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ا ، شامالا  يكون اإلنسان - محوره تعاف   تحقيق أجل من للسياسات متكامل أعمال جدول  وقادراا  مستداما

 مواجهة الكوارث على

الرئيسية النقاط
 

 

  تضرررررق ااداررراداق واسرررواي اليم  فل حسرررلا والمالد الاادر والدول الير ل  لقد

اضرررررررطرا اق فل الطل  و الاا   االنكماش سرررررررب  و .19-كوفلد – شررررررردة ة   ا ا  

 وةا يللاا ة ، وسررراعاق اليم  دوظلفاليرض، عانت المناطق ة  خسرررا ر فادف  فل ال

 .البطال  وزيادة فل عدد النساء والر ال الذي  يغادرون القوة الياةل ةيدالق ارتفاع فل 

 

  ةما ، 2020اليم  فل عام فل اوسرررررراط فقر الازداد ، انخفاض دخ  اليم  فل ظ

هذا االتجاه تدرت  على . ةسرررررررار الدقدم المارز فل اليقود القللل  الماضرررررررل  اوض

 .2030تاقلق اهداف الدنمل  المسدداة  ليام  لجا  فادةالسلبل حثار 

 

  لث ف، ةدباي   ل  البلدان وداخلااالدقدم إن  اً.فاوًتا وهشرررررررةد ديافلال يزال ال

ة  تيقلده المشررررراد اليالمل زاد و، ك ر فرةاناً وتضررررررراً ق األالمجموعا اسرررررد نى

 .المدقل  لالادااد الكلل واألزةاق الناشئ 

 

  يالمل نداءاليوفر ة  ازة  ةاوره اإلنسررررررران  تياف  تاقلق لليم  ة  ا    ال

ً سدداةة، شاةالً  يكون 19-كوفلد  على ةوا ا  الكوارث، إطار عم  صل   اً اادرو ا

إعادة  ناء االادارررررراد  طري تيال  او ا عدم المسرررررراواة المناجل   فل ظ  للديافل

 .والالكلل 
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خلفية 

 

 اإلقتصادعلى  وباء كوفيدتأثير  .1

سلا  ةنطق اادااداق تضررق -لدكوف  ا ا  ة   شدة الير ل  والدول الاادر المالدو ح

 ااداررراد هذه شررراد الياة ، الارررا  اماي ل الجا ا  فدواءالمدخذة إل ددا لرال سرررب و . 19

ا المناطق  فل. الدوالل على ،المئ  فل 6.5و المئ  فل 1.3  نسرررب  2020 عام فل انكماشرررً

ً  المنطقدل  ااداررراد يزال ال ،2021 عام فل اإل مالل المالل النات  نمو انديش فل    ةيا

 .األزة  اب  هانمو ةساراق ة   ك لر ادنى

 العمل سوق في حادة اضطرابات .2

 فل الاا   االنكماش  سررب . خطلرة اليم  سرروي على 19-وفلدك ازة  حثار كانت  الم  ،

 احسرررل فل يمال ال انخفضرررت اليرض، ضرررطرا ا سرررب   وكذلك واليالمل، المالل الطل 

 ة  ذلك على ترت  ةا ةع ،2020و 2019 عاةل  ل  ةللون 58  مقدار الاادر والمالد

  الياةل  القوى تركوا الذي  والر ال النسرررراء عدد فل ضررررخم  وزيادة البطال  فل ارتفاع

ساء ان ، الذكر الجدير ة .  الكاة    ة األز ذروة خاللدوظلف ال فل خسا ر ة  عانل  الن

 .الر ال ة  اك ر

  مسدوىال ة  اا  دوظلفال  قل ،2021 عام فل او ا الديافل  يضظاور  ة  الرغم على

 على وعالوة. ةللون شخص 23 ، فلث تم توظلف 2019 عام فل األزة  اب  االذي سجل

 فل 7.9  ناو 2020 عام فل الاادر والمالد حسررلا فل اليم  سرراعاق عدد انخفض ذلك،

  انظر) 2019 يامال وضع فل اواخر ال ةقارن  ،2021 عام فل المئ  فل 3.6 و نسب  المئ 

  واللففل الدول الير ل   دوظلفال تقلص إ مالل  لغ المقارن ،وعلى سررربل  (. 1 الشرررك 

  9.1 اليم  ساعاق فل خسا رال  لغتفلث  ،2020و 2019 عاةل  ل  وظلف  340.000

 .2021 عام فل المئ  فل 5.4و 2020 عام فل المئ  فل

  الفقر وطأة من الحد في المحرز التقدم .3

 انخفاض إلى اليم  دخ  فل خسرررررا ر ة   ا يرتبد وةا اليم  سررررراعاق انخفاض ادى

  2020 عام فل الفقراء اليمالعدد  زاد ،و الدالل. الفقر وتفاام الميلشررل  األسررر اسررداال 

 ةداع قرف فل ييلشررون الذي  الياةلل  والر ال النسرراء عدد لقد ارتفع. ليقود نادرا ان  يد

.  الير ل  الدول فل 640.000 و مقدار الاادر والمالد حسررلا فلنسررم   ةللون 2.1  مقدار

  لخط  ة المسددا الدنمل  اهداف تاقلق لجا  تداعلاق ااسل  السلبل االتجاه قد ند  ع  هذال

 .2030 عام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 عام من خيراأل بالربع مقارنة العمل ساعات في خسائرال. 1 شكل (٪) 

 
 

 ■2020  ■2021  

 اإلنسان، ةاوره تياف   ا   ة  المدجددة اال دماعل  اليدال  الدولل ، اليم  ةنظم : المصدر

 .2022 اليام،المدير تقرير الاادر، والمالد آلسلا عشر السا ع اإلاللمل اال دماع

ا  األكثر الفئات على تفاوت اآلثار .4  ضعفا

 وال المنطق ، انااء  ملع فل  وهري شررررك   اليم  سرررروي على األزة  حثار لقد تفاوتت

 ة،والارررغلر الارررغر البالغ  المشررراريع السرررلاف ، ة   ةاددة  قطاعاق يديلق فلما سرررلما

  ،يرال ال األاللاق اإلعاا ، يذو األشررخا ، الشرربا ، النسرراء اافل  ما – الضرريلف  والفئاق

 لف النظاةلل  غلر اليمال ةداخل  انخفضررت الم ال، سرربل  على. نظاةلل لا غلر واليمال

 ساءنا تأثرق. الو اء فدرة اندشار ة  األول الر ع فل المئ  فل 22  ـررررر قدر ميدل ي المنطق 

 تر  إلى اقالك لر دفع ةما ،الرعاي  تسررديد ا ور اعمال تفاام عدم فل ظ  ةدفاوق  شررك 

  .المنزلل الديللم ودعم ه سرا رعاي  إلىوالدو ا  الياةل  ىالقو
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 تعاف هش ومتفاوت .5

  داة اسررد ودعم الدخ  فل للخسررا ر الدارردي إلى الراةل  المالل  السررلاسرراق ة  الرغم على

  اللقافاق على الاارررررول فل ال غراقو المالل  القلود فإن األزة ، خالل المؤسرررررسررررراق

 ادارراداقاال فل سررلما ال  البنلوي  للمؤسررسرراق والالاك السررلاسرراق إلىواالفدقار  وتوزيياا

تلك اإل راءاق المدخذة فل ، فدق ة  فيالل  المنطق  فل الدخ  والمدوسررررط  المنخفضرررر 

 فل ظ  ،المسار ثنا ل تياف الوظا ف شادق لذلك، وندلج (. 2 الشك  انظر) فاالقعدة 

 .المدقدة  االادااداق فل شاالنديا تسارع

 ر كواأل الماروة  الفئاق فلث  قلت البلدان، داخ  ةدفاوتا ايضرررررررا المارز الدقدم كان

 على عالوة. الالكلل  المسررراواة عدم او ا تفاام إلى ادى ةما خارج هذا اإلطار، تضررررراً 

  لسررل سرر  اضررطرا اق يالد الذي الارري  اليالمل الكلل االادارراد سررلاي سررب لقد ت ذلك،

  وا ا لم المال راس هرو  وةخاطر النطاي، الواسرررري  الدضررررخم اقضررررغوط اإلةداد،

 .، فل تيقلد ةسار الديافلوالناشئ  المسدمرة األزةاق

 اإلنسان سياسة تعاف  محوره إطار .6

  ةنظم  فل 187ال  األعضررراء الدول اعدمدق ،2021 يونلو فل الدولل اليم  ةؤتمر فل

سان ةاوره تيافتاقلق  ا   ة  لليم  اليالمل النداء الدولل  اليم  -دوفلك ازة  ة  اإلن

  صررل  تياف إلى الاا   على يؤكد ةما الاررمود، على واادًرا ةسرردداًةا ،شرراةالً  يكون 19

 وهذا.  اليم لمسرردقب  الدولل  اليم  لمنظم  المئوي  الذكرى إلعالن الميج  الدنفلذ يدعما

  المسرراواة عدم او ا تيال   طري االادارراد  ناء إعادة ةع المباشرررة األزة  ةيالج  يدطل 

  سبقت الدل األ   طويل  واالاداادي  اال دماعل  الدادياق ة  وغلرها والالكلل  النظاةل 

ل  الداوالق ة   – الو اء لديموغراف طا ع واندشرررررررار الدكنولو ل  والداوالق ا  لرغ ال

  اللملاإل الدياونإرساء  الجوهريتاقلق هذه الغاي ، إنا لم  و غل  . المناخ وتغلر نظاةلال

  تاقلق الديافل لضرررمان الناةل  االاداررراداق دعم فل وخاصررر  األطراف المديدد واليم 

 خالل ة  ذلك فل  ما ،2030 عاما ندة  إنجاز ناو والدقدم المنطق  انااء  ملع فل المرن

 ياوضرر الذي عادل اندقال ا   ة  اال دماعل  والاماي  للوظا ف اليالمل المسرررع طبلقت

 .المدادة لألةم اليام األةل 

 كورونا فيروس واجهةلم المالية للسياسة االستجابة حزمة إجمالي. 2 شكل   

 (اإلجمالي المحلي الناتج من ٪)

  

 

 ،"نسانإلا ةاوره اندياش ا   ة  المدجددة   دماعلاال اليدال " الدولل ، اليم  ةنظم : المصدر

.ذكره سبق ةر ع

 

 

      

 دورةال أهداف

 

  لسلايا ةنااش ة  خالل  الاادر والمالد آلسلا عشر السا ع اإلاللمل لال دماع الجلس  سدماد

 فل روسدنظ الير ل والدول الاادر والمالد حسلا ةنطقدل فل اليم  وسوي اليام االاداادي

 الايلدي على الالزة ، دشغل ال وسلاساق االاداادي  السلاساق

  شاة ال االاداادي النمو وتيزيز اإلنسان تياف  ةاوره دعمل الالزة و واإلاللمل، الوطنل

  األةد الطويل  الالكلل  المسررررراواة عدم او ا ةيالج  فل تسررررراعد ان يمك  الدل والدنمل 

 .2030 عام خط  ناو الدقدم وضمان

 :الدالل  المواضلع  يض ،الداديد و ا على الدورة سدغطل

 ماري االسد ، النقدي ، المالل  السلاساق ذلك فل  ما – للسلاساق ةدكاة  اعمال  دول ،

 ساناإلن ةاوره تياف إلى يؤدي ان يمك  –سلاساق الدشغل  و الدجاري ، الاناعل 

 الال ق؛ اليم  فل ليجزل الجذري  واألسبا  الالكلل  المساواة عدم او ا يال يو

  ك ل األزة ، خالل دوظلفوال الدخ  فماي  فل فقد  المالل السلاساق دورال يناار 

 ؛دسريع ةسار الديافلل ال ق  عم  فر  خلق فل ايًضا

  الداول  والدل تركز على الشرراةل  الرامل  الدادل  البنل  فل االسررد مار تيملق إةكانل

 إندا ل ؛ اك ر عم  فر  وخلق الدنمل  فجواق لسد فل الموااف الجنسانل 

 النظاةل   اليقباق الدل تينى الداويلل دشرررغل  ال وسرررلاسررراق االادارررادي  السرررلاسررراق  

 اليم ؛ سوي فل واإلدةاج الجنسل   ل  المساواة وتيزيز

   المالل  االسررررردداة  لدادياق للداررررردي اإلاللمل والدياون األطراف المديدد اليم  

 ؛المساري  ذي ديافلوال

  المسرررع طبلقدل األطراف المديدد الدياون خالل ة  ذلك فل  ما شرراة ، ةالل هلك  

 األةل  وضررررريا الذيو عادل اندقال ا   ة  اال دماعل  والاماي  للوظا ف اليالمل

   .المدادة لألةم اليام

 ةشررارك  وتيزيز 2030 عام خط  ناو الدقدم لضررمان األطراف ةديددة تموي  حللاق  

 و القطري ؛ المدادة األةم فري ةع الدولل  اليم  لمنظم  المكون  ال الثل  الئاقال

 شم تتشغل   وسلاساق ااداادي  سلاساق وضع فل اال دماعل الاوار دور تيزيز 

 .واإلاللمل الوطنل الايلدي  على اإلنسان ةاوره اندياش تاقلق ا   ة  الجملع
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  محتملة للمناقشةنقاط

  تياون كلفل  فول 19-كوفلد  ا ا  مسدفادة ة ال الدروس هل ةا .1

  ملع فل البلدان فل اليم  صاا وا اليمال وةنظماق الاكوةاق

  القطاعاق فل اسررردداة  واك ر ال ق  وظا ف لخلق المناطق انااء

  الخضررررررراء االادارررررراداقو، الرعاي  فل ذلك فل  ما الناشررررررئ ،

 والرامل ؟

 والمديدد اإلاللمل الدياون على للافاظ  ا القلام يج  الذي ةا .2

 اإلنسررررران اهداف تياف  ةاوره  شرررررأن تبادل وتيزيزه األطراف

 ؟2030 ليام المسدداة  الدنمل  اهداف تاقلق وناو

 يمك  الدل واالسررررد ماري  والدجاري  المالل  السررررلاسرررراق هل ةا .3

 الغنلالذي يدماور فول االنسررررران و الديافل لديزيز اسررررردخداةاا

 وةدوسرررط  ةنخفضررر  البلدان فل 19-وفلدك  ا ا   يد  الوظا ف

  ؟الدخ 

 ان نلضما الو اء  يد الديافل ة  االسدفادة للاكوةاق يمك  كلف .4

يايلر تكون ل  اليم  ة لدول ياونو، ا  ل ورفع ةسررررررردوىال الث الد

 نا ا على  وإعادة الديافل ة  يدجزا ال  زًءا الممارسررراق افضررر 

 ؟ناو افض 

  المدادة األةم إصالح تيزز ان الدولل  اليم  لمنظم  يمك  كلف .5

 األعمال و دول) الال ق اليم  وتسررررردفلد ةنا فل ضرررررمان تاقلق

  وتضرررملنا( اإلنسرررانتياف ةاوره  ا   ة  للسرررلاسررراق المدكاة 

 ؟ القطري والبراة  السلاساق

 اتسررررراي لديزيز  فيالل  اال دماعل الاوار اسررررردخدام يمك  كلف .6

 اإلنسان؟ ةاوره تياف   تاقلق ا   ة  السلاساق

 فل الجنسرررل   ل  الدوازن وعدم المسررراواة عدم او ا تسررردمر لماذا . 7

 لاررذه للدارررررررردي الجلرردة والنا  األة لرر  هل وةررا اليمرر  سررررررروي

 الدادياق؟

 


