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  ٢٠١٩كانون الثاين/يناير   ٣٠-٢٨جورجتاون، غياان، 

 من جدول األعمال املؤقت ٢البند 
 تقييم التنفيذ

 5إىل  1األهداف االسرتاتيجية من 

: حتسلللر فلللروف معيشلللة السللل ا  2اهللللدف االسلللرتاتيج   -حتليلللو  و    
 املتأثرين

 مذكرة من األمانة  

 موجز  
األطررررراا يف ايةاقيررررمل األمررررف املت ررررد  مل ا  ررررمل ، اعتمررررد مررررؤ ر ١٣-م أ/٧يف املقرررررر  

 .٢٠٣٠-٢٠١٨التص ر اإلطار االسرتاييجي اليةاقيمل م ا  مل التص ر للةرت  
للمعلومرراا الررم قرردمتلا البلرردان  أوليررا   وحتلرري    جتميعيررا   ويتضررمن هررلو الو يقررمل مرروجزا   

 ررررمل التصرررر ر لإلطررررار االسرررررتاييجي اليةاقيررررمل م ا  ٢األطررررراا  ارررران اارررردا االسرررررتاييجي 
: حتسني ظروا معيامل الس ان املترا رين. وحتلرا البيراانا الرم أ ل رت ٢٠٣٠-٢٠١٨ للةرت 

عنلا البلدان األطراا  اان مؤشراا التقدم احملرز املتعلقمل ابلةقر واحلصول على ميراو الارر  
  من منظور عاملي وإقليمي.

 ٢ قرمل اباردا االسررتاييجيويقدم الو يقمل  عض االسرتنتاجاا  اران لالرمل األنارململ املتعل 
 )منظور خط األساس( ويوصياا ل ي ينظر  يلا جلنمل استعراض ينةيل االيةاقيمل.
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 مقدمة - والا  
، اعتمد مؤ ر األطراا يف ايةاقيمل األمف املت رد  مل ا  رمل التصر ر ١٣-م أ/٧يف املقرر  -١

. ويرمرررررري اارررررردا ٢٠٣٠-٢٠١٨اإلطررررررار االسرررررررتاييجي اليةاقيررررررمل م ا  ررررررمل التصرررررر ر للةرررررررت  
إىل  ٢٠٣٠-٢٠١٨لإلطررررار االسرررررتاييجي اليةاقيررررمل م ا  ررررمل التصرررر ر للةرررررت   ٢االسرررررتاييجي 

 تا رين. حتسني ظروا معيامل الس ان امل
واملؤشررررراا املسررررتالدممل لإل رررر ال عررررن اإلطررررار االسرررررتاييجي اليةاقيررررمل م ا  ررررمل التصرررر ر  -٢

. ويتمثرا مؤشرراا ١١-م أ/٢٢هري يلرا الرم لرداها األطرراا يف املقررر  ٢٠٣٠-٢٠١٨ للةرت 
 :واملقاييس املقرتنمل هبا، على وجه الت ديد،  يما يلي ٢التقدم احملرز املتعلقمل ابادا االسرتاييجي 

االجتاهرررررراا املتعلقررررررمل ابلسرررررر ان الررررررلين يعياررررررون حتررررررت خررررررط الةقررررررر النسرررررر   )أ( 
التةرراوا يف الرردخا يف املنرراطث املتررا ر  الررم مان ررت البلرردان األطررراا  يلررا خيررار اسررتالدام  و/أو

نسررررربمل السررررر ان الرررررلين يعياررررون حترررررت خرررررط الةقرررررر ‘‘ ١‘أنسررررق املقررررراييس للظرررررروا الوطنيررررمل: 
، ١-١-١إىل منلجيمل البنرا الردويل  اران مؤشرراا هردا التنميرمل املسرتداممل  استنااا   (١)‘الدويل
 ؛(٢)إىل منلجيمل البنا الدويل  اان مؤشر جيين استنااا  ‘ التةاوا يف الدخا )مؤشر جيين(‘أو 

 االجتاهرراا يف احلصررول علررى ميرراو الاررر  املامونررمل يف املنرراطث املتررا ر ، اسررتنااا   ) ( 
، ‘لين يستةيدون من خدماا مياو الار  الم يدار  ملريقمل مامونرملنسبمل الس ان ال‘إىل مقياس 

الم َيستالدم املنلجيمل الم أعردها  ررانما الرصرد املاررت   رني منظمرمل الصر مل العامليرمل واليونيسرف 
إلمررداااا امليرراو واملرا ررث الصرر يمل. وهررلا يارر ا أسرراس يقرردش التقررارير عررن مؤشررر هرردا التنميررمل 

 .١-١-6املستداممل 
، مل يارزوا البلرردان  تقرديراا وطنيرمل اررلو ١ملرا لردب  ارران ااردا االسررتاييجي  ا  وخ  ر -٣

املقرراييس ابالسررتناا إىل مصرراار البيرراانا املتالررمل مررن خرر ل  وا ررمل نظررام اسررتعراض األااء ويقيرريف 
التنةيل. ومع ذلا،  من أجا ييسر  يقردش التقرارير الوطنيرمل، أشرار اليرا اإل ر ال فوجرق ايةاقيرمل 

التصرررر ر إىل مصرررراار البيرررراانا املناسرررربمل الررررم د ررررن أن يسررررتالدملا البلرررردان يف غيررررا  م ا  ررررمل 
 . وكانت مصاار البياانا املوصى هبا كما يلي:(٣)البياانا الوطنيمل أو الست مااا

شعبمل اإللصاءاا يف األمف املت د ،  رع اخلدماا اإللصائيمل، قاعد   ياانا  )أ( 
 ؛(4)١-١-١البياانا الوصةيمل للمؤشر أهداا التنميمل املستداممل ومستواع 

__________ 

اوالر مرن اوالراا الروالايا املت رد  يف اليروم  ١.٩٠ اللي لداو البنرا الردويل لاليرا  ‘ خط الةقر الدويل‘يبلغ  (١)
. ومرن ،،  قرد لارداا نسربمل السر ان الرلين يعيارون حترت خرط ٢٠١١إىل يعراال القرو  الاررائيمل لعرام  استنااا  

اوالر مررن اوالراا الرروالايا املت ررد   ١.٩٠الةقررر الرردويل الررا النسرربمل املكويررمل للسرر ان الررلين يعياررون اقررا مررن 
الرم  سرف اييرمل ابل رمل للبلردان األقرا  روا  . وهلو عتبمل ممللقرمل أو اث ترمل للةقرر يت٢٠١١ابألسعار الدوليمل لعام  يوميا  

من حتدايا التنميمل. ولعا  عض البلردان األطرراا قرد اخترار اإل ر ال عرن  رئيسيا   يا ا  يلا الةقر املدقع حتداي  
 الةقر ابستالدام عتبمل نسبيمل، أي نقململ  صا يف مقا ا التوزيع اإلمجايل للدخا أو االستل   يف  لد ما. 

يين إىل أي مدى حييد يوزيع الدخا )أو يف  عض احلراالا اإلنةراع علرى االسرتل  (  رني األ رراا يقد ِّر مؤشر ج (٢)
املسراوا  التامررمل،  . ودثرا مؤشرر جيررين البرالغ صرةرا  أو األسرر املعياريمل ااخرا اقتصرراا مرا عرن التوزيرع املتسرراوي  امرا  

 يف هلو الو يقمل.  التةاوا التام. وياعرب عن هلا املؤشر ابلنسبمل املكويمل ١٠٠والبالغ 
(٣) <https://prais.unccd.int/sites/default/files/helper_documents/2-Manual_EN_1.pdf> . 
(4) <https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/?indicator=1.1.1> . 

https://prais.unccd.int/sites/default/files/helper_documents/2-Manual_EN_1.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/?indicator=1.1.1
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 ؛(5)ويقدير البنا الدويل ملؤشر جيين ) ( 
وشررررعبمل اإللصرررراءاا يف األمررررف املت ررررد ،  رررررع اخلرررردماا اإللصررررائيمل، قاعررررد   )ج( 

 ؛(6)١-١-6ع البياانا الوصةيمل للمؤشر  ياانا أهداا التنميمل املستداممل ومستوا 
 آ / ٣١نتلراء املللرمل النلائيرمل لتقردش التقرارير يف اب وطنيرا   يقريرا   ١4١وكان قد مت يقدش  -4

لت ليرررا البيررراانا علرررى الصرررعيدين العرررراملي  منلرررا مناسرررربا   يقريررررا   ١٣٨، وكررران ٢٠١٨أغسرررملس 
، وطنيررا   . وقرردمت    ررمل  لرردان أطررراا يقريرررا  (٧)واإلقليمرري  يمررا يتصررا فؤشررر والررد علررى األقررا

وليسررت ةسرمل مررن البلرردان األطرراا الررم أ ل ررت . (٨)٢ول نلرا مل يبلررغ عررن ااردا االسرررتاييجي 
عررن هررلا اارردا االسرررتاييجي مدرجررمل إال يف الت ليررا العرراملي أللررا ال ينتمرري إىل ألررد مر قرراا 

يارر  يف هررلو ‘ العرراملي‘ مصررملل . ومررن ،،  رر ن (٩)التنةيررل اإلقليمرري اليةاقيررمل م ا  ررمل التصرر ر
دان األطرراا الرم قردمت  يراانا  اران ااردا الو يقمل إىل جتميع البيراانا املقدمرمل مرن مجيرع البلر

، ٢٠١٨آ /أغسرررررررررملس  ٣١ابنتلرررررررراء املللررررررررمل النلائيرررررررررمل لتقرررررررردش التقررررررررارير يف  ٢االسرررررررررتاييجي 
 إىل مر قاا التنةيل اإلقليمي ل يةاقيمل. ‘ اإلقليمي‘ لدا ،  ينما يا  مصملل   ١٣5 وعداها

لمعلومرررراا املقدمررررمل مررررن البلرررردان ل أوليررررا   وحتلرررري    جتميعيررررا   ويتضررررمن هررررلو الو يقررررمل مرررروجزا   -5
لرررا الو يقرررمل مؤشرررر التقررردم واملقيررراس املقررررتن  ررره مرررن ٢األطرررراا  اررران ااررردا االسررررتاييجي  . وحتا

مررن املنظررورين اون اإلقليمرري واإلقليمرري مررال أم ررن. وعرر و   إضررا يا   منظررور عرراملي، ويقرردم حتلرري   
 ٢اا صررلمل ابارردا االسرررتاييجي لل راايا الملوعيررمل الوطنيررمل ذ علرى ذلررا، يتضررمن الو يقررمل حتلرري   

 للمؤشراا اإلضا يمل املستالدممل على الصعيد الوطين.  وجتميعا  
 ٢ويقرردم الو يقررمل اسررتنتاجاا أوليررمل  ارران لالررمل األناررململ املتعلقررمل ابارردا االسرررتاييجي  -6

 )منظور خط األساس( و عض التوصياا ل ي ينظر  يلا جلنمل استعراض ينةيل االيةاقيمل.

 التفاوت يف الدخو /الفقر -اثنياا  
عررن معلومرراا كميررمل يتعلررث ابلسرر ان الررلين يعياررون  طر ررا   أ لررغ مائررمل وةانيررمل عاررر  لرردا   -٧

حترررت خرررط الةقرررر النسررر  و/أو ابلتةررراوا يف الررردخا يف املنررراطث املترررا ر  ملرررد  سرررنمل علرررى األقرررا. 
قررر، ليرر  طر ررا  منلررا عررن النسرربمل املكويررمل للسرر ان الررلين يعياررون حتررت خررط الة  لرردا   ٨٣ وأ لررغ
منلا عن سنتني أو أكثر. ومشا اإل  ال املتعردا السرنواا  ررتاا زمنيرمل ةتلةرمل  طر ا    لدا   54 أ لغ

عرن التةراوا يف الردخا،  ينمرا  طر را    لدا   4٣مع عدا ةتلف من امل لظاا. وأ لغ ما جمموعه 
ا عن استالدام أ ل ت ةانيمل  لدان عن كا من مقياسي الةقر والتةاوا. وأ ل ت البلدان األطرا

إىل البلررردان  إىل البيررراانا ال ميرررمل، طالرررق أيضرررا   جمموعرررمل متنوعرررمل مرررن مصررراار البيررراانا. واسرررتنااا  
 األطراا أن يصف حمركاا الةقر املباشر  و/أو غ  املباشر. 

__________ 

(5) <https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.Gini?end=2015&start=1979&view=map> . 
(6) <https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/?indicator=6.1.1> . 
الياابن يقاريرها الوطنيمل يف شر ا غر  مناسرق السرتالراج البيراانا، ومرن ،  لري قدمت  ويسواان، و ييت انم، و  (٧)

 ليست مدرجمل يف الت ليا. 
 أملانيا، وسويسرا، وهندوراس.  (٨)
  لجي ا، و ولندا، واجلملوريمل التاي يمل، و رنسا، والنمسا.  (٩)

https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.Gini?end=2015&start=1979&view=map
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/?indicator=6.1.1
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وأسةرا اجملموعمل املتنوعمل من مصاار البياانا عن مسائا كامنمل يتعلث إبم انيمل املقارنمل  -٨
املنلجيررراا املتبعرررمل، وعررردا نقرررات اإل ررر ال، واخرررت ا الةررررتاا الزمنيرررمل، ومرررد  نتيجرررمل الخرررت ا 

اإل رر ال. ومررع ذلررا،  قررد جرررى اسرررتال يف اجترراو الت رر  يف الةقر/التةرراوا يف الرردخا واملعررردل 
الخت ا الةرتاا الزمنيرمل املبل رغ عنلرا، مل يتسرن  السنوي لللا الت  ، ليثما أم ن.  يد أنه نظرا  

. ونظررا  إل ر ال عردا (١٠)‘آخرر  ررت  مبل رغ عنلرا‘و‘ أول  ررت  مبل رغ عنلرا‘ يع عرام لررالقيام إال  تجم
ضكيا من البلدان األطراا عن التةاوا علرى مردار سرنواا متعردا ،  قرد أا لرغ عرن مؤشرر جيرين 

 يف كا  لد  يما يتعلث  ت ي  املعدل.
نمل والبقرراع الزاهيررمل وأي إىل البلرردان األطررراا يقرردش يقريررر عررن البقرراع السرراخ وطالررق أيضررا   -٩

. وعلرى الصرعيد العراملي، 5مواقع ملممل أخرى مريبململ ابلةقرر والتةراوا؛ وقرد أا لرغ عنلرا يف اجلردول 
 قعرمل مضريكمل يتنراقي  يلرا معردل  ٢٧وعرن   قعمل ساخنمل يسرجا معردل  قرر متزايردا   ١٣6أا لغ عن 

يامللرق إىل البلردان  وا  ألنره ملالةقر. وكانت إم انيمل مواصرلمل حتليرا هرلو اجملموعرمل مرن البيراانا حمرد
 مباشر   يقدش معلوماا عن منملقمل وجوا البقاع الساخنمل والبقاع الزاهيمل ومداها.

 نسبة الس ا  الذين يعيشو  حتت خط الفقر الدو  - لف 
مصرراار البيرراانا املسررتالدممل يف اإل رر ال عررن نسرربمل السرر ان الررلين  طر ررا    لرردا   ٨٣قرردم  -١٠

يف املائررمل مررن جممرروع مسررالمل اليا سررمل )انظررر  ٣٣.٩الرردويل، وهررلا دثررا يعياررون حتررت خررط الةقررر 
(. واسرتالدم مرا يتجراوز ابل راا نصرف البلردان األطرراا الرم أ ل رت عرن هرلا املقيراس ١اجلدول 

مصاار وطنيمل للمعلوماا، يف لني أن أغلبيمل  قيرمل البلردان األطرراا اسرتالدمت أهرداا التنميرمل 
 .(١١)(١)انظر الا ا  املستداممل أو مصاار اوليمل أخرى

نسرربمل جممرروع السرر ان الررلين يعياررون حتررت خررط الةقررر الرردويل يف  ٢ويظلررر يف الارر ا  -١١
آخر سنمل أ لغ عنلا كا  لد طرا، مرع اإل ر ال عنلرا ابلنسربمل املكويرمل. ومررى جتميرع األرقرام املتعلقرمل 

اون اإلقليميرمل،  ابلس ان من لي  أول وآخر اترير  لإل ر ال )ل را  لرد( اسرق املنراطث واملنراطث
مرررروجز  عرررردا األشررررالايف الررررلين  . وابإلضررررا مل إىل ذلررررا، يرررررا أيضررررا  ٢ويررررا مرررروجز هبررررا يف اجلرررردول 

يعياون يف  قر يف أول وآخر نملاقني اترخييرني جررى اإل ر ال عنلمرا وابلنسربمل املكويرمل للسر ان )عرن 
 عردا األشرالايف هلين التارخيني، ل ا  لد(. ويلالي هلا اجلدول كرللا النسربمل املكويرمل للت ير  يف

 (.٢ اللين يعياون يف  قر يف مجيع املناطث واملناطث اون اإلقليميمل )انظر اجلدول
وابلنظر إىل التباين يف سنواا اإل  ال من  لد طرا إىل آخر، د ن يقييف الت ي  ابلنسربمل  -١٢

. ويبلررغ (١٢)(٢لألطررراا الررم أ ل ررت عررن مقيرراس الةقررر ملررد  يزيررد علررى سررنمل والررد  )انظررر اجلرردول 
__________ 

، وآخررررر ١٩٩٢مبل ررررغ عنلررررا هرررري يف مجيررررع البلرررردان األطررررراا الررررم أ ل ررررت عررررن هررررلا املؤشررررر، كانررررت أول سررررنمل  (١٠)
 ٢٠٠٠. ومرررع ذلرررا،  ررر ن السرررنتني األوىل واألخررر   املسرررتالدمتني يف حتليرررا االجتاهررراا كانترررا عرررام ٢٠١٨ سرررنمل
ابلنسبمل لألطراا الم أ ل ت عن  يراانا متعردا  السرنواا، مرا مل ي رن البيراانا متالرمل  قرط عرن  ٢٠١5وعام 

 سنواا سا قمل و/أو اللقمل. 
 من البلدان األطراا الم أ ل ت عن هلا املقياس مصدر البياانا املعتمد عليه. مل حيدا ا نان  (١١)
يدل هلو النتائا على اجتاهراا الةقرر واالجتاهراا السر انيمل، ول رن ينب ري النظرر  يلرا يف لردوا البيراانا املبل رغ  (١٢)

عنلرررا، وال سررريما أن السرررنواا األوىل واألخررر   املبلرررغ  يلرررا عرررن املؤشرررر اختلةرررت مرررن  لرررد إىل آخرررر مرررن البلررردان 
 األطراا الم أ ل ت عن سنواا متعدا . 
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جممررروع عررردا السررر ان الرررلين يعيارررون حترررت خرررط الةقرررر يف أول سرررنمل جررررى اإل ررر ال عنلرررا )ل رررا 
يف املائررررمل مررررن  ٢٨نسررررممل، أي  ٣ ٨٢٨ 54٠ ٠٠٠نسررررممل مررررن  ررررني  ١ ٠6١ 66١ ٠٠٠  لررررد(

)انظرر  ٢جمموع س ان البلدان األطراا الرم أ ل رت عرن االجتاهراا يف إطرار ااردا االسررتاييجي 
جممررروع عررردا السررر ان الرررلين يعيارررون حترررت خرررط الةقرررر يف آخرررر سرررنمل جررررى (. ويبلرررغ ٢اجلررردول 

يف  ١٨نسرممل، أي  4 4٠٢ ٣5٧ ٠٠٠نسرممل مرن  ٧٧٩ ٠١٩ ٠٠٠اإل  ال عنلا )ل ا  لرد( 
املائررمل مررن جممرروع السرر ان. ويعرررب الةرررع يف عرردا األشررالايف الررلين يعياررون حتررت خررط الةقررر  ررني 

دا األشررالايف الرلين يعياررون حتررت خررط أول وآخرر سررنمل جرررى اإل ر ال عنلمررا عررن ا ةراض يف عرر
يف املائلة يف علدد األال ا   2٧نسلبت   وهذا يعادل اخنفاضلاا . ٢٨٢ 64٣ ٠٠٠الةقر فقردار 

اللللذين يعيشلللو  يف فقلللر بلللر البللللدا  األعلللراف اللللإ  بلالللت علللن اال اهلللات يف إعلللار اهللللدف 
 ةراض يعرزى إىل النترائا ان هرلا اال ٢. ويةيرد التوزيرع اإلقليمري الروارا يف اجلردول 2االسرتاتيج  

الررم أ ل ررت عنلررا البلرردان األطررراا يف أمري ررا ال يينيررمل وال رراري ، وآسرريا، ومنملقررمل أورواب الوسررملى 
والارررقيمل،  ينمررا أظلرررا أ ريقيررا زايا  يف الةقررر، وظلررت منملقررمل مشررال الب ررر األ رريض املتوسررط، يف 

اسرق املنراطث  لردان األطرراا موزعرمل أيضرا  . والنترائا الرم أ ل رت عنلرا البجممللا، اون ي ي  نسربيا  
 .٢الةرعيمل يف اجلدول 

املعردل السرنوي للت ير  ابلنسربمل املكويرمل للسر ان الرلين يعيارون حترت  ٣ويرا يف الار ا  -١٣
خط الةقر. ويرتاوح هنا أرقام البلدان األطرراا  رني يراجرع يبلرغ أكثرر مرن ا نرني يف املائرمل يف نسربمل 

خررط الةقررر، و ررو سررنوي يبلررغ أكثررر مررن ا نررني يف املائررمل يف نسرربمل السرر ان الررلين يعياررون حتررت 
يصرنيف الجتراو معردل الةقرر اسرق  4الس ان اللين يعياون  وع خط الةقر. ويرا يف الا ا 

 ٣البلررد الملرررا املبل ِّررغ، لرررني أ لررغ الملرررا عرررن سررنتني أو أكثررر. واسررتابعد مرررن كررا مررن الاررر ا 
 ت عن سنمل والد .مجيع البلدان األطراا الم أ ل  4والا ا 

و ثلرررت احملركررراا املباشرررر  املقرتنرررمل ابجتاهررراا متزايرررد  يف نسررربمل السررر ان الرررلين يعيارررون  -١4
"أي حمركرررراا أخرررررى" )جتميررررع للم ركرررراا الررررم عينتلررررا البلرررردان  حتررررت خررررط الةقررررر يف جمموعررررمل

اا (. ويارررر  احملركرررر٣، وسرررروء إاار  الرت ررررمل )انظررررر اجلرررردول (١٣)األطررررراا(، وسرررروء إاار  احملاصرررريا
املباشرررر  الجتاهررراا الرتاجرررع يف نسررربمل السررر ان الرررلين يعيارررون حترررت خرررط الةقرررر إىل أن جمموعرررمل 

(. ٣حمركرراا أخررررى" كانرررت أكثرررر جمموعرررمل ذاكرررا، يليلرررا التوسرررع احلضرررري )انظرررر اجلررردول  "أي
احملركرراا غرر  املباشررر  املررلكور  ابعتبارهررا مقرتنررمل  تزايررد معرردالا الةقررر  قررد  ثلررت يف الةقررر،  أمررا
(. ويتمثررا احملركرراا غرر  املباشررر  4 ط السرر ان، وليرراز  األراضرري، والتعلرريف )انظررر اجلرردول وضرر

 (. 4)انظر اجلدول  (١5)واحلوكممل (١4)لتناقي معدالا الةقر يف املقام األول يف التعليف

 التفاوت يف الدخو )مؤار جيين( -ابء 
يقردش يقردير ملقيراس مؤشرر  يما يتعلث ابلتةاوا يف الدخا، طالق إىل البلدان األطراا  -١5

 جيين، ووصف احملركاا املباشر  وغ  املباشر  للتةاوا يف الدخا.

__________ 

 يا = سوء إاار  احملاصيا السنويمل والدائممل للمروج واألشجار. سوء إاار  احملاص (١٣)
 التعليف = التعليف وإاتلمل املعر مل وخدماا الدعف.  (١4)
 احلوكممل = احلوكممل واألطر املؤسسيمل والسياساا.  (١5)
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 ررني املنرراطث، عررن معلومرراا   ، موزعررمل ابلتسرراوي نسرربيا  طر ررا    لرردا   4٣وأ رراا مررا جمموعرره  -١6
يف املائررمل  قررط مررن مسررالمل  ٢٧.4( ي ملرري  ررو 5كميررمل عررن التةرراوا يف الرردخا )انظررر الارر ا 

 .(١6)يف املائمل من س ان العامل ١٨.5اليا سمل يف العامل، و
واستالدم أكثر من نصف البلدان األطرراا الرم أ ل رت عرن هرلا املقيراس مصراار  يراانا  -١٧

يف املائرررمل مرررن يلرررا الرررم أ ل رررت عرررن التةررراوا يف  56 ثرررا  طر رررا    لررردا   ٢٣علرررى املسرررتوى الررروطين )
يف املائررمل(  يرراانا  ٢٢(. واسررتالدمت عاررر   لرردان أطررراا )5والارر ا  6الرردخا( )انظررر اجلرردول 

علرررى املسرررتوى الررردويل لصرررلت عليلرررا مباشرررر  مرررن البنرررا الررردويل أو مرررن خررر ل البوا رررمل اإلل رتونيرررمل 
يف املائررمل( مصرراار اوليررمل  ١٣واسررتالدمت سررتمل أطررراا ) .١-١-١ ملؤشررر هرردا التنميررمل املسررتداممل

 (.5والا ا  6أخرى، ومل حتدا األطراا املتبقيمل املصاار الم استالدمتلا )انظر اجلدول 
وقرردمت األطررراا يقررارير عررن  رررتاا زمنيررمل ةتلةررمل، مررع إ رر ال  عضررلا عررن سررنمل والررد   قررط  -١٨

يف املائرمل مرن البلردان املبل  رمل(  ٧٠) طر را    لغ    ون  لردا  وإ  ال  عضلا اآلخر عن نملاع من السنواا. وأ
عررن سررنواا متعرردا ، وإن مل ي ررن السررنواا املبل ررغ عنلررا متسررقمل عرررب هررلو البلرردان. و يمررا يتعلررث ابلبلرردان 

سررنمل  ينمررا  لررغ أصرر ر نملرراع  ٢4الررم أ ل ررت  عليررا  عررن نملرراع مررن البيرراانا،  لررغ أكرررب نملرراع مبلررغ عنرره 
(. ومل يبلرررغ سررروى    رررني يف املائرررمل مرررن ٧سرررنواا )انظرررر اجلررردول  ١٠.٢اع املتوسرررط سرررنتني، و لرررغ النملررر
 .٧( إال عن سنمل والد ، ومن ، مل يدرج يف حتليا االجتاهاا الوارا يف اجلدول ١٣البلدان املبل  مل )

قلليم ملؤاللر جيللين  يف املائللة( عللن ٧٩وعلللا الصللعيد العللامل ت  بلاللت لالبيللة البلللدا  ) -١٩
(. ٧ والشل و ٦والشل و  ٧فيما يتعلق ابلسنة األخلةة )انرلر اجللدول  ٦٠و 2٠ترتاوح بر 

)التةاوا التام(، سجلت    مل أطراا مبل رمل ) ثرا سربعمل  ١٠٠وفقياس صةر )املساوا  التاممل( إىل 
يف  ٣٧) مبل  رررا   طر رررا   ١6، وسررجا ٢٠يف املائررمل مرررن األطرررراا املبل  ررمل( قيمرررا  ملؤشرررر جيررين أقرررا مرررن 

يف املائرمل( قيمرا  ملؤشرر  4٢) مبل  را   طر را   ١٨، وسرجا 4٠و ٢٠املائمل( قيما  ملؤشرر جيرين يررتاوح  رني 
. 6٠يف املائررمل( قيمررمل ملؤشررر جيررين يتجرراوز  4، وسررجا طر رران مبل  رران )6٠و 4٠جيررين يرررتاوح  ررني 

 .٩6.5نت أعلى قيممل ،  ينما كا٣.٨وكانت أاىن قيممل مبل غ عنلا )أقا يةاوا( ملؤشر جيين 
ويصعق إجراء مقارنمل مباشر  الجتاهاا التةاوا يف الردخا ألن البلردان األطرراا أ ل رت  -٢٠

عرررن مؤشرررر جيرررين علرررى مررردار  ررررتاا زمنيرررمل ةتلةرررمل. ومرررع ذلرررا، مرررن املم رررن يقررردير معررردل الت يررر  
جيلينت فملن بلر األعلراف اللإ  بلالت علن قليم متعلددة السلنوات ملؤالر واجتاهه. و وجره عرام، 

بلدا( عن ا اه سلل  يف مؤالر جيلين )منتقللة إىل املميلد ملن املسلاواةت  2٣يف املائة ) ٧٠ فاد 
، وأ اا طرا والرد يف املائة( ٠.٧4-مع تسجيو معدل متوسط للتاة السنوي يف املؤار بلغ 

يف املائررمل )يسررعمل  لرردان أطررراا( عررن اجترراو  ٢٧عررن عرردم لرردوب أي ي يرر . ومررع ذلررا،  قررد أ لررغ 
مررا) )منتقلررمل إىل املزيررد مررن التةرراوا، مررع يسررجيا معرردل متوسررط للت يرر  السررنوي يف املؤشررر  لررغ إ

يوزيررع للبيرراانا  ٧(. ويرررا يف اجلرردول ٩، والارر ا ٨والارر ا  ٧يف املائررمل( )انظررر اجلرردول  56.٠
 واالجتاهاا املبل غ عنلا  اان املساوا  يف الدخا على املستوى اإلقليمي واسق البلد. 

و ثلرررت احملركرررراا املباشررررر  املقرتنررررمل  تزايررررد التةرررراوا يف الرررردخا يف سرررروء إاار  احملاصرررريا،  -٢١
(. وخضرعت احملركراا املباشرر  ٨والتوسع احلضري، وجمموعمل "أي حمركاا أخرى" )انظر اجلردول 

إىل التوسررع  لتنرراقي التةرراوا يف الرردخا ايمنررمل جمموعررمل "أي حمركرراا أخرررى"، مررع اإلشررار  أيضررا  
__________ 

 .</https://population.un.org/wpp/DataQuery>: ٢٠١5إىل البياانا الس انيمل العامليمل لعام  استنااا   (١6)

https://population.un.org/wpp/DataQuery/
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 ثلررررت احملركرررراا غرررر  املباشررررر  لتزايررررد التةرررراوا يف الرررردخا  صررررةمل رئيسرررريمل يف التعلرررريف احلضررررري. و 
واحلوكممل والض ط الس اين والةقر. و ثلت احملركاا غ  املباشرر  لتنراقي التةراوا  صرةمل رئيسريمل 

 (.٨يف احلوكممل والتعليف )انظر اجلدول 

 احلصول علا مياه الشرب املأمونة  -اثلثاا  
االجتاهرراا يف احلصررول "بلرردان األطررراا يقرردش معلومرراا كميررمل عررن مؤشررر طالررق إىل ال -٢٢

نسبمل الس ان اللين يستالدمون "من خ ل مقياس  "على مياو الار  املامونمل يف املناطث املتا ر 
. ولتبسرريط الصررياغمل يف هررلا التقريررر، ياررار إىل "خرردماا ميرراو الاررر  الررم يرردار  ملريقررمل مامونررمل

 . "احلصول على مياو الار  املامونمل" هلا املؤشر/املقياس  ر
يف املائرررمل مرررن مسرررالمل اليا سرررمل يف العرررامل( عرررن  ٧٢.٧) ثرررا  طر رررا    لررردا   ١٣٨أ لرررغ مرررا جمموعررره  -٢٣

، ١٠معلوماا كميمل  اان البياانا املصدريمل املتعلقمل ابحلصول علرى ميراو الارر  املامونرمل )انظرر الار ا 
يف املائرررمل مرررن مسرررالمل اليا سرررمل يف العرررامل( يضرررمنت  6٨.5) ثرررا  يقريررررا   ١٢١( مرررن  ينلرررا ١٠واجلررردول 

  ياانا مناسبمل للت ليا من أجا  كمل والد  على األقا من  كاا احلصول على مياو الار  املامونمل. 
وكانررررت أغلبيررررمل البيرررراانا املصرررردريمل املسررررتالدممل يف اإل رررر ال عررررن نسرررربمل السرررر ان الررررلين  -٢4

يف املائررمل مررن األطررراا الررم أ ل ررت عررن هررلا  5٩يتمتعررون ابحلصررول علررى ميرراو الاررر  املامونررمل )
املؤشررر/املقياس(  يرراانا وطنيررمل أعررد ا  رررااى البلرردان األطررراا. واسررتالدم عارررون يف املائررمل مررن 
األطررراا املبل  ررمل جمموعرراا البيرراانا الدوليررمل الررم وضررعتلا منظمررمل الصرر مل العامليررمل أو اليونيسرريف، 

اوليرمل أخررى. أمرا  قيرمل األطرراا املبل  رمل،  لرف حتردا واستالدم ستمل يف املائمل غ ها مصراار  يراانا 
 (. ١٠، واجلدول ١٠البياانا املصدريمل املستالدممل  اان مياو الار  )انظر الا ا 

يف املائللة مللن سلل ا   ٦٧وعلللا الصللعيد العللامل ت ثصللو ثرثللة مليللارات نسللمةت  ي  -٢5
خللةة املبل للغ عناللا )انرللر البلللدا  األعللراف املبل اللةت علللا ميللاه الشللرب املأمونللة يف السللنة األ

(ت وهم ميثلو  زايدة يف العلدد امجالا  لخال ا  اللذين مي لنام 11والش و  11اجلدول 
لنمو الس ان  . ونظرا  احلصول علا مياه الشرب املأمونة ابملقارنة مع السنة األوىل املبل غ عناا

يف  ١٧ل سرنمل مبل ررغ عنلرا يبلررغ  رني  ررتاا اإل رر ال،  ر ن جممروع الت يرر  ابلنسربمل املكويررمل مقارنرمل او 
مليرررررون شرررررالي إضرررررايف يتمتعرررررون ابلوصرررررول اآلمرررررن )انظرررررر  4٣٨املائرررررمل، وهرررررو مرررررا يررررررتجف إىل 

 (. ١٣، والا ا ١٢، والا ا ١١ اجلدول
واخنفضللت نسللبة السلل ا  احلضللرير الللذين يتمتعللو  ابحلصللول علللا ميللاه الشللرب  -٢6

)انظررررر  يف املائللللة ٧٨يف املائللللة إىل  ٧٩خللللرل فللللرتة امجبلللر ت مللللن  عفيفللللاا  املأمونلللة اخنفاضللللاا 
(. وابلنظر إىل يزايد السر ان،  ر ن هرلا ١6، والا ا ١5، والا ا ١4، والا ا ١٢ اجلدول

يف املائرررمل( ابيررروا يتمتعرررون ابحلصرررول علرررى ميررراو  ٢٠مليرررون شرررالي إضرررايف ) ٢٠٠ياررر  إىل أن 
(. ويف املقا را، ١٢قارنرمل مرع أول سرنمل )انظرر اجلردول الار  النظيةمل يف آخر سنمل مبل رغ عنلرا ابمل

يف املائلللة يف علللدد السللل ا  اللللريفير اللللذين  1٣الللادت املنلللاعق الريفيلللة زايدة  كثلللر ملللن 
وه ذات فإ   كثر من نصف الس ا  الريفير . يتمتعو  ابحلصول علا مياه الشرب املأمونة

ومررع  ررو السرر ان، أاى ذلررا إىل زايا  . يف البلللدا  املبل اللة يتمتعللو  اا  ةم انيللة الو للول
يف املائرررمل( يف عررردا األشرررالايف الرررلين يتمتعرررون ابحلصرررول علرررى ميررراو  ٢٨م يرررني ) ٣٠5قررردرها 

 (.١٩، والا ا ١٨، والا ا ١٧، والا ا ١٣الار  النظيةمل )انظر اجلدول 
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وعلى الصعيد اإلقليمي، سجلت أ ريقيا أاىن نسربمل مرن جممروع السر ان الرلين يتمتعرون  -٢٧
يف املائررمل يف آخررر سررنمل مبل ررغ عنلررا.  54ابحلصررول علررى ميرراو الاررر  املامونررمل، مررع يسررجيا نسرربمل 

يت ررر  هرررلا الوضرررع عررررن أول سرررنمل مبل رررغ عنلرررا، وإن اريةررررع عررردا األشرررالايف الرررلين يتمتعررررون  ومل
(. وعلرى الع رس مرن ذلرا، ١١مليون شالي )انظر اجلردول  ١56ابحلصول على املياو فقدار 

لب رر األ ريض املتوسرط أعلرى نسربمل مرن السر ان الرلين يتمتعرون ابحلصرول سجلت منملقمل مشرال ا
يف املائرمل يف  ٩٣يف املائمل يف آخر سنمل مبل غ عنلا  عد أن كانرت  ٩6على املياو الصاحلمل للار : 
مجيررررع  مليررررون شررررالي. وأظلرررررا أيضررررا   ١6.5(  ررررزايا  قرررردرها ١١الةرررررت  األوىل )انظررررر اجلرررردول 
بمل العدا اإلمجايل من األشالايف اللين يتمتعون إبم انيمل احلصول املناطث األخرى زايااا يف نس
والاد سلل ا  املنللاعق احلضللرية يف  فريقيلا  كللح اخنفاضللات ثيلل  علرى ميرراو الارر  املامونررمل. 

يف املائللة مللنام كللانوا يتمتعللو  ابحلصللول علللا ميللاه الشللرب املأمونللة يف السللنة  ٨٠ فيللد    
. ومع ذلا،  قد شلد س ان املائة يف السنة األخةةيف  ٦5األوىلت مث اخنفضت نسبتام إىل 

يف املائرررمل( يف عررردا األشرررالايف الرررلين  ١٩) مليررروان   ٣٨املنررراطث احلضرررريمل يف أ ريقيرررا زايا  قررردرها 
يتمتعون ابحلصول على املياو الصراحلمل للارر   رني  ررتاا اإل ر ال  سربق الرزايا  يف إمجرايل عردا 

نررراطث احلضرررريمل يف مجيرررع املنررراطث األخررررى زايا  (. وشرررلد سررر ان امل١٢ السررر ان )انظرررر اجلررردول
نسرررربمل احلصررررول علررررى ميرررراو الاررررر  املامونررررمل ابسررررتثناء منملقررررمل مشررررال الب ررررر األ رررريض املتوسررررط  يف
يف املائمل طوال  رت  اإل  ال. ومع ذلا، مدر ابإلشرار  أنره علرى الررغف  ٩٧كانت اث تمل عند  الم

حلصرول علرى ميراو الارر  املامونرمل،  سربق من لدوب زايا  يف نسبمل السر ان الرلين يتمتعرون اب
 نسربمل ةسرمل يف  النمو السر اين اإلمجرايل،  قرد شرلدا منملقرمل أورواب الوسرملى والاررقيمل ا ةاضرا  

( يف عررردا األشرررالايف الرررلين يتمتعرررون ابحلصرررول علرررى ميررراو الارررر  املامونرررمل ٣٢5 ٠٠٠املائرررمل )
الاد ايلع سل ا  ث احلضرريمل، ابملقارنمل مع أول سرنمل لإل ر ال. وعلرى النقريض مرن سر ان املنراط

. ومررن املنللاعق الريفيللة يف ايللع املنللاعق زايدة يف نسللبة احلصللول علللا ميللاه الشللرب املأمونللة
لسرر ان املنرراطث احلضررريمل شررلد سرر ان املنرراطث الريةيررمل يف أ ريقيررا  اجلرردير ابلررلكر هنررا أنرره، خ  ررا  

امونرررمل، وإن كررران ذلرررا زايا  يف نسررربمل السررر ان الرررلين يتمتعرررون ابحلصرررول علرررى ميررراو الارررر  امل
يف املائرمل علرى مردار  ررت  اإل ر ال(.  4٨يف املائرمل إىل  45)مرن  من قاعد  منالةضمل جردا   انمل قا  

ومن املث  ل هتمرام أن عردا األشرالايف يف منملقرمل مشرال الب رر األ ريض املتوسرط الرلين يتمتعرون 
( علررى شالصررا   ٢٢٧ ٠٠٠ابحلصررول علررى ميرراو الاررر  املامونررمل ا ةررض  نسرربمل والررد يف املائررمل )

 مدار  رتاا اإل  ال. 
 قعرررمل زاهيرررمل، فرررا يف  46و يمرررا يتعلرررث ابحلصرررول علرررى ميررراو الارررر  املامونرررمل، أا لرررغ عرررن  -٢٨
يف أمري ررا ال يينيررمل وال رراري ، ويسررع يف آسرريا، ووالررد  يف كررا  ١٢ قعررمل يف أ ريقيررا، و ٢٣ ذلررا

والاررقيمل. وأا لرغ عرن عردا أكررب  من منملقمل مشال الب رر األ ريض املتوسرط ومنملقرمل أورواب الوسرملى
 قعرررمل علرررى الصرررعيد العررراملي. وشررروهد معظملرررا يف  ١٢٢  ثررر  مرررن البقررراع السررراخنمل، مرررع وجررروا 

(. وأ ل ررررت منملقررررمل أورواب ٢٩( ، آسرررريا )٣4(، يليلررررا أمري ررررا ال يينيررررمل وال رررراري  )56أ ريقيررررا )
ب رر األ ريض املتوسرط عرن الوسملى والارقيمل عن   ب  قاع سراخنمل  ينمرا مل يبلرغ منملقرمل مشرال ال

أي منلا. ومل يقدم أي معلوماا م انيرمل صررحيمل )فرا يف ذلرا املوقرع أو احليرز امل راين(،  را معرا 
 . صعبا   القيام ابملزيد من الت ليا لدينامياا البقاع الساخنمل/البقاع الزاهيمل أمرا  
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احلصررول علررى ميرراو الاررر  وخضررعت احملركرراا املباشررر  املقرتنررمل ابالجتاهرراا املتزايررد  يف  -٢٩
(. ويتمثررا احملركرراا غرر  ١4املامونررمل  اررد  ايمنررمل جمموعررمل "أي حمركرراا أخرررى" )انظررر اجلرردول 

املباشررر  ل جتاهرراا املتزايررد  يف احلصررول علررى ميرراو الاررر  املامونررمل الررم شرراع ذكرهررا يف احلوكمررمل 
عرن احملركراا  ن ذلرا كثر ا  (. وأا لرغ أكثرر مر١5والتعليف والضر ط السر اين والةقرر )انظرر اجلردول 

املباشررررر  وغرررر  املباشررررر  لسرررر ان املنرررراطث الريةيررررمل وجممرررروع السرررر ان )وأقررررا مررررن ذلررررا للمنرررراطث 
احلضررريمل(، ول نلررا كانررت مررع ذلررا احملركرراا املليمنررمل يف مجيررع املنرراطث. وكانررت احملركرراا املباشررر  

ول ن ما شراع ذكررو هرو  ا  املنسو مل إىل يناقي  ريف احلصول على مياو الار  املامونمل أكثر ينوع
(. ويتمثرررا ١4جمموعرررمل "أي حمركررراا أخررررى" والتصرررريف واضرررملراابا اور  املررراء )انظرررر اجلررردول 

يف احلصرول علرى ميراو الارر  املامونرمل  املتناقصرملاحملركاا غ  املباشر  الم كثر ذكرها ل جتاهراا 
 (.١5يف احلوكممل والتعليف والض ط الس اين والةقر )انظر اجلدول 

 2الااايت الطوعية املتصلة ابهلدف االسرتاتيج   -بعاا را 
طالق إىل البلدان األطراا يقدش معلوماا عن ال اايا الملوعيمل الم لردا ا مرن أجرا  -٣٠

للظرررروا واألولررروايا اإل ائيرررمل الوطنيرررمل احملررردا .  حتسرررني ظرررروا معيارررمل السررر ان املترررا رين و قرررا  
هررلو املسررالمل املةتولررمل، أجررري حتليررا حملترروى الررني يف ولتيسرر  يقيرريف املعلومرراا املقدمررمل مررن أجررا 

يقريرررر كرررا  لرررد طررررا. وأاتح ذلرررا ينظررريف ال ررراايا الملوعيرررمل املبل رررغ عنلرررا اسرررق املوضررروع يبعرررا  
رردا مرا جمموعره عاررر  مواضريع يقا را عاررر  ١٧لع قتلرا الرد أهرداا التنميررمل املسرتداممل الرر  . ولا

إىل البلرردان اإل رراا  عررن يوقعا ررا  ارران سررنمل  أيضررا  . وطالررق ١٧مررن أهررداا التنميررمل املسررتداممل الررر 
 إجناز ال ايمل ومستوى يملبيقلا )أي غايمل وطنيمل أو اون وطنيمل أو حمدا (. 

غايررمل طوعيررمل وطنيررمل واون وطنيررمل  46٢عررن  طر ررا    لرردا   ٩٣وعلررى الصررعيد العرراملي، أ لررغ  -٣١
(. ويقا لرت مرن ٢ييجي للمساعد  على حتسني ظروا معيامل الس ان املترا رين )ااردا االسررتا

امليرررراو ‘يف املائررررمل مررررن جممرررروع ال رررراايا املقدمررررمل( مررررع موضرررروع  ٢٨.١غايررررمل طوعيررررمل ) ١٣٠ ينلررررا 
الرررلي أ ل رررت عنررره  (،  رررا معلررره املوضررروع األكثرررر شررريوعا  ١6)انظرررر اجلررردول ‘ والصررررا الصررر ي

ثرررر . وكررران املوضررروع الترررايل األك٢األطرررراا  وصرررةه غايرررمل طوعيرررمل لت قيرررث ااررردا االسررررتاييجي 
يف املائمل من ال راايا املبل رغ عنلرا(،  ١6.٧غايمل طوعيمل، أو  ٧٧‘ )القضاء على الةقر‘هو  شيوعا  

يف املائرمل(. وَيقا را كرا مرن موضروعي  ١5.6غايمل طوعيرمل، أو  ٧٢‘ )إاار  األراضي‘يليه موضوع 
املائرمل يف  ٩.٧غايرمل طوعيرمل ) 45مرع ‘ الناات االقتصااي/الصناعي‘و‘ الملبيعمل/التنوع البيولوجي‘

يف  ٧.٨غايررمل طوعيررمل، أو  ٣6‘ )األمررن ال ررلائي والت ليررمل‘ل ررا منلمررا(. ومشلررت املواضرريع املتبقيررمل 
غايررمل طوعيررمل،  ١٣‘ )التعلرريف‘يف املائررمل(، و ٣.6غايررمل طوعيررمل، أو  ١٧‘ )الصرر مل والر رراو‘املائررمل(، و

 يف املائمل(.  ١.٩)يسع غاايا طوعيمل، أو ‘ املرأ  واملساوا   ني اجلنسني‘يف املائمل(، و ٢.٨أو 
ومن منظور إقليمي، أيى أكرب عدا من ال اايا الملوعيمل الرم لردا ا البلردان األطرراا  -٣٢

يف املائرمل مرن جممروع ال راايا الملوعيرمل  5١.٩لت سني سبا معيامل السر ان املترا رين مرن أ ريقيرا )
يف املائررررمل(،  ١٧.٧) يف املائررررمل(، ، آسرررريا ١٩.٧املبل رررغ عنلررررا(، يليلررررا أمري ررررا ال يينيررررمل وال رررراري  )

يف املائرمل( )انظرر  ٠.٩يف املائرمل(، ومشرال الب رر األ ريض املتوسرط ) ٩.٧وأورواب الوسملى والارقيمل )
 (. ١6اجلدول 
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 استنتاجات وتو يات -خامساا  
يتنللللللاول جللللللوهر هللللللذا التحليللللللو التقللللللارير املقدمللللللة مللللللن البلللللللدا  األعللللللراف عللللللن  -٣٣

م افحة التصحر فيما يتعلق ابلفقر و/ و التفلاوت مؤارات/مقاييس التقدم احملرز يف اتفاقية 
يف الدخو وكذلك احلصول علا مياه الشرب املأمونة. وهو يسلتند إىل البيلا ت املبل لغ عنالا 

مللن  ٧2.٧يف املائللة و 2٧.4يف املائللة و ٣٣.٩متثللو  عرفللاا  بلللداا  (١٧)1٣٨و 4٣و ٨٣مللن 
يف الللدخوت واحلصللول علللا ميللاه مسللاثة اليابسللة يف العللاات فيمللا يتعلللق ابلفقللرت والتفللاوت 

 الشرب املأمونةت علا التوا .
عللت إثصللاءات علللا الصللعيدين امجقليملل  والعللامل  مللع البيللا ت املقدمللةت تعللح  -٣4 وام

عن التقارير املقدمة من البلدا  األعراف. وتعط  هذه املؤارات/املقاييس الثرثة ف رة علن 
 الس ا  املتأثرين بطريقة موثدة. التقدم اجلاري إثرازه يف حتسر فروف معيشة

لايللة عوعيللة تتعلللق  4٦2مللن البلللدا  األعللراف املبل اللة عللن  ٩٣و فللاد مللا هموعلل   -٣5
وتقابو من الناثيلة املواضليعية عشلرة ملن  هلداف التنميلة املسلتدامة  2ابهلدف االسرتاتيج  

اليوعاا للمسلاعدة يف  كثر املواضيع املبل لغ عنالا ‘ املياه والصرف الصح ‘ت مع كو  1٧ ال
 .2حتقيق اهلدف االسرتاتيج  

و بلات البلدا  األعراف عن عدد من البقاع الساخنة  كح من عدد البقاع الماهية  -٣6
ت للللة    موا للللة 2فيملللا يتعللللق ابملؤالللرات/املقاييس الثرثلللة كلالللا للالللدف االسلللرتاتيج  

تقلد  معلومللات علن منلاعق البقللاع التحليلو كانلت مقيللدة ألنل  ا يمطللل إىل البلللدا  مباالرةا 
 الساخنة والبقاع الماهية  و مداها.

وعللللا اللللرلم ملللن    املقلللاييس املقرتثلللة ملؤالللرات التقلللدم احمللللرز لتحقيلللق اهللللدف  -٣٧
كانللت مرتبطللة رصللادر بيللا ت دوليلة راسلل ةت فللإ   للبيللة البلللدا  األعللراف   2االسلرتاتيج  

ممللا يللدل علللا  ليللة املل يللة القطريللة هلللذا   بلاللت عللن اسللت دام مصللادر وعنيللة للبيللا تت
 اجلانل من عملية امجبر .

ومللع كلللكت ال يللمال التبللاين يف نطللاب امجبللر  وعبيعللة هموعللات البيللا ت يشلل و  -٣٨
. فبالرلم من    هذا التباين يقيد قابلية املقارنة املباارة بر البيا ت املبل لغ عنالا عللا حتدايا 

ائج امجااليلة تشلة إىل إثلراز تقلدم يف ا لاه حتسلر فلروف معيشلة الصعيد الوعينت فإ  النتل
 الس ا  املتأثرين. 

وتللرد  د ه املرثرللات اجلللديرة ابلللذكر النا للة عللن حتليللو البيللا ت املبل للغ عناللا مللن  -٣٩
 فيما يتعلق ب و مؤار/مقياس للتقدم: 2 جو اهلدف االسرتاتيج  

__________ 

 قررط مررن هررلو التقررارير يضررمنت  ١١5قررد أ ل ررت عررن هررلا املؤشررر،  رر ن  طر ررا    لرردا   ١٣٨علررى الرررغف مررن أن  (١٧)
  ياانا مناسبمل للت ليا. 
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و  حتلللت خلللط الفقلللر النسللل  و/ و ابلتفلللاوت يف اال اهلللات املتعلقلللة ابلسللل ا  اللللذين يعيشللل
 الدخو يف املناعق املتأثرة

  كشللف حتليللو اال اهللات لعللدد األالل ا  الللذين يعيشللو  حتللت خللط الفقللر
يف املائلة يف علدد األال ا  اللذين يعيشلو  يف فقلر  2٧عن تنلاق  بنسلبة 

يف ايلللع البللللدا  األعلللراف اللللإ  بلالللت علللن هلللذا املقيلللاس. ويعلللم  هلللذا 
إىل ثلللد كبلللة إىل النتلللائج اللللإ  بلالللت عنالللا البللللدا  األعلللراف يف  التنلللاق 

 مري للا الرتينيللة وال للاري ت وأسللليات  ورواب الوسللطا والشللرقية. ويف الوقلللت 
نفس ت  بلات  فريقيا عن زايدة يف الفقرت وفلت منطقة مشال البحر األبيض 

  ؛املتوسط دو  تاية نسبياا 
  فيما يتعلق ابلتفاوت يف الدخوت  اار  كثر من ثلث  البللدا  األعلراف اللإ

 بلاللت عللن قلليم  ملؤاللر جيللين علللا مللدار سللنوات متعللددة إىل ثللدو  ا للاه 
  ؛)منتقلة إىل املميد من املساواة(سل  عفيف 

  الللاع امجبلللر  علللن الشلللوالو املتعلقلللة ابألراضللل  مثلللو سلللوء إدارة احملا للليو
ركات لتمايد الفقر والتفاوت. والاع امجبلر  علن التحضلر والرتبة بو فاا حم

وهموعللة ي ي حمركللات  خللر ي بو للفاا حمركللات الخنفللاض الفقللر والتفللاوتت 
ة األراضل  مما يشة إىل  نل  قلد ت لو  هنلاا عواملو  خلر  ابمجضلافة إىل إدار 

 ؛تؤثر يف هذه اال اهات
   عنالا فيملا يتعللق بتمايلد بيد     كثر احملركات للة املباالرة اللإ الاع امجبلر

راضل ت الفقر والتفاوت وتراجعاما ه  الضاط السل ا،ت والتعلليمت وثيلازة األ
ط الضوء علا  لية هتيئة بيئة مواتيلة للتلدخرت الراميلة إىل واحلوكمةت مما يسل

 التصدي لتدهور األراض  من  جو حتسر فروف معيشة الس ا  املتأثرين. 
 ل علا املياه الصاحلة للشرب يف املناعق املتأثرةاال اهات املتعلقة ابحلصو 

  علللا املسللتو  امجاللا  بللر البلللدا  األعللراف املبل اللةت يتمايللد احلصللول علللا
مياه الشرب املأمونة يف الوقلت اللراهن رعلدل يتجلاوز النملو السل ا،. وملع 
كللللكت ففللل  أخلللر سلللنة  بلالللت عنالللا األعلللرافت ا ي لللن ثلللل  السللل ا  يف 

ابحلصللول علللا ميللاه بلاللت عللن هللذا املؤاللر/املقياس يتمتعللو  البلللدا  الللإ  
 ؛الشرب املأمونة

  يفيلللد توزيلللع التحليلللو اسلللل سللل ا  املنلللاعق احلضلللرية والريفيلللة علللن حتقيلللق
م اسللل يف املنللاعق الريفيللة  كثللر مللن تلللك احملققللة يف املنللاعق احلضللرية مللن 

ونلة. ثي  عدد األا ا  الذين يتمتعو  ابحلصول عللا ميلاه الشلرب املأم
ت إىل ارتفلاع معلدالت النملو السل ا، يف ولعو هذا يمعم ت عللا األقلو جمئيلاا 

 ؛ضرية إىل جانل اهلجرة الداخليةاملناعق احل
  يف ثر    اال اهات مشلجعة بوجل  علامت فلر تلمال هنلاا تفلاومت إقليميلة

هائلللة يف كللو مللن خللط األسللاس واال اهللات املبل للغ عناللا فيمللا يتعلللق  للذا 
 ؛ ست وال سيما يف املناعق احلضريةاملؤار/املقيا
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  ا ي ثلللر امجبلللر  علللن حمركلللات تلللدهور األراضللل  املعتلللادة بو لللفاا حمركلللات
مباارة تعوب احلصول علا مياه الشرب املأمونةت مما يشة إىل    مثة عوامو 
 خللر  لللدياا مثللة مبااللر  كثللر. وتتمثللو احملركللات لللة املبااللرة الللإ اللاع 

 اا يف احلوكمةت والتعليمت والضاط الس ا،ت والفقر.امجبر  عن
وقد ترلل األعراف يف النرر يف  ثناء الدورة السابعة عشرة للجنة استعراض تنفيلذ  -4٠

االتفاقيللة يف هللذه االسللتنتاجات ويف املقرتثللات التاليللة  للدف بللدء مشللاورات مب للرة بشللأ  
 ة ملؤمتر األعراف.مشاريع املقررات الإ ستحال إىل الدورة الرابعة عشر 

 وقد ترلل األعراف فيما يل : -4١
 من  جو دعم اجلاود الرامية إىل حتسر فروف معيشة الس ا  املتأثرين

تشللجيع األمانللة وااليللة العامليللة التفاقيللة م افحللة التصللحرت ابلتعللاو  مللع  ) ( 
ت وبللدعم مللن الشللركاء الللدولير املعنيللرت مثللو بللر مج األمللم املتحللدة للمسللتوعنات البشللرية

خرل االستعراض العلم  ملن جانلل هيئلة التفاعلو بلر العللوم والسياسلات التابعلة التفاقيلة 
م افحللة التصللحرت علللا إعللداد توجياللات بشللأ  مبللادرات حتييللد  ثللر تللدهور األراضلل  الللإ 
توضح الروابط احلضرية الريفية وتعمزهلا يف اايلة املطلافت  لدف الت فيلف ملن ثلدة الفقلرت 

 احلصول علا مياه الشرب املأمونة.التفاومتت وكفالة  واحلد من
ملللن  جلللو موا للللة العملللو يف ا لللاه حتسلللر هموعلللات بيلللا ت املؤالللرات/املقاييس املتعلقلللة 

 2ابهلدف االسرتاتيج  
علللا حتسللر إجللراءات امجبللر  ونمرمملل  بايللة  تشللجيع  مانللة االتفاقيللة  يضللاا  )ب( 

وإم انية  2املقاييس املتعلقة ابهلدف االسرتاتيج  حتسر جودة هموعات بيا ت املؤارات/
علن التفاعلو ملع بيلا ت املؤالرات والبيلا ت الفرعيلة األخلر  املتعلقلة  املقارنة بينالات فضلرا 

 ابالتفاقية عن عريق التحسينات التالية: 
مسللللللبقاا ببيللللللا ت  2مللللللوء إلللللللاكهل امجبللللللر  عللللللن اهلللللللدف االسللللللرتاتيج   '1'

تقرها االتفاقية واملستمدة من املصادر الدولية ملن املؤارات/املقاييس الإ 
 جلللللو السلللللماح بتأكيلللللد البللللللدا  األعلللللراف هللللللذه البيلللللا ت االفرتاضلللللية 

 ؛ناا ببيا ت وعنيةت ثسل االقتضاءاالستعاضة ع  و
كفالة اع بيا ت فرعية مفيدة ملن  جلو تعميلم القلدرة عللا حتليلو بيلا ت  '2'

ت مثللللللو الطريقللللللة 2االسللللللرتاتيج  املؤاللللللرات/املقاييس املتعلقللللللة ابهلللللللدف 
األساسية املست دمة يف توليد كو مؤار/مقياست و ي عتبات ثامسة )خط 

ت اللإ قلد الفقرت والدخو املتوسطت وملا إلياملا(  و للة كللك ملن السلما
 ؛ختتلف ابخترف البلدا 

التأكللد مللن    تسللجيو البقللاع السللاخنة والبقللاع الماهيللة وامجبللر  عنامللا  '٣'
جارافيللللة مللللن  جللللو السللللماح بتقيلللليم املواقللللع واملنللللاعق يسللللتند إىل  سللللس 

من  ن  مي ن ت ييلف  دوات  ابالقرتا  مع بيا ت املؤارات. والتأكد  يضاا 
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Trends.Earthالدعم مثو 
اي  تدعم حتليو البللدا  األعلراف للبقلاع  (١٨)
 الساخنة والبقاع الماهية. 

لبيلا ت املؤالرات/املقاييس املتعلقلة  من  جو استمرار العمو يف ا اه حتسلر امجدارة الفعاللة
 2ابهلدف االسرتاتيج  

موا لة تشجيع  مانة اتفاقية م افحة التصلحر عللا تقلدير القيملة العائلدة  )هل( 
نرام لإلبر  علن البيلا ت يف ال و جلدول إىل نرلام لإلبلر  ومجدارة  من نقو ما هو ثالياا 

 ت ويتمتع ابلسمات التالية: قواعد البيا ت قائم علا اجلارافيا ويف ا و جدول
خا للية تتلليح للبلللدا  االستعاضللة بطريقللة مناجيللة عللن البيللا ت املدرجللة  '1'

 ؛ابلبيا ت الوعنية تلقائياا 
ابالسلتناد إىل قاعلدة البيلا ت اجلارافيلة و ي قلي م  إلاكهل مي ن توليدها كاتياا  '2'

تعللدهلا البلللدا  األعللرافت مللع وجللود خللا ت اثبتة/حمللددة لتيسللة حتللدي  
 ؛دي  است مال بقية النرام تلقائياا املعلومات والتحليو الرثقت مع حت

دة تعتح كات  للة إلاكهل كاتية التوليد قابلة بساولة لشمول مواضيع جدي '٣'
 ؛ بعملية امجبر

 إللللاكهل كاتيلللة التوليلللد قلللادرة عللللا معاجللللة لالللات متعلللددةت ملللع تلللوافر دعلللم '4'
 ؛ ساس  للرتاة

واجاللات تطبيللق علللا الصللعيد القطللري متاثللة بلاللات متعللددة مللع خا للية  '5'
 تتبع إضافية ملؤارات التقدم.

__________ 

(١٨) Trends.Earth  هرررررررو م رررررررون إضرررررررايف لنظرررررررام املعلومررررررراا اجل را يرررررررملQGIS :أعديررررررره منظمرررررررمل احلةررررررر  الدوليرررررررمل ،
>http://trends.earth/docs/en/< . 

http://trends.earth/docs/en/
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Annex 

[English only] 

  Tables and Figures 

 

 I. Introduction  

1. This annex contains the tables and figures relevant to the parent document 

“Preliminary analysis – strategic objective 2: To improve the living conditions of affected 

populations”, prepared for the seventeenth session of the Committee for the Review of the 

Implementation of the Convention. 

2. The tables and figures herein are presented under section headings that mirror those 

found in the main document and are numbered according to their appearance in the main 

document. Each main section heading within this annex is separated into subsections 

containing the tables relevant to that section and then the figures, where relevant. 

 

 II. Poverty/income inequality  

 A. Proportion of the population below the international poverty line tables 

 

Table 1 

Source of information used by reporting Parties for trends in populations living below 

the international poverty line. 

Region 

International (SDG/World 

Bank) 

International 

(others) National Unspecified 

Africa 13 7 19 0 

Asia 4 2 12 1 

LAC 4 1 10 1 

NMED 1 0 1 0 

CEE 4 0 2 0 

Global 26 10 45 2 

Notes: LAC = Latin America and Caribbean, NMED = Northern Mediterranean, CEE = Central and 

Eastern Europe, SDG = Sustainable Development Goals 
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Table 2 

Total population (1000s) and population living below the poverty line, aggregated per 

region for the earliest reported year vs the latest reported year. (Here, the total number 

of people in poverty was calculated per country, per year, and aggregated per region for the 

earliest and latest reported years. From these categories, the total change in the number of 

people below the international poverty line as well as the percentage of people in poverty in 

the earliest and latest reported periods is provided. Finally, the percentage change in the 

total number of people in poverty is provided.) 

Subregion 

Population, 

earliest 

reported year 

(1000's) 

People in 

poverty, 

earliest 

reported 

year (1000's) 

Population, 

latest 

reported 

year 

(1000's) 

People in 

poverty, 

latest 

reported 

year 

(1000's) 

Change in 

number of 

people in 

poverty 

(1000's) 

Percentage 

of people 

in poverty, 

earliest 

reported 

year (%) 

Percentage 

of people 

in poverty, 

latest 

reported 

year (%) 

Percentage 

change in 

number of 

people in 

poverty, 

earliest vs 

latest reported 

(%) 

Central Africa 95 679 58 713 113 100 64 519 5 806 61 57 10 

Eastern Africa 81 762 44 599 92 562 41 002 -3 597 55 44 -8 

Northern Africa 145 533 17 167 181 097 31 227 14 060 12 17 82 

Southern Africa 148 875 65 453 157 318 71 361 5 908 44 45 9 

Western Africa 111 652 58 447 148 790 64 822 6 376 52 44 11 

 Africa (total) 583 501 244 379 692 868 272 931 28 552 42 39 12 

Central Asia 12 548 4 842 14 725 2 635 -2 207 39 18 -46 

East Asia 1 374 263 206 139 1 404 618 96 919 -109 221 15 7 -53 

Pacific 1 113 327 1127 321 -6 29 28 -2 

South Asia 1 129 534 485 498 1 476 517 318 821 -166 677 43 22 -34 

South East Asia 190 668 35 056 222 018 25 264 -9 792 18 11 -28 

West Asia 117 917 20 610 135 100 22 882 2 272 17 17 11 

 Asia (total) 2 826 043 752 472 3 254 105 466 842 -285 630 27 14 -38 

Andean 41 447 20 599 49 272 13 254 -7 345 50 27 -36 

Caribbean 23 531 7 539 24 255 7 397 -143 32 30 -2 

Mesoamerica 13 668 3 586 15 152 3 335 -251 26 22 -7 

South Cone 195 961 22 223 227 172 7 506 -14 717 11 3 -66 

LAC (total) 274 608 53 948 315 851 31 492 -22 456 20 10 -42 

NMED (total) 14 259 1 472 13 835 1 490 18 10 11 1 

CEE (total) 91 769 9 313 87 453 6 072 -3 242 10 7 -35 

Global 3 828 540 1 061 661 4 402 357 779 019 -28 2643 28 18 -27 

Notes: LAC = Latin America and Caribbean, NMED = Northern Mediterranean, CEE = Central and Eastern Europe 
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Table 3 

The number of times direct drivers were attributed to global trends in poverty 

Trend Deforestation 

Improper 

management 

of annual, 

perennial, 

scrub and 

tree crops Urbanization 

Over-

grazing 

Over-

exploitation of 

vegetation for 

domestic use 

Improper soil 

management Discharges 

Industrial 

activities 

Any 

other 

Decreasing 1 0 7 0 0 0 1 8 17 

Increasing 9 11 5 5 6 10 1 2 12 

 

 

 

Table 4 

The number of times that indirect drivers were attributed to global trends in poverty 

Trend 

Population 

pressure Poverty 

Governance, 

institutional 

settings and 

policies 

Labour 

availability Land tenure 

Education, 

access to 

knowledge 

and support 

services 

War and 

conflict Any other 

Decreasing 1 3 13 4 3 15 0 5 

Increasing 10 19 7 2 9 9 4 6 

 

 

 

Table 5 

Reported hotspots, brightspots and any other locations in relation to poverty and 

inequality 

Region Hotspots Brightspots Any Other 

Africa 61 16 10 

Asia 28 3 5 

LAC 38 8 1 

NMED 2 0 0 

CEE 7 0 1 

Global 136 27 17 

Notes: LAC = Latin America and Caribbean, NMED = Northern Mediterranean, CEE = Central and 

Eastern Europe 
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Proportion of the population below the international poverty line figures 

Figure 1 

Source of information used by reporting country Parties for trends in populations living below the international poverty line 
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Figure 2 

Percentage of total population living below the international poverty line as reported for the latest year by country Parties 
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Figure 3 

Annual average change in the total percentage of the population below the international poverty line for the reported period where country Parties 

reported for two or more years (note: each period is specific to each country Party). Country Parties reporting for a single year are ‘unreported’ for the 

trend analysis. 
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Figure 4 

Trends in poverty rates for the earliest and latest years reported per country – decreasing, increasing or static. Country Parties that reported data for 

only a single year are in the unreported category for trend analysis. 
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 B. Income inequality (Gini Index) tables 

Table 6 

Source of information used by reporting Parties for trends in income inequality (Gini 

index) 

Region 

International (SDG/World 

Bank) International (others) National Unspecified 

Africa 2 0 4 2 

Asia 1 2 9 1 

LAC 3 1 7 0 

NMED 2 2 1 0 

CEE 2 1 2 1 

Global 10 6 23 4 

Notes: LAC = Latin America and Caribbean, NMED = Northern Mediterranean, CEE = Central and 

Eastern Europe, SDG = Sustainable Development Goals 

 

 

 

Table 7 

Income inequality for reporting nations showing earliest and latest reporting years 

with the respective Gini index and rate of change. 

Region Country Party 

Earliest 

 year 

Earliest 

 GINI 

Latest 

 year 

Latest 

GINI 

Rate 

 of change 

Africa Cabo Verde 2001 53.0 2015 42.0 -0.8 

 Equatorial Guinea 2013 78.0 2013 78.0 - 

 Gabon 2008 43.0 2008 43.0 - 

 Namibia 2003 60.0 2015 57.2 -0.2 

 Niger 2005 12.0 2005 12.0 - 

 Nigeria 1985 38.7 2009 43.0 0.2 

 Seychelles 2013 46.8 2013 46.8 - 

 Tunisia 2000 38.9 2015 30.9 -0.5 

Africa (total)         -0.3 

Asia Bangladesh 2000 33.4 2010 32.1 -0.1 

 Bhutan 2007 35.0 2017 38.0 0.3 

 Cambodia 2012 30.8 2012 30.8 - 

 Indonesia 2010 37.0 2017 39.0 0.3 

 Malaysia 2002 46.0 2014 40.0 -0.5 

 Mongolia 2015 33.0 2015 33.0 - 

 Oman 2010 30.7 2010 30.7 - 

 Palau 2006 25.0 2014 43.0 2.3 

 Papua New Guinea 1996 50.9 2016 43.9 -0.4 

 Qatar 2013 40.0 2013 40.0 - 

 Samoa 2002 43.0 2014 56.0 1.1 

 Saudi Arabia 2017 0.0 2017 0.0 - 

 Uzbekistan 2000 39.0 2015 28.0 -0.7 

Asia (total)         0.3 

CEE Belarus 2000 31.2 2016 27.0 -0.3 

 Latvia 2002 35.1 2015 34.2 -0.1 

 Montenegro 2005 25.9 2013 26.2 0.0 

 Russian Federation 2010 42.1 2017 41.0 -0.2 

 Serbia 2016 96.5 2016 96.5 - 

 Slovakia 2014 26.1 2014 26.1 - 

CEE (total)         -0.1 
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LAC Argentina 2010 37.0 2017 34.0 -0.4 

 Belize 1993 60.3 1999 53.3 -1.2 

 Bolivia (Plurinational State of) 2000 63.0 2017 46.0 -1.0 

 Chile 2013 49.0 2015 48.0 -0.5 

 Costa Rica 2010 50.0 2015 50.0 0.0 

 Ecuador 2007 55.0 2017 46.0 -0.9 

 Guatemala 2011 40.0 2011 40.0 - 

 Guyana 1999 43.2 2007 44.6 0.2 

 Mexico 2010 51.0 2016 50.0 -0.2 

 Paraguay 2010 55.0 2016 17.0 -6.3 

 Venezuela (Bolivarian Republic of) 2011 3.9 2015 3.8 0.0 

LAC (total)         -1.0 

NMED Cyprus 2010 31.5 2015 34.0 0.5 

 Israel 2010 42.5 2013 41.4 -0.4 

 Italy 2000 29.0 2015 32.4 0.2 

 Portugal 2016 33.5 2016 33.5 - 

 Turkey 2006 42.8 2016 40.4 -0.2 

NMED (total)         0.0 

Global negative trend average     -0.7 

Global positive trend average     0.6 

Global average     -0.3 

Notes (1): A Gini index of 0 represents perfect equality, and 100, perfect inequality. 

Notes (2): A negative trend (far-right column) in Gini index values translates into a trend towards greater equality, 

while a positive trend suggests a trend towards greater inequality. 

 

 

 

Table 8 

The number of times that direct drivers were attributed to global trends in income 

inequality (Gini index) 

Trend 

De-

forestation 

Improper 

management 

of annual, 

perennial, 

scrub and 

tree crops Urbanization 

Over-

grazing 

Over-

exploitation 

of 

vegetation 

for 

domestic 

use 

Improper 

soil 

management 

Release 

of 

airborne 

pollutants 

Disturbance 

of the water 

cycle Discharges 

Industrial 

activities 

Any 

other 

Decreasing 1 1 4 1 1 1 0 1 0 7 14 

Increasing 3 7 6 3 3 3 1 2 2 4 6 
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Table 9 

The number of times that indirect drivers were attributed to global trends in income 

inequality (Gini index) 

Trend 

Population 

pressure Poverty 

Governance, 

institutional 

settings and 

policies 

Labour 

availability 

Land 

tenure 

Education, 

access to 

knowledge and 

support services War and conflict 

Any 

other 

Decreasing 1 3 11 2 2 8 0 3 

Increasing 7 7 8 5 4 11 2 3 
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Income inequality (Gini Index) figures 

Figure 5 

Source of information used by reporting country Parties for trends in income inequality in affected areas (Gini index)  
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Figure 6 

Histograms of the latest year of the Gini index and the annual rate of change of the 

Gini index 
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Figure 7 

Income inequality (Gini index) for the latest reported year 
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Figure 8 

Direction of trends in income inequality for the respective periods reported per country Party. 
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Figure 9 

Annual average change in the total Gini index for the period reported by country Parties where two or more years were reported. Country Parties that 

only reported a single year are excluded from the trend analysis.  
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 III. Access to drinking water 

  Access to drinking water tables 

 

Table 10 

Source data for safe drinking water reported by country Parties 

Region 

International 

(Others) 

International 

(SDG/WHO/UNICEF) National Unspecified Grand Total 

Africa 2 13 29 3 47 

Asia 3 3 23 6 35 

LAC 1 3 21 2 27 

NMED 1 4 1 3 9 

CEE 1 5 6  12 

Global 8 28 82 20 138 

Notes: LAC = Latin America and Caribbean, NMED = Northern Mediterranean, CEE = Central and Eastern Europe, SDG = 

Sustainable Development Goals, WHO = World Health Organization, UNICEF = United Nations International Children's Emergency 

Fund  

 

 

Table 11 

Total population (1000s) and total population living with access to safe drinking 

water, aggregated per region for the earliest reported year vs the latest reported year. 

(Here, the number of people with access to safe drinking water was calculated per country, 

per year, and aggregated per region for the earliest and latest reported years. The change in 

the number of people with access to safe drinking water as well as the percentage of people 

in the earliest and latest reported periods is provided from these categories. Finally, the 

percentage change in the number of people with access to safe drinking water is provided.) 

Subregion and region 

Total 

population, 

earliest 

reported year 

(1000's) 

Total people 

with access to 

safe drinking 

water, 

earliest 

reported year 

(1000's) 

Total 

population, 

latest 

reported 

year 

(1000's) 

Total people 

with access 

to safe 

drinking 

water, latest 

reported year 

(1000's) 

Change in 

total number 

of people with 

access to safe 

drinking 

water 

(1000's) 

Percentage of 

total number 

of people with 

access to safe 

drinking 

water, 

earliest 

reported year 

(%) 

Percentage of 

total number 

of people with 

access to safe 

drinking 

water, latest 

reported year 

(%) 

Percentage 

of change 

in total 

number of 

people with 

access to 

safe 

drinking 

water (%) 

Central Africa 94 523 45 756 127 442 65 462 19 706 48 51 43 

Eastern Africa 161 952 75 524 178 105 77 957 2 433 47 44 3 

Northern Africa 162 317 139 110 186 702 175 347 36 237 86 94 26 

Southern Africa 145 361 94 915 164 880 117 272 22 357 65 71 24 

Western Africa 241 932 77 845 429 246 153 347 75 502 32 36 97 

Africa (total) 806 084 433 150 1 086 375 589 385 156 234 54 54 36 

Central Asia 54 656 42 650 62 960 50 029 7 379 78 79 17 

East Asia 2 784 1 815 2 784 1 815 0 65 65 0 

Pacific 5 107 5 347 8 714 10 183 4 836 105 117 90 

South Asia 1 606 087 758 624 1 647 672 805 877 47 253 47 49 6 

South East Asia 475 593 446 270 543 060 529 662 83 392 94 98 19 

West Asia 171 143 153 689 184 265 167 327 13 638 90 91 9 

Asia (total) 2 315 369 1 408 395 2 449 456 1 564 893 156 497 61 64 11 

Andean 130 164 104 844 140 115 115 699 10 856 81 83 10 

Caribbean 23 157 13 359 25 329 14 373 1 014 58 57 8 

Mesoamerica 116 691 96 796 157 735 147 454 50 658 83 93 52 

South Cone 198 992 183 119 223 757 216 826 33 707 92 97 18 
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LAC (total) 469 005 398 118 546 936 494 352 96 234 85 90 24 

NMED (total) 95 748 89 252 110 622 105 767 16 515 93 96 19 

CEE (total) 249 001 204 028 243 457 214 920 10 892 82 88 5 

Global 3 973 976 2 566 701 4 475 500 3 004 656 437 956 65 67 17 

Notes: LAC = Latin America and Caribbean, NMED = Northern Mediterranean, CEE = Central and Eastern Europe 

 

 

Table 12 

Total urban population (1000s) and urban population living with access to safe 

drinking water, aggregated per region for the earliest year reported vs the latest year 

reported. (Here, the number of people with access to safe drinking water was calculated 

per country, per year, and aggregated per region for the earliest and latest reported year. 

The change in the number of urban people with access to safe drinking water as well as the 

percentage of people in the earliest and latest reported period is provided from these 

categories. Finally, the percentage change in the number of urban people with access to safe 

drinking water is provided.) 

Regions and 

subregions 

Urban 

population, 

earliest 

reported year 

(1000's) 

Urban people 

with access 

to safe 

drinking 

water, 

earliest 

reported year 

(1000's) 

Urban 

population, 

latest 

reported year 

(1000's) 

Urban people 

with access to 

safe drinking 

water, latest 

reported year 

(1000's) 

Change in 

urban 

number of 

people with 

access to safe 

drinking 

water 

(1000's) 

Percentage of 

urban people 

with access to 

safe drinking 

water, earliest 

reported year 

(%) 

Percentage 

of urban 

people with 

access to 

safe 

drinking 

water, latest 

reported 

year (%) 

Percentage 

of change in 

urban 

number of 

people with 

access to 

safe 

drinking 

water (%) 

Central Africa 38 891 28 142 56 407 40 722 12 581 72 72 45 

Eastern Africa 33 442 29 019 38 758 29 678 659 87 77 2 

Northern Africa 63 777 59 789 72 099 37 019 -22 771 94 51 -38 

Southern Africa 64 745 52 754 79 074 66 597 13 843 81 84 26 

Western Africa 45 286 27 755 117 788 61 099 33 344 61 52 120 

Africa Total 246 141 197 459 364 127 235 115 37 657 80 65 19 

Central Asia 25 287 22 606 29 545 27 280 4 674 89 92 21 

Pacific 1 092 981 1 546 1 396 416 90 90 42 

South Asia 427 408 311 341 451 778 335 289 23 948 73 74 8 

South East Asia 205 181 140 373 259 402 190 355 49 982 68 73 36 

West Asia 112 789 109 151 121 836 117 400 8 250 97 96 8 

Asia Total 771 756 584 453 864 107 671 721 87 269 76 78 15 

Andean 73 519 65 090 81 922 73 532 8 442 89 90 13 

Caribbean 11 551 7 981 14 038 8 897 915 69 63 11 

Mesoamerica 78 446 68 447 118 992 111 564 43 117 87 94 63 

South Cone 15 681 13 169 19 697 19 260 6 091 84 98 46 

LAC Total 179 197 154 687 234 648 213 253 58 565 86 91 38 

NMED Total 57 004 55 110 74 405 71 901 16 791 97 97 30 

CEE Total 9 057 7 211 8 887 6 886 -325 80 77 -5 

Grand Total 1 263 310 999 071 1 546 329 1 199 027 199 956 79 78 20 

Notes: LAC = Latin America and Caribbean, NMED = Northern Mediterranean, CEE = Central and Eastern Europe 
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Table 13 

Total rural population (1000s) and rural population living with access to safe drinking 

water, aggregated per region for the earliest reported year vs the latest reported year. 

(Here, the number of people with access to safe drinking water was calculated per country, 

per year, and aggregated per region for the earliest and latest reported year. The change in 

the number of rural people with access to safe drinking water as well as the percentage of 

people in the earliest and latest reported period is provided from these categories. Finally, 

the percentage change in the number of rural people with access to safe drinking water is 

provided.) 

Region and 

subregion 

Rural 

population, 

earliest reported 

year (1000's) 

Rural people 

with access to 

safe drinking 

water, earliest 

reported year 

(1000's) 

Rural 

population, 

latest 

reported year 

(1000's) 

Rural people 

with access 

to safe 

drinking 

water, latest 

reported year 

(1000's) 

Change in 

rural number 

of people 

with access 

to safe 

drinking 

water 

(1000's) 

Percentage of 

rural people 

with access to 

safe drinking 

water, earliest 

reported year 

(%) 

Percentage 

of rural 

people with 

access to 

safe 

drinking 

water, latest 

reported 

year (%) 

Percentage 

of change 

in the rural 

number of 

people with 

access to 

safe 

drinking 

water (%) 

Central Africa 58 004 16 735 74 186 24 265 7 529 29 33 45 

Eastern Africa 118 830 40 271 129 667 41 427 1 155 34 32 3 

Northern Africa 64 460 49 126 74 731 65 338 16 212 76 87 33 

Southern Africa 79 347 41 163 84 535 49 661 8 498 52 59 21 

Western Africa 74 649 28 710 129 618 55 382 26 671 38 43 93 

Africa Total 395 289 176 006 492 738 236 072 60 067 45 48 34 

Central Asia 29 368 20 250 31 237 22 947 2 697 69 73 13 

East Asia 769 183 292 290 621 676 509 774 217 485 38 82 74 

Pacific 4 033 1 309 7 186 2 676 1 367 32 37 104 

South Asia 949 437 355 885 954 829 364 485 8 600 37 38 2 

South East Asia 223 897 147 061 230 414 148 671 1 610 66 65 1 

West Asia 38 571 23 726 38 225 24 107 381 62 63 2 

Asia Total 2 014 489 840 521 1 883 567 1 072 661 232 140 42 57 28 

Andean 26 379 11 159 26 148 12 024 865 42 46 8 

Caribbean 8 870 2 676 8 404 2 703 27 30 32 1 

Mesoamerica 38 244 17 577 38 743 25 780 8 203 46 67 47 

South Cone 4 621 1 902 4 883 4 092 2 189 41 84 115 

LAC Total 78 114 33 315 78 178 44 599 11 284 43 57 34 

NMED Total 28 327 24 160 25 800 23 932 -227 85 93 -1 

CEE Total 44 749 25 504 44 416 27 397 1,894 57 62 7 

Grand Total 2 561 222 1 099 542 2 524 951 1 404 700 305 158 43 56 28 

Notes: LAC = Latin America and Caribbean, NMED = Northern Mediterranean, CEE = Central and Eastern Europe 
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Table 14 

The number of times that direct drivers were attributed to access to drinking water 

Popu-

lation Trend 

De-

forestation 

Improper 

management of 

annual, 

perennial, scrub 

and tree crops 

Urban-

ization 

Over-

grazin

g 

Over-

exploitation 

of vegetation 

for domestic 

use 

Improper 

soil 

manage-

ment 

Dis-

turbance of 

the water 

cycle 

Dis-

charges 

Indus-

trial 

activities 

Any 

other 

Urban Increasing 1 2 5 0 0 2 1 0 1 10 

 

Decreasin

g 
1 1 2 1 1 1 2 3 1 3 

Rural Increasing 2 5 11 2 3 1 1 0 3 19 

 

Decreasin

g 
2 2 1 1 2 1 3 3 1 4 

Total Increasing 2 2 14 0 1 0 0 0 4 22 

 

Decreasin

g 
2 2 2 1 3 3 4 1 1 3 

 

 

Table 15 

The number of times indirect drivers were attributed to access to drinking water 

Population Trend 

Population 

pressure Poverty 

Governance, 

institutional 

settings and 

policies 

Labour 

availability 

Land 

tenure 

Education, 

access to 

knowledge 

and support 

services 

War and 

conflict 

Any 

other 

Urban Increasing 4 3 8 0 3 7 0 4 

 Decreasing 3 2 3 0 3 1 2 2 

Rural Increasing 15 8 20 2 3 13 0 4 

 Decreasing 4 3 4 0 2 0 3 2 

Total Increasing 9 2 22 3 1 14 0 7 

 Decreasing 4 4 5 0 2 1 1 2 
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Access to drinking water figures 

Figure 10 

Source data for reporting country Parties for access to safe sources of drinking water  
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Figure 11  

Percentage of total population with access to safe drinking water in the latest reported year. 
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Figure 12  

Direction of trends in the total population with access to safe drinking water for the respective periods reported per country Party. 
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Figure 13 

Trends in total population with access to safe drinking water for the respective periods reported per country Party. 
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Figure 14 

Percentage of urban population with access to safe drinking water in the latest reported year. 
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Figure 15 

Direction of trends in urban population with access to safe drinking water for the respective periods reported per country Party.  
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Figure 16 

Trends in urban population with access to safe drinking water for the respective periods reported per country Party. 
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Figure 17 

Percentage of rural population with access to safe drinking water in the latest reported year. 
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Figure 18 

Direction of trends in rural population with access to safe drinking water for the respective periods reported per country Party 
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Figure 19 

Trends in rural population with access to safe drinking water for the respective periods reported per country Party.  
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 IV. Voluntary targets related to strategic objective 2 tables 

 

Table 16 

Voluntary targets set by reporting country Parties to improve the living conditions of 

affected populations (grouped thematically based on correspondence to one of the 

SDGs) 

Target themes Africa Asia CEE LAC NMED Total 

Cities and communities 14 1 2 1 - 18 

Economic/industry activity 24 7 5 9 - 45 

Education 6 1 - 6 - 13 

Food security and nutrition 26 3 4 3 - 36 

Health and wellbeing 13 2 1 1 - 17 

Land management 38 19 1 14 - 72 

Nature/biodiversity 26 7 1 11 - 45 

Poverty elimination 27 15 18 17 - 77 

Water and sanitation 59 26 13 28 4 130 

Women and gender equality 7 1 - 1 - 9 

Total 240 82 45 91 4 462 

Notes: LAC = Latin America and Caribbean, NMED = Northern Mediterranean, CEE = Central and Eastern Europe, SDG = 

Sustainable Development Goals 

    


