
رسم بياني للتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2022
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رسم بياني للتقدم املحرز يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة لعام 2022

يقدم الرسم البياني للتقدم املحرز يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة لعام 2022 ملحًة رسيعًة عن التقدم املحَرز، عاملياً وإقليمياً، يف تحقيق غايات مختارة يف إطار األهداف السبعة عرش لخطة التنمية املستدامة لعام 2030. ويعتمد تقييم 
التقدم عىل أحدث البيانات، وتعكس بعض أهداف التنمية املستدامة أيضاً آثار جائحة كوفيد-19. ونظراً لتحديات َجْمع البيانات الناجمة عن التدابري املتخذة جّراء الجائحة، فإن قياس التأثري الكامل لجائحة كوفيد-19 هو محدود بالنسبة 

لألهداف األخرى.

ويُظهر الرسم البياني للتقّدم املحَرز بوضوح تدهور التقدم املحَرز نحو العديد من األهداف، مثل الفقر وأمن الغذاء وإنهاء وباء املالريا والتغطية التحصينية والتوظيف، بسبب آثار جائحة كوفيد-19 وتغري املناخ والرصاع. وكان من شأن 
األزمات املتتالية األخرية أن ضاعفت تحديات تحقيق أهداف التنمية املستدامة. وثمة حاجة إىل إجراءات عاجلة ومكثفة ومنسقة من قبل جميع البلدان لترسيع تنفيذ أهداف التنمية املستدامة وتجنُّب اآلثار املدمرة من أجل امليض يف املسار 

الصحيح ورسم مسار لتحقيق تعاٍف أفضل.

ويعرض الرسم البياني للتقّدم املحَرز نوعني من املعلومات: )1( تقييم االتجاه باستخدام ألوان اإلشارة الضوئية لقياس التقدم املحَرز نحو الهدف )من سنة األساس إىل أحدث نقطة بيانات مرجعية(، و)2( تقييم مستوى باالستعانة بمقياس 
لقياس املستوى الحايل من التطور فيما يتعلق بالبعد عن الغاية املستهدفة، باستخدام أحدث البيانات. وتعتمد الخريطة البيانية عىل عدد محدود من املؤرشات واملعلومات املتاحة حتى شهر حزيران/يونيه 2022. وبالنسبة ملعظم املؤرشات، 

فإن أحدث البيانات املتاحة هي من عام 2019 إىل عام 2021. ويتم استخدام سنة األساس من حوايل عام 2015 أو حوايل عام 2010 لتقييم االتجاه.

العالمالهدف والغايات

أفريقيا جنوب 
الصحراء 

الكربى
شمال أفريقيا 

وغرب آسيا 
وسط آسيا 
وجنوبها 

 رشق وجنوب 
رشق آسيا 

أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر 

الكاريبي 
بلدان املحيط 

الهادئ الجزرية*
البلدان املتقدمة 

النمو*

الهدف 1 | القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان

 القضاء عىل الفقر املدقع للناس أجمعني أينما كانوا1

تحقيق تغطية كبرية للحماية االجتماعية2

الهدف 2 | القضاء عىل الجوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية املحّسنة وتعزيز الزراعة املستدامة

الغذاء  من  يكفيهم  ما  عىل  الناس  جميع  حصول  ضمان 

املأمون واملغذي طوال العام

بحلول عام 2025، تحقيق انخفاض بنسبة 40 يف املائة عن 

دون  التقزم  من  يعانون  الذين  األطفال  عدد  2012 يف  عام 
سن الخامسة3، 4

الهدف 3 | ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية يف جميع األعمار

زيادة تغطية الوالدات تحت إرشاف عاملني صحيني مهرة5 
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خفض وفيات األطفال دون سن الخامسة عىل األقل إىل 25 
حالة وفاة يف كل 000 1 مولود حي6 

القضاء عىل وباء املالريا7 

بني  الديكي  والسعال  والكزاز  الخناق  لقاح  تغطية  زيادة 

األطفال يف سن السنة الواحدة

الهدف 4 | ضمان التعليم الجيد واملنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع

ضمان إتمام جميع الفتيات والفتيان للتعليم االبتدائي

الهدف 5 | تحقيق املساواة بني الجنسني وتمكني كل النساء والفتيات

القضاء عىل زواج األطفال5 

ضمان املشاركة الكاملة وتكافؤ الفرص للمرأة يف الربملانات 

الوطنية

الهدف 6 | ضمان توافر املياه وخدمات الرصف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة

 تحقيق حصول الجميع عىل خدمات مياه الرشب 
املدارة بأمان8

 تحقيق حصول الجميع عىل خدمات الرصف الصحي 
املدارة بأمان8
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الهدف 7 | ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة عىل خدمات الطاقة الحديثة واملوثوقة واملستدامة

ضمان حصول الجميع عىل الكهرباء

مضاعفة املعدل العاملي للتحسن يف كفاءة استخدام الطاقة6، 9

الهدف 8 | تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفري العمل الالئق للجميع

الحفاظ عىل النمو االقتصادي الفردي10 

تحقيق العمالة الكاملة

الهدف 9 | إقامة بُنى تحتية قادرة عىل الصمود، وتحفيز التصنيع املستدام الشامل للجميع، وتشجيع االبتكار

املحيل  الناتج  من  الصناعة  حصة  يف  كبرية  زيادة  تحقيق 

اإلجمايل

تحقيق زيادة كبرية يف اإلنفاق عىل البحث والتطوير العلمي 

كنسبة من الناتج املحيل اإلجمايل

زيادة الوصول إىل شبكات الهاتف املحمول

الهدف 10 | الحد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينها

الحد من أوجه عدم املساواة داخل البلدان6، 11

الهدف 11 | جعل املدن واملستوطنات البرشية شاملة للجميع وآمنة وقادرة عىل الصمود ومستدامة

خفض نسبة سكان الحرض الذين يعيشون يف األحياء الفقرية
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الهدف 12 | ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة

خفض معدل االستهالك املادي املحيل لكل وحدة من الناتج 

املحيل اإلجمايل

بالكفاءة  املتسمة  الوقود األحفوري غري  إعانات دعم  ترشيد 

لكل وحدة من الناتج املحيل اإلجمايل

الهدف 13 | اتخاذ إجراءات عاجلة ملكافحة تغري املناخ وآثاره

املستوى  عىل  الحراري  االحتباس  غازات  انبعاثات  خفض 
العاملي12

الهدف 14 | حفظ املحيطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها عىل نحو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة

املستدامة  املستويات  ضمن  السمكية  األرصدة  نسبة  زيادة 
بيولوجيا12ً

التنوع  مناطق  إىل  بالنسبة  املحمية  املناطق  تغطية  زيادة 

البيولوجي البحرية الرئيسية

الهدف 15 |  حماية النظم اإليكولوجية الربية وترميمها وتعزيز استخدامها عىل نحو مستدام، وإدارة الغابات عىل نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األرايض وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي

وضمان  الربية  اإليكولوجية  النظم  وترميم  حفظ  ضمان 

استخدامها عىل نحو مستدام7 

وضمان  الجبلية  اإليكولوجية  النظم  وترميم  حفظ  ضمان 
استخدامها عىل نحو مستدام7

2020، حماية األنواع املهددة باالنقراض ومنع  بحلول عام 
انقراضها14، 13 



5

العالمالهدف والغايات
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الهدف 16 | التشجيع عىل إقامة مجتمعات مساملة وشاملة للجميع من أجل تحقيق التنمية املستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إىل العدالة، وبناء مؤسسات فّعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع عىل جميع املستويات

خفض معدالت جرائم القتل بشكل كبري15

خفض نسبة املحتجزين الذين ال توجد أحكام ضدهم15 

مستقلة  وطنية  مؤسسات  لديها  التي  البلدان  نسبة  زيادة 

لحقوق اإلنسان تمتثل ملبادئ باريس

الهدف 17 | تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الرشاكة العاملية من أجل تحقيق التنمية املستدامة

مدفوعات  لصايف  بالكامل  املانحة  البلدان  تنفيذ  ضمان 

املساعدة اإلنمائية الرسمية12 

استخدام  زيادة  خالل  من  التكنولوجيا  إىل  الوصول  تعزيز 

اإلنرتنت

زيادة نسبة البلدان التي لديها خطة إحصائية وطنية ممولة 
بالكامل16

مفتاح الشكل

املستوى الحايلاالتجاه )اللون والسهم ورأس السهم(

تقدم محدود أو معدومتقدم كبري/عىل الطريق الصحيح

تحققت الغاية 
أو تحققت 

ً تقريبا

قريب من 
الغاية 

عىل مسافة 
معتدلة من 

الغاية

بعيد جداً عن بعيد عن الغاية
الغاية

البيانات غري 
كافية

هناك تدهورتقدم معتدل لكن هناك حاجة إىل الترسيع
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مالحظات

تشري فئة “بلدان جزر املحيط الهادئ” إىل أوقيانوسيا باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا. وتشمل فئة “البلدان املتقدمة النمو” أوروبا وأمريكا الشمالية وأسرتاليا ونيوزيلندا.  *

أحدث البيانات املستخدمة يف تقييم االتجاه ويف تقييم املستوى هي التوقعات الحالية لعام 2021 مع درجة عالية من عدم اليقني.  1

بسبب التحسن يف جودة البيانات وتوافرها، فإن تقديرات عام 2020 لشمال أفريقيا وغرب آسيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي وبلدان جزر املحيط الهادئ غري قابلة للمقارنة مع قيم خط األساس. وال تتوفر لهذه املناطق إال تقييمات   2

املستوى املستندة إىل تقديرات عام 2020.

يستخدم تقييم االتجاه سنة أساس حول عام 2012.  3

يستند تقييم املستوى إىل مستوى انتشار التقزم. واملستويات الخمسة عىل عداد القياس، من اليسار إىل اليمني، هي: انتشار التقزم مرتفع جداً ومرتفع ومتوسط ومنخفض ومنخفض جداً.  4

يستخدم تقييم االتجاه سنة أساس حول عام 2011.  5

يستخدم تقييم االتجاه سنة أساس حول عام 2010.  6

يستند تقييم االتجاهات إىل االسرتاتيجية التقنية العاملية ملنظمة الصحة العاملية ملكافحة املالريا 2016-2030، والتي ترمي إىل خفض اإلصابات باملالريا بنسبة 90 يف املائة عىل األقل بحلول عام 2030. ويستند تقييم املستوى إىل مستوى اإلصابة   7

باملالريا. واملستويات الخمسة عىل عداد القياس، من اليسار إىل اليمني، هي: اإلصابة باملالريا مرتفعة جداً، ومرتفعة، ومتوسطة، ومنخفضة، ومنخفضة جداً. 

يشري تقييم “البلدان املتقدمة النمو” إىل أوروبا وأمريكا الشمالية فقط.  8

يستند تقييم املستوى إىل مستوى كثافة الطاقة. واملستويات الخمسة عىل عداد القياس، من اليسار إىل اليمني، هي: كثافة طاقة مرتفعة، ومتوسطة - مرتفعة، ومتوسطة، ومتوسطة - منخفضة، ومنخفضة.  9

قيمة األساس هي متوسط معدل النمو السنوي للناتج املحيل اإلجمايل الحقيقي للفرد للفرتة من عام 2000 إىل عام 2015. ويمثل تقييم االتجاه مقارنة متوسط معدل النمو السنوي للناتج املحيل اإلجمايل الحقيقي للفرد للفرتة من عام 2015 إىل   10

عام 2020 مع قيمة األساس أو القيمة املحددة كغاية مستهدفة وهي 2 يف املائة.

يستند هذا التقييم إىل مؤرش جيني. أحدث البيانات من عام 2019. واملستويات الخمسة عىل عداد القياس، من اليسار إىل اليمني، هي: عدم مساواة مرتفع جداً، ومرتفع، ومرتفع إىل حد ما، ومنخفض إىل حد ما، ومنخفض.  11

التقييم عىل املستوى العاملي فقط.  12

التقييم الخاص بـ “البلدان املتقدمة النمو” يشري إىل أوروبا فقط.  13

يستند تقييم املستوى واالتجاه إىل مؤرش القائمة الحمراء وإىل التصنيفات التفصيلية اإلقليمية لبيانات املؤرش.  14

املستويات الخمسة عىل عداد القياس، من اليسار إىل اليمني، هي: مستوى مرتفع جداً، ومرتفع، ومتوسط ، ومنخفض، ومنخفض جداً.  15

يستند تقييم االتجاه إىل التقدم املحرز يف الفرتة من عام 2017 إىل عام 2020.  16

لالطالع عىل املجموعات اإلقليمية والبيانات القطرية واملذكرة الفنية للرسم البياني للتقدم، يرجى الرجوع إىل: https://unstats.un.org/sdgs. ويمكن أن تكون التجارب القطرية ضمن كل منطقة مختلفة إىل حٍد كبري عن متوسط املنطقة ككل. وبسبب تحديث البيانات 

وتنقيح املنهجيات، ال يمكن مقارنة هذا الرسم البياني للتقدم باإلصدارات السابقة.

املصادر

األمم املتحدة، بناًء عىل أحدث البيانات والتقديرات املتاحة حتى حزيران/يونيه 2022 واملقدمة من: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية،  منظمة األغذية والزراعة، الوكالة الدولية للطاقة، منظمة العمل الدولية، االتحاد الربملاني الدويل، الوكالة الدولية للطاقة 

املتجددة، االتحاد الدويل لالتصاالت، االتحاد الدويل لحفظ الطبيعة، مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، الرشاكة يف مجال اإلحصاء من أجل التنمية يف القرن الحادي والعرشين )باريس 21(، أمانة اتفاقية األمم 
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