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 الدورة الخامسة والسبعون 
 )أ( من جدول األعمال المؤقت* 26البند 

 التنمية االجتماعية
   

تنفيذذن اتذذاؤت م تمق الامذذة العذذالمة لالتنميذذة االجتمذذاعيذذة والذذدورة اال ذذذذذذذذذت نذذاؤيذذة   
 والعشقين لالجمعية العامة  القابعة 

  
 تاقيق األمين العام  

  

 موجز 
، على ضــرورة زعزيز 74/122 يؤكد األمين العام في هذا التقرير، المقدم وفقا لقرار الجمعية العامة 

ــا ة ال بيرة و/أو   ــا  على الزيـ ــة وـ ــة، مى التركيز اوجـ ــاجيـ ــة اتجتمـ ــالتنميـ ــا يتعلة اـ ــدولي في مـ ــاول الـ التعـ
ار  الممصـــصـــة للتنمية اتجتماجية، من أجق زحقية األهدا  التي مد ها مؤزمر القمة  اتســـتمدام األ لل للمو 

ــا ) وفيـــد ــا يمحـــي زـــلرير أ)مـــة مر  فيرو  كورو ـ ــةأ كمـ ( على التنميـــة 19-العـــالمي للتنميـــة اتجتمـــاجيـ
اتجتماجية، ويؤكد أهمية الحلاظ على مســــــــــتوياال ام لا  اتجتماعي من أجق زحســــــــــين  عم الســــــــــياســــــــــاال 

ــار الصـــحي   واتســـ  ــال من العو ة ملى المسـ ــين ات تعات وزم ين الدول األع ـ ترازيجياال الوطنية زمهيدا لتحسـ
ــتدامة لعام  ــين للجنة 2030في زنليذها لمطة التنمية المســـــــــ أ وهو يعر  كذلك  تائج الدورة الثامنة والممســـــــــ

 اأالتنمية اتجتماجية ويمتتم اتوصياال سياسازية معروضة على الجمعية لتنظر فيه

  
  

 

 * A/75/150أ 

https://undocs.org/ar/A/RES/74/122
https://undocs.org/ar/A/RES/74/122
https://undocs.org/ar/A/75/150
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 مادمة  -  أوال  

شـ ق مؤزمر القمة العالمي للتنمية اتجتماجية زحوت في النموج  المتمى  حو زحقية زنمية اجتماجية   - 1
واقتصـــــــــا ية أ ثر شـــــــــموت وا صـــــــــافا، ي ول فيها النا  في صـــــــــلل التنميةأ وفي مؤزمر القمة، التزمت الدول  

اقتصـــــا ية وســـــياســـــية واجتماجية ورقااية وقا و ية مؤازية زتي  للنا   األع ـــــال اجملة أمور منها مشـــــاعة اي ة 
زحقية التنمية اتجتماجية؛ والق ــــــــال على اللقر؛ وزعزيز العمالة ال املة والمنتجة؛ وزعزيز الت امق وات دما   

جة اتجتماعيين؛ وزحقية الحصـول على التعليم والرعاية الصـحية األولية الـ ق شـامق ومنصـل؛ والحد من أو 
 المتحدةأ  عدم المساواة؛ وزعزيز التعاول في مجال التنمية اتجتماجية من والل منظومة األمم

ومســـــــــــــة وعلـــــــــــــرين عام على مؤزمر القمة العالمي للتنمية ”وفي المنتدى الو)اري مول موضـــــــــــــو   - 2
ــ ة أمام زنليذ وطة عام  الل الدورة ، الذي ُعقد و“2030اتجتماجية: التصــــــــــــدي للتحدياال المجتمعية الناشــــــــــ

، أقرال الدول األع ــــــــــــال الل الر ى  2020الثامنة والممســــــــــــين للجنة التنمية اتجتماجية في شــــــــــــما /فبراير 
ــالحـة، وـمل ـها ـاالـ ة األهمـية لمواجـهة   والمـما   واتلتزاـماال التي جرى التعـهد اـها في مؤزمر القـمة ت ززال صــــــــــــ

المســـــاواة، وز ير الدينامياال الســـــ ا ية، و رار ز ير  التحدياال العالمية الناشـــــ ة، اما في جلك ازســـــا  فجوة عدم 
المناخ والت ير الت نولوجي الســــريىأ ورمبت الدول األع ــــال أي ــــا االتقدم المحر) في التنليذ ال امق معالل  
 ومنهاغن الـــــــــلل التنمية اتجتماجية ومر امج عمق مؤزمر القمة العالمي للتنمية اتجتماجية من والل العمق  

ى كٍق من الصـــــــــــعد الوطني وامقليمي والعالمي، وأعرمت عن قلقها العمية م)ال التقدم المطيل المت ـــــــــــافر عل
( ملى زـلاقم التحـدـياال الـقائمـة  19-وغير المت ـاف  واللجواال المتميـيةأ وأ ال أ)مـة مر  فيرو  كوروـ ا ) وفـيد

وطة التنمية المسـتدامة   في ما يتعلة االتنمية اتجتماجية، وا ع سـت سـلما على قدراال الح وماال على زحقية
 وأهدا  التنمية المستدامةأ  2030لعام 

 
عالى تنفيذن اتذاؤت م تمق الامذة العذالمة لالتنميذة االجتمذاعيذة  19- أثق أزمذة ووييذد  -   ثاايا  

  2030وخطة التنمية المستدامة لعام 

 19-األثق االجتماعة واالقتصادي لكوييد - ألف 

  75 على ملى أ)مة صحية عالمية ت مثيق لها في زاريخ األمم المتحدة الممتد  19-أ ال جائحة كوفيد - 3
ســــــنة، مى ما يترزل على جلك من عواقل اجتماجية واقتصــــــا ية اعيدة األررأ وأفا ال منظمة الصــــــحة العالمية  

  473 061 ؤكــدة وم 19-مليول مــالــة كوفيــد 9,1، كــال هنــاث أ ثر من 2020مزيرال/يو يــة  24اــل ــة متى 
أ وت يزال التللي السريى للليرو  يل ق ض طا على  ظم الرعاية الصحية في البلدال، التي كال ال ثير  (1)وفاة

ــرة ملى الليرو ، قد   ــ ت قبق زللـــي الجائحةأ والى جا ل الواياال التي زعزى مماشـ منها ير)ح أصـــال زحت ال ـ
مماشــــــــر على الصــــــــحة، كما مدر مى زللــــــــي مر  فيرو   زلرير كبير وغير  19-يترزل أي ــــــــا على كوفيد

، والتي كال العديد من الواياال في زلك اللترة  اجما عن زحويق الموار  من  2016 و 2014اميبوت اين عامي 
طلق مضــــــافي   6 000ملى وفاة  19-عال  أمرا  أورىأ ومحســــــل ممدى الدراســــــاال، يم ن أل يؤ ي كوفيد

 أ(2)ها والل األشهر الستة المقبلة في البلدال المنمل ة والمتوسطة الدوق يوميًا ألسماب يم ن الوقاية من

__________ 

 (1) WHO, WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard أ متــــــاح عبر الرااتhttps://covid19.who.int 
 (أ2020مزيرال/يو ية  24)جرال )يارة الراات في 

 (2) Timothy Robertson and others, “Early estimates of the indirect effects of the COVID-19 pandemic on 

maternal and child mortality in low-Income and middle-income countries: a modelling study”, Lancet 

Global Health, vol. 8, No. 7 (May 2020)أ 

https://covid19.who.int/
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وزحولت أ)مة الصـــــــحة العالمية ملى أ)مة اجتماجية واقتصـــــــا ية ومالية متعد ة األوجة، ما أ ى ملى  - 4
للــي  زعطيق مياة االيين األشــما  و)عزعة اســتقرار اتقتصــا  العالميأ وقد ز ول للتدااير المتمذة تمتوال ز

الليرو   رار طويـلة األجق على التنمـية اتجتـماجـية والرفات، زتمطى ملى مد اعـيد أررت على الصــــــــــــــحـةأ فعلى  
ســـــبيق المثال، يعرغال  مغالُ  المدار  زعليم األطلال للمطرأ ومن المتوقى أل يصـــــق المعدل الســـــنوي اللعلي  

ل احيي يع س أي ـــــــــــا األطلال غير  لألطلال الموجو ين وار  المدرســـــــــــة في مرملة التعليم اتاتدائي )ا لمعدَّ
في المـــائـــة، وهو  لس المســــــــــــــتوى الـــذي كـــال عليـــة في   20القـــا رين على الوصــــــــــــــول ملى ام تر ـــت( ملى 

مليول طلق في سـن الدراسـة اتاتدائية  320، كال أ ثر من 2020وفي منتصـل  جار/مار    أ(3)1985 عام
الدًا يلتقرول ملى الوجماال ال ذائية المدرســـــــية، ما يعرضـــــــهم لمطر ســـــــول الت ذية ويؤرر ســـــــلمًا على    120في 
 أ(4)األسرة  وق

من المـدار ، مـا يؤ ي  ويم ن أل يؤ ي ات قطـا  المطر  في التعليم ملى )ـيا ة معـدتال التســــــــــــــرب - 5
ملى )يا ة اللجواال اين الجنســــــــــــــين في التعليم والى زلاقم وطر اتعتدال الجنســــــــــــــي، والحمق المم ر، والزوا   

 أ(5)المم ر والقسري، كما كا ت الحال أرنال زللي اميبوت

وزعطيق  وأ ى ازماج زدااير امغال  تمتوال زللــــــي الليرو  ملى ا هيار في النلــــــا  اتقتصــــــا ي،  - 6
التجارة، وا ملا  في أســعار النلت والســلى األســاســيةأ وعلى الصــعيد العالمي، من المتوقى أل ين م  النازج  

في المائة، وهو أ بر ا  مات في النلا  اتقتصا ي   5,2انسمة    2020المحلي امجمالي ال ق ما  في عام  
 أ(6)2008لعام منذ ال سا  ال بير، وأسوأ ا ثير من األ)مة المالية العالمية 

مليول شــــــمي مضــــــافي ملى   34,3وزتوقى م ارة اللــــــؤول اتقتصــــــا ية واتجتماجية أل زدفى األ)مة  - 7
ــمة 2020اللقر المدقى في عام  ــوأ    56،  ســـــــ في المائة من هذت الزيا ة موجو ة في البلدال األفريييةأ وفي أســـــــ

مليول شــمي احلول    160قى ال ثر من الحاتال، يم ن أل يز ا  عد  األشــما  الذين يعيلــول في فقر مد
مليول شمي على   800وُيتوقى أل زنملض التحويالال المالية، التي زمثق شريال الحياة لــــــــــــ   أ(7)2030عام 

وا) ا  ا عدام  أ(8)2020في المائة عام   20الصــعيد العالمي والتي لها زلرير كبير على الحد من اللقر، انســمة 
المي وســـــــت ززايد زعط ق ســـــــالســـــــق اممدا  ال ذائي العالمية والمحلية وارزلا  األمن ال ذائي على الصـــــــعيد الع

األســعارأ وقد يزيد عد  األشــما  الذين يعا ول من ا عدام األمن ال ذائي الحا  انســمة ال ــعلين زقريمًا ليبل   
 أ(9)2020مليول شمي احلول  هاية عام  265

__________ 

 (3) United Nations Development Programme (UNDP), “COVID-19 and human development: assessing 

the crisis, envisioning the recovery”, 2020 Human Development Perspectives, 2020أ 

 (4) World Food Programme, “World Food Programme gears up to support children left without meals due 

to COVID-19 school closures”, 20 March 2020أ 

 (5) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), “COVID-19 school 

closures around the world will hit girls hardest”, 31 March 2020; Save the Children and others, 

“Children’s Ebola recovery assessment: Sierra Leone”; Irish Aid and UNDP, “Assessing sexual and 

gender-based violence during the Ebola crisis in Sierra Leone”, 26 October 2015أ 

 (6) United Nations, Department of Economic and Social Affairs, “Achieving the Sustainable 

Development Goals through the COVID-19 response and recovery”, Policy Brief No. 78, June 2020أ 

 (7) E/2020/58 أ41، اللقرة 

 أ2019في المائة عام  5ال انسمة وعلى سبيق المقار ة، شهدال األ)مة المالية العالمية ا ملاضًا في التحويال (8) 

ــعلين”ار امج األغذية العالمي،  (9)  ــمة ال ــــــــ ــيزيد عد  األشــــــــــما  الذين يواجهول أ)ماال غذائية ما لم ُزتمذ مجرالاال عاجلة انســــــــ ، “ســــــــ
 أ2020 يسال/أاريق  21

https://undocs.org/ar/E/2020/58
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امســائر كبيرة في الوئائل واميرا اال،  19-زللــي كوفيدوزســبل ات  مات اتقتصــا ي الناجم عن  - 8
ماليين وئيلة    305مما يهد  سـبق كسـل جي  الماليين ورفاههمأ ووفقا لمنظمة العمق الدولية، ُفقد ما يعا ل 

ادوام كامق  تيجة لهذت األ)مةأ وزلــــــــــ ق الزيا ة الســــــــــريعة في المطالة عيمة رئيســــــــــية أمام التنمية اتجتماجية  
ــلة اتحقية العمالة ال املة والمنتجة وزوفير العمق   5-8 اية وزحقية ال من أهدا  التنمية المســـــــتدامة، المتصـــــ

أ وز رر العمال جوو الدوق المنملض وجوو المهاراال المنمل ة والعاملول  2030الالئة للجميى احلول عام  
ول على الحماية  في القطا  غير المنظم الــــــــ ق وا ، وكثيرا ما ت زتاح لهم ســــــــوى فر  محدو ة للحـصـــــــ 

اتجتماجية وت يحصــــــــــلول على أي ادائق للدوق في مالة المر  أو امغال أ ووفقا لمنظمة العمق الدولية،  
ــا  غير المنظم ) 1,6فـنل  في المـائـة من العـاملين في القطـا  غير المنظم في   76اليول عـامـق في اتقتصــــــــــــ

و/أو يعملول في القطاعاال التي ز ـــــررال أ ثر من  جميى أ حال العالم( زلرروا ملى مد كبير اتدااير امغال  
غيرهاأ كما أل لأل)مة أررا مدمرا على ف اال محد ة في سـو  العمق، اينها اللـماب، الذين أصـم  وامد من كق  

ــتة منهم عاطال عن العمق منذ زللـــي جائحة كوفيد ــمة )ائدة 19-سـ ــ لن  سـ أ كما أل العامالال والمهاجراال يلـ
 أ(10)في أ ثر القطاعاال ز ررا

وت زؤرر الطر  التي زؤرر الجائحُة فيها االنتائج والرفات اتجتماعيين على الجميى على قدم المساواة،   - 9
وهو ما يزيد من مدة أوجة عدم المسـاواةأ ويواجة السـ ال المحرومول وال ـعلال أصـال ئروفا أسـوأ على  حو  

مالي و)يا ة في وطر العنل العائلي، في مين  غير متناســـــلأ وزواجة  ســـــال كثيراال )يا ة في ا عدام األمن ال
زز ا  وطـلة عـلل أعمـال الرعـاـية غير المـدفوعـة األجر الواقعـة على عـازقهنأ وـمالنســـــــــــــــمة ملى العـدـيد من كـمار  
السـن واألشـما  جوي امعاقة، فنل التماعد والعزلة اتجتماعيين يزيدال من صـعومة الحصـول على المدماال  

ا للحلاظ على صـــحتهم واســـتقالليتهمأ وأانال اللـــعوب األصـــلية هم عرضـــة الـــ ق  الحيوية التي يعتمدول عليه
ألل قدرزهم على الحصــــــــول على الرعاية الصــــــــحية كا ت أســــــــوأ أصــــــــال، وهم يعا ول من   19-وا  ل وفيد

 معدتال أعلى من األمرا  السارية وغير السارية ويلتقرول ملى ودماال الصر  الصحي المالئمةأ  

 اال في اللقر وعدم المســـــــاواة وا عدام األمن اتقتصـــــــا ي قد زقو  الُلحمة اتجتماجية  ما أل الزيا - 10
وززيد من زآ ق رقة الجمهور اآلوذة في التناقي أصــــــــال في المؤســــــــســــــــاال، اما في جلك المنظماال المتعد ة 
ــاعـدال أوامر الح ومـاال امال)مـة المنزل في أعقـاب ئهور الومـال في امتوال اتضــــــــــــــطرااـاال   األطرا أ وســــــــــــ

ــمـــة  ــال/ 11 جار/مـــار  و  11في المـــائـــة اين  90المـــد يـــة، ميـــي ا ملض عـــد  المظـــاهراال انســــــــــــ    يســــــــــــــ
غير أل ززايد الصـــعوماال اتقتصـــا ية، و)يا ة الوعي الوجة الظلم المترســـمة، وازســـا  أوجة  أ(11)2020 أاريق

 ى الصعيد العالميأ  موجة من اتمتجاجاال واتضطراااال المد ية عل عدم المساواة في أعقاب األ)مة، أطلقت

 
 إعادة البناء عالى احو أيضل: يقص لبناء مجتمعات أك ق شمواًل وا تدامة ومقواة - باء 

ــركال في التنمية زدااير لمواجهة كوفيد - 11 ــيى الطار   19-ازمذال الح وماال واللــــ ــمنها التوســــ ، من ضــــ
ــرية  ــية المدفوعة األجر، وامجا)اال األســـــ ــتحقاقاال المطالة، وامجا)اال المرضـــــ ــحية، واســـــ لنطا  الت طية الصـــــ

ال المحي العلمي احيي المدفوعة األجر للســــــ ال الذين لم ي و وا ملــــــمولين اها قباًل، والتعاول الدولي في مج

__________ 

 (10) ILO, “ILO Monitor: COVID-19 and the world of work – updated estimates and analysis”, 3rd ed., 29 

April 2020, and 4th ed., 27 May 2020أ 

 (11) Institute for Economics and Peace, Global Peace Index 2020: Measuring Peace in a Complex World 

(Sydney, June 2020)أ 
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ــية التي زبل  مجتمعة  حو  ــمق العالجاال واللقاماال، ومجموعاال الحوافز المالية الرئيســــ في المائة من   11يلــــ
النازج المحلي امجمالي العالميأ مل هذت األ)مة ت ز لل الث راال وززيد من مدة التحدياال فحسل، اق زوفر  

ــياســــاال وازماج زدااير زســــتجي معا ة البنال على  حو   تســــتمدامهال لأل)ماال زمهيدا أي ــــا فرصــــا لوضــــى ســ
 أف ق اهد  ميجا  مجتمى ومستقبق أ ثر مرو ة وشموتأ

ــعل أ ظمة الحماية اتجتماجية على ازماج مجرالاالأ ووفقًا للبنك  - 12 وممَق الوعُي الجديد امماطر ضـــــ
اـاللعـق زـدااير للحمـايـة اتجتمـاجيـة  الـدولي، ارزلى عـد  البلـدال واألقـاليم التي كـا ـت وططـت أو كـا ـت ازمـذال

ــتجااًة ل وفيد ــعا  لتبل  19-اســـــــــــ   مزيرال/  12  جار/مار  و 20في اللترة اين  195، انســـــــــــــمة أرمعة أضـــــــــــ
ــاعـدة  1 024، في مين )ا  عـد  الـتدااير المتمـذة  حو علــــــــــــــرة أضــــــــــــــعـا  ملى 2020 يو ـية أ وزمـثق المســــــــــــ

ــمَة   ــترا اال  ســــــ المائة من اتســــــــتجااة العالميةأ و)ا ال التحويالال  في 60اتجتماجية غير القائمة على اتشــــــ
 وفي مرملة أ(12)النقدية والعينية الــــــ ق مطر ، ميي شــــــ لت ارامج التحويالال النقدية عد ا أ بر من التدااير

التعافي، يتعين اتســتثمار في أ ظمة الحماية اتجتماجية الوطنية اللــاملة في العديد من البلدال، اما في جلك  
ظم و لياال التنليذ التي زتي  للل اال اتجتماجية المحرومة الحصــــول على المنافى من أجق زلــــجيى  زصــــميم الن

 ات تعات اللامق والمستدام وزعزيز التلهل لمواجهة الصدماال في المستقبقأ  

ـــتدامـةأ   19-ويم ن أل زؤ ي أ)مـة كوفـيد - 13 ــا اال أ ثر اســــــــــــ ملى التعجـيق اعملـية ات تـقال  حو اقتصــــــــــــ
اتقتصــــا اال، شــــهدال الدال عدة ا ملاضــــا ما ا في زلور الهوال، ما أشــــا  التقدير مم ا ياال  ومتوقل عجلة

ــياســــــــاال اآلل   ــتدام، مى هوال وميات أ ظل وغنى في الحياة البريةأ ويتجة واضــــــــعو الســــــ اعتما  اقتصــــــــا  مســــــ
تدام في جميى  اهتمامهم ملى مرملة ات تعات وما زنطوي علية من مم ا ية التعجيق اات تقال  حو مســـــــار مـســــــ 

وأار)ال الجائحة أي ـــــا الصـــــلة المماشـــــرة اين   أ ( 13) مجاتال اتقتصـــــا ، اما فيها قطاعاال النقق والزراعة والطاقة 
زعدي النلــا  الملــري على النظم امي ولوجية وززايد وطر زللــي األمرا  الحيوا ية المصــدر المنلــل التي يم ن  

  19- كوفيد  الملــــــــرية واتجتماجية واتقتصــــــــا ية الهائلة الناجمة عن أ)مة أل زســــــــبل الجوائ أ وزؤكد المســــــــائر 
 الحاجة ملى ا تعات أو ر من أجق منى زللي األوم ة في المستقبقأ 

وممـــا أل هـــذا الليرو  المطير ت يعتر  احـــدو  وطنيـــة فـــنل جلـــك يؤكـــد أهميـــة العمـــق الجمـــاعي   - 14
عامة وضــمال جاهزية أف ــق لمواجهة األوم ة في المســتقبق،  والتعاول العالميأ ومغية زعزيز أ ظمة الصــحة ال

ُزواصـــــــق اتســـــــتجااُة الصـــــــحية العالمية زجميى المواهل والموار  العلمية من أجق مجرال احور زعاو ية ميجا  
ــدة املهوم الصـــحة ااعتمارها أمد المنافى العامة   ــترشـ ــامن مى البلدال النامية، مسـ اللقاماال، والتل يد على الت ـ

ميةأ وما ارمت البلدال زعمق معا اروح من الت امن العالمي لمنى مدور اضطراب في السلسلة العالمية  العال
لإلمـدا اال ال ـذائيـة، وجلـك من والل اتلتزام اعـدم وقل التـدفقـاال ال ـذائيـة الـدوليـة الر  قيو  زجـاريـة ومظر  

 على التصديرأ  

  
__________ 

 (12) Ugo Gentilini and others, Social Protection and Jobs Responses to COVID-19: A Real-Time Review 

of Country Measures (12 June 2020)أ 

 (13) Jobs in Green and Healthy Transport: Making the Green Shift (United Nations publication, Sales No. 

E.20.II.E.18) ؛openDemocracy, “COVID-19 and agriculture: the coming contradictory hunger 

pandemic”, 11 May 2020 ؛International Energy Agency, “Put clean energy at the heart of stimulus 

plans to counter the coronavirus crisis”, 14 March 2020أ 
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امة العالمة لالتنمية االجتماعية: الدروس المسذذذذذذذذتفادة من تنفين اتاؤت م تمق ال  -   ثال ا  
 إعادة البناء عالى احو أيضل إليجاد مجتمع أك ق شموال وا تدامة ومقواة 

عنــد ا عقــا  مؤزمر القمــة العــالمي للتنميــة اتجتمــاجيــة، كــا ــت العولمــة والتطوراال الت نولوجيــة زملة  - 15
يد أي ـــــــــــــا من مدة اللقر والمطالة  فرصـــــــــــــا كثيرة، ومى جلك فنل عملياال الت يير والت يت الســـــــــــــريعة كا ت زز 

وامقصال اتجتماعي لمن زمللوا عن الركلأ كما أل األوطار التي زهد  رفات ام سال، مثق المماطر البي ية، 
م وـال ز يراال عميقـة في اـارامتراال  اـازـت عـالميـة النطـا ، والتحوتال في اتقتصـــــــــــــــا  العـالمي هي في طور

التنمية اتجتماجية في جميى البلدالأ ومغية زحســـــــــــــين م ارة هذت العملياال، زعهدال الدول األع ـــــــــــــال اتعزيز  
األولوية القصــــوى اآلل وفي  ”التنمية اتجتماجية والرفات الملــــري للجميى، ووصــــصــــت زلك األهدا  ااعتمارها 

 أ(14)“القرل الحا ي والعلرين

ــها، عالوة على اعض التحدياال  - 16 ــار  التحدياال  لســــــــــ ــال رمى قرل، ت يزال العالم يصــــــــــ ومعد ا ق ــــــــــ
الجديدةأ وفي مواجهة األ)مة الصـــــــــــــحية واتقتصـــــــــــــا ية واتجتماجية العالمية الراهنة، من المتوقى أل ينع س  

ركــلأ ويم ن  مســـــــــــــــار عقو  من التقــدم في التنميــة اتجتمــاجيــة، مــا يؤ ي ملى زرث مزيــد من النــا  ولل ال
للدرو  المســــتلا ة من زنليذ  تائج مؤزمر القمة أل زســــاعد البلدال على معا ة البنال على  حو أف ــــق والعو ة  

 ملى مسارها الصحي  في زحقية التنمية المستدامة للجميىأ  

 
 الحد من الفاق وعدم المساواة من خالل النمو الشامل لالجميع الغنة بالوظاؤف - ألف 

تما  الملر  على قدرة الســـــــــــو  على زحقية التنمية للجميى ملى ززايد أوجة عدم المســـــــــــاواة  أ ى اتع - 17
ــا  التلاوال في ماطال وزيرة الحد من اللقر في   وزآ ق العقد اتجتماعي في العديد من البلدالأ وقد ادأ أرر ازســ

من زلاقم أوجة عدم   19-الســـــــــــــنواال األويرة، اق والى ع س هذا اتزجات في اعض البلدالأ وززيد أ)مة كوفيد
المســــــاواة ومواطن ال ــــــعل القائمةأ و تيجة لذلك، من المرج  أل يقى علــــــراال الماليين من النا  في ارارن 

 اللقر ومن المتوقى أل يز ا  عدم المساواة  اوق البلدال ومينهاأ

همية للحد من اللقر  وزدعم األ لة اتستنتا  الل النمو اللامق للجميى وال ني االوئائل أمر اال  األ - 18
ــةأ ومما أل هذا النمو العريض القاعدة يتطلل وجو  قوة عاملة معافاة ومتعلمة   ــاواة في الوقت  لســــ وعدم المســــ

 ومهنية في القطاعاال ام تاجية، فنل اتستثمار في القدراال الملرية أمر اال  األهميةأ  

وأل المزيج الصـــحي  من الســـياســـاال يم ن أل   وزبين التجرمة أل ززايد عدم المســـاواة ليس أمرًا متمياً  - 19
وما من  هج وامد يناســل الجميى لمعالجة أوجة عدم المســاواة، ول ن البلدال  لذال اســترازيجياال  أ(15)يحد منة

زركز على ارنين من المجاتال جاال األولوية: اتســـتثمار في القدراال الملـــرية ا ـــمال المســـاواة في الحصـــول  
الحماية اتجتماجية(  على المدماال اتجتماجية )التعليم والصـحة والميات الصـالحة لللـرب والصـر  الصـحي و 

واســتمدام الســياســاال المالية لتقاســم فوائد م اســل التنمية على  حو أ ثر م صــافاأ كما أل الســياســاال والتدااير  
ــ ال،   ــي والمدوراال واتئتما اال وامســـــــ ــول ام تاجية، مثق األراضـــــــ ــول على األصـــــــ الرامية ملى زعزيز الحصـــــــ

__________ 

دة، رقم المبيى )منلــــــــــــــوراال األمم المتحـــ  1995 جار/مـــار   12-6زقرير مؤزمر القمـــة العـــالمي للتنميـــة اتجتمـــاجيـــة، كومنهـــاغن،  (14) 
A.96.IV.8أ) 

 (15) Report on the World Social Situation 2013: Inequality Matters (United Nations publication, Sales 

No. 13.IV.2) 
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لصــــــــدماال وزوســــــــيى  طا  ويارازهمأ واضــــــــافة ملى جلك،  أي ــــــــًا اال ة األهمية لتم ين النا  من زحمق ا هي
الســـياســـاال والتدااير المحد ة األهدا  ضـــرورية لســـد الث راال القائمة على أســـا  الجنس والســـن والم ال   فنل

 وعوامق أورى، ولتعزيز ام ما  اتجتماعي للل اال والمجتمعاال المحلية واألفرا  المحرومينأ  

تي زدير الح ومااُل من واللها اميرا اال والنلقاال ال ـــريبية، ف ـــال عن  ويم ن للســـياســـة المالية، ال - 20
أ ظـمة الحـماية اتجتـماجية، اما في جلك التحويالال وامعا اال، أل زســــــــــــــهم في الحد من عدم المســــــــــــــاواة في  
ــين قدراال  ــا أل زعز) ام ما  اتجتماعي عن طرية زحســ ــامق للجميىأ ويم نها أي ــ الدوق وزعزيز النمو اللــ

ــتلا ة من انية زحتية عالية الجو ةأ  األفر  ــين اتســــ ــحة والعمالة وزحســــ ا  وزعزيز ز افؤ اللر  في التعليم والصــــ
ــازها في مجالي فر  ال ــــــــــرائل وام لا  زمهيدا لييا  األرر   ــياســــــــ ويتعين على البلدال أل زدر  اعناية ســــــــ

امجمالي الممصــــــــــــــي لإل لا   التو)يعي لـ ق منـهاأ وينم ي لـها الـتل د من أل مجم وز وين ام ـلا  الح ومي 
 اتجتماعي مراجيال لمصال  اللقرال ومحققال للمساواة ومتسمال االلعاليةأ 

 
 تعميم الحصول عالى القعاية الصحية والتعاليم الجيد والتكنولوجيا - باء 

ــحية الجيدة، والميات ومرافة الصـــــــر    - 21 ت ززال هناث زلاوزاال كبيرة في الحصـــــــول على الرعاية الصـــــ
ي الملمو ة، وز نولوجيا المعلوماال واتزصــــــــــاتال، والمدماال المالية، اســــــــــتنا ا ملى الدوق، والجنس،  الصــــــــــح

وامـقامـة في المـناطة الح ــــــــــــــرـية أو الرياـية، والموقى الج رافي، ومحـدغ اال اجتمـاجـية أورىأ وهـذت التلـاوـزاال 
ــا في ممـــدار أرر متلـــاوال ل وفيـــد ــبـــل أي ــــــــــــــ في فترة التعـــافي  والل األ)مـــة و  19-القـــائمـــة من قبـــق زتســــــــــــ

 أ(16)األ)مة من

وأار)ال الجائحة الحاجَة ملى زحســـــين فر  الحصـــــول على الرعاية الصـــــحية األســـــاســـــية، وودماال  - 22
ــحية التي  ــبل المصـــروفاال الصـ ــمال عدم  فى أمد ملى اللقر اسـ ــحية، مى ضـ الصـــر  الصـــحي والنظافة الصـ

ــروري زوفير زمويق  ــحية الوطنية اغية  أ ثر كلالةيتحملها المرل على  لقتةأ ومن ال ــــــــ لتعزيز األ ظمة الصــــــــ
ــحية،   ــتعدا  لحاتال الطوار  الصــــ ــحية ومنال القدراال على اتســــ ــول على الرعاية الصــــ ــين فر  الحصــــ زحســــ

واضـــــــــــــــافـة ملى جلـك، ينم ي معـا ة اتلتزام اتســــــــــــــريى الجهو  الراميـة ملى زحقية الت طيـة  أ(17)19- وفيـد مثـق
الصـحية اللـاملة، اما في جلك الحماية من المماطر المالية، وام ا ية الحصـول على ودماال الرعاية الصـحية  

ــية الملمو ة العالي ــاسـ ــول الجميى على األ وية واللقاماال األسـ ــية الجيدة وام ا ية مصـ ــاسـ ة الجو ة واللعالة  األسـ
 والميسورة الت للةأ 

وفي السنواال األويرة، أزامت مم ا ية الوصول المتزايد ملى ز نولوجيا المعلوماال واتزصاتال للمزيد  - 23
من النا ، وت ســـيما في المناطة الرياية والنائية، وأول ك الذين ينتمول ملى الل اال المحرومة، الحصـــوَل على  

 تقال اللقر من جيق ملى وقد ســــــــاعد هذا الوصــــــــول في كســــــــر افر  التعليم والتعلمأ  المدماال، اما في جلك
ال ـــــــول على اللجوة   19-، وزيســـــــير الملـــــــاركة وزم ين ازماج وياراال مســـــــتنيرةأ ومى جلك، ســـــــلت كوفيد ور

ب  الرقمية القائمة، ميي أ ى عدم الوصـــــــول ملى الت نولوجيا الرقمية والمنصـــــــاال امل ترو ية اين اعض الطال
ــد   ــائهم اتجتماعي وزلرير الومال على رفاههمأ وما لم ُزتمذ مجرالاال عاجلة لسـ ــر والعمال ملى زلاقم مقصـ واألسـ

__________ 

 (16) United Nations, Department of Economic and Social Affairs, “Responses to the COVID-19 

catastrophe could turn the tide on inequality”, Policy Brief No. 65, May 2020أ 

 (17) WHO, “COVID-19 strategy update”, 14 April 2020أ 
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وينم ي اذل الجهو   أ(18)هذت اللجوة، فنل اتفتقار ملى التراات قد يرســــــــــــخ الحرمال اتقتصــــــــــــا ي واتجتماعي
لى ضـمال أل ي ول الوصـول ملى الت نولوجيا لتحقية التراات على الصـعيد العالمي، والعمق في الوقت  لسـة ع

ــورة  ــروري اصـــــ ــافة ملى جلك، ااال من ال ـــــ ــور الت للة، وزطوير المهاراال الرقمية للجميىأ واضـــــ الرقمية ميســـــ
ــين الوصــــــول ملى المدماال المالية الرقمية، اما في مزمام المعامالال المصــــــراية االهازل الملوي   متزايدة زحســــ

 ومرامج محو األمية الماليةأ

 
 الحماية االجتماعية - جيم 

زقي الحمايُة اتجتماجية الناَ  من الصـــــــدماال، وزعز) قدرازهم على م ارة األوضـــــــا  التي زؤرر في  - 24
رفاههم وعلى الت لل عليها، وزحد من ال ــــــــعلأ وفي األجق الطويق، يم ن للحماية اتجتماجية أل زســــــــاعد  

ــتهمأ وزب ــين  فا  معيلــــ ين األ لة أل اآلرار  األفرا  واألســــــر على انال رأ  المال الملــــــري واتجتماعي وزحســــ
اتجتمـاجيـة لأل)مـة المـاليـة العـالميـة كـا ـت األشـــــــــــــــد مـدة في البلـدال التي كـا ـت أ ظمـة الحمـايـة اتجتمـاجيـة  

 األضعلأ   فيها

، كا ت غالبية البلدال ملتزمة اوضـــــــى مدو    يا للحماية اتجتماجية من أجق 19-وقبق أ)مة كوفيد - 25
جتماعي األسـاسـية المحد ة وطنيًا، ومالعمق زدريجا على انال أ ظمة  زوفير مجموعة من ضـما اال ال ـمال ات

وقد ُرســـــــم وامد من هذت الحدو  الد يا ويتعين اذل مزيد من الجهو  من أجق  أ(19)شـــــــاملة للحماية اتجتماجية
ــمق   ــيى الحدو  الد يا للحماية اتجتماجية لتلــــــ ــتحقاقاال، وزوســــــ ــد الث راال في الت طية، وزعزيز كلاية اتســــــ ســــــ

لسـ ال ال ـعلال، وزمسـيت ارامج الحماية اتجتماجية المجزَّأة القائمة ضـمن أ ظمة للحماية اتجتماجية مناسـمة ا
على الصـعيد الوطنيأ وعالوة على جلك، ما ارمت البلدال زتمى ُ هجا مبت رة لحماية العاملين في القطا  غير  

ة للحمــايـة اتجتمــاجيــة مـدركـة للممــاطر  الرســــــــــــــمي، امــا في جلـك من والل اعتمــا  الركـائز المــدعومـة وأ ظمــ 
أل أ ظمة الحماية اتجتماجية ضـــــــــــــرورية لمواجهة اآلرار   19-ومســـــــــــــتجيمة للصـــــــــــــدماالأ وزثبت أ)مة كوفيد

 اتجتماجية واتقتصا ية، وهي جاال أهمية اال ة كعوامق ُمثبتة لالستقرار اتجتماعي واتقتصا يأ

 
 جةخالق يقص العمل الالؤق والوظاؤف المنت - دال 

يلــــــــــــ ق العمق الالئة المدفو  الجر كا  الذي يؤمن الدوق والحصــــــــــــول على الحماية اتجتماجية  - 26
ســـــبيال رئيســـــيا للمرو  من  ائرة اللقرأ فالوئائل الالئقة ضـــــرورية ت لدعم ســـــبق العي  فحســـــل، اق أي ـــــا  

ية المحورية للعمالة  مقامة رواات اجتماجية وشــــــــــــم اال اجتماجية واعطال النا  صــــــــــــوزا وكرامةأ ورغم األهم
المنتجة والعمق الالئة، فنل النمت الحالي للتنمية اتقتصـــــــــــا ية لم يؤ  ملى ولة فر  عمق كااية ز ـــــــــــاهي  

أ ومتى 2008القوة العاملة المتنامية، ما أ ى ملى زنامي المطالة اعد األ)مة المالية واتقتصــا ية العالمية لعام 
ل ــــــــرورة ملى ضــــــــمال الدوق ألل العديد من العمال يعملول في القطا   عندما زنمو العمالة، فن ها ت زؤ ي اا

غير الرسـمي غير المحمي وغالما ما ي و ول عاطلين جزئيا عن العمقأ كما جرال معا ة زو)يى للدوق لصـال   
 رأ  المال، وفي معظم البلدال )ا ال أي ا اللجوة في األجور اين أصحاب الدوق األعلى واألسلقأ  

__________ 

 أA/74/821ا ظر  (18) 

 (19) ILO, World Social Protection Report 2017–2019: Universal Social Protection to Achieve the 

Sustainable Development Goals (International Labour Office, Geneva, 2017)أ 

https://undocs.org/ar/A/74/821
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د من البلـدال المتقـدمـة النمو، أ ى التحول  حو مزيـد من المرو ـة في ســــــــــــــو  العمـق ملى وفي العـديـ  - 27
)ـيا ة في الوئـائل ال ــــــــــــــعيلـة )أي العمـاـلة المؤقتـة وغير المســــــــــــــتقرة، من  ول ممـاـية اجتمـاجيـة أو احمـاـية 

ــمة )ائد ــ لول  ســـــ ــال والمهاجرول وغيرهم من الل اال المحرومة يلـــــ ــماب والنســـــ ة اين  اجتماجية محدو ة(أ فاللـــــ
العاملين المعرضــــــــين للمطر، وهم في كثير من األميال أول من يلقد وئائلة أرنال فترة الركو أ و ظرًا لتعطق  

، من المرج  أل يز ا  عد  اللـــماب غير العاملين أو المتعلمين أو المتدرمينأ  19-التعليم الـــدة اســـبل كوفيد
قوية على مم ا ية ال ســـل في المســـتقبق، فمن  ومما أل التجارب المم رة في ســـو  العمق هي عموما مؤشـــراال 

 المرج  جدا أل ي ول لأل)مة الحالية أرر سلبي  ائم على رفات اللمابأ 

، زصــــــــــــــدال الـدال كثيرة ترزلـا  معـدتال المطـالـة من والل 2008ووالل األ)مـة العـالميـة في عـام  - 28
ــا من  ــاال  زدااير الحماية اتجتماجية، مثق معا اال المطالة، ول ن أي ـ ــسـ ــاال العمق والمؤسـ ــياسـ والل زعزيز سـ

ــين   ــيما للل اال المحرومة؛ الحد من اللجواال اين الجنســـ ــاملة للجميى لتوفير الحماية ال ااية للعمالة، وت ســـ اللـــ
في ســـو  العمق؛ وزدااير مؤقتة لالمتلاظ االعمال، اما في جلك من والل ولض ســـاعاال العمق و/أو ولض  

عامة ال ثيلة العمالة، من أجق ولة فر  عمق تئقة مضــــــــاايةأ وزلــــــــمق  الروازل؛ ومرامج ضــــــــمال العمالة ال
التدااير التي زســتهد  اللــماب ســياســاال  لــطة في مجال ســو  العمق لدعم روح المما رة انطال  الملــاريى،  
واتســـــــــتثمار في التعليم وزنمية المهاراال لتعزيز مم ا ية زوئيت اللـــــــــماب، والجهو  لمعالجة عدم التوافة اين  

   عليم والطلل في سو  العمقأالت

ــا ية  - 29 ــياســــاال اتقتصــ ــياســــاال الرامية ملى زعزيز ا تعات أف ــــق، اما في جلك الســ وينم ي لتدااير الســ
واتجتماجية وســـــــياســـــــاال ســـــــو  العمق والمما رة ملى مطال  الملـــــــاريى، أل زراعي اتمتياجاال المحد ة للذين  

ى الحيلولة في الوقت جازة  ول مصـول  وامة العمالة  يعملول في وئائل غير رسـمية أو في وئائل هلـة، م
 أ(20)السلبية عن طرية زحقية ا تعات اقتصا ي محورت النا  ينطوي على زوفير فر  عمق تئقة للجميى

 
 الم  سات الشامالة لالجميع وتمكين الناس - هاء 

لجيدة والدرو   ينم ي للجهو  أل زركز على زعزيز المؤســــــــــــــســــــــــــــاال القائمة، وزما ل الممارســــــــــــــاال ا - 30
المسـتلا ة، واسـت لـا  ُ ُهج جديدة ومبت رة، اما في جلك مشـراث الجهاال المعنية من أجق زم ينها من أل ز ول  
جزلًا من الحقأ وينم ي ميالل األولوية لحماية و عم ومنال القدرة على الصـــــمو  اين الل اال المعرضـــــة للمطر  

الصـ رى والصـ يرة والمتوسـطة، اما في جلك المؤسـسـاال  والعمال والمجتمعاال المحلية، ف ـال عن المؤسـسـاال 
  التجارية التي زقو ها النسالأ

ــا ية  - 31 ــتمعدة في الحياة اتقتصــــــــ ــاركة الل اال المســــــــ ــيًا أمام ملــــــــ ــ ق عائقًا رئيســــــــ وما )ال التمييز يلــــــــ
ــاركة اللعالة لألفرا  والل  ــيةأ وزتطلل م)الة هذت العيماال التي زعو  الملــــ ــياســــ ــعيلة  واتجتماجية والســــ اال ال ــــ

مصـــــالح المؤســـــســـــاال والتلرير على المعايير والســـــلوكياال التي لها جذور زاريمية ورقاايةأ واضـــــافة ملى جلك،  
ــلوكياال التي زملة   ــياســـــاال والتدااير غير زمييزية وأل زعالج صـــــرامًة المعايير والســـ يجل أل ز ول جميى الســـ

 من والل النظامين القا و ي والق ائيأ  أوجة عدم ز افؤ في السلطة وزؤ ي ملى التمييز، اما في جلك 

  

__________ 

 (20) United Nations, “Policy brief: the world of work and COVID-19”, June 2020أ 
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، وا تخدام الميزااية المخصصة لالتنمية  وزيادته الحفاظ عالى اإلافاق االجتماعة  -  رابعا  
 االجتماعية بمزيد من الكفاءة 

وـزداجـياـزة اتقتصــــــــــــــا ـية مـالـيًا ـزلريرا ـمدمرا على الميزا ـياال العمومـية والـقدراال الـمالـية  19-مل ل وفـيد - 32
ــا ازهاأ وينم ي اتعتما  على زعب ة الموار  المحلية،  للح وما ــي الليرو  و عم اقتصـــــــــــ ال على م افحة زللـــــــــــ

ــافر لتهي ة الحيز المالي الال)م  ــمية، واآللياال المبت رة لتعب ة الموار  في جهد مت ــــ ــاعدة ام مائية الرســــ والمســــ
  ف قأللبلدال ل مال التقدم ايما يتعلة االنتائج اتجتماجية وزحقية ا تعات أ

 
 تعبئة الموارد المحالية لالحفاظ عالى اإلافاق االجتماعة وزيادته - ألف 

 ما أشــــــير ملية في وطة عمق أ يس أاااا الصــــــا رة عن المؤزمر الدولي الثالي لتمويق التنمية، فنل   - 33
ركو  عالمي، اازت زعب ة الموار  المحلية زسـتند أسـاسـا ملى النمو اتقتصـا يأ ومنغرا  هذت الجائحة العالم في 

الميزا يـاال الوطنيـة را)مـة زحـت ال ــــــــــــــ تأ ورغم ـزلرر جميى البـلدال، فـنل زـلك التي زعتمـد اعتمـا ا كبيرا على  
التحويالال المالية والسـيامة والنلت وصـا راال السـلى األسـاسـية وصـا راال الصـناعاال التحويلية زلـهد ا ملاضـا  

لذي زواجهة زعب ُة الموار  المحلية اســــــــــبل الحاجة الملحة ملى أ وزلاقم ال ــــــــــ ت ا(21) بيرا في ميرا ازها العامة
)يـا ة ام لــا  من أجـق امتوال  رـار األ)مـة والتمايت من مـدزهــاأ وفي مرملــة اتســــــــــــــتجــااـة المم رة، ازمــذال 

ــتجااة في ماتال الطوار  ال ت  يمتها  ، 2020زريليو اال  وتر في أيار/مايو  9م وماال كثيرة زدااير لالســــــ
أ ورغم زلبية اتمتياجاال القصـيرة األجق، فنل معظم  (22)وئائل وسـبق كسـل العي  و عم اتقتصـا لحماية ال

هذت التدااير ســــــيترث المســــــتليدين عرضــــــة لصــــــدماال مقبلة امجر  زوقلهاأ وســــــي ول من اال  األهمية زحقية  
ــال عن زوفير الم ــتدامة اتســـــتثمار المالي في ســـــياســـــاال ومرامج الحماية اتجتماجية، ف ـــ دماال التعليمية اســـ

وا لــال مجتمعاال أ ثر قدرة على   19-والصــحية الجيدة واللــاملة للجميى ل ــمال التعافي المســتدام من كوفيد
 الت يت مى الصدماال في المستقبقأ

وفي العديد من البلدال، التقدم في زعب ة الموار  العامة المحلية غير كا  ليتناســــــل مى  طا  وطة   - 34
، لم زز  الـ ق واضـ   سـل ال ـرائل ملى النازج المحلي  2018و   2015ين عامي وطمومهاأ وم  2030عام 

وزمتلل اتزجاهاال في اميرا اال ال ريبية اوتالفا   أ(23)في المائة من البلدال النامية  40امجمالي سوى  حو  
ــامي  ــدةأ ومين عـ ــة الوامـ ــق المنطقـ ــدال  اوـ ــذلـــك اين البلـ ــة ملى أورى، وكـ  ، 2017و  2012 بيرا من منطقـ

__________ 

 (21) United Nations, Department of Economic and Social Affairs, “The COVID-19 pandemic puts small 

island developing economies in dire straits”, Policy Brief No. 64, May 2020; “Commodity exporters 

face mounting economic challenges as pandemic spreads: urgent, pre-emptive measures needed to 

address twin economic and health crisis”, Policy Brief No. 60, April 2020; and “COVID-19 pandemic 

deals a huge blow to the manufacturing exports from least developed countries”, Policy Brief No. 71, 

May 2020أ 
 (22) Bryn Battersby, W. Raphael Lam and Elif Ture, “Tracking the $9 trillion global fiscal support to fight 

COVID-19”, IMF Blog, 20 May 2020 ؛United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 

“COVID-19: addressing the social crisis through fiscal stimulus plans”, Policy Brief No. 58,  
April 2020أ 

 (23) Financing for Sustainable Development Report 2020 (United Nations publications, Sales No. 

E.20.I.4)أ 
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ا مل ـت اميرا اال ال ـريبية في  سـيا وأفريييا، وهما المنطقتال اللتال شـهدزا أقق متوسـت لإليرا اال ال ـريبية 
 نســــــــــمة م وية من النازج المحلي امجماليأ ويتناقض هذا اتزجات مى مثيلة الســــــــــائد في أوروما وأو يا وســــــــــيا  

اللترة  لســها، اعد ا ملاٍ  في اميرا اال في   واألمري تين، التي شــهدال ا تعاشــا في اميرا اال ال ــريبية والل
 أ(24)2008أعقاب األ)مة المالية في عام 

، فـنل الزـيا ة المطلومـة في اميرا اال المحليـة 2020وفي ئـق زوُقى ا ملـا  النمو العـالمي في عـام  - 35
وت يزال زجنل ســـــتعتمد اقدر أ بر على امرا ة الســـــياســـــية مصـــــالح الســـــياســـــاال وام ارة ال ـــــريبية الوطنيةأ 

ال ــــــرائل والتهرب ال ــــــريبي يلــــــ الل عائقين رئيســــــيين أمام زعب ة الموار  المحلية على الصــــــعيد العالمي،  
يؤ ي ملى ضــــــــــــيا  قدر كبير من اتســــــــــــتثماراال في التنمية اتجتماجيةأ فلي أمري ا الالزينية مثال، ال ت  ما

في المائة من النازج المحلي    6,3ر، أي ما يعا ل مليار  وت  335الت اليت المرزمطة اعدم اتمتثال ال ـريبي 
أ ويتوقل ازما   هج متعد  الجوا ل لم افحة زجنل ال رائل والتهرب ال ريبي (25)2017امجمالي، في عام  

ــياســــــــة ال ــــــــريبية ) ن وال زعديالال على القوا ين   على زلــــــــجيى اتمتثال الطوعي، وزنليذ الت ييراال في الســــــ
 أ (26)الث راال التي زتي  اتلتلا  عليها( وزعزيز زدااير ام لاجال ريبية لسد 

ــرائل أل ززيد اميرا اال وأل ز ول لها  - 36 ــمي على ال ــ ــلال الطااى الرســ ويم ن للجهو  الرامية ملى مضــ
 ـرار غير ضــــــــــــــريبـية هـاـمة على المســــــــــــــاواة عـندـما زقترل ـانعـا ة زو)يى األموال الـعاـمة من أجـق زموـيق التنمـية 

اجيةأ فعلى ســبيق المثال، جرمت الدال كثيرة معا ة زو)يى معا اال الوقو  األملوري قبق فر  ال ــرائل اتجتم
أ وعلى غرار جلك، فنل )يا ة ال ـرائل على السـلى اتسـتهال ية ال ـارة (27)لصـال  أ ظمة الحماية اتجتماجية

المعيلـــــــــية اللقيرة الـــــــــ ق غير  االبي ة )مثق الوقو  ألغرا  التدف ة والطهي( مى ضـــــــــمال عدم زلرر األســـــــــر 
ــتدامة  ــترازيجياال محلية مسـ ــارة االصـــحة، مثق التم ، هي اسـ متناســـل، أو )يا ة ال ـــرائل على المنتجاال ال ـ
لجمى اميرا االأ ويم ن أل ز ول المســـــــاعدة ام مائية الرســـــــمية  يغالمة في  عم اتســـــــترازيجياال الوطنية لتعب ة 

، )ا ال 2018ميم السـياسـاال ال ـريبية وا ارزها وا لاجهاأ وفي عام اميرا اال عن طرية زعزيز القدرة على زصـ 
مليول    261في المائة على أســــا  ســــنوي ملى  23المســــاعدة ام مائية الرســــمية المقدمة لهذا ال ر  انســــمة  

 أ (28)في المائة من المساعدة ام مائية الرسمية 22,0 وتر، أي ما يعا ل 

ة والنلقاال ال ـريبية اللعالة والتدرجية أمرا اال  األهمية في منى )يا ة وسـي ول ميالل األولوية لأل ظم - 37
وضمال زحقية  تائج اجتماجية أ ثر م صافاأ ويمتلل أرر السياسة    19-اللقر وعدم المساواة في أعقاب كوفيد

و رلي المالية على عدم المســـــــــــاواة اين الد و ورأ فلي البلدال المتقدمة النمو، زعو  الســـــــــــياســـــــــــة المالية  ح
في المائة   75التلاوال في الدوق في الســـــو  )قبق ال ـــــرائل والتحويالال(، في المتوســـــت، ميي زتلزى  ســـــمة 

كما أل التحويالال العينية، مثق زلك المتعلقة االتعليم والصـــــــــــحة، زؤرر  أ(29)من التعوي ـــــــــــاال من التحويالال
__________ 

 أالمرجى  لسة (24) 

 (25) Fiscal Panorama of Latin America and the Caribbean 2019: Tax Policies for Resource Mobilization in the 

Framework of the 2030 Agenda for Sustainable Development (United Nations publication, Sales 

No. E.19.II.G.11). 

 (26) Financing for Sustainable Development Report 2019 (United Nations publication, Sales No. E.19.I.7) 

 (27) Financing for Development: Progress and Prospects (United Nations publication, Sales No. E.17.I.5)أ 
 أ2020زقرير التمويق ألغرا  التنمية المستدامة لعام  (28) 

 أ2019زقرير التمويق ألغرا  التنمية المستدامة لعام  (29) 



 A/75/216 

 

12/22 20-09859 

 

ل ـريبي يلـهد ا ملاضـا مسـتمرا في  أي ـًا على زلاوال الدوق في السـو  مى مرور الوقتأ غير أل التصـاعد ا
أ وفي البلدال النامية، (30)الدال منظمة التعاول والتنمية في الميدال اتقتصـــــا ي منذ رما يناال القرل الماضـــــي

ز ول معا ة التو)يى المالي محدو ة أ ثر ألل زلك البلدال زعتمد اعتما ا أ بر على ال ــــــــرائل غير المماشــــــــرة،  
ــافة، وهي ضـــــرائل زميق ملى أل  التي كثيرا ما ُزلر  ك ـــــرائ ل على المبيعاال وك ـــــريمة على الييمة الم ـــ

ــى   ــعوماال في وضـ ــاعدية أقق أو أقق فعالية وصـ ــرائل زصـ ــا ضـ ز ول أ ثر زراجعاأ وزواجة البلدال النامية أي ـ
ارامج اجتماجية شــاملةأ ويم ن أل ز ول ال ــرائُل المماشــرة على الدوق واأل واُ  الممتللة من ال ــرائل على  
الثروة أ ثَر أشــ ال ال ــرائل زصــاعديًة، وجلك زمعًا ل ياية زصــميمها وا ارزهاأ غير أل ميرا اال ضــريمة الدوق 
ــار األ لــــــطة جاال الطااى   ــبل ا تلــــ ــة في العديد من البلدال النامية اســــ على اللــــــركاال واألشــــــما  منمل ــــ

 الرسميأ غير

ة الحماية اتجتماجية األســـــاســـــية في العديد وفي ما يتعلة اام لا  اتجتماعي، ت يزال زمويق أ ظم - 38
من المناطة متلورا عن اللحا  االركلأ ومن شــلل ازما   ظام شــامق للحماية اتجتماجية اللــاملة للجميى أل  

أ وفي منطقة  ســــــيا والمحيت الها  ،  19-يســــــاعد في التمايت من اتضــــــطراااال ومن األرر الســــــلبي ل وفيد
في المــائــة فقت من النــازج المحلي امجمــالي على الحمــايــة   3,7متوســــــــــــــطــة  زنلة البلــدال النــاميــة مــاليــا مــا

اتجتماجيةأ وهذت النســــــمة هي أقق ا ثير من متوســــــت منظمة التعاول والتنمية في الميدال اتقتصــــــا ي المال   
ــا من رـلي المتوســــــــــــــت العـالمي الـمال   20 حو  في المـاـئةأ وـقدَّرال اللجـنة  11,3في المـاـئة، ول ـنة أـقق أي ــــــــــــ

تقتصـــــــا ية واتجتماجية آلســـــــيا والمحيت الها   أل زحديد مد أ  ى للحماية اتجتماجية اهد  ضـــــــمال مد  ا
ــاايا ســـنويا قدرت   ــتثمارا مضـ اليول  وتر، أي   317أ  ى للدوق على مدى  ورة الحياة في المنطقة ســـيتطلل اسـ

 أ  (31)في المائة من النازج المحلي امجمالي للمنطقة 1ما يعا ل 

تطلل زوفيُر التعليم الجيد للجميى قدرا كبيرا من التمويق امضافيأ ويتعين أل يزيد مجموُ  ام لا  وي - 39
، المتعلقتين اتعميم التعليم قبـق اتاتـدائي واتاتـدائي والثـا وي،  4الســــــــــــــنوي على ال ـايتين األوليين من الهـد  

ــة الدوق ــعا  في البلدال المنمل ـــــ ــمة رالرة أضـــــ ــعيد أمل التمويق ا(32)انســـــ لمقدم من القطا  العام على الصـــــ
، المتعلة اتوفير التعليم الجيـد للجميى، فهو  4المحلي هو ملى مـد اعيـد أهم مصـــــــــــــــدر زمويـق لتحقية الهـد  

في المائة من ام لا  على التعليم على الصــــــــــــعيد العالميأ وقد مد ال البلدال المنمل ــــــــــــة الدوق   79يمثق 
م، ول نـها أولوية ت ززال زحظى ان ـلا  أقق ا ثير للطـالل الوامد، فهو يـقق التعليم كلولوية أ بر في م ـلاقـها الـعا

 وتر في البـلدال المرزلعـة   8 000 وتر ســــــــــــــنوـيا ل ـق طـاـلل في المـدار  اتاـتدائـية، مـقارـ ة انحو  200عن 
تعليم أ و تيجة لذلك، ز ول األسـر المعيلـية م ـطرة ملى المسـاهمة انصـيل أ بر ا ثير في زمويق ال(33)الدوق

مماشـرةأ وفي اعض البلدال النامية، زدفى األسـر المعيلـية أ ثر من  صـل مجمالي  لقاال التعليم، مقار ة القق 
في المائة في معظم البلدال المتقدمة النموأ ويثير اتعتما  الملر  على األســــــــر المعيلــــــــية شــــــــواغق    15من 

ــلل ام صـــــا أ وزع ل اعض البلدال المتوســـــطة الدوق على مصـــــالح  ظامها ال ـــــريبي من أجق زمويق   الـــ
 التعليم ال ق أف قأ  

__________ 

 (30) International Monetary Fund, Fiscal Monitor: Tackling Inequality (Washington, D.C., October 2017)أ 

 (31) ESCAP, “The impact and policy responses for COVID-19 in Asia and the Pacific”, 26 March 2020أ 
 (32) UNESCO, “Pricing the right to education: the cost of reaching new targets by 2030”, Policy Paper No. 18, 

July 2015أ 
 أ2019زقرير التمويق ألغرا  التنمية المستدامة لعام  (33) 
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، ا) ا  ام لـا  العـالمي  2016 و 2000مل ام لـا  على الصــــــــــــــحـة  وـذ في ات) يـا أ ومين عـامي  - 40
في المائة، وهو معدل أســر    4على الصــحة كق ســنة، مج ســجق  موا االييمة الحيييية امعدل ســنوي متوســطة 

في المائة   10زريليول  وتر ) حو   7,5في المائة، ليصق ملى    2,8عالمي المال  من النمو السنوي لالقتصا  ال
من النازج المحلي امجمالي العالمي(أ ورغم الزيا اال في ام لا ، من المتوقى أل ز طي المدمااُل الصـــــــــــحية 

الحالية على ما هي علية  في المائة من ســ ال العالم مجا ما اســتمرال اتزجاهاال  63و  39األســاســية ما اين 
، المتعلقة االت طية  8-3أ ولذلك، فنل من ال ــــــــــروري التعجيق الــــــــــ ق ملحوظ لبلو  ال اية 2030متى عام 

 أ (34)2030الصحية اللاملة احلول عام 

في المائة من ام لا  على الصـــــحة على الصـــــعيد العالمي من المعو ة المارجية،   1ويتلزى أقق من  - 41
  المحلي على الصـــــحة محورًا أســـــاســـــيًا في الت طية الصـــــحية اللـــــاملةأ وفي مين أل مصـــــة  ما يجعق ام لا

المعو ة المارجية زمثق  ســــــمة  وذة اات ملا  من ام لا  على الصــــــحة في البلدال المتوســــــطة الدوق، فن ها  
ــة اميرا اال الح  ــة الدوقأ ويرزمت جلك اا ملا  في مصـ ومية المحلية   وذة في اترزلا  في البلدال المنمل ـ

، ا مل ـــت الييمة الوســـيطة  2016و  2005الممصـــصـــة للصـــحة في البلدال المنمل ـــة الدوقأ ومين عامي 
لإل لا  العام على الصحة، كحصة من مجمق ام لا  العام )وهي زلير ملى األولوية التي زحظى اها الصحة(  

وا) ا ال ااســـــــــــتمرار ماتال ام لا  على الصـــــــــــحة في  أ (35)في المائة في زلك البلدال 5في المائة ملى  7من 
ال وارر، الذي يعرَّ  ال ة م لا  كبير من جيل المسـتهلك في ما يتصـق ااسـتهالث األسـر المعيلـية أو  ولها،  

ــير ملى أل البلدال  (36)2015و  2000اين عامي  ــ ق عام، فنل األ لة زلــ أ ومى أل الحماية المالية زتدهور الــ
 أعلى في اتستثمار العام في مجال الصحة زميق ملى زحقية  تائج أف قأ التي زسجق مستوياال

ومن شـلل معا ة زوجية القطا  الصـحي  حو الت طية الصـحية اللـاملة، وزجميى اميرا اال والحد من   - 42
التجز  أل يســـــاعد على الحد من أوجة القصـــــور في األ ظمة الصـــــحيةأ ووفقًا للبنك الدولي ومنظمة الصـــــحة 

في المائة من   1ية، يجل على البلدال )يا ة ام لا  على الرعاية الصــــــــحية األولية انســــــــمة ت زقق عن العالم
 ازجها المحلي امجمالي لســـد الث راال في الت طية وزحقية األهدا  الصـــحية المتلة عليها في أهدا  التنمية 

ــتدامة ــته(37)المســ ــت ول الحماية المالية وولض المدفوعاال من جيل المســ لك اال ي األهمية في الحد من  أ وســ
 أوجة عدم المساواة في الصحة ومن اللقر الناجم عن ام لا  الصحيأ

 التعاون الدولة واإلقاليمة من أجل إيجاد حيز مالة لالتنمية االجتماعية - باء 
ة ، ازصلت البلدال المتوسطة والمنمل ة الدوق االمؤسساال المالية الدولي 19- في سيا  مواجهة كوفيد  -   43

للحصــــــــول على  عم للميزا ية، كما ُوجهت طلماال ممارلة ملى اللــــــــركال الثنائيين في التنميةأ وزلزي هذت الحاجة  
أ و)ا ال المســــــاعدة ام مائية 2019ملى  عم مالي أ بر في ســــــيا  )يا ة للمســــــاعدة ام مائية الرســــــمية في عام 

اليول  وتر، وهو    152,8ومل  مجموعها على الصــــــــعيد العالمي،   2019في المائة عام   1,4الرســــــــمية انســــــــمة  
في المائة من الدوق القومي امجمالي ول نها ت ززال  ول هد  اتلتزام الذي مد زة األمم المتحدة    0,3يمثق   ما 

__________ 

 (34) WHO, Primary Health Care on the Road to Universal Health Coverage: 2019 Global Monitoring Report 

(Geneva, 2019)أ 

 (35) Ke Xu and others, Public Spending on Health: A Closer Look at Global Trends (Geneva, 2018)أ 

 (36) WHO, Primary Health Care on the Road to Universal Health Coverageأ 

 المرجى  لسةأ (37) 
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ــمة   0,7المال   ــااية المقدمة ملى أقق البلدال  موا وأفريييا انســ ــمية الصــ ــاعدة ام مائية الرســ في المائةأ و)ا ال المســ
أ ويل ق التعاول اين الدال الجنوب والتعاول الثالري مصدرين ( 38) في المائة، على التوالي   1,3مائة و  في ال   2,6

متزايدين للتمويق المارجي للتنمية اتجتماجيةأ وأشـار اسـتقصـال أجرزة م ارة اللـؤول اتقتصـا ية واتجتماجية في  
ا مرطت في شــــــــــ ق من أشــــــــــ ال التعاول ام مائي، اعدما  في المائة من البلدال النامية   74ملى أل    2017عام 

أ وعلى غرار جلك، فنل )يا ة التعاول ال ريبي الدولي أساسي أي ًا 2015في المائة عام    63 ا ت هذت النسمة 
ــياال من  ــركاال المتعد ة الجنســـ ــبيق المثال امنى اللـــ ــريبي، وجلك على ســـ ــريمة والتهرب ال ـــ لم افحة زجنل ال ـــ

 أ ( 39) الل زآ ق الوعال ال ريبي وزحويق األرماح زجنل ال رائل من و 

وا مل ـت في السـنواال األويرة مصـة المسـاعدة ام مائية الرسـمية الممصـصـة للتنمية اتجتماجيةأ   - 44
ومى أل القطاعاال اتجتماجية ت ززال أ بر القطاعاال المستليدة من المساعدة ام مائية الرسمية، فقد ا ملض  

ملى   2010في المائة عام   40مة م وية من مجمو  المســــاعدة ام مائية الرســــمية من ام لا  اتجتماعي كنســــ 
في المائة   8,8، ميي شـهد التعليم أ بر ا ملا  في  صـيل ام لا  )ا ملض من 2017في المائة عام  35

(أ واســــــتقر مســــــتوى  2017في المائة عام   7,1ملى   2010من مجمو  المســــــاعدة ام مائية الرســــــمية في عام 
مليار  وتر ســـــنويًا    13اليول  وتر و   11اين ما يناهز   2009لمســـــاعدة ام مائية الرســـــمية للتعليم منذ عام ا

، اعـدمـا )ا ال انســـــــــــــــمة ال ــــــــــــــعلين في مطلى القرل الحـا ي والعلــــــــــــــرينأ  2016ـاالييمـة الـثااـتة لـلدوتر لعـام 
دال  موا من جروزها المال ة وا مل ـــــت مصـــــة المســـــاعدة ام مائية الرســـــمية الممصـــــصـــــة للتعليم في أقق البل

م مســــــتوياال منمل ــــــة من  (40)2016في المائة عام  34ملى   2004في المائة عام  47 أ ومصــــــلة عامة، ُزقدَّ
اليول  وتر ســـــــنويا اين عامي   1,1المســـــــاعدة ام مائية الرســـــــمية ملى أ ظمة الحماية اتجتماجية )امتوســـــــت 

ة ام مائية الرسـمية الممصـصـة للمدماال اتجتماجية، مثق  (، وت سـيما االمقار ة مى المسـاعد2017 و  2007
أ  (41)اليول  وتر سنويا، على التوالي، والل اللترة  لسها( 2,9االيين  وتر و   6,5الصحة والتعليم )امتوست 

ويع س زناقي مصـــــة المســـــاعدة المقدمة ملى القطاعاال اتجتماجية )يا ًة في مدفوعاال المســـــاعدة ام مائية 
ــمية  للمعو ة ام ســــــا ية والالج ين في البلدال الما حة، ف ــــــال عن المعو ة المقدمة من أجق اتســــــتثمار  الرســــ
 أ(42)مجالي الطاقة والنقق مثال( المنتج )في

ــعيد العالمي، فنل  -   45 ــحة على الصـــ ــ يرة من ام لا  على الصـــ ــمة صـــ ومى أل المعو ة المارجية زمثق  ســـ
ر منظمة الصــــحة  19- ب الــــ ٍق عاجق لم افحة زللــــي كوفيد التمويق الصــــحي في ماتال الطوار  مطلو  أ وزقدغال

أ ومحلول  2020احلول كا ول األول/ يســــمبر  19- اليول  وتر لمواجهة كوفيد   1,7العالمية أل هناث ماجة ملى  
 أ  ( 43) مليول  وتر   848,2، كا ت منظمة الصحة العالمية قد زلقت مساهماال قدرها 2020زمو)/يولية   20

__________ 

 (38) United Nations, “Global ODA, and aid for least developed countries, recovers in 2019”, data update to the 

Financing for Sustainable Development Report 2020, following the release of OECD, “Aid by DAC 

members increases in 2019 with more aid to the poorest countries”, 16 April 2020أ 

و قق األرماح ا ظر ملـرو  زآ ق الوعال ال ـريبي و قق األرماح على الصـعيد العالمي وامطار الجامى المتعلة اتآ ق الوعال ال ـريبي   (39) 
 اللذين وضعتهما منظمة التعاول والتنمية في الميدال اتقتصا ي/مجموعة العلرينأ

 أ2019زقرير التمويق ألغرا  التنمية المستدامة لعام  (40) 

 زمويق التنمية: التقدم واآلفا  (41) 

 أ2019زقرير التمويق ألغرا  التنمية المستدامة لعام  (42) 

 (43) WHO, “Coronavirus disease (COVID-19) donors and partners”. Available at https://www.who.int/ 

emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/donors-and-partners/funding (accessed on 20 July 2020)أ 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/donors-and-partners/funding
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/donors-and-partners/funding
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/donors-and-partners/funding
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/donors-and-partners/funding
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  ومصـــــار مقرا  المقدم من المصـــــار  ام مائية المتعد ة األطرا ، اما فيها البنك الدولي، و)ا  ا - 46
في المائة   4,7التنمـية امقليمية، والوكاتال المتعد ة األطرا  والمنظماال الح ومية الدولية األورى، انســــــــــــــمة  

أ ويم ن الييـام اـالمزيـد من أجـق )يـا ة مســـــــــــــــاهمـاال زلـك (44)اليول  وتر 90,71، ليرزلى ملى 2018في عـام 
، اما في جلك من والل زقديم موافز زتماشـــــى مى أهدا  التنمية المســـــتدامة  2030المصـــــار  في وطة عام 

واماال  المت امقأ وزعمق المصـــــــــار  ام مائية المتعد ة األطرا  على )يا ة ســـــــــرعة صـــــــــر  الدعم المالي  
وزعزيز أ ظمـة الحمـايـة اتجتمـاجيـةأ   19-يـة واتجتمـاجيـة النـاجمـة عن كوفيـدلمواجهـة التـداجيـاال اتقتصـــــــــــــــا 

ويتســـــــــم التمويق الدولي ماليا الهمية اال ة ت ســـــــــيما االنســـــــــمة ملى أقق البلدال  موا، من أجق زلبية امتياجاال 
 التمويق المؤقت العاجلةأ  

لديول التي زقل في طرية زدااير مل ات  مات اتقتصــــــــــا ي ي بغالق البلدال الــــــــــدة االتزاماال ودمة ا - 47
أ و تيجة لذلك، التزمت الدال مجموعة العلـــــــرين اتعلية مدفوعاال ودمة الدين للبلدال  19-اتســـــــتجااة ل وفيد

المؤهَّلة لالقترا  من المؤسـسـة ام مائية الدولية، مضـافة ملى أ  وت، في ما يتعلة االديول الثنائية متى  هاية 
ــيزيد هذا الح2020عام  ــا ي للبلدال  أ وســ يز المالي الذي ُأ لــــ  مديثا ام لاَ  اتجتماعي والصــــحي واتقتصــ

المســــــتليدة اســــــتجااًة لأل)مةأ ايد أل قيو ا عدة ت ززال موجو ة، أار)ها اســــــتمعا  الدائنين التجاريين والمتعد ي  
ــتمعد البلدال األورى ا ــة الدوق األطرا  ومصـــــر هذا اتوتصـــــا  االبلدال المؤهَّلة، األمر الذي يســـ لمنمل ـــ

ــاال   ــياســـ والبلدال المتوســـــطة الدوق المثقلة االديول التي زطلل زمايلا لعلل  يو هاأ وا ســـــجاما مى موجز الســـ
، ســــيتعين ازما  (45)“: زصــــد عالمي ز ــــامني19-المديو ية وجائحة كوفيد”الذي وضــــعة األمين العام اعنوال 

ــائيــة ــديول )الثن والمتعــد ة األطرا  والتجــاريــة( لجميى البلــدال   هج رالري المحــاور: )أ( وقل كــق وــدمــاال ال
ــافي لعـلل اـلدين عن ـكاهـق البـلدال الـنامـية المثقـلة ـااـلديول   الـنامـية التي زطـلل جـلك؛ )ب( زـقديم زمايت مضــــــــــــ
لتجنغل التملل عن الســـــدا  وميجا  ميغز لالســـــتثمار في أهدا  التنمية المســـــتدامة؛ و ) ( م وال زحســـــيناال 

دولـية من والل  لـياال أ ثر عـدت وفعـالـية لحـق أ)ـمة اـلديول وضــــــــــــــمـال التحلي امزـيد من  على البنـية المـالـية الـ 
 أ  (46)المسؤولية في اتقترا  وامقرا 

 
اعتماد تدابيق مبتكقة وتبسذذذذذيي السذذذذذيا ذذذذذات والبقامت الااؤمة، بما ية نل  الشذذذذذقاكات بين  - جيم 

 الاطاعين العام والخاص
اين القطاعين العام والما  في زمويق التنمية المســـــتدامة عن طرية مل الدور الذي زؤ ية اللـــــرا اال  -   48

التمويـق الممتلت، يحظى اـاتعترا  في وطـة عمـق أ يس أاـااـا مجا مـا جرى اتضــــــــــــــطال  اـة على  حو مالئم 
ينم ي ” وفعالأ وفي زلك الوريقة، ُيعتر  انم ا اال زلك الممارســـــــــاال والتحدياال التي زواجهها؛ وجرى التنوية ال ة  

ــاطر  ل  ــرا اال اين القطاعين العام والما ، أل زتلـــــ ــاريى التي زنطوي على زمويق ممتلت، اما في جلك اللـــــ لملـــــ
المماطر والم افآال الـــــــ ٍق منصـــــــل، ومن ضـــــــمنها  لياال واضـــــــحة للمســـــــاللة واســـــــتيلال المعايير اتجتماجية  

 أ  ( 47) الممتلت  ما  والتمويق أ وُمد ال مما   عدة ينم ي أل زوجة اللرا اال اين القطاعين العام وال “ والبي ية 
__________ 

 أ2020زقرير التمويق ألغرا  التنمية المستدامة لعام  (44) 

 أ2020 يسال/أاريق  17: زصد عالمي ز امني“، 19-األمم المتحدة، ”المديو ية وجائحة كوفيد (45) 

 (46) United Nations, Department of Economic and Social Affairs, “COVID-19 and sovereign debt”, Policy Brief 

No. 72, May 2020أ 

 زمويق التنمية: التقدم واآلفا  (47) 
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ــنواال األويرة، ما ســـــــاعد على زعب ة التمويق التجاري  - 49 وشـــــــهد التمويق الممتلت  موا ســـــــريعا في الســـــ
ــتدامةأ ومين عامي  ــتثمار في أهدا  التنمية المسـ اليول  وتر من    205,1، جرال زعب ة 2018و   2012لالسـ

الرســــــــــــــمـية لتموـيق التنمـيةأ غير أل اســــــــــــــتمـدام التموـيق الممتلت  القطـا  المـا  من والل مجرالاال الـتدوـق 
ــوى  2018ألغرا  التنمية اتجتماجية ت يزال محدو اأ وفي عام  ي للقطاعاال اتجتماجية ســــــــ ــَّ ، لم يمصــــــــ

 أ (48)في المائة من التمويق الما  الذي جرال زعب تة 6,5

والمــا  لتقــديم المــدمــاال هي ســــــــــــــنــداال األرر وُزســــــــــــــتمــدم أ اة مــاليــة أمــدر اين القطــاعين العــام  - 50
ــا ملى شـــــــــريك من القطا    اتجتماعي أو ام مائي، التي زقدم من واللها الح ومُة أو الوكالة الما حة زعوي ـــــــ

أومى أل ســــــو  ســــــنداال األرر ت يزال ضــــــيقا، مج اســــــُتثمر متى زاريمة  حو (49)الما  لتحييقة  تائج محد ة
سـندا من    135مصـدار   2019طرا أ ووفًقا لمؤسـسـة اروكين ز، جرى في عام مليول  وتر، فن ة ينمو اا  370

 أ(50)الدا في مجاتال التوئيت والرعاية اتجتماجية والصحة والتعليم والعدالة الجنائية 28سنداال األرر في 

نمل ـــة  وفي قطا  الرعاية الصـــحية، فنل النهج اتات اري المتمى في التمويق في العديد من البلدال الم  -   51
أ وفي مـالـة مـدفوعـاال ولض الـدين، يـدفى طر  رـالـي من ( 51) الـدوـق هو  هج مـدفوعـاال ولض الـدين وزحويلهـا 

ــحية المحليةأ ويم ن رمت هذا  الجهاال الما حة جزلا من قر  عام عن الد معين، مما يحرر موار  للبرامج الصـ
د ةأ ومن األمثلة على جلك  ظام زحويق الجزل أي ـــا ااأل ال، ميي زرمت الجهة الما حة مدفوعازها امؤشـــراال مح 

 والمالرياأ  الدين ملى  لقاال صحية الذي يتمعة الصندو  العالمي لم افحة اميد) والسق 

وزنامى الزوم أي ــــــا مول ف رة اســــــتحدار  ليااٍل لتعب ة موار  مالية مضــــــااية للتعليم، مثق اللــــــرا ة  - 52
، ومرفة التمويق الدولي من أجق التعليم الذي  “ ن أل ينتظرالتعليم ت يم”العالمية من أجق التعليم، وصـندو  

اقترح مؤوراأ وســيدعو المرفة الجهاال الما حة ملى زقديم ضــما اال، أو أشــ ال أورى من اتلتزاماال الطارئة،  
لتلــجيى المصــار  ام مائية المتعد ة األطرا  على زوســيى  طا  امقرا  ليلــمق لتعليم وزقديم من  ُمدمجة  

 أ(52)ن أجق ولض ز اليت زمويق التعليماقرو ، م

في المـاـئة من رأ  المـال اـلذي يصــــــــــــــق ملى البـلدال الـنامـية مصــــــــــــــدرت القطـا    82وـمالنظر ملى أل  - 53
ــتــدامــةأ وكــال أمــد (53)المــا  ، فمن األهميــة ام ــال التــل ــد من أل زلــك األموال زــدعم أهــدا  التنميــة المســــــــــــ

األول من القرل الحا ي والعلـــــرين هو اتلتزام المســـــبة للســـــو  الذي  اتات اراال في قطا  الصـــــحة في العقد 
يهد  ملى زحليز شـــــــركاال األ وية على ميجا  أ وية لألمرا  المتللـــــــية أســـــــاســـــــا في البلدال النامية التي قد  

__________ 

 (48) OECD, “Amounts mobilized from the private sector for development”. Available at 

www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/mobilisation.htmأ 

 (49) Center for Global Development, Development Impact Bond Working Group, “Investing in social outcomes: 

development impact bonds”, October 2013أ 

 (50) Brookings Institution, “Impact bonds snapshot”, 1 February 2019 

  (51 ) National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine and others, Global Health and the Future Role of 

the United States (Washington, D.C., National Academies Press, May 2017); Policy Cures, “Policy brief 6: debt 

buy-downs or conversions”, 2017, available at http://policycures.org/downloads/Policy%20Brief%206%20-

%20Debt%20Conversion.pdf  أ 

 (52) The Education Commission, “The International Finance Facility for Education: prospectus”, 2018أ 

 (53) World Economic Forum, “5 ways to make blended finance work”, 10 January 2017أ 

http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/mobilisation.htm
http://policycures.org/downloads/Policy%20Brief%206%20-%20Debt%20Conversion.pdf
http://policycures.org/downloads/Policy%20Brief%206%20-%20Debt%20Conversion.pdf


A/75/216 
 

 

20-09859 17/22 

 

، أطلة التحالل العالمي للقاماال والتحصـين  2020ي ول اوسـى السـ ال زحمق ز اليلهاأ وفي مزيرال/يو ية  ت
اهد  زحليز المصـــنغالعين على م تا  كمياال كااية من   19-اما مســـمقا للســـو  في ما يتعلة القاماال كوفيدالتز 

م في  هاية المطا  لم افحة كوفيد وضـمال مصـول البلدال النامية على هذت   19-اللقاماال التي يم ن أل ُزقدَّ
 أ(54)اللقاماال ال ٍق منصل

  
ميذذذذذذة االجتماعيذذذذذذة يذذذذذذة دورت ذذذذذذا المسذذذذذذاؤل المعقو ذذذذذذة عالذذذذذذى لجنذذذذذذة التن -خامسا  

 والخمسين ال امنة
لجنة التنمية اتجتماجية هي الهي ة الح ومية الدولية الرئيسية المسؤولة عن متااعة واستعرا  زنليذ  - 54

مؤزمر القمة العالمي للتنمية اتجتماجيةأ واعتمدال اللجنة في  ورزها الثامنة والممســـين ملـــاريى قراراال الـــلل  
(، وزوفير مســــــــا ن ميســــــــورة  E/CN.5/2020/2اجية لللــــــــرا ة الجديدة من أجق زنمية أفريييا )األاعا  اتجتم

( وطرائة مجرال E/CN.5/2020/3الت للة وأ ظمة مماية اجتماجية للجميى من أجق معالجة ملــ لة التلــر  )
 2002عمليـــــة اتســــــــــــــتعرا  والتقييم الرااعـــــة لتنليـــــذ وطـــــة عمـــــق مـــــدريـــــد الـــــدوليـــــة لللــــــــــــــيمووـــــة لعـــــام 

(E/CN.5/2020/4أ واعتمد المجلس اتقتصا ي واتجتماعي تمقا كق ملاريى القراراالأ) 

ــى ويتناول هذا اللر  أع - 55 ــو  جي األولوية الذي أف ـ ــلل الموضـ ــين للجنة الـ مال الدورة الثامنة والممسـ
ومســــــة  ”ملى ازماج أول قرار م ومي  ولي الــــــلل التلــــــر ، وكذلك الــــــلل المنتدى الو)اري المعني اموضــــــو  

وعلــــــــرول عاما على مؤزمر القمة العالمي للتنمية اتجتماجية: التصــــــــدي للتحدياال المجتمعية الناشــــــــ ة أمام  
 أ“2030ليذ وطة التنمية المستدامة لعام زن
 

 المو وع نو األولوية - ألف 
توييق السذذذذذذذذذكن الميسذذذذذذذذذور التكالفذة وأايمذة الحمذايذة االجتمذاعيذة لالجميع من أجذل معذالجذة   

 التشقد  مشكالة
وماتفتقار  التلـــــــر  ليس مجر  افتقار ملى الســـــــ ن الما ي، اق هو في كثير من األميال مرزمت االلقر،  -   56

ــ ق فقدا ًا   ــايا اتجتماجية األورى التي قد زلـ ــاًل عن الق ـ ــتلا ة من البنية التحتية، ف ـ ملى العمالة المنتجة واتسـ
لألســرة والمجتمى المحلي ولللــعور اات تمالأ وزمعًا للســيا  الوطني، يم ن وصــلة ال ها مالة يلتقر فيها شــمي 

ا قد يعر  قدرازهما للمطر، اما في جلك القدرة على مقامة أو أســــــرة معيلــــــية ملى مســــــامة صــــــالحة للســــــ ن، م 
عالقاال اجتماجية، وهو يلـمق األشـما  الذين يعيلـول في اللـوار  أو في المسـاماال الملتومة األورى أو في  

ــول في أما ن مقامة مؤقتة أو  ــماَ  الذين يعيلـ ــر، واألشـ ــ ن الملـ ــة لسـ ــصـ ــر ين،   ممال غير ممصـ مالج  للملـ
قا للتلـــــريعاال الوطنية، من جملة من يلـــــمق، األشـــــما  الذين يعيلـــــول في أما ن مقامة ويم ن أل يلـــــمق، وف 

 أ  ( 55) غير مالئمة لل اية من  ول أي ضمال للحيا)ة أو مصول على المدماال األساسية 

ــا ية واجتماجية ورقااية متنوعة، في  - 57 ــا من أعمار ممتللة ومن ولاياال اقتصـ ــماصـ ــر  أشـ ويطال التلـ
ة النمو والنامية على مد ســـوالأ وهو مدفو  أســـاســـا الســـماب اي لية، اينها أوجة عدم المســـاواة،  البلدال المتقدم

ــ ن   ــول على ســ ــ ن وســــبق كســــل العي ، واتفتقار ملى فر  العمق الالئة، وعدم الحصــ واللقر، وفقدال الســ
__________ 

  (54 ) Gavi Alliance, “Gavi launches innovative financing mechanism for access to COVID-19 vaccines”, 4 June 2020 أ 

 أ2020/7ا ظر قرار المجلس اتقتصا ي واتجتماعي  (55) 

https://undocs.org/ar/E/CN.5/2020/2
https://undocs.org/ar/E/CN.5/2020/3
https://undocs.org/ar/E/CN.5/2020/4
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ــلبية المترزمة على زحويق المســــــــا ن ملى ســــــــلعة، وا  عدام الحماية  ميســــــــور الت للة، ألســــــــماب منها اآلرار الســــــ
ــي أو اتئتمال أو التمويق، والت اليت المرزلعة للطاقة أو الرعاية  ــول على األراضــــــــ اتجتماجية، وعدم الحصــــــــ
الصــحية، ف ــال عن اتفتقار ملى املمام االلــؤول المالية والقا و يةأ ويم ن أل ي ول مرزمطًا أي ــًا اعد  من  

جلك زعاطي الممدراال وال حول واتضطراااال العقلية وغيرها    العوامق المساهمة والمسائق اتجتماجية، اما في
من ماتال الصــحة العقلية، أو االظرو  اللــمصــية واألســرية، مثق زل ك األســرة، والطال ، وات لصــال عن  

 أ(56)األسرة والتملي عنها، والعنل المنزلي، واسالة معاملة األطلال

األشما  الذين يعا ول من التلر  ادقة،  ظرًا لعدم وجو  زعاريت ومن الصعل ماليًا ممصال عد   - 58
متلة عليها عالميًا للتلــر  أو ُ هج ليياســة، وكثيرًا ما ز ول البيا اال غير قاالة للمقار ة اين البلدالأ وفي  ور  

ليول  م  100، ُقدر عد  الملـر ين اــــــــــــــــ 2005محاولة لألمم المتحدة لحسـاب العد  العالمي امجمالي في عام 
اليول شــمي    1,6شــميأ ووفًقا لبر امج األمم المتحدة للمســتوطناال الملــرية )موئق األمم المتحدة(، يعي  

مليول شــمي من مســا نهم   15على الصــعيد العالمي في ئرو  ســ نية غير مالئمة، ميي يتم موالل  حو 
 أ(57)قسرا كق سنة

ول ن اعض الل اال كا ت ممثلة زمثيال  وأصـمحت وصـائي الس ال الملر ين متنوعة ال ق متزايد، - 59
)ائدا في الماضـي، مثق الرجال المال ين العا)مين، وأفرا  السـ ال األصـليين واألشـما  الذين ي ا رول الرعاية 
المؤسـسـية، ف ـال عن المسـنين واللـماب واألسـر التي لديها أطلال، والمهاجرين وت سـيما المراهقين المهاجرين  

بلدال النامية، يعي  معظم الملــــر ين في مســــا ن غير مالئمة لل اية، وفي ال الل  غير المصــــحومينأ وفي ال
في أميال فقيرة وأميال علــــــوائية في ئرو  ت م ســــــا ية، مثق المســــــا ن الم تظة وغير اآلمنة، وت زتوفر لهم  

أ غير  مم ا ية الحصـــــول على الميات الصـــــالحة لللـــــرب والمرافة الصـــــحية المالئمة، ويواجهول وطر اموالل
أ هم ت يلــــــــــــــ لول ـاال ــــــــــــــرورة أفقر اللـ اال في المجتمى، فمعظمهم، ومن جميى اللـ اال اتجتـماجـية، يعملول  
ااسـتمرار، وال كا وا يعملول في القطا  غير الرسـمي الذي يتطلل مهاراال اسـيطة ويقدم أجورا منمل ـة، من  

  ول أي مماية اجتماجيةأ  

ن الســــ ال الملــــر ينأ وُزعتبر األســــر المعيلــــية التي زعيلها وزلــــ ق النســــال واألطلال  ســــمة كبيرة م - 60
م ار، وت ســـيما األمهاال العا)ماال الالئي يعلـــن في فقر، معرضـــة لمطر التلـــر ، ميي أ ها كثيرا ما زمتب  

 زراوح  أو زييم مى األصدقال واألسرة، ووفا من اميذال البد ي أو اتوتطا  أو اتزجارأ وُيعتبر اللماب )الذين
سـنة( الل ة السـ ا ية األ ثر عرضـة لمطر التلـر ، وُيعزى جلك أسـاسـا ملى فقر األسـرةأ   24و   15ارهم اين أعم

وما يثير القلة اصــــلة واصــــة هو الزيا ة في عد  األطلال الملــــر ين، الذي يســــتمر عا ة للترة طويلة، وكثيرا 
الذين   المطا  ااألطلال اللقطال، أوما ينتقق من جيق ملى  ور، وفي عد  أطلال اللــــــــوار أ وغالما ما ينتهي 

زيتموا من جرال امصـــــااة ااميد)، واألطلال واللـــــماب جوي األاوين المتلـــــر ين، واألطلال المتلـــــر ين اســـــبل 
 النزاعاال العنيلة أو ال وارر الطبيعية، ملى العي  في اللوار  وغيرها من األما ن العامة الملتومةأ  

شــــتى أ حال العالم زعي  ئروفا ســــ نية ســــي ة وغير  منة، وت يزال  وت ززال اللــــعوب األصــــلية في - 61
ــن   ــريةأ وقد يواجة كمار الســـــ ــر  يترمي الـــــــدة اال ثير من أانائها، وت ســـــــيما في المناطة الح ـــــ وطر التلـــــ

__________ 

 المرجى  لسةأ (56) 

 (57) UN-Habitat, “Inclusive urban development policies”  اجتما  فرية المبرال اللل الس ن الميسور الت للة ، ورقة مقدمة في
 أ2019وأ ظمة الحماية اتجتماجية للجميى للتصدي للتلر ،  يرومي، مزيرال/يو ية 
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زحدياال في الحصـــــول على الســـــ ن الالئة أو يعا ول من ســـــول المعاملة المالية أو عملياال اموالل القســـــري  
ــناال من ال ـــعل الـــ ق وا    أو ــهم زاليا لمطر التلـــر أ وزعا ي المسـ ــتيالل على األراضـــي، ما يعرضـ اتسـ

ويواجهن أشــــــــــــــ ـات متعـد ة من التمييز، منهـا التمييز في مـا يتعلة احقو  المل يـة والميرارأ ورمـة عـد  غير  
معاقة وطرًا أ بر من  متناسـل من األشـما  جوي امعاقة ممن ت ملوى لهمأ ويواجة األطلال والنسـال جوو ا

 ميي التعر  للعنل أو اميذال أو التمليأ 

ويم ن أل يصـــــــــــم  النا  اال ملوى مؤقتا أو للتراال طويلة  تيجة للنزاعاال أو ال وارر الناجمة عن   - 62
المناخ، مثق األعاصـير والاي ـا اال والجلا أ وزتسـم مالج  الطوار  والمسـا ن المؤقتة الهمية اال ة االنسـمة 

النا)مين اسـبل ال وارر أو النزاعاال، وينم ي زوفير المسـاعدة لنقلهم ملى سـ ن  ائم في أسـر  وقت مم ن   ملى
 لتقصير اللترة التي يق و ها اال ملوىأ

مل البيا اال المورو  اها التي زتوفر في الوقت المناســل أســاســية لتحقية أهدا  التنمية المســتدامة،   - 63
، والوصــول أوًت ملى َمن هم أشــد زمللاأ وفي هذا الصــد ، من ال ــروري  وضــمال لعدم زرث أمد ولل الركل

زحديد ف اال التلــر ، وزوميد مييا  التلــر  وجمى ايا اال مورو  اها ومصــنلة عن األشــما  الذين يعيلــول  
ــاملة مالئمة   ــترازيجياال شـــ في مالة التلـــــر ، مســـــل الســـــن والجنس وامعاقة مثاًل، من أجق وضـــــى وزنليذ اســـ

 زقييم ما مجا كا ت زلك الحلول فعالة في زحقية النتائج المرجوة والتقدم المحر) مى الوقتأ  للسيا ، و 

، فنل التلــر  ق ــية معقدة زتطلل اســترازيجياال وطنية شــاملة وملــتركة اين القطاعاال زلــمق يةلوع - 64
ل والحماية اتجتماجية  السـياسـاال المالية واتقتصـا ية والصـحية والبي ية والسـ ا ية وفي مجاتال العمق وامسـ ا

والتنمية الح ـــــــرية، لمعالجة األســـــــماب المتعد ة ال امنة ورال التلـــــــر أ ومى أل الح وماال زتحمق المســـــــؤولية  
ــرت ااعتما    ــمق المجتمى الســـــ ــر  ومدهاأ لذا ينم ي ازما   هج يلـــــ ــتطيى أل زنهي التلـــــ ــية، فن ها ت زســـــ الرئيســـــ

ــاملة للجميى وملبية تمتياجاال األفرا ــياســـــاال شـــ ــا   ســـ ــيما أول ك الذين يعيلـــــول في أوضـــ   وزطلعازهم، وت ســـ
 يسو ها الحرمال أو ال عل، مى مراعاة األطر والص وث القائمة المتصلة االتلر أ 

وزؤ ي ســياســاال امســ ال الميســور الت للة والحماية اتجتماجية  ورًا رئيســيًاأ ومغية زحســين مم ا ية  - 65
ــور الت للة ــ ال الميســ ــول ملى امســ ــاال  الوصــ ــياســ ــاال، اما في جلك من والل اعتما  ســ ــياســ ، يتعين زعزيز الســ

امسـ ال المت املة وزدااير الحماية اتجتماجية، والحماية من اموالل القسـري غير القا و ي، وزوفير المالج   
ــر   ــال  األسـ ــة لصـ ــورة الت للة، ومماصـ ــا ن ميسـ ــال مسـ والمدماال الطارئة والمؤقتة المالئمة، وزقديم الدعم م لـ
المنمل ــــــة الدوق؛ واضــــــافة ملى جلك، ينم ي زلــــــجيى ازماج زدااير زحلز زوفير مجموعة متنوعة من وياراال 
الســــــ ن المالئم التي ز ول  منة وميســــــورة الت للة ومتامة ألفرا  من ف اال ممتللة من أصــــــحاب الدوق، وجلك  

 االتعاول مى القطا  الما  والمجتمعاال المحليةأ 

ــاال المصـــــممة لملض  ويم ن أل يســـــهم زوفي - 66 ــياســـ ر الحماية اتجتماجية من والل مجموعة من الســـ
ومنى اللقر وال ـعل للائدة جميى األشـما  طوال  ورة الحياة، في منى التلـر  وزيسـير الحصـول على سـ ن  
مالئمأ ويم ن مثال معالجة عوامق المطر المحد ة من والل المســــــاعدة اتجتماجية، واتســــــتحقاقاال المتعلقة  

ــ ا ــاال التقاعدية ل مار الســــنأ ويم ن أل ظمة  اامســ ل، والحماية من المطالة، والرعاية الطويلة األجق، والمعاشــ
الحماية اتجتماجية المالئمة للجميى على الصــــــــعيد الوطني أل زدعم الل اال األ ثر ضــــــــعلا من والل أ ظمة  

زســــــاعد الحدو  الد يا للحماية   للحماية اتجتماجية اللــــــاملة ز ول مراجية للســــــن وامعاقة والجنسأ ويم ن أل
اتجتماجية على منى التلـر  من والل زوفير مم ا ية الحصـول على الرعاية الصـحية األسـاسـية وضـمال أمن  
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ــيى   ــاال واأل ظمة الوطنية للحماية اتجتماجية وزوسـ ــياسـ ــلة الجهو  لتعزيز السـ ــيأ وينم ي مواصـ ــاسـ الدوق األسـ
ــة  طـا  ز طـية الحـدو  اـلد ـيا للحمـاـية اتجتمـ  اجـية احـيي زلــــــــــــــمـق الجميىأ وعالوة على جـلك، يم ن للرـياضــــــــــــ

 والنلا  البد ي أل يوفرا مزايا وفرصًا اجتماجية هامة لللماب والطالب الذين يواجهول التلر أ
 

 المساؤل المستجدة - باء 
خمسذذة وعشذذقون عاما عالى م تمق الامة العالمة لالتنمية االجتماعية: التصذذدي لالتحديات   

 2030ناشئة أمام تنفين خطة عام المجتمعية ال
ــنوية المامســـة والعلـــرين لمؤزمر القمة اعقد منتدى و)اري مول موضـــو   - 67 امتللت اللجنة االذكرى السـ

”ومســة وعلــرول عاما على مؤزمر القمة العالمي للتنمية اتجتماجية: التصــدي للتحدياال المجتمعية الناشــ ة 
ى، أ ــدال الــدول األع ــــــــــــــــال من جــديــد أل الر ى والممــا    “أ ووالل المنتــد2030أمــام زنليــذ وطــة عــام 

ــم اقدر أ بر من األهمية   ــالحة ت اق أ ها زتســـــــ واتلتزاماال التي جرى التعهد اها في مؤزمر القمة ت ززال صـــــــ
 عما قبق في مواجهة التحدياال العالمية الناش ةأ 

تجتماجية، ول نة كال متلاوزا اين وعلى مدى العقو  الماضــــية، ُأمرَ) زقدم كبير في مجال التنمية ا - 68
في المائة من سـ ال   10مليول شـمي، أو ما يعا ل   700أ ومى أل أ ثر من (58)البلدال والمؤشـراال و اولها

، فقـد زمـاطـلال وزيرة الحـد من اللقر في العـديـد من  (59)2015العـالم، ُزركوا ليعيلــــــــــــــوا في فقر مـدقى في عـام 
لمدقى منتلـرا على  طا  واسى في صلو  العمال، ميي كال  صيل ، ئق اللقر ا2017المناطةأ وفي عام 

مليول    300 وتر يوميا االنســـــمة ملى أ ثر من   1,90اللر  من  وق أو اســـــتهالث األســـــرة المعيلـــــية أقق من 
ــ ة والبلدال الناميةأ واضـــــافة ملى جلك، في عام  ــنة  2020عامق في البلدال الناشـــ ، يتزايد الجو  في العالم للســـ

 أ(60)مليول شمي في العالم يعا ول من الجو  820ة على التوالي، ميي ت يزال أ ثر من الثالث

وـما ارح التـلاوال في اـلدوـق  وـذا ـاات) ـيا  في معظم البـلدال المتـقدمـة النمو وهو ت يزال مرزلـعا جـدا  - 69
جلك، ت يزال هناث   أ واضــــــافة ملى(61)في البلدال النامية رغم ات ملا  الملحوظ المســــــجق في اعض البلدال

عدم مسـاواة في الحصـول على التعليم والرعاية الصـحية، على أسـا  الجنس والعر  واألصـق امرني وامقامة  
في المناطة الح ـرية أو الرياية، وامعاقة، ووضـى الهجرةأ والدينامياال السـ ا ية هي أي ـا في طور الت ير،  

في المائة   16، ســت ول أعمار  حو 2050هاأ ومحلول عام وهناث الدال كثيرة زلــهد اآلل زقدما في ســن ســ ا 
أ وســــــي ول لهذا اتزجات أرر على  2019في المائة عام  9ســــــنة، اعدما كا ت   65من ســــــ ال العالم أ ثر من 

 أ ظمة المعاشاال التقاعدية، وفر  العمق ل مار السن، والرعاية الصحية، والرعاية الطويلة األجقأ 

وزؤرر أوجة التقدم في الت نولوجيا، وت ســــــــيما الت نولوجيا الرقمية، على الحياة اليومية للنا  في كق  - 70
م الأ ومما أل الت نولوجيا الجديدة والتنظيم المت ير للعمق أصــمحا ســمة  ائمة لم ال العمق الحديي، ما يؤرر  

__________ 

 أE/CN.5/2020/5ا ظر  (58) 
 (59) The Sustainable Development Goals Report 2019 (United Nations publication, Sales No. E.19.I.6)أ 

: الوقـــايـــة من التمـــاطؤ والتراجى 2019مـــالـــة األمن ال ـــذائي والت ـــذيـــة في العـــالم منظمـــة األغـــذيـــة والزراعـــة لألمم المتحـــدة وغيرهـــا،  (60) 
 (أ2019)روما،  اتقتصا يين

 (61) Report on the World Social Situation 2020: Inequality in a Rapidly Changing World (United Nations 

publication, Sales No. E.20.IV.1)أ 

https://undocs.org/ar/E/CN.5/2020/5
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فى مســتوى مهارازهم أو معا ة ز وينها من  على العمال في العديد من القطاعاال، فقد ااال يتعين على العمال ر 
أجق موا مة الطلل على المهاراال العالية المسـتوىأ ومن ال ـروري ضـمال مصـولهم على التعليم مدى الحياة 
ــتقطاب القوة   ــو  العمقأ كما أل الت نولوجياال الجديدة ززيد من اســـــ وعلى الدعم أرنال عملياال ات تقال ملى ســـــ

العـا ـية، مـيي أل العـدـيد من الوئـائل ي ول زعـاـقدـيا ويلتقر ملى اتســــــــــــــتحـقاـقاال   العـامـلة وزرزيـماال العمـق غير
 واتستقرار الذين زوفرهما الوئائل التقليديةأ 

ومن ال ــــــــــروري الحلاظ على التقدم المحر) متى اآلل في زنليذ ار امج عمق مؤزمر القمة العالمي  - 71
أمد عن الركل أو عدم ماقائة متمللا عن الركل ، وضــــمال عدم زملل 2030للتنمية اتجتماجية ووطة عام 

ـــياســــــــــــــاال اجتمـاجـية فعـاـلة هو أمر ـاال  األهمـية   في عملـية التعـافي من األ)مـة الحـالـيةأ وعلـية، ـفنل ازبلى ســــــــــــ
لتحقية زعاٍ  أف ــــــــــــق على طرية أ ثر شــــــــــــموت واســــــــــــتدامةأ ولذلك فنل عمق لجنة التنمية اتجتماجية اال   

ــتدامة وزنليذ وطة عام األهمية لتحقية الت امق التا ــتنا ا ملى 2030م لألاعا  اتجتماجية للتنمية المســــــــــ ، اســــــــــ
ســــــــــــــنــة من المبرة في زنليــذ  تــائج مؤزمر القمــة العــالمي للتنميــة اتجتمــاجيــةأ   25الــدرو  المســــــــــــــتلــا ة من 

يُن النا   فاتسـتثمار في أ ظمة الصـحة العامة والتعليم والحماية اتجتماجية، وايجاُ  فر  العمق الالئة وزم 
 هي أف ق السبق لمنى اللقر وعدم المساواة والحد منهما، ولتعزيز رفات جميى النا  وقدرزهم على الت يتأ  

  
 اال تنتاجات والتوصيات   -   اد ا  

رغم اإلاجذازات الكبيقة التة تحااذف ية مجذال التنميذة االجتمذاعيذة، يذةن وتيقة التاذدم المحقز وذااذف  - 72
ما تحاق من    19-تشذوهه ثغقات  ومن المقج  أن تعك  األزمة الحالية الناجمة عن ووافيدبطيئة وال تزال  

تادم عالى مدى عاود ية التنمية االجتماعية، تاروة المزيد من الناس خالف القوب  وما وان ل ا أثق  البة  
الحقجة  وأهداف التنمية المسذذذذذذتدامة  وية هنظ الالحية   2030ية قدرات الحكومات عالى تحايق خطة عام 

من عاذد العمذل من أجل أهداف التنميذة المسذذذذذذذذذتدامة، ال تزال القوى والمباد  وااللتزامات التة جقى التع د 
ب ا ية م تمق الامة العالمة لالتنمية االجتماعية صذذذذذذذالحة، وهة أ ذذذذذذذا ذذذذذذذية لمواج ة التحديات العالمية 

أن تساعد البالدان عالى السعة إلى  الما ية    25الناشئة  ويمكن لالدروس المستفادة عالى مدى السنوات الذ 
تحايق التنمية المسذذذتدامة الشذذذامالة المتمحورة حول اإلاسذذذان، ونل  باتباع ا ت يشذذذمل الحكومة ب  ذذذقها  

 والمجتمع ب  قظ، ُيشقك جميَع الج ات المعنية، بمن يي م أشد الناس حقمااا 

اعيذة ال ذاديذة إلى تسذذذذذذذذذقيع وتيقة وية إطذار إجقاءات متذابعذة م تمق الامذة العذالمة لالتنميذة االجتمذ  - 73
 التادم المحقز ية تحايق أهداف التنمية المستدامة، قد تود الجمعية العامة النيق ية التوصيات التالية:

، التنميَة االجتماعية 19-أن تضذذذذذع الدول األعضذذذذذاء، ية  ذذذذذياق مواج ة أزمة ووييد )أ( 
 ؛ “إعادة البناء عالى احو أيضل”رها من أجل ورياَظ الناس ية صالب اال تجابة لألزمات والتعاية من آثا

أن تعمل الدول األعضذذذذذذذاء، تحتياا الاتعا ل شذذذذذذذامل لالجميع وأك ق عدال ومقواة، عالى  )ب( 
إشذذذاعة الحيز المالة الالزم لالحفاظ عالى التادم المحقز حتى افن ية مجال التنمية االجتماعية عن طقيق  

جمع بين تحسذذذذذذذذذين تعبئذة الموارد المحاليذة، والتعاون المالة تعبئذة التمويل الكذاية والمسذذذذذذذذذتذدام من خالل ال
 والتكنولوجة عالى الصعيدين الدولة واإلقاليمة، واال تفادة من موارد الاطاع الخاص؛  
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أن تحايظ الدول األعضذذذذذذذذاء عالى اال ذذذذذذذذت مار ية أايمة الحماية االجتماعية المالؤمة  ) ( 
الجميع والجيدة، من أجل  مان التعاية المستدام وتعزيز وطنيًا وأن تعزز خدمات التعاليم والصحة الشامالة ل

 الجاهزية لمواج ة الصدمات ية المستابل؛ 

أن تاوم الدول األعضذاء، دعمًا الاتعا  األيضذل، بتصذميم  ذيا ذات تسذتند إلى البيااات  ) ( 
التقويز عالى  والتحاليالت واألدلة لمعالجة األثق المتفاوت لألزمة عالى السذذذذذذكان المحقومين والضذذذذذذعفاء، مع 

الحد من الفاق وأوجه عدم المسذاواة، و ذمان المسذاواة ية الحصذول عالى القعاية الصذحية، والتعاليم الجيد، 
وتكنولوجيا المعالومات واالتصذاالت، وهناء م  ذسذات شذامالة لالجميع، وخالق يقص عمل الؤاة ية الاطاعات  

التكيف، وهخاصذذذذذذة َمن ياومون ب عمال  المتنامية، مع حماية الفئات المعق ذذذذذذة لالخطق وهناء قدرات ا عالى
 غيق ر مية ومعق ة، وية المشاريع الصغقى والصغيقة والمتو طة؛ 

أن يعزز المجتمع الدولة التضامَن العالمة لمساعدة البالدان التة تحتاج إلى دعم دولة  )ه( 
ة لالصذذذذحة  ية ج ودها من أجل إعادة البناء بشذذذذكل أيضذذذذل، واال ذذذذت مار بشذذذذكل خاص ية األايمة الوطني

 والتعاليم والحماية االجتماعية، و د الفجوات الققمية، والحفاظ عالى السالسالة العالمية لإلمداد باألغنية   
 


