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 من جدول األعمال املؤقت ٢البند 
 فيذتقييم التن

 5إىل  1األهداف االسرتاتيجية من 

 : حتسني ظروف معيشة السكان املتأثرين2اهلدف االسرتاتيجي  -حتليل أويل   
 مذكرة من األمانة  

 موجز  
، اعتمررررد مررررؤفر األتررررراا يف ااملاقيررررا األمرررر  املت ررررد  مل ا  ررررا ١٣-م أ/٧يف املقرررررر  

 .٢٠٣٠-٢٠١٨للملرت  التص ر اإلتار االسرتاايجي الاملاقيا م ا  ا التص ر 
للمعلومرراا الررم قرردمتلا البلرردان  أوليررا   وحتلرري    جتميعيررا   واتضررمن هررلو الو يقررا مرروجزا   

لإلتررررار االسرررررتاايجي الاملاقيررررا م ا  ررررا التصرررر ر  ٢األتررررراا  ارررران اارررردا االسرررررتاايجي 
: حتسني ظروا معياا الس ان املترا رين. وحتلرا البيراانا الرم أ ل رت ٢٠٣٠-٢٠١٨ للملرت 
نلا البلدان األتراا  اان مؤشراا التقدم احملرز املتعلقا ابلملقر واحلصول على ميراو الارر  ع

  من منظور عاملي وإقليمي.
 ٢ واقدم الو يقا  عض االسرتنتاجاا  اران لالرا األنارملا املتعلقرا اباردا االسررتاايجي 

 يا.)منظور خط األساس( واوصياا ل ي انظر  يلا جلنا استعراض انمليل االاملاق
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 مقدمة -أوالا  
، اعتمد مؤفر األتراا يف ااملاقيا األم  املت رد  مل ا  را التصر ر ١٣-م أ/٧يف املقرر  -١

. ويرمرررررري اارررررردا ٢٠٣٠-٢٠١٨التصرررررر ر للملرررررررت  اإلتررررررار االسرررررررتاايجي الاملاقيررررررا م ا  ررررررا 
إىل  ٢٠٣٠-٢٠١٨لإلتررررار االسرررررتاايجي الاملاقيررررا م ا  ررررا التصرررر ر للملرررررت   ٢االسرررررتاايجي 

 حتسني ظروا معياا الس ان املتا رين. 
واملؤشررررراا املسررررتالدما لإل رررر ال عررررن اإلتررررار االسرررررتاايجي الاملاقيررررا م ا  ررررا التصرررر ر  -٢

. واتمثرا مؤشرراا ١١-م أ/٢٢ددها األترراا يف املقررر هري الرا الرم لر ٢٠٣٠-٢٠١٨ للملرت 
 واملقاييس املقرتنا هبا، على وجه الت ديد،  يما يلي: ٢التقدم احملرز املتعلقا ابادا االسرتاايجي 

االجتاهرررررراا املتعلقررررررا ابلسرررررر ان الررررررلين يعياررررررون حتررررررت خررررررط الملقررررررر النسرررررر   )أ( 
ن ررت البلرردان األتررراا  يلررا خيررار اسررتالدام التملرراوا يف الرردخا يف املنرراتث املتررا ر  الررم م   و/أو

نسررررربا السررررر ان الرررررلين يعياررررون حترررررت خرررررط الملقرررررر ‘‘ ١‘أنسررررق املقررررراييس للظرررررروا الوتنيررررا: 
، ١-١-١إىل منلجيا البنرا الردويل  اران مؤشرراا هردا التنميرا املسرتداما  استنادا   (١)‘الدويل
 ؛(٢)الدويل  اان مؤشر جيين إىل منلجيا البنا استنادا  ‘ التملاوا يف الدخا )مؤشر جيين(‘أو 

 االجتاهرراا يف احلصررول علررى ميرراو الاررر  املامونررا يف املنرراتث املتررا ر ، اسررتنادا   ) ( 
، ‘نسبا الس ان اللين يستمليدون من خدماا مياو الار  الم ادار  ملريقا مامونرا‘إىل مقياس 

صر ا العامليرا واليونيسرف الم َاستالدم املنلجيا الم أعردها  ررانما الرصرد املاررت   رني منظمرا ال
إلمررداداا امليرراو واملرا ررث الصرر يا. وهررلا يارر ا أسرراس اقرردش التقررارير عررن مؤشررر هرردا التنميررا 

 .١-١-6املستداما 
، مل ا رزود البلرردان  تقرديراا وتنيرا اررلو ١ملرا لردب  ارران ااردا االسررتاايجي  وخ  را   -٣

ل  وا ررا نظررام اسررتعراض األداء واقيرري  املقرراييس ابالسررتناد إىل مصررادر البيرراانا املتالررا مررن خرر 
التنمليل. ومع ذلا،  من أجا ايسر  اقردش التقرارير الوتنيرا، أشرار دليرا اإل ر ال فوجرق ااملاقيرا 
م ا  ررررا التصرررر ر إىل مصررررادر البيرررراانا املناسرررربا الررررم يف ررررن أن اسررررتالدملا البلرررردان يف غيررررا  

 انا املوصى هبا كما يلي:. وكانت مصادر البيا(٣)البياانا الوتنيا أو الست مااا
شعبا اإللصاءاا يف األم  املت د ،  رع اخلدماا اإللصائيا، قاعد   ياانا  )أ( 

 ؛(4)١-١-١أهداا التنميا املستداما ومستودع البياانا الوصمليا للمؤشر 
__________ 

دوالر مرن دوالراا الروالايا املت رد  يف اليروم  ١.٩٠ اللي لددو البنرا الردويل لاليرا  ‘ خط الملقر الدويل‘يبلغ  (١)
. ومرن ،،  قرد ل رددا نسربا السر ان الرلين يعيارون حترت خرط ٢٠١١إىل اعرادل القرو  الاررائيا لعرام  استنادا  

الرروالايا املت ررد   دوالر مررن دوالراا ١.٩٠الملقررر الرردويل الررا النسرربا املكويررا للسرر ان الررلين يعياررون اقررا مررن 
الرم  . وهلو عتبا ممللقرا أو اث ترا للملقرر اتسر  اابيرا ابل را للبلردان األقرا  روا  ٢٠١١ابألسعار الدوليا لعام  يوميا  

من حتدايا التنميا. ولعا  عض البلردان األترراا قرد اخترار اإل ر ال عرن  رئيسيا   يا ا  يلا الملقر املدقع حتداي  
 أي نقملا  صا يف مقا ا التوزيع اإلمجايل للدخا أو االستل   يف  لد ما. الملقر ابستالدام عتبا نسبيا، 

يقد ِّر مؤشر جيين إىل أي مدى حييد اوزيع الدخا )أو يف  عض احلراالا اإلنملراع علرى االسرتل  (  رني األ رراد  (٢)
املسراوا  التامررا،  صرملرا  . ويفثرا مؤشرر جيررين البرالغ أو األسرر املعياريا داخرا اقتصرراد مرا عرن التوزيرع املتسرراوي فامرا  

 التملاوا التام. وي عرب عن هلا املؤشر ابلنسبا املكويا يف هلو الو يقا.  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)واقدير البنا الدويل ملؤشر جيين ) ( 
إللصررررائيا، قاعررررد  وشررررعبا اإللصرررراءاا يف األمرررر  املت ررررد ،  رررررع اخلرررردماا ا )ج( 

 ؛(6)١-١-6ع البياانا الوصمليا للمؤشر  ياانا أهداا التنميا املستداما ومستود 
 آ / ٣١ابنتلراء املللرا النلائيرا لتقردش التقرارير يف  وتنيرا   اقريرا   ١4١وكان قد مت اقدش  -4

 لت ليرررا البيررراانا علرررى الصرررعيدين العرررراملي منلرررا مناسرررربا   اقريررررا   ١٣٨، وكررران ٢٠١٨أغسرررملس 
، وتنيررا   . وقرردمت    ررا  لرردان أتررراا اقريرررا  (٧)واإلقليمرري  يمررا يتصررا فؤشررر والررد علررى األقررا

. وليسررت ةسرا مررن البلرردان األترراا الررم أ ل ررت (٨)٢ول نلرا مل ابلررغ عررن ااردا االسرررتاايجي 
عررن هررلا اارردا االسرررتاايجي مدرجررا إال يف الت ليررا العرراملي أللررا ال انتمرري إىل ألررد مر قرراا 

يارر  يف هررلو ‘ العرراملي‘ مصررملل . ومررن ،،  رر ن (٩)نمليررل اإلقليمرري الاملاقيررا م ا  ررا التصرر رالت
الو يقا إىل جتميع البيراانا املقدمرا مرن مجيرع البلردان األترراا الرم قردمت  يراانا  اران ااردا 

، ٢٠١٨آ /أغسرررررررررملس  ٣١ابنتلرررررررراء املللررررررررا النلائيرررررررررا لتقرررررررردش التقررررررررارير يف  ٢االسرررررررررتاايجي 
 إىل مر قاا التنمليل اإلقليمي ل املاقيا. ‘ اإلقليمي‘دا ،  ينما يا  مصملل   ل ١٣5 وعددها

للمعلومرررراا املقدمررررا مررررن البلرررردان  أوليررررا   وحتلرررري    جتميعيررررا   واتضررررمن هررررلو الو يقررررا مرررروجزا   -5
لرررا الو يقرررا مؤشرررر التقررردم واملقيررراس املقررررتن  ررره مرررن ٢األترررراا  اررران ااررردا االسررررتاايجي  . وحت 

مررن املنظررورين دون اإلقليمرري واإلقليمرري مررال أم ررن. وعرر و   إضررا يا   دم حتلرري   منظررور عرراملي، واقرر
 ٢لل راايا الملوعيررا الوتنيررا ذاا صررلا ابارردا االسرررتاايجي  علرى ذلررا، اتضررمن الو يقررا حتلرري   

 للمؤشراا اإلضا يا املستالدما على الصعيد الوتين.  وجتميعا  
 ٢األناررملا املتعلقررا ابارردا االسرررتاايجي واقرردم الو يقررا اسررتنتاجاا أوليررا  ارران لالررا  -6

 )منظور خط األساس( و عض التوصياا ل ي انظر  يلا جلنا استعراض انمليل االاملاقيا.

 الفقر/التفاوت يف الدخل  -اثنياا  
عررن معلومرراا كميررا اتعلررث ابلسرر ان الررلين يعياررون  تر ررا   أ لررغ مائررا وةانيررا عاررر  لرردا   -٧

ملررراوا يف الررردخا يف املنررراتث املترررا ر  ملرررد  سرررنا علرررى األقرررا. حترررت خرررط الملقرررر النسررر  و/أو ابلت
تر ررا  منلررا عررن النسرربا املكويررا للسرر ان الررلين يعياررون حتررت خررط الملقررر، ليرر    لرردا   ٨٣ وأ لررغ
منلا عن سنتني أو أكثر. ومشا اإل  ال املتعردد السرنواا  ررتاا زمنيرا ةتلملرا  تر ا    لدا   54 أ لغ

عرن التملراوا يف الردخا،  ينمرا  تر را    لدا   4٣ لغ ما جمموعه مع عدد ةتلف من امل لظاا. وأ
أ ل ت ةانيا  لدان عن كا من مقياسي الملقر والتملاوا. وأ ل ت البلدان األتراا عن استالدام 

إىل البلررردان  إىل البيررراانا ال ميرررا، ت لرررق أيضرررا   جمموعرررا متنوعرررا مرررن مصرررادر البيررراانا. واسرررتنادا  
 املباشر  و/أو غ  املباشر. األتراا أن اصف حمركاا الملقر 

__________ 

(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> . 
قدمت  واسواان، و ييت انم، والياابن اقاريرها الوتنيا يف شر ا غر  مناسرق السرتالراج البيراانا، ومرن ،  لري  (٧)

 ليست مدرجا يف الت ليا. 
 أملانيا، وسويسرا، وهندوراس.  (٨)
  لجي ا، و ولندا، واجلملوريا التاي يا، 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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وأسملرا اجملموعا املتنوعا من مصادر البياانا عن مسائا كامنا اتعلث إبم انيا املقارنا  -٨
نتيجرررا الخرررت ا املنلجيررراا املتبعرررا، وعررردد نقررراط اإل ررر ال، واخرررت ا الملررررتاا الزمنيرررا، ومرررد  

وا يف الرردخا واملعررردل اإل رر ال. ومررع ذلررا،  قررد جرررى اسرررتال يف اجترراو الت رر  يف الملقر/التملررا
الخت ا الملرتاا الزمنيرا املبل رغ عنلرا، مل يتسرن  السنوي لللا الت  ، ليثما أم ن.  يد أنه نظرا  

. ونظررا  إل ر ال عردد (١٠)‘آخرر  ررت  مبل رغ عنلرا‘و‘ أول  ررت  مبل رغ عنلرا‘ القيام إال  تجميع عرام لرر
عردد ،  قرد أ  لرغ عرن مؤشرر جيرين ضكيا من البلدان األتراا عن التملاوا علرى مردار سرنواا مت

 يف كا  لد  يما يتعلث  ت ي  املعدل.
إىل البلرردان األتررراا اقرردش اقريررر عررن البقرراع السرراخنا والبقرراع الزاهيررا وأي  وت لررق أيضررا   -٩

. وعلرى الصرعيد العراملي، 5مواقع ملما أخرى مرابملا ابلملقرر والتملراوا؛ وقرد أ  لرغ عنلرا يف اجلردول 
 قعرا مضريكا يتنراقي  يلرا معردل  ٢٧وعرن  ساخنا اسرجا معردل  قرر متزايردا    قعا ١٣6أ  لغ عن 

ي مللرق إىل البلردان  الملقر. وكانت إم انيا مواصرلا حتليرا هرلو اجملموعرا مرن البيراانا حمردود  ألنره مل
 مباشر   اقدش معلوماا عن منملقا وجود البقاع الساخنا والبقاع الزاهيا ومداها.

 يعيشون حتت خط الفقر الدويلنسبة السكان الذين  -ألف 
مصررادر البيرراانا املسررتالدما يف اإل رر ال عررن نسرربا السرر ان الررلين  تر ررا    لرردا   ٨٣قرردم  -١٠

يف املائررا مررن جممرروع مسررالا اليا سررا )انظررر  ٣٣.٩يعياررون حتررت خررط الملقررر الرردويل، وهررلا يفثررا 
عرن هرلا املقيراس (. واسرتالدم مرا يتجراوز ابل راد نصرف البلردان األترراا الرم أ ل رت ١اجلدول 

مصادر وتنيا للمعلوماا، يف لني أن أغلبيا  قيرا البلردان األترراا اسرتالدمت أهرداا التنميرا 
 .(١١)(١املستداما أو مصادر دوليا أخرى )انظر الا ا 

نسرربا جممرروع السرر ان الررلين يعياررون حتررت خررط الملقررر الرردويل يف  ٢واظلررر يف الارر ا  -١١
إل ر ال عنلرا ابلنسربا املكويرا. وجتررى جتميرع األرقرام املتعلقرا آخر سنا أ لغ عنلا كا  لد ترا، مرع ا

ابلس ان من لي  أول وآخر اترير  لإل ر ال )ل را  لرد( اسرق املنراتث واملنراتث دون اإلقليميرا، 
مرررروجز  عرررردد األشررررالايف الررررلين  . وابإلضررررا ا إىل ذلررررا، يرررررد أيضررررا  ٢ويررررد مرررروجز هبررررا يف اجلرررردول 

اترخييرني جررى اإل ر ال عنلمرا وابلنسربا املكويرا للسر ان )عرن يعياون يف  قر يف أول وآخر نملاقني 
هلين التارخيني، ل ا  لد(. ويلالي هلا اجلدول كرللا النسربا املكويرا للت ير  يف عردد األشرالايف 

 (.٢ اللين يعياون يف  قر يف مجيع املناتث واملناتث دون اإلقليميا )انظر اجلدول
ال من  لد ترا إىل آخر، يف ن اقيي  الت ي  ابلنسربا وابلنظر إىل التباين يف سنواا اإل   -١٢

. ويبلررغ (١٢)(٢لألتررراا الررم أ ل ررت عررن مقيرراس الملقررر ملررد  ازيررد علررى سررنا والررد  )انظررر اجلرردول 
__________ 

، وآخررررر ١٩٩٢م أ ل ررررت عررررن هررررلا املؤشررررر، كانررررت أول سررررنا مبل ررررغ عنلررررا هرررري يف مجيررررع البلرررردان األتررررراا الرررر (١٠)
 ٢٠٠٠. ومرررع ذلرررا،  ررر ن السرررنتني األوىل واألخررر   املسرررتالدمتني يف حتليرررا االجتاهررراا كانترررا عرررام ٢٠١٨ سرررنا
ابلنسبا لألتراا الم أ ل ت عن  يراانا متعردد  السرنواا، مرا مل ا رن البيراانا متالرا  قرط عرن  ٢٠١5وعام 

 سا قا و/أو اللقا. سنواا 
 مل حيدد ا نان من البلدان األتراا الم أ ل ت عن هلا املقياس مصدر البياانا املعتمد عليه.  (١١)
ادل هلو النتائا على اجتاهراا الملقرر واالجتاهراا السر انيا، ول رن ينب ري النظرر  يلرا يف لردود البيراانا املبل رغ  (١٢)

  املبلرررغ  يلرررا عرررن املؤشرررر اختلملرررت مرررن  لرررد إىل آخرررر مرررن البلررردان عنلرررا، وال سررريما أن السرررنواا األوىل واألخررر  
 األتراا الم أ ل ت عن سنواا متعدد . 
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جممررروع عررردد السررر ان الرررلين يعيارررون حترررت خرررط الملقرررر يف أول سرررنا جررررى اإل ررر ال عنلرررا )ل رررا 
يف املائررررا مررررن  ٢٨ما، أي نسرررر ٣ ٨٢٨ 54٠ ٠٠٠نسررررما مررررن  ررررني  ١ ٠6١ 66١ ٠٠٠  لررررد(

)انظرر  ٢جمموع س ان البلدان األتراا الرم أ ل رت عرن االجتاهراا يف إترار ااردا االسررتاايجي 
(. ويبلرررغ جممررروع عررردد السررر ان الرررلين يعيارررون حترررت خرررط الملقرررر يف آخرررر سرررنا جررررى ٢اجلررردول 

يف  ١٨نسرما، أي  4 4٠٢ ٣5٧ ٠٠٠نسرما مرن  ٧٧٩ ٠١٩ ٠٠٠اإل  ال عنلا )ل ا  لرد( 
ملائررا مررن جممرروع السرر ان. ويعرررب الملرررع يف عرردد األشررالايف الررلين يعياررون حتررت خررط الملقررر  ررني ا

أول وآخرر سررنا جرررى اإل ر ال عنلمررا عررن ا ملراض يف عرردد األشررالايف الرلين يعياررون حتررت خررط 
يف املائاة يف عادد األاا ا   2٧نسابت   وهذا يعادل اخنفاضااا . ٢٨٢ 64٣ ٠٠٠الملقر فقردار 

باااني البلااادان األلاااراف الاااال أبلتااات عااان اال اهاااات يف إلاااار اهلااادف الاااذين يعيشاااون يف فقااار 
ان هرلا اال ملراض يعرزى إىل النترائا  ٢. ويمليرد التوزيرع اإلقليمري الروارد يف اجلردول 2االسرتاتيجي 

الررم أ ل ررت عنلررا البلرردان األتررراا يف أمري ررا ال اينيررا وال رراري ، وآسرريا، ومنملقررا أورواب الوسررملى 
أظلرررا أ ريقيررا زايد  يف الملقررر، وظلررت منملقررا مشررال الب ررر األ رريض املتوسررط، يف والارررقيا،  ينمررا 

اسرق املنراتث  . والنترائا الرم أ ل رت عنلرا البلردان األترراا موزعرا أيضرا  جممللا، دون ا ي  نسربيا  
 .٢الملرعيا يف اجلدول 

عيارون حترت املعردل السرنوي للت ير  ابلنسربا املكويرا للسر ان الرلين ي ٣ويرد يف الار ا  -١٣
خط الملقر. وارتاوح هنا أرقام البلدان األترراا  رني اراجرع يبلرغ أكثرر مرن ا نرني يف املائرا يف نسربا 
السرر ان الررلين يعياررون حتررت خررط الملقررر، و ررو سررنوي يبلررغ أكثررر مررن ا نررني يف املائررا يف نسرربا 

اسرق اصرنيف الجتراو معردل الملقرر  4الس ان اللين يعياون  وع خط الملقر. ويرد يف الا ا 
 ٣البلررد الملرررا املبل ِّررغ، لرررني أ لررغ الملرررا عرررن سررنتني أو أكثررر. واسررت بعد مرررن كررا مررن الاررر ا 

 مجيع البلدان األتراا الم أ ل ت عن سنا والد . 4والا ا 
وفثلرررت احملركررراا املباشرررر  املقرتنرررا ابجتاهررراا متزايرررد  يف نسررربا السررر ان الرررلين يعيارررون  -١4

ا أخرررررى" )جتميررررع للم ركرررراا الررررم عينتلررررا البلرررردان "أي حمركررررا حتررررت خررررط الملقررررر يف جمموعررررا
(. واارررر  احملركرررراا ٣، وسرررروء إدار  الرت ررررا )انظررررر اجلرررردول (١٣)األتررررراا(، وسرررروء إدار  احملاصرررريا

املباشرررر  الجتاهررراا الرتاجرررع يف نسررربا السررر ان الرررلين يعيارررون حترررت خرررط الملقرررر إىل أن جمموعرررا 
(. ٣التوسرررع احلضرررري )انظرررر اجلررردول حمركرراا أخررررى" كانرررت أكثرررر جمموعرررا ذ كرررا، يليلرررا  "أي
احملركرراا غرر  املباشررر  املررلكور  ابعتبارهررا مقرتنررا  تزايررد معرردالا الملقررر  قررد فثلررت يف الملقررر،  أمررا

(. واتمثررا احملركرراا غرر  املباشررر  4وضرر ط السرر ان، وليرراز  األراضرري، والتعلرري  )انظررر اجلرردول 
 (. 4)انظر اجلدول  (١5)واحلوكما (١4)لتناقي معدالا الملقر يف املقام األول يف التعلي 

 التفاوت يف الدخل )مؤار جيين( -ابء 
 يما يتعلث ابلتملاوا يف الدخا، ت لق إىل البلدان األتراا اقردش اقردير ملقيراس مؤشرر  -١5

 جيين، ووصف احملركاا املباشر  وغ  املباشر  للتملاوا يف الدخا.

__________ 

 سوء إدار  احملاصيا = سوء إدار  احملاصيا السنويا والدائما للمروج واألشجار.  (١٣)
 التعلي  = التعلي  وإاتلا املعر ا وخدماا الدع .  (١4)
 ملؤسسيا والسياساا. احلوكما = احلوكما واألتر ا (١5)
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 ررني املنرراتث، عررن معلومرراا   سرراوي نسرربيا  ، موزعررا ابلتتر ررا    لرردا   4٣وأ رراد مررا جمموعرره  -١6
يف املائررا  قررط مررن مسررالا  ٢٧.4( ا ملرري  ررو 5كميررا عررن التملرراوا يف الرردخا )انظررر الارر ا 

 .(١6)يف املائا من س ان العامل ١٨.5اليا سا يف العامل، و
واستالدم أكثر من نصف البلدان األترراا الرم أ ل رت عرن هرلا املقيراس مصرادر  يراانا  -١٧

يف املائرررا مرررن الرررا الرررم أ ل رررت عرررن التملررراوا يف  56فثرررا  تر رررا    لررردا   ٢٣ى الررروتين )علرررى املسرررتو 
يف املائررا(  يرراانا  ٢٢(. واسررتالدمت عاررر   لرردان أتررراا )5والارر ا  6الرردخا( )انظررر اجلرردول 

علرررى املسرررتوى الررردويل لصرررلت عليلرررا مباشرررر  مرررن البنرررا الررردويل أو مرررن خررر ل البوا رررا اإلل رتونيرررا 
يف املائررا( مصررادر دوليررا  ١٣. واسررتالدمت سررتا أتررراا )١-١-١ا املسررتداما ملؤشررر هرردا التنميرر

 (.5والا ا  6أخرى، ومل حتدد األتراا املتبقيا املصادر الم استالدمتلا )انظر اجلدول 
وقرردمت األتررراا اقررارير عررن  رررتاا زمنيررا ةتلملررا، مررع إ رر ال  عضررلا عررن سررنا والررد   قررط  -١٨

يف املائرا مرن البلردان املبل  را(  ٧٠) تر را   السنواا. وأ لغ    ون  لردا  وإ  ال  عضلا اآلخر عن نملاع من 
عررن سررنواا متعرردد ، وإن مل ا ررن السررنواا املبل ررغ عنلررا متسررقا عرررب هررلو البلرردان. و يمررا يتعلررث ابلبلرردان 

سررنا  ينمررا  لررغ أصرر ر نملرراع  ٢4الررم أ ل ررت  عليررا  عررن نملرراع مررن البيرراانا،  لررغ أكرررب نملرراع مبلررغ عنرره 
(. ومل يبلرررغ سررروى    رررني يف املائرررا مرررن ٧سرررنواا )انظرررر اجلررردول  ١٠.٢، و لرررغ النملررراع املتوسرررط سرررنتني

 .٧( إال عن سنا والد ، ومن ، مل ادرج يف حتليا االجتاهاا الوارد يف اجلدول ١٣البلدان املبل  ا )
يف املائااة( عاان قاايم ملؤااار جيااين  ٧٩وعلااا الصااعيد العااامليت أبلتاات لالبيااة البلاادان ) -١٩

(. ٧ والشاكل ٦والشاكل  ٧فيما يتعلق ابلسنة األخاةة )انرار اجلادول  ٦٠و 2٠ترتاوح بني 
)التملاوا التام(، سجلت    ا أتراا مبل را )فثرا سربعا  ١٠٠وفقياس صملر )املساوا  التاما( إىل 

يف  ٣٧) مبل  رررا   تر رررا   ١6، وسررجا ٢٠يف املائررا مرررن األترررراا املبل  ررا( قيمرررا  ملؤشرررر جيررين أقرررا مرررن 
يف املائرا( قيمرا  ملؤشرر  4٢) مبل  را   تر را   ١٨، وسرجا 4٠و ٢٠املائا( قيما  ملؤشرر جيرين اررتاوح  رني 

. 6٠يف املائررا( قيمررا ملؤشررر جيررين اتجرراوز  4، وسررجا تر رران مبل  رران )6٠و 4٠جيررين ارررتاوح  ررني 
 .٩6.5،  ينما كانت أعلى قيما ٣.٨وكانت أدىن قيما مبل غ عنلا )أقا املاوا( ملؤشر جيين 

ويصعق إجراء مقارنا مباشر  الجتاهاا التملاوا يف الردخا ألن البلردان األترراا أ ل رت  -٢٠
عرررن مؤشرررر جيرررين علرررى مررردار  ررررتاا زمنيرررا ةتلملرررا. ومرررع ذلرررا، مرررن املم رررن اقررردير معررردل الت يررر  

فمان باني األلاراف الاال أبلتات عان قايم متعاددة السانوات ملؤاار جياينت واجتاهه. و وجره عرام، 
بلدا( عن ا اه سال  يف مؤاار جياين )منتقلاة إىل املمياد مان املسااواةت  2٣املائة ) يف ٧٠أفاد 

، وأ اد ترا والرد يف املائة( ٠.٧4-مع تسجيل معدل متوسط للتتة السنوي يف املؤار بلغ 
يف املائررا )اسررعا  لرردان أتررراا( عررن اجترراو  ٢٧عررن عرردم لرردوب أي ا يرر . ومررع ذلررا،  قررد أ لررغ 

 املزيررررد مررررن التملرررراوا، مررررع اسررررجيا معرررردل متوسررررط للت يرررر  السررررنوي يف املؤشررررر إجترررران )منتقلررررا إىل
اوزيرررررع  ٧(. ويررررررد يف اجلررررردول ٩، والاررررر ا ٨والاررررر ا  ٧يف املائرررررا( )انظرررررر اجلررررردول  ٠.56  لرررررغ

 للبياانا واالجتاهاا املبل غ عنلا  اان املساوا  يف الدخا على املستوى اإلقليمي واسق البلد. 
املباشررررر  املقرتنررررا  تزايررررد التملرررراوا يف الرررردخا يف سرررروء إدار  احملاصرررريا، وفثلرررت احملركرررراا  -٢١

(. وخضرعت احملركراا املباشرر  ٨والتوسع احلضري، وجمموعا "أي حمركاا أخرى" )انظر اجلردول 
إىل التوسررع  لتنرراقي التملرراوا يف الرردخا ايمنررا جمموعررا "أي حمركرراا أخرررى"، مررع اإلشررار  أيضررا  

__________ 

 .</https://population.un.org/wpp/DataQuery>: ٢٠١5إىل البياانا الس انيا العامليا لعام  استنادا   (١6)

https://population.un.org/wpp/DataQuery/
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  املباشررررر  لتزايررررد التملرررراوا يف الرررردخا  صررررملا رئيسرررريا يف التعلرررري  احلضررررري. وفثلررررت احملركرررراا غرررر
واحلوكما والض ط الس اين والملقر. وفثلت احملركاا غ  املباشرر  لتنراقي التملراوا  صرملا رئيسريا 

 (.٨يف احلوكما والتعلي  )انظر اجلدول 

 احلصول علا مياه الشرب املأمونة  -اثلثاا  
االجتاهرراا يف احلصررول "دش معلومرراا كميررا عررن مؤشررر ت لررق إىل البلرردان األتررراا اقرر -٢٢

نسبا الس ان اللين يستالدمون "من خ ل مقياس  "على مياو الار  املامونا يف املناتث املتا ر 
. ولتبسرريط الصررياغا يف هررلا التقريررر، ياررار إىل "خرردماا ميرراو الاررر  الررم ارردار  ملريقررا مامونررا

 . "الار  املامونااحلصول على مياو " هلا املؤشر/املقياس  ر
يف املائرررا مرررن مسرررالا اليا سرررا يف العرررامل( عرررن  ٧٢.٧)فثرررا  تر رررا    لررردا   ١٣٨أ لرررغ مرررا جمموعررره  -٢٣

، ١٠معلوماا كميا  اان البياانا املصدريا املتعلقا ابحلصول علرى ميراو الارر  املامونرا )انظرر الار ا 
سرررالا اليا سرررا يف العرررامل( اضرررمنت يف املائرررا مرررن م 6٨.5)فثرررا  اقريررررا   ١٢١( مرررن  ينلرررا ١٠واجلررردول 

  ياانا مناسبا للت ليا من أجا  كا والد  على األقا من  كاا احلصول على مياو الار  املامونا. 
وكانررررت أغلبيررررا البيرررراانا املصرررردريا املسررررتالدما يف اإل رررر ال عررررن نسرررربا السرررر ان الررررلين  -٢4

تررراا الررم أ ل ررت عررن هررلا يف املائررا مررن األ 5٩يتمتعررون ابحلصررول علررى ميرراو الاررر  املامونررا )
املؤشررر/املقياس(  يرراانا وتنيررا أعررد ا  رررادى البلرردان األتررراا. واسررتالدم عارررون يف املائررا مررن 
األتررراا املبل  ررا جمموعرراا البيرراانا الدوليررا الررم وضررعتلا منظمررا الصرر ا العامليررا أو اليونيسرريف، 

 قيرا األترراا املبل  را،  لر  حتردد واستالدم ستا يف املائا غ ها مصرادر  يراانا دوليرا أخررى. أمرا 
 (. ١٠، واجلدول ١٠البياانا املصدريا املستالدما  اان مياو الار  )انظر الا ا 

يف املائااة ماان سااكان  ٦٧وعلااا الصااعيد العااامليت ثصاال ثرثااة مليااارات نساامةت أي  -٢5
هااا )انراار البلاادان األلااراف املبل تااةت علااا مياااه الشاارب املأمونااة يف الساانة األخااةة املبل ااغ عن

(ت وهم ميثلون زايدة يف العادد امجااايل لخاا ا  الاذين ميكانهم 11والشكل  11اجلدول 
لنمو الس ان  . ونظرا  احلصول علا مياه الشرب املأمونة ابملقارنة مع السنة األوىل املبل غ عنها

يف  ١٧يبلررغ   رني  ررتاا اإل رر ال،  ر ن جممروع الت يرر  ابلنسربا املكويررا مقارنرا اول سرنا مبل ررغ عنلرا
مليرررررون شرررررالي إضرررررايف يتمتعرررررون ابلوصرررررول اآلمرررررن )انظرررررر  4٣٨املائرررررا، وهرررررو مرررررا يررررررتج  إىل 

 (. ١٣، والا ا ١٢، والا ا ١١ اجلدول
واخنفضاات نساابة السااكان احلضااريني الااذين يتمتعااون ابحلصااول علااا مياااه الشاارب  -٢6

)انظررررر  يف املائااااة ٧٨يف املائااااة إىل  ٧٩خاااارل فاااارتة امجبااار ت ماااان  لفيفاااااا  املأموناااة اخنفاضاااااا 
(. وابلنظر إىل ازايد السر ان،  ر ن هرلا ١6، والا ا ١5، والا ا ١4، والا ا ١٢ اجلدول

يف املائرررا( اباررروا يتمتعرررون ابحلصرررول علرررى ميررراو  ٢٠مليرررون شرررالي إضرررايف ) ٢٠٠ياررر  إىل أن 
قا را، (. ويف امل١٢الار  النظيملا يف آخر سنا مبل رغ عنلرا ابملقارنرا مرع أول سرنا )انظرر اجلردول 

يف املائاااة يف عااادد الساااكان الاااريفيني الاااذين  1٣ااااهدت املناااالق الريفياااة زايدة  كثااار مااان 
وهكذات فإن أكثر من نصف السكان الريفيني . يتمتعون ابحلصول علا مياه الشرب املأمونة

. ومررع  ررو السرر ان، أدى ذلررا إىل زايد  يف البلاادان املبل تااة يتمتعااون اان ةمكانيااة الو ااول
يف املائرررا( يف عررردد األشرررالايف الرررلين يتمتعرررون ابحلصرررول علرررى ميررراو  ٢٨م يرررني ) ٣٠5قررردرها 

 (.١٩، والا ا ١٨، والا ا ١٧، والا ا ١٣الار  النظيملا )انظر اجلدول 
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وعلى الصعيد اإلقليمي، سجلت أ ريقيا أدىن نسربا مرن جممروع السر ان الرلين يتمتعرون  -٢٧
يف املائررا يف آخررر سررنا مبل ررغ عنلررا.  54نسرربا ابحلصررول علررى ميرراو الاررر  املامونررا، مررع اسررجيا 

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

لين يتمتعرون ابحلصرول سجلت منملقا مشرال الب رر األ ريض املتوسرط أعلرى نسربا مرن السر ان الر
يف املائرا يف  ٩٣يف املائا يف آخر سنا مبل غ عنلا  عد أن كانرت  ٩6على املياو الصاحلا للار : 
مجيررررع  مليررررون شررررالي. وأظلرررررا أيضررررا   ١6.5(  ررررزايد  قرررردرها ١١الملرررررت  األوىل )انظررررر اجلرررردول 

إبم انيا احلصول  املناتث األخرى زايداا يف نسبا العدد اإلمجايل من األشالايف اللين يتمتعون
وااهد سااكان املنااالق احلضاارية يف أفريقياا أكااح اخنفاضااات ثياا  علرى ميرراو الارر  املامونررا. 

يف املائااة ماانهم كااانوا يتمتعااون ابحلصااول علااا مياااه الشاارب املأمونااة يف الساانة  ٨٠أفيااد  ن 
س ان . ومع ذلا،  قد شلد يف املائة يف السنة األخةة ٦5األوىلت مث اخنفضت نسبتهم إىل 

يف املائرررا( يف عررردد األشرررالايف الرررلين  ١٩) مليررروان   ٣٨املنررراتث احلضرررريا يف أ ريقيرررا زايد  قررردرها 
يتمتعون ابحلصول على املياو الصراحلا للارر   رني  ررتاا اإل ر ال  سربق الرزايد  يف إمجرايل عردد 

 (. وشرررلد سررر ان املنررراتث احلضرررريا يف مجيرررع املنررراتث األخررررى زايد ١٢ السررر ان )انظرررر اجلررردول
نسرررربا احلصررررول علررررى ميرررراو الاررررر  املامونررررا ابسررررتثناء منملقررررا مشررررال الب ررررر األ رررريض املتوسررررط  يف
يف املائا توال  رت  اإل  ال. ومع ذلا، جتدر ابإلشرار  أنره علرى الررغ   ٩٧كانت اث تا عند  الم

من لدوب زايد  يف نسبا السر ان الرلين يتمتعرون ابحلصرول علرى ميراو الارر  املامونرا،  سربق 
 نسربا ةسرا يف  السر اين اإلمجرايل،  قرد شرلدا منملقرا أورواب الوسرملى والاررقيا ا ملاضرا   النمو
( يف عررردد األشرررالايف الرررلين يتمتعرررون ابحلصرررول علرررى ميررراو الارررر  املامونرررا ٣٢5 ٠٠٠املائرررا )

ااهد اياع ساكان ابملقارنا مع أول سرنا لإل ر ال. وعلرى النقريض مرن سر ان املنراتث احلضرريا، 
. ومررن  ايااع املنااالق زايدة يف نساابة احلصااول علااا مياااه الشاارب املأمونااةاملنااالق الريفيااة يف

لسرر ان املنرراتث احلضررريا شررلد سرر ان املنرراتث الريمليررا يف أ ريقيررا  اجلرردير ابلررلكر هنررا أنرره، خ  ررا  
زايد  يف نسررربا السررر ان الرررلين يتمتعرررون ابحلصرررول علرررى ميررراو الارررر  املامونرررا، وإن كررران ذلرررا 

يف املائرا علرى مردار  ررت  اإل ر ال(.  4٨يف املائرا إىل  45)مرن  ا جردا  من قاعد  منالملض انمل قا  
ومن املث  ل هتمرام أن عردد األشرالايف يف منملقرا مشرال الب رر األ ريض املتوسرط الرلين يتمتعرون 

( علررى شالصررا   ٢٢٧ ٠٠٠ابحلصررول علررى ميرراو الاررر  املامونررا ا ملررض  نسرربا والررد يف املائررا )
 مدار  رتاا اإل  ال. 

 قعرررا زاهيرررا، فرررا يف  46مرررا يتعلرررث ابحلصرررول علرررى ميررراو الارررر  املامونرررا، أ  لرررغ عرررن و ي -٢٨
يف أمري ررا ال اينيررا وال رراري ، واسررع يف آسرريا، ووالررد  يف كررا  ١٢ قعررا يف أ ريقيررا، و ٢٣ ذلررا

من منملقا مشال الب رر األ ريض املتوسرط ومنملقرا أورواب الوسرملى والاررقيا. وأ  لرغ عرن عردد أكررب 
 قعرررا علرررى الصرررعيد العررراملي. وشررروهد معظملرررا يف  ١٢٢قررراع السررراخنا، مرررع وجرررود   ثررر  مرررن الب

(. وأ ل ررررت منملقررررا أورواب ٢٩( ، آسرررريا )٣4(، اليلررررا أمري ررررا ال اينيررررا وال رررراري  )56أ ريقيررررا )
الوسملى والارقيا عن   ب  قاع سراخنا  ينمرا مل ابلرغ منملقرا مشرال الب رر األ ريض املتوسرط عرن 

معلوماا م انيرا صررحيا )فرا يف ذلرا املوقرع أو احليرز امل راين(،  را جتعرا  أي منلا. ومل اقدم أي
 . صعبا   القيام ابملزيد من الت ليا لدينامياا البقاع الساخنا/البقاع الزاهيا أمرا  
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وخضررعت احملركرراا املباشررر  املقرتنررا ابالجتاهرراا املتزايررد  يف احلصررول علررى ميرراو الاررر   -٢٩
(. واتمثررا احملركرراا غرر  ١4وعررا "أي حمركرراا أخرررى" )انظررر اجلرردول املامونررا  اررد  ايمنررا جمم

املباشررر  ل جتاهرراا املتزايررد  يف احلصررول علررى ميرراو الاررر  املامونررا الررم شرراع ذكرهررا يف احلوكمررا 
عرن احملركراا  (. وأ  لرغ أكثرر مرن ذلرا كثر ا  ١5والتعلي  والضر ط السر اين والملقرر )انظرر اجلردول 

  لسرررر ان املنرررراتث الريمليررررا وجممرررروع السرررر ان )وأقررررا مررررن ذلررررا للمنرررراتث املباشررررر  وغرررر  املباشررررر 
احلضررريا(، ول نلررا كانررت مررع ذلررا احملركرراا املليمنررا يف مجيررع املنرراتث. وكانررت احملركرراا املباشررر  

ول ن ما شراع ذكررو هرو  املنسو ا إىل اناقي  ريف احلصول على مياو الار  املامونا أكثر انوعا  
(. واتمثرررا ١4والتصرررريف واضرررملراابا دور  املررراء )انظرررر اجلررردول  جمموعرررا "أي حمركررراا أخررررى"

يف احلصرول علرى ميراو الارر  املامونرا  املتناقصرااحملركاا غ  املباشر  الم كثر ذكرها ل جتاهراا 
 (.١5يف احلوكما والتعلي  والض ط الس اين والملقر )انظر اجلدول 

 2جي التاايت الطوعية املتصلة ابهلدف االسرتاتي -رابعاا  
ت لق إىل البلدان األتراا اقدش معلوماا عن ال اايا الملوعيا الم لردد ا مرن أجرا  -٣٠

للظرررروا واألولررروايا اإل ائيرررا الوتنيرررا احملررردد .  حتسرررني ظرررروا معيارررا السررر ان املترررا رين و قرررا  
 ولتيسرر  اقيرري  املعلومرراا املقدمررا مررن أجررا هررلو املسررالا اململتولررا، أجررري حتليررا حملترروى الررني يف
اقريرررر كرررا  لرررد تررررا. وأاتح ذلرررا انظررري  ال ررراايا الملوعيرررا املبل رررغ عنلرررا اسرررق املوضررروع ابعرررا  

رردد مرا جمموعره عاررر  مواضريع اقا را عاررر  ١٧لع قتلرا الرد أهرداا التنميررا املسرتداما الرر  . ول 
 إىل البلرردان اإل رراد  عررن اوقعا ررا  ارران سررنا . وت لررق أيضررا  ١٧مررن أهررداا التنميررا املسررتداما الررر 

 إجناز ال ايا ومستوى املبيقلا )أي غايا وتنيا أو دون وتنيا أو حمدد (. 
غايررا توعيررا وتنيررا ودون وتنيررا  46٢عررن  تر ررا    لرردا   ٩٣وعلررى الصررعيد العرراملي، أ لررغ  -٣١

(. واقا لرت مرن ٢للمساعد  على حتسني ظروا معياا الس ان املترا رين )ااردا االسررتاايجي 
امليرررراو ‘يف املائررررا مررررن جممرررروع ال رررراايا املقدمررررا( مررررع موضرررروع  ٢٨.١غايررررا توعيررررا ) ١٣٠ ينلررررا 

الرررلي أ ل رررت عنررره  (،  رررا جتعلررره املوضررروع األكثرررر شررريوعا  ١6)انظرررر اجلررردول ‘ والصررررا الصررر ي
. وكررران املوضررروع الترررايل األكثرررر ٢األترررراا  وصرررمله غايرررا توعيرررا لت قيرررث ااررردا االسررررتاايجي 

يف املائا من ال راايا املبل رغ عنلرا(،  ١6.٧، أو غايا توعيا ٧٧‘ )القضاء على الملقر‘هو  شيوعا  
يف املائرا(. وَاقا را كرا مرن موضروعي  ١5.6غايا توعيرا، أو  ٧٢‘ )إدار  األراضي‘يليه موضوع 

يف املائرا  ٩.٧غايرا توعيرا ) 45مرع ‘ النااط االقتصادي/الصناعي‘و‘ الملبيعا/التنوع البيولوجي‘
يف  ٧.٨غايررا توعيررا، أو  ٣6‘ )مررن ال ررلائي والت ليررااأل‘ل ررا منلمررا(. ومشلررت املواضرريع املتبقيررا 

غايررا توعيررا،  ١٣‘ )التعلرري ‘يف املائررا(، و ٣.6غايررا توعيررا، أو  ١٧‘ )الصرر ا والر رراو‘املائررا(، و
 يف املائا(.  ١.٩)اسع غاايا توعيا، أو ‘ املرأ  واملساوا   ني اجلنسني‘يف املائا(، و ٢.٨أو 
عدد من ال اايا الملوعيا الرم لردد ا البلردان األترراا ومن منظور إقليمي، أاى أكرب  -٣٢

يف املائرا مرن جممروع ال راايا الملوعيرا  5١.٩لت سني سبا معياا السر ان املترا رين مرن أ ريقيرا )
يف املائررررا(،  ١٧.٧يف املائررررا(، ، آسرررريا ) ١٩.٧املبل رررغ عنلررررا(، اليلررررا أمري ررررا ال اينيررررا وال رررراري  )

يف املائرا( )انظرر  ٠.٩يف املائرا(، ومشرال الب رر األ ريض املتوسرط ) ٩.٧وأورواب الوسملى والارقيا )
 (. ١6اجلدول 



ICCD/CRIC(17)/4 

11 GE.18-22577 

 استنتاجات وتو يات -خامساا  
يتناااول جااوهر هااذا التحلياال التقااارير املقدمااة ماان البلاادان األلااراف عاان مؤااارات/مقايي   -٣٣

الااادخل وكاااذل   التقااادحمل ا ااارز يف اتفاقياااة مكافحاااة التصاااحر فيماااا يتعلاااق ابلفقااار و/أو التفااااوت يف
 4٣و ٨٣احلصااااول علااااا مياااااه الشاااارب املأمونااااةان وهااااو يسااااتند إىل البيااااا ت املبل ااااغ عنهااااا ماااان 

ماااان مسااااثة اليابسااااة يف  ٧2.٧يف املائاااة و 2٧.4يف املائاااة و ٣٣.٩متثاااال  لرفااااا  بلاااداا  (١٧)1٣٨و
 التوايلانالعاملت فيما يتعلق ابلفقرت والتفاوت يف الدخلت واحلصول علا مياه الشرب املأمونةت علا 

عاات إثصاااءات علااا الصااعيدين امجقليمااي والعاااملي مااع البيااا ت املقدمااةت تعااح  -٣4 وام
عن التقارير املقدمة من البلدان األلرافان وتعطي هذه املؤارات/املقايي  الثرثة فكرة عان 

 التقدحمل اجلاري إثرازه يف حتسني ظروف معيشة السكان املتأثرين بطريقة موثدةان
لايااة لوعيااة تتعلااق  4٦2ماان البلاادان األلااراف املبل تااة عاان  ٩٣موعاا  وأفاااد مااا ج -٣5

وتقابل من الناثياة املواضايعية عشارة مان أهاداف التنمياة املساتدامة  2ابهلدف االسرتاتيجي 
أكثر املواضيع املبل اغ عنهاا اايوعاا للمسااعدة يف ‘ املياه والصرف الصحي‘ت مع كون 1٧ ال

 ان2حتقيق اهلدف االسرتاتيجي 
وأبلتت البلدان األلراف عن عدد من البقاع الساخنة أكح من عدد البقاع الماهية  -٣6

ت لاااة أن موا ااالة 2فيماااا يتعلاااق ابملؤاااارات/املقايي  الثرثاااة كلهاااا للهااادف االسااارتاتيجي 
التحليال كانات مقياادة ألنا  مل يمطلال إىل البلاادان مبااارةا تقادع معلومااات عان مناالق البقاااع 

 هية أو مداهاانالساخنة والبقاع الما
وعلاااا الااارلم مااان أن املقاااايي  املقرتثاااة ملؤاااارات التقااادحمل ا ااارز لتحقياااق اهلااادف  -٣٧

كاناات مرتبطااة رصااادر بيااا ت دولياة راساا ةت فااإن أللبيااة البلاادان األلااراف   2االسارتاتيجي 
أبلتاات عاان اساات داحمل مصااادر ولنيااة للبيااا تت مهااا ياادل علااا أ يااة امللكيااة القطريااة هلااذا 

 عملية امجبر اناجلانل من 
ومااع كلاا ت ال ياامال التباااين يف نطاااب امجباار  ولبيعااة جموعااات البيااا ت يشااكل  -٣٨
ان فبالرلم من أن هذا التباين يقيد قابلية املقارنة املباارة بني البيا ت املبل اغ عنهاا علاا حتدايا 

روف معيشاة الصعيد الولينت فإن النتاائ  امجاالياة تشاة إىل إثاراز تقادحمل يف ا ااه حتساني ظا
 السكان املتأثرينان 

وتاارد أد ه املرثرااات اجلااديرة ابلااذكر النا ااة عاان حتلياال البيااا ت املبل ااغ عنهااا ماان  -٣٩
 فيما يتعلق بكل مؤار/مقياس للتقدحمل: 2أجل اهلدف االسرتاتيجي 

اال اهاااات املتعلقاااة ابلساااكان الاااذين يعيشاااون حتااات خاااط الفقااار النسااا  و/أو ابلتفااااوت يف 
 ملنالق املتأثرةالدخل يف ا
كشااف حتلياال اال اهااات لعاادد األااا ا  الااذين يعيشااون حتاات خااط الفقاار  •

يف املائاة يف عادد األاا ا  الاذين يعيشاون يف فقار  2٧عن تنااق  بنسابة 
__________ 

لتقررارير اضررمنت  قررط مررن هررلو ا ١١5قررد أ ل ررت عررن هررلا املؤشررر،  رر ن  تر ررا    لرردا   ١٣٨علررى الرررغ  مررن أن  (١٧)
  ياانا مناسبا للت ليا. 
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يف اياااع البلااادان األلاااراف الاااال أبلتااات عااان هاااذا املقيااااسان ويعااام  هاااذا 
أللاااراف يف التنااااق  إىل ثاااد كباااة إىل النتاااائ  الاااال أبلتااات عنهاااا البلااادان ا

أمريكااا الرتينيااة والكاااري ت وأسااايات أورواب الوسااطا والشاارقيةان ويف الوقااات 
نفس ت أبلتت أفريقيا عن زايدة يف الفقرت وظلت منطقة مشال البحر األبيض 

  ؛املتوسط دون تتية نسبياا 
فيما يتعلق ابلتفاوت يف الدخلت أاار أكثر من ثلثي البلادان األلاراف الاال  •

ملؤااار جيااين علااا ماادار ساانوات متعااددة إىل ثاادو  ا اااه  أبلتاات عاان قاايم  
  ؛سل  لفيف )منتقلة إىل املميد من املساواة(

اااااع امجبااار  عااان الشاااوالل املتعلقاااة ابألراضاااي مثااال ساااوء إدارة ا ا ااايل  •
والرتبة بو فها حمركات لتمايد الفقر والتفاوتان واااع امجبار  عان التحضار 

حمركااات الخنفاااض الفقاار والتفاااوتت  وجموعااة يأي حمركااات أخاار ي بو اافها
مها يشة إىل أنا  قاد تكاون هنااا عوامال أخار  ابمجضاافة إىل إدارة األراضاي 

 ؛تؤثر يف هذه اال اهات
بيد أن أكثر ا ركات لاة املبااارة الاال اااع امجبار  عنهاا فيماا يتعلاق بتماياد  •

راضايت األ الفقر والتفاوت وتراجعهما هي الضتط الساكا،ت والتعلايمت وثياازة
ط الضوء علا أ ية هتيئة بيئة مواتياة للتادخرت الرامياة إىل واحلوكمةت مها يسل

 التصدي لتدهور األراضي من أجل حتسني ظروف معيشة السكان املتأثرينان 
 اال اهات املتعلقة ابحلصول علا املياه الصاحلة للشرب يف املنالق املتأثرة

لااراف املبل تااةت يتمايااد احلصااول علااا علااا املسااتو  امجاااايل بااني البلاادان األ •
مياه الشرب املأمونة يف الوقات الاراهن رعادل يتجااوز النماو الساكا،ان وماع 
كلااا ت ففاااي أخااار سااانة أبلتااات عنهاااا األلااارافت مل يكااان ثلااا  الساااكان يف 
البلاادان الااال أبلتاات عاان هااذا املؤااار/املقياس يتمتعااون ابحلصااول علااا مياااه 

 ؛الشرب املأمونة
حليااال  سااال ساااكان املناااالق احلضااارية والريفياااة عااان حتقياااق يفياااد توزياااع الت •

مكاساال يف املنااالق الريفيااة أكثاار ماان تلاا  ا ققااة يف املنااالق احلضاارية ماان 
ثي  عدد األا ا  الذين يتمتعون ابحلصول علاا ميااه الشارب املأموناةان 

ت إىل ارتفااع معادالت النماو الساكا، يف ولعل هذا يمعم ت علاا األقال جمئيااا 
 ؛احلضرية إىل جانل اهلجرة الداخليةاملنالق 

يف ثني أن اال اهات مشاجعة بوجا  عااحملت فار تامال هنااا تفااومت إقليمياة  •
هائلااة يف كاال ماان خااط األساااس واال اهااات املبل ااغ عنهااا فيمااا يتعلااق  ااذا 

 ؛ املؤار/املقياست وال سيما يف املنالق احلضرية
ادة بو ااافها حمركاااات مل يكثااار امجبااار  عااان حمركاااات تااادهور األراضاااي املعتااا •

مباارة تعوب احلصول علا مياه الشرب املأمونةت مها يشة إىل أن مثة عوامل 
أخاار  لااديها مثااة مباااار أكثااران وتتمثاال ا ركااات لااة املباااارة الااال ااااع 

 امجبر  عنها يف احلوكمةت والتعليمت والضتط السكا،ت والفقران
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ورة السابعة عشرة للجنة استعراض تنفياذ وقد ترلل األلراف يف النرر يف أثناء الد -4٠
االتفاقيااة يف هااذه االسااتنتاجات ويف املقرتثااات التاليااة  اادف باادء مشاااورات مبكاارة بشااأن 

 مشاريع املقررات الال ستحال إىل الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األلرافان
 وقد ترلل األلراف فيما يلي: -4١

 معيشة السكان املتأثرينمن أجل دعم اجلهود الرامية إىل حتسني ظروف 
تشااجيع األمانااة وااليااة العامليااة التفاقيااة مكافحااة التصااحرت ابلتعاااون مااع  )أ( 

الشااركاء الاادوليني املعنياانيت مثاال باار م  األماام املتحاادة للمسااتولنات البشااريةت وباادعم ماان 
 خرل االستعراض العلمي مان جانال هيئاة التفاعال باني العلاوحمل والسياساات التابعاة التفاقياة
مكافحااة التصااحرت علااا إعااداد توجيهااات بشااأن مبااادرات حتييااد أثاار تاادهور األراضااي الااال 
توضح الروابط احلضرية الريفية وتعمزهاا يف ااياة املطاافت  ادف الت فياف مان ثادة الفقارت 

 احلصول علا مياه الشرب املأمونةانواحلد من التفاومتت وكفالة 
ات بياااا ت املؤاااارات/املقايي  املتعلقاااة مااان أجااال موا ااالة العمااال يف ا ااااه حتساااني جموعااا

 2ابهلدف االسرتاتيجي 
علااا حتسااني إجااراءات امجباار  ونمرمماا  بتيااة  تشااجيع أمانااة االتفاقيااة أيضاااا  )ب( 

وإمكانية  2حتسني جودة جموعات بيا ت املؤارات/املقايي  املتعلقة ابهلدف االسرتاتيجي 
املؤاارات والبياا ت الفرعياة األخار  املتعلقاة عان التفاعال ماع بياا ت  املقارنة بينهاات فضارا 

 ابالتفاقية عن لريق التحسينات التالية: 
مساااااابقاا ببيااااااا ت  2ماااااالء إلاااااااكهل امجباااااار  عاااااان اهلاااااادف االساااااارتاتيجي  '1'

املؤارات/املقايي  الال تقرها االتفاقية واملستمدة من املصادر الدولية مان 
االفرتاضاااااية  أجااااال الساااااماح بتأكياااااد البلااااادان األلاااااراف هلاااااذه البياااااا ت

 ؛نها ببيا ت ولنيةت ثسل االقتضاءاالستعاضة ع أو
كفالة اع بيا ت فرعية مفيدة مان أجال تعميام القادرة علاا حتليال بياا ت  '2'

ت مثاااااال الطريقااااااة 2املؤااااااارات/املقايي  املتعلقااااااة ابهلاااااادف االساااااارتاتيجي 
األساسية املست دمة يف توليد كل مؤار/مقياست وأي عتبات ثامسة )خط 

ت الاال قاد الفقرت والدخل املتوسطت وماا إليهماا( أو لاة كلا  مان الساما
 ؛تلف ابخترف البلدانخت

التأكااد ماان أن تسااجيل البقاااع الساااخنة والبقاااع الماهيااة وامجباار  عنهمااا  '٣'
يسااااتند إىل أساااا  جترافيااااة ماااان أجاااال السااااماح بتقياااايم املواقااااع واملنااااالق 

من أن  ميكن تكيياف أدوات  ابالقرتان مع بيا ت املؤاراتان والتأكد أيضاا 
Trends.Earthالدعم مثل 

البلادان األلاراف للبقااع  ي  تدعم حتليل  (١٨)
 الساخنة والبقاع الماهيةان 

__________ 

(١٨) Trends.Earth  هرررررررو م رررررررون إضرررررررايف لنظرررررررام املعلومررررررراا اجل را يررررررراQGIS :أعداررررررره منظمرررررررا احلملررررررر  الدوليرررررررا ،
>http://trends.earth/docs/en/< . 

http://trends.earth/docs/en/
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من أجل استمرار العمل يف ا اه حتساني امجدارة الفعالاة لبياا ت املؤاارات/املقايي  املتعلقاة 
 2ابهلدف االسرتاتيجي 

موا لة تشجيع أمانة اتفاقية مكافحة التصاحر علاا تقادير القيماة العائادة  )هل( 
بر  عان البياا ت يف ااكل جادول إىل نرااحمل لإلبار  ومجدارة نراحمل لإل من نقل ما هو ثالياا 

 قواعد البيا ت قائم علا اجلترافيا ويف اكل جدولت ويتمتع ابلسمات التالية: 
خا ااية تتاايح للبلاادان االستعاضااة بطريقااة منهجيااة عاان البيااا ت املدرجااة  '1'

 ؛ابلبيا ت الولنية تلقائياا 
 قاعادة البياا ت اجلترافياة وأي قاي م ابالساتناد إىل إلاكهل ميكن توليدها كاتياا  '2'

تعاادهلا البلاادان األلاارافت مااع وجااود خااا ت اثبتة/حمااددة لتيسااة حتاادي  
 ؛دي  استكمال بقية النراحمل تلقائياا املعلومات والتحليل الرثقت مع حت

دة تعتح كات  الة إلاكهل كاتية التوليد قابلة بسهولة لشمول مواضيع جدي '٣'
 ؛بعملية امجبر 

 ياااة التولياااد قاااادرة علاااا معاجلاااة لتاااات متعاااددةت ماااع تاااوافر دعااامإلااااكهل كات '4'
 ؛أساسي للرتاة

واجهااات تطبيااق علااا الصااعيد القطااري متاثااة بلتااات متعااددة مااع خا ااية  '5'
 تتبع إضافية ملؤارات التقدحملان
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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 

 

 

 

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.  

 
 

 

 



ICCD/CRIC(17)/4 

29 GE.18-22577 

 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 

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 
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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 

 Decreasing 1 1 2 1 1 1 2 3 1 3 

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

 Decreasing 2 2 1 1 2 1 3 3 1 4 

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

 Decreasing 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 

    


