
قتحقیع� التقدم نحو 19-كوف�دجائحة  تأث�ی 
ي المنطقة التنم�ةأھداف

���ةالعالمستدامة �ف
ي حول خطة 

لماىف 2030المستدامة لعام التنم�ةالمنتدى ال�ب
ي إعادة البناء �شكل أفضل للجم

لمان �ف يعدور ال�ب

د�ما�ي صب�دينهان�ا
ي بخطة عام  2030الف��ق المعيف



ي المنطقة الع���ة من تنف�ذ الخطة؟
أين نحن �ف



القضاء ع� الفقر: 1الهدف 
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مليون 16عدد بارتفاع الفقراء بكوف�د من المتوقع أن تزداد �سبة الفقر �سبب جائحة  
.س�صبح مجم�ع الفقراء حوا�ي ر�ــع سكان المنطقة. شخص

أثر 
كوفید

ي ازد�اد، والطبقةوالالمساواةقبل الجائحة كانت معدالت الفقر 
الوس� �ف

ي فئات ك ةتتقلص، وأنظمة الحما�ة االجتماع�ة ضع�فة �ستثيف .ث�ی



القضاء التام ع� الج�ع: 2الهدف 
ي مليون 116•

مليون 46. شخص �عانون من انعدام األمن الغذاىئ
ي التغذ�ة

ي الوزنمليون 115. لديهم نقص �ف
.لديهم ز�ادة �ف

ي صدارة مناطق العالم المستوردة ل•
.ألغذ�ةتحّل المنطقة الع���ة �ف

ي الزراعة منخفض مقارنة بالقطاعات األخرى•
.االستثمار العام �ف

تغ: العوامل المؤثرة ، ف ف والالجئني ، النازحني ي
.�ي المناخاالزد�اد السكائف

أثر 
كوفید

o ف ر صغار المزارعنی .تراجع اإلنتاج الزرا�ي وت�ف

o ي المنطقة بنسبة
ي عام 8انخفضت صادرات المنتجات الزراع�ة والغذائ�ة �ف

ي المائة �ف
�ف

ي المائة �سبب القيود التجار�ة10، كما ارتفعت األسعار بنسبة 2020
.�ف

oائ�ة لأل� ال .مع�ش�ةتقي�د إمكان�ة حصول البعض ع� الغذاء وانخفاض القوة ال�ش



الصحة الج�دة والرفاە:3الهدف 

.أنظمة رعا�ة صح�ة متجزأة ونظم رعا�ة أول�ة هشة•
.2015لعام % 37.3اإلنفاق الشخ�ي ع� الصحة •
 % 65.7-) 2017% (63.2مؤ�ش التغط�ة الصح�ة الشاملة •

�
.عالم�ا

وح • ف مراض تق��ض خدمات الرعا�ة األول�ة وانتشار األ ال�اع وال�ف
.المعد�ة

أثر 
كوفید

oغ�ی مسبوقة ع� النظم الصح�ة 
�
.ضغوطا

oار ب�مداد الخدمات الصح�ة األساس�ة والطلب عليها .إ�ف

oي الوصول إ� لقاح كوف�د
ف الدول19-تفاوت �ف .ما بنی

oالتأ��د ع� أهم�ة اتباع نهج الحكومة ككل والمجتمع ككل.

ي حال وجود استعدادات إلدارة الطوارئ ووضع خطط واالستجابة
استجابة أفضل �ف



العمل الالئق ونمو االقتصاد: 8الهدف 

.طب�عة ر�ع�ة هشة لالقتصادات الع���ة•
 مقارنة بـ %10.2�سبة البطالة •

�
 وتصل إ� % 5.4إقل�م�ا

�
عالم�ا

ف الشباب% 26.4 .بنی
ي القوى العاملة•

.من النساء% 20.8–من الرجال % 72.9: المشاركة �ف
ي القطاع غ�ی النظا�ي 64%•

.من العمالة �ف

أثر 
كوفید

o 11.2�ش�ی إ� ارتفاع العجز الما�ي إ� 2021توقعات عام% ، من الناتج المح�ي اإلجما�ي
%67.9وارتفاع �سبة الدين إ� الناتج المح�ي اإلجما�ي إ� 

oحوا�ي ثلث القوى العاملة وظائفهم مهددة

o ي القطاع غ�ی النظا�ي
ف �ف ازد�اد المخاطر أمام العاملنی

o 4.3: توقعات النمو % 
�
اع % 8.4–إقل�م�ا ف ي دول ال�ف

ي البلدان األقل نموا� % 1.2–�ف
�ف



ي 
األهداف ذات الصلة بالبعد البيئئ

.  الم�اە العذبةبندرةمن أ��� مناطق العالم المنطقة الع���ة •
 103%سحب الم�اە العذبة •

�
 % 18مقابل -إقل�م�ا

�
.دول�ا

 4.32%حصة الطاقة المتجّددة •
�
 % 17.1مقابل -إقل�م�ا

�
.عالم�ا

ي أ�س�د ال���ون بفعل الصناعة الت•
ح��ل�ة إ� أع� �سبة تلوث بثاىف

.الق�مة المضافة للصناعة

أثر 
كوفید

o ازد�اد الطلب ع� الم�اە استجابة للتوص�ات الصح�ة بغس�ل ال�ديني عدم تحد
ف ال��ف والح�ف  ي الوصول إ� الم�اە خاصة بنی

.المساواة �ف

oي أو كانت ذات أثر س ي االستجابة الطارئة للدول أغفلت إ� حد كب�ی البعد البييئ .ليب

o تقل�ص مؤقت لحركة المواصالت البح��ة والج��ةغوطات انخفاض االنبعاثات والض
�ة والبح��ة .  ع� األنظمة اإل�كولوج�ة ال�ب



نت(الفجوة الرقم�ة• )الوصول إ� اإلن�ت
ي البلدان األقل نموا� % 21.8: المستوى دون اإلقل��ي -

ي دول الخليج% 78.4–�ف
�ف

من النساء% 47–من الرجال % 61: الن�ع االجتما�ي -
ي -

ي المدن % 74: التوزع الجغرا�ف
ي ال��ف% 34–�ف

�ف

.حركة نقل التكنولوج�ا إ� المنطقة الع���ة ضع�فة•

 ي االستجابة
ل�وف�دأهم�ة تكنولوج�ا المعلومات �ف

أثر 
كوفید

oكشفت عن الثغرات التكنولوج�ة.

oی جهود التحّول الرق�ي ودفعت الحكومات إ� اتخاذ التداب19-حفزت جائحة كوف�د�
.الالزمة واالبتكار إل�جاد حلول للجائحة

ا�ات لتحقيق األهداف: 17الهدف  التكنولوج�ادور عقد ال�ش



ي المنطقة الع���ة من تنف�ذ الخطة؟
أين نحن �ف

Source: Arab SDG Monitor, http://arabsdgmonitor.unescwa.org/, accessed 2/12/2021 
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شكرا

https://www.unescwa.org/ 
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