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 القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى 
   

 ( 2027- 2018تنفيذ عقد األمم المتحدة الثالث للقضاء على الفقر )   
  

 تقرير األمين العام  
  

 موجز  
ال عمر ر، اج الةمالع ال امع   ــا لمت،دال المح    حو 75/230يتضــــمن الا الت، ا م الم،دم م اســــت  الــ

ــا) عم  الف،  ) ( ولمثغ ات والتحديات التي اعت لــــــــــــت 2027-2018تنفيل ع،د األمم المتحدة الثالث لم،ضــــــــــ
( واالســــــــــتةارع ل ال واناق  الت، ا   19-ك جائحع م ض  ي وس كوجو ا )كو يدســــــــــبيد الا الت،دالم رما  ي  ل

 لالسلاسات االجتماعلع الشاممع ال املع إل  إعادة البنا) رشكد أ ضدم وا،دال توصلات رشأن السلاسات
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 مقدمة  -   أول  
د ع،د األمم المتحدة الثالث لم،ضــــــا) عم  الف،  ) - 1 ( وخطع عممه المشــــــت كع  ين  2027-2018شــــــكم

ــتدامع  ــ،ع   دت تنفيل خطع التنملع المســــــــــ ــد اتما  إج ا)ات منســــــــــ الوكاالت عم   طاق المنظومع منب ا لحشــــــــــ
د الثـالـثم رمـا  ي  ل وا  ض اـلا الت، ا  ت،يلمـا لمثغ ات والتحـديـات والت،ـدال المح    حو تنفيـل ال ،ـ 2030 ل ـاال

( واالســــــــــــــتةـاـرع ل ـام كمـا ي  ض ال مـد اـلل  الــــــــــــــطم ـت ـره 19- ـلك جـائحـع م ض  ي وس كوجوـ ا )كو ـيد
منظومع األمم المتحدة لتنفيل خطع ال مدل واتضــــمن الت، ا  مناقشــــع لمســــلاســــات االجتماعلع الشــــاممع الر مع 

 ع ال امع لكي تنظ   ي الإلعادة البنا) رشكد أ ضدم وُامَتتم  ت،ديم توصلات إل  الةمال 
  

 التقدم نحو القضاء على الفقر والحد من عدم المساواة  -  ثانيا  
 ( 1) فقر الدخل -  ألف 

 العالم  -   1 

طوال ع،ود من الزمنم أح   ال الم ت،دما ممحوظا  حو الحد من  ،  الدخدم وقد تح،ق  لك أســاســا   - 2
 مدان شـ ق سسـلا وجنوش شـ ق سسـلا الل  تح،ق رفضـد  مواا رفضـد اال مفاض الكبي   ي م دالت الف،   ي  

االقتصــاد  المط دل وا مفع عدد األشــماذ اللين يالشــون  ي  ،  مدقم  ي جملم أ حا) ال المم أ  تحت  
  مميون  ي 696إل    1990مميون  ي عاال   1  912دوالج  ي اليوالم من   1,90خط الف،  الدولي المحدد  ــــــــــــــ  

ا الت،دال  دأ يتباطأ خرل الســــــــنوات ال،ميمع المالــــــــلعل وخرل الفت ة  ين عامي ل غي  أن  ســــــــق ال2017عاال 
ســــــــــــــنواـــــام 2015و    1990 واحـــــدة  م واـــــع  من  ،طـــــع  رـــــأكث   المـــــدقم  لمف،   ال ـــــالمي  الم ـــــدل  ا مفع  م 

م ا مفع الم ـدل ـرأقـد من  صــــــــــــــ   ،طـع  2015 ي المـاـئعل ولكن ر ـد عـاال  10,1المـاـئع إل     ي 36,2 من
 ل2017 ي المائع  ي عاال  9,3للصد إل  م واع  ،ط سنواام 

م اســــــــــــــتم ت م ـدالت الف،  المـدقم  ي اال مـفاض  ي سســـــــــــــــلا وأوجوـبا  2019و  2015وبين عـامي  - 3
الشـــــ ألع وأ  انلا جنوش الصـــــح ا) الكب قل و ي الم،ا دم اجتف ت تمك الم دالت  ي الشـــــ ق األوســـــط وشـــــمال  

اعـات( و ي أم اكـا الرتينلـع ومنط،ـع البح  الكـاجابي )ي زق  لـك أ  انلـا )من ج ا) تـأري  البمـدان المنكوبـع رـالنز 
 البوللفاجاع((ل -أساسا إل  االجتفاع الل  ش دته كد من الب ا اد و نزوار )جم وجاع 

ال نبات ال،ائمع من قبد المارمع أماال تح،يق أادات التنملع المستدامعم  19-وقد عز ت جائحع كو يد - 4
لمســــــاواة ال لكملعل  ،د أر،مت الةائحع كااد النظم الصــــــحلع  ي جملم أ حا) ال الم رما  ي  لك أشــــــكال عدال ا

ــ كات   ــلع إل  حد كبي غ وأدت إل  إغرق المداجس والشـ ــاسـ ــحلع األسـ ــببت  ي ت طيد خدمات ال عايع الصـ وتسـ
 المغ والمصــا مم وت كت مريين الترميل خاجا المدجســعم وأرم ت عم  ســبد مالشــع  صــ  ال،وق ال اممع  ي ال

 __________ 

ــلت (1)  ــع     ُأخـ ــاللـ ــادج التـ ــا من المصــــــــــــــ ــع انـ مـ ــدم ــات الم،ـ ــالي   PovcalNet databaseالم مومـ ــع عم  ال ارط التـ ــاحـ ــات متـ ــا ـ البلـ ــدة  ــاعـ م وقـ
http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povOnDemand.aspx و    غNishant Yonzan and others, 

“Available data and estimates of the impact of the COVID-19 pandemic on global poverty” قع م واي وج
(  2027- 2018)   ُع لـــت أرنا) اجتماع   اق المب ا) المشـــت ا  ين الوكاالت الم ني  تنفيل ع،د األمم المتحدة الثالث لم،ضـــا) عم  الف،  

 ,Income“ (غ و 2020)منشـــــــوجات األمم المتحدةم   2020غ وت، ا  أقد البمدان  موًا ل اال  2021أياج/مايو    27- 24الم ،ود خرل الفت ة  

poverty and unemployment”   ــالي ــاحـــع عم  ال ارط التـ  /https://dgff2021.unctad.org/sids-challengesم والورل،ـــع متـ

social-development-issues/income-poverty-and-employment/ ل 

http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povOnDemand.aspx؛
http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povOnDemand.aspx؛
http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povOnDemand.aspx؛
https://dgff2021.unctad.org/sids-challenges/%20social-development-issues/income-poverty-and-employment/
https://dgff2021.unctad.org/sids-challenges/%20social-development-issues/income-poverty-and-employment/
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وتســــببت  ي تفاقم مشــــكمع البطالع ومســــتواات الديون الم تف ع من قبدغ وماجســــت لــــغطا غي  مســــبوق عم  
  ظم الحمايع االجتماعلعل

ال المح    حو تنفـيل خطـع عـاال   - 5 ــا) عم   2030ومن ج ا) الةـائحـعم حـاد الت،ـدم وال ،ـد الـثالـث لم،ضــــــــــــ
يواجه تحديات  2030عم  الف،  رحمول عاال   الف،  عن مســاج ل وعم  وجه المصــوذم أصــبا ادت ال،ضــا)

ــي  الت،دي ات إل  أن الةائحع أوق ت عددا  20اائمعل  ،د اجتفم م دل الف،  المدقم ألول م ة منل  عامال وتشـــــــــ
م كـان أكث  2020مميون شــــــــــــــم  إلــــــــــــــا ي  ي اوة الف،  المـدقم  ي عـاال  124مميون و   119يت اوح  ين  

  ي المائع من م  ي جنوش سسلال 60   حو  صف م من النسا) والفتلاتم واال  من

ــا ل عما إ ا كان  -   6 ــلع إل  التســــــ ــتواات الدخد والث وة عم  مدق ال ،ود الثررع المالــــــ وأدق اجتفاع مســــــ
دوالج  ي اليوالم الل  ي كس خط الف،  الوطني النمو جي أل ،  البمدانم كافلا   1,90مؤش  خط الف،  المحدد  ــــ 
ف،  ولتد ي مسـتواات المالشـعم وال سـلما  ي البمدان المتوسـطع الدخدل واال  حوالي  لل كس الصـوجة الحنلنلع لم 

دوالجات  ي اليوالم والا الـ دد سخل  ي اال ديادل   3,20دوالج و   1,90 ميون شـــــــــــــم  عم  مـبال  تت اوح  ين   1
 جدال  فم واال  اؤال) األشماذ  ي أولاع اشع لمغايع ألن احتمال وقوع م  ي   ارن الف،  المدقم م ت 

 
 أفريقيا، وأقل البلدان نموًا، والدول الجزرية الصغيرة النامية  -   2 

 ةحـت أ  انلـا  ي الحـد من  ،  الـدخـدم ولكن  وتي ة أرطـأ ركثي  من المنـاطق النـاملـع األخ قل  في  - 7
 أ  انلا جنوش الصـــــــــح ا) الكب قم ا مفع م دل الف،  المدقم رأقد من  صـــــــــ   ،طع م واع  ،ط ســـــــــنواا منل

ل وتســةد المنط،ع دون 2018 ي المائع  ي عاال  40,4م حيث ظد مســت، ا  ي مســتوق م تفم  م   1990 عاال
اإلقململع أعم   ســـن من الف،  المدقم  ي ال المم وبســـبن النمو الســـكا ي الســـ ام  ي ام  اد عدد ســـكا  ا اللين 

م ولللك 2018ع  ي عاال مميون  ســم 436إل    1990مميون  ســمع  ي عاال  281يالشــون  ي  ،  مدقم من 
أصـــــبحت ال  المنط،ع موطنا ألكث  من  صـــــ  مةموع الســـــكان اللين يالشـــــون  ي  ،  مدقمل و  ا تواصـــــد  
اال مفاض التاجامي لم دل  مو اقتصاداام  ر ُيتوقَّم أن تتمكن المنط،ع دون اإلقململع من ال،ضا) عم  الف،  

ــ ما لم ي تفم متوســـط م دل     2030المدقم رحمول عاال    ي المائع  7مواا االقتصـــاد  إل  ما  وق  ســـبع الـــــــــــــــ
سـنواًا المحددة  ي أادات التنملع المسـتدامعم و لك من خرل  اادة كبي ة  ي االسـتثماجات المولمدة لمنمو و عادة 

ــالا أكث  الف ات  ، ال و ي عاال   ــا ي   19-م أدت أ مع كو يد2020تو ام كبي ة لمدخد لصــــ إل  وقوع عدد إلــــ
 مميون شم م حسن الت،دي اتم  ي اوة الف،  المدقم  ي أ  انلال 34مميون و  32يت اوح  ين  

و ي أغمبلـع أقـد البمـدان  موًام ا مفضـــــــــــــــت م ـدالت الف،   بط)م ولكن م ـدالت الف،  المـدقم ظمـت   - 8
م 19-ل وحت  قبــد حـدوز أ مـع كو يــد2019 ي المــائـع  ي عـاال    32,2م تف ــع  ي ــام حيــث  مغــت  ســــــــــــــبت ــا  

متوســـــط النمو االقتصـــــاد  ألقد البمدان  موًا أد   ركثي  من المســـــتوق المطموش )أ   مو النات  المحمي   ظد
 ي المائع( لكي تتمكن تمك البمدان من ال،ضـا) عم  الف،  المدقم رحمول   7اإلجمالي سـنواا  نسـبع ال ت،د عن  

د النمو االقتصـــــــــــاد  ألقد البمدان  م2030عاال  وًا ا مفالـــــــــــا كبي ا من  ســـــــــــبع ل وب د حدوز األ معم ســـــــــــةم
ــ ان األول/أكتوب    ي 5 ــبع   2019المائع  ي تشــــ ــ ان األول/أكتوب    0,4-إل   ســــ ل  2020 ي المائع  ي تشــــ

 ي المائع  ي المتوسـط    35,2وأدق الا ال كود االقتصـاد  إل  اجتفاع  ي  سـبع الف،  المدقم  ي ا لتصـد إل  
يون شــــــــم  يالشــــــــون  ي  ،  مدقمل واةن اتما  تدا ي   مم  32م واو ما ي كس  اادة تفوق 2020عاال   ي

ســلاســاتلع ر يدة المدق لمســاعدة أقد البمدان  موًا عم  تح،يق  مو اقتصــاد  أســ ع ركثي  ي،ت ن  ت،مل  كبي   
  ي أشكال عدال المساواة لكي ال تتمم  تمك البمدان عن ال كنل
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  من المتوســــط ال المي عند اســــتمداال عدة ومم أن الدول الةزجاع الصــــغي ة الناملع تحتد م تبع أعم - 9
م،ايلس اجتماعلع مثد م دل وفلات ال لـم واألطفالم  نن اقتصـادات ام التي ت تمد كثي ا عم  السـلاحع وعم  

ــادجات المدماتم قد تضـــــ جت رشـــــدة من الةائحعل  في عاال   د النات  المحمي اإلجمالي لتمك 2020صـــ م ســـــةم
ج  نسبع   ي المائع  ي  مدان  املع أخ قل و تلةع  3,3ي المائع م،اج ع را مفاض قدج     9البمدان ا مفالا ُي،دَّ

 ل2020 ي المائع من ساعات عمم ا  ي عاال  8لللكم  ،دت تمك البمدان حوالي 
 

 ( 2) الفقر غير المتصل بالدخل -  باء 
اق  ل واتضـــــــــا أن  ط2030إن ادت ال،ضـــــــــا) عم  الف،  رةملم أر اد  او أحد أادات خطع عاال  - 10

الف،  أوســم عند ألاســه راســتمداال دليد الف،  المت دد األر ادم الل  ينظ  إل  أر د من الدخد للشــمد مؤشــ ات  
غي   ،ـديـع لمح مـان الـل  ي ـا ي منـه النـاس  ي حلـات م اليوملـعم مثـد الحصــــــــــــــول عم  الملـا  ا منـع والت ملم  

 ي المائع   22 ميون شم م   1,3عم كان  مدان  امل  107والك  با) والغلا) وست خدمات حيواع أخ قل  في  
ــلام ي ا ون من الف،  المت دد األر اد  ــح ا) الكب ق وجنوش سســــ ــا  ي أ  انلا جنوش الصــــ ــاســــ ــون أســــ من م يالشــــ

ل وكان أكث  من رمثي اؤال) األشـــــــماذ يالشـــــــون  ي  مدان متوســـــــطع الدخد وكان  صـــــــف م  2020عاال   ي
 مدا  75 مدا من أصــد    65ت دد األر اد ا مفالــا كبي ا  ي األطفالل وقد ســةمت مســتواات دليد الف،  الم من

 مدا عم  المســـاج   47ل ولو تواصـــمت تمك االتةاااتم لكان 2019  و 2000تتو   رشـــأ  ا  لا ات  ين عامي 
 مدام  18م  ي حين ا ح ت  2030و    2015المؤد  إل  خفع الف،  المت دد األر اد إل  النص   ين عامي 

ــاجل و ي عاال  مدا  ي أ  ا  14من ا   م كا ت منط،ع أ  انلا 2020نلا جنوش الصـــــــح ا) الكب قم عن  لك المســـــ
جنوش الصـــــــــــح ا) الكب ق تضـــــــــــم أعم   ســـــــــــبع م واع من الســـــــــــكان اللين ي ا ون من الف،  المت دد األر اد  

 مميون من م ينلمون  ي المناطق ال افلعل وُاتوقم أن ت،وض  466مميون  ســــمعم كان   558المائعم أو    ي 55
ــدـيد عم  ارنين   الةـائحـع الت،ـدال المح    حو الحـد من الف،  المت ـدد األر ـاد  ي أ  انـلا من ج ما) ـتأري اـا الشــــــــــــ

 مؤش اته اما التغليع ومتار ع الدجاسعل من

وقد اجتف ت م دالت الةوع المزمن والحادم مد وعع أســــاســــا رالنزاعات وحاالت ا  داال األمن الطوامع   - 11
(م وتغي  المناخ واألحوال  19-قتصــاديع )رما  ي  لك الصــدمات المتصــمع رةائحع كو يداألمدم والصــدمات اال

الةواع ال،صـــوقم وا  اتل واجتفم عدد األشـــماذ اللين كا وا  ي مواج ع أ مع غلائلع أو أســـوأ )حالع طواج  
 مدا  55مميون شـــــــــم   ي    155إل  حوالي   2019مميون شـــــــــم   ي عاال   134,7أو كاجرع/مةاعع( من 

 ي المائع  63ل وال تزال أ  انلا ال،اجة األكث  تضـــــ جا من األ مات الغلائلعم حيث تؤو   2020 قملما  ي عاال و 
ــوأ  ي عاال  م ر د 2020من إجمالي عدد األشـــــــــــــماذ  ي ال الم اللين كا وا ي ا ون من أ مع غلائلع أو أســـــــــــ

 ل2019 ي المائع  ي عاال  54كا ت  سبت م تبم    أن
 

 __________ 

مــع انــا من المصــــــــــــــــادج التــاللــع    (2)   UNDP and Oxford Poverty and Human Developmentُأخــلت الم مومــات الم،ــدم

Initiative, Global Multidimensional Poverty Index 2020: Charting Pathways out of Multidimensional 

Poverty – Achieving the SDGs (2020)  غ و Food Security and Information Network and Global Network 

against Food Crises, Global Report on Food Crises 2021 (Rome, 2021)ل 
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 ( 3) ةعدم المساوا -  جيم 
م كا ت أشــــكال عدال المســــاواة االقتصــــاديع والصــــحلع والةنســــا لع 19-قبد ا دالع أ مع جائحع كو يد - 12

ــاديع م تف ع رالف د داخد البمدان  ــاواة االجتماعلع واالقتصــــــ ــكال عدال المســــــ وال م اع والت ململع وغي اا من أشــــــ
 ،  مدقم الض   م،اج ع رال مال البالغينم  والمناطق وفلما  ين ال وابم  احتمال أن يال  ال مال الشباش  ي  

 ي المائع من األشــــــــماذ المح ومين من الك  با)  ي المناطق ال افلعل كما أن  ســــــــن النســــــــا)  85واال  
ــميل واال  رررع أجباع األطفال اللين ي ا ون   ــاد غي  ال ســ ــبي  ي االقتصــ ــكد غي  تناســ والفتلات م تف ع رشــ

الت،زُّال  ي منط،تين  ،ط امـــــا   )من  سســــــــــــــلـــــا  الكب ق   39جنوش  الصــــــــــــــح ا)  وأ  انلـــــا جنوش  المـــــائـــــع(   ي 
المـائـع(ل وبســــــــــــــبـن طـائفـع من ال وامـد المتـداخمـعم أدت األ مـع النـاجمـع عن الةـائحـع إل  تفـاقم اـل    ي 36)

عدال المســاواة وكشــفت عن ا  ولــوح أكب م مما يزاد من صــ وبع الو ا) رال  د الل  قط ه ال الم  األشــكال من
ــدال ت ا   ــا تمكمن أغن  ر ـ ــنل وبينمـ ــا عن ال كـ ــن والوصــــــــــــــول أوال إل  من ام أشـــــــــــــــــد تممفـ ــد خم  ال كـ أحـ

 ي غضــــون تســــ ع أشــــ  م  19-ال الم من ت واع خســــائ ام الناجمع عن جائحع كو يد شــــم   ي 1 000
يحتــاا أ ،  النــاس  ي ال ــالم إل  أكث  من ع،ــد من الزمن لمت ــا ي من األر  االقتصــــــــــــــــاد  لمةــائحــعل   قــد

 ميون دوالج عم  األقـــد( أكث    540ر وة البميو ي ات  ي ال ـــالم منـــل ظ وج الةـــائحـــع ) لزاـــادة  يا أن كمـــا
 ميون دوالج لمـدة عاال( لمســــــــــــــاعدة جملم الضــــــــــــــ ـفا) عم  تـفاد  الوقوع   88كافـلع لتغطـلع المبم  الر ال ) من
ــا لد م رمن ج عتين من الم،اح لمةملم )  ي ميون دوالج(ل وتبين      141,2  ارن الف،  رســـــــــــبن الةائحع وأيضـــــــــ

اتملت الحكومات إج ا)ات صـــــاجمع لمحد من عدال المســـــاواةم  ســـــتتســـــن  ال ودة إل   عمملات حســـــا لع أ ه إ ا
 مستواات الف،  قبد وقوع األ مع  وتي ة أس ع ركثي ل

ــاواة االجتمـاعـلع التي ت تـبت عمي ـا سـراج  - 13 و ي كـد  ـمد ت، اـبام تســــــــــــــبـبت األ مـع  ي تفـاقم عـدال المســــــــــــ
مت األ مُع وتي ة التحول ال المي  حو االقتصــــــاد  اجتم اعلع واقتصــــــاديع ســــــي ع لمغايعل   م  ســــــبيد المثالم عةم

ال قميل غي  أ  ا كشــفت أيضــا عن الفةوة ال قملع الواســ ع ال،ائمع داخد البمدان وفلما  ين ا عم  حد الســوا)ل 
  إل ت  ت أعم  رم تين ت، ابا  يم كا ت  ســــــــــبع األســــــــــ  التي لدي ا إمكا لع الحصــــــــــول عم  ا2019 في عاال 

 ي المائع عم  التواليل وكا ت  37و  72المناطق الحضـــ اع مما اي عمله  ي المناطق ال افلع  حيث  مغت 
المائع عم     ي 48و  55النسـبع أيضـا أعم   ي صـفوت ال جال من النسـبع  ي صـفوت النسـا)  حيث  مغت 

ــ اع   ــغي ة  ي البمدان المت،دمع التواليل وكا ت الفةوات  ين المناطق الحضــــــ ــا لع صــــــ وال افلع والفةوات الةنســــــ
النموم ولكن ا كا ت ممحوظع  ي البمدان الناملعل وت،مد أشكال عدال المساواة من حيث الحصول عم  اإل ت  ت 
واالســــــت داد ال قمي من قدجة أجزا) كبي ة من ال الم عم  االســــــتفادة من التكنولوجلا التي تســــــاعد عم  الت امد 

 لةائحع من حيث الت مم وال مد عن ُر دم وكللك عم  الحصول عم  االستح،اقات االجتماعلعلا مم

م حيث ال تتاح 19-واوجد تفاوت كبي   ين المناطق من حيث التغطلع رالم،احات المضــــــــــادة لكو يد - 14
إمكا لع الحصــــــول عم  الم،احات عم   طاق واســــــم إال  ي البمدان الغنلع  ،طل   م  ســــــبيد المثالم  ي وقت  

م،اج ع رمتوسـط يبم    شـم   ي أ  انلام  100كتارع الا الت، ا م لم ُي ط سـوق حوالي ج عتين من الم،اح لكد 

 __________ 

-Department of Economic and Social Affairs, “Impact of COVID   ُأخلت الم مومات الم،دممع انا من المصادج التاللع  (3) 

19 on SDG progress: a statistical perspective”, Policy Brief No. 81 (August 2020)  غ وEsmé Berkhout 

and others, The Inequality Virus (Oxford, Oxfam International, January 2021)  و  andغ  E/2021/60غ 

International Telecommunication Union, Measuring Digital Development: Facts and Figures 2020 

(Geneva, 2020) ل 

https://undocs.org/ar/E/2021/60
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شـم   ي البمدان الم تف ع الدخدل وكا ت  سـبع سـكان أ  انلا الحاصـمين عم  التطالم  100ج عع لكد  68
 ي المائعل ومم  لكم ولضـمان ا ت ا  االقتصـاد ال المي عم   طاق واسـم وبشـكد شـامدم  2الكامد أقد من 

م ألن  لك سـلسـاعد عم  اكتسـاش مناعع جماعلع  يةن الت ةيد رنتاحع إمكا لع حصـول الةملم عم  الم،احات
 وسلسما رنعادة  تا واست نات األ شطع االقتصاديعل

ــبع  - 15 ــاد   ين البمدانل فب د ا كما   نســـــــــ ــتوق الت ا ي االقتصـــــــــ ــا  ي مســـــــــ واوجد تفاوت كبي  أيضـــــــــ
م 2021ع  ي عاال  ي المائ  5,4م ُيتوقمم أن ينمو االقتصاد ال المي ا ن  نسبع 2020المائع  ي عاال   ي 3,6

و لك رفضــــد النمو االقتصــــاد  ال،و  الل  ح،،ته الصــــين والواليات المتحدة األم اكلع  تلةع لحمرت التمنلا 
ــاد  ي  ينك البمدينل 19-الســـــــ ا ع لـــــــد كو يد مع و عادة  تا االقتصـــــ ــافلع الم،دم م والحوا ز الضـــــــ ابلع اإللـــــ

 ــديــد من البمــدان التي تكــا ا من أجــد احتوا) الموجَتين أن الةــائحــع لم تنتــه، ر ــُدم حيــث ال يزال انــاا ال غي 
الثا لع والثالثعل وبالنســبع لم ديد من البمدان الناملعم ال ُيتوقَّم أن ي ود النات  االقتصــاد  إل  مســتواات ما قبد  

ــاج الةائحع عم  مدق طواد وعدال 2023أو عاال   2022الةائحع إال  ي عاال   ل ومم احتمال تواصـــــــــــد ا تشـــــــــ
حيز المالي المتاح لتحفيز النموم تواجه البمدان األكث  لــ فا  ي ال الم إمكا لع خســاجة ع،د من الزمن كفايع ال

  ي ج وداا ال املع إل  ال،ضا) عم  الف، ل
  

 الثغرات والتحديات الماثلة أمام تنفيذ أهداف العقد الثالث  -  ثالثا  
 ( 4) الثغرات والتحديات المتصلة بالبيانات -  ألف 

م الت،دال المح   عم  مســـــــــتوق  اادة توا   البلا اتم ال تزال البمدان الناملع تواجه تحديات كبي ةم جغ - 16
ــنمفع والمتاحع  ي أوا  ا وتوليداا  ــط اش الناجم عن الةائحعم من حيث جمم البلا ات المصــــ رما  ي  لك االلــــ

م الت،ــدال المح    حو تح،يق وتحميم ــا واســــــــــــــتمــدام ــال وت،وض تمــك التحــديــات قــدجة البمــدان النــاملــع عم  تتب 
األادات   من 4 مدا أو منط،ع  لا ات قا مع لمم،اج ع دوللا عن    194 ي المائع من    50األاداتل  مدق أقد من  

ــمع رالف،  إل  عاال   ــ ات المتصـــــــ ــ ل كما ت ود سخ   لا ات متاحع عن المؤشـــــــ ــب ع عشـــــــ قبمه   ما أو  2016الســـــــ
 ل194البمدان أو المناطق البال  عدداا  ي المائع من تمك  50ال ي،د عن  ما  ي

مميون شـــــــم   ي اقتصـــــــادات ت ا ي من ال شـــــــاشـــــــع والنزاع وال ن م وال توجد    500واال   حو  - 17
 لـاـ ات عن الف،   ي ـا أو أن البلـاـ ات المتـاحـع عن ـا قـديمـع جـدال وتفت،  عـدة  مـدان إل  مـا يكفي من البلـاـ ات 

حع ولت،يلم حالع األشـماذ اللين يالشـون  ي أولـاع اشـعل ومن ل صـد أشـكال عدال المسـاواة  ي مةال الصـ 
 ي المائع من ا  50التي ألممت ا منظمع الصـحع ال الملعم لم ُتدجا سـوق  سـبع  133أصـد البمدان البال  عدداا 

 لا ات مصــــنمفع  ي ت،اجا اا الوطنلع المنشــــوجة عن اإلحصــــا)ات الصــــحلعل والا الن،   ي البلا ات الموروقع  
اســـبع التوقيت يحةن صـــوجة األشـــماذ اللين يالشـــون  ي أولـــاع اشـــع وازاد من اشـــاشـــت مم واضـــمد  والمن 

الة ود ال املـع إل  تو ام المواجد رف ـاللـع ومنا التـدخرت األولواـَع التي تســــــــــــــتح، ـال وقـد   انـت الةـائحـع م ة  
شفت عن الحاجع إل  أخ ق عم  أاملع وجود  ظم إحصائلع وطنلع عص اع وبنلع تحتلع عص اع لمبلا اتم وك

 __________ 

ــادج التاللع    (4)  ــتدامعم  ُأخلت الم مومات الم،دممع انا من المصـــــــــــ  Paul (غ و2020)األمم المتحدةم    2020ت، ا  أادات التنملع المســـــــــــ

Corral and others, Fragility and Conflict: On the Front Lines of the Fight against Poverty (Washington, 

D.C., World Bank, 2020)  غ و WHO, SCORE for Health Data Technical Package: Global Report on 

Health Data Systems and Capacity, 2020 (Geneva, 2021)ل 
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 لا ات مناســـــــــــبع التوقيت وعاللع الةودة ُيســـــــــــت شـــــــــــد   ا  ي التأان لحاالت الطواج  والوقايع من ا والتمفل   
 حدت ا والتصد  ل ال من
 

 ( 5) إيجاد فرص العمل -  باء 
م تمت 2020ل،د شـ دت أسـواق ال مد  ي ال الم الـط ارات غي  مسـبوقع رسـبن الةائحعل  في عاال  - 18

مميون   صــع عمد  255 ي المائع من ســاعات ال مد عم  الصــ يد ال الميم أ  ما ي ادل  9ة حوالي خســاج 
 دواال كامدم وت ادل ال  المســــــاجة أجب ع ألــــــ ات عدد ســــــاعات ال مد المف،ودة خرل األ مع الماللع ال الملع 

مت منط،ع أم اكا الرتينلع والكاجابي وجنوش أوجو 2009التي حدرت  ي عاال   با وجنوش سســـــــــــلا أعم  ل وســـــــــــةم
م  نســـــــــبع 2021مســـــــــتوق من المســـــــــائ ل وظمت تمك المســـــــــائ  م تف ع خرل ال ب ين األول والثا ي من عاال 

  ي المائع عم  التواليل 4,4 و 4,8

ل وا مفع 2020مميون شــم م م ظم م من النســا) والشــباشم عمم م  ي عاال   114كما  ،د حوالي  - 19
ــاجكع  ي ال،وق ال اممع  ــبع   م دل المشـــ ــ يد ال الميم  نســـ ــد إل    2,2عم  الصـــ المائعل   ي  58,7 ي المائع للصـــ

المائعم مما أدق إل     ي  6,5 ي المائع للصــد إل   1,1وعروة عم   لكم اجتفم م دل البطالع  ي ال الم  نســبع 
مميون شــــــم    220مميون شــــــم م للصــــــد إل    33تســــــةيد عدد ال اطمين عن ال مد  ي ال الم  اادة قدجاا 

ل أما ال اممون  ي ال،طاع غي  ال سميم وم ظم م من النسا) والشباشم  كان احتمال أن يمس وا 2020عاال    ي 
 لعمم م أكب   ثرز م ات من احتمال خساجة  ظ ائ م  ي ال،طاع ال سمي عمم م 

ا مدق وجغم أن أقد البمدان  موًا ســةمت أكب   اادة  ي م دالت البطالعم  ر ت كس ال  الزاادة تمام - 20
الضــــــــ ج الطواد األجد الل  لحق رســــــــوق ال مدل وتســــــــبن ا مفاض الدخد النات  عن  لك  ي اجتفاع كبي  

م دالت الف،  و ي تغيي   ي صـوجة الف، ا) وأماكن علشـ مل  ،د أصـبا الف، ا) ا ن أكث  تواجدا  ي المدن   ي
 علوأكث  إلماما رال، ا)ة والكتارع كما أ  م يماجسون أ شطع غي   جاعل 

 
 ( 6) التعليم -  جيم 

جغم الت،دال المح  م ظمت اناا تحديات مســتم ة عم  جب ع الت ملم حت  قبد ظ وج الةائحعل   م   - 21
 ي المائع تباعا   86و  92الصــــ يد ال الميم  م  م دال اإللماال رال، ا)ة والكتارع  ي صــــفوت الشــــباش والكباج 

 __________ 

ــادج التاللعُأخلت   (5)   ,”ILO, “ILO Monitor: COVID-19 and the World of Work  الم مومات الم،دممع انا من المصــــــ

7th ed., 25 January 2021  غ و ILO, World Employment and Social Outlook: Trends 2021 (Geneva, 

 ل(2021
  الت ملم الشـامد لمةملم  الةملم  2020م الت، ا  ال المي ل صـد الت ملمم  اليو سـكوُأخلت الم مومات الم،دممع انا من المصـادج التاللع    (6) 

ــتثنا)   Silvia Montoya and Karen Mundy, “New data reveal a learning crisis that(غ و 2020)راجاسم  ر اســـ

threatens development around the world”   ــي الــــــــــتــــــــــالــــــــ الــــــــــ ارــــــــــط  عــــــــــمــــــــــ   مــــــــــتــــــــــاحــــــــــع  والــــــــــورــــــــــلــــــــــ،ــــــــــع  م 
https://sdg.uis.unesco.org/2017/09/21/new-data-reveal-a-learning-crisis-that-threatens-development-

around-the-world/و    غwww.education-progress.org/en/articles/accessو    غUNESCO, Supporting 

Learning Recovery One Year into COVID-19: The Global Education Coalition in Action (Paris, 2021)  غ
 João Pedro Azevedo and others, “Simulating the potential impactsغ و 2020وت، ا  أادات التنملع المســتدامعم  

of COVID-19 school closures on schooling and learning outcomes: a set of global estimates” 

(Washington, D.C., World Bank Group, 2020)ــاحـــــــــع ــتـــــــ مـــــــ ــ،ـــــــــع  ــلـــــــ ــورـــــــ والـــــــ ــالـــــــــي     م  ــتـــــــ الـــــــ الـــــــــ ارـــــــــط  ــمـــــــــ   عـــــــ
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/798061592482682799-0090022020/original/ 

https://sdg.uis.unesco.org/2017/09/21/new-data-reveal-a-learning-crisis-that-threatens-development-around-the-world/؛
https://sdg.uis.unesco.org/2017/09/21/new-data-reveal-a-learning-crisis-that-threatens-development-around-the-world/؛
https://sdg.uis.unesco.org/2017/09/21/new-data-reveal-a-learning-crisis-that-threatens-development-around-the-world/؛
https://sdg.uis.unesco.org/2017/09/21/new-data-reveal-a-learning-crisis-that-threatens-development-around-the-world/؛
http://www.education-progress.org/en/articles/access؛
http://www.education-progress.org/en/articles/access؛
http://www.education-progress.org/en/articles/access؛
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/798061592482682799-0090022020/original/%20covidandeducationJune17r6.pdf؛
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ــم  ي جملم أ حا) ال المم و 2018 ي عاال  ــ ة عم   طاق واســــــ ــفوت  ل غي  أن األملع منتشــــــ ــلما  ي صــــــ ال ســــــ
د أد   م دالت اإللماال رال، ا)ة والكتارع  ين الكباج والشـــــــــباش  ي أ  انلا جنوش الصـــــــــح ا)   النســـــــــا)ل وُتســـــــــةم

أطفال وم اا،ين يفت، ون لممسـتوق األسـاسـي من اإللماال رال، ا)ة   10من كد   6م كان  2017الكب قل و ي عاال 
مما يغل  مشــــــكمع الف،  والت مل ل كما أن طفر    والكتارع والحســــــاش ر د قضــــــا) عدة ســــــنوات  ي المدجســــــعم

 طفرم م ظم م  ي البمدان المنمفضع الدخدم غي  ممتح،ين رالمداجسل 60 ين كد  من

 ـمدا إغرق المـداجس عم  الصــــــــــــــ ـيد الوطنيل وقـد أر   190ومـنل ظ وج الةـائحـعم   ض أكث  من   - 22
 ي المـائـع من الترميـل والطرش  ي ال ـالمل ومم   90 ميون مت ممم يمثمون أكث  من    1,5 لـك عم  أكث  من  

ــتفد من تمك الملاجات أكث  من   مميون    500أن ال ديد من البمدان و  ت خلاجات تتلا الت مم عن ُر دم  مم يســــــــ
طفد وشــاش رســبن الفةوة ال قملع واال ت،اج إل  تكنولوجلا الم مومات واالتصــاالتل وامكن أن تؤد  المســائ  

صـ يد ال المي الناجمع عن إغرق المداجس لمدة خمسـع أشـ   إل  خسـائ   ي الدخد تت اوح  ي الت مم عم  ال
ي،م    25  680دوالجا و    6  472 ين   أن  ال ــــاد م وامكن  التمميــــل  مميون طفــــد    72دوالجا عم  مــــدق حلــــاة 

  تلةع لأل معل “ ،  الت مم”  ارن   ي
 

 ( 7) الرعاية الصحية والخدمات -  دال 
ــحلع اائمع حت  قبد ظ وج الةائحعم جغم إح ا  ت،دال ممحو   ي الا كان ال الم ي  - 23 واجه تحديات صــــــ

 ســــــــا) كد يوال ألســــــــباش متصــــــــمع رالحمد والوالدة كان يمكن   810م تو مي ما ينااز  2017المةالل  في عاال 
سسـلال  تفادي ال واحدز رمثا الوفلات النفاسـلع  ي ال الم  ي أ  انلا جنوش الصـح ا) الكب ق وخمسـ ا  ي جنوش

د أعم  م دل لوفلات  5,3م تو ي حوالي  2018و ي عاال  مريين طفد قبد  موغ م ســـــــــن المامســـــــــعل وُاســـــــــةَّ
طفر قبد    13األطفال دون سـن المامسـع  ي أ  انلا جنوش الصـح ا) الكب قم حيث يموت طفد واحد من كد 

بع تت اوح  ين رمث ســكان م كا ت المدمات الصــحلع األســاســلع متاحع لنســ 2017 موغ ســن المامســعل و ي عاال 
ــفهم أو  ين   ــبع تت اوح  ين    3,7  ميون  ســــمع و  2,5ال الم و صــ  ي المائع  ،ط   27 و  12 ريين  ســــمعم ولنســ

 سكان البمدان المنمفضع الدخدل من

وقد تسـببت الةائحع  ي خمق أ مع جعايع صـحلع عم  الصـ يد ال الميم أسـف ت حت  ا ن عن و اة  - 24
مميون شـم ل واتضـا أن ال ديد من النظم الصـحلع    184شـم  وعن إصـارع أكث  من  مريين   4أكث  من  

ــول عم  األدواع والمدمات   ــت دة لمواج ت ال وع قمت الةائحع إمكا لع الحصـ ــكد جيد وغي  مسـ غي  مة زة رشـ
الصــــــحلع األســــــاســــــلعم وأج دت قدجات ال،وق ال اممع الصــــــحلع  ي ال المم وكشــــــفت عن رغ ات كبي ة  ي  ظم  

 __________ 

covidandeducationJune17r6.pdfو    غJoão Pedro Azevedo, “Learning poverty: measures and 

simulations”, Policy Research Working Paper, No. 9446 (Washington, DC., World Bank, 2020)ل 
ــادج التــاللــع    (7)  مــع انــا من المصـــــــــــــ    م والورل،ــع متــاحــع عم  ال ارط التــالي ”WHO, “Maternal mortalityُأخــلت الم مومــات الم،ــدم

www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortalityو    غInter-Agency Group for Child 

Mortality Estimation, Levels & Trends in Child Mortality: Report 2019 (New York, UNICEF, 2019)  م
التـــــــالي    ال ارط  عم   متـــــــاحـــــــع  -www.unicef.org/media/60561/file/UN-IGME-child-mortality-reportوالورل،ـــــــع 

2019.pdfو    غWHO, Primary Health Care on the Road to Universal Health Coverage: 2019 

Monitoring Report (Geneva, 2019)   ــالــــــــــــي ــتــــــــــ الــــــــــ ــط  ــ ارــــــــــ الــــــــــ ــ   ــمــــــــــ عــــــــــ ــع  ــاحــــــــــ ــتــــــــــ مــــــــــ ــع  ــ،ــــــــــ ــلــــــــــ ــورــــــــــ والــــــــــ م 
www.who.int/healthinfo/universal_health_coverage/report/uhc_report_2019.pdfل 

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/798061592482682799-0090022020/original/%20covidandeducationJune17r6.pdf؛
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/798061592482682799-0090022020/original/%20covidandeducationJune17r6.pdf؛
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/798061592482682799-0090022020/original/%20covidandeducationJune17r6.pdf؛
http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality؛
http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality؛
http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality؛
http://www.unicef.org/media/60561/file/UN-IGME-child-mortality-report-2019.pdf؛
http://www.unicef.org/media/60561/file/UN-IGME-child-mortality-report-2019.pdf؛
http://www.unicef.org/media/60561/file/UN-IGME-child-mortality-report-2019.pdf؛
http://www.unicef.org/media/60561/file/UN-IGME-child-mortality-report-2019.pdf؛
http://www.who.int/healthinfo/universal_health_coverage/report/uhc_report_2019.pdf
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مومات الصــــــــــــحلع ال،ط اعل كما   انت عم  أن  ،  االســــــــــــتثماج  ي قطاع الصــــــــــــحع قد تكون له سراج الم 
 اجتماعلع واقتصاديع عالملع وخلمعل

من أجد    19- وأطم،ت منظمع الصــــــــحع ال الملع وشــــــــ كا اا إطاج تســــــــ ام إتاحع أدوات مكا حع كو يد  - 25
ز الُنظم الصــــــــحلعل وكا ت جكيزة الم،احات المتمثمع الت اون  ي مةاالت التشــــــــمل م وال رام والم،احاتم وت زا 

ــ ا)   ــنلم وشـ  ي م  ق كو اكس ت دت إل  الت ةيد رنيةاد ل،اح   ال متاح لةملم البمدانم ودعم  نا) قدجات التصـ
اإلمدادات  ي وقت مبك  حت  يتســـــن  تو ام  ميو ي ج عع رشـــــكد عادل عم  المناطق األكث  حاجع ل ا رحمول  

غي  أن  لــك ال ــدت ر يــد كــد الب ــد عمــا او مطموشم وعــدد الة عــات المتــاحــع حت  ا ن  ل  2021  ــايــع عــاال  
كاتم مما يؤد  مةددا إل  ت سـل  مشـكمع عدال المسـاواة التي تمثد رالف د مح كا جئلسـلا ل دال تكا ن النتائ    غي  

الة ود ال املع إل  إ  ا)  الصحلع  ي ممتم  أ حا) ال المم قبد الةائحع وأرنا)اا عم  حد السوا)ل ولتس ام وتي ة 
 لالةائحعم ال  د من تكثل  المساعي ال اد ع إل  تطوا  الم،احات وال رجات وتو ا  ا رن صات 

 
 ( 8) المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات - هاء 

مد وعع األج  رشــــــــــــكد  ال تزال النســــــــــــا) والفتلات يتحممن أعبا) أعمال ال عايع واألعمال المنزللع غي   - 26
تناسـبيل  حةم أعمال ال عايع واألعمال المنزللع غي  المد وعع األج  التي تؤدي ا الم أة يبم  رررع ألـ ات   غي  

ــاعـات أطول من ال جـال عنـد الةمم  ين ال مـد المـد وع األج    مـا  ــا) لســــــــــــ يؤديـه ال جـد إجمـاالم وت مـد النســــــــــــ
الحصــول عم    م أة ال افلعم   ي تواجه صــ وبات أكب  أيضــا  ي المد وع األج ل والولــم أســوأ رالنســبع لم  وغي  

ال ســـــــميل و ي   عمد من ال جدم كما أن  ســـــــبع الم اج ات عم  وجه المصـــــــوذ م تف ع جدا  ي ال،طاع غي  
 ي المائع  28 ي المائع من عمال ال الم غي  أ  ن ال يشـــــــــــغمن ســـــــــــوق    39م كا ت النســـــــــــا) يمثمن  2019 عاال 
ال،وق ال اممع  عاما  ي  54 و  25ا مفع م دل مشــاجكع النســا) من الف ع ال م اع  ين المناصــن اإلداجاعل و  من 
تزال الم أة مح ومــع من إمكــا لــع   ل وال 2018 ي المــائــع  ي عــاال    63إل     1998 ي المــائــع  ي عــاال    64 من 

 لال جد  الحصول عم  الدخد واألصول والمواجد اإل تاجلع عم  قدال المساواة مم 

لـكم ال تزال الم أة ت ـا ي من ال،وا ين والم ـايي  االجتمـاعلـع التمييزاـع والممـاجســـــــــــــــات وعروة عم    - 27
م كـــا ـــت ام أة من  ين كـــد خمس  ســـــــــــــــــا) تت اوح أعمـــاجان  ين  2019الضـــــــــــــــــاجة ومن ال ن ل  في عـــاال  

 ي المائع من األم ات الرتي   41,1عامال وال تحصـــــــــد ســـــــــوق  18عاما قد تزوجت قبد أن تبم    24 و 20
م ت  لــــــت واحدة من كد ررز  تلات 2017طفال حديثو الوالدة عم  مســــــتح،ات األمومعل و ي عاال  لدي ن أ

ــملع األ ثواع  ي البمدان البال  عدداا  19و   15تت اوح أعماجان  ين   ــا) التناســـــ ــواه األعضـــــ  مدا  30عاما لتشـــــ
ــع عامعم ــعل و ي البمدان التي تكون  ي ا ال  المماجســ ــع   التي تت كز  ي ا ال  المماجســ ــم ل ل  المماجســ قد خضــ

ســـــنعل وعم  الصـــــ يد ال الميم   49و  15 تلات و ســـــا) تت اوح أعماجان  ين    10من كد  9 عدد ال ي،د عن
 ي المـائـع من الفتلـات والنســـــــــــــــا) الم ـاشــــــــــــــ ات الرتي تت اوح أعمـاجان  ين    18ت  لـــــــــــــــت  ســــــــــــــبـع تنـااز  

 السار،علعاما ل ن  ال شي  خرل االرني عش  ش  ا  49 و 15

وقد  ادت الةائحع الطين  مع إ  أ  ا خممفت أر ا أكب  عم  النسا) والفتلاتل وامكن إلغرق المداجس  - 28
أن ي  ض المزاد من الفتلات لمط   واا األطفالل ومن الم جما أن تضـــــــطمم الم أة رمزاد من أعمال ال عايع  

 __________ 

ــادج التاللع   (8)   :UN-Women, Progress of the World’s Women 2019-2020ُأخلت الم مومات الم،دممع انا من المصــــــــــــ

Families in a Changing World (New York, 2019) ل2020وت، ا  أادات التنملع المستدامعم غ 
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 مد النســــا) أيضــــا عم  خط مواج ع الةائحعم  واألعمال المنزللع رســــبن إغرق المداجس ودوج الحضــــا عل وت 
 ي المـائـع من ال ـاممين  ي المةـاَلين الصــــــــــــــحي واالجتمـاعي  ي ال ـالمل وتســــــــــــــببـت تـدا ي    70حيـث يمثمن  

 اإلغرق الشامد  ي ج د النسا) واألطفال أكث  ع لع لم ن  ال ائميل
 

 ( 9) الحماية الجتماعية -  واو 
 ي إ شـــــــــــــــا)  ظم لمحمــايــع االجتمــاعلــع   2030وتح،يق خطــع عــاال    تكمن إحــدق لبنــات ال مــد الرئق  - 29

ــين ا تدجاةلال وتكتســـي تمك النظمم رما  ي  لك حدوداا الد لام أاملع حاســـمع لضـــمان عدال ت ا أحد خم    وتحسـ
ال كنل واي لــــ وجاع لتفاد  الوقوع  ي الف،  والحد منه طوال ممتم  م احد الحلاةم واي تشــــمد اســــتح،اقات  

م ــات الرتي لــدي ن أطفــال حــديثو الوالدةم واألشـــــــــــــمــاذ  و  اإلعــاقــعم وال ــاطمين عن ال مــد األطفــالم واأل 
ــبع  أو   ي المائع  ،ط من ســــكان  30,6الف، ا) أو اللين للس لدي م عمدم وكباج الســــنل وقبد الةائحعم كا ت  ســ

االســـــتح،اقاتم  د)ا  ال الم تتمتم قا و لا  تغطلع تو  اا  ظم لـــــمان اجتماعي شـــــاممع تضـــــم مةموعع كاممع من 
راســــــــتح،اقات الطفد واألســــــــ ة وا ت ا) رم اشــــــــات الشــــــــلموخعل وكثي ا ما كا ت مســــــــتواات االســــــــتح،اقات أد   

ــتواات الد لا المنصـــــــوذ عمي ا  ي الم ايي  الدوللع لمضـــــــمان االجتماعيم واي أد   ركثي  من الحد   من  المســـــ
دانم كان مسـتوق الم اشـات الت،اعديع غي  ال،ائمع عم   المطموش ال تشـال السـكان من الف، ل و ي ال ديد من البم 

 ي المائع من خط الف،  الوطنيل وت زق ال  الثغ ات  ي الحمايع االجتماعلع إل     50االشــــــــت اكات دون  ســــــــبع 
ــلا والدول ال  بلعل و ي   ــتثماجات  ي  ظم الحمايع االجتماعلعم وخاصــــــــع  ي أ  انلا وسســــــ الن،  الكبي   ي االســــــ

 ي المائع من النات  المحمي اإلجمالي عم  الحمايع   1,1فق البمدان المنمفضــــــــــــع الدخد  ســــــــــــبع المتوســــــــــــطم تن 
 ل ي المائع  ي البمدان الم تف ع الدخد   16,4االجتماعلعم راستثنا) الصحعم م،اج ع  نسبع  

وا مد  ميون عامد  ي االقتصـــــــــاد غي  ال ســـــــــميل  2وقد ألح،ت الةائحع ألـــــــــ اجا كبي ة ر دد يبم   - 30
أغمبيت م  ي ال،طاعات األكث  تضــــ جا من الةائحع وال يحظون  تغطلع خطط قائمع عم  االشــــت اكاتل وع،ن 
ــبع م واع من النات    ا دالع األ معم اجتف ت الفةوة التمواملع  ي  ظم الحمايع االجتماعلع التي ُي بَّ  عن ا كنســـــ

ســــتحتاا البمدان المنمفضــــع الدخد إل  اســــتثماج مبم   ي المائع ت، ابال و   30المحمي اإلجمالي لمبمدان  نســــبع 
 ي المائع من النات  المحمي اإلجماليم لكفالع مســــــتوق أســــــاســــــي   15,9 ميون دوالجم أو    77,9إلــــــا ي قدج   

عم  األقد من الضـــمان االجتماعي لمةملم و مكا لع حصـــول الةملم عم  ال عايع الصـــحلع من خرل ولـــم 
 يتم تحديد  عم  المستوق الوطنيلحد أد   لمحمايع االجتماعلع 

م أصـــــــــــبحت الحاجع إل  تو ي  الحمايع االجتماعلع الشـــــــــــاممع أكث  إلحاحا  19-و تلةع أل مع كو يد - 31
 ينما تفاقمت التحديات ال،ائمع من قبد التي ت  قد الا ال دتل وســــــممطت الةائحع الضــــــو) أيضــــــا عم  أاملع 

الصـــــــدمات والحد من الف،  المدقم والمســـــــتديم وتمكين ال مال   دوج الحمايع االجتماعلع  ي التمفل  من حدة
 والمؤسسات من الت امد مم عالم ال مد المتغي ل

 
 __________ 

 ILO, Women and Men in the Informal Economy: A Statisticalُأخلت الم مومات الم،دممع انا من المصادج التاللع    (9) 

Picture, 3rd ed. (Geneva, 2018)  غ وFabio Durán-Valverde, José F. Pacheco-Jiménez, Taneem Muzaffar 

and Hazel Elizondo-Barboza, “Financing gaps in social protection: global estimates and strategies for 

developing countries in light of the COVID-19 crisis and beyond”, ILO Working Paper (Geneva, ILO, 

التــــــالي   (2020 ال ارط  عم   متــــــاحــــــع   /www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_secم والورل،ــــــع 

documents/publication/wcms_758705.pdfل 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/%20documents/publication/wcms_758705.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/%20documents/publication/wcms_758705.pdf
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 ( 10) تغير المناخ والكوارث الطبيعية -  زاي 
تتواصـــــد م ا اة ال الم من سراج تغي  المناخ ومن ج ا) الكواجز الطبلالعل وكا ت مســـــتواات الح اجة   - 32

مـع خرل ال ،ـد ال ـاال الثـا ي األعم  ح اجًة حســـــــــــــــن    2020اي األعم م وكـان عـاال    2020-2010  المســــــــــــــةَّ
الســـــــــــــةرتل وقد أرم ت دججات الح اجة الحاجقع والةفات واألعاصـــــــــــــي  المداجاع المدم ة وح ائق الغارات عم  

ــتوق دججات الح اجة  ي ال الم اجتفاعا قدج    د مســ ــةم دججع م واعم  ي حين ا مفضــــت   1,2جملم المناطقل وســ
م و لك جغم اال مفاض ال ائد  ي النشــــــــــا   2020 ي المائع  ،ط  ي عاال  6 ب ارات غا ات الد ي ع  نســــــــــبع ا

 ي المائعل و  ا لم يتم التحكم  ي تغي    7البشـــــــ  م وبللك لم تصـــــــد إل  المســـــــتوق الســـــــنو  المنشـــــــود البال   
،ادالم مما ي كس مســـــــــاج مميون شـــــــــم   ي   ارن الف،  خرل ال ،د ال 132المناخم   و ســـــــــيؤد  إل  وقوع  

 ريين شـــــــــــم  خرل   3المكاســـــــــــن اإل مائلع التي تح،،ت قبد  لكل وقد أر ت الفلضـــــــــــا ات والةفات عم  
ــيينم  ي حين يؤر  الةفات وحد  عم   مميون شــــم  كد عاالل وُتمحق الكواجز الطبلالع   55ال ،دين المالــ

ج ألمت ا رحوالي   ميون دوالج ســنواا  ي البمدان المنمفضــع الدخد    18ألــ اجا  توليد الطاقع وبالبن  التحتلع ُت،دم
والبمدان المتوســــطع الدخدل كما أن االلــــط ارات التي تمحق راألســــ  المالشــــلع وبالشــــ كات تكمم،  ما ال ي،د 

  ميون دوالج سنواال 390 عن

مميون شـــــــــــم  وألح،ت خســـــــــــائ    98,4م أر ت الكواجز المتصـــــــــــمع رالمناخ عم  2020و ي عاال  - 33
 ميون دوالجل وتضـــــــــمنت تمك الكواجز موجات الةفات الشـــــــــديدة التي   171,3ع ال ت،د ألمت ا عن اقتصـــــــــادي 

مميون شــــم   ي  وجكينا  اســــو ومالي والنلة ل وعروة  13,4شــــ دت ا منط،ع الســــاحدم والتي تضــــ ج من ا 
م  2020يع عاال  عم   لكم تتصــاجع منط،ع ال، ن األ  ا،ي الكب ق واللمن مم أســ اش الة اد الصــح او  منل  دا

ــوأ اجتلاح لمة اد الصــــــــــــح او  منل أكث  من  م واجه  2020عامال و تلةع لللكم  ي عاال  70حيث حدز أســــــــــ
 مميون شم  أ مع غلائلع أو مستواات أسوأ من ا  داال األمن الغلائي الحاد  ي المنط،عل 46,2حوالي 

 ا رــنقــامــع تحــال  عــالمي ولم ــالةــع مشــــــــــــــكمــع تغي  المنــاخم يت ين عم  المةتمم الــدولي أن يتح - 34
لموصـول راال ب ارات إل  مسـتوق الصـف  رحمول منتصـ  ال، نل وانبغي لةملم البمدانم  د)ا رالبمدان ال ئلسـلع 
المســــؤولع عن اال ب اراتم أن ت،دال مســــاامات محددة وطنلا جديدة وأكث  طموحا لمتمفل  والتكل  والتموادم  

لمســنوات ال شــ  الم،بمع تتوا)ال مم المســاج المحدد لموصــول  مم تضــمين تمك اإلســ امات إج ا)ات وســلاســات 
ل واةن عم  جملم البمدان أيضـا أن تت جم تمك االلتزامات  2050راال ب ارات إل  مسـتوق الصـف  رحمول عاال 

 إل  إج ا)ات محددة و وجاعل
 

 __________ 

م  ”World Bank, “Climate changeغ و  2020ت، ا  أادات التنملع المستدامعم  ُأخلت الم مومات الم،دممع انا من المصادج التاللع    (10) 
 www.worldbank.org/en/topic/climatechange/overview; Greg Browder andوالورل،ـــع متـــاحـــع عم  ال ارط التـــالي   

others, An EPIC Response: Innovative Governance for Flood and Drought Risk Management 

(Washington, D.C., World Bank, 2021)   ــي ــالـــــــــ ــتـــــــــ الـــــــــ ــط  ــ ارـــــــــ الـــــــــ ــ   ــمـــــــــ عـــــــــ ــع  ــاحـــــــــ ــتـــــــــ مـــــــــ ــع  ــ،ـــــــــ ــلـــــــــ ــورـــــــــ والـــــــــ م 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35754 م والورل،ع متاحع عم   “ الةفات ” ومنظمع الـصحع ال الملعم    غ

الــــتـــــــالــــي     Centre for Research on theو    غ https://www.who.int/ar/health-topics/drought#tab=tab_1الــــ ارــــط 

Epidemiology of Disasters and United Nations Office for Disaster Risk Reduction, “2020: The non-

COVID year in disasters” (Brussels, Centre for Research on the Epidemiology of Disasters, 2021) م والورل،ع
 FAO, “Desert locustو    غ www.undrr.org/publication/2020-non-covid-year-disastersمتــاحــع عم  ال ارط التــالي   

upsurge: progress report on the response in the greater Horn of Africa and Yemen (January–April 2021)” 

(Rome, 2021)   م والورل،ع متاحع عم  ال ارط التاليwww.fao.org/3/cb4925en/cb4925en.pdf ل 

http://www.worldbank.org/en/topic/climatechange/overview
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35754؛
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35754؛
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35754؛
https://www.who.int/ar/health-topics/drought#tab=tab_1؛
https://www.who.int/ar/health-topics/drought#tab=tab_1؛
https://www.who.int/ar/health-topics/drought#tab=tab_1؛
http://www.undrr.org/publication/2020-non-covid-year-disasters؛
http://www.undrr.org/publication/2020-non-covid-year-disasters؛
http://www.undrr.org/publication/2020-non-covid-year-disasters؛
http://www.fao.org/3/cb4925en/cb4925en.pdf
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 ( 11) تمويل جهود القضاء على الفقر  -  رابعا  
ــببت أ مع جائحع كو يد - 35 ــتدامع عند مفت ق ط قم فب د أن تســ ــوأ  19-ي،  تمواد التنملع المســ  ي أســ

م مع   2030جكود منل ع،ود من الزمنم أصــــــــــــــبا حشــــــــــــــد المواجد الوطنلع والدوللع الكافلع لتح،يق خطع عاال 
ت اميون    16موع ا  صــــــابع لمغايعل ولتفاد  وقوع أ مع كب قم اســــــتةا ت البمدان  ت،ديم حزال دعم اائمع  م  مة

دوالجل غي  أن اسـتةارع أقد البمدان  موًا لم تكن كافلع رسـبن قمع مواجداال وأصـبا ال ديد من ا عم  شـفا أ مع 
مديو لعل وجغم االســـــتةاراتم ا مفضـــــت اإلي ادات الضـــــ ابلع واالســـــتثماج األجنبي المباشـــــ  والتحوارت  ينما 

ط اإلي ادات الضــ ابلع  ي البمدان الناملع خرل الفت ة الممتدة اجتف ت مســتواات الديونل وتواصــد اجتفاع متوســ 
ومن المتوقم و ن لم يكن كـافـلال إال أـ ه ُيتوقَّم أن ينمفع رســـــــــــــــبن األ مـعل   2019إل  عـاال   2008من عـاال  

أيضـــــــــــا أن متوســـــــــــط اإلي ادات الحكوملع ال امعم كنســـــــــــبع م واع من النات  المحمي اإلجماليم قد ت اجم  من 
 ي المائع رالنســـــــــــــبع لمبمدان  24إل   26 ي المائع رالنســـــــــــــبع لةملم البمدان المت،دمع النمو ومن  39إل   41

 ل2020و  2019المتوسطع الدخد  ين عامي 

ــملع  ي عاال  - 36 ــاعدة اإل مائلع ال ســ ــبع  2020واجتف ت النلمع الحنلنلع لممســ  ي المائع م،اج ع  3,5 نســ
ــمع رةائ   2019ر اال   ــةمت   19-حع كو يد تلةع لأل شـــــــــــــطع المتصـــــــــــ ولمزاادات  ي ال، وض الثنائلعل كما ســـــــــــ

إل    0,30المســاعدة اإل مائلع ال ســملع اجتفاعا أيضــا كحصــع من الدخد ال،ومي اإلجمالي لمبمدان الما حع من  
 ميون دوالجل غي  أ  ا كا ت أد   من النسـبع المنشـودة المتفق عمي ا   161,2 ي المائعم وبمغت ألمت ا   0,32
ــملع الثنائلع التي ت،دم ا الدول   0,7واي  ــاعدة اإل مائلع ال ســـ ــا النلمُع الحنلنلع لممســـ  ي المائعل واجتف ت أيضـــ

 ي المائع لتصــد   1,8األعضــا)  ي منظمع الت اون والتنملع  ي الميدان االقتصــاد  ألقد البمدان  موًا  نســبع 
  ميون دوالجل 39 ي المائع لتصد إل   4,1 ميون دوالجم وأل  انلا  نسبع   34إل  

ــبع  - 37 ــ   ي البمدان الناملع  نســ ــتثماج األجنبي المباشــ ــبع  16 ينما ا مفع االســ  ي المائعل وكان أقد  نســ
 ي المــائــع    12 ي المــائــع  ي أم اكــا الرتينلــع ومنط،ــع البح  الكــاجابيم و    25 ي المــائــع  ي أ  انلــام و    28
ــي  الت،دي ات إل  أن التحوارت المالل   ي  ــلال وتشـ ــبع  سسـ ــتت اجم  نسـ ــد إل    7,2ع سـ  ريين    508 ي المائعم لتصـ

ــبع  2020دوالج  ي عاال  ــافلع  ي عاال   7,5م وبنســـــ ل وظمت تد ،ات التحوارت عم  حال ا  2021 ي المائع إلـــــ
  رالنســـــبع ألم اكا الرتينلع ومنط،ع البح  الكاجابيم  ينما ا مفضـــــت  ي   2019م،اج ع ر اال   2020ت، ابا  ي عاال 
 19-  ي المائعل واألام من  لك او أن إطاج تســــ ام إتاحع أدوات مكا حع كو يد   16سســــلا  نســــبع أوجوبا ووســــط  

ل و ي حالع عدال تغطلع الا ال ةزم سـيتأخ  حصـول  2021 ميون دوالج ل اال   20يواجه  ،صـا  ي التمواد يفوق 
ــيتســـــــبن  أكث م مما   البمدان المنمفضـــــــع الدخد والبمدان المتوســـــــطع الدخد من الشـــــــ احع الد لا عم  الم،احات  ســـــ

 لإطالع أمد الةائحع   ي 
  

 __________ 

 Financing for Sustainable Development Report 2021 (Unitedُأخلت الم مومات الم،دممع انا من المصادج التاللع    ( 11)  

Nations publication, 2021)  غ وE/2021/60 غ وقاعدة  لا ات“Creditor Reporting System”   لمنظمع الت اون والتنملع
-Global official development assistance surges in 2020 in response to COVID“ ي الميدان االقتصـــــــاد غ و

19; more support needed”  ــعم ــالــي  والــورــلــ،ـــــ الــتـــــ الــ ارــط  عــمــ   ــع  ــاحـــــ  /https://developmentfinance.un.org/sites  مــتـــــ

developmentfinance.un.org/files/FSDR%202021%20ODA%20Data%20Update_April%202021_final.pdf ل 

https://undocs.org/ar/E/2021/60
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR%202021%20ODA%20Data%20Update_April%202021_final.pdf
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR%202021%20ODA%20Data%20Update_April%202021_final.pdf
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR%202021%20ODA%20Data%20Update_April%202021_final.pdf
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR%202021%20ODA%20Data%20Update_April%202021_final.pdf
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 ( 12) اعتماد سياسات شاملة إلعادة البناء بشكل أفضل  -   خامسا  
عن مدق تشـارك المماط  االقتصـاديع واالجتماعلع والبي لع  ي عالم  19-كو يد  كشـفت أ مع جائحع - 38

المةتم ات واالقتصــادات من الصــمود  ي مواج ع  اليوالل ولللكم ومن أجد إعادة البنا) رشــكد أ ضــد لتمكين  
الةوائا والصـــــدمات األخ ق  ي المســـــت،بدم وتح،يق النمو رشـــــكد مســـــتداالم يةن أن ت كز الســـــلاســـــات عم  
الشــــــــموللع واالقتصــــــــاد األخضــــــــ  واةن أن تكون متكاممعل وتتلا ال  األ مع   صــــــــع إلعادة تصــــــــملم ال ،د 

د البشـــــ اعل وقد اتضـــــا أن ت زاز المشـــــاجكع الف ملع لمن يالشـــــون االجتماعي من خرل االســـــتثماج  ي المواج 
 ،  مدقم ولمف ات األكث  ح ما ا وت ملشـــــــــا  ي تصـــــــــملم وتنفيل الب ام  والســـــــــلاســـــــــات عامد من ال وامد   ي

 المساعدة عم  تح،يق  لك ال دتل

ت،ديم   االجتماعلع واإلمكا ات البشـــــ اعم مم وانبغي لمحكومات أن ت طي األولواع لإل فاق عم  الحمايع  - 39
ــمع لمحد من الف، م والتمكين من  ــي الحمايع االجتماعلع أاملع حاســـــــــ تح،يق   الدعم الدولي أل ،  البمدانل وتكتســـــــــ

ت اٍت شـامد وقادج عم  الصـمودم وتلسـي  اال ت،ال ال ادل اجتماعلا  حو االقتصـاد األخضـ  واالقتصـاد ال قميل 
مايع االجتماعلع عم  تحســين مســتواات التغليع والصــحع والت ملمم مما يؤر  عم  اإل تاجلع وامكن أن تســاعد الح 

عن ط اق مةموعع   19- وقا ملع التوظل  وجني الدخد وال  ا   ي المســـت،بدل وقد واج ت الحكومات أ مع كو يد 
واتمـلت الحكومـات  متنوعـع من المطط التي تو   االســـــــــــــتح،ـاقـات من خرل  ظم الحمـاـيع االجتمـاعـلع ال،ـائمـعل  

ــتح،اقاتم أ   ــين االســــــ ــلم  طاق التغطلع وتحســــــ ــا تدا ي  عاجمع لتوســــــ ــكان اللين لم تكن ل م   أيضــــــ  تغطلع الســــــ
نت البمدان التي لدي ا  السـا ق حمايع كافلعم مثد ال اممين  ي االقتصـاد غي  ال سـمي أو   ي   ، ا) المدنل وقد تمكم

أكب  وبشـــكد أ ضـــد من غي اال غي  أن تمك التدا ي  المحددة   ظم حمايع اجتماعلع قواع من االســـتةارع رســـ عع  
ــع ل ا  ي  ــع الدخد والبمدان   ال دت كا ت مؤقتع رطبل ت ام كما أن تغطيت ا والنف،ات الممصـــــصـــ البمدان المنمفضـــ

ــتوق المطموش لتداجا سراج الةائحع وتح،يق ادت الحد من الف،   ــطع الدخد كا ت أد   ركثي  من المســــــ المتوســــــ
 ضــــر عن  لكل واكتســــي توطيد  ظم الحمايع االجتماعلعم رما  ي  لك حدوداا الد لام واالســــتثماج  وال شــــاشــــع  

 ل ظم شاممع لمةملمم أاملع حاسمع لت زاز ال،دجة عم  الصمود   ي 

وقد   انت الةائحع عم  أن االســــــــــــتثماج  ي الصــــــــــــحع ي ود رمكاســــــــــــن طوامع األجدل وانبغي الحد   - 40
لع التي يد   ا الناس من جيوب م الماصــــــــــع والتي تشــــــــــكد عامر ااما من ال وامد النف،ات الصــــــــــحلع الكاجر  من 

ــاممع عم   حو تدجاةي وأن تزاد من اإل فاق   ــحلع الشــ المؤديع إل  الف، ل وات ين عم  البمدان تو ي  التغطلع الصــ
واع ل لا ال،طاع  ال اال الممصـــ  لمصـــحعم عم  ســـبيد المثال  تغيي  ت تين أولواات الميزا لع   دت إعطا) األول 

 لوتمواد المنا م المشت كع من أجد الصحعم من أجد تحسين تغطلع المدمات والحمايع الماللع عم  حد السوا) 

ــتثم   ي الت ملم والتدجانم رما  ي  لك  ي مةال الم اجات ال قملعم  - 41 ــا أن تسـ وانبغي لمحكومات أيضـ
ــ انل وأ ــا) قوة عاممع مرئمع لم، ن الحاد  وال شــ ــوق ال مد  إل شــ ــات ســ ــلاســ خي ام ينبغي لمحكومات تحديث ســ

و ظم الحمايع االجتماعلع والســلاســات الضــ ابلع  ي عالم تزداد فله ال قمنع وال وارط االقتصــاديعل وانبغي لتمك 
الســــلاســــات أن تشــــةم اإلدماا االقتصــــاد م وأن تســــاعد ال مال عم  مواج ع تداعلات األ مات االقتصــــاديعم  

ن  وعلع   ذ ال مدل والتغي ات التكنولو  جلعم والتغي ات المتصـــــــــمع رالمناخم والت،مبات الموســـــــــملعم وأن تحســـــــــم
ــا)م الرتي  ــ  ال ودة إل  ال مد مم م اعاة احتلاجات ممتم  ال مالم مثد النســ وانبغي لة ود الت ا ي أن تلســ

 __________ 

مـع انـا من المصـــــــــــــــادج التـاللـع   (12)  -www.un.org/development/desa/dspd/2021-meetings/egmُأخـلت الم مومـات الم،ـدم

3rd-decade-poverty.htmlو  غFinancing for Sustainable Development Report 2021ل 

http://www.un.org/development/desa/dspd/2021-meetings/egm-3rd-decade-poverty.html؛
http://www.un.org/development/desa/dspd/2021-meetings/egm-3rd-decade-poverty.html؛
http://www.un.org/development/desa/dspd/2021-meetings/egm-3rd-decade-poverty.html؛
http://www.un.org/development/desa/dspd/2021-meetings/egm-3rd-decade-poverty.html؛
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اعات االقتصــاديع  يتحممن وطأة األر  االقتصــاد  الل  خمفته الةائحع رســبن عمد  ســبع كبي ة من ن  ي ال،ط
 المتأر ة أكث  من غي اا من تدا ي  اإلغرق الشامدل

واةن أن ُيســــتكمد االســــتثماج  ي المواجد البشــــ اع راالســــتثماج  ي البن  التحتلع المســــتدامع وال،ادجة  - 42
عم  الصــــــمودم و ي اال تكاجل إ  تســــــاعد تمك االســــــتثماجات عم  مكا حع تغي  المناخم و يةاد   ذ ال مدم 

حفز النموم وتحســـــــين ال،دجة عم  تحمد الديون عم  المدق الطوادم والحد من أشـــــــكال عد المســـــــاواةم وبنا) و 
ــت اتلةلات تمواد  ــم اسـ ــد الحمول عم  ولـ ــت،بملعل وت تمد أ ضـ ــمود  ي مواج ع األ مات المسـ ال،دجة عم  الصـ

 ن ال،طاعين ال اال والماذلواستثماج  ات س اق طوامع لمغايع من الم، لين ال سميين والمةتمم الدولي وم
  

التقددم الدذي أزرزتدن منةومدة األمم المتحددة فع التعجيدل بتنفيدذ خطدة العمدل على   -  سادسا  
 نطاق المنةومة 

ت منظومــع األمم المتحــدة إل ،ــا  األجواح وحمــايــع المةتم ــات وتشــــــــــــــةلم  - 43 منــل ظ وج الةــائحــعم ابــم
ل وكان أحد ال ناصـــ  الحاســـمع  ي تدا ي  االســـتةارع  2030الت ا ي رشـــكد أ ضـــد والت ةيد  تنفيل خطع عاال 

ــاد وعم   ــأن أر  الةائحع عم  االقتصــــ ــبع التوقيت رشــــ ــول عم   لا ات دأل،ع ومناســــ لمةائحع يكمن  ي الحصــــ
ــا)  ي مةال إ تاا  ــاعدة الت،نلع إل  الدول األعضــــ ــا  عم  ت،ديم المســــ   ات المةتممل وعممت المنظومع  نشــــ

مصنمفع ومناسبع التوقيتم رما  ي  لك البلا ات المت م،ع رأشكال الف،  وعدال المساواة واستمداال  لا ات موروقع و 
الن،ديع وغي  الن،ديعل وتبلل إداجة الشـؤون االقتصـاديع واالجتماعلعم  وصـف ا أما ع الف اق ال امد المشـت ا  ين  

ــلعم ج ودا ت او لع من أجد تحســـــين من  ــا)ات األســـــ  المالشـــ ــت،صـــ ــا)  األما ات الم ني راســـ ــت،صـــ  ةلات االســـ
م “س لع البلا ات”المتمب ع لنلاس المصـــــــائ  االجتماعلع واالقتصـــــــاديعم رما  ي  لك الف، ل ومن خرل مبادجة  

 ت،وال اإلداجة رحشد المواجد والش اكات لمت وا  الستمداال التكنولوجلات والبلا ات واألسالين المبتك ةل

ــاتلع عمملع - 44 ــلاسـ ــا موجزات سـ المنح  وت كز عم  موالـــلم محددة   دت ت،يلم   وأصـــدجت اإلداجة أيضـ
ل وقـد  ودت تمـك الموجزات الـدوَل  2030األر  االجتمـاعي واالقتصـــــــــــــــاد  لمةـائحـع  ي ســــــــــــــلـاق خطـع عـاال  

ــم  ــتةارع لحالع الطواج  وولــ ــات  ي أوا  ا من أجد دعم االســ ــلاســ ــأن الســ ــا)  تحميرت واقت احات رشــ األعضــ
  ي ال ديد من أولواات خطع ال مد عم   طاق المنظومعل است اتلةلات إ  ا  أ ضد لكي تساام أيضا

الــل  أح  تــه منظومــع األمم المتحــدة  حو تنفيــل خطــع ال مــد عم    ( 13) وا د فلمــا يمي ع ض لمت،ــدال - 45
 طاق المنظومعل وت دت المطع إل  ت ظلم وتســـمي  الفوائد التي ت ود   ا أوجه الت الـــد والمكاســـن المح،،ع  

ســلاســات االقتصــاديع واالجتماعلع والبي لعم وكللك  ين أولواات التنملع الوطنلع وأادات  ي ممتم  مةاالت ال
 التنملع المستدامعم و لك راتباع است اتلةلات متكاممع ومنس،ع ومتماسكع عم  جملم المستوااتل

 

 __________ 

تــــدخرت منظومــــع األمم المتحــــدة وعم  مزاــــد من الم مومــــات عن خطــــع ال مــــدم ا ظ    (13)  مــــع عن  لرطرع عم  م مومــــات مفصــــــــــــــم
www.un.org/development/desa/socialperspectiveondevelopment/united-nations-decade-for-the-

eradication-of-poverty/swap3rd.htmlل 

http://www.un.org/development/desa/socialperspectiveondevelopment/united-nations-decade-for-the-eradication-of-poverty/swap3rd.html
http://www.un.org/development/desa/socialperspectiveondevelopment/united-nations-decade-for-the-eradication-of-poverty/swap3rd.html
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 دعم التحول الهيكلع والعمالة المنتجة والعمل الالئق -  ألف 
ــاديــع أل - 46 مــت المةنــع االقتصـــــــــــــ ــاعــدة إل  أكث  من  قــدم  مــدا أ  انلــا و ل  الةمــاعــات   40  انلــا المســـــــــــــ

االقتصــــــــــاديع اإلقململع من أجد ولــــــــــم خطط اســــــــــت اتلةلع لتنفيل منط،ع التةاجة الح ة ال،اجاع األ  انلعم التي 
ــنلم والتحول ال لكميم وتو   عمالع منتةعم وت  حد ُي تَ،ن أن ت ز  التةاجة  ين البمدان األ  انلعم وتشــــةم التصــ

 من الف، ل

ــات والب ام  إل  البمدان  - 47 ــلاسـ  ينما قدمت منظمع األغليع والزجاعع لألمم المتحدة الدعم  ي مةال السـ
ــتةارع   ــلاق االســـ ــباش  ي  ظم األغليع الزجاعلع  ي ســـ ــملم وتنفيل مبادجات ت ز  ال مالع الرئ،ع لمشـــ   دت تصـــ

   ام  إقملمي مشت ا رشأن الف ذ المتاحع لمشباش  والت ا ي من ام رما  ي  لك من خرل   19-لةائحع كو يد
 ي أ  انلــا تــدي   كــد من منظمــع األغــليــع والزجاعــع ومنظمــع األمم المتحــدة لمتنملــع الصــــــــــــــنــاعلــعل وبــالت ــاون 

منظمـع ال مـد اـلدولـلع ومنظمـات أخ قم كثمفـت منظمـع األغـلـيع والزجاعـع أ شــــــــــــــطت ـا  ي مةـال دعوة وبـنا)  مم
 ل2021الم نلع  ي سلاق السنع الدوللع لم،ضا) عم  عمد األطفالم قدجات الة ات الزجاعلع 

وواصــــمت المنظمع الدوللع لم ة ة النشــــا   ي مةال حمايع ح،وق ال مال الم اج ان رحشــــد الة ات   - 48
الحكوملع وغي  الحكوملع الم نلع من أجد  موغ مســـــتوق م ايي  التوظل  األخرألع من خرل  ظام ا الدولي 

وظل  و لك  ي مواج ع مشـــــكمع اجتفاع م دالت البطالع  ي صـــــفوت الم اج ان من ج ا) الةائحعل  لنزااع الت 
م التي 2020وتمثد أحد اإل ةا ات ال ئلســــلع  ي إطرق شــــبكع الســــلاســــات ال الملع  ي كا ون األول/ديســــمب  

 ي  الدوللع ال،ائمعلاعتمدت مةموعع من التوصلات غي  الممزمع التي تتوا ق تماما مم جملم ال،واعد والم اي 

ال المســــــــــــــاعدة الت،نلع إل  البمدان   دت  - 49 أما مؤتم  األمم المتحدة لمتةاجة والتنملع )األو كتاد(م  ،د قدم
ت زاز ال وارط  ين التةاجة ومســــــــــــاعي الحد من الف،  وبنا) ال،دجة عم  مةا  ع الصــــــــــــدمات من خرل ت زاز  

األو كتاد مشـــــــــــ وعام  ي إطاج الشـــــــــــ احع الثا لع عشـــــــــــ ة  ال،دجات اإل تاجلعل وعم  وجه المصـــــــــــوذم أطمق  
حســـاش األمم المتحدة لمتنملعم رشـــأن ولـــم اســـت اتلةلات متســـ،ع لتنملع ال،دجات اإل تاجلع  ي أقد البمدان  من

ــتفيدة من المشـــــــــ وعم  األ  انلع  مًوام كان ي دت إل  ت زاز ال،دجات اإل تاجلع لمحد من الف،   ي البمدان المســـــــ
  ين ا  وجكينا  اسو وجم وجاع تنزا لا المتحدةلومن  

وت او ت منظمع األمم المتحدة لمتنملع الصــــناعلع مم ال اممين  ي أ شــــطع الت دين الح  ي والت دين   - 50
عم   طاق لــيق من أجد إلــفا) طارم جســمي عم  ال مالع  ي الا ال،طاعم وت زاز إمكا لع الحصــول عم  

ا)ًةم وت ي ع ظ وت عمد تكفد السـرمع والصـحع رشـكد أ ضـدم وتحسـين إمكا لع تكنولوجلا أكث  مسـؤوللًع وكف
الحصـــــول عم  المدمات الماللع والوصـــــول إل  األســـــواق الدوللعم و  الع الحواجز التي ت ت ض ســـــبيد الم أةل 

أاملع  وتكتســـي  اادة الف ذ المتاحع أماال عمال المناجم لرســـتفادة من المواجد واألســـواق والمدمات والم اجات
حاســمع لتح،يق التنملع ال افلع وال،ضــا) عم  الف، م  ظ ا إل  أن أ شــطع الت دين الح  ي والت دين عم   طاق  
زة أســاســا  ي المناطق ال افلع والمناطق النائلع  ي البمدان الناملع و ي البمدان التي تم  اقتصــادات ا   لــيق م كم

 رم حمع ا ت،اللعل
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 ة الجتماعية دعما للتنمية الشاملة للجميع التع تحد من الفقرتوسيع نطاق نةم الحماي -  باء 
واي المةنع االقتصـــــــاديع أل  انلام والمةنع االقتصـــــــاديع ألم اكا   -تشـــــــت ا المةان اإلقململع الممس   - 51

يع  الرتينلع ومنط،ع البح  الكاجابيم والمةنع االقتصـاديع واالجتماعلع  سـلا والمحلط ال اد م والمةنع االقتصـاد 
 ي تنفيل مشـــ وع مت مق  ت زاز الحمايع االجتماعلع   -  ألوجوبام والمةنع االقتصـــاديع واالجتماعلع لغ بي سســـلا

 ي مواج ع الةوائا ي دت إل   نا) ال،دجات الوطنلع عم  تصــــــــــــملم وتنفيل ســــــــــــلاســــــــــــات لمحمايع االجتماعلع  
عم  الصــمودم وال ســلما  ي صــفوت    منظوج جنســا يم من أجد الت ا ي من الةائحع رســ عع و اادة ال،دجة من

ــت،بدل وتت اون المةان  ــدمات الماججلع  ي المسـ ــمبي لمصـ ــ فام  ي مواج ع التأري  السـ ــكا لع لـ أكث  الف ات السـ
ــي  الت اون  ين األقاللم وتبادل التةاجش  ي مةال   الممس مم مؤتم  األمم المتحدة لمتةاجة والتنملع عم  تلســــــ

 م ات قادجة عم  الصمود من خرل الحمايع االجتماعلعلمواج ع أر  الةائحع وتأسلس مةت 

وأج ق    ام  األمم المتحدة المشت ا الم ني رفي وس  ،  المناعع البش اع/اإليد  ت،يلمات مت م،ع  - 52
 مدام وولــم من ةلع لنلاس مدق تغطلع الحمايع    16رفي وس  ،  المناعع البشــ اع والحمايع االجتماعلع  ي 

ــ فين والف ات  ــتضــ ــ اع واألطفال اليتام  والمســ ــا ين رفي وس  ،  المناعع البشــ ــماذ المصــ االجتماعلع لألشــ
 السكا لع ال ئلسلعل

ــتةارات  - 53 ــيق اســـ ــم  ي ألادة وتنســـ ــطم ت منظمع األمم المتحدة لمطفولع )اليو لســـــ (  دوج حاســـ والـــ
جة من مبادجات الحمايع االجتماعلع  مباد 33الحمايع االجتماعلع عم  الصـــــــــــ يد ال،ط  م حيث شـــــــــــاجكت  ي  

مبادجة التي اختاجاا الصـــندوق المشـــت ا ألادات التنملع المســـتدامعل و ي إطاج الة ود التي  36البال  عدداا 
 للت ا اليو لســ  إل شــا)  ظم حمايع اجتماعلع شــاممع وكفيمع رمواج ع الصــدماتم تم ت،ديم الدعم لرســتةارات 

 مدا من خرل    93مميون طفد  ي   130,7م مما أتاح الوصـــــــول إل  أكث  من   مدا  115لحاالت الطواج   ي  
ل وتت ــاون اليو لســــــــــــــ  مم منظمــع ال مــد الــدوللــع  ي مةــال تو ي  2020  ام  التحوارت الن،ــديــع  ي عــاال  

الحمايع االجتماعلعم رما  ي  لك من خرل    ام  مشــــــت ا رشــــــأن تحســــــين التكامد  ين الحمايع االجتماعلع  
 جة الماللع ال امع ي دت إل  لمان الحمايع تو ي  االجتماعلع الشاممع من خرل التمواد المستدااللواإلدا

وتو   منظمع الصــــــحع ال الملع وشــــــ كا) سخ ون من البمدان المت،دمع النمو الدعم والتمواد لشــــــ اكع   - 54
والحفا  عم  المدمات  التغطلع الصـــــــــحلع الشـــــــــاممع   دت ت زاز قدجة البمدان عم  التصـــــــــد  ألر  الةائحعم  

الصــــحلع األســــاســــلعم وحمايع المةتم ات المحملع من الت ديدات الصــــحلع  ي المســــت،بدل واتلا ال صــــد الحي  
لمطط الدعم ال،ط اع لمنظمع الصـحع ال الملع   صـع   ادة أماال المنظمع وشـ كائ ا السـت  اض الت،دال المح   

ــأن الدعم الم،دم  ال إل  الدول لتح،يق أادا  ا المت م،ع رالتغطلع الصــــحلع  والمشــــاجكع  نشــــا   ي حواج منتظم رشــ
 الشاممع وت زاز استةا ت ا لمةائحعل

وواصــــمت منظمع ال مد الدوللع و داجة الشــــؤون االقتصــــاديع واالجتماعلع تســــملط الضــــو) عم  الدوج  - 55
ــطمم ره الحمايع االجتماعلعم رما  ي  لك الحدود الد لا لمحمايع االجت  ــم الل  تضــــــــ ماعلع الم، جة عم  الحاســــــــ

الصـ يد الوطنيم إلح ا  ت،دال  حو تح،يق ال ديد من أادات التنملع المسـتدامع  ي إطاج ما ت،دما ه من تحميد 
ــاتي ودعم إل  اـلدول من أجـد تنفـيل خطـع عـاال   ل وقـدمـت اإلداجة ت،ـاجا  تحميمـلع إل  ال يـ ات 2030ســـــــــــــــلاســــــــــــ

من الحمايع االجتماعلع  وصــف ا منصــع ســلاســاتلع عمملع  الحكوملع الدوللع أكدت  ي ا عم  إمكا لع االســتفادة
لتح،يق التكـامـد  ين األر ـاد الثرـرع لمتنمـلع المســـــــــــــــتدامـعم والحـد من الف،  والةوع وعـدال المســــــــــــــاواةم والن وض 
ــلعم رما  ي  لك الملا   ــاسـ ــول عم  المدمات األسـ ــحعم و مكا لع الحصـ ــينم والت ملمم والصـ ــاواة  ين الةنسـ رالمسـ
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ــاد  أكث  م اعاًة لمبي عل وخدمات الصــــ   ت الصــــحي والطاقع الحديثعم وتســــ يد اال ت،ال ال ادل إل   مو اقتصــ
واشـــت كت منظمع ال مد الدوللع واإلداجة  ي تنفيل مشـــاجام مت م،ع  تنملع ال،دجات  ي البمدان المنمفضـــع الدخد  

 ت دت إل  تحسين إداجة  ظم الحمايع االجتماعلع من أجد ال،ضا) عم  الف، ل
 

 تنمية القدرات البشرية: التصدي ألشكال الفقر غير المتصلة بالدخل -  جيم 
ت مد منظمع األغليع والزجاعع عم  ت زاز اسـتمداال أدوات تشـمل  الف،  وتحميمه من خرل تطوا   - 56

أســـــــــــــــاليــن لنلــاس الف، م من  ين ــا دليــد الف،  المت ــدد األر ــاد  ي ال ا م ودأ ــت عم  إج ا) ت،يلمــات وعم  
االســتةارع لمةائحعل وبالت اون مم مكتن منظمع الصــحع ال الملع اإلقملمي ألوجوبام تســ   المةنع االقتصــاديع  
ألوجوبا إل  الت وا  ألدوات الب وتوكول المت مق رالما) والصـــــــــحع الممحق راتفاألع حمايع واســـــــــتمداال المةاج  

اعدة البمدان عم  ت زاز   ذ الحصـــول عم    دت مســـ  1992المائلع ال ا  ة لمحدود والبحي ات الدوللع ل اال 
خدمات الملا  والصــــ ت الصــــحي رشــــكد منصــــ ل وأطم،ت المةنع االقتصــــاديع واالجتماعلع  ســــلا والمحلط  
ال اد     امةا ي دت إل  تحفيز جاادة الم أة لألعمال الح ةم ية   حاللا تنفيل   ي ســــــــــتع  مدانل وولــــــــــ ت  

ي سســـلا أدلع وطنلع لمف،  المت دد األر ادم وصـــممت أداًة لممســـاعدةم واي المةنع االقتصـــاديع واالجتماعلع لغ ب 
 رصدد ولم مةموعع من المباد  التوجي لع والوحدات التدجابلعل

وقد ســاامت المةنع االقتصــاديع ألم اكا الرتينلع ومنط،ع البح  الكاجابي  ي ت زاز تنفيل الســلاســات  - 57
م وقامت  2030ا مم المطع اإلقململع لمشـــــؤون الةنســـــا لع وخطع عاال المت م،ع رالمســـــاواة  ين الةنســـــين تمشـــــل 

أيضــــــا  تشــــــكيد   اق عامد داخمي   دت إعطا) د م لممناقشــــــع المت م،ع  دليد الف،  المت دد األر اد ولولــــــم 
 دليد إقملمي قا د لمم،اج ع خاذ رأم اكا الرتينلعل

م وســــــــــــــاعـد 2020مي لمف،  المت ـدد األر ـاد ل ـاال  وأطمق   ـ ام  األمم المتحـدة اإل مـائي الـدليـد ال ـال - 58
ــملم واعتماد أكث  من  ــفوجد لمف،  2020دلير وطنلا رحمول   ايع عاال  30عم  تصـ ل وبالت اون مم مبادجة أكسـ

والتنملع البشـــــــ اعم ي مد الب  ام  اإل مائي عم  ولـــــــم دليد لمف،  المت دد األر اد خاذ رالبمدان المتوســـــــطع  
ظمع األغليع والزجاعع عم  تلســــــــــي  اســــــــــتمداال دليد الف،  المت دد األر اد  ي ال ا  الدخدم واو يســــــــــاعد من 

الةديدل وســـاعد    ام  األمم المتحدة لمبي ع البمدان عم  ولـــم ســـلاســـات وأط  قا و لع جديدة إلداجة النفايات 
متحـدة لمت بلـع م وحيثمـا أمكنم ال لـاكـد الم تبطـع   ـال وواصــــــــــــــمـت منظمـع األمم ال19-الممورـع رفي وس كو يـد

وال مم والث،ـاـ ع )اليو ســــــــــــــكو( ت،ـديم اـلدعم إل  البـمدانم وال ســــــــــــــلمـا البـمدان التي ت،ـد  ي ـا م ـدالت إلمـاال الكـباج 
 ي المـائـع من ســــــــــــــكـان ال ـالم   67 ي المـائـعم والبمـدان التســــــــــــــ ـع التي يال   ي ـا    50رـال، ا)ة والكتـارـع عن  

م ســـــــــاعدت  2018ال، ا)ة والكتارع األســـــــــاســـــــــلعل ومنل عاال الشـــــــــباش والبالغين اللين يفت، ون إل  م اجات   من
  مدا عم  تطوا   ظم ا الت ململع والتدجابلع  ي المةالين الت،ني والم نيل 60اليو سكو أكث  من 

ال صــــــندوق األمم المتحدة لمســــــكان الدعم إل  البمدان من أجد لــــــمان اســــــتم اجاع ت،ديم خدمات   - 59 وقدم
م أصــبا الصــندوق يســتضــل  أما ع الشــ اكع التي 2019ا) الةائحعل و ي عاال  الصــحع الةنســلع واإل ةا لع أرن 

ل و ي إطاج جئاســع مشــت كع مم منظمع الصــحع ال الملعم قاال  “كد ام أةم وكد طفدم وكد ُم ااق”ُت  ت راســم 
 الصندوق  تنشلط الش اكع الم نلع رن  ا) الوفلات النفاسلع التي يمكن تفادي ال
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مةائحع أكب  اســــتةارع ت،وال   ا اليو لســــ  حت  ا نم وقد أتاحت   صــــع ألكث  وكا ت االســــتةارع ل - 60
 ي المـاـئع من البـمدان التي ـلدي ـا  ظم   43مميون طفـد لمت ممم عن ُر ـدم وبفضــــــــــــــم ـا تمكـنت  ســـــــــــــــبع   301من  

مميون    66,3ت ململع من ت،ديم خدمات الت ملم رشـــــكد منصـــــ ل ودعمت اليو لســـــ  وشـــــ كا اا ج ود تطالم 
 مدا  ا أولواعل وع،د مكتن األمم المتحدة لمت اون فلما  ين   64اح المناق والكزا  والس ال الديكي  ي  طفد  م،

حم،ع دجاســــــلع شــــــبكلع لتبادل الم اجت وتنملع ال،دجات وأج ق حواجات ســــــلاســــــاتلع  60 مدان الةنوش أكث  من  
 ائحعللتبادل المماجسات الةيدة رشأن التصد  لألر  االجتماعي واالقتصاد  لمة

وشـــــاجكت منظمع الصـــــحع ال الملع  ي ألادة م  ق كو اكسم الل  يمثد جكيزة الم،احاتم إل  جا ن   - 61
تحــال  غــا ي واالئترت الم ني رــا تكــاجات التــأاــن لمواج ــع األوب ــعل وتت ــاون منظمــع الصــــــــــــــحــع ال ــالملــع  

ع وال  ـا  لمةملمم التي وكـالـع أخ ق  ي إطـاج خطـع ال مـد ال ـالملـع من أجـد كفـالـع الحلـاة الصــــــــــــــحلـ  12 مم
  مدال 37للشمد  2020توسلم  طاق تنفيلاا ال،ط    ي عاال  تم
 

 مستقبل الغذاء والزراعة المستدامة -  دال 
ت،وال منظمع األغليع والزجاعع  تلسـي   شـ  الم اجت وتنملع ال،دجات وتسـاعد عم  تمكين المةتم ات  - 62

مدان أيضــا عم  تصــملم ســلاســات ت دت لت زاز الزجاعع األســ اعل  المحملع ودوج الم أة ال افلعل واي تســاعد الب 
وتضــــطمم المةنع االقتصــــاديع أل  انلا  دوج جااد   ي ج ود تطبيق الزجاعع الم اعلع لممناخل وقد أج ت حواجا  

 ل2021إقململا رشأن األمن الغلائي  ي إطاج منتدق أ  انلا اإلقملمي لمتنملع المستدامع ل اال 

مم المةنع االقتصــــاديع واالجتماعلع  ســــلا والمحلط ال اد  والمةنع االقتصــــاديع أل  انلام   وبالت اون  - 63
ــمع اإلمدادل وعممت  ــمسـ ــائ  األغليع  ي سـ ــاديع ألوجوبا  ي مشـــ وع ي دت لمحد من خسـ ــاجكت المةنع االقتصـ شـ

ل اانع و عداد المةنع االقتصــــاديع ألوجوبا أيضــــا  ي  مدان  ي وســــط سســــلا من أجد تحســــين تحميد األولــــاع ا
ــادـيع   مواد ـتدجابـلع لبـنا) ال،ـدجاتل وـبالت ـاون مم منظمـع األغـلـيع والزجاعـع وج ـات أخ قم ت،ـدال المةـنع االقتصــــــــــــ
ــائد المت م،ع راألغليع والزجاعع   ــلا )اإلســـــكوا( الدعم الم   ي والت،ني لمدول رشـــــأن المســـ واالجتماعلع لغ بي سســـ

ــتدامع  ي المنط،عل و ي ا و ع األخي ةم  ــكوا رالت اون مم منظمع األغليع والزجاعع ت، ا ا المســـــ ــدجت اإلســـــ أصـــــ
 يتضمن خلاجات سلاساتلع رشأن التصد  ألر  الةائحع عم  األمن الغلائي  ي المنط،ع ال  بلعل

م  شــــ ت المنظمع الدوللع لم ة ة وب  ام  األغليع ال المي النتائ   2020و ي تشــــ ان الثا ي/ و مب    - 64
ــلع لدجاســـــع مشـــــت   ــتكشـــــفت المنظمتان  ي ا أر  الةائحع عم  ســـــبد الال  واألمن الغلائي وعم  ال ئلســـ كع اســـ

حمايع الم اج ان والســكان المشــ دينل وســاعد    ام  األمم المتحدة اإل مائي  امبلا عم  الحصــول عم  مبم   
 ا،ع مريين مزاجع صـغي  من الال  رط 3مميون دوالج من الصـندوق األخضـ  لممناخ   دت تمكين   32قدج   

تكفد ل م ال،دجة عم  الصـمودم كما سـاعد غواتلماال عم  سـد الفةوة  ين الن   ال،ائمع عم  النظم اإليكولوجلع  
ــا عم  تحســــــــــــين ال،دجة اإل تاجلع  والزجاعع الم اعلع لممناخ واألمن الغلائيل وســــــــــــاعد الب  ام  اإل مائي أيضــــــــــ

ضـــــ جوا من الة اد والةفات  ي منط،تي البح  مزاجعا من المزاجعين الضـــــ فا) اللين ت   10 384مةموعه  لما
 األحم  وديبوش من إجات اال
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ــين إداجة خدمات النظم اإليكولوجلع والتنوع البيولوجي  - 65 ــع لتحســــ ــكو إج ا)ات مك ســــ ــ ت اليو ســــ وولــــ
مم والمواجد المائلع المتكاممع  وصـف ا وسـيمع أسـاسـلع لم،ضـا) عم  الف، ل أما األ شـطع التي ي،وال   ا    ام  األ

المتحدة لممســــــتوطنات البشــــــ اع )موئد األمم المتحدة(  ي مةال التمطلط الحضــــــ   وال م ا يم   ي تســــــاعد 
عم  ت زاز الصـــرت الماديع واالجتماعلع واالقتصـــاديع والســـلاســـلع الموجودة  ين المناطق الحضـــ اع وال افلعم 

 واي صرت حيواع رالنسبع لألمن الغلائي وتنوام سبد الال ل

ــاواة  ين الةنســــــــــــــين وتمكين الم أة )ايـ ع األمم 2020عـاال   و ي - 66 مـت ايـ ع األمم المتحـدة لممســــــــــــ م قـدم
ســـــــــــلاســـــــــــع جديدة و/أو محســـــــــــنع ت اعي المنظوج الةنســـــــــــا ي رشـــــــــــأن الح،وق   30المتحدة لمم أة( الدعم إل  

  ســـــا) جافلات عم  الحصـــــول عم  المواجد اإل تاجلع وعم  اســـــتمدام ا  100 906األجالـــــيم وســـــاعدت    ي
ــا إل  ت زاز التمكين االقتصـــــــــاد    و/أو التحكم  ي ا  ي عدة  مدانل وتســـــــــ   اي ع األمم المتحدة لمم أة أيضـــــــ

ــتفاد  حو  ــا) ومةتم ات ن وبي ات نل وقد اســــ ــفوت النســــ ــمود  ي صــــ ــا)  125  000وال،دجة عم  الصــــ من النســــ
متاحع لمحصــول عم  ســبد  من أ  اد أســ انم من  اادة الف ذ ال 384  000ال افلات والمزاجعاتم إل  جا ن 

كســــــــــــــن الال  المســـــــــــــــتدامـع والمواجد اإل ـتاجـلعم مـثد التموـاد والطـاـقع والبن  التحتـلع الـ،ادجة عم  تحمـمد تغي  
 المناخم وكللك من تحسين األمن الغلائي والتغلو ل

   ام   ” مدا من التدجابات المتصــمع رأ شــطع   50مريين شــم   ي   7,7م اســتفاد 2020و ي عاال  - 67
وغي   من   ام  دعم سبد الال  التي ي  ل ا    ام  األغليع ال المي  “مساعدة الغلائلع من أجد األصولال

 مدا من خرل حمول التأمين لـــــــــــد المماط     13الل  و م  الدعم أو الحمايع أيضـــــــــــا لمميو ي شـــــــــــم   ي 
 مــدان من الممــاط     10أســــــــــــــ ة  جاعلــع  ي    140  000المنــاخلــعل كمــا قــاال    ــام  األغــليــع ال ــالمي رحمــايــع  

ــبكع أمان تحمي  ــا اتم مما و   شـــــ   700 000الناجمع عن عدال ا تظاال اطول األمطاج أو عن حدوز فلضـــــ
مميون شـــــــــــم   ي خمســـــــــــع  مدان أ  انلع من األخطاج الناجمع   1,3شـــــــــــم  من الصـــــــــــدمات المناخلع و 

 حاالت الةفات الكاجرلعل عن
 

 الحد من أوجن عدم المساواة - هاء 
م دعـت إداجة الشـــــــــــــؤون “   إعـادة النظ   ي التنمـلع ال افـلع 2021الت، ا  االجتمـاعي ال ـالمي ل ـاال  ”  ي  - 68

ــماح   ــ اعم واقت حت اتباع ُ    جديدة لمســــ ــد الفةوة  ين المناطق ال افلع والحضــــ ــاديع واالجتماعلع إل  ســــ االقتصــــ
ت،ال إل  المناطق الحضـ اعل لسـكان األجاات رالوصـول إل  المسـتوق المالشـي الحضـ   دون االلـط اج إل  اال  
أجب ـــع  م  ظ ا إل  أن 2030وال  ـــد من إعـــادة النظ   ي التنملـــع ال افلـــع رشـــــــــــــكـــد عـــاجـــد لتح،يق خطـــع عـــاال  

 لخمسع أشماذ ي ا ون من الف،  المدقم  ي جملم أ حا) ال الم يالشون  ي المناطق ال افلع  كد  من 

ــاو  - 69 ــاد  لمم أة وا كز عمد منظمع األغليع والزجاعع  ي مةال المســـ اة  ين الةنســـــين والتمكين االقتصـــ
عم  ت زاز النلادة النســــــائلع وتمكين الم أة من الوصــــــول رشــــــكد منصــــــ  إل  المواجد والمدمات والم مومات 
والتكنولوجلات والمؤسـسـات والف ذ االقتصـاديعل وتسـت شـد األ شـطع المك مسـع لدعم األشـماذ اللين يالشـون  

ــت ا  ي تنفيل  كد من منظمع   ي  ،  مدقم  توجي ات    ام    ــاد  لمم أةم يشــ ــأن التمكين االقتصــ ــت ا رشــ مشــ
األغـليـع والزجاعـع والصــــــــــــــنـدوق الـدولي لمتنملـع الزجاعلـع واي ـع األمم المتحـدة لمم أة وب  ـام  األغـليـع ال ـالمي 

 لسب ع  مدانم كما تست شد راإلطاج المت مق رالف،  المدقم  ي األجاات لمنظمع األغليع والزجاعع  ي
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ــائحـــع عم  الم ـــاج ان  - 70 ــادل الـــل  خمفتـــه الةـ ــع الـــدوللـــع لم ة ة رـــاألر  غي  ال ـ واعت ا ـــا من المنظمـ
والمشـــــ دينم شـــــة ت المنظمع عم  االســـــتةارع لمةائحع رشـــــكد متكامدم وال ســـــلما فلما يت مق  تو ي  ال عايع  

 الص يد ال الميلالصحلع والتطالم لمةملمم لمتمفل  من تفاقم أشكال عدال المساواة عم  

أ  ت كيز الح مان  ي مواقم محددةم الل  يتســــــــم عادة  -ولم الةع ا راج المدم ة لمتفاوت المكا ي   - 71
رالفصـد الماد م الل  يتةم   ي عدال المسـاواة  ي إمكا لع الحصـول عم  األجالـيم والسـكن المرئم والملسـَّ  

ــلع ــاســـــ ــوج التكمفعم و  ذ ال مدم والمدمات األســـــ  -والمدمات االجتماعلعم والتن،دم واألماكن ال امع   والملســـــ
م الحد من عدال المســــــاواة المكا لع 2023-2020وصــــــ  موئد األمم المتحدةم  ي خطته االســــــت اتلةلع لمفت ة 

 والف،   ي المةتم ات المحملع عب  السمسمع الحض اع ال افلع رأ ه مةال من مةاالت التغيي  األجب عل

و داجت ا رشــكد م اٍع   19-المتحدة لمم أة    امةا رشــأن الوقايع من جائحع كو يد وولــ ت اي ع األمم - 72
لممنظوج الةنســـــا ي لمتصـــــد  لمشـــــكمع التداعلات المةحفع التي خمفت ا الةائحع من الناحلع الةنســـــا لعل وكان 

ئحـع   ـمدا  ي إطـاج االســــــــــــــتةـاـرع لمةـا 20مريين شــــــــــــــم   ي    3الب ـ ام  ي ـدت إل  ت،ـديم اـلدعم ألكث  من  
 والت ا ي من ام مم الت كيز عم  خمسع مةاالت حيواع تة د النسا) والفتلات أكث  ع لع لممط ل

 
 التصدي لتغّير المناخ واشتداد زدة المخاطر الطبيعية -  واو 

ــاديع أل  انلا المؤتم  الســــنو  الم ني  تغي  المناخ والتنملع  ي أ  انلا وتســــاعد  - 73 تنظم المةنع االقتصــ
عضــــــــــــا) عم  صــــــــــــلاغع مســــــــــــاامات ا المحددة وطنلا وعم  موا)مت ا مم خطط ا اإل مائلع الوطنلع  الدول األ

 إطاج اتفاق راجاسل  ي

وبالت اون مم    ام  األمم المتحدة لمبي ع واليو سكوم تشاجا المةنع  ي ألادة االئترت المشت ا  ين   - 74
كلا ا  ي المنط،ع من الوكاالت    18الل  يضــــــــم   الوكاالت الم ني رالت كيز عم  مســــــــألع البي ع وتغي  المناخم

والصــــــــــــناديق والب ام ل وأ شــــــــــــأ    ام  األمم المتحدة لمبي عم  ي إطاج شــــــــــــ اكع مم منظمع األغليع والزجاععم 
(م وعمد 2030-2021صـــــندوقا اســـــت ما لا مت دد الشـــــ كا) ل ،د األمم المتحدة إلصـــــرح النظم اإليكولوجلع )

داجة البي ـلع ال ـالمـلعل أمـا   ـ ام  ”ال مـد المت مق ـرالف،  والبيـ ع من أجـد أاـدات الـدول من أجـد تحـدـيث اإل مم
التنملع المســـتدامع“م واو    ام  مشـــت ا  ين    ام  األمم المتحدة لمبي ع وب  ام  األمم المتحدة اإل مائيم  ،د  

ال الدعم لحكومات خمسع  مدان  ي أ  انلا وخمسع  مدان  ي سسلا والمحلط ال اد   لقدم

ومن خرل أدوات توصــــــــــــــل  ال،ـدجات عم  الصــــــــــــــمود والتمطلط لمتكل  التي أتـاح ـا موئـد األمم  - 75
 مدة وق اع من عمملات التمطلط الشــــــــــــامد لمةململ وعروة عم   لكم أج ت عدة  189المتحدةم اســــــــــــتفادت 

مناخ إلجشـــاد مســـتوطنات عشـــوائلع ومناطق شـــبه حضـــ اع  ي فلةي ومنغوللا وجزج ســـملمان ت،يلمات لتغي  ال
شـم ل و ي مو امبيقم   ان    ام  ”المداجس    200 000اإلج ا)ات  ات األولواعم وقد اسـتفاد من ا حوالي 

م ســـــــــــــاعدت اليو لســـــــــــــ  2020األكث  أما ا“ عم    اليته  ي مواج ع إعصـــــــــــــاج  إيدا  وكينيثل و ي عاال  
  مدال 65 ي الحكومات عم  ولم خطط عمد مناخلع وبي لع م اعلع الحتلاجات األطفال 

التي  19-وســـــاامت اي ع األمم المتحدة لمم أة  ي من ةلع ت،يلم االحتلاجات الم تبطع رةائحع كو يد - 76
ــُتمدمت لت،دي   ــت ا  ي إعداداا كد من البنك الدولي واالتحاد األوجوبي ومنظومع األمم المتحدة والتي اســــ اشــــ

لةنســـــــــا لعم  ي تســـــــــ ع  مدانل وت او ت ال ي ع  نةاح ا راج االجتماعلع واالقتصـــــــــاديع لمةائحعم من الناحلع ا
ــت  اض الت،دال  50 مم ــا ي  ي اســــــ ــ كا) األمم المتحدة من أجد ت ملم م اعاة المنظوج الةنســــــ ــ اكا من شــــــ شــــــ
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المح   عم  مســــــــــــــتوق خطـــع عمـــد األمم المتحـــدة لمحـــدم من ممـــاط  الكواجز من أجـــد  اـــادة ال،ـــدجة عم  
) التنملع المســـتدامع ي،وال عم  الوعي رالمماط ل وســـاامت اي ع األمم مواج ت ا   حو إجســـا)     متكامد إ ا

ــا ي مت م،ع  ــت اتلةلات وخطط وت،يلمات م اعلع لممنظوج الةنســ ــ ا ات واســ ــم تشــ ــا  ي ولــ المتحدة لمم أة أيضــ
  مدا من خرل  موجة سلاسات وت،يلمات جديدة م اعلع لممنظوج الةنسا يل 41رالحد من مماط  الكواجز  ي 

 
 مكافحة الفقر فع السياقات الهشة واإلنسانية -  زاي 

ــد الب ام  التي ينفلاا    ام  األمم المتحدة اإل مائيم تمكمن  2020 ي عاال  - 77 مريين شـــم م    3م رفضـ
 مدا من البمدان المتأ م،مع من تحســـــين ســـــبد علشـــــ مل وواصـــــد    27 ي المائع من مم  ي   43تمثد النســـــا)  ســـــبع  

اعدة عم  تو ي  إمكا لع الحصــــول عم  المدمات األســــاســــلعم رما  ي  لك  ت زاز النظم  الب  ام  اإل مائي المســــ 
مميون شـــم  من مشـــاجام   1,2ل و ي ال  اقم اســـتفاد أكث  من 19- الصـــحلع اســـت دادا لمتصـــد  لةائحع كو يد 
وكثمفت   ل 2020 مدا من حمول دائمع  ي عاال  13مميون  ا ح  ي    1,4إعادة التأايدم  ي حين اســـــــتفاد أكث  من 

اليو سـكو  شـاط ا  ي رما لع  مدان لت زاز   ذ الت مم ومواصـمع الت ممم المتاحع ألكث  الف ات ت ملشـا خرل أ مع  
ل و لــــــا ع إل   لكم وبالت اون مم مفولــــــلع األمم المتحدة لشــــــؤون الرج ينم ت،دال اليو ســــــكو 19- جائحع كو يد 

ؤسـسـات الت ملم التكميمي أو رسـوق ال مد من خرل المبادجة الدعم إل  الم اج ان والرج ين من أجد االلتحاق رم 
 لالمبتك ة التي ُت  ت راسم جوا  مؤارت اليو سكو لرج ين والم اج ان الض فا) 

وعممت مفولـــــــــــــلع األمم المتحدة لشـــــــــــــؤون الرج ين  ي إطاج   اق المب ا) الم ني رنحصـــــــــــــا)ات   - 78
جله الت،ني إلعداد  لا ات مصنمفع وموروقع عن التش اد ال،س  ل الرج ين والمش دين داخملًا من أجد ت،ديم التو 

ــلع واليو لســــــــــ   ــت ا  ين المفولــــــــ ــت كع التي تح،،ت  ي إطاج ممطط ال مد المشــــــــ وتمثد أحد النتائ  المشــــــــ
ت زاز  ظم البلا ات الوطنلع   دت تحســـــــــــــين توا    لا ات وم مومات وتحميرت مصـــــــــــــنمفع وعاللع الةودة    ي

 ل الرج ين وال ائدين وتحسين إمكا لع االطرع عمي الرشأن حالع األطفا

وباســــــتمداال أدوات توصــــــل  المدن واألحلا)  ي ســــــتع  مدانم قاال موئد األمم المتحدة  ت،يلم وتحديد  - 79
ــتغرل   ــائد اســـ ــبكع ال الملع لوســـ ــت ا موئد األمم المتحدة مم الشـــ االحتلاجات الر مع لمت ا ي الحضـــــ  ل واشـــ

مم مةموعع أســــاســــلع من وكاالت األمم المتحدةم  ي ولــــم ملك ة إجشــــاديع رشــــأن األمم   األجالــــيم رالت اون 
نت اي ع األمم المتحدة لمم أة   المتحدة واألجض والنزاع من أجد ت زاز الن   المتبمم إ ا) الا المولـــــــوعل وحســـــــم

ــتةارات لةائحع كو يد ــا ي  ي االســـ ــا ي التي من خرل خب ت ا  ي المةال  19-م اعاَة المنظوج الةنســـ الةنســـ
 مدال وقد اســـــــــت شـــــــــدت االســـــــــتةارع اإل ســـــــــا لع لمةائحع    18قدمت ا إل  سللات تنســـــــــيق ال مد اإل ســـــــــا ي  ي 

ــا لع والتوجي ات المحملع المت م،ع رةائحع كو يد 13  ي ــ ت ا اي ع األمم  19- مدا راإل لاجات الةنســــ التي ولــــ
 مدام ســــــــــاعدت اي ع األمم المتحدة  38وكاالتل و ي المتحدة لمم أة وعممت ا المةنع الدائمع المشــــــــــت كع  ين ال

 لمم أة النساَ) والفتلات المتض جات من األ مات عم  االعتماد عم  أ فس نل
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 الخالصة والتوصيات  -  سابعا  
وتغير    19-إن التحدديدات القتصددددددددداديدة والجتمداعيدة المتزاآددة، إلى جداند  وثدار أزمدة جدائحدة  وفيدد - 80

اسدات تر ز على اتخا  تدابير متكاملة وشداملة ومسدتدامة تحرص على عدم تر   المناخ، تقتضدع وعدع سدي
أزد خلف الر   من أجل التعافع بسدددددرعة وأشدددددكل أفضدددددل وعلى نحو مسدددددتدامع وقد تود الجمعية العامة  

 تنةر فع التوصيات التالية: أن

السددددددددديدداسددددددددددات  آنبغع للبلدددان أن تغتنم الفرصددددددددددة التع أتددازتهددا هددذ  األزمددة لتغيير   )أ( 
القتصددادية من أجل التعافع بشددكل أفضددل، بسددبل تشددمل رصددد الموارد العامة لحماية النا    - الجتماعية

الذآن يعيشددددون فع فقر وفع أوعددددا  هشددددة من خالل توفير الحماية الجتماعية الكارية، وخدمات رعاية  
 صحية وتعليم عالية الجودة، وفرص عمل لئقة ومراعية للبيئة؛

ن على البلدان أن تسدددددددتثمر فع الزراعة، وأن تدعم صدددددددغار المزارعين، وأن تحاف   آتعي )ش( 
 على المساعدات اإلنسانية الغذائية والتغذوية، وأن تشجع الشمول المالع، ول سيما فع المناطق الريفية؛

آنبغع للبلدان أن تقيم نةما صددحية أقوى، تهدف إلى توفير التغطية الصددحية الشدداملة،   )ا( 
ل السددددددتثمار فع البنى التحتية الصددددددحية، مع إآالء اهتمام خاص للتطه  لحالت الطوار  وتقديم  من خال 

 خدمات رعاية صحية متكاملة و لك بالعتماد على نةم معلومات ومراقبة صحية أفضل؛

بغية توفير التغطية الشدددداملة ومعالجة المخاطر ومواطن الضددددعف التع آواجهها األفراد   )د( 
ازدل زيداتهم، آتعين على الحكومدات أن تنشدددددددددا نةمدًا للحمدايدة الجتمداعيدة تكون مالئمدة خالل مختلف مر 

للةروف الوطنية، تتضدددمن زدودا دنيا، ويتعين عليها أن تسدددتثمر فع تدابير الحماية الجتماعية الشددداملة  
 لمهمشة؛وتكّيفها وتوّسع نطاقها وزجمها، مع مراعاة اختالف ازتياجات الفئات الجتماعية المحرومة وا

آتعين على البلددان أن تسدددددددددتثمر فع نةم تعليميدة عداليدة الجودة تتسدددددددددم بدالشدددددددددمولية   )ه( 
واإلنصدددددددددداف، وأن تعزز إتدازدة فرص التعلم مددى الحيداة للجميع، وأن تقوي قطدا  التعليم العدام وتمويلدنع 

 للتعليم العام؛ويتعين عليها أيضا أن تقوم بحماية مصادر التمويل الوطنع والدولع المتازة 

آنبغع للبلدان أن تعمم مراعاة المنةور الجنسدانع والزتياجات والمسدلوليات التع تنفرد   )و( 
 بها النساء والفتيات فع خطط التعافع والسياسات الجتماعية والقتصادية التع تضعها؛

  آتعين على البلدان أن تسدددددددتثمر فع بيانات زسدددددددنة التوقيف وموثوقة ومصدددددددنفة، وأن ) ( 
 تستخدم تلك البيانات الحيوية لتحدآد هوية األشخاص الذآن يعيشون فع فقر وفع أوعا  هشة؛

آنبغع للمجتمع الدددولع، بمددا فع  لددك منةومددة األمم المتحدددة، أن يقدددم الدددعم ألفقر   )ح( 
بشدددكل    البلدان التع ليسدددف لدآها اإلمكانات الكارية لتمويل نةم الحماية الجتماعية والرعاية الصدددحية فيها

كاملع وينبغع أن تقوم البلدان وشدددددر ايها فع التنمية بتعزيز تعددية األطراف، والتعاون والتشدددددار  بشدددددكل  
مجد مع الجميع، بما فع  لك المجتمع المدنع وشددددبكاتن، و ذلك مع القطا  الخاص، وينبغع لتلك الجهات  

ر والجو ، وزماية األشدددخاص  التنسددديق مع طائفة واسدددعة من الجهات المعنية من أجل القضددداء على الفق
 ل2030والمجتمعات المحلية من األخطار التع تهدد بقاءهم، والتعجيل بتنفيذ خطة عام 

 


