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التنمية املستدامة دون تحقيق املساواة بني الجنسني.  التنمية املستدامة لعام 2030 بوضوح عىل أنه ال ميكن تحقيق  تنص خطة 

وتحويل الوعود إىل أعامل: املساواة بني الجنسني يف خطة عام 2030، التقرير العاملي للرصد الصادر عن هيئة األمم املتحدة للمرأة 

يطرح سؤااًل: إىل أي مدى وصلنا يف تحقيق هذا التوافق اإلمنايئ الجديد إىل نتائج ملموسة للنساء والفتيات عىل أرض الواقع؟ وما 

الذي يلزم لسد الفجوات املتبقية بني الخطاب الرنّان وبني الواقع؟

ويسلط تحليل البيانات الجديد* يف التقرير الضوء عىل التمييز القائم عىل النوع االجتامعي عرب جميع أهداف التنمية املستدامة 

السبعة عرش. ويظهر استعراض األهداف الواحد تلو اآلخر أن أوجه عدم املساواة بني الجنسني - التي متتد جذورها بعمق يف جميع 

البلدان – يتسع نطاقها يف كل بعد من أبعاد التنمية املستدامة بال استثناء. اطلع عىل ملخص الهدف تلو الهدف أدناه.  

وباستخدام البيانات عىل الصعيد الجزيئ، يوضح التقرير كيف يتم استبعاد النساء والفتيات الاليت يتعرضن ألشكال متعددة ومتداخلة 

من التمييز ويُحرمن من تحقيق التقدم، وذلك عىل مستوى الدول. وتستبعد هذه الفئات من النساء والفتيات ليس فقط من الحصول 

عىل التعليم والصحة، وإمنا أيضا من الحصول عىل مقاييس الخدمات الرئيسية األخرى، مبا يف ذلك الحصول عىل املياه النظيفة والوقود 

والسكن. انظر ملخص دراسات الحالة أدناه. 

ويتطلب التصدي لهذه التحديات تقدًما هائاًل يف اإلحصاءات والتمويل والسياسات املتعلقة باملساواة بني الجنسني.  

رضورة اتخاذ إجراءات

يحدد التقرير أربعة مجاالت رئيسية للعمل وهي:

االستفادة من أوجه التآزر يف السياسات: إن متطلبات التنفيذ ضخمة – حيث إن هناك 17 هدفًا ومسائل تتعلق باملساواة . 1

بني الجنسني تتصل بكافة األهداف. وتعترب املنهجيات املتكاملة للتنفيذ محورية من أجل االستفادة من أوجه التآزر تلك 

تحسني البيانات واإلحصاءات والتحليالت املتعلقة بالنوع االجتامعي من أجل رصد التقدم املحرز لصالح النساء والفتيات . 2

 عىل نحو فعال عىل مستوى جميع األهداف والغايات

* مالحظة: البيانات املقدمة من قواعد البيانات العاملية وقد ال تعكس أحدث املعلومات عىل املستوى الوطني. وباإلضافة إىل ذلك، قد تختلف البيانات 

عن األرقام الوطنية بسبب عمليات املواءمة التي تجرى ألغراض املقارنة الدولية.

 تحويل الوعود
إىل أفعال:

املساواة بني الجنسني يف خطة 

عام 2030 للتنمية املستدامة
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ورقة الحقائق – عىل مستوى العامل
يهدد التمييز القائم عىل النوع – والذي يرضب بجذوره يف أعامق جميع البلدان - بتقويض اإلمكانيات التحويلية التي تقدمها خطة 

عام 2030 بطرق حقيقية وقابلة للقياس، وهي كام ييل:

عىل الصعيد العاملي، تظهر النساء والفتيات بصورة مكثفة بني صفوف الفقراء: حيث 

يعيش 330 مليون امرأة وفتاة عىل أقل من 1.90 دوالر يف اليوم، أي بزيادة قدرها 4.4 

مليون عن عدد الرجال.

ويف حوايل ثلثي البلدان، من املرجح أن تبلغ النساء عن انعدام األمن الغذايئ أكرث من 

حاالت اإلبالغ من جانب الرجال.

عام 2015.  بالحمل يف  مرتبطة  امرأة ألسباب  توفيت 303,000  العاملي،  الصعيد  عىل 

ويتناقص معدل الوفيات ببطء شديد لتحقيق الغاية 3.1.

إعطاء األولوية لالستثامرات والسياسات والربامج املراعية للنوع االجتامعي ملواءمة العمل مع مبادئ وقيم وتطلعات خطة . 3

عام 2030

تعزيز املساءلة من خالل وجود عمليات ومؤسسات مراعية للنوع االجتامعي من أجل ضامن اتباع منهجية متكاملة يف . 4

التنفيذ واملتابعة واالستعراض تضع املساواة بني الجنسني أساًسا للعمل. 

انظر ملخص الرتكيز عىل السياسة العامة أدناه.

القضاء عىل 
الفقر

القضاء التام عىل 
الجوع

الصحة الجيدة 
والرفاه

أو  القراءة  لتعلم  فرصة  أبًدا عىل  االبتدايئ  التعليم  فتاة يف سن  مليون   15 تحصل  لن 

الكتابة يف املدارس االبتدائية، مقارنة ب 10 ماليني صبي.
 التعليم

الجيد
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تَِعد خطة عام 2030 بوضع حد للمعوقات التي متنع النساء والفتيات من تحقيق كامل 

إمكاناتهن. ولكن هناك تحديات كبرية تنتظرنا:

1.5 يف 18 دولة، يستطيع األزواج أن مينعوا زوجاتهم من العمل. ويف 39 دولة، ال تتمتع 

البنات واألبناء بحقوق متساوية يف املرياث. وتفتقر 49 دولة إىل وجود قوانني تحمي 

املرأة من العنف العائيل. 

2.5 ذكرت امرأة واحدة من بني 5 سيدات تحت سن الخمسني بأنها تعرضت للعنف 

البدين و / أو الجنيس من ِقبل الرشيك الحميم خالل فرتة 12 شهرًا.

3.5 عىل الصعيد العاملي، تم تزويج 750 مليون امرأة وفتاة قبل بلوغ سن 18 سنة، 

وتعرضت 200 مليون امرأة وفتاة عىل األقل يف 30 دولة لعملية ختان اإلناث. 

املنزلية غري مدفوعة األجر بنسبة تصل إىل  الرعاية واألعامل  النساء أعامل  4.5 تؤدي 

مرتني ونصف ضعف املعدل الذي يقوم به الرجال.

املائة فقط من املقاعد  حتى سبتمرب 2017، مل تشغل املرأة سوى نسبة 23.7 يف   5.5

بزيادة مبقدار عرش نقاط مئوية عن عام 2000. ولكنها ال تزال دون  الربملانية، وذلك 

مستوى التكافؤ. 

6.5 استناًدا إىل البيانات املستقاة من 45 دولة، غالبيتها من بلدان أفريقيا جنويب الصحراء 

، فإن 52 يف املائة فقط من النساء الاليت ترتاوح أعامرهن ما بني 15 و49 سنة املتزوجات، 

أو الاليت ينتمني إىل اتحادات، يتخذن بحرية قراراتهن بشأن العالقات الجنسية واستخدام 

وسائل منع الحمل والرعاية الصحية.  

5 )أ( عىل الصعيد العاملي، ال تشكل النساء سوى نسبة 13 يف املائة من أصحاب األرايض 

الزراعية.

مام  النساء،  من  بكثري  أعىل  للرجال مبعدل  والتكنولوجيا  اإلنرتنت  فوائد  تتاح  )ب(   5

يخلف النساء دون إمكانية االتصال باإلنرتنت وامتالك هواتف محمولة. وتقل احتاملية 

امتالك النساء لهواتف محمولة مقارنة بالرجال، كام أن استخدامهن لإلنرتنت أقل بنسبة 

5.9 نقطة مئوية من الرجال.

5 )ج( اتخذت أكرث من 100 دولة إجراءات لتتبع مخصصات املوازنة من أجل تحقيق 

املساواة بني الجنسني.

املساواة بني 
الجنسني
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تتحمل النساء والفتيات مسئولية الحصول عىل املياه يف نسبة تصل إىل 80 يف املائة من 

املنازل التي ال تصل إليها املياه عىل مستوى العامل.

أدى تلوث الهواء يف األماكن املغلقة بسبب استخدام الوقود القابل لالحرتاق للحصول 

عىل الطاقة داخل املنازل إىل وقوع 4.3 مليون حالة وفاة يف عام 2012،  متثل النساء 

والفتيات 6 من بني كل 10 من هذه الحاالت.

املياه النظيفة 
والنظافة الصحية

طاقة نظيفة 
وبأسعار معقولة

العمل الالئق 
ومنو االقتصاد

الصناعة واالبتكار 
والهياكل األساسية

عىل الصعيد العاملي، يبلغ معدل املشاركة يف القوى العاملة بني النساء يف سن العمل 

)ما بني 25 و54 سنة( 63 يف املائة يف مقابل 94 يف املائة بني نظرائهن من الذكور. وتبلغ 

الفجوة العاملية يف األجور بني الجنسني 23 يف املائة.

متثل النساء 28.8 يف املائة من مجموع الباحثني يف جميع أنحاء العامل. ومل يتمكن من 

تحقيق التكافؤ بني الجنسني يف هذا املجال سوى دولة واحدة من بني كل 5 دول.

ترجع نسبة عدم املساواة يف الدخل والتي تصل إىل 30 يف املائة إىل عدم املساواة داخل 

األرس، مبا يف ذلك بني النساء والرجال. كام أن النساء أكرث عرضة من الرجال للعيش عىل 

أقل من 50 يف املائة من متوسط الدخل.

الحّد من أوجه 
عدم املساواة

أصبح سكان العامل أكرث حرضية، مع وجود فرص ومخاطر تواجه كل من النساء والفتيات؛ 

حيث يعيش أكرث من 50 يف املائة من النساء الحرضيات يف الدول النامية يف مساكن 

فقرية حيث يفتقرن إىل واحد عىل األقل مام ييل: الحصول عىل املياه النظيفة، ومرافق 

الرصف الصحي الجيدة، ومسكن دائم أو مساحة معيشة كافية.

مدن 
ومجتمعات 

محلية مستدامة
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يؤدي االستثامر يف وسائل النقل العام إىل فوائد كبرية للنساء الاليت ميلن إىل االعتامد عىل 

وسائل النقل العام أكرث من الرجال.

يؤثر تغري املناخ تأثريًا غري متناسب عىل النساء واألطفال، الذين من املرجح أن يبلغ عدد 

حاالت الوفاة بينهم 14 مرة ضعف عدد الرجال أثناء وقوع أي كارثة.

إن تلوث املياه العذبة والنظم اإليكولوجية البحرية يؤثر سلبًا عىل سبل معيشة النساء 

والرجال وصحتهم وصحة أطفالهم.

يف الفرتة ما بني عامي 2010 و2015، فقد العامل 3.3 مليون هكتار من مساحات الغابات. 

وتعتمد النساء الريفيات الفقريات عىل مجموع املوارد املشرتكة ويتأثرن بشكل خاص 

بنضوب هذه املوارد.

االستهالك 
واإلنتاج 

املسئووالن

العمل املناخي

الحياة تحت  
املاء

الحياة يف الربّ

يف أوقات الرصاعات، تزداد معدالت القتل، وغريه من أشكال الجرائم العنيفة، زيادة كبرية. 

ويف حني أن الرجال أكرث عرضة للقتل يف ساحة املعركة، إال أن النساء يتعرضن بشكل غري 

متناسب للعنف الجنيس ويخطفن ويتعرضن للتعذيب ويجربن عىل ترك ديارهن.

يف عام 2012، كانت املوارد املالية املتدفقة خارج الدول النامية مرتني ونصف ضعف حجم 

املعونة الواردة إليها، وتراجعت املخصصات املرتبطة بالنوع االجتامعي بالتبعية.

السالم والعدل 
واملؤسسات 

القوية

عقد الرشاكات 
لتحقيق  
األهداف
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دون استثناء أحد )دراسات الحالة(

املقصود بـ"دون استثناء أحد" هو إيصال فوائد التنمية املستدامة إىل الجميع. ويف الوقت الحارض، ويف جميع الدول، فإن النساء 

والفتيات الاليت يعانني من أشكال متعددة ومتداخلة من التمييز غالبًا ما يكنَّ أبعد ما يُكن عن ركب التنمية: 

يف الواليات املتحدة، تزيد نسبة النساء السود ومن أصل أمرييك أو من أالسكا الاليت تجاوزن سن 50 عاًما ممن يعشن يف 	 

أرس منخفضة الدخل عن متوسط باقي النساء بأكرث من 10 نقاط مئوية.

يف نيجرييا، تبلغ احتاملية زواج النساء الريفيات ذوات الدخل املنخفض من أثنية الهوسا قبل بلوغهن سن الثامنة عرشة من 	 

العمر مثانية أضعاف النساء الحرضيات ذوات الدخل املرتفع من اليوروبا.

يف باكستان، تصل إمكانية عدم حصول أفقر النساء والفتيات عىل الوقود النظيف يف املناطق الريفية يف البنجاب إىل 200 	 

مرة ضعف أغنى النساء والفتيات الحرضيات من األوردو.

كولومبيا، تصل احتاملية عدم حصول أفقر نساء الشعوب األصلية يف املناطق الريفية عىل الرعاية الصحية املاهرة إىل أكرث 	 

من 300 مرة ضعف النساء الاليت ال يتصلن بأي عرق ويعيشن يف أغنى األرس يف املناطق الحرضية. 

السياسات العامة تحت املجهر

االستفادة من أوجه التآزر بني السياسات

العديد من  املبكرة وبأسعار معقولة يف تحقيق  الطفولة  الجيدة يف مرحلة  التعليم والرعاية  ميكن أن تسهم االستثامرات يف توفري 

الغايات واألهداف املتعلقة بالنوع والطفل يف خطة عام 2030 من خالل تقليص الوقت الذي تقضيه النساء يف الرعاية غري مدفوعة 

االستعداد  )الغاية 8.5( وتعزيز  العمل  زيادة فرص حصولها عىل  املرأة من  5.4(، ومتكني  )الغاية  إىل خارج األرسة  األجر وتحويله 

للمدرسة )الغاية 4.2(. 

رضورة توافر بيانات عاملية مرتبطة بالنوع االجتامعي

تؤدي الثغرات يف البيانات املتوافرة عن النوع االجتامعي وعدم وجود البيانات املوجهة إىل صعوبة تقييم ورصد اتجاه ووترية التقدم 

بالنسبة للنساء والفتيات. وال يتجاوز توافر البيانات الالزمة للرصد العاملي للمؤرشات املتعلقة بالنوع نسبة 26 يف املائة. وما مل يتم 

تعميم دمج منظور النوع االجتامعي يف االسرتاتيجيات اإلحصائية الوطنية، ستستمر ندرة البيانات املتعلقة بالنوع االجتامعي. 
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إعطاء األولوية لالستثامرات والسياسات والربامج املراعية ملنظور النوع االجتامعي 

إعطاء األولوية لالستثامرات التي تراعي النوع االجتامعي من األمور العالية اإلنتاجية. ففي جنوب أفريقيا، عىل سبيل املثال، تشري 

التقديرات إىل أن استثامر سنوي إجاميل قدره 3.2 يف املائة من الناتج املحيل اإلجاميل يف التعليم والرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة 

لن يؤدي فقط إىل تغطية شاملة لجميع األطفال الذين ترتاوح أعامرهم ما بني 0-5 أعوام، ولكن أيضا يوفر 2.3 مليون فرصة عمل 

جديدة، كام يؤدي إىل رفع معدالت توظيف اإلناث بنسبة 10.1 يف املائة. 

امللحق
مالحظة: ميثل ما ييل مجموعة مختارة من األمثلة التوضيحية عىل مستوى العامل. قد تكون البيانات الخاصة بكل دولة متاحة. 

إذا كنت مهتاًم بالبيانات الخاصة بكل دولة، يرجى التواصل معنا عرب املوقع التايل: gender.data@unwomen.org باستخدام 

سطر املوضوع "تقرير أهداف التنمية املستدامة".
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نسبة األشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر املدقع بحسب الجنس 
والعمر – 2009-2013ب

الفجوة بني الجنسني يف انتشار األمن الغذايئ يف منطقة شامل أفريقيا وغرب 
آسيا 2015-2014

املصدر: حسابات البنك الدويل باستخدام قاعدة البيانات العاملية جلوبال ميكرو 2017.

 مالحظات:
أ – أفراد يعيشون بدخل أقل من 1.90 دوالر يف اليوم.

ب - تشري البيانات إىل أحدث البيانات املتاحة لعدد 89 دولة نامية خالل الفرتة املحددة

التجمعات اإلقليمية ألهداف التنمية 

املستدامة

النسبة املئوية لإلناث الاليت يعانني 

من انعدام األمن الغذايئ

النسبة املئوية للذكور الذين 

يعانون من انعدام األمن الغذايئ
الفرق بني اإلناث والذكور

2.7-8.210.9أسرتاليا ونيوزيلندا

0.3-8.48.7رشق وجنوب رشق آسيا

56.756.10.6بلدان أفريقيا جنويب الصحراء 

9.08.01.0أوروبا وأمريكا الشاملية

28.826.82منطقة شامل أفريقيا وغرب آسيا

30.828.02.8أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

28.224.53.7وسط وجنوب آسيا

23.922.41.5العامل
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إناث ذكور 

القضاء عىل الفقر

القضاء التام عىل 
الجوع

املصدر: حسابات هيئة األمم املتحدة للمرأة استناًدا إىل بيانات الدراسة االستقصائية ملنظمة األغذية والزراعة بشأن مقياس انعدام األمن الغذايئ )2015-2014(.

مالحظات: يقيس هذا املقياس نسبة األفراد من السكان األصليني الذين عانوا من انعدام األمن الغذايئ مبستويات معتدلة أو حادة خالل الفرتة املرجعية البالغة 12 شهرًا. ويستند التحليل إىل بيانات 
من 141 دولة جمعتها منظمة األغذية والزراعة FAO(( يف سياق مرشوع أصوات الجياع عام 2017.
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معدل الدخول عىل اإلنرتنت بحسب الجنس واملنطقة - 2017

التجمعات اإلقليمية ألهداف التنمية املستدامة
نسبة مستخدمات اإلنرتنت من اإلناث من إجاميل 

عدد اإلناث بني السكان 2017

نسبة مستخدمي اإلنرتنت من الذكور من إجاميل 

عدد الذكور بني السكان 2017

53.756.9أسرتاليا ونيوزيلندا

41.544.6وسط وجنوب آسيا

27.842.0رشق وجنوب رشق آسيا

75.282.0أوروبا وأمريكا الشاملية

66.765.2أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

55.359.5منطقة شامل أفريقيا وغرب آسيا

53.756.7أوقيانوسيا )باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا(

18.424.6بلدان أفريقيا جنويب الصحراء

44.750.6العامل

املصدر: االتحاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية 2017 - حقائق وأرقام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 2017 جنيف: االتحاد الدويل لالتصاالت.

مالحظة: تشري معدالت انتشار اإلنرتنت إىل عدد النساء والرجال الذين يستخدمون اإلنرتنت كنسبة مئوية من مجموع السكان من اإلناث والذكور.

املساواة بني 
الجنسني

نسبة النساء والفتيات الاليت ترتاوح أعامرهن ما بني 15 و49 سنة ويعشن يف 
األحياء الفقرية 2010-2003

الدولة
املعايري األربعة 

كاملة

ثالثة فقط من املعايري األربعة )عدم وجود مصادر 

جيدة للمياه، وعدم وجود مرافق رصف صحي 

جيدة، والزحام الشديد، وعدم كفاية املساكن

معيار واحد عىل 

األقل
عام االستقصاء

2008-00.0324.6109ألبانيا

1.443.6759.42011أنجوال

00.1931.142010أرمينيا

0.624.0784.252006اذربيجان

0.143.9760.752014بنجالدش

2.1610.471.342011بنني

0.583.0852.362008دولة بوليفيا متعددة القوميات

0.463.1350.182010بوركينا فاسو

0.342.349.482012بوروندي

N/A3.7861.342014كمبوديا

مدن 
ومجتمعات 

محلية مستدامة
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الدولة
املعايري األربعة 

كاملة

ثالثة فقط من املعايري األربعة )عدم وجود مصادر 

جيدة للمياه، وعدم وجود مرافق رصف صحي 

جيدة، والزحام الشديد، وعدم كفاية املساكن

معيار واحد عىل 

األقل
عام االستقصاء

0.814.1847.532011الكامريون

2014-5.3124.7884.9915تشاد

0.050.3216.292015كولومبيا

0.697.0472.562012جزر القمر

2011-0.364.0870.2412الكونغو

2011-0.22.4164.2312ساحل العاج

2013-4.515.4881.0214جمهورية الكونغو الدميقراطية

00.2124.652013جمهورية الدومينيكان

2.5523.2180.882011إثيوبيا

0.332.0854.62012الجابون

0.110.9453.862014غانا

0.281.0752.972012غينيا

00.2541.772009غيانا

0.584.0963.82012هاييتي

2011-0.294.2363.112هندوراس

0.445.3868.212005الهند

0.342.4646.992012إندونيسيا

0042.62012األردن

2.144.4652.862015كينيا

00.340.82012الجمهورية القرغيزية

0.171.2840.022014ليسوتو

1.598.1875.862013ليربيا

7.0517.8583.782013مدغشقر

16-0.031.243.32015ماالوي

0048.792009املالديف

0.694.2757.212012مايل

00.327.82005مولدوفا

04-0.060.0722.182003املغرب

3.912.8465.382011موزمبيق

0.555.0950.182013ناميبيا
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الدولة
املعايري األربعة 

كاملة

ثالثة فقط من املعايري األربعة )عدم وجود مصادر 

جيدة للمياه، وعدم وجود مرافق رصف صحي 

جيدة، والزحام الشديد، وعدم كفاية املساكن

معيار واحد عىل 

األقل
عام االستقصاء

0.495.15612016نيبال

0.449.0466.482012النيجر

1.224.9462.262013نيجرييا

13-0.11.4769.492012باكستان

0.321.8252.762013الفلبني

0.685.2956.312010رواندا

09-0.4418.6387.152008ساو تومي وبرينسيب

0.392.8846.82015السينغال

0.894.6668.842013سرياليون

07-0.311.2347.042006سوازيالند

01.4661.482012طاجيكستان

10-1.86.6852.592009تيمور الرشقية 

14-0.241.9858.842013توجو

3.386.9365.942011أوغندا

00.1630.842007أوكرانيا

2.111.9771.932010جمهورية تنزانيا االتحادية

0.410.9739.342005فيتنام

0.062.0661.022013اليمن

1.45.9463.512013زامبيا

0.050.3136.22015زميبابوي

املصادر: حساب هيئة األمم املتحدة للمرأة استناًدا إىل بيانات دقيقة من الدراسات االستقصائية الدميوغرافية والصحية )DHS( يف 60 دولة نامية، أحدث سنة متوافرة.

مالحظات: يصنف املؤرش رقم 1/1/11 من أهداف التنمية املستدامة “األرس الفقرية" باعتبارها األرس التي تستويف معياًرا واحًدا عىل األقل من أصل خمسة معايري وهي: -1 عدم توافر مصادر مياه 
جيدة - -2 عدم توافر مرافق رصف صحي جيدة – -3 عدم وجود مساحة كافية للمعيشة- -4 غياب املسكن املتني 5-- غياب أمن الحيازة. وتستخدم هذه املعايري التعريف الدويل "ألرس األحياء 
الفقرية" عىل النحو املتفق عليه من قبل برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية - الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة - األمم املتحدة للمدن. بيد أنه من الناحية العملية، ال توجد منهجية لقياس 
أمن الحيازة؛ وبالتايل يتم تقييم حالة األحياء الفقرية باستخدام املعايري األربعة األوىل فقط. واستخدمت عينة من النساء والفتيات الاليت ترتاوح أعامرهن بني 15 و49 عاًما يف جميع الدول باستثناء 

فيتنام، التي تستند إىل بيانات عن النساء الاليئ ترتاوح أعامرهن بني 18 و49 سنة.
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النسبة املئوية لسكان الحرض الذين يعيشون يف األحياء الفقرية 

20142000املنطقة

0.030.03اسرتاليا ونيوزيلندا

31.8946.05دول وسط وجنوب آسيا

27.5538.23دول رشق وجنوب رشق آسيا

59.0067.11البلدان النامية غري الساحلية

21.2629.31أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

62.1677.97البلدان األقل مناًء

0.100.10أمريكا الشاملية وأوروبا

24.1524.19أوقيانوسيا )باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا(

55.9965.04بلدان أفريقيا جنويب الصحراء

22.0623.11منطقة غرب آسيا وشامل أفريقيا

22.7728.42العامل

مدن 
ومجتمعات 

محلية مستدامة

املصدر: برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية  2017.


