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تقريـر أهـداف التنميـة املستدامـة، 22017

تمهيـد

أعلن زعماء العالم، باعتمادهم خطة التنمية املستدامة لعام 2030، تصميمهم 
عىل تحرير البرشية من ربقة الفقر، وتأمني كوكب صحي لألجيال املقبلة، وبناء 

مجتمعات سلمية وشاملة للجميع كأساس لضمان حياة كريمة للجميع.

ويكمن يف صميم هذه الرحلة الجماعية وعد بعدم ترك أحد خلف الركب. فخطة 
عام 2030 تقصد إىل أن تكون طموحة وتحويلية، وهي تضم مجموعة من 17 

من أهداف التنمية املستدامة املتكاملة غري القابلة للتجزئة، فضالً عن الغايات 
املرتبطة بتلك األهداف، وجميعها يرمي إىل توجيه خطانا. واألهم من ذلك أن 
هذه الخطة تعترب جدول أعمال عاملي ينطبق عىل جميع البلدان: فحتى أغنى 

البلدان لم يتوصل بعد إىل ضمان حقوق املرأة بشكل كامل، أو إىل التغلب عىل 
عدم املساواة، أو إىل حماية البيئة.

وقد بدأ التنفيذ فعالً، ولكننا يف سباق مع الزمن. ويبني هذا التقرير أن معّدل 
إحراز التقّدم يف العديد من املجاالت أبطأ بكثري مما هو مطلوب لتحقيق األهداف 

بحلول عام 2030.

وهناك حاجة إىل إجراءات مركزة إلخراج 767 مليون شخص من دائرة الفقر، 
فهم ال يزالون يعيشون عىل أقل من 1.90 دوالر يف اليوم، ولضمان األمن 

الغذائي لـ 793 مليوناً من الناس الذين يواجهون الجوع بشكل روتيني. 
ويتعني علينا أن نضاعف معّدل خفض الوفيات النفاسية. ونحن بحاجة إىل 

مزيد من التقّدم الحازم نحو الطاقة املستدامة، وزيادة االستثمارات يف البنية 
التحتية املستدامة. ونحن بحاجة إىل جعل التعليم الجيد يف متناول الجميع؛ فإذا 

تمكن جميع األطفال يف البلدان املنخفضة الدخل من إكمال املرحلة الثانوية 
بحلول عام 2030، فإن دخل الفرد سيزداد بنسبة 75 يف املائة بحلول عام 
2050، مما سيمكننا من أن نخترص عقداً كامالً من الزمن الذي سيتطلبه 

نضالنا من أجل القضاء عىل الفقر.

وال يزال عدم املساواة بني الجنسني عميق الجذور، كما يتضح من بطء التقّدم 
يف تمثيل املرأة يف الحياة السياسية، ويف صنع القرار داخل األرسة، ويف أعمال 

العنف التي تواجهها النساء والفتيات يف جميع املجتمعات والتي كثرياً ما يفلت 
مرتكبوها من العقاب. وال يزال الشباب يواجهون معّدالت عالية من البطالة 

مثرية للقلق، وال يزال يتعني إرشاكهم عىل نحو كاف يف املداوالت التي تؤثر عىل 
حياتهم ومستقبلهم.

ويعيش أكثر من بليوني شخص يف بلدان تعاني من إجهاد مائي مفرط. 
ويعيش تسعة من كل 10 من سكان املدن يف مدن ُيـعترب تلوث الهواء فيها 

خطراً عىل الصحة. وال يزال احرتار كوكبنا مستمراً بال هوادة، وقد سجل رقماً 

قياسياً جديداً يبلغ نحو 1.1 درجة مئوية فوق فرتة ما قبل التصنيع وهو يسهم 
يف زيادة وترية الظواهر الجوية املتطرفة.

وتعتمد التنمية املستدامة أيضاً وبشكل أسايس عىل دعم حقوق اإلنسان وكفالة 
السالم واألمن. كما يعني عدم ترك أحد خلف الركب الحّد من أوجه عدم املساواة 

داخل البلدان وفيما بينها، والوصول إىل الفئات األكثر تعرّضاً للخطر، وتعزيز 
عزمنا عىل منع نشوب النزاعات والحفاظ عىل السالم.

ويقّدم هذا التقرير ملحة رسيعة عن جهودنا حتى اآلن. وهو يشّدد عىل أن 
القيادة السياسية الرفيعة املستوى والرشاكات الجديدة ستكون أساسية 

الستدامة الزخم. ويؤكد التقرير أيضاً الحاجة إىل بيانات موثوقة تتوفر يف الوقت 
املناسب ويمكن الوصول إليها ومصنفة بصورة تفصيلية، للتمكن من قياس 

التقّدم املحرز، وإرشاد عملية صنع القرار، وكفالة تغطية الجميع.

وتهدف خطة التنمية املستدامة لعام 2030 إىل تحسني حياة الجميع وآفاقهم 
املستقبلية يف كل مكان. وإىل جانب قرارات “استدامة السالم” التي اتخذها 

كل من الجمعية العامة ومجلس األمن، أصبح لدى العالم اآلن، يف يده، خرائط 
طريق للحّد من الضعف وزيادة القدرة عىل الصمود وتجنب الرصاعات املسلحة. 

وبالفعل، فإن التنمية املستدامة والشاملة للجميع هي يف الوقت نفسه هدٌف يف 
حّد ذاتها وأفضل أشكال الوقاية يف العالم.

إن التحدّي الذي نواجهه اآلن يتمثل يف تعبئة العمل الذي من شأنه أن يمّد هذه 
الخطط بالحياة بصورة جدية ملموسة. وإنني أدعو الحكومات وأصحاب 

املصلحة إىل االعرتاف بالثغرات التي تم تحديدها يف هذا التقرير — سواء كانت 
هذه الثغرات يف التنفيذ أو التمويل أو اإلرادة السياسية — وأن تتكاتف اآلن 
لتحقيق هذه الرؤية وللوفاء بذلك الوعد. وسأبذل من جهتي قصارى الجهد 
لجعل األمم املتحدة نفسها أكثر فعالية وكفاءة حتى تتمكن من تقديم دعم 

متماسك عىل األرض، لخطة مشرتكة واحدة. ويمكننا معاً أن نجعل الطموح 
التحوييل الكامل الذي تتضمنه خطة عام 2030 حقيقة واقعة للجميع.

أنطونيو غوترييس

األمني العام لألمم املتحدة
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نظـرة عامـة

يستعرض تقرير أهداف التنمية املستدامة لعام 2017 التقّدم املحرز نحو 
تحقيق األهداف السبعة عرش يف السنة الثانية من تنفيذ خطة التنمية املستدامة 
لعام 2030. ويستند التقرير إىل أحدث البيانات املتاحة. وهو يسلط الضوء عىل 

املكاسب والتحّديات يف الوقت الذي يتحرك فيه املجتمع الدويل صوب تحقيق 
الطموحات واملبادئ التي تبناها يف خطة عام 2030.

ومع أنه تم إحراز تقّدم كبري عىل مدى العقد املايض يف جميع مجاالت التنمية، 
فإن وترية التقّدم التي لوحظت يف السنوات السابقة ال تكفي للوفاء بأهداف 

التنمية املستدامة والغايات املتصلة بها وفاًء كامالً بحلول عام 2030. ولذلك 
فإن لعنرص الوقت أهمية جوهرية. وعالوة عىل ذلك، وكما تبني الصفحات 

التالية، فإن التقّدم لم يتحقق دائماً عىل أساس من اإلنصاف. كما أن أوجه 
التقّدم كانت متفاوتة بني املناطق، وبني الجنسني، وبني الناس حسب الفئة 

العمرية، والثروة، واألماكن، بما يف ذلك سكان الحرض والريف. ويلزم إحراز 
تقّدم أرسع وأكثر شمولية لتحقيق الرؤية الجريئة التي عرضتها بالتفصيل 

خطة عام 2030.

الهدف 1: القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان 

يتمثل جوهر التنمية املستدامة يف تزويد الناس يف جميع أنحاء العالم بالدعم الذي يحتاجونه لتحرير أنفسهم 
من الفقر بجميع مظاهره. ويركز الهدف 1 عىل القضاء عىل الفقر من خالل اسرتاتيجيات مرتابطة، تشمل 

فيما تشمله تعزيز ُنظم الحماية االجتماعية وتوفري العمالة الالئقة وبناء قدرة الفقراء عىل الصمود.

e  يف عام 2013، كان هناك ما يقدر بنحو 767 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر املدقع، وذلك
باملقارنة بعددهم الذي كان 1.7 بليون شخص يف عام 1999. ويمثل ذلك انخفاضاً يف معّدل الفقر 

املدقع يف العالم من 28 يف املائة يف عام 1999 إىل 11 يف املائة يف عام 2013.

e  ويف عام 2016، كان ما يقرب من 10 يف املائة من السكان العاملني يف جميع أنحاء العالم يعيشون مع
أرسهم عىل أقل من 1.90 دوالر أمريكي للشخص الواحد يف اليوم الواحد. وكانت الهشاشة أكثر بكثري 

لدى العمال الشباب: 9 يف املائة من العاملني الكبار وأرسهم كانوا يعيشون يف فقر مدقع مقارنة بـ 15 
يف املائة من العمال الشباب.

e  ويف عام 2016، لم يحصل سوى 22 يف املائة من العاطلني عن العمل يف جميع أنحاء العالم عىل
استحقاقات البطالة، ولم يحصل سوى 28 يف املائة من األشخاص املصابني بإعاقات شديدة عىل معاش 

تقاعدي لذوي اإلعاقة، ولم تشمل الحماية االجتماعية إالّ 35 يف املائة من األطفال، ولم يحصل عىل 
استحقاقات األمومة إالّ 41 يف املائة من النساء عند والدة أطفالهن، كما أن نسبة األشخاص فوق سن 

التقاعد الحاصلني عىل معاش تقاعدي كانت 68 يف املائة.

e  تبلغ الخسائر االقتصادية الناجمة عن األخطار الطبيعية اآلن ما يرتاوح بني 250 بليون و300 بليون
دوالر أمريكي يف املتوسط سنوياً، ويقع التأثري بصورة غري متناسبة عىل البلدان الصغرية والضعيفة.

نسبة املجموعات السكانية الهشة التي تغطيها

نُظم الحماية االجتماعية

ال تزال منخفضة

عدد الناس الذين يعيشون يف فقر مدقع
ً انخفض انخفاضاً كبريا

١٩٩٩

٧٦٧ ماليني١٫٧ بليون

٢٠١٣

٪٦٨

٪٤١

٪٢٨

٪٢٢

٪٣٥



تقريـر أهـداف التنميـة املستدامـة، 2017 4

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

يتناول الهدف 2 حاجة اإلنسان األساسية إىل الحصول عىل غذاء صحي تغذوي، والوسائل التي يمكن من 
خاللها تأمني هذه الحاجة عىل نحو مستدام للجميع. إن معالجة الجوع ال يمكن أن تتحقق من خالل زيادة 
اإلنتاج الغذائي وحده. فالعوامل املتمثلة يف األسواق التي تعمل بشكل جيد، وزيادة دخل املزارعني أصحاب 

الحيازات الصغرية، والوصول املتساوي إىل التكنولوجيا واألرايض، واالستثمارات اإلضافية، لها دورها يف خلق 
قطاع زراعي نشط ومنتج يبني األمن الغذائي.

e  انخفضت نسبة األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية يف جميع أنحاء العالم من 15 يف املائة يف
الفرتة 2000 - 2002 إىل حوايل 11 يف املائة يف الفرتة 2014 - 2016. وعىل الصعيد العاملي، كان نحو 
793 مليون شخص يعانون من نقص التغذية يف الفرتة 2014 - 2016، مقابل 930 مليون شخص يف 

الفرتة 2000 - 2002.

e  شكلت منطقتا جنوب آسيا وأفريقيا - جنوب الصحراء الكربى 63 يف املائة من األشخاص الذين يعانون
من نقص التغذية يف جميع أنحاء العالم يف الفرتة 2014 - 2016.

e  يف عام 2016، كان ما يقدر بـ 155 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من التقزم )الِقرَص
بالنسبة للعمر(، و52 مليوناً يعانون من الهزال )انخفاض الوزن بالنسبة للطول(، و41 مليوناً يعانون 

من زيادة الوزن. وعىل الصعيد العاملي، انخفض معّدل التقزم من 33 يف املائة يف عام 2000 إىل 23 يف 
املائة يف عام 2016.

e  انخفضت حصة املعونة املخصصة للزراعة من املعونات املحددة بقطاعات معينة، واملقّدمة من البلدان
األعضاء يف لجنة املساعدة اإلنمائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي من حوايل 20 

يف املائة يف منتصف الثمانينات إىل 7 يف املائة يف عام 2015.

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

يتناول الهدف 3 جميع األولويات الرئيسية يف مجال الصحة ويدعو إىل تحسني الصحة اإلنجابية وصحة األم 
والطفل؛ وإنهاء األمراض املُعدية؛ والحّد من األمراض غري املُعدية وغريها من املخاطر الصحية؛ وضمان حصول 

الجميع عىل أدوية ولقاحات آمنة وفّعالة وجيدة وبأسعار معقولة، فضالً عن توفري التغطية الصحية لهم.

e  بني عامي 2000 و2015، انخفض معّدل الوفيات النفاسية يف العالم بنسبة 37 يف املائة، وانخفض
معّدل وفيات األطفال دون سن الخامسة بنسبة 44 يف املائة. ومع ذلك، تويف 000 303 امرأة بسبب 
مضاعفات طرأت أثناء الحمل أو الوالدة وتويف 5.9 من ماليني األطفال دون سن الخامسة يف جميع 

أنحاء العالم يف عام 2015. ونتج معظم هذه الوفيات عن أسباب يمكن الوقاية منها.

e  شهدت الفرتة بني عامي 2000 و2015 انخفاضاً يف معّدل اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية
بنسبة 46 يف املائة؛ وبنسبة 17 يف املائة يف معّدل اإلصابة بالسل؛ وبنسبة 41 يف املائة يف معّدل اإلصابة 

باملالريا؛ وبنسبة 21 يف املائة يف عدد األشخاص الذين يحتاجون إىل العالج والرعاية، عىل أساس 
جماعي أو فردي، فيما يتعلق بأمراض املناطق املدارية املهملة.

e  انخفض خطر الوفاة بني 30 و70 عاماً من أحد األمراض األربعة غري املعدية — أمراض القلب واألوعية
الدموية أو الرسطان أو السكري أو أمراض الجهاز التنفيس املزمنة — من 23 يف املائة إىل 19 يف املائة 

بني عامي 2000 و2015، عىل أن هذا يعني أن رسعة االنخفاض ليست كافية لتحقيق هدف 2030.

e  حدث ما يقرب من 000 800 حالة انتحار يف جميع أنحاء العالم يف عام 2015، وكان احتمال وفاة
الرجال من االنتحار أعىل بمرتني من احتماله لدى النساء.

e  يف عام 2013، تويف حوايل 1.25 مليون شخص بسبب إصابات حوادث املرور، أّي بزيادة قدرها 13 يف
املائة منذ عام 2000.

e  عىل الصعيد العاملي يف عام 2012، أّدى تلوث الهواء املنزيل من الطهي بالوقود غري النظيف
وبتكنولوجيات ال تتسم بالكفاءة إىل وقوع ما يقدر بـ 4.3 ماليني حالة وفاة؛ ويعزى 3 ماليني من 

الوفيات األخرى إىل تلوث الهواء املحيط من حركة املرور واملصادر الصناعية وحرق النفايات واحرتاق 
وقود املناطق السكنية.

خطر الوفاة يف سن ٣٠ سنة إىل ٧٠ سنة
 بسبب أحد هذه األمراض األربعة غري امُلعدية

انخفض بني عامي ٢٠٠٠ و٢٠١٥

السكري أمراض الجهاز
التنفيس املزمنة

أمراض القلبالرسطان
واألوعية الدموية

٪٢٣

٪١٩

٢٠٠٠ ٢٠١٥

٪١٧

انخفض معّدل اإلصابة بالسل
بنسبة ١٧ يف املائة بني عامي

٢٠٠٠ و٢٠١٥

الوفيات النفاسية
لكل ٠٠٠ ١٠٠ من املواليد األحياء

انخفض معّدل الوفيات
النفاسية يف العالم
بنسبة ٣٧ يف املائة

بني عامي ٢٠٠٠ و٢٠١٥

٢٠١٥٢٠٠٠

٣٤١

٢١٦

٥٠

٢٠٠

٣٥٠

٢٠٠٠

١٩٨
مليون

٢٠١٦

١٥٥
مليون

ما يقرب من ثلثي السكان الذين يعانون من الجوع
يعيشون يف منطقتي أفريقيا - جنوب

الصحراء الكربى وجنوب آسيا

انخفض معّدل التقزم
بني األطفال دون سن الخامسة

خالل الفرتة بني عامي
٢٠٠٠ و٢٠١٦، يف حني أن

معّدل ارتفاع الوزن بني
األطفال دون سن الخامسة

شهد زيادة

التقّزم

ارتفاع الوزن

٪٦٣

٢٠٠٠

٣٠
مليون

٢٠١٦

٤١
مليون
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الهدف 4: ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعّلم مدى الحياة للجميع

يرمي الهدف 4 إىل ضمان حصول جميع الناس عىل التعليم الجيد وإتاحة الفرص للتعلم مدى الحياة. 
ويتجاوز هذا الهدف مجرد االلتحاق باملدارس، فينظر إىل مستويات الكفاءة، وتوافر املدرسني املدربني 

واملرافق املدرسية الكافية، والتفاوت يف نتائج التعليم.

e  يف عام 2014، شارك طفالن من بني كل 3 أطفال يف جميع أنحاء العالم يف التعليم قبل االبتدائي أو
االبتدائي يف السنة السابقة لسن االلتحاق باملدارس االبتدائية، مقابل 4 أطفال فقط من كل 10 أطفال 

يف أفقر البلدان.

e  9 عىل الرغم من املكاسب الكبرية يف معّدل االلتحاق باملدارس االبتدائية بني عامي 2000 و2014، فإن
يف املائة من األطفال يف سن الدراسة االبتدائية يف جميع أنحاء العالم كانوا خارج املدرسة يف عام 2014، 

ولم يحرز تقّدم يذكر منذ عام 2008.

e  وتبني الدراسات االستقصائية التي أجريت يف الفرتة بني عامي 2007 و2015 يف بلدان مختارة أن
األطفال واملراهقني يف رشيحة الـ 20 يف املائة من األرس األكثر ثراء حققوا قدراً أكرب من الكفاءة يف 

القراءة باملقارنة برشيحة الـ 20 يف املائة من األرس األشد فقراً، وسجل أطفال املناطق الحرضية درجات 
أعىل يف القراءة مقارنة بأطفال املناطق الريفية.

e  تشري بيانات عام 2011 إىل أن حوايل ربع املدارس فقط يف أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى كان لديها
كهرباء، وكان أقل من نصف املدارس يحصل عىل مياه الرشب، وأن 69 يف املائة منها فقط توفرت لديها 

مراحيض )ويفتقر الكثري من املدارس إىل مرافق رصف صحي منفصلة للبنات والبنني(.

الهدف 5: تحقيق املساواة بني الجنسني وتمكني كل النساء والفتيات

ال يزال عدم املساواة بني الجنسني قائماً يف جميع أنحاء العالم، مما يحرم النساء والفتيات من حقوقهن 
األساسية ومن فرصهن. وسيتطلب تحقيق املساواة بني الجنسني وتمكني النساء والفتيات جهوداً أكثر 

نشاطاً، بما يف ذلك يف مجال توفري األطر القانونية الالزمة للتصدّي للتمييز القائم عىل نوع الجنس واملتأصل 
يف كثري من األحيان والذي ينجم غالباً عن املواقف الذكورية التسلطية واملعايري االجتماعية املرتبطة بها.

e  أفادت واحدة من بني كل خمس فتيات ونساء ) ترتاوح أعمارهن بني 15 و49 عاماً( ممن سبق لهن
الزواج أو االرتباط برشيك بأنهن تعرّضن للعنف البدني و/أو الجنيس من قبل رشيك حميم يف األشهر 

الـ 12 السابقة، وفقاً لدراسات استقصائية أجريت بني عامي 2005 و2016 يف 87 بلداً.

e  حوايل عام 2000، أفاد ما يقارب ثلث النساء اللواتي ترتاوح أعمارهن بني 20 و24 عاماً بأنهن تزوجن
قبل سن 18 عاماً؛ وقد انخفضت هذه النسبة إىل ربع النساء تقريباً حوايل عام 2015.

e  وفقاً لدراسات استقصائية أجريت عام 2015 يف 30 بلداً ترتكز فيها ممارسة تشويه األعضاء التناسلية
لإلناث، فإن أكثر من ثلث الفتيات )35 يف املائة( اللواتي ترتاوح أعمارهن بني 15 و19 عاماً خضعن 

لذلك اإلجراء.

e  يف املتوسط، تقيض النساء تقريباً ثالثة أضعاف الوقت الذي يقضيه الرجال يف العمل املنزيل وأعمال
الرعاية غري املدفوعة األجر، استناداً إىل بيانات الفرتة 2000 - 2016.

e  يف عام 2017، لم تبلغ مشاركة املرأة يف الربملانات الوطنية أو املجالس الربملانية األدنى يف جميع أنحاء
العالم سوى 23.4 يف املائة. ويف غالبية البلدان الـ 67 التي لديها بيانات من عام 2009 إىل عام 2015، 

كانت النساء يشغلن أقل من ثلث املناصب اإلدارية العليا واملتوسطة.

تعرضت واحدة من كل خمس نساء أو فتيات
كان لديهن رشيك للعنف البدني و/أو الجنيس عىل يد

رشيكها الحميم

يف عام ٢٠١٥،
كانت واحدة من
كل أربع نساء يف سن
٢٠ - ٢٤ سنة
قد تزوجت
قبل سن الـ ١٨

ً ال تشغل النساء إالّ منصباً واحدا
من أصل كل ثالثة مناصب

يف اإلدارة العليا أو املتوسطة
يف غالبية البلدان الـ ٦٧ 

يف عام ٢٠١١، لم تكن الكهرباء متوفرة إالّ يف ُربع املدارس
تقريباً يف أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى، كما أن

مياه الرشب األساسية لم تكن
متاحة إالّ يف نصف املدارس

معّدل وجود األطفال
خارج املدرسة مع كونهم يف 
سن املدرسة االبتدائية
بقي راكداً بنسبة ٩ يف املائة
 منذ عام ٢٠٠٨

٢٠٠٨ ٢٠١٤

٪٩ ٪٩

٪٢٥ ٪٤٨

نظرة عامة  
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الهدف 6: ضمان توافر املياه وخدمات الرصف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة

يرمي الهدف 6 إىل التصدّي للتحّديات املتعلقة بتوفر مياه الرشب والرصف الصحي والنظافة الصحية 
للسكان، فضالً عن الُنظم اإليكولوجية املتصلة باملياه. وإذا لم تحقق الجودة واالستدامة يف املوارد املائية 
 والرصف الصحي، فإن إحراز التقّدم سيتعطل يف العديد من املجاالت األخرى ألهداف التنمية املستدامة، 

بما يف ذلك الصحة والتعليم والحّد من الفقر.

e  يف عام 2015، استخدم 5.2 باليني من الناس )71 يف املائة من سكان العالم( خدمة ملياه الرشب “تدار
بطريقة مأمونة” — أّي من مصدر محّسن يقع يف أماكن السكن والعمل ويتوفر عند الحاجة ويخلو 

من التلوث.

e  يف عام 2015، استخدم 2.9 باليني من الناس )39 يف املائة من سكان العالم( خدمة رصف صحي
“تدار بطريقة مأمونة” — أّي مرفق أسايس يحقق التخلص من النفايات البرشية بطريقة آمنة.

e  ال يزال التغوط يف العراء الذي يمارسه 892 مليون شخص )12 يف املائة من سكان العالم( يف عام
2015، يشكل مخاطر صحية خطرية.

e  إن أكثر من بليوني شخص يف العالم يعيشون يف بلدان تعاني من إجهاد مائي مفرط. وتشهد منطقة
شمال أفريقيا وغرب آسيا، فضالً عن منطقة آسيا الوسطى وجنوب آسيا، مستويات إجهاد مائي فوق 

60 يف املائة، مما يدّل عىل ترجيح قوي للتعرّض لندرة املياه يف املستقبل.

الهدف 7: ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة عىل خدمات الطاقة الحديثة املوثوقة واملستدامة

يتطلب حصول الجميع عىل خدمات الطاقة بأسعار معقولة وموثوقة ومستدامة توسيع فرص الحصول 
عىل الكهرباء والوقود والتكنولوجيات النظيفة للطهي، فضالً عن تحسني كفاءة استخدام الطاقة وزيادة 
استخدام الطاقة املتجددة. ولتحقيق هذا الهدف، هناك حاجة إىل تمويل وسياسات أكثر جرأة، إىل جانب 

استعداد البلدان لتبني تكنولوجيات جديدة عىل نطاق أكثر طموحاً بكثري.

e  يف عام 2014، كان 85.3 يف املائة من سكان العالم يحصلون عىل الكهرباء، مقابل 77.6 يف املائة يف
عام 2000. غري أن 1.06 بليون شخص ال يزالون يعيشون بدون هذه الخدمة األساسية.

e  يف حني تمّكن 96 يف املائة من سكان الحرض من الحصول عىل الكهرباء يف عام 2014، فإن النسبة
املقابلة كانت 73 يف املائة فقط يف املناطق الريفية.

e  ارتفعت إمكانية الوصول إىل الوقود والتكنولوجيات النظيفة للطهي إىل 57 يف املائة يف عام 2014، بعد
أن كانت 50 يف املائة يف عام 2000. ومع ذلك، ال يزال أكثر من 3 باليني من الناس، معظمهم يف آسيا 

وأفريقيا - جنوب الصحراء الكربى، يفتقرون إىل الحصول عىل الوقود والتكنولوجيات النظيفة للطهي، 
وهم عرضة ملستويات عالية من تلوث الهواء املنزيل.

e  ،2014نمت حصة الطاقة املتجددة يف االستهالك النهائي للطاقة بشكل متواضع بني عامي 2010 و
من 17.5 إىل 18.3 يف املائة. شكلت الطاقة الكهرمائية والشمسية وطاقة الرياح معظم الزيادة.

e  2012 عىل الصعيد العاملي، تحسنت كثافة الطاقة األّولية بنسبة 2.1 يف املائة سنوياً بني عامي
و2014. ومع ذلك، فإن هذه الوترية ال تكفي ملضاعفة املعّدل العاملي لتحسينات كفاءة الطاقة عىل 

النحو املطلوب لتحقيق هذه الغاية.

يف عام ٢٠١٥،
كان ٨٩٢ مليوناً من الناس
يمارسون التغّوط يف العراء

يتأثر أكثر من
بليوني شخص
باإلجهاد املائي

يف عام ٢٠١٥،
كان ٢٫٩ باليني من الناس
يستخدمون خدمة
رصف صحي
”تدار بطريقة مأمونة“

يف عام ٢٠١٥، كان ٥٫٢ باليني
من الناس يستخدمون
خدمة ملياه الرشب
”تدار بطريقة مأمونة“

الحصول عىل الكهرباء
يف املناطق الريفية أقل من املناطق الحرضية

ال يزال أكثر من ٣ باليني
من الناس
يطهون الطعام
دون وقود 
ودون تكنولوجيات
نظيفة للطهي

املناطق الحرضيةاملناطق الريفية

٪٩٦٪٧٣
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الهدف 8: تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفري العمل الالئق للجميع

النمو االقتصادي هو املحرّك الرئييس للتنمية املستدامة. وعندما يكون هذا النمو مستداماً وشامالً، يمكن 
لعدد أكرب من الناس أن يفلتوا من دائرة الفقر مع زيادة فرص العمالة الكاملة واملنتجة. ومن أجل تمكني 

األجيال املقبلة من االستفادة من النمو االقتصادي الحايل، ينبغي أن يكون هذا النمو سليماً بيئياً وليس 
نتيجة لالستغالل غري املستدام للموارد.

e  ارتفع متوسط معّدل النمو السنوي للناتج املحيل اإلجمايل الحقيقي للفرد من 0.9 يف املائة خالل الفرتة
2005 - 2009 إىل 1.6 يف املائة يف الفرتة 2010 - 2015. وبلغ متوسط نمو الناتج املحيل اإلجمايل 

الحقيقي يف أقل البلدان نمواً 4.9 يف املائة يف الفرتة 2010 - 2015، أّي أقل من الغاية املتمثلة يف 7 يف 
املائة عىل األقل سنوياً.

e  تباطأ النمو يف إنتاجية العمل — التي يقيسها الناتج املحيل اإلجمايل لكل عامل — بشكل حاّد بعد
األزمة املالية يف الفرتة 2008 - 2009. وقد طرأ نمو يف هذه اإلنتاجية بمعّدل سنوي متوسط قدره 1,9 

يف املائة بني عامي 2009 و2016، مقابل 2,9 يف املائة بني عامي 2000 و2008.

e  انخفض معّدل البطالة يف العالم من 6.1 يف املائة يف عام 2010 إىل 5.7 يف املائة يف عام 2016. وعىل
الرغم من التقّدم املحرز عموماً، كان احتمال البطالة بني الشباب )الذين ترتاوح أعمارهم بني 15 و24 

عاماً( أعىل بثالثة أضعاف تقريباً منه بني الكبار، حيث بلغ معّدل بطالة الشباب 12.8 يف املائة وأما 
معّدل بطالة الكبار فقد بلغ 4.4 يف املائة.

e  2000 انخفض عدد األطفال العاملني الذين ترتاوح أعمارهم بني 5 و17 سنة من 246 مليوناً يف عام
إىل 168 مليوناً يف عام 2012. ومع ذلك، فإن حوايل 1 من كل 10 أطفال يف جميع أنحاء العالم كانوا 

يعملون يف عام 2012؛ وكان أكثر من نصفهم )85 مليون نسمة( معرّضني ألشكال خطرة من العمل.

الهدف 9: إقامة بنى تحتية قادرة عىل الصمود، وتحفيز التصنيع املستدام الشامل للجميع، وتشجيع االبتكار

تشّكل البنية التحتية والتصنيع واالبتكار ثالثة محرّكات للنمو االقتصادي. وعندما يتم إدراج شمول الجميع 
والقدرة عىل الصمود واالستدامة يف تنفيذ تلك القوى الدافعة الثالث، فإن النمو االقتصادي يدعم التنمية 

املستدامة.

e  يف عام 2015، کان األثر االقتصادي للنقل الجوي 2.7 تريليون دوالر أمريکي )3.5 يف املائة من الناتج
املحيل اإلجمايل العاملي(. ولم تشهد أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غري الساحلية والدول الجزرية 

الصغرية النامية إالّ قدراً محدوداً من حجم السفر الجوي والشحن — إذ لم يمثل كٌل من مجموعات 
البلدان هذه إالّ جزًءا صغرياً )1 إىل 2.7 يف املائة( من املجموع العاملي.

e  بني عامي 2005 و2016، زادت القيمة املضافة للصناعة التحويلية بنسبة 59 يف املائة تقريباً يف أقّل
البلدان نمواً، غري أنها بقيت بنسبة 2 يف املائة فقط من ذلك يف أوروبا وأمريكا الشمالية.

e  بني عامي 2000 و2014، لوحظت تخفيضات مطردة يف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن
التصنيع لكل وحدة من وحدات التصنيع املضافة يف معظم مناطق العالم ويف البلدان العرشة الصناعية 

األكرب جميعها.

e  ارتفع االستثمار العاملي يف مجال البحث والتطوير بمعّدل سنوي متوسط قدره 4.5 يف املائة بني عامي
2000 و2014. وبلغ 1.8 تريليون دوالر أمريكي )بمعادل القوة الرشائية( يف عام 2014 — أّي 1.7 

يف املائة من الناتج املحيل اإلجمايل العاملي.

e  أصبحت التغطية بواسطة إشارة خلوية متنقلة تشمل العالم كله تقريباً. ويف عام 2016، كان 95 يف
املائة من سكان العالم يف نطاق إشارة من الجيل الثاني )2G( عىل األقل، وتلّقى 84 يف املائة منهم إشارة 

من الجيل الثالث )3G( عىل األقل.

ارتفع نصيب الفرد من
النمو السنوي
يف الناتج املحيل
اإلجمايل العاملي
بني فرتة ٢٠٠٥ - ٢٠٠٩
وفرتة ٢٠١٠ - ٢٠١٥

يف عام ٢٠١٢، كان هناك طفل واحد
من أصل كل عرشة أطفال يف العالم ككل

يعمل يف سوق عمالة األطفال

٠٫٥

١٫٠

١٫٥

٢٫٠

-٢٠٠٥
٢٠٠٩

-٢٠١٠
٢٠١٥

٪٠٫٩

٪١٫٦

االستثمار العاملي يف
البحث والتطوير
ارتفع بمعّدل سنوي
قدره ٤٫٥ يف املائة
بني عامي ٢٠٠٠ و٢٠١٤

٢٠٠٠ ٢٠١٤

٪٤٫٥
ً سنويا

يمثل كل من مجموعات
ً أقل البلدان نموا
والبلدان النامية غري الساحلية
والدول الجزرية الصغرية النامية
ما  نسبته ١ إىل ٢٫٧ من
حجم السفر الجوي
والنقل الجوي العامليني

نظرة عامة  
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الهدف 10: الحّد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينها 

يدعو الهدف 10 إىل الحّد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينها، وضمان الهجرة اآلمنة واملنظمة 
واملنتظمة، وتعزيز أصوات البلدان النامية يف عملية اتخاذ القرارات االقتصادية واملالية الدولية.

e  يف 49 بلداً من أصل 83 بلداً لديها بيانات عن الفرتة 2011 - 2015، ازداد نصيب الفرد من دخل
رشيحة الـ 40 يف املائة األشد فقراً بني السكان بوترية أرسع من املتوسط الوطني، مما أّدى إىل انخفاض 

التفاوت يف الدخل.

e  أّدت اإلصالحات التي أجراها صندوق النقد الدويل إىل زيادة حصص التصويت املخصصة للبلدان
النامية، غري أن حصص التصويت يف العديد من املنظمات الدولية ال تزال أقّل بكثري من املستويات 

اإلجمالية لعضوية هذه البلدان.

e  يواصل مجتمع التجارة الدولية منح أقل البلدان نمواً رشوطاً مؤاتية: فقد زادت نسبة الخطوط
الجمركية املقرتنة باإلعفاء من الرسوم الجمركية املتاحة لصادرات أقل البلدان نمواً من 49 يف املائة يف 

عام 2000 إىل 65 يف املائة يف عام 2015.

e  ،يف عام 2017، بلغ متوسط تكلفة إرسال التحويالت إىل الوطن أكثر من 7 يف املائة من املبلغ املحول
أّي أعىل بكثري من النسبة املستهدفة البالغة 3 يف املائة. وساعدت التكنولوجيات الجديدة واملحّسنة، مثل 
البطاقات املدفوعة مسبقاً والتحويل عرب رشكات الهاتف النقال، عىل خفض هذه الرسوم إىل ما بني 2 يف 

املائة و4 يف املائة، ولكنها ال تتوفر أو ُتستخدم بعد عىل نطاق واسع يف العديد من ممرات التحويالت.

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

شهد العالم نمواً حرضياً بوترية لم يسبق لها مثيل. ويف عام 2015، كان يعيش يف املدن ما يقرب من 4 
باليني من الناس، أّي أكثر من نصف سكان العالم. ومع ذلك، ويف حني أن املدن هي حاضنة االبتكار وهي 

التي تساعد عىل تعزيز العمالة والنمو االقتصادي، فإن التوسع الحرضي الرسيع جلب معه تحّديات هائلة، 
بما يف ذلك السكن غري املالئم، وزيادة تلوث الهواء، وعدم التمكن من الحصول عىل الخدمات األساسية 

والوصول إىل الهياكل األساسية.

e  انخفضت نسبة سكان الحرض الذين يعيشون يف األحياء الفقرية يف جميع أنحاء العالم من 28 يف املائة
يف عام 2000 إىل 23 يف املائة يف عام 2014. غري أن أكثر من نصف سكان املناطق الحرضية يعيشون 

يف ظروف فقرية يف أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى )56 يف املائة(.

e  بني عامي 2000 و2015، تجاوز التوسع يف األرايض الحرضية يف جميع مناطق العالم نمو سكان
الحرض، مما أّدى إىل الزحف الحرضي العشوائي.

e  وفقاً للبيانات الواردة من مدن يف 101 من البلدان بني عامي 2009 و2013، كان 65 يف املائة من
السكان يحصلون عىل خدمات جمع النفايات البلدية.

e  يف عام 2014، كان 9 من كل 10 أشخاص يعيشون يف املناطق الحرضية يستنشقون هواء ال يستويف
املبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية فيما يتعلق بجودة الهواء، والتي تحّدد قيمة الجسيمات التي 

.)PM2.5( يقّل قطرها عن 2.5 ميكرومرت

e  حتى أيار/مايو 2017، نفذ 149 بلداً سياسات مدنية عىل املستوى الوطني، كلياً أو جزئياً، معظمها
يتماىش مع املجاالت ذات األولوية املحددة يف أهداف التنمية املستدامة.

معّدل صفر

نسبة الخطوط الجمركية
ً لصادرات أقل البلدان نموا
بمعّدل صفر من
الرسوم الجمركية
ارتفعت بني عامي
٢٠٠٥ و٢٠١٥

زاد متوسط التكلفة العاملية
إلرسال التحويالت عن ٧ يف املائة

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٢٠٠٥ ٢٠١٥

٪٦٥

٪٤٩

٪٧

يف عام ٢٠١٤، كان ٩ من كل عرشة أشخاص
يف املناطق الحرضية يستنشقون هواء ال يفي باملبادئ 

التوجيهيةالصادرة عن منظمة الصحة العاملية
فيما يتعلق بجودة الهواء 

بلغت نسبة تغطية
عمليات جمع
النفايات البلدية
٦٥ يف املائة
من املدن
يف ١٠١ من البلدان
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الهدف 12: ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة

تتيح أنماط االستهالك واإلنتاج املستدامة إمكانية استخدام املوارد بكفاءة ويمكن أن تقلل من أثر األنشطة 
االقتصادية عىل البيئة. وتحقيقاً لهذه الغاية، يركز هذا الهدف عىل فصل النمو االقتصادي عن استخدام 

املوارد، وضمان إدارة املواد الكيميائية والنفايات الخطرة بطريقة تقلل من أثرها عىل حياة البرش والبيئة.

e  69.3 ارتفع حجم البصمة املادية عىل الصعيد العاملي من 48.5 بليون طن مرتي يف عام 2000 إىل
بليون طن مرتي يف عام 2010. وزاد نصيب الفرد من هذه البصمة املادية من 8 أطنان مرتية للفرد إىل 

10 أطنان مرتية للفرد خالل نفس الفرتة.

e  يف عام 2010، كان ألسرتاليا ونيوزيلندا أعىل نصيب للفرد من البصمة املادية )35 طناً مرتياً لكل
شخص(، تليها أوروبا وأمريكا الشمالية )20 طناً مرتياً لكل شخص(؛ أما أدنى نصيب للفرد من هذه 

البصمة فقد كان يف أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى )2.5 طن مرتي للشخص الواحد(.

e  استأثرت منطقة رشق وجنوب رشق آسيا بنسبة 42 يف املائة من االستهالك املادي املحيل يف العالم، مما
يشري إىل رسعة التصنيع يف هذه املنطقة.

e  جميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة تقريباً طرف يف اتفاق بيئي عاملي واحد عىل األقل بشأن املواد
الكيميائية والنفايات الخطرة. غري أنه خالل الفرتة بني عامي 2010 و2014 لم يستوِف إالّ 51 يف املائة 
من األطراف يف اتفاقية استكهولم و57 يف املائة من األطراف يف اتفاقية بازل و71 يف املائة من األطراف 

يف اتفاقية روتردام التزاماتها املتعلقة بتقديم التقارير بموجب هذه االتفاقات.

الهدف 13: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصّدي لتغرّي املناخ وآثاره

استمر احرتار كوكب األرض يف عام 2016، وسجل رقماً قياسياً بنحو 1.1 درجة مئوية فوق مستوى الفرتة 
قبل الصناعية. وتقلص نطاق الجليد البحري العاملي إىل 4.14 مليون كيلومرت مربع يف عام 2016، وهو 

ثاني أدنى مستوى تّم تسجيله. وسيتطلب التخفيف من تغرّي املناخ ومن آثاره البناء عىل الزخم الذي حققه 
اتفاق باريس بشأن تغرّي املناخ. وهناك حاجة أيضاً إىل بذل جهود أقوى لبناء القدرة عىل الصمود والحّد من 

األخطار املتصلة باملناخ والكوارث الطبيعية.

e  دخل اتفاق باريس حيز النفاذ يف 4 ترشين الثاني/نوفمرب 2016، مما يمثل تحوالً يف الرتكيز نحو
التنفيذ عىل اإلجراءات املتعلقة باملناخ والتنمية املستدامة.

e  141( ًحتى 7 حزيران/يونيه 2017، صدق 148 طرفاً عىل اتفاق باريس؛ من بني هؤالء 142 طرفا
بلداً واملفوضية األوروبية( أبلغوا أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغرّي املناخ عن أول 

مساهماتهم املحّددة وطنياً.

e  ال يزال عدد الوفيات املنسوبة إىل الكوارث الطبيعية يف ازدياد، عىل الرغم من التقّدم املحرز يف تنفيذ
اسرتاتيجيات الحّد من مخاطر الكوارث. ويف الفرتة من 1990 إىل 2015، تويف أكثر من 1.6 مليون 

شخص يف كوارث طبيعية مبلغ عنها دولياً.

e  بدأ العديد من البلدان يف تنفيذ اسرتاتيجيات وطنية ومحلية للحّد من مخاطر الكوارث. ويف الفرتة
2014 - 2015، أشارت معظم البلدان التي قّدمت تقارير إىل أن تقييمات األثر البيئي، والترشيعات 

املتعلقة باملناطق املحمية، ومشاريع وبرامج التكيف مع تغرّي املناخ، والتخطيط املتكامل، كان لها دور 
رئييس يف الحّد من عوامل الخطر الكامنة.

يف عام ٢٠١٠، كانت منطقة رشق وجنوب رشق آسيا
تمثل ٤٢ يف املائة من  االستهالك املادي املحيل يف العالم ككل

٢٠٠٠ ٢٠١٠

زادت البصمة املادية
يف العالم
ككل بني عامي
٢٠٠٠ و٢٠١٠

صفر

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

٤٨٫٥
ً بليونا

من
األطنان املرتية

٦٩٫٣
ً بليونا

من
األطنان املرتية

٪٤٢

تقلص نطاق  الجليد
البحري العاملي
يف عام ٢٠١٦ إىل ثاني أدنى
امتداد تّم تسجيله لها 

رضب االحرتار العاملي يف عام ٢٠١٦
رقماً قياسياً بلغ ١٫١ درجة مئوية
فوق مستوى الفرتة قبل الصناعية

نظرة عامة  
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الهدف 14: حفظ املحيطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها عىل نحو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة

تغطي املحيطات ما يقرب من ثالثة أرباع الكوكب، وهي تضم أكرب نظام بيئي عىل األرض. إن اآلثار السلبية 
املتزايدة املرتتبة عن تغرّي املناخ )بما يف ذلك تحّمض املحيطات( وعن الصيد املفرط والتلوث البحري تعرّض 

للخطر املكاسب التي تحققت يف اآلونة األخرية يف حماية أجزاء من محيطات العالم.

e  ،يف عام 2017، تغطي املناطق املحمية 13.2 يف املائة من البيئة البحرية الخاضعة للوالية الوطنية
و0.25 يف املائة من البيئة البحرية خارج نطاق الوالية الوطنية، و5.3 يف املائة من مجموع مساحة 
املحيطات العاملية. وقد ارتفع متوسط تغطية مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية البحرية باملناطق 

املحمية من 32 يف املائة يف عام 2000 إىل 45 يف املائة يف عام 2017.

e  ارتفعت يف جميع أنحاء العالم نسبة األرصدة السمكية البحرية التي تعرّضت للصيد املفرط — أّي
الصيد بمستويات غري مستدامة بيولوجياً — من 10 يف املائة يف عام 1974 إىل 31 يف املائة يف عام 

.2013

e  تستوعب املحيطات نسبة تصل إىل 30 يف املائة من االنبعاثات السنوية من ثاني أكسيد الكربون الناتجة
عن النشاط البرشي. ومع ذلك، فإن ثاني أكسيد الكربون الذي تمتصه املحيطات يؤدي أيضاً إىل زيادة 

يف حموضة مياهها، مما يضعف األصداف والهياكل العظمية لكثري من األنواع البحرية، مثل الُشعب 
املرجانية. ومع ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون يف الغالف الجوي، تشري التقديرات إىل أن 

حموضة املحيطات يمكن أن ترتفع تقريباً بنسبة 150 يف املائة بحلول عام 2100.

e  من بني 63 من الُنظم اإليكولوجية البحرية الكبرية التي جرى تقييمها يف إطار برنامج تقييم املياه
العابرة للحدود، يوجد 16 يف املائة ضمن فئات التعرّض “العايل” أو “األعىل” لإلغناء )اإلتخام( 

باملغذيات. وبحلول عام 2050، تشري التقديرات إىل أن نسبة اإلغناء )اإلتخام( باملغذيات ستزداد يف 21 
يف املائة من هذه الُنظم اإليكولوجية الكبرية.

حماية النُظم اإليكولوجية الربية وترميمها وتعزيز استخدامها عىل نحو مستدام، وإدارة الغابات عىل نحو مستدام، ومكافحة  الهدف 15 : 

التصّحر، ووقف تدهور األرايض وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي

يمكن أن تساعد الُنظم اإليكولوجية املحمية واملرممة والتنوع البيولوجي الذي تدعمه يف التخفيف من آثار 
تغرّي املناخ وتوفري قدرة أكرب عىل الصمود يف مواجهة الضغوط البرشية والكوارث الطبيعية املتزايدة. كما 

تنتج الُنظم اإليكولوجية الصحية فوائد متعددة للمجتمعات التي تعتمد عليها. ويركز الهدف 15 عىل 
الحفاظ عىل األنواع والُنظم اإليكولوجية عىل اليابسة واستخدامها عىل نحو مستدام. 

e  من عام 2010 إىل عام 2015، كانت الخسارة الصافية السنوية يف مساحة الغابات عىل الصعيد العاملي
أقل من نصف مساحة الخسارة املقابلة خالل فرتة التسعينات. وانخفضت نسبة مساحة األرايض التي 

تغطيها الغابات من 31.6 يف املائة يف عام 1990 إىل 30.8 يف املائة يف عام 2010 وإىل 30.6 يف املائة يف 
عام 2015.

e  يف الفرتة بني عامي 2000 و2017، ازداد متوسط التغطية العاملية ملناطق التنوع البيولوجي األساسية
من األرض واملياه العذبة والجبال باملناطق املحمية من 35 يف املائة إىل 47 يف املائة، ومن 32 يف املائة إىل 

43 يف املائة، ومن 39 يف املائة إىل 49 يف املائة عىل التوايل.

e  غري أن فقدان التنوع البيولوجي يستمر بمعّدل ينذر بالخطر. وتشهد الُشعب املرجانية والربمائيات
والسيكاديات تراجعاً شديداً بسبب التهديدات املتميزة واملتفاقمة. وقد أّثـر التبييض، مدفوعاً بتغرّي 

املناخ واآلثار املحلية، عىل صحة الُشعب املرجانية يف جميع أنحاء العالم، وأصبح من املمكن لهذه 
الُشعب أن تختفي تماماً بحلول عام 2050. وتواجه الربمائيات أيضاً خطر االنقراض الشديد، حيث 

بات 41 يف املائة منها مهّدداً بالفعل.

e  ال يزال الصيد غري املرشوع واالتجار غري املرشوع بالحياة الربية يعيق جهود الحفظ، وقد أبلغ عن
وجود ما يقرب 000 7 نوع من الحيوانات والنباتات يف تجارة غري مرشوعة تشمل 120 بلداً. ويف عام 
2013، كان عاج الفيل، وخشب الورد، وقرن وحيد القرن، والزواحف تشكل 70 يف املائة من مجموع 

مصادرات الحياة الربية.
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مع تزايد مستويات ثاني أكسيد الكربون يف الغالف الجوي، 
تشري التقديرات إىل أن نسبة حموضة املحيطات

 يمكن أن تزيد لتصل تقريباً إىل ١٥٠ يف املائة بحلول عام ٢١٠٠

يف عام ٢٠١٣، تعرض
ما نسبته ٣١ يف املائة
من األرصدة
السمكية البحرية
للصيد املفرط

صايف الخسارة
السنوية
من مساحة الغابات
يف العالم بني عامي
٢٠١٠ و٢٠١٥
أقل من نصف
الخسارة املقابلة
يف التسعينات

األرايض التي تغطيها الغابات

ارتفع متوسط التغطية العاملية
ملناطق التنوع البيولوجي األساسية

من األرض واملياه العذبة والجبال

٣٠
١٩٩٠ ٢٠١٠ ٢٠١٥

٣٢

٪٣١٫٦

٪٣٠٫٨

٪٣٠٫٦

٣٠

٤٠

٥٠

٢٠٠٠ ٢٠١٧ ٢٠٠٠ ٢٠١٧ ٢٠٠٠ ٢٠١٧

٪٣٥

٪٤٧
٪٤٣

٪٤٩

٪٣٩

٪٣٢
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ش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية املستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إىل  التشجيع عىل إقامة مجتمعات مساملة ال يُهمَّ الهدف 16: 

العدالة، وبناء مؤسسات فّعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع عىل جميع املستويات

تعترب قضايا السالم والعدالة واملؤسسات الفّعالة والخاضعة للمساءلة والشاملة للجميع صميمية بالنسبة 
للتنمية املستدامة. وال يزال التقّدم املحرز يف تعزيز املجتمعات السلمية والشاملة للجميع متفاوتاً فيما بني 
البلدان وداخلها. وقد ازدادت الرصاعات العنيفة يف السنوات األخرية، وتسبب عدد من الرصاعات املسلحة 

الشديدة الحدة يف وقوع أعداد كبرية من الضحايا املدنيني وإىل إخراج املاليني من الناس من ديارهم.

e  يف عام 2015، كان معّدل القتل العمد يف البلدان التي يرتفع فيها مستوى عدم املساواة يف الدخل
)مؤرش جيني <0.45( تسعة أضعاف املعّدل املقابل يف البلدان التي ينخفض فيها مستوى عدم 

املساواة يف الدخل )مؤرش جيني >0.35(.

e  يف 76 بلداً تتوفر فيها بيانات عن الفرتة بني عامي 2005 و2016، تعرّض حوايل 8 من كل 10 أطفال
ترتاوح أعمارهم بني سنة واحدة و14 سنة لشكل من أشكال العدوان النفيس و/أو العقاب البدني عىل 

أساس منتظم.

e  ،حدد موظفو إنفاذ القانون أكثر من 570 نوعاً مختلفاً من أنواع االتجار بالبرش، يف جميع أنحاء العالم
بني عامي 2012 و2014. وكانت الغالبية العظمى من ضحايا االتجار الذين تّم تحديدهم يف عام 

2014 من النساء والفتيات )71 يف املائة(، وكان أكثر من الربع من األطفال.

e  عىل الصعيد العاملي، بلغت نسبة األشخاص املحتجزين دون محاكمة أو دون الحكم عليهم بارتكاب
جريمة 31 يف املائة يف الفرتة 2013 - 2015.

e  وفقاً لبيانات الفرتة من 2005 إىل 2016، أفاد أكثر من 18 يف املائة من الرشكات يف جميع أنحاء العالم
بتلقي طلب واحد عىل األقل لدفع الرشوة. وبلغت حصة الرشكات يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان 

ذات الرشيحة الدنيا من الدخل املتوسط 25 يف املائة، مقابل 4 يف املائة يف البلدان املرتفعة الدخل.

e  تشري البيانات املبلغ عنها لـ 147 بلداً يف الفرتة من 2010 إىل 2016 إىل أن معّدل تسجيل مواليد
األطفال دون سن الخامسة بلغ 71 يف املائة يف جميع أنحاء العالم؛ غري أن معّدل تسجيل املواليد يف 

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى لم يبلغ إالّ 46 يف املائة.

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

هناك حاجة إىل التزام أقوى بالرشاكة والتعاون لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. وسيتطلب تحقيق األهداف 
وضع سياسات متماسكة، وإقامة بيئة مؤاتية للتنمية املستدامة عىل جميع املستويات ولدى جميع األطراف 
الفاعلة، وإعادة تنشيط الرشاكة العاملية من أجل التنمية املستدامة. ويعترب تحقيق الغايات املتعلقة بوسائل 

التنفيذ أمراً أساسياً لتحقيق خطة عام 2030، وكذلك التنفيذ الكامل لخطة عمل أديس أبابا. وقد أحرز تقّدم 
تدريجي يف هذه املجاالت، ولكن هناك حاجة إىل املزيد.

e  بني عامي 2015 و2016، ارتفعت املساعدة اإلنمائية الرسمية بنسبة 8.9 يف املائة بالقيمة الحقيقية
إىل 142.6 بليون دوالر أمريكي، لتصل إىل ذروة جديدة. وعىل الرغم من هذا التقّدم، انخفضت املعونة 

الثنائية املقّدمة إىل أقل البلدان نمواً بنسبة 3.9 يف املائة بالقيمة الحقيقية.

e  عبء خدمة الدين آخذ يف التصاعد. ويف الفرتة من عام 2000 إىل عام 2011، انخفضت خدمة الديون
يف البلدان املنخفضة الدخل من 12.9 يف املائة إىل 3.6 يف املائة، قبل أن تعود إىل االرتفاع ببطء لتصل إىل 

6.1 يف املائة يف عام 2015.

e  429 يف عام 2016، بلغ مجموع التحويالت الدولية 575 بليون دوالر، وقد تدفق 75 يف املائة منها )أّي
بليون دوالر( إىل البلدان النامية. غري أن التحويالت إىل البلدان النامية انخفضت يف عام 2016 للسنة 

الثانية عىل التوايل، حيث تراجعت بنسبة 2.4 يف املائة عن عام 2015.

e  ،يف عام 2016، توفرت لدى 80 يف املائة من سكان املناطق املتقّدمة النمو إمكانية الوصول إىل اإلنرتنت
مقابل 40 يف املائة يف املناطق النامية و15 يف املائة يف أقل البلدان نمواً.

e  يف عام 2014، لم يمثل الدعم املايل املوجه للقدرات اإلحصائية يف البلدان النامية )338 مليون دوالر
أمريكي( سوى 0.18 يف املائة من مجموع املساعدة اإلنمائية الرسمية. ويف الفرتة بني عامي 2007 

و2016، أجرى 89 يف املائة من البلدان أو املناطق يف جميع أنحاء العالم تعداداً واحداً للسكان 
واملساكن عىل األقل؛ ولم يتمكن 25 بلداً أو منطقة من إجراء أّي تعداد خالل هذه الفرتة.

الثلث تقريباً من املحتجزين
خالل الفرتة ٢٠١٣ - ٢٠١٥
كانوا محتجزين بدون محاكمة
أو بدون إصدار أحكام
بحقهم عىل جريمة ما

أبلغ أكثر من ١٨ يف املائة
من الرشكات عن تلّقيها
طلب واحد عىل األقل
لدفع الرشوة

يف عام ٢٠١٤،
كان أكثر من ٧٠ يف املائة
من ضحايا االتجار بالبرش
من النساء والفتيات

٪٣١

٪٧١

٪٢٩

نسبة السكان الذين يتمتعون بإمكانية
ً الوصول إىل اإلنرتنت كانت األقل يف أقل البلدان نموا

يف عام ٢٠١٦

ارتفعت املساعدة
اإلنمائية الرسمية
بنسبة ٨٫٩ يف املائة
بني عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦،
لتصل بذلك إىل
ذروة جديدة

املناطق املتقّدمة النمو املناطق النامية ً أقل البلدان نموا

٪٨٠٪٤٠٪١٥

نظرة عامة  
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القضاء عىل الفقر وتعزيز الرخاء يف عالم متغرّي

القضاء عىل جميع أشكال الفقر هو لب التنمية املستدامة. ويشمل الفقر 
الحرمان يف العديد من املجاالت، بما يف ذلك الدخل والجوع وسوء الصحة 

واإلقصاء االجتماعي والتمييز وانعدام فرص الحصول عىل الخدمات األساسية. 
ويف الوقت نفسه، يمكن للحرمان يف أّي من هذه املجاالت أن يؤّدي بدوره إىل 
تفاقم عمق أو مدة الحرمان يف واحد أو أكثر من املجاالت األخرى. ويتطلب 

استئصال الفقر وتعزيز الرخاء يف عالم متغري األخذ بنهج شامل يراعي األبعاد 
املتعددة الجوانب للتنمية املستدامة. ويعرض هذا القسم بعض النقاط املرتابطة 

البارزة يف املوضوع واألهداف قيد االستعراض يف املنتدى السيايس الرفيع 
املستوى املعني بالتنمية املستدامة يف تموز/يوليه 2017.

يعيش الفقراء املعدمون بشكل متزايد يف بيئات هشة

يف حني أن ما يقرب من بليون شخص خرجوا من دائرة الفقر املدقع منذ عام 
1999، ال يزال هناك نحو 767 مليون من الناس املعدمني يف عام 2013، 

يعيشون عىل 1.90 دوالر أمريكي أو أقل يف اليوم. ويعيش نصف فقراء العالم 
يف أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى حيث كان 42 يف املائة من السكان يف 

عام 2013 يعيشون يف فقر مدقع. ويعيش ثلث آخر يف جنوب آسيا. وبصورة 
متزايدة، يوجد الذين يعيشون يف فقر مدقع يف أوضاع هشة مثل مناطق النزاع 
واملناطق النائية التي يصعب الوصول إليها. وال يزال العديد من الذين خرجوا 

من دائرة الفقر املدقع يعيشون حياة محفوفة باملخاطر، فوق خط الفقر 
مبارشة، وهم معرضون بشدة لالنتكاس. فالتقلبات االقتصادية والكوارث 

الطبيعية والصدمات األخرى كلها عوامل تعرّضهم للخطر. ويعيش نحو 80 
يف املائة من فقراء العالم يف املناطق الريفية ويعمل 64 يف املائة منهم يف قطاع 

الزراعة. ومن املرجح أن األطفال يعانون من الفقر أكثر من الكبار: فحوايل 
385 مليون شخص تقل أعمارهم عن 18 سنة كانوا يف عام 2013 يعيشون يف 
أرس فقرية معدمة. وإضافة إىل هشاشة وضعهم، فإن ُنظم الحماية االجتماعية 
الكافية غري موجودة، وهي ُنظم يمكنها إن توفرت بتصميم جيد أن تساعد عىل 
الوقاية من الفقر وعدم املساواة والحّد منهما يف كل مرحلة من مراحل الحياة. 
ويف عام 2016، كان 45 يف املائة فقط من سكان العالم مشمولني باستحقاق 

نقدي واحد عىل األقل من استحقاقات الحماية االجتماعية.

تؤّدي النزاعات والحروب إىل تفاقم الفقر

أصبحت النزاعات أكرب الحواجز التي ال يمكن التغلب عليه أمام القضاء عىل 
الفقر وتحقيق التنمية املستدامة. وقد أدت الحروب والعنف واالضطهاد يف 

جميع أنحاء العالم إىل ترشيد 65.6 مليون شخص من منازلهم بحلول نهاية 
عام 2016. وهذا يمثل زيادة عن عام 2015 قدرها حوايل 000 300 شخص، 

وهو أعىل مستوى تم تسجيله منذ عقود. ومن بني هؤالء، كان هناك 22.5 مليون 
الجئ، و40.3 مليون من املرشدين داخلياً، و2.8 مليون من طالبي اللجوء.

ويشكل األطفال نحو نصف الالجئني البالغ عددهم 17.2 مليون الجئ تحت 
مسؤولية مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني، وهم يتأثرون بصورة 

غري متناسبة بالنزاع. ويف سياق الفرار من العنف واالضطهاد، غالباً ما يحرم 
األطفال من أكثر ما يحتاجون إليه، بما يف ذلك الرعاية الصحية والتعليم واملياه 

املأمونة واملأوى. ويف عام 2015، كان 50 يف املائة من األطفال الالجئني يف سن 
الدراسة االبتدائية خارج املدرسة. ويتنقل العديد من األطفال املرشدين بمفردهم 
أو يفصلون عن ذويهم. ومن بني األطفال الذين يجتازون املمر الخطر من شمال 

أفريقيا إىل أوروبا، كانت الغالبية العظمى — 92 يف املائة — من الذين وصلوا إىل 
إيطاليا يف عام 2016 والشهرين األّولني من عام 2017 غري مصحوبني بذويهم.

وال تزال املرأة تواجه معوقات هيكلية كبرية تعرتض سبيل 
خروجها من دائرة الفقر

ال يزال عدم املساواة املتجذر بني الجنسني يعوق املرأة عن تحقيق كامل إمكاناتها. 
ففي عام 2015، عىل سبيل املثال، كان 27 يف املائة تقريباً من النساء اللواتي 

ترتاوح أعمارهن بني 20 و24 سنة قد تزوجن قبل سن الـ 18 عاماً — وهي 
ممارسة شائعة يف جنوب آسيا وأفريقيا - جنوب الصحراء الكربى. ويعيش يف 

هاتني املنطقتني أيضاً 80 يف املائة من فقراء العالم. ويرتبط زواج األطفال ارتباطاً 
وثيقاً باإلنجاب املبكر وسوء الحصول عىل الرعاية الصحية واإلنجابية. وعادة ما 

ينهي الزواج أو يحّد بشدة من تعليم الفتيات واستقاللهن وإمكاناتهن االقتصادية.

كما أن االفرتاضات والتوقعات املجتمعية ألدوار املرأة بوصفها مقّدمة للرعاية 
وأم تحّد أيضاً من دخلها. وتقيض النساء تقريباً ثالثة أضعاف ما يقضيه الرجل 

من ساعات العمل غري املدفوع األجر يف املنزل. وال يتخذ سوى نصف النساء يف 
45 بلداً لديه بيانات قراراتهن بأنفسهن بشأن الصحة اإلنجابية. كما أن افتقار 

النساء والفتيات إىل االستقالل فيما يتعلق بصحتهن الجنسية واإلنجابية — وهو 
وضع يزداد حّدة بسبب حاالت الحمل غري املقصود — يميل إىل تفاقم فقر 

األرسة. ويف أجزاء كثرية من العالم، ال تزال إمكانية حصول املرأة عىل األرايض 
واملمتلكات واألصول املالية مقيدة، مما يحّد من فرصها االقتصادية وقدرتها عىل 

انتشال أرستها من براثن الفقر.

إن املسكن، يف جميع أنحاء العالم، يعترب أحد األصول الرئيسية لرتاكم الثروة. 
ويتبني من التحليل األّويل للبيانات املستمدة من بلدان مختارة أن نصيب املرأة 
من الثروة الكامنة يف املسكن أقل من نصيب الرجل. ففي أوغندا ومنغوليا، عىل 
سبيل املثال، يقل عدد النساء اللواتي يمتلكن مسكناً عن عدد الرجال املالكني، 

حيث ال تمثل النساء إالّ 35 يف املائة و37 يف املائة من أصحاب املساكن يف البلدين 
عىل التوايل. ويف مقاطعة كوازولو - ناتال يف جنوب أفريقيا، فإن ما يقرب من 
نصف النساء يملكن منازلهن، لكن هذه املساكن أقل قيمة نقدية من املساكن 

التي يملكها الرجال، إذ ال تمتلك النساء سوى ثلث القيمة اإلجمالية للثروة 
السكنية.

وحتى يف معظم البلدان األوروبية، تعترب معّدالت الفقر بني كبار السن أعىل 
بالنسبة للنساء منها بالنسبة املقابلة لدى الرجال. ويف أكثر من نصف البلدان 

التي تتوفر لديها بيانات، فإن الفجوة بني الجنسني أعىل يف األرس املكونة من 
شخص واحد مقارنة بجميع األرس. ويعكس ذلك ضعف املرأة الشديد عندما 

تعيش لوحدها.
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ويف جميع أنحاء العالم، ال تزال املرأة ممثلة تمثيالً ناقصاً إىل حّد كبري يف 
الربملانات ويف املناصب اإلدارية العليا، حيث تصل نسبة تمثيل املرأة إىل أقل من 

الثلث يف أّي من هذين املجالني يف معظم مناطق العالم.

يهّدد تدهور املحيطات التقّدم املحرز يف القضاء عىل الفقر

تغطي املحيطات ما يقرب من ثالثة أرباع الكوكب. ويعيش ما يقرب من 40 
يف املائة من سكان العالم يف مجتمعات ساحلية، وينتج نحو 61 يف املائة من 

الناتج القومي اإلجمايل يف العالم يف حدود 100 كيلومرت من املحيطات. ويمكن 
لالستخدام املستدام للمحيطات أن يوفر للبلدان فرصاً غذائية واقتصادية 
يف مصائد األسماك والسياحة والرتفيه، إىل جانب النقل والتجارة، وغريها. 

ومن شأن اإلدارة املالئمة لهذا املورد الذي ال يقدر بثمن أن تساعد عىل الحّد 
من الفقر من خالل تعزيز األمن الغذائي وتحسني سبل معيشة املاليني من 

الناس. ومع ذلك، فإن العوامل املتمثلة يف تغرّي املناخ واالتجاهات الحديثة التي 
ـُظهر تحّمض املحيطات، واإلغناء )اإلتخام( باملغذيات، والتدهور البيئي  ت

لألرايض الساحلية، وانخفاض التنوع البيولوجي البحري، تمارس معاً ضغوطاً 
متزايدة عىل هذا املورد. ويف عام 2013، تعرّض ما يقرب من ثلث األرصدة 

السمكية البحرية )31 يف املائة( للصيد املفرط؛ كما أن زيادة مستويات تحّمض 
املحيطات تهّدد الُنظم اإليكولوجية البحرية يف جميع أنحاء العالم؛ وبحلول عام 
2050، ستزداد نسبة اإلغناء )اإلتخام( باملغذيات يف املناطق الساحلية يف 21 يف 

املائة من الُنظم اإليكولوجية البحرية الرئيسية. كما يشري انخفاض نطاق الجليد 
البحري عىل الصعيد العاملي، وارتفاع مستوى احرتار الكوكب، إىل أن تغرّي 

املناخ مستمر، مما يزيد من اآلثار الضارة عىل املحيطات وعىل العديد من الُنظم 
اإليكولوجية األخرى.

يمكن لالستثمار يف البنية التحتية والتكنولوجيا أن يساعد املزارعني 
الريفيني الفقراء

تعترب الزراعة املستدامة، إىل جانب االستثمارات الرامية إىل تحسني اإلنتاجية 
الزراعية وتعزيز األمن الغذائي، عنرصاً رئيسياً يف القضاء عىل الجوع وإخراج 

املاليني من الناس، بمن فيهم صغار املزارعني، من دائرة الفقر املدقع. إن 
تحسني اإلنتاجية الزراعية، وزيادة القيمة املضافة يف الزراعة، ودمج األسواق، 

كلها تعترب اسرتاتيجيات هامة. وال يمكن املبالغة يف دور البنى التحتية 
والتكنولوجيا يف هذا الصدد. فالبنية التحتية للنقل، عىل سبيل املثال، يمكن أن 

تربط املزارعني باألسواق القائمة وأن تخلق أسواقاً جديدة. ويف املناطق التي 
ال تزال معّدالت الفقر فيها مرتفعة جداً كما هو الحال يف أفريقيا - جنوب 

الصحراء الكربى، فإن النقل الجوي والشحن محدودان للغاية. بيد أن 
التوسع الرسيع يف خدمة الهواتف الخلوية املتنقلة يساعد عىل التغلب عىل 

 )2G( بعض الحواجز. وبحلول عام 2016، كانت شبكات الجيل الثاني
الخلوية املتنقلة شبه عاملية، حيث غطت 95 يف املائة من سكان العالم. ويمكن 

لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت أن تساعد املزارعني عىل االتصال باملشرتين 
وتحويل األموال والحصول عىل معلومات قيمة، بما يف ذلك عن األحوال الجوية 

وأسعار السوق.

ال يمكن القضاء عىل الفقر وتعزيز الرخاء دون الوصول إىل أشّد 
الفئات ضعفاً

إن تمكني الفئات الضعيفة أمر بالغ األهمية إلنهاء الفقر وتعزيز الرخاء للجميع 
يف كل مكان. ونظراً للسن والحالة االجتماعية واالقتصادية والجنس والعرق 

والجغرافيا، فإن من األرجح أن تتعرّض الفئات الضعيفة لإلقصاء من مجاالت 
التعليم الجيد والرعاية الصحية والكهرباء واملياه املأمونة والخدمات الهامة 

األخرى. ففي عام 2016، عىل سبيل املثال، كان 15 يف املائة من العمال الشباب 
وأرسهم يعيشون يف فقر مدقع، مقابل 9 يف املائة من العمال الكبار. وعالوة عىل 
ذلك، فإن احتمال أن يكون الشباب عاطلني عن العمل أعىل بثالث مرات تقريباً 

من الكبار. ويف عام 2015، استخدم 85 يف املائة من سكان الحرض خدمات 
مياه الرشب التي تدار بطريقة مأمونة، مقابل 55 يف املائة فقط من سكان 

الريف. ويمتد اإلقصاء إىل األشخاص ذوي اإلعاقة أيضاً. ويف عام 2016، حصل 
28 يف املائة فقط من األشخاص ذوي اإلعاقات الشديدة عىل معاش تقاعدي 

خاص بذوي اإلعاقة.

ويؤدي االفتقار إىل بيانات سليمة مصنفة تفصيلياً عن العديد من هذه الفئات 
الضعيفة، بما يف ذلك األطفال والشباب واألشخاص ذوو اإلعاقة واألشخاص 

املصابون بفريوس نقص املناعة البرشية وكبار السن والشعوب األصلية 
واملهاجرون والالجئون واملرشدون داخلياً، إىل تفاقم أوجه الضعف بإخفاء مدى 
الحرمان والتفاوت. وعالوة عىل ذلك، فإن االفتقار إىل أدلة دقيقة وبيانات شاملة 

يرض منذ زمن طويل بقدرة الحكومات واملجتمع الدويل عىل التوثيق الدقيق 
للتمييز الذي تواجهه مختلف الفئات. ونتيجة لذلك، يترضر التخطيط وامليزنة 

للخدمات الرضورية، فضالً عن وضع السياسات بصورة فّعالة. فاألطفال الذين 
يعيشون خارج نطاق رعاية األرسة واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن، عىل 

سبيل املثال، قد أخرجوا إىل حّد بعيد من “الخريطة” اإلحصائية. ويف الوقت 
الذي بدأت فيه النُهج االبتكارية الرامية إىل إعادة الرتكيز عىل هذه املجموعات 

السكانية الخفية، يلزم توفري املزيد من املوارد والجهود يف مجال بناء القدرات 
لضمان إعطاء الفئات الضعيفة حقها الذي طال انتظاره يف سياق خطة التنمية.

وو هونغبو

وكيل األمني العام للشؤون االقتصادية واالجتماعية

نظرة عامة



تقريـر أهـداف التنميـة املستدامـة، 2017 14

تسخري قوة البيانات من أجل التنمية املستدامة

لتنفيذ التقّدم املحرز يف أهداف التنمية املستدامة تنفيذاً تاماً ورصده عىل نحو 
كامل، يحتاج صانعو القرار إىل بيانات وإحصاءات دقيقة ويف الوقت املناسب 

ومصنفة تفصيلياً بما فيه الكفاية وذات صلة ويمكن الحصول عليها بيرس 
ويسهل استخدامها. وقد تحسن توافر البيانات وجودتها باطراد عىل مّر السنني. 
بيد أن القدرة اإلحصائية ال تزال بحاجة إىل تعزيز ويجب تعزيز اإلملام بالبيانات 

يف جميع مستويات صنع القرار. وسيتطلب ذلك بذل جهود منسقة من جانب 
منتجي البيانات ومستخدميها بغض النظر عن ُنظمها املتعددة. كما سيتطلب 
ذلك األخذ بطرائق مبتكرة إلنتاج البيانات واإلحصاءات وتطبيقها يف التصدّي 

للتحّديات املتعددة الجوانب التي تواجه التنمية املستدامة.

نُهج جديدة لتنمية القدرات من أجل تحسني البيانات

يشهد نطاق بناء القدرات اإلحصائية التقليدية 
توسعاً يرمي إىل تعزيز التعاون والتآزر بني ُنظم 

البيانات املتزايدة التعقيد. ويتمثل الهدف اآلن 
يف تعميم ابتكارات البيانات يف عمليات اإلنتاج 
اإلحصائي الرسمية والرتكيز بشكل أكرب عىل 

احتياجات املستخدمني. وتبذل أيضاً جهود لضمان 
أن تكون مبادرات بناء القدرات اإلحصائية محلية الصنع وطويلة األجل، وأن 

يجري توليدها وتسيريها بصورة جماعية عىل يد من يستفيد منها.

وتحرز بلدان كثرية تقّدماً كبرياً يف هذا االتجاه. فعىل سبيل املثال، اعتمدت غينيا 
االستوائية، يف أعقاب إطالق اسرتاتيجيتها الوطنية الثانية لتطوير اإلحصاءات 

يف حزيران/يونيه 2016، أداة متقّدمة لتخطيط البيانات )ADAPT(. والغرض 
منها هو تيسري عمليات ميزنة ورصد األنشطة اإلنمائية، وهي عمليات يكلف بها 
رؤساء اإلدارات الرئيسية، األمر الذي يتيح ملكية مبارشة للتقّدم املحرز واإلبالغ 

عنه. وباملثل، شارك رؤساء املكاتب اإلحصائية الوطنية يف 24 بلداً أفريقياً يف عام 
2016 يف تدريٍب عىل القيادة يشّدد عىل أهمية القيادة الفّعالة وإدارة التغيري.

االبتكارات وأوجه التآزر بني النُظم اإليكولوجية للبيانات

تتيح الرشاكات بني القطاعني العام والخاص، وعىل نحو متزايد، استخدام 
البيانات الكبرية ومصادر البيانات غري التقليدية األخرى يف صنع السياسات 

عن طريق تعميم استخدامها يف اإلحصاءات الرسمية. ويمكن تحقيق ذلك من 
خالل ترتيبات مؤسسية مختلفة، بما يف ذلك إنتاج البيانات داخل مؤسسات 
تقديم البيانات، والنقل املبارش للبيانات الخاصة إىل املستخدمني النهائيني، 

ونقل البيانات الخاصة إىل طرف ثالث موثوق به، واالستعانة بمصادر خارجية 
لبعض املهام. ويكتيس أهمية حاسمة أن تواصل املكاتب اإلحصائية الوطنية، 
بدعم من املنظمات الدولية، تحقيق تقّدم يف تصميم وتنفيذ الحوافز ونماذج 

األعمال التي تشجع عىل إقامة رشاكات فّعالة لتحسني توافر البيانات ونوعيتها 
من أجل التنمية املستدامة.

وهناك مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة العامة والخاصة يف أنحاء كثرية 
من العالم، بما يف ذلك أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية، تعمل عىل تنفيذ 

مشاريع ابتكار البيانات. والنتائج واعدة. فعىل سبيل املثال، يجري استخدام 
عمليات التعهيد الجماعي )crowdsourcing( لجمع وتحليل البيانات املتعلقة 

بإدارة مخاطر الكوارث وبتغرّي املناخ. عىل أن استخدام التكنولوجيات املبتكرة 
ومصادر البيانات الجديدة من أجل الصالح العام ال يخلو من املخاطر. ويعرض 

التقرير أيضاً تحّديات مؤسسية: فدمج مصادر البيانات الجديدة مع املصادر 
التقليدية يتطلب تحديث عمليات تسيري البيانات واألطر النوعية لضمان 

امللكية الوطنية وإنشاء آليات شفافة. وتسمح هذه اآلليات للرشكاء من القطاع 
الخاص واألوساط األكاديمية واملجتمع املدني باملساهمة ببياناتهم وخرباتهم 

وتكنولوجياتهم يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة.

عدم ترك أحد خلف الركب

غالباً ما تخفي املتوسطات الوطنية، حتى املتوسطات الخاصة باملدن، تفاوتات 
واسعة بني فئات السكان. ولذلك فإن تحديد األشخاص الذين يعانون من 

الحرمان يتطلب بيانات تفصيلية بما فيه الكفاية عرب أبعاد متعددة، بما يف ذلك 
العمر والجنس والجغرافيا وحالة اإلعاقة، وغري ذلك. ويجب أن يضمن أّي نظام 
إحصائي عاملي أو وطني أن تغطية ومستوى تصنيف البيانات املتعلقة بمتابعة 

خطة عام 2030 واستعراضها ال يرتكان أحداً خلف الركب.

وتحقيقاً لهذه الغاية، تحتاج الُنظم اإلحصائية الوطنية إىل االستثمار يف 
التكنولوجيا واملهارات الالزمة لجمع ودمج البيانات املأخوذة من مصادر 

متعددة، بما يف ذلك دمج املعلومات الجغرافية املكانية مع بيانات اإلحصاءات 
وغريها من البيانات. وهذا يعني تحسني استخدام االستقصاءات اإلحصائية 

والتعدادات والسجالت اإلدارية التقليدية. ويعني هذا أيضاً تسخري قوة 
التكنولوجيا لالستفادة من مصادر جديدة للبيانات، من قبيل تلك املستقاة 

من سجالت الهواتف الخليوية، ورصد األرض، وغري ذلك من سبل االستشعار، 
وكذلك من وسائل التواصل االجتماعي. ويجري أيضاً استخدام املزيد من 

البيانات التي يولدها املواطنون لرصد احتياجات الفئات الضعيفة وتقّدمها. بيد 
أنه يلزم وضع منهجيات جديدة لضمان جودة وموثوقية هذه البيانات.

Capacity building for better data

استخدام تكنولوجيات مبتكرة قاعدتها اإلنرتنت لإلبالغ عن 
البيانات الصحية

يقوم عدد متزايد من البلدان بتنفيذ ُنظم معلومات صحية روتينية مثل 
برمجيات نظام املعلومات الصحية للمناطق DHIS 2( 2(، وهو برنامج 

وضعته منظمة الصحة العاملية لإلبالغ عن املرافق قاعدته اإلنرتنت . وقد 
كان هذا عامل تغيري يف ميدان البيانات الصحية، ألنه يحسن توافر الوقت 

الحقيقي واستخدام وتحليل اإلحصاءات القائمة عىل املرافق. والنظام 
اآلن قيد االستخدام يف أكثر من 50 بلداً، وهو ينترش عىل نحو متزايد 

ليصبح املنصة املختارة للبيانات الصحية املركزية. وخالل العام املايض، 
قام الرشكاء يف تعاونية بيانات الصحة بدعم إدماج البيانات الخاصة 

باألمراض )يف برامج فريوس نقص املناعة البرشية والسل واملالريا، 
وغريها( يف برمجيات نظام املعلومات الصحية للمناطق 2 كبديل عن ُنظم 

اإلبالغ املوازية التي ال تتسم بالكفاءة.
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فهم العالم من خالل البيانات

عندما تصمم املعلومات املرئية بشكل سليم، 
يسهل استكشاف البيانات ومعالجتها من أجل 

اتخاذ القرارات والدعوة استناداً إىل األدلة. ويمكن 
لرؤية البيانات بصورة برصية ورواية القصص 
الخاصة بها أن تربطا املستخدمني ببيانات عن 

التنمية املستدامة، مما يمكنهم من اكتشاف األنماط 
والعالقات املتبادلة يف ثروة البيانات واإلحصاءات املتاحة اآلن، فضالً عن فهمها 

وتناقلها.

وهناك اليوم توّسع هائل يف األطر واألدوات التجارية واملفتوحة املصدر لرؤية 
البيانات بصورة برصية. ولالستفادة من هذه األطر واألدوات، يتعني عىل الُنظم 
اإلحصائية الوطنية أن تتعامل مع أوساط متنوعة تشمل علماء ومحليل البيانات 

املستعدين لوضع خرباتهم يف خدمة التنمية املستدامة.

ويحتاج مستخدمو البيانات أيضاً إىل املساعدة عىل استيعاب الحجم الهائل 
من البيانات واملعلومات التي يتم تقديمها مع كل يوم جديد. ويمكن تحقيق 

ذلك من خالل زيادة التعاون بني القطاعات وتعزيز مهارات املستخدمني. 
وباإلضافة إىل ذلك، يجب عىل واضعي السياسات والجمهور بوجه عام تحسني 
اإلملام بالبيانات. فعىل سبيل املثال، يتشارك املعهد الوطني لإلحصاء يف رواندا 

والرشاكة يف مجال اإلحصاء من أجل التنمية يف القرن الحادي والعرشين 
)PARIS21(، لتوفري التدريب للصحفيني العاملني محلياً يف اإلذاعة والتلفزيون 

ووسائط اإلعالم املطبوعة وعىل اإلنرتنت، بالتعاون مع األمني التنفيذي للمجلس 
األعىل لوسائط اإلعالم يف رواندا. 

مبادئ البيانات والحوكمة الخاصة بها

يتعني أن تتطور معايري البيانات وأفضل 
املمارسات بالتوازي مع التكنولوجيا املتاحة 

واحتياجات املستخدمني. ولذلك يجب عىل مطوري 
البيانات ومستخدميها العمل معاً بصورة مستمرة، 

مع االعرتاف بسياق السياسات الخاصة بالنظام 
اإليكولوجي لبيانات أهداف التنمية املستدامة. فعىل سبيل املثال، هناك حاجة إىل 
أطر جديدة إلدارة البيانات املفتوحة بغية تعزيز االبتكار، مع توفري االستمرارية 

وتيسري إمكانية التشغيل املتبادل بني مقّدمي البيانات واملديرين واملستخدمني.

ويف السنوات األخرية، استعرض عدد من املبادرات سبل توسيع نطاق املبادئ 
واملعايري القائمة للبيانات بحيث تشمل مصادر البيانات غري التقليدية، مثل 

البيانات الكبرية. وانصب الرتكيز عىل معايري جديدة للبيانات تستند إىل املعايري 
القائمة لتسهيل اعتمادها وتوسيع نطاقها برسعة بني أصحاب املصلحة من 

القطاعني العام والخاص عىل السواء. 

الطريق إىل األمام، بدًءا من كيب تاون

أّدى منتدى األمم املتحدة العاملي األول للبيانات، الذي عقد يف كانون الثاني/
يناير 2017 يف كيب تاون بجنوب أفريقيا، إىل إطالق عدد من املبادرات ذات 

الصلة. كما وفر منرباً لعرض واستعراض خطة عمل كيب تاون العاملية 
من أجل بيانات التنمية املستدامة، وهي خطة وضعها أعضاء يف النظام 

اإلحصائي الرسمي واألوساط األخرى املعنية بالبيانات، بما يف ذلك املجتمع 
املدني والقطاع الخاص واألوساط األكاديمية؛ وقد اعتمدت اللجنة اإلحصائية 

التابعة لألمم املتحدة فيما بعد هذه الخطة يف دورتها الثامنة واألربعني. وتوفر 
الخطة توجيهات اسرتاتيجية لتصميم وتنفيذ بناء القدرات اإلحصائية التي 

تقودها البلدان والالزمة لتحقيق خطة عام 2030، كما تحّدد مجاالت العمل 
االسرتاتيجية الستة الواردة أدناه.

تحسني البيانات املتعلقة بالصعوبات التي يواجهها األطفال 
ذوو اإلعاقة

ال تزال أدوات جمع بيانات متينة وقابلة للمقارنة بشأن الحواجز التي 
يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة — واإلجراءات الالزمة ملساعدتهم 

عىل تحقيق مشاركة أكثر إنصافاً يف املجتمع — قليلة. واستجابة لهذا 
الوضع، أصدرت منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف( ورشكاؤها 

يف عام 2016، وحدة نموذجية جديدة عن أداء األطفال الستخدامها يف 
التعدادات والدراسات االستقصائية، بهدف إنتاج بيانات قابلة للمقارنة 

دولياً. وتغطي هذه الوحدة األطفال ما بني السنتني و17 سنة من العمر، 
وهي تقيّم الصعوبات الوظيفية يف مجاالت التواصل والسمع والبرص 

والتعلم والتنقل ومهارات الحركة والسلوك والعواطف.

Understanding the world through data

Data principles and governance

خطة عمل كيب تاون العاملية من أجل بيانات التنمية 
املستدامة

ستة مجاالت اسرتاتيجية:

e  التنسيق والقيادة االسرتاتيجية فيما يتعلق بتسخري البيانات
ألغراض التنمية املستدامة؛

e ابتكار الُنظم اإلحصائية الوطنية وتحديثها؛

e تعزيز األنشطة والربامج اإلحصائية األساسية؛

e نرش البيانات واستخدامها؛

e الرشاكات بني أصحاب املصلحة املتعددين؛

e .تعبئة املوارد والتنسيق

يمكن االطالع عىل النص الكامل لخطة عمل كيب تاون العاملية من أجل 
بيانات التنمية املستدامة عىل املوقع التايل:

https://unstats.un.org/sdgs/hlg/Cape-Town-Global-Action-Plan

تسخري قوة البيانات من أجل التنمية املستدامة

https://unstats.un.org/sdgs/hlg/Cape-Town-Global-Action-Plan
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انخفض معّدل الفقر بني العمال، ولكنه ال يزال منترشاً يف كثري من 
املناطق ويؤثر بشكل غري متناسب عىل الشباب

يعيش العديد من عمال العالم يف فقر مدقع بسبب االفتقار إىل فرص العمل 
الالئق. ويف عام 2016، كان ما يقرب من 10 يف املائة من السكان العاملني عىل 
الصعيد العاملي يعيشون مع أرسهم عىل أقل من 1.90 دوالر أمريكي للشخص 

الواحد يف اليوم. يف حني أن نسبة “الفقراء العاملني” قد انخفضت بأكثر من 
النصف منذ عام 2000 — عندما كانت 28 يف املائة — فإن الفقر بني العمال 
ما زال منترشاً يف بعض املناطق. ويف أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى، ال يزال 

34 يف املائة من العمال وأرسهم يعيشون يف فقر مدقع يف عام 2016. ويؤثر 
الفقر يف صفوف الشباب بمعّدل أعىل بكثري من الكبار: ففي عام 2016، كان 

15 يف املائة من العمال الشباب يف جميع أنحاء العالم يعيشون تحت خط الفقر 
الدويل مقابل 9 يف املائة من العمال الكبار. ويتكرر هذا النمط يف جميع املناطق 

تقريباً.

يتمثل جوهر التنمية املستدامة يف تزويد الناس يف جميع أنحاء العالم بالدعم 
الذي يحتاجونه لتحرير أنفسهم من الفقر بجميع مظاهره. ويركز الهدف 1 

عىل القضاء عىل الفقر من خالل اسرتاتيجيات مرتابطة، بما يف ذلك تعزيز ُنظم 
الحماية االجتماعية وتوفري العمالة الالئقة وبناء قدرة الفقراء عىل الصمود. 
ومع أن املعّدل العاملي للفقر املدقع قد انخفض بأكثر من النصف منذ عام 

2000، فإن هناك حاجة إىل تكثيف الجهود من أجل زيادة الدخل، وتخفيف 
املعاناة، وبناء القدرة عىل الصمود لدى أولئك الذين ما زالوا فقراء، وال سيما يف 

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى. ويلزم توسيع نطاق ُنظم الحماية االجتماعية 
والتخفيف من املخاطر بالنسبة للبلدان املعرضة للكوارث، وهي بلدان تميل إىل 

أن تكون من أفقر بلدان العالم.

الهدف 1: القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان

منذ عام 1999، نجا ما يقرب من بليون شخص من الفقر املدقع؛ غري 
أنه ال يزال يمسك بخناق ثالثة أرباع بليون من الناس

يعرّف خط الفقر الدويل حالياً بأنه 1.90 دوالر أمريكي للشخص الواحد يومياً 
باستخدام معادل القوة الرشائية لعام 2011. ويف عام 2013، كان هناك ما 

يقدر بنحو 767 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر، باملقارنة بعددهم 
الذي كان 1.7 بليون شخص يف عام 1999. ويمثل ذلك انخفاضاً يف معّدل 
الفقر املدقع يف العالم من 28 يف املائة يف عام 1999 إىل 11 يف املائة يف عام 

2013. وقد لوحظ أرسع تقّدم يف رشق آسيا وجنوب رشقها حيث كان يعيش 3 
يف املائة من السكان يف فقر مدقع يف عام 2013، بعد أن كانت هذه النسبة 35 

يف املائة يف عام 1999. وعىل الرغم من انخفاض معّدل الفقر يف أفريقيا - جنوب 
الصحراء الكربى، بقي 42 يف املائة من السكان يعيشون يف ظروف الفقر املدقع 

يف عام 2013. والواقع، أن أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى موطن لنحو 
نصف فقراء العالم. وجنباً إىل جنب مع جنوب آسيا، ضمت املنطقتان أكثر من 

80 يف املائة من أفقر سكان العالم يف ذلك العام. أوقيانوسيا * تشري إىل أوقيانوسيا باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا يف املنشور بكامله. مالحظة: 

النسبة املئوية للسكان الذين يعيشون عىل أقل من ١٫٩٠ دوالر أمريكي يف اليوم، ١٩٩٩ و٢٠١٣

8.5

١٩٩٩٢٠١٣

صفر ٢٠ ٤٠ ٦٠

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى
أوقيانوسيا *

آسيا الوسطى وجنوب آسيا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

رشق وجنوب رشق آسيا

شمال أفريقيا وغرب آسيا

أسرتاليا ونيوزيلندا

أوروبا وأمريكا الشمالية

العالم

٥٧٫٧

٤٤٫٣

٣٧٫٥

١٣٫٩

٣٤٫٧

٩٫٦

٢٨٫٠

١٫٣

١٫٨

٤٢٫٣

٢٧٫٢

١٤٫٤

٥٫٤

٣٫٢

٠٫٧

٠٫٦

٢٫٦

١٠٫٧

النسبة املئوية للسكان العاملني، من الشباب والكبار، الذين يعيشون عىل أقل من ١٫٩٠ دوالر
أمريكي يف اليوم، ٢٠٠٠ و٢٠١٦

املقصود بالكبار األشخاص الذين تبلغ أعمارهم ٢٥ عاماً فما فوق، واملقصود بالشباب األشخاص الذين مالحظة: 
ترتاوح أعمارهم بني ١٥ و٢٤ عاماً.

الشباب الكبار

صفر

١٠

٢٠

٣٠
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٦٠ ٥٩
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أفريقيا - 
جنوب

الصحراء
الكربى

آسياأوقيانوسيا *
الوسطى
وجنوب

آسيا

أمريكا
الالتينية
ومنطقة

البحر الكاريبي

رشق
وجنوب
رشق
آسيا

شمال
أفريقيا

وغرب آسيا

أوروبا
وأمريكا
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الهدف 1 | القضاء عىل الفقر

ال يحصل إالّ أقل من نصف سكان العالم عىل تغطية الحماية االجتماعية 
بخطة واحدة عىل األقل

تؤدي ُنظم الحماية االجتماعية دوراً هاماً يف حماية أشّد الفئات ضعفاً. وهي 
أساسية ملنع الفقر وعدم املساواة والحّد منهما يف كل مرحلة من مراحل 

حياة الناس. وتساعد الفوائد املقّدمة لألطفال واألمهات اللواتي ولدن حديثاً 
واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن والفقراء غري العاملني، عىل ضمان عدم 

تخلف أحد عن الركب. وتشري البيانات األّولية إىل أن 45 يف املائة فقط من 
سكان العالم، يف عام 2016، مشمولون باستحقاق نقدي واحد من استحقاقات 

الحماية االجتماعية عىل األقل، مع أن هذه النسبة تتباين تبايناً واسعاً بني 
البلدان واملناطق. أما أقل البلدان نمواً يف أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى، فهي 
تحصل عىل أقل تغطية، حيث إن حوايل 13 يف املائة من سكانها فقط مشمولون 
باستحقاق واحد من استحقاقات الحماية االجتماعية عىل األقل، يف مقابل 86 يف 

املائة من السكان يف أوروبا وأمريكا الشمالية.

النسبة املئوية للسكان املشمولني باستحقاق واحد من استحقاقات الحماية االجتماعية
عىل األقل، ٢٠١٦ 

صفر ٢٠ ٤٠ ١٠٠٨٠٦٠

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى

آسيا الوسطى وجنوب آسيا

رشق وجنوب رشق آسيا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

أسرتاليا ونيوزيلندا

أوروبا وأمريكا الشمالية

العالم

تشمل التغطية مجموع األشخاص الذين تحميهم املخططات عىل أساس اشرتاكهم فيها، ويعرب عن املستفيدين مالحظة: 
من االستحقاقات القائمة عىل االشرتاك وغري القائمة عىل االشرتاك كنسبة مئوية من مجموع السكان. ال يتضمن

الرسم أيّة بيانات عن شمال أفريقيا وغرب آسيا وأوقيانوسيا * نظراً النخفاض تغطية العنرص السكاني يف
البيانات املتاحة عن تلك املناطق.

١٣

٦١

٨٦

١٦

٥٩

٨٠

٤٥

تتباين تغطية الحماية االجتماعية تبايناً واسعاً حسب نوع االستحقاق، مع 
تخلف كثري من الفئات الضعيفة عن الركب

يف عام 2016، حصل 68 يف املائة من السكان فوق سن التقاعد عىل معاش 
تقاعدي. ومع ذلك، فإن هذا املتوسط العاملي يخفي تبايناً كبرياً بني املناطق 

املختلفة. ففي أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى، لم يحصل سوى 22 يف املائة 
من األشخاص فوق سن التقاعد عىل معاش تقاعدي يف عام 2016، بينما يف 

أوروبا وأمريكا الشمالية، أصبحت تغطية املعاشات التقاعدية شاملة للجميع 
تقريباً. وتفتقر الفئات الضعيفة األخرى أيضاً إىل الحماية االجتماعية. ويف عام 

2016، لم يحصل سوى 22 يف املائة من العاطلني عن العمل يف جميع أنحاء 
العالم عىل استحقاقات البطالة، و28 يف املائة من األشخاص ذوي اإلعاقات 

الشديدة عىل معاش ذوي اإلعاقة، و35 يف املائة من األطفال عىل بدالت األطفال، 
و41 يف املائة من النساء اللواتي يلدن عىل استحقاقات األمومة.

النسبة املئوية لسكان العالم املشمولني بحدود دنيا من أنظمة الحماية االجتماعية املختلفة، ٢٠١٦

صفر ٤٠ ٦٠ ٨٠٢٠

العاطلون عن العمل ٢٢

الشخاص من ذوي اإلعاقة الشديدة ٢٨

كبار السن ٦٨

األطفال ٣٥

٤١ً األمهات اللواتي ولدن حديثا

تبني نماذج الخطر االحتمالية أن من املتوقع أن تتعرّض الدول الجزرية 
الصغرية النامية لخسائر اقتصادية كبرية غري متناسبة تعزى إىل الكوارث

يعد بناء قدرة الفقراء عىل الصمود وتعزيز الحّد من مخاطر الكوارث من 
االسرتاتيجيات الرئيسية إلنهاء الفقر املدقع يف أكثر البلدان ترضراً. وتصل 

الخسائر االقتصادية الناجمة عن املخاطر الطبيعية حالياً إىل ما يرتاوح بني 
250 بليون و300 بليون دوالر أمريكي يف املتوسط سنوياً. واستناداً إىل 

تقديرات الخسائر يف املستقبل — بناًء عىل قياس متوسط الخسارة السنوية — 
ويف حني أن أكرب الخسائر سوف ترتكز يف االقتصادات األكرب حجماً، فإن البلدان 

األقل حجماً واألكثر ضعفاً، وال سيما الدول الجزرية الصغرية النامية، سوف 
تتأثر بشكل غري متناسب مع حجم اقتصاداتها. وينبغي بذل مزيد من الجهود 

لتعزيز الحّد من مخاطر الكوارث، ال سيما يف هذه البلدان األكثر ضعفاً.

متوسط الخسارة السنوية بالنسبة املئوية من الناتج املحيل اإلجمايل لعام ٢٠١٣

متوسط الخسارة السنوية هو قيمة الخسارة االقتصادية املتوقعة (أي املستقبلية)  التي يتم تطبيعها بشكـل مالحظة: 
سنوي بالنظر إىل جميع األحداث املحتملة، (من حيث شدة وتواتر األخطار الطبيعية) الزالزل والتسونامي ورياح

األعاصري وعرام العواصف عىل مدى فرتة زمنية طويلة باستخدام نماذج الخطر االحتمالية.

٠٫٠ ٠٫٦ ١٫٢ ١٫٥ ١٫٨٠٫٣ ٠٫٩

ً أقل البلدان نموا

البلدان النامية غري الساحلية

الدول الجزرية الصغرية النامية

العالم

٠٫٨٥

٠٫٤٢

١٫٧٢

٠٫٣٨
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يتناول الهدف 2 حاجة اإلنسان األساسية إىل الحصول عىل غذاء صحي 
تغذوي، والوسائل التي يمكن من خاللها تأمني هذه الحاجة عىل نحو مستدام 

للجميع. وال يمكن التصدّي ملعالجة الجوع بزيادة إنتاج األغذية وحدها. 
فاألسواق التي تعمل بشكل جيد، وزيادة دخول املزارعني أصحاب الحيازات 

الصغرية، والوصول املتكافئ إىل التكنولوجيا واألرايض، واالستثمارات 
اإلضافية، كلها عوامل لها دور يف خلق قطاع زراعي نشط ومنتج يبني األمن 

الغذائي.

 الهدف 2: القضاء عىل الجوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية املحّسـنة 
وتعزيز الزراعة املستدامة

يؤثر سوء التغذية عىل عدد كبري من األطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، وهو عدد مثري للقلق

صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

النسبة املئوية لألطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من زيادة الوزن أو التقزم، ٢٠٠٠ و ٢٠١٦

٢٠١٦ زيادة الوزن٢٠١٦ التقّزم٢٠٠٠ التقّزم ٢٠٠٠ زيادة الوزن

بيانات زيادة الوزن لعام ٢٠١٦ يف آسيا الوسطى وجنوب آسيا تقدم تغطية سكانية منخفضة. ويستند املتوسط اإلقليمي ألمريكا الشمالية للتقزم إىل بيانات الواليات املتحدة فقط؛ وبالتايل ال تتوفر فرتات ثقة. مالحظة: 

٩٥ يف املائة لفرتات الثقة

٣٣٫٦

٤١٫٠
٣٨٫٢٣٦٫٨

٦٫١٥٫٠

١٣٫٦

٢٦٫٤

١١٫٠

١٨٫٤

٢٫٣٣٫٠
٦٫٧

٥٫٠

٢٢٫٩

٣٢٫٧

٩٫٠٧٫٥

١٦٫٦

٢٣٫٤

٤٩٫٠

٣٣٫٢

٤٫٧ ٦٫٠٦٫٨
٤٫٤٥٫١

٩٫٦

٤٫٣ ٣٫٠

٧٫٠ ٧٫٨

أوقيانوسيا * أفريقيا - جنوب
الصحراء الكربى

آسيا الوسطى 
وجنوب آسيا

شمال أفريقيا
وغرب آسيا

رشق وجنوب
رشق آسيا

أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي

أمريكا الشمالية العالم

وهناك عدد كبري جداً من األطفال دون سن الخامسة يعانون من التقزم أو 
الهزال أو زيادة الوزن — وكلها مظاهر من سوء التغذية. وتزيد هذه الظروف 

من خطر تعرّض األطفال للوفاة من اإلصابات الشائعة، وتهدد نموهم املعريف 
وتزيد من ضعفهم أمام األمراض غري املعدية يف وقت الحق من الحياة.

ويف عام 2016، كان ما يقدر بـ 155 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من 
التقزم )أّي القرص بالنسبة للعمر(، مما يمثل انخفاضاً عن عددهم الذي كان 198 

مليون يف عام 2000. وعىل الصعيد العاملي، انخفض معّدل التقزم من 32.7 يف 
املائة يف عام 2000 إىل 22.9 يف املائة يف عام 2016. ويف عام 2016، يف منطقتي 
جنوب آسيا وأفريقيا - جنوب الصحراء الكربى، كان يعيش ثالثة أرباع األطفال 

دون سن الخامسة الذين يعانون من توقف النمو.

ويف عام 2016، يقدر عدد األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من الهزال 
)انخفاض الوزن بالنسبة للطول( بـ 52 مليون طفل. وقد بلغ معّدل الهزال 
العاملي 7.7 يف املائة يف عام 2016، وكان أعىل معّدل )14.9 يف املائة( يف آسيا 
الوسطى وجنوب آسيا. ويعيش يف جنوب آسيا أكثر من نصف جميع األطفال 

)27.6 مليون( الذين يعانون من الهزال. ويف الطرف اآلخر من طيف سوء التغذية 
هناك زيادة الوزن، وهي ظاهرة آخذة يف التزايد يف العديد من املناطق. وقد زاد 
عدد األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من زيادة الوزن يف جميع أنحاء 

العالم من 30 مليوناً )5 يف املائة( يف عام 2000 إىل 41 مليوناً )6 يف املائة( يف عام 
2016. وظهرت أعىل معّدالت زيادة الوزن لدى األطفال دون سن الخامسة يف عام 
2016 يف أوقيانوسيا باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا )9.6 يف املائة(، وشمال أفريقيا 

وغرب آسيا )9 يف املائة(، وأمريكا الشمالية )7.8 يف املائة(.
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الهدف 2 | القضاء التام عىل الجوع

إذا لم يتحقق تقّدم متسارع، فإن الجوع سيستمر إىل ما بعد عام 2030

يف ظل املعّدل الحايل للتقّدم، لن يحقق العالم هدف القضاء عىل الجوع بحلول 
عام 2030، عىل الرغم من أوجه التقّدم الكربى التي تحققت منذ عام 2000. 

وانخفضت نسبة ناقيص التغذية يف جميع أنحاء العالم من 15 يف املائة يف الفرتة 
2000 - 2002 إىل حوايل 11 يف املائة يف الفرتة 2014 - 2016. وأحرزت أقل 

 البلدان نمواً والبلدان النامية غري الساحلية أكرب قدر من التقّدم. ومع ذلك، 
ال يزال حوايل واحد من كل أربعة أشخاص يعانون من الجوع يف تلك البلدان.

وعىل الصعيد العاملي، كان نحو 793 مليون شخص يعانون من نقص التغذية 
يف الفرتة 2014 - 2016، مقابل 930 مليون شخص يف الفرتة 2000 - 2002.
وتواجه منطقة جنوب آسيا أكرب تحّد حيث يوجد فيها نحو 281 مليون شخص 

يعانون من نقص التغذية. ويف أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى، انخفض 
معّدل الجوع بمقدار 7 نقاط مئوية منذ عام 2000. ومع ذلك، ازداد عدد الذين 

يعانون من نقص التغذية يف تلك املنطقة بمقدار 16 مليوناً، ليصل إىل 218 
مليون شخص، مما يعكس معّدل النمو السكاني املرتفع يف املنطقة. ويعيش يف 
املنطقتني األكثر تأثراً 63 يف املائة من السكان الذين يعانون من نقص التغذية 

عىل الصعيد العاملي يف الفرتة 2014 - 2016.

النسبة املئوية لألشخاص الذين يعانون من نقص التغذية، ٢٠٠٠ - ٢٠٠٢ و٢٠١٤ - ٢٠١٦

١١

١٨

٢٢٫٧

٢٧

٦

٦

٩

١٤

١٥

٢٣

١٥

٢٢٫٥

٣٤

37

٧

١١٫٤

١٦٫٨

١٦٫٥

١٨

٣٠

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠

العالم

الدول الجزرية الصغرية النامية

البلدان النامية غري الساحلية 

ً أقل البلدان نموا

شمال أفريقيا وغرب آسيا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

رشق وجنوب رشق آسيا

أوقيانوسيا *

آسيا الوسطى وجنوب آسيا

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى

٢٠١٤ - ٢٠١٦ ٢٠٠٠ - ٢٠٠٢

يف أسرتاليا ونيوزيلندا وأوروبا وأمريكا الشمالية، تقل نسبة انتشار الجوع عن ٥ يف املائة. مالحظة: 

٣٫٩٩

٤٫١٩

٤٫٣٨

٤٫٥٥

٤٫٦٦
٤٫٧٠

٣٫٨٠

٤٫٠٠

٤٫٢٠

٤٫٤٠

٤٫٦٠

٤٫٨٠

٢٠٠٦ ٢٠٠٨ ٢٠١٠ ٢٠١٢ ٢٠١٤ ٢٠١٦

عدد مدخالت املوارد الوراثية النباتية املؤمنة يف مرافق الحفظ يف ظل رشوط متوسطة األجل 
أو طويلة األجل، ٢٠٠٦ - ٢٠١٦ (باملاليني)

٢٠

منتصف الثمانينات ٢٠١٥

الزراعة القطاعات األخرى

حصة املعونة املوجهة للزراعة، من حيث إجمايل املساعدات املخصصة للقطاع من البلدان األعضاء 
يف لجنة املساعدة اإلنمائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف منتصف 

الثمانينات وعام ٢٠١٥ (كنسبة مئوية) 

٧

يتعني بذل جهود متزايدة لتحقيق هدف عام 2020 املتعلق بالحفاظ عىل 
التنوع الجيني

تعترب املوارد الوراثية النباتية والحيوانية أساسية لتحسني السالالت واملحاصيل 
وقدرتها عىل التكيف مع البيئات املتغرية واالحتياجات البرشية. وعالوة عىل ذلك، 

يمكن بالحفاظ عىل املواد الوراثية املستقاة من النباتات والحيوانات القائمة 
وبصونها التصدّي النقراض األنواع.

وبحلول نهاية عام 2016، تم حفظ 4.7 ماليني عينة من البذور واملواد الوراثية 
النباتية األخرى يف 602 من مصارف الجينات يف 82 بلداً و14 مركزاً إقليمياً 
ودوليـاً. وعىل مدى السنوات الـ 11 املاضية، تباطأ معّدل الزيادة يف حيازات 
مصارف الجينات. وقد تم الحفاظ عىل املواد الوراثية من الحيوانات لـ 15 يف 

املائة من السالالت الوطنية، وفقاً للمعلومات الواردة من 128 بلداً. غري أن املواد 
املخزونة تكفي إلعادة تشكيل 7 يف املائة فقط من هذه السالالت. ولذلك، يتعني 

إحراز تقّدم رسيع للحفاظ عىل املوارد الوراثية من النباتات والحيوانات من أجل 
تحقيق هذه الغاية لهذا الهدف من أهداف التنمية املستدامة.

ال تزال االستثمارات الرسمية األجنبية واملحلية يف الزراعة متخلفة عن الغاية 
املتوخاة

من املسلّم به عىل نطاق واسع أن االستثمار يف الزراعة هو أحد أكثر الطرق 
فعالية لتخفيف وطأة الفقر وتحسني األمن الغذائي والحّد من الجوع وسوء 

التغذية. بيد أن االستثمار الرسمي األجنبي واملحيل يف الزراعة آخذ يف االنخفاض. 
فقد انخفضت حصة املعونة املخصصة للزراعة من املساعدات املقّدمة من 

البلدان األعضاء يف لجنة املساعدة اإلنمائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي من حوايل 20 يف املائة يف منتصف الثمانينات إىل 7 يف املائة 

فقط يف عام 2015. وهي مستمرة عىل هذا املستوى منذ أواخر التسعينات، 
مما يعكس تحوالً يبتعد عن تمويل البنية التحتية واإلنتاج بحيث ينصب هذا 

التمويل عىل زيادة الرتكيز عىل القطاعات االجتماعية. ولم يكن اإلنفاق الحكومي 
عىل الزراعة متناسباً مع نصيب القطاع الزراعي من الناتج املحيل اإلجمايل. وقد 

انخفض مؤرش التوجه الزراعي العاملي — وهو نصيب الزراعة من النفقات 
الحكومية مقسوماً عىل الناتج املحيل اإلجمايل للقطاع — من 0.38 يف عام 

2001 إىل 0.24 يف عام 2013 و0.21 يف عام 2015.
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انخفضت وفيات األطفال انخفاضاً رسيعاً منذ عام 2000، ولكن هناك 
حاجة إىل التعجيل بتخفيض وفيات األطفال الحديثي الوالدة

أحرز تقّدم كبري يف الحّد من وفيات األطفال. ويف عام 2015، بلغ معّدل وفيات 
األطفال دون سن الخامسة يف جميع أنحاء العالم 43 حالة وفاة لكل 000 1 

مولود حّي، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 44 يف املائة منذ عام 2000. ويرتجم 
ذلك إىل 5.9 ماليني حالة وفاة دون سن الخامسة يف عام 2015، بعد أن كان 

عدد هذه الوفيات 9.8 مليون يف عام 2000. غري أنه عىل الرغم من التقّدم 
املحرز ال تزال هناك فوارق واسعة يف كل منطقة. وال تزال أفريقيا - جنوب 

الصحراء الكربى تحتل املرتبة األوىل يف معّدل وفيات األطفال دون سن الخامسة، 
بمعّدل 84 حالة وفاة لكل 000 1 مولود حّي يف عام 2015، أّي ضعف املعّدل 

العاملي.

ويعترب األطفال أكثر عرضة للخطر يف األيام الـ 28 األوىل من الحياة )فرتة 
الوالدة الحديثة(. وملواصلة الحّد من وفيات األطفال، يجب تركيز اهتمام أكرب 

عىل هذه الفرتة الحاسمة، حيثما لم يكن التقّدم رسيعاً. ويف عام 2015، بلغ 
معّدل وفيات حديثي الوالدة يف العالم 19 حالة وفاة لكل 000 1 مولود حّي، 
مما يمثل انخفاضاً بنسبة 37 يف املائة منذ عام 2000. وهذا يعني أنه يف عام 

2015، تويف نحو 2.7 مليون طفل يف الشهر األول من العمر. وال تزال معّدالت 
وفيات حديثي الوالدة هي األعىل يف وسط وجنوب آسيا ويف أفريقيا - جنوب 

الصحراء الكربى: 29 حالة وفاة لكل 000 1 مولود حّي يف عام 2015 يف كال 
املنطقتني.

وارتفعت نسبة وفيات حديثي الوالدة بني جميع وفيات األطفال دون سن 
الخامسة من 40 يف املائة يف عام 2000 إىل 45 يف املائة يف عام 2015، وذلك 

بسبب بطء وترية التقّدم بني املواليد الجدد. ويقدر أن 40 يف املائة من وفيات 
حديثي الوالدة يمكن الوقاية منها عن طريق توفري رعاية عالية الجودة لكل من 

األم والطفل خالل الفرتة الزمنية املحيطة بالوالدة.

عىل مدى السنوات الـ 15 املاضية، شهدت الصحة اإلنجابية وصحة األم والطفل 
تحسناً كبرياً. وانخفضت معّدالت اإلصابة باألمراض املعدية، وكذلك شأن 

الوفيات املبكرة الناجمة عن األمراض غري املعدية. وجرى النهوض بالخدمات 
الصحية من خالل تحسني رعاية األمومة والرعاية اإلنجابية، والربامج املوجهة 
للقضاء عىل األمراض ومكافحتها، بما يف ذلك توفري تغطية أوسع نطاقاً للعالج 
والتحصني، وزيادة التمويل لدعم البحوث الطبية والصحة األساسية يف البلدان 

النامية. غري أنه من أجل تحقيق أهداف عام 2030، يلزم توسيع نطاق هذه 
التدخالت، ال سيما يف املناطق التي يرتفع فيها عبء األمراض.

الهدف 3: ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية يف جميع األعمار

معّدل وفيات األطفال دون سن الخامسة، ٢٠٠٠ و٢٠١٥ (عدد الوفيات لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)
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أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى
أوقيانوسيا *

آسيا الوسطى وجنوب آسيا

شمال أفريقيا وغرب آسيا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

رشق وجنوب رشق آسيا

أوروبا وأمريكا الشمالية

أسرتاليا ونيوزيلندا

العالم

٢٠١٥ ٢٠٠٠

عدد الوفيات يف العالم يف األيام الـ ٢٨ األوىل من الحياة (وفيات حديثي الوالدة) وبني الشهر األول 
والسنة الخامسة من العمر (وفيات ما بعد الوالدة دون سن الخامسة)، ٢٠٠٠ - ٢٠١٥ (باملاليني)
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وفيات األطفال دون سن الخامسة

ولكن بعد انقضاء فرتة الوالدة الحديثة
وفيات األطفال الحديثي الوالدة

بسبب التقريب، يمكن أالّ تتفق األرقام يف الرسم البياني مع املجموع. مالحظة: 
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بفضل الربامج املوجهة للقضاء عىل األمراض ومكافحتها يجري الحّد من 
اإلصابات الجديدة باألمراض املعدية

يف عام 2015، كان ما يقدر بنحو 2.1 مليون شخص يف جميع أنحاء العالم مصابني 
حديثاً بفريوس نقص املناعة البرشية. وهذا يعني أن هناك 0.3 إصابة جديدة لكل 

000 1 شخص غري مصاب، أّي بانخفاض نسبته 46 يف املائة منذ عام 2000. 
وانخفض معّدل اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية بني األطفال دون سن الخامسة 

عرشة بنسبة 72 يف املائة بني عامي 2000 و2015 وذلك بسبب التوّسع الرسيع يف 
الحصول عىل العقاقري املضادة للفريوسات العكوسة ملنع انتقال العدوى من األم إىل 

الطفل. ويف أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى، انخفض معّدل اإلصابات الجديدة 
بفريوس نقص املناعة البرشية بنسبة 62 يف املائة منذ عام 2000. غري أن هذه املنطقة 

ال تزال تعاني من أعىل معّدالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية، إذ بلغ هذا 
املعّدل فيها 1.5 إصابة جديدة لكل 000 1 شخص غري مصاب يف عام 2015.

كما ساعدت الربامج املوجهة للقضاء عىل األمراض ومكافحتها عىل الحّد من انتشار 
األمراض السارية األخرى. ويف عام 2015، بلغ عدد حاالت السل الجديدة 142 حالة 

لكل 000 100 شخص، أّي بانخفاض نسبته 17 يف املائة منذ عام 2000. وبلغ 
معّدل اإلصابة باملالريا عىل الصعيد العاملي 94 إصابة يف كل 000 1 من األشخاص 

املعرّضني يف عام 2015، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 41 يف املائة منذ عام 2000. 
ويف عام 2015، احتاج 1.6 بليون شخص إىل العالج الجماعي أو الفردي وإىل الرعاية 

املتعلقة باألمراض املدارية املهملة، أّي بانخفاض نسبته 21 يف املائة عن عام 2010.

عىل الرغم من التقّدم املحرز، ال تلبى احتياجات تنظيم األرسة بأساليب 
حديثة إالّ بالنسبة لنصف النساء املتزوجات يف أفريقيا - جنوب الصحراء 

الكربى وأوقيانوسيا *

يمثل منع الحمل غري املقصود من خالل الوصول الشامل إىل تنظيم األرسة أمراً 
بالغ األهمية لزيادة تحسني صحة ورفاه النساء واألطفال. ويف عام 2017، 

استناداً إىل التقديرات، فإن 78 يف املائة من الفتيات والنساء يف سن اإلنجاب 
)15 إىل 49 سنة( يف جميع أنحاء العالم، املتزوجات أو اللواتي يعشن مع 

رشيك، بحاجة إىل تلبية احتياجاتهن املتعلقة بتنظيم األرسة باستخدام الوسائل 
الحديثة ملنع الحمل. ويخفي هذا املتوسط العاملي تفاوتات إقليمية واسعة: ففي 
عام 2017، ال يستخدم وسائل منع الحمل الحديثة ما يقرب من نصف النساء 

املتزوجات أو اللواتي يعشن مع رشيك يف أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى ويف 
أوقيانوسيا باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا واللواتي يحتجن إىل تنظيم األرسة. 

ويف أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى، عىل األقل، ال يزال هذا يمثل تقّدماً كبرياً: 
فمنذ عام 2000، ارتفعت نسبة الحاصالت عىل تنظيم األرسة بالوسائل الحديثة 

بني النساء املتزوجات أو اللواتي يعشن مع رشيك واللواتي بحاجة إىل ذلك.

للتمكن من بلوغ هدف عام 2030، ال بّد من مضاعفة وترية التقّدم يف 
خفض الوفيات النفاسية

يف عام 2015، تويف ما يقدر بنحو 000 303 امرأة يف جميع أنحاء العالم بسبب 
مضاعفات طرأت أثناء الحمل والوالدة. وهذا يعني أن معّدل الوفيات النفاسية يف 
العالم يبلغ 216 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حّي يف عام 2015، مما يمثل 

انخفاضاً بنسبة 37 يف املائة منذ عام 2000. ويتطلب تحقيق الهدف العاملي 
املتمثل يف انخفاض الوفيات النفاسية ليكون أقل من 70 حالة وفاة لكل 000 100 

مولود حّي بحلول عام 2030، تحقيق معّدل انخفاض عاملي بنسبة 7.5 يف املائة 
سنوياً عىل األقل، أّي أكثر من ضعف املعّدل الذي تحقق بني عامي 2000 و2015.

ويمكن الوقاية من معظم الوفيات النفاسية عن طريق توفري الرعاية السابقة 
للوالدة أثناء الحمل والرعاية املاهرة أثناء الوالدة، فضالً عن الرعاية والدعم يف 

األسابيع التالية للوالدة. ويف أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى، لم يستفد سوى 
نصف املواليد األحياء من الرعاية املاهرة أثناء الوالدة يف عام 2016.

معّدل الوفيات النفاسية يف جميع أنحاء العالم، ٢٠٠٠ - ٢٠١٥ (الوفيات النفاسية لكل ٠٠٠ ١٠٠ 
مولود حي)

صفر

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٢٠٠٠ ٢٠٠٥ ٢٠١٠ ٢٠١٥

النسبة املئوية للنساء بعمر بني ١٥ و٤٩ عاماً، املتزوجات أو اللواتي يعشن مع رشيك، واللواتي 
تمت تلبية احتياجاتهن من تنظيم األرسة بوسائل منع الحمل الحديثة، ٢٠٠٠ و ٢٠١٧ (تقديرات)

٣١

٤٣

٥٧

٦٤

٧٥

٧٧

٨٣٫٧

٨٩

٧٥

٥٠

٥٢

٦٥

٧٢

٨١

٨٣

٨٤٫١

٨٩

٧٨

صفر ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى
أوقيانوسيا *

شمال أفريقيا وغرب آسيا

آسيا الوسطى وجنوب آسيا

أوروبا وأمريكا الشمالية

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

أسرتاليا ونيوزيلندا

رشق وجنوب رشق آسيا

العالم

٢٠١٧ ٢٠٠٠

معّدالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية، ٢٠٠٠ و٢٠١٥ (حاالت جديدة لكل ٠٠٠ ١ من 
السكان غري املصابني)

صفر ١ ٢ ٣ ٤ ٥

أطفال (صفر - ١٤)

العالم

شمال أفريقيا وغرب آسيا

أسرتاليا ونيوزيلندا

آسيا الوسطى وجنوب آسيا

رشق وجنوب رشق آسيا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

أوروبا وأمريكا الشمالية

أوقيانوسيا *

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى

٢٠١٥ ٢٠٠٠

٠٫٠٨

٠٫٣٠

٠٫٠٥

٠٫٠٥
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٠٫٠٩
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٠٫٢٤

٠٫٣٣

١٫٥٤
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٠٫٥٥
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٠٫٠٥

٠٫١٩

٠٫١١
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٠٫١٦

٠٫٧٦

٤٫٠٤
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هناك ارتفاع يف وفيات التهاب الكبد الوبائي، ولكن تلقيح الرضع ضد 
التهاب الكبد باء يظهر تأثرياً كبرياً عىل معّدل اإلصابة

التهاب الكبد الفريويس املزمن غري املعالج يمكن أن يؤدي إىل مضاعفات تهدد 
الحياة. ومنذ عام 2000، ارتفع العدد اإلجمايل للوفيات الناجمة عن التهاب الكبد 

بنسبة 22 يف املائة، مما ساهم يف حدوث ما يقدر بـ 1.34 مليون حالة وفاة يف 
عام 2015. ويعزى نحو 000 900 حالة وفاة إىل التهاب الكبد الفريويس باء. 

وتعترب زيادة فرص الحصول عىل اختبار وعالج التهاب الكبد أمراً رضورياً لعكس 
اتجاه زيادة معّدل الوفيات. ويف عام 2015، لم يتم تشخيص سوى 9 يف املائة من 
األشخاص املصابني بفريوس التهاب الكبد باء الذين يقدر عددهم بـ 257 مليون 

شخص، كما أن 8 يف املائة ممن تم تشخيصهم كانوا يخضعون للعالج.

وتم تحقيق فوز مبكر يف االستجابة العاملية اللتهاب الكبد الفريويس من خالل 
توسيع التغطية بالتطعيم. ويف عام 2015، تلقى 84 يف املائة من األطفال الذين 
يبلغ عمرهم سنة واحدة التطعيمات ضد التهاب الكبد باء، مقابل 29 يف املائة يف 
عام 2000. ونتيجة لذلك، كان معّدل االنتشار العاملي للعدوى بفريوس التهاب 

الكبد باء بني األطفال دون سن الخامسة 1.3 يف املائة يف عام 2015، أّي أقل 
بكثري من نسبة 4.7 يف املائة خالل الفرتة التي سبقت فرتة التطعيم، والتي تمتد 

من الثمانينات إىل أوائل العقد األول من هذا القرن.

إن الوفيات املبكرة الناجمة عن الرسطان وأمراض القلب والسكري 
وأمراض الجهاز التنفيس املزمنة آخذة يف االنخفاض ولكن ليس بالرسعة 

الكافية لتحقيق غاية عام 2030

يف عام 2015، تويف ما يقدر بنحو 30 مليون شخص يف جميع أنحاء العالم قبل األوان 
)قبل سن 70 عاماً(. ويعزى أكثر من نصف هذه الوفيات )56 يف املائة( إىل األمراض 

غري املعدية؛ ومن أصل ذلك، نجم أكثر من ثالثة أرباع الوفيات )13 مليون( عن أمراض 
القلب واألوعية الدموية أو الرسطان أو السكري أو أمراض الجهاز التنفيس املزمنة. ويف 
الفرتة من عام 2000 إىل عام 2015، انخفض خطر التعرّض للوفاة بني 30 و70 عاماً 

من أحد هذه األمراض األربعة من 23 يف املائة إىل 19 يف املائة. ويف حني أن هذا يمثل 
تقّدماً كبرياً، فإنه لم يصل إىل املعّدل املطلوب لتحقيق غاية عام 2030 وهي خفض 

ثلث الوفيات املبكرة الناجمة عن هذه األمراض األربعة الرئيسية غري املعدية.

ويعترب سكان أوقيانوسيا باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا األكثر تعرّضاً للخطر: 
فاحتمال الوفاة قبل األوان من أحد هذه األمراض األربعة بلغت نسبته 34 يف 

املائة عام 2015. ويمكن الوقاية من العديد من هذه الوفيات عن طريق خفض 
استهالك التبغ واالستهالك الضار للكحول، وتعزيز الُنظم الغذائية الصحية 

والنشاط البدني، وتوفري التغطية الصحية للجميع.

ً الرجال أكثر عرضة من النساء للموت انتحارا

يمكن أن تؤدي االضطرابات النفسية، بما يف ذلك االكتئاب، إىل االنتحار. وحدث 
ما يقرب من 000 800 حالة انتحار يف عام 2015، وهو ما يمثل معّدالً سنوياً 
عاملياً قدره 11 لكل 000 100 شخص. الرجال أكثر عرضة من النساء للوفاة 

انتحاراً بمعّدل مرتني تقريباً: فقد بلغ معّدل الوفيات االنتحارية للرجال 14 لكل 
000 100 يف عام 2015 مقابل 8 لكل 000 100 من النساء.

ويوجد التباين بني الجنسني يف االنتحار يف جميع املناطق، عىل أن الفارق النسبي 
األكرب بني الجنسني لوحظ يف أوروبا وأمريكا الشمالية وكذلك يف أمريكا الالتينية 

ومنطقة البحر الكاريبي. ويف هذه املناطق، يرجح أن يموت الرجال انتحاراً 
بمعّدل حوايل أربعة أضعاف معّدل االنتحار بني النساء. ويف مقابل ذلك، فإن 

الفجوة بني الجنسني يف وسط وجنوب آسيا وكذلك يف رشق وجنوب رشق آسيا 
أقل بكثري، وذلك بسبب ارتفاع معّدالت االنتحار بني النساء يف هاتني املنطقتني. 

ويف جميع أنحاء العالم، يعترب االنتحار أحد األسباب الرئيسية للوفيات بني 
الرجال والنساء الذين ترتاوح أعمارهم بني 15 و29 سنة.

عدد ونسبة الوفيات التي تُعزى إىل التهاب الكبد الفريويس، ٢٠١٥ (باملاليني وكنسبة مئوية)

٠٫٩ مليون،
٪٦٦

٠٫٤ مليون،
٪٣٠

التهاب الكبد باء
التهاب الكبد جيم
التهاب الكبد هاء
التهاب الكبد ألف

٠٫٠١ مليون،
٪١

٠٫٠٤ مليون،
٪٣

النسبة املئوية الحتمال الوفاة بني سن ٣٠ و٧٠ عاماً من أمراض القلب واألوعية الدموية أو 
الرسطان أو أمراض الجهاز التنفيس املزمنة أو السكري، ٢٠٠٠ و٢٠١٥
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صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠

أوقيانوسيا *

آسيا الوسطى وجنوب آسيا

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى

شمال أفريقيا وغرب آسيا

رشق وجنوب رشق آسيا

أوروبا وأمريكا الشمالية

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

أسرتاليا ونيوزيلندا

العالم

٢٠١٥ ٢٠٠٠

معّدل وفيات االنتحار حسب الجنس، ٢٠١٥ (الوفيات لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)
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صفر ٥ ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٥

العالم

شمال أفريقيا وغرب آسيا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى

أوقيانوسيا *

رشق وجنوب رشق آسيا

أسرتاليا ونيوزيلندا

آسيا الوسطى وجنوب آسيا

أوروبا وأمريكا الشمالية

إناث ذكورالجنسان
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يعّد تلوث الهواء املنزيل والهواء املحيط خطراً بيئياً رئيسياً عىل الصحة

يزيد تلوث الهواء، سواء يف األماكن املغلقة )الهواء املنزيل( أو يف الهواء الطلق 
)الهواء املحيط(، من خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية والسكتة 

الدماغية ومرض االنسداد الرئوي املزمن ورسطان الرئة والتهابات الجهاز 
التنفيس الحادة. ويف عام 2012، أّدى تلوث الهواء املنزيل بسبب الطهي بأنواع 
وقود وتكنولوجيات ال تتسم بالكفاءة إىل حدوث ما يقدر بـ 4.3 ماليني حالة 

وفاة يف جميع أنحاء العالم. وتوجد أعىل معّدالت الوفيات بسبب التلوث املنزيل يف 
معظم مناطق آسيا وأفريقيا - جنوب الصحراء الكربى، حيث ترتاوح بني 68 

و87 حالة وفاة لكل 000 100 شخص، مقابل 60 حالة عىل الصعيد العاملي. 
ويرتفع التعّرض للتلوث املنزيل بشكل خاص لدى النساء وصغار األطفال، الذين 
يميلون إىل قضاء املزيد من الوقت يف الداخل وبالقرب من املوقد. ويف عام 2012، 

أّدى تلوث الهواء املحيط الناجم عن حركة املرور، والصناعة، وتوليد الطاقة، 
وحرق النفايات، واحرتاق الوقود املنزيل إىل وقوع ما يقدر بـ 3 ماليني حالة وفاة.

معّدل الوفيات التي تُعزى إىل تلوث الهواء املنزيل والهواء املحيط، ٢٠١٢ (الوفيات لكل ٠٠٠ ١٠٠ من 
السكان)

٤٢

٠٫٤

١٦

٣٥

٤٠

٦

٢٣

٤٥

٥٨

٦٠

٠٫٠

١٣

١٢
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٤٢

٦٨

٨٥

٨٧

٩٢

٠٫٤

٢٥

٤٣

٤٧

٤٨

٨٣

١١٧

١٢٩

صفر ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠ ١٢٠ ١٤٠

العالم

أسرتاليا ونيوزيلندا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

شمال أفريقيا وغرب آسيا

أوروبا وأمريكا الشمالية

أوقيانوسيا *

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى

آسيا الوسطى وجنوب آسيا

رشق وجنوب رشق آسيا

املحيطاملنزلاملحيط واملنزل

معّدل الوفيات بسبب إصابات حوادث املرور، ٢٠٠٠ و٢٠١٣ (الوفيات لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

٢٨

١٦

١٧٫٩

١٨٫٢

١٦٫٦

١٦

١٤

١٠

١٨

٢٧

١٩

١٨٫٢

١٧٫٩

١٦٫٧

١٥

٩

٥

١٧

صفر ٥ ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٥ ٣٠

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

شمال أفريقيا وغرب آسيا

رشق وجنوب رشق آسيا

آسيا الوسطى وجنوب آسيا

أوقيانوسيا *

أوروبا وأمريكا الشمالية

أسرتاليا ونيوزيلندا

العالم

٢٠١٣ ٢٠٠٠

ازدادت الوفيات الناجمة عن حوادث املرور منذ عام 2000، وإن كانت وترية 
هذه الزيادة أبطأ من الزيادة يف عدد املركبات

يعد خفض عدد الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث املرور عىل الطرق بحلول 
عام 2020 هدفاً طموحاً نظراً للزيادة الهائلة )90 يف املائة( يف عدد املركبات املسجلة 
بني عامي 2000 و2013 يف جميع أنحاء العالم. ويف عام 2013، تويف 1.25 مليون 

شخص نتيجة إلصابات حوادث املرور، بزيادة قدرها 13 يف املائة منذ عام 2000. 
ويشري هذا االرتفاع، الذي يعترب صغرياً بالنسبة إىل الزيادة يف عدد املركبات عىل 

الطرق، إىل فعالية التدخالت الرامية إىل تحسني السالمة عىل الطرق يف العالم.

ويف الفرتة من عام 2000 إىل عام 2013، انخفض معّدل وفيات حوادث املرور 
يف أسرتاليا ونيوزيلندا وأوروبا وأمريكا الشمالية فضالً عن أفريقيا - جنوب 
الصحراء الكربى، وارتفع يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وقد 

سجلت أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى أعىل معّدل، إذ بلغ 27 حالة وفاة لكل 
 000 100 شخص يف عام 2013، مقارنة بـ 17 حالة وفاة لكل 

000 100 شخص يف العالم. أما معّدل وفيات حوادث املرور األدنى فهو يف 
أسرتاليا ونيوزيلندا )5 وفيات لكل 000 100 شخص(، وتيل ذلك أوروبا 

وأمريكا الشمالية، بمعّدل 9 وفيات لكل 000 100 شخص.

النسبة املئوية للبلدان التي ال يتوفر فيها عدد كاف من العاملني يف مجال الرعاية الصحية، 
٢٠٠٥ - ٢٠١٥ (أحدث البيانات املتاحة)

٤٩

٤٣

٦٤

٩٥

٤٨

٧٢

٥٣

٥٤

٣٦

٩٥

٤٣

٦٣

٦١

٩٥

٢٢

٣٥

٤٠

٤٦

٧١

١٠٠

صفر ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠

العالم

الدول الجزرية الصغرية النامية

البلدان النامية غري الساحلية

ً أقل البلدان نموا

شمال أفريقيا وغرب آسيا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

رشق وجنوب رشق آسيا

آسيا الوسطى وجنوب آسيا

أوقيانوسيا *

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى

أقل من طبيب واحد لكل
٠٠٠ ١من السكان

أقل من ٣ ممرضات أو قابالت لكل
٠٠٠ ١ من السكان

يعترب أن البلد الذي لديه أقل من طبيب واحد وأقل من ٣ ممرضات أو قابالت لكل ٠٠٠ ١ شخص، لديه عدد مالحظة: 
غري كاف من أخصائيي الرعاية الصحية. ويوجد لدى جميع البلدان التي تتوفر عنها البيانات يف أوروبا وأمريكا

الشمالية وأسرتاليا ونيوزيلندا طبيب واحد عىل األقل و ٣ ممرضات أو قابالت عىل األقل لكل ٠٠٠ ١ شخص.

يمثل تفادي وجود نقص يبلغ 18 مليون عامل يف مجال الصحة بحلول عام 
2030 أمراً بالغ األهمية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة والحفاظ عليها

إن تحقيق الهدف 3 يفرض طلباً عالياً عىل القوى العاملة يف مجال الصحة يف 
العالم كله ويتطلب استثمارات موضوعية واسرتاتيجية. وتبني البيانات املتاحة 

للفرتة 2005 - 2015 أن أكثر من 40 يف املائة من جميع البلدان لديها أقل من 
طبيب واحد لكل 000 1 شخص، وأن عدد املمرضات أو القابالت لكل 000 1 

شخص يقل عن 3 يف نصف البلدان تقريباً.

وسيلزم ما يقدر بـ 18 مليون عامل صحي إضايف بحلول عام 2030، للتمكن 
من تحقيق تغطية عالية وفّعالة ملجموعة واسعة من الخدمات الصحية الالزمة 
لضمان حياة صحية للجميع. ويشكل النقص الكبري يف هؤالء املهنيني املدربني 

شاغالً خطرياً يف جميع البلدان تقريباً يف أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى 
ويف أكثر من 90 يف املائة من أقل البلدان نمواً، حيث يعمل أقل من طبيب واحد 

وثالثة ممرضات أو قابالت يف خدمة كل 000 1 شخص يف املتوسط. وبدون 
تدخالت هادفة، يمكن أن تتفاقم الحالة يف بعض هذه البلدان بسبب زيادة 

هجرة اليد العاملة املدربة يف مجال الصحة إىل البلدان املرتفعة الدخل التي لديها 
طلب أكرب، مما يقوض الُنظم الصحية الضعيفة أصالً.
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 الهدف 4: ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعّلم
مدى الحياة للجميع

التعليم الجيد وفرص التعلم مدى الحياة للجميع أمران أساسيان لضمان حياة 
كاملة ومنتجة لجميع األفراد ولتحقيق التنمية املستدامة. وعىل الرغم من التقّدم 

الكبري املحرز يف معّدالت االلتحاق باملدارس، ال يزال املاليني من األطفال خارج 
املدرسة، ال سيما حيث تكافح الُنظم التعليمية ملواكبة النمو السكاني. وحتى 

عندما يلتحق عدد أكرب من األطفال باملدرسة، فإن الكثري منهم ال يكتسبون 
املهارات األساسية. ويعوق التعليَم الجيد نقُص املعلمني املدربني واملرافق 

املدرسية املالئمة. وسيتطلب تحقيق هذا الهدف بذل جهود مكثفة، ال سيما يف 
أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى وجنوب آسيا، تستهدف الفئات الضعيفة 

من السكان، وخصوصاً األشخاص ذوي اإلعاقة والسكان األصليون والالجئون 
وفقراء املناطق الريفية.

يف أفقر البلدان، ال يشارك سوى 40 يف املائة من األطفال يف التعليم قبل 
عام واحد من بدء الدراسة االبتدائية

يمكن للطفولة املبكرة أن تحدد مسار التطور املعريف للطفل. وقد تبني أن التعلم 
املنظم قبل بداية التعليم االبتدائي الرسمي يعزز النمو االجتماعي والعاطفي 
والفكري للطفل ويدعم استعداده للتعليم االبتدائي والتعلم يف املستقبل. ويف 

الواقع، يعترب التعليم قبل االبتدائي جزًءا هاماً من النظام التعليمي الشامل 
والقوي. ويف عام 2014، شارك ثلثا األطفال يف جميع أنحاء العالم يف التعليم 
قبل االبتدائي أو االبتدائي يف السنة السابقة لسن االلتحاق الرسمي باملدارس 

االبتدائية. ومع ذلك، ففي أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى، وأقل البلدان نمواً، 
والبلدان النامية غري الساحلية، كان املعّدل 4 فقط من كل 10 أطفال مقابل 9 

من كل 10 أطفال يف أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
الكاريبي.

عىل الرغم من التقّدم املحرز يف االلتحاق باملدارس، فإن أكثر من ربع بليون 
من األطفال يف سن الدراسة ومن املراهقني والشباب ليسوا يف املدرسة

عىل الرغم من التقّدم الكبري املحرز يف االلتحاق باملدارس االبتدائية يف الفرتة ما 
بني عامي 2000 و2014، ظل 9 يف املائة من األطفال يف سن الدراسة االبتدائية يف 
العالم غري ملتحقني باملدارس يف عام 2014. وقد ثبت هذا املعّدل منذ عام 2008، 

مما يعكس وجود جيوب من االستقصاء باإلضافة إىل السكان الذين يصعب 
الوصول إليهم. وقد انخفضت معّدالت املراهقني والشباب الذين بلغوا سن التعليم 
اإلعدادي والثانوي ولكنهم بقوا خارج املدرسة، ولكنها ال تزال أعىل مما هي عليه 
بالنسبة لألطفال يف سن الدراسة االبتدائية، مما يعكس صعوبة إبقاء التالميذ يف 

املدارس وقلة الفرص املتاحة للشباب لدخول املدارس يف املقام األول.

ونتيجة لذلك، كان حوايل 263 مليون طفل ومراهق وشاب خارج املدرسة يف عام 
2014. ومن هؤالء، كان 61 مليوناً من األطفال يف سن التعليم االبتدائي، و60 مليوناً 

من املراهقني يف سن التعليم اإلعدادي، و142 مليوناً من الشباب يف سن املرحلة 
الثانوية. ويعيش هؤالء يف معظمهم يف أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى وجنوب 

آسيا، حيث تكافح الُنظم التعليمية ملواكبة النمو السكاني. والواقع أن هاتني املنطقتني 
تمثالن أكثر من 70 يف املائة من غري امللتحقني باملدارس عىل املستوى العاملي.

النسبة املئوية للمشاركة يف التعلم املنظم قبل عام واحد من سن االلتحاق باملدارس االبتدائية، 
٢٠١٤

العالم٦٧

الدول الجزرية الصغرية النامية٧٥

البلدان النامية غري الساحلية٤٠

أقل البلدان نمواً †٤١

أوروبا وأمريكا الشمالية٩٣

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي٩٠

أسرتاليا ونيوزيلندا٨٣

رشق وجنوب رشق آسيا٧٩

شمال أفريقيا وغرب آسيا٥٠

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى †٤١

صفر ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠

استناداً إىل بيانات عام ٢٠١٣.  †

النسبة املئوية لألطفال يف سن الدراسة خارج املدرسة يف جميع أنحاء العالم، حسب مستوى
التعليم والجنس، ٢٠٠٠ - ٢٠١٤

صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٢٠٠٠ ٢٠٠٥ ٢٠١٠ ٢٠١٤

ذكورإناثاملجموع

سن املدرسة الثانوية

سن املدرسة االعدادية

سن املدرسة االبتدائية
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الهدف 4 | التعليم الجيد

يؤثر الفقر ونوع الجنس ومكان اإلقامة عىل الكفاءة يف القراءة

مع أن عدد األطفال الذين يذهبون إىل املدرسة اليوم أكرب من أّي وقت مىض، فإن 
العديد منهم ال يكتسبون املهارات األساسية. فعىل سبيل املثال، لم يحصل سوى 
نصف الطالب تقريباً يف نهاية التعليم االبتدائي عىل مستويات أدنى من الكفاءة 

يف القراءة أو الرياضيات يف كثري من البلدان يف أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى 
وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وتبني نتائج التقييمات األخرية للقراءة أن عدم املساواة يشكل تحّدياً كبرياً. 
وكشفت مؤرشات التكافؤ املستقاة من التقييمات أن األطفال واملراهقني من 
أغنى 20 يف املائة من األرس حققوا قدراً أكرب من الكفاءة يف القراءة باملقارنة 
مع أفقر 20 يف املائة من األرس، وسجل أطفال املناطق الحرضية نسبة أعىل 

من األطفال يف املناطق الريفية. وأظهرت املؤرشات أيضاً أنه عىل الرغم من أن 
معّدالت االلتحاق باملدارس أعىل بالنسبة للفتيات يف سن الدراسة من الفتيان، 

فإن لدى الطالبات معّدل إتقان أفضل يف القراءة يف نهاية املرحلة االبتدائية 
والثانوية من نظرائهن من الذكور.

 يؤدي النقص يف املعلمني املدربني واملرافق الكافية إىل تهديد التعليم الجيد للجميع، وال سيما يف أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى

املؤرشات الجنسانية ومؤرشات املوقع والثروة لألطفال واملراهقني الذين يحققون مستوى أدنى
من الكفاءة يف القراءة عىل األقل، ٢٠٠٧ - ٢٠١٥ (أحدث البيانات املتاحة)

2
صفر

٠٫٥

١

١٫٥

٢

٢٫٥

الصف ٢ - ٣ من التعليم االبتدائي
نهاية التعليم االبتدائي

فتيات ً املناطق الريفيةالعرشون يف املائة األشد فقرا

فتياناملناطق الحرضية العرشون يف املائة األشد ثراًء

نهاية التعليم اإلعدادي
مؤرش التكافؤ بني ٠٫٩٧ و١٫٠٣

تشري مؤرشات التكافؤ دون ١ إىل ميزة نسبية للفئة السكانية الفرعية املبينة يف الجزء األدنى من كل رسم مالحظة: 
بياني (أّي الفتيان، وسكان املناطق الحرضية، والفئة الـ ٢٠ يف املائة األكثر ثراء). ويفرتض أن التكافؤ

يطـرأ بني ٠٫٩٧ - ١٫٠٣.

النسبة املئوية للمعلمني املدربني، حسب مستوى التعليم، بيانات عام ٢٠١١ أو أحدث البيانات 
املتاحة

٤٤

٨٢
٧٨

٨٨
٩٢

٧٤

٨٦ ٨٧

٩٧ ٩٧

٥٥

٧٧
٨٢

٩٦

صفر

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

أفريقيا - جنوب
الصحراء الكربى

شمال أفريقيا
وغرب آسيا

أمريكا الالتينية
ومنطقة

البحر الكاريبي

جنوب رشق
آسيا

آسيا الوسطى

الثانوياالبتدائيما قبل االبتدائي

بيانات التعليم الثانوي لجنوب رشق آسيا غري متاحة. مالحظة: 

النسبة املئوية للمدارس التي يمكنها الوصول إىل الحواسيب ألغراض تربوية، بيانات عام ٢٠١٤ أو 
أحدث البيانات املتاحة

٧٨

١١

جميع البلدان

أفريقيا - جنوب
الصحراء الكربى

٤٠٫٥

٩٣

أفريقيا - جنوب
الصحراء الكربى

جميع البلدان

صفر ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠

القيم املتوسطةالقيم الوطنية

ي
دائ

بت
ا

ي
نو

ثا

يف بعض املناطق، وأبرزها أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى، يعرّض االفتقار 
إىل املدرسني املدربني وسوء حالة املدارس هدف توفري التعليم الجيد للجميع 

للخطر. وقد شهدت أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى أدنى نسبة من املعلمني 
املدربني يف جميع مستويات التعليم الثالثة: 44 يف املائة يف مرحلة التعليم قبل 

االبتدائي و74 يف املائة يف التعليم االبتدائي و55 يف املائة يف التعليم الثانوي. ويف 
مقابل ذلك، يوجد يف آسيا الوسطى أعىل النسب املئوية )أعىل من 90 يف املائة( يف 

جميع مستويات التعليم الثالثة.

ويف أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى، تفتقر املدارس يف كثري من األحيان إىل 
املرافق األساسية التي يعترب توفرها من املسـلمات يف أجزاء أخرى من العالم. 
فحوايل ربع املدارس يف املنطقة لديها كهرباء، وأقل من نصف املدارس تحصل 
عىل مياه الرشب األساسية. ومع أن 69 يف املائة من املدارس لديها مراحيض، 

فإن الكثري منها ال يزال يفتقر إىل مرافق الرصف الصحي املنفصلة للفتيات 
والفتيان. واستناداً إىل بيانات مستقاة من 65 بلداً نامياً، فإن متوسط نسب 

املدارس التي يمكنها الوصول إىل الحواسيب واإلنرتنت ألغراض تربوية يزيد عىل 
70 يف املائة يف كل من التعليم االبتدائي والثانوي. بيد أن هذه النسبة تنخفض 

إىل أقل من 40 يف املائة يف كثري من بلدان أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى.
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يوجد العنف من جانب الرشيك الحميم ضد النساء والفتيات يف كل 
مناطق العالم

التعرّض للعنف البدني والجنيس شائع بني النساء والفتيات يف جميع مناطق 
العالم، ويجري كثري منه عىل يد رشيك حميم. فعندما يرتكب الرشيك الحميم 

هذا العنف، يمكن أن يكون العنف صادماً وموهناً بشكل خاص. ووفقاً 
 للدراسات االستقصائية التي أجريت بني عامي 2005 و2016 يف 87 بلداً 

)بما يف ذلك 30 بلداً من املناطق املتقّدمة النمو(، قالت 19 يف املائة من الفتيات 
والنساء اللواتي ترتاوح أعمارهن بني 15 و49 عاماً إنهن تعرّضن لعنف بدني 

و/أو جنيس من جانب رشيك حميم يف فرتة الـ 12 شهراً السابقة للدراسة.

ويتفاوت انتشار العنف ضد املرأة داخل املناطق وفيما بينها. وتوجد أعىل 
مستويات العنف من جانب الرشيك الحميم يف أوقيانوسيا باستثناء أسرتاليا 

ونيوزيلندا، إذ ترتاوح نسبها بني 19 و44 يف املائة يف البلدان التي تتوفر 
عنها البيانات. وينخفض معّدل انتشار هذا العنف عموماً يف أوروبا، حيث 

تبلغ مستوياته أقل من 10 يف املائة يف معظم البلدان الـ 29 التي تتوفر عنها 
البيانات.

ويف الحاالت املتطرفة، يمكن أن يؤدي العنف ضد النساء والفتيات إىل الوفاة. ويف 
عام 2012، قتل عىل يد رشيك حميم أو أحد أفراد األرسة ما يقرب من نصف 

النساء اللواتي وقعن ضحية القتل العمد يف جميع أنحاء العالم، وذلك مقابل 6 
يف املائة من الضحايا الذكور.

ومن بني التحّديات الرئيسية التي تسهم يف العنف ضد املرأة تقبل هذا العنف 
اجتماعياً واإلفالت الواسع النطاق من العقاب بالنسبة للجناة. ففي 37 بلداً، 

عىل سبيل املثال، يعفى مرتكب االغتصاب من املالحقة القضائية إذا كان زوجاً 
للضحية أو تزوجها بعد ذلك.

شهدت املساواة بني الجنسني وتمكني املرأة تقّدماً خالل العقود األخرية. ولوحظ 
تحسن يف التسجيل يف جميع املراحل الدراسية، ومع ذلك يستمر التفاوت الواسع 
بني الجنسني يف بعض املناطق والبلدان يف مراحل التعليم العايل. وقد انخفضت 

الوفيات النفاسية وزاد توفر الرعاية املاهرة أثناء الوالدة. كما أحرز تقّدم يف 
ميدان الصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق اإلنجابية. إىل جانب ذلك تناقص 

معّدل الحمل لدى املراهقات. عىل أن عدم املساواة بني الجنسني يستمر يف جميع 
أنحاء العالم، مما يحرم النساء والفتيات من حقوقهن وفرصهن األساسية. 

وسيتطلب تحقيق املساواة بني الجنسني وتمكني النساء والفتيات تنشيطاً أقوى 
للجهود، بما يف ذلك توفري األطر القانونية، من أجل التصدّي للتمييز القائم عىل 
أساس الجنس وهو تمييز عميق الجذور وينتج يف كثري من األحيان عن املواقف 

الذكورية التسلطية واألعراف االجتماعية املتصلة بها.

الهدف 5: تحقيق املساواة بني الجنسني وتمكني كل النساء والفتيات

النسبة املئوية للفتيات والنساء اللواتي لديهن أو كان لديهن رشيك، من سن ١٥ إىل ٤٩ سنة، 
وتعّرضن للعنف البدني أو الجنيس من جانب زوج أو رشيك حايل أو سابق يف األشهر الـ ١٢ 

السابقة للدراسة االستقصائية، ٢٠٠٥ - ٢٠١٦ (أحدث البيانات املتاحة)

١٧٫١

١٠٫٩

١٢٫٠

٦٫٠

٣٠٫٦

٢٢٫١

١١٫٠

أوروبا (٢٩)

جنوب رشق آسيا (٣)

شمال أفريقيا وغرب آسيا (٥)

آسيا الوسطى وجنوب آسيا (٧)

أوقيانوسيا * (٦)

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى (٢٧)

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي (١٠)

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠

القيم املتوسطة القيم الوطنية

يعكس هذا الرسم البيانات املتوفرة من ٨٧ بلداً (تغطي ٤٣ يف املائة من سكان العالم) خالل الفرتة مالحظة: 
٢٠٠٥ - ٢٠١٦. ويرد عدد البلدان املمثلة يف كل منطقة بني قوسني.
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الهدف 5 | املساواة بني الجنسني

٥٦

١٦
٢٠

١٧
٢٩

٢١
١٩

٣٣
٧٠

٥٠
٦١

٦٤
٨١

٤٢
٥١

١٠٣
١٣٠

العالم

معّدل إنجاب املراهقات، ٢٠٠٠ و٢٠١٥ (عدد املواليد األحياء لكل ٠٠٠ ١ امرأة مراهقة ترتاوح 
أعمارهن بني ١٥ و١٩ عاماً)

٢٠٠٠٢٠١٥

أسرتاليا ونيوزيلندا

أوروبا وأمريكا الشمالية

رشق وجنوب رشق آسيا

آسيا الوسطى وجنوب آسيا

شمال أفريقيا وغرب آسيا

أوقيانوسيا *

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى

صفر ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠ ١٢٠ ١٤٠

٤٤

عىل الرغم من التقّدم املحرز، ال يزال معّدل اإلنجاب مرتفعاً بني املراهقات يف 
أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى 

يرتبط زواج األطفال ارتباطاً وثيقاً باإلنجاب بني املراهقات وما يصحب ذلك 
من فقدان للفرص. وتدعو الغاية 3-7 إىل حصول الجميع عىل خدمات الرعاية 
الصحية الجنسية واإلنجابية )بما يف ذلك تنظيم األرسة( واملعلومات والتعليم، 

مما يساعد عىل منع حمل املراهقات والحمل غري املقصود.

ويعترب خفض معّدل اإلنجاب لدى املراهقات جزًءا ال يتجزأ من رعايتهن 
الصحية ورفاههن وآفاقهن االجتماعية واالقتصادية. وعىل الصعيد العاملي، 

انخفض اإلنجاب بني املراهقات بنسبة 21 يف املائة بني عامي 2000 و2015. 
وأحرزت آسيا الوسطى وجنوب آسيا أكرب تقّدم: فقد خفضت املنطقة معّدل 

اإلنجاب بني املراهقات بأكثر من 50 يف املائة، ويرجع ذلك إىل حّد كبري إىل 
التقّدم املحرز يف جنوب آسيا. وال تزال املعّدالت هي األعىل يف أفريقيا - جنوب 
الصحراء الكربى ويف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، عىل الرغم من 

التقّدم املحرز يف كال املنطقتني.

يرتاجع زواج األطفال ببطء، ولكنه ال يزال شائعاً يف جنوب آسيا وأفريقيا - جنوب الصحراء الكربى

يشكل زواج األطفال انتهاكاً لحقوقهم بصورة تؤدي يف كثري من األحيان إىل 
الضعف والحرمان، وال سيما بالنسبة للفتيات. ويف العادة ال تتوفر للعرائس 

األطفال إالّ فرص محدودة للتعليم والعمل، ويتعرّضن لخطر متزايد من العنف 
العائيل واالعتداءات األخرى عىل صحتهن البدنية والعقلية، وال يتمتعن إالّ بقدر 

ضئيل من سلطة اتخاذ القرار داخل األرسة، ال سيما عندما يتزوجن من كبار 
السن.

إن ممارسة زواج األطفال آخذة يف االنخفاض وإن ببطء. ويف عام 2015، كان 
أكثر من ربع النساء اللواتي ترتاوح أعمارهن بني 20 و24 عاماً قد تزوجن قبل 

بلوغ سن الثامنة عرشة؛ وقد كانت نسبتهن الثلث حوايل عام 2000. وطرأ تقّدم 
أرسع يف تأخري زواج الفتيات دون سن الخامسة عرشة، فقد انخفضت نسبة 

زواجهن من 11 يف املائة يف عام 2000 إىل 8 يف املائة تقريباً يف عام 2015. عىل 
أن التقّدم كان متفاوتاً بني املناطق والبلدان.

ويف جنوب آسيا، انخفضت نسبة النساء اللواتي تزوجن قبل سن الثامنة عرشة 
بنحو 27 يف املائة؛ وانخفضت نسبة املتزوجات قبل سن الخامسة عرشة بنحو 

 44 يف املائة. ويف أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى، انخفضت هذه النسب 
بـ 13 يف املائة و24 يف املائة عىل التوايل. ومع ذلك، ال يزال الزواج املبكر يف هذه 

املناطق أمراً شائعاً، حيث تفيد البيانات أن أكثر من ثلث النساء تزوجن قبل سن 
الثامنة عرشة. والواقع أن البلدان العرشة التي سجلت أعىل معّدالت زواج األطفال 

موجودة يف هاتني املنطقتني.

النسبة املئوية النساء اللواتي ترتاوح أعمارهن بني ٢٠ و٢٤ عاماً املتزوجات أو اللواتي سبق لهن الزواج قبل سن ١٥ و١٨ سنة، حوايل عام ٢٠٠٠ وحوايل عام ٢٠١٥

آسيا الوسطى
وجنوب آسيا

أفريقيا - جنوب
الصحراء الكربى

أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي

أوقيانوسيا * شمال أفريقيا
وغرب آسيا

رشق وجنوب رشق
آسيا (٨ بلدان)

أوروبا
(٨ بلدان)

العالم

صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٢٧٫٨

٣١٫٧

٥٩٫٥

٢٠
٠٠

١٥٫٧

٢٧٫٥

٤٣٫٢

٢٠
١٥

١٤٫٩

٢٧٫٠

٤١٫٩

٢٠
٠٠

١١٫٣

٢٥٫٣

٣٦٫٦

٢٠
١٥

٦٫١

٢١٫٤

٢٧٫٥

٢٠
٠٠

٦٫٨

٢٢٫١

٢٨٫٩

٢٠
١٥

٢٫٥

٢٤٫٢

٢٦٫٧

٢٠
٠٠

٢٫١

١٨٫٨

٢٠٫٩

٢٠
١٥

٦٫٠

١٨٫١

٢٤٫١
٢٠

٠٠

٣٫٥

١٤٫١

١٧٫٦

٢٠
١٥

٢٫٦

١٦٫٤

١٩٫٠

٢٠
٠٠

١٫٧

١٣٫٠

١٤٫٧

٢٠
١٥

٠٫٩

١١٫٧

١٢٫٦

٢٠
٠٠

٠٫٢
٧٫٤

٧٫٦

٢٠
١٥

١١٫٠

٢١٫٦

٣٢٫٦

٢٠
٠٠

٧٫٥

١٩٫٢

٢٦٫٧

٢٠
١٥

تشري أرقام عام ٢٠١٥ إىل أحدث البيانات املتاحة لـ ١٢٠ بلداً (تغطي ٦٤ يف املائة من سكان العالم من النساء اللواتي ترتاوح أعمارهن بني ٢٠ و٢٤ سنة) خالل الفرتة ٢٠١٠ - ٢٠١٦. وفيما يتعلق باملناطق التي تقل تغطيتها عن ٥٠ يف  مالحظة: 
املائة، يرد عدد البلدان التي تتوفر عنها بيانات بني قوسني.

متزوجة/مع رشيك بعد سن ١٥ ولكن قبل سن ١٨ متزوجة/مع رشيك قبل سن ١٥



تقريـر أهـداف التنميـة املستدامـة، 2017 28

عىل الرغم من التقّدم العام املحرز، ال يزال انتشار تشويه األعضاء 
التناسلية لإلناث مرتفعاً يف بعض البلدان

يشكل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث انتهاكاً لحقوق اإلنسان ُيرتكب يف حق 
الفتيات والنساء يف جميع أنحاء العالم، وال سيما يف املجتمعات التي يستمر فيها 

هذا التشويه كواحد من األعراف االجتماعية. ويمكن لهذه املمارسة أن تسبب 
أملاً شديداً، ونزيفاً مفرطاً، والتهابات وعدوى )بما يف ذلك فريوس نقص املناعة 

البرشية(، وعقماً، ومضاعفات أثناء الوالدة وأحياناً املوت. وال يعرف العدد الدقيق 
للفتيات والنساء املتأثرات عىل الصعيد العاملي، إالّ أن 200 مليون فتاة وامرأة 

عىل األقل تعرّضن لتشويه األعضاء التناسلية لإلناث يف 30 بلداً )نصفها يف غرب 
أفريقيا( ترتكز فيها هذه املمارسة ولديها بيانات انتشار تمثيلية عىل الصعيد 

الوطني.

وقد انخفضت معّدالت انتشار هذه املمارسة الضارة بنسبة 24 يف املائة منذ عام 
2000 تقريباً، وأحرزت بعض البلدان تقّدماً رسيعاً. وال يزال تشويه األعضاء 

التناسلية لإلناث منترشاً عىل نطاق واسع يف بلدان أخرى تتوفر عنها البيانات. ويف 
املتوسط، تعرّضت أكثر من فتاة واحدة من بني كل ثالث فتيات ترتاوح أعمارهن 

بني 15 و19 عاماً لتشويه األعضاء التناسلية لإلناث يف البلدان الثالثني حيث 
ترتكز هذه املمارسة، مقارنة بما يقرب من واحدة من كل اثنتني يف عام 2000 

تقريباً.

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

صفر ١٠

العمل املنزيل
وعمل الرعاية

غري املأجور (٨٣)

العمل املنزيل
غري املأجور (٧١)

عمل الرعاية
غري املأجور (٧١)

(صفر ساعة صفر دقيقة) (٢ ساعة ٢٤ دقيقة) (٤ ساعات ٨ دقائق) (٧ساعات ١٢ دقيقة)

نسبة الوقت الذي يقضيه كل من املرأة والرجل يف العمل املنزيل وتقديم الرعاية غري املدفوع األجر، 
٢٠٠٠ - ٢٠١٦ (أحدث البيانات املتاحة) (النسبة املئوية من الوقت املستغرق يف اليوم)

القيم املتوسطة القيم الوطنية

٢٠ ٣٠

١٨٫٤

٧٫٠

١٥٫١

٦٫٣

٢٫٧

٠٫٩

يعرض الشكل البيانات املتاحة لـ ٨٣ بلداً ومنطقة خالل الفرتة ٢٠٠٠ - ٢٠١٦. وال تتوفر البيانات املفصلة مالحظة: 
حسب العمل املنزيل غري املدفوع األجر وأعمال الرعاية غري املدفوعة األجر إالّ فبما يتعلق بـ ٧١ بلداً. ويرد عدد

البلدان واملناطق املمثلة يف كل نوع من أنواع العمل غري املأجور بني قوسني.

النسبة املئوية للفتيات اللواتي ترتاوح أعمارهن بني ١٥ و١٩ عاماً وخضعن لتشويه أعضائهن 
التناسلية يف ٣٠ بلداً تتوفر عنها بيانات انتشار تمثيلية، حوايل عام ٢٠٠٠ إىل حوايل عام ٢٠١٥

صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٢٠٠٠

٤٦

٢٠٠٥

٤٣

٢٠١٠

٤٠

٢٠١٥

٣٥

األرقام هي متوسطات مرجحة سكانياً استناداً إىل بيانات قابلة للمقارنة من ٣٠ بلداً ترتكز فيها هذه املمارسة مالحظة: 
ولديها بيانات انتشار تمثيلية. وتشري قيم عام ٢٠١٥ إىل أحدث البيانات املتاحة التي تم جمعها بني عامي

٢٠١٠ و٢٠١٦.

باملقارنة بالرجال، تقيض النساء تقريباً ثالثة أضعاف ساعات العمل 
املنزيل غري املأجور والعمل يف الرعاية بدون أجر

الوقت الذي يستغرقه العمل املنزيل وتقديم الرعاية غري املأجور يؤدي إىل 
تقويض قدرة املرأة عىل االنخراط يف أنشطة أخرى مثل التعليم والعمل املأجور. 

والوقت الذي تقضيه النساء يف العمل املنزيل وتقديم الرعاية غري املأجور يف 
املنزل هو تقريباً ثالثة أضعاف الوقت الذي يقضيه الرجال يف أنشطة مماثلة، 

وذلك وفقاً لبيانات استقصائية من 83 بلـداً ومنطقة.

وتشري بيانات مجموعة فرعية من البلدان )معظمها من بلدان أمريكا الالتينية 
وأوروبا( إىل أن هذا التفاوت يتسع خالل الفرتات التـي يرجح فيها أن يكون 
لدى النساء أطفال صغار يف املنزل. وتخصص املرأة وقتـاً أطول من الرجل 

يف رعاية أفراد األرسة، وال سيما األطفال. وكثرياً ما يتداخل هذا النشاط 
مع الواجبات املنزلية، مما يجعل من الصعب التوصل إىل أرقام دقيقة يف 

استقصاءات استخدام الوقت.
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الهدف 5 | املساواة بني الجنسني

ال يزال الرجال يهيمنون عىل أروقة السلطة السياسية واالقتصادية

النسبة املئوية للمقاعد التي تشغلها املرأة يف املجالس النيابية أو املجالس الربملانية األدنى،
٢٠٠٠ و٢٠١٧

١٣٫٣

٦٫٠
٣٫٦

١٨٫٤
٤٫٩

١٨٫٥
٦٫٩

٢٠٫١
١٦٫٤

٢٧٫٦
١٦٫٨

٢٩٫٤
١٥٫٢

٢٣٫٧
١١٫٥

٣١٫١
٢٥٫٥

العالم

٢٠٠٠٢٠١٧

أوقيانوسيا *

شمال أفريقيا وغرب آسيا

آسيا الوسطى وجنوب آسيا

رشق وجنوب رشق آسيا

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى

أوروبا وأمريكا الشمالية

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

أسرتاليا ونيوزيلندا

٢٣٫٤

صفر ٥ ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٥ ٣٠ ٣٥

العقد املايض، زادت حصة املرأة يف اإلدارة العليا واملتوسطة يف حوايل نصف 
البلدان التي تتوفر عنها بيانات. غري أن نسبة النساء يف هذه املناصب ال تزال أقل 

بكثري من نسبة النساء يف مجموع العمالة لجميع البلدان التي شملتها الدراسة. 
وتشري البيانات أيضاً إىل ارتفاع عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب إدارية دنيا 

بدالً من مناصب متوسطة أو عليا، وهن بحاجة إىل اخرتاق السقف الزجاجي من 
أجل الوصول إىل املناصب العليا.

النسبة املئوية للنساء اللواتي ترتاوح أعمارهن بني ١٥ و٤٩ سنة (متزوجات أو يعشن مع رشيك) 
اللواتي يتخذن بأنفسهن قراراتهن املستنرية بشأن العالقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل 

والرعاية الصحية، ٢٠٠٧ - ٢٠١٥ (أحدث البيانات املتاحة)

القيم املتوسطة القيم الوطنية

يعرض الرسم البيانات املتاحة من ٤٥ بلداً (تغطي ٧ يف املائة من سكان العالم) خالل الفرتة ٢٠٠٧ - ٢٠١٥.  مالحظة: 
ويرد عدد البلدان املمثلة يف كل منطقة بني قوسني.

٧١٫٣

٧٠٫٨

٦٨٫٥

٢٩٫٦

٦٠٫٩

٢٦٫٨

٤٩٫٠

أوروبا (٢)

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي (٤)

آسيا (٦)

جنوب أفريقيا (٣)

رشق أفريقيا (١٢)

وسط أفريقيا (٥)

غرب أفريقيا (١٣)

صفر ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠

تتطلب عملية صنع السياسات الفّعالة لتحقيق املساواة بني الجنسني مشاركة 
سياسية واسعة النطاق. ومع ذلك، لم يكن تمثيل املرأة يف املجالس النيابية أو 

املجالس الربملانية األدنى يف جميع أنحاء العالم سوى 23.4 يف املائة يف عام 
2017، أّي بزيادة 10 نقاط مئوية فقط عما كان عليه هذا التمثيل يف عام 

.2000

وحتى يف املنطقتني األكثر تقّدماً من حيث تمثيل املرأة — أسرتاليا ونيوزيلندا، 
وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي — تشغل النساء أقل من مقعد واحد 

من بني كل ثالثة مقاعد يف الربملان. وقد أحرزت أفريقيا الشمالية وغرب آسيا 
تقّدماً ملحوظاً: فقد ارتفعت نسبة املقاعد التي تشغلها النساء أربع مرات تقريباً 
بني عامي 2000 و2017. ومع ذلك، ال تزال النساء يشغلن أقل من مقعد واحد 

من كل خمسة مقاعد برملانية يف هذه املنطقة.

ويشري بطء التقّدم املحرز إىل رضورة توفر إرادة سياسية أقوى ووجوب األخذ 
بتدابري أكثر طموحاً. وكانت الحصص املخصصة لتعزيز املشاركة السياسية 

للمرأة وتمكينها مفيدة: فقد استخدم 75 بلداً من أصل 190 بلداً )39 يف املائة( 
شكالً من أشكال نظام الحصص لزيادة تمثيل املرأة، وتبني نتائج االنتخابات يف 

عام 2016 أن هذه االسرتاتيجية مفيدة. غري أن الحصص يمكن أن تفرض أيضاً 
سقفاً زائفاً عىل تمثيل املرأة؛ ولذلك يتعنّي استعراضها وتحديثها دورياً لضمان 

استمرار التقّدم.

كما أن املرأة ممثلة تمثيالً ناقصاً يف املناصب اإلدارية، وال سيما يف اإلدارة العليا 
واملتوسطة. ويف معظم البلدان الـ 67 التي لديها بيانات عن الفرتة من عام 

2009 إىل عام 2015، كانت النساء يشغلن أقل من ثلث املناصب اإلدارية العليا 
واملتوسطة. ويمكن مالحظة وجود تحّسن متواضع يف بعض البلدان. وعىل مدى 

وال يتخذ سوى نصف النساء قراراتهن بشأن العالقات الجنسية، واستخدام 
وسائل منع الحمل، والرعاية الصحية

إن استقاللية النساء والفتيات يف اتخاذ القرارات بشأن العالقات الجنسية 
واستخدام وسائل منع الحمل والحصول عىل خدمات الصحة الجنسية 

واإلنجابية أمر أسايس لتمكينهن وممارسة حقوقهن اإلنجابية ممارسة كاملة. 
ويف 45 بلداً تتوفر عنها البيانات، منها 43 بلداً يف مناطق نامية، فإن ما يزيد 

بقليل عن نصف النساء اللواتي ترتاوح أعمارهن بني 15 و49 سنة املتزوجات 
أو يعشن مع رشيك )52 يف املائة( يتخذن بأنفسهن قراراتهن املستنرية بشأن 

العالقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والخدمات الصحية.
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 الهدف 6: ضمان توافر املياه وخدمات الرصف الصحي للجميع وإدارتها 
إدارة مستدامة

تعترب املوارد املائية املستدامة رضورية لصحة اإلنسان ولالستدامة البيئية 
واالزدهار االقتصادي. ويتعرّض هذا املورد الحيوي للتهديد، مما يوجب 

التصدّي للتحّديات املتصلة باملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية للسكان 
والُنظم اإليكولوجية املتصلة باملياه. ويتأثر حالياً أكثر من بليوني شخص 

باإلجهاد املائي الذي سيتزايد مع النمو السكاني وآثار تغرّي املناخ. وال يزال 
تحقيق الوصول الشامل إىل مياه الرشب والرصف الصحي والنظافة الصحية 

وضمان إدارة الخدمات بطريقة مأمونة يشكل تحّديات رئيسية تعترب مواجهتها 
أمراً بالغ األهمية لتحقيق مزيد من التقّدم يف مجاالت الصحة والتعليم والقضاء 

عىل الفقر.

يؤخذ بنهج جديد لقياس التقّدم املحرز يف مياه الرشب والرصف الصحي 
والنظافة الصحية وهو يربز التحّديات املتبقية بمزيد من التعمق

إن خدمات مياه الرشب التي “تدار بطريقة مأمونة” — والتي يمكن تلخيصها 
بتوفر مصدر مياه محّسن يقع ضمن أماكن السكن والعمل وجعله متاحاً عند 
الحاجة وخالياً من التلوث — تمثل درجة جديدة طموحة عىل سلم ُيستخدم 

لتتبع التقّدم املحرز يف مجال توفري مياه الرشب خالل فرتة أهداف التنمية 
املستدامة. ويكشف هذا النهج الجديد أنه يف عام 2015، استخدم 5.2 من 

باليني الناس خدمة مياه الرشب التي “تدار بطريقة مأمونة”، يف حني أن 1.3 
بليون شخص آخر استخدموا خدمة “أساسية”، تعرّف بأنها مصدر مياه 

محّسن متوفر عىل ُبعد ال يزيد عن 30 دقيقة )فرتة الذهاب والعودة الالزمة 
لجلب املاء(. وأنفق 263 مليون شخص آخر أكثر من 30 دقيقة عىل جلب املياه 

من مصدر محّسن، ومن ثم صنفت الخدمة املتاحة لهم عىل أنها “محدودة”. ويف 
معظم البلدان، يقع عبء جلب املياه أساساً عىل النساء والفتيات.

كما يشمل السلّم الجديد للرصد العاملي للرصف الصحي مستوى أعىل من 
الخدمة يأخذ يف االعتبار التخلص من النفايات البرشية ومعالجتها. ويف عام 

2015، استخدم 2.9 بليون من الناس خدمة للرصف الصحي “تدار بطريقة 
مأمونة”، وهي تعرّف بأنها مرفق أسايس للتخلص من النفايات البرشية بأمان. 

واستخدم 2.1 بليون من الناس اآلخرين خدمة “أساسية” — أّي مرفق محّسن 
ال يجري تقاسمه. واستخدم 600 مليون من الناس خدمة “محدودة” — أّي 

منشأة محّسنة مشرتكة مع أرس أخرى.

واستناداً إىل بيانات قابلة للمقارنة من 70 بلداً يف عام 2015، تفاوتت تغطية 
النظافة الصحية، التي تعرّف بأنها توفر مرافق لغسل اليدين بالصابون واملاء 

ضمن أماكن السكن والعمل، تفاوتاً كبرياً بني املناطق املختلفة. ويف بلدان 
أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى الـ 34 التي لديها بيانات، كان لدى أقل من 

20 يف املائة من السكان يف املتوسط مرفق يتوفر فيه الصابون واملاء يف املنزل 
يف عام 2015. ويف البلدان األربعة عرش التي لديها بيانات يف أمريكا الالتينية 

ومنطقة البحر الكاريبي، كانت التغطية الصحية أعىل من 75 يف املائة يف 
املتوسط.

النسبة املئوية للسكان الذين تشملهم أنواع 
مختلفة من خدمات مياه الرشب، ٢٠١٥

النسبة املئوية للسكان الذين تشملهم أنواع 
مختلفة من خدمات الرصف الصحي، ٢٠١٥

٧١

١٧

٤
٦
٢

صفر

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

العالم

٣٩

٢٩

٨

١٢

١٢

العالم
صفر

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

محدودة
أساسية

تدار بطريقة مأمونة

خدمات غري محّسنة
املياه السطحية

محدودة
أساسية

تدار بطريقة مأمونة

خدمات غري محّسنة
التغّوط يف العراء

النسبة املئوية للسكان الذين لديهم مرافق أساسية لغسل اليدين، ٢٠١٥

رشق
وجنوب رشق

آسيا (٥)

أفريقيا - جنوب
الصحراء

الكربى (٣٤)

صفر

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

أمريكا الالتينية
ومنطقة

البحر الكاريبي (١٤)

شمال أفريقيا
وغرب

آسيا (٧)

آسيا الوسطى
وجنوب

آسيا (٨)

أوروبا
وأمريكا

الشمالية (٢)

استناداً إىل بيانات عن ٧٠ بلداً. مالحظة: 
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الهدف 6 | املياه النظيفة والنظافة الصحية

هناك حاجة إىل إحراز تقّدم معجل إلنهاء التغوط يف العراء، وال سيما يف 
املناطق الريفية يف جنوب آسيا وأفريقيا - جنوب الصحراء الكربى

يف عام 2015، كان هناك 892 مليون شخص )12 يف املائة من سكان العالم( 
يمارسون التغوط يف العراء، وهي ممارسة تشكل خطراً عىل الصحة، وتسهم 
يف انتشار اإلسهال وتفيش الطفيليات املعوية، مما يجعل األطفال أكثر عرضة 

لسوء التغذية. كما يؤّدي التغوط يف العراء إىل تلويث املياه. وعالوة عىل ذلك، فإنه 
يعرّض الفتيات والنساء لخطر االعتداءات البدنية. وسيتطلب إنهاء التغوط يف 

العراء وتحقيق حصول الجميع عىل خدمات الرصف الصحي األساسية بحلول 
عام 2030 ترسيعاً كبرياً للتقّدم، ال سيما يف جنوب آسيا وأفريقيا - جنوب 

الصحراء الكربى. ويف عام 2015 كان 9 من كل 10 أشخاص من الذين 
يمارسون التغوّط يف العراء يعيشون يف املناطق الريفية.

ويزيد اإلجهاد املائي من الحاجة إىل طرق أكثر كفاءة الستخدام املياه وإنتاج 
األغذية

يتأثر أكثر من بليوني شخص عىل الصعيد العاملي باإلجهاد املائي، الذي يحدث 
عندما تتجاوز نسبة املياه العذبة املسحوبة إىل مجموع موارد املياه العذبة 
املتجددة عتبة الـ 25 يف املائة. ومن املرجح أن تزداد الحالة سوًءا مع نمو 

السكان وتزايد آثار تغرّي املناخ. وتشهد شمال أفريقيا وغرب آسيا، فضالً عن 
منطقة آسيا الوسطى وجنوب آسيا، مستويات لإلجهاد املائي تتجاوز 60 يف 

 املائة، مما يدّل عىل احتمال قوي للتعرّض لندرة يف املياه يف املستقبل، 
وال سيما يف مناطق فرعية أو مواسم معينة من السنة. وتشمل القطاعات 

الرئيسية الستخدام املياه يف بلد ما الزراعة والصناعة والبلديات. وتمثل الزراعة 
ما يقرب من 70 يف املائة من عمليات سحب املياه يف العالم، وهو رقم يرتفع إىل 

95 يف املائة يف بعض البلدان النامية. ويشكل ذلك تحّدياً كبرياً للتنمية املستدامة، 
خاصة وأن من املتوقع أن يزداد اإلنتاج الزراعي زيادة كبرية لتلبية االحتياجات 
الغذائية العاملية. ولذلك، تتصف حماية املياه واستخدامها عىل نحو أكثر كفاءة 

بأهمية حاسمة إلنتاج األغذية وكذلك لجميع القطاعات.

سيكون الحصول عىل موارد مالية كافية أمراً حاسماً لتحقيق التقّدم يف 
قطاع املياه

تشمل املساعدة اإلنمائية الرسمية املقّدمة لقطاع املياه املعونة إلمدادات مياه 
الرشب والرصف الصحي والنظافة الصحية، فضالً عن املعونة يف مجاالت أخرى، 

بما يف ذلك يف مجال املوارد املائية الزراعية، والحماية من الفيضانات، وتوليد 
الطاقة الكهرمائية. وبلغت مدفوعات املساعدة اإلنمائية الرسمية املقّدمة لقطاع 

املياه 8.6 باليني دوالر أمريكي يف عام 2015، أّي زيادة بنسبة 64 يف املائة 
بالقيمة الحقيقية منذ عام 2005. وشكلت أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى 31 

يف املائة من مدفوعات املساعدة اإلنمائية الرسمية املتصلة باملياه والرصف الصحي 
يف عام 2015، أّي أنه ارتفعت بنسبة تزيد عىل الضعف يف السنوات العرش 

املاضية. غري أن املساعدة اإلنمائية الرسمية املقّدمة لقطاع املياه ظلت ثابتة نسبياً 
عند 5 يف املائة كنسبة من مجموع مدفوعات املساعدة اإلنمائية الرسمية منذ 

عام 2005. وتحرز البلدان تقّدمـاً مطرداً يف زيادة توفري مياه الرشب وخدمات 
الرصف الصحي والنظافة الصحية. ومع ذلك، فإن الحصول عىل املوارد املالية 
الكافية سيكون حاسماً لتحقيق الهدف 6 بحلول عام 2030 سواء من خالل 

اجتذاب مصادر جديدة أو استخدام املوارد القائمة عىل نحو أفضل.

السكان الذين يمارسون التغوط يف العراء، ٢٠٠٠ - ٢٠١٥، ومستوى الخفض املطلوب إلنهاء التغّوط 
يف العراء بحلول عام ٢٠٣٠ (باملاليني)

أمريكا الالتينيةشمال أفريقيا وغرب آسيا
ومنطقة البحر الكاريبي

رشق وجنوب رشق آسياأفريقيا - جنوب الصحراء الكربى آسيا الوسطى وجنوب آسيا

بقية العالم

فئة بقية العالم تشمل أسرتاليا ونيوزيلندا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا *. مالحظة: 
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الهدف 7: ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة عىل خدمات الطاقة الحديثة 
املوثوقة واملستدامة

يتطلب حصول الجميع بتكلفة ميسورة عىل خدمات الطاقة الحديثة املوثوقة 
واملستدامة توسيع إمكانية الحصول عىل الكهرباء والوقود والتكنولوجيات 

النظيفة للطهي، فضالً عن تحسني كفاءة الطاقة وزيادة حصة الطاقة املتجددة. 
غري أن التقّدم املحرز يف جميع هذه املجاالت ال يرقى إىل املستوى الالزم لتحقيق 

الهدف بحلول عام 2030. وهناك حاجة إىل زيادة التمويل واألخذ بسياسات 
أكثر جرأة، إىل جانب توفر االستعداد لدى البلدان لتبنّي تكنولوجيات جديدة عىل 

نطاق أكثر طموحاً بكثري.

يعيش أكثر من بليون شخص، معظمهم يف املناطق الريفية، دون فوائد 
الكهرباء

يؤّدي الحصول عىل الكهرباء بشكل موثوق وبأسعار معقولة إىل إنقاذ األرواح 
وتحسني الحياة. فالكهرباء، من بني فوائدها العديدة، تشّغل أجهزة الكمبيوتر 

يف املدارس، وتشحن الهواتف، وتحافظ عىل الطعام البارد وعىل سري األعمال 
التجارية وعمل البنية التحتية األساسية. ويف عام 2014، كان 85.3 يف املائة من 

سكان العالم يحصلون عىل الكهرباء، مقابل 77.6 يف املائة يف عام 2000، مع 
تباطؤ التقّدم يف السنوات القليلة املاضية. ويف حني أن 96 يف املائة من سكان 

الحرض كانوا يحصلون عىل الكهرباء يف عام 2014، فإن النسبة املقابلة كانت 
73 يف املائة يف املناطق الريفية.

وعىل الصعيد العاملي، ال يزال هناك 1.06 بليون شخص يعيشون بدون هذه 
الخدمة األساسية، ويرتكز 80 يف املائة منهم يف 20 بلداً فقط. ويعيش أكثر من 

نصف السكان الذين ال يحصلون عىل الكهرباء يف أفريقيا - جنوب الصحراء 
الكربى. فهذه املنطقة تشهد أدنى معّدالت انتشار الكهرباء إذ تبلغ نسبته 37 
يف املائة، غري أن هذه النسبة تنخفض إىل 17 يف املائة فقط يف املناطق الريفية. 

ويتمثل أحد التحّديات الرئيسية يف توفري الكهرباء برسعة كافية للتمّكن من 
تجاوز عدد السكان املتنامي. ويف حني أن نحو 86 مليون شخص يف السنة 

يحصلون عىل الكهرباء للمرة األوىل، فإن هذا النمو يقابله نمو يف عدد السكان.

النسبة املئوية للسكان الذين يحصلون عىل الكهرباء، حسب أماكن السكن واملجموع،
٢٠٠٠ - ٢٠١٤
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7

الهدف 7 | طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

ال يزال هناك حوايل ثالثة باليني شخص يفتقرون إىل إمكانية الحصول عىل 
أنواع الوقود والتكنولوجيات النظيفة واآلمنة

يؤّدي عدم الحصول عىل أنواع الوقود والتكنولوجيات النظيفة للطهي إىل العديد 
من املخاطر الصحية ويتسبب بماليني الوفيات كل عام بسبب تلوث الهواء املنزيل. 

ويف الفرتة من عام 2000 إىل عام 2014، ازدادت نسبة سكان العالم الذين 
يحصلون عىل هذه األنواع من الوقود والتكنولوجيات )مثل الغاز والكهرباء( من 

50 يف املائة إىل 57 يف املائة، وهي نسبة أبطأ بكثري من معّدل انتشار استخدام 
الكهرباء. وما زال نحو 3 باليني شخص، غالبيتهم يف آسيا وأفريقيا - جنوب 

الصحراء الكربى، يطهون الطعام دون االستفادة من أنواع الوقود والتكنولوجيات 
النظيفة. وتتخلف املناطق الريفية عن املناطق الحرضية، حيث بلغت نسبة 

الحصول عىل الكهرباء فيها 22 يف املائة يف مقابل 78 يف املائة يف املناطق 
الحرضية، وهي فجوة أكرب بكثري من الفجوة يف مجال الحصول عىل الكهرباء.

ومع أن 80 مليون شخص إضايف يف العالم تمكنوا من ممارسة الطهي النظيف 
خالل الفرتة 2012 - 2014، فإن النمو السكاني يطغى عىل هذه املكاسب. 
ويعترب التقّدم الحايل، املتمثل يف زيادة قدرها 0.46 نقطة مئوية سنوياً، أقّل 

بكثري من الزيادة السنوية البالغة 2.66 نقطة مئوية املطلوبة للتمّكن من 
تحقيق حصول الجميع عىل الكهرباء بحلول عام 2030.

يف حني أن توليد الطاقة املتجددة آخذ يف االزدياد برسعة، فإن قطاعا التدفئة 
والنقل لم يشهدا تقّدماً مماثالً 

ازدادت حصة الطاقة املتجددة يف االستهالك النهائي للطاقة عىل الصعيد العاملي 
زيادة متواضعة من 17.5 يف املائة يف عام 2010 إىل 18.3 يف املائة يف عام 

2014. ومع ذلك، وبفضل التقّدم يف التكنولوجيا وانخفاض التكاليف، ازداد 
توليد الطاقة باستخدام الرياح والطاقة الشمسية أكثر من الضعف يف نفس 
الفرتة. وقد تركز معظم النمو يف الطاقة املتجددة يف قطاع الكهرباء. ونتيجة 

لذلك، ارتفعت حصة الطاقة املتجددة يف توليد الطاقة من 19.6 يف املائة يف عام 
2010 إىل 22.3 يف املائة يف عام 2014. غري أن الكهرباء ال تشكل سوى 20 يف 

املائة من مجموع االستهالك النهائي للطاقة. وسيكون مفتاح توسيع الطاقة 
املتجددة هو زيادة حصتها يف التدفئة والنقل إذ تشكل حصة القطاعني معاً 80 

يف املائة املتبقية من استهالك الطاقة. غري أن حصة الطاقة املتجددة يف قطاع 
التدفئة لم تشهد إالّ زيادة طفيفة من 25.7 يف املائة إىل 26.3 يف املائة يف الفرتة 

من عام 2010 إىل عام 2014، يف حني أن حصة مصادر الطاقة املتجددة يف 
قطاع النقل بقيت منخفضة جداً إذ بلغت نسبتها 2.8 يف املائة يف عام 2014.

عىل الرغم من املكاسب التي تحققت يف الحّد من كثافة الطاقة، فإن التقّدم 
املحرز ال يكفي بعد لتحقيق الغاية املتوخاة

يمكن لخفض كثافة الطاقة )نسبة الطاقة املستخدمة لكل وحدة من الناتج املحيل 
اإلجمايل(، أن يؤّدي إىل خفض الطلب عىل الطاقة، والتخفيف من البصمة البيئية 

إلنتاجها، وجعل تكلفتها أكثر يرساً. وعىل الصعيد العاملي، انخفضت كثافة الطاقة 
األّولية بنسبة 2.1 يف املائة سنوياً من عام 2012 إىل عام 2014. وخالل تلك الفرتة، 

خفضت ثالثة أرباع البلدان العرشين املستهلكة للطاقة يف العالم من كثافة الطاقة 
لديها. وكانت الوفورات املرتبطة بذلك تعادل مجموع الطاقة املستهلكة يف الربازيل 

وباكستان معاً يف عام 2014. غري أن التقّدم املحرز ال يكفي ملضاعفة املعّدل العاملي 
للتحسينات يف كفاءة استخدام الطاقة عىل نحو ما يقتضيه هذا الهدف.

وساهم قطاعا الصناعة والنقل يف انخفاض كثافة الطاقة عىل الصعيد العاملي 
من خالل زيادة الكفاءة، إذ حققا تخفيضات سنوية بلغت 2.2 يف املائة و2.8 
يف املائة عىل التوايل بني عامي 2012 و2014. ويف قطاع النقل، ساعد االنتشار 

 الواسع ملعايري كفاءة استهالك الوقود عىل التعجيل بتخفيض كثافة الطاقة، 
وال سيما لنقل الركاب. ومن ناحية أخرى، أصبح القطاع السكني أكثر كثافة يف 

استخدام الطاقة مع مرور الوقت.

النسبة املئوية للسكان الذين يعتمدون بشكل أسايس عىل أنواع وقود وتكنولوجيات الطهي
النظيفة، ٢٠٠٠ و٢٠١٤
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متوسط معدل النمو السنوي للناتج املحيل اإلجمايل الحقيقي للعامل، ٢٠٠٠ - ٢٠٠٨ 
و٢٠٠٩ - ٢٠١٦ (كنسبة مئوية)
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النمو االقتصادي املطرد والشامل يدفع بعجلة التنمية عن طريق توفري املزيد 
من املوارد للتعليم والصحة واالستهالك الشخيص والبنية األساسية للنقل واملياه 

والطاقة. ويمكن أن يؤدي النمو االقتصادي أيضاً إىل فرص عمل جديدة وأفضل. 
غري أن الحفاظ عىل نمو اقتصادي حقيقي مرتفع ليس باألمر اليسري، ولم 

يتمكن سوى بضعة من أقل البلدان نمواً من االقرتاب باستمرار من معّدل النمو 
السنوي البالغ 7 يف املائة املستهدف للناتج املحيل اإلجمايل الحقيقي. وعالوة 

عىل ذلك، فإن النمو االقتصادي ليس بالرضورة مستداماً عندما تستنفد البلدان 
مواردها الطبيعية من أجل النمو االقتصادي، وبالتايل تنقل عبء التدهور البيئي 

واألرضار البيئية إىل األجيال املقبلة.

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

وال يزال النمو االقتصادي الحقيقي املرتفع املطرد بعيد املنال يف أقل 
ً البلدان نموا

عىل الصعيد العاملي، نما الناتج املحيل اإلجمايل الحقيقي للفرد يف املتوسط 
بنسبة 1.6 يف املائة خالل الفرتة 2010 - 2015. ويكاد ذلك يساوي ضعف 

املعّدل البالغ 0.9 يف املائة يف الفرتة 2005 - 2009، وهو أقل بقليل من 
املعّدل البالغ 1.8 يف املائة الذي تحقق يف الفرتة 2000 - 2004. وقد تحققت 

الزيادة األرسع يف نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجمايل الحقيقي يف آسيا 
الوسطى وجنوب آسيا ورشق وجنوب رشق آسيا خالل الفرتة من عام 2010 

إىل عام 2015 )4.6 يف املائة و4.0 يف املائة عىل التوايل(. ويف املقابل، تباطأ نمو 
الناتج املحيل اإلجمايل الحقيقي للفرد يف أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غري 
الساحلية والدول النامية الجزرية الصغرية إىل ما متوسطه 2.5 و3.4 و2.2 

يف املائة عىل التوايل يف الفرتة 2010 - 2015. وبلغ متوسط نمو الناتج املحيل 
اإلجمايل الحقيقي يف أقل البلدان نمواً 4.9 يف املائة يف الفرتة 2010 - 2015 

مقابل 7.1 يف املائة يف الفرتة 2005 - 2009. وال بّد من إحراز تقّدم رسيع إذا 
أريد ألقل البلدان نمواً أن تحقق هدف النمو السنوي بنسبة 7 يف املائة عىل األقل 

يف الناتج املحيل اإلجمايل الحقيقي.

يف جميع املناطق تقريباً، ال يزال نمو إنتاجية العمل أقل من املستوى 
الذي كان عليه قبل األزمة املالية 

 تباطأ النمو يف إنتاجية العمل — وهو يقاس بالناتج املحيل اإلجمايل لكل 
عامل — بشكل حاد بعد األزمة املالية التي وقعت يف الفرتة 2008 - 2009، 
حيث ارتفع معّدل هذا النمو بنسبه سنوية متوسطة قدرها 1.9 يف املائة بني 

عامي 2009 و2016، مقارنة بنسبة 2.9 يف املائة بني عامي 2000 و2008. 
وشهدت جميع مناطق العالم تقريباً )باستثناء أوقيانوسيا ما عدا أسرتاليا 

ونيوزيلندا( تباطؤاً كبرياً، أبرزه يف شمال أفريقيا وغرب آسيا، وأفريقيا - جنوب 
الصحراء الكربى، وأوروبا وأمريكا الشمالية. ويؤدي النمو يف إنتاجية العمل إىل 

زيادة مستدامة يف مستويات املعيشة واألجور الحقيقية. وبالتايل فإن التباطؤ 
فيه يمثل تطوراً سلبياً لالقتصاد العاملي ولعديد من أسواق العمل يف جميع 

أنحاء العالم.



35

8

الهدف 8 | العمل الالئق ونمو االقتصاد

بطالة الشباب مشكلة تعّم العالم كله

يف عام 2016، بلغ معّدل البطالة العاملي 5.7 يف املائة، وهو تحّسن طفيف عن 
عام 2010 )6.1 يف املائة(. ومن املرجح أن تصيب البطالة النساء أكثر من 
الرجال يف جميع الفئات العمرية. ويف عام 2016، كان احتمال البطالة لدى 

الشباب )الذين ترتاوح أعمارهم بني 15 و24 عاماً( أعىل منه لدى الكبار بثالث 
مرات تقريباً، حيث بلغ معّدل بطالة الشباب 12.8 يف املائة أما معدل بطالة 

الكبار فقد بلغ 4.4 يف املائة. ويف تلك السنة، كان أكثر من ربع الشباب يف شمال 
أفريقيا وغرب آسيا وأكثر من 15 يف املائة يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

الكاريبي وأوروبا وأمريكا الشمالية عاطلني عن العمل. وعالوة عىل ذلك، ففي 
أكثر من ثالثة أرباع البلدان التي تتوفر عنها البيانات، فإن أكثر من 1 من كل 

10 شباب ليسوا يف النظام التعليمي وال يعملون. ويرجح أن تقع الشابات أكثر 
من الشباب الذكور ضمن هذه الفئة يف 70 يف املائة تقريباً من البلدان التي لديها 

بيانات.

يف حني أن الوضع آخذ يف التحسن، فإن 1 من كل 10 أطفال ال يزالون 
يشاركون يف عمل األطفال

انخفض عدد األطفال )ترتاوح أعمارهم من 5 سنوات إىل 17 سنة( الذين 
يعملون عىل الصعيد العاملي من 246 مليوناً يف عام 2000 إىل 168 مليوناً يف 
عام 2012. ومع ذلك، ال يزال عمل األطفال يشكل مصدر قلق بالغ. وشارك 

حوايل 1 من كل 10 أطفال يف جميع أنحاء العالم يف عمل األطفال يف عام 2012؛ 
وتعرّض أكثر من نصفهم )85 مليون طفل( ألشكال خطرة من العمل. ويعمل 

نحو 59 يف املائة من العمال األطفال يف القطاع الزراعي: ففي الفرتة من عام 
2000 إىل عام 2012، انخفض عدد الفتيات املشاركات يف عمل األطفال بنسبة 
40 يف املائة، يف حني أن نسبة االنخفاض املقابل لدى األطفال الذكور بلغت 25 
يف املائة. وشهدت أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى أعىل معّدل لعمل األطفال، 

حيث شارك فيه أكثر من ُخمس األطفال )21.4 يف املائة أو 59 مليوناً(.

يوفر التوّسع الرسيع يف أجهزة الرصاف اآليل إمكانية الحصول عىل الخدمات 
املالية يف كثري من املناطق التي تعاني من نقص الخدمات

ـّـن الحصول عىل الخدمات املالية األفراد والرشكات من إدارة التغريات يف  يمك
الدخل، والتعامل مع تقلبات التدفقات النقدية، والحصول عىل األصول، والقيام 
باالستثمارات اإلنتاجية. وعىل الصعيد العاملي، زاد الوصول إىل أجهزة الرصاف 

اآليل بنسبة 55 يف املائة بني عامي 2010 و2015. ونمت فروع املصارف 
ـر انخفاض نمو هذه  التجارية بنسبة 5 يف املائة خالل نفس الفرتة، ويفسَّ

املصارف بزيادة الوصول الرقمي إىل الخدمات املالية. ويف عام 2015، كان 
هناك 60 جهاز رصاف آيل و17 فرع مرصف تجاري لكل 000 100 بالغ. 
وباملقارنة مع املناطق األخرى، فإن توافر ونمو هذين النوعني من الوصول 
منخفض نسبياً يف أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى وأوقيانوسيا باستثناء 

أسرتاليا ونيوزيلندا. ويف الفرتة ما بني عامي 2011 و2014، أصبح 700 
مليون بالغ من أصحاب الحسابات الجدد، وارتفعت حصة البالغني الذين لديهم 
حساب يف مؤسسة مالية من 51 يف املائة إىل 61 يف املائة. ويف أسرتاليا ونيوزيلندا 

وأوروبا وأمريكا الشمالية، يكاد الوصول إىل أجهزة الرصاف اآليل أن يكون 
شامالً للجميع يف حني أن عدد فروع املصارف التجارية شهد انخفاضاً.
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الهدف 9: إقامة بنى تحتية قادرة عىل الصمود، وتحفيز التصنيع املستدام الشامل 
للجميع، وتشجيع االبتكار

يمثل االستثمار يف البنية التحتية، وتحفيز التصنيع املستدام الشامل للجميع، 
ودعم التنمية التكنولوجية والبحث واالبتكار ثالث قوى دافعة للنمو االقتصادي 
والتنمية املستدامة. ويمكن لهذه العوامل أن تساعد البلدان عىل الحّد من الفقر 

عن طريق إيجاد فرص عمل، وتحفيز النمو، وتشجيع بناء وتحسني املرافق 
املادية الرضورية لسري األعمال التجارية واملجتمع. ويف السنوات األخرية، 

تحققت تحسينات مطردة يف مجاالت التنمية املستدامة الثالثة هذه جميعها. 
غري أنه يتعني تجديد االستثمار يف أقل البلدان نمواً إلقامة البنى التحتية وضمان 

مضاعفة حصة الصناعة من الناتج املحيل اإلجمايل يف تلك البلدان بحلول عام 
.2030

توفر خدمات النقل صلة حيوية باألسواق العاملية، ولكنها ال تزال 
منقوصة يف بعض املناطق

خدمات النقل الفّعالة تدفع بعجلة التنمية االقتصادية. ويف عام 2015، قدر 
األثر االقتصادي العاملي )املبارش وغري املبارش( للنقل الجوي بنحو 2.7 تريليون 
دوالر أمريكي، أّي 3.5 يف املائة من الناتج املحيل اإلجمايل العاملي. وال يزال النقل 
الربي هو الشكل السائد لنقل البضائع عىل الصعيد العاملي، وهو ما يمثل 61 يف 
املائة من املجموع. وتمثل أوروبا، وأمريكا الشمالية، ورشق وجنوب رشق آسيا، 

الجانب األعظم من نقل البضائع )جميع وسائل النقل(، وال تمثل أوقيانوسيا 
باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا، وأفريقيا - جنوب الصحراء الكربى سوى جزء 

صغري من املجموع العاملي. ويتبع نقل الركاب نمطاً مماثالً. وتمثل أقّل البلدان 
نمواً والبلدان النامية غري الساحلية والدول الجزرية الصغرية النامية قدراً من 

السفر الجوي والشحن أقل بكثري، إذ ال تمثل كل مجموعة من مجموعات البلدان 
هذه إالّ 1 يف املائة إىل 2.7 يف املائة من املجموع العاملي.

عىل الرغم من التقّدم املحرز، فإن أقل البلدان نمواً ال تزال متخلفة كثرياً 
يف نمو الصناعة التحويلية

الصناعة التحويلية هي املحرّك الرئييس للنمو االقتصادي فهي تلبي الطلب 
املتزايد عىل السلع يف جميع أنحاء العالم. وقد زاد الناتج الصناعي يف معظم 

مناطق العالم، وارتفعت القيمة املضافة للصناعة التحويلية عىل الصعيد العاملي 
بنسبة 22.6 يف املائة بالقيمة الحقيقية بني عامي 2005 و2016. ولكن يف 

حني أن القيمة املضافة للصناعة التحويلية للفرد الواحد شهدت ارتفاعاً عىل 
الصعيد العاملي، فقد كان التصنيع األوسع نطاقاً يعوقه تركيز اإلنتاج املكثف يف 
بلدان ومناطق بعينها. وقد أّدى ذلك إىل تفاوت ملحوظ، حيث تباينت اإلنتاجية 

الصناعية عىل نطاق واسع بني املناطق األكثر ثراء واألكثر فقراً. ويف عام 2016، 
بلغ نصيب الفرد من القيمة املضافة للصناعة التحويلية 100 دوالر أمريكي يف 

السنة يف أقل البلدان نمواً )مع أنها ارتفعت بنسبة 59 يف املائة بالقيمة الحقيقية 
منذ عام 2005(، مقارنة بـ 621 4 دوالراً أمريكياً يف أوروبا وأمريكا الشمالية. 
ومع انتقال اإلنتاج الصناعي من املناطق ذات الدخل املرتفع سعياً وراء خفض 

التكاليف، فإن من املتوقع أن تستفيد من ذلك البلدان التي تنخفض لديها حالياً 
مستويات القيمة املضافة للصناعة التحويلية للفرد.

نقل البضائع عن طريق السكك الحديدية والطرق الربية  وجواً، ٢٠١٥
(باليني األطنان - الكيلومرتات من الشحن)

ًالطرق الربية جوا سكة الحديد

صفر

٠٠٠ ١

٠٠٠ ٢

٠٠٠ ٣

٠٠٠ ٤

٠٠٠ ٥

٠٠٠ ٦

٠٠٠ ٧

٠٠٠ ٨

أوروبا
وأمريكا الشمالية

رشق وجنوب
رشق آسيا 

آسيا الوسطى
وجنوب آسيا

أمريكا الالتينية
ومنطقة

البحر الكاريبي 

شمال أفريقيا
وغرب آسيا 

أسرتاليا
ونيوزيلندا

أفريقيا - جنوب
الصحراء الكربى

أوقيانوسيا *

١٫٤ ٦ ٠٫١ ١٦١ ٣٧٤
٢٫٨

٣٨٦ ٢٣١ ٢٫٩ ٦١٫٩

٢١٨ ١

٣١٫٣
٤١٧

٥٠٤ ١

٥٫٧

٠٥٧ ١

٨٩٨ ١

٢٫٩ ٦٣٫٣ ٧٩٫٥

٨٣٣ ٤

٥٣١ ٧

٧٥٨ ٥

٩٦٤ ٦

القيمة املضافة للصناعة التحويلية للفرد، ٢٠٠٥ و ٢٠١٦
(بالقيمة الثابتة للدوالر األمريكي لعام ٢٠١٠)

٢٠٠٥٢٠١٦

صفر ٠٠٠ ١ ٠٠٠ ٢ ٠٠٠ ٣ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٤

أوروبا وأمريكا الشمالية

أسرتاليا ونيوزيلندا

رشق وجنوب رشق آسيا  

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

شمال أفريقيا وغرب آسيا 

آسيا الوسطى وجنوب آسيا
أوقيانوسيا *

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى 

ً أقل البلدان نموا

٣٩٨ ٤
٦٢١ ٤
٦٥٦ ٤

٠٥٥ ٤
٢٥٠ ١

٢٦٢ ٢
٢٤٧ ١

٧١٤
١٩٥ ١

٩٠٢
١٧٣

٣١٦

٦٣
١٠٠

٢٩٠
٢٧٨

١٣٨
١٦٠

العالم ٣٥٥ ١
٦٦١ ١
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الهدف 9 | الصناعة واالبتكار والهياكل السياسية

يالحظ انخفاض عام يف كثافة انبعاثات الصناعة التحويلية عرب املناطق

تعمل الصناعة التحويلية باستمرار عىل تحسني أدائها يف مجال االنبعاثات 
حيث تنتقل البلدان إىل صناعات أقل كثافة يف استخدام الطاقة وإىل أنواع وقود 

وتكنولوجيات أكثر نظافة وتأخذ بسياسات أقوى يف مجال كفاءة استخدام 
الطاقة. كما تحقق تخفيض مستويات االنبعاثات من خالل التغيريات الهيكلية 

وتنويع املنتجات يف الصناعة التحويلية. وخالل الفرتة بني عامي 2000 
و2014، حققت جميع املناطق تقريباً انخفاضاً يف انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون من التصنيع لكل وحدة من وحدات القيمة املضافة. وخالل هذه الفرتة، 
خفضت أوروبا وأمريكا الشمالية من كثافة انبعاثاتها بنسبة 36 يف املائة، وطرأ 

االنخفاض يف البلدان الصناعية العرش األكرب جميعها. بيد أن هذه االتجاهات 
الواعدة ال تنعكس يف املستوى العاملي لكثافة االنبعاثات، نظراً ألن حصة كبرية 
من القيمة املضافة العاملية انتقلت إىل البلدان ذات األداء الضعيف فيما يتعلق 

باالنبعاثات.

 تواصل االستثمارات العاملية يف مجال البحث والتطوير نموها الرسيع، 
غري أن هناك تفاوتاً كبرياً ال يزال قائماً بني املناطق

يف عام 2014، بلغت االستثمارات العاملية يف مجال البحث والتطوير 1.8 
تريليون دوالر أمريکي )بمعادل القوة الرشائية(، بعد أن كانت 733 بليون 

دوالر أمريکي يف عام 2000. ويمثل ذلك معّدل نمو سنوي متوسط قدره 4.5 
يف املائة. ومن الناحية النسبية، خصص 1.7 يف املائة من الناتج املحيل اإلجمايل 

العـاملي للبحث والتطوير. ويخفي هذا الرقم اختالفات واسعة فيما بني 
املناطق. ففي أوروبا وأمريكا الشمالية، بلغ املتوسط 2.2 يف املائة من الناتج 

املحيل اإلجمايل، بينما يف أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى، كانت النسبة 0.4 
يف املائة فقط. وترصف نسبة كبرية من نفقات البحث والتطوير كأجور ورواتب 
للباحثني والفنيني وموظفي الدعم، ولهذا السبب فإن األرقام الخاصة بالباحثني 

تسري عىل نفس النمط. وعىل الصعيد العاملي، كان هناك ما يقرب من 098 1 
باحثاً لكل مليون نسمة يف عام 2014، وترتاوح أعدادهم بني 63 يف أقل البلدان 

نمواً و500 3 يف أوروبا وأمريكا الشمالية.

ً أقل البلدان نموا

العالم

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الصناعة التحويلية لكل وحدة من وحدات القيمة املضافة،
٢٠٠٠ و٢٠١٤ (كيلوغرام بالدوالر األمريكي الثابت لعام ٢٠١٠)

٢٠٠٠٢٠١٤

صفر ٠٫٥٠ ١٫٠٠ ١٫٥٠

أوروبا وأمريكا الشمالية

أسرتاليا ونيوزيلندا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى 

رشق وجنوب رشق آسيا

شمال أفريقيا وغرب آسيا

آسيا الوسطى وجنوب آسيا

٠٫٣٤

٠٫٢٢
٠٫٤٤

٠٫٤٠
٠٫٣٧

٠٫٦٧
٠٫٥٤

٠٫٧٣
٠٫٦٩

٠٫٩٩
٠٫٨٨

١٫٤٨

٠٫٤٥
٠٫٤٢

١٫٣٨

٠٫٤٩
٠٫٥١

٠٫٣٤

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى

شمال أفريقيا وغرب آسيا 

آسيا الوسطى وجنوب آسيا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

رشق وجنوب رشق آسيا 

أسرتاليا ونيوزيلندا

أوروبا وأمريكا الشمالية

العالم

نفقات البحث والتطوير كنسبة مئوية من الناتج املحيل اإلجمايل، ٢٠٠٠و٢٠١٤

٢٠٠٠٢٠١٤

صفر ٠٫٥ ٢٫٠ ٢٫٥١٫٥١٫٠

٠٫٥٧

٠٫٤١
٠٫٤٢

٠٫٥٥
٠٫٦٨

٠٫٥٣
٠٫٦٩

٢٫٠٧
١٫٥٣

١٫٥٠
٢٫٠٧
٢٫٠٥

٢٫٢١

١٫٥٢
١٫٦٩

٠٫٣٩

ال يوجد ما يكفي من التغطية للبيانات الخاصة بأوقيانوسيا * لحساب املجموع اإلقليمي. مالحظة: 

التطور الطويل األجل (LTE) هو معيار لالتصاالت الالسلكية العالية الرسعة التي تسمح برسعة  مالحظة: 
أكرب من رسعة تقنيات الجيل الثالث (3G) ولكن دون أن تفي باملعايري التقنية للخدمة الالسلكية من

.(4G) الجيل الرابع

عدد األشخاص املشمولني بشبكة متنقلة، حسب التكنولوجيا، ٢٠٠٧ - ٢٠١٦ (بالباليني)

صفر

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٠٢٠٠٩٢٠٠٨٢٠٠٧ ٢٠١٦

3G2G سكان العالممستخدمو اإلنرتنتالتطور الطويل األجل (LTE) أو أعىل

ً أصبحت التغطية بواسطة إشارة خلوية متنقلة تعّم العالم كله تقريبا

انترشت الخدمات الخلوية املتنقلة برسعة أكرب مما كان متوقعاً، مما مكن 
األشخاص الذين يعيشون يف مناطق لم تكن متصلة من قبل من االنضمام 

إىل مجتمع املعلومات العاملي. وبحلول عام 2016، كانت الهواتف النقالة من 
الجيل الثاني)2G( عاملية تقريباً، حيث غطت 95 يف املائة من سكان العالم. 

وبلغت التغطية املتنقلة للجيل الثالث )3G( التي توفر وصوالً أرسع إىل اإلنرتنت 
وخدمات وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 84 يف املائة عىل الصعيد 

العاملي. ويف أقل البلدان نمواً، يعيش حوايل 85 يف املائة من السكان يف مناطق 
تغطيها إشارة خلوية متنقلة، كما يعيش 52 يف املائة منهم يف مناطق تغطيها 

.)3G( إشارة الجيل الثالث
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الهدف 10: الحّد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينها

كان التقّدم املحرز يف الحّد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينها 
متفاوتاً. وانخفض انعدام املساواة يف الدخل يف العديد من البلدان التي شهدت 
نمواً اقتصادياً متواصالً، بينما ازداد يف البلدان التي كان النمو فيها سلبياً. ويف 

الوقت نفسه، تستمر الحاجة إىل تعزيز صوت البلدان النامية يف مجال اتخاذ 
القرارات االقتصادية واملالية الدولية. ويف حني أن تحويالت العمال املهاجرين 
الدوليني يمكن أن تشكل رشيان الحياة لألرس واملجتمعات املحلية يف بلدانهم 

األصلية، فإن ارتفاع تكلفة تحويل األموال ال يزال يقلل من الفوائد.

ساعد النمو االقتصادي املتواصل عىل الحّد من انعدام املساواة يف الدخل 
يف العديد من البلدان

 يف الفرتة بني عامي 2011 و2015، ازداد الدخل و/أو االستهالك لرشيحة 
الـ 40 يف املائة األدنى من السكان بصورة أرسع من املعّدل الوطني يف 49 بلداً 

من أصل 83 بلداً لديها بيانات )تمثل ثالثة أرباع سكان العالم(. ويف معظم 
البلدان التي نما فيها نصيب الفرد من الدخل/االستهالك خالل هذه الفرتة، 

كان النمو أرسع لدى رشيحة الـ 40 يف املائة األدنى من السكان. ويف املقابل، 
فإن رشيحة الـ 40 يف املائة األدنى يف معظم البلدان التي تقلص فيها نصيب 

الفرد من الدخل/االستهالك كان وضعها أشد سوءاً من مجموع السكان. ويشري 
ذلك إىل أن أولئك الذين ينتمون إىل رشيحة الـ 40 يف املائة األدنى يعانون من 

الضعف بشكل خاص أمام التغريات االقتصادية، وأن النمو املستدام للدخل أمر 
رضوري عموماً للحّد من انعدام املساواة وكفالة الرخاء املشرتك.

متوسط معّدل النمو السنوي لالستهالك الحقيقي للفرد أو للدخل يف رشيحة الـ ٤٠ يف املائة
األدنى من السكان ويف مجموع السكان، ٢٠١١ - ٢٠١٥ (أحدث البيانات املتاحة)(كنسبة مئوية)
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معّدل النمو السنوي لالستهالك أو الدخل الحقيقي للفرد لدى مجموع السكان

الخط املدرج يف الرسم البياني هو خط مرجعي يتيح للمرء أن يرى بسهولة ما إذا كان النمو يف رشيحة الـ ٤٠ يف املائة األدنى مالحظة: 
كان أكرب أو أقل من مجموع السكان. وهو ال يعرب عن االتجاه.

صفر

٤-

٤

٨

١٢

٨-

١٢-
-٤صفر ٤ ٨ ١٢-١٢٨-

زادت حقوق التصويت الخاصة بالبلدان النامية يف بعض املنظمات 
الدولية، ولكنها ال تزال أقل بكثري من حصتها يف العضوية

يعمل العديد من املنظمات والهيئات الدولية، بما يف ذلك الجمعية العامة لألمم 
املتحدة ومنظمة التجارة العاملية، يف إطار نظام يعطي صوتاً واحداً لكل عضو 
من األعضاء. عىل أن هناك آليات أخرى أكثر تعقيداً لصنع القرار. فعىل سبيل 

املثال، يف البنك الدويل لإلنشاء والتعمري ومؤسسة التمويل الدولية )كالهما جزء 
من مجموعة البنك الدويل( ال تزال حصص تصويت البلدان النامية أقل بكثري من 

عضويتها ولم تزد كثرياً عىل مدى السنوات الـ 16 املاضية. وقد قامت منظمات 
أخرى، مثل صندوق النقد الدويل )من خالل إصالح الحصص الذي أجراه 

مؤخراً( ومجلس االستقرار املايل، بزيادة حصص تصويت البلدان النامية خالل 
هذه الفرتة. بيد أنه يلزم مزيد من العمل لضمان توسيع وتعزيز أصوات البلدان 

النامية ومشاركتها يف صنع القرار االقتصادي الدويل ووضع القواعد واملعايري 
واإلدارة االقتصادية العاملية.

النسبة املئوية لحصة تصويت البلدان النامية ولحصتها من العضوية يف منظمات دولية مختارة،
٢٠٠٠ و٢٠١٦ 

٢٠٠٠٢٠١٦

تعود بيانات مجلس االستقرار املايل لعامي ٢٠٠٠ و٢٠١٦. وألغراض هذا التحليل فقط، تعرف البلدان النامية بأنها  †

.M49  بلدان يف مناطق نامية وفقاً للتصنيف

٢٠

صفر

٤٠

٦٠

٨٠

الحصة
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الحصة
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من األصوات

الحصة
من العضوية

صندوق
النقد الدويل

البنك الدويل
لإلنشاء والتعمري

مؤسسة
التمويل الدولية

مجلس
االستقرار املايل †
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الهدف 10 | الحّد من أوجه عدم املساواة

تستمر األوساط التجارية الدولية يف منح البلدان املنخفضة الدخل رشوطاً 
للوصول أكثر مالءمة 

توسع نطاق املعاملة املعفاة من الرسوم الجمركية ورشوط الوصول املؤاتية 
لصادرات أقل البلدان نمواً والبلدان النامية. ويف الفرتة من عام 2005 إىل عام 

2015، زادت نسبة الخطوط الجمركية املقرتنة باإلعفاء من الرسوم الجمركية 
عىل الصعيد العاملي للمنتجات الناشئة يف البلدان النامية من 41 يف املائة إىل 50 

يف املائة؛ وبالنسبة للمنتجات منشؤها يف أقل البلدان نمواً، ارتفعت النسبة من 
49 يف املائة إىل 65 يف املائة. وتشري هذه الزيادات إىل أن املجتمع الدويل يواصل 

العمل عىل منح معاملة تفضيلية للبلدان ذات مستويات الدخل املنخفضة.

يتقلب مجموع تدفقات املوارد للبلدان النامية عىل نطاق واسع من سنة إىل 
أخرى

يشمل مجموع تدفقات املوارد من أجل التنمية املساعدة اإلنمائية الرسمية 
والتدفقات الرسمية األخرى والتدفقات الخاصة واملنح الصافية املقّدمة من 

املنظمات غري الحكومية. ويف عام 2015، كان مجموع تدفقات املوارد العاملية 
من أجل التنمية إىل البلدان النامية يزيد قليالً عن 319 بليون دوالر أمريكي. 

ويعزى االنكماش يف عام 2015 إىل حّد كبري إىل انخفاض حاد يف تدفقات املوارد 
الخاصة. وتلقت أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غري الساحلية أكثر من 10 

يف املائة من مجموع تدفقات املوارد من أجل التنمية يف عام 2015، مما يعترب 
استمراراً لزيادات متسقة عىل مدى السنوات الـ 15 املاضية. أما املنطقة التي 

حصلت عىل أكرب حصة من إجمايل تدفقات املوارد فهي أمريكا الالتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي )أكثر بقليل من 100 بليون دوالر أمريكي( بينما انخفضت 

التدفقات إىل رشق وجنوب رشق آسيا من حوايل 80 بليون دوالر أمريكي ىف عام 
2010 إىل حوايل 50 بليون دوالر أمريكي يف عام 2015.

ويف حني أن التكنولوجيا تحفز عىل خفض التكاليف، فإن تكلفة إرسال 
التحويالت املالية ال تزال مرتفعة نسبياً

مع أن فوائد التحويالت التي يرسلها العمال املهاجرون الدوليون كبرية، فإنها 
تتضاءل إىل حّد ما بسبب ارتفاع تكلفة التحويل عموماً. ويف املتوسط، تتقاىض 

مكاتب الربيد ورشكات تحويل األموال أكثر من 6 يف املائة من املبلغ املحول؛ 
وتتقاىض املصارف التجارية 11 يف املائة؛ أما املتوسط العاملي لتكلفة تحويل 

األموال فهو يزيد قليالً عن 7 يف املائة، وفقاً ألسعار التحويل العاملية التي 
يصدرها البنك الدويل. ويف حني أن تكلفة إرسال األموال قد انخفضت تدريجياً 

منذ عام 2008، فإن الفئات الثالث ملقّدمي خدمات التحويالت جميعها تتقاىض 
أكثر بكثري من الهدف املحدد بنسبة 3 يف املائة. أما تكلفة إرسال األموال إىل 
الوطن باستخدام التكنولوجيات الجديدة واملحّسنة، مثل البطاقات املدفوعة 

مسبقاً والتحويل عرب رشكات الهاتف النقال، فهي أقل )بني 2 يف املائة و4 يف 
املائة( ولكنها ليست متاحة بعد وال تستخدم عىل نطاق واسع يف العديد من 

ممرات التحويالت. وقد تساعد هذه التكنولوجيات الجديدة عىل خفض تكاليف 
إرسال التحويالت إىل بعض أفقر البلدان، حيث تميل التكاليف إىل االرتفاع. 

ويصدق هذا بصفة خاصة عىل بلدان أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى حيث 
يبلغ متوسط التكاليف حوايل 10 يف املائة من املبلغ املرسل.

نسبة الخطوط الجمركية املطبقة عىل صادرات أقل البلدان نمواً والبلدان النامية التي ال تزيد
الرسوم الجمركية عىل صادراتها عن الصفر، ٢٠٠٥ و٢٠١٠  و٢٠١٥ 

أقل البلدان نمواًجميع البلدان النامية

٢٠

صفر

٤٠

٦٠

٨٠

٢٠٠٥ ٢٠١٠ ٢٠١٥

٤٩

٤١

٥٠

٦٥

٥٦

٤٥

مجموع تدفقات املوارد (صايف املدفوعات) من أجل التنمية، ٢٠٠٠ و٢٠٠٥ و٢٠١٠ و٢٠١٥
(بباليني الدوالرات األمريكية الجارية)

٢٠٠٠٢٠١٠ ٢٠٠٥٢٠١٥

٣٠٠

صفر

٤٠٠

٥٠٠

٦٠٠

٢٠٠

١٠٠

ً أقل البلدان نموا البلدان النامية
غري الساحلية 

الدول الجزرية
الصغرية النامية 

البلدان النامية

١٤ ٢٦ ٤٨
٩ ١٩ ٢٩ ٣٨

٥٫٩
٤٧

٢٣

٥٢٦

٣١٩
٢٩١

١٣٥

٤ ٥٫٦

إجمايل متوسط تكلفة إرسال التحويالت من قبل مقّدمي خدمات التحويل، الربع األول 
من عام ٢٠١٧ (كنسبة مئوية من املبلغ اإلجمايل املرسل)

٦

صفر

٨

١٠

١٢

٤

٢

مرصف تجاري مكتب بريد رشكات
تحويل األموال

رشكات الهاتف النقال

١١٫٢

٦٫٣٦٫٦

٢٫٩

املتوسط العاملي
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الهدف 11: جعل املدن واملستوطنات البرشية شاملة للجميع وآمنة وقادرة عىل 
الصمود ومستدامة

وترية النمو الحرضي لم يسبق لها مثيل. ففي مطلع القرن، وألول مرة يف التاريخ، 
تجاوز عدد سكان الحرض عدد نظرائهم يف املناطق الريفية، وبحلول عام 2015، 

كان ما يقرب من 4 باليني من الناس — 54 يف املائة من سكان العالم — 
يعيشون يف املدن. ومن املتوقع أن يصل هذا العدد إىل 5 باليني بحلول عام 2030. 

ويؤدي التوسع الحرضي الرسيع إىل تحّديات هائلة، تشمل فيما تشمله تزايد 
أعداد سكان األحياء الفقرية، وزيادة تلوث الهواء، وعدم كفاية الخدمات األساسية 
والهياكل األساسية، والتوسع الحرضي غري املخطط له — مما يجعل املدن أكثر 

عرضة للكوارث. ومع ذلك، وبفضل التخطيط واإلدارة الحرضيني السليمني، يمكن 
أن تصبح املساحات الحرضية يف العالم شاملة للجميع وآمنة وقادرة عىل الصمود 

ومستدامة، فضالً عن كونها محاور ديناميكية لالبتكار واملشاريع.

 انخفضت نسبة سكان الحرض الذين يعيشون يف األحياء الفقرية 
بنسبة 20 يف املائة منذ عام 2000، ولكن أعدادهم ال تزال تنمو

يعاني من الحرمان الشديد السكان الذين يعيشون يف أحياء فقرية، أو مستوطنات 
غري رسمية، أو مساكن غري مالئمة: فهم أكثر عرضة لالستبعاد — مكانياً 

واجتماعياً واقتصادياً — من الفرص التي يتمتع بها سكان املدن اآلخرون. عىل 
أنه عىل مّر السنني، أّدت السياسات واالستجابات الربنامجية من جانب الحكومات 

الوطنية والبلدية، والرشكاء اإلنمائيني الدوليني، واملنظمات غري الحكومية 
واملنظمات املجتمعية، إىل تحسني ظروف األحياء الفقرية. وانخفضت نسبة سكان 
الحرض الذين يعيشون يف األحياء الفقرية يف جميع أنحاء العالم من 28 يف املائة يف 

عام 2000 إىل 23 يف املائة يف عام 2014.

وعىل الرغم من هذه املكاسب، استمر العدد املطلق لسكان األحياء الفقرية يف النمو 
بسبب تسارع التحرض والنمو السكاني وانعدام السياسات املناسبة فيما يتعلق 

باألرايض واإلسكان. ويف عام 2014، كان ما يقدر بـ 880 مليون من سكان 
الحرض يعيشون يف أحياء فقرية، مقارنة بـ 792 مليوناً يف عام 2000. وكانت 

ظروف العيش يف مستويات متدنية واالفتقار إىل الخدمات األساسية عىل أشدها 
بالنسبة لألطفال والشباب وتقلصت إمكانات تمتعهم بالصحة الجيدة والتعليم، 

مما يمكن أن يخلف آثاراً عىل تطورهم املعريف واالجتماعي ترافقهم طوال حياتهم. 
واألحياء الفقرية أكثر انتشاراً يف أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى حيث يعيش 

أكثر من نصف سكان املناطق الحرضية )56 يف املائة( يف ظروف األحياء الفقرية.

يتجاوز التوّسع يف األرايض الحرضية النمو السكاني الحرضي

مع انتقال أعداد أكرب من الناس إىل املناطق الحرضية، فإن حدود املدينة تتوسع 
عادة الستيعاب السكان الجدد. إن فهم العالقة بني التحوالت السكانية واألرايض 

الحرضية يمكن أن يساعد واضعي السياسات واملخططني عىل ضمان أن تظل 
املدن منتجة اقتصادياً ومستدامة بيئياً. ويف الفرتة من عام 2000 إىل عام 2015، 

تجاوز التوسع يف األرايض الحرضية يف جميع مناطق العالم نمو سكان الحرض 
— أّي أن نسبة متوسط معّدل استهالك األرايض إىل معّدل النمو السكاني تزيد 

عىل الواحد. وارتفعت هذه النسبة من 1.22 بني عامي 1990 و2000 إىل 1.28 
بني عامي 2000 و2015. وهذا يعني أن املدن أصبحت أقل كثافة مع نموها، 

وأن التوسع العمراني العشوائي بات يؤثر سلباً عىل استدامة التنمية الحرضية.

النسبة املئوية لسكان الحرض الذين يعيشون يف األحياء الفقرية، ٢٠٠٠ و٢٠١٤

٢٠٠٠٢٠١٤

صفر ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى 

آسيا الوسطى وجنوب آسيا

رشق وجنوب رشق آسيا

أوقيانوسيا *

شمال أفريقيا وغرب آسيا 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

أوروبا وأمريكا الشمالية

أسرتاليا ونيوزيلندا

العالم

البلدان النامية غري الساحلية

ً أقل البلدان نموا

٦٥
٥٦

٤٦
٣٢

٣٨
٢٨

٢٤

٢٣
٢٤

٢٢
٢٩

٢١

٧٨
٦٢

٦٧
٥٩

٢٨
٢٣

٠٫١
٠٫١
٠٫٠٣
٠٫٠٣

متوسط نسبة معدل استهالك األرايض إىل معّدل نمو السكان، ١٩٩٠ - ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ - ٢٠١٥

٢٠٠٠ - ١٩٩٠٢٠١٥ - ٢٠٠٠

صفر ٠٫٥ ١٫٠ ١٫٥ ٢٫٠

رشق آسيا وأوقيانوسيا 

شمال أفريقيا وغرب آسيا 

جنوب رشق آسيا 

آسيا الوسطى وجنوب آسيا

أوروبا واليابان

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى 

البلدان املتقدمة الغنية باألرايض

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

العالم

١٫٣٥
١٫٦٤

١٫٢٠
١٫٢٤

١٫٣٣
١٫٢٠

١٫٢٥

١٫٢١
١٫٢٠

١٫١٩
١٫١٢

١٫١٧

١٫٢٢
١٫٢٨

١٫١٧
١٫٠٧

٠٫٩٩
١٫٠٢

يجمع هذا الرسم البياني بني املجموعات اإلقليمية للتنمية املستدامة واملجموعات اإلقليمية من موئل األمم املتحدة.  مالحظة: 
”أوروبا واليابان“ تشمل الدول األوروبية واليابان. وتشمل ”البلدان املتقدمة الغنية باألرايض“ أسرتاليا وكندا ونيوزيلندا

والواليات املتحدة األمريكية؛ وال تشمل مجموعة ”رشق آسيا وأوقيانوسيا“ اليابان وأسرتاليا ونيوزيلندا.
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الهدف 11 | مدن ومجتمعات محلية مستدامة

ال تصل الخدمات البلدية لجمع النفايات إالّ إىل 65 يف املائة من سكان املدن يف 
جميع أنحاء العالم

إن اإلدارة السليمة للنفايات الصلبة — من خالل الحّد من النفايات وإعادة 
استخدامها وإعادة تدويرها وتحويلها إىل سماد وحرقها أو التخلص منها يف 

مدافن القمامة — تشكل عنرصاً أساسياً يف املدن املستدامة. وعندما ال يتم تجميع 
النفايات الصلبة أو عندما تدار بطريقة غري سليمة، فإن من املمكن أن تنتهي 

يف نهاية املطاف بسّد املصارف أو التفسخ يف مواقع تفريغ مفتوحة، مما يؤدي 
إىل جملة من الظروف غري الصحية. ومع توسع املدن وسكانها، فإن نفاياتهم 

الحرضية تتوسع هي أيضاً، مع أن التقديرات الكمية ال تزال صعبة. ووفقاً 
للبيانات الواردة من مدن يف 101 من البلدان من عام 2009 إىل عام 2013، 

فإن الخدمات البلدية لجمع النفايات تصل إىل ما نسبته 65 يف املائة تقريباً من 
السكان. ويوجد أدنى معّدل للتغطية يف أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى وآسيا 
الوسطى وجنوب آسيا، حيث تبلغ النسبة املقابلة حوايل 40 يف املائة. ويف العديد 

من املدن يف هذه املناطق، يظل رمي النفايات يف العراء ممارسة شائعة.

يشكل تلوث الهواء خطراً كبرياً عىل الصحة يف معظم املدن حول العالم

هدد الهواء امللوث صحة معظم سكان املدن يف جميع أنحاء العالم. ويف عام 
2014، كان 9 من كل 10 أشخاص يف املناطق الحرضية ال يتنفسون الهواء 

النقي، وفقاً لبيانات نموذجية مستمدة من التقديرات الفضائية والقياسات عىل 
مستوى األرض يف 000 3 مدينة يف 103 من البلدان. ويعني الهواء النظيف، يف 

هذه الحالة، الهواء الذي يفي باملبادئ التوجيهية السنوية ملنظمة الصحة العاملية 
فيما يتعلق بجودة الهواء، والتي تحدد القيمة للجسيمات التي يقل قطرها عن 
2.5 ميكرومرت )PM2.5( بـ 10 ميكروغرام لكل مرت مكعب. وتوجد اختالفات 
هائلة بني املناطق: ففي أسرتاليا ونيوزيلندا، عىل سبيل املثال، يتنفس 100 يف 

املائة من سكان املدن الهواء النظيف مقابل 50 يف املائة و40 يف املائة عىل التوايل 
من سكان املناطق الحرضية يف أوقيانوسيا باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا ويف 

أوروبا وأمريكا الشمالية. ويف مقابل ذلك، لم تستوِف أّي من املناطق الحرضية 
يف بلدان أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى أو يف البلدان اآلسيوية املبادئ 

التوجيهية العاملية لنوعية الهواء يف عام 2014.

ً يجري أكثر من 75 يف املائة من البلدان تخطيطاً حرضياً منسقا

توفر السياسات الحرضية الوطنية الهيكل والتنظيم لعملية التحرض يف كثري من 
األحيان. وعىل هذا النحو، تم تحديد هذه السياسات باعتبارها أساسية لتنفيذ 

أهداف التنمية املستدامة. وبفضل املدخالت من املستويني اإلقليمي واملحيل، 
يمكن لسياسة حرضية وطنية أو خطة إنمائية إقليمية أن تكفل بذل جهود 

منسقة بني جميع مستويات الحكومة وأن توفر أفضل فرصة للتحرض املستدام. 
ويف الوقت نفسه، تعزز هذه السياسات والخطط روابط أقوى بني املناطق 

الحرضية وشبه الحرضية واملناطق الريفية عن طريق الربط بني السياسات 
القطاعية التي تؤثر عىل الحكومات الوطنية واإلقليمية واملحلية. وحتى أيار/
مايو 2017، نفذ 149 بلداً )أو 77 يف املائة( سياسات حرضية عىل املستوى 
الوطني كلياً أو جزئياً، معظمها يتماىش مع املجاالت ذات األولوية املحّددة يف 

أهداف التنمية املستدامة.

النسبة املئوية للسكان الذين يحصلون عىل الخدمات البلدية لجمع النفايات، ٢٠٠٩ - ٢٠١٣

٢٠

صفر

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

أوروباالعالم
وأمريكا
الشمالية

أسرتاليا
ونيوزيلندا

رشق
وجنوب

رشق آسيا 

أمريكا
الالتينية

ومنطقة البحر
الكاريبي 

شمال
أفريقيا
وغرب
آسيا 

آسياأوقيانوسيا *
الوسطى

وجنوب آسيا

أفريقيا - 
جنوب

الصحراء
الكربى 

٤٠٫٥ ٤١٫٣
٤٨

٧١ ٧٤

٨٥

٩٥ ٩٦

٦٥

تستند املعلومات الواردة يف الرسم البياني إىل بيانات من مدن يف ١٠١ من البلدان. مالحظة: 

النسبة املئوية لسكان الحرض الذين يعيشون يف املناطق التي تفي باملبادئ التوجيهية السنوية
ملنظمة الصحة العاملية فيما يتعلق بجودة الهواء بالنسبة للجسيمات التي يقّل قطرها عن

٢٠١٤ ،(PM2.5) ٢٫٥ ميكرومرت

صفر ٢٠ ٤٠ ٨٠ ١٠٠٦٠

أسرتاليا ونيوزيلندا
أوقيانوسيا *

أوروبا وأمريكا الشمالية

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

آسيا الوسطى وجنوب آسيا

رشق وجنوب رشق آسيا

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى

شمال أفريقيا وغرب آسيا

العالم

يفي بإرشادات منظمة الصحة العاملية
املتعلقة بنوعية الهواء

ال يفي بإرشادات منظمة الصحة العاملية
املتعلقة بنوعية الهواء

١٠٠

١٠٠

١٠٠

١٠٠

١٠٠

٥٠ ٥٠

٤٠ ٦٠

١٥ ٨٥

١٠ ٩٠

النسبة املئوية للبلدان حسب املراحل املختلفة لتنفيذ سياسة حرضية وطنية، ٢٠١٧  

٣

٢٩

٤٨

٢٠

تستند املعلومات الواردة يف الرسم البياني إىل بيانات من ١٩٣ بلداً. مالحظة: 

نّفذ بالكامل
ً نّفذ جزئيا

املعلومات غري متوفرة
ال يوجد سياسة حرضية وطنية
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الهدف 12: ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة

تشكل أنماُط االستهالك واإلنتاج إدارَة استخدام املوارد واآلثار االجتماعية 
والبيئية ذات الصلة، وهي بذلك تؤثر عىل االستدامة. ويستخدم اإلنتاج املستدام 

قدراً أقل من املوارد لتحقيق ناتج اقتصادي بنفس القيمة، كما أن االستهالك 
املستدام يقلل من الحاجة إىل االستخراج املفرط للموارد. عىل أنه عىل مدى 

العقد األول من هذا القرن، شهدت البصمة املادية ارتفاعاً عىل املستوى العاملي، 
وهذه البصمة تقيس كمية املواد الخام املستخرجة لتلبية الطلب النهائي عىل 

االستهالك عاملياً، وكذلك كمية املواد املستخدمة يف عمليات اإلنتاج. ويتطلب 
تحقيق هذا الهدف وجود أطر عمل وطنية قوية لالستهالك واإلنتاج املستدامني 

مدمجة يف الخطط الوطنية والقطاعية، إىل جانب استدامة ممارسات األعمال 
وسلوك املستهلك. كما يتطلب، أخرياً، التقيد باملعايري الدولية املتعلقة باملواد 

الكيميائية والنفايات الخطرة.

إن البصمة املادية لشخص ما يف املناطق املتقّدمة النمو أعىل بكثري من 
بصمة الشخص املقابل يف املناطق النامية

يشري مصطلح “البصمة املادية” إىل كمية املواد الخام املستخرجة عاملياً 
 واملستخدمة لتلبية الطلب املحيل عىل االستهالك النهائي للبلد. وهو يسلط 

الضوء عىل حجم املواد األّولية املطلوبة عرب سلسلة التوريد بأكملها — املحلية 
واألجنبية — لتلبية احتياجات االستهالك. وعىل الصعيد العاملي، ارتفعت 

البصمة املادية من 48.5 بليون طن مرتي يف عام 2000 إىل 69.3 بليون طن 
مرتي يف عام 2010. وشكلت منطقتان الجزء األكرب من هذه البصمة: رشق 

وجنوب رشق آسيا )28.6 بليون طن مرتي( وأوروبا وأمريكا الشمالية )21.9 
بليون طن مرتي(.

كما ارتفع نصيب الفرد من البصمة املادية العاملية من 8 أطنان مرتية للفرد يف 
عام 2000 إىل 10.1 أطنان مرتية للفرد يف عام 2010. وزادت البصمة املادية 

للفرد يف جميع املناطق تقريباً، مما يعني أن العالم يحتاج اآلن إىل املزيد من 
املواد الخام إلرضاء احتياجات االستهالك الفردي.

ويف عام 2010، كان ألسرتاليا ونيوزيلندا أعىل نصيب للفرد من البصمة املادية 
)35 طناً مرتياً لكل شخص(، بينما كان لدى أفريقيا - جنوب الصحراء 

الكربى نصيب الفرد األدنى )2.5 طن مرتي لكل شخص(. وتتجاوز البصمة 
املادية للفرد يف املناطق املتقّدمة النمو بكثري املناطق النامية. وبعبارة أخرى، 

فإن معظم املواد الخام املستخرجة عاملياً تخدم احتياجات االستهالك النهائي 
وعادات األفراد يف املناطق املتقّدمة النمو.

البصمة املادية، ٢٠٠٠ و٢٠١٠ (بباليني األطنان املرتية)

صفر

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

أوروبا وأمريكا الشمالية

بقية العالم

آسيا الوسطى وجنوب آسيا
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

رشق وجنوب رشق آسيا

٢٠٠٠ ٢٠١٠

١٤٫٦

٢١٫٠

٤٫٢

٤٫٢
٤٫٦

٤٨٫٥ ٢٨٫٦

٢١٫٩

٦٫٨

٦٫٠
٦٫١

٦٩٫٣

فئة بقية العالم تشمل املناطق التي تقّل البصمة املادية يف كل منها عن ٤ باليني طن مرتي. وتشمل هذه املناطق شمال أفريقيا مالحظة: 
وغرب آسيا، وأفريقيا - جنوب الصحراء الكربى، وأسرتاليا ونيوزيلندا، وأوقيانوسيا *. وبسبب التقريب، يمكن أالّ تتفق األرقام

يف الرسم البياني مع املجموع.

نصيب الفرد من البصمة املادية، ٢٠٠٠ و٢٠١٠ (بالطن املرتي للفرد الواحد)

٢٠٠٠٢٠١٠

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠

أسرتاليا ونيوزيلندا

أوروبا وأمريكا الشمالية

رشق وجنوب رشق آسيا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

شمال أفريقيا وغرب آسيا
أوقيانوسيا *

آسيا الوسطى وجنوب آسيا

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى

العالم

٣١٫١
٣٤٫٧

٢٠٫٢
٢٠٫١

٧٫٢
١٣٫١

٨٫٩

٦٫٥
١٠٫٣

٨٫٠
٤٫٠
٤٫٣

٨٫٠
١٠٫١

٢٫٨
٣٫٩

٢٫٢
٢٫٥
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الهدف 12 | االستهالك واإلنتاج املسؤوالن

تمكنت معظم املناطق من خفض استخدام املوارد لكل وحدة إنتاج

يشري االستهالك املادي املحيل إىل كمية املواد املستخدمة يف عمليات اإلنتاج ضمن 
االقتصاد. أما االستهالك املادي املحيل لكل وحدة من الناتج املحيل اإلجمايل فهو 

مقدار املوارد املطلوبة إلنتاج وحدة الناتج. ويف الفرتة من عام 2000 إىل عام 
2010، انخفض االستهالك املادي املحيل بالنسبة إىل الناتج املحيل اإلجمايل يف 

جميع املناطق باستثناء منطقة رشق وجنوب رشق آسيا، ومنطقة شمال أفريقيا 
وغرب آسيا. ويف رشق وجنوب رشق آسيا، ازدادت تكلفة االستهالك املادي 

املحيل لكل وحدة من الناتج املحيل اإلجمايل من 2.0 إىل 2.7 كيلوغرام خالل 
تلك الفرتة. ويرجع ذلك أساساً إىل االنتقال العاملي للصناعة التحويلية إىل هذه 

املنطقة وما أعقبه من تصنيع رسيع. ونتيجة لذلك، زاد االستهالك املادي املحيل 
لكل وحدة من الناتج املحيل اإلجمايل عىل الصعيد العاملي من 1.2 كيلوغرام إىل 
1.3 كيلوغرام. كما ارتفع االستهالك املادي املحيل خالل هذه الفرتة من 48.7 
بليون طن مرتي إىل 71 بليون طن مرتي، وشكلت منطقة رشق وجنوب رشق 

آسيا 42 يف املائة من جميع املواد املستهلكة يف عام 2010. 

هناك بلدان كثرية ال تزال غري قادرة عىل الوفاء الكامل بالتزاماتها املتعلقة 
باالبالغ بموجب االتفاقات البيئية العاملية الرئيسية يف مجال املواد الكيميائية 

والنفايات الخطرة

تواصل البلدان التصدّي لتلوث الهواء والرتبة واملياه، وللتعرّض للمواد 
الكيميائية السامة بموجب مختلف االتفاقات املتعددة األطراف. وتشمل هذه 

االتفاقات بروتوكول مونرتيال املتعلق باملواد املستنفدة لطبقة األوزون، واتفاقية 
بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عرب الحدود، 

واتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم عىل مواد 
كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية، واتفاقية 

ستوكهولم بشأن امللوثات العضوية الثابتة. وعالوة عىل ذلك، فإن اتفاقية 
ميناماتا الجديدة بشأن الزئبق ستدخل حيز النفاذ يف 16 آب/أغسطس 2017. 
وجميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة تقريباً طرف يف واحدة عىل األقل من هذه 

االتفاقيات، كما أن 157 من هذه الدول األعضاء طرف يف ثالث منها. وبموجب 
التزامات االتفاقيات الحالية، يطلب إىل البلدان أن تقّدم بانتظام تقارير عن 

البيانات واملعلومات املتعلقة بالنفايات الخطرة وامللوثات العضوية الثابتة واملواد 
املستنفدة لألوزون. غري أنه خالل الفرتة بني عامي 2010 و2014 لم يقّدم 

سوى 51 يف املائة من األطراف يف اتفاقية ستكهولم و57 يف املائة من األطراف يف 
اتفاقية بازل و71 يف املائة من األطراف يف اتفاقية روتردام، البيانات واملعلومات 

املطلوبة. وقد قّدمت جميع األطراف يف بروتوكول مونرتيال تقاريرها املطلوبة. 

االستهالك املادي املحيل لكل وحدة من الناتج املحيل اإلجمايل، ٢٠٠٠ و٢٠١٠ (كيلوغرام لكل وحدة
من الناتج املحيل اإلجمايل)

٢٠٠٠٢٠١٠

صفر ١ ٢ ٣ ٥٤ ٦

آسيا الوسطى وجنوب آسيا

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى

أوقيانوسيا *

رشق وجنوب رشق آسيا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

شمال أفريقيا وغرب آسيا

أسرتاليا ونيوزيلندا

أوروبا وأمريكا الشمالية

العالم

٥٫٠
٤٫٠

٣٫٩
٣٫٢

٤٫٣
٢٫٩

٢٫٠

٢٫٠
٢٫٧

٢٫٠
١٫٨

١٫٩

١٫٢
١٫٣

١٫٤
١٫١

٠٫٧
٠٫٥

معّدل إرسال التقارير يف العالم † فيما يتعلق بربوتوكول مونرتيال، واتفاقيات ستكهولم وبازل
وروتردام، ٢٠١٠ - ٢٠١٤ (كنسبة مئوية)

يعرف معدل إرسال التقارير بأنه النسبة املئوية لجميع التزامات نقل البيانات واملعلومات من طرف ما عىل النحو  †

املطلوب يف كل اتفاق. وبموجب اتفاقية ستكهولم، ينبغي تقديم التقارير الوطنية كل أربع سنوات. وبموجب
اتفاقية بازل، تقدم التقارير الوطنية سنوياً. وبموجب اتفاقية روتردام، ال يوجد رشط من هذا القبيل يتعلق بتقديم

التقارير الوطنية. غري أن األطراف ملزمة بتقديم القرارات املتعلقة باسترياد املواد الكيميائية املدرجة يف االتفاقية
يف املستقبل.

صفر ٢٥ ٥٠ ٧٥ ١٠٠

ستكهولم ٥١

بازل ٥٧

روتردام ٧١

بروتوكول مونرتيال ١٠٠
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الهدف 13: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصّدي لتغرّي املناخ وآثاره

يكتسب التزام البلدان باتخاذ إجراءات تتعلق باملناخ زخماً، األمر الذي 
ً يتضح بدخول اتفاق باريس حيز النفاذ مبكرا

يجمع اتفاق باريس التاريخي الدول معاً لتعزيز االستجابة لتغرّي املناخ. وهو 
يهدف إىل الحفاظ عىل مستوى ارتفاع درجة الحرارة العاملية هذا القرن أقل 

بكثري من 2 درجة مئوية فوق مستويات فرتة ما قبل الصناعة وأقرب ما يمكن 
إىل 1.5 درجة، مع العمل يف الوقت نفسه عىل بناء قدرة البلدان عىل الصمود أمام 

اآلثار السلبية لتغرّي املناخ. وقد دخل االتفاق حيز النفاذ يف 4 ترشين الثاني/
نوفمرب 2016، مما يمثل تحوالً يف الرتكيز نحو التنفيذ. كما أنه يشري إىل التزام 

الدول باتخاذ إجراءات يف مجال املناخ والتنمية املستدامة، مع ترجمة أهداف 
اتفاق باريس إىل اسرتاتيجيات قابلة للتنفيذ، وتحويل التدفقات املالية العاملية 

إىل مسارات منخفضة الكربون وقادرة عىل الصمود أمام تغرّي املناخ. وحتى 
7 حزيران/يونيه 2017، صدق 148 طرفاً عىل اتفاق باريس. وبالتوازي 

مع االتفاق، يجري العمل عىل وضع وتنفيذ مبادرات لتعزيز التدفقات املالية 
والتكنولوجيات وجهود بناء القدرات لدعم البلدان النامية واألكثر ضعفاً.

ومن املتوقع أن تقوم األطراف يف اتفاق باريس بإعداد مساهمات متعاقبة 
محددة وطنياً وتقديمها والحفاظ عليها. وتسلط هذه املساهمات الضوء عىل 

األهداف والسياسات واألنشطة املرتبطة باملناخ املخطط لها ملواجهة تغرّي املناخ. 
وتكشف املساهمات املحددة وطنياً املقّدمة حتى اآلن عن وجود روابط بني 

جميع أهداف التنمية املستدامة. وهي تحدد الخطوط العريضة لنهج التنمية 
واإلجراءات الرامية إىل خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري وبناء القدرة 

عىل الصمود أمام تغرّي املناخ. وتبني املساهمات أن الحكومات تقوم بإدماج 
اإلجراءات املتعلقة باملناخ يف اسرتاتيجيات التنمية االجتماعية واالقتصادية، حيث 
إن هذه اإلجراءات واالسرتاتيجيات تشكالن جزًءا ال يتجزأ من التنمية املستدامة. 

وحتى 7 حزيران/يونيه 2017، أرسل 142 طرفاً )141 بلداً باإلضافة إىل 
املفوضية األوروبية( أول املساهمات املحددة وطنياً إىل أمانة اتفاقية األمم 

املتحدة اإلطارية بشأن تغرّي املناخ.

ُيحدث تغرّي املناخ بالفعل أثراً عميقاً مثرياً للقلق يف جميع أنحاء العالم. فقد 
استمرت درجات الحرارة العاملية يف االرتفاع يف عام 2016 مسجلة رقماً قياسياً 

جديداً بلغ نحو 1.1 درجة مئوية فوق فرتة ما قبل التصنيع. وانخفض حجم 
الجليد البحري العاملي إىل 4.14 ماليني كيلومرت مربع يف عام 2016، وهو ثاني 

أدنى مستوى تم تسجيله. وبلغت مستويات ثاني أكسيد الكربون يف الغالف 
الجوي 400 جزء يف املليون. وسادت ظروف الجفاف يف أنحاء كثرية من العالم، 

متأثرة بظاهرة النينيو. وباإلضافة إىل ارتفاع منسوب مياه البحر ودرجات 
الحرارة العاملية، أصبحت األحوال الجوية املتطرفة أكثر شيوعاً، كما أن املوائل 

الطبيعية مثل الشعب املرجانية آخذة يف الرتاجع. وهذه التغريات تؤثر عىل 
الناس يف كل مكان، ولكنها ترض بشكل غري متناسب بالفئات األشد فقراً واألكثر 

ضعفاً. وهناك حاجة ماسة إىل اتخاذ إجراءات متضافرة لوقف تغرّي املناخ 
وتعزيز القدرة عىل الصمود أمام املخاطر املتفشية واملتزايدة املتعلقة باملناخ.

عدد األطراف التي صدقت عىل اتفاق باريس، وعدد األطراف التي قدمت مساهمات محددة 
وطنياً، وإجمايل عدد األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغرّي املناخ،

حزيران/يونيه ٢٠١٧

العالم

أسرتاليا ونيوزيلندا

شمال أفريقيا وغرب آسيا

آسيا الوسطى وجنوب آسيا

رشق وجنوب رشق آسيا

أوقيانوسيا *

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

أفريقيا -  جنوب الصحراء الكربى

أوروبا وأمريكا الشمالية

صفر ٥٠ ١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠

٣٥
٣٦

٤٩
٣٢
٣٤

٤٩

١٧

٢٥
٢٥

٣٣
١٤
١٤
١٤

١٤
١٢

١٢

١٥
١٠
١٠

١٣
١٨

١٩٧
١٤٨

١٤٢

٢
٢
٢

عدد األطراف التي قدمت
ً مساهمات محددة وطنيا

إجمايل عدد األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة 
اإلطارية بشأن تغرّي املناخ

عدد األطراف التي صدقت عىل 
اتفاق باريس
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الهدف 13 | العمل املناخي

تقوم البلدان بإعداد وتنفيذ خطط وطنية للتكيف مع تغرّي املناخ وتعزيز 
القدرة عىل الصمود

صممت عملية خطط التكيف الوطنية ملساعدة البلدان النامية عىل تحديد 
احتياجاتها املتوسطة والطويلة األجل فيما يتعلق بالتكيف مع آثار تغرّي املناخ، 
وعىل صياغة وتنفيذ اسرتاتيجيات وبرامج تفي بتلك االحتياجات. والعملية هذه 

مستمرة وتدريجية وتكرارية وتستند إىل نهج تشاركي يحركه البلد ويراعي 
االعتبارات الجنسانية ويتسم بالشفافية الكاملة. ويساعد التنفيذ البلدان عىل 

الحّد من تعرّضها آلثار تغرّي املناخ من خالل بناء القدرة عىل التكيف والصمود، 
وإدماج التكيف مع تغرّي املناخ يف عمليات التخطيط اإلنمائي واسرتاتيجياته. 

وحتى 7 حزيران/يونيه 2017، كانت سبعة بلدان قد أكملت وقّدمت أول 
صيغة لخطة عملها الوطنية؛ والعملية جارية يف العديد من البلدان األخرى. 

ومن املتوقع أن يتسارع التقّدم املحرز بدعم من صندوق املناخ األخرض، املكلف 
بتقديم الدعم املعجل ألقل البلدان نمواً وغريها من البلدان النامية يف صياغة 

وتنفيذ خطط التكيف الوطنية.

ومن شأن الحّد من مخاطر الكوارث أن يحّد من ارتفاع الخسائر يف األرواح 
البرشية نتيجة أحداث صغرية الحجم

بني عامي 1990 و2015، تويف أكثر من 1.6 مليون شخص يف كوارث 
طبيعية أبلغ عنها دولياً، ويميل هذا االتجاه نحو االرتفاع. وبما أن الوفيات 
كثرياً ما ترتكز يف كوارث مكثفة للغاية، فمن الصعب تصور االتجاهات عىل 
فرتات قصرية نسبياً من الزمن. غري أن البيانات املتعلقة بالكوارث الصغرية 

تظهر اتجاهاً ذا داللة إحصائية نحو زيادة الوفيات يف األحداث التي يقل عدد 
الوفيات فيها عن 100 حالة وفاة. كما أظهرت دراسة مماثلة تأخذ يف االعتبار 
النمو السكاني اتجاهاً تصاعدياً. وتعكس الوفيات الناجمة عن الكوارث ليس 
فقط التعرّض للمخاطر بل أيضاً التقاء عوامل الضعف األخرى، مثل ضعف 

اإلدارة الحرضية، وتدهور البيئة، واالفتقار إىل التأهب للكوارث، والفقر وعدم 
املساواة. وعالوة عىل ذلك، فإن عوامل الخطر األساسية هذه هي املسؤولة عن 

معظم األمراض الناجمة عن األخطار الطبيعية، وهي تميل إىل التأثري عىل األرس 
واملجتمعات املحلية املنخفضة الدخل والرشكات الصغرية بشكل غري متناسب. 

وتشري البيانات إىل أن زيادة الرتكيز عىل الحّد من مخاطر الكوارث هو استثمار 
حصيف إلنقاذ األرواح.

تتفاقم مخاطر الكوارث بسبب الفقر وعدم املساواة والتدهور البيئي 
وضعف التخطيط الحرضي

يتطلب الحّد من املخاطر املرتبطة باألخطار الطبيعية اتباع نهج شامل يمنع 
ظهور مخاطر جديدة ويقلل من املخاطر القائمة ويقوي القدرة عىل الصمود 
االقتصادي واالجتماعـي والصحي والبيئي. وعىل مدى العقد املايض، أحرزت 

البلدان تقّدماً يف إدارة أسوأ آثار الكوارث، وذلك أساساً من خالل تطوير 
مؤسسات وسياسات للحّد من مخاطر الكوارث وتعزيز القدرة عىل التأهب 
للكوارث واالستجابة لها واإلنذار املبكر بها. عىل أن التقّدم كان محدوداً يف 

معالجة املحرّكات الكامنة وراء مخاطر الكوارث — من قبيل الفقر، وضعف 
التخطيط الحرضي واستخدام األرايض، وضعف إدارة البيئة واملوارد، وتغرّي 

املناخ. وهكذا بدأت البلدان يف تنفيذ اسرتاتيجيات وطنية ومحلية للحّد من 
مخاطر الكوارث تعالج يف الوقت نفسه عوامل الخطر هذه أيضاً. ومن بني 96 

بلداً أبلغت عن البيانات، استخدمت جميعها تقييمات األثر البيئي كآلية ملعالجة 
هذه العوامل. ومع ذلك، لم يستخدم سوى 51 بلداً املدفوعات مقابل خدمات 

الُنظم اإليكولوجية كآلية ُيعرف عنها أنها تشجع تحسني إدارة األرايض وحماية 
الخدمات اإليكولوجية.

عدد البلدان النامية التي اتخذت تدابري محّددة إلرساء األسس ولسد الفجوات يف صياغة وتنفيذ
خطط التكيّف الوطنية، ٢٠١٧

ً أقل البلدان نموا ً غري أقل البلدان نموا

التدابري السبعة املدرجة يف املخطط تتوافق مع التدابري األوىل املدرجة يف العنرص ألف من عملية صياغة مالحظة: 
وتنفيذ خطط التكيف الوطنية. وتشمل العنارص الالحقة العنارص التحضريية (العنرص باء) واسرتاتيجيات
التنفيذ (العنرص جيم) واإلبالغ والرصد واالستعراض (العنرص دال). وتشري عبارة ”غري أقل البلدان نمواً“

إىل البلدان النامية األطراف التي ليست من أقل البلدان نمواً.

٢٠

صفر

٤٠

٦٠

خرائط 
الطريق
الخاصة
بالتمويل

وضع
خرائط
الطريق

التجميع
والتقييم

وتقدير الثغرات
واالحتياجات

مشاورة
أصحاب
املصلحة 

تحديد
الرتتيبات
املؤسسية

وآلية للتنسيق

صوغ والية
للعملية

بدء وإطالق
العملية

١٩

٣٩

1
٤

٦

١٤

٥

١٧

٧

٢٧
٢

١٨

٢

١٥

العدد اإلجمايل للوفيات الناجمة عن األخطار الطبيعية (األحداث الجيولوجية واألحوال الجوية
الهيدرولوجية) التي أسفرت عن أقل من ١٠٠ حالة وفاة، ١٩٩٠ - ٢٠١٣

٠٠٠ ٣

صفر

٠٠٠ ٤

٠٠٠ ٥

٠٠٠ ٦

٠٠٠ ٢

٠٠٠ ١

تشمل األحداث الجيولوجية الزالزل وحركة قرشة األرض (الجافة) والنشاط الربكاني. وتشمل األحداث املتعلقة مالحظة: 
باألحوال الجوية الهيدرولوجية الفيضانات والعواصف واالنهيارات األرضية ودرجات الحرارة املتطرفة 

والجفاف وحرائق الغابات.

٢٠٠٠١٩٩٥ ٢٠٠٥١٩٩٠ ٢٠١٠ ٢٠١٣

عدد البلدان التي لديها آليات للحّد من عوامل مخاطر الكوارث الكامنة، ٢٠١٤ - ٢٠١٥

صفر ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠

مدفوعات لقاء خدمات النُظم البيئية

التخطيط املتكامل (من قبيل إدارة املناطق
الساحلية وإدارة املياه)

مشاريع وبرامج التكيّف مع تغرّي املناخ

الترشيع الخاص باملناطق املحمية

تقييمات األثر البيئي ٩٦

٩١

٩٠

٧٨

٥١

استناداً إىل بيانات أبلغ عنها ٩٦ بلداً. مالحظة: 
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الهدف 14: حفظ املحيطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها عىل نحو مستدام 
لتحقيق التنمية املستدامة

تغطي املحيطات ما يقرب من ثالثة أرباع الكوكب، وهي تضم أكرب نظام بيئي 
عىل األرض. وتعتمد املجموعات السكانية الساحلية الهائلة الحجم يف كل منطقة 

عىل املحيطات لتحصيل سبل العيش وتحقيق االزدهار. كما توفر املحيطات 
ـّـد نصف األكسجني الذي نتنفسه،  أيضاً خدمات بيئية ال تقّدر بثمن: فهي تول

وتدعم ثروة من املوارد البحرية وتعمل كمنظم للمناخ. ومع ذلك، وعىل الرغم 
من أهميتها الحاسمة، فإن اآلثار املتزايدة لتغرّي املناخ )بما يف ذلك تحّمـض 

املحيطات( والصيد املفرط والتلوث البحري، تعرّض للخطر التقّدم املحرز يف 
حماية محيطات العالم. وتعترب الدول الجزرية الصغرية النامية األكثر عرضة 

للخطر. ونظراً لطبيعة املحيطات العابرة للحدود، تتطلب إدارة املوارد البحرية 
تدخالت عىل جميع املستويات )الوطنية واإلقليمية والعاملية( للتخفيف من حدة 

التهديدات.

تستمر الجهود املبذولة يف بعض البلدان يف تحقيق تقّدم كبري يف توسيع 
مدى املناطق املحمية البحرية

تشكل املناطق املحمية البحرية التي تدار بفعالية وتتوفر لها املوارد الجيدة 
آليات هامة لحماية الحياة يف املحيطات. ويف عام 2017، تغطي املناطق املحمية 

13.2 يف املائة من البيئة البحرية الخاضعة للوالية الوطنية )حتى 200 ميل 
بحري من الشاطئ(، و0.25 يف املائة من البيئة البحرية خارج نطاق الوالية 
الوطنية، و5.3 يف املائة من مجموع مساحة املحيطات العاملية. وعىل الصعيد 
العاملي، توسعت املناطق البحرية املحمية توسعاً كبرياً منذ عام 2000، عندما 

لم يكن يحظى بالحماية إالّ ما نسبته 1.7 يف املائة من املناطق البحرية العاملية. 
ويرجع هذا النمو إىل إنشاء مواقع جديدة، وتوسيع املواقع القائمة، ومساهمات 
عدة إضافات واسعة النطاق. ويرجع جزء كبري من الزيادة عىل مدى السنوات 

القليلة املاضية إىل هذه املواقع اإلضافية الكبرية، وال سيما قبالة سواحل أسرتاليا 
وباالو وشييل ونيوزيلندا والواليات املتحدة وغريها.

ولتحقيق الفوائد املرجوة الطويلة األجل يف مجال حماية الطبيعة، يتعني 
أن تكون هذه املناطق املحمية قادرة عىل حماية مواقع للتنوع البيولوجي 

الهامة. ومن األمثلة عىل هذه املناطق مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية. وعىل 
الصعيد العاملي، ارتفع متوسط تغطية مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية 
البحرية باملناطق املحمية من 32 يف املائة يف عام 2000 إىل 45 يف املائة يف 

عام 2017، وهو ما يمثل زيادة أكرب من 40 يف املائة. وتوفر تغطية مناطق 
التنوع البيولوجي الرئيسية البحرية باملناطق املحمية أعىل تغطية يف أسرتاليا 

ونيوزيلندا )69 يف املائة(، وأوروبا وأمريكا الشمالية )57 يف املائة(. أما النسبة 
األدنى للتغطية هذه فهي يف الدول الجزرية الصغرية النامية )22 يف املائة( 

وشمال أفريقيا وغرب آسيا )23 يف املائة(.

النسبة املئوية للمناطق البحرية الواقعة ضمن نطاق الوالية الوطنية (صفر - ٢٠٠ ميل بحري)
التي تغطيها املناطق املحمية، ٢٠١٧

خريطة العالم هي ألغراض توضيحية فقط وال تعني التعبري عن أّي رأي مهما كان يتعلق بالوضع القانوني مالحظة: 
ألّي بلـد أو إقليم، أو بشأن تعيني حدود البلدان أو األقاليم أو تخومها.

>١٠٪بيانات غري كافية ٪٦٪ - ١٠ ٪٣٪ - ٦ ٪٣>

متوسط النسب املئوية لكل موقع هام من مواقع مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية البحرية
تغطيه املناطق املحمية، ٢٠٠٠ و٢٠١٧

٢٠٠٠٢٠١٧

تحسب األرقام لكل منطقة كنسبة من كل منطقة رئيسية للتنوع البيولوجي تغطيها املناطق املحمية، ويؤخذ مالحظة: 
متوسط النسب يف جميع مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية ضمن املنطق املعنية.

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠

شمال أفريقيا وغرب آسيا  ٢٣
٩

أوقيانوسيا * ٢٦
٩

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  ٣٦
٢٥

رشق وجنوب رشق آسيا  ٣٧
٢٥

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى  ٤٦
٢٨

آسيا الوسطى وجنوب آسيا ٤٣
٣٦

أوروبا وأمريكا الشمالية ٥٧
٤٢

أسرتاليا ونيوزيلندا ٦٩
٥٨

ً أقل البلدان نموا ٢٧
١٥

الدول الجزرية الصغرية النامية  ٢٢
١٠

العالم ٤٥
٣٢
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الهدف 14 | الحياة تحت املاء

يهدد الصيد املفرط نحو ثلث األرصدة السمكية يف العالم

تعد مصائد األسماك مصدراً للغذاء وسبل العيش لباليني األشخاص يف جميع 
أنحاء العالم. ومع ذلك، فهي أيضاً معرّضة بشدة للتدهور البيئي وتغرّي 

املناخ والصيد املفرط. وإذا لم تتوفر اإلدارة املستدامة ملصائد األسماك وبقيت 
تتعرّض للصيد املفرط، فإن إنتاج األغذية سيتناقص، كما سيتعطل عمل 

الُنظم اإليكولوجية، وبالتايل فإن التنوع البيولوجي سيكون عرضة للخطر. 
وعىل املستوى العاملي، ارتفعت نسبة األرصدة السمكية البحرية التي تعرّضت 

للصيد املفرط — أّي بنسبة غري مستدامة بيولوجياً — من 10 يف املائة يف عام 
1974 إىل 31 يف املائة يف عام 2013. غري أن هذا االتجاه تباطأ ويبدو أنه قد 
استقر بني عامي 2008 و2013. ومن بني األنواع العرشة األكثر إنتاجية يف 

املصائد الطبيعية البحرية يف عام 2013، كانت األكثرية تخضع للصيد بمستوى 
إنتاجيتها الكاملة، يف حني أن بعض األرصدة تعرّضت للصيد املفرط. وعىل 

سبيل املثال، يعترب سمك القد األطليس خاضعاً للصيد املفرط يف شمال غرب 
املحيط األطليس؛ وقد ُوضع 41 يف املائة من أنواع التونة الرئيسية يف نفس الفئة. 

وتتطلب األرصدة الخاضعة للصيد املفرط خططاً إدارية صارمة إلعادة بناء 
وفرة األرصدة إىل مستويات إنتاجيتها الكاملة واملستدامة بيولوجياً.

تهدد زيادة مستويات تحّمض املحيطات النُظم اإليكولوجية البحرية يف جميع أنحاء العالم

تستوعب املحيطات نسبة تصل إىل 30 يف املائة من االنبعاثات السنوية لثاني 
أكسيد الكربون الناجمة عن النشاط البرشي، مما يساعد عىل التخفيف من 

ارتفاع غازات االحتباس الحراري. ومع ذلك، تأتي هذه الفائدة بتكلفة بيئية 
حادة: فثاني أكسيد الكربون الذي تستوعبه املحيطات يغري كيمياء الكربونات يف 

املياه، مما يؤدي إىل زيادة حموضة مياه البحر )انخفاض األس الهيدروجيني( 
وانخفاض حالة تشبع األراغونيت. ويمكن أن تؤدي هذه الرشوط املتغرية 
إىل ضعف كبري يف األصداف والهياكل العظمية للعديد من األنواع البحرية 

)مثل الشعب املرجانية والرخويات الصدفية التي تستخدم األراغونيت لبناء 
 أصدافها(. وتهدد هذه اآلثار قدرة الُنظم اإليكولوجية البحرية عىل الصمود، 

وال سيما الشعب املرجانية، ويمكن أن تعرّض شبكة األغذية البحرية للخطر.

وقد كشفت دراسات أجريت يف عرض املحيط واملواقع الساحلية حول العالم أن 
املستويات الحالية للحموضة البحرية قد زادت يف املتوسط بنحو 26 يف املائة منذ 

بداية الثورة الصناعية )انخفاض األس الهيدروجيني 0.1( وأن الحياة البحرية 

تتعرّض لرشوط ال تدخل يف عداد التقلبات الطبيعية التي كانت تتعرّض لها يف املايض، 
وذلك يف جميع مواقع الدراسات يف جميع أنحاء العالم. ويف بعض املناطق، تتضخم 

هذه التغريات بسبب عمليات طبيعية مثل ارتفاع مياه القاع إىل السطح )غالباً ما 
تأتي هذه املياه من األعماق باتجاه السطح وتكون باردة وغنية بثاني أكسيد الكربون 

وباملغذيات(، مما يؤدي إىل رشوط خارج نطاق الحدود الدنيا ذات الصلة بيولوجياً.

ومع ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون يف الغالف الجوي، تشري التقديرات إىل 
أن حموضة املحيطات يمكن أن تزيد بنسبة 150 يف املائة بحلول عام 2100، مما 

يؤدي إىل انخفاض يف األس الهيدروجيني يصل إىل 0.4. ويف حني أن حجم مدخالت 
الكربون أمر مهم، فإن الرسعة التي يحدث فيها تحمض املحيطات — أرسع من 

أّي وقت مىض منذ العرص الجليدي األخري — ستكون أشد إجهاداً. وقد يتطلب األمر 
عرشات اآلالف من السنني لكي يعود األس الهيدروجيني للمحيطات إىل الرشوط التي 
كانت سائدة قبل التصنيع. فبدون الوقت الكايف لتخفيف عواقب تحّمض املحيطات، 

فإن شدة التغيّـر ورسعته سيزيدان من مخاطر صحة املحيطات.

إذا لم يتمكن العالم من بذل جهود متضافرة يف هذه املضمار، فإن إغناء 
)إتخام( املياه الساحلية باملغذيات سيزداد يف ُخمس النُظم اإليكولوجية 

البحرية الكبرية بحلول عام 2050

تشري االتجاهات العاملية إىل استمرار تدهور املياه الساحلية بسبب التلوث 
واإلغناء )اإلتخام( باملغذيات )أّي وجود املغذيات بشكل مفرط يف املياه، مما 
يرجع يف كثري من األحيان إىل الجريان السطحي من األرض، مما يتسبب يف 

نمو نباتي مكثف وهالك الحياة الحيوانية نتيجة لنقص األكسجني(. وكثرياً ما 
يرتبط ارتفاع حجم املجموعات السكانية الحرضية واإلنتاج الزراعي املكثف أو 

الثروة الحيوانية املكثفة باإلغناء )اإلتخام( الساحيل باملغذيات. ومن بني 63 من 
الُنظم اإليكولوجية البحرية الكبرية التي جرى تقييمها يف إطار برنامج تقييم 
املياه العابرة للحدود، يصنف 16 يف املائة منها يف فئات التعرّض “العايل” أو 

“األعىل” لإلغناء )اإلتخام( باملغذيات، وال سيما من مياه املجاري والزراعة. وتقع 
هذه الُنظم أساساً قبالة سواحل أوروبا الغربية، وجنوب ورشق آسيا، ويف خليج 

املكسيك. وال تزال معظم الُنظم اإليكولوجية البحرية الرئيسية مصنفة ضمن فئة 
املخاطر “األقل” أو “املنخفضة”. ولكن من املقدر بحلول عام 2050، أن تزداد 

نسبة اإلغناء )اإلتخام( باملغذيات يف 21 يف املائة من هذه الُنظم اإليكولوجية 
الساحلية الكبرية. وملواجهة هذه املخاطر، يجب خفض مدخالت املغذيات من 

خالل معالجة مياه املجاري ومن خالل مبادرات تعالج املمارسات الزراعية.

النسبة املئوية لألرصدة السمكية ضمن املستويات املستدامة بيولوجياً واملستويات غري املستدامة
بيولوجياً، ١٩٧٤ - ٢٠١٣

٤٠

صفر

٦٠

٨٠

١٠٠

٢٠

الصيد املنخفضالصيد الكامل الصيد املفرط

٢٠١٣١٩٩٤١٩٨٩١٩٨٤١٩٧٩ ١٩٩٩ ٢٠٠٤ ٢٠٠٩١٩٧٤

تعترب األسماك التي يتم صيدها دون مستوى إنتاجيتها (الصيد املنخفض) أو بمستوى إنتاجيتها الكاملة مالحظة: 
(الصيد الكامل) ضمن املستويات املستدامة بيولوجياً. وتعترب األرصدة املعرضة للصيد املفرط أرصدة

غري مستدامة بيولوجياً.

املؤرش املدمج لخطر املغذيات للنُظم اإليكولوجية البحرية الكبرية، عىل النحو املتوقع
حتى عام ٢٠٥٠

خريطة العالم هي ألغراض توضيحية فقط وال تعني التعبري عن أّي رأي مهما كان يتعلق بالوضع القانوني مالحظة: 
ألّي بلـد أو إقليم، أو بشأن تعيني حدود البلدان أو األقاليم أو تخومها.

ال توجد بياناتأدنى أعىل عال متوسط منخفض
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الهدف 15: حماية النُظم اإليكولوجية الربّية وترميمها وتعزيز استخدامها عىل نحو 
مستدام، وإدارة الغابات عىل نحو مستدام، ومكافحة التصّحر، ووقف تدهور األرايض 

وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي

يمكن أن تساعد الُنظم اإليكولوجية املحمية واملرممة والتنوع البيولوجي 
الذي تدعمه يف التخفيف من آثار تغرّي املناخ وتوفري قدر أكرب من القدرة عىل 

الصمود يف مواجهة الضغوط البرشية املتنامية والكوارث املتزايدة. كما أن الُنظم 
اإليكولوجية الصحية تنتج فوائد متعددة لجميع املجتمعات املحلية: فهي توفر 

 الهواء النظيف واملاء والغذاء واملواد الخام واألدوية، عىل سبيل املثال 
ال الحرص. وحتى اآلن، كان التقّدم املحرز متفاوتاً يف مجاالت الحفاظ عىل 

النظم اإليكولوجية الربية واستخدامها املستدام وحماية التنوع البيولوجي. وقد 
تباطأت وترية فقدان الغابات، واستمرت التحسينات يف إدارة الغابات عىل نحو 
مستدام ويف حماية املناطق التي لها أهميتها بالنسبة للتنوع البيولوجي. ومع 

ذلك، فإن تسارع فقدان التنوع البيولوجي، إىل جانب استمرار الصيد واالتجار 
غري املرشوعني يف الحياة الربية، أمر يدعو للقلق. وعالوة عىل ذلك، فإن نحو 

ُخمس مساحة اليابسة األرضية التي تغطيها النباتات، يف الفرتة من عام 1998 
إىل عام 2013، ما فتئت تظهر اتجاهاً نحو الرتاجع فيما يتعلق بإنتاجيتها. إن 

تدهور الرتبة واألرايض يقوض أمن جميع البلدان وتنميتها.

بات املزيد من مناطق التنوع البيولوجي األساسية يخضع للحماية، مع أن التقّدم املحرز تباطأ يف السنوات األخرية

متوسط نسبة مناطق التنوع البيولوجي األساسية من األرض واملياه العذبة الداخلية والجبال املغطاة باملناطق املحمية، ٢٠٠٠ و٢٠١٠ و٢٠١٧ (كنسبة مئوية)

٢٠٠٠٢٠١٠٢٠١٧

صفر ٢٠ ٤٠ ٦٠

شمال أفريقيا وغرب آسيا

أوقيانوسيا *

آسيا الوسطى وجنوب آسيا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

رشق وجنوب رشق آسيا 

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى

أسرتاليا ونيوزيلندا

أوروبا وأمريكا الشمالية

العالم

األرض اليابسة

صفر ٢٠ ٤٠ ٦٠

العالم

املياه العذبة الداخلية

شمال أفريقيا وغرب آسيا

آسيا الوسطى وجنوب آسيا

أسرتاليا ونيوزيلندا

رشق وجنوب رشق آسيا 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى

أوروبا وأمريكا الشمالية

صفر ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠

العالم

الجبال

شمال أفريقيا وغرب آسيا

أوقيانوسيا *

آسيا الوسطى وجنوب آسيا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى

رشق وجنوب رشق آسيا 

أوروبا وأمريكا الشمالية

أسرتاليا ونيوزيلندا

١٠

١٠

١٦
٢١

٢٢
٢٣
٢٤

٢٩

٢٧
٢٩

٣٦
٣٨
٣٦

٣٨

٤٢
٤٣

٤٦
٤٧

٤٤

٤٤

٥١
٥٣

٥٩
٦٠

٣٥
٤٥
٤٧

٧

١٧

١٣
١٨

٢١
٢٢

٢٥

٣٣

٣٢
٣٣

٣٨
٤٠

٣١

٣٤

٣٩
٤٢

٤٤
٤٦

٣٩
٥٣
٥٤

٣٢
٤٢
٤٣

١٠

١١

١٦
١٩

٢٩
٢٩

٣٢

٣٤

٣٤
٣٩

٤٠
٤٢

٤٠

٤٥

٤٧
٤٩

٥٢
٥٣
٥٢

٦٧

٦٦
٦٨

٧٣
٧٦

٣٩
٤٧
٤٩

تحسب األرقام لكل منطقة كنسبة من كل منطقة من مناطق التنوع البيولوجي األساسية تغطيها املناطق املحمية، ومتوسط جميع مناطق التنوع البيولوجي األساسية ضمن املنطقة املعنية. مالحظة: 

عىل الصعيد العاملي، تغطي املناطق املحمية 15 يف املائة من بيئات األرض 
واملياه العذبة. ويمكن لهذه املناطق أن تؤدي دوراً حاسماً يف تحقيق التنمية 
املستدامة إذا ما أديرت بفعالية وكانت مواقعها اسرتاتيجية. وحماية مناطق 

التنوع البيولوجي األساسية — التي تسهم بشكل كبري يف التنوع البيولوجي 
العاملي — رضورية لتعزيز إدارة املوارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي. 
وقد تم حتى اآلن تحديد أكثر من 000 15 منطقة تنوع بيولوجي أساسية يف 

جميع أنحاء العالم.

وتعد حماية املواقع الرئيسية املهمة للتنوع البيولوجي الخاص باألرض واملياه 
العذبة والجبال أمراً حيوياً لضمان االستخدام املستدام والطويل األجل لهذه 

املوارد الطبيعية املختلفة. وعىل الصعيد العاملي، ازداد متوسط تغطية مناطق 
التنوع البيولوجي األساسية من األرض واملياه العذبة والجبال بني عامي 2000 

و2017 من 35 إىل 47 يف املائة، ومن 32 إىل 43 يف املائة، ومن 39 إىل 49 
يف املائة عىل التوايل. ويف حني أن هذا االتجاه التصاعدي مشجع، فإن النمو 

مؤخراً يف مناطق التنوع البيولوجي األساسية التي تغطيها مناطق محمية كان 
متواضعاً، فالزيادة كانت 1 إىل 2 نقطة مئوية فقط منذ عام 2010.
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15

الهدف 15 | الحياة يف الرّب

تستمر مساحة الغابات يف العالم يف التقلص، ولكن معّدل الخسارة آخذ يف 
التباطؤ

تعمل الغابات عىل حماية مستجمعات املياه، وتخفيف الكوارث الطبيعية، 
وتغذية التنوع البيولوجي، واحتجاز الكربون. ويف حني أن منطقة الغابات يف 

العالم تستمر يف التقلص، فإن وترية خسارة الغابات قد تباطأت. ويف الفرتة من 
عام 2010 إىل عام 2015، كانت الخسارة الصافية السنوية يف مساحة الغابات 

يف جميع أنحاء العالم أقل من نصف الخسارة املقابلة يف التسعينات. ويخضع 
مزيد من الغابات للحماية، كما ازدادت املساحات التي تغطيها خطط إدارة 

طويلة األجل وشهادات طوعية. وانخفضت نسبة مساحة األرايض التي تغطيها 
الغابات من 31.6 يف املائة يف عام 1990 إىل 30.8 يف املائة يف عام 2010 ثم إىل 
30.6 يف املائة يف عام 2015. ويمكن أن تعزى معظم خسائر الغابات إىل أعمال 
إزالة الغابات يف أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى ويف أمريكا الالتينية ومنطقة 

البحر الكاريبي.

مساحة الغابات كنسبة مئوية من مجموع مساحة األرايض، ١٩٩٠ و٢٠١٠ و٢٠١٥

صفر ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠

أوقيانوسيا *

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

أوروبا وأمريكا الشمالية

رشق وجنوب رشق آسيا 

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى 

أسرتاليا ونيوزيلندا

آسيا الوسطى وجنوب آسيا

شمال أفريقيا وغرب آسيا 

العالم

١٩٩٠٢٠١٠٢٠١٥

٧٠٫١
٧٠٫١
٧٠٫١

٥١٫٣
٤٧٫٠
٤٦٫٤

٤٠٫٣
٤٠٫٩
٤١٫٠

٢٨٫٥
٢٩٫٤
٢٩٫٦
٣٠٫٦

٢٧٫٧
٢٧٫١

١٧٫٤
١٦٫٨
١٧٫٠

٩٫٥
١٠٫٠
١٠٫٠

٣٫٩
٣٫٨
٣٫٨

٣١٫٦
٣٠٫٨
٣٠٫٦

مؤرش القائمة الحمراء لبقاء األنواع، ١٩٨٠ - ٢٠١٦

عندما تكون قيمة مؤرش القائمة الحمراء ١٫٠ فهذا يعني أن جميع األنواع تصنف عىل أنها ”األقل مصدراً  مالحظة: 
للقلق“؛ وبالتايل، ال يتوقع أن ينقرض أٌي منها يف املستقبل القريب. وتعني قيمة الصفر أن جميع األنواع قد

انقرضت فعالً.

٠٫٥

٠٫٦

٠٫٩

١٫٠

٠٫٨

٠٫٧

٢٠١٦٢٠١٠٢٠٠٤١٩٩٨١٩٩٢١٩٨٦١٩٨٠

الطيور

اللبونة

الشعب املرجانية

الربمائيات

السيكاديات

سوأ
أ

سن
ح

أ

النسب املئوية ألنواع الحياة الربية بني مجموع املصادرات (القيمة املعيارية)، ٢٠٠٥ - ٢٠١٣

تشمل الحياة الربية األخرى الشعب املرجانية وسمك الحفش والسالحف البحرية والببغاوات، القطط الكبرية مالحظة: 
(النمور) والسالحف والطيور الجارحة وغريها. للجمع بني املصادرات من منتجات الحياة الربية املتباينة،
هناك حاجة إىل نوع من الوحدات املشرتكة، وال يكفي استخدام مقاييس من قبيل الكمية والوزن. وتستند

”القيمة املعيارية“ املستخدمة هنا إىل قيم الواردات املعلنة للمنتجات القانونية املماثلة يف سوق مرجعية محددة
وهي تهدف إىل إعطاء إحساس بالقيمة النسبية وليس إىل تقديم تقييم نقدي مطلق.

صفر

٢٠

٨٠

١٠٠

٦٠

٤٠

٢٠١٣٢٠١١٢٠٠٩٢٠٠٨٢٠٠٧٢٠٠٦٢٠٠٥ ٢٠١٢٢٠١٠

الزواحفقرن وحيد القرنخشب الوردعاج الفيل

الحياة الربية األخرىخشب األغارآكل النمل الحرشفي

تواجه الُشعب املرجانية والربمائيات والسيكاديات تهديداً متزايداً 
باالنقراض

تجري خسارة التنوع البيولوجي بمعّدل ينذر بالخطر، وفقاً ملؤرش القائمة 
الحمراء. ويقيس هذا املؤرش االتجاهات يف خطر انقراض األنواع املختلفة. وتشري 

البيانات املتاحة إىل أن ثالث مجموعات — هي الشعب املرجانية والربمائيات 
والسيكاديات — تعاني من تدهور خطري بسبب تهديدات متميزة ومتفاقمة. 

وقد أثر االبيضاض، مدفوعاً بتغرّي املناخ واآلثار املحلية، عىل صحة الشعب 
املرجانية يف جميع أنحاء العالم. وتدعم الشعب املرجانية أعىل مستوى للتنوع 
البيولوجي البحري يف العالم، لكنها معرضة لخطر االختفاء تماماً بحلول عام 
2050. وتؤثر أحداث االبيضاض املتطرفة اليوم بالفعل عىل الشعب املرجانية، 

وهو ما ظهر عىل الرصيف املرجاني الكبري خالل عامي 2016 و2017.

كما أن الربمائيات تواجه خطر االنقراض، حيث يتعرّض 41 يف املائة منها 
للتهديد فعالً. ويوجد العديد من األنواع الربمائية يف مكان واحد، ويشكل فقدان 
املوائل وانتشار املرض فيها، مثل مرض الفطريات العصيصية، خطراً جسيماً. 

ويف الوقت نفسه، فإن العديد من أنواع السيكاديات، وهي مجموعة عتيقة من 
النباتات الصنوبرية، مهددة باالستغالل غري املستدام وبتدمري املوائل.

يشكل الصيد غري املرشوع لألحياء الربية واالتجار فيها ضغوطاً كبرية 
عىل بقاء العديد من األنواع

ما زال الصيد غري املرشوع لألحياء الربية واالتجار فيها يحبطان جهود الحفظ، 
وقد أفيد أن ما يقرب من 000 7 نوع من الحيوانات والنباتات توجد يف تجارة 

غري مرشوعة تشمل 120 بلداً. وعادة، توجد األنواع التي يتم االتجار فيها بصورة 
غري مرشوعة بعيداً عن مصدرها األصيل بعد نقلها عرب بلدان متعددة. وتواجه 

األنواع املألوفة، مثل النمور والفيلة ووحيد القرن، إىل جانب العديد من الحيوانات 
والنباتات والحياة البحرية األقل شهرة، ضغوطاً شديدة من أجل البقاء. وتوجد 

الحياة الربية الخاضعة للصيد غري املرشوع لألحياء الربية واالتجار فيها يف العديد 
من األسواق املتميزة التي ال عالقة لها بهذه الحياة الربية يف كثري من األحيان. 

وهي تستخدم يف مجموعة متنوعة من الصناعات، من األثاث إىل األزياء، وكل منها 
يخضع لديناميات فريدة من نوعها وألنماط اتجار متقلبة. ويمكن للطلب عىل 

منتج معني من الحياة الربية أن ينمو برسعة، قبل أن يتمكن املجتمع الدويل من 
االستجابة بفعالية. ويف عام 2013، كانت منتجات عاج الفيل وخشب الورد وقرن 

وحيد القرن والزواحف تشكل 70 يف املائة من مجموع مصادرات الحياة الربية. 
ويتطلب التصدّي لهذه الديناميات فهماً تفصيلياً لألسواق التي تستفيد من املواد 

واملنتجات الربية، إىل جانب إخضاع هذه القطاعات ملزيد من اللوائح.
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الهدف 16: التشجيع عىل إقامة مجتمعات مساملة ال يُهّمش فيها أحد من أجل تحقيق 
التنمية املستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إىل العدالة، وبناء مؤسسات فّعالة 

وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع عىل جميع املستويات

ال يزال التقّدم املحرز يف تعزيز السالم والعدالة، ويف بناء مؤسسات فّعالة 
وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع متفاوتاً عرب املناطق وداخلها. وتتناقص 

ببطء جرائم القتل، كما أن مزيداً من املواطنني يف جميع أنحاء العالم باتوا 
يتمتعون بإمكانية أفضل للوصول إىل العدالة. بيد أن الرصاعات العنيفة زادت 

يف السنوات األخرية، وتسبب عدد من الرصاعات املسلحة الشديدة الحّدة يف وقوع 
أعداد كبرية من الضحايا املدنيني وأخرج ماليني الناس من ديارهم. وينترش 

التفاوت عىل نطاق واسع: تشري البيانات إىل أن البلدان التي تعاني من ارتفاع 
التفاوت يف الدخل تعاني أيضاً من ارتفاع مستويات العنف. كما أن البلدان 

واألقاليم األكثر فقراً تميل إىل أن تكون مصدراً لضحايا االتجار بالبرش وهي أكثر 
تعرّضاً للفساد. وملجابهة ذلك، يجري وضع أطر ومؤسسات قانونية — عىل 
سبيل املثال، بشأن الحصول عىل املعلومات وتعزيز حقوق اإلنسان — ولكن 

التنفيذ ال يتحقق دائماً.

يحجب تراجع معّدالت جرائم القتل خالل العقد املايض تفاوتات واسعة 
بني البلدان واملناطق

يف عام 2015، كان ما بني 5.2 و6.7 أشخاص لكل 000 100 شخص يف 
جميع أنحاء العالم ضحايا للقتل العمد. ويف حني شهدت جرائم القتل العمد 

تراجعاً عاماً عىل مدى العقد املايض، يواجه السكان يف بعض بلدان أمريكا 
الالتينية وأفريقيا - جنوب الصحراء الكربى وآسيا خطراً كبرياً بأن يصبحوا 

ضحية. وال تزال حاالت القتل العمد متفاوتة بشكل ملحوظ بني املناطق. ويوجد 
يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي املعّدل األعىل بكثري، فهو أعىل 17 

مرة من املعّدل املقابل يف رشق وجنوب رشق آسيا، و20 مرة من املعّدل يف 
أسرتاليا ونيوزيلندا. وغالبية ضحايا القتل هم من الذكور. ويف السنوات األخرية، 

كان عدد الضحايا الذكور أعىل بما يرتاوح بني أربعة وخمسة أضعاف من 
الضحايا اإلناث سنوياً.

معّدالت جرائم القتل أعىل يف البلدان التي تعاني من تفاوت كبري يف الدخل

تميل البلدان التي لديها مستويات أعىل من عدم املساواة يف الدخل إىل ارتفاع 
معّدالت القتل العمد فيها — وهي ظاهرة تنترش يف جميع البلدان واملناطق. 
ومنذ عام 2005، ازدادت معّدالت جرائم القتل فعالً يف عدد من البلدان التي 

يرتفع فيها مستوى عدم املساواة يف الدخل، حتى مع استمرار االتجاه العام نحو 
الرتاجع. وعالوة عىل ذلك، شهدت هذه البلدان يف املتوسط، يف عام 2015، معّدل 

لجرائم القتل يبلغ تسعة أضعاف البلدان التي يعترب توزيع الدخل فيها أكثر 
توازناً.

عدد ضحايا القتل العمد لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان، ٢٠١٥ أو آخر سنة تتوفر بياناتها

صفر

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

أسرتالياالعالم
ونيوزيلندا

رشق
وجنوب

رشق آسيا 

شمال
أفريقيا

وغرب آسيا 

آسيا
الوسطى

وجنوب آسيا

أوروبا
وأمريكا
الشمالية

أفريقيا -أوقيانوسيا *
جنوب

الصحراء
الكربى 

أمريكا
الالتينية

ومنطقة البحر
الكاريبي

نطاق التقديرات

٢٧٫٣

٢١٫٣

١٠٫٨

٩٫٣

٩٫٧

٨٫٢ ٤٫٠

٣٫٥

٤٫٦

٣٫٦

٧٫٧

٣٫٦
٢٫٢

١٫٣
١٫٠
٠٫٩

٦٫٧

٥٫٢

عدد ضحايا القتل العمد لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان، مصنفاً حسب عدم املساواة يف الدخل
(مقاساً بمؤرش جيني للبلد)، ٢٠٠٥ و٢٠١٥

٢٠٠٥٢٠١٥

صفر

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

مستوى مرتفع من عدم املساواة
يف الدخل (مؤرش جيني أعىل من

٠٫٤٥؛ ١٨ بلـداً)

مستوى متوسط من عدم املساواة
يف الدخل (مؤرش جيني يرتاوح بني

٠٫٣٥ و٠٫٤٥؛ ٢٤ بلداً)

مستوى منخفض من عـدم املساواة
يف الدخل (مؤرش جيني أقل من

٠٫٣٥؛ ٣٩ بلــداً)

٢٫٧ ٢٫٦ ٣٫١ ٢٫٧

٢١٫٧
٢٣٫٣

يقيس مؤرش جيني مدى انحراف توزيع الدخل بني األفراد أو األرس ضمن االقتصاد املعني عن املساواة التامة مالحظة: 
يف التوزيع، حيث يعرب الصفر عن املساواة التامة يف حني أن الرقم ١ يعرب عن االنعدام الكامل للمساواة.
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الهدف 16 | السالم والعدل واملؤسسات القوية

االنتشار الواسع النطاق لألشكال العنيفة لتأديب األطفال 

تنترش عىل نطاق واسع أشكال التأديب العنيفة، بما يف ذلك األساليب التي تعتمد 
عىل العقاب الجسدي والرتهيب اللفظي والعدوان النفيس. وتميل أشكال مختلفة 

من التأديب العنيف إىل التداخل وكثرياً ما تحدث معاً، مما يؤّدي إىل تفاقم 
الرضر الذي تلحقه عىل األجل القصري أو الطويل. ويرتاوح هذا الرضر بني اآلثار 
املبارشة والرضر الطويل األجل الذي يحمله األطفال إىل ما بعد سن البلوغ. وعىل 
الرغم من تأثريها الضار والطويل األمد، فإن أشكال التأديب العنيفة منترشة عىل 
نطاق واسع. ويف 76 بلداً تتوفر بياناتها من عام 2005 إىل عام 2016، تعرّض 

يف املتوسط نحو 8 أطفال من كل 10 أطفال ترتاوح أعمارهم بني سنة واحدة 
و14 سنة لشكل من أشكال االعتداء النفيس و/أو العقاب البدني عىل أساس 
منتظم. ويف جميع هذه البلدان باستثناء سبعة منها، تعرّض أكثر من نصف 

األطفال لشكل من أشكال العدوان النفيس و/أو العقاب البدني يف املنزل. 

ال توجد أية منطقة محّصنة من االتجار بالبرش

حّدد مسؤولو إنفاذ القانون أكثر من 570 شكالً من األشكال املختلفة لتدفقات 
االتجار، وهي تدفقات شملت العالم كله بني عامي 2012 و2014. ويف حني أن 
االتجار يؤثر عىل جميع املناطق، فإن العديد من التدفقات عرب الوطنية تنطوي 
عىل انتقال الضحايا من البلدان املنخفضة الدخل إىل البلدان ذات الدخل األعىل. 

وعىل الصعيد العاملي، تّم تحديد أن عدد النساء والفتيات ضحايا االتجار كان 
أكرب من عدد الرجال والفتيان يف عام 2014. غري أن حصة النساء والفتيات 

انخفضت ببطء من 84 يف املائة يف عام 2004 إىل 71 يف املائة يف عام 2014. 
ويف حني أن نسبة الضحايا املتاجر بهن يف إطار االستغالل الجنيس قد تراجعت 

أيضاً، فإن نسبة األشخاص الذين يتاجر بهم الستخدامهم يف العمل القرسي 
شهدت ارتفاعاً. وكان أكثر من ربع جميع ضحايا االتجار الذين اكتشفوا يف عام 

2014 من األطفال، وفاق عدد الفتيات عدد الفتيان )20 يف املائة من مجموع 
الضحايا مقابل 8 يف املائة(. ويف أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى وأمريكا 

الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، كان معظم الضحايا الذين تم اكتشافهم من 
األطفال.

يُحتجز ثلث السجناء يف العالم دون إصدار أحكام

تشري معّدالت االحتجاز السابق للمحاكمة إىل أن التقّدم املحرز فيما يتعلق 
بسيادة القانون والوصول إىل العدالة كان بطيئاً. وعىل الصعيد العاملي، ظلت 

نسبة األشخاص املحتجزين دون محاكمة أو دون إصدار أحكام عليهم بارتكاب 
جريمة دون تغيري تقريباً، إذ شهدت تراجعاً طفيفاً من 32 يف املائة من مجموع 

السجناء يف الفرتة 2003 - 2005 إىل 31 يف املائة يف الفرتة 2013 - 2015. 
ويشري ذلك إىل عدم إحراز أّي تقّدم ملموس يف قدرة الُنظم القضائية عىل 

محاكمة املتهمني بكفاءة. وقد حققت منطقة شمال أفريقيا وغرب آسيا أكرب قدر 
من التقّدم، بعد أن كانت واحدة من مناطق أعىل نسب املحتجزين غري املحكوم 

عليهم منذ عقد مىض. ويف مقابل ذلك، ال تزال منطقة آسيا الوسطى وجنوب 
آسيا تشهد أعىل نسبة من املحتجزين غري املحكوم عليهم، حيث تزيد هذه النسبة 

فيها عن 60 يف املائة من مجموع السجناء.

النسبة املئوية لألطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني سنة واحدة و١٤ سنة الذين تعّرضوا ألّي تأديب
عنيف (عدوان نفيس و/أو عقاب جسدي) يف الشهر املايض، ٢٠٠٥ - ٢٠١٦

بالنسبة للفرتة ٢٠٠٥ - ٢٠١٦، تتوفر البيانات عن ٧٦ بلداً تغطي ٢٦ يف املائة من سكان العالم من األطفال مالحظة: 
الذين ترتاوح أعمارهم بني سنة واحدة و١٤ سنة. ويرد عدد البلدان التي تتوفر بيانات بشأنها بني قوسني.

العالم (٧٦)

أوروبا (٨)

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي (١٦)

رشق وجنوب رشق آسيا (٣)

أوقيانوسيا * (٤)

آسيا الوسطى وجنوب آسيا (٧)

شمال أفريقيا وغرب آسيا (١٥)

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى (٢٣)

صفر ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠٢٠

٨٥

٨٣

٧٨

٧٤

٦٨

٦٥

٦١

٨٠

الوجهات الرئيسية لتدفقات االتجار عرب املناطق وأهم مناطق املنشأ املتعلقة بها، ٢٠١٢ - ٢٠١٤  

ـُظهر األسهم التدفقات التي تمثل ٥ يف املائة أو أكثر من مجموع الضحايا الذين تّم اكتشافهم يف املناطق مالحظة: ت
الفرعية املقصودة. خريطة العالم هي ألغراض توضيحية فقط وال تعني التعبري عن أّي رأي مهما كان يتعلق

بالوضع القانوني ألّي بلد أو إقليم، أو بشأن تعيني حدود البلدان أو األقاليم أو تخومها.

رشق آسيا
واملحيط الهادئ

أفريقيا - جنوب
الصحراء الكربى

رشق أوروبا
وآسيا الوسطى

جنوب
آسيا

أوروبا الرشقية
والجنوبية

أمريكا الشمالية

أمريكا الوسطىالرشق األوسط
ومنطقة البحر الكاريبي

وسط وجنوب
رشق أوروبا

أمريكا
الشمالية

تدفقات االتجار عرب املناطق:

ضحايا االتجار يف بلدان املقصد

رشق آسيا
واملحيط الهادئ

أمريكا الجنوبية

البلدان واألرايض غري املغطاة

املحتجزون غري املحكوم عليهم كنسبة مئوية من مجموع السجناء، ٢٠٠٣ - ٢٠٠٥ 
و٢٠١٣ - ٢٠١٥

مالحظة:  أوقيانوسيا تشمل أسرتاليا ونيوزيلندا ألغراض هذا املؤرش بعينه.

٢٠٠٣ - ٢٠٠٥

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠

العالم

أوروبا وأمريكا الشمالية

شمال أفريقيا وغرب آسيا 

أوقيانوسيا

رشق وجنوب رشق آسيا 

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

آسيا الوسطى وجنوب آسيا ٦٨
٦٢

٤١
٤٣
٤٤

٤٠
٣٤

٣٠
٢١

٢٦
٤٣

٢٥
٢٢

٢٠

٣٢
٣١

٢٠١٣ - ٢٠١٥
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تواجه الرشكات يف البلدان املنخفضة الدخل طلبات للرشوة أكثر مما 
تواجهه نظرياتها يف البلدان األكثر ثراًء

الُنظم واإلجراءات التي تتصف بالغموض واإلرهاق وعدم الكفاءة توفر “غطاء” 
يستطيع فيه املسؤولون الفاسدون انتزاع رشاوى أو دفعات غري رسمية. ووفقاً 

لبيانات الفرتة بني عامي 2015 و2016، أفادت أكثر من 18 يف املائة من 
الرشكات يف جميع أنحاء العالم بأنها تلّقت طلباً واحداً عىل األقل لدفع الرشوة. 
وبلغت حصة الرشكات يف البلدان املنخفضة الدخل وبلدان الرشيحة الدنيا من 

الدخل املتوسط 25 يف املائة، مقابل 4 يف املائة يف البلدان املرتفعة الدخل. وغالباً 
ما تحدث الرشوة يف املعامالت الالزمة لتمكني الرشكة الخاصة من ممارسة 
األعمال التجارية، مثل دفع الرضائب؛ أو الحصول عىل رخصة تشغيل؛ أو 

رخصة استرياد؛ أو رخصة بناء؛ أو الحصول عىل تمديدات الكهرباء أو املياه. 
وتظهر البيانات أن الرشوة شائعة يف جميع املناطق عند السعي للحصول عىل 

عقد حكومي، حيث أفادت ما يقرب من 30 يف املائة من الرشكات بأن من املتوقع 
منها أن تدفع الرشوة. ويف املنطقة األشد ترضراً، يواجه ما يقرب من نصف 

الرشكات طلبات الرشوة عند الدخول يف مجال املشرتيات العامة.

أدخل أكثر من 40 يف املائة من البلدان الخاضعة للتقييم تحسينات عىل 
موثوقية ميزانياتها الوطنية

لتوفري أساس سليم للتنمية، ينبغي أن تكون امليزانيات الحكومية شاملة 
وشفافة وواقعية. ومنذ عام 2005، أجرى 147 بلداً تقييماً واحداً عىل األقل 
بشأن تنفيذ امليزانية الحكومية، وأجرى 103 منها تقييمات متعددة. وتبني 
النتائج أن النفقات يف ما يقارب ثلثي البلدان التي أنجزت تقييماً واحداً عىل 

األقل كانت يف حدود 10 يف املائة من تقديرات امليزانية الوطنية األصلية، وأن 
أكثر من ثلث البلدان كانت يف حدود 5 يف املائة من ميزانياتها. وبالنسبة للبلدان 
الـ 103 التي أنجزت تقييمات متعددة، تحّسنت موثوقية امليزانية بمرور الوقت 

يف بعض املناطق، حيث أظهر نحو 80 يف املائة من بلدان رشق وجنوب رشق 
آسيا تحّسناً. ويمثل تنفيذ ميزانيات واقعية تحّدياً خاصاً يف أفريقيا - جنوب 
الصحراء الكربى حيث كانت النفقات يف أكثر من ثالثة أرباع البلدان أكثر من 

5 يف املائة، وقد شهد نحو 40 يف املائة من البلدان تدهوراً يف موثوقية تقديراتها 
لتنفيذ امليزانية.

ال يزال تسجيل املواليد محدوداً يف بعض املناطق

يعترب تسجيل املواليد خطوة أوىل نحو حماية الحقوق الفردية وتوفري إمكانية 
الوصول إىل العدالة والخدمات االجتماعية لكل شخص. ويف حني حققت بعض 
املناطق شمولية أو شبه شمولية تسجيل املواليد، فقد بلغ املتوسط 71 يف املائة 

عىل الصعيد العاملي، استناداً إىل البيانات املتاحة التي أبلغ عنها لـ 147 بلداً 
يف الفرتة من 2010 إىل 2016 وتغطي 80 يف املائة من أطفال العالم دون سن 

الخامسة. وتم تسجيل أقل من نصف األطفال دون سن الخامسة )46 يف املائة( 
يف أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى، يف حني أن النسبة املقابلة يف وسط وجنوب 

آسيا وأوقيانوسيا باستثناء اسرتاليا ونيوزيلندا، كانت أقل من ثلثي األطفال.

النسبة املئوية للرشكات التي دفعت رشوة والتي كان من املتوقع منها أن تدفع رشوة، 
٢٠٠٥ - ٢٠١٦ (آخر البيانات املتاحة)

النسبة املئوية للرشكات
التي يُتوقع منها أن تقدم هدايا

لضمان الحصول عىل عقد حكومي 

نسبة الرشكات التي يُتوقع
منها أن تقدم هدايا يف

اجتماعاتها مع 
مسؤويل الرضائب 

انتشار الرشوة (النسبة املئوية
للرشكات التي تعرضت لطلب

دفع الرشوة مرة واحدة عىل األقل) 

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠

العالم

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

أوروبا وأمريكا الشمالية

أوقيانوسيا *

شمال أفريقيا وغرب آسيا 

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى

آسيا الوسطى وجنوب آسيا

رشق وجنوب رشق آسيا
٤٨

٣٠
٢٣

٣٩
٢٨

٢٣
٣٤

٢٢
١٦

٣٢

١٧
٢١

١٩
٢٢

٩
٢٠

٢٠

١٠

١٠

١٢

٦

٢٩
١٨

١٤

ـُحسب املتوسطات اإلقليمية بأخذ املتوسط البسيط للتقديرات املوضوعة عىل مستوى البلدان. مالحظة:  ت

النسبة املئوية للتغري يف درجة موثوقية امليزانية يف البلدان التي تم تقييمها أكثر من مرة واحدة،
 يف سنوات مختلفة، ٢٠٠٥ - ٢٠١٦ 

هناك تدهورال يوجد تغيري هناك تحّسن

صفر ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠

العالم (١٠٣)

رشق وجنوب رشق آسيا  (٦)

آسيا الوسطى وجنوب آسيا (٨)

أوقيانوسيا * (٩)

شمال أفريقيا وغرب آسيا  (٧)

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  (٢٧)

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى  (٣٧)

أوروبا وأمريكا الشمالية (٩) ٢٢ ٢٢

٢٧ ٤٣

٤١ ٢٢

٢٤٤٢

٤٣ ١٤

٦٧

٧٥

٨٣

٥٦

٣٠

٣٧

٤٣

٣٣

٢٥

١٧

٣٤

مالحظة: يرد بني قوسني عدد البلدان التي تتوفر عنها البيانات.

النسبة املئوية لألطفال دون سن الخامسة الذين سجلت والدتهم، ٢٠١٠ - ٢٠١٦

مالحظة: بالنسبة للفرتة ٢٠١٠ - ٢٠١٦، تتوفر البيانات عن ١٤٧ بلداً تغطي ٨٠ يف املائة من أطفال العالم دون سن
الخامسة. ويرد بني قوسني عدد البلدان التي تتوفر بيانات بشأنها.

صفر ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠

العالم (١٤٧)

أسرتاليا ونيوزيلندا (٢)

أوروبا وأمريكا الشمالية (٤١)

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي (٢٤)

شمال أفريقيا وغرب آسيا  (١٥)

رشق وجنوب رشق آسيا  (١٠)

آسيا الوسطى وجنوب آسيا (١١)

أوقيانوسيا * (٣)

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى  (٤١)

١٠٠

١٠٠

٧١

٩٤

٨٩

٨١

٦٣

٥٧

٤٦
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الهدف 16 | السالم والعدل واملؤسسات القوية

من بني 102 من الصحفيني الذين قتلوا يف عام 2016، كان ثلثهم تقريباً يف 
الدول العربية

يف عام 2016، فقد 102 من الصحفيني حياتهم يف سياق محاولتهم أداء عملهم. 
وهذا يمثل انخفاضاً عن عام 2015، عندما بلغ الرقم املقابل 115 صحفياً، 

ولكنه يمثل زيادة عن عامي 2014 و2013، عندما فقد 98 و90 صحفياً، عىل 
التوايل، حياتهم. وكان أكرب عدد من الصحفيني القتىل )32 صحفياً( يف عام 

2016 يف منطقة الدول العربية، إذ تعرّضت هذه املنطقة لعدة نزاعات مسلحة. 
وتشري تقارير سابقة إىل أن أقل من قضية قتل واحدة من بني كل 10 قضايا 
لصحفيني قتلوا بني عامي 2006 و2015 أّدت إىل إدانة؛ واإلحصاءات ليست 

متاحة بعد عن قضايا عام 2016.

 اعتمد عدد أكرب من البلدان ترشيعات تتعلق بحرية اإلعالم، ولكن التنفيذ 
ً ال يزال متأخرا

اعتمد 111 بلداً قوانني وسياسات تتعلق بحرية اإلعالم، واعتمد ما ال يقل عن 
15 بلداً هذه القوانني عىل مدى السنوات األربع املاضية. غري أن تقييمات الخرباء 

تشري إىل أن التنفيذ ال يزال يشكل تحّدياً. ومن بني البلدان الـ 109 التي لديها 
بيانات عن التنفيذ، لم يكن إالّ لدى 62 بلداً أحكام قانونية واضحة بشأن 

االستثناءات من الحق يف الحصول عىل املعلومات يف عام 2016. وباملثل، لم يكن 
هناك سوى 62 بلداً لديها أحكام كافية للمواد الرتويجية، بما فيها تلك املتعلقة 
بتعريف الجمهور بتلك األحكام بصورة فّعالة. وهذا يعني أنه يف حوايل 40 يف 
املائة من البلدان التي لديها قوانني تتعلق بحرية اإلعالم، قد ال يكون الجمهور 

عىل وعي بوجودها.

هناك حاجة إىل مزيد من العمل لضمان امتثال مؤسسات حقوق اإلنسان 
للمعايري الدولية

تشجع املؤسسات الوطنية املستقلة لحقوق اإلنسان الدول عىل الوفاء بالتزاماتها 
يف مجال حقوق اإلنسان، وحماية الناس من العنف، وضمان عدم تخلف 

أحد عن الركب. وبحلول نهاية عام 2016، كان لدى 57 يف املائة من البلدان 
مؤسسة واحدة من هذه املؤسسات خضعت الستعراض النظراء من حيث 

االمتثال للمعايري املتفق عليها دولياً )مبادئ باريس(، وقد وجد أن 37 يف املائة 
من البلدان ممتثلة. وكان االمتثال يف أسرتاليا ونيوزيلندا هو األعىل إذ بلغت 

نسبته 100 يف املائة. وكان االمتثال أعىل من املتوسط العاملي يف أوروبا وأمريكا 
الشمالية وبلغت نسبته 46 يف املائة. وتمثل قيم جميع املناطق زيادة عاملية 
كبرية باملقارنة بعام 2000، حيث لم يستعرض االمتثال سوى 21 يف املائة 
من البلدان، وكان لدى 16 يف املائة منها لديه مؤسسة وطنية مستقلة. بيد 

أن انخفاض معّدالت االمتثال يف بعض املناطق يربز الحاجة إىل مزيد من بناء 
القدرات والتعاون الدويل.

عدد الصحفيني الذين قتلوا يف عام ٢٠١٦

٣٢

٢٨

٢٧

٧

٦ ٢

آسيا واملحيط الهادئ
أفريقيا

أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية

 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

وسط أوروبا وأوروبا الرشقية

املنطقة العربية

مالحظة: جرى التجميع اإلقليمي وفقاً ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة.

عدد البلدان التي لديها قوانني/سياسات عن حرية اإلعالم، ودرجة التنفيذ، ٢٠١٦

صفر ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠ ١٢٠

ً بلدان لديها تدابري ترويجية أكثر وضوحا ٦٢

بلدان لديها استثناءات
ً قانونية أكثر تحديدا ٦٢

بلدان لديها قوانني/
سياسات عن حرية اإلعالم

١١١

النسبة املئوية للبلدان التي لديها مؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان تقّدمت بطلب الستعراض
االمتثال للمعايري الدولية والنسبة املئوية للبلدان التي اعتربت ممتثلة بنهاية عام ٢٠١٦

نسبة البلدان التي لديها مؤسسات وطنية

لالمتثال لحقوق اإلنسان

نسبة البلدان التي لديها مؤسسات وطنية

لحقوق اإلنسان طلبت إجراء استعراض

صفر ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠

العالم

أوقيانوسيا *

آسيا الوسطى وجنوب آسيا

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى

شمال أفريقيا وغرب آسيا

رشق وجنوب رشق آسيا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

أوروبا وأمريكا الشمالية

أسرتاليا ونيوزيلندا ١٠٠
١٠٠

٧٠
٤٦

٣٨

٣٥
٥٣

٥٣
٣٣

٦٣
٣٣

٥٠
٢١

٧١
٨
٨

٥٧
٣٧
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هناك حاجة إىل التزام أقوى بالرشاكة والتعاون لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. 
فتحقيق هذه األهداف سيتطلب سياسات متماسكة وبيئة مؤاتية للتنمية املستدامة 

عىل جميع املستويات ومن جانب جميع األطراف الفاعلة، كما يتطلب تنشيط الرشاكة 
العاملية من أجل التنمية املستدامة. وتحقيقاً لهذه الغاية، حّددت الدول األعضاء يف 
األمم املتحدة املجاالت التالية باعتبارها حاسمة: تعبئة املوارد، والتكنولوجيا، وبناء 
القدرات، والتجارة، والتماسك يف السياسات واملؤسسات، والرشاكات بني أصحاب 

املصلحة املتعّددين، ورصد البيانات واملساءلة. ويعترب تحقيق وسائل تنفيذ األهداف 
أمراً أساسياً لتحقيق خطة التنمية املستدامة، وكذلك التنفيذ الكامل لخطة عمل أديس 

أبابا. وقد أحرز تقّدم تدريجي يف هذه املجاالت، ولكن هناك حاجة إىل املزيد.

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

وصلت املساعدة اإلنمائية الرسمية إىل مستوى عال جديد، ولكن املعونة 
املقّدمة إىل أفقر البلدان ال تزال متباطئة

يف عام 2016، ارتفع صايف املساعدة اإلنمائية الرسمية املقّدمة من البلدان األعضاء 
يف لجنة املساعدة اإلنمائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 
بنسبة 8.9 يف املائة بالقيمة الحقيقية ليصل إىل 142.6 بليون دوالر، مما يشكل 

ذروة جديدة. وبلغت املساعدة اإلنمائية الرسمية كنسبة مئوية من الدخل الوطني 
اإلجمايل للبلدان األعضاء 0.32 يف املائة، بعد أن كانت 0.30 يف املائة يف عام 2015. 

وأّدى ارتفاع املعونة التي تنفق عىل الالجئني يف البلدان املانحة إىل زيادة املجموع. 
ولكن حتى عندما لم تؤخذ تكاليف الالجئني يف االعتبار، فإن املعونة ارتفعت بنسبة 

7.1 يف املائة. ويف عام 2016، انضمت أملانيا إىل خمسة بلدان أخرى — هي الدانمرك 
والسويد ولكسمربغ واململكة املتحدة والنرويج — يف تحقيق هدف األمم املتحدة 

للمساعدة اإلنمائية الرسمية املحّدد بنسبة 0,7 يف املائة من الدخل الوطني اإلجمايل.

وعىل الرغم من هذا التقّدم، تشري بيانات عام 2016 إىل أن املعونة الثنائية )من 
بلد إىل آخر( إىل أقل البلدان نمواً انخفضت بنسبة 3.9 يف املائة بالقيمة الحقيقية 

اعتباراً من عام 2015. وانخفضت املعونة املقّدمة ألفريقيا بنسبة 0.5 يف املائة، حيث 
تراجع بعض أعضاء لجنة املساعدة اإلنمائية عن االلتزام بعكس ما طرأ يف املايض 

من تراجع يف التدفقات إىل أفقر البلدان. قفزت املساعدة اإلنمائية الرسمية التي تنفق 
عىل استضافة الالجئني داخل البلدان املانحة بنسبة 27.5 يف املائة بالقيمة الحقيقية 

باملقارنة بعام 2015 لتصل إىل 15.4 بليون دوالر. وتعمل لجنة املساعدة اإلنمائية عىل 
تعديل قواعد اإلبالغ املتعلقة باملساعدة اإلنمائية الرسمية عمالً عىل ضمان عدم تحويل 

التمويل الذي تخصصه البلدان املانحة للتنمية إىل تغطية تكاليف الالجئني لديها.

صايف املساعدة اإلنمائية الرسمية املقّدمة من البلدان األعضاء يف لجنة املساعدة اإلنمائية التابعة 
ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، ٢٠٠٠ - ٢٠١٦ (باليني الدوالرات بمعّدل عام ٢٠١٥ 

الثابت)

٢٠٠٤ ٢٠٠٨ ٢٠١٢ ٢٠١٦
(تقديرات أّولية)

صفر

٢٥

٥٠

٧٥

١٠٠

١٢٥

١٥٠

٢٠٠٠

مجموع املساعدة اإلنمائية الدولية املقّدمة إىل أقل البلدان نمواً

مجموع املساعدة اإلنمائية الدولية املقّدمة إىل الدول الجزرية
الصغرية النامية 

مجموع املساعدة اإلنمائية الدولية املقّدمة
إىل البلدان النامية غري الساحلية 

مجموع املساعدة اإلنمائية الدولية

صفر

٤

٨

١٢

١٦

٢٠٠٠ ٢٠٠٥ ٢٠١٠ ٢٠١٥

البلدان املنخفضة الدخل البلدان ذات الدخل املتوسط املنخفض

عاد عبء خدمة الديون إىل التزايد بالنسبة للبلدان املنخفضة الدخل خدمة الدين كنسبة مئوية من مجموع صادرات السلع والخدمات، ٢٠٠٠ - ٢٠١٥
والرشيحة الدنيا من بلدان الدخل املتوسط

منذ عقد من الزمن، ابتداء من عام 2000، انخفضت خدمة الديون كنسبة من 
صادرات السلع والخدمات انخفاضاً كبرياً بالنسبة للبلدان املنخفضة الدخل والرشيحة 

الدنيا من بلدان الدخل املتوسط. وقد ساهم يف هذا التحسن عوامل من قبيل زيادة 
عوائد الصادرات، وتعزيز إدارة الديون، وإمكانية االقرتاض برشوط جذابة يف األسواق 
الدولية. كما أّدى اإلعفاء املبارش من الديون إىل تخفيف عبء الديون الواقع عىل البلدان 

املؤهلة لالستفادة من مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون: فقد حصل 36 بلداً من 
أصل 39 بلداً عىل إعفاءات من الديون من الدائنني الرسميني قدرها 136 بليون دوالر.

ومع ذلك، فإن خدمة الديون عاودت االرتفاع. ويف الفرتة من عام 2000 إىل عام 
2011، انخفضت خدمة الديون يف البلدان املنخفضة الدخل من 12.9 يف املائة إىل 

3.6 يف املائة، قبل أن ترتفع ببطء لتصل إىل 6.1 يف املائة يف عام 2015. ويف البلدان 
املنخفضة الدخل، بلغت خدمة الديون أدنى مستوياتها، 3.2 يف املائة يف عام 2010 

قبل أن تتزايد يف السنوات الالحقة لتصل إىل 4.5 يف املائة يف عام 2015.
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 يف عام 2016، انخفضت التحويالت إىل البلدان النامية للسنة الثانية
عىل التوايل

للتحويالت التي يرسلها املهاجرون الدوليون إىل بلدانهم عىل شكل مدفوعات 
شخصية وتعويضات للموظفني تأثري عميق عىل األرس واملجتمعات املحلية 

والبلدان. ويف عام 2016، بلغ مجموع التحويالت الدولية 575 بليون دوالر، ذهب 
75 يف املائة منها )429 بليون دوالر( إىل البلدان النامية، وفقا آلخر التقديرات. 

ومع ذلك، انخفضت التحويالت إىل البلدان النامية يف عام 2016 للسنة الثانية عىل 
التوايل، فقد تراجعت بنسبة 2.4 يف املائة مقارنة بعام 2015. ويؤثر انخفاض 

أسعار النفط وضعف النمو االقتصادي يف دول مجلس التعاون الخليجي 
واالتحاد الرويس عىل تدفقات التحويالت املالية إىل بلدان آسيا الوسطى وجنوب 

آسيا، يف حني أن ضعف النمو يف أوروبا أّدى إىل انخفاض التدفقات إىل شمال 
أفريقيا وأفريقيا - جنوب الصحراء الكربى. وكانت مساهمة التحويالت املالية يف 

دخل البلدان قد شهدت نمواً ملحوظاً عىل مدى السنوات الخمس عرشة املاضية 
وتجاوزت 4 يف املائة من الناتج املحيل اإلجمايل ألقل البلدان نمواً يف عام 2015.

 ال تزال خدمات اإلنرتنت بعيدة عن متناول مساحات واسعة من
العالم النامي

ال تزال خدمات النطاق العريض الثابت ال يمكن تحمل تكلفتها إىل حّد كبري 
وهي غري متاحة يف أجزاء كبرية من العالم النامي. ويف عام 2016، بلغ انتشار 

النطاق العريض الثابت 30 يف املائة يف البلدان املتقّدمة النمو، ولكنه لم يبلغ 
إالّ 8.2 يف املائة يف املناطق النامية و0.8 يف املائة يف أقل البلدان نمواً. ويف 

املناطق املتقّدمة النمو، يشارك 80 يف املائة من السكان يف اإلنرتنت، مقابل 40 
يف املائة يف املناطق النامية و15 يف املائة يف أقل البلدان نمواً. وعىل الرغم من 

أن استخدام اإلنرتنت يف أقل البلدان نمواً تضاعف ثالث مرات خالل السنوات 
الخمس املاضية، فإن النسبة املئوية للمستعملني ال تصل اليوم إالّ إىل املستوى 

الذي كانت البلدان املتقّدمة النمو قد بلغته عام 1998. غري أن متوسط أقل 
البلدان نمواً يحجب أوجه تفاوت كبرية، حيث إن بعض البلدان لديها أداء أفضل 

بكثري من غريها. ويف عام 2016، أما بالنسبة للفجوة بني الجنسني فقد كانت 
مستويات استخدام النساء لإلنرتنت يف جميع أنحاء العالم أقل بنسبة 12 يف 

املائة باملقارنة بالرجال؛ بل إن هذه الفجوة تزال أكرب يف أقل البلدان نمواً إذ تبلغ 
نسبتها 31 يف املائة. وقد اتسعت هذه الفجوة بني الجنسني يف السنوات األخرية 

سواء عىل الصعيد العاملي أو يف أقل البلدان نمواً.

تشهد حصة أقل البلدان نمواً من الصادرات العاملية يف تجارة السلع تراجعاً، 
غري أنها آخذة يف االرتفاع فيما يتعلق بالخدمات

عىل مدى السنوات الـ 15 املاضية، مثلت املناطق النامية حصة متزايدة من 
التجارة الدولية، حيث زادت نسبة صادراتها من السلع العاملية من 31 يف املائة 
يف عام 2001 إىل 45 يف املائة يف عام 2015. وعالوة عىل ذلك، حافظت املناطق 

النامية بوجه عام عىل فائض تجاري يف مقابل بقية العالم. غري أن حصة 
صادرات السلع العاملية من أقل البلدان نمواً انخفضت من 1.1 يف املائة إىل 0.9 

يف املائة بني عامي 2011 و2015. ويمكن أن يعزى جزء كبري من هذا التغيري إىل 
انخفاض أسعار السلع األساسية، نظراً ألن صادرات العديد من أقّل البلدان نمواً 

ترتكز يف السلع األّولية، من قبيل املعادن والفلزات والوقود. ومن ناحية أخرى، 
ارتفعت حصة أقل البلدان نمواً يف صادرات الخدمات العاملية من 0.5 يف املائة إىل 

0.8 يف املائة يف الفرتة من 2001 إىل 2015.

٠٫٨

٣٫٨

٤٫٢

٧٫٣
٤٫٢

٢٫٨

١٫٧
١٫٤

٠٫٦

٠٫٣٦

٠٫١٧

٠٫٤

٢٫٢

٣٫٩

٢٫٤

١٫٤
٠٫٩

٠٫٢٤

٠٫٢١

٠٫١٦

صفر ٢ ٤ ٦ ٨

العالم

البلدان النامية غري الساحلية 

ً أقل البلدان نموا

أوقيانوسيا *

آسيا الوسطى وجنوب آسيا

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى 

شمال أفريقيا وغرب آسيا 
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

رشق وجنوب رشق آسيا 

أوروبا وأمريكا الشمالية

أسرتاليا ونيوزيلندا

حجم التحويالت (بالدوالر األمريكي) كنسبة مئوية من مجموع الناتج املحيل اإلجمايل،
٢٠٠٠ و٢٠١٥

٢٠٠٠٢٠١٥

مالحظة:  بيانات عام ٢٠٠٠ لشمال أفريقيا وغرب آسيا وأوقيانوسيا * غري متاحة.

٢٠٠٣ ٢٠٠٥ ٢٠٠٧ ٢٠٠٩ ٢٠١١ ٢٠١٣ ٢٠١٥

صادرات السلع صادرات الخدمات

حصة أقل البلدان نمواً من صادرات السلع والخدمات يف العالم، ٢٠٠١ - ٢٠١٥ (كنسبة مئوية)

٢٠٠١
صفر

٠٫٢

٠٫٤

٠٫٦

٠٫٨

١٫٠

١٫٢

أوروبا وأمريكا الشمالية

العالم

 الدول الجزرية الصغرية النامية 

 البلدان النامية غري الساحلية 

ً  أقل البلدان نموا

أسرتاليا ونيوزيلندا

 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

رشق وجنوب رشق آسيا 

شمال أفريقيا وغرب آسيا 

آسيا الوسطى وجنوب آسيا

 أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى 

 أوقيانوسيا *
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٢٤

٤

٥

٢

٠٫٤٦

٠٫٥٤

١٫٨

صفر ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠

٢٠٠٠٢٠١٥

النسبة املئوية لألفراد الذين يستخدمون اإلنرتنت، ٢٠٠٠ و٢٠١٥
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ظل متوسط الرسوم الجمركية التي تفرضها البلدان املتقّدمة النمو عىل 
املنتجات الرئيسية للبلدان النامية والبلدان األقل نمواً مستقراً

يف الفرتة من 2011 إىل 2015، ظل متوسط الرسوم الجمركية التي تفرضها 
البلدان املتقّدمة النمو عىل الواردات من أقل البلدان نمواً مستقراً تماماً. ويف 

عام 2015، بلغت هذه الرسوم 0.9 يف املائة للمنتجات الزراعية و6.5 يف املائة 
للمالبس و3.2 يف املائة للمنسوجات. كما ظلت الرسوم الجمركية املفروضة 
عىل الواردات من البلدان النامية دون تغيري إىل حّد كبري يف السنوات األخرية، 

ولكنها كانت أعىل من تلك املطبقة عىل الصادرات الرئيسية ألقل البلدان نمواً، 
فقد بلغت 8.0 يف املائة للمنتجات الزراعية، و7.7 يف املائة للمالبس، و5.0 يف 

املائة للمنسوجات يف عام 2015. وإىل حّد كبري، يمكن أن ُتعزى الزيادة الطفيفة 
يف الرسوم الجمركية املفروضة عىل منتجات البلدان النامية إىل استبعاد الصني 

وتايلند من برنامج األفضليات املعمم لالتحاد األوروبي والذي دخل حيز النفاذ يف 
كانون الثاني/يناير 2015. وكان قطاع النسيج األشد تأثراً بهذا التغيري.

هناك تقّدم متواصل يف رصد فعالية التنمية ويف احرتام الحيز الخاص 
بالبلدان يف تقرير سياساتها

يف عام 2016، شارك 125 بلداً يف رصد الفعالية اإلنمائية الذي تقوده البلدان، 
مما يدّل عىل التزامها بتعزيز تنفيذ أهداف التنمية املستدامة والرشاكات بني 

أصحاب املصلحة املتعددين. ومن بني هذه البلدان، أبلغ 54 بلداً عن إحراز تقّدم 
شامل نحو تلك االلتزامات. فعىل سبيل املثال، أبلغت البلدان عن إحراز تقّدم يف 

تسجيل التعاون اإلنمائي بشأن امليزانيات الوطنية املقّدمة للرقابة الربملانية، ويف 
تتبع مخصصات امليزانية املوجهة نحو املساواة بني الجنسني وتمكني املرأة.

واستخدمت أطر النتائج القطرية للبلدان نفسها لتحديد 83 يف املائة من 
التدخالت الجديدة التي تدعمها البلدان املانحة يف عام 2016. وقد استمد 57 يف 

املائة من مؤرشات النتائج يف هذه التدخالت الجديدة من أطر النتائج التي تقودها 
البلدان، واستخدم نحو النصف )51 يف املائة( بيانات مستمدة من ُنظم الرصد 

الوطنية لتتبع النتائج. ويشكل املدى الذي يستخدم فيه رشكاء التنمية أطر 
النتائج التي تقودها البلدان مؤرشاً عىل االحرتام الحيز الخاص بالبلدان يف تقرير 

سياساتها ودورها القيادي يف تحديد طريقها نحو التنمية املستدامة.

لم يمّول سوى 17 بلداً، معظمها يف أوروبا وأمريكا الشمالية، الخطط 
اإلحصائية الوطنية بالكامل

يف عام 2016، كان أكثر من نصف البلدان أو املناطق التي تتوافر عنها معلومات 
)81 من أصل 154 بلداً( تنفذ خططاً إحصائية وطنية. ومن بني البلدان الـ 17 

التي لديها خطط ممولة بالكامل، يوجد 11 بلداً يف أوروبا وأمريكا الشمالية. 
وتحدد هذه الخطط االسرتاتيجية التي يمكن بها ألّي بلد أن يطور القدرة 

اإلحصائية عرب كامل نظامه اإلحصائي الوطني. ويمكن للبلدان، من خالل 
تصميم هذه الرؤية االسرتاتيجية وتنفيذها ورصدها، أن تستجيب بشكل أفضل 
للطلب املتزايد عىل البيانات العالية الجودة والحسنة التوقيت واملصنفة تفصيلياً 

والتي يمكن الحصول عليها.

ولم يكن هناك سوى 37 بلداً من أصل 83 بلداً أو منطقة لديها معلومات ذات 
صلة، تتوفر لديها ترشيعات إحصائية وطنية تتوافق مع جميع املبادئ األساسية 

العرشة لإلحصاءات الرسمية. وتدعو الحاجة إىل وضع ترشيعات إحصائية 
متينة ومدعومة سياسياً لضمان اتباع املبادئ األساسية واملعايري املهنية والعلمية 

األخرى يف إنتاج اإلحصاءات الرسمية.
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صادرات أقل البلدان نمواً
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٤٫٩ ٤٫٩ ٤٫٦ ٤٫٥ ٥٫٠

صفر

٢

٤

٦

٨

٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥

صادرات البلدان النامية

متوسط الرسوم الجمركية التي تفرضها البلدان املتقّدمة النمو عىل املنتجات الرئيسية التي 
تصدرها البلدان النامية وأقل البلدان نمواً، ٢٠١١ - ٢٠١٥ (كنسبة مئوية)

الزراعةاملالبس املنسوجات

صفر

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠ ٨٣

مالءمة األهداف مع
األولويات الوطنية

٥٧

املواءمة مع أُطر
النتائج الوطنية

٥١

استخدام البيانات والنُظم
الحكومية يف نتائج الرصد

١٠٠

مدى استخدام مقدمي التعاون اإلنمائي ألُطر النتائج القطرية وأدوات التخطيط التابعة للبلدان 
نفسها، ٢٠١٥ (كنسبة مئوية)

عدد ونسبة البلدان التي لديها خطة إحصائية وطنية ممولة بالكامل والتي هي قيد التنفيذ، 
٢٠١٦ (كنسبة مئوية)

صفر ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠

١٧ ٦٤ ٧٣ العالم٧٠

١١ ١٠ ٥ أوروبا وأمريكا الشمالية٢٤

٤ ٦ ٦ رشق وجنوب رشق آسيا ٢

٢ ٢٧ ١٩ أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى ٢

١ أسرتاليا ونيوزيلندا١

٣ ١١  أوقيانوسيا *٦

٦ ١٨ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ٢١

٧ ٥ آسيا الوسطى وجنوب آسيا٢

٤ ٩ شمال أفريقيا وغرب آسيا ١٢

التنفيذ جار والتمويل كامل التنفيذ جار ولكن التمويل غري كامل 

ً التنفيذ ليس جاريا املعلومات غري متوفرة
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ال تزال نسبة ما تخصصه املساعدة اإلنمائية الرسمية من دعم مايل 
لإلحصاءات منخفضة

يف عام 2014، تلقت البلدان النامية 338 مليون دوالر كدعم مايل لإلحصاءات. 
ويف حني أن هذا يمثل زيادة بنسبة 2.9 يف املائة تقريباً عن عام 2010، فإنه 

ال يشكل سوى 0.18 يف املائة من مجموع املساعدة اإلنمائية الرسمية. ويف عام 
2014 كان املستفيدون الرئيسيون بلدان أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى 

 )214 مليون دوالر(، تلتها بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 
)73 مليون دوالر(. وال بّد من مواصلة الجهود والدعم املايل لضمان قدرة البلدان 

النامية عىل رصد التقّدم املحرز عىل نحو أفضل فيما يتعلق بأهداف السياسات 
الوطنية واملبادرات الدولية. ولتلبية االحتياجات من البيانات املتعلقة بأهداف 
التنمية املستدامة، ستحتاج البلدان النامية إىل ما يقدر بنحو بليون دوالر من 

الدعم اإلحصائي سنوياً من مصادر محلية ومانحة.

يف حني أن تعداد السكان واملساكن ال يزال يشكل مصدراً رئيسياً للبيانات، 
فإن 25 بلداً لم تتمكن من إجراء تعداد واحد يف الفرتة 2007 - 2016

تعّد تعدادات السكان واملساكن مصدراً رئيسياً للبيانات التفصيلية الالزمة 
لصوغ السياسات والربامج اإلنمائية وتنفيذها ورصدها. وخالل الفرتة من 

عام 2007 إىل عام 2016، أجرى 89 يف املائة من البلدان أو املناطق يف جميع 
أنحاء العالم تعداداً واحداً للسكان واملساكن عىل األقل. وبسبب مجموعة متنوعة 

من العوامل، لم يتمكن 25 بلداً أو منطقة من إجراء تعداد للسكان خالل 
الفرتة نفسها. وشملت هذه العوامل القيود املالية، والصعوبات التقنية التي 

واجهتها البلدان يف إعداد التعداد، والكوارث الطبيعية، وعدم االستقرار السيايس 
واالجتماعي. ومن بني هذه البلدان أو املناطق، يوجد تسعة بلدان يف أفريقيا - 

جنوب الصحراء الكربى وسبعة بلدان يف شمال أفريقيا وغرب آسيا.

ال يزال التسجيل الكامل للمواليد والوفيات بعيداً عن كونه شامالً، وال سيما 
يف أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى

يف الفرتة من عام 2010 إىل عام 2015، كانت بيانات تسجيل املواليد لدى 56 
يف املائة من بلدان العالم أو مناطقه )138 من أصل 246( مكتملة بنسبة 90 يف 

املائة عىل األقل. ويف أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى، لم تحقق هذه التغطية 
سوى 8 بلدان من أصل 53 بلداً. إن الطفل غري املسجل عند الوالدة يحرم من 

حقه يف هوية رسمية ومن املرجح أن ينضم إىل املاليني الذين يواجهون التمييز 
وانعدام فرص الحصول عىل الخدمات األساسية. وعىل مدى السنوات الست 

نفسها، كانت بيانات تسجيل الوفيات لدى 144 بلداً أو منطقة، أّي 59 يف املائة، 
مكتملة بنسبة 75 يف املائة عىل األقل. ويف أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى، لم 

يبلغ هذه النسبة سوى 9 بلدان من أصل 53 بلداً. وتعد بيانات تسجيل الوفيات 
حاسمة بالنسبة للعديد من املؤرشات الصحية وألغراض تخطيط السياسات. 

وحتى يف البلدان التي لديها ُنظم تسجيل مدنية فّعالة، ال تزال التحّديات تكتنف 
تغطية تسجيل املواليد والوفيات واإلبالغ الكامل عن اإلحصاءات الحيوية.

مجموع املساعدة اإلنمائية الرسمية املقّدمة إىل املناطق النامية املكرسة ألنشطة بناء القدرات 
اإلحصائية، ٢٠١٠ و ٢٠١٤ (بماليني الدوالرات األمريكية)

البلدان النامية

الدول الجزرية الصغرية النامية 

البلدان النامية غري الساحلية 

ً أقل البلدان نموا

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

شمال أفريقيا وغرب آسيا 

رشق وجنوب رشق آسيا 

أوروبا وأمريكا الشمالية

آسيا الوسطى وجنوب آسيا

أوقيانوسيا *

٣٣٨

٢٤

١٣٦

١٨٥

٢١٤

٧٣

٢٥

١٧

١١

٩

٠٫٢

٣٢٩

٥

٤٩

٧٦

٦٥

١٠٢

١٦

١٥

٢٣

١٢٩

١٫٤

صفر ٥٠ ١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠ ٣٥٠ ٤٠٠

٢٠١٠٢٠١٤

النسبة املئوية للبلدان التي أجرت تعداداً واحداً للسكان واملساكن عىل األقل خالل الفرتة 
٢٠٠٧ - ٢٠١٦ (أحدث البيانات املتاحة)

صفر ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠

العالم٨٩

الدول الجزرية الصغرية النامية ٩٦

البلدان النامية غري الساحلية ٨٤

٧٩ً أقل البلدان نموا

أسرتاليا ونيوزيلندا١٠٠

أوقيانوسيا *١٠٠

رشق وجنوب رشق آسيا ١٠٠

أوروبا وأمريكا الشمالية٩٦

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ٩٢

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى ٨٢

آسيا الوسطى وجنوب آسيا٧٩

شمال أفريقيا وغرب آسيا ٧٢

96

النسبة املئوية للبلدان التي لديها بيانات تسجيل الوفيات مكتملة بنسبة ٧٥ يف املائة عىل األقل 
والنسبة املئوية للبلدان التي لديها بيانات تسجيل املواليد مكتملة بنسبة ٩٠ يف املائة عىل األقل، 

٢٠١٠ - ٢٠١٥ (آخر البيانات املتاحة)

٥٦

٦٣

٦٠

٥٠

٥٠

٤٨

٤٣

١٥

٥٩

٧١

٦٠

٥٠

٥٠

٤٨

٥٠

١٧

صفر ٢٠ ٤٠ ٦٠

العالم

أوروبا وأمريكا الشمالية

 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

شمال أفريقيا وغرب آسيا 

أسرتاليا ونيوزيلندا

رشق وجنوب رشق آسيا 

 أوقيانوسيا *

آسيا الوسطى وجنوب آسيا

 أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى 

بيانات تسجيل الوفيات املكتملة بنسبة ٧٥ يف املائة عىل األقل

بيانات تسجيل املواليد املكتملة بنسبة ٩٠ يف املائة عىل األقل

٩٦
٩٦

٨٠ ١٠٠
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يعّد توفر البيانات الجيدة أمراً حيوياً بالنسبة للحكومات واملنظمات الدولية 
واملجتمع املدني والقطاع الخاص والجمهور عموماً، التخاذ قرارات مستنرية 

وضمان استعراض دقيق لتنفيذ خطة عام 2030. عىل أن تتبع التقدم املحرز يف 
أهداف التنمية املستدامة يتطلب جمع ومعالجة وتحليل ونرش كمية لم يسبق لها 
مثيل من البيانات واإلحصاءات عىل املستويات دون الوطنية والوطنية واإلقليمية 

والعاملية، بما يف ذلك تلك املستمدة من الُنظم اإلحصائية الرسمية ومن مصادر 
البيانات الجديدة واملبتكرة.

ويواجه العديد من الُنظم اإلحصائية الوطنية يف جميع أنحاء العالم تحّديات 
خطرية يف هذا الصدد. ونتيجة لذلك، فإن املعلومات الدقيقة املتاحة يف الوقت 

املناسب عن جوانب معيّنة من حياة الناس غري معروفة، وال يزال كثري من 
املجموعات واألفراد “غري مرئية”، وال تزال العديد من التحّديات اإلنمائية غري 

 مفهومة جيداً. ويف القرار 1/70، أقرّت الدول األعضاء بالدور الحاسم 
لتعزيز جمع البيانات وبناء القدرات والتزمت بمعالجة الثغرات يف البيانات 

)الفقرة 57(.

وينبغي، حيثما أمكن، أن يستند الرصد العاملي إىل بيانات وطنية قابلة للمقارنة 
وموحدة يتم الحصول عليها من خالل آليات إبالغ راسخة تقدمها من البلدان إىل 

النظام اإلحصائي الدويل. ويمكن تحسني هذه اآلليات عن طريق تعزيز وظيفة 
التنسيق التي تضطلع بها املكاتب اإلحصائية الوطنية و/أو املؤسسات الوطنية 
األخرى. ولسّد الثغرات يف البيانات وتحسني قابليتها للمقارنة الدولية، سيتعني 
عىل البلدان أن تعتمد معايري متفق عليها دولياً، يف حني أن األوساط اإلحصائية 
الدولية ستعمل عن كثب مع الرشكاء اإلنمائيني وأصحاب املصلحة اآلخرين من 

أجل تعزيز القدرات اإلحصائية الوطنية وتحسني آليات اإلبالغ. وتلعب املنظمات 
الدولية واإلقليمية واآلليات اإلقليمية دوراً هاماً يف تيسري هذه العمليات. 

وسيتطلب نجاح هذه املبادرات العاملية بذل جهود لبناء القدرات وتعبئة املوارد. 
وإضافة إىل ذلك، سيلزم استكشاف مصادر جديدة للبيانات وتكنولوجيات 
جديدة لجمع البيانات وللدمج بني مصادر مختلفة للبيانات، بما يف ذلك من 

خالل إقامة رشاكات مع املجتمع املدني والقطاع الخاص واألوساط األكاديمية. 
وسيكتيس إدماج املعلومات الجغرافية املكانية والبيانات اإلحصائية أهمية 

خاصة يف إنتاج عدد من املؤرشات.

مالحظة للقارئ

تستند املعلومات الواردة يف هذا التقرير إىل أحدث البيانات املتاحة يف حزيران/
يونيه 2017 بشأن مؤرشات مختارة لإلطار العاملي ألهداف التنمية املستدامة. 

واملؤرشات املعروضة هي تلك التي تتوفر بشأنها بيانات كافية لتقديم ملحة 
عامة عىل الصعيدين اإلقليمي والعاملي. وقام فريق الخرباء املشرتك بني الوكاالت 

واملعني بمؤرشات أهداف التنمية املستدامة بوضع إطار املؤرشات العاملية 1 
واعتمدته اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة يف آذار/مارس 2017، كما اعتمدته 

الجمعية العامة لألمم املتحدة يف تموز/يوليه 2017. ويتمثل الغرض من 
مجموعة املؤرشات هذه يف استعراض التقدم املحرز عىل الصعيد العاملي. وليس 
املقصود من اختيار املؤرشات الواردة يف هذا التقرير أن تمثل مجموعة مختارة 

من الغايات استناداً إىل أهميتها، نظراً ألن جميع األهداف والغايات تتمتع بنفس 
القدر من األهمية، ويتعني أن تعالجها املؤرشات املناسبة. 

ويستند تكوين املناطق واملناطق الفرعية يف هذا التقرير إىل التقسيمات 
الجغرافية التي تأخذ بها األمم املتحدة، مع إدخال بعض التعديالت الالزمة 
 للتمكن، قدر املستطاع، من إنشاء مجموعات من البلدان يمكن إجراء تحليل 

لها 2.

مصادر البيانات واألساس الذي يستند إليه هذا التحليل

إطار املؤرشات العاملية ملتابعة أهداف التنمية املستدامة واستعراضها

بالنسبة ملعظم املؤرشات الواردة يف هذا التقرير، تمثل القيم مجاميع إقليمية و/
أو دون إقليمية. وعموماً، فإن األرقام هي املتوسطات املرجحة للبيانات القطرية، 
وذلك باستخدام عدد السكان كعامل ترجيح. وهي تحسب من البيانات الوطنية 

التي تجمعها الوكاالت الدولية، استناداً إىل والياتها وخرباتها املتخصصة، من 
الُنظم اإلحصائية الوطنية. وكثرياً ما تعّدل البيانات الوطنية املقّدمة إىل النظام 

اإلحصائي الدويل ألغراض املقارنة الدولية، ويجري وضعها كتقديرات، يف 
حال عدم توفرها. ووفقاً ملا قررته اللجنة اإلحصائية استناداً إىل قرار املجلس 

االقتصادي واالجتماعي 6/2006، يتعني إعداد التقديرات املستخدمة يف تجميع 
املؤرشات العاملية بالتشاور الكامل مع السلطات اإلحصائية الوطنية. وتحتفظ 

شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة بقاعدة بيانات تضم البيانات والبيانات 

الفوقية العاملية واإلقليمية والقطرية املتاحة ألغراض مؤرشات أهداف التنمية 
.http://unstats.un.org/sdgs :املستدامة، وهي متاحة عىل املوقع الشبكي التايل

ومع أن األرقام اإلجمالية املعروضة تمثل طريقة مالئمة لتتبع التقدم املحرز، 
فإن وضع فرادى البلدان داخل منطقة معينة قد يختلف اختالفاً كبرياً عن 

متوسطات املنطقة ككل. كما أن عرض األرقام اإلجمالية لجميع املناطق يحجب 
واقعاً آخر يتمثل يف عدم توفر بيانات كافية يف كثري من أنحاء العالم لتقييم 

االتجاهات الوطنية وإلرشاد ورصد تنفيذ السياسات اإلنمائية.

تحسني نوعية البيانات وتوفرها

تـرد قائمـة للمؤشـرات الكاملة يف املرفـق الثالث لتقرير فريق الخرباء املشرتك بني الوكاالت واملعني بمؤرشات أهداف التنمية املستدامة، (E/CN.3/2017/2) للمزيد من التفاصيل،   1

.https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list :انظر

ترد تركيبة تلك املناطق الفرعية يف القسم التايل املعنون “املجموعات اإلقليمية”.  2
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املجموعات اإلقليمية

أسرتاليا ونيوزيلنداأوروبا وأمريكا الشمالية أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيأوقيانوسيا *

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربىشمال أفريقيا وغرب آسيا آسيا الوسطى وجنوب آسيارشق وجنوب رشق آسيا

•   أوقيانوسيا * تشري إىل أوقيانوسيا باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا يف املنشور بكامله. مالحظة: 
•   إن الحدود واألسماء املبينة يف الخريطة أعاله والعالمات املستخدمة ال تعني أن األمم املتحدة تقرّها أو تقبلها رسمياً.  

يقّدم هذا التقرير بيانات عن التقدم املحرز نحو تحقيق أهداف التنمية 
املستدامة للعالم بأرسه وللمجموعات املختلفة. وتستند مجموعات البلدان إىل 

املناطق الجغرافية املحّددة بموجب رموز البلدان أو املناطق القياسية لالستخدام 
اإلحصائي )املعروفة باسم M49( 3 مما يشكل تصنيفاً موحداً وضعته شعبة 

اإلحصاءات التابعة لألمم املتحدة. وتظهر املناطق الجغرافية عىل الخريطة أعاله. 
 .M49 وألغراض العرض، تم الجمع بني بعض مناطق التصنيف املوّحد

ويمثل استخدام املناطق الجغرافية كأساس ملجموعات البلدان تغيرياً رئيسياً 
عن التصنيف املتبع يف تقرير أهداف التنمية املستدامة لعام 2016 والتقارير 

املرحلية عن األهداف اإلنمائية لأللفية. ففي السابق، كانت بيانات البلدان 
تعرض عىل أساس تصنيف املناطق إىل مناطق “متقدمة” ومناطق “نامية”، 

ومن ثم 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 املؤرشات الواردة يف هذا التقرير ال تزال تقدم عن 

املناطق املتقدمة النمو واملناطق النامية ألغراض التحليل اإلحصائي فقط، مما 
يستند إىل املمارسة التي تستخدمها الوكاالت الدولية التي قدمت البيانات 4.

إضافة إىل ذلك، يقّدم النص واألشكال، قدر اإلمكان، بيانات عن أقل البلدان 
نمواً والبلدان النامية غري الساحلية والدول الجزرية الصغرية النامية، وهي 

مجموعات بلدان تتطلب اهتماماً خاصاً.

ويمكن االطالع عىل قائمة كاملة بالبلدان املدرجة يف كل منطقة ومنطقة فرعية 
https://unstats.un.org/sdgs/ :ويف كل مجموعة بلدان عىل الرابط التايل

indicators/regional-groups

إن التسميات املستخدمة وطريقة عرض املواد الواردة يف هذا املنشور ال تعني 
التعبري عن أّي رأي من جانب األمانة العامة لألمم املتحدة بشأن الوضع 

القانوني ألّي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أّي منها أو بشأن 
تعيني حدودها أو تخومها.

.https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49 :يف موقع شعبة اإلحصاءات التابعة لألمم املتحدة عىل الرابط التايل M49 يمكن االطالع عىل التفاصيل الكاملة للمعيار  3

ترد تفاصيل هذا التغيري يف مذكرة مناقشة بعنوان “تحديث املجموعات اإلقليمية ألغراض تقرير أهداف التنمية املستدامة وقاعدة البيانات املتصلة بذلك”، مؤرخة 31 ترشين األول/  4
.https://unstats.un.org/sdgs/indicators/regional-groups :أكتوبر 2016. واملذكرة هذه متاحة عىل الرابط التايل

املجموعات اإلقليمية  
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اسرتاتيجية األمم املتحدة الدولية للحّد من الكوارث
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

تحالف الدول الجزرية الصغرية
دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام

شبكة األمم املتحدة املعنية بالطاقة
شعبة شؤون املحيطات وقانون البحار باألمم املتحدة

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
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مكتب األمم املتحدة املعني باملحيطات
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مكتب األمم املتحدة املعني بسيادة القانون واملؤسسات األمنية
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.http://unstats.un.org/sdgs للمزيد من املعلومات، يُرجى زيارة املوقع اإللكرتوني ألهداف التنمية املستدامة يف شعبة اإلحصاءات التابعة لألمم املتحدة
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قبـل عامني، اعتمد قادة العالم خطة عام 2030 
الطموحة للتنمية املستدامة، ويف صميمها سبعة 

عرش هدفاً للتنمية املستدامة. إن هذه الخطة 
هي خطتنا املشرتكة لتحويل العالم خالل 

خمسة عرش عاماً، وبصورة حاسمة، لبناء 
حياة كريمة للجميع.

— األمني العام لألمم املتحدة، أنطونيو غوترييس
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