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2تقريـر أهـداف التنميـة املستدامـة، 2020 

تصدير

الفقر  القضاء على  لعام 2030 يف عام 2015 هبدف  املستدامة  التنمية  أُطلقت خطة 
يتمتع  على كوكب  للجميع  الفرص  وإتاحة  واالزدهار  السالم  طريق  على  العامل  ووضع 
بالصحة. وال يقّل ما تطالب به أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر عن إحداث حتّول 
يف النظم املالية واالقتصادية والسياسية اليت حتكم جمتمعاتنا اليوم، وذلك لضمان حقوق 
اإلنسان للجميع. وتتطلب هذه األهداف إرادة سياسية كربى وإجراءات طموحة يتخذها 
الدول  اليوم، وباعرتاف  املبذولة حىت  العاملية  أن اجلهود  املصلحة مجيعهم. غري  أصحاب 
األعضاء املشاركة يف قمة أهداف التنمية املستدامة اليت عقدت يف أيلول/سبتمرب املاضي، 
ال تزال غري كافية إلحداث التغيري الذي حنتاجه، األمر الذي يعرض للخطر الوعَد الذي 

قطعته اخلطة أمام أجيال اليوم وأجيال املستقبل.
وَيمع تقرير أهداف التنمية املستدامة لعام 2020 أحدث البيانات ليبني لنا أن التقدم 
احملرز، قبل جائحة كوفيد-19، ظل متفاوتاً، وأننا مل نكن على املسار الصحيح لتحقيق 
أهداف اخلطة حبلول عام 2030. وقد كانت بعض املكاسب واضحة: إذ اخنفضت نسبة 
األطفال والشباب خارج املدرسة؛ وتراجعت معدالت اإلصابة باألمراض املعدية؛ وحتسنت 
إمكانيات الوصول إىل مياه الشرب املدارة بأمان؛ وأخذ متثيل املرأة يف األدوار القيادية يف 
التزايد. على أنه، يف الوقت نفسه، كان عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن 
باخلطر،  ينذر  مبعدل  التدهور  يف  الطبيعية  البيئة  واستمرت  االرتفاع،  حنو  يسري  الغذائي 
واستمر وجود مستويات مرتفعة مذهلة من عدم املساواة يف مجيع مناطق العامل. فالتغيري كان 

ال يزال ال يتحقق بالسرعة الالزمة وال باحلجم املطلوب.
واآلن، وبسبب جائحة كوفيد-19، هناك أزمة صحية واقتصادية واجتماعية غري مسبوقة 
هتدد احلياة وسبل العيش، وتضاعف من صعوبات حتقيق األهداف. وحىت أوائل حزيران/ 
يونيه، جتاوز عدد الوفيات 000 400 شخص، وهو يستمر يف الصعود. ويكاد أال يوجد 
أي بلد يف العامل مل متّسه هذه اجلائحة. وقد ُدفعت النظم الصحية يف كثري من البلدان إىل 
حافة االهنيار. وتضررت بشدة سبل عيش نصف القوى العاملة يف العامل كله. ويوجد اليوم 
أكثر من 1.6 بليون طالب خارج املدرسة، ويُدفع بعشرات املاليني من الناس مرة أخرى 
الذي كان قد أحرز  املتواضع  التقدم  آثار  املدقع واجلوع، وبذلك ُميت  الفقر  إىل هاوية 

خالل السنوات األخرية.
ومع أن الفريوس التاجي املستجد يؤثر على كل شخص وعلى كل جمتمع، إال أنه ال يؤثر 
املساواة  انعدام  أوجه  من  يوجد  عما  اجلائحة  فقد كشفت  نفسه.  بالقدر  اجلميع  على 
والظلم، بل وزادت من حدهتا. ففي االقتصادات املتقدمة، كانت معدالت الوفيات أعلى 
بني الفئات املهمشة. أما يف البلدان النامية، فإن أكثر السكان ضعفاً - مبن فيهم الذين 
والشعوب  واملعوقون،  واألطفال،  السن،  وكبار  الرمسي،  غري  االقتصاد  أطر  يف  يعملون 
األصلية، واملهاجرون، والالجئون - يتعرضون ملخاطر أشّد. ويف مجيع أحناء العامل، يتأثر 
النساء والفتيات حواجز  العمل. وتواجه  متناسبة، ال سيما يف عامل  الشباب بصورة غري 

جديدة وهتديدات جديدة، ترتاوح بني جائحة موازية تتمثل يف العنف ضدهن وبني األعباء 
اإلضافية النامجة عن أعمال الرعاية غري املدفوعة األجر.

املتفاوتة جلائحة كوفيد-19 ال تقوض األدلة على  على أن األسباب اجلذرية والتأثريات 
التنمية  خطة  إىل  حاجتنا  على  حتديداً  تدلل  إهنا  بل  املستدامة،  التنمية  أهداف  ضرورة 
املستدامة لعام 2030، وإىل اتفاق باريس بشأن تغري املناخ، وإىل خطة عمل أديس أبابا، 
وتؤكد على إحلاح احلاجة إىل تنفيذ هذه الصكوك. وهلذا بالذات، دأبُت على الدعوة إىل 
استجابٍة وجهوٍد لالنتعاش منسقة وشاملة على املستوى الدويل، تستند إىل البيانات املتينة 

والعلم السليم وتسرتشد بأهداف التنمية املستدامة.
وال بّد من تدعيم النظم الصحية على وجه السرعة يف البلدان األشّد عرضة للخطر، وإىل 
زيادة قدراهتا على الفحص والتتبع والعالج. كما أن من األساسي تأمني حصول اجلميع 
على العالجات واللقاحات، عندما تصبح متاحة. وهناك حاجة إىل استجابة كربى متعددة 
األسر  حلماية  املوارد  من  إليه  حتتاج  ما  النامية  البلدان  لدى  تتوفر  أن  لضمان  األطراف 
واألعمال. ويب أن تيسر حزم تدابري اإلنعاش االنتقال إىل اقتصاد منخفض الكربون قادر 
على التكيف مع املناخ، وأن تدعم وصول اجلميع إىل اخلدمات العامة اجليدة. كما أن من 
الضروري توفر القيادة والدعم لضمان تزويد املنظمات اإلحصائية باألدوات واملوارد لتيسري 
اختاذ قرارات حصيفة يف الوقت املناسب. وقد حشدت منظومة األمم املتحدة قواها على 
مجيع املستويات لتوجيه هذه التدابري ودعمها، مستفيدة من اإلصالحات األخرية ملنظومة 

األمم املتحدة اإلمنائية.
التنمية املستدامة، أدعو إىل جتديد الطموح  العمل هذا لتحقيق أهداف  ومع بداية عقد 
ولكن  جائحة كوفيد-19  على  للتغلب  فقط  ليس  اجلماعي،  والعمل  والقيادة  والتعبئة 
لالنتعاش معاً بصورة أفضل، من أجل الفوز يف السباق ضد تغري املناخ، والقضاء احلاسم 
على الفقر وانعدام املساواة، والنجاح حقاً يف متكني مجيع النساء والفتيات، وخلق جمتمعات 

أكثر مشواًل وإنصافاً يف كل مكان.

أنطونيو غوترييش
األمني العام لألمم املتحدة
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العثور عىل مسارات تحويلية يف زمن تسوده االضطرابات 

يصادف هذا العام بداية عقد العمل لتحقيق أهداف التنمية املستدامة حبلول عام 2030. 
وهي فرتة حامسة لتقدمي رؤية مشرتكة ولتسريع االستجابات ألخطر التحديات يف العامل،     
بدًءا من القضاء على الفقر واجلوع وحىت عكس اجتاه تغري املناخ. على أن االنتشار السريع 
للفريوس التاجي املستجد حّول، خالل فرتة قصرية من الزمن، حالة طوارئ صحية عامة 
إىل واحدة من أسوأ األزمات الدولية اليت مرت على حياتنا، وغرّي العامل كما نعرفه. ويقدم 
تقرير أهداف التنمية املستدامة لعام 2020 هذا حملة عامة عن التقدم احملرز حنو حتقيق 
أهداف التنمية املستدامة قبل بدء جائحة كوفيد-19، ولكنه يلقي أيضاً نظرة على بعض 
التقرير إدارة األمم  آثارها األولية املدمرة على أهداف وغاياٍت مددة. وقد أعّدت هذا 
املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية بالتعاون مع أكثر من 200 خبري من أكثر من 

40 وكالة دولية، مستخدمة فيه أحدث البيانات والتقديرات املتاحة.

لم تسلم أي منطقة من آثار الجائحة

لقد قطعنا حىت اآلن ثلث الطريق يف رحلتنا حنو أهداف التنمية املستدامة، على أن العامل 
وقبل  عام 2030.  حبلول  العاملية  األهداف  تلك  لتحقيق  الصحيح  املسار  على  ليس 
التقدم احملرز غري متكافئ وكان يتعني األخذ مبزيد من الرتكيز يف  تفشي اجلائحة، كان 
معظم اجملاالت. فقد عطلت اجلائحة فجأة أعمال تنفيذ كثري من أهداف التنمية املستدامة 
على مجيع  األزمة  وأثرت  التقدم.  من  عقود  ِفعل  أبطلت  احلاالت،  بعض  إهنا، يف  بل 
من  وليس  العامل.  مناطق  ومجيع  االقتصاد،  قطاعات  مجيع  وعلى  السكانية،  الشرائح 
املستغرب أن تأثريها كان أشّد على أكثر الناس فقراً وضعفاً يف العامل. كما كشفت عن 
أوجه النعدام املساواة قاسية وعميقة يف جمتمعاتنا، وهي تزيد من تفاقم التفاوتات القائمة 

داخل البلدان وفيما بينها.

وتشري التوقعات إىل أن اجلائحة ستدفع 71 مليون شخص مرة أخرى إىل هاوية الفقر 
منذ عام  العاملي  الفقر  ارتفاع يف مستويات  أول  فيما سيكون  املدقع يف عام 2020، 
1998. ويعمل كثري من هؤالء الناس يف االقتصاد غري الرمسي، وقد اخنفضت دخوهلم 
بنسبة 60 يف املائة يف الشهر األول من األزمة. ويكسب نصف القوى العاملة يف العامل 
ككل - أي 1.6 بليون شخص - عيشهم وقوت أسرهم بالعمل يف وظائف غري آمنة، 
وبل وغري مأمونة غالباً، يف االقتصاد غري الرمسي، وقد كان األثر عليهم مشدداً. كما أن 
الفقرية يف  األحياء  يعيشون يف  الناس  من  بليون  تفاقم ضعف  إىل  تؤدي  اجلائحة  آثار 
خمتلف أحناء العامل، وهم يعانون بالفعل من العيش يف مساكن غري الئقة تنخفض فيها، 

أو تنعدم، إمكانية الوصول إىل البىن التحتية واخلدمات األساسية.

ومن املرجح أن يتعرض كبار السن واألشخاص ذوو اإلعاقة واملهاجرون والالجئون آلثار 
االقتصادية.  واالجتماعية  الصحية  أوضاعهم  خصوصية  بسبب  املشددة  كوفيد-19 
وباملثل، تؤثر اجلائحة بقوة على النساء واألطفال يف العامل ككل. وميكن أن يؤدي انقطاع 
مئات  إىل  والتغذوية  الغذائية  اخلدمات  إىل  الوصول  إمكانية  وضعف  الصحية  الرعاية 
اآلالف من الوفيات اإلضافية بني األطفال دون سن اخلامسة وإىل عشرات اآلالف من 
يف  انقطاع  عن  بلداً   70 حنو  أبلغ  وقد   .2020 عام  يف  اإلضافية  النفاسية  الوفيات 
خدمات تلقيح األطفال يرتاوح بني املتوسط والشديد أو عن تعليق تام هلذه اخلدمات 
خالل شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل من عام 2020. وشهد كثري من البلدان زيادة 
كربى يف التقارير عن العنف املنزيل ضد النساء واألطفال. وميكن أن نتوقع أن تطرأ مالينٌي 
من حاالت احلمل غري املقصود نظراً لعدم متكن عشرات املاليني من النساء من الوصول 

إىل لوازم وخدمات تنظيم األسرة.

كما أبقى إغالق املدارس ما نسبته 90 يف املائة من الطالب خارج املدرسة، وتسبب يف 
فقدان أكثر من 370 مليون طفل للوجبات املدرسية خالل هذا الربيع. ويؤدي الغياب 
املطول عن املدرسة إىل اخنفاض معدالت االستبقاء والتخرج وإىل سوء نتائج التعلم. كما 

أن له تأثرياً سلبياً على النماء االجتماعي والسلوكي لدى األطفال والشباب. ومع وقوع 
الفقرية  اجملتمعات  أطفال  تعرض  يتزايد كثرياً  املدقع،  الفقر  هاوية  يف  األسر  من  املزيد 
واحملرومة ملخاطر عمالة األطفال وزواج األطفال واالجتار هبم. والواقع أن من املرجح أن 
ينعكس، للمرة األوىل منذ 20 عاماً، اجتاُه ما حتقق من مكاسب عاملية يف جمال احلد من 
عمالة األطفال. وباختصار، ترتتب على األزمة عواقب تُغيّـر حياة املاليني من األطفال 

والشباب يف خمتلف أحناء العامل.

كما أن اآلثار االقتصادية لألزمة قامتة بالشكل نفسه: فالعامل يواجه اآلن أسوأ حالة ركود 
ميّر هبا منذ أجيال. وحىت البلدان األكثر تقدماً ومنواً جتد صعوبات يف استيعاب التداعيات 
الصحية واالجتماعية واالقتصادية املرتتبة على اجلائحة. غري أن البلدان األشد فقراً واألكثر 
حرماناً ستكون بالضرورة األشد تأثراً. وتشري التقديرات إىل أن التجارة العاملية ستنخفض 
بنسبة 13 إىل 32 يف املائة، كما سترتاجع االستثمارات األجنبية املباشرة بنسبة تصل إىل 
40 يف املائة، وسيتقلص حجم التحويالت املالية إىل البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة 
الدخل بنسبة 20 يف املائة يف عام 2020. ويعاين بالفعل كثري من البلدان األشد فقراً 
من انعدام األمن الغذائي احلاد. فقد أدت هذه الصدمات اخلارجية مجيعها، إىل جانب 
فقدان فرص العمل، وهشاشة النظم الصحية، وعدم كفاية اخلدمات األساسية، واخنفاض 
التغطية اليت تقدمها نظم احلماية االجتماعية، إىل تفاقم أوجه الضعف لدى تلك البلدان. 
وبدون دعم من اجملتمع الدويل، ميكن لألزمة أن تزعزع استقرار اقتصادات هذه الدول 

الفقرية بالفعل.

ال بّد لنا من التمسك بقوة بَقـناعاتنا
ال شك يف أن جائحة كوفيد-19 قد هّزت خطة التنمية املستدامة لعام 2030 يف أعمق 
أعماقها. على أن علينا أن نتمسك بقوة بَقـناعاتنا وأال ندع األزمة تقوض آمالنا وطموحاتنا. 
والواقع أن املبادئ اليت قامت عليها أهداف التنمية املستدامة هي السبيل األساسي إلعادة 
البناء بشكل أفضل يف فرتة االنتعاش بعد اجلائحة. ومن شأن استمرار السعي لتحقيق هذه 
الشمول  على  أيضاً  النمو، وكذلك  على  احلكومات  تركيز  يستبقي  أن  العاملية  األهداف 
حتضري  مبثابة  للجائحة  اجلماعية  استجابتنا  تكون  أن  وميكن  واالستدامة.  واإلنصاف 
الستعدادنا ملنع وقوع أزمة أكرب - أال وهي تلك املتمثلة يف تغري املناخ العاملي، الذي باتت 
آثاره معروفة بالفعل. وينبغي للحكومات ومؤسسات األعمال أن تراعي الدروس املستفادة 
من ناقوس اخلطر هذا وأن تصوغ ما يلزم من تدابري حتويلية لبناء عامل أكثر صحة واستدامة 
بيانات وإحصاءات  التحوالت توفر  وقدرة على الصمود. ويكتسي أمهية مورية يف هذه 
والسياسات  التدابري  تتشكل  أن  إليها  باالستناد  ميكن  تفصيلياً  ومصنفة  التوقيت  حسنة 

الفعالة واملنصفة.
يف أيلول/سبتمرب 2020، ستحتفل األمم املتحدة بالذكرى السنوية اخلامسة والسبعني هلا 
وسط حتديات عاملية غري عادية. ويف حني أن االلتزام ال يزال قوياً مبقاصد األمم املتحدة 
ومبادئها وخبطة عام 2030، فإن جائحة كوفيد-19 متثل تذكرة حية باحلاجة إىل التعاون 
والتضامن العامليني. وال بّد لنا من أن نعزز جهودنا وأن نوحدها حىت ال نرتك أحداً خلف 

الركب، ولكي نشق مساراتنا التحويلية الالزمة خللق عامل أصلح للعيش فيه.

ليو زمنني
وكيل األمني العام للشؤون االقتصادية واالجتماعية
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الحاجة إىل ابتكارات تتعلق بالبيانات يف زمن جائحة كوفيد-19  

واحلسنة  تفصيلياً  واملصنفة  واملفتوحة  اجليدة  واإلحصاءات  البيانات  توفر  أمهية  تكن  مل 
التوقيت، يف أي وقت كان، على هذه الدرجة من الوضوح كما هي اآلن خالل أزمة جائحة 
واالقتصادية  واالجتماعية  البشرية  اآلثار  فهم  يف  حامسة  البيانات  فهذه  كوفيد-19. 
للجائحة، ويف إدارة هذه اآلثار والتخفيف منها. كما تعترب ضرورية لتصميم االستجابات 
القصرية األجل واإلجراءات املعجلة إلعادة البلدان إىل مسارها الصحيح حنو حتقيق أهداف 

التنمية املستدامة.
وحيّد كثري من التحديات املتصلة بالبيانات واملواجهة خالل السنوات اخلمس األوىل لتنفيذ 
هذه  وتشمل  بشدة.  جلائحة كوفيد-19  االستجابات  من  املستدامة  التنمية  أهداف 
التحديات االفتقار إىل البيانات الصحية واالجتماعية واالقتصادية األساسية. ومما يزد الطني 
لالحصاءات  العاملي  النظام  خمتلف جوانب  الروتينية يف  العمليات  تعطل  األزمة  أن  بلة، 
والبيانات، وقد أدت إىل تأخريات يف تعدادات السكان واالستقصاءات والربامج األخرى 

املخطط هلا يف جمال البيانات.
وملواجهة هذا الوضع، قامت أوساط املختصني باإلحصاءات بسرعة بإنشاء آليات لضمان 
استمرارية العمل من خالل تكييف إنتاج البيانات وابتكار طرائق وعمليات جديدة يف هذا 
اجملال. وتبني تقييمات العمليات اإلحصائية حول العامل أن هناك حاجة ماسة إىل االستثمار 
يف االبتكارات املتعلقة بالبيانات وإىل دعمها. فهي ستساعد على إثراء استجابة السياسات 

لألزمة وعلى دعم جهود التسريع بأهداف التنمية املستدامة خالل العقد القادم.

التقدم  بتقييم  يتعلق  فيما  البيانات  يف  خطرية  ثغرات  وجود  يستمر 
املحرز عىل املستوى القطري نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة

على مر السنني، أحرز تقدٌم جيد يف زيادة توافر البيانات الصاحلة للمقارنة دولياً ألغراض 
بالتغطية  تتعلق  ثغرات كبرية  هناك  تزال  ال  ذلك،  ومع  املستدامة.  التنمية  أهداف  رصد 
املطلوب يف تصنيفها. وعالوة على  التفصيل  توقيتها ومستوى  للبيانات وحسن  اجلغرافية 
توثيق جودة  الوصفية هبدف  البيانات  ونشر  جتميع  تواجه  حتديات  وجود  يستمر  ذلك، 

بيانات مؤشرات أهداف التنمية املستدامة على املستويني احمللي والوطين.
التنمية  أهداف  ملؤشرات  العاملية  البيانات  قاعدة  يف  املدرجة  للمؤشرات  حتليل  ويكشف 
ألربعة  بالنسبة  أنه   (https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database) املستدامة 
أهداف من أصل األهداف السبعة عشر، فإن البيانات الصاحلة للمقارنة دولياً ال تتوفر إال 
لدى أقل من نصف البلدان أو املناطق الـــ 194. وهذا االفتقار إىل البيانات على املستوى 
القطري مثري للقلق بشكل خاص فيما يتعلق باهلدف 5 )املساواة بني اجلنسني(، إذ ال تتوفر 
البيانات يف املتوسط إال لدى حنو 4 من أصل كل 10 بلدان. كما أن لنقص البيانات على 
املستوى القطري أمهيته أيضاً يف اجملاالت املتعلقة باإلنتاج واالستهالك املستدامني )اهلدف 
12( والعمل املناخي )اهلدف 13(. وعالوة على ذلك، فإن البلدان اليت لديها بيانات 
متاحة ال توفر إال قلة من املالحظات مبرور الوقت، مما يعل من الصعب على واضعي 

السياسات رصد التقدم وحتديد االجتاهات.

باإلضافة إىل ذلك، ال يتوفر عدد كبري من مؤشرات أهداف التنمية املستدامة إال بتأخري 
زمين كبري. من ذلك مثاًل أنه، فيما ال يقل عن نصف البلدان أو املناطق املدرجة يف قاعدة 
لعام  تعود   )1 )اهلدف  بالفقر  املتعلقة  للمؤشرات  متاحة  بيانات  أحدث  فإن  البيانات، 
2016 أو حىت قبله. واحلالة مماثلة فيما يتعلق مبؤشرات املساواة بني اجلنسني )اهلدف 5(، 

واملدن املستدامة )اهلدف 11(، والسالم والعدل واملؤسسات القوية )اهلدف 16(.

تُعّرض الجائحة للخطر إنتاج البيانات ذات األهمية املركزية لتحقيق 
أهداف التنمية املستدامة

امليدانية جلمع  العمليات  تتعطل  التاجي،  الفريوس  انتشار  بينما حتاول احلكومات احتواء 
البيانات. وهذا حيّد من قدرة كثري من املكاتب اإلحصائية الوطنية على تقدمي إحصاءات 
حتقيق  حنو  احملرز  التقدم  لرصد  الالزمة  البيانات  تقدمي  عن  فضاًل  وفصلية،  شهرية  رمسية 

أهداف التنمية املستدامة.
وقد أظهرت دراسة استقصائية أجرهتا مؤخراً األمم املتحدة والبنك الدويل )جاءت الردود 
املكاتب  الساحقة من  الغالبية  أثرت على عمليات  اجلائحة  أن  بلداً(  عليها من 122 
أو  اإلحصائية الوطنية: إذ أن 65 يف املائة من مكاتب املقرات الرئيسية أُغلقت جزئياً 
كلياً، كما أن 90 يف املائة من املكاتب وّجه املوظفني للعمل من املنزل، يف حني أن 96 
يف املائة منها توقف جزئياً أو كلياً عن مجع البيانات من خالل املواجهة الشخصية. ويف 
بالدراسة  املشمولة  البلدان  من  املائة  يف   97 أشار  الكربى،  الصحراء  جنوب  أفريقيا 
البلدان يف  املائة من  املنتظمة، وأشار 88 يف  إنتاج اإلحصاءات  تأثر  االستقصائية إىل 
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب إىل أهنا تواجه صعوبة يف تلبية املتطلبات الدولية 

اخلاصة باإلبالغ عن البيانات.
يف  وطنية  إحصائية  مكاتب   10 من كل   9 شهد  االستقصائية،  الدراسة  لنتائج  ووفقاً 
البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل ختفيضاً يف التمويل، ولديها صعوبات تواجه 
استمرار العمليات العادية خالل فرتة اجلائحة. والواقع، أن 73 مكتباً - 61 يف املائة من 
املكاتب اليت ردت على طلب املعلومات - أعربت عن احلاجة إىل دعم خارجي للتصدي 
ذكرها  اليت  األولوية  ذات  اجملاالت  ومشلت  بـجائحة كوفيد-19.  املرتبطة  للتحديات 
أصحاب الردود املساعدة التقنية وبناء القدرات، واملعونة املالية، وبرجميات مجع البيانات 

عن بعد.
ويف حال تلبية هذه االحتياجات، سيرتتب على ذلك تأثري دائم ميس قدرة البلدان على 
التنمية  أهداف  مؤشرات  من  لعدد كبري  التوقيت  وحسنة  تفصيلياً  مصنفة  بيانات  إنتاج 
املستدامة. وبعبارة أخرى، فإن جائحة كوفيد-19 ال تكتفي خبلق انتكاسة كربى يف حتقيق 
خطة التنمية املستدامة لعام 2030، بل تؤدي أيضاً إىل تفاقم التفاوتات العاملية يف ميدان 
البيانات. ويب على األوساط اإلحصائية واجلهات املاحنة تقدمي الدعم التقين واملايل بشكل 

عاجل للمكاتب اإلحصائية الوطنية األشد حاجة.
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نتائج االستقصاء (نسبة مئوية): هل تؤثر جائحة كوفيد-١٩ الحالية عىل قدرتكم عىل القيام بما ييل:       

تلبية املتطلبات الدولية 
املتعلقة باإلبالغ؟

إنتاج االحصاءات األساسية 
الشهرية والفصلية؟

إنتاج إحصاءات 
البيانات اإلدارية؟

نعم، بشدة نعم، بصورة معتدلة ً ال، إطالقا

صفر ٥٠ ١٠٠ صفر ٥٠ ١٠٠ صفر ٥٠ ١٠٠

 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

أوقيانوسيا

شمال أفريقيا وغرب آسيا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

أوروبا وأمريكا الشمالية

رشق وجنوب رشق آسيا

وسط آسيا وجنوبها

العالم

يعترب االستثمار يف البيانات ويف االبتكار رضورة أساسية للتمكن من االستجابة لألزمة ودعم ترسيع أهداف التنمية املستدامة

هناك حاجة إىل االستثمار يف البيانات واإلحصاءات للحفاظ على التغطية الكافية جلميع 
الفئات السكانية، وكذلك لضمان االتساق الداخلي وصالحية البيانات املنتجة للمقارنة، 
وجودهتا الشاملة، للتمكن من املضي قدماً يف تنفيذ خطة عام 2030. وعلى سبيل املثال، 
ميكن لكثري من البلدان أن تستفيد من الدعم لرقمنة كامل عملية مجع البيانات لديها بداًل 
من استخدام األساليب الورقية التقليدية. وميكن أن يشمل ذلك االستقصاءات عرب اهلاتف 
األحدث  البيانات  مصادر  مع  جنب  إىل  جنباً  اإلدارية  البيانات  واستخدام  واإلنرتنت، 

واألكثر ابتكاراً إلنتاج اإلحصاءات الرمسية.

ويتمثل أحد جماالت االبتكار اهلامة يف الدمج بني املعلومات اجلغرافية املكانية واإلحصائية. 
ومن شأن الدمج بني التحليل والعرض املرئي للبيانات املَمكَّنة على أساس جغرايف مكاين 
خبصوص مؤشرات أهداف التنمية املستدامة قدرة صانعي السياسات واجلمهور بشكل عام 
على فهم الظروف واالحتياجات احمللية واالستجابة هلا عرب احليز اجلغرايف والزمن. كما يقدم 
رؤى حول الروابط والعالقات بني البيانات، مما ميكن متابعة استكشافه من خالل اجلمع 

بني املصادر التقليدية وغري التقليدية للبيانات واإلحصاءات واملعلومات.
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نظرة عامة

الناس  ٤ باليني من 
يستفيدوا  لم 

من أي شكل من أشكال 
االجتماعية  الحماية 

يف عام ٢٠١٦

كان العالم 
قد ابتعد عن املسار 

املؤدي إىل القضاء عىل الفقر 
بحلول عام ٢٠٣٠

٢٠١٠

٪١٥,٧

٪١٠
٪٨,٢

٢٠١٥ ٢٠١٩ ٢٠٣٠

٪٦

الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان القضاء عىل 

إىل  ٧١ مليون شخص  بأكثر من  ُدفع 

٢٠٢٠ يف عام  الفقر املدقع  هاوية 

الطبيعية  الكوارث  تؤدي 
الفقر تفاقم  إىل 

حجم  بلغ 
املبارشة  االقتصادية  الخسائر 

٢٣٫٦  بليون دوالر 
(يف ٦٣ بلداً يف عام ٢٠١٨)

يعيش  أن  احتمال 
الشباب  العمال 

أعىل بمرتني  يف فقر مدقع 
املقابل  االحتمال  من 

(٢٠١٩) البالغني  العمال  لدى 

قبل جائحة كوفيد-١٩

تبعات جائحة كوفيد-١٩

كوفيد-١٩  جائحة  تتسبب 
تشهده  ارتفاع  بأول 

العاملي  الفقر  معدالت 
عقود منذ 
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٪٢٥,٩ ٪٢٢,٤

 ٪٢١,٣

ما يمثل ٤٠ ٪إىل ٨٥ ٪ 
األغذية  منتجي  جميع  من 

النامية املناطق  يف 

الغذائي  األمن  انعدام  كان 
بالفعل االرتفاع  يف  آخذاً 

من األطفال دون سن 
من   يعاني  الخامسة   

التقزم

من األطفال دون 
الخامسة  سن 

بالهزال يصاب 
(٢٠١٩) 

 ٪٦,٩

الجائحة  تشكل 
الغذائية للنظم  إضافياً  تهديداً 

املتأثرون  السكان 
األمن  بانعدام 

الحاد أو  املعتدل  الغذائي 

الصدمات املناخية

الغذائي  الجوع وتوفري األمن  القضاء عىل 
املستدامة الزراعة  وتعزيز  املحّسنة  والتغذية 

٢٠١٤٢٠١٩

قبل جائحة كوفيد-١٩

تبعات جائحة كوفيد-١٩

النزاعات

كوفيد-١٩

أزمة
الجراد

(١٤٤ مليوناً)

(٤٧ مليوناً)

صغار  ترضر 
األغذية  منتجي 

من  بقوة 
األزمة جراء 

األطفال   إصابة  معدالت 
والهزال بالتقزم 

أن تسوء   يرجح 
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صحية  عيش  بأنماط  الجميع  تمتّع  ضمان 
األعمار وبالرفاهية يف جميع 

الوباء  تسبب 
يف وقف 

تحصني  برامج 
األطفال 
يف حوايل
ً بلدا  ٧٠

يمكن توقع وقوع مئات اآلالف من الوفيات 
اإلضافية بني األطفال دون سن الخامسة 

يف عام ٢٠٢٠

سيطرأ ارتفاع حاد 
بسبب األمراض 
السارية يف عدد 

األمراض والوفيات 

قبل جائحة كوفيد-١٩

تبعات جائحة كوفيد-١٩

من   العديد  يف  التقدم  استمر 
ولكن   الصحية،  املجاالت 
إىل ترسيعه هناك حاجة 

التحصنيمرض السل

صحة الطفل
فريوس نقص الصحة النفاسية

املناعة البرشية

للتعطالت  يمكن 
الصحية  الرعاية  خدمات  يف 

ما تحقق  أن تعكس مساَر 
عقود  خالل  التحسينات  من 

ال تغطي 
خدمات الصحة األساسية 

إال أقل من نصف 
سكان العالم (٢٠١٧)

إلغاء الخدمات سيؤدي 
إىل زيادة بنسبة ١٠٠ ٪ 

يف الوفيات الناجمة عن املالريا 
يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
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للجميع  والشامل  املنصف  الجيد  التعليم  ضمان 
للجميع الحياة  مدى  التعّلم  فرص  وتعزيز 

كان التقدم نحو 

التعليم الجيد الشامل للجميع 
ً واملنصف بطيئاً جدا

سيكون أكثر من ٢٠٠ مليون طفل باقني 
خارج املدرسة يف عام ٢٠٣٠

قبل جائحة كوفيد-١٩

تبعات جائحة كوفيد-١٩

بسبب إغالق املدارس، بقي ما نسبته 
٩٠ ٪ من جميع الطالب خارج املدرسة 
مما عكس مسار ما تحقق من التقدم 

خالل سنوات يف مجال التعليم

ال يزال التعلم عن بعد 

بعيداً عن متناول 
ما ال يقل عن 

٥٠٠ مليون طالب

ال تتوفر املرافق األساسية لغسيل اليدين، 
وهي تعترب حاسمة ملنع كوفيد-١٩، 
إال يف ٦٥ ٪ من املدارس االبتدائية 

أدت جائحة كوفيد-١٩ إىل تفاقم 
أوضاع انعدام املساواة يف التعليم 

يف البلدان ذات الدخل املنخفض، 
يبلغ معدل إتمام األطفال للمدرسة 

 ٪ ٧٩
لدى األرس الـ ٢٠ ٪ 

األكثر غنى

 ٪ ٣٤
لدى األرس الـ ٢٠ ٪

ً  األشد فقرا



10تقريـر أهـداف التنميـة املستدامـة، 2020 

كل  الجنسني وتمكني  املساواة بني  تحقيق 
والفتيات النساء 

عىل الرغم من التحسينات، 
لم يتم التوصل 

إىل املساواة الكاملة بني الجنسني 

انخفض عدد الفتيات الالتي يُجربن عىل الزواج املبكر

تتحمل النساء أعباء أرسية إضافية 
أثناء الجائحة

عدد الساعات التي تنفقها النساء يف أعمال الخدمة املنزلية والرعاية غري 
املأجورة هو ثالثة أضعاف عدد الساعات التي ينفقها الرجال

قبل جائحة كوفيد-١٩

تبعات جائحة كوفيد-١٩

ارتفع عدد النساء يف األدوار القيادية

النفيسالجنيسالبدني

يؤدي اإلغالق إىل ارتفاع مخاطر
 العنف ضد النساء والفتيات

عدد قضايا العنف املنزيل 
ارتفع بنسبة ٣٠ ٪

يف بعض البلدان

النساء عىل الخطوط األمامية 
ملحاربة الفريوس التاجي

تمثل املرأة ٧٠ ٪
من العاملني يف ميادين الخدمات 

الصحية واالجتماعية

املرأة تمثل

يجب أن تكون

 املرأة 
ممثلة تمثيالً عادالً 

يف األدوار القيادية

 ٪ ٢٥
يف الربملانات الوطنية

(٢٠٢٠)

 ٪ ٣٦
يف الحكومات الوطنية

(٢٠٢٠)
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املياه وخدمات الرصف الصحي  ضمان توافر 
مستدامة إدارة  وإدارتها  للجميع 

عىل الرغم من التقدم، 
ال يزال باليني الناس يفتقرون 

إىل خدمات املياه والرصف الصحي

٢٫٢  بليون شخص 
يفتقرون إىل خدمات مياه 

الرشب املدارة بأمان

(٢٠١٧) 

٤٫٢  بليون شخص 
يفتقرون إىل خدمات 

الرصف الصحي املدارة بأمان

(٢٠١٧) 

٣  باليني من الناس يف 
جميع أنحاء العالم 

يفتقرون إىل مرافق غسل 
اليدين األساسية يف املنزل 

يعاني بعض البلدان من 
ثغرة تبلغ نسبتها ٦١٪ يف التمويل 

الالزم لتحقيق غاياتها الخاصة 
باملياه والرصف الصحي

قبل جائحة كوفيد-١٩

تبعات جائحة كوفيد-١٩

مرفقان من أصل 

كل ٥ مرافق 

يفتقر للرعاية الصحية 

يف جميع أنحاء العالم إىل الصابون 

واملاء أو املناديل الكحولية 

لفرك اليدين (٢٠١٦)

يمكن أن تتسبب 

ندرة املياه يف ترشيد 

٧٠٠ مليون شخص 

بحلول عام ٢٠٣٠ 

وهي الطريقة األكثر فعالية 
ملنع جائحة كوفيد-١٩ 
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عىل  ميسورة  بتكلفة  الجميع  حصول  ضمان 
واملستدامة املوثوقة  الحديثة  الطاقة  خدمات 

هناك زيادة يف التدفقات املالية املوجهة إىل 
البلدان النامية يف مجال الطاقة املتجددة

  ٢١٫٤
بليون دوالر 

(٢٠١٧)
ولكن ١٢ ٪ فقط يذهب 

ً إىل أقل البلدان نموا

٪١٧

هناك حاجة إىل مضاعفة الجهود 
يف ميدان الطاقة املستدامة

يفتقر ٧٨٩ مليون 
شخص إىل الكهرباء 

(٢٠١٨)

للطاقة املعقولة التكلفة واملوثوقة 
أهمية بالغة لتوفري املرافق الصحية

ال تصل الكهرباء 

إىل ١  من أصل كل ٤ من السكان 
يف بعض البلدان النامية (٢٠١٨)

٪ ١,٧
 (٢٠١٧)

يقِرص معدل تحسني 
كفاءة الطاقة عىل األجل 

القصري عن بلوغ 
نسبة ٣ يف املائة 

التي يتعني تحقيقها

 

 (٢٠١٧)

حصة الطاقة 
املتجددة يف إجمايل 

استهالك الطاقة 

هناك حاجة 
ملضاعفة الجهود 

يف ميدان الطاقة املتجددة

قبل جائحة كوفيد-١٩

تبعات جائحة كوفيد-١٩
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للجميع  والشامل  املطرد  االقتصادي  النمو  تعزيز 
العمل  وتوفري  واملنتجة،  الكاملة  والعمالة  واملستدام، 

للجميع الالئق 

كان النمو االقتصادي 
العاملي آخذاً يف التباطؤ

 ٢ ٪ من  الناتج 
املحيل اإلجمايل للفرد 

(٢٠١٠-٢٠١٨)

 ١,٥ ٪ من  الناتج 
املحيل اإلجمايل للفرد 

(٢٠١٩)

من املتوقع أن ينخفض 
الناتج املحيل اإلجمايل للفرد 
بنسبة ٤٫٢٪ يف عام ٢٠٢٠ 

الناتج 
املحيل 

اإلجمايل 
للفرد

خالل الجائحة، يتعرض

 ١٫٦  بليون من العاملني 

يف االقتصاد غري الرسمي لخطر 

فقدان سبل العيش

السياحة 
تواجه تحديات 

غري مسبوقة

سيناريوهات عام 
٢٠٢٠ لعدد السياح 
الدوليني القادمني 
الذين يحملون معهم 

كوفيد-١٩

ً ٨٥٠  مليونا

١٤٠ ١ مليوناً

يمكن أن تتسبب جائحة كوفيد-١٩ يف 
فقدان ما يعادل ٤٠٠ مليون فرصة عمل 

يف الربع الثاني من عام ٢٠٢٠

قبل جائحة كوفيد-١٩

تبعات جائحة كوفيد-١٩

العالم يواجه 

أسوأ ركود اقتصادي 

منذ الكساد الكبري
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٢٠١٧ ٢٠١٠ 

التصنيع  الصمود، وتحفيز  قادرة عىل  تحتية  بُنى  إقامة 

االبتكار وتشجيع  للجميع،  الشامل  املستدام 

كان نمو الصناعات التحويلية 
قد أخذ يف الرتاجع 

بسبب الرسوم الجمركية والتوترات التجارية

تعرضت صناعة الطريان إىل 
أشد تراجع يف تاريخها

انخفضت أعداد املسافرين جواً بنسبة ٥١٪ 
يف الفرتة بني كانون الثاني/يناير وأيار/مايو ٢٠٢٠

(مقارنة بالفرتة نفسها من عام  ٢٠١٩)

هناك حاجة إىل توفري التمويل 

للصناعات الصغرية 
لتمكينها من البقاء 

طوال األزمة
لم يحصل عىل ائتمانات 

إال ٣٥٪ يف البلدان 
النامية (٢٠٠٦-٢٠١٨)

يشهد 

االستثمار يف البحث والتطوير 

نمواً ولكن هناك حاجة إىل ترسيعه

١٫٤ تريليون دوالر 
(٢٠١٠)

٢٫٢ تريليون دوالر 
(٢٠١٧)

ال يستخدم اإلنرتنت يف أقل البلدان نمواً إال أقل 
من ١ من أصل كل ٥ أشخاص (٢٠١٩)

قبل جائحة كوفيد-١٩

تبعات جائحة كوفيد-١٩
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٪٥٤

كان هناك تراجع يف مستويات 
انعدام املساواة يف الدخل 

يف بعض البلدان

البلدان وفيما  انعدام املساواة داخل  الحّد من 
بينها

انخفض مؤرش جيني 
يف ٣٨ بلداً من أصل ٨٤ بلداً 

(٢٠١٠-٢٠١٧)

يقيس مؤرش جيني انعدام املساواة يف الدخل، وهو يرتاوح بني الصفر و١٠٠، 

حيث يشري الصفر إىل أن الدخل يقسم بالتساوي بني جميع األشخاص، 

يف حني أن  ١٠٠ تشري إىل أن شخصاً واحداً يحصل عىل الدخل كله

 تدفقات املوارد ألغراض التنمية

٤٢٠  بليون 
دوالر 

 (٢٠١٧)

٢٧١ بليون 
دوالر 

 (٢٠١٨)

املجموعات األكثر ضعفاً 
هي األشد تأثراً بالجائحة

كبار 
السن

املهاجرونالنساءاألطفالاملعاقون
والالجئون

من البلدان 
التي لديها بيانات لديها 

مجموعة شاملة من 
السياسات الخاصة بالهجرة

الركود العاملي 
يمكن أن يخنق املعونة 

اإلنمائية املوجهة 
إىل البلدان النامية

قبل جائحة كوفيد-١٩

تبعات جائحة كوفيد-١٩
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٤٠٠ مرت

شاملة  البرشية  واملستوطنات  املدن  جعل 
الصمود ومستدامة وقادرة عىل  وآمنة  للجميع 

أكثر من ٩٠٪ 
من إصابات 

جائحة كوفيد-١٩
يقع يف املناطق الحرضية  

يعيش ٤٧٪ من السكان ضمن مسافة ٤٠٠ مرت 

مشياً عىل األقدام من مساحات األماكن العامة املفتوحة

ال يتمتع بإمكانية الوصول 
املريح إىل وسائل النقل العام

 إال نصف سكان
 املناطق الحرضية 
يف العالم (٢٠١٩)

عىل مسافة 
٥٠٠-١٠٠٠ مرت 

تسبب تلوث الهواء 

يف وفاة ٤٫٢ ماليني شخص 

قبل أوانهم 

يف عام ٢٠١٦

نسبة السكان يف املناطق الحرضية  
الذين يعيشون يف أحياء فقرية 

  ارتفعت إىل ٢٤ ٪ يف عام ٢٠١٨

قبل جائحة كوفيد-١٩

تبعات جائحة كوفيد-١٩
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٪١٣,٨

٢٠١٧

وإنتاج مستدامة استهالك  أنماط  ضمان وجود 

البصمة املادية العاملية
٨٥٫٩  بليون 

طن مرتي

البصمة املادية العاملية
٧٣,٢  بليون 

طن مرتي

يف الفرتة بني عامي ٢٠١٧ و٢٠١٩ 

أبلغ ٧٩ بلداً واالتحاد األوروبي 
عن وجود سياسة واحدة عىل األقل

 لتعزيز االستهالك واإلنتاج املستدامني

تتيح الجائحة الفرصة 
لوضع خطط لالنعاش 

تميض بالعالم نحو مستقبل أكثر استدامة

التجهيز التخزين  النقل الحصاد 

ارتفع حجم 
النفايات 

اإللكرتونية 
بنسبة ٣٨٪ 

ولكن ال يخضع 
إلعادة التدوير 

إال أقل 
من ٢٠٪ منها 

(٢٠١٠-٢٠١٩)

تزايد 
اإلعانات املقدمة 
للوقود األحفوري 
تساهم يف أزمة املناخ

٣١٨  بليون 
دوالر 

 (٢٠١٥)

٤٢٧ بليون 
دوالر 

 (٢٠١٨)

من األغذية فقد عرب سالسل التوريد (٢٠١٦)

يواصل العالم استخدام 
املوارد الطبيعية 

بشكل غري مستدام

٢٠١٠

قبل جائحة كوفيد-١٩

تبعات جائحة كوفيد-١٩
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املجتمع العاملي يرتاجع 
عن االلتزامات املطلوبة 

لعكس مسار   أزمة املناخ

املناخ  لتغرّي  للتصّدي  إجراءات عاجلة  اتخاذ 
وآثاره

كان عام ٢٠١٩ ثاني أشد السنني 
احرتاراً منذ أن بدأ 

تسجيل درجات الحرارة

من املتوقع ارتفاع درجة الحرارة 
العاملية بما يصل 

إىل ٣٫٢ درجة مئوية 
بحلول عام ٢١٠٠

يمكن أن تؤدي جائحة 
كوفيد-١٩ إىل انخفاض 
بنسبة ٦٪  يف انبعاثات 

غازات االحتباس الحراري 
لعام ٢٠٢٠

ما زلنا نقِرص عن نسبة ٧٫٦ ٪ 
من التخفيض السنوي املطلوب البقاء 

االحرتار العاملي ضمن ١٫٥ درجة مئوية

الحرائق األعاصري الفيضانات
الربية الكربى 

حاالت 
الجفاف 

يؤثر عىل أكثر من 

٣٩ مليون شخص 
يف ٢٠١٨

يستمر تغري املناخ يف دفع 

تفاقم الكوارث الطبيعية 

من حيث تواترها وحدتها 

ال تتوفر اسرتاتيجيات 

وطنية متوائمة 
مع إطار سينداي للحد من 

مخاطر الكوارث إال لدى ٨٥ بلداً 

٢٠٠

صفر

٢٠١٦

٤٠٠

٦٠٠

٨٠٠

التمويل املناخي: يستمر 
تجاوز االستثمار 

يف الوقود األحفوري 
االستثمار يف األنشطة 

املتعلقة باملناخ

الوقود
األحفوري

التمويل
املناخي

٧٨١
بليون
دوالر

٦٨١
بليون
دوالر

قبل جائحة كوفيد-١٩

تبعات جائحة كوفيد-١٩

غازات 
االحتباس
الحراري
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٪١,٥٥

٪١,١١

٪٣٠,٥
٪٤٦,٠٪٤٤,٨

٢٠٠٠٢٠١٥٢٠١٩

واستخدامها  البحرية  واملوارد  والبحار  املحيطات  حفظ 

املستدامة التنمية  لتحقيق  مستدام  نحو  عىل 

من املتوقع أن ترتفع حموضة املحيطات 
بنسبة ١٠٠-١٥٠ ٪

بحلول عام ٢١٠٠، مما سيؤثر عىل 
نصف الحياة البحرية جميعها

الحموضة قوة الهيدروجني

قد يكون التخفيض الحاد يف النشاط البرشي 
الناتج عن جائحة كوفيد-١٩ 

فرصًة الستعادة املحيطات صحتها

وّقع ٩٧ بلداً عىل اتفاق تدابري دولة امليناء، 
وهو االتفاق الدويل امللزم األول بشأن 

الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم

ارتفعت مساحة مناطق 
التنوع البيولوجي البحري الرئيسية 

يف العالم التي تغطيها مناطق محمية 

تساهم مصائد 
األسماك املستدامة 

يف الناتج املحيل اإلجمايل

الدول الجزرية 
الصغرية النامية

أقل البلدان 
ً نموا

١٠ أضعاف املتوسط العاملي

يستمر تحمض املحيطات يف تهديد 
البيئة البحرية وخدمات 

النظم اإليكولوجية

ثاني أكسيد

الكربون

قبل جائحة كوفيد-١٩

تبعات جائحة كوفيد-١٩
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نحو  عىل  استخدامها  وتعزيز  وترميمها  الربية  اإليكولوجية  النُظم  حماية 
التصّحر، ووقف  الغابات عىل نحو مستدام، ومكافحة  مستدام، وإدارة 

البيولوجي التنوع  تدهور األرايض وعكس مساره، ووقف فقدان 

يقِرص العالم  
عن بلوغ غايات عام ٢٠٢٠ املتمثلة
يف وقف فقدان التنوع البيولوجي

أكثر من  ٠٠٠ ٣١ 
نوع مهدد باالنقراض

٢٧٪  من األنواع املدرجة يف 
القائمة الحمراء لدى االتحاد الدويل 

لحماية الطبيعة والتي يزيد 
عددها عىل ٠٠٠ ١١٦ نوع 

مما يمثل

يعطل االتجار بأشكال الحياة  الربية 
النظم اإليكولوجية ويسهم 
يف انتشار األمراض املعدية

من املحتمل أن يكون البانغولني 
هو الحيوان الوسيط الذي نقل 

الفريوس التاجي إىل اإلنسان

تم عاملياً ضبط ما يقرب من
 ٠٠٠ ٣٧٠ من البانغولني 

(٢٠١٤-٢٠١٨)

تدهورت نوعية بليوني هكتار 
من األرايض عىل كوكب األرض، 

مما يؤثر عىل 
نحو ٣٫٢ باليني من الناس، 

ويدفع باألنواع إىل االنقراض، 
ويضاعف من حدة تغري املناخ

تستمر مناطق الغابات يف الرتاجع
بمعدل ينذر بالخطر، 

وذلك أساساً بسبب 
التوسع الزراعي 

يُدمر كل عام ما مجموعه 
١٠ ماليني من هكتارات الغابات 

(٢٠١٥-٢٠٢٠)

لم يكن يسري عىل الطريق السليم لتحقيق 
الغاية الوطنية املتعلقة بدمج التنوع البيولوجي 

يف التخطيط الوطني إال ثلث البلدان من أصل ١١٣ بلداً 

قبل جائحة كوفيد-١٩

تبعات جائحة كوفيد-١٩
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التشجيع عىل إقامة مجتمعات مساملة وشاملة للجميع من أجل تحقيق التنمية 
املستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إىل العدالة، وبناء مؤسسات فّعالة 

وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع عىل جميع املستويات

يف كل يوم، 
يقتل ١٠٠ مدني 
يف نزاعات مسلحة 

عىل الرغم من الحماية 
التي يوفرها القانون الدويل

تهدد اآلثار املرتتبة عىل كوفيد-١٩ 
السالم واألمن العامليني

يف عام ٢٠١٩، تجاوز عدد األشخاص الهاربني 

من الحرب واالضطهاد والنزاع ٧٩٫٥  مليون 

شخص، وهو أعىل مستوى تم تسجيله عىل اإلطالق

٦٠ ٪ من البلدان لديها سجون مكتظة، 

مما يزيد من مخاطر انتشار كوفيد-١٩

كان انخفاض معدل جرائم القتل 
ً عىل املستوى العاملي بطيئا

٥٫٩ لكل 
١٠٠ ألف

 من السكان
 (٢٠١٥) 

٥٫٨ لكل 
١٠٠ ألف

 من السكان
 (٢٠١٨) 

مما يعني سقوط
 ٠٠٠ ٤٠٠ ضحية لجرائم القتل 

يف جميع أنحاء العالم

اعتمد ١٢٧ بلداً 

قوانني تتعلق بالحق 

يف الحصول عىل املعلومات 
أو 

بحّرية املعلومات

قبل جائحة كوفيد-١٩

تبعات جائحة كوفيد-١٩
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العاملية  الرشاكة  وتنشيط  التنفيذ  وسائل  تعزيز 
املستدامة التنمية  تحقيق  أجل  من 

بلغ صايف 
املساعدة اإلنمائية 

الرسمية 
١٤٧٫٤  بليون 

دوالر 
يف عام ٢٠١٩، 

وهو رقم بقي دون 
تغيري تقريباً 

باملقارنة 
بعام ٢٠١٨

باملقارنة 
بعام ٢٠١٨

٪١,٣

لكن املعونة 
املقدمة 
ألفريقيا 
ارتفعت 

٪٢,٦

كما ارتفعت  
املعونة املقدمة 

ً ألقل البلدان نموا

باملقارنة 
بعام ٢٠١٨

من املتوقع أن تهبط 
التحويالت إىل البلدان ذات الدخل املنخفض 
والدخل املتوسط والتي تعترب رشيان الحياة 

االقتصادي لكثري من األرس الفقرية 

٤٤٥ بليون دوالر  يف عام ٢٠٢٠

٪٥٠

بلغ التمويل الدويل 
للبيانات واإلحصاءات 

٦٩٠ مليون دوالر يف عام ٢٠١٧

لم يتحقق إال 
نصف املستوى 

الذي يتعني بلوغه

البلدان
املتقدمة
 ٣٣,٦ 

البلدان
النامية
 ١١,٢ 

االشرتاكات بشبكات 
النطاق العريض الثابت 

لكل ١٠٠ من السكان 
يف عام ٢٠١٩

من املتوقع أن ينخفض 
االستثمار األجنبي 

املبارش العاملي بنسبة تصل 
إىل ٤٠ ٪ يف عام ٢٠٢٠

 ٥٥٤ بليون دوالر  يف عام  ٢٠١٩

قبل جائحة كوفيد-١٩

تبعات جائحة كوفيد-١٩
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قبل جائحة كوفيد-١٩

تبعات جائحة كوفيد-١٩

يتعرض األطفال بشكل منتظم 
ألشكال متعددة من العنف

من العدوان 
النفيس أو البدني 

يف املنزل 

يعاني ما يقرب من 

٨ من كل ١٠ أطفال 

(١-١٤ سنة)

ما يقرب من ثلث 

ضحايا االتجار

 املكتشفني هم من األطفال

 
(٢٠١٦)

  

استناداً إىل بيانات من ٦٩ بلداً، معظمها 
من البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل

سيتعرض ماليني األطفال والشباب 
آلثار األزمة بصورة تغري حياتهم 

يقدر عدد األطفال الذين 

فقدوا وجباتهم املدرسية 

بحوايل  ٣٧٩ مليون طفل 

بسبب إغالق املدارس 

خالل فرتة الجائحة

من املرجح أن ينعكس 
اتجاه املكاسب العاملية 

املتعلقة بالحد من 
عمالة األطفال 
ألول مرة منذ 

٢٠ سنة

يفقد البالغون 

من العمر ٨٠ عاماً 
حياتهم بسبب الفريوس 

التاجي بمعدل يبلغ 
خمسة أضعاف 
املعدل املتوسط 

يمكن لألزمة 
أن ترّسخ 

أنماط التمييز 
الحالية 

تعرض
 ٣ من كل ١٠ أشخاص 

من ذوي اإلعاقة 
إىل التمييز ضدهم
(٢٠١٤-٢٠١٩) 

عدم ترك أي أحد خلف الركب
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القضاء عىل الفقر بجميع 
أشكاله يف كل مكان

التقدم حنو  )كوفيد-19(، كان  لعام 2019  التاجي  الفريوس  تفشي جائحة  قبل  حىت 
حتقيق اهلدف 1 قد تباطأ، ومل يكن العامل يسري على املسار الصحيح إلهناء الفقر املدقع 
حبلول عام 2030. أما اآلن وقد بات العامل يتوقع أسوأ التداعيات االقتصادية منذ فرتة 
“الكساد الكبري”، فإن عشرات املاليني من الناس سُيدفعون مرة أخرى إىل براثن الفقر، مما 
يفسد ما حتقق من حتسني مطرد خالل سنني. ومع بدء اتضاح اآلثار االقتصادية للجائحة 
والضعفاء  الفقراء  حلماية  القوية  االجتماعية  احلماية  نظم  توفري  أمهية  فإن  أقوى،  بشكل 

أصبحت أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. وكذلك شأن احلاجة للتأهب الفعال للطوارئ، 
سواء للجوائح أو األخطار األخرى اليت تتسبب بالكوارث. 

جائحة كوفيد-19 تغري التوقعات بشأن الهدف العاملي املتمثل بإنهاء الفقر املدقع

عام  املائة يف  مدقع من 15.7 يف  فقر  يعيشون يف  الذين  العامل  نسبة سكان  اخنفضت 
2010 إىل 10.0 يف املائة يف عام 2015. على أن وترية احلد من الفقر آخذة يف التباطؤ 
يف العامل ككل. وتشري تقديرات التنبؤ اآلين إىل أن معدل الفقر العاملي يف عام 2019 يبلغ 

8.2 يف املائة.
وحىت قبل تفشي جائحة كوفيد-19، أشارت توقعات خط األساس إىل أن 6 يف املائة من 
سكان العامل سيستمرون يف العيش يف فقر مدقع يف عام 2030، ولن يتمكنوا من حتقيق 
غاية القضاء على الفقر. وعلى افرتاض أن اجلائحة ستبقى على املستويات املتوقعة حالياً 
وأن النشاط سيعود إىل ما كان عليه يف وقت الحق من هذه السنة فإن من املتوقع أن يكون 
معدل الفقر 8.8 يف املائة يف عام 2020. وهذه هي املرة األوىل اليت يرتفع فيها معدل 
جائحة  وبسبب   .2017 عام  مستوى  سيقارب  وهو   ،1998 عام  منذ  العاملي  الفقر 
كوفيد-19، سيضاف ما يقدر بــــــ 71 مليون شخص إىل أعداد الذين يعيشون يف فقر 
مدقع. ومن املتوقع أن تشهد منطقتا جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى أكرب 
ارتفاع يف معدل الفقر املدقع، إذ سيكون هناك، على التوايل، 32 مليوناً و26 مليوناً من 

األشخاص اإلضافيني يعيشون دون اخلط الدويل للفقر نتيجة للجائحة.

من املتوقع أن يشهد الفقر بني العمال زيادة حادة نتيجة للجائحة يف اليوم 

اخنفضت حصة عمال العامل الذين يعيشون يف فقر مدقع مبقدار النصف على مدى العقد 
املاضي، أي من 14.3 يف املائة يف عام 2010 إىل 7.1 يف املائة يف عام 2019. على 
أن وترية التقدم تباطأت منذ عام 2013، مما تطلب جتديد اجلهود وتنشيطها لبلوغ غاية 
عام 2030. عالوة على ذلك، من املتوقع أن تؤدي تأثريات جائحة كوفيد-19 إىل الدفع 
مباليني آخرين من الناس إىل براثن الفقر. اعتباراً من نيسان/أبريل 2020، أثرت عمليات 
إغالق أماكن العمل املوصى هبا أو املفروضة حول العامل على 81 يف املائة من أرباب العمل 

و66 يف املائة من العاملني حلساهبم اخلاص، مما حّد بشدة من العمالة والدخل.
أدلة بدأ  العمال قد ُردمت تقريباً، ولكن هناك  الفقر بني  الثغرة بني اجلنسني يف  وكانت 
ظهورها تشري إىل أن النساء يتأثرن بشكل غري متناسب باجلائحة. ويتعرض العمال الشباب 
للفقر بشكل أكثر منهجية من البالغني، نتيجة لعدم كفاية الدخل وضعف نوعية الوظائف. 
ويف عام 2019، كان 12.8 يف املائة من العمال الذين ترتاوح أعمارهم بني 15 و24 
عاماً يعيشون يف فقر، مقارنة مبا نسبته 6.3 يف املائة من العمال الذين تزيد أعمارهم عن 
24 عاماً، ومل يشهد الفرق بني الشباب والبالغني يف معدالت الفقر بني العمال إال نقصاً 
هامشياً منذ عام 2000. ومن املرجح أن تتفاقم هذه التفاوتات بسبب أزمة كوفيد-19، 
اليت أدت بالفعل إىل زيادة حادة يف البطالة والعمالة الناقصة، وإىل اخنفاض يف دخل العمال 

وحتديات فيما يتعلق جبودة العمال.

نسبة السكان العاملني الذين يعيشون عىل أقل من ١,٩٠ دوالر يف اليوم، ٢٠١٠ و٢٠١٩ 
(نسبة مئوية)

٧,١
١٤,٣

املجموع

٦,٩

١٤,٥

الرجال

٧,٥

١٤,١

النساء

٦,٣
١٣,٢

البالغون

٦,١
١٣,٠

الرجال البالغون

٦,٦
١٣,٤

النساء البالغات

١٢,٨
١٩,٨

الشباب

١٢,٥
الشبان١٩,٦

١٣,٣
٢٠,١

الشابات

صفر ٥ ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٥

٢٠١٠ ٢٠١٩

نسبة األشخاص الذين يعيشون عىل أقل من ١,٩٠ دوالر يف اليوم، ٢٠١٠-٢٠١٥، التنبؤ 
اآلني لعام ٢٠١٩ وتوقعات ما قبل جائحة كوفيد-١٩ وما بعدها (نسبة مئوية)

١٥,٧

١٠,٠

٨,٢

٧,٧ ٧,٤

٨,٨ ٨,٧

صفر

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٠١٠ ٢٠١٥ ٢٠١٩ ٢٠٢٠
توقعات

٢٠٢١
توقعات

توقعات ما قبل جائحة كوفيد-١٩ التوقعات الحالية
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تختلف تغطية الحماية االجتماعية بشكل كبري عرب املناطق، وقد أمىس كثري من السكان مكشوفني أمام األزمة الراهنة

سيكون جلائحة كوفيد-19 عواقب اقتصادية فورية وطويلة األجل على الناس يف مجيع أحناء 
العامل. ومن الضروري أن تتوفر نظم قوية للحماية االجتماعية ختفف من اآلثار ومتنع وقوع 
كثري من الناس يف براثن الفقر. ومع ذلك، مل يستفد ما نسبته 55 يف املائة من سكان 
العامل - أي حنو 4 باليني من الناس - من أي شكل من أشكال احلماية االجتماعية يف 
عام 2016. ومل حيصل على تغطية استحقاقات البطالة إال ما نسبته 22 يف املائة من 
العمال العاطلني عن العمل. وحىت شباط/فرباير 2020، مل يكن هناك برامج للحماية من 
البطالة تستند إىل تشريعات وطنية إال لدى 87 بلداً. ومن أصل هذه البلدان، مل تكن 

تغطية العاملني حلساهبم اخلاص متاحة إال يف 34 بلداً.
مدفوعات  ويتلقى  املناطق.  عرب  بشكل كبري  البطالة  استحقاقات  تغطية  مدى  وخيتلف 
البطالة نصُف العاطلني عن العمل يف أسرتاليا ونيوزيلندا، وتنخفض هذه النسبة إىل 44 يف 
املائة يف أوروبا وأمريكا الشمالية. ويف املقابل، ال يتلقى مدفوعات البطالة إال 3 يف املائة 
أمريكا  املائة يف  الكربى، و12 يف  الصحراء  أفريقيا جنوب  العمل يف  عن  العاطلني  من 

الالتينية ومنطقة البحر الكارييب.
وباملثل، تظهر بقوة االختالفات بني املناطق يف تغطية استحقاقات املساعدة االجتماعية 
النقدية للفئات الضعيفة - األطفال واألشخاص يف سن العمل وكبار السن غري احملميني 
خبطط املسامهة يف احلماية االجتماعية. ويتلقى 61 يف املائة من األشخاص يف هذه الفئات 
وسط  يف  املائة  يف   4 نسبته  مبا  مقارنة  الشمالية،  وأمريكا  أوروبا  يف  نقدية  استحقاقات 

وجنوب آسيا.

تؤثر الكوارث عىل أقل البلدان نمواً بشكل غري متناسب

إىل جانب املخاطر األخرى مثل األعاصري والفيضانات والزالزل وحرائق الغابات، تتسبب 
املخاطر البيولوجية من قبيل جائحة كوفيد-19 بالكوارث وتؤدي إىل تفاقم الفقر. واستناداً 
إىل أحدث التقارير املنبثقة عن عملية رصد إطار سينداي يف 80 بلداً يف عام 2018، 
ُنسب إىل الكوارث 458 23 حالة وفاة و164 2 شخصاً مفقوداً. وأبلغ 63 بلداً عن 
بليون  املائة )17.1  منها 73 يف  بليون دوالر،  بلغت 23.6  مباشرة  اقتصادية  خسائر 

دوالر( يف القطاع الزراعي و16 يف املائة )3.8 باليني دوالر( يف قطاع اإلسكان. 
وقد تأثرت أقل البلدان منواً بشكل غري متناسب بالكوارث يف عام 2018. ومع أن البلدان 
األقل منواً الـــ 17 اليت أبلغت عن خسائر متصلة بالكوارث ال متثل إال ما نسبته 14 يف املائة 
من جمموع سكان البلدان الـــ 80 اليت أبلغت عن هذه اخلسائر، فإهنا شهدت أكثر من 29 
يف املائة من إمجايل الوفيات املبلغ عنها ومن جمموع املفقودين بسبب الكوارث. كما أن 
حجم  حيث  من  منواً  البلدان  ألقل  بالنسبة  أكرب  للكوارث كانت  االقتصادية  اآلثار 
اقتصاداهتا. فقد شكلت البلدان األقل منواً الـــ 17 اليت أبلغت عن خسائر اقتصادية، 2 يف 
املائة من الناتج احمللي اإلمجايل جلميع البلدان اليت أبلغت عن هذه اخلسائر، لكنها تعرضت 

إىل ما نسبته 10 يف املائة من إمجايل اخلسائر االقتصادية املباشرة.

حصة أقل البلدان نمواً من الخسائر البرشية واالقتصادية املبلغ عنها بسبب الكوارث، 
مقارنة بحصة أقل البلدان نمواً من إجمايل السكان والناتج املحيل اإلجمايل للبلدان التي 

أبلغت عن خسائر، ٢٠١٨ (نسبة مئوية)
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١٠

مجموع السكان الوفيات واألشخاص
املفقودون

مجموع الناتج 
املحيل اإلجمايل

الخسائر االقتصادية
 املبارشة

صفر

١٠

٢٠

٣٠

نسبة السكان الضعفاء الذين يتلقون استحقاقات املساعدة االجتماعية النقدية، 
واألشخاص العاطلني عن العمل الذين يتلقون استحقاقات نقدية للبطالة، ٢٠١٦ 

(نسبة مئوية)

العاطلون عن العمل السكان الضعفاء

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠

٢٥
٢٢

٦١
٤٤

٤٦
٥٠

٣٩
١٢

٢٧
٢٥

٤
٧

٣

العالم

أوروبا وأمريكا الشمالية

أسرتاليا ونيوزيلندا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

رشق وجنوب رشق آسيا

وسط آسيا وجنوبها

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

ملحوظة: ال تظهر البيانات الخاصة بشمال أفريقيا وغرب آسيا وأوقيانوسيا (باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا) بسبب 
انخفاض تغطية السكان بالبيانات املتاحة, وال تظهر بيانات استحقاقات البطالة يف وسط وجنوب آسيا بسبب

انخفاض تغطية السكان بهذه البيانات يف جنوب آسيا.
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القضاء عىل الجوع 
وتوفري األمن الغذائي 

والتغذية املحّسنة وتعزيز 
الزراعة املستدامة

ال يزال القضاء على اجلوع وحتقيق األمن الغذائي ميثالن حتدياً، وخاصًة يف أعقاب أزمة 
كوفيد-19. فعلى الصعيد العاملي، ال يزال اجلوع وانعدام األمن الغذائي يف ازدياد، كما 
التأثري على ماليني األطفال. ومن املرجح أن يزداد الوضع سوًءا  يستمر سوء التغذية يف 
بسبب التباطؤ االقتصادي والتعطالت النامجة عن ركود تسببت به اجلائحة. وباإلضافة إىل 
جائحة كوفيد-19، ال يزال انتشار اجلراد الصحراوي يف ستة بلدان يف شرق أفريقيا واليمن 
احلاد.  الغذائي  األمن  انعدام  بالفعل من  مليون شخص  يعاين 35  - حيث  للقلق  مثرياً 

وللتخفيف من التهديدات اليت تشكلها اجلائحة على السكان الضعفاء، حتتاج البلدان إىل 
الغذائية،  اإلمدادات  وتعزيز سالسل  التجارة،  تدفق  على  للحفاظ  فورية  إجراءات  اختاذ 

وزيادة اإلنتاج الزراعي. 

من املرجح أن تتفاقم الزيادات األخرية يف انعدام األمن الغذائي نتيجة لجائحة كوفيد-19

منذ عام 2014، ظل معدل انتشار نقص التغذية )انعدام األمن الغذائي بصورة مزمنة( 
على الصعيد العاملي دون تغيري عملياً، مبعدل يقّل بعض الشيئ عن 11 يف املائة. غري أن 
العدد اإلمجايل لألشخاص الذين يعانون من اجلوع ارتفع ببطء لعدة سنوات متتالية. ويف 
عام 2019، كان 690 مليون شخص يعانون من نقص التغذية، ارتفاعاً مما يقارب 60 

مليون شخص يف عام 2014.
وال يضمن القضاء على اجلوع وحده حصول اجلميع على ما يكفي من الغذاء املغذي. 
ويقدر أن حنو 25.9 يف املائة من سكان العامل - أي بليونان من الناس - تأثروا بانعدام 
األمن الغذائي املعتدل أو احلاد يف عام 2019، بزيادة على نسبة 22.4 يف املائة يف عام 
أن  املعتدل  الغذائي  األمن  انعدام  من  يعانون  الذين  األشخاص  مبقدور  وليس   .2014
حيصلوا على نظام غذائي صحي متوازن على أساس منتظم، وذلك لقلة الدخل أو بسبب 
قيود أخرى على املوارد. ويكثر أن تنفذ األغذية لدى الذين يواجهون انعدام األمن الغذائي 
احلاد - حوايل 750 مليون شخص، وهم، يف أسوأ األحوال، ميضون يوماً أو أياماً دون 
تناول أي طعام. وتعزى الزيادة األخرية يف انعدام األمن الغذائي بالدرجة األوىل إىل تفاقم 
األوضاع يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ويف أمريكا الالتينية. كما تشري تقديرات الفرتة 
2016-2019 إىل أن معدل انعدام األمن الغذائي كان أعلى بني النساء البالغات منه 

باملقارنة بالرجال يف مجيع املناطق.

وإىل جانب النزاعات والصدمات املناخية وأزمة اجلراد، تشكل جائحة كوفيد-19 هتديداً 
إنتاج  الشرائية والقدرة على  القدرة  الغذائية، وتقلل بشكل غري مباشر من  للنظم  إضافياً 
الغذاء وتوزيعه، مما يؤثر على السكان األشد ضعفاً. ويف عام 2020، وبسبب جائحة 

كوفيد-19، ميكن أن يتعرض لنقص التغذية 130 مليون شخص إضايف.

يترضر بشدة من آثار الجائحة صغاُر منتجي األغذية، وهم محرومون أصالً  

يلعب صغار املزارعني دوراً حامساً يف إنتاج الغذاء يف مجيع أحناء العامل، مع أهنم يواجهون بشكل 
روتيين صعوبات يف الوصول إىل األراضي واملوارد اإلنتاجية األخرى، فضالً عن احلصول على 
املعلومات واخلدمات املالية ودخول األسواق واحلصول على الفرص. وتشري البيانات املتاحة إىل 
أن حصة صغار املنتجني من بني مجيع منتجي األغذية يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية ترتاوح 
بني 40 يف املائة و85 يف املائة. ومع ذلك، فإن إنتاجيتهم أقل بشكل منهجي، يف املتوسط، 
من إنتاجية املنتجني األكرب حجماً، ويقل دخلهم يف معظم البلدان عن نصف دخل نظرائهم 

األكرب، وهو ما توضحه البيانات املأخوذة من بلدان خمتارة.
الشركات  إغالق  يف  التاجي  الفريوس  انتشار  ملنع  هبا  املعمول  اإلغالق  تدابري  تسببت  وقد 
الغذائية بنقل  املواد  أبواهبا، وال ُيسمح يف كثري من األحيان لصغار منتجي  واألسواق احمللية 

منتجاهتم إىل املستهلكني.
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هناك حاجة ماسة إىل إجراءات عاجلة لحماية الوضع الغذائي لألطفال األشد ضعفاً أثناء الجائحة 

يُزيد نقص التغذية املزمن، أو التقزم، من خطر تعرض األطفال للوفاة بسبب اإلصابات 
املعدية الشائعة؛ كما أنه يرتبط بضعف النماء املعريف. وقد اخنفضت نسبة األطفال دون 
سن اخلامسة الذين يعانون من التقزم من 32 يف املائة يف عام 2000 إىل 23 يف املائة يف 
عام 2015 مث إىل 21 يف املائة يف عام 2019. على أنه ال يزال هناك 144 مليون طفل 
دون سن اخلامسة يعانون من التقزم يف عام 2019. ويعيش ثالثة أرباع هؤالء األطفال يف 
منطقتني فقط مها جنوب آسيا )39 يف املائة( وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى )36 يف 
املائة(. وهناك حاجة إىل مزيد من اجلهود املكثفة لتحقيق الغاية العاملية املتمثلة يف خفض 
عدد األطفال املصابني بالتقزم إىل 99 مليون طفل حبلول عام 2025 وإىل 82 مليون 

حبلول عام 2030.
ويف عام 2019، كان 6.9 يف املائة )أو 47 مليون( من األطفال دون سن اخلامسة يعانون 
من اهلزال، أو نقص التغذية احلاد، وهو حالة تنجم عن قلة تناول املغذيات وعن اإلصابة 
باألمراض. وهذه النسبة أعلى بكثري من الغاية العاملية لعام 2025 واحملددة مبا نسبته 5 يف 
املائة، ومن الغاية العاملية لعام 2030 واحملددة مبا نسبته 3 يف املائة. ويعيش أكثر من نصف 
األطفال الذين يعانون من اهلزال يف وسط آسيا وجنوهبا، وهي املنطقة الوحيدة اليت يزيد فيها 

معدل االنتشار على 10 يف املائة. 
القيود  بسبب  احلالية وذلك  األزمة  أكرب خالل  ومناؤهم خلطر  األطفال  منو هؤالء  ويتعرض 
املفروضة على احلصول على نظام غذائي تغذوي وعلى الوصول إىل خدمات التغذية األساسية.

يستمر تراجع االستثمار يف الزراعة بالنسبة إىل مستوى مساهمتها يف 
االقتصاد

ميكن لالستثمار العام يف الزراعة تعزيز اإلنتاجية واجتذاب االستثمار اخلاص واملساعدة يف 
مقارنة مبسامهة  الزراعة  احلكومة يف  اخنفض نصيب مسامهة  وقد  الفقر واجلوع.  من  احلد 
القطاع يف الناتج احمللي اإلمجايل - أي ما يُعرف باسم مؤشر التوجه الزراعي - من 0.42 
يف عام 2001 إىل 0.31 يف عام 2015 مث إىل 0.28 يف عام 2018 يف مجيع أحناء 
من مجيع  للزراعة  املخصصة  القطاعية  املعونة  اخنفضت حصة  نفسه،  الوقت  ويف  العامل. 
اجلهات املاحنة من حوايل 25 يف املائة يف منتصف الثمانينات إىل 5 يف املائة فقط يف عام 
2018، مما ميثل 12.8 بليون دوالر. ويرجع اخنفاض املعونة الزراعية إىل التحول يف تركيز 
املال  رأس  وبناء  احلوكمة،  حتسني  مثل  االجتماعي،  القطاع  مسائل  إىل  املاحنة  اجلهات 

االجتماعي، ومساعدة الدول اهلشة.

يف عام 2019، كان تزايد أسعار الغذاء يتمركز يف الغالب يف أفريقيا 
جنوب الصحراء الكربى  

تركزت الزيادات احلادة يف أسعار املواد الغذائية إىل حد كبري يف أفريقيا جنوب الصحراء 
الكربى يف عام 2019، مدفوعة بصدمات اإلنتاج، وصعوبات االقتصاد الكلي، والنزاعات 
املطّولة. ويف شرق أفريقيا، تسببت األحوال املناخية املتطرفة خبفض اإلنتاج الزراعي وبإعاقة 
ووّلد  األساسية.  احملاصيل  أسعار  وارتفاع  األسواق  إمدادات  تقلص  إىل  أدى  مما  النقل، 
الطلب اإلقليمي القوي على الصادرات ضغطاً تصاعدياً إضافياً على األسعار. ويف غرب 
أفريقيا، استمر انعدام األمن األهلي يف إعاقة أنشطة األسواق، مما أثر سلباً على أسعار املواد 
الغذائية. ويف اجلنوب األفريقي، وصلت األسعار إىل مستويات قياسية بسبب الصدمات 
النامجة عن األحوال اجلوية وبسبب حتديات اقتصادية كبرية مشلت فيما مشلته اخنفاضاً قوياً 
يف قيمة العمالت احمللية. كما ساهم اخنفاض قيمة العمالت احمللية يف ارتفاع أسعار املواد 
الغذائية يف مناطق أخرى، مثل أمريكا الالتينية. ويف عام 2020، أدت طفرة ارتفاع الطلب 
على األغذية وتعطالت سالسل التوريد اليت حركتها جائحة كوفيد-19 إىل زيادة أسعار 

األغذية يف عدة بلدان يف النصف الثاين من آذار/مارس ويف نيسان/أبريل. 

*  باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا.

**  باستثناء اليابان. 

***  بما يف ذلك تقديرات تقترص عىل الواليات املتحدة األمريكية وحدها، فرتات الثقة غري متوفرة.

ملحوظة:  تغطية البيانات منخفضة بالنسبة ألوروبا، لذا هي غري مدرجة يف الرسم البياني.

نسبة األطفال دون سن الخامسة املتأثرين بالتقزم والهزال، ٢٠١٩ (نسبة مئوية)

٦٠ ٤٠ ٢٠ صفر ٢٠

٢١,٣ العالم٦,٩ 

٢,٦ أمريكا الشمالية***٠,٤ 

١٢,٣ رشق وجنوب رشق آسيا**٤,٢ 

١٥,٢ شمال أفريقيا وغرب آسيا ٥,٥ 

٣٠,٧ وسط آسيا وجنوبها ١٣,٨

٣١,١ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ٦,٣ 

٣٨,٤ أوقيانوسيا*٩,٥ 

التقزم الهزال
فرتات الثقة ٩٥ يف املائة

٩,٠  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ١,٣ 

نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من فرط الوزن، ٢٠١٩ (نسبة مئوية)

صفر ٤ ٨ ١٢ ١٦

العالم

وسط آسيا وجنوبها ٢,٧ 

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

رشق وجنوب رشق آسيا**٦,٨ 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

أمريكا الشمالية٨,٩ 

أوقيانوسيا*٩,٤ 

شمال أفريقيا وغرب آسيا  ٩,٩ 

 ٧,٥

 ٥,٦

 ٣,٦

فرتات الثقة ٩٥ يف املائة

*  باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا.

**  باستثناء اليابان. 

ملحوظة:  تغطية البيانات منخفضة بالنسبة ألوروبا، لذا هي غري مدرجة يف الرسم البياني.

يتزايد معدل إصابة صغار األطفال بفرط الوزن، مما يعترب إشارة تُحّذر من وقوع مشاكل صحية يف املستقبل

يُعرتف بفرط الوزن يف مرحلة الطفولة كمشكلة عاملية يف جمال الصحة العامة بسبب تأثريه 
الضار على إمكانات اإلصابة باألمراض احلادة واملزمنة، وعلى التنمية الصحية، واإلنتاجية 
االقتصادية لألفراد واجملتمعات. ويف عام 2019، بلغت نسبة األطفال دون سن اخلامسة 
الذين يعانون من فرط الوزن 5.6 يف املائة )أو 38 مليون من األطفال( يف مجيع أحناء 
العامل. وميثل معدل االنتشار العاملي احلايل مستوى متوسطاً من الشدة، مما يشري إىل وجوب 

اختاذ إجراءات وقائية عاجلة موجهة هلذه الفئة األصغر سناً بني السكان.
يتصل بسوء  مزدوجاً  ما يتعايش فرط الوزن واهلزال بني السكان، ومها يعتربان عبئاً  وكثرياً 
التغذية. وعلى سبيل املثال، يف مشال أفريقيا وجنوب شرق آسيا يف عام 2019، كان معدل 
انتشار اهلزال 7.2 يف املائة و8.2 يف املائة على التوايل، بينما كان معدل انتشار فرط الوزن 

11.3 يف املائة و7.5 يف املائة على التوايل. 



28تقريـر أهـداف التنميـة املستدامـة، 2020 

ضمان تمتّع الجميع بأنماط 
عيش صحية وبالرفاهية يف 

جميع األعمار

استمر التقدم يف كثري من جماالت الصحة حىت هناية عام 2019، ولكن معدله مل يكن 
لتحقيق معظم غايات اهلدف 3. وتؤدي جائحة كوفيد-19 إىل مزيد من ابتعاد  كافياً 
حاالت  يف  السريعة  الزيادة  وتتسبب  الغايات.  تلك  لبلوغ  الصحيح  املسار  عن  التقدم 
اإلصابة بالفريوس التاجي يف خسارة كبرية يف األرواح، وتطغى بثقلها على العديد من النظم 
الصحية، كما تعطل اخلدمات الصحية األساسية والتدخالت املنقذة للحياة. وقد أصبح 
الناس عاجزين عن الذهاب إىل مرافق الرعاية الصحية أو خيشون الذهاب إليها اللتماس 
خدمات من قبيل الفحوصات والتحصينات وحىت اللتماس الرعاية الطبية العاجلة. وميكن 
هلذا كله أن يؤدي إىل عواقب قاتلة وأن يهدد ما حتقق خالل العقود املاضية من حتسني يف 

النتائج الصحية. 

ويف كثري من البلدان، يطرح تفشي اجلائحة أيضاً خماوف تتعلق بالتأهب حلاالت الطوارئ 
الصحية وخدمات التحصني. وينطبق هذا بشكل خاص على البلدان اليت تعجز نظمها 
الصحية  الرعاية  العاملني يف جمال  نقص  بسبب  الطلب  الطفرة يف  مواجهة  الصحية عن 

واملعدات واللوازم الطبية.

إذ لم تُتخذ إجراءات عاجلة، فإنه يمكن لجائحة كوفيد-19 أن تعكس مسار ما تحقق خالل السنني من تقدم يف الحد من الوفيات النفاسية ووفيات األطفال  

أحرز تقدم يف الصحة النفاسية. واخنفضت الوفيات النفاسية بنسبة 38 يف املائة بني عامي 
2000 و2017، أي من 342 حالة وفاة إىل 211 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي 
يف مجيع أحناء العامل. ويف املتوسط، اخنفض معدل الوفيات النفاسية العاملي بنسبة 2.9 يف املائة 
سنوياً خالل هذه الفرتة. ومع ذلك، فإن هذه النسبة تقل عن نصف املعدل السنوي احملدد 
بنسبة 6.4 يف املائة والالزم لتحقيق الغاية العاملية املتمثلة يف 70 حالة وفاة لكل 000 100 
مولود حي حبلول عام 2030. وخالل عام 2017، تويف يومياً ما يقارب 810 من النساء 
الصحراء  جنوب  أفريقيا  منطقتا  ومتثل  والوالدة.  باحلمل  تتعلق  منها  الوقاية  ميكن  ألسباب 

الكربى وجنوب آسيا حنو 86 يف املائة من الوفيات النفاسية على الصعيد العاملي.
وفيات  من  احلد  حنو  واسعة  خطوات  املاضيني،  العقدين  مدى  على  العامل،  خطا  كما 
األطفال. واخنفض املعدل العاملي لوفيات األطفال دون سن اخلامسة من 76 حالة وفاة 
لكل 000 1 مولود حي يف عام 2000 إىل 42 حالة وفاة يف عام 2015، مث إىل 39 
حالة وفاة يف عام 2018. واخنفض معدل وفيات حديثي الوالدة من 31 حالة وفاة لكل 
000 1 مولود حي يف عام 2000 إىل 18 حالة وفاة لكل 000 1 مولود حي يف عام 
2018. وعلى الرغم من هذا التقدم، فقَد حنو 5.3 ماليني من األطفال حياهتم قبل بلوغ 
أو 2.5  الوفيات،  تلك  يقارب نصف  ما  عام 2018 وحده. ووقع  اخلامس يف  عامهم 
مليون، خالل األيام الـــ 28 األوىل من احلياة )فرتة حديثي الوالدة(. وال تزال أفريقيا جنوب 
الصحراء الكربى هي املنطقة اليت لديها أعلى معدل لوفيات لألطفال دون سن اخلامسة: 
ففي عام 2018، تويف طفل واحد من بني كل 13 طفاًل قبل بلوغ سن اخلامسة. وهذا 
املعدل أعلى 16 مرة من املتوسط يف البلدان املرتفعة الدخل. وحبلول عام 2018، كان 
121 بلداً قد حقق بالفعل غاية هدف التنمية املستدامة احملددة لوفيات األطفال دون سن 
اخلامسة، ومن املتوقع أن يلحق هبا 21 بلداً آخر حبلول عام 2030. غري أنه ال يزال يتعني 

إحراز تقدم يف 53 من البلدان، يقع ثلثاها يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى.
الصحية  اخلدمات  وتعطل  الصحية  النظم  إضعاف  يف  جائحة كوفيد-19  استمرار  ومع 
الروتينية وتقييد الوصول إىل النظم الغذائية املغذية واخلدمات التغذوية األساسية، من املتوقع 
حدوث مئات اآلالف من وفيات األطفال دون سن اخلامسة يف عام 2020، إىل جانب 
عشرات اآلالف من الوفيات النفاسية اإلضافية. ووفقاً لدراسة حديثة، إذا تعطلت الرعاية 
الصحية الروتينية واخنفضت إمكانية احلصول على الغذاء، فإن الزيادة يف وفيات األطفال 
واألمهات ميكن أن تكون مدمرة، إذ ميكن لـــ 118 من البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة 
املائة يف وفيات األطفال دون سن  الدخل أن تشهد زيادة ترتاوح بني 9.8 و44.8 يف 
اخلامسة يف الشهر الواحد، وارتفاعاً بني 8.3 إىل 38.6 يف املائة يف الوفيات النفاسية يف 

الشهر الواحد، وذلك على مدى فرتة 6 أشهر.
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*  باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا.
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عطلت أزمة جائحة كوفيد-19 جهود تحصني األطفال يف العالم ككل، مما يمكن أن ترتتب عليه عواقب قاتلة 

ُيسلَّم على نطاق واسع بأن التحصني هو أحد أكثر التدخالت الصحية جناحاً وفعالية من 
اجلرعات  تغطية  نسبة  زادت  وقد  األرواح.  ينقذ ماليني  أنه  إذ  العامل،  التكلفة يف  حيث 
الثالث املطلوبة من لقاح اخلناق والكزاز والسعال الديكي من 72 يف املائة عام 2000 إىل 
86 يف املائة عام 2018. وزادت نسبة تغطية اجلرعة الثانية من اللقاح احملتوي على احلصبة 
من 19 يف املائة عام 2000 إىل 69 يف املائة عام 2018. ويف العام نفسه، مل يتلق ما 
يقدر بــــــ 19.4 مليون طفل هذه اللقاحات األساسية خالل السنة األوىل من احلياة، مما 
يعرضهم خلطر اإلصابة بأمراض قاتلة. عالوة على ذلك، فإن التغطية العاملية للقاح املكورات 
الرئوية املتقاربة، وهو لقاح قادر على احلد بشكل كبري من االلتهاب الرئوي الذي يُعترب قاتاًل 

رئيسياً آخر لألطفال، مل تصل بعد إىل 50 يف املائة. 
آذار/مارس  العامل ككل. ومنذ  األطفال يف  أزمة كوفيد-19 جهود حتصني  وقد عطلت 
2020، تعطلت خدمات التحصني الروتيين لألطفال على نطاق مل يشهده العامل منذ بدء 
البلدان   الربنامج املوسع للتحصني يف السبعينات. وأبلغ أكثر من نصف )53 يف املائة( 
الـ 129 اليت تتوفر فيها البيانات عن تعطالت متوسطة إىل شديدة يف خدمات التحصني 

أو عن تعليق كلي هلا خالل شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل من عام 2020.
إذ  األطفال بشدة،  التحصني ضد احلصبة وشلل  تأثرت محالت  وعلى وجه اخلصوص، 
ُعلقت احلمالت ضد احلصبة يف 27 بلداً وتوقفت احلمالت ضد شلل األطفال يف 38 
بلداً. ويواجه ما ال يقل عن 24 مليون طفل يف 21 من البلدان املنخفضة الدخل خطر 

إضاعة فرص احلصول على لقاحات ضد شلل األطفال واحلصبة والتيفوئيد واحلمى الصفراء 
والكولريا والفريوس العجلي وفريوس الورم احلليمي البشري (HPV) والتهاب السحايا-ألف 
انتشار  عن  الناجتة  احلدود  إغالق  عمليات  تؤدي  ذلك،  على  عالوة  األملانية.  واحلصبة 
البلدان  من   26 عن  يقل  ال  فيما  اللقاحات  يف  متمل  نقص  إىل  جائحة كوفيد-19 

املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل. 

تغطية التحصني يف جميع أنحاء العالم، حسب نوع اللقاح، ٢٠١٠–٢٠١٨ 
(نسبة مئوية)
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لقاح الخناق والكزاز والسعال الديكي

الجرعة الثانية من اللقاح املحتوي عىل الحصبة 

الجرعة الثالثة من لقاح املكوات الرئوية املتقاربة

لقاح فريوس الورم الحليمي البرشي

يمكن أن تشهد معدالت الحمل غري املقصود ارتفاعاً كبرياً يف حال عدم التكفل باستمرارية اللوازم والخدمات الخاصة بتنظيم األرسة

يعترب ضمان أن جتري مجيع الوالدات مبساعدة مهنيني صحيني مهرة جزًءا من اسرتاتيجية 
الصعيد  وعلى  اجلدد.  واملواليد  األمهات  بني  النفاسية  والوفاة  االعتالل  من  للحد  مثبتة 
العاملي، خالل الفرتة 2014-2019، قدم مهنيون صحيون مهرة املساعدة فيما نسبته 
81 يف املائة من الوالدات، مما ميثل ارتفاعاً من النسبة املقابلة البالغة 64 يف املائة يف الفرتة 
2000-2005، وقد حقق كثري من املناطق تغطية شاملة تقريباً. وعلى الرغم من هذا 
التقدم، فإن 60 يف املائة فقط من مجيع الوالدات متت مبساعدة مهنيني صحيني مهرة يف 
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، أما النسبة املقابلة يف جنوب آسيا فقد بلغت 77 يف املائة 
فقط. عالوة على ذلك، من املتوقع أن تشهد أفريقيا جنوب الصحراء الكربى زيادة بنسبة 
15 يف املائة يف الوالدات السنوية بني عامي 2019 و2030. وبافرتاض أن التغطية احلالية 
ستبقى على ما هي اآلن، فإن ما يقدر بــــــ 17 مليون والدة يف أفريقيا جنوب الصحراء 

الكربى لن حيضرها مهنيون صحيون مهرة يف عام 2030. 
كما تساهم تلبية الطلب على تنظيم األسرة بأساليب منع احلمل احلديثة يف حتسني الصحة 
النفاسية وصحة الطفل من خالل منع وقوع حاالت احلمل غري املقصود وغري املتباعد. 
وعلى الصعيد العاملي، ارتفعت نسبة النساء يف سن اإلجناب )15 إىل 49 سنة( الاليت 
شهدن زيادة طفيفة يف تلبية احتياجاهتن اخلاصة بتنظيم األسرة بوسائل منع احلمل احلديثة، 
من 75.7 يف املائة يف عام 2010 إىل 76.8 يف املائة يف عام 2020. وعلى الرغم من 

التقدم احملرز يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى على مدى العقد املاضي، فإن نسبة نساء 
الراغبات يف منع احلمل تتجاوز  املنع احلديثة بني مجيع  املنطقة الاليت يستخدمن وسائل 

55.5 يف املائة. وعلى الصعيد العاملي، يتجاوز عددهن 250 مليون امرأة.
ولوحظ اخنفاض مطرد يف مجيع أحناء العامل يف معدل الوالدات بني املراهقات. فقد اخنفض 
املعدل من 48 والدة سنوياً لكل 000 1 امرأة ترتاوح أعمارهن بني 15 و19 سنة يف عام 
2010 إىل 45 والدة عام 2015 مث إىل 41 والدة عام 2020. وتشمل العوامل املسامهة 
واخنفاض  املراهقني،  بني  واملسؤول  الصحي  واجلنسي  اإلجنايب  للسلوك  تروج  اليت  اجلهود 
 حاالت زواج األطفال، وزيادة إمكانية احلصول على وسائل منع احلمل احلديثة. غري أنه 
ال تزال هناك فوارق صارخة بني املناطق املختلفة: ففي أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، 

يبقى معدل الوالدات بني املراهقات على 101 والدة سنوياً لكل 000 1 امرأة.
ومع استمرار انتشار جائحة كوفيد-19، أُغلق كثري من املرافق الصحية أو أهنا مل تعد تقدم 
إال خدمات مدودة. وعالوة على ذلك، فإن كثرياً من النساء والفتيات خيرتن عدم إجراء 
بالفريوس. باإلضافة إىل ذلك، ميكن  التعرض لإلصابة  املهمة خشية  الطبية  الفحوصات 
ونتيجة  احلمل.  منع  توفر وسائل  نقٍص يف  إىل  يؤدي  أن  العاملية  التوريد  لتعطل سالسل 
لذلك، ميكن أال تتمكن عشرات املاليني من النساء من احلصول على خدمات منع احلمل، 

مما يؤدي إىل ماليني من حاالت احلمل غري املقصود.

ً تعترب الرعاية الحرجة لألشخاص الذين يعانون من أمراض غري ُمعدية أكثر قيمة يف عرص جائحة كوفيد-19 عن قيمتها سابقا

اخنفضت احتماالت الوفاة بسبب أي من األمراض غري املعدية األربعة الرئيسية - وهي 
أمراض القلب واألوعية الدموية، والسرطان، والسكري، وأمراض اجلهاز التنفسي املزمنة - 
بني سن 30 و70 من 22 يف املائة يف عام 2000 إىل 19 يف املائة يف عام 2010 مث 
إىل 18 يف املائة يف عام 2016. ويرجع بطء التقدم أساساً إىل نقص عام يف اخلدمات، 
سواء داخل أو خارج النظم الصحية، للوقاية من األمراض غري املعدية وعالجها. ويف عام 
2016، ُعزي 71 يف املائة من مجيع الوفيات يف مجيع أحناء العامل إىل األمراض غري املعدية؛ 
ومن بني هذه الوفيات، شهدت البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل 85 يف املائة 

من حاالت الوفاة املبكرة البالغ عددها 15 مليون حالة )قبل سن الـــ 70(. واألشخاص 
املصابون باألمراض غري املعدية املوجودة مسبقاً هم أكثر عرضة لإلصابة بالفريوس التاجي. 
على أن خدمات الوقاية والعالج من األمراض غري املعدية تعطلت بشدة منذ بدء اجلائحة، 
وكانت البلدان املنخفضة الدخل هي األشد تأثراً. وال يتلقى كثري من الناس الذين حيتاجون 
إىل العالج ما حيتاجون إليه من اخلدمات الصحية واألدوية. ولذا فإن هناك حاجة ماسة 
الختاذ إجراءات أساسية، تشمل فيما تشمله توفري الرعاية األساسية للحاالت احلادة اليت 

هتدد بفقد احلياة.
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يمكن أن تؤدي التعطالت املرتبطة بجائحة كوفيد-19 إىل ارتفاع كبري يف األمراض املعدية األخرى ويف الوفيات الناجمة عنها  

على الرغم من املكاسب اليت حتققت على العديد من اجلبهات، ميكن أن يتسبب تعطل 
مبئات اآلالف بسبب  تقدر  إضافية  وفيات  النامجة عن جائحة كوفيد-19 يف  اخلدمات 

اإليدز والسل واملالريا واألمراض املدارية املهملة:
فيروس نقص المناعة البشرية: على الصعيد العاملي، اخنفض معدل اإلصابة بفريوس نقص 
املناعة البشرية بني البالغني الذين ترتاوح أعمارهم بني 15 و49 سنة بنسبة 18 يف املائة بني 
عامي 2010 و2018. لكن التقدم كان مبعدل ال يُذكر منذ عام 2015، مما أبعد العامل 
عن املسار الصحيح لتحقيق غاية هدف التنمية املستدامة. ويف عام 2018، كان معدل 
اإلصابة بالفريوس 0.24 لكل 000 1 من السكان غري املصابني، وقّدر عدد اإلصابات 
اجلديدة بالفريوس بنحو 1.7 مليون إصابة. وعلى الصعيد العاملي، أسفرت اجلهود الدؤوبة 
للوصول إىل النساء احلوامل املصابات بالفريوس عن اخنفاض بنسبة 44 يف املائة يف معدل 
اإلصابة بني صغار األطفال بني عامي 2010 و2018. وخالل الفرتة نفسها، لوحظ أكرب 
 اخنفاض )37 يف املائة( بني البالغني يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. ومع ذلك، ظهر 
 ما نسبته 61 يف املائة من مجيع إصابات الفريوس اجلديدة يف تلك املنطقة يف عام 2018. 
وال بّد من بذل اجلهود لتخفيف وجتاوز أثر تعطل اخلدمات واإلمدادات الصحية خالل فرتة 
جائحة كوفيد-19 يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. وتظهر النماذج أنه إذا مل يتم اختاذ 
أي إجراء، فقد يؤدي التعطل الكامل ملدة ستة أشهر يف اخلدمات اخلاصة بالفريوس، مبا يف 
ذلك العالج املضاد للفريوسات العكوسة، إىل وفاة أكثر من 000 500 شخص يف الفرتة 
2020-2021 يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى بسبب األمراض املرتبطة باإليدز، مبا يف 

ذلك مرض السل.
السل: يعترب السل من أكرب مسببات الوفاة العاملية النامجة عن عامل معٍد واحد، وهو عاشر 
األسباب الرئيسية للوفاة عموماً. ويف عام 2018، أصيب ما يقدر بــــــ 10 ماليني شخص 
مبرض السل )بينهم 89 يف املائة من البالغني، و63 يف املائة من الذكور، و8.6 يف املائة من 
بالسل من 172 حالة  البشرية(. واخنفض معدل اإلصابة  املناعة  املصابني بفريوس نقص 
جديدة وانتكاسة لكل 000 100 من السكان يف عام 2000 وإىل 141 شخص لكل 
000 100 من السكان يف عام 2015 مث إىل 132 شخص يف عام 2018. واخنفض 
معدل الوفيات بالسل بني األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية بنسبة 42 يف 
املائة بني عامي 2000 و2018 و8 يف املائة بني عامي 2015 و2018. ويطرح السل 
484 حالة جديدة  مستمراً: ففي عام 2018، كان هناك 000  املقاوم لألدوية هتديداً 
مقاِومة للعقار ريفامبيسني، وهو دواء اخلط األول األكثر فعالية. وهناك ثغرات كبرية مستمرة 

غاية  لتحقيق  يكفي  مبا  ليست سريعة  احلالية  التقدم  أن وترية  واملعاجلة، كما  الكشف  يف 
هدف التنمية املستدامة املتمثلة يف إهناء الوباء حبلول عام 2030. وتشري النماذج إىل أنه 
إذا أدت جائحة كوفيد-19 إىل اخنفاض عاملي بنسبة 25 يف املائة يف الكشف عن مرض 
السل املتوقع ملدة 3 أشهر - وهو احتمال واقعي بالنظر إىل مستويات التعطل املالحظة يف 
نسبته  السل  النامجة عن  الوفيات  يف  ارتفاعاً  نتوقع  أن  املمكن  من  فإن  متعددة -   بلدان 
13 يف املائة. ومن شأن ذلك أن يعيد العامل إىل مستويات وفيات مرض السل اليت كانت 

سائدة منذ 5 سنوات.
المالريا: توقف إحراز التقدم بعد سنوات عديدة من االخنفاض املشهود يف عبء املالريا 
 2000 عامي  بني  املائة  يف   30 بنسبة  هبط  قد  باملالريا  اإلصابة  معدل  وكان  العاملي. 
و2014 - من 81 إصابة إىل 57 إصابة لكل 000 1 من السكان - مث استقر على 
مستوى منخفض مماثل حىت عام 2018. إن العامل ليس على املسار الصحيح لتحقيق غاية 
هدف التنمية املستدامة املتمثلة يف القضاء الكامل على املالريا. واألسوأ من ذلك هو أن 
خدمات الوقاية من املالريا ميكن أن تتعطل بسبب انتشار كوفيد-19 يف البلدان املوبوءة 
توفري  يف  الشديد  والتعطل  الوقاية  إلغاء محالت  أن  األخرية  النماذج  وُتظهر  املرض.  هبذا 
العالج يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ميكن أن يؤديا إىل زيادة بنسبة 23 يف املائة يف 
الوفيات مع هناية عام 2020 )باملقارنة خبط  املائة يف  اإلصابات وزيادة بنسبة 100 يف 
األساس لعام 2018(. وهذا يعين أن وفيات املالريا اليت يُتوقع أن يبلغ عددها 000 769 
حالة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وحدها ميكن أن تتجاوز وفيات املالريا يف العامل يف 

عام 2000، عندما كان وباء املالريا يف ذروته.
أمراض المناطق المدارية المهملة: كان التقدم احملرز يف مكافحة أمراض املناطق املدارية 
املهملة والقضاء عليها واستئصاهلا ملحوظاً خالل العقد املاضي. فقد اخنفض العدد اإلمجايل 
لألشخاص الذين احتاجوا للعالج من أمراض املناطق املدارية املهملة من 2.19 بليون يف 
عام 2010 إىل 1.80 بليون يف عام 2015 مث إىل 1.76 بليون يف عام 2018. وكان 
التقدم مدفوعاً جزئياً بواقع أنه مت القضاء على واحد على األقل من أمراض املناطق املدارية 
املهملة يف كل بلد من 40 بلداً. على أنه ال يزال 52 يف املائة من سكان أقل البلدان منواً 
)530 مليون شخص( حباجة إىل العالج والرعاية؛ وميثل هذا الرقم اخنفاضاً عن نسبة 78 
يف املائة يف عام 2010. وميكن أن يؤدي التعليق املؤقت لألنشطة اجملتمعية وغري ذلك من 
العمل  من  سنوات  حققتها  اليت  املكاسب  تراجع  إىل  عن كوفيد-19  النامجة  التعطالت 

الشاق واالستثمار يف أمراض املناطق املدارية املهملة.

عدد اإلصابات الجديدة بفريوس نقص املناعة البرشية، ٢٠١٠ و٢٠١٨ (لكل ٠٠٠ ١ 
من السكان غري املصابني البالغني الذين ترتاوح أعمارهم بني ١٥ و٢٤) )

,

العالم

شمال أفريقيا وغرب آسيا 

أسرتاليا ونيوزيلندا

وسط آسيا وجنوبها 

رشق وجنوب رشق آسيا  

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

أوروبا وأمريكا الشمالية

أوقيانوسيا*

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

٠,٣٩
٠,٤٨

٠,٠٨
٠,٠٧
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٠,٠٨

٠,١٣
٠,١٥

٠,١٤
٠,١٥

٠,٣١
٠,٣٢

٠,٣٣
٠,٢٨

٠,٣٩
٠,٣٠

١,٩٠
٣,٠٤

٢٠١٠ ٢٠١٨

صفر ٠,٥ ١,٠ ١,٥ ٢,٠ ٢,٥ ٣,٠ ٣,٥

*  باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا.

نسبة األشخاص الذين يحتاجون إىل تدخالت ضد أمراض املناطق املدارية املهملة 
من إجمايل السكان، ٢٠١٠ و٢٠١٨ (نسبة مئوية)

أوقيانوسيا*٨٠,٠٧٦,٠

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى٧٥,٧٥٧,٣

وسط آسيا وجنوبها٥٩,١٤١,٦

رشق وجنوب رشق آسيا  ١٥,١١٠,٢

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ١٥,١٩,٩

شمال أفريقيا وغرب آسيا ١٨,٥٧,٠

أسرتاليا ونيوزيلندا٠,٣٠,١

أوروبا وأمريكا الشماليةصفر٠,١

العالم٣١,٦٢٣,١

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠

٢٠١٠ ٢٠١٨
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تسلط الجائحة الضوء عىل نقص العاملني الطبيني يف جميع أنحاء العالم، وكذلك عىل عبء التمريض الثقيل الواقع عىل النساء

من  على حصتها  بكثري  واالجتماعي  الصحي  القطاع  يف  العمالة  من  املرأة  تتزايد حصة 
العمالة يف االقتصاد العام يف معظم البلدان. واستناداً إىل بيانات الفرتة 2018-2013 
عن العامل عموماً، تشكل النساء أكثر من 76 يف املائة من األطباء والعاملني يف التمريض 
جمتمعني، لكن التوزيع بني املهنتني خيتلف اختالفاً كبرياً. فاملرأة متثل ما يزيد قلياًل عن 40 
يف املائة من األطباء، ولكن ما يقرب من 90 يف املائة من العاملني يف التمريض. وتظهر 
الدراسات احلديثة أنه على الرغم من أن النساء يشكلن غالبية القوى العاملة يف القطاعني 

الصحي واالجتماعي، إال أن متثيلهن غالباً ما يكون ناقصاً على مستوى اإلدارة العليا.
البلدان،  العديد من  النقص احلايل يف املهنيني الصحيني يف   وتسلط اجلائحة الضوء على 
وال سيما يف املناطق ذات العبء األكرب من األمراض. ويوجد لدى أكثر من 40 يف املائة 
من مجيع البلدان أقل من 10 أطباء لكل 000 10 شخص؛ ولدى أكثر من 55 يف املائة 

من البلدان أقل من 40 عاماًل يف التمريض والقبالة لكل 000 10 شخص. وهناك حاجة 
إىل إضافة 18 مليون عامل صحي، يف املقام األول يف البلدان املنخفضة الدخل وبلدان 

الدخل املتوسط األدىن، لتحقيق التغطية الصحية الشاملة حبلول عام 2030.

سلطت جائحة كوفيد-19 الضوء عىل الحاجة إىل مزيد من التأهب يف حاالت الطوارئ الصحية العامة

يف عام 2019، أبلغ 166 بلداً عن حالة تأهبه للكشف عن حاالت الطوارئ الصحية، من 
قبيل جائحة الفريوس التاجي، واإلبالغ عنها واالستجابة هلا، من خالل تنفيذ اللوائح الصحية 
الدولية. وُيظهر التحليل إحراز تقدم ثابت منذ عام 2018 يف مجيع القدرات األساسية تقريباً 
فيما عدا املوارد البشرية، واليت مل تتغري إذ بقيت بنسبة 63 يف املائة. ويف حني أنه ال يزال هناك 
متسع للمزيد من العمل يف معظم اجملاالت، فقد أعطت تقارير عام 2019 أدلة واضحة على 
وجود التزام سياسي قوي بالوفاء بالواجبات املنبثقة عن اللوائح الصحية الدولية. كما أظهرت 
هذه التقارير أن هناك حاجة إىل بذل جهود متواصلة لتحسني نظم اإلنذار املبكر واحلفاظ 
عليها وللتخفيف من خماطر الصحة العامة وإدارهتا ضمن السياق الوطين. وقد أبرزت جتربة أزمة 
كوفيد-19 احلالية احلاجة إىل تعزيز التأهب حلاالت الطوارئ، وكذلك إىل التوسع السريع يف 

قدرات االستجابة، وإىل زيادة التعاون املتعدد القطاعات والدويل.

توزيع األطباء والعاملني يف التمريض حسب الجنس، ٢٠١٣-٢٠١٨، 
(نسبة مئوية)
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C3 – األحداث ذات املصدر الحيواني 
ونقاط االتصال بني 
اإلنسان والحيوان

C4 – سالمة األغذية

C5 – املختربات

C6 – االستطالع

C8 – اإلطار الوطني C7 – املوارد البرشية
للطوارئ الصحية

C9 – تقديم الخدمات الصحية

C10 – اإلبالغ عن املخاطر

C11 – نقاط الدخول

C12 – األحداث الكيميائية

C13 – الطوارئ اإلشعاعية

٢٠١٨ ٢٠١٩

درجات تقييم القدرات وفقاً لتقارير اللوائح الصحية الدولية، ٢٠١٨ و٢٠١٩

ملحوظة: قدم ١٩١ بلداً تقاريَر يف عام ٢٠١٨؛ وقدم ١٦٦ بلداً تقاريَر يف عام ٢٠١٩.   

الصحية  التغطية  بتوفري  بوعده  الوفاء  مستوى  إىل  العالم  يرَق  لم 
الشاملة بحلول عام 2030

تعين التغطية الصحية الشاملة أن حيصل مجيع الناس على ما حيتاجون إليه من خدمات 
صحية، يف أي زمان ومكان، دون التعرض لعسر مايل. وتشمل هذه التغطية كامل جمموعة 
اخلدمات الصحية األساسية، ابتداًء من تعزيز الصحة إىل الوقاية والعالج وإعادة التأهيل 
والرعاية التسكينية. وقد ُقدر عدد األشخاص الذين تشملهم اخلدمات الصحية األساسية 
يف عام 2017 بني 2.5 بليون شخص و3.7 باليني شخص - أي ما يرتاوح بني حوايل 
ثلث ونصف سكان العامل. ويف البلدان املنخفضة الدخل مل تشمل هذه التغطية بالكامل 
إال ما نسبته 12 إىل 27 يف املائة من السكان يف تلك السنة. وإذا استمرت االجتاهات 
احلالية، فإن هذه اخلدمات لن تغطي سوى 39 إىل 63 يف املائة من سكان العامل حبلول 

عام 2030.
أحناء  األساسية يف خمتلف  الصحية  اخلدمات  تعطل  إىل  أزمة جائحة كوفيد-19  وتؤدي 
العامل. فقد مت تعليق بعض اخلدمات لتحرير املوارد لصاحل مرضى كوفيد-19 وللتقليل من 
خطر العدوى. كما اخنفض الطلب على بعض اخلدمات احليوية إذ سعى املرضى لتخفيف 
العبء عن املستشفيات واملرافق الصحية األخرى. وإذا كان للتغطية الصحية الشاملة أن 
تصبح حقيقة واقعة حبلول عام 2030، ال بّد من إحداث تسارع كبري يف النمو يف توفري 

اخلدمات الصحية األساسية واستخدامها.

يف  آخذة  مبارشة  جيبه  من  الفرد  يتكبدها  التي  الصحية  النفقات 
االرتفاع لتبلغ مستويات ال يمكن أن تستمر، فهي تدفع املاليني إىل 

براثن الفقر املدقع  

ال يزال حتقيق التغطية الصحية الشاملة ميثل حتدياً على مستوى العامل ككل. ويتزايد عدد 
األشخاص الذين يتكبدون نفقات صحية كبرية من جيبهم مباشرة ويُرجح أن هذا العدد 
سيستمر يف التزايد. وعلى الصعيد العاملي، ارتفعت نسبة السكان الذين ينفقون أكثر من 
10 يف املائة من ميزانيات أسرهم لدفع تكاليف اخلدمات الصحية، من 9.4 يف املائة إىل 
12.7 يف املائة )927 مليون شخص( بني عامي 2000 و2015. وتشري التقديرات إىل 
أن ما يقارب 90 مليون شخص ُدفعوا إىل براثن الفقر املدقع بسبب مدفوعات صحية 
سينفقون  شخص  بليون  حنو  أن  ويقدر   .2015 عام  يف  مباشرة  جيبهم  من   تكبدوها 
ما ال يقل عن 10 يف املائة من ميزانيات أسرهم على الرعاية الصحية يف عام 2020، 
ومعظمهم يف بلدان الدخل املتوسط األدىن. ومن املرجح أن تؤدي اخلسائر يف الدخل نتيجة 

لتدابري اإلغالق بسبب جائحة كوفيد-19 إىل تفاقم هذه احلالة.
وتلعب املساعدة اإلمنائية الرمسية دوراً حيوياً يف متويل الرعاية الصحية والبحوث الطبية ويف 
دعم االستجابات الوطنية جلائحة كوفيد-19. على أنه يف حني أن املساعدة اإلمنائية الرمسية 
املقدمة ألغراض الصحة األساسية زادت من مجيع اجلهات املاحنة بنسبة 41 يف املائة بالقيمة 
احلقيقية منذ عام 2010 - لتصل إىل 10 باليني من الدوالرات يف عام 2018 - فقد 

توقف إحراز التقدم يف السنوات األخرية. 
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على الرغم من التقدم احملرز، فإن العامل ال يسري على املسار الصحيح لتحقيق غايات التعليم 
لعام 2030. وكانت التوقعات، قبل أزمة الفريوس التاجي، قد أظهرت أنه يف عام 2030 
من  فقط  املائة  وأن 60 يف  املدرسة،  مليون طفل خارج  أكثر من 200  هناك  سيكون 
الشباب سيكملون التعليم الثانوي. وقد أنزلت اجلائحة ضربة قاسية ومفاجئة بنظم التعليم 
يف مجيع أحناء العامل. وأثر إغالق املدارس هبدف وقف انتشار اإلصابة بكوفيد-19 على 
التعلم  نتائج  على  السليب  أثره  املعطَّل  وللتعليم  العامل.  يف  الطالب  من  الساحقة  الغالبية 
يف  والشباب  األطفال  ويُعترب  والشباب.  األطفال  لدى  والسلوكي  االجتماعي  والنماء 

اجملتمعات الضعيفة واحملرومة معرضني بشكل خاص خلطر االستبعاد من التعليم. فاجلائحة 
تعمق أزمة التعليم وتوّسع نطاق ما يوجد من ال مساواة يف التعليم.

يمكن إلغالق املدارس يف جميع أنحاء العالم أن يؤدي إىل عكس اتجاه ما أحرز خالل السنني من تقدم يف مجال الوصول إىل التعليم 

قبل أزمة الفريوس التاجي، كانت نسبة األطفال والشباب خارج املدارس االبتدائية والثانوية 
قد اخنفضت من 26 يف املائة يف عام 2000 إىل 19 يف املائة يف عام 2010 مث إىل 17 
يف املائة يف عام 2018. وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم، كان هناك 258 مليون طفل 
وشاب ال يزالون خارج املدرسة يف عام 2018، ويعيش ثالثة أرباعهم يف أفريقيا جنوب 
الصحراء الكربى ويف جنوب آسيا. وتواجه البنات عوائق أكثر من البنني يف املرحلة االبتدائية. 
وعلى الصعيد العاملي يف 2018، كان عدد البنات يف سن املدرسة االبتدائية خارج املدرسة 
أعلى بنحو 5.5 مليون من عدد البنني. ويشتد اتضاح احلرمان الذي تواجهه البنات يف 
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، حيث كان هناك 128 من البنات يف مقابل كل 100 من 

البنني خارج املدرسة االبتدائية يف ذلك العام.
ويف عام 2020، ومع انتشار جائحة كوفيد-19 يف مجيع أحناء العامل، نفذ أكثر من 190 
الطالب  املائة من مجيع  الوطين. وكان حوايل 90 يف  الصعيد  للمدارس على  إغالقاً  بلداً 
)1.57 بليون( خارج املدرسة. ومع أن حلول التعليم عن بعد ُقدمت يف أربعة من أصل كل 
مخسة بلدان مع إغالق املدارس، إال أن 500 مليون طفل وشاب على األقل مستبعدون 
حالياً من هذه اخليارات. ومن املرجح أن يؤدي النطاق اهلائل إلغالق املدارس إىل إحباط 

التقدم يف الوصول إىل التعليم.

بدون إجراءات تصحيحية، فإن آثار جائحة كوفيد-19 ستزيد من العقبات التي يواجهها األطفال الفقراء يف إكمال تعليمهم

يرمي اهلدف 4 إىل إبقاء األطفال يف املدرسة وضمان إكماهلم للتعليم. وقد ُقدِّر املعدل 
العاملي إلكمال التعليم االبتدائي حبوايل 85 يف املائة يف عام 2019، مما ميثل ارتفاعاً عن 
عام 2000 عندما كانت النسبة املقابلة 70 يف املائة. وبلغت املعدالت للمدارس اإلعدادية 
الفئات  بني  تفاوت كبري  مع وجود  التوايل،  على  املائة،  املائة و49 يف  والثانوية 73 يف 
البلدان املنخفضة  التعليم االبتدائي يف  السكانية. وعلى سبيل املثال، فإن معدل إكمال 
الدخل يبلغ 34 يف املائة بالنسبة لألطفال يف فئة الـــ 20 يف املائة األكثر فقراً بني األسر 
و79 يف املائة بالنسبة لألطفال يف فئة الـــ 20 يف املائة األكثر غىن بني األسر. ولوحظت 

تفاوتات مماثلة يف معدالت إكمال املدارس اإلعدادية والثانوية.
ومن املرجح أن تتأثر نتائج التعليم بسبب أشهر الغياب عن املدرسة نتيجة جلائحة كوفيد-19. 
وعلى املدى األطول، يرتبط التغيب املطول عن املدرسة باخنفاض معدالت إبقاء الطالب يف 
املدارس وخترجهم منها وبرتدي نتائج التعلم، ال سيما بني شرائح السكان احملرومة بالفعل، 

مبا يف ذلك أفراد األسر الفقرية والطالُب ذوو اإلعاقة.

معدل إكمال املرحلة االبتدائية، ٢٠١٤-٢٠١٨ (نسبة مئوية)
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ال يزال التعلم عن بُعد بعيداً عن متناول معظم الطالب يف البلدان األشد فقراً 

خالل جائحة كوفيد-19، يوفر العديد من املدارس التعلم عن بُعد للطالب من خالل 
ميثل خياراً  ذلك  أن  املدارس. ويف حني  إغالق  أثر  من  التخفيف  بغية  افرتاضية  فصول 
بالنسبة للكثريين. ذلك أن االفتقار إىل  املنال  بالنسبة لبعض الطالب، فإنه خيار بعيُد 
اخنفاض مستوى  املنزل، فضاًل عن  احلاسوب واإلنرتنت يف  الوصول إىل أجهزة  إمكانية 
تفاقم  إىل  بالفعل  املهمشني  الطالب  من  العديد  يعرض  باحلاسوب،  املتعلقة  املهارات 

وضعهم غري املؤايت.
ويف عام 2019، كانت إمكانية الوصول إىل اإلنرتنت يف املنزل متاحة لنحو 87 يف املائة 
من األسر األوروبية، مقارنة بــــــ 18 يف املائة من تلك املوجودة يف أفريقيا. وتنعكس الثغرة 
الرقمية أيضاً يف ملكية أجهزة احلاسوب: إذ أن 78 يف املائة من األسر األوروبية كانت متتلك 

جهاز حاسوب يف عام 2019 مقارنة بــــــ 11 يف املائة يف أفريقيا.
كما يعتمد جناح التعلم عن بُعد على مهارات احلاسوب لدى املعلمني والوالدين. ففي حنو 
نصف البلدان الـــ 86 اليت تتوفر عنها بيانات، كان أقل من نصف السكان يتمتعون مبهارات 
أساسية يف جمال احلاسوب، من قبيل التمكن من نسخ ملف إلكرتوين. وتنخفض النسبة عن 
ذلك فيما يتعلق باملهارات األكثر تعقيداً، مثل تنزيل برجميات جديدة وتركيبها وكتابة برنامج 

حاسويب متخصص.

يخلق إغالق املدارس مخاطر إضافية عىل صحة األطفال الضعفاء وسالمتهم 

بالنسبة ملاليني األطفال حول العامل، فإن املدرسة ليست جمرد مكان للتعلم. فهي مكان 
آمن أيضاً يُبعدهم عن العنف ويتلقون فيه الوجبات اجملانية واخلدمات الصحية والتغذوية 
مثل اللقاحات، والتخلص من الديدان، ومكمالت احلديد. وخالل فرتة انتشار اجلائحة، 
فقَد ما يقدر بنحو 379 مليون طفل وجباهتم املدرسية بسبب إغالق املدارس. وبدون هذه 
الوجبات، يتعرض كثري من األطفال للجوع، مما يهدد أيضاً جهاز املناعة لديهم وقدرهتم 

على مقاومة األمراض.
واالنكماش  املدارس  إغالق  يؤدي  أن  ميكن  السابقة،  األزمات  دراسات  ُتظهر  وكما 
االقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد-19 إىل زيادة معدالت العنف ضد األطفال وعمالة 

األطفال وزواج األطفال واحلمل املبكر. وكثرياً ما يلجأ أطفال األسر الفقرية للعمل هبدف 
الوالدين  إنتاجية  الضائع. وعالوة على ذلك، يطرح اخنفاض  التعويض عن دخل األسرة 

العاملني حتديات اقتصادية سواء لألسرة أو للمجتمع.
ويُرجح أن يكون لتكلفة مكافحة جائحة كوفيد-19 واخنفاض اإليرادات الضريبية بسبب 
االنكماش االقتصادي أثر سليب على اإلنفاق احلكومي على التعليم وعلى املعونة العاملية 

املقدمة للقطاع.

سيؤدي االفتقار إىل البنى التحتية األساسية يف املدارس، مثل مرافق غسل اليدين، إىل مضاعفة صعوبات التعايف من جائحة كوفيد-19 

يعين االفتقار إىل مرافق غسل اليدين األساسية يف العديد من املدارس يف خمتلف أحناء العامل 
أن املعلمني والطالب ال يتمتعون ببيئة تعليمية آمنة. ويف املناطق اليت أُغلقت فيها املدارس 
أهنم لن يتمكنوا من ممارسة تدابري النظافة الصحية  بسبب اجلائحة، فإن هذا يعين أيضاً 
األساسية عند عودهتم إىل املدرسة. ووفقاً ألحدث البيانات املتاحة، فإن 65 يف املائة فقط 
من املدارس االبتدائية يف مجيع أحناء العامل لديها مرافق أساسية لغسل اليدين. وترتفع هذه 
النسبة بعض الشيئ يف املدارس اإلعدادية والثانوية، إذ أهنا تبلغ 71 يف املائة و76 يف املائة 
على التوايل. ومن بني مجيع املناطق، تواجه أفريقيا جنوب الصحراء الكربى أكرب التحديات، 
إذ أن مرافق غسل اليدين األساسية ال تتوفر إال يف 38 يف املائة من املدارس االبتدائية ويف 

43 يف املائة من املدارس الثانوية.
كما يفتقر العديد من املدارس إىل املوارد األساسية األخرى، مثل الكهرباء ومياه الشرب 
النظيفة وأجهزة احلاسوب وإمكانية الوصول إىل اإلنرتنت. وعلى الصعيد العاملي، حيصل 
89 يف املائة من املدارس الثانوية على الكهرباء، و85 يف املائة على مياه الشرب األساسية، 
و74 يف املائة على احلواسيب، و61 يف املائة على اإلنرتنت. أما الذين يعيشون يف أفريقيا 
على  الثانوية  املدارس  من  حيصل  ال  إذ  حرماناً:  األشد  فهم  الكربى،  الصحراء  جنوب 
الكهرباء إال 57 يف املائة، وعلى مياه الشرب إال 55 يف املائة، وعلى احلواسيب إال 41 

يف املائة، وعلى اإلنرتنت إال 24 يف املائة.
وتتمثل إحدى اخلطوات املهمة حنو حتقيق هدف جودة التعليم للجميع يف توفري عدد كاٍف 
من املعلمني املدربني للفصول الدراسية. ووفقاً ألحدث البيانات املتاحة، تلقى احلد األدىن 

من التدريب املطلوب 85 يف املائة من معلمي املدارس االبتدائية و86 يف املائة من معلمي 
املدارس الثانوية يف مجيع أحناء العامل. ولدى أفريقيا جنوب الصحراء الكربى أدىن نسبة من 
املدرسني املدربني، وهي 64 يف املائة يف املرحلة االبتدائية و50 يف املائة يف املرحلة الثانوية.

نسبة السكان الذين تتباين مستوياتهم يف مهارات الحاسوب، ٢٠١٤-٢٠١٨ (نسبة مئوية)
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تحقيق املساواة بني الجنسني 
وتمكني كل النساء والفتيات

بعض  يف  حتسينات  اجلنسني  بني  باملساواة  بالنهوض  اخلاصة  الدولية  االلتزامات  أحدثت 
اجملاالت: فقد اخنفضت يف السنوات األخرية معدالت زواج األطفال وتشويه األعضاء التناسلية 
األنثوية، وارتفع متثيل املرأة يف الساحة السياسية ليبلغ أعلى مستوى له من أي وقت مضى. 
لكن الوعد بعامل تتمتع فيه كل امرأة وفتاة باملساواة الكاملة بني اجلنسني، وبعامل أزيلت فيه 
مجيع احلواجز القانونية واالجتماعية واالقتصادية اليت حتول دون متكينهن، ال يزال دون حتقيق. 
ويف واقع احلال، يُرجح أن هذا اهلدف ال يزال أبعد كثرياً من ذي قبل، خاصة وأن النساء 
والفتيات يتعرضن بشدة لضربات جائحة كوفيد-19. فاألزمة آخذة يف خلق ظروف سامهت 
حىت اآلن يف إحداث طفرة يف عدد البالغات عن العنف ضد النساء والفتيات، وميكن أن 
ُتسبب زيادة يف زواج األطفال وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية. عالوة على ذلك، من 

األرجح أن تتوىل النساء معظم أعمال الرعاية اإلضافية بسبب إغالق املدارس ومراكز الرعاية 
النهارية. كما تعمل النساء يف اخلطوط األمامية ملكافحة الفريوس التاجي، إذ ميثلن ما يقارب 

70 يف املائة من جمموع العاملني الصحيني واالجتماعيني على مستوى العامل ككل.

تكثف جائحة كوفيد-19 من خطر العنف ضد النساء والفتيات

يف  والفتيات  النساء  من  حبس كثري  إىل  التاجي  الفريوس  جائحة  بسبب  اإلغالق  أدى 
منازهلن، وأحياناً مع شركاء يسيؤون إليهن، مما يعرضهن ملزيد من خماطر العنف املنزيل. وحىت 
النساء شائعاً جداً. ووفقاً الستقصاءات  البدين واجلنسي ضد  العنف  قبل اجلائحة، كان 
أجريت بني عامي 2005 و2017 يف 106 من البلدان، فإن 18 يف املائة من النساء 
والفتيات الاليت ترتاوح أعمارهن بني 15 و49 سنة تعرضن هلذا العنف من قبل شريك محيم 

حايل أو سابق خالل فرتة الـــ 12 شهراً السابقة على االستقصاء.
املكرسة  اهلاتف  خطوط  إىل  يرد  فيما  زيادة  البلدان  من  العديد  بيانات  ُتظهر  وبالفعل، 
للمساعدة وإىل املآوي واملالجئ املخصصة للنساء وإىل الشرطة، من بالغات عن العنف 
املنزيل. ومن األمهية مبكان، عند النظر يف هذه البيانات، أن نأخذ بعني االعتبار أن أقل من 

40 يف املائة من النساء الاليت يتعرضن للعنف يبلغن عن هذه اجلرمية أو يطلنب املساعدة. 
والبقاء يف املنزل مع شريك مسيء، وعدم التمكن يف بعض البلدان من الوصول إىل اهلواتف 
احملمولة أو اإلنرتنت، يصعبان على النساء احلصول على املساعدة بأمان. ووفقاً لبيانات من 
بني  احملمولة  اهلواتف  ملكية  و2018، كانت  عامي 2016  بني  الفرتة  خالل  بلداً   66
النساء، يف املتوسط، تقل بــــــ 6.8 نقاط مئوية عن ملكيتها بني الرجال. كما أن النساء أكثر 
عرضة ملراقبة هواتفهن من قبل شركاء مسيئني أو مسيطرين. باإلضافة إىل ذلك، وبسبب 
انقطاع اخلدمات وإغالقها، فإن النساء الاليت يتعرضن للعنف حيصلن على قدر أقل من 

الدعم وميكن أال يلتمسن أو يتمكن من احلصول على الرعاية الطبية، يف حال اللزوم.

يمكن للوباء العاملي أن يحبط ما تحقق من تقدم نحو إنهاء زواج األطفال وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية 

يؤثر يف األغلب على  اإلنسان، وهو  انتهاكاً حلقوق  الـــ 18 عاماً  قبل سن  الزواج  يعترب 
الفتيات، وميكن أن يؤدي إىل حياة من الضعف واحلرمان مدى احلياة. وهناك امرأة واحدة 
قد  عاماً كانت  بني 20 و24  أعمارهن  ترتاوح  املائة(  )20.2 يف  نساء  من كل مخس 
تزوجت قبل سن الـــ 18 عاماً يف عام 2019، مقارنة بنحو امرأة واحدة من كل أربع نساء 
)23.8 يف املائة( قبل 10 سنوات. وشهدت منطقة جنوب آسيا أكرب اخنفاض خالل هذه 
الفرتة. واليوم، يبلغ خطر زواج األطفال أعلى مستوياته يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، 
ترتاوح  املائة(  نساء )34.5 يف  بني كل ثالث  واحدة  امرأة  على  يزيد  املعدل  أن  حيث 
أعمارهن بني 20 و24 سنة، كانت قد تزوجت قبل سن الـــ 18. وميكن إلغالق املدارس 

وتفاقم الفقر بسبب اجلائحة أن يعرضا املزيد من الفتيات للخطر.
وميثل تشويه األعضاء التناسلية األنثوية انتهاكاً صارخاً آخر حلقوق اإلنسان. وقد تعرض 
ما ال يقل عن 200 مليون فتاة وامرأة لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية يف 31 بلداً ترتكز 
فيها هذه املمارسة؛ ويقع نصف هذه البلدان يف غرب أفريقيا. ومع أن هذه املمارسة الضارة 
آخذة يف االخنفاض، هناك بلدان ال يزال تشويه األعضاء التناسلية األنثوية شاماًل جلميع 
النساء تقريباً - حيث برتت األعضاء التناسلية لـــ 9 على األقل من كل 10 من الفتيات 
والنساء الاليت ترتاوح أعمارهن بني 15 و49 عاماً. وحىت يف البلدان اليت أصبحت فيها 
أضعاف   10 التقدم  تسريع  يتعني  السكاين،  النمو  وبسبب  شيوعاً،  أقل  املمارسة  هذه 
املمارسة حبلول عام 2030.  التام على هذه  القضاء  املتمثل يف  العاملي  اهلدف  لتحقيق 
وتتسبب جائحة كوفيد-19 بتعطيل برامج القضاء على تشويه األعضاء التناسلية األنثوية، 

مما ميكن أن يهدد التقدم. 

نسبة النساء بني سن الـ ٢٠ و٢٤ عاماً الالتي كن متزوجات أو مرتبطات بعشري قبل سن 
الـ ١٥ عاماً، وقبل سن الـ ١٨ عاماً، حول عام ٢٠٠٩ وحول عام ٢٠١٩ (نسبة مئوية)

ملحوظة: تشري قيم عام ٢٠١٩ إىل أحدث البيانات املتاحة عن ٩١ بلداً (تغطي ٧٧ يف املائة من نساء العالم الالتي ترتاوح 
أعمارهن بني ٢٠ و٢٤ سنة) خالل الفرتة ٢٠١٣-٢٠١٩. وتشري قيم عام ٢٠٠٩ إىل أحدث البيانات املتاحة 
عن هذه البلدان خالل الفرتة  ٢٠٠٣-٢٠٠٩. وال يبني الرسم فرتات الثقة، كما يمكن أال يكون ملا يظهر من 

اختالفات بمرور الوقت أي داللة إحصائية.

متزوجات أو مرتبطات بعشري 
قبل سن الـ ١٥ عاماً 

متزوجات أو مرتبطات بعشري بعد سن الـ ١٥ عاماً 
ولكن قبل سن الـ ١٨
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أوقيانوسيا*
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تقيض النساء وقتاً أطول من الرجال يف العمل بدون أجر، وهو عبء من املرجح أن يزداد ثقله خالل فرتة الجائحة 

يف اليوم املتوسط، تقضي النساء حوايل ثالثة أضعاف عدد الساعات يف األعمال املنزلية 
والرعاية غري املدفوعة األجر، باملقارنة بالرجال، وفقاً ألحدث بيانات وردت من 89 بلداً 
ومنطقة بني عامي 2001 و2018. بل إن الوقت الذي تقضيه النساء يف هذه األنشطة 
مييل إىل أن يكون أعلى من ذلك بالنسبة للنساء الاليت لديهن أطفال صغار يف املنزل. ويف 
حنو 75 يف املائة من البلدان اليت لديها بيانات عن االجتاهات، لوحظ اخنفاض صغري يف 
الوقت الذي تقضيه النساء يف األعمال املنزلية والرعاية غري املدفوعة األجر مقارنة بالوقت 

الذي يقضيه الرجال.
وحُتدث أزمة كوفيد-19 تغيرياً جذرياً يف كيفية قضاء الناس وقتهم، وال سيما النساء. وغالباً 
ما يكون لذلك تأثري سليب على رفاههن. وقد أظهر استقصاء أجري يف 17 بلداً أن النساء 
والرجال يتحملون مزيداً من املسؤولية عن األعمال املنزلية ورعاية األطفال واألسرة خالل 
فرتة اإلغالق، ولكن اجلانب األعظم من العمل ال يزال يقع على كاهل النساء والفتيات، 

مما يعكس استمرار النمط الذي كان شائعاً قبل اجلائحة.

تتوىل النساء بشكل متزايد مواقع السلطة، لكن العالم ال يزال بعيداً عن التكافؤ 

األدىن  )اجملالس  الوطنية  الربملانات  املرأة يف  متثيل  الثاين/يناير 2020، كان  يف 1 كانون 
والربملانات ذات اجمللس الواحد( يبلغ 24.9 يف املائة - ارتفاعاً من 22.3 يف املائة يف عام 
املائة يف أسرتاليا ونيوزيلندا  2015. وتراوحت نسبة متثيل اإلناث بني أكثر من 30 يف 
املائة يف  يزيد عن 6.2 يف  الكارييب وأوروبا، وبني ما ال  البحر  الالتينية ومنطقة  وأمريكا 
أوقيانوسيا )باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا(. وُتظهر بيانات 133 بلداً ومنطقة أن النساء اآلن 
يتمتعن بإمكانية أفضل للوصول إىل مناصب صنع القرار على املستوى احمللي، حيث يشغلن 
36.3 يف املائة من املقاعد املنتخبة يف اهليئات التداولية احمللية. ويف اهليئات التشريعية يف 
الربملانات الوطنية وعلى مستوى احلكومات احمللية مل يبلغ التوازَن بني اجلنسني )40 يف املائة 
أو أكثر( إال ما نسبته 13 يف املائة و15 يف املائة من البلدان، على التوايل. وإىل حد كبري، 

يعزى هذا التقدم إىل فرض حصص على توزيع املقاعد التشريعية على أساس جنساين.

ويف عام 2019، كانت النساء ميثلن 39 يف املائة من جمموع العمال يف العامل، ونصف 
السكان ممن هم يف سن العمل يف العامل، ولكنهن مل يتجاوزن نسبة الـــ 28 يف املائة من 
مما  أكرب  عوائق  النساء  وتواجه  عام 2000(.  املائة يف  يف  )مقابل 25  اإلدارة  مناصب 
غالباً  فإهنن  عمل،  على  حيصلن  عندما  وحىت  عمل.  على  احلصول  يف  الرجال   يواجهه 
ما ُيستبَعدن من مناصب صنع القرار. ويف عام 2019، شكلت النساء 41 يف املائة من 
النسبة  املائة يف أمريكا الشمالية، ولكن  مناصب اإلدارة يف جنوب شرق آسيا و40 يف 

املقابلة يف مشال أفريقيا مل تتجاوز 8 يف املائة.
يف  عادل  بشكل  ممثلة  املرأة  على كون  حامسة  أمهية  تعلق  جائحة كوفيد-19،  سياق  ويف 
املناصب القيادية املتعلقة باجلائحة. فمن شأن ذلك أن يساعد على جتنب تعميق التفاوتات 
يف  اجلنسني  بني  املساواة  واستثمارات  اجلنسانية  األبعاد  إدراج  يكفل  أن  وكذلك  القائمة، 
تشريعات االستجابة واإلنعاش ويف الرزم االقتصادية وامليزانيات خالل فرتة اجلائحة وما بعدها. 

يمتد افتقار النساء إىل سلطة اتخاذ القرار حتى إىل القرارات املتعلقة بصحتهن اإلنجابية 

أكثر بقليل من نصف مجيع النساء )55 يف املائة( يتخذن قراراهتن بأنفسهن عندما يتعلق 
األمر بالصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية، وذلك استناداً إىل بيانات الفرتة 2018-2007 
املتاحة من 57 بلداً حول النساء املتزوجات أو املرتبطات بعشري والاليت ترتاوح أعمارهن بني 
15 و49 سنة. كما وجد التحليل أن النساء يتمتعن بأكرب قدر من االستقاللية يف اختاذ 
القرار بشأن استخدام وسائل منع احلمل )91 يف املائة(. ومع ذلك، فإن ثالث نساء فقط 
من كل أربع نساء يتخذن قراراهتن بأنفسهن فيما يتعلق بالرعاية الصحية أو بشأن ممارسة 

اجلنس أم ال.
والتقدم احملرز على اجلبهات األخرى مشجٌع: ففي عام 2019، وضعت البلدان 73 يف 
القوانني واللوائح الالزمة لضمان الوصول الكامل إىل الصحة واحلقوق اجلنسية  املائة من 
واإلجنابية على أساس املساواة، وفقاً لبيانات من 75 بلداً. وكانت النتائج مشجعة بشكل 
خاص فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية. ويف املتوسط، وضعت البلدان 87 يف املائة 
من القوانني واللوائح الالزمة خلدمات املشورة والفحص فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة 
البشرية؛ و91 يف املائة من تلك القوانني واللوائح الالزمة لتوفري خدمات العالج والرعاية 
املتعلقة بالفريوس؛ و96 يف املائة فيما يتعلق بالسرية اخلاصة بالفريوس. ويف الوقت نفسه، 
وضعت البلدان 79 يف املائة من القوانني واللوائح ذات الصلة اليت تقضي بوجوب توفر 
املوافقة الكاملة واحلرة واملستنرية لدى األشخاص قبل تلقي خدمات منع احلمل، مبا يف ذلك 

خدمات التعقيم.

نسبة الوقت الذي ينفق يف األعمال املنزلية وأعمال الرعاية غري املدفوعة األجر، للنساء والرجال، 
٢٠٠١-٢٠١٨ (أحدث البيانات) (نسبة مئوية من الوقت الذي ينفق يف اليوم الواحد)

١٨,١

٧,٠
نساء

رجال
األعمال املنزلية وأعمال 

الرعاية غري املدفوعة 
األجر (٨٩)

١٤,٧

٥,٨
نساء

رجال
األعمال املنزلية غري 
املدفوعة األجر (٨٢)

٣,٠

١,٠
نساء

رجال
أعمال الرعاية غري 

املدفوعة األجر (٨٢)

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠

القيم الوطنية القيم املتوسطة

(صفر ساعة 
وصفر دقيقة)

(ساعتان 
و٢٤ دقيقة)

(٤ ساعات 
و٤٨ دقيقة)

(٧ ساعات 
و١٢ دقيقة)

ملحوظة: يعكس الشكل البيانات املتاحة عن ٨٩ بلداً ومنطقة خالل الفرتة ٢٠٠١-٢٠١٨. ويرد بني قوسني عدد البلدان 
واملناطق املمثلة يف كل نوع من أنواع العمل غري املدفوع األجر.

نسبة النساء الالتي ترتاوح أعمارهن بني ١٥ و٤٩ عاماً ويتخذن قراراتهن بأنفسهن
بشأن الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية، أحدث البيانات عن الفرتة ٢٠٠٧-٢٠١٨ 

(نسبة مئوية)

ملحوظة: يرد بني قوسني عدد البلدان التي لديها بيانات قابلة للمقارنة مستقاة ومدرجة يف مجموعات األرقام اإلقليمية.

91

صفر ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠

٥٥
٧٥

٧٥
العالم (٥٧)

٨١
٨٦

٩٤
٩٧

أوروبا وأمريكا الشمالية (٢)

٧٦
٨٦

٩٤
٩٢

رشق وجنوب رشق آسيا (٥)

٧٤
٩١
٩١

٨٧
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي (٧)

٦٢
٧٠

٩٢
٩٥

شمال أفريقيا وغرب آسيا (٢)

٤٣
٧٠

٩٢
٥٩

وسط آسيا وجنوبها (٥)

النساء الالتي يتخذن قراراتهن الخاصة 
بشأن الرعاية الصحية

النساء الالتي يتخذن قرارهن 
بشأن رفض ممارسة الجنس

النساء الالتي يتخذن قرارهن بشأن منع الحمل النساء الالتي يتخذن قراراتهن الخاصة بشأن 
الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية

٤٨
٧٠

٧١
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى (٣٦) ٩٠

٩١
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ضمان توافر املياه وخدمات 
الرصف الصحي للجميع 
وإدارتها إدارة مستدامة 

أبرزت أزمة الفريوس التاجي ما للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية من أمهية حامسة 
حلماية صحة اإلنسان. وعلى الرغم من التقدم احملرز، ال يزال باليني الناس يف خمتلف أحناء 
العامل يفتقرون إىل هذه اخلدمات األساسية. ويتعني اختاذ إجراءات فورية لتحسني إمكانية 
والحتواء  العدوى  ملنع  الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف  املياه  خدمات  على  احلصول 

انتشار جائحة كوفيد-19.
واملياه ليست ضرورية للصحة وحدها، ولكن أيضاً للحد من الفقر ولألمن الغذائي والسالم 
وحقوق اإلنسان والنظم اإليكولوجية والتعليم. ومع ذلك، تواجه البلدان حتديات متزايدة 
وبالتعاون بشأن  باملياه،  املرتبطة  اإليكولوجية  النظم  وتلوثها، وبتدهور  املياه،  بندرة  تتعلق 

التمويل والنظم احلكومية  العابرة للحدود. باإلضافة إىل ذلك، فإن ثغرات  املياه  أحواض 
الضعيفة متنع كثرياً من البلدان من حتقيق التقدم املطلوب. وإذا مل تشهد معدالت التقدم 

احلالية ارتفاعاً كبرياً، فإن غايات اهلدف 6 لن تتحقق حبلول عام 2030.

يكتيس سدِّ الثغرات يف مجاالت املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية أهمية حاسمة الحتواء انتشار جائحة كوفيد-19 وغريها من األمراض 

ارتفعت نسبة سكان العامل الذين يستخدمون خدمات مياه الشرب املدارة بأمان من 61 يف 
املائة يف عام 2000 إىل 71 يف املائة يف عام 2017. وعلى الرغم من التقدم احملرز، ال يزال 
2.2 بليون شخص يف خمتلف أحناء العامل يفتقرون إىل مياه الشرب املدارة بأمان، ويشمل 
ارتفع عدد  الشرب األساسية. كما  الرقم 785 مليون شخص ال حيصلون على مياه  هذا 
السكان الذين يستخدمون خدمات الصرف الصحي املدارة بأمان من 28 يف املائة يف عام 
2000 إىل 45 يف املائة يف عام 2017. غري أنه ال يزال هناك 4.2 باليني من الناس يف 
بليون  بأمان، مبا يف ذلك 2  املدارة  يفتقرون إىل مرافق الصرف الصحي  العامل  مجيع أحناء 
شخص بدون مرافق أساسية للصرف الصحي. ومن بني هؤالء، ميارس 673 مليون شخص 

التغوط يف العراء.
انتشار  ملنع  فعالية  واألشّد  سهولة  واألكثر  تكلفة  األقل  السبل  أحد  اليدين  غسل  ويعّد 
الفريوس التاجي. ولكن يف عام 2017، كان 60 يف املائة فقط من الناس لديهم مرفق 
أساسي لغسل اليدين بالصابون واملاء يف املنزل. ويف أقل البلدان منواً، اخنفضت هذه النسبة 
إىل 28 يف املائة. وهذا يعين أنه يف عام 2017، كان ما يقدر بــــــ 3 باليني من الناس يف 
مجيع أحناء العامل يفتقرون إىل إمكانية غسل أيديهم بأمان يف املنزل. وهناك تفاوت صارخ 
بني املناطق: ففي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، كان 75 يف املائة من السكان 
وسط  منطقة  تليها  األساسية،  اليدين  غسل  مرافق  إىل  يفتقرون  شخص(  مليون   767(
وجنوب آسيا حيث تصل النسبة إىل 42 يف املائة )807 ماليني شخص(، ومشال أفريقيا 

وغرب آسيا حيث تصل هذه النسبة إىل 23 يف املائة )116 مليون شخص(.
وال تتوفر خدمات املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية دائماً يف األماكن اليت يلتمس 
فيها الناس الرعاية الطبية: ففي عام 2016، كان واحٌد من كل أربعة مرافق للرعاية الصحية 
يف مجيع أحناء العامل يفتقر إىل إمدادات املياه األساسية، وواحٌد من كل مخسة ليس لديه 
خدمات للصرف الصحي، واثنان من كل مخسة ليس لديهما صابون وماء ومعقم لليدين 
كحويل األساس، يف نقاط الرعاية. عالوة على ذلك، كان ما نسبته 47 يف املائة من املدارس 
يف مجيع أحناء العامل تفتقر إىل مرافق غسل اليدين باملاء والصابون. ويكتسي سدِّ الثغرات يف 

هذه اجملاالت أمهية حامسة لتوفري رعاية صحية فعالة والحتواء انتشار جائحة كوفيد-19.

نسبة السكان الذين يحصلون عىل خدمات أساسية مدارة بأمان يف مجاالت املياه 
والرصف الصحي والنظافة الصحية، ٢٠٠٠-٢٠١٧، والنمو املطلوب، ٢٠١٧-٢٠٣٠ 

لتحقيق الغايات (نسبة مئوية)

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

٢٠٠٠ ٢٠٠٥ ٢٠١٠ ٢٠١٥ ٢٠١٧ ٢٠٢٠ ٢٠٢٥ ٢٠٣٠

مياه الرشب املدارة بأمان

مياه الرشب األساسية

النظافة الصحية األساسية

االتجاه الحايل

النمو املطلوب

٦١

٨١

٢٨

٥٦

٤٥

٦٠

٧١
٧٤

٩٠

الرصف الصحي املدار بأمان

الرصف الصحي األسايس

نسبة السكان الذين لديهم مرفق لغسل اليدين بالصابون واملاء يف املنزل، ٢٠١٧ 
(نسبة مئوية)

٧٧
٥٨

٢٥

صفر ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠

العالم٦٠

شمال أفريقيا وغرب آسيا 
وسط آسيا وجنوبها 

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

٣٤
٢٨

الدول الجزرية الصغرية النامية
البلدان النامية غري الساحلية

ً أقل البلدان نموا

٥١

هناك حاجة إىل ترسيع التعاون يف مجال املياه العابرة للحدود  

يأيت أكثر من 60 يف املائة من تدفق املياه العذبة يف العامل من أحواض تعرب احلدود الوطنية. 
وميثل التعاون عرب احلدود شرطاً أساسياً لإلدارة السليمة بيئياً ملوارد املياه العذبة وللتكامل 
اإلقليمي السلمي. ووفقاً لبيانات من 67 بلداً من أصل 153 من البلدان اليت تتشارك يف 
مياه عابرة للحدود، بلغ متوسط حصة األحواض الوطنية العابرة للحدود واخلاضعة لرتتيب 

تشغيلي مشرتك بني البلدان، ما نسبته 59 يف املائة خالل الفرتة 2017-2018. وقد 
أبلغ 17 بلداً فقط أن مجيع أحواضها العابرة للحدود مشمولة هبذه الرتتيبات. وهناك حاجة 

إىل بذل جهود كربى لضمان تفعيل التعاون يف مجيع األحواض العابرة للحدود. 
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تهدد املستويات املخيفة من اإلجهاد املائي يف كثري من املناطق التقدم نحو تحقيق التنمية املستدامة

ميكن أن يؤدي اإلجهاد املائي املرتفع - أي سحب كميات من املياه العذبة من املصادر 
الطبيعية تتجاوز كثرياً كميات املياه العذبة املتاحة من تلك املصادر - إىل عواقب مدمرة 
على البيئة، كما ميكن أن حيد من التنمية املستدامة أو أن يعكس ما حتقق منها. وميكن 
املياه، وبالتايل إىل تشريد  أن يؤدي إىل ندرة  التخفيف منه،  يتم  إذا مل  املائي،   لإلجهاد 
ما يقّدر بنحو 700 مليون شخص حبلول عام 2030. وعلى الصعيد العاملي، ال تزال 
نسبة اإلجهاد املائي البالغة 17 يف املائة نسبة مأمونة؛ على أن هذه النسبة اإلمجالية حتجب 
خلفها فوارق إقليمية كبرية. فمناطق مشال أفريقيا ووسط وجنوب آسيا تسجل مستويات 
من اإلجهاد املائي تفوق نسبة الـــ 70 يف املائة، وتتبعها منطقتا غرب آسيا وشرق آسيا، 

حيث ترتاوح مستويات اإلجهاد املائي بني 45 يف املائة و55 يف املائة. 
وميكن بزيادة كفاءة استخدام املياه احلد من خماطر اإلجهاد املائي، مما يعزز القدرة على 
العاملي، كانت كفاءة  املستوى  وعلى  معاً.  والبيئي  االقتصادي  الصعيدين  على  الصمود 
بني  التقديرات  وترتاوح   .2017 عام  يف  املكعب  للمرت  دوالراً   18.20 املياه  استخدام 
على  بشكل كبري  اقتصاداهتا  تعتمد  اليت  البلدان  يف  املكعب  للمرت  الدوالر  من   0.20
الزراعة، إىل 197 1 دوالراً يف االقتصادات العالية التصنيع القائمة على اخلدمات. وتعترب 

زيادة إنتاجية املياه الزراعية تدخاًل أساسياً ميّكن من حتسني كفاءة استخدام املياه.

مستويات اإلجهاد املائي (املسحوب من املياه العذبة كنسبة من موارد املياه العذبة 
املتاحة)، املناطق الفرعية ذات اإلجهاد املائي املرتفع واملرتفع جداً، ٢٠١٧ (نسبة مئوية)

العالم

رشق آسيا

غرب آسيا

جنوب آسيا

وسط آسيا

شمال أفريقيا

١٧,٠

٤٥,٨

٥٣,٨

٧٠,٧

٨٧,٩

١٠٢,٩

صفر ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠ ١٢٠

يكشف اإلطار العاملي إلدارة موارد املياه النقاب عن ضعف يف التنفيذ 

وأدوات  واملؤسسات  السياسات  يغطي  عاملياً  إطاراً  املائية  للموارد  املتكاملة  اإلدارة  تعترب 
اإلدارة ومتويل اإلدارة الشاملة والتعاونية ملوارد املياه. ومن بني البلدان الـــ 172 اليت قدمت 
التقارير يف عام 2018، ذكر ما نسبته 60 يف املائة منها مستويات يف التنفيذ منخفضة 
جداً أو منخفضة أو متوسطة االخنفاض. ومن غري املرجح أن حتقق هذه البلدان غاية تنفيذ 
املياه حبلول عام 2030. ويف عام 2018، كان متوسط الدرجة  اإلدارة املتكاملة ملوارد 
بالبطء  التنفيذ  ويتسم   .100 أصل  من   49 املياه  ملوارد  املتكاملة  اإلدارة  لتنفيذ  العاملية 
بشكل خاص )منخفض جداً إىل متوسط االخنفاض( يف حوايل 90 يف املائة من البلدان 
)باستثناء  وأوقيانوسيا  آسيا  وجنوب  ووسط  الكارييب  البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  يف 
أسرتاليا ونيوزيلندا(، ويف 50 إىل 70 يف املائة من البلدان يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
وشرق وجنوب شرق آسيا ومشال أفريقيا وغرب آسيا. ويتعني تسريع التقدم يف هذه البلدان، 

ال سيما من حيث توليد اإليرادات لصاحل التمويل املستدام.

نسبة البلدان حسب مستوى تنفيذها لإلدارة املتكاملة للموارد املائية، ٢٠١٨ (نسبة مئوية)

٢ ١٨ ٥١ ٢٩

٣٨ ٥٠ ١٣

٣٠ ٦٠ ١٠

٥٠ ٥٠

٤٥ ٤٨ ٣ ٣

١ ١٩ ٤١ ٢١ ١٥ ٤

٥ ١٦ ٢٦ ٤٤ ٩

٥ ٤٥ ٢٧ ١٨ ٥

١٥ ٤٦ ١٥ ٨ ١٥

صفر ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠

العالم

أسرتاليا ونيوزيلندا

أوروبا وأمريكا الشمالية

شمال أفريقيا وغرب آسيا 

رشق وجنوب رشق آسيا 

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

أوقيانوسيا*

وسط آسيا وجنوبها 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

ً منخفض جدا منخفض متوسط االنخفاض متوسط االرتفاع مرتفع ً مرتفع جدا

*  باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا.

تعرضها  زيادة  إىل  العذبة  املياه  إىل  فقراً  البلدان  أشد  افتقار  يؤدي 
لتغري املناخ وندرة املياه

توفر النظم البيئية للمياه العذبة مواقع طبيعية للمستوطنات البشرية، فهي تأيت مبنافع من قبيل 
أن  غري  البيولوجي.  التنوع  وموائل  الفيضانات  من  واحلماية  والري  الطبيعية  والتصفية  النقل 
العوامل املتمثلة يف النمو السكاين وتكثيف الزراعة والتوسع احلضري واإلنتاج الصناعي تؤدي 
إىل تدهور مسطحات املياه العذبة يف مجيع أحناء العامل، مما يهدد النظم اإليكولوجية وسبل 
عيش الناس يف كل مكان. وعلى الصعيد العاملي، تغطي مسطحات املياه العذبة أكثر بعض 
الشيئ من 2.1 يف املائة من األرض اليابسة، لكن هذه املسطحات موزعة بشكل متفاوت. 
ففي البلدان املتقدمة النمو، تغطي املياه العذبة 3.5 يف املائة، مقابل 1.4 يف املائة يف البلدان 
النامية. أما نسبة ما تغطيه مسطحات املياه العذبة من األرض اليابسة يف أقل البلدان منواً ويف 
الدول اجلزرية الصغرية النامية فهي أقل بكثري إذ تبلغ 1.2 يف املائة و1 يف املائة، على التوايل، 

مما يزيد من ضعف هذه البلدان أمام تغري املناخ وندرة املياه.

التمويل املتاح لغايات الهدف 6 غريُ كاٍف لتلبية احتياجات البلدان  

اخنفضت التزامات املساعدة اإلمنائية الرمسية لقطاع املياه بنسبة 9 يف املائة يف عام 2018 
املائة من عام 2016 إىل عام 2017.  السابق، مقارنة بزيادة قدرها 38 يف  العام  عن 
واستمر االرتفاع يف االلتزامات املتعلقة باملياه والصرف الصحي، ولكن بنسبة 3 يف املائة من 
عام 2017 إىل عام 2018، مقارنة بنسبة 19 يف املائة يف العام السابق. وأظهرت البيانات 
الواردة من 20 بلداً وإقليماً نامياً ثغرة متويلية بلغت 61 يف املائة بني االحتياجات احملددة 
لتحقيق الغايات الوطنية املتعلقة باملياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وما يتوفر من 
متويل لتلبيتها. وال تزال زيادة التزامات املاحنني لقطاع املياه تعترب حامسة للتمكن من مواصلة 

التقدم حنو اهلدف 6.
وعلى اجلانب األكثر إشراقاً، زادت مدفوعات املساعدة اإلمنائية الرمسية لقطاع املياه بنسبة 
6 يف املائة منذ عام 2017، لتصل إىل 9.4 باليني من الدوالرات يف عام 2018، على 
الرغم من اخنفاض عام نسبته 1.9 يف املائة يف مدفوعات املساعدة اإلمنائية الرمسية يف مجيع 
القطاعات. كما ارتفعت املدفوعات لقطاع املياه والصرف الصحي بنسبة 9 يف املائة، مبا 
يشمل زيادة قدرها 346 مليون دوالر موجهة إىل أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ألغراض 

شبكات كبرية ملياه الشرب ولصاحل سياسات قطاع املياه والتنظيم اإلداري اخلاص به.
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ضمان حصول الجميع بتكلفة 
ميسورة عىل خدمات الطاقة 
الحديثة واملوثوقة واملستدامة

يواصل العامل التقدم حنو حتقيق الغايات احملددة يف جمال الطاقة املستدامة، مع أن اجلهود 
ليست باملستوى املطلوب لبلوغ اهلدف 7 حبلول عام 2030. وقد مت إحراز بعض التقدم 
يف حتسني كفاءة الطاقة وتوسيع نطاق احلصول على الكهرباء. غري أن املاليني من الناس 
 يف خمتلف أحناء العامل ال يزالون يفتقرون إىل هذه اخلدمة األساسية، وقد أصاب الركود 
ما حتقق من تقدم يف جمال وقود وتقنيات الطبخ النظيف، مما أثر على صحة الباليني من 

النساء واألطفال.
وتسلط جائحة كوفيد-19 الضوء على احلاجة امللحة للحصول على طاقة ميسورة وموثوقة  
للمرافق الصحية واملستشفيات ألغراض عالج املرضى، وللمجتمعات احمللية ألغراض ضخ 

يتزايد تركز العجز يف الكهرباء يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

ارتفعت نسبة سكان العامل الذين حيصلون على الكهرباء من 83 يف املائة يف عام 2010 
إىل 90 يف املائة يف عام 2018، مما يعين أن أكثر من بليون شخص إضايف حصلوا على 
املائة منهم يف املناطق  هذه اخلدمة األساسية. على أن 789 مليون شخص - 85 يف 
الريفية - كانوا يفتقرون إىل الكهرباء يف عام 2018. وحافظت أمريكا الالتينية ومنطقة 
البحر الكارييب وشرق وجنوب شرق آسيا على تقدم قوي حبيث جتاوزت نسبة السكان 
الذين حيصلون على الكهرباء يف هذه املناطق 98 يف املائة حبلول عام 2018. ويتزايد تركز 
العجز يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، وهو يؤثر على حوايل 548 مليون شخص، أو 

53 يف املائة من سكان هذه املنطقة.
وتسلط جائحة كوفيد-19 الضوء على احلاجة إىل كهرباء موثوقة وبأسعار معقولة. وقد 
أظهر استقصاء أجري عام 2018 يف ستة بلدان أفريقية وآسيوية أن ربع املرافق الصحية اليت 
يتعرض  منها كان  آخر  ربعاً  أن  حني  يف  بالكهرباء،  مزودة  تكن  مل  االستقصاء  غطاها 
النقطاعات مفاجئة، مما أثر على قدرة هذه البلدان على تقدمي اخلدمات الصحية األساسية. 
على  الفولطية  والتقلبات  التوصيالت  سوء  بسبب  باملعدات  حلقت  اليت  األضرار   وأثرت 
28 يف املائة من املراكز الصحية. ويؤدي هذا العجز إىل إضعاف استجابة النظم الصحية 

ألزمة الفريوس التاجي.

لتحقيق هدف الوصول الشامل للكهرباء حبلول عام 2030، يتعني أن يرتفع املعدل السنوي 
إىل 0.87 خالل الفرتة من عام 2019 إىل عام  للكهربة من 0.82 نقطة مئوية حالياً 
مليون شخص  فإن 620  عليه،  هو  ما  على  احلايل  التقدم  معدل  استمر  وإذا   .2030
سيظلون يف عام 2030 يفتقرون إىل إمكانية احلصول على الكهرباء. على أن هذا التقدير 

ال يأخذ يف اعتباره التعطيالت النامجة عن جائحة كوفيد-19.

بطء التقدم يف ُحلول الطبخ النظيف يعرض صحة ما يقرب من 3 باليني من الناس للخطر

كانت إمكانية الوصول إىل وقود وتكنولوجيا الطبخ النظيف قد ارتفعت من 56 يف املائة 
من سكان العامل يف عام 2010 إىل 60 يف املائة يف عام 2015 مث إىل 63 يف املائة يف 
عام 2018. وال يزال ما يقارب 2.8 بليون شخص ال يتمتعون هبذه االمكانية، وهو رقم 
أجريت حتسينات واعدة يف خمتلف  املاضيني. وقد  العقدين  تقريباً خالل  بقي على حاله 
املناطق اآلسيوية. غري أن النمو السكاين، يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، جتاوز بني 
مليون شخص كمتوسط  مبعدل 18  الوصول  إمكانية  النمو يف  عامي 2014 و2018 
سنوي. ويعّد بطء التقدم حنو حلول الطبخ النظيف مصدر قلق عاملي بالغ، وهو يؤثر على 
صحة اإلنسان وعلى صحة البيئة. ومبوجب ما يوجد وما خُيطط له حالياً من سياسات، 
سيظل 2.3 بليون شخص مرومني من الوصول إىل وقود وتقنيات الطبخ النظيف حبلول 
عام 2030. وهذا يعين أن ما يقرب من ثلث سكان العامل، ومعظمهم من النساء واألطفال، 

سيظلون عرضة لتلوث اهلواء املنزيل الضار.

نسبة السكان الذين يحصلون عىل الكهرباء، ٢٠١٨ (نسبة مئوية)

١٠ إىل ٤٩,٩ ٥٠ إىل ٩٩,٩ ١٠٠ البيانات غري متوفرة

املعدل السنوي لزيادة السكان الحاصلني عىل حلول الطبح النظيف

املعدل السنوي لزيادة السكان

الزيادات السنوية التدريجية يف عدد السكان ويف عدد السكان الذين يتمتعون بإمكانية 
الوصول إىل وقود وتقنيات الطبخ النظيف، ٢٠١٤-٢٠١٨ (ماليني األشخاص)

صفر ٤٠ ٨٠ ١٢٠

العالم

رشق وجنوب رشق آسيا

وسط آسيا وجنوبها 

شمال أفريقيا وغرب آسيا

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
٨,٥

٢٦,٧

٨,٨
٨,٧

٤٢,٣
٢٣,٩

٤١,٥
١٣,٤

١٠٩,٩
٨٣,١

املياه النظيفة والوصول إىل املعلومات احليوية، ولألطفال خارج املدرسة ألغراض التعلم عن 
بعد. ويف الوقت نفسه، من املؤكد أن األزمة ستعيق اجلهود حنو حتقيق اهلدف 7. وقد يؤدي 
انقطاع سالسل التوريد إىل إحداث فوضى يف خدمات الطاقة، وميكن الخنفاض الدخل أن 
يؤدي إىل احلد من قدرة الناس على حتمل تكلفتها. باإلضافة إىل ذلك، من املرجح أن 

يؤدي اخنفاض أسعار النفط إىل تثبيط منو الطاقة املتجددة.
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هناك حاجة إىل تكثيف الجهود يف مجال الطاقة املتجددة لتحقيق األهداف املناخية الطويلة األجل

بلغت حصة الطاقة املتجددة من جمموع االستهالك النهائي للطاقة 17.3 يف املائة يف عام 
2017، مما ميثل ارتفاعاً من 17.0 يف املائة يف عام 2015 و16.3 يف املائة يف عام 
2010. ويف املقام األول كانت زيادة استهالك الطاقة املتجددة احلديثة هي اليت حركت 
هذا النمو، إذ ارتفع استهالكها من 8.6 يف املائة يف عام 2010 إىل 10.5 يف املائة يف 

عام 2017.
وجاءت أكرب زيادة يف استخدام الطاقة املتجددة من قطاع الكهرباء، وذلك بفعل التوسع 
السريع يف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. لكن حصة الطاقة املتجددة يف قطاعات االستخدام 
النهائي للتدفئة والنقل، واليت شكلت 80 يف املائة من استخدام الطاقة النهائي، ختلفت كثرياً 
عن إمكاناهتا. وهناك حاجة لتسريع استخدام الطاقة املتجددة احلديثة يف مجيع القطاعات 

للتمكن من حتقيق الغاية املتمثلة يف إحداث زيادة كبرية يف حصة الطاقة املتجددة.
الطاقة  من  حصة  أعلى  الكربى  الصحراء  جنوب  أفريقيا  لدى  2017، كان  عام  ويف 
يُعزى  احلصة  تلك  من  املائة  يف   85 أن  مع  الطاقة،  استهالك  إمجايل  يف  املتجددة 
لالستخدامات التقليدية للكتلة احليوية. وكان لدى أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
على  الكبري  االعتماد  بسبب  املناطق  بني مجيع  احلديثة  املتجددة  الطاقة  من  أكرب حصة 
الطاقة الكهرومائية واالستخدام الواسع النطاق للطاقة احليوية احلديثة يف مجيع القطاعات.

التحسينات يف كفاءة الطاقة هي العامل األسايس يف الحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري، غري أنها ال تفي بالغاية املحددة يف هدف 
التنمية املستدامة

حتسني كفاءة الطاقة أمر حاسم للوصول إىل اهلدف املناخي العاملي املتمثل يف احلد من 
انبعاثات غازات االحتباس احلراري. ويف عام 2017، بلغت كثافة الطاقة األولية يف العامل 
احمللي اإلمجايل( 5.0  الناتج  الطاقة لكل وحدة من  إمدادات  بأهنا جمموع  تُعّرف  )وهي 
ميغاجول للدوالر الواحد - مما ميثل حتسناً عن عام 2016 بنسبة سنوية تبلغ 1.7 يف 
املائة، ولكن هذا التحسن السنوي هو األدىن منذ عام 2010. على أن التقدم بنسبة 2.2 

يف املائة سنوياً بني عامي 2010 و2017 كان أكثر استدامة من االجتاهات التارخيية.
وتدعو غاية هدف التنمية املستدامة لعام 2030 إىل مضاعفة املعدل التارخيي املتمثل يف 
حتسن كثافة الطاقة بنسبة 1.3 يف املائة بني عامي 1990 و2010. والتقديرات األولية 
لعامي 2018 و2019 هي 1.3 يف املائة و2.0 يف املائة على التوايل. وهذا يشري إىل أن 
معدل التحسن سيصل إىل حوايل 2.1 يف املائة بني عامي 2010 و2019، مما يعين أنه 
سيكون دون املعدل السنوي املستهدف البالغ 2.6 يف املائة. وسيتطلب حتقيق غاية هدف 
التنمية املستدامة معدل حتسن ال يقل عن 3 يف املائة سنوياً من اآلن وحىت عام 2030 - مما 

يعترب مقولة يصعب بلوغها.

من دواعي التشجيع أن هناك زيادة يف التمويل الدويل للطاقة املتجددة، ولكن ما يصل من هذا التمويل إىل أشد البلدان فقراً ال يشكل إال جزًءا صغرياً منه 

واملتجددة  النظيفة  الطاقة  لدعم  النامية  البلدان  إىل  الدولية  العامة  املالية  التدفقات  بلغت 
21.4 بليون دوالر يف عام 2017، اي بزيادة نسبتها 13 يف املائة باملقارنة بعام 2016. 
يف  االستثمار  وميثل  عام 2010.  يف  التدفقات  هذه  مستوى  هو ضعف  املستوى  وهذا 
مشاريع الطاقة الكهرومائية 46 يف املائة من تدفقات عام 2017، يليه االستثمار يف الطاقة 
الشمسية )19 يف املائة(، وطاقة الرياح )7 يف املائة(، والطاقة احلرارية األرضية )6 يف املائة(. 
ويف حني أن هذا التقدم مشجٌع، إال أن ما وصل إىل أقل البلدان منواً ال ميثل إال 12 يف 
املائة من هذه التدفقات املالية، مع أن هذه البلدان هي األبعد عن حتقيق غايات اهلدف 7. 

وهناك حاجة إىل تركيز االهتمام لضمان وصول التمويل إىل البلدان األكثر حاجة.

معدل تحسني كثافة الطاقة األولية، ١٩٩٠–٢٠١٧ واملعدل املستهدف للفرتة  ٢٠١٧–٢٠٣٠ 
(نسبة مئوية)

٣,٠-

٢,٠-

١,٠-

صفر

التقدم اإلضايف الالزم لتحقيق 
الغاية بحلول عام ٢٠٣٠

معدل التغرّي 
لفرتة األساس

معدل التغرّي 
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تعزيز النمو االقتصادي املطرد 
والشامل للجميع واملستدام، 

والعمالة الكاملة واملنتجة، 
وتوفري العمل الالئق للجميع

العامل ككل ارتفاعاً يف  العاملي يف عام 2009، شهد  يف أعقاب االنكماش االقتصادي 
بني  تفاوتات كبرية  وجود  من  الرغم  على  البطالة،  معدالت  يف  وحتسناً  العمل  إنتاجية 
املناطق. وبعد عشر سنوات، يف عام 2019، تباطأ االقتصاد العاملي مرة أخرى، ليصل إىل 
أدىن معدل للنمو منذ فرتة 2008-2009، حىت قبل اجلائحة اليت تسببت يف تغيريات 
مفاجئة عميقة. وتؤثر أزمة الفريوس التاجي يف عام 2020 تأثرياً سلبياً على أسواق العمل 
يف العامل، ال سيما على العاملني يف إطار العمالة غري الرمسية، والعاملني حلساهبم اخلاص، 
والعاملني بأجور يومية، والعاملني يف القطاعات األكثر عرضة خلطر التعطل. ويف الواقع، 
ميكننا أن نتوقع أكرب زيادة يف معدالت البطالة يف العامل ككل منذ احلرب العاملية الثانية. 
ويف الوقت نفسه، تطرح األزمة هتديدات خطرية لسالمة العمال وصحتهم املهنية، وميكن 

أن تزيد من خطر عمل األطفال. وهناك حاجة إىل األخذ بتدابري عاجلة يف جمال السياسات 
الوظائف  على  واحلفاظ  العمالة،  على  الطلب  وتعزيز  التجارية،  األعمال   لدعم 
الكاملة  العمالة  حتقيق  من  للتمكن   - ضعفاً  الفئات  ألكثر  بالنسبة  خاصة   - القائمة 

واملنتجة والعمل الالئق جلميع النساء والرجال. 

حتى قبل الجائحة، كان النمو االقتصادي يف أقل البلدان نمواً، رغم رسعته، قد أخفق يف بلوغ الغاية املحددة له بنسبة 7 يف املائة

على الصعيد العاملي، بلغ معدل منو نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي 2.0 
 يف املائة يف عام 2018 - وهو نفس املعدل املتوسط للنمو السنوي الذي شهدته فرتة 
ما بني عامي 2010 و2018. وكان احملرك الرئيسي للنمو املستمر يف نصيب الفرد خالل 
هذه الفرتة هو التقدم القوي يف شرق وجنوب شرق آسيا ويف وسط وجنوب آسيا. ويف عام 
2019، اخنفض معدل النمو إىل 1.5 يف املائة. ويف عام 2020، تدفع جائحة الفريوس 
التاجي العامل إىل أسوأ أزمة اقتصادية منذ فرتة الكساد الكبري. ومن املتوقع أن ينخفض 
نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي بنسبة 4.2 يف املائة يف عام 2020 قبل 

أن يعاود االرتفاع يف عام 2021 مبعدل 3.1 يف املائة.
وقد وصل معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي يف أقل البلدان منواً إىل 4.5 يف املائة يف 
عام 2018 و4.8 يف املائة يف عام 2019. وبسبب اجلائحة، من املتوقع أن يرتاجع هذا 
املعدل إىل 0.8 يف املائة يف عام 2020، وأن يعاود االرتفاع مبعدل 4.6 يف املائة يف عام 
2021. وهذا يعين أن أقل البلدان منواً ستقصر عن حتقيق هدف التنمية املستدامة املتمثل 

يف منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي بنسبة 7 يف املائة على األقل يف السنة.

يمكن لالرتفاع املطرد يف إنتاجية العمالة العاملية أن يتبدد يف مواجهة أزمة الفريوس التاجي 

العاملي لكل عامل - وهو مقياس  الناتج  ارتفع بشكل مطرد متوسط  منذ عام 2000، 
إنتاجية العمل - ومل يتوقف هذا النمو إال لفرتة وجيزة خالل فرتة االنكماش االقتصادي لعام 
2009. وبلغ معدل النمو يف إنتاجية العمل 1.6 يف املائة يف عام 2018 و1.4 يف املائة 
يف عام 2019. على أن هذه املستويات تتباين بشكل كبري بني املناطق: ففي عام 2019، 
بينما اخنفضت إنتاجية العمل يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ومشال أفريقيا وغرب 
آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى، فقد ارتفعت يف مجيع املناطق األخرى، وكان ارتفاعها 
سريعاً بشكل خاص يف شرق وجنوب شرق آسيا ويف وسط وجنوب آسيا. وميكن أن يتأثر 
منو إنتاجية العمل يف عام 2020 سلباً بسبب االخنفاض العاملي يف ساعات العمل واالحندار 

االقتصادي الناجم عن أزمة الفريوس التاجي.

معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجمايل الحقيقي العاملي ومعدل 
النمو السنوي للناتج املحيل اإلجمايل الحقيقي ألقل البلدان نمواً، ٢٠١٨-٢٠٢١ 

(نسبة مئوية)
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العالم

رشق وجنوب رشق آسيا 

وسط آسيا وجنوبها 

أوقيانوسيا*

أوروبا وأمريكا الشمالية

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

شمال أفريقيا وغرب آسيا 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

*  باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا.
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سيكون للجائحة أثر سلبي بشكل خاص عىل العاملني يف إطار االقتصاد غري الرسمي

يف عام 2016، بلغت نسبة الذين يعملون يف عمل غري رمسي 61 يف املائة من جمموع 
العاملني يف العامل ككل، وهي نسبة تنذر باخلطر. ويف العادة، يؤثر كون العمل غري رمسي 
سلباً على اإليرادات، ووقت العمل، والسالمة والصحة املهنية، وظروف العمل بشكل عام. 
ويف عام 2016، كانت العمالة غري الرمسية أكثر انتشاراً يف القطاع الزراعي )94 يف املائة( 
منها يف القطاع غري الزراعي )51 يف املائة(. كما كان االعتماد على العمال غري الرمسيني 
أكثر انتشاراً يف بعض املناطق، مبا يف ذلك يف أفريقيا جنوب الصحراء )89 يف املائة( ووسط 
وجنوب آسيا )86 يف املائة(. وبسبب البطالة والعمالة الناقصة النامجة عن أزمة الفريوس 
التاجي، ميكن أن يتأثر بشكل كبري حنو 1.6 بليون عامل يف االقتصاد غري الرمسي - أي 
نصف القوة العاملة يف العامل كله. وعلى الصعيد العاملي، تشري التقديرات إىل اخنفاض دخل 
العمال غري الرمسيني بنسبة 60 يف املائة يف الشهر األول من األزمة، وبنسبة تصل إىل 81 
يف املائة يف بعض املناطق. وهناك حاجة ماسة إىل اختاذ تدابري كبرية على مستوى السياسات 
حلماية مؤسسات األعمال )خاصة الشركات الصغرية( والعاملني يف االقتصاد غري الرمسي، 

للتمكن من حتقيق هدف العمل الالئق للجميع حبلول عام 2030. 

يمكن للمعدالت العاملية للبطالة أن ترتفع إىل مستويات تاريخية يف عام 2020، وذلك رهناً بما يُعتمد من سياسات 

يف عام 2019، بلغ املعدل العاملي للبطالة 5 يف املائة. وانتشرت البطالة يف ذلك العام 
بشكل خاص يف مشال أفريقيا وغرب آسيا، حيث كان 11 يف املائة من القوى العاملة 
عاطلني عن العمل، وكان معدل البطالة بني اإلناث أعلى بــــــ 9 نقاط مئوية من معدله بني 
الذكور. كما كان معدل البطالة بني العمال الشباب أعلى بشكل ملحوظ من معدهلا بني 
البالغني يف مجيع املناطق يف عام 2019. عالوة على ذلك، يف 40 من أصل 59 بلداً 
لديها بيانات حديثة وقابلة للمقارنة، كان معدل البطالة أعلى بني األشخاص ذوي اإلعاقة.

ومن املتوقع أن يكون للجائحة أثر مدمر على البطالة العاملية. ووفقاً لتقديرات منظمة العمل 
الدولية، ميكن أن تنخفض ساعات العمل يف العامل بنسبة 14 يف املائة يف الربع الثاين من 
عام 2020. وهذا يعادل ما يقارب عمل 400 مليون من العمال بدوام كامل أسبوعي 
مدته 48 ساعة. وستعتمد زيادة البطالة العاملية يف هناية املطاف خالل عام 2020 على 
مدى فعالية التدابري املتخذة على مستوى السياسات يف احلفاظ على الوظائف احلالية ويف 

تعزيز الطلب على العمالة عند بدء مرحلة االنتعاش.

نسبة العمالة غري الرسمية، حسب القطاع ، ٢٠١٦ (نسبة مئوية)
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رشق وجنوب رشق آسيا  

وسط آسيا وجنوبها 

أوقيانوسيا*

أسرتاليا ونيوزيلندا
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شمال أفريقيا وغرب آسيا 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

*  باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا.

تتزايد تحديات السالمة والصحة املهنية مع إعادة فتح أماكن العمل

أساسي من  املهنية، وهي جانب  والصحة  السالمة  تكتسي  يف عصر جائحة كوفيد-12، 
جوانب العمل الالئق، أمهية أكرب من أمهيتها يف أي وقت مضى. ومن حق العمال أن يشعروا 
باألمان يف أماكن عملهم، ولكن كثرياً منهم يتعرضون ملخاطر ال مربر هلا. وقد أُبلغ عن أكثر 
من 10 حاالت وفاة مرتبطة بالعمل لكل 000 100 عامل يف 9 بلدان من أصل 71 بلداً 
لديها بيانات متاحة منذ عام 2010. وأظهرت البيانات نفسها أن ما يتعرض له املهاجرون 
من خماطر وهتديدات يف مكان العمل يزيد عما يتلقاه العمال غري املهاجرين. كما أن نسبة 
اإلصابات املهنية القاتلة وغري القاتلة أعلى لديهم مما يتعرض له العمال غري املهاجرين يف ثالثة 

أرباع البلدان اليت لديها بيانات حديثة قابلة للمقارنة.
الداعمة شرطني أساسيني  العمل  بيئات  الكافية وتعزيز  تنفيذ تدابري الصحة والسالمة  ويُعّد 
حلماية سالمة العمال. وهلذا أمهية خاصة بالنسبة للعاملني الصحيني وأولئك الذين يقدمون 
اخلدمات األساسية خالل فرتة اجلائحة. باإلضافة إىل ذلك، ال بّد أن تضمن السياسات اختاذ 

مجيع االحتياطات الالزمة حلماية العمال واملستهلكني معاً عند إعادة فتح أماكن العمل. 

تواجه السياحة تحديات غري مسبوقة، حيث يجابه العديد من الدول 
ً الجزرية الصغرية النامية واقعاً اقتصادياً جديداً وقاسيا

خالل الفرتة 2008-2018، زادت مسامهة السياحة يف إمجايل الناتج احمللي اإلمجايل يف 
43 بلداً من أصل 70 من البلدان اليت قدمت بيانات. وهذا يسلط الضوء على األمهية 
املطرد  االقتصادي  النمو  للمسامهة يف  وإمكاناهتا  العاملي،  االقتصاد  للسياحة يف  املتزايدة 
والشامل للجميع واملستدام. على أن السياحة هي أحد القطاعات االقتصادية األكثر تأثراً 
جبائحة كوفيد-19، وذلك بسبب إغالق احلدود وحظر السفر وتدابري اإلغالق. ورهناً 
بوقت رفع القيود املفروضة على السفر وإعادة فتح احلدود الوطنية، ميكن أن ينخفض عدد 
القادمني الدوليني يف عام 2020 بنسبة 60 إىل 80 يف املائة مقارنًة بعام 2019. ومتثل 
البلدان اليت لديها أكرب عدد من إصابات كوفيد-19 املبلغ عنها حنو 55 يف املائة من 
القادمني العامليني و68 يف املائة من نفقات السياحة اخلارجية العاملية. وستمتد آثار األزمة 
يف هذه االقتصادات إىل بلدان أخرى، وال سيما إىل الدول واألقاليم اجلزرية الصغرية النامية 
اليت تعتمد بقوة على السياحة الدولية القادمة من األسواق املتضررة اليت تأيت منها السياحة.
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إقامة بُنى تحتية قادرة عىل 
الصمود، وتحفيز التصنيع 
املستدام الشامل للجميع، 

وتشجيع االبتكار

املادية  التحتية  البنية  يف  االستثمار  ومواصلة  للجميع  الشاملة  املستدامة  الصناعات  لتعزيز 
واالبتكار والبحث أمهية حيوية للتنمية االقتصادية على األجل الطويل. وقد زاد االستثمار يف 
التحتية االقتصادية يف  للبنية  التمويل املوجه  العاملي، وكذلك  البحث والتطوير على الصعيد 
العاملية،  الكربون  أكسيد  ثاين  انبعاثات  اخنفضت كثافة  ذلك،  على  النامية. عالوة  البلدان 
وأحرز تقدم مشهود يف الربط بشبكات االتصال احملمول. غري أن منو الصناعة التحويلية تباطأ 
وال يزال التصنيع يف أقل البلدان ينمو ببطء شديد. وقد أنزلت اجلائحة ضربة قاسية بالصناعات 
املنتجات،  وتوريد  العاملية  القيمة  سالسل  يف  انقطاعات  يف  تسبب  مما  والنقل،  التحويلية 
باإلضافة إىل فقدان الوظائف وخفض ساعات العمل يف هذه القطاعات. ويف البلدان النامية، 

تعترب العمالة يف الصناعات التحويلية مصدراً شديد األمهية للدخل وهلا قيمة أساسية للحد من 
الفقر. كما أدت آثار جائحة كوفيد-19 إىل زعزعة االستقرار لدرجة أهنا هتدد بوقف التقدم، 

أو حىت عكس اجتاهه، حنو هدف التنمية املستدامة 9 واألهداف األخرى. 

من املحتمل أن تكون صناعة الطريان، وهي أحد محركات التنمية االقتصادية، قد تعرضت ألكرب انخفاض يف تاريخها

النقل اجلوي هو مرك التنمية االقتصادية. ويف عام 2016، قدر األثر االقتصادي العاملي 
املباشر وغري املباشر للنقل اجلوي بــــــ 2.7 تريليون دوالر، أي ما يعادل 3.6 يف املائة من 
الطريان  صناعة  جائحة كوفيد-19  ضربت  وقد  العامل ككل.  يف  اإلمجايل  احمللي  الناتج 
بشدة. وحبلول نيسان/أبريل 2020، كانت القيود الصارمة اليت فرضتها احلكومات وخماوُف 
املسافرين على السفر إىل تعطيل حوايل 90 يف املائة من األساطيل اجلوية، واخنفض الطلب 
على السفر إىل ما يقارب الصفر. ويف األشهر اخلمسة األوىل من عام 2020، اخنفضت 
أعداد الركاب بنسبة 51.1 يف املائة مقارنة بالفرتة نفسها من عام 2019. ووفقاً لتقديرات 
أن  للجائحة  ميكن   ،2020 حزيران/يونيه   5 يف  الصادرة  الدويل  املدين  الطريان  منظمة 
تتسبب يف اخنفاض إمجايل يف عدد الركاب يرتاوح بني 2.29 بليون و3.06 باليني شخص 
يف عام 2020، مما يؤدي إىل خسائر بني 302 بليون دوالر و400 بليون دوالر يف إمجايل 
اإليرادات التشغيلية لشركات الطريان مقارنة بالعمليات املعتادة. وسيتطلب التعايف اآلمن 
واملستدام لصناعة الطريان جهداً عاملياً منسقاً، وهو جهد من شأنه أن يسرع أيضاً يف تعايف 

القطاعات األخرى مبا يف ذلك السياحة والتجارة. 

تدهور نتيجة للجائحة نمُو الصناعات التحويلية الذي كان يعاني فعالً من البطء 

كان منو الصناعات التحويلية يف العامل قد تباطأ يف عام 2018 مث واصل االخنفاض يف عام 
2019 بسبب الرسوم اجلمركية والتوترات التجارية بني أكثر االقتصادات املهيمنة يف العامل. 
وأثّر التباطؤ على مجيع املناطق وجمموعات البلدان. ويف أقل البلدان منواً، ارتفعت حصة 
إىل  عام 2010  املائة يف  من 10.0 يف  اإلمجايل  احمللي  الناتج  التحويلية يف  الصناعات 
12.4 يف املائة يف عام 2019. غري أن معدل النمو كان بطيئاً للغاية وال ميّكن من بلوغ 
عام  اإلمجايل حبلول  احمللي  الناتج  التحويلية يف  الصناعات  املتمثلة مبضاعفة حصة  الغاية 
2030. عالوة على ذلك، مل يصل نصيب الفرد من القيمة املضافة للصناعات التحويلية 
يف أقل البلدان منواً إال إىل 132 دوالراً يف عام 2019، وهو بذلك يتخلف كثرياً جداً عن 

أوروبا وأمريكا الشمالية، حيث بلغ 856 4 دوالراً.
وشهد منو الناتج العاملي للصناعات التحويلية اخنفاضاً حاداً بلغت نسبته 6.0 يف املائة يف 
الربع األول من عام 2020 بسبب إجراءات اإلغالق االقتصادي. فقد ُضربت الصني، 
العام، مسجلة  من  األول  الربع  العامل، جبائحة كوفيد-19 يف  بلد مصنع يف  أكرب  وهي 
اخنفاضاً غري مسبوق بنسبة 14.1 يف املائة يف ناتج الصناعات التحويلية. ونظراً ألن هذه 
الصناعات تعترب مركاً للنمو االقتصادي العام، فقد أدى الركود العاملي يف إنتاجها إىل آثار 

خطرية على االقتصاد العاملي كله 

عدد مقاعد الطائرات وركاب الرحالت الجوية، من كانون الثاني/يناير ٢٠١٩ إىل 
أيار/مايو ٢٠٢٠ (باملاليني)
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االقتصادات الصناعية الصني العالم
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للتمكن من إنعاش االقتصاد العاملي، هناك حاجة ملحة لتحسني إمكانية وصول الصناعات الصغرية إىل الخدمات املالية 

تعترب املنشآت الصناعية الصغرية مصادر رئيسية للعمالة يف االقتصادات النامية والناشئة. 
فهي أساسية لتوليد الدخل والتخفيف من حدة الفقر، وستلعب دوراً حامساً يف انتعاش 
الضعف  من  تعاين  املؤسسات  هذه  أن  على  بعد جائحة كوفيد-19.  العاملي  االقتصاد 
بسبب صغر حجمها ومواردها احملدودة. وليس لديها قدرة على التعامل مع الصدمات غري 

املتوقعة، مثل األزمة احلالية، دون مساعدة من احلكومات.
التنافسية  قدرهتا  لزيادة  الصغرية  للشركات  بالنسبة  أمهية خاصة  االئتمان  على  وللحصول 
يستفيد  النامية،  البلدان  ويف  والعاملية.  احمللية  القيمة  سالسل  يف  االندماج  من   ومتكينها 
القروض  من  واخلدمات(  )التحويلية  الصغرية  الصناعات  من  املائة  يف   34.7 نسبته   ما 
أو خطوط االئتمان. غري أن 22.9 يف املائة فقط من الصناعات الصغرية يف أفريقيا جنوب 
أمريكا  نصفها يف  يقارب  مبا  مقارنة  ائتمان،  أو خطوط  قروضاً  تلقت  الكربى  الصحراء 
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، وفقاً للبيانات األخرية. ويعّد توفري احلوافز املالية احلكومية 
أمرين ضروريني  املالية  اخلدمات  إىل  وتأمني وصوهلا  واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات  لدعم 

لتمكني هذه املؤسسات من البقاء واالزدهار أثناء األزمة وما بعدها.

عىل الرغم من التقدم املحرز يف السنوات األخرية، هناك حاجة إىل ترسيع االستثمارات يف البحث والتطوير، ألسباب منها التمكن من التعامل 
مع جائحة كوفيد-19

على الصعيد العاملي، استمر البحث والتطوير يف النمو بوترية سريعة، حيث وصل إىل 2.2 
تريليون دوالر )مبعادل القوة الشرائية( يف عام 2017، ارتفاعاً من 1.4 تريليون دوالر يف عام 
2010 و741 بليون دوالر يف عام 2000. ويف حني أن منطقة أوروبا وأمريكا الشمالية 
تتصدر املناطق األخرى يف جمال البحث والتطوير، إذ مثلت نسبة استثماراهتا 47.6 يف املائة 
آسيا  شرق  وجنوب  شرق  بلدان  أخذت  فقد   ،2017 عام  يف  العاملية  االستثمارات  من 
باللحاق هبا بسرعة، فارتفعت حصتها يف استثمارات البحث والتطوير من 22.6 يف املائة 
يف عام 2000 إىل 40.4 يف املائة يف عام 2017. وعلى أساس نسيب، ارتفعت نسبة الناتج 
احمللي اإلمجايل العاملي املستثمرة يف البحث والتطوير من 1.62 يف املائة سنوياً يف عام 2010 
إىل 1.72 يف املائة يف عام 2017. على أن هناك تباين بالغ بني املناطق يرتاوح بني 2.25 
يف املائة يف أوروبا وأمريكا الشمالية و0.38 يف املائة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. أما 
يف أقل البلدان منواً والبلدان النامية غري الساحلية، فإن النسبة املقابلة تبلغ حنو 0.20 يف املائة. 
وقد أبرزت جائحة كوفيد-19 أمهية زيادة االستثمار يف البحث والتطوير، رمبا مبعدل أسرع. 
وهناك حاجة إىل مزيد من االستثمار يف صناعة األدوية ويف التقنيات الناشئة من قبيل الذكاء 
االصطناعي، واليت ميكن أن تساعد يف تطوير األدوية واللقاحات وإدارة اخلدمات واملوارد 

ذات الصلة.

ً تحققت عملياً عاملية االتصاالت عرب الوسائل املحمولة، ولكن حوايل نصف سكان العالم غري موصولني بالشبكات االلكرتونية، ومعظمهم يف أقل البلدان نموا

مع إجبار جائحة كوفيد-19 الكثريين على العمل والتعلم والتماس الرعاية الصحية والتواصل 
االجتماعي من املنزل، مل تكن التقنيات الرقمية واالتصال عرب اإلنرتنت يف أي وقت مضى 
جزًءا من حياتنا اليومية هبذا احلجم. وللوصول إىل اإلنرتنت، توفر اتصاالت اهلاتف احملمول 
أو  متاحة  الثابت غري  العريض  النطاق  فيها خدمة  تكون  اليت  األماكن   مرونة، خاصة يف 
ال ميكن حتمل تكلفتها. وقد توسعت تغطية شبكات االتصال احملمول بسرعة. ففي عام 
بإشارات  التغطية  يعيشون ضمن  املائة(  )97 يف  تقريباً  العامل  2019، كان مجيع سكان 
اهلاتف اخللوي احملمول، وكان 93 يف املائة من السكان يعيشون ضمن التغطية بإشارات 
البلدان منواً شهدت منواً ملحوظاً يف تغطية إشارات  النطاق العريض املتنقل. كما أن أقل 
النطاق العريض املتنقل، من 51 يف املائة يف عام 2015 إىل 79 يف املائة يف عام 2019. 
غري أن 54 يف املائة من سكان العامل فقط هم الذين يستخدمون اإلنرتنت بالفعل. ويعيش 
اإلنرتنت  البلدان منواً، حيث ال يستخدم  أقل  باإلنرتنت يف  املتصلني  السكان غري   معظم 
إال 19 يف املائة من السكان، مقارنة مبا نسبته 87 يف املائة من سكان البلدان املتقدمة 
ونقص  اإلنرتنت  استخدام  تكلفة  إىل  الكبرية  الثغرة  هلذه  الرئيسية  األسباب  وتعود  النمو. 

املهارات الالزمة.

نسبة منشآت الصناعات التحويلية الصغرية التي لديها قرض أو خط ائتمان، وفقاً 
الستقصاءات أجريت يف الفرتة ٢٠٠٦-٢٠١٨ (نسبة مئوية)

من صفر إىل ١٥من ١٥ إىل ٣٠ من ٣٠ إىل ٤٥

من ٤٥ إىل ٦٠ ٦٠ وما فوق بيانات غري متوفرة

نسبة السكان املشمولني بإشارة النطاق العريض املتنقل والذين يستخدمون اإلنرتنت، 
تقديرات عام ٢٠١٩ (نسبة مئوية)
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 البلدان النامية غري الساحلية 
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أوروبا وأمريكا الشمالية
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الحّد من انعدام املساواة داخل 
البلدان وفيما بينها

على الرغم من بعض الدالئل اإليابية - من قبيل اخنفاض مستويات انعدام املساواة يف 
الدخل يف بعض البلدان والوضع التجاري التفضيلي للبلدان املنخفضة الدخل - يستمر 
املساواة.  انعدام  تفاقم  أزمة كوفيد-19 إىل  املختلفة. وتؤدي  املساواة يف أشكاله  انعدام 
فأثرها األشد يصيب أكثر الناس ضعفاً، وكثرياً ما تعاين هذه اجملموعات نفسها من متييز 
متزايد. ومن املرجح أن يكون للعواقب األوسع النامجة عن اجلائحة أثر ضار بشكل خاص 
على البلدان األكثر فقراً. وإذا أدى الركود العاملي إىل اخنفاض يف تدفقات املوارد اإلمنائية، 

فإن هذا األثر سيكون أشد.

بينما يرتفع الدخل الحقيقي للفقراء داخل البلدان، ال يزال األغنياء ينعمون باالزدهار بشكل غري متناسب

يعين عدم ترك أي شخص خلف الركب أن ذوي الدخل املنخفض قادرون على االستفادة 
واملشاركة يف النمو االقتصادي األوسع للبلد. وميكن قياس التقدم حنو االزدهار املشرتك من 
خالل منو دخل األسرة )أو استهالكها( يف الـــ 40 يف املائة األكثر فقراً بني السكان. ويف 
73 من أصل 90 من البلدان اليت لديها بيانات قابلة للمقارنة عن الفرتة بني عامي 2012 
و2017، شهدت هذه اجملموعة منواً يف الدخل احلقيقي. عالوة على ذلك، يف أكثر من 
نصف تلك البلدان )49 بلداً(، شهدت نسبة الـــ 40 يف املائة األكثر فقراً منواً يف الدخل 
أعلى من املتوسط الوطين العام، مما يشري إىل اخنفاض يف مستويات انعدام املساواة. ومع 
ذلك، يف مجيع البلدان اليت لديها بيانات، حصلت نسبة الـــ 40 يف املائة األدىن على أقل 
من 25 يف املائة من الدخل اإلمجايل، بينما حصلت نسبة الـــ 10 يف املائة األكثر ثروة على 

20 يف املائة على األقل من جمموع الدخل.
وكان التقدم يف االزدهار املشرتك أقوى يف شرق وجنوب شرق آسيا، حيث شهدت نسبة 
الـــ 40 يف املائة األكثر فقراً منواً سنوياً نسبته 4.9 يف املائة يف املتوسط. وكان النمو يف دول 
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى أكثر مدوديًة، مع أن املقارنة صعبة بسبب قلة البيانات 
)فالبيانات ال تتوفر إال لدى 15 بلداً(. وتكتسي احلاجة إىل حتسني مجع البيانات أمهية 

فـي حال تضرر  الالزمة  اإلجراءات  واختاذ  البلدان من حتديد  تتمكن  اآلن، حىت  خاصة 
الفئات األكثر فقراً بشكل غري متناسب من اآلثار االقتصادية جلائحة كوفيد-19.

تواجه النساء ذوات اإلعاقة أشكاالً متعددة ومتقاطعة من التمييز

أفاد ما يقرب من اثنني من كل عشرة أشخاص بأهنم تعرضوا شخصياً للتمييز على أساس 
واحد على األقل من األسباب اليت حددها القانون الدويل حلقوق اإلنسان، وفقاً لبيانات 
من 31 بلداً خالل الفرتة بني عامي 2014 و2019. عالوة على ذلك، يرجح أن 
تكون النساء ضحايا للتمييز أكثر من الرجال. ومن بني األشخاص ذوي اإلعاقة، تعرض 
3 من كل 10 أشخاص شخصياً للتمييز، وال تزال املستويات أعلى بني النساء ذوات 
اإلعاقة. واألسباب الرئيسية للتمييز اليت ذكرهتا هؤالء النساء مل تكن اإلعاقة نفسها، بل 
الدين والعرق واجلنس، مما يشري إىل حاجة ملحة الختاذ تدابري ملعاجلة أشكال التمييز 
املتعددة واملتداخلة. وميكن أن تؤدي جائحة كوفيد-19 إىل ترسيخ أمناط التمييز والوصم 
ضد  التمييز  بوقوع  تفيد  البلدان  من  العديد  من  تقارير  الظهور  يف  بدأت  إذ  احلالية، 

جمموعات خمتلفة.

يحصل العمال عىل حصة أصغر من الناتج الذين ساعدوا يف إنتاجه

يف عام 2017، مّثل دخل العمال يف العامل ما تقدر نسبته بنحو 51 يف املائة من الناتج 
احمللي اإلمجايل العاملي. وتأخذ حصة العمل من الناتج احمللي اإلمجايل يف االعتبار االيرادات 
املتعلقة بالعمالة، سواء لدى احلاصلني على عمل أو لدى العاملني حلساهبم اخلاص. ويشري 
ذلك إىل ما إذا كانت زيادة الدخل الوطين ستؤدي إىل زيادة يف مستويات املعيشة املادية 
منذ عام 2004، عندما  تنازلياً  العامل اجتاهاً  العمالة يف  للعمال. وأظهرت حصة دخل 
كانت 54 يف املائة، مما يعين ضمناً أن العمال يتلقون نسبة أصغر من الناتج الذي ساعدوا 

على إنتاجه.
وختتلف حصة دخل العمال بشكل كبري من منطقة إىل أخرى. ويف عام 2017، مّثل 
املنطقة )36 يف  ناتج  ثلث  بقليل من  أكثر  أفريقيا وغرب آسيا  العمال يف مشال  دخل 
املائة(. وعلى الطرف اآلخر من املعادلة، كانت حصة دخل العمل قريبة من 58 يف املائة 

يف أوروبا وأمريكا الشمالية.
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معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الدخل يف الـ ٤٠ يف املائة األكثر فقراً بني السكان،
 ٢٠١٢-٢٠١٧ (نسبة مئوية)

أقل من -٢بني صفر و-٢ بني صفر و٢ بني ٢ و٤

بني ٤ و٦ أكثر من ٦ البيانات غري متوفرة
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يشهد انعدام املساواة يف الدخل انخفاضاً يف بعض البلدان، لكن املستويات ال تزال مرتفعة بشكل عام

يعّد مؤشر جيين أحد أكثر مقاييس انعدام املساواة يف الدخل شيوعاً. وترتاوح قيمة هذا 
املؤشر بني صفر و100، حيث تشري القيمة صفر إىل أن الدخل يتم تقامسه بالتساوي بني 
مجيع األشخاص، يف حني أن القيمة 100 تشري إىل وضع متطرف حيصل فيه شخص 
واحد على كامل الدخل. ومن بني 84 من البلدان اليت لديها بيانات متاحة، اخنفض مؤشر 
جيين للدخل املتاح )أو االنفاق االستهالكي( مبقدار نقطة مئوية واحدة على األقل يف 38 
انعدام  البلدان شهدت اخنفاضاً يف  بني عامي 2010 و2017، مما يعين أن هذه  بلداً 
املساواة. غري أن انعدام املساواة يف الدخل ارتفع خالل نفس الفرتة يف 25 من البلدان اليت 

لديها بيانات متاحة.
وعلى الرغم من اخنفاض انعدام املساواة يف الغالبية العظمى من البلدان اليت كانت قيمة 
مؤشر جيين فيها تتجاوز 40 يف عام 2010، ال تزال مستويات انعدام املساواة يف الدخل 
مرتفعة يف كثري من البلدان. ومن بني 166 بلداً لديها بيانات، ال تزال أحدث قيم مؤشر 
جيين لدى 65 بلداً أعلى من 40، وترتفع قيمة املؤشر لدى 17 بلداً لتزيد عن 50. وقد 
لوحظت أدىن مستويات انعدام املساواة يف الدخل يف سلوفينيا واجلمهورية التشيكية، حيث 

تقّل قيمة مؤشر جيين عن 25.

مؤرش جيني للدخل املتاح (أو اإلنفاق االستهالكي) حسب البلد، حول عامي ٢٠١٠ و٢٠١٧
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مؤرش جيني للدخل حول عام ٢٠١٠

انخفاض يف انعدام للمساواة زيادة يف عدم املساواةبدون تغيري

ملحوظة: يف حالة عدم توفر البيانات الخاصة بالسنة املرجعية، يتم تقديم أقرب سنة خالل فرتة عامني.

يمكن للركود العاملي أن يعيق تدفقات املساعدة املقدمة إىل البلدان النامية

يف عام 2018، بلغ إمجايل تدفقات املوارد اإلمنائية إىل البلدان النامية من جلنة املساعدة اإلمنائية 
املتعددة  والوكاالت  املاحنة  واجلهات  االقتصادي  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  ملنظمة  التابعة 
مقارنة  اجلارية،  باألسعار  بليون دوالر  اآلخرين 271  الرئيسيني  التربعات   األطراف ومقدمي 
بـ 420 بليون دوالر يف العام السابق و314 بليون دوالر يف عام 2015. وشكلت املساعدة 
اإلمنائية الرمسية 61 يف املائة )166 بليون دوالر( من اجملموع. أما املنطقة اليت تلقت أكرب حصة 
من إمجايل تدفقات املوارد فهي أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب )59 بليون دوالر(، مع 
أن هذا املبلغ اخنفض بشكل كبري عن عام 2015 )97 بليون دوالر(. وشهدت التدفقات إىل 
شرق وجنوب شرق آسيا ارتفاعاً طفيفاً بالقيمة االمسية، من 50 بليون دوالر يف عام 2015 

إىل 56 بليون دوالر يف عام 2018.
واستشرافاً للمستقبل، توقعت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي اخنفاضاً يف الناتج 
احمللي اإلمجايل العاملي يصل إىل 7.6 يف املائة يف عام 2020 يف حال التعرض ملوجة ثانية من 
على ميزانيات املساعدة اإلمنائية  الذي ميكن أن يشكل ضغطاً  إصابات كوفيد-19، األمر 
الرمسية لدى أعضاء جلنة املساعدة اإلمنائية. وكانت تدفقات املوارد اإلمنائية قد اخنفضت يف 

أعقاب األزمة االقتصادية واملالية لعام 2008، وميكن للركود العاملي أن يؤدي مرة أخرى إىل 
الضغط على هذه املوارد.

مجموع تدفقات املوارد ألغراض التنمية إىل البلدان النامية، حسب منطقة الجهة املتلقية، 
٢٠١٥ و٢٠١٨ (بباليني الدوالرات بالقيمة الراهنة)

٥٩,٣١
٩٧,٣٨

 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

٥٦,١٤
٥٠,٣١

رشق وجنوب رشق آسيا  

٤٩,٦١
٥٣,٦٧

شمال أفريقيا وغرب آسيا 

٤٩,٤٩
٧١,٣١

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

٢٠,٩٤
٣٤,٨٣

وسط آسيا وجنوبها

صفر ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠

٢٠١٥ ٢٠١٨

ال يزال الطريق طويالً أمام معظم املناطق لوضع سياساٍت للهجرة مالئمٍة

تدابري  من  شاملة  جمموعة  البلدان  من  املائة  يف   54 لدى  تتوفر  العاملي،  الصعيد  على 
ومتسم  ومنتظم  وآمن  منظم  بشكل  وتنقلهم  األشخاص  هجرة  لتسهيل  السياسات 
باملسؤولية، استناداً إىل 111 من البلدان اليت كان لديها بيانات متاحة يف أيلول/سبتمرب 
2019. وهذا يعين أنه مت اإلبالغ عن وجود تدابري سياساتية لدى ما ال يقل عن 80 يف 
املؤشر. وتتمتع  للسياسات يف هذا  الستة  اليت تشكل اجملاالت  الفرعية  الفئات  املائة من 
منطقة وسط آسيا وجنوهبا )80 يف املائة( ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب )79 يف 
املائة( بأعلى حصة من البلدان اليت لديها جمموعة شاملة من السياسات، مقارنة بــــــ 33 يف 

املائة فقط من البلدان يف كل من أوقيانوسيا ومشال أفريقيا وغرب آسيا.
ويف اجملاالت الستة مجيعها، تنتشر على أوسع نطاق السياسات الرامية إىل تعزيز التعاون 
أرباع  ثالثة  من  أكثر  أبلغ  حيث  والنظامية،  واملنظمة  اآلمنة  اهلجرة  وتيسري  والشراكات 
للحكومات  نسب  أدىن  أن  على  استوفتها كلياً.  أو  املعايري  استوفت  أهنا   احلكومات 
املهاجرين  حبقوق  تتعلق  السياسات،  تدابري  من  واسعة  جمموعة  عن  أبلغت   اليت 
ورفاههم االجتماعي واالقتصادي، إذ بلغت 55 يف املائة و59 يف املائة من احلكومات، 

على التوايل.

النسبة املئوية للحكومات التي أبلغت أنها استوفت معايري وجود مجموعة شاملة من 
تدابري السياسات لتيسري هجرة األشخاص وتنقلهم بشكل منظم وآمن ومنتظم ومتسم 

باملسؤولية، حسب املنطقة، ٢٠١٩ (نسبة مئوية)
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استوفت املعايري أو استوفتها كلياً املتوسط العاملي

ملحوظة: استناداً إىل ١١١ بلداً لديها بيانات متاحة (اعتباراً من ١ أيلول/سبتمرب ٢٠١٩).

**   البيانات متاحة عن أقل من ٥٠ يف املائة من البلدان.

 ***    البيانات متاحة عن أقل من ٥٠ يف املائة من البلدان وأقل من ٥٠ يف املائة من السكان. 
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جعل املدن واملستوطنات 
البرشية شاملة للجميع وآمنة 
وقادرة عىل الصمود ومستدامة

تتعرض املناطق احلضرية ألكثر من 90 يف املائة من إصابات كوفيد-19. وتضرب اجلائحة 
يعيشون يف  العامل  أحناء  السكان يف خمتلف  من  بليوناً  ذلك  الناس ضعفاً، ويشمل  أشد 
مستوطنات عشوائية وأحياء فقرية مكتظة بالسكان. وحىت قبل جائحة الفريوس التاجي، 
كان التحضر السريع يعين أن 4 باليني من الناس يف مدن العامل يواجهون تلوثاً متزايداً 
للهواء، وعدم كفاية البنية التحتية واخلدمات، وزحفاً حضرياً غري خمطط له. وتكتسي وسائل 
النقل العام اآلمنة واخلدمات األساسية املوثوقة واألماكن العامة املفتوحة أمهية خاصة اآلن 
لضمان صحة سكان املناطق احلضرية وسبل عيشهم. وتوضح األمثلة الناجحة عن احتواء 
اجلائحة ما تتمتع به اجملتمعات احلضرية من قدرة على الصمود وعلى التكيف متكنها من 

استعدادها  مدى  ولكن  اجلائحة،  هذه  من  املدن  اجلديدة. وستخرج  املعايري  مع  التعامل 
لألزمة القادمة سيعتمد على قدرهتا على الدفع بعجلة التنمية احلضرية الشاملة واملستدامة 

والقائمة على البيانات.

انعكس اتجاه التقدم العاملي يف الحد من حصة سكان األحياء الفقرية، وتؤدي الجائحة إىل تشديد ضعفهم

والذين  الفقرية  األحياء  سكان  بني  الضعف  تفاقم  إىل  جائحة كوفيد-19  آثار  تؤدي 
يعيشون يف مستوطنات غري رمسية. ويعاين كثري من سكان املناطق احلضرية هؤالء بالفعل 
التحتية  البنية  من كون السكن غري مالئم، ومن مدودية أو انعدام فرصهم للوصول إىل 
وقد كان  النفايات.  وإدارة  الصحي  والصرف  املياه  ذلك  يف  مبا  األساسية،  واخلدمات 
الكتظاظ وسائل النقل العام وقلة مرافق الرعاية الصحية أثر كارثي على هذه اجملتمعات، 
حيث حوهلا هذان العامالن إىل مراكز لالنتشار ضمن بؤر مركزية. ويعمل كثري من سكان 
املناطق احلضرية يف العامل النامي يف القطاع غري الرمسي وهم يتعرضون خلطر فقدان سبل 

عيشهم مع إغالق املدن بسبب اجلائحة.
وأصحاُب  البلدية  والسلطات  الوطنية  احلكومات  تبذهلا  اليت  املتضافرة  اجلهود  أدت  وقد 
املصلحة اآلخرون إىل اخنفاض كبري يف نسبة سكان احلضر الذين يعيشون يف أحياء فقرية،  
من 28 يف املائة يف عام 2000 إىل 23 يف املائة يف عام 2014. ويُنذر باخلطر كوُن هذا 
االجتاه قد انعكس مع جتاوز وتائر التحضر السريع إمكانات تطوير اإلسكان والبنية التحتية 
واخلدمات. وارتفعت نسبة سكان احلضر الذين يعيشون يف األحياء الفقرية إىل 24 يف املائة 

يف عام 2018، أو أكثر من بليون شخص، بسبب تزايدهم يف مشال أفريقيا وغرب آسيا 
وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى.

Two di�erent guide layers for two- and three-line titles. 
Guides for edge of right-aligned text and bars are uniform (and account for 
space for other languages).

Swatches are of full, 75%, 50% and 25% color.

All bars should be 0p6 wide
with 0 spacing within country categories 
and 0p2 spacing between country categories.

If World, LDC, LDS or SIDS categories are spaced apart, 
0p6 spacing from main regions. 

Number labels should be inside color bars (ideally) and 0p3 from edge. 
If outside, left-aligned and 0p3 away.

Number line 0p2 below bottom bar. Stroke .25pt.

Tick marks 0p3 long. Text 0p1 below tick mark.

Legend categories right-aligned, 1p0 apart, 0p3 between color bubble and 
text.

Legend color bubble 0p6.

Legend 0p6 below number line labels. Any note 0p6 below legend. 

Note uses hanging indent.

التغريات يف نسبة سكان الحرض الذين يعيشون يف أحياء فقرية يف البلدان النامية، 
يف الفرتة بني عامي ٢٠٠٠ و٢٠١٤ والفرتة بني عامي ٢٠١٤ و٢٠١٨ (نسبة مئوية)

٠,٣-

٠,٩
٥,٠-

٠,٨-
١٠,٠-

٠,٨-
١٤,٠-

٠,١-
٨,٠-

٠,٢
٩,٠-

٣,٦
١,٠-

١٥- ١٠- ٥- صفر ٥

العالم

رشق وجنوب رشق آسيا  

وسط آسيا وجنوبها 

أوقيانوسيا*
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

شمال أفريقيا وغرب آسيا 

من عام ٢٠٠٠ إىل عام ٢٠١٤ من عام ٢٠١٤ إىل عام ٢٠١٨

*  باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا.

هناك حاجة إىل مزيد من وسائل النقل العام يف مدن العالم

تقلل وسائل النقل العام املوثوقة واملتاحة وامليسورة التكلفة من التلوث وحركة املرور، كما 
تعزز من اإلنتاجية والشمول. وال يتمتع بالوصول املريح إىل وسائل النقل العام إال نصف 
سكان احلضر يف العامل، وذلك وفقاً لبيانات عام 2019 عن 610 مدن يف 95 بلداً. 
وتُقاس إمكانية الوصول كنسبة السكان الذين يعيشون ضمن مسافة 500 مرت سرياً عن 
األقدام من نظم النقل املنخفضة السعة )احلافالت والرتام( وضمن مسافة 1000 مرت عن 
هناك  ذلك،  إىل  باإلضافة  والعّبارات(.  األنفاق  ومرتو  )القطارات  السعة  العالية  النظم 
انتشار كبري يف كثري من املدن لنظم النقل غري الرمسية، واليت غالباً ما تفتقر إىل االنتظام 
التحتية  البنية  القصرية األجل يف  االستثمارات  الرتكيز على  ُيرتجم  أن  والسالمة. وميكن 
لوسائل النقل العام القائمة على الطرق إىل زيادة إمكانية الوصول إىل نظم النقل العام 

املنخفضة السعة.
هبدف  لألمان  إضافية  تدابري  إختاذ  إىل  حتتاج  أن  للمدن  ميكن  اجلائحة،  استمرار  ومع 
التخفيف من تزايد خماطر انتقال الفريوس التاجي من خالل وسائل النقل العام املزدمحة. 
مع  تتكامل جيداً  العام  للنقل  الوصول إىل نظم  تعزيز  احلاجة إىل  العاملية  البيانات  وتبني 
األجل  الطويلة  التنقل  خطط  خالل  من  وذلك  الدراجات،  وركوب  املشي  مسارات 

واالستثمارات اهلادفة.

نسبة سكان الحرض الذين يتمتعون بالوصول املريح إىل وسائل النقل العام، ٢٠١٩ 
(نسبة مئوية)
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٥
٣٣

٢٩
٣

٣٣
٣١

٦

صفر ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠

العالم

أسرتاليا ونيوزيلندا

أوروبا وأمريكا الشمالية

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

رشق وجنوب رشق آسيا  

وسط آسيا وجنوبها 

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

شمال أفريقيا وغرب آسيا 

الوصول إىل نظم النقل العالية السعة ضمن مسافة  ٠٠٠ ١ مرت
الوصول إىل نظم النقل املنخفضة السعة ضمن مسافة  ٥٠٠ مرت

نسبة سكان الحرض الواصلني إىل وسائل النقل العام
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معدل املساحة املبنية للفرد الواحد، ٢٠٠٠ و٢٠١٥ (مرت مربع للفرد الواحد)

صفر

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٩٢
١١٠

وسط
آسيا

وجنوبها

١٢١ ١٢٧

شمال
أفريقيا
وغرب

آسيا

١١٨
١٣٣

أمريكا
الالتينية
ومنطقة
البحر

الكاريبي

١٧٨
١٦٠

أفريقيا
جنوب

الصحراء
الكربى

٣٢٠

٢٨٨

رشق
وجنوب 

رشق
آسيا

٢٣٨

٢٨٩

أوروبا
وأمريكا
الشمالية

٤٥٧
٤٧٣

أسرتاليا
ونيوزيلندا

٢٠٠٠ ٢٠١٥

نسبة السكان الذي يعيشون ضمن مسافة ٤٠٠ مرت سرياً عىل األقدام من األماكن العامة
املفتوحة، ٢٠١٩ (نسبة مئوية)

صفر ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠

العالم٤٦,٧

أسرتاليا ونيوزيلندا٧٨,٠

أوروبا وأمريكا الشمالية٥٧,٦

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ٥٦,٥

شمال أفريقيا وغرب آسيا ٤٤,٨

وسط آسيا وجنوبها ٣٣,٣

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى٢٩,٧

رشق وجنوب رشق آسيا  ٢٦,٨

بعيداً عن الدمار، دفعت الجائحة إىل إعادة التفكري يف مدننا بصورة إيجابية 

تتحدد إمكانات ازدهار املدن وسكاهنا على أساس طويل األجل بالسبل اليت نأخذ هبا يف 
التخطيط ملناطقنا احلضرية وتطويرها، ويف بناء البنية التحتية واخلدمات، والتخفيف من املخاطر، 
و2015،   1990 عامي  بني  الفرتة  وخالل  املتزايدين.  السكان  الحتياجات  واالستجابة 
سجلت معظم املناطق احلضرية زيادة عامة يف معدل املساحة املبنية للفرد الواحد - أي أن 
التوسع املادي للمدن كان أسرع من معدالت النمو السكاين، وذلك وفقاً لبيانات عام 2019 
املستقاة من عينة متثيلية عاملية مأخوذة من 755 مدينة يف 95 بلداً. ويف بعض املدن، يعكس 
هذا التوسع السريع زحفاً حضرياً غري خمطط له، مما يزيد من تكاليف تقدمي اخلدمات ويقلل من 
كفاءهتا. ويف املتوسط، سجلت مجيع املناطق، باستثناء أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وشرق 

وجنوب شرق آسيا، زيادة متسقة يف معدل املساحة املبنية للفرد الواحد.
بالنسبة لتحسني  للتخطيط احلضري أمهية حامسة  أن  وقد أوضحت اجلائحة بكل جالء 
الصحة العامة ولتخفيف تعرض الناس ألخطار أخرى، من قبيل الكوارث الطبيعية. وحىت 
أيار/مايو 2020، كان لدى 154 بلداً، شكٌل من أشكال اخلطة احلضرية الوطنية. ويعمل 
النظر يف هذه اخلطط  إعادة  البلدية اآلن على  الوطنية واحلكومات  كثري من احلكومات 

للتمكن من املساعدة على منع وقوع اجلائحة التالية.

ً تتعزز الصحة واإلنتاجية بوجود األماكن العامة املفتوحة يف املدن عىل مستوى العالم، ولكن الوصول إىل هذه األماكن غالباً ما يكون محدودا

مع إغالق املدن، يتزايد الطلب على األماكن العامة املفتوحة. وكما هو احلال فيما يتعلق 
بوسائل النقل العام، يساهم الوصول العادل إىل األماكن املفتوحة والعامة يف حتسني اإلنتاجية 
والصحة. وعلى وجه اخلصوص، تعترب األماكن املفتوحة كمساحات للتجارة أمراً بالغ األمهية 

لالقتصاد غري الرمسي، والذي يعتمد عليه كثري من الناس يف سبل عيشهم. 
وقد بلغ متوسط مساحة األراضي املخصصة للشوارع واألماكن املفتوحة حوايل 16 يف املائة 
فقط على مستوى العامل، وفقاً لبيانات عام 2019 من 610 مدن يف 95 بلداً. ومن أصل 
األراضي  أضعاف  ثالثة  حوايل  الشوارع  تشكل  هذه،  املفتوحة  واألماكن  الشوارع  حصة 
احلضرية املخصصة لألماكن العامة املفتوحة، مثل احلدائق والواجهات النهرية. ومن حيث 
العامة  األماكن  إىل  الوصول  ميكنهم  الذين  السكان  نسبة  متوسط  بلغ  الوصول،  إمكانية 
املفتوحة )على مسافة 400 مرت سرياً على األقدام على طول شبكة الشوارع( 46.7 يف 
املائة. ولوحظ تفاوت كبري يف إمكانية الوصول بني املناطق، يرتاوح بني 26.8 يف املائة يف 
شرق وجنوب شرق آسيا و78 يف املائة يف أسرتاليا ونيوزيلندا. وداخل البلدان، تسجل املدن 

الصغرية باستمرار مستويات وصول أعلى من املستويات املقابلة يف املدن الكبرية.

تعطي السماء األكثر جالًء فوق بعض املدن األشّد تلوثاً يف العالم ملحة عما يمكن أن يكون

يف عام 2016، كان 9 من كل 10 أشخاص يعيشون يف املناطق احلضرية يف مجيع أحناء 
املبادئ  احملددة مبوجب   )PM2.5( الدقيقة  بنسبة اجلسيمات  يفي  يتنفسون هواًء ال  العامل 
التوجيهية جلودة اهلواء الصادرة عن منظمة الصحة العاملية. ويف نفس العام، كان أكثر من 
نصف سكان العامل معرضني ملستويات لتلوث اهلواء أعلى 2.5 مرة على األقل من تلك 
النسبة. كما شهد نصف سكان العامل زيادة يف اجلسيمات الدقيقة وتدهوراً يف جودة اهلواء 

بني عامي 2010 و2016.
وعلى الصعيد العاملي، يُقّدر أن تلوث اهلواء احمليط تسبب يف 4.2 ماليني حالة وفاة مبكرة 
يف عام 2016. ويف بعض املدن، أدت عمليات اإلغالق بسبب جائحة كوفيد-19 إىل 

خفض ملوثات اهلواء بشكل ملحوظ بسبب إغالق املصانع واخنفاض عدد السيارات يف 
الطرق. غري أن من املرجح أن يكون هذا التحسن جمرد توقف مؤقت يف حالة غري صحية 
طويلة األجل. وسيعود تلوث اهلواء إىل االرتفاع إىل مستويات ما قبل اجلائحة، مع ختفيف 
تدابري اإلغالق، وهو ما ُدّلل عليه بالفعل يف بعض البلدان. ومن املمكن متاماً أن تشهد 
هذه املستويات تراجعاً بسبب إضعاف القوانني واملعايري البيئية أو تعطيلها أثناء اجلائحة أو 
خالل الفرتة التالية هلا بغية حتفيز النمو االقتصادي. وتؤدي األمم املتحدة واحلكومات معاً 

دوراً رئيسياً يف ضمان عدم حدوث ذلك.
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يدفع االستهالك واإلنتاج عجلة االقتصاد العاملي، ولكنهما يعصفان أيضاً بصحة الكوكب من 
خالل االستخدام غري املستدام للموارد الطبيعية. وتتزايد البصمة املادية العاملية بسرعة تتجاوز 
سرعة النمو السكاين والناتج االقتصادي. ويقابل التحسينات يف كفاءة املوارد يف بعض البلدان 
للوقود  املقدمة  الدعم  إعانات  تزال  وال  أخرى.  بلدان  يف  املواد  استخدام  يف كثافة  ارتفاٌع 
األحفوري تثري بالغ القلق. ويري فقدان األغذية بنسبة عالية غري مقبولة على طول سلسلة 
التوريد. وتتضاعف النفايات، مبا يف ذلك النفايات الطبية اإلضافية النامجة عن اجلائحة. وتتيح 
اجلائحة فرصة لوضع خطط لإلنعاش من شأهنا أن تعكس االجتاهات احلالية وأن تنتقل 

بأمناط االستهالك واإلنتاج إىل مسار أكثر استدامة. وسيعين االنتقال الناجح حتسينات يف 
يف  النشط  واالخنراط  االقتصادية،  األنشطة  حياة  دورة  يف كامل  والنظر  املوارد،  كفاءة 

االتفاقات البيئية املتعددة األطراف.

يواصل العالم استخدام املوارد الطبيعية بصورة غري مستدامة

أحد  ويتمثل  الطبيعية.  املوارد  على  العامل  اعتماد  تسارع  املاضيني  العقدين  استمر خالل 
مقاييس هذا االعتماد يف البصمة املادية: أي كمية املواد األولية املطلوبة لتلبية االحتياجات 
األساسية لألغذية واملالبس واملياه واملأوى والبنية التحتية وغري ذلك من جوانب احلياة. وهي 
مؤشر ملا يُفرض من ضغط على البيئة لدعم النمو االقتصادي وتلبية االحتياجات املادية 
للناس. وقد تنامت البصمة املادية العاملية من 73.2 بليون طن مرتي يف عام 2010 إىل 
85.9 بليون طن مرتي يف عام 2017، أي بزيادة نسبتها 17.4 يف املائة. كما اتسع 
نطاق البصمة يف مجيع أنواع املواد، ولكن بشكل خاص يف املواد املعدنية غري الفلزية )اليت 
التحتية  البنية  النمو يف جماالت  إىل  مما يشري  العاملية(،  البصمة  يقارب نصف  ما  تشكل 
والتشييد. ويف عام 2015، كان نصيب الفرد من املواد يف البلدان املرتفعة الدخل أعلى من 
البلدان املنخفضة الدخل. وهناك حاجة إىل إجراء عاجل  10 أضعاف ما هو عليه يف 
لتقليل اعتمادنا على املواد اخلام وزيادة هنُج إعادة التدوير و“اقتصاد التدوير” للتخفيف 

من الضغط واألثر الواقعني على البيئة.

النمو يف توليد النفايات اإللكرتونية يفوق بكثري معدل إعادة تدويرها

يولد التخلص من املعدات اإللكرتونية والكهربائية تدفقاً للنفايات سريَع النمو، حيركه تزايد 
االستهالك، وقصُر دورة حياة املنَتج، ومدودية التصليح. وحتتوي هذه النفايات اإللكرتونية 
على مواد قيمة ومواد خطرية. وخالل الفرتة بني عامي 2010 و2019، تنامى حجم 
النفايات اإللكرتونية املتولدة على مستوى العامل من 5.3 كيلوغرام إىل 7.3 كيلوغرام للفرد 
سنوياً. ويف الوقت نفسه، كانت وترية الزيادة يف إعادة تدوير النفايات اإللكرتونية بصورة 

سليمة بيئياً أبطأ بكثري - من 0.8 كيلوغرام إىل 1.3 كيلوغرام للفرد سنوياً.
وتتوفر لدى املناطق املرتفعة الدخل بنية حتتية إلدارة النفايات اإللكرتونية. ومع ذلك، فإن 
معدالت مجع هذه النفايات، يف املتوسط، أقل بكثري من 50 يف املائة. وغالباً ما تصنف 
مواد النفايات اإللكرتونية على أهنا سلع قابلة إلعادة االستخدام وميكن أيضاً تصديرها إىل 
البلدان املتوسطة الدخل واملنخفضة الدخل. ولكن البنية التحتية يف كثري من هذه البلدان 
غري متطورة بعد، أو غري كافية، إلدارة النفايات اإللكرتونية املنتجة ملياً واملستوردة بشكل 
أو  املفتوح  احلرق  النفايات من خالل  الرمسي  القطاع غري  يعاجل  الغالب  قانوين. ويف  غري 
يف  والنادرة  القيمة  املوارد  فقدان  إىل  ويؤدي  البيئة  يلوث  وكالمها  احلمضية،  احلمامات 
النفايات. عالوة على ذلك، يتعرض العمال وأطفاهلم، الذين يعيشون ويعملون ويلعبون يف 

مثل هذه املواقع، آلثار صحية شديدة.
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يُفقد جانٌب كبري من الغذاء عىل طول سلسلة التوريد قبل وصوله إىل املستهلك

ميكن أن يساهم التخفيض من فقد الغذاء وهدره يف االستدامة البيئية من خالل خفض 
تكاليف اإلنتاج وزيادة كفاءة النظم الغذائية. كما ميكن، يف الوقت نفسه، أن حيّسن من 
األمن الغذائي والتغذية. ويف حني أنه ال مُيكن حىت اآلن تقدير النسبة املئوية لفقدان الغذاء 
يف مرحلة البيع بالتجزئة واالستهالك، فإن النسبة املئوية لألغذية املفقودة بعد احلصاد وأثناء 
النقل والتخزين واملعاجلة تبلغ 13.8 يف املائة على مستوى العامل، وتزيد قيمتها على 400 
بليون دوالر سنوياً. وتشري التقديرات اإلقليمية إىل أن أعلى مستوى لفقد الغذاء يوجد يف 
منطقة وسط وجنوب آسيا )بنسبة 20.7 يف املائة(، تليها أوروبا وأمريكا الشمالية )بنسبة 
15.7 يف املائة(. وقد سجلت أسرتاليا ونيوزيلندا أدىن نسبة يف األغذية املفقودة، بلغت 
احلرجة من  املراحل  االستهدافية يف  التدخالت  تنفيذ  إىل  البلدان  املائة. وحتتاج  5.8 يف 

سلسلة القيمة للحد مما ال ضرورة له من فقد الغذاء وهدره.

نسبة األغذية املفقودة، ٢٠١٦ (نسبة مئوية)

صفر ٥ ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٥
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أسرتاليا ونيوزيلندا ٥,٨
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أوقيانوسيا* ٨,٩

شمال أفريقيا وغرب آسيا ١٠,٨

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ١١,٦

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ١٤,٠

أوروبا وأمريكا الشمالية ١٥,٧

وسط آسيا وجنوبها ٢٠,٧

* باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا.

إعانات دعم الوقود األحفوري، بني عامي ٢٠١٠ و٢٠١٩ (بباليني دوالرات ٢٠١٩ الثابتة)
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النفط الغاز الفحم توليد الكهرباء بالوقود االحفوري

عىل الرغم مما تتصف به أزمة املناخ من أهمية ملحة متزايدة، فإن الحكومات ال تزال تقدم إعانات الدعم لصناعة الوقود األحفوري

تولد  أنشطة  حتفز  فهي  إصالحه،  ميكن  ال  األحفوري ضرراً  الوقود  دعم  إعانات  تسبب 
كميات كبرية من انبعاثات غازات االحتباس احلراري. وتشمل اآلثار السلبية تلوث اهلواء 
واالحرتار العاملي. وميكن إلعانات دعم الوقود األحفوري أن تسهم أيضاً يف رفع معدالت 
الوفيات النامجة عن جائحة كوفيد-19، نظراً ملا يوجد من عالقة بني تلوث اهلواء وأمراض 
اجلهاز التنفسي وشدة إصابات اجلائحة. وقد ارتفعت إعانات دعم الوقود األحفوري عاملياً 
إىل أكثر من 400 بليون دوالر يف عام 2018، وقاربت مستويات عام 2014، لكنها 
اخنفضت بنحو 27 يف املائة يف عام 2019، مما يرجع يف الغالب إىل اخنفاض أسعار الوقود.
بالوقود  باستخدام  الكهرباء  وتوليد  والغاز  النفط  إعانات دعم  تنخفض  أن  احملتمل  ومن 
األحفوري يف عام 2020 بسبب ضعف الطلب. غري أن استمرار انتشار هذه اإلعانات 
يؤدي إىل نتائج عكسية بالنسبة للهدف العاملي املتمثل يف الوصول مبكراً إىل ذروة يتوقف 
عندها ارتفاع انبعاثات غازات االحتباس احلراري. ويف هذا الوقت الذي تشتد فيه احلاجة 
لدى كثري من احلكومات إىل موارد لتمويل تدابري واسعة النطاق حتقق اإلغاثة والتعايف من 
جائحة كوفيد-19، ميكن أن ميثل إصالح إعانات دعم الوقود األحفوري أداة قـّيمة يف 

جمموعة األدوات السياساتية إلعادة ختصيص املوارد العامة النادرة.

تحتاج البلدان اآلن إىل تفعيل مبادئ النمو االقتصادي املستدام

حتفز النجاحات يف استدامة االستهالك واإلنتاج التقدم يف مجيع أهداف التنمية املستدامة. 
وخالل الفرتة بني عامي 2017 و2019، أبلغ 79 بلداً واالحتاد األورويب عن توفر أداة 
سياساتية وطنية واحدة على األقل تساهم يف تنفيذ إطار العشر سنوات لربامج االستهالك 
تتصل  عنها  املبلغ  السياساتية  األدوات  من  املائة  يف   70 أن  ويُعترب  املستدامني.  واإلنتاج 
ومن  و9(.  اهلدفني 8  )مثل  القوية  االقتصادية  األهداف  ذات  املستدامة  التنمية  بأهداف 
املفارقات أن األدوات االقتصادية واملالية ال متثل سوى 10 يف املائة من مجيع السياسات املبلغ 
العشر سنوات.  املعروضة يف إطار  للرؤية  تفعياًل مدوداً  عنها يف عام 2019، مما يعكس 
احلد من  إىل  غايات مددة كمياً،  لديها  اليت  السياسات  املائة من مجيع  ويهدف 40 يف 

انبعاثات غازات االحتباس احلراري.
وهناك التزام واضح لدى البلدان بتوحيد القوى إلقامة اقتصاد يتصف باالستدامة وبالكفاءة 
من حيث املوارد - وهو يشمل التزاماً بالتعاون املتعدد األطراف لتسريع تغيري السلوك يف 
الطموحة،  الوطنية  السياسات  بني  واملواءمة  القيمة،  وسالسل  التجارية  التدفقات  مجيع 
بشأن  العلم  على  القائمة  األدلة  وتكتسي  املطاف.  هناية  يف  للجميع  الفوائد  وتوليد 
السياسات أمهية حامسة لضمان  بآثار  املتعلقة  االستهالك واإلنتاج املستدامني والبيانات 

اختاذ إجراءات فعالة. 

التقارير  جودة  يف  الثغرات  معالجة  من  األعمال  ملؤسسات  بّد  ال 
املتعلقة باالستدامة

يستخدم عدد متزايد من الشركات التقارير املتعلقة باالستدامة للتدليل على التزامها خبطة 
مؤشرات  املبادرات إلنشاء جمموعة  من  عدد  أُطلق  وقد  لعام 2030.  املستدامة  التنمية 
متوائمة متفق عليها من أجل تقدمي التقارير املتعلقة باالستدامة بصورة متسقة قابلة للمقارنة. 
ومنذ عام 2017، حتسنت اجلودة العامة لتقارير االستدامة يف مجيع أحناء العامل. وتضاعفت 
تقريباً حصة التقارير املتعلقة باألبعاد البيئية واالجتماعية واملؤسسية وباحلوكمة، واليت تتماشى 
)عدد  اهلدف  هلذا  التابع   1-6-12 املؤشر  يف  الواردة  املتطلبات  من  األدىن  احلد  مع 
الشركات اليت تنشر التقارير املتعلقة باالستدامة(. غري أنه يف كثري من تقارير الشركات يكاد 
ال يرد أي ذكر لبعض اجلوانب احلامسة يف اجملاالت البيئية واالجتماعية ويف احلوكمة. وتشمل 
هذه اجملاالت استخدام املياه، والنفايات، واالنبعاثات، واملساواة بني اجلنسني، والتدريب 
املوظفني وسالمتهم. كما لوحظ  الفساد، واإلنفاق على صحة  اخلاص مبسائل مكافحة 
تفاوت كبري بني خمتلف البلدان واملناطق. ففي شرق آسيا، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
الكارييب، وأوروبا وأمريكا الشمالية، ارتفع لدى مؤسسات األعمال مستوى اإلبالغ عن 
البيانات األساسية اليت تستويف احلد األدىن من املتطلبات. وتظهر ثغرات كبرية يف تقدمي 

التقارير يف املناطق األخرى، وخاصة يف أفريقيا وآسيا الوسطى وأوقيانوسيا.
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اتخاذ إجراءات عاجلة للتصّدي 
لتغري املناخ وآثاره

تعصف أزمة املناخ باجملتمع العاملي بال هوادة وتدفعه بعيداً عن االلتزام الكامل املطلوب 
لعكس مسارها. وقد سجل عام 2019 ثاين أعلى درجات احلرارة على اإلطالق منهياً 
الغابات  حرائق  معها  األزمة  وحتمل   .)2019-2010( حرارة  األعلى  العقد  بذلك 
القارات.  األخرى يف مجيع  املناخية  والكوارث  والفيضانات  اجلفاف  واألعاصري وحاالت 
ومتضي درجات احلرارة العاملية يف طريقها لرتتفع حىت 3.2 درجة مئوية حبلول هناية القرن. 
ولتحقيق الغاية القصوى البالغة 1.5 درجة مئوية - أو حىت 2 درجة مئوية - املنصوص 
عليها يف اتفاقية باريس، يب أن تبدأ انبعاثات غازات االحتباس احلراري يف االخنفاض 
بنسبة 7.6 يف املائة سنوياً بدًءا من عام 2020. ومع ذلك، وعلى الرغم من االخنفاض 
الكبري يف النشاط البشري بسبب أزمة جائحة كوفيد-19، فإن ما يتوقع أن ينتج يف عام 
2020 من اخنفاض نسبته 6 يف املائة يف االنبعاثات ال يرقى إىل تلك الغاية، ومن املتوقع 

أن ترتفع االنبعاثات مع رفع القيود.

وإذا مل يتحرك العامل اآلن، وبقوة، فإن اآلثار الكارثية لتغري املناخ ستكون أكرب بكثري من 
آثار اجلائحة احلالية. ويتعني على احلكومات وقطاع األعمال استخدام الدروس املستفادة 
من هذه األزمة والفرص الناشئة عنها لتسريع التحوالت الالزمة لتحقيق اتفاقية باريس وإطار 
مع  للفرتة 2015-2030، وإلعادة حتديد عالقتنا  الكوارث  من خماطر  للحد  سينداي 
اقتصادات  واجملتمعات  االقتصادات  لتصبح  وحتويلية  نظمية  تغيريات  وإدخال  البيئة، 
وجمتمعات تنخفض فيها انبعاثات غازات االحتباس احلراري وتتمتع بالقدرة على الصمود 

أمام املناخ.

العالم بعيد كل البعد عن مسار تحقيق الغاية التي حددها اتفاق باريس، مما يشري إىل تغيريات كارثية مقبلة

للتخفيف من خطر تغري املناخ اجلامح، تدعو اتفاقية باريس للحد من االحرتار العاملي إىل 
1.5 درجة مئوية. وهذا يتطلب أن تتوقف االنبعاثات العاملية يف أقرب وقت ممكن عند 
املائة عن مستويات عام  بنسبة 45 يف  تنخفض بسرعة  بلغته، وأن  الذي  احلّد األقصى 
2010 حبلول عام 2030، مث أن تواصل الرتاجع احلاد حىت تتمكن نسبة االنبعاثات من 
الغاية  العامل بعيد متاماً عن مسار حتقيق هذه  بلوغ الصفر حبلول عام 2050. على أن 
احلراري  االحتباس  انبعاثات  اخنفضت  وقد  وطنياً.  احملددة  للمسامهات  احلايل  باملستوى 
العاملية للبلدان املتقدمة واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية بنسبة 6.5 يف املائة خالل 
الفرتة 2000-2018. ويف الوقت نفسه، ارتفعت انبعاثات البلدان النامية بنسبة 43.2 
يف املائة يف الفرتة بني عامي 2000 و2013. وإىل حد كبري، يُعزى هذا االرتفاع إىل زيادة 

التصنيع وتعزيز الناتج االقتصادي املقاس بالناتج احمللي اإلمجايل.
باريس قد صدق  اتفاقية  أطراف  من  آذار/ مارس 2020، كان 189 طرفاً  وحىت 31 
عليها، وكان 186 من األطراف )185 دولة باإلضافة إىل االحتاد األورويب( قد قدمت 
التقارير عن أول مسامهاهتا احملددة وطنياً إىل أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري 
املناخ. كما أن ثالثة أطراف قدمت تقارير عن مسامهاهتا الثانية احملددة وطنياً. باإلضافة إىل 
ذلك، قدمت األطراف 17 اسرتاتيجية طويلة األجل و18 خطة تكّيف وطنية ورسالتني 
عن التكيف. ومع عام 2020، من املتوقع أن تقوم األطراف بتحديث املسامهات احلالية 

احملددة وطنياً أو أن تبّلغ عن مسامهات جديدة، هبدف إحداث زيادة كبرية يف طموحات 
اإلجراءات املناخية املقرتحة. وتتيح جائحة كوفيد-19، اليت أضعفت النشاط االقتصادي 
وعرقلت العمل كاملعتاد يف مجيع أحناء العامل، فرصة أمام البلدان إلعادة تقييم األولويات 
وإعادة بناء اقتصاداهتا حبيث تكون أكثر اخضراراً وأشّد قدرة على التكيف مع تغري املناخ.

شهد تمويل العمل املناخي زيادة كبرية، لكن االستثمار يف الوقود األحفوري ال يزال يتجاوزه

الفرتتني  بني  املائة  بنسبة 17 يف  ارتفاعاً  باملناخ  املتعلقة  العاملية  املالية  التدفقات  شهدت 
2013-2014 و2015-2016، من 584 بليون دوالر إىل 681 بليون دوالر. وإىل 
اجلديدة يف  اخلاص  القطاع  استثمارات  ارتفاع مستويات  إىل  النمو  زيادة  ترجع  حد كبري 
أن  على  باملناخ.  املتعلقة  التدفقات  إمجايل  من  األكرب  اجلزء  متثل  واليت  املتجددة،  الطاقة 
املتعلقة  القطاعات ال تزال تقّل عن االستثمارات  املناخية عرب  االستثمارات يف األنشطة 
بالوقود األحفوري يف قطاع الطاقة، واليت بلغ جمموعها 781 بليون دوالر يف عام 2016. 
ولتحقيق االنتقال إىل وضع ينخفض فيه الكربون وميّكن من الصمود أمام املناخ، هناك 

حاجة إىل زيادة أكرب بكثري يف االستثمارات السنوية.

وقد ارتفع التمويل املتعلق باملناخ الذي قدمته البلدان املتقدمة النمو إىل البلدان النامية 
بنسبة 14 يف املائة يف عام 2016، ليصل إىل ما يقرب من 38 بليون دوالر. وظل الرتكيز 
اجملال  هذا  متويل  بلغ  إذ  املناخ  تغري  آثار  من  التخفيف  على  مهيمن  بشكل   ينصب 
24.3 بليون دوالر، يليه التكيف مع تغري املناخ )5.6 باليني من الدوالرات( واملسائل 

الشاملة )5.1 باليني من الدوالرات(.

إجمايل انبعاثات غازات االحتباس الحراري يف البلدان املتقدمة والبلدان النامية 
(غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)

١٤

١٦

١٨

٢٠

٢٢

٢٤

٢٠٠٠ ٢٠٠٥ ٢٠١٠ ٢٠١٥ ٢٠١٨

البلدان املتقدمة النمو واالقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية (املرفق األول)

البلدان النامية (خارج نطاق املرفق األول)
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بدأت معظم البلدان النامية يف صوغ خطط لتعزيز الصمود والتكيف مع تغري املناخ

تساعد خطط التكيف الوطنية البلدان على حتقيق اهلدف العاملي املتعلق بالتكيف مبوجب 
اتفاقية باريس - وهو تعزيز القدرة على التكيف وتقوية القدرة على الصمود وتقليل الضعف 
أمام تغري املناخ. ويف عام 2019، اضطلع ما ال يقل عن 120 بلداً من بني 153 بلداً 
نامياً بأنشطة لصوغ خطط التكيف الوطنية ولتنفيذها، بزيادة قدرها 29 بلداً مقارنة بالعام 
السابق. وقد أكمل مثانية عشر بلداً، بينها مخسة من أقل البلدان منواً وأربٌع من الدول اجلزرية 
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية  أمانة  الوطنية وقدمتها إىل  النامية، خطَط تكيفها  الصغرية 

بشأن تغري املناخ. وهناك أيضاً بلدان أخرى كثرية يف مراحل خمتلفة من العملية.

ويأيت التمويل لصوغ خطط التكيف الوطنية من صندوق املناخ األخضر، من خالل برناجمه 
لالستعداد ودعم األنشطة التحضريية، ومن صندوق أقل البلدان منواً. وحىت كانون األول/

اإلمجالية  قيمتها  وبلغت   ،83 عددها  بلغ  مقرتحات  بلداً   81 قدم   ،2019 ديسمرب 
203.8 ماليني من الدوالرات، للحصول على الدعم من صندوق املناخ األخضر. ومن 
 أصل هذه البلدان كان 29 بلداً )35 يف املائة( من أقل البلدان منواً. ومتت املوافقة على 
عدد  أن  على  منواً.  البلدان  أقل  من  املائة(  )35 يف  منها  مقرتحاً، 14  ما جمموعه 40 
املقرتحات املقدمة )12 مقرتحاً حىت 3 تشرين األول/أكتوبر( كان أقل يف عام 2019 منه 
يف السنوات السابقة )22 مقرتحاً يف عام 2018 و42 مقرتحاً يف عام 2017(. كما متت 
املوافقة يف إطار صندوق أقل البلدان منواً على تسعة مقرتحات ملشاريع تدعم صوغ خطط 

التكيف الوطنية وتنفيذها.

ً عىل الرغم من األهمية الصارخة لغاية عام 2020 للحد من مخاطر الكوارث، إال أن التقدم يف تحقيقها كان بطيئا

يستمر تغري املناخ يف زيادة تفاقم وتائر الكوارث الطبيعية وشدهتا، وهي كوارث أثرت على 
أكثر من 39 مليون شخص يف عام 2018، مما أدى إىل وفيات وتعطيل لسبل العيش 
وخسائر اقتصادية. ويهدف إطار سينداي للحد من خماطر الكوارث للفرتة 2030-2015 
إىل احلد من خماطر الكوارث احلالية ومنع وقوع كوارث جديدة، وذلك من خالل األخذ 
ُحدد  وقد  لعام 2030.  املستدامة  التنمية  خلطة  وفقاً  للعمل،  وأولويات  واضحة  بغايات 
موعد هنائي هو عام 2020 للغاية )هـ( يف إطار سينداي، وهي غاية تركز على إنشاء 
اسرتاتيجيات وطنية وملية للحد من خماطر الكوارث. وحىت نيسان/أبريل 2020، أبلغ 
85 بلداً - أكثر بقليل من 40 يف املائة - أن لديها اسرتاتيجيات وطنية للحد من خماطر 
الكوارث تتماشى، إىل حد ما، مع إطار سينداي، وأبلغت ستة بلدان عن اسرتاتيجيات 
وطنية متوائمة متاماً مع اإلطار. ويف عام 2018، أفاد 55 بلداً أن لدى بعض حكوماهتا 
احمللية على األقل اسرتاتيجيات ملية للحد من خماطر الكوارث تتماشى إىل حد ما مع 
االسرتاتيجيات الوطنية. وتبذل البلدان جهوداً حثيثة للتصدي ملخاطر اجلوائح من قبيل 

كوفيد-19، وذلك بدمج إدارة خماطر األخطار البيولوجية يف اسرتاتيجيات احلد من خماطر 
الكوارث على املستويني الوطين واحمللي.

التدابري التي اتخذتها البلدان النامية األطراف يف عملية صوغ خطط التكيف الوطنية وتنفيذها، حتى كانون األول/ ديسمرب ١٢٠١٩ (عدد البلدان)

وضع األسس 
ومعالجة الثغرات

العنارص التحضريية 

اسرتاتيجيات التنفيذ

اإلبالغ والرصد 
واالستعراض

بدء التدابري و/أو إطالقها

تقديم مقرتح إىل صندوق املناخ األخرض

موافقة صندوق املناخ األخرض عىل املقرتح

صوغ الوالية

الرتتيبات املؤسسية 

التشاور مع أصحاب املصلحة 

تقييم الوضع

تطوير خرائط الطريق

إكمال خرائط الطريق

تحليل السيناريوهات املناخية

تقدير الضعف أمام املناخ

تحديد خيارات التكيفإدماج التكيف يف التنمية

التقييم وتحديد األولويات والرتتيب حسب الدرجات

تجميع مشاريع خطط التكيف الوطنية

تقديم خطط التكيف الوطنية

تصميم اسرتاتيجيات متسقة للتنفيذ تشمل التآزر 

إعطاء األولوية لتغري املناخ يف التخطيط الوطني

تنفيذ خطط التكيف الوطنية

تصميم اسرتاتيجيات التنفيذ

اإلبالغ عن التقدم يف خطط التكيف الوطنية

ً رصد العملية واستعراضها دوريا

التحديث املتكرر لخطط التكيف الوطنية

صفر

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

البلدان النامية ً أقل البلدان نموا

صفر ٥ ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٥ ٣٠ ٣٥

٦١

٠,٧٥–٣٤٠,٩٩

٠,٥–٢٧٠,٧٤

٠,٠١–١٨٠,٤٩

مواءمة االسرتاتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث يف ٨٥ من البلدان التي قدمت 
تقارير إطار سينداي ، ٢٠١٥-٢٠١٩، حسب درجة املواءمة 

(مقاسة بدرجات بني صفر و١) (عدد البلدان)

.https://www4.unfccc.int/sites/NAPC/Pages/NAPProgress2019.aspx  1
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احمليطات هي النظام الداعم للحياة على كوكبنا وهي اليت حتكم نظام املناخ العاملي. وهي 
املعروفة وحتتوي على  األنواع  املليون من  العامل، وتضم ما يقرب من  بيئي يف  أكرب نظام 
إمكانات هائلة غري مستغلة لالكتشاف العلمي. وتواصل احمليطات ومصائد األمساك دعم 
االحتياجات االقتصادية واالجتماعية والبيئية لسكان العامل. وعلى الرغم من األمهية احلامسة 
من  مستوى  إىل  املسؤول  غري  االستغالل  من  عقود  أدت  فقد  احمليطات،  على  للحفاظ 
الرئيسية  البحرية  البيئات  حلماية  املوجهة  احلالية  اجلهود  أن  على  باخلطر.  ينذر  التدهور 
واملصائد الصغرية لألمساك، ولالستثمار يف علوم احمليطات، ال تليب حىت اآلن احلاجة امللحة 
حلماية هذا املورد املتصف يف وقت واحد بالضخامة وباهلشاشة. ويتيح االخنفاض الكبري يف 

النشاط البشري الناجم عن أزمة جائحة كوفيد-19، رغم جذوره املأسوية، فرصة لتعايف 
احمليطات. كما يتيح فرصة لرسم مسار االنتعاش املستدام الذي سيضمن سبل العيش يف 

تناغم مع البيئة الطبيعية لعقود قادمة. 

حفظ املحيطات والبحار 
واملوارد البحرية واستخدامها 

عىل نحو مستدام لتحقيق 
التنمية املستدامة

يهدد استمرار تحمض املحيطات البيئة البحرية وخدمات النظام اإليكولوجي 

احمليط هو أكرب بالوعة للكربون على كوكب األرض، فهو ميتص حوايل 23 يف املائة من 
انبعاثات ثاين أكسيد الكربون السنوية الناجتة عن النشاط البشري، ويساعد يف التخفيف 
من آثار تغري املناخ. على أن ثاين أكسيد الكربون املمتص يتسبب يف زيادة محوضة مياه 
البحر، األمر الذي يدل عليه اخنفاض يف مستويات قوة اهليدروجني )pH( بنسبة 26 يف 
املائة منذ العصور قبل الصناعية. وبفعل حتمض احمليطات، تتعرض للخطر الشعاُب املرجانية 
واألنواع الرئيسية األخرى اليت تعترب قاعدة لسلسلة الغذاء البحري، كما يؤثر التحمض سلباً 
على خدمات النظم اإليكولوجية البحرية، مبا يف ذلك مصائد األمساك وتربية األحياء املائية 
السواحل والنقل والسياحة. وكلما زادت محوضة احمليطات، تنخفض قدرهتا على  ومحاية 
امتصاص ثاين أكسيد الكربون من الغالف اجلوي وعلى التخفيف من تغري املناخ. وُتظهر 
قوة  تقلب  يف  زيادة  احمليطات  حتمض  لبيانات  جديدة  بوابة  من  املستمدة  املعلومات 
اهليدروجني )ارتفعت إىل 10-30 يف املائة خالل السنوات اخلمس املاضية( ويف محوضة 
احمليطات. وحبلول هناية هذا القرن، من املتوقع أن ترتفع احلموضة بنسبة 100-150 يف 

املائة، مما يؤثر على نصف احلياة البحرية مجيعها.

بينما يتسع نطاق حماية البيئات البحرية، يكتيس أهمية حاسمة مّد نطاق التغطية ليشمل مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية

للمناطق البحرية احملمية أمهية حيوية للتنمية املستدامة للمحيطات. فهي حتمي األنواع 
املنازعات احملتملة بني  البيولوجي، ومتنع  التنوع  البيئية الضعيفة، وحتافظ على  واألنظمة 
املستخدمني، وذلك من خالل ترسيم احلدود ألنشطة معينة مسموح هبا. وحىت كانون 
املائة )أو 24 مليون  املناطق احملمية أكثر من 17 يف  األول/ديسمرب 2019، غطت 
كيلومرت مربع( من املياه اخلاضعة للوالية الوطنية )املمتدة من صفر إىل 200 ميل حبري 
من الشاطئ(. ومنذ عام 2010 زادت التغطية بشكل ملحوظ على مر السنني، لرتتفع 

فوق ضعفي ما كانت عليه.
التنوع  ملناطق  تغطيتها  لزيادة  التوسع  يف  احملمية  املناطق  شبكات  تستمر  أن  ويب 
البيولوجي الرئيسية. وقد ارتفع متوسط النسبة املئوية العاملية لكل من مناطق التنوع املغطاة 
مبناطق ممية من 30.5 يف املائة يف عام 2000 إىل 44.8 يف املائة يف عام 2015 مث 
إىل 46.0 يف املائة يف عام 2019. وبينما ميثل هذا تقدماً كبرياً، فإن العديد من مناطق 
التنوع البيولوجي الرئيسية ال تتضمن إال تغطية جزئية باملناطق احملمية أو ال تتضمن أي 
تغطية هلا على اإلطالق. وال تزال أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية متخلفة 

عن الركب بنسبة 25.4 يف املائة و23.7 يف املائة على التوايل.

قيم قوة الهيدروجني املحسوبة لسطح املحيطات (الحد األدنى واملتوسط   واألقىص)
للفرتة من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٠ إىل ٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠ 

من القياسات العاملية

٧,٥

٧,٧

٧,٩

٨,١

٨,٣

٨,٥

٨,٧

٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٠ ٢٠١٩

الحد األدنى 
لدرجة الحموضة 

(يف السنة)

متوسط   درجة الحموضة 
(يف السنة)

الحد األقىص لدرجة 
الحموضة (يف السنة)

الدرجة املحسوبة 
للحموضة 

  النسبة املتوسطة لكل منطقة من مناطق التنوع البيولوجي البحري الرئيسية التي  
تغطيها مناطق محمية، حسب املنطقة الجغرافية، ٢٠١٠ و٢٠١٥ و٢٠١٩ (نسبة مئوية)

العالم
الدول الجزرية الصغرية النامية

ً أقل البلدان نموا

أوروبا وأمريكا الشمالية
أسرتاليا ونيوزيلندا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

وسط آسيا وجنوبها 
رشق وجنوب رشق آسيا  

شمال أفريقيا وغرب آسيا 

أوقيانوسيا*

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠

٢٠١٠ ٢٠١٥ ٢٠١٩

*   باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا.
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تعمل البلدان عىل كبح الصيد غري املرشوع بموجب اتفاق دويل ملزم، ولكن هناك حاجة إىل مزيد من العمل املتضافر

يهدد الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم االستدامة االجتماعية واالقتصادية والبيئية 
ملصائد األمساك العاملية؛ كما أنه يعيق قدرة البلدان على إدارة مصائدها لألمساك بشكل 
املمارسة  هذه  لكبح  مفتاحاً  الصلة  ذات  الدولية  الصكوك  وتنفيذ  اعتماد  ويعترب  فعال. 
املدمرة. وحىت 14 شباط/فرباير 2020، ارتفع عدد األطراف يف االتفاق بشأن تدابري دولة 
امليناء - وهو أول اتفاق دويل ملزم يستهدف هذا النوع من الصيد حتديداً - إىل 66 طرفاً 

)مبا يف ذلك االحتاد األورويب(، باملقارنة بعدد األطراف البالغ 58 طرفاً يف العام السابق.
التدابري  البلدان تقدماً جيداً بشكل عام يف تنفيذ  إىل تقاريرها اخلاصة، أحرزت  واستناداً 
املوصى هبا ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم. ويف عام 2020، حصل 
ما يقرب من 75 يف املائة من البلدان على درجة عالية فيما يتعلق بتنفيذها للصكوك الدولية 
ذات الصلة، مقارنة مبا نسبته 70 يف املائة يف عام 2018. ولكن يف حني أنه أحرز تقدٌم 
مشهود، يتعني اختاذ مزيد من اإلجراءات العاملية املتضافرة لضمان أن الصيد غري القانوين 
دون إبالغ ودون تنظيم مل يعد ميثل هتديداً الستدامة مصائد األمساك يف مجيع أحناء العامل. 

الدول األعضاء األطراف يف اتفاق تدابري دولة امليناء (حتى شباط/فرباير ٢٠٢٠)

دولة طرف دولة موقعة دولة طرف بحكم االنتماء إىل منظمة عضو
(االتحاد األوروبي)

صفر ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠

نسبة األرصدة السمكية الباقية ضمن املستويات املستدامة بيولوجياً، حسب املنطقة 
البحرية، ٢٠١٥ و٢٠١٧ (نسبة مئوية)

٢٠١٥ ٢٠١٧

البحر األبيض املتوسط والبحر األسود
جنوب رشق املحيط الهادئ

جنوب غرب املحيط األطليس
شمال غرب املحيط األطليس
وسط رشق املحيط األطليس
وسط غرب املحيط األطليس
شمال غرب املحيط الهادئ

جنوب رشق املحيط األطليس
غرب املحيط الهندي
رشق املحيط الهندي

وسط غرب املحيط الهادئ
شمال رشق املحيط األطليس
شمال رشق املحيط الهادئ
جنوب غرب املحيط الهادئ
وسط رشق املحيط الهادئ

العالم

ملصائد األسماك املستدامة أهمية حيوية بالنسبة لسبل عيش 
املجتمعات املحلية يف البلدان األكثر حرماناً 

إلدارة األرصدة السمكية على حنو مستدام أمهية حامسة لتسخري فوائد مصائد األمساك وتربية 
االقتصادي. ويف  النمو  ولتوليد  التغذية  واجلوع وسوء  الفقر  من  للتخفيف  املائية  األحياء 
السنوات األخرية، بقيت مسامهة املصائد املستدامة يف الناتج احمللي اإلمجايل العاملي عند 
املضافة  القيمة  التفاعل بني اجتاهني متعارضني:  املائة سنوياً، مما يعكس  حوايل 0.1 يف 
يف  املستمر  واالخنفاض  املائية،  األحياء  وتربية  األمساك  مصائد  لقطاع  باستمرار  املتزايدة 
استدامة األرصدة السمكية العاملية. وكانت مسامهة مصائد األمساك البحرية املستدامة يف 
منطقة  النامية يف  الصغرية  اجلزرية  الدول  ملحوظ يف  بشكل  أعلى  اإلمجايل  احمللي  الناتج 
أوقيانوسيا ويف أقل البلدان منواً، حيث تعترب أنشطة الصيد حيوية بالنسبة للمجتمعات احمللية 
والشعوب األصلية. وبلغ متوسط نصيب مصائد األمساك املستدامة يف الناتج احمللي اإلمجايل 
الفرتة  خالل  التوايل،  على  املائة،  يف  و1.11  املائة  يف   1.55 هاتني  البلدان  جملموعيت 

 .2017-2011

ال يزال صغار الصيادين، الذين يساهمون بشكل كبري يف اقتصادات 
البلدان النامية، مهمشني

ال يزال صغار الصيادين بني أكثر منتجي األغذية هتميشاً، مع أهنم ميثلون أكثر من نصف 
جمموع إنتاج مصائد األمساك يف البلدان النامية. عالوة على ذلك، تشري الدالئل إىل أن أزمة 
جائحة كوفيد-19 تؤثر بشكل سليب بالفعل على سبل عيشهم، حيث أن الطلب العاملي 
األسواق. ويف  إىل  الوصول  متنع  النقل  القيود على  وأن  يتضاءل  البحرية  املأكوالت  على 
الوقت نفسه، يؤدي صغار املنتجني دوراً حامساً يف توفري الغذاء للمجتمعات احمللية. ومن 
املهم أكثر من أي وقت مضى أن تدعم البلدان صغار صيادي األمساك باعتبارهم مسامهني 
رئيسيني يف توفري النظم الغذائية املستدامة. وميكن حتقيق ذلك بتبين مبادرات مددة لتنفيذ 
اخلطوط التوجيهية الطوعية املتفق عليها دولياً لضمان استدامة املصائد الصغرية لألمساك يف 

سياق األمن الغذائي والقضاء على الفقر.

يمكن أال يكون وقف الهجمة عىل األرصدة السمكية العاملية كافياً لتجنب انهيار بعض املصائد

اخنفضت نسبة األرصدة السمكية ضمن املستويات املستدامة بيولوجياً من 90.0 يف املائة 
عام 1974 إىل 66.7 يف املائة عام 2015 وإىل 65.8 يف املائة عام 2017. وعلى 
الرغم من هذا التدهور املستمر، تباطأ معدل االخنفاض يف السنوات األخرية. ويف حني أن 
ذلك يعترب أمراً مشجعاً، إال أنه لن يكون كافياً ملنع حدوث اهنيار متوسط األجل لبعض 
مصائد األمساك العاملية ما مل يؤخذ على نطاق أوسع بتدابري إلعادة األرصدة إىل مستويات 

مستدامة بيولوجياً.
من  نسبة  أدىن  على  األسود  والبحر  املتوسط  األبيض  البحر  استمر   ،2017 عام  ويف 
منطقة  ذلك  وتلي  املائة(،  يف   37.5( مستدامة  مبستويات  صيدها  يري  اليت  األرصدة 
جنوب شرق احمليط اهلادئ )45.5 يف املائة( وجنوب غرب احمليط األطلسي )46.7 يف 
املائة(. ويف املقابل، سجلت مناطق شرق وسط احمليط اهلادئ وجنوب غرب احمليط اهلادئ 
ومشال شرق احمليط اهلادئ أعلى نسبة )فوق 83 يف املائة(. ويف حني أن جنوب غرب احمليط 
اهلادئ شهد حتسناً بنسبة 10.5 نقاط مئوية باملقارنة مبستويات عام 2015، فإن منطقتا 
مشال غرب احمليط اهلادئ ومشال غرب احمليط األطلسي شهدتا اخنفاضاً كبرياً، بلغت نسبته 

17.3 و17.7 نقطة مئوية، على التوايل. 
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عدد املضبوطات عدد املضبوطات من مكاِفئات البانغولني الكاملة

ملحوظة: يشري عدد مكاِفئات البانغولني الكاملة إىل مضبوطات أجسام البنغولني، وقشورها، ولحمها، ورؤوسها الصالحة 
    للتعليق، وكذلك مضبوطات البنغولني الحي.

** لم يكتمل بعد جمُع البيانات لعام ٢٠١٨.

ال يسري حفظ النظم اإليكولوجية الربية باجتاه االستدامة. ويستمر تراجع مناطق الغابات 
مبعدل ينذر باخلطر، وال ترتكز املناطق احملمية يف مواقع معروفة بتنوعها البيولوجي، وال تزال 
األنواع مهددة باالنقراض. عالوة على ذلك، يعترب ارتفاع معدل اجلرمية ضد احلياة الربية، 
الغابات، والتعدي على املوائل، مسارات  والتغريات يف استخدام األراضي من قبيل إزالة 
رئيسية النتقال األمراض املعدية الناشئة، مبا يف ذلك كوفيد-19، مما يهدد الصحة العامة 

واالقتصاد العاملي.
وتُبذل جهود شجاعة لعكس مسار هذه األوضاع. وتشمل هذه اجلهود التوسع يف اإلدارة 
املستدامة للغابات وحتقيق مكاسب يف تغطية املناطق احملمية للمناطق الربية ومناطق املياه 

العذبة واجلبال. وحترز البلدان تقدماً يف تنفيذ املبادئ الربناجمية والتشريعية واحملاسبية حلماية 
التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية. وللتمكن من إعادة البناء بشكل أفضل يف أعقاب 
اجلائحة العاملية، ال بّد من تدعيم هذه املكاسب وتعزيزها. وتتصف بقدر مماثل من األمهية 

احلاجة إىل تعزيز الوعي بالرتابط بني الناس والعامل الطبيعي لضمان تعايش أكثر توازناً.

تعّرض الجريمة املرتكبة ضد الحياة الربية للخطر كالً من أنواع الحيوان وصحة اإلنسان، بما يف ذلك من خالل تعريضهما ألمراض فتاكة جديدة 

الطيور واإليبوال، هي  أنفلونزا  الناشئة، مثل  املعدية  املائة من األمراض  مخسة وسبعون يف 
أمراض حيوانية املصدر - أي أهنا تنتقل من احلياة الربية إىل البشر. ويطرأ هذا االنتقال من 
يتعدى  عندما  احلدوث  إىل  مييل  وهو  املصابة  الربية  باحليوانات  البشري  االتصال  خالل 
االجتار  مثل  اإليكولوجية،  النظم  تعطل  أنشطة  وميارسون  الطبيعية  املوائل  على  السكان 

بأشكال احلياة الربية.
ويعترب آكل النمل القشري “البانغولني” املوجود يف أفريقيا وآسيا - أكثر الثدييات الربية 
إجتاراً هبا إطالقاً على وجه األرض. وهو من احليوانات الوسيطة الرئيسية املشتبه بأهنا نقلت 
الفريوس التاجي من اخلفافيش الربية إىل الناس. ويباع حلم آكل النمل القشري يف األسواق 

الرطبة اليت مت حتديدها كمواقع متملة لقفز الفريوس التاجي إىل اإلنسان.
ومنذ عام 2014، تضاعف عشَر مرات عدُد املضبوطات من مكاِفئات البانغولني الكاملة 
من  صغرياً  جزًءا  إال  العدد  هذا  ميثل  وال  العاملي.  الصعيد  على  االجتار  يف  املستخدمة 
احليوانات اليت مت قتلها. وخالل الفرتة بني عامي 2014 و2018، مت ضبط 000 370 
من مكاِفئات البانغولني على مستوى العامل، مما يشري إىل اإلجتار باملاليني منها وقتلها، على 
القانونية يف مجيع  التجارة  على  الثاين/يناير 2017  املفروض يف كانون  احلظر  الرغم من 
األنواع الثمانية. ويرد حالياً البانغولني املضبوط يف املقام األول من غرب ووسط أفريقيا وهو 

يوجه لألسواق اآلسيوية.
وال تكتفي اجلرائم املرتكبة ضد احلياة الربية، مثل الصيد غري املشروع واالجتار بالبانغولني 
واحليوانات األخرى، بتهديد صحة النظام اإليكولوجي والتنوع البيولوجي وحدمها، إذ ميكنها 

أن تعطل صحة اإلنسان والتنمية االقتصادية واألمن يف خمتلف أحناء العامل، وهو ما نشهده 
اآلن بشكل مباشر.

يؤثر تدهور األرايض عىل باليني الناس، ويدفع باألنواع إىل االنقراض، ويكثّف من تغري املناخ 

على الصعيد العاملي، تدهور مُخس مساحة األرض اليابسة )أكثر من 2 بليون هكتار(، 
وهي مساحة تقارب حجم اهلند واالحتاد الروسي جمتمعني. ويقوض تدهور األراضي رفاه 
املناخ.  تغري  من  ويكّثف  االنقراض،  إىل  باألنواع  ويدفع  الناس،  من  باليني   3.2 حوايل 
وخالل الفرتة بني عامي 2000 و2015، ُتظهر االجتاهات العاملية للغطاء األرضي أن 
هناك خسارة صافية يف فئات األراضي الطبيعية وشبه الطبيعية. وقد نتجت هذه اخلسائر 
عن عوامل مباشرة وغري مباشرة، تشمل فيما تشمله إزالة الغابات، واملمارسات الزراعية غري 
منط  يف  التغري  ويعترب  والفقر.  األراضي  حيازة  عن  فضاًل  احلضري،  والتوسع  املستدامة، 

النتقال  الرئيسية  املسارات  أحد  أيضاً  وهو  لتدهورها،  الرئيسي  احملرك  األراضي  استخدام 
األمراض املعدية الناشئة.

وحبلول أوائل عام 2020، كان 123 من البلدان قد التزمت بوضع غايات طوعية لتحقيق 
“حياد تدهور األراضي”، مما ميثل غاية عاملية تبنتها خطة عام 2030. كما أقّر 60 من 
البلدان هذه الغايات رمسياً. ومن شأن عكس االجتاه احلايل يف تدهور األراضي أال يؤدي إىل 
جمرد حتسني التنوع البيولوجي ورفاهية باليني الناس فحسب، بل سيسهم أيضاً بصورة إيابية 
يف أزمة املناخ من خالل تدابري استصالح األراضي وحفظها وغري ذلك من تدابري إدارهتا. 
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مؤرش القائمة الحمراء لبقاء األنواع، ١٩٩٣-٢٠٢٠، وتوقعات الفرتة ٢٠٢١-٢٠٣٠ 
(عىل أساس استقراء املؤرش العاملي ضمن سيناريو استمرار الوضع املعتاد)
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‡ توقعات.

الحد األعىل للثقة

الحد األدنى للثقة

التقدم املحرز نحو تحقيق الغايات الوطنية املحددة وفقاً للهدف ٢ من أهداف آيتيش 
للتنوع البيولوجي وفقاً للخطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي، ٢٠١١-٢٠٢٠

صفر ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠

١٦ ٨ ٦٤ العالم٤١

أسرتاليا ونيوزيلندا١

١ ٤ رشق وجنوب رشق آسيا٦

١ ٣ ٣ شمال أفريقيا وجنوب آسيا٥

١ ١ ١٥ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي٧

٦ ٣ ١١ أوروبا وأمريكا الشمالية٨

٤ ٢١ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى١٠

٢ ٧ وسط آسيا وجنوبها٣

١ ١ ٢ أوقيانوسيا*١

لم تحدد أية غاية وطنية

لم يحرز أي تقدم، أو هناك ابتعاد عن تحقيق 
الغاية الوطنية

تحقق تقدم نحو تحقيق الغايات، ولكن ليس بالقدر الكايف

عىل املسار الصحيح لبلوغ الغاية الوطنية أو تجاوزها

* باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا.

يَقرِص العالم عن بلوغ غايات عام 2020 املتمثلة يف وقف فقدان التنوع البيولوجي، عىل الرغم من تحقيق بعض التقدم 

يصادف عام 2020 املوعَد النهائي احملدد خلمٍس من الغايات املتصلة بالتنوع البيولوجي 
مبوجب اهلدف 15. غري أن من املرجح، استناداً إىل التقدم احلايل، أال يتم حتقيق معظم 
هذه الغايات حبلول ذلك املوعد. وقد التزمت الدول األعضاء يف األمم املتحدة، يف املنتدى 
السياسي الرفيع املستوى يف عام 2019، بأن “... حتافظ على سالمة خطة 2030، مبا 
يف ذلك بضمان اختاذ تدابري طموحة ومتواصلة لبلوغ غايات أهداف التنمية املستدامة اليت 

تصل مع عام 2020 إىل موعدها النهائي”. 
بشكل  إلدارتها  المتزايدة  الجهود  من  الرغم  على  مرتفعة،  الغابات  تزال خسائر  ال 

مستدام
تستمر مساحة الغابات يف العامل يف التقلص، وإن بوترية أبطأ بعض الشيئ من وتريهتا يف 
السنوي إلزالة  املعدل  ُقدر  الفرتة بني عامي 2015 و2020،  السابقة. وخالل  العقود 
الغابات بنحو 10 ماليني هكتار، مما ميثل اخنفاضاً من معدهلا الذي كان قد بلغ 12 مليون 
هكتار يف الفرتة بني عامي 2010 و2015. وتراجعت نسبة مساحة الغابات على الصعيد 
العاملي من 31.9 يف املائة يف عام 2000 إىل 31.2 يف املائة يف عام 2020. وميثل ذلك 
خسارة صافية تكاد تبلغ 100 مليون هكتار، مما يرجع يف املقام األول إىل التوسع الزراعي. 
انبعاثات  وزيادة  الريفية،  اجملتمعات  يف  العيش  سبل  اختفاء  الغابات  هذه  خسارة  وتعين 
الغابات  خسائر  أن  حني  ويف  األراضي.  وتدهور  البيولوجي،  التنوع  واخنفاض   الكربون، 
املناطق احملمية  الغابات يف  أن نسبة  بيانات عام 2020 تشري إىل  فإن  تزال مرتفعة،  ال 
واخلاضعة خلطط اإلدارة الطويلة األجل، وكذلك مناطق الغابات املعتمدة، زادت أو ظلت 
مستقرة، سواء يف العامل ككل أو يف معظم مناطق العامل. واليوم، من أصل 4.06 باليني 
من هكتارات الغابات، خيضع أكثر من النصف خلطط اإلدارة. باإلضافة إىل ذلك، فإن 
إذ أهنا  الرتبة واملياه آخذة يف االزدياد،  املقام األول حلماية  الغابات املخصصة يف  حصة 

ارتفعت خصوصاً خالل العقد املاضي.
يخضع أقل من نصف مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية للحماية، بينما تباطأ التقدم 

إلى حد كبير في هذا المجال
يف عام 2020، مل تشمل املناطق احملمية، يف املتوسط، سوى 44 يف املائة من كل منطقة 
رئيسية للتنوع البيولوجي من األرض اليابسة و41 يف املائة من كل منطقة رئيسية للتنوع 
البيولوجي من املياه العذبة، أي بزيادة حوايل 12 إىل 13 نقطة مئوية منذ عام 2000. 
على أن غالبية مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية، سواء من األرض اليابسة أو من املياه العذبة 
كانت تغطيتها باملناطق احملمية إما منقوصة أو معدومة. وعلى سبيل املثال، وفقاً لبيانات 
عام 2018، مت حتديد مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية يف نقاط التنوع البيولوجي الساخنة 
لـــ 21 يف املائة من مجيع األنواع املهددة عاملياً املدرجة على القائمة احلمراء لدى االحتاد 
الدويل حلماية الطبيعة. غري أن 13 يف املائة فقط من هذه املواقع تقع بالكامل ضمن مناطق 

ممية، وال تغطي املناطق احملمية 31 يف املائة منها إال جزئياً. وعالوة على ذلك، منذ عام 
2010، تباطأ بشكل كبري تزايد تغطية مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية باملناطق احملمية، 

مقارنة بالعقد السابق.
التنوع البيولوجي آخذ في التراجع بمعدالت تنذر بالخطر

البيئة، وهو يزعزع التوازن يف  ميثل انقراض األنواع أثراً ال رجعة فيه للنشاط البشري على 
الطبيعة ويزيد من هشاشة النظم اإليكولوجية ويضعف مقاومتها للمعطالت. وعلى الصعيد 
العاملي، ارتفعت خماطر انقراض األنواع بنسبة 10 يف املائة تقريباً على مدى العقود الثالثة 
املاضية، وشهد مؤشر القائمة احلمراء تراجعاً من 0.82 يف عام 1990 إىل 0.75 يف عام 
2015 وإىل 0.73 يف عام 2020 )تشري القيمة 1 يف القائمة احلمراء إىل عدم وجود 
أنواع معرضة خلطر االنقراض يف املستقبل القريب، بينما تشري القيمة صفر إىل أن مجيع 
األنواع قد انقرضت(. ويرتَجم ذلك إىل أكثر من 000 31 نوع مهدد باالنقراض، مما يُعزى 
يف املقام األول إىل فقدان املوائل بسبب الزراعة غري املستدامة، وإزالة الغابات، واحلصاد 
الدخيلة املغرية. وإذا استمرت االجتاهات احلالية، فإن  والتجارة غري املستدامني، واألنواع 
عام  حبلول  ذلك،  من  أقل  إىل  حىت  أو   ،0.70 إىل  سينخفض  احلمراء  القائمة  مؤشر 
2030. وسيتطلب جتنب هذه العتبة اخلطرية تنفيذ استجابة طارئة خمصصة حلماية األنواع 
والتجارة  والصناعة  الزراعة  اليت حتركها  االنقراض  وتقليل خماطر  باالنقراض  بشدة  املهددة 
والقطاعات األخرى. ويهدف إطار التنوع البيولوجي ملا بعد عام 2020 إىل اهلبوط مبنحىن 
فقدان التنوع البيولوجي، حبيث ميكن إيقاف خماطر االنقراض أو عكس اجتاهها حبلول عام 

2030 ووضع التنوع البيولوجي على مسار حيقق التعايف حبلول عام 2050.

ال يقع إال ثلُث البلدان عىل املسار الصحيح لتحقيق غاياتها الوطنية املتعلقة بالتنوع البيولوجي 

إدراكاً ألمهية التنوع البيولوجي يف دعم االقتصادات، وإنتاج األغذية، وصحة اإلنسان، فإن 
كثرياً من خطط التنمية الوطنية واحمللية ونظم احملاسبة واإلبالغ الوطنية أدرجت القيم اليت 
وحىت كانون  البيولوجي.  التنوع  بشأن  الدولية  االسرتاتيجية  واخلطط  املعاهدات  تعكسها 
الثاين/يناير 2020، قدم 129 من األطراف )مبا يف ذلك االحتاد األورويب( تقاريرها الوطنية 
السادسة مبوجب اتفاقية التنوع البيولوجي، وأجرى 113 من األطراف تقييماً للتقدم احملرز 
حنو الغايات الوطنية احملددة وفقاً للهدف 2 من أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي. ويسري 
حنو 32 يف املائة من األطراف على املسار الصحيح لبلوغ غاياهتا الوطنية أو جتاوزها؛ وقد 
عام  حبلول  الغايات  لبلوغ  الكايف  بالقدر  ليس  ولكن  تقدماً،  منها  املائة  يف   50 أحرز 
2020؛ كما أفاد 7 يف املائة من األطراف إما أهنا ال حترز أي تقدم، أو أهنا تبتعد عن 

حتقيق غاياهتا.
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التشجيع عىل إقامة مجتمعات 
مساملة وشاملة للجميع من أجل 

تحقيق التنمية املستدامة، 
وإتاحة إمكانية وصول الجميع 

إىل العدالة، وبناء مؤسسات 
فّعالة وخاضعة للمساءلة 

وشاملة للجميع عىل جميع املستويات

ال تزال التنمية املستدامة مهددة بالنزاع وانعدام األمن وضعف املؤسسات ومدودية الوصول 
إىل العدالة. ويف عام 2019، جتاوز عدد األشخاص اهلاربني من احلرب واالضطهاد والنزاع 
بدء مجع هذه اإلحصاءات  أعلى مستوى مت تسجيله منذ  مليون شخص، وهو   79.5
بشكل منهجي. وال يزال طفل واحد من بني كل أربعة أطفال مروماً من اهلوية القانونية 
بسبب عدم تسجيل والدته، مما حيد غالباً من قدرته على ممارسة احلقوق يف جماالت أخرى. 
العامل. ويف  وهتدد جائحة كوفيد-19 بتضخيم أوجه اهلشاشة واستغالهلا يف مجيع أحناء 
النار  نداء من أجل وقف عاملي فوري إلطالق  العام  آذار/مارس 2020، أطلق األمني 

بقصد املساعدة يف إيصال املساعدة اإلنسانية وفتح القنوات أمام الدبلوماسية، وال سيما 
ألولئك األكثر تعرضاً لإلصابة بكوفيد-19. وحيظى هذا اإلجراء بالدعم، غري أن حتديات 

التنفيذ ال تزال قائمة.

يف كل يوم، تقتل النزاعات املسلحة 100 مدني - بينهم نساٌء وأطفال - عىل الرغم من الحماية التي يقدمها القانون الدويل للمدنيني 

املسلحة. ومع ذلك، سجلت  النزاعات  املدنيني يف  الدويل، يب محاية  القانون  مبوجب 
األمم املتحدة ما ال يقل عن 806 106 من القتلى املدنيني يف 12 من أكثر النزاعات 
املسلحة دموية يف العامل بني عامي 2015 و2017. وهذا يعين مقتل 11.9 من أصل 
كل 000 100 مدين من السكان كل عام؛ ومن بني القتلى، تبلغ نسبة النساء واألطفال 
الثقيلة  األسلحة  استخدام  عن  املدنيني  سقوط  حاالت  معظم  نتج  وقد   .8 من كل   1
والذخائر املتفجرة، تليها املتفجرات املزروعة والذخائر غري املنفجرة. ويف عام 2019، قتل 
أو جرح أكثر من 000 20 مدين يف 10 نزاعات، وال ميثل هذا الرقم إال جزًءا بسيطاً من 

اجملموع الفعلي.
الصحية،  النظم  القتال  يدمر  املسلح، حيث  النزاع  ويتزايد خطر كوفيد-19 يف حاالت 
اخلدمات  فيها على  أحوال مكتظة ال حيصلون  العيش يف  النازحني ويربهم على  ويشرد 
األساسية إال بشكل هامشي، إن حصلوا عليها أصاًل. وميكن إىل حد كبري تقليل معاناة 
املدنيني الرهيبة إذا احرتمت أطراف النزاع القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان. 

ويتعني فعل املزيد ملنع النزاعات اجلارية واحلّد منها وحّلها.

هناك حاجة إىل جهود أقوى للحد من املعدل العاملي لجرائم القتل، فهو ال ينخفض إال ببطء شديد 

اخنفض املعدل العاملي جلرائم القتل العمد ببطء - من 6.8 لكل 000 100 من السكان يف 
عام 2000 إىل 5.9 يف عام 2015 و5.8 يف عام 2018. وهذا يعين سقوط ما يقرب من 
000 440 من ضحايا جرائم القتل يف مجيع أحناء العامل كل عام )81 يف املائة من الذكور 
و19 يف املائة من اإلناث(. وينتمي ثلثا ضحايا جرائم القتل ملنطقيت أفريقيا جنوب الصحراء 
املائة(. وإلحداث  الكارييب )33 يف  البحر  الالتينية ومنطقة  املائة( وأمريكا  الكربى )36 يف 
خفض كبري يف مجيع أشكال العنف، هناك حاجة إىل جهود أقوى خلفض املعدل العاملي جلرائم 
القتل. أما إذا استمرت اجتاهات الفرتة 2015-2018 على حاهلا، فإن املعدل لكل 000 
100 من السكان يف عام 2030 سيكون حوايل 5.2 يف عام 2030، أي باخنفاض إمجايل 

بنحو 12 يف املائة.
وقد كان للسياسات اليت اعتمدهتا احلكومات بسبب جائحة كوفيد-19 تأثريات متباينة على 
انتشار جرائم القتل يف خمتلف البلدان. وتشري االجتاهات إىل أن إجراءات اإلغالق تكاد أال 
تؤثر على معدالت العنف يف بلدان أمريكا الالتينية اليت لديها مستويات مرتفعة من جرائم 
القتل، غري أن إجراءات اإلغالق املشددة يف البلدان األوروبية اليت لديها مستويات منخفضة 

من جرائم القتل أحدثت، على ما يبدو، اخنفاضاً كبرياً يف معدالت العنف.
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يتعرض األطفال بانتظام ألشكال متعددة من العنف، وكثري منها غري معرتف بها وغري ُمبَلغ عنها 

يتعرض األطفال ألشكال خمتلفة من العنف - منها 
والعنف  واالجتار  النفسي  واالعتداء  البدين  العقاب 

اجلنسي.
تنتشر أشكال التأديب العنيفة على نطاق واسع، 
وذلك على الرغم من أثرها الضار، وهو أثر يستمر 
طوياًل. وقد تعرض ما يقرب من 8 من أصل كل 
10 أطفال بني السنة الواحدة و14 سنة من العمر 
لشكل ما من أشكال االعتداء النفسي و/أو العقاب البدين يف املنزل يف الشهر السابق يف 
69 بلداً )معظمها من البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل( لديها بيانات متاحة 

للفرتة بني عامي 2012 و2019.
يعترب االتجار باألطفال مشكلة عاملية ترتبط يف الغالب باالستغالل اجلنسي ولكن أيضاً 
بالعمل القسري. ويف عام 2016، كان األطفال ميثلون ما يقارب ثلث ضحايا االجتار 
املكتشفني يف مجيع أحناء العامل )23 يف املائة كانوا من الفتيات و7 يف املائة من الفتيان(. 
ويستمر وجود جماالت واسعة لإلفالت من العقاب على هذه اجلرمية، مع أن لدى معظم 
البلدان تشريعات شاملة ضد االجتار باألشخاص. على أن عدد اإلدانات بدأ يرتفع يف 

اآلونة األخرية استجابة لزيادة الكشف عن هذه اجلرمية.

العنف الجنسي، وهو واحد من أكثر انتهاكات حقوق الطفل إثارة للجزع، وعلى نطاق 
واسع، ال يبلَّغ عن هذا العنف. كما أن االفتقار إىل بيانات قابلة للمقارنة حيّد من فهم 
احلجم الكامل هلذه املشكلة. ويف أكثر بقليل من بلد واحد من كل 4 بلدان لديها بيانات 
قابلة للمقارنة، أبلغ 5 يف املائة على األقل من النساء بني 18 و29 سنة من العمر عن 

تعرضهن للعنف اجلنسي يف مرحلة الطفولة.
إن أثر جائحة كوفيد-19 على خماطر تعرض األطفال للعنف واالستغالل بسبب عمليات 
 اإلغالق وما يرتبط هبا من غلق املدارس، واليت أثرت على غالبية األطفال يف العامل كله، 
ال يزال غري معروف إىل حد كبري. وقد شهد بعض البلدان ارتفاعاً يف التقارير حول ارتكاب 
عنف ضد األطفال يف املنزل. باإلضافة إىل ذلك، قد يؤدي استخدام اإلنرتنت للتعلم عن 
بُعد إىل زيادة تعرض األطفال للتسلط عليهم من خالل اإلنرتنت، وإىل السلوك احملفوف 

باملخاطر على اإلنرتنت، واجملرمني عرب اإلنرتنت.
وميكن أن ترتتب على مجيع أشكال العنف هذه آثار مدمرة تستمر طوال احلياة وتقع على 
ماليني األطفال يف مجيع أحناء العامل. وهناك حاجة إىل إجراءات عاجلة للرتويج حللول فعالة 

حلماية الطفل واالستثمار فيها.

يعترب التعرض لعدوى كوفيد-19 واحداً من كثري من األحوال الالإنسانية التي يواجهها املسجونون، الذين يقبعون يف السجون غالباً دون 
صدور أحكام ضدهم 

ينبغي أن يضمن مبدأ وصول اجلميع إىل العدالة إجراء ماكمة عادلة يف غضون فرتة زمنية 
قصرية بشكل معقول. على أن 31 يف املائة من السجناء يف مجيع أحناء العامل متجزون دون 
أن يصدر أي حكم عليهم بارتكاب جرمية - وهذه النسبة مل تنخفض منذ عام 2005. 
آسيا ويف  مناطق  زيادات كبرية يف مجيع  املاضية، سجلت  الثالث  السنوات  وعلى مدى 

أوقيانوسيا.
وال يزال اكتظاظ السجون ميثل مشكلة خطرية يف كثري من البلدان، وهو يؤدي غالباً إىل 
أحوال الإنسانية، وانتهاك حلقوق اإلنسان، وإىل العنف بني السجناء، واخنفاض فرص إعادة 
االعتقال  مراكز  جائحة كوفيد-19 يف  انتشار  بتسريع  االكتظاظ  يتسبب  التأهيل. كما 
والسجون يف مجيع أحناء العامل بسبب ضيق األماكن، والنقص املتكرر يف معدات احلماية، 
وعدم احلصول على الرعاية الصحية الكافية. ومن أصل 190 بلداً لديها بيانات متاحة يف 
لدى  االستيعابية  السجون  قدرة  يتجاوز  السجون  نزالء  عدد  العامل، كان  أحناء   مجيع 
ما يقارب 60 يف املائة منها؛ ويف 13 يف املائة من البلدان كان عدد نزالء السجون يتجاوز 
قدرة السجون االستيعابية بنسبة ترتاوح بني 120 يف املائة و149 يف املائة، ويف 28 يف 

املائة منها كان عدد النزالء يتجاوز القدرة االستيعابية بنسبة 150 يف املائة أو أكثر.

نسبة البلدان التي يتجاوز فيها عدد السجناء القدرة االستيعابية للسجون، ٢٠١٨ 
أو آخر سنة متاحة (نسبة مئوية) 
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أفريقيا األمريكتان آسيا أوقيانوسيا أوروبا العالم

١٠٠–١١٩ ١٢٠–١٤٩ ١٥٠ وأكثر

ملحوظة: املجموعات اإلقليمية املستخدمة هنا مختلفة عن املجموعات اإلقليمية املحددة وفقاً ألهداف التنمية املستدامة.
    فهي هنا تغطي أفريقيا (٣٩ بلداً) واألمريكتني (٤١ بلداً) وآسيا (٤٣ بلداً) وأوروبا (٥١ بلداً) 

    وأوقيانوسيا (١٦ بلداً) والعالم (١٩٠ بلداً).

كثرياً ما يكون املدافعون عن حقوق اإلنسان والصحفيون 
والنقابيون مستهدفني بالهجمات العنيفة 

يف مجيع املناطق، ُيستهَدف األشخاص الذين يدافعون عن حقوق اإلنسان وحريات اآلخرين 
الفرتة بني عامي 2015 و2019، سجلت األمم  العنيفة. وخالل  األساسية باهلجمات 
املتحدة ما ال يقل عن 940 1 حالة قتل و106 حاالت اختفاء قسري ملدافعني عن حقوق 
اإلنسان وصحفيني ونقابيني يف 81 بلداً، وقد وقع أكثر من نصف حاالت القتل يف أمريكا 
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب. ويف عام 2019، مت اإلبالغ عن 357 حالة قتل و30 
حالة اختفاء قسري يف 47 بلداً. ويف حني أن حصيلة عام 2019 تشكل أقل عدد من 
حاالت قتل الصحفيني سنوياً منذ أكثر من عقد، فإن الصحفيني يتعرضون بشكل متزايد 
العتداءات كالمية وجسدية يف سياق عملهم، مبا يف ذلك اعتداءات عرب اإلنرتنت. وتتعرض 
االرتفاع  بفعل  االجتاه  هذا  ويتشدد  اإلنرتنت.  عرب  للمضايقة  خاص  بشكل  الصحفيات 

امللحوظ يف اخلطاب العدائي الواسع االنتشار املوجه ضد وسائل اإلعالم والصحفيني. 

أصبح لدى املزيد من البلدان اآلن قوانني تتعلق بحرية املعلومات، 
عىل أن من املمكن تعزيز تنفيذها

التعبري  من حرية  العامة جزًءا أساسياً  السلطات  اليت حتتفظ هبا  املعلومات  يعترب احلُق يف 
ويعمل كآلية لدعم انفتاح احلكومات ومساءلتها باإلضافة إىل تعزيز التمكني واملساواة بني 
الفئات االجتماعية. ويري إحراز تقدم يف ضمان هذا احلق من خالل سياسات  مجيع 
وقوانني ملزمة. وقد اعتمد 127 بلداً هذه القوانني حىت اآلن، كما اعتمد ما ال يقل عن 
27 بلداً ضمانات هلذا احلق منذ عام 2014. ومع ذلك، ومن أصل 73 من السلطات 
العامة اليت مشلها االستقصاء، مل يقدم إال 58 يف املائة منها تدريباً متخصصاً على احلق يف 
البلدان بنشر  املعلومات لديها. كما قامت نسبة مماثلة من  للعاملني يف حقل  املعلومات 
مبادئ توجيهية خاصة بالطلبات املقدمة من اجلمهور العام. وتشري نتائج االستقصاء إىل 
أن هيئات الرقابة واالستئناف )وليس اهليئات املتعددة األغراض( يب أن تشكل العناصر 
األساسية يف إنفاذ قانون الوصول إىل املعلومات، ويف الكيانات املتخصصة يف هذا امليدان.
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مكونات صايف تدفقات املساعدة اإلنمائية الرسمية، ٢٠١٠-٢٠١٩ 
(بباليني دوالرات عام ٢٠١٨ الثابتة)
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(بيانات

أولية)
املشاريع والربامج والتعاون التقني 

عىل املستوى الثنائي يف مجال التنمية
املساعدة اإلنمائية الرسمية 

املتعددة األطراف
املعونة اإلنسانية

التكاليف التي تتحملها الجهات املانحة 
داخل بلدانها فيما يتعلق بالالجئني

صايف املنح املوجهة 
إىل اإلعفاء من الديون

اهلشاشة  من  عاىن  ولكنه  بالثبات  املستدامة  التنمية  أهداف  لتنفيذ  املقدم  الدعم  اتسم 
واكتنفته حتديات كبرية متواصلة. وال تزال املوارد املالية شحيحة، وتتزايد التوترات يف ميدان 
التجارة، كما يُفتقر إىل بيانات حامسة األمهية. وهتدد جائحة كوفيد-19 اآلن ما حتقق يف 
املاضي من إجنازات، حيث من املتوقع أن تنخفض التجارة، واالستثمار األجنيب املباشر، 
والتحويالت العاملية. ويبدو أن اجلائحة تسرّع االجتاهات احلالية حنو تفكيك سالسل القيمة 
استخدام  تزايد  تتمثل يف  الوقت  القليلة يف هذا  املضيئة  النقاط  أن إحدى  العاملية. على 
التكنولوجيا مع اندفاع الناس إىل اإلنرتنت للعمل والتسوق والتواصل مع اآلخرين، ولكن 
جائحة  احتواء  ويتطلب  هائلة.  تزال  ال  اليت  الرقمية  الثغرة  إىل  االنتباه  يلفت  هذا  حىت 

كوفيد-19 مشاركة مجيع احلكومات والقطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين واملواطنني 
العاديني يف خمتلف أحناء العامل. ويكتسي تعزيز العمل املتعدد األطراف والشراكة العاملية 

اآلن أمهية أكرب من أي وقت مضى.

يقول املانحون الرئيسيون إنهم سيعملون جاّدين عىل حماية ميزانيات املساعدة اإلنمائية الرسمية، حتى يف الوقت الذي يقلب فيه 
الفريوس التاجي االقتصاد العاملي عاليه سافله 

بلغ صايف تدفقات املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت تقدمها البلدان األعضاء يف جلنة املساعدة 
اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 147.4 بليون دوالر يف عام 
2019، مما يعين أن املساعدة بقيت تقريباً بنفس املستوى الذي كانت عليه يف عام 2018، 
ولكن مع زيادة يف حصة البلدان األكثر حرماناً. وقد ارتفع صايف املساعدة الثنائية املقدمة 
ألفريقيا وأقل البلدان منواً بنسبة 1.3 يف املائة )37 بليون دوالر( و2.6 يف املائة )33 بليون 

دوالر(، على التوايل، بالقيمة احلقيقية باملقارنة بعام 2018.
وبلغ متوسط التمويل امليسر املقدم لقطاع الصحة من مجيع اجلهات املاحنة 26 بليون دوالر 
سنوياً بالقيمة احلقيقية بني عامي 2016 و2018. ويف عام 2018، قدمت الواليات املتحدة 
والصندوق العاملي ومؤسسة بيل وميليندا غيتس أكثر من نصف هذا اجملموع، إذ كانت حصة 
الدوالرات، على  بليون من  كل من هذه اجلهات بلغت 8.6 باليني و3.3 باليني و2.6 

التوايل. وبلغ إمجايل املساعدة اإلمنائية الرمسية املوجهة لألمراض املعدية 6 باليني دوالر.
ولطاملا كانت املساعدة اإلمنائية الرمسية مصدراً للتمويل خيفف من اآلثار املباشرة لألزمات، 
وميكن أن تكون جزًءا هاماً من االستجابة العاملية هلذه اجلائحة. ومع ذلك، ميكن أن يؤدي 
حجم األزمة اهلائل إىل الضغط على ميزانيات املساعدة من اجلهات املاحنة، على الرغم من 
إصدار جلنة املساعدة اإلمنائية بياناً يف 9 نيسان/أبريل 2020 يفيد بأن األعضاء “سيعملون 

جاّدين على محاية ميزانيات املساعدة اإلمنائية الرمسية”.

بعد بلوغ التحويالت قمة جديدة، من املتوقع أن تشهد انخفاضاً 
مذهالً يف عام 2020 

تشري التقديرات إىل أن تدفقات التحويالت إىل البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل 
بلغت 554 بليون دوالر يف عام 2019. وقد جتاوزت التحويالت املساعدة الرمسية مبقدار 
ثالثة أضعاف منذ منتصف التسعينات. ويف عام 2019، جتاوزت التحويالت حىت تدفقات 
منو  أن  على  الدخل.  واملتوسطة  الدخل  املنخفضة  البلدان  إىل  املباشر  األجنيب  االستثمار 
التحويالت تباطأ لتصل نسبته إىل 4.7 يف املائة يف 2019 مقارنة بنسبة قوية بلغت 8.6 

يف املائة يف العام السابق.
املائة يف عام 2020 بسبب  بنحو 20 يف  العاملية  التحويالت  املتوقع أن تنخفض  ومن 
جائحة كوفيد-19 واإلغالق الذي تسببت به، وهو اخنفاض يعترب أكرب ما سجله التاريخ 
املهاجرين ومستويات  العمال  املقام األول إىل اخنفاض أجور  األحدث. ويرجع ذلك يف 
عمالتهم، إذ أهنم أكثر مياًل إىل التعرض للخطر من غري املهاجرين عندما تنزل األزمات 
البلدان املنخفضة  التحويالت إىل  املتوقع أن تنخفض  بالبلدان املضيفة. ومن  االقتصادية 
الدخل واملتوسطة الدخل - مع أهنا شريان احلياة االقتصادي لكثري من األسر الفقرية - 

بنسبة 19.7 يف املائة يف عام 2020، لتصل إىل 445 بليون دوالر.

من املرجح أن تتأثر االستثمارات األجنبية املبارشة وسالسل القيمة 
العاملية بأزمة الفريوس التاجي

حافظ االستثمار األجنيب املباشر العاملي يف االقتصادات النامية على مستواه يف عام 2018. 
وارتفع بنسبة 2 يف املائة ليصل إىل 706 باليني من الدوالرات، ولكن مع وجود تباين كبري 
بني املناطق. فقد سجلت البلدان النامية يف آسيا، وهي بالفعل أكرب منطقة متلقية لالستثمار 
األجنيب املباشر، ارتفاعاً بنسبة 4 يف املائة ووصلت إىل 512 بليون دوالر يف عام 2018، 
النمو يف مجيع املناطق دون اإلقليمية. كما زاد االستثمار األجنيب املباشر يف  وحدث هذا 
أفريقيا بنسبة 11 يف املائة ليصل إىل 46 بليون دوالر، ولكنه بقي دون املتوسط السنوي 
للسنوات العشر املاضية )حوايل 50 بليون دوالر(. وبلغ إمجايل االستثمار األجنيب املباشر يف 
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 147 بليون دوالر يف عام 2018، مما يشكل اخنفاضاً 

بنسبة 6 يف املائة بعد الزيادة اليت طرأت يف عام 2017.
عام  يف  املائة  يف   40 إىل  تصل  بنسبة  املباشر  األجنيب  االستثمار  ينخفض  أن  املتوقع  ومن 
2020، نتيجة لتأخر يف االستثمار جنم عن الصدمة اليت أصابت الطلب العاملي، مث بنسبة 
أخرى ترتاوح بني 5 و10 يف املائة يف عام 2021. وميكن هلذه اجلائحة أن تسرّع االجتاهات 
احلالية اليت ُتظهر تفكك سالسل القيمة العاملية وإعادة العمليات التجارية من اخلارج إىل بلداهنا 

األصلية، مدفوعة برغبة الشركات املتعددة اجلنسيات يف جعل سالسل التوريد أكثر مرونة.
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حصة الصادرات العاملية، ٢٠١٠-٢٠١٨ (نسبة مئوية) 
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ً  أقل البلدان نموا

 البلدان النامية غري الساحلية 

 الدول الجزرية الصغرية النامية 

 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

شمال أفريقيا وغرب آسيا 

 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

أوروبا وأمريكا الشمالية

وسط آسيا وجنوبها 

رشق وجنوب رشق آسيا

أوقيانوسيا*

٢٠١٤–٢٠١٦ ٢٠١٥–٢٠١٧

أصبحت اإلنرتنت رضورية اآلن ملمارسة كثري من األنشطة اليومية، ولكن نصف سكان العالم ال يزالون غري متصلني بالشبكة العاملية

أثناء اإلغالقات النامجة عن جائحة الفريوس التاجي، يضطر كثري من الناس إىل االعتماد 
عرب  الدروس  وتلقي  املنزل،  من  العمل  ذلك  مبا يف  اليومية،  أنشطتهم  اإلنرتنت يف  على 
اإلنرتنت، والتسوق، والتواصل االجتماعي. ومع ذلك، فإن ما يقارب نصف سكان العامل، 
خاصة يف البلدان الفقرية، ليسوا متصلني بالشبكة العاملية. وحىت هناية عام 2019، كان 
53.6 يف املائة من الناس )4.1 باليني شخص( يستخدمون اإلنرتنت، مع وجود تفاوت 
واسع بني املناطق. ويف عام 2018، كان 20 يف املائة فقط من سكان أوقيانوسيا )باستثناء 
الكربى  الصحراء  جنوب  أفريقيا  سكان  من  فقط  املائة  يف  و26  ونيوزيلندا(  أسرتاليا 
يستخدمون اإلنرتنت، وذلك مقابل 84 يف املائة من سكان أوروبا وأمريكا الشمالية و87 

يف املائة من سكان أسرتاليا ونيوزيلندا.
وقد تضاعفت تقريباً اشرتاكات النطاق العريض الثابت خالل العقد املاضي - من 7.6 
لكل 100 شخص يف عام 2010 إىل 14.9 يف عام 2019. ويف ذلك العام، فاق عدُد 
خطوط النطاق العريض الثابت )1.1 بليون( عدَد خطوط اهلاتف الثابت )931 مليون(. 
وكان لدى البلدان املتقدمة النمو 33.6 اشرتاكاً لكل 100 شخص يف عام 2019، بينما 
كان لدى البلدان النامية ثلث تلك االشرتاكات إذ بلغ عددها 11.2 لكل 100 شخص. 
الرتفاع  نظراً  الثابت  العريض  للنطاق  أي خطوط  تقريباً  منواً  البلدان  أقل  لدى  يكن  ومل 

تكلفتها وعدم توفر البنية التحتية هلا.

بينما يستمر تصاعد الحاجة إىل بيانات سليمة، تفتقر البلدان الفقرية إىل املوارد الالزمة إلنتاجها

يف عام 2019، أفادت معظم البلدان بأهنا تنفذ خطة إحصائية وطنية )141 بلداً، باملقارنة 
بــــــ 129 بلداً يف عام 2018(. على أن كثرياً من هذه البلدان قالت أيضاً إهنا تفتقر إىل 
التمويل الكايف للتنفيذ الكامل. ومل يتحقق التمويل الكامل إال ملا نسبته 25 يف املائة من 
اخلطط يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى )9 بلدان من أصل 36 بلداً(، مقارنة بــــــ 95 يف 

املائة )36 بلداً من أصل 38 بلداً( يف أوروبا وأمريكا الشمالية.
للبيانات  الرمسية املوجهة  ارتفعت املساعدة اإلمنائية  وخالل فرتة عامي 2016 و2017، 
واإلحصاءات بنسبة 11 يف املائة، أي من 623 مليون دوالر إىل 690 مليون دوالر، ولكن 
هذا الرقم ال يشكل إال 0.34 يف املائة من إمجايل املساعدة اإلمنائية الرمسية. ويبلغ التمويل 
الدويل املوجه للبيانات واإلحصاءات حنو نصف املستوى الذي يب أن يكون عليه. وخالل 
السنوات الثالث املاضية، استفادت بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى أكثر من غريها، 
حيث تلقت 885 مليون دوالر، مما ميثل زيادة كبرية يف التمويل. وهناك حاجة إىل الدعم 
التقين واملايل املستمر واملتزايد لضمان جتهيز بلدان املناطق النامية بشكل أفضل لرصد التقدم 

احملرز يف تنفيذ خططها اإلمنائية الوطنية.

من املتوقع أن تنخفض التجارة العاملية يف وقت تكافح فيه أقل البلدان نمواً لبناء حصتها من الصادرات

من املتوقع أن تنخفض التجارة العاملية للبضائع بنسبة 13 إىل 32 يف املائة يف عام 2020 
نتيجة جلائحة كوفيد-19. وقد اخنفضت الرسوم اجلمركية املرجحة بالتجارة من 2.2 يف 
املائة يف عام 2017 إىل ما متوسطه 2.1 يف املائة يف مجيع أحناء العامل يف عام 2018. 
وبلغت الرسوم اجلمركية التفضيلية اليت قدمتها أعضاء منظمة التجارة العاملية واليت وفرت 
املائة، سواء  متوسطه 1.1 يف  منخفضاً  األفضليات من جانب واحد مستوى  امتيازات 
للبلدان النامية أو ألقل البلدان منوا. وميكن أن تؤدي صعوبات االمتثال لشروط املعاملة 
التفضيلية - وتزايد عدد االتفاقات التجارية بني البلدان املتقدمة النمو - إىل تضييق نافذة 

الفرص اليت تتيحها هذه املعدالت ملصّدري البلدان النامية.
وكانت حصة صادرات أقل البلدان منواً يف التجارة العاملية البضائع أعلى بالكاد من 1 يف 
املائة يف عام 2018، أي بزيادة طفيفة عن عام 2017. ويعين ذلك أهنا بقيت على نفس 
املستوى تقريباً منذ 10 سنوات، وهو مستوى يظل بعيداً عن الغاية احملددة باملضاعفة حبلول 
عام 2020. أما حصة الصادرات العاملية يف خدمات أقل البلدان منواً فقد بلغت 0.8 يف 

املائة يف عام 2018. على أن املشاركة ال تزال مرّكزة يف عدد قليل من االقتصادات، ال سيما 
يف البلدان اآلسيوية، حيث يكافح معظم أقل البلدان منواً األخرى لتصدير اخلدمات دولياً.
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ملخص التقدم املحرز نحو تحقيق غايات أهداف التنمية املستدامة التي يحّل موعدها 
النهائي يف عام 2020 

حبلول هناية عام 2020، سيكون املوعد النهائي قد حان لـــ 21 غاية من الغايات الـــ 169 احملددة ألهداف التنمية املستدامة. ويستعرض هذا امللخص التقدم احملرز حنو حتقيق تلك الغايات 
على املستوى العاملي استناداً إىل البيانات املتاحة حىت حزيران/يونيه 2020. وهو يقـيِّـم مدى ما حققه العامل للوفاء هبذه االلتزامات حىت منتصف عام 2020، ويستخدم يف التقييم دوائر 
أضواء إشارة املرور. ومن أصل الغايات الـــ 21 هذه، هناك 12 غاية متصلة بأهداف آيتشي للتنوع البيولوجي وفقاً التفاقية األمم املتحدة للتنوع البيولوجي. ويعرض امللخص الغايات 

املتصلة بالتنوع البيولوجي بشكل منفصل عن الغايات األخرى اليت حيّل موعدها النهائي يف عام 2020.

غايات أهداف التنمية املستدامة املتصلة 
بالتنوع البيولوجي واليت حيّل موعدها النهائي 

حتليل التقدمالتقدميف عام 2020 1 

2-5  احلفاظ على التنوع اجليين للبذور 
والنباتات واحليوانات ألغراض 

األغذية والزراعة

كان التقدم ضئياًل يف احلفاظ على التنوع اجليين النبايت واحليواين ألغراض األغذية والزراعة. وقد ارتفع عدد سالالت املواشي احمللية )السالالت 
املوجودة يف بلد واحد فقط( اليت تتوفر هلا مواد كافية خمزنة متكن من إعادة تكوينها يف حال انقراضها، إىل 101 من السالالت يف عام 2019، 
وهي نسبة ضئيلة من حوايل 600 7 ساللة مت اإلبالغ عنها عاملياً. وحبسب التقارير القطرية، فإن 73 يف املائة من السالالت اخلاضعة للتقييم 
معرضة خلطر االنقراض. ويف هناية عام 2019، بلغ إمجايل احليازات العاملية من املواد اجلينية النباتية احملفوظة يف بنوك اجلينات 5.4 ماليني عينة، 

بزيادة 1.3 يف املائة عن عام 2018.

6-6  محاية وترميم النظم 
اإليكولوجية املتصلة باملياه

يف عام 2018، غطت مسطحات املياه العذبة أكثر بقليل من 2.1 يف املائة من مساحة األراضي يف العامل. وحافظت النظم اإليكولوجية املتصلة 
باملياه واليت سجلتها هذه البيانات )البحريات واألهنار الكبرية( على مساحة مكانية متسقة منذ عام 2000، وهو خط األساس املرجعي )يشار إىل 
التقدم باللون األصفر(. أما بالنسبة للنظم اإليكولوجية األخرى املتصلة باملياه، مبا يف ذلك األراضي الرطبة واملياه اجلوفية واملسطحات املائية املفتوحة، 

فإن البيانات على املستوى العاملي ليست متاحة حالياً )يشار إىل التقدم باللون الرمادي(.

12-4  حتقيق اإلدارة املسؤولة للمواد 
الكيميائية والنفايات 

تستمر األطراف يف الوفاء بالتزاماهتا على النحو املطلوب مبوجب االتفاقات البيئية املتعددة األطراف املتعلقة مبجموعة املواد الكيميائية والنفايات، 
وال سيما اتفاقيات بازل وروتردام وستكهومل )يشار إىل التقدم باللون األصفر(. ومع ذلك، بني عامي 2010 و2019، ارتفع ما يطرحه العامل من 
النفايات اإللكرتونية - املعدات اإللكرتونية والكهربائية املرمية - من 5.3 إىل 7.3 كيلوغرام للفرد، يف حني أن زيادة إعادة التدوير السليم بيئياً هلذه 

النفايات جرت بوترية أبطأ بكثري - من 0.8 إىل 1.3 كيلوغرام للفرد )يشار إىل التقدم باللون األمحر(.

14-2  محاية النظم اإليكولوجية 
البحرية والساحلية وإعادهتا إىل 

ما كانت عليه

يبدو أن املؤشر العاملي لصحة احمليطات بقي ثابتاً على مدى السنوات الثماين املاضية. على أن الدرجات اليت أحرزهتا بعض املناطق فيما يتعلق 
بصحة احمليطات كانت منخفضة، ومن املرجح أهنا آخذة يف الرتاجع.

14-4  إعادة األرصدة السمكية إىل 
املستويات املستدامة اليت 

كانت عليها 

يستمر الرتاجع يف استدامة املوارد السمكية يف العامل، وإن كان مبعدل خمفض. وقد بلغت حصة األرصدة السمكية الواقعة ضمن املستويات املستدامة 
بيولوجياً ما نسبته 65.8 يف املائة يف عام 2017، اخنفاضاً من 90 يف املائة يف عام 1974، وهي أقل بــــــ 0.8 نقطة مئوية من مستويات عام 

 .2015

14-5  حفظ 10 يف املائة على األقل 
من املناطق الساحلية والبحرية

حىت كانون األول/ديسمرب 2019، كانت املناطق احملمية تغطي أكثر من 17 يف املائة )أو 24 مليون كيلومرت مربع( من املياه اخلاضعة للوالية الوطنية 
)من صفر إىل 200 ميل حبري من الشاطئ(، أي أكثر من ضعف املساحة اليت كانت مغطاة يف عام 2010. وقد ارتفع املتوسط العاملي لنسبة ما 
تغطيه املناطق احملمية من كل من مناطق التنوع البيولوجي البحرية الرئيسية من 30.5 يف املائة يف عام 2000 إىل 46.0 يف املائة يف عام 2019، 

ولكن تغطية غالبية هذه املواقع باملناطق احملمية ال تزال إما غري كاملة أو غري موجودة. 

14-6  إهناء اإلعانات اليت تساهم يف 
صيد األمساك املفرط ويف 

الصيد غري املشروع وغري املبلغ 
عنه وغري املنظم

حىت شباط/فرباير 2020، ارتفع عدد األطراف يف اتفاق تدابري دولة امليناء - وهو أول اتفاق دويل ملزم يستهدف على وجه التحديد الصيد غري 
املشروع وغري املبلغ عنه وغري املنظم - إىل 66 طرفاً )مبا يشمل االحتاد األورويب( بعد أن كان 58 طرفاً يف العام السابق. وأبلغ ما يقرب من 70 

يف املائة من البلدان عن ارتفاع درجات تنفيذها لالتفاق.

15-1  حفظ وترميم النظم 
اإليكولوجية الربية والنظم 
اإليكولوجية للمياه العذبة 

يف عام 2020، يف املتوسط، كان ما نسبته 44 يف املائة من كل من مناطق التنوع البيولوجي الربية الرئيسية و41 يف املائة من كل من مناطق التنوع 
البيولوجي الرئيسية للمياه العذبة وللجبال يقع ضمن مناطق ممية، بزيادة قدرها 12 إىل 13 نقطة مئوية منذ عام 2000. غري أن غالبية تغطية 
مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية باملناطق احملمية إما ال تزال غري كاملة أو غري موجودة. عالوة على ذلك، ومنذ عام 2010، طرأ تباطؤ كبري يف 

زيادة التغطية مقارنة بالعقد السابق.  

15-2  تعزيز اإلدارة املستدامة 
للغابات ووقف إزالة الغابات 

وترميم الغابات املتدهورة

تستمر مساحة الغابات يف العامل يف التقلص، وإن بوترية أبطأ بعض الشيء مما كانت عليه يف العقود السابقة. وُقدر املعدل السنوي إلزالة الغابات 
يف الفرتة بني عامي 2015 و2020 بنحو 10 ماليني هكتار )يشار إىل التقدم باللون األصفر(. ويف حني أن معدل فقدان الغابات ال يزال مرتفعاً، 
فإن بيانات عام 2020 تظهر أن نسبة الغابات يف املناطق احملمية واخلاضعة خلطط لإلدارة الطويلة األجل، وكذلك مناطق الغابات املعتمدة، زادت 

أو ظلت مستقرة على املستوى العاملي ويف معظم مناطق العامل )يشار إىل التقدم باللون األخضر(.

.https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld الوصف الكامل للغايات املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة متاح على املوقع اإللكرتوين  1
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حتليل التقدمالتقدميف عام 2020

15-5  محاية األنواع املهددة باالنقراض 
ومنع انقراضها

على الصعيد العاملي، زادت خماطر انقراض األنواع بنحو 10 يف املائة على مدى العقود الثالثة املاضية، وتراجع مؤشر القائمة احلمراء من 
0.82 يف عام 1990 إىل 0.75 يف عام 2015، مث إىل 0.73 يف عام 2020 )تشري القيمة 1 إىل عدم وجود خطر على االنقراض وتشري 

القيمة صفر إىل انقراض مجيع األنواع(. 

15-8  منع إدخال األنواع الغريبة الغازية إىل 
النظم اإليكولوجية الربية واملائية

ال يبدي املعدل العام لألنواع البيولوجية الغازية أي إشارة تدل على التباطؤ، فقد منت أعداد األنواع الغازية واتسع انتشارها بسبب زيادة التجارة 
والنقل )يشار إىل التقدم باللون األمحر(. على أن النتائج األولية الستقصاء أجراه الفريق املتخصص املعين باألنواع الغازية، والتابع لالحتاد الدويل 

حلفظ الطبيعة، ُتظهر التزاماً متزايداً من جانب احلكومات الوطنية مبنع وبإدارة انتشار هذه األنواع )يشار إىل التقدم باللون األخضر(. 

15-9   دمج قيم النظام اإليكولوجي 
والتنوع البيولوجي يف عمليات 

التخطيط احلكومي واحلسابات 

حىت كانون الثاين/يناير 2020، كان 113 طرفاً قد قيموا التقدم احملرز حنو حتقيق الغايات الوطنية املتعلقة باهلدف 2 من أهداف ايتشي للتنوع 
البيولوجي. وقد أحرز حوايل نصف األطراف تقدماً حنو غاياهتم، ولكن ليس مبعدل يسمح بتحقيق أهدافهم بنهاية عام 2020. ويف عام 

2017، كان لدى 69 بلداً برامج حول نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية، بزيادة نسبتها 28 يف املائة باملقارنة بعام 2014.

3-6  خفض عدد الوفيات واإلصابات 
النامجة عن حوادث املرور على 

الصعيد العاملي إىل النصف

شهد معدل الوفيات النامجة عن إصابات حوادث املرور اخنفاضاً طفيفاً - من 18.7 لكل 000 100 من السكان يف عام 2010 إىل 
18.2 يف عام 2016 - ولكن عدد الوفيات النامجة عن حوادث املرور استمر يف االرتفاع، حيث وصل إىل 1.35 مليون يف عام 2016. 
ويف ذلك العام، كانت إصابات حوادث املرور هي السبب الرئيسي للوفيات بني األطفال والشباب الذين ترتاوح أعمارهم بني 5 سنوات و29 

سنة. واستناداً إىل هذا االجتاه، من غري املرجح أن حيقق العامل هذه الغاية بنهاية عام 2020. 

4-باء  زيادة عدد املنح الدراسية املتاحة 
للبلدان النامية، وخباصة ألقل البلدان 

منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية 
والبلدان األفريقية

بلغت املساعدة اإلمنائية الرمسية املوجهة للمنح الدراسية 1.6 بليون دوالر يف عام 2018، ارتفاعاً من 1.3 بليون دوالر يف عام 2017. 
وشكلت أسرتاليا ومؤسسات االحتاد األورويب وفرنسا واليابان وتركيا ما يقرب من ثلثي هذا اجملموع. وكانت أكرب املناطق املتلقية هي آسيا 

وأفريقيا، وأكرب البلدان املستفيدة هي الفلبني وإندونيسيا ومجهورية مولدوفا وفييت نام.

8-6  احلد من نسبة الشباب غري امللتحقني 
بالعمالة أو التعليم أو التدريب

يف عام 2019، مل يكن 22 يف املائة من الشباب يف العامل ملتحقني بالعمالة أو مشاركني يف التعليم أو التدريب، وهي نسبة مل تشهد كثرياً 
من التغيري منذ عام 2005. 

8-باء  وضع وتفعيل اسرتاتيجية عاملية 
لتشغيل الشباب وضع وتفعيل 

اسرتاتيجية عاملية لتشغيل الشباب

لبيانات عام 2019 املستقاة من 102 من البلدان، كان لدى 98 يف املائة من البلدان اسرتاتيجية لتشغيل الشباب أو خطة لوضع  وفقاً 
اسرتاتيجية لذلك يف املستقبل القريب. عالوة على ذلك، قام ما يقرب من ثلث هذه البلدان بصياغة االسرتاتيجية العاملية لتشغيل الشباب 

وبتفعيلها.

9-جيم  حتقيق زيادة يف فرص احلصول على 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

أصبحت تغطية شبكات اهلاتف احملمول شبه عاملية اآلن. ففي عام 2019، مشلت التغطية بشبكة 2G، على األقل، ما يقدر بنحو 96.5 
يف املائة من سكان العامل، وكانت التغطية بشبكة للتطور البعيد األجل، على األقل، متوفرة ملا نسبته 81.8 يف املائة من البلدان.

11-باء  تنفيذ سياسات وخطط متكاملة من 
شأن مشول اجلميع، وحتقيق الكفاءة 
يف استخدام املوارد، والتخفيف من 

تغري املناخ والتكيف معه، وتعزيز 
اإلدارة الشاملة ملخاطر الكوارث 

حىت نيسان/أبريل 2020، أبلغ 85 بلداً - أي أكثر بقليل من 40 يف املائة من البلدان - عن وجود اسرتاتيجيات وطنية للحد من خماطر 
الكوارث تتماشى إىل حد ما مع إطار سينداي، وقد أبلغ 6 من البلدان عن اسرتاتيجيات وطنية متوازنة متاماً. ويف عام 2018، أفاد 55 بلداً 

أن لدى بعض حكوماهتا احمللية، على األقل، اسرتاتيجيات ملية للحد من خماطر الكوارث متماشية مع االسرتاتيجيات الوطنية.

13-ألف  التعبئة املشرتكة ملبلغ قدره 100 
بليون دوالر سنوياً للبلدان النامية 

للتخفيف من تغري املناخ

ال يزال تتـبُّع التقدم حنو هدف الـــ 100 بليون دوالر قيد التفاوض يف إطار عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ. وتتضمن 
الثنائية،  والقنوات  األطراف،  املتعددة  التنمية  االتفاقية، ومصارف  أموال  التدفقات من  إضافية عن  معلومات  لالتفاقية  السنتني  فرتة  تقارير 

والقنوات األخرى، فيما يتعلق باملبالغ املخصصة للتمويل املناخي، وكذلك تقديرات للمبالغ اليت ستجري تعبئتها من القطاع اخلاص.

17-11  زيادة صادرات البلدان النامية 
ومضاعفة حصة أقل البلدان منواً من 

الصادرات العاملية 

يف عام 2018، كانت حصة صادرات أقل البلدان منواً يف التجارة العاملية للبضائع أعلى بقليل من 1 يف املائة. وهذا تقريباً هو نفس املستوى 
الذي كانت عليه قبل 10 سنوات، وهو بعيد عن الغاية املتمثلة مبضاعفة هذه احلصة حبلول عام 2020. وقد تراجعت حصة البلدان النامية 

يف الصادرات العاملية للسلع واخلدمات خالل السنوات القليلة املاضية. 

17-18  تعزيز تقدمي الدعم لبناء قدرات 
البلدان النامية بغية زيادة توافر 
بيانات عالية اجلودة ومناسبة 

التوقيت ومصنفة 

يف عام 2019، أبلغ 132 بلداً وإقليماً عن وجود تشريعات إحصائية وطنية متتثل ملبادئ األمم املتحدة األساسية لإلحصاءات الرمسية، ارتفاعاً 
من 111 بلداً وإقليماً يف عام 2018. باإلضافة إىل ذلك، أفادت معظم البلدان أهنا كانت تنفذ خطة إحصائية وطنية )141 بلداً وإقليماً 
يف عام 2019، ارتفاعاً من 129 بلداً وإقليماً يف 2018(. ومع ذلك، أفادت بلدان كثرية أهنا تفتقر إىل ما يكفي من التمويل للتنفيذ الكامل. 

ومل ميّول إال 25 يف املائة من اخلطط بالكامل يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، مقابل 95 يف املائة يف أوروبا وأمريكا الشمالية.

  مت حتقيق الغاية أو هي على املسار السليم لتحقيقها  مت إحراز تقدم، ولكنه غري كاٍف لتحقيق الغاية

  مل حُيرز أي تقدم أو هناك ابتعاد عن بلوغ الغاية   ال توجد بيانات لتقييم التقدم أو أن البيانات املوجودة غري كافية 

ملحوظة: تغطي بعض الغايات جوانب متعددة من املسألة اإلمنائية ذات الصلة. ولذا فإن تقييماهتا جترى بشكل منفصل وتنعكس يف دائرة ضوٍء ذي لونني. 
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إطار املؤرشات العاملية ملتابعة أهداف التنمية املستدامة واستعراضها

أيار/مايو  البيانات املتاحة )حىت  التقرير إىل أحدث  تستند املعلومات املقدمة يف هذا 
التنمية  أهداف  ملتابعة  العاملية1  املؤشرات  إطار  يف  خمتارة  مؤشرات  عن   )2020
املعين  الوكاالت  بني  املشرتك  اخلرباء  فريق  وضعه  إطار  وهو  واستعراضها،  املستدامة 
6 متوز/يوليه 2017  العامة يف  التنمية املستدامة واعتمدته اجلمعية  مبؤشرات أهداف 
)انظر القرار 313/71، املرفق(. وُيستخدم إطار املؤشرات العاملية الستعراض التقدم 

ألولويات  التقرير حتديداً  هلذا  املؤشرات  اختيار  ميثل  وال  العاملي.  املستوى  على  احملرز 
ويستند  األمهية.  من  القدر  بنفس  تتمتع  والغايات  األهداف  فجميع  األهداف، 
تأخذ  اليت  اجلغرافية  التقسيمات  إىل  التقرير  هذا  يف  الفرعية  واملناطق  املناطق  تكوين 
التعديالت الالزمة للتمكن، قدر املستطاع، من  هبا األمم املتحدة، مع إدخال بعض 

مفيد2.  إجراء حتليل  من  ميّكن  بشكل  البلدان  من  إنشاء جمموعات 

مصادر البيانات واألساس الذي يستند إليه هذا التحليل

متثل قيم معظم املؤشرات الواردة يف هذا التقرير أرقاماً جتميعية إقليمية و/أو دون إقليمية. 
عدد  باستخدام  القطرية،  للبيانات  املرجحة  املتوسطات  هي  األرقام  فإن  عامة،  وبصورة 
السكان كعامل للرتجيح، وهي حتسب من البيانات الوطنية اليت جتمعها الوكاالت الدولية، 
تعديل  يتم  ما  وكثرياً  الوطنية.  اإلحصائية  النظم  من  املتخصصة،  وخرباهتا  لوالياهتا  وفقاً 
البيانات الوطنية اليت جتمعها الوكاالت الدولية، وذلك تيسرياً للمقارنة بينها، كما يتم وضع 
تقديرات هلا يف حال عدم توفرها. ووفقاً ملا قررته اللجنة اإلحصائية استناداً إىل قرار اجمللس 
االقتصادي واالجتماعي 6/2006، يتعني إعداد التقديرات املستخدمة يف جتميع املؤشرات 
وآليات  ملعايري  عرض  ويرد  الوطنية.  اإلحصائية  السلطات  مع  الكامل  بالتشاور  العاملية 
التحقق من جانب السلطات اإلحصائية الوطنية يف تقرير فريق اخلرباء املشرتك بني الوكاالت 
املعايري  هذه  اإلحصائية  اللجنة  أقرت  وقد  املستدامة3،  التنمية  أهداف  مبؤشرات  املعين 

واآلليات يف دورهتا اخلمسني4.

وللتعاون بني النظم اإلحصائية الوطنية واملنظمات اإلقليمية والدولية أمهية أساسية للتدفق 
الفّعال للبيانات القابلة للمقارنة دولياً. وميكن حتسني هذه اآلليات بتعزيز وظيفة التنسيق 

بني املكاتب اإلحصائية الوطنية يف النظم اإلحصائية الوطنية.
البيانات والبيانات  بيانات تتضمن  بقاعدة  املتحدة  وحتتفظ شعبة اإلحصاءات يف األمم 
املستدامة  التنمية  أهداف  مؤشرات  ألغراض  املتاحة  والقطرية  واإلقليمية  العاملية  الوصفية 
املصاحبة هلذا التقرير، وهي متاحة على املوقع https://unstats.un.org/sdgs. ونظراً 
لظهور بيانات جديدة ومنهجيات منقحة، فإن سلسلة البيانات املعروضة يف هذا التقرير قد 

ال تكون صاحلة ملقارنتها بسلسلة البيانات السابقة.
ويف حني أن األرقام التجميعية الواردة يف هذا التقرير تُعترب وسيلة مالئمة لتتبع التقدم احملرز، 
واملناطق  السكانية  اجملموعات  وعرب  معينة،  منطقة  داخل  حدة  على  بلد  حالة كل  فإن 
أن  اإلقليمية. كما  املتوسطات  عن  املعين، قد ختتلف اختالفاً كبرياً  البلد  اجلغرافية داخل 
تقدمي أرقام جتميعية للمناطق حيجب واقعاً آخر يتمثل يف االفتقار إىل بيانات كافية يف كثري 

من أحناء العامل لتقييم االجتاهات الوطنية وإلرشاد عملية رصد السياسات اإلمنائية.

االستثمار يف البيانات إلعادة البناء بصورة أفضل ولترسيع تنفيذ أهداف التنمية املستدامة

تعترب البيانات العالية اجلودة واملفتوحة واملصنفة بالتفصيل واملتاحة يف الوقت املناسب أمراً 
والقطاع  املدين  واجملتمع  الدولية  واملنظمات  اإلمنائيني  والشركاء  احلكومات  لتمكني  حيوياً 
اخلاص واجلمهور عموماً من اختاذ قرارات مستنرية. وتوضح أزمة كوفيد-19 جبالء كيف 
ميكن للبيانات البالغة األمهية أن ترشد عملية صنع القرار بشكل فعال يف كل خطوة من 
واقع  إىل  أيضاً  االنتباه  األزمة  تلفت  نفسه،  الوقت  ويف  للجائحة.  االستجابة  خطوات 
االفتقار يف كثري من األحيان حىت إىل أساسيات البيانات الصحية واالجتماعية واالقتصادية. 
باإلضافة إىل ذلك، فإن السكان األكثر ضعفاً واألشّد حاجة إىل املساعدة هم الذين يبقون 
العامل حتديات  أحناء  الوطنية يف مجيع  اإلحصائية  النظم  من  ويواجه كثري  الصورة.  خارج 
خطرية يف تتبع التقدم احملرز يف أهداف التنمية املستدامة، األمر الذي يتطلب توفر قدٍر غرِي 

مسبوق من البيانات واإلحصاءات على مجيع املستويات.
البيانات  لنظم  والتقين  املايل  الدعم  إىل  حاجة  هناك  أزمة كوفيد-19،  ضوء  وعلى 
اإلحصائية، ورصد جهود  العمليات  استمرار  القصري لضمان  األجل  واإلحصاءات على 
االستجابة للطوارئ، وإعداد اسرتاتيجيات التخفيف واالنتعاش. أما على األجلني املتوسط 
والبعيد، فإن من الضروري زيادة االستثمارات يف البيانات الوطنية والنظم اإلحصائية وتعبئة 

املوارد الدولية واحمللية اإلضافية إذا كان لنا أن نعيد البناء بصورة أفضل للخروج من األزمة 
ولتسريع تنفيذ أهداف التنمية املستدامة.

ويتوخى إعالن ديب، الذي كان قد أطلق يف املنتدى العاملي للبيانات لعام 2018، إنشاء 
آلية للتمويل تتحرك بفعل الطلب وتعمل حتت إشراف أعضاء األمم املتحدة وميكنها أن 
تستجيب بسرعة وكفاءة ألولويات النظم اإلحصائية الوطنية. وسيتعني استكشاف مصادر 
من  وذلك  املختلفة،  مصادرها  ولدمج  البيانات  جلمع  اجلديدة  والتكنولوجيات  البيانات 
خالل أمور منها إقامة شراكات مع اجملتمع املدين والقطاع اخلاص واألوساط األكادميية. 
املكانية والبيانات اإلحصائية أمهية  املعلومات اجلغرافية  ويف هذا الصدد، يكتسي تكامل 

خاصة.

 .https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list تتوفر قائمة كاملة باملؤشرات يف  1

ترد تركيبة تلك املناطق الفرعية يف القسم املعنون “اجملموعات اإلقليمية”.   2

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

.)E/2019/24-E/CN.3/2019/34( انظر تقرير اللجنة اإلحصائية عن دورهتا اخلمسني  4

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

مما يستند إىل املمارسة اليت تستخدمها الوكاالت الدولية اليت قدمت البيانات6.

منواً  البلدان  أقل  عن  بيانات  اإلمكان،  قدر  واألشكال،  النص  يقّدم  ذلك،  إىل  إضافة 
والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية، وهي جمموعات بلدان تتطلب 

اهتماماً خاصاً.
وميكن االطالع على قائمة كاملة بالبلدان املدرجة يف كل منطقة ومنطقة فرعية ويف كل 
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/ التايل:  الرابط  على  بلدان  جمموعة 

.regional-groups

 إن التسميات املستخدمة وطريقة عرض املواد الواردة يف هذا املنشور ال تعين التعبري عن 
 أي رأي من جانب األمانة العامة لألمم املتحدة بشأن الوضع القانوين ألّي بلد أو إقليم 

أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منها أو بشأن تعيني حدودها أو ختومها.

.https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49 :يف موقع شعبة اإلحصاءات التابعة لألمم املتحدة على الرابط التايل M49 ميكن االطالع على التفاصيل الكاملة للمعيار  5

ترد تفاصيل هذا التغيري يف مذكرة مناقشة بعنوان “حتديث اجملموعات اإلقليمية ألغراض تقرير أهداف التنمية املستدامة وقاعدة البيانات املتصلة بذلك”، مؤرخة 31 تشرين األول/أكتوبر 2016.   6 

.https://unstats.un.org/sdgs/indicators/regional-groups :واملذكرة هذه متاحة على الرابط التايل

املجموعات اإلقليمية

أسرتاليا ونيوزيلنداأوروبا وأمريكا الشمالية أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيأوقيانوسيا *

أفريقيا جنوب الصحراء الكربىشمال أفريقيا وغرب آسيا وسط آسيا وجنوبهارشق 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.  

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/regional-groups
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/regional-groups
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— أنطونيو غوترييش

األمني العام لألمـم املتحـدة

يف كل ما نفعله أثناء هذه األزمة ]كوفيد-19[ 
وما بعدها، ال بّد أن ينصب الرتكيز بقوة عىل 

بناء اقتصادات ومجتمعات أكثر مساواة 
وشموالً واستدامة وأشّد قدرة عىل الصمود أمام 
الجوائح وتغري املناخ وغري ذلك مما نواجهه من 

تحديات عاملية كثرية.
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