفرتة  2018-2017كان موجهاً حنو أنشطة
التخفيف ،فإن حصة دعم التكيف آخذة يف االرتفاع ،إذ أن كثرياً من البلدان
بات يعطي األولوية يف تقدمي الدعم املايل للتكيف.
وقد تدفق ثلثا الدعم املايل املقدم يف الفرتة ( 2018-2017ما يعادل متوسطاً
سنوياً قدره  32,3بليون دوالر) من خالل القنوات الثنائية واإلقليمية وغريها ،بينما
ُوجه الثلث املتبقي من خالل املؤسسات والصناديق املتعددة األطراف ،مثل
صندوق املناخ األخضر .ويتزايد باطراد يف مجيع املناطق واجملموعات دعم صياغة
خطط التكيف الوطنية من خالل برنامج االستعداد التابع لصندوق املناخ
األخضر .وقدم أحد عشر بلداً نامياً  23اقرتاحاً ملشاريعها إىل الصندوق ،ومتت
املوافقة على  7منها  -بإمجايل بلغ  464مليون دوالر.
ويف الفرتة  ،2018-2017مثل الدعم املخصص للمناخ احلصة األكرب من إمجايل
التمويل املناخي ( 36,2بليون دوالر) .وتناقصت مع الوقت حصة الدعم
األساسي/العام (الدعم املايل املقدم إىل املؤسسات الثنائية واملتعددة األطراف دون
أن يُعترب خمصصاً للمناخ) ،من أكثر من  40يف املائة من اإلمجايل يف الفرتة
 2012-2011إىل حوايل  25يف املائة يف الفرتة .2018-2017

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

يعتمد أكثر من  3باليني شخص على احمليط يف كسب عيشهم ،ويتم تنفيذ أكثر
من  80يف املائة من جتارة البضائع العاملية عن طريق البحر .وتساهم احمليطات يف
القضاء على الفقر ،والنمو االقتصادي املستدام ،واألمن الغذائي .غري أن األنشطة
البشرية تقوض بشكل متزايد الفوائد اليت توفرها احمليطات .ويدفع ارتفاع انبعاثات
ثاين أكسيد الكربون بعجلة احرتار احمليطات وحتمضها وتناقص األكسجني منها،
مما يهدد النظم البيئية البحرية والسكان الذين يعتمدون عليها ويطغى على قدرة
احمليطات على التخفيف من تغري املناخ.
ويؤدي الصيد اجلائر إىل استنفاد األرصدة السمكية ،اليت يعاين ثلثها بالفعل من
فرط االستغالل .فامللوثات األرضية ،مبا يف ذلك التلوث بالبالستيك والصبيب
املتخم باملغذيات ومياه الصرف الصحي ،تؤثر سلباً على املوائل واجملتمعات
الساحلية .وهلذه التغيريات تداعيات طويلة األجل تتطلب توسيعاً عاجالً يف نطاق
محاية البيئات البحرية ،واالستثمار يف علوم احمليطات ،ودعم جمتمعات الصيد
احمللية الصغرية ،واإلدارة املستدامة للمحيطات.

يستفيد الصيادون احملليون يف منطقة البحر الكارييب من مشروع للمساعدة
على جتديد النظام اإليكولوجي البحري ،وإدارة املوارد البحرية مع حتسني
سوق مصاّئد األمساك ،وتطوير السياحة البيئية يف املناطق الساحلية.

تتطلب استدامة محيطاتنا جهوداً متجددة لحماية مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية

وتظل محاية مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية أمراً بالغ األمهية الستدامة احمليطات.
مثال من جنوب احمليط األطلسي بيانات التتبع
ويف اآلونة األخرية ،استخدم ٌ
الساتلية لـ  14نوعاً من الطيور البحرية والفقمة لتحديد مناطق التكاثر ومواقع
التغذية احلامسة للحفاظ على تلك األنواع وغريها .واستُخدمت هذه املعلومات
لتعديل إدارة منطقة حممية حبرية من خالل متديد فرتة إغالق مصائد األمساك
لشهرين وتوسيع نطاق العديد من مناطق احلظر الدائم للصيد ،مع السماح للصيد
التجاري بأن جيري بطريقة منظمة.

شهد نطاق املناطق البحرية احملمية زيادة كبرية ،حيث وصلت تغطية عام  2020إىل 7,74

يف املائة من املياه الساحلية واحمليطات العاملية .ولعله ال يزال من املمكن حتقيق الغاية
احملددة بـ  10يف املائة لعام  ،2020نظراً اما طرأ من تأخر يف كثري من املواقع اليت ُخطط
لتحديدها يف عام  2020بسبب كوفيد .19-وخالل الفرتة بني عامي  2000و ،2020
ارتفع متوسط نسبة مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية اليت تغطيها املناطق احملمية من 28
يف املائة إىل  44يف املائة .غري أن زيادة التغطية جرت بأسرع وترية يف منتصف العقد األول
من القرن احلادي والعشرين ،لتعود بعد ذلك إىل االستقرار .وعلى مدى السنوات اخلمس
املاضية ،مل ترتفع التغطية إال بنسبة  1يف املائة ،ويف املتوسط ،ظل أكثر من نصف كل
منطقة من مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية خارج نطاق أي شكل من أشكال احلماية.

يتزايد عدد املناطق امليتة يف املياه الساحلية يف العالم ككل بمعدل ينذر بالخطر

تواجه املناطق الساحلية ،اليت يسكنها ما يقرب من  40يف املائة من سكان العامل،
خماطر متزايدة من اختام املياه باملغذيات – أي تواجد املغذيات بشكل مفرط يف البيئات
الساحلية بسبب األنشطة البشرية .وتتمثل الدوافع الرئيسية الختام املياه باملغذيات يف
الصبيب املتخم باألمسدة ونفايات املاشية ومياه الصرف الصحي وتربية األحياء املائية
وانبعاثات النيرتوجني يف الغالف اجلوي .ويضر اختام املياه الساحلية بالبيئة وبسكان
املناطق الساحلية ،ويرتبط بتكاثر الطحالب الضارة ،ونقص األكسجني ،ونفوق
األمساك ،واندثار األعشاب البحرية ،وفقدان الشعاب املرجانية وموائل القيعان الصلبة
القريبة من الشاطئ ،واملخاطر الصحية للسباحني والصيادين .وقد ارتفع عدد املناطق
امليتة يف مجيع أحناء العامل – وهي مناطق املياه اليت تفتقر إىل األكسجني الكايف لدعم
احلياة البحرية  -من حوايل  400يف عام  2008إىل ما يقرب من  700يف عام .2019
وميكن رصد التغيريات يف اختام املياه باملغذيات بشكل غري مباشر من خالل حتليل
منو الطحالب وصبغة الكلوروفيل-أ (الصبغة الذي تعطي النباتات والطحالب لوهنا
األخضر) .وتُظهر البيانات الساتلية العاملية أن املناطق االقتصادية اخلالصة للبلدان
حتتوي على مستويات أعلى من الكلوروفيل-أ مقارنة بقيم خط األساس للفرتة
 .2004-2000على أنه ال تزال هناك بعض عالمات التقدم :فقد اخنفض تواتر
حاالت شذوذ الكلوروفيل-أ يف املناطق االقتصادية اخلالصة للبلدان بنسبة  20يف
املائة بني عامي  2018و  .2020كما أسفرت اجلهود املبذولة لتقليل مدخالت
تقرير أهداف التنمية املستدامة2021 ،

املغذيات يف املناطق الساحلية عن نتائج يف بعض املناطق؛ غري أن تكاثر الطحالب
يشري إىل أن اختام املياه الساحلية ال يزال ميثل حتدياً.
إﺗﺨﺎم اﻤﻟﻴﺎه ﺑﺎﻤﻟﻐﺬﻳﺎت واﻵﺛﺎر اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻨﻪ

ﺣﺠﺐ
ﺿﻮء اﻟﺸﻤﺲ

ﺗﻜﺎﺛﺮ اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ
 +اﻟﻌﻮاﻟﻖ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ

sunlight

اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر
واﻟﻨﻴﱰوﺟﻦﻴ

ﻳﺘﺪﻓﻖ اﻟﺼﺒﻴﺐ اﻟﺰراﻋﻲ واﻤﻟﻠﻮﺛﺎت اﻷﺧﺮى )ﺑﻤﺎ ﺗﺤﺘﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﻐﺬﻳﺎت( إﱃ اﻤﻟﺤﻴﻂ ﺑﻔﻌﻞ اﻷﻣﻄﺎر أو ﻣﻴﺎه اﻟﴫف ،ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﻧﻤﻮ
وﺗﻜﺎﺛﺮ اﻟﻌﻮاﻟﻖ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﻟﻄﺤﺎﻟﺐ ﻋﲆ اﻟﺴﻄﺢ وإﺿﻌﺎف ﺟﻮدة اﻤﻟﻴﺎه .وﻳﻤﻜﻦ ﻟﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ ﻫﺬا أن ﻳﺤﺠﺐ ﺿﻮء اﻟﺸﻤﺲ وﻳﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ
اﺧﱰاق اﻤﻟﺎء ،ﻣﻤﺎ ﻳﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻀﻮﺋﻲ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻄﺢ اﻤﻟﺎء ،وﻳﺆدي ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ إﱃ ﻗﺘﻞ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ .ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﺮﺗﻔﻊ
ﰲ اﻤﻟﺎء ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻤﻟﺤﺘﴬة واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻤﻟﺘﺤﻠﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻷﻛﺴﺠﻦﻴ ﺧﻼل ﺗﺤﻠﻠﻬﺎ ،ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﱰك ﰲ اﻤﻟﺎء إﻻ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ
اﻷﻛﺴﺠﻦﻴ )ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻘﺺ اﻷﻛﺴﺠﻦﻴ( ﺑﻞ وﻳﺪﻣﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻴﺌﻲ.
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ال يزال تنفيذ الصكوك الدولية للحفاظ عىل موارد املحيطات واستخدامها بشكل مسؤول متفاوتاً ،مما يربز
الحاجة إىل زيادة الدعم

يتطلب حتقيق اهلدف  14تنفيذ الصكوك الدولية ،من خالل األطر القانونية
واملؤسسية ،حلفظ احمليطات واستخدامها املستدام بطريقة شاملة ومتكاملة .ويف
حني أنه مت إحراز تقدم ،فإن التنفيذ يتفاوت بني الصكوك ،مما يربز احلاجة إىل
جتديد اجلهود وإىل زيادة الدعم.

الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصائد األسماك
صغرية النطاق يف سياق األمن الغذائي والقضاء عىل الفقر
متثل اخلطوط التوجيهية الطوعية صكاً متفقاً عليه دولياً يعزز احلوكمة احملسنة
للمصائد الصغرية احلجم ،مبا يف ذلك سالسل القيمة ،وعمليات ما بعد الصيد،
والتجارة .وقد اعتمد حنو نصف البلدان يف مجيع أحناء العامل مبادرات حمددة لدعم
صغار الصيادين .ويساهم هؤالء الصيادون حبوايل نصف املصيد العاملي من
األمساك يف البلدان النامية ويستخدمون أكثر من  90يف املائة من صيادي األمساك
والعاملني يف جمال صيد األمساك يف العامل ،نصفهم من النساء .وجمتمعات الصيد
احمللية الصغرية هذه مهمشة إىل حد كبري ومتيل إىل أن يكون وصوهلا إىل املوارد
واألسواق حمدوداً أو أن ُترم منه .وقد تفاقم الوضع بسبب أزمة كوفيد ،19-اليت
أدت إىل اخنفاض الطلب العاملي وفرضت قيوداً على النقل.
وسعت معظم املناطق اعتمادها ألطر تنظيمية تدعم املصائد
ومنذ عام ّ ،2015
الصغرية احلجم وتعزز صنع القرار التشاركي .وعلى الصعيد العاملي ،حتسن متوسط
الدرجة املركبة لتنفيذ هذه األطر من  5/3إىل  5/4بني عامي  2018و .2020
وعلى املستوى اإلقليمي ،تعكس منطقة مشال أفريقيا وغرب آسيا هذه القفزة ،يف
حني أن منطقة وسط وجنوب آسيا خفضت درجتها اإلقليمية من  5/3إىل ،5/2
مما يربز احلاجة إىل مضاعفة اجلهود .وبينما يكتسب التزام البلدان زمخاً ،فإن لزيادة
الدعم املقدم لصغار الصيادين أمهية بالغة يف ضوء جائحة فريوس كورونا.

اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام  1982واتفاقات تنفيذها
حىت اآلن ،صادق  168طرفاً (مبا يف ذلك االحتاد األورويب) على اتفاقية األمم
املتحدة لقانون البحار أو انضموا إليها .باإلضافة إىل ذلك ،صادقت الدول األعضاء
أيضاً على اتفاقات التنفيذ اخلاصة هبا أو انضمت إليها ( 150طرفاً يف اتفاق اجلزء
احلادي عشر لعام  1994و  91طرفاً يف اتفاق األمم املتحدة لألرصدة السمكية
لعام  .)1995وقد اختذ عدد كبري من الدول األطراف يف هذه املعاهدات خطوات
لتنفيذها من خالل أطر قانونية وسياساتية ومؤسسية .غري أن نطاق التصديق
واالنضمام والتنفيذ خيتلف من بلد إىل آخر .وتُظهر البيانات اليت مت مجعها يف عام
 2021من  45بلداً ومن االحتاد األورويب أنه فيما يتعلق بالتصديق واالنضمام ،فإن
 84يف املائة من البلدان حصلت على درجات عالية أو عالية جداً ،وسجل  16يف
املائة درجات منخفضة أو منخفضة جداً؛ أما فيما يتعلق بالتنفيذ ،فقد سجل 69
يف املائة درجة عالية أو عالية جداً ،وسجل  12يف املائة درجة متوسطة ،وسجل 19
يف املائة درجة منخفضة أو منخفضة جداً .ويتطلب التنفيذ الفعال التفاقية األمم
املتحدة لقانون البحار واتفاقات التنفيذ اخلاصة هبا فهم االختناقات احلالية لدى
البلدان .وتعد املبادرات اهلادفة واملستدامة لتنمية القدرات ،وال سيما بالنسبة للبلدان
النامية ،أساسية إلزالة هذه العقبات.

درﺟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻤﻟﺼﺎﺋﺪ اﻟﺼﻐﺮﻴة اﻟﺤﺠﻢ2020-2018 ،

االتفاق بشأن التدابري التي تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غري
القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه
كثريا ما تتعرض املوارد السمكية للصيد غري القانوين ،مما يؤدي إىل اهنيار مصائد
األمساك احمللية ،ويقوض اجلهود املبذولة إلدارة مصائد األمساك بشكل مستدام.
ويتضمن جزءٌ من اإلطار الذي مت تطويره على مدى العقود املاضية ملكافحة الصيد
غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم اتفاقاً بشأن تدابري دولة امليناء – وهو أول اتفاق
دويل ملزم يستهدف على وجه التحديد الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم.
وقد دخل هذا االتفاق حيز التنفيذ عام  2016ويضم حالياً  66طرفاً (مبا يف ذلك
االحتاد األورويب) .ويتمثل هدفه يف منع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم
وردعه والقضاء عليه عن طريق منع السفن اليت تقوم به من استخدام املوانئ وإنزال
مصيدها .وخالل الفرتة بني عامي  2018و  ،2020حتسن متوسط درجة تنفيذ
الصكوك الدولية ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم ،حيث ارتفع
املقياس العاملي املركب من  5/3إىل  5/4خالل الفرتة .ويساعد هذا التحسن الطفيف
يف االجتاه العاملي على االقرتاب من حتقيق غاية القضاء على الصيد غري القانوين دون
إبالغ ودون تنظيم .على أن هناك حاجة إىل مزيد من اجلهود املتضافرة.

أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا
وﺳﻂ وﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
ﴍق وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

*

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ
أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً
اﻟﺪول اﻟﺠﺰرﻳﺔ اﻟﺼﻐﺮﻴة اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
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تمويل البحوث البحرية يتضاءل إذا ما قورن باملساهمة االقتصادية الهائلة التي تقدمها محيطات العالم

 ،2017أبلغت الواليات املتحدة األمريكية عن أعلى ميزانية لألنشطة البحرية والساحلية
مشلت علوم احمليطات باإلضافة إىل الربامج احلكومية املتعلقة باحمليطات والسواحل
( 12بليون دوالر) ،تليها اليابان ( 600مليون دوالر) وأسرتاليا ( 511مليون دوالر).
وال يزال التأثري الكامل لوباء كوفيد 19-على علوم احمليطات غري معروف .وقد
تضمنت التأثريات الفورية ختفيضات كربى يف عمليات رصد احمليطات نظرًا
الستدعاء مجيع سفن األحباث تقريباً إىل املوانئ احمللية .وتتعرض خلطر الفشل
إنشاءات اإلرساء (العوامات واألنظمة الراسية املزودة بأدوات ومعدات اتصال)،
مما يهدد أحباث احمليطات الدولية بعواقب طويلة األجل.

ميكن أن تكون األحباث البحرية باهظة التكلفة وتكتنفها الصعوبات اللوجستية ،وأن
تتطلب تقنيات ومعدات متقدمة وسفن أحباث وأجهزة استشعار ومرافق مصممة
خصيصاً .ومع ذلك ،فإن نسبة اإلنفاق احمللي اإلمجايل على البحث والتطوير املخصص
لعلوم احمليطات هي بالتأكيد أقل من نسبة االنفاق على جماالت البحث واالبتكار
الرئيسية األخرى .ويف املتوسط ،مل ُيصص لعلوم احمليطات إال  1,2يف املائة من ميزانيات
البحوث الوطنية بني عامي  2013و  ،2017حيث تراوحت احلصص من حوايل 0,02
يف املائة إىل  9,5يف املائة .وهذه النسبة ضئيلة إذا ما قورنت مبسامهة احمليطات يف االقتصاد
العاملي واليت قدرت ،على حنو متواضع ،بـ  1,5تريليون دوالر يف عام  .2010ويف عام
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حماية النظم اإليكولوجية 
15
الربية وترميمها وتعزيز
استخدامها عىل نحو
مستدام ،وإدارة الغابات عىل
نحو مستدام ،ومكافحة 
التصحر ،ووقف تدهور األرايض وعكس
مساره ،ووقف فقدان التنوع البيولوجي
يعد إهناء التدهور البيئي واستعادة صحة كوكبنا أمراً أساسياً للتنمية املستدامة .ومع
ذلك ،جيري قطع الغابات بشكل متواصل ،وقد أخذ التنوع البيولوجي يف التدهور ،كما
أن النظم اإليكولوجية الربية ترتاجع مبعدالت تنذر باخلطر ،مع ما يرتتب على ذلك من
عواقب وخيمة على بقاء اإلنسان ورفاهه .ويؤثر تراجع األراضي اآلن على ُخس مساحة
اليابسة على هذا الكوكب .ويهدد االجتار باألحياء الربية صحة اإلنسان والتنمية
االقتصادية واألمن من خالل انتشار األمراض ذات املنشأ احليواين (اليت تنتقل من احليوان
إىل اإلنسان) ،واليت أصبحت اآلن متثل غالبية األمراض املعدية الناشئة .وقد ذ ّكرتنا
جائحة كوفيد 19-بأن البشرية ،إذ هتدد التنوع البيولوجي ،إمنا هتدد بقاءها نفسه.
وملواجهة هذه التحديات ،تُبذل جهود كبرية للتوسع يف اإلدارة املستدامة للغابات
ومحاية املواقع ذات األمهية احليوية للتنوع البيولوجي .كما تعمل البلدان على سن

فىت ميشي عرب أرض متنوعة بيولوجياً يف األرجنتني .ويهدف مشروع اإلدارة
املستدامة للموارد الطبيعية إىل حتسني إدارة موارد الغابات واحلفاظ على التنوع
البيولوجي يف املناطق احملمية واألراضي املكسوة بالغابات.

التشريعات وتطوير املبادئ احملاسبية لكي “تؤخذ الطبيعة يف احلسبان” ،وللتصدي
للتهديدات اليت يتعرض هلا التنوع البيولوجي ،من قبيل تزايد انتشار األنواع الغريبة
الغازية .لقد حان الوقت لوضع صحة الكوكب يف صميم خططنا وسياساتنا مجيعها.

أكثر من ربع األنواع الخاضعة للتقييم يف القائمة الحمراء التي يعدّها االتحاد الدويل لحفظ الطبيعة مهددة باالنقراض

منعت إجراءات احلفظ انقراض  21إىل  32نوعاً من الطيور و  7إىل  16نوعاً من
الثدييات .وبالنظر إىل أن  10أنواع من الطيور و  5أنواع من الثدييات قد ثبت انقراضها
أو يشتبه بأهنا كانت تُدفع إىل االنقراض خالل هذه الفرتة ،فقد أدت هذه اإلجراءات
إىل خفض معدالت االنقراض مبعدل ثالث إىل أربع مرات مقارنة مبا كان متوقعاً.

تتسبب األنشطة البشرية يف اخنفاض التنوع البيولوجي بأسرع من أي وقت آخر يف
تاريخ البشرية .وقد فشل العامل يف حتقيق غاياته لعام  2020فيما يتعلق بوقف
فقدان التنوع البيولوجي .ويُظهر مؤشر القائمة احلمراء لدى االحتاد الدويل حلفظ
الطبيعة ،وهو مؤشر يرصد خطر االنقراض العام ملختلف األنواع ،اخنفاضاً بنسبة
 10يف املائة منذ عام  .1993ومن بني  134 400نوع مت تقييمها ،هناك  28يف
املائة (أكثر من  37 400نوع) مهددة باالنقراض ،مبا يشمل  41يف املائة من
الربمائيات ،و  34يف املائة من الصنوبريات ،و  33يف املائة من الشعب املرجانية،
و  26يف املائة من الثدييات ،و  14يف املائة من الطيور .أما احملركات الرئيسية
الكامنة خلف فقدان األنواع فهي تتمثل يف التنمية الزراعية واحلضرية؛ واالستغالل
غري املستدام من خالل الصيد الربي وصيد األمساك والصيد بالشراك وقطع
األشجار؛ وانتشار األنواع الغريبة الغازية.
وحلسن احلظ ،ميكن بإجراءات احلفظ وقف املزيد من فقدان األنواع .وعلى سبيل
املثال ،يستفيد كثري من أنواع الطيور والثدييات من مكافحة األنواع الغازية ،ومن أنشطة
احلفظ يف حدائق احليوان واجملموعات األخرى ،ومن محاية املواقع .ومنذ عام ،1993
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توقف التقدم يف حماية مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية ،مع أن هذه الحماية رضورية لتحقيق االستدامة البيئية

لطاملا اعتُربت محاية مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية حجر الزاوية يف احلفاظ على
التنوع البيولوجي .ويف عام  ،2020كان قد اندرج ضمن مناطق حممية ما متوسطه
 43يف املائة من كل منطقة من مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية الربية ،و  42يف
املائة من مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية للمياه العذبة ،و  41يف املائة من كل
مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية اجلبلية ،مما ميثل زيادة ترتاوح بني  13و  14نقطة
مئوية منذ عام  .2000غري أن الزيادات يف التغطية توقفت على مستواها خالل
السنوات اخلمس املاضية .ويف املتوسط ،ال يزال أكثر من نصف مناطق التنوع
البيولوجي الرئيسية خارج املناطق احملمية.
تقرير أهداف التنمية املستدامة2021 ،

وميكن لتدخالت السياسات املوجهة بعناية أن حتقق محاية مناطق التنوع البيولوجي
الرئيسية واجملتمعات اليت تعتمد معيشتها عليها .ففي الكامريون ،يف آب/أغسطس
 ،2020ألغت احلكومة عملية لقطع األشجار يف غابة إيبو ،اليت تشكل نصف منطقة
يباسي لللتنوع البيولوجي .والغابة هذه نظام بيئي كبري مل يُلمس بعد ،وهي تضم  12من
أنواع النباتات اليت ال توجد يف أي مكان آخر على وجه األرض .ويعيش فيها من احليوان
الغوريال والشمبانزي وفيلة الغابات وقرود كولوبس بروسي احلمراء وكثري من األنواع
األخرى النادرة واملهددة جداً باالنقراض .كما تعد غابة إيبو أرض األجداد ألكثر من
 40جمتمعاً حملياً ،تتشابك سبل عيشها مع املوارد الطبيعية الوفرية واملتنوعة يف املنطقة.
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تحقق اإلدارة املستدامة للغابات بعض املكتسبات ،ولكن فقدان الغابات مستمر بمعدل ينذر بالخطر

ويف حني أن معدل االخنفاض قد تباطأ ،إال أن مستويات فقدان الغابات على
مستوى العامل ال تزال تنذر باخلطر .فقد اخنفضت نسبة مساحة الغابات من
 31,9يف املائة من إمجايل مساحة اليابسة يف العامل يف عام  2000إىل  31,2يف
املائة يف عام  .2020وهذا يرتجم إىل خسارة صافية تبلغ حوايل  100مليون
هكتار .وازداد معدل فقدان الغابات يف جنوب شرق آسيا وأفريقيا ،وكذلك يف
أقل البلدان منواً والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية،
ويرجع ذلك يف الغالب إىل حتويل الغابات إىل أر ٍ
اض زراعية .وتتواصل التحديات
اهلائلة اليت تطرحها إزالة الغابات وتدهورها ،ال سيما يف املناطق املدارية .ويشري
استمرار اختفاء الغابات إىل احلاجة إىل تسريع العمل للحد من إزالة الغابات ،وإىل
استصالح األراضي املتدهورة ،وتنفيذ ممارسات إدارة الغابات واألراضي املستدامة.
كما ستعزز هذه اإلجراءات قدرة النظم اإليكولوجية على الصمود يف مواجهة تغري
املناخ ،وستحمي التنوع البيولوجي وستدعم سبل العيش الريفية.

تعترب الغابات مستودعات ملعظم التنوع البيولوجي يف العامل ،وتغطي مساحتها 4,1

باليني هكتار من األراضي .وتساعد الغابات يف تنظيم دورة املياه ،والتخفيف من
حدة تغري املناخ ،وهي مصدر مباشر للغذاء والدخل واملأوى والطاقة لنحو 1,6
بليون شخص .وهتدف اإلدارة املستدامة للغابات إىل احلفاظ على القيمة االقتصادية
واالجتماعية والبيئية جلميع أنواع الغابات وتعزيزها لصاحل األجيال احلالية واملقبلة.
وقد طرأ تقدم ملحوظ باجتاه اإلدارة املستدامة للغابات يف العامل بني الفرتتني من
 2010-2000إىل  .2020-2010وزادت مساحة الغابات اخلاضعة إلصدار
الشهادات أو ظلت مستقرة على املستوى العاملي ويف معظم املناطق ،وكذلك شأن
نسبة الغابات املدرجة يف مناطق حممية أو اخلاضعة خلطط إدارة طويلة األجل،
والكتلة األحيائية الواقعة فوق السطح لكل هكتار من الغابات.
لوحة متابعة التقدم نحو اإلدارة املستدامة للغابات
المعدل السنوي لتغير مساحة
الغابات بين الفترة -2000
 2010و2020-2010

المنطقة

الكتلة األحيائية الواقعة فوق
سطح أراضي الغابات ،التغير بين
عامي  2010و2020

نسبة مساحة الغابات الخاضعة
مساحة الغابات الخاضعة إلصدار
لخطط طويلة األجل إلدارة
نسبة مساحة الغابات المدرجة في
الشهادات ،التغير بين عامي
مناطق محمية منشأة قانوناً ،التغير الغابات ،التغير بين عامي 2010
 2010و2020
و2020
بين عامي  2010و2020

وسط وجنوب آسيا
شرق وجنوب شرق آسيا
مشال أفريقيا وغرب آسيا
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
أوروبا وأمريكا الشمالية
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
أوقيانوسيا

*

أسرتاليا ونيوزيلندا
أقل البلدان منواً
البلدان النامية غري الساحلية
الدول اجلزرية الصغرية النامية
العامل
		
تغري إجيايب

		
تغري صغري أو ال يوجد تغري

تغري سليب

* باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا.
مالحظةُ :يسب املعدل السنوي لتغري مساحة الغابات باستخدام معادلة للتغري السنوي املركب.

هناك حاجة إىل التمويل لتنفيذ ترشيعات اعتمدتها جميع البلدان تقريباً ملواجهة األنواع الغريبة الغازية

األنواع الغريبة الغازية هي حيوانات أو نباتات أو كائنات حية أخرى أدخلها البشر
يف النظم اإليكولوجية خارج نطاقها الطبيعي ،وقد ترسخت يف البيئة اجلديدة
وباتت تؤثر سلباً على التنوع البيولوجي احمللي .وتعترب هذه األنواع حمركاً رئيسياً من
حمركات فقدان التنوع البيولوجي وانقراض األنواع .كما أهنا تؤثر سلباً على خدمات
النظم اإليكولوجية وسبل عيش اإلنسان ورفاهه وعلى االقتصاد .وجيري إدخال
األنواع الغريبة الغازية إىل مناطق جديدة إما عن قصد  -عن طريق الصيد أو صيد
األمساك ،على سبيل املثال  -أو عن غري قصد ،من خالل ملوثات تصيب السلع
التجارية ،مثالً ،أو عن طريق “أنواع متنقلة بالصدفة” على املركبات أو القوارب.
ومع تزايد حركة األشخاص والبضائع حول العامل ،فإن من املتوقع أن يرتفع عدد
األنواع الغريبة املرتسخة بنسبة  36يف املائة بني عامي  2005و .2050

ويشكل منع إدخال األنواع الغريبة الغازية الطريقة األكثر فعالية من حيث التكلفة
ملعاجلة آثارها ،وهي آثار يُقدر أهنا تكلّف االقتصاد العاملي باليني الدوالرات
سنوياً .واحلكومات تستجيب لذلك .فجميع البلدان تقريبا ( 98يف املائة) لديها
اآلن تشريعات وطنية ملنع األنواع الغريبة الغازية أو ملكافحتها ،ولكن التغطية
القطاعية هلذه التشريعات ختتلف على نطاق واسع .فقد اعتمدت معظم البلدان
تشريعات تتعلق بصحة النبات واحليوان يف الزراعة ( 92يف املائة و  82يف املائة،
على التوايل) ،لكن النسبة أقل فيما يتعلق بالبلدان اليت لديها تشريعات تركز على
البيئة ( 42يف املائة) أو على مصائد األمساك وتربية األحياء املائية ( 27يف املائة).
ولتوفري املوارد الكافية أمهية حامسة للتمكن من االستجابة الفعالة .غري أن  55يف
املائة فقط من البلدان أبلغت عن خمصصات يف ميزانياهتا الوطنية للتعامل مع
األنواع الغازية ،يف حني أن  37يف املائة فقط قد استفاد من آليات التمويل العاملية.
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التشجيع عىل إقامة 
16
مجتمعات مساملة 
ال يُه ّمش فيها أحد من أجل
تحقيق التنمية املستدامة،
وإتاحة إمكانية وصول
الجميع إىل العدالة ،وبناء مؤسسات
فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة 
للجميع عىل جميع املستويات
امرأة وطفالها الصغريان يفرون من املوصل بالعراق هرباً من القتال يف عام
 .2016ويف كل عام ،يضطر عشرات املاليني من األشخاص إىل الفرار من
منازهلم بسبب االضطهاد أو الصراع أو العنف املعمم.

ال يزال العامل بعيداً كل البعد عن حتقيق اهلدف املتمثل يف إقامة جمتمعات مساملة
همش فيها أحد .فمئات املاليني من الناس يعيشون يف دول هشة متأثرة
وعادلة ال يُ ّ
بالنزاعات .ويف هناية عام  ،2020كان حوايل  1يف املائة من سكان العامل 82,4 -
مليون شخص  -قد نزحوا قسراً نتيجة لالضطهاد أو النزاع أو العنف املعمم .وقد
أزاحت جائحة كوفيد 19-النقاب عن عدم املساواة والتمييز وزادت من حدهتما.
والواقع أن األزمة تسببت يف تعطالت كربى يف عمل احلكومات وأخضعت نظم
احلقوق واحلماية يف خمتلف البلدان لالختبار وأضعفتها بل وحطمتها يف بعض
األحيان .وتؤثر اجلائحة بشكل غري متناسب على الفئات األكثر ضعفاً يف مجيع

تعرض األطفال خلطر كبري .وجيب أن يُبىن التعايف من األزمة،
أحناء العامل ،وهي ّ
وكذلك التنمية املستدامة ،على أساس من السالم واالستقرار واحرتام حقوق
اإلنسان واحلكم الفعال وسيادة القانون.

تكثف الجائحة مخاطر استغالل األطفال ،بما يف ذلك االتجار بهم وعمالتهم

يواجه ماليني األطفال حول العامل أشكاالً خمتلفة من االستغالل ،مبا يف ذلك
االجتار هبم وعملهم .ويتزايد اخلطر على األطفال بسبب األثر املزدوج الناجم عن
ُ
إغالق املدارس نتيجة للجائحة وعن الضائقة االقتصادية.
واالجتار باألشخاص موجود يف كل بلد .ويستهدف اجلناة املنخرطون يف هذا
النشاط اإلجرامي املهمشني والفقراء مبن فيهم األطفال .وعلى الصعيد العاملي ،يف
عام  ،2018كان هناك طفل واحد بني كل ثالثة من ضحايا اإلجتار الذين مت
اكتشافهم؛ ويف البلدان املنخفضة الدخل ،ترتفع هذه النسبة إىل النصف .وتعترب
الفتيات ضحايا لالستغالل اجلنسي يف املقام األول ( 72يف املائة من الفتيات
الضحايا الاليت مت اكتشافهن) ،بينما ُيرب األطفال الذكور على العمل القسري
بشكل رئيسي ( 66يف املائة من الضحايا الذكور الذين مت اكتشافهم) .وتشري
األزمات االقتصادية السابقة إىل أن من املرجح أن يؤدي االرتفاع احلاد يف معدالت
بطالة البالغني وعدم التكافؤ عاملياً يف االنتعاش من كوفيد ،19-إىل تزايد خطر
االجتار .ولذلك ،يف مجيع البلدان ،ميكن لالستثمارات يف خلق فرص العمل
للبالغني والشباب يف سن العمل القانوين ،مع اقرتاهنا باالنتعاش االقتصادي ،أن
تقلل من خماطر خمتلف أشكال االستغالل اليت يتعرض هلا األطفال.
وهناك ترابط بني عمالة األطفال واالجتار هبم .ففي البلدان اليت ترتفع فيها نسبة
األطفال بني ضحايا االجتار ،ترتفع أيضاً معدالت انتشار عمالة األطفال .وتشري
االجتاهات العاملية إىل أن ارتفاع يف عمالة األطفال ألول مرة منذ عقدين .ويف
بداية عام  ،2020بلغ عدد األطفال املنخرطني يف عمالة األطفال (ال يشمل ذلك
أسوأ أشكال هذه العمالة ،من قبيل عمل السخرة والعمل القسري أو االستغالل
اجلنسي التجاري)  160مليون ( 63مليون فتاة و  97مليون فىت) .ويرتجم هذا إىل
ما يقرب من  1من كل  10من أطفال العامل كله .ويُشغَّـل ما يقرب من نصف
األطفال املنخرطني يف عمالة األطفال يف أعمال خطرة ( 79مليون).
وهتدد آثار كوفيد 19-بالدفع بـ  8,9ماليني طفل إضايف إىل عمالة األطفال حبلول
هناية عام  ،2022حيث تلجأ األسر إىل إرسال األطفال للعمل للتعويض عن
خسائر فرص العمالة والدخل .وميكن أن يساعد التوسع السريع يف دعم الدخل
وتغطية احلماية االجتماعية يف معاجلة ذلك االرتفاع.
تقرير أهداف التنمية املستدامة2021 ،
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احتمال أن تُطلب الرشوة يف البلدان املنخفضة الدخل أعىل بخمسة أضعاف عىل األقل من احتمال طلبها يف البلدان
املرتفعة الدخل

أكثر من  120بلداً وإقليماً خالل الفرتة من عام  2011إىل عام  ،2020يبلغ
املعدل املتوسط النتشار الرشوة يف البلدان املنخفضة الدخل  37,6يف املائة ،يف
مقابل  7,2يف املائة يف البلدان املرتفعة الدخل .وإىل جانب تداعيات جائحة
كوفيد 19-األكثر وضوحاً ،فقد أتاحت فرصاً غري مسبوقة للفساد .ومن شأن
التصدي للفساد أن يدعم تعافياً أكثر مشوالً يستند إىل النزاهة واملساءلة.

يتعارض الفساد مع التنمية املستدامة ،ويؤدي إىل تفاقم عدم املساواة يف الدخل،
وحيد من االستثمار احمللي واألجنيب ،ويقلل بشكل كبري من جودة خدمات القطاع
العام .ومع ذلك ،فإن من املألوف يف كثري من البلدان أن يُطلب دفع رشوة مقابل
إتاحة الوصول إىل اخلدمات العامة األساسية املتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم
واملياه والكهرباء ونظام العدالة .ويعترب مستوى التنمية االجتماعية واالقتصادية
للبلد عامالً رئيسياً من عوامل خماطر الفساد .ف ِوفقاً ألحدث البيانات املتاحة يف

تستمر الوفيات بني املدنيني يف النزاعات املسلحة ،عىل الرغم من إحراز تقدم يف معظم املناطق

يؤدي النزاع املسلح إىل وفيات وإصابات وصدمات بني املدنيني ،وإىل التشريد
وتدمري البنية التحتية األساسية ،مبا يف ذلك خدمات الرعاية الصحية ،وهو مرتبط
بانتهاكات واسعة االنتشار حلقوق اإلنسان وللقانون اإلنساين الدويل ،مبا يف ذلك
االنتهاكات املرتكبة ضد األطفال .وخالل الفرتة بني عامي  2015و  ،2020مت
تسجيل ما ال يقل عن  176 095حالة وفاة بني املدنيني يف  12من أكثر النزاعات
املسلحة دموية يف العامل .ومع أن هذا الثمن باهظ ،فقد اخنفض العدد السنوي
لوفيات املدنيني على مستوى العامل فعلياً بنسبة  61يف املائة خالل هذه الفرتة.
على أن عدد املدنيني الذين فقدوا حياهتم يف النزاعات يف أفريقيا جنوب الصحراء
الكربى ارتفع بنسبة  66يف املائة .ويُعزى االخنفاض يف وفيات املدنيني على

املستوى العاملي إىل أن بعض النزاعات األكثر فتكاً أصبحت أقل فتكاً ،وكذلك
إىل اجلهود اجلماعية لتعزيز محاية املدنيني.
ويف عام  ،2020قُتل  5مدنيني من بني كل  100 000شخص يف نزاعات
مسلحة ،وكان واحد من كل  7من هؤالء من النساء أو األطفال .ونتجت معظم
الوفيات املدنية عن األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة ( 27يف املائة) أو عن
األسلحة الثقيلة والذخائر املتفجرة ( 24يف املائة) .وقد دأبت األمم املتحدة طوال
عام  2020على الدعوة إىل ٍ
وقف عاملي إلطالق النار عمالً على محاية املدنيني
من النتائج املهلكة القرتان النزاعات املسلحة بكوفيد.19-

ال يزال قتل املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني والنقابيني مرتفعا ً بشكل غري مقبول

منذ عام  ،2015مت اإلبالغ عن مقتل مدافعني عن حقوق اإلنسان وصحفيني
ونقابيني يف أكثر من ثلث الدول األعضاء .وقد استمر هذا القتل على الرغم من
اجلائحة .ويف عام  ،2020مت اإلبالغ عن مقتل  331من املدافعني عن حقوق
اإلنسان يف  32بلداً (بزيادة بنسبة  18يف املائة عن عام  ،)2019إىل جانب 19
حالة اختفاء قسري بينهم يف  14بلداً .وتشكل النساء  13يف املائة من الضحايا.
وتظل أمريكا الالتينية املنطقة األكثر تضررا .ففي ذلك العام ،قُتل أيضاً 62
صحفياً ،وهو أقل عدد سنوي للقتلى بني الصحفيني خالل العقد املاضي .ويُعترب
اإلفالت من العقاب هو احملرك الرئيسي لعمليات القتل هذه؛ ويف بعض السياقات،
استُخدمت التدابري املتصلة باجلائحة لتجنب املساءلة .إن حشد اإلرادة السياسية
حملاكمة اجلناة أمر أساسي لوقف املزيد من القتل .باإلضافة إىل ذلك ،ينبغي على
الدول األعضاء أن تشيد عالنية باملسامهات احليوية هلؤالء األشخاص الشجعان
يف بناء جمتمعات أكثر عدالة تستند إىل سيادة القانون.
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ال بدّ من إعادة تنشيط الجهود املبذولة إلنشاء مؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان ،فقد ثبت خالل الجائحة أن
لهذه املؤسسات قيمة كربى
املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان هيئات مستقلة تعمل على تعزيز حقوق اإلنسان
ومحايتها .وقد لعبت دوراً حامساً خالل اجلائحة من خالل فحص ورصد اآلثار على
الصحة وغريها من اجملاالت ومن خالل تسليط الضوء على اآلثار اليت رتبتها األزمة
على حقوق اإلنسان .كما عملت هذه املؤسسات على حماربة انتشار املعلومات غري
الدقيقة واملضللة وسعت إىل محاية الفئات الضعيفة .ويف عام  ،2020كان لدى 82
بلداً مؤسسات وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان جنحت يف حتقيق االمتثال للمعايري
الدولية ،وهو حتسن بنسبة  17يف املائة عن عام  .2015وتتوفر حالياً لدى بلد واحد
من كل ثالثة من أقل البلدان منواً مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان متتثل للمعايري
الدولية ،مقارنة ببلد واحد من كل مخسة بلدان يف عام  .2015على أن هذه
املكاسب ال تكفي لتحقيق الغاية احملددة لعام  .2030فقد توقف التقدم يف معظم
املناطق ،حيث مل يتم االعرتاف مبؤسسات وطنية مستقلة جديدة ،أو مل يتم إنشاؤها،
منذ عام  .2018وال ب ّد من مضاعفة اجلهود إلنشاء وتعزيز مؤسسات وطنية حلقوق
اإلنسان وضمان توسيع إمكانية الوصول إىل خدمات تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها.
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تعزيز وسائل التنفيذ
وتنشيط الرشاكة العاملية 
من أجل التنمية املستدامة

تطرح اجلائحة اختبارات جديدة أمام الشراكات املتعددة األطراف والعاملية ،وهي
شراكات كانت تشكو أصالً من عدم االستقرار .ويف حني أن املساعدة اإلمنائية الرمسية
ارتفعت وأن تراجع تدفقات التحويالت املالية كان أقل من املتوقع يف عام  ،2020فقد
اخنفض االستثمار األجنيب املباشر بنسبة  40يف املائة .وتؤدي آثار اجلائحة إىل ضائقة
ديون يف كثري من البلدان ،كما حت ّد من احليز املتاح أمام السياسة املالية وأمام السياسات
عموماً يف البلدان لتوفري االستثمارات البالغة األمهية للتعايف (مبا يف ذلك إمكانية
احلصول على اللقاحات) وللعمل املناخي وألهداف التنمية املستدامة ،مما يهدد بإطالة
فرتات التعايف .ويقضي ترابط االقتصاد العاملي أن تكون االستجابة عاملية لضمان مت ّكن
مجيع البلدان ،والبلدان النامية على وجه اخلصوص ،من معاجلة األزمات الصحية
واالقتصادية والبيئية املعقدة واملتوازية ،ومن حتسني فرص التعايف .ويكتسي تعزيز تعددية
األطراف والشراكات العاملية أمهية أكثر من أي وقت مضى.

يدعم تكامل البيانات اجلغرافية املكانية واإلحصائية عملية صنع القرارات
وصوغ السياسات ،مبا يف ذلك ألغراض تنفيذ أهداف التنمية املستدامة.

وصلت املعونة الخارجية إىل أعىل مستوياتها عىل اإلطالق خالل األزمة ،لكن املانحني ما زالوا ال يفون بالتزاماتهم

بلغ صايف تدفقات املساعدة اإلمنائية الرمسية من البلدان األعضاء يف جلنة املساعدة اإلمنائية
التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  161بليون دوالر يف عام ،2020
بزيادة قدرها  7يف املائة بالقيمة احلقيقية عن عام  ،2019وذلك بسبب دعم األعضاء
لالنتعاش العاملي الشامل للجميع يف ضوء اجلائحة ،وبسبب زيادة اإلقراض السيادي
الثنائي من قبل بعض األعضاء املاحنني .وميثل صايف تدفقات املساعدة اإلمنائية الرمسية
 0,32يف املائة من إمجايل الدخل الوطين اإلمجايل للماحنني يف عام  ،2020فهو أقل من
الغاية احملددة بنسبة  0,7يف املائة .وقد متكن معظم األعضاء من احلفاظ على مستوى
التزاماهتم املخطط هلا ألغراض املساعدة اإلمنائية الرمسية ،كما متكن بعضهم من حشد
متويل إضايف بسرعة .لكن هناك حاجة إىل املزيد للتمكن من مواجهة أزمة كوفيد.19-
وبلغ صايف التدفقات الثنائية إىل البلدان املنخفضة الدخل  25بليون دوالر،
باخنفاض قدره  3,5يف املائة بالقيمة احلقيقية مقارنة بعام  .2019وارتفع صايف
املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية بنسبة  6,9يف املائة إىل البلدان ذات الدخل
املتوسط األدىن ،وبنسبة  36,1يف املائة إىل البلدان ذات الدخل املتوسط األعلى،
حيث بلغ  33بليون دوالر و  18بليون دوالر على التوايل.

ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺻﺎﰲ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻤﻟﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ2020-2010 ،
)ﺑﻼﻳﻦﻴ اﻟﺪوﻻرات ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻋﺎم  2019اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ(
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انخفضت تدفقات االستثمار األجنبي املبارش انخفاضا ً حادا ً يف
عام  ،2020وال سيما التدفقات املوجهة إىل املناطق األكثر فقرا ً

اﻤﻟﻌﻮﻧﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

اﻤﻟﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻤﻟﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف

ﺻﺎﰲ ﻣﻨﺢ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻼﺟﺌﻦﻴ داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪ اﻤﻟﺎﻧﺢ

اﻤﻟﺸﺎرﻳﻊ واﻟﱪاﻣﺞ واﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻋﲆ اﻤﻟﺴﺘﻮى اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ
ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

ظلت تدفقات التحويالت قوية يف عام  ،2020عىل
الرغم من الجائحة

يف ٍ
حتد للتوقعات ،وصلت تدفقات التحويالت املسجلة رمسياً إىل البلدان املنخفضة الدخل
واملتوسطة الدخل إىل  540بليون دوالر يف عام  ،2020أي أهنا مل هتبط عن مستوى عام
 2019إال بنسبة  1,6يف املائة .ومشلت احملركات الكامنة خلف هذه التدفقات احلوافز
املالية احلكومية اليت أدت إىل حتس ٍن يف الظروف االقتصادية يف البلدان املضيفة يفوق ما
كان متوقعاً ،وحتول التدفقات من القنوات النقدية إىل قنوات رقمية ومن القنوات غري
الرمسية إىل قنوات رمسية ،باإلضافة إىل التحركات الدورية يف أسعار النفط وأسعار صرف
العمالت .وجتاوزت تدفقات التحويالت إىل البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل
االستثمار األجنيب املباشر للسنة الثانية .وأصبحت التحويالت آلية مهمة لتيسري
االستهالك يف األسر املتلقية ،وباتت ،بصفتها هذه ،تشكل عنصراً متزايد األمهية (على
املستوى غري احلكومي) يف أنظمة احلماية االجتماعية العاملية .وارتفعت تدفقات التحويالت
بنسبة  6,5يف املائة إىل أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،و  5,2يف املائة إىل جنوب
آسيا ،و  2,3يف املائة إىل الشرق األوسط ومشال أفريقيا .واخنفضت التدفقات إىل أفريقيا
جنوب الصحراء الكربى بنسبة  12,5يف املائة ،وإىل أوروبا ووسط آسيا بنسبة  9,7يف
املائة ،وإىل شرق آسيا واحمليط اهلادئ بنسبة  7,9يف املائة.

أدت أزمة كوفيد 19-إىل اخنفاض مذهل يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر العاملية،
وذلك بنسبة تصل إىل  40يف املائة يف عام  2020من قيمها لعام  2019البالغة 1,5
تريليون دوالر ،فوصلت إىل أقل من  1تريليون دوالر ألول مرة منذ عام  .2005وأدت
إجراءات اإلغالق إىل تباطؤ املشاريع االستثمارية القائمة ،وأدى احتمال حدوث ركود
عميق إىل دفع الشركات املتعددة اجلنسيات إىل إعادة تقييم املشاريع اجلديدة .ومشلت
تدابري السياسات اليت اختذهتا احلكومات قيوداً جديدة على االستثمار.
واخنفضت تدفقات استثمارات القطاع اخلاص الدويل املوجهة إىل االقتصادات النامية
واالنتقالية يف القطاعات ذات الصلة بأهداف التنمية املستدامة بنحو الثلث يف عام
 .2020وفيما عدا الطاقة املتجددة (حيث استمر النمو يف املشاريع اجلديدة ،مع أنه
اخنفض إىل ثلث مستوى ما قبل اجلائحة) ،شهد النشاط االستثماري اخنفاضاً حاداً
يف مجيع قطاعات أهداف التنمية املستدامة ،وكان االخنفاض أكثر وضوحاً يف املناطق
الفقرية .وبالنظر إىل املستقبل ،فإن توقعات االستثمار األجنيب املباشر قامتة يف عام
 .2021وتشمل املخاطر ذات الصلة املوجة األحدث من اجلائحة ،والوترية البطيئة
لنشر التلقيح ،وعدم اليقني بشأن البيئة العاملية لسياسات االستثمار.
تقرير أهداف التنمية املستدامة2021 ،
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لم تتحقق الغاية املتمثلة يف مضاعفة حصة أقل البلدان نمواً من الصادرات يف العالم بحلول عام 2020

املرجح للرسوم اجلمركية على مستوى العامل
بني عامي  2017و  ،2019ظل املتوسط ّ
مستقراً عند حوايل  2يف املائة .وعالوة على ذلك ،حظيت صادرات البلدان النامية
وأقل البلدان منواً مبعاملة تفضيلية من جانب البلدان املتقدمة .وبعد أن كان متوسط
الرسوم اجلمركية اليت تفرضها البلدان املتقدمة على الواردات من البلدان النامية وأقل
البلدان منواً قد وصل إىل أدىن مستوى له على اإلطالق بنحو  1,1يف املائة يف عام
 ،2011ظل هذا املتوسط ثابتاً بسبب عدم وجود التزامات جديدة .وشهدت
الزراعة ،اليت متثل مصدر قلق خاص بالنسبة للبلدان النامية ،أعلى مستويات الرسوم
اجلمركية اليت فرضتها البلدان املتقدمة يف عام  7,9( 2019يف املائة).
وظلت حصة صادرات أقل البلدان منواً يف التجارة العاملية للبضائع ثابتة يف عام
 2019عند  1يف املائة .وعلى مدى العقد املاضي ،كانت هذه احلصة تعاين من
الركود ،بعد ما شهدته من حتسن كبري يف الفرتة من عام  2000إىل عام  2010يرجع
إىل حد كبري إىل ازدهار السلع األساسية .وليس من احملتمل أن تتحقق الغاية املتمثلة
يف مضاعفة حصة أقل البلدان منواً من الصادرات يف العامل حبلول عام  2020عن
املستوى الذي كانت عليه هذه احلصة يف عام ( 2011بزيادهتا بنسبة  2يف املائة).

اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وأﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً واﻟﺪول اﻟﺠﺰرﻳﺔ اﻟﺼﻐﺮﻴة
اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ أﺳﻮاق اﻟﺒﻠﺪان اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ ،ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع) 2019 ،ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
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أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً

اﻟﺪول اﻟﺠﺰرﻳﺔ اﻟﺼﻐﺮﻴة اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

ﺟﻤﻴﻊ اﻤﻟﻨﺘﺠﺎت

0

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

عىل الرغم من الحاجة الهائلة لالتصال االلكرتوني أثناء الجائحة ،ال يزال ما يقرب من نصف سكان العالم غري
قادرين عىل دخول اإلنرتنت
يف عام  ،2019كان  86يف املائة من السكان يف أوروبا وأمريكا الشمالية يستخدمون
اإلنرتنت ،وكان معظم الناس يف تلك املنطقة قادرين على العمل والتسوق والتعلم عن بُعد
خالل عمليات اإلغالق النامجة عن كوفيد .19-أما يف وسط وجنوب آسيا ويف أفريقيا
جنوب الصحراء ،فقد كان ما يزيد قليالً عن ربع السكان قادرين على االتصال الكرتونياً.
وتعد تكلفة الوصول إىل اإلنرتنت واألجهزة املتصلة باإلنرتنت ،واالفتقار إىل املهارات ذات
الصلة ،من أكرب العوائق اليت حتول دون الوصول إىل االنرتنت يف أجزاء كبرية من العامل.
ولضمان عدم ختلف أحد عن الركب ،يلزم بذل جهود مجاعية متواصلة لربط النسبة
املتبقية من سكان العامل والبالغة  49يف املائة باإلنرتنت .وهناك حاجة إىل تعاون وثيق
بني احلكومات وواضعي السياسات ومشغلي الشبكات لتمكني هؤالء السكان من
دخول االنرتنت بشكل كامل .ويؤثر توفر النطاق العريض الثابت بشكل كبري على
االقتصاد العاملي .غري أن الشبكات الثابتة ،يف أقل البلدان منواً ،تكاد أن تكون غائبة
متاماً ،حيث ال تزيد نسبة االشرتاكات عن  1,3لكل  100شخص.

ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻹﻧﱰﻧﺖ) 2019 ،ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
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عىل الرغم من زيادة الطلب عىل البيانات ،ال يزال الدعم الدويل للبيانات واإلحصاءات غري ٍ
كاف
منذ اعتماد أهداف التنمية املستدامة ،ازداد متويل البيانات واإلحصاءات خالل أربع
سنوات متتالية .فقد منا من  591مليون دوالر يف عام  2015إىل  693مليون دوالر
يف عام  ،2018وطرأت زيادات كبرية يف الدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان
النامية غري الساحلية وأقل البلدان منواً .على أن الدعم أخذ يف الركود يف عام .2019
وعلى الرغم من االرتفاع الكبري يف الطلب على البيانات لتوجيه عمليات صنع
السياسات املتعلقة باجلائحة ،فإن حجم الدعم اإلمنائي املوجه للبيانات واإلحصاءات
مل يرتفع بشكل متناسب .وقد وجد استقصاء أجري مؤخراً أن  63يف املائة من
البلدان ذات الدخل املنخفض والدخل املتوسط األدىن حباجة إىل متويل إضايف
للبيانات واإلحصاءات ملواجهة التحديات اليت يطرحها كوفيد.19-
ويف عام  ،2020أبلغ  132من البلدان واألقاليم بأهنا كانت تنفذ خطة إحصائية
وطنية ،وكان لدى  84منها خطط ممولة بالكامل .على أن  4بلدان فقط من أقل
البلدان منواً البالغ عددها  46بلداً أفادت بوجود متويل كامل خلططها اإلحصائية
الوطنية يف ذلك العام .وميكن أن تواجه البلدان مزيداً من الصعوبات يف تنفيذ
ومتويل هذه اخلطط بسبب األنشطة العالية التكلفة والكثيفة العمالة (من قبيل
تعدادات السكان واستقصاءات األسر) اليت نُِقلت إىل عام  2021بسبب اجلائحة.

ﻣﺠﻤﻮع اﻤﻟﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻤﻟﺨﺼﺼﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ،
ﻓﱰﺗﺎ اﻟﺴﻨﺘﻦﻴ  2016-2015و) 2018-2017ﺑﻤﻼﻳﻦﻴ اﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ(
4
10
19
20
109

100

ﴍق وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ

42
58
63
16

أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
وﺳﻂ وﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

56

138
463

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

404

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
12
56

اﻟﺪول اﻟﺠﺰرﻳﺔ اﻟﺼﻐﺮﻴة اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

89

193

اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻏﺮﻴ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ

261

419

أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً
ﻣﻮارد ﺑﺪون ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻠﺪان

549
546
600

500

2018-2017
*

61

*

300

400

200

100

0

2016-2015

ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا.

فدهلالاقحتل تاكارشلا دقع |  17فدهلا

مالحظة للقارئ
إطار املؤرشات العاملي ملتابعة أهداف التنمية املستدامة واستعراضها

وال ميثل اختيار املؤشرات الستخدامها يف التقرير حتديداً ألولويات الغايات ،إذ أن
جلميع الغايات واألهداف نفس القدر من األمهية .وعلى الشاكلة نفسها ،يستند
تكوين املناطق واملناطق دون اإلقليمية املذكورة يف التقرير إىل التقسيمات اجلغرافية
املعتمدة لدى األمم املتحدة ،مع بعض التعديالت الالزمة للتوصل ،قدر اإلمكان،
إىل إنشاء جمموعات من البلدان ميكن إجراء حتليل مفيد هلا.2

تستند املعلومات الواردة يف هذا التقرير إىل أحدث البيانات املتاحة (حىت حزيران/
يونيه  )2021عن مؤشرات مت اختيارها من إطار املؤشرات العاملية 1ألهداف التنمية
املستدامة .ويُستخدم إطار املؤشرات العاملية الستعراض التقدم احملرز على املستوى
العاملي وقد وضعه فريق اخلرباء املشرتك بني الوكاالت واملعين مبؤشرات أهداف التنمية
املستدامة واعتمدته اجلمعية العامة يف  6متوز/يوليه ( 2017انظر القرار  ،313/71املرفق).

مصادر البيانات وأسس التحليل

متثل قيم معظم املؤشرات الواردة يف التقرير جماميع إقليمية و/أو دون إقليمية .وبشكل
عام ،متثل األرقام متوسطات مرجحة لبيانات البلدان ،باستخدام السكان املرجعيني
كعامل للرتجيح ،وهي حتسب من البيانات الوطنية اليت مجعتها الوكاالت الدولية من
األنظمة اإلحصائية الوطنية ،وفقاً ملا لدى كل من هذه الوكاالت من والية وخربات
متخصصة .وكثرياً ما يتم تعديل البيانات الوطنية اليت جتمعها الوكاالت الدولية ألغراض
املقارنة ،كما جيري تقديرها إذا مل تكن موجودة .ووفقا ملا قررته اللجنة اإلحصائية
وعمالً بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  ،6/2006جيري إعداد التقديرات
املستخدمة لتجميع املؤشرات العاملية بالتشاور الكامل مع السلطات اإلحصائية
الوطنية .وقد ُحددت معايري وآليات التحقق الذي جتريه السلطات اإلحصائية الوطنية
يف تقرير فريق اخلرباء املشرتك بني الوكاالت واملعين مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة،3
وقد أقرت اللجنة اإلحصائية هذه املعايري واآلليات يف دورهتا اخلمسني.4
ويعد التعاون بني النظم اإلحصائية الوطنية واملنظمات اإلقليمية والدولية ضرورياً
للتدفق الفعال للبيانات القابلة للمقارنة دولياً .وميكن حتسني هذه اآلليات من خالل
تعزيز وظيفة التنسيق لدى املكاتب اإلحصائية الوطنية يف النظم اإلحصائية الوطنية.

وحتتفظ شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة بقاعدة للبيانات تضم البيانات والبيانات
الوصفية العاملية واإلقليمية والقطرية املتاحة ملؤشرات أهداف التنمية املستدامة املصاحبة
هلذا التقرير .وقاعدة البيانات هذه متاحة على .https://unstats.un.org/sdgs
ونظراً لظهور منهجيات جديدة ومنقحة تتعلق بالبيانات ،فإن سالسل البيانات
الواردة يف هذا التقرير قد ال تكون صاحلة للمقارنة بسالسل البيانات السابقة.
ومع أن األرقام اإلمجالية املعروضة هنا توفر طريقة مالئمة لتتبع التقدم ،إال أن حالة
فرادى البلدان الفردية ضمن كل منطقة وعرب اجملموعات السكانية واملناطق اجلغرافية
داخل بلد ما ،ميكن أن قد ختتلف اختالفًا كبرياً عن املتوسطات اإلقليمية .كما أن
تقدمي أرقام إمجالية جلميع املناطق حيجب حقيقة أخرى تتمثل يف االفتقار ،يف
أجزاء كثرية من العامل ،إىل بيانات كافية لتقييم االجتاهات الوطنية وإلرشاد تنفيذ
سياسات التنمية ورصده.

االستثمار يف البيانات للتمكن من إعادة البناء بشكل أفضل وللترسيع بتنفيذ أهداف التنمية املستدامة

للبيانات اجليدة املتاحة يف الوقت املناسب واملفتوحة واملفصلة أمهية حيوية لتمكني
احلكومات والشركاء يف التنمية واملنظمات الدولية واجملتمع املدين والقطاع اخلاص
واجلمهور عموماً من اختاذ قرارات مستنرية .وقد أوضحت أزمة كوفيد 19-جبالء
كيف ميكن للبيانات أن توجه بشكل فعال عملية صنع القرار يف كل خطوة من
خطوات مواجهة اجلائحة .ويف الوقت نفسه ،وجهت األزمة االنتباه إىل االفتقار
يف كثري من األحيان حىت إىل أبسط البيانات الصحية واالجتماعية واالقتصادية.
وبدون بيانات كافية ،تظل الفئات األكثر ضعفاً اليت حتتاج إىل املساعدة مغيّـبة.
ويواجه كثري من النظم اإلحصائية الوطنية يف مجيع أحناء العامل حتديات خطرية يف
تتبع التقدم احملرز يف أهداف التنمية املستدامة ،األمر الذي يتطلب توفر كمية غري
مسبوقة من البيانات واإلحصاءات على مجيع املستويات.
ويف ضوء أزمة كوفيد 19-املستمرة ،هناك حاجة إىل توفري الدعم املايل والتقين
لنظم البيانات واإلحصاءات لضمان استمرار العمليات اإلحصائية وإلرشاد جهود
االستجابة واسرتاتيجيات التخفيف من آثار اجلائحة والتعايف منها بشكل فعال.
فزيادة االستثمار يف البيانات الوطنية والنظم اإلحصائية وتعبئة املوارد الدولية واحمللية
اإلضافية أمران ضروريان إذا كان لنا أن نعيد البناء بشكل أفضل بعد األزمة وأن
نسرع تنفيذ أهداف التنمية املستدامة.
ّ
1
2
3
4

وقد متّ خالل السنوات القليلة املاضية إحراز تقدم يف تكامل مصادر البيانات املبتكرة
ويف استخدام حلول جديدة للبيانات .وأمكن حتقيق ذلك ،جزئياً ،من خالل
شراكات مع اجملتمع املدين والقطاع اخلاص واألوساط األكادميية ،وكذلك من خالل
التكامل بني املعلومات اجلغرافية املكانية والبيانات اإلحصائية .غري أن االبتكار يف
جمال البيانات ال يفيد مجيع البلدان على قدم املساواة ،ويزداد األمر تعقيداً بسبب
تفاقم التفاوتات يف البيانات نتيجة للجائحة .ويؤكد إعالن ديب ،الصادر عن منتدى
األمم املتحدة العاملي للبيانات يف عام  ،2018على األمهية احلامسة لتنفيذ خطة عمل
كيب تاون العاملية لبيانات التنمية املستدامة (واليت كانت قد أُطلقت يف منتدى
األمم املتحدة العاملي األول للبيانات يف عام  .)2017ويدعو اإلعالن إىل إنشاء آلية
متويل مبتكرة تتحرك بفعل الطلب وميكنها االستجابة بسرعة وكفاءة ألولويات النظم
اإلحصائية الوطنية ،هبدف تعبئة األموال ،سواء منها احمللية أو الدولية .ويف منتدى
األمم املتحدة العاملي للبيانات الذي عُقد افرتاضياً يف تشرين األول/أكتوبر ،2020
أعاد جمتمع البيانات التأكيد على احلاجة امللحة الختاذ إجراءات عاجلة بشأن تنفيذ
خطة عمل كيب تاون العاملية وإعالن ديب باعتبار ذلك عنصراً رئيسياً من عناصر
مواجهة جائحة كوفيد 19-ولتحقيق أهداف التنمية املستدامة.

القائمة الكاملة للمؤشرات متاحة على املوقع .https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/
يرد تكوين املناطق دون اإلقليمية يف القسم اخلاص باجملموعات اإلقليمية.
انظر “تقرير فريق اخلرباء املشرتك بني الوكاالت واملعين مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة” ( ،)E/CN.3/2019/2املرفق األول.
انظر تقرير اللجنة اإلحصائية عن دورهتا اخلمسني (.)E/2019/24-E/CN.3/ 2019/34
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املجموعات اإلقليمية

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

ﻣﻼﺣﻈﺎت •: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 على اخلريطة أعاله .وألغراض العرض ،مت
املوحد .M49
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

5
6

واملناطق النامية ألغراض التحليل اإلحصائي فقط ،مما يستند إىل املمارسة اليت
تستخدمها الوكاالت الدولية اليت قدمت البيانات.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 أي رأي من جانب األمانة العامة لألمم املتحدة بشأن الوضع القانوين
ألي بلد أو إقليم 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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استجابة لقرار الجمعية العامة  ،1/70الذي يطلب إىل األمني العام إعداد تقارير مرحلية سنوية عن أهداف التنمية املستدامة (الفقرة  ،)83أعدت إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
هذا التقرير ،وهو يتضمن مساهمات من منظمات دولية وإقليمية ،ومن مكاتب منظومة األمم املتحدة ووكاالتها املتخصصة وصناديقها وبرامجها املدرجة أدناه .كما ساهم يف هذا
التقرير عدة إحصائيني وطنيني وخرباء من املجتمع املدني واألوساط األكاديمية.
االتحاد الربملاني الدويل
االتحاد الدويل لحفظ الطبيعة
االتحاد الدويل لالتصاالت
أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن ّ
تغي املناخ
أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحّ ر
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي
برنامج األمم املتحدة اإلنمائي
برنامج األمم املتحدة املشرتك املعني بفريوس نقص املناعة البرشية (اإليدز)
برنامج األمم املتحدة للبيئة
برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية (موئل األمم املتحدة)
تحالف الدول الجزرية الصغرية
دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام
شبكة األمم املتحدة املعنية بالطاقة
شعبة شؤون املحيطات وقانون البحار
الرشاكة يف مجال اإلحصاء من أجل التنمية يف القرن الحادي والعرشين (رشاكة اإلحصاء )21
صندوق األمم املتحدة للسكان
صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية
صندوق النقد الدويل
اللجنة االقتصادية ألفريقيا
اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
اللجنة االقتصادية ألوروبا
اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واملحيط الهادئ
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا
لجنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية
مجموعة البنك الدويل
مركز التجارة الدولية
مرصف التنمية اآلسيوي
مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
مكتب األمم املتحدة املعني بالح ّد من مخاطر الكوارث
شبكة األمم املتحدة للمحيطات
مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة
مكتب سيادة القانون واملؤسسات األمنية ،إدارة عمليات السالم
مكتب دعم بناء السالم ،إدارة الشؤون السياسية وبناء السالم
مكتب املمثل الخاص لألمني العام املعني بالعنف ضد األطفال
مكتب مبعوث األمني العام املعني بالشباب
مكتب ممثل األمم املتحدة السامي ألقل البلدان نموا ً والبلدان النامية غري الساحلية والدول الجزرية الصغرية النامية
منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
منظمة األمم املتحدة للطفولة
منظمة التجارة العاملية
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
منظمة السياحة العاملية
منظمة الصحة العاملية
منظمة الطاقة املستدامة للجميع
منظمة الطريان املدني الدويل
املنظمة العاملية لألرصاد الجوية
منظمة العمل الدولية
مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
هيئة األمم املتحدة املعنية باملساواة بني الجنسني وتمكني املرأة (هيئة األمم املتحدة للمرأة)
الوكالة الدولية للطاقة
الوكالة الدولية للطاقة املتجددة
للمزيد من املعلومات ،يُرجى زيارة املوقع اإللكرتوني ألهداف التنمية املستدامة يف شعبة اإلحصاءات التابعة لألمم املتحدة .http://unstats.un.org/sdgs

أصبحت أهداف التنمية املستدامة أكثر
أهمية اليوم من أي وقت مىض .فقد حان
الوقت اآلن لتأمني رفاه الناس واالقتصادات
واملجتمعات وكوكبنا هذا.
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— أنطونيو غوترييش
األمني العام لألمـم املتحـدة

