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التنمية المستدامة

مسار نحو االزدهار العالمي والرفاه اإلنساني وسالمة كوكب األرض

؛ فقد انخفض مستوى الفقر المدقع انخفاضاً مهماً، وتحسنت القدرة  ن ية خالل العقدين الماضي�ي حقق العالم مكاسب مذهلة عىل صعيد التنمية الب�ش
ن المرأة. لقد أسهم  ن وتمك�ي ن الجنس�ي اقات جوهرية عىل صعيد تعزيز المساواة ب�ي عىل الحصول عىل التعليم الأساسي والنتائج الصحية، وتحققت اخ�ت

ن مستوى معيشتهم وآفاقهم  ي مختلف أنحاء العالم من تحس�ي
ن الب�ش �ن ي تحقيق هذا التقدم ومكَّ

نمائية الثمانية لالألفية �ن السعي إىل تحقيق الأهداف الإ
المستقبلية. بيد أن الفقر المدقع، وعىل الرغم من هذه المكاسب المهمة، ل يزال يشكل واحداً من التحديات الرئيسية؛ إذ يعيش أك�ش من 700 مليون إنسان 

ي اليوم. وتالمس أوجه انعدام المساواة مستويات مرتفعة أو تتسع بازدياد 
ائية( �ن ي العالم عىل أقل من 1.90 دولر أمريكي )محسوباً بتعادل القوة ال�ش

�ن
ي صفوف الشباب. ويتسبب الستهالك 

ي كث�ي من البلدان إىل معدلت عالية وخاصة �ن
لسيما داخل البلدان. وتصل مستويات البطالة والعمالة الهشة �ن

ي تعدُّ أساسيًة للحياة ويضعف التنمية 
يكولوجية تفوق طاقتها مما يقوض قدرتها عىل تقديم الخدمات ال�ت ي ضغوط عىل النظم الإ

ن �ن نتاج غ�ي المستدام�ي والإ
ومن قدرة هذه النظم عىل التجدد. وتؤثر الصدمات المرتبطة بعدم الستقرار القتصاد العام إضافة إىل الكوارث ذات الصلة بالمخاطر الطبيعية والتدهور 
ي كث�ي من الحالت عىل إعاقة –إن لم نقل انحسار- التقدم 

. وتعمل هذه الصدمات �ن ن من الب�ش ي والضطرابات السياسية-الجتماعية عىل حياة المالي�ي
البي�أ

ي تم تحقيقها والتغلب عىل التحديات 
نمائية المتعارف عليها وطنياً ودولياً. إن الحفاظ عىل المكاسب ال�ت الذي تم إحرازه عىل صعيد تحقيق الأهداف الإ

ي نواٍح هامشية من غ�ي طائل.
ي الوقت الحا�ن ل يتأتيان من خالل الجهود العشوائية �ن

ي يواجهها العالم �ن
نمائية ال�ت الإ

ي يرسم مالمحها جدول الأعمال الجديد للتنمية المستدامة 
إن من واجبنا اليوم العمل عىل توطيد أركان التنمية المستدامة. هذا الواجب تبينه الرؤية ال�ت

نامج  ي )ال�ب
نما�أ ي الوقت ذاته حماية البيئة بحلول عام 2030. إن برنامج الأمم المتحدة الإ

ي الب�ش و�ن
الذي يهدف إىل القضاء عىل الفقر وتعزيز رخاء ورفاه ب�ن

ي دعم البلدان عىل تحويل هذه الرؤية إىل واقع، وذلك بوضع المجتمعات عىل مسار 
ي لالأمم المتحدة، يلعب دوراً أساسياً �ن

نما�أ (، بصفته الذراع الإ ي
نما�أ الإ

التنمية المستدامة وإدارة المخاطر وتعزيز منعة هذه المجتمعات وتعزيز ازدهارها ورفاهها.

، أي: مساعدة البلدان عىل  ي
نما�أ اق الكب�ي القادم عىل الصعيد الإ ي تركز عىل الخ�ت

ة 2014-2017 ال�ت اتيجية للف�ت ي خطته الس�ت
ي �ن

نما�أ نامج الإ وقد أوضح ال�ب
ي تضم شبكة من 

ي ذلك عىل قواه الأساسية – وال�ت
قصاء، معولً �ن ة من انعدام المساواة والإ امن والحد بصورة كب�ي ن تحقيق أهداف استئصال الفقر بشكل م�ت

ي دعم جهود الحد من الفقر وانعدام المساواة 
نمائية لالأمم المتحدة، والقدرة المثبتة �ن أك�ش من 170 بلداً وإقليماً، ودوراً تنسيقياً أساسياً ضمن المنظومة الإ

، واقع ضمن المتناول حيث يمكن تحقيق منجزات ذات  يكولوجية الحيوية. إن تنفيذ هذه الرؤية، عىل الرغم من طموحها العاىلي قصاء وحماية النظم الإ والإ
ي مع مجموعة الأمم 

نما�أ نامج الإ قصاء وحماية البيئة. وتمشياً مع هذه الرؤية، يعمل ال�ب شأن عىل صعيد اجتثاث الفقر والحد من انعدام المساواة والإ
اتيجية  اتيجية خاصة بالدعم الفعال والمتماسك لتنفيذ جدول الأعمال الجديد للتنمية المستدامة تحت مسمى اس�ت نمائية عىل صياغة اس�ت المتحدة الإ

ن ذوي الصلة ومساعدة الحكومات عىل إنجاز جدول  التعميم والت�يع ودعم السياسات )MAPS(. ويهدف مفهوم التعميم هنا إىل إذكاء الوعي عند الفاعل�ي
انياتها الوطنية. ويركز ’الت�يع‘  ن اتيجياتها وم�ي ي خططها واس�ت

ي نهاية المطاف تعميم إدماج جدول الأعمال �ن
ي والمحىلي و�ن

ن الوط�ن الأعمال عىل المستوي�ي
ي من شأنها 

ة التقدم عىل تحقيق المستويات المنشودة من أهداف التنمية المستدامة عن طريق توف�ي الأدوات ال�ت عىل مساعدة الحكومات عىل ت�يع وت�ي
. أما ’دعم  ي

ي البلد المع�ن
نمائية الأوثق صلة بالسياق �ن ن عىل الأهداف الإ ك�ي ي تحول دون التقدم بشكل أرسع وال�ت

أن تساعد عىل تحديد القيود الأساسية ال�ت
ي هذا الصدد، 

ي البلدان العاملة عىل الوفاء بأهداف التنمية المستدامة الخاصة بها. و�ن
ك للسياسات �ن السياسات‘ فيهدف إىل تقديم الدعم المنسق والمش�ت

ة  ي الن�ش
مجة. وتشمل هذه الخدمات –كما هو موضح �ن ي ال�ب

ي تتوافق مع أولوياته �ن
ي حزمة متكاملة من خدمات دعم السياسات ال�ت

نما�أ نامج الإ يقدم ال�ب
وس نقص  ن المرأة، وف�ي ن وتمك�ي ن الجنس�ي المعلوماتية- نطاقاً واسعاً من المجالت: كالحد من الفقر، والنمو الشامل للجميع والعمالة الُمنتجة، والمساواة ب�ي

دارة  ية والصحة، والحصول عىل الماء والصحة العامة، والتخفيف من آثار التغ�ي المناخي والتأقلم معه، والحصول إىل الطاقة المستدامة، والإ المناعة الب�ش
ية، وإدارة شؤون المياه والبحار، وتعزيز المجتمعات السلمية والشاملة للجميع. يكولوجية ال�ب المستدامة للنظم الإ

يكة من أجل التنفيذ  ن بهذه الحزمة المتكاملة من خدمات دعم السياسات، مستعد لتقديم الدعم للبلدان ال�ش ، وقد تجهز أتم تجه�ي ي
نما�أ نامج الإ إن ال�ب

ي حقيقة واقعة.
ي والبي�أ

نسا�ن ي الجديد وجعل الرخاء القتصادي عىل المدى الطويل والرفاه الإ
نما�أ الفعال لجدول الأعمال الإ
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ي العالم اليوم من انعدام المساواة أك�ش من أي وقت م�ن منذ 
يعا�ن

ي 
وة �ف ي الدخل وال�ث

. فقد تعاظم حجم التباين �ف ي
أربعينيات القرن الما�ن

كث�ي من البلدان، مما أعاق جهود إنجاز نتائج التنمية وزيادة الفرص المتاحة 
ي عينة مكونة من 116 

ي الب�ش وقدراتهم وخاصة الفقراء منهم. و�ن
لب�ن

ي المائة بالنسبة للبلدان 
ي دخل الأرس بنسبة 11 �ن

بلداً زاد مستوى التباين �ن
ن عامي 1990 و2010. إن حواىلي  ة ما ب�ي ي الف�ت

منخفضة ومتوسطة الدخل �ن
ي المائة من السكان، وهي ثروة تصل 

نصف ثروة العالم يملكها اليوم 1 �ن
إىل 110 تريليون دولر – أي 65 ضعف إجماىلي ثروة النصف الأد�ن من سكان 
وة، مقرونة بسبل الرزق غ�ي  ي الدخل وال�ش

العالم. من شأن هذه الفجوات �ن
الآمنة والأسواق المتقلبة والخدمات غ�ي الجديرة بالثقة، أن تزيد من خطر 

وقوع كث�ي من الناس تحت خط الفقر.

ي مجاالت التغذية والصحة 
ة التقدم �ف يعيق انعدام المساواة مس�ي

ة من السكان مما يضعف من القدرات  والتعليم بالنسبة لقطاعات كب�ي
ية الالزمة لعيش حياة كريمة. وقد قّلص انعدام المساواة من إمكانية  الب�ش
الحصول عىل الموارد القتصادية والجتماعية والبيئية والسياسية ومن فرص 

الحصول عىل هذه الموارد. ومن شبه المؤكد أن يؤدي تنامي حالة انعدام 
ة من القضاء عىل  المساواة إىل تفكيك الجهود الرامية إىل بلوغ المرحلة الأخ�ي

الفقر المدقع والجوع.

يتناقض انعدام المساواة مع المبادئ االأساسية للعدالة االجتماعية، 
عالن العالمي لحقوق  ي ذلك المبدأ الذي تضمنته المادة )1( من الإ

بما �ن
ي 

ي نصها أنه »يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين �ف
ي جاء �ن

نسان وال�ت الإ
ي قادة العالم لجدول أعمال التنمية المستدامة 

الكرامة والحقوق.« إن تب�ن
موا بمحاربة انعدام  ن ي أنهم قد ال�ت

/ أيلول 2015 يع�ن ي سبتم�ب
لعام 2030 �ن

المساواة داخل البلدان وفيما بينها.

ي انعدام المساواة من التوترات السياسية واالجتماعية، 
يزيد التنامي �ف

اع وعدم الستقرار. ويتمخض عن  ن ي اندلع ال�ن
كما أنه قد يكون السبب �ن

ر بالنمو  ذلك ارتفاع مستويات المخاطر وهشاشة شاملة مما يُلحق ال�ن
القتصادي، والحد من الفقر، والصحة والقدرة عىل الرتقاء اجتماعياً، 

اً سلبياً عىل مؤسسات الحوكمة والديمقراطية. كما أن لتساع  ويُحدث تأث�ي
رقعة انعدام المساواة مضاعفات مهمة عىل النمو القتصادي واستقرار 

ن السلطة السياسية  القتصاد العام، ويؤدي إىل استحواذ النخبة وترك�ي
ي يد قلة قليلة، والستخدام غ�ي المالئم لموارد حقوق 

وسلطة صنع القرار �ن
نسان، وحالة من عدم الستقرار القتصادي والسياسي مما يؤدي إىل  الإ

تقليص الستثمارات، وزيادة مخاطر الأزمات.

تعمل المستويات العالية النعدام المساواة عىل إضعاف النمو 
االقتصادي كونها تجرد الأرس متدنية الدخل من القدرة عىل الحتفاظ 

ي ومادي. عىل سبيل المثال، قد تقود  بوضعية صحية ومراكمة رأسمال ب�ش
ي التعليم نظراً لعدم وجود خيار أمام 

تلك المستويات إىل نقص الستثمار �ن
الطالب الفقراء سوى الذهاب إىل مدارس أقل جودة وبالتاىلي تزداد أرجحية 

عدم مواصلتهم تعليمهم الجامعي. نتيجة لذلك، قد تكون إنتاجية العمل 
ي بيئة تتسم بقدر أك�ب من المساواة. وعىل 

أقل مما يمكن أن تكون عليه �ن
ي من مستويات أعىل من تباين الدخل 

ي تعا�ن
نفس المنوال، تميل البلدان ال�ت

إىل امتالك مستويات أد�ن من القدرة عىل الرتقاء الجتماعي ع�ب الأجيال، 
حيث يشكل ما يكسبه الأهل عامالً محدداً مهما لما سيتمكن الأبناء من 

ن الدخل إىل تقليل إجماىلي الطلب ويضعف  كسبه. كما قد تؤدي زيادة ترك�ي
النمو نظراً لأن الأغنياء ينفقون قسماً من دخلهم يقل عن ذاك الذي تنفقه 

. ي
ائح ذات الدخل المتوسط والمتد�ن ال�ش

يلعب انعدام المساواة عىل مستوى المردود، السيما تباين الدخل، دوراً 
نسان. يتجىل ذلك من خالل  ي مستوى رفاه االإ

ي تحديد التفاوت �ف
مهماً �ف

ي التغذية والصحة والتعليم. 
ي الدخل والتباين �ن

ن التباين �ن الرابط القوي ب�ي
ن  اً سياسي�ي عالوة عىل ذلك، عندما يمارس أصحاب المتيازات سيطرة وتأث�ي

ي إمكانية الحصول عىل الموارد، 
ن وعندما يؤثر هذا التأث�ي السياسي �ن

ّ جامح�ي
ي مستوى الدخل –عىل سبيل المثال- سيعرض للخطر الحياة 

فإن التباين �ن
القتصادية والسياسية والجتماعية للفئات الأقل تمتعاً بالمتيازات وتحد 

ن رغد العيش. وعىل الرغم من أن وجود درجة معينة من  ي تأم�ي
من فرصها �ن

ي القتصاد القائم عىل السوق من حيث كونه يوفر 
وري �ن التباين أمر �ن

ي المستوى 
ي سبيل الرتقاء �ن

حافزاً للتفوق والمنافسة والدخار والستثمار �ن
وة يظل أمراً شاغالً. ي الدخل وال�ش

، إل أن تنامي مستوى التباين �ن ي
المعي�ش

انعدام المساواة هو ظاهرة متعددة االأبعاد وال يقترص عىل الدخل 
ن الزائد عىل أوجه انعدام المساواة  ك�ي وة فقط. وبالتاىلي فإن ال�ت وال�ث

وة ل يمكنه أن يف� بدقة أوجه انعدام  المتعلقة بتباين الدخل أو ال�ش
ي 

ي نوعية الحياة. يالمس المرء عدم تكافؤ الفرص �ن
ي تباين �ن

المساواة �ن
سكان  ي والتوظيف والإ

الأمور المتعلقة بالتعليم والصحة والأمن الغذا�أ
والخدمات الصحية وإمكانية اللجوء إىل القضاء، والموارد القتصادية. وقد 
يكون عدم تكافؤ الفرص أفقياً ضمن نفس الجماعات أو عمودياً عندما ال 

ن  يكون له ارتباط بالتمايز القائم عىل الجماعة. وقد ينجم عن أشكال التمي�ي
الممارس ضد جماعات بعينها تأثر كث�ي من الناس بأشكال متعددة ومتداخلة 
ن الأجيال. وقد يواجه  ن الذي ينتج، ويعيد إنتاج، تباينات عميقة ب�ي من التمي�ي

قصاء  ي تتعرض لأشد درجات الإ
كث�ي من فئات السكان أو الجماعات ال�ت

ن والسياسات  ي القوان�ي
اً متأصالً يتبدى �ن ن ن تمي�ي والتجريد من السلطات والتمي�ي

قرار بالتطلع إىل دعم المساواة الرسمية  والممارسات. ومن الأهمية بمكان الإ
ي تتطلب 

ي الإجراءات- والمساواة الموضوعية أيضاً ال�ت
– من خالل المساواة �ن

ي ذلك ع�ب استثمارات أو 
ي ُقدماً نحو تكافؤ الفرص والنواتج، بما �ن

الم�ن
ي الحسبان الختالفات والتباينات والعقبات الهيكلية.

تداب�ي إضافية تأخذ �ن

الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها

ما هو سبب أهمية هذا األمر؟
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ي تحركها عوامل اقتصادية واجتماعية 
قصاء االجتماعي ال�ت تلعب عمليات االإ

ي تعميق جذور أوجه انعدام المساواة 
وسياسية متعددة دوراً رئيسياً �ف

ين -ومنهم فقراء  قصاء الجتماعي الكث�ي ي النواتج والفرص. يحرم الإ
�ن

ثنية أو الجنسية،  ، والأقليات الإ ن المدن والقرى، وجماعات السكان الأصلي�ي
ية/ متالزمة  وس نقص المناعة الب�ش والأشخاص المصابون بإعاقات أو ف�ي

يدز(، والمهاجرون والالجئون وخاصة أولئك غ�ي  نقص المناعة المكتسب )الإ
الحائزين عىل وضعية قانونية منهم، والمهجرون داخلياً، والنساء والشباب- 

ي تلزمهم من أجل الرتقاء بمستوى 
من الحقوق والفرص والقدرات ال�ت

قصاء  عيشهم. فعىل سبيل المثال، يعمل الكث�ي من العوامل المحركة لالإ
ن والتجريم والتهميش، عىل الحد من إمكانية  الجتماعي، كالوصم والتمي�ي
ية والخدمات  وس نقص المناعة الب�ش الحصول عىل خدمات الخاصة بف�ي
الصحية وغ�ي ذلك من الخدمات الأساسية مما يزيد من التعرض للمخاطر 

الصحية بالنسبة لالأشخاص الأك�ش هشاشة، كالرجال الذين يمارسون الجنس 
ي مجال الجنس.

ن �ن مع الرجال ومغايري الهوية الجنسية والعامل�ي

ي النواتج ثابتاً عىل نحو مدهش بالنسبة لبعض 
يبدو انعدام المساواة �ف

االأفراد أو الجماعات، بمن فيهم أولئك المحرومون والمهمشون من فئات 
السكان )كالنساء والأقليات والشباب( مما يوحي بأن العوامل المرتبطة 
ن تواصل وبقوة تعميق أوجه انعدام المساواة وإعادة  ن والتمي�ي بالتح�ي

أ للمسؤوليات العائلية غ�ي مدفوعة  إنتاجها. يؤدي التقاسم غ�ي المتكا�ن
ي تقع عىل عاتق النساء إىل حالت انعدام المساواة القائمة 

الأجر وال�ت
ي 

ي سوق العمالة الأمر الذي يُنتج بدوره انحيازاً إضافياً �ن
عىل نوع الجنس �ن

ي تتم بها هيكلة نظم الحماية الجتماعية مما ينتج عنه قدرة غ�ي 
الطريقة ال�ت

ي إمكانية الحصول عىل الحماية الجتماعية للنساء ومستوى تغطية 
متساوية �ن

تلك الحماية وتقديمها لهن. قد تنجم أوجه انعدام المساواة داخل الأرسة 
ي حدوث تفاوتات داخل الأرسة من حيث درجة 

وة �ن ي العمل والدخل وال�ش
�ن

ن معدلت الفقر داخل الأرس لأن المقاييس  ن ب�ي الفقر. إل أنه يصعب التمي�ي
ي يتم جمعها عىل 

الحالية للفقر تعتمد عىل بيانات الدخل أو الستهالك ال�ت
مستوى الأرسة.

ل لالبتكار وخلق فرص العمل  تمثل الأعمال الحرة النسائية مصدراً غ�ي مستغَّ
ي العالم النامي. تتأثر صاحبات الأعمال، شأنهن شأن 

والنمو القتصادي �ن
ي يعشن بها. ولكن 

نظرائهن من الذكور، بالبيئة العامة لالأعمال التجارية ال�ت
المؤسسات الرسمية أو الظروف الثقافية تخلق عوائق جديدة أمام 

وع تجاري أو تنميته. وتتنوع  النساء مما يصّعب عليهن البدء بتأسيس م�ث
ي طريق المشاريع النسائية: إذ تواجه النساء عقبات أك�ب 

ي تقف �ن
العوائق ال�ت

ي الحصول عىل القروض والتدريب والشبكات والمعلومات بالإضافة إىل 
�ن

مواجهتهن للقيود القانونية والسياساتية. يمكن للتنمية القتصادية المحلية 
القائمة عىل النهج المناطقي أن تتصدى لقضايا تزايد المنافسة العالمية 

تب عىل ذلك من  ومقدرة السكان عىل التنقل والتقدم التكنولوجي وما ي�ت
فروقات مكانية واختاللت، وذلك عن طريق تعزيز التنمية الجتماعية-

ن عىل فئات السكان المقصاة والمهمشة. ك�ي القتصادية الشاملة للجميع مع ال�ت
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ية/ متالزمة نقص  وس نقص المناعة الب�ث تؤثر االأمراض الوبائية كف�ي
يدز( والسل والمالريا وأمراض المناطق المدارية  المناعة المكتسب )االإ

ة والمهمشة  المهملة عىل نحو غ�ي متناسب عىل فئات السكان الفق�ي
. كما أن العبء الجتماعي والقتصادي  ن وت�ن بالصحة وإنتاجية البالغ�ي

ي التنامي ب�عة. 
لالأمراض غ�ي السارية الواقع عىل كاهل الفقراء آخذ أيضاً �ن

ي البلدان ذات 
ي الناتج القتصادي �ن

وتقول التقديرات إن إجماىلي الخسائر �ن
الدخل المنخفض والمتوسط جراء الأمراض غ�ي السارية قد يتخطى مبلغ 

20 تريليون دولر بحلول عام 2030. وغالباً ما يتم تسديد مصاريف الرعاية 
ي هذه البلدان من النفقات الفعلية مما يحول دون توجه دخل 

الصحية �ن
ي غياب الرعاية 

. و�ن ي
الأرسة نحو تراكم الأصول والتعليم والأمن الغذا�أ

الصحية والحماية الجتماعية الفعالة ومعقولة التكلفة، قد تلجأ الأرسة 
إىل تراكم الديون و/أو تصفية الموجودات المدرة للدخل لتسديد تكاليف 

ة لتسديد تكاليف الرعاية الصحية  الرعاية الصحية. تعمل الدفعات المبارسش
ي السنة، عىل مستوى العالم.

عىل إفقار ما يصل إىل 150 مليون شخص �ن

اتيجيات رئيسية بالنسبة لالأفراد والأرس  تمثل الهجرة الدولية أو الداخلية اس�ت
والمجتمعات المحلية للعمل عىل التقليل من أوجه انعدام المساواة ورفع 
ي 

اتيجية تأقلم تف�ن ي الغالب اس�ت
ية. تعد الهجرة �ن مستويات التنمية الب�ش

إىل تحقيق مكاسب ضخمة للغاية عىل صعيد الدخل بالإضافة إىل تحقيق 

سهامات  ي مجاىلي التعليم والصحة بالنسبة للمهاجرين. ويمكن لإ
نتائج أك�ب �ن

المهاجرين من خالل نقل التكنولوجيا والستثمارات والتحويالت المالية 
ي تنمية المجتمع المحىلي والتنمية الوطنية والتقليل من 

أن يسهم أيضاً �ن
الفقر وانعدام المساواة. بالمقابل، قد تعمل الهجرة عىل زيادة حالة 

انعدام المساواة القائمة سوءاً إذا ما حو� الفقراء وعجزوا عن تسخ�ي 
يجابية للهجرة. قد ل يمتلك المهاجرون، وخاصة أولئك  مكانات الإ الإ

ي تمكنهم من ضمان حقوقهم 
الذين يعيشون أوضاعاً هشة، الوسائل ال�ت

ن وغ�ي  أو السعي إىل الحصول عىل الحماية من مزودي العدالة الرسمي�ي
ي عام 2013، كان نحو 

نسان الوطنية. و�ن ن ومؤسسات حقوق الإ الرسمي�ي
ر بنحو 232  ن عىل مستوى العالم، والمقدَّ نصف عدد المهاجرين الدولي�ي

مليون مهاجر، من النساء. تواجه النساء تحديات خاصة فيما يتعلق بالهجرة 
غ�ي القانونية وهشاشة الوضع إزاء التجار بالب�ش وسوء المعاملة. وبسبب 
ي 

كز بشكل رئي�ي �ن ، تميل النساء إىل ال�ت ي
عوامل من قبيل التنميط الجنسا�ن

قطاع الخدمات الذي يسجل مستويات أعىل من التوظيف غ�ي الرسمي، كما 
ن أجوراً أقل من الرجال ح�ت لو كن عىل قدر مساو من الكفاءة  أنهن يتلق�ي

- إمكانية محدودة للوصول إىل  ي أنشطة مماثلة، ويمتلكن –بالتاىلي
والنخراط �ن

الأنظمة الجتماعية والقانونية.
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ايد،  ف ي ال�ت
أوجه انعدام المساواة المكانية والمناطقية عالية وآخذة �ف

ن المناطق المتمتعة  ية وب�ي ن المناطق الريفية والح�ن حيث توجد تباينات ب�ي
ة جغرافية. ففي المناطق النامية، عىل سبيل المثال،  ن وغ�ي المتمتعة بم�ي
ية  ن المناطق الريفية والح�ن هناك تباين قيمته 31 نقطة-نسبة مئوية ب�ي
ف عليها موظفو صحة مهرة. وقد يكون  ي يُ�ش

ي عدد حالت الولدة ال�ت
�ن

ي انعدام 
ي تسهم �ن

ن المناطق أحد العوامل الرئيسية ال�ت انعدام المساواة ب�ي
ي بعض البلدان لسيما إذا ما واكبها تقسيم عن�ي أو 

المساواة العام �ن
ي أن تخلق أثراً 

. عالوة عىل ذلك، بمقدور أوجه انعدام المساواة المكا�ن ي
إث�ن

ي مواجهة الكوارث الطبيعية أو الأزمات.
غ�ي متناسب عىل المناطق �ن

ي زيادة مستويات التنمية 
يمكن للتجارة الدولية أن تلعب دوراً مهماً �ف

ية والحد من الفقر عىل نحو مستدام عن طريق توسيع الأسواق  الب�ث
نتاجية والتعجيل بنقل التكنولوجيا وخاصة عندما يكون لذلك أثر  ورفع الإ

نتاجية واالفتقار إىل  ي القدرة االإ
حساس عىل الجانب الصحي. إن الثغرات �ف

دارة االقتصادية الضعيفة والقيود المؤسساتية تضع  تنوع الصادرات واالإ
العراقيل أمام تكامل كث�ي من البلدان النامية، لسيما أقل البلدان نمواً، 

ي صدرتها أقل 
تكامالً تاماً مع القتصاد العالمي. ففي عام 2013، شكلت ال�ت

ي المائة من التجارة العالمية. إضافة إىل ذلك، 
البلدان نمواً ما نسبته 1.1 �ن

ض التكاليف المرتفعة للتجارة والسياسات التجارية الحمائية وغ�ي  تع�ت
مكانات االقتصادية لكث�ي من الدول االأشد  ذلك من العقبات سبيل االإ

فقراً، من خالل إنهاء الطلب العالمي عىل سلعها بسبب ارتفاع السعر 
ي ل منفذ لها عىل 

ة وال�ت المعروض. تتعرض القتصادات النائية والصغ�ي
ي تع�ب عن الجغرافيا وليس 

البحر للتهميش بسبب التكاليف التجارية ال�ت
ة والمتوسطة بالتكاليف التجارية عىل نحو  كات الصغ�ي القدرة. وتتأثر ال�ش

كات أحد المحركات الأساسية للنمو والوظائف  غ�ي متناسب. وتعدُّ هذه ال�ش
كما أنها تعد مخرجاً من حالة الفقر.

ف المرأة اقتصادياً ورفاهيتها. وبما أن  تؤثر السياسة التجارية عىل تمك�ي
ن وبما أنهما يمتلكان  للمرأة والرجل دورهما القتصادي والجتماعي المتم�ي

إمكانية مختلفة للوصول إىل الموارد والتحكم بها، بسبب عوامل اقتصادية 
وسياسية واجتماعية-ثقافية، فإن تأث�ي السياسات التجارية عىل أنشطتهما 

ر النساء من  القتصادية والجتماعية يميل لالختالف. إن احتمالية ت�ن
ي الستفادة من 

الآثار السلبية لتحرير التجارة ومواجهة تحديات أضخم �ن
ي تنطوي عليها التجارة أك�ب منها عند الرجال. ويعود ذلك إىل 

الفرص ال�ت
ن  ن الجنس�ي ي التعليم والتدريب، وانعدام المساواة ب�ي

ي �ن
النحياز الجنسا�ن

ضافة إىل عدم تساوي إمكانية  ي توزيع الدخل والسيطرة عىل الموارد، بالإ
�ن

الحصول عىل معطيات ُمنتجة كالقروض والأرض والتكنولوجيا، الأمر الذي 
ي الوقت الذي 

. و�ن ي
ي التوزيع المه�ن

ن �ن ن الجنس�ي جم إىل فروقات مهمة ب�ي يُ�ت
يختلف فيه تأثر الرجال والنساء بسياسات التجارة، فإن انعدام المساواة 

ن يؤثر بالمقابل عىل نتائج السياسة التجارية والنمو القتصادي.  ن الجنس�ي ب�ي
ي مجال تحرير التجارة وأثرها عىل المساواة 

- تجارب حديثة �ن وتثبت –بالتاىلي

ي تصميم 
ن �ن ن الجنس�ي ورة إدماج مفاهيم المساواة ب�ي ن بقوة �ن ن الجنس�ي ب�ي

وتنفيذ سياسة التجارة العامة.

نمائية،  ي التحديات الإ
ي الموارد المالية وتصاعداً �ف

ي عالم يواجه شحاً �ف
�ف

اتيجيات تحولية للتنمية  ي أغلب الأحيان من أجل تنفيذ اس�ت
تكافح الدول �ن

اوح التقديرات المتعلقة باحتياجات الستثمار من أجل  المستدامة. وت�ت
ن 3.3 تريليون دولر و  ي البلدان النامية ب�ي

تنفيذ أهداف التنمية المستدامة �ن
ي السنة، تذهب بشكل رئي�ي للبنية التحتية الأساسية، 

4.5 تريليون دولر �ن
، والتخفيف من حدة آثار التغ�ي المناخي والتأقلم معه،  ي

والأمن الغذا�أ
ي الوقت ذاته، أدى تطوير وإدماج الأسواق المالية 

والتعليم والصحة. و�ن
ي التنمية المستدامة. 

إىل زيادة عدد الخيارات المتاحة لتعزيز الستثمارات �ن
ن وتجميع الموارد واستخدامها  وقد تولدت فرص جديدة عىل صعيد تحف�ي

نمائية وإدارة المخاطر عىل  بفعالية أك�ب من أجل مواجهة هذه التحديات الإ
نحو أفضل. إن الحرص عىل مقدرة جميع البلدان، لسيما البلدان الأشد 

فقراً والأك�ش هشاشة، عىل الوصول إىل فرص التمويل يعدُّ أمراً أساسياً 
ي كافة البلدان وتعزيز النمو الشامل 

من أجل الحد من انعدام المساواة �ن
للجميع وتحقيق التنمية المستدامة.

ي تنطوي عليها مواجهة أشكال 
عىل الرغم من التحديات الهائلة ال�ت

انعدام المساواة إال أن ثمة ما يدعو إىل التفاؤل. لقد بات ممكناً اليوم 
إيقاف أوجه انعدام المساواة المتنامية واستئصال الفقر المدقع، بل وعكس 

، وذلك مع  اتجاههما. ثمة مجال للرأي والمشاركة أك�ش من أي وقت م�ن
ي أخذت تنحى باتجاه النظم السياسية الديمقراطية 

تزايد عدد البلدان ال�ت
ي المتنامي. كما أن للمعرفة والتجارب البتكارية  وتستجيب للمطلب الشع�ب

ي جعل العمل عىل تحقيق النمو القتصادي والستدامة البيئية 
دور �ن

امن أمراً ممكناً. إن الخروج بأق� قدر ممكن  ن والعدالة الجتماعية بشكل م�ت
من الفائدة من هذا الزخم، فيما يجري تطبيق تداب�ي للتخفيف من حدة 

ي تحققت قبل اندلع الأزمات، سيمثل 
المخاطر ومنع فقدان المكاسب ال�ت

ي العقود القادمة.
ى �ن نمائية الك�ب واحدة من المهمات الإ
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انعدام المساواة – حقائق أساسية

 تكسب الفئة ا�غنى من سكان
 العالم ونسبتها 8% نصف
.إجمالي دخل العالم

 في عينة مكونة من ١١٦ بلداً زاد مستوى التباين في دخل
 ا�سر بنسبة 11% بالنسبة للبلدان منخفضة
ومتوسطة الدخل في الفترة ما بين عامي 1990 و2010

يالمس المرء عدم تكافؤ الفرص في ا�مور 
المتعلقة بالتعليم والصحة وا�من الغذائي والتوظيف 
وا¨سكان والخدمات الصحية وإمكانية الوصول إلى 
العدالة والموارد االقتصادية

 تلعب عمليات ا¨قصاء االجتماعي دوراً
 رئيسيًا في ترسيخ انعدام المساواة على
.صعيد النتائج والفرص

 يمكن للتجارة الدولية أن تلعب دوراً
 مهمًا في زيادة الموارد الالزمة لرفع
 مستويات التنمية البشرية والحد من
الفقر على نحو مستدام

 تعد سهولة الوصول إلى فرص التمويل، السيما
 من قبل البلدان الفقيرة وا�كثر هشاشة، غاية في
 ا�همية بالنسبة لتعزيز النمو الشامل للجميع
والحد من انعدام المساواة

 تتراوح التقديرات المتعلقة باحتياجات االستثمار
 من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في
 البلدان النامية بين 3.3 تريليون دوالر و 4.5
تريليون دوالر في السنة

 بمقدور خصائص من قبيل نوع الجنس والظروف
 االقتصادية والجغرافيا وا¨ثنية أن توقع مجموعات
 كبيرة من الناس في شراك الفقر وأن تؤثر على
.إمكانية الحصول على الخدمات ا�ساسية

 يفاقم عدم تكافؤ المساواة من حدة
.الفقر ويحد من قابلية االرتقاء اجتماعيًا

 في المناطق النامية، هناك تباين قيمته 31 نقطة- مئوية
 بين المناطق الريفية والحضرية في عدد حاالت الوالدة
التي ُيشرف عليها موظفو صحة مهرة

 أدت نفقات الرعاية الصحية
 المسددة مباشرة إلى إفقار ما
 يصل إلى 150 مليون شخص في
السنة، على مستوى العالم

 تعيش أكثرية كبيرة من ا�سر في البلدان النامية –أكثر من
 75% من السكان- في مجتمعات توزيع الدخل فيها اليوم
.أقل عدالة مما كان عليه في تسعينات القرن الماضي

 حوالي نصف ثروة العالم يملكها اليوم1% من
 السكان– أي 65 ضعف إجمالي ثروة النصف ا�دنى
من سكان العالم

انعدام المساواة على مستوى النتائج

عدم تكافؤ الفرص

البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل
مؤشر جيني أواخر تسعينات القرن الماضي مؤشر جيني في العقد ا ول القرن الحالي
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ما الذي نقدمه

نامج عىل تصميم  ي ينشط فيها ال�ب
ي مع البلدان ال�ت

نما�أ نامج الإ يعمل ال�ب
ي تعزز النمو الشامل للجميع. وتكمن 

وتنفيذ سياسات التنمية المستدامة ال�ت
ي 

ي شبكته الواسعة من البلدان – حيث يتواجد �ف
ي �ن

نما�أ نامج الإ قوة ال�ب
أك�ث من 170 بلداً وإقليماً ويضطلع بعملية التنسيق االأساسي داخل 

ي دعم جهود 
نمائية لالأمم المتحدة، ويمتلك قدرة مثبتة �ف المنظومة االإ

يكولوجية  قصاء وحماية النظم االإ الحد من الفقر وانعدام المساواة واالإ
يكاً موثوقاً وداعياً للفعاليات من قبل  ي رسش

نما�أ نامج الإ الحيوية. يُعت�ب ال�ب
. ونحن نشجع  ي

ي ذلك الحكومات والمجتمع المد�ن
ن بما �ن نظرائه الوطني�ي

ن ونعمل عىل تيس�ي مشاركة أصحاب المصلحة والحوار  مشاركة المواطن�ي
اتيجية شاملة وبناء مجتمعات  بينهم من أجل صياغة سياسات عامة اس�ت

ه الجتماعية والبيئية المعتمدة  ي معاي�ي
نما�أ نامج الإ شاملة للجميع. يطبق ال�ب

وآلية المساءلة المرتبطة بها، وبذلك يكفل تطبيق الضمانات المناسبة 
ر محتمل عىل الناس والبيئة وإدارته والتخفيف  الخاصة بتجنب وقوع �ن

ي مواجهة انعدام المساواة 
مجة. يتوافق عملنا �ن ي كافة أعمال ال�ب

من آثاره، �ن
ي الحد من 

توافقاً تاماً مع الهدف العا�ث من أهداف التنمية المستدامة �ف
انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها. بالإضافة إىل الأبعاد ذات 

ي الخدمات التالية للبلدان 
نما�أ نامج الإ الصلة من الأهداف الأخرى. يقدم ال�ب

اك مع عدد كب�ي من الجهات الفاعلة: بالش�ت

اتيجيات والسياسات  ن عملية تصميم االس�ت مساعدة البلدان عىل تحس�ي
ي 

ي ودون الوط�ن
ف الوط�ف مجية عىل المستوي�ي نمائية والتدخالت ال�ب االإ

اتيجيات والسياسات والتدخالت عىل النحو الفعال بما  وتنفيذ تلك الس�ت
ي البنية القتصادية 

ن التحول �ن يضمن أن يقود النمو الشامل للجميع إىل تحف�ي
ي المجال 

ن �ن ة من المخاطر والغ�ب ن والحد بصورة كب�ي والوصول إىل المهمش�ي
الصحي والفقر. إننا نعمل مع الحكومات الوطنية ودون الوطنية من أجل 

دارة  تطوير أدوات تحليلية وأطر للسياسات وطرق تمويل وأنظمة لالإ
اتيجي المتكامل بغية  المعرفية من أجل النهوض بعملية التخطيط الس�ت

دفع عجلة التنمية المتوازنة والشاملة للجميع.

ي 
كة القطاعات ومتعددة المستويات ال�ت تيبات الحوكمية مش�ت تعزيز ال�ت

ي تستجيب الحتياجات الجميع 
تتسم بالفعالية والشفافية والمساءلة وال�ت

وبوجه خاص لحتياجات الفئات الأشد فقراً وتهميشاً. يشتمل ذلك عىل بناء 
ها من أصحاب المصلحة  قدرات الحكومات الوطنية ودون الوطنية وغ�ي

لمواجهة المحددات الجتماعية لأوجه انعدام المساواة بصورة فعالة 
وخاصة عن طريق آليات معززة للحوكمة.

ف عملية تقييم أثر السياسات المالية  تقديم المساعدة الفنية بهدف تحس�ي
ي البلدان 

نما�أ نامج الإ واالجتماعية عىل الفقر وانعدام المساواة. يدعم ال�ب
ي التقليل من انعدام المساواة من خالل 

ي تسهم �ن
ي عملية الإصالح الماىلي ال�ت

�ن
كها التدخالت  ي ت�ت

عمليات محاكاة مالية مصغرة تقوم بتحليل وتوضيح الآثار ال�ت
الخاصة بالسياسات المالية والجتماعية عىل الفقراء والفئات الأك�ش هشاشة.

كاء عىل تطبيق ضمانات اجتماعية وبيئية وآليات قوية  مساعدة ال�ش
ن  نسان والمساواة ب�ي دماج حقوق الإ لتقديم الشكاوى، وذلك كأداة لإ

. تهدف  ن نمائي�ي ي عمليات التخطيط والتنفيذ الإ
ن والستدامة البيئية �ن الجنس�ي

ي عملية 
مثل هذه الآليات إىل ضمان سماع صوت المجتمعات المحلية �ن

ن للمخاطر والموارد الطبيعية من  صنع القرار، وحماية السكان المعرض�ي
ي هذا الدعم من 

نما�أ نامج الإ الستغالل والأذى غ�ي المتعمد. ويقدم ال�ب
ن والأنظمة ذات الصلة، وتعزيز  خالل تقييم وتعزيز السياسات والقوان�ي

اك أصحاب المصلحة  القدرة عىل تنفيذ الضمانات ومراقبة تنفيذها، وإرسش
والحوار معهم، وتقييم جوانب القوة والثغرات فيما يتعلق بآليات 

ن  التظلم الوطنية و/أو القطاعية، وتعزيز آليات التظلم عن طريق تحس�ي
ي المؤسسات المحلية والوطنية وسهولة الوصول إليها 

مستوى الشفافية �ن
ومصداقيتها وقدراتها.

ي تعزز الوصم 
ف والسياسات ال�ت ي ميدان معالجة القوان�ي

دعم البلدان �ن
قصاء. ويشتمل ذلك عىل  ف وتزيد من حجم انعدام المساواة واالإ والتمي�ي

ي ل تزال تضعف من 
إصالح البيئات القانونية والسياساتية والتنظيمية ال�ت

يدز( والستجابات الصحية  ية )الإ وس نقص المناعة الب�ش الستجابة لف�ي
ي كث�ي من البلدان. وبوجه خاص، فإن التجريم مفرط العمومية لنتقال 

�ن
ي مجال 

ي تجرم العمل �ن
ن ال�ت ية والقوان�ي وس نقص المناعة الب�ش عدوى ف�ي

ن  ن الرجال، والقوان�ي الجنس، وتعاطي المخدرات وممارسة الجنس ب�ي
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ي تقيد عملية الحصول عىل الأدوية معقولة السعر أو تلك 
والسياسات ال�ت

ي ضمان المساواة للمرأة وحماية الأطفال، يمكنها جميعاً أن 
ي تخفق �ن

ال�ت
ية/ متالزمة  وس نقص المناعة الب�ش صابة بف�ي تزيد من إمكانية التعرض لالإ
يدز( وتعمل كعقبات تعيق عملية الوقاية من  نقص المناعة المكتسب )الإ

وس ومعالجته. الف�ي

ي تصميم أنظمة الحماية االجتماعية وتوسعتها وتنفيذها بحيث 
المساعدة �ن

نسان محور اهتمام هذا الأنظمة وأن تكون أنظمة قائمة عىل حقوق  يكون الإ
ي مأسسة نهج 

ي شمول الجميع والشمولية. كما أننا نساعد �ن
�ت ن نسان وعىل رك�ي الإ

ي تهدف إىل النتقال نحو استجابات أك�ش 
شامل إزاء الحماية الجتماعية ال�ت

قصاء.  ي المجال الصحي والهشاشة والإ
ن �ن ي سياق الفقر والغ�ب

تنسيقاً واتساقاً �ن
ي مجال رفع 

ن �ن كاء الوطني�ي ي ال�ش
نما�أ نامج الإ إضافة إىل ذلك، يدعم ال�ب

مستوى مراعاة تداب�ي الحماية الجتماعية لالعتبارات الجنسانية.

مساعدة البلدان عىل صياغة جدول أعمال فعال للحوكمة المحلية 
ي سياقات مختلفة )ريفية 

والتنمية المحلية ودعم مجموعة من الجهود �ن
ية وبيئات مستقرة وأخرى متأثرة بأزمات(. تعد الحوكمة المحلية  وح�ن
ي مجال الحد من انعدام المساواة بكافة أشكالها 

الفعالة عامالً أساسياً �ن
ي 

نما�أ نامج الإ ن الناس والمؤسسات العامة. يعمل ال�ب ن العالقات ب�ي وتمت�ي
ي تنطوي عىل 

عىل الرتقاء بعملية الحوكمة المحلية والتنمية المحلية ال�ت
ويد الشامل والمتساوق للمدخالت الأساسية لنظم الحوكمة المحلية:  ن ال�ت
بتيس�ي المساءلة الديمقراطية، وتوطيد أركان سيادة القانون والأمن، وبناء 
قدرة إدارية عىل إدارة التنمية وتقديم الخدمات، وتعزيز الموارد المالية 

ويد بمهارات جمع المعلومات المكانية وإدارتها، والتعجيل  ن ، وال�ت ن والتمك�ي
بتشكيل رأس المال الجتماعي.

ي تقليل احتمالية نشوب نزاع عن طريق تعزيز التماسك 
سهام �ن الإ

ف الدول والمجتمعات المحلية من التعامل مع أوجه  االجتماعي وتمك�ي
ي مواجهة الصدمات الخارجية 

انعدام المساواة كي تصبح أك�ش منعة �ن
والداخلية. ويتم القيام بذلك من خالل تقديم الدعم المعد خصيصاً 
للقدرات الوطنية الأساسية وقدرات الحوكمة المحلية الالزمة لمساعدة 

اع والتوجه نحو التغي�ي الالعنفي. كذلك يتمم  ن البلدان عىل النأي عن ال�ن
ي الجهود السياسية والدبلوماسية الرئيسية المبذولة 

نما�أ نامج الإ عمل ال�ب
اع والوساطة، وذلك عن طريق تزويد المجتمع الدوىلي  ن من أجل فض ال�ن
ي 

كاء من حكومات ومنظمات مجتمع مد�ن ومنظومة الأمم المتحدة وال�ش
امج والسياسات. اتيجي إىل جانب دعم ال�ب بالتحليل الس�ت

نسان  ام حقوق االإ مساعدة البلدان المتأثرة بأزمات من خالل تعزيز اح�ت
نسان. إن اتّباع نهج قائم عىل حقوق  واالنتصاف النتهاكات حقوق االإ

نامج  ام بالنسبة لل�ب ن نمائية، وهو مبدأ من مبادئ الل�ت مجة الإ ي ال�ب
نسان �ن االإ

ي عىل المستوى العالمي، من شأنه أن يعمل عىل بناء قدرات كل من 
نما�أ الإ

ن بالمسؤولية وأصحاب الحقوق ويمّكننا من فهم أوضاع الجماعات  المكلف�ي
ي تحليل الديناميات 

قصاء والتهميش مما يساعد �ن ن لالإ والأفراد الخاضع�ي
ن وانعدام المساواة  المعقدة للسلطة وفهم الأسباب الجذرية للتمي�ي

ي أيضاً النظم الوطنية المعنية بحماية حقوق 
نما�أ نامج الإ البنيوية. يدعم ال�ب

نسان  نسان إذ قدم الدعم لأك�ش من 100 مؤسسة وطنية لحقوق الإ الإ
ن  ي التظلمات وهيئات معنية بالمساواة وقضايا الجنس�ي

ومؤسسة للتحقيق �ن
افية مستقلة أخرى من أجل تنمية قدراتها وتعزيز دور  ومؤسسات إرسش

ي أنظمة حقوق 
نسان بصفتها حجر الزاوية �ن المؤسسات الوطنية لحقوق الإ

نسان الوطنية. الإ

تعزيز نمو السوق المستدام والشامل للجميع من خالل تطوير سالسل 
ها والحد من مخاطرها، وذلك  قليمية وتوسيعها وتخض�ي القيمة الوطنية والإ

ي توفر سبل الرزق وفرص العمل كالأعمال التجارية 
ي القطاعات الرئيسية ال�ت

�ن
الزراعية والسياحة والطاقة المتجددة وبيع التجزئة والتعدين ومشاريع 

ضخمة رؤوس الأموال.

ي مجال بناء القدرات وخلق البيئة المواتية لفرص العمل 
دعم الدول �ن

ي ذلك النساء والشباب. ويشتمل 
المنتجة والالئقة للفئات المحرومة، بما �ن

يعية والسياساتية  الدعم عىل تطوير وتنفيذ الأطر المؤسساتية والت�ش
ن  ي يواجهها الفقراء وفئات المحروم�ي

ي إزالة العوائق البنيوية ال�ت
والمساعدة �ن

ي سوق العمالة.
�ن

ن عىل خلق فرص العمل عن طريق  ي مجالت التحف�ي
دعم البلدان �ن

‘ عىل الولوج إىل أسواق  ي
ف ’أصدقاء التنوع االأحيا�أ مساعدة المنتج�ي

ي تدر دخالً 
جديدة، وتشجيع مبادرات السياحة القائمة عىل الطبيعة ال�ت

ي 
ي مجال ج�ن

عىل المجتمعات المحلية، ودعم سبل الرزق المستدامة �ن
اكة المعنية بالموارد الوراثية.  المحاصيل، والستفادة من اتفاقيات ال�ش
دارة الفعالة للمناطق المحمية  ، والإ ي

ونحن نشجع ضمان حيازة الأرا�ن
وتوسيع تلك المناطق، ومشاريع إعادة التأهيل الضخمة لتعزيز سبل الرزق 
ي التأكد 

كاء �ن وزيادة عائدات السياحة وفرص العمل. كما نقدم الدعم لل�ش
ي ذلك التأكد 

من مراعاة إدارة الموارد الوطنية لالعتبارات الجنسانية بما �ن
ي صنع القرارات المتعلقة باستغالل الموارد 

من المشاركة الكاملة للنساء �ن
الطبيعية وإدارتها وحمايتها.

امج  اكات مع القطاع الخاص ع�ب عدد كب�ي من ال�ب الدعوة إىل إقامة �ث
ومن ضمنها المرفق الأفريقي لالأسواق الشاملة للجميع، وذلك لتشجيع 
يبية من أجل  الأسواق المستدامة الشاملة للجميع، وتحقيق عائدات �ن

ورية، والنهوض بالصحة  تمويل البنية التحتية الجتماعية والقتصادية ال�ن
ي التصدي 

نسان، وتطوير حلول جديدة ومبتكرة تساعد �ن وحقوق الإ
ي تعزيز وتنمية القدرات 

ي �ن
نما�أ نامج الإ لتحديات التنمية. ويساعد ال�ب

المتعلقة بتنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية 
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اتيجية كقطاع الصناعات  ي القطاعات الس�ت
نسان، وخاصة �ن وحقوق الإ

ي تعود بفوائد 
ي الأنشطة القتصادية المسؤولة ال�ت

الستخراجية والمساهمة �ن
ي 

نما�أ نامج الإ ي ذلك عىل المجتمعات المحلية. ويشجع ال�ب
اجتماعية بما �ن

التنمية القتصادية المحلية الشاملة للجميع حيث يعمل عىل تيس�ي قيام 
اك أصحاب  رسش ن العام والخاص وفضاءات تشاركية لإ ن القطاع�ي اكات ب�ي رسش
اتيجيات وخطط وترتيبات  المصلحة بما يعزز من قدرتهم عىل صياغة اس�ت
، ودفع عجلة التنمية  ن حوكمية إنمائية محلية تراعي احتياجات كافة الفاعل�ي

قصاء. المستدامة لسيما بالنسبة لالأشد فقراً وتعرضاً لالإ

تعزيز مبادرات تنمية االأعمال الحرة من قبيل تقديم التدريب وبدء العمل 
ة والرتقاء بها وتنمية مهارات الأعمال التجارية. والغاية من  بمشاريع صغ�ي

ة  ذلك هي إنشاء وتفعيل الأطر المؤسساتية الخاصة بالمؤسسات الصغ�ي
ي القطاعات كثيفة العمالة )منخفضة 

والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة �ن
ن فيها. ونقدم أيضاً  ي يؤلف الفقراء السواد الأعظم من العامل�ي

نتاجية( ال�ت الإ
الدعم لصاحبات الأعمال الحرة من أجل التغلب عىل العقبات المؤسساتية 

ي النمو 
كة تجارية والمساهمة �ن ي تمنعهن من تشغيل رسش

والثقافية ال�ت
القتصادي والتنمية.

ي عملية صياغة وتنفيذ سياسة وطنية شاملة وأطر 
دعم البلدان �ن

ي ذلك تعزيز قدرة الحكومات عىل إدماج 
مؤسساتية خاصة بالهجرة، بما �ف

قليمية والوطنية  نمائية االإ اتيجيات والخطط االإ ي االس�ت
مسألة الهجرة �ف

ودون الوطنية. ونحن نعمل أيضاً مع المجتمعات المحلية المضيفة 
ومجتمعات العودة بهدف التصدي للعوامل المحلية الدافعة للهجرة 

والأسباب الجذرية للتهج�ي )القتصادية والجتماعية والسياسية والبيئية( مع 
تسخ�ي إمكانات الهجرة لغايات التنمية المستدامة وإدارة آثار الهجرة )إىل( 

. والهجرة )من( والهجرة الداخلية والتهج�ي

تقديم الدعم للبلدان، وخاصة أقل البلدان نمواً، عىل المستوى الدوىلي 
ف النمو  ي مجال تسخ�ي فرص التجارة من أجل تحف�ي

ي �ن
قليمي والوط�ن والإ

ي إىل 
نما�أ نامج الإ الشامل للجميع. عىل المستوى العالمي، يدعو ال�ب

ن العتبار  تطبيق نظام تجاري عادل ومفتوح ومتعدد الأطراف يأخذ بع�ي
ي عىل التكامل 

نما�أ نامج الإ الحتياجات الخاصة للبلدان النامية. يشجع ال�ب
قليمية لدفع عجلة النمو المستدام  اتيجيات للتجارة الإ قليمي وتطوير اس�ت الإ

ي أيضاً تكامل السياسات عىل المستوى 
نما�أ نامج الإ والعادل. ويدعم ال�ب

ن البلدان النامية، لسيما أقل البلدان نمواً، عىل إدماج  ي بما يمكِّ
الوط�ن

ي عملية صياغة 
ي صالح الفقراء والصالح الصحي �ن

سياسات تجارية تصب �ن
ي القدرات والحلول الالزمة 

ي تحديد النقص �ن
اتيجيات، ويساعد �ن الس�ت

للتغلب عىل مثل هذه التحديات.
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ي التقنيات 
ف االستثمار �ف ي مجال تحف�ي

اتيجية �ف تقديم المساعدة االس�ت
ي ستمهد الطريق أمام التنمية 

اء ال�ت والممارسات والمشاريع الخرصف
المستدامة المنطوية عىل قدر أعظم من الشمول للجميع. ونحن نعمل مع 

دارة المستدامة  ي مجال الإ
عدد من البلدان من أجل تطوير حلول مالية �ن

يكولوجية، والرتقاء بمستوى إدارة شؤون المياه  لسلع وخدمات النظم الإ
والبحار، ورفع مستوى التكيف مع التغ�ي المناخي والتخفيف من آثاره، 
دارة المستدامة للمواد  ة، والإ والطاقة النظيفة المستدامة بأسعار مي�َّ

كاء  ي ال�ش
نما�أ نامج الإ الكيماوية والنفايات. ولتحقيق ذلك، يدعم ال�ب

ي مجال تخطيط مجموعة من الصناديق البيئية الرأسية والوصول 
ن �ن الوطني�ي

إليها وإنجازها وتنويعها وتوسيعها وترتيب تسلسلها –كمرفق البيئة العالمية 

والصندوق الأخ�ن للمناخ وصندوق التكيف والصندوق المتعدد الأطراف 
ن المدارة  يـال والصناديق الستئمانية متعدد المانح�ي لتنفيذ بروتوكول مون�ت

من قبل منظومة الأمم المتحدة مثل برنامج الأمم المتحدة للتعاون 
ي مجال خفض النبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات 

�ن
- إىل جانب ضم  ي

نما�أ نامج الإ ي المواضيعي التابع لل�ب
والصندوق الستئما�ن

مصادر تمويل عامة وخاصة أخرى إىل هذا التمويل. ويستخدم هذا 
التمويل لتنمية القدرات وإزالة العقبات المنبثقة عن السياسات والأنظمة 
اء، أو تحويلها، من أجل زيادة المنعة والحد من  وتوسيع الأسواق الخ�ن

الفقر وانعدام المساواة.
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برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ميدان العمل

الحماية االجتماعية

، أبلغ نحو 75 بلداً عن تحقيق نتائج إيجابية  ي
نما�أ نامج الإ بدعم من ال�ب

ي من الهشاشة 
ي تعا�ف

ي مجال دعم الحماية االجتماعية للجماعات ال�ت
�ن

. ففي عام 2013 وحده، استفاد 15 مليون شخص من إجراءات  ف والتمي�ي
ن قدرات  ي 72 بلداً. واشتملت نتائج ذلك عىل تحس�ي

الحماية الجتماعية �ن
ي مجال آليات الحماية الجتماعية 

الحكومات عىل وضع وتنفيذ سياسات �ن
وآليات شبكات الأمان الجتماعي غايتها التخفيف من الحتياجات المالية 

ة والمهمشة وإجراء إصالحات لزيادة إمكانية انتفاع  ائح السكانية الفق�ي ال�ش
ي ذلك النساء- من برامج الحماية الجتماعية، والحرص 

ائح –بما �ن هذه ال�ش
عىل أن برامج الحماية الجتماعية يجري ربطها عىل نحو أفضل بتغطية 

ي 
الخدمات الأساسية وتوزيعها فيما يتم الوصول إىل الفئات المستهدفة �ن

ن بلدان الجنوب نقل المعرفة  مناطق المدن والأرياف. وقد أتاح التعاون ب�ي
ي تستند إىل آليات 

المتعلقة بالحماية الجتماعية ونماذجها وخاصة تلك ال�ت
اتيجيات الوطنية. التحويل النقدي، مما يدعم السياسات والس�ت

ة لنطالق برنامج  ي عام 2013 بالذكرى السنوية العارسش
ازيل �ن احتفلت ال�ب

’بولسا فاميليا‘ للحماية الجتماعية، وهو برنامج معروف عالمياً بتقديم 
نامج 36 مليون  ة. وقد انتشل هذا ال�ب الرعاية الصحية والتعليم لالأرس الفق�ي

ي تخفيض معدلت الفقر 
شخص من براثن الفقر المدقع وأسهم بشكل كب�ي �ن

نامج 50 مليون  ي المائة. وقد استفاد من هذا ال�ب
ي المائة إىل 4.3 �ن

من 9.7 �ن
ي مع وزارة التنمية 

نما�أ نامج الإ . وقد عمل ال�ب ي
شخص من ذوي الدخل المتد�ن

نامج وهيكلته وتنفيذه. الجتماعية ومحاربة الجوع عىل تصميم هذا ال�ب

ن عن العمل -ومن ضمنهم عمال مهاجرون  ي الهند، أنشأ كث�ي من العاطل�ي
و�ن

يكسبون دخلهم من خالل أعمال غ�ي نظامية- شبكة آمنة عىل شكل قانون 
ي )NREGA(. وقد ساعد هذا 

ُدعي بقانون ضمان التوظيف الريفي الوط�ن
ي 

ية، بل و�ن ي إبطاء حركة الهجرة من الأرياف إىل المناطق الح�ن
القانون �ن

ي 
ٌ �ن يٌك رئي�ي ي رسش

نما�أ نامج الإ ي بعض الحالت. إن ال�ب
عكس اتجاهها �ن

برنامج ضمان العمل هذا، حيث عمل عىل تعزيز قدرة الحكومة عىل تنفيذه 
ي الرصد والتدريب والتصالت. 

اء �ن عن طريق إنشاء أمانة فنية تضم خ�ب
ي توعية الناس بهذا القانون عن طريق تعريفهم بحقوقهم 

نامج �ن وساعد ال�ب
ي إيجاد 

نامج. وقد ثبت أن لذلك دور حاسم �ن ي يقدمها لهم ال�ب
والمزايا ال�ت

ي دفع الأجور 
ي ضمان الشفافية �ن

نامج أيضاً �ن طلب عىل العمل. وساعد ال�ب
دارة عن طريق تطبيق تقنيات مبتكرة من قبيل البطاقات  ي الإ

والفعالية �ن
ىلي وكذلك عن طريق رقمنة 

ية وأجهزة ال�اف الآ الذكية والأجهزة البيوم�ت
نامج من الوصول إىل أك�ش من 200 مليون  المعلومات. وقد تمكن هذا ال�ب

ي 
ي المائة منهم من النساء و23 �ن

ي الهند، 50 �ن
إنسان من أشد الناس فقراً �ن

ي المائة من القبائل المصنفة.
المائة من الطوائف المصنفة و17 �ن

ي الحماية الجتماعية وذلك من 
ي مساعدة �ن

نما�أ نامج الإ ي ميانمار، قدم ال�ب
و�ن

ي المائة 
خالل 194 بنكاً لالأرز حيث تمكن من الوصول إىل 89,847 شخصاً )52 �ن

ي 
ي �ن

ي الحد من انعدام الأمن الغذا�أ
منهم نساء(. وقد ساعدت بنوك الأرز هذه �ن

ة، وخاصة خالل موسم الأمطار وقبل موسم فالحة الأرض. صفوف الأرس الفق�ي

وس  ن بف�ي ي شبكات الأشخاص المصاب�ي
نما�أ نامج الإ ي الهند، دعم ال�ب

و�ن
يدز(، بمن فيهم  ية/ متالزمة نقص المناعة المكتسب )الإ نقص المناعة الب�ش

رات بسببه كي يتيح لهم التعب�ي بشكل  وس أو مت�ن نساء مصابات بالف�ي
أفضل عن احتياجاتهم وفهم الحماية الجتماعية والمطالبة بشمولهم 

ي للوزارات المعنية عىل 
ي وقدم الدعم الف�ن

نما�أ نامج الإ بها. كذلك أيد ال�ب
ي من أجل 

مستوى الوليات والحكومة المركزية ولمنظمات المجتمع المد�ن
ي برامج الحماية المعمول 

توسيع نطاق معاي�ي الشمول بالحماية الجتماعية �ن
وس نقص  ن بف�ي امج بالمصاب�ي ي ذلك ربط تلك ال�ب

ي الهند، بما �ن
بها حالياً �ن

ية والفئات الأك�ش هشاشة. فعىل سبيل المثال، تم تعديل  المناعة الب�ش
ملن بسبب وفاة أزواجهن  ي ي�ت

برامج التقاعد بحيث تشمل النساء اللوا�ت
وس.  ن بالف�ي يدز، فيما تم تقديم المساعدة القانونية والتغذية للمصاب�ي بالإ

ي أُجريت عىل سياسة 
واستفادت نحو 24,854 امرأة من التعديالت ال�ت

التقاعد عام 2013. إضافة إىل ذلك، تزايد مستوى تغطية الوليات لتكاليف 
ي عام 2013، استفاد من هذا 

وس إىل مراكز العالج. و�ن سفر مر�ن الف�ي
ي السياسات 

نامج أك�ش من 213,000 شخص. ويجري تطبيق هذا البتكار �ن ال�ب
ن وإندونيسيا وفيتنام. ي ذلك كمبوديا والص�ي

ي المنطقة بما �ن
ي بلدان أخرى �ن

�ن

تفعيل األطر القانونية والسياساتية

ي مجال خلق البيئة القانونية 
ي أك�ث من 80 بلداً �ف

نما�أ نامج االإ دعم ال�ب
والسياساتية المواتية بغية التخلص من أوجه انعدام المساواة البنيوية.

ي مجال خفض 
ي من خالل برنامجه للتعاون �ن

نما�أ نامج الإ يدعم ال�ب
النبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات )REDD+( أك�ش من 20 

ي جهود استعراض وتعزيز سياساتها وقوانينها وأنظمتها الوطنية بما 
بلداً �ن

ي تم التفاوض حولها دولياً. كذلك 
يكفل انسجامها مع الضمانات البيئية ال�ت

ي العديد من البلدان لتعزيز أنظمتها الوطنية لمعالجة 
نما�أ نامج الإ يدعم ال�ب

رين من آثار اجتماعية وبيئية معاكسة. ويسهم  تظلمات الأشخاص المت�ن
ي الحد من انعدام المساواة البنيوي عن طريق تعميم المبادئ 

هذا الدعم �ن
ن والحماية والشفافية  والمعاي�ي الأساسية للمشاركة والمساءلة وعدم التمي�ي

ي السياسات وعمليات التخطيط الوطنية.
�ن

ية  وس نقص المناعة الب�ش ي اللجنة العالمية المعنية بف�ي
نما�أ نامج الإ أنشأ ال�ب

ي تحمي حقوق 
والقانون بهدف تعزيز الإصالحات القانونية والسياساتية ال�ت

ن ضد  ية وتحد من التمي�ي وس نقص المناعة الب�ش ي سياق ف�ي
نسان �ن الإ
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ي أنشطة تولت 
فئات سكانية مهمة مهمشة. وقد بارسش أك�ش من 80 بلداً �ن

. وقد أجرت  ي
نما�أ نامج الإ متابعة تنفيذ توصيات اللجنة وذلك بدعم من ال�ب

ي 86 بلداً تقييماً للبيئات القانونية 
ي �ن

الحكومات ومنظمات المجتمع المد�ن
فت كل من بنغالديش والهند  وحوارات وطنية. ونتيجة لذلك، فقد اع�ت

ونيبال وباكستان بمغايري الهوية الجنسية )hijra( بصفتهم نوعاً جنسانياً 
ن  ية المصاب�ي وس نقص المناعة الب�ش ثالثاً. وتقدم شبكة قانونية تُع�ن بف�ي
قية وآسيا الوسطى )أرمينيا وأذربيجان وبيالروسيا  ي أوروبا ال�ش

وس �ن بالف�ي
وجورجيا وكازاخستان وجمهورية مولدوفا واالتحاد الروسي وأوكرانيا( 

ي أفريقيا، استعرضت كٌل 
بالمساعدة القانونية المجانية وعالية الجودة. و�ن

انيا المتحدة قوانينها ذات  ف من ليسوتو وناميبيا وسوازيالند وجمهورية ت�ف
لت  ية وأجرت عليها إصالحات؛ فيما عدِّ وس نقص المناعة الب�ش الصلة بف�ي

وس؛ ووافقت  ن بالف�ي ن الحالية بحيث تتضمن الحماية للمصاب�ي تشاد القوان�ي
ية خاٍل من  وس نقص المناعة الب�ش موزمبيق عىل قانون جديد بشأن ف�ي
يا قانوناً لمكافحة  وس؛ وأقرت نيج�ي أية أحكام تجرِّم انتقال عدوى الف�ي

ي بالمصادقة عىل 
نمت حكومة جيبو�ت ي الدول العربية، ال�ت

الوصم. و�ن
يدز( وحماية  ية )الإ التفاقية العربية للوقاية من مرض نقص المناعة الب�ش

ي أمريكا الالتينية، استعرضت كل 
وس. و�ن ن بالف�ي حقوق الأشخاص المصاب�ي

ن الهوية الجنسانية. من كوستاريكا والسلفادور وغواتيماال ونيكاراغوا قوان�ي

ي برنامج صندوق جنوب آسيا العالمي متعدد البلدان 
نما�أ نامج الإ دعم ال�ب

ي 
ية )المرحلة الثانية( والذي يعمل �ن وس نقص المناعة الب�ش لمكافحة ف�ي

سبعة بلدان، هي: أفغانستان وبنغالديش وبوتان والهند ونيبال وباكستان 
نامج عىل بناء قدرات أك�ش من 60 منظمة مجتمعية  و�يالنكا. وقد عمل ال�ب
قليمي عىل تقديم الخدمات )الوقاية  تعمل داخل البلدان وعىل الصعيد الإ
ية والرعاية والخدمات المساندة(، وصياغة  وس نقص المناعة الب�ش من ف�ي

اكات مع الحكومات المحلية والدوائر  السياسات ومنا�تها، وبناء ال�ش
الصحية، والأبحاث ذات الصلة بالقضايا الخاصة بالرجال الذين يمارسون 
الجنس مع الرجال ومغايري الهوية الجنسية وحول إيجاد نظم مجتمعية 
ي أفغانستان 

أقوى بهدف دعم هذا العمل واستدامته. وقد تم التمكن، �ن
وباكستان، من تقديم الخدمات لأك�ش من 40,000 رجل يمارس الجنس مع 
وس نقص  الرجال وشخٍص مغاير الهوية الجنسية فيما تم إجراء فحص ف�ي

ي عام 2014.
ية لنحو 10,000 شخص وتبليغهم بالنتائج �ن المناعة الب�ش

نسان حول  ي أك�ش من 90 مؤسسة وطنية لحقوق الإ
نما�أ نامج الإ دعم ال�ب

العام منذ عام 2008. وتعدُّ هذه المؤسسات حجر الزاوية بالنسبة للنظم 
نسان وأمور أخرى من بينها  الوطنية الخاصة بتعزيز وحماية حقوق الإ

ن  ن والسياسات المناهضة للتم�ي تعزيز المساءلة ومنع العنف وتعزيز القوان�ي
ن الدولة  وإنفاذها. كما تعمل هذه المؤسسات بمثابة الج� الذي يصل ب�ي
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ي أغلب الأحيان 
ي والأطراف صاحبة المصلحة وتقوم �ن

والمجتمع المد�ن
ي 

بلعب دور الجهة الداعية للحوار بشأن خطط وعمليات التنمية الوطنية ال�ت
تؤثر عىل الجماعات المهمشة والمقصاة. يعمل ذلك عىل تعزيز العمليات 

ي سياق 
نمائية الوطنية الشفافة والتشاركية والشاملة للجميع، فيما يعمل -�ن الإ

أهداف التنمية المستدامة- أيضاً عىل تطبيق ورصد الأطر وفقاً لمعاي�ي 
نسان الوطنية  نسان الدولية. يتوافق وجود مؤسسات حقوق الإ حقوق الإ

ي ومحفز 
القوية والفعالة مع مبادئ باريس، ويمكن أن يكون لها أثر تمكي�ن

ن العارسش والسادس ع�ش من أهداف التنمية المستدامة. عىل تحقيق الهدف�ي

الحوكمة والعدل في المجال الصحي

ي 
ي مع منظمة الصحة العالمية عىل دعم البلدان �ن

نما�أ نامج الإ يعمل ال�ب
مجال استجابتها الحوكمية لالأمراض غ�ي السارية، وهي مجموعة من الأحوال 

ي بيئة الفقر وانعدام المساواة وتقتل من 
ب جذورها العميقة �ن ي ت�ن

ال�ت
ي الأسباب مجتمعة. ففي باربادوس، عىل سبيل 

الناس أعداداً أك�ب من با�ت
ي ومنظمة الصحة العالمية وزارة الصحة هناك 

نما�أ نامج الإ المثال، دعم ال�ب
عىل صياغة ’بيان جدوى‘ للوقاية من الأمراض غ�ي السارية ومكافحتها، 

ها  ي قطاعات الرعاية الجتماعية والسياحة والتجارة وغ�ي
وإطالع الزمالء �ن

ن تكلفة  من القطاعات عىل مدى أهمية أمر هذه الأمراض. وقابل البيان ب�ي
ي عن اتخاذ إجراء والفوائد الهائلة للتحرك المبكر، ليس بالنسبة للصحة 

التوا�ن
وحسب بل ولقوى العمل وإجماىلي الناتج المحىلي لباربادوس.

األعمال التجارية الشاملة للجميع وتطوير 
سلسلة القيمة

ي تطوير سالسل القيمة وإمكانات تحقيق النمو وخلق 
نما�أ نامج الإ دعم ال�ب

ي 
فرص العمل وإدرار الدخل مستهدفاً بالتحديد الفئات متدنية الدخل �ن

ي مجال 
أك�ش من 40 بلداً. كما قدم الدعم لبناء قدرات القطاع الخاص �ن

الأعمال الزراعية الشاملة للجميع وتطوير سلسة القيمة عن طريق التدريب 
ي المنتديات والمنتجات المعرفية.

والمشاركة �ن

قليمي ’المرفق الأفريقي لالأسواق  نامج الإ ي ع�ب ال�ب
نما�أ نامج الإ دعم ال�ب

الشاملة للجميع‘ مبادرات سلسلة القيمة العابرة للحدود وعزز من قدرة 
ن  ي سبيل تقديم مزيد من الدعم والتمك�ي

قليمية �ن اللجان القتصادية الإ
ي ذلك أنشطة 

لعملية تطوير أسواق شاملة للجميع. هذه المحفظة، بما �ن
نتاجية التابع له، مسؤولة عن تقديم  صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإ
حواىلي 100 مليون دولر سنوياً عىل مستوى العالم وغايتها تعزيز مساهمة 

ة والمتوسطة ومتناهية  ي ذلك المؤسسات الصغ�ي
القطاع الخاص بما �ن

الصغر، للتجارة والنمو والحد من الفقر.

اء، عىل  ي من خالل برنامجه الخاص بالسلع الخ�ن
نما�أ نامج الإ عمل ال�ب

وط  ن من أجل تيس�ي العمل ب�ش ين والمنتج�ي ن المش�ت توطيد العالقات ب�ي
ن الموردين لمنتجات مستدامة.  وظروف محّسنة بالنسبة لصغار المزارع�ي
ي 

ى بالنسبة للسلع الغذائية �ن ائية عالمية ك�ب كات تمثل قوة رسش نم رسش وتل�ت
ي عام 2008، 

نامج. و�ن كة كرافت وولمارت وأيكيا ودول، بهذا ال�ب العالم، ك�ش
ي غانا 

اكة كاكاو كادبروي �ن ي تملكها كرافت الآن رسش
كة كادبوري ال�ت أطلقت رسش

ن الستدامة القتصادية والجتماعية والبيئية لمليون مزارع  بهدف تأم�ي
اكة مع الحكومة الغانية ومنظمات غ�ي  ينتجون الكاكاو. ومن خالل ال�ش

ن  ، ركزت هذه المبادرة عىل تحس�ي ي
نما�أ نامج الإ ى وال�ب حكومية إنمائية ك�ب

ن عىل زيادة محاصيلهم  مستويات الدخل عن طريق مساعدة المزارع�ي
ي 

وإنتاج حبات كاكاو عالية الجودة حيث وفرت مصادر جديدة للدخل �ن
الريف ع�ب التمويل بالغ الصغر وتقديم الدعم لنطالق أعمال تجارية 

ن الخدمات  ي مناطق الريف وبناء قدرات الحكومة عىل تحس�ي
جديدة �ن

ي إصالح السياسات. وقد ساعدت التدخالت 
رشادية والمساعدة �ن الإ

ة. وأصبح إنتاج  اكة عىل زيادة المحاصيل بصورة كب�ي تحت لواء هذه ال�ش
الكاكاو اليوم عمالً مستمراً عىل مدار السنة حيث بدأ المزارعون بمضاعفة 

ن من بدء التشغيل. ي أقل من سنت�ي
محصولهم �ن

التنمية االقتصادية المحلية

ي عمليات التنمية القتصادية المحلية كوسيلة لتشجيع 
نما�أ نامج الإ دعم ال�ب

فرص تنمية اجتماعية-اقتصادية أك�ش عدالة من أجل الحد من انعدام 
ن الأفراد والجماعات. المساواة ب�ي

ي تأسيس 11 وكالة للتنمية القتصادية 
نما�أ نامج الإ ففي كولومبيا، دعم ال�ب

ي مناطقي. 
المحلية بهدف تعزيز سالسل القيمة المنتجة وفقاً لمنهج إنما�أ

ي 
ي طبقت نُُهجاً مبتكرة �ن

ن أوائل الكيانات ال�ت وكانت هذه الوكالت من ب�ي
دارة المناطقية، تُعىلي مفاهيم الديمقراطية التشاركية وعمليات ’من  الإ

. وقد  ن نمائي�ي ن الإ ن كافة القطاعات والفاعل�ي القاعدة إىل القمة‘ والحوار ب�ي
نجاز الذي حققته هذه الوكالت بإنشاء شبكة لوكالت  توطدت أركان الإ

 ،)ADELCO( »التنمية القتصادية المحلية، تدعى اختصاراً باسم »أديلكو
لتكون منصة التنسيق الوطنية لتعزيز ودعم وتحديد موقع عمليات التنمية 

ي 
ي البالد. وتسعى هذه الشبكة أيضاً إىل التأث�ي �ن

القتصادية المحلية �ن
السياسات العامة بهدف دعم نماذج التنمية القتصادية المحلية وتشجيع 

الحوار حول العنا� الأساسية للتنمية القتصادية المحلية وتدارسها وتبادل 
ي السنوات 

اتها وإدارة معارفها. وقد تم إنجاز الكث�ي عىل هذا الصعيد �ن خ�ب
القليلة الماضية: فعىل سبيل المثال عززت شبكة »أديلكو« من تنفيذ برامج 

ي النهاية الأساس المفاهيمي لسياسات 
ي أصبحت �ن

التنسيق الدولية ال�ت
م مبادئ شمول الجميع. ي تح�ت

تطوير مشاريع الأعمال الحرة ال�ت
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ي 
نما�أ نامج الإ ي محافظة تاريخا دعم ال�ب

ي بوليفيا، طلبت السلطات �ن
و�ن

اكة عامة-خاصة لتيس�ي التفاقيات وترتيب أولويات  ي علمية صياغة رسش
�ن

نامج  نتاجي. وقد عملت المحافظة وال�ب العمليات فيما يتعلق بقطاعها الإ
اتيجية لتطوير المنتجات وخلق فرص العمل،  ي معاً عىل تفعيل اس�ت

نما�أ الإ
داري  حيث أسسا وعززا قيام فضاء عام-خاص مدعوم من قبل الفريق الإ

العامل )وهي آلية حوكمة متعددة المستويات تم تأسيسها سابقاً( الذي 
ي تاريخا‘. يعمل 

نتاجية �ن يدعى ’الئتالف الخاص-العام من أجل تطوير الإ
ن السياسات عىل مستوى المحافظة  هذا المن�ب عىل تحقيق التناغم ب�ي
ي تطلقها أطراف فاعلة من 

والسياسات الوطنية ومختلف المبادرات ال�ت
اتيجية جل اهتمامها  . وتوىلي هذه الس�ت ي

القطاع الخاص والمجتمع المد�ن
نمائية المحلية،  ابطة، منها: دعم تنفيذ المشاريع الإ لعدة مجالت م�ت

ن  وتعزيز المنافسة المحلية والتنمية القتصادية المحلية من أجل تحس�ي
التماسك الجتماعي، وخلق فرص التوظيف والحد من الفقر، ودعم 

ن عىل التخطيط  ك�ي اتيجية تطوير المنتجات وخلق فرص العمل مع ال�ت اس�ت
. ابط متعدد المستويات عىل الصعيد المحىلي قليمي وال�ت الإ

وع  ي المنصة الخاصة بتنفيذ الم�ش
نما�أ نامج الإ كوادور، ينسق ال�ب ي االإ

و�ن
ي التنمية 

ك المسمى »الشباب والتوظيف والهجرة« والذي أسهم �ن المش�ت
الشاملة للجميع من خالل خلق 1,134 فرصة لمشاريع أعمال حرة للشباب 

وعاً منها تقودها نساء( والمساعدة المالية وغ�ي المالية لنحو  )570 م�ش
1,479 شاباً )1,142 منهم شابات(. وتم تعزيز 18 كياناً مالياً محلياً وثالث 

ي إطار هذه العملية بحيث تتمكن هذه 
وكالت للتنمية القتصادية المحلية �ن

ي والأورو ولوخا. 
ي محافظات كارت�ش

الجهات من تقديم خدماتها للشباب �ن
بالإضافة إىل ذلك، تم تطوير نظام خاص بدعم مشاريع الأعمال الحرة 

اتيجية هو التحول  والتنمية القتصادية المحلية. ومن أهم نتائج هذه الس�ت
ي لتمويالت العامة 

ي للتمويالت العامة إىل التعاون الوط�ن
نامج الوط�ن من ال�ب

ي أك�ش 
والتضامنية، مما يدل عىل تحول نحو العمل بنموذج اقتصادي تضام�ن

مراعاة لالعتبارات الجتماعية، حيث أضحى ذلك أولوية وطنية.

الوظائف وسبل الرزق

، نحو 11.2 مليون شخص  ي
نما�أ نامج الإ استفاد خالل عام 2014، وبدعم ال�ب

ي 94 بلداً و 920,000 
)5.7 مليوناً منهم نساء( من تحسن سبل الرزق �ن

ي 77 بلداً، فيما تب�ن 33 
ي المائة منها للنساء( �ن

وظيفة عمل جديدة )41 �ن
بلداً سياسات وأنظمة لغايات خلق فرص جديدة للعمل وكسب الرزق. 
وتمكن 14 بلداً من تعزيز قدراته عىل جمع بيانات إحصائية عن توظيف 

الشباب وتحليلها. كذلك، استفادت أك�ش من 2.4 مليون امرأة استفادًة 
ي 

ي ُصممت بهدف الحد من، أو إزالة، العقبات ال�ت
ة من التدخالت ال�ت مبارسش

ن المرأة اقتصادياً. تحول دون تمك�ي

، تمّكن 90,000 شخص يعانون  ي
نما�أ نامج الإ ففي بنغالديش، وبدعٍم من ال�ب

ي المائة منهم نساء( من الحصول عىل الخدمات 
من نقص الخدمات )70 �ن

المالية الرقمية ع�ب الهاتف المحمول من خالل 2,000 مركز رقمي. وقد 
ي مناطق الأرياف، مما أتاح لنحو 8,000 

دعمت هذه المراكز 62 تعاونية �ن
أرسة و2.5 مليون شخص الحصول عىل الخدمات المالية والستشارية.

ن هناك  ي أك�ش من 4,000 امرأة من السكان الأصلي�ي
نما�أ نامج الإ ي بوليفيا، زود ال�ب

و�ن
ة من أجل فتح مشاريع تجارية مجتمعية جديدة. بالتدريب والقروض الصغ�ي

ي وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك 
نما�أ نامج الإ ي كمبوديا، دعم ال�ب

و�ن
ي مواجهة 

ن الريفية لتصبح أك�ش منعة �ن ي مجال مساعدة مجتمعات المزارع�ي
�ن

آثار التغ�ي المناخي إضافة إىل تعزيز سبل رزقهم حيث استفاد أك�ش من 
. ن ن عىل محافظت�ي 13,000 من ذلك موزع�ي

ي مع وزارة التوظيف عىل تطوير سياسات 
نما�أ نامج الإ ي كولومبيا، عمل ال�ب

و�ن
ن العام  ي القطاع�ي

ن �ن ن الجنس�ي الغاية منها القضاء عىل أوجه انعدام المساواة ب�ي
كة خاصة تضم أك�ش من  والخاص. وقد عملت مجموعة أولية مؤلفة من 20 رسش

ي 
ن �ن ن الجنس�ي 60,000 موظف عىل وضع خطط عمل للحد من الفجوات ب�ي

ي للنساء.
ي الرواتب وتعزيز تطور المسار المه�ن

التوظيف ومعالجة الفروق �ن

ي كينيا، وبدعم من المرفق الأفريقي لالأسواق الشاملة للجميع التابع 
و�ن

وع  ي دعم 89,000 م�ش
، ساعد صندوق مشاريع الشباب �ن ي

نما�أ نامج الإ لل�ب
ي الأسواق لنحو 1,800 من أصحاب المشاريع ودرّب 

ي وقدم الدعم �ن شبا�ب
ي مجال الأعمال الحرة، وساعد أك�ش من 2,000 شاب 

أك�ش من 15,000 شاب �ن
ي جهود البحث عن عمل ع�ب برنامج تشغيل الشباب. وكان لذلك دور أساسي 

�ن
ن العام والخاص دعماً لتطوير القطاع الخاص. ن القطاع�ي ي تفعيل الحوار ب�ي

�ن

اتيجية وطنية للشباب  ي عملية صياغة اس�ت
نما�أ نامج الإ ي االأردن، دعم ال�ب

و�ن
ي مختلف أنحاء هذا البلد 

ركزت عىل تعزيز 120 مركزاً لتدريب الشباب �ن
تعمل عىل إعداد الشباب للعمل.

ي مراجعة مناهج نظام 
ي دور مؤثر �ن

نما�أ نامج الإ ي جورجيا، كان لل�ب
و�ن

ي كافة أنحاء هذا البلد وذلك 
ي عفا عليها الزمن �ن

بوي ال�ت ي وال�ت
التدريب المه�ن

ي احتياجات سوق العمالة. ي تل�ب
ن بالمهارات ال�ت بهدف تزويد المشارك�ي

ي مجال إدماج 
ي أك�ش من 100 بلٍد �ن

نما�أ نامج الإ ومنذ عام 2010، دعم ال�ب
ي والقطاع 

نما�أ ي أعمال التخطيط االإ
يكولوجية �ف أولويات إدارة النظم االإ

ي تعمل عىل تعزيز سبل الرزق وفرص العمل المرتبطة 
نتاجي ال�ت االإ

ي تحول القتصاد.
بالمصادر الطبيعية وتساعد �ن

ففي طاجاكستان، تمثل الزراعة العمود الفقري لالقتصاد وتؤمن مصدر 
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اف  ن ي المجتمعات الريفية المحلية. غ�ي أن إزالة الغابات واست�ن
الرزق لثل�ش

نتاجية مما  بة بسبب الممارسات الزراعية غ�ي المستدامة قد خفضا الإ ال�ت
أثر عىل سبل الرزق بالنسبة للمجتمعات المحلية الريفية. وللتصدي لهذه 

-برنامج  ي
نما�أ نامج الإ القضية، دعمت مبادرة الفقر-البيئة المنبثقة عن ال�ب

الأمم المتحدة للبيئة، دعمت الحكومة دون الوطنية بمنطقة سوغد - وهي 
ي مجال 

ي طاجاكستان- �ن
نتاج الزراعي �ن ي المائة من الإ

منطقة مسؤولة عن 30 �ن
قليمية و27 خطة للمقاطعات.  نمائية الإ ي الخطة الإ

إدماج القضايا البيئية �ن
ي عملية 

ي سبيل إحداث أثر ذي شأن عىل الأرض، ساعدت المبادرة �ن
و�ن

اء للنساء. تستخدم هذه  تأسيس تعاونيات نسائية لتوف�ي وظائف خ�ن
التعاونيات الدفيئات لزراعة المحاصيل عىل مدار العام مما يمكن النساء 

ي نشاط القتصاد المحىلي بدلً من الضطرار إىل 
من لعب دور فاعل �ن

ي ل يمكن التعويل عليها. وقد 
العتماد عىل التحويالت المالية الخارجية ال�ت

انية للعائلة  ن تلقت النساء تدريباً عىل كيفية تنظيم أعمالهن هذه وإعداد م�ي
بة وإنتاج السماد محلياً. تدر كل دفيئة  ن جودة ال�ت والحفاظ عليها وتحس�ي

ي ستة أشهر مما يؤمن سبل الرزق المستقرة 
اليوم ما يصل إىل 3,600 دولر �ن

والمستقلة لتلك النساء.

الهجرة والتنمية البشرية

ي أو نفذ ما ل يقل عن 192 مبادرة ذات صلة بالهجرة 
نما�أ نامج الإ خطط ال�ب

ي مجموعة مختلفة من البلدان، ل يزال أك�ش من 22 مبادرة منها سارياً. 
�ن

ي أك�ش من 30 بلداً من البلدان 
ي �ن

نما�أ نامج الإ إضافة إىل ذلك، يعمل ال�ب
ي يوجد بها 

اعات وبلدان المرور بالعبور ال�ت ن ي عانت من الكوارث وال�ن
ال�ت

ي 
ي ذلك الأشخاص المهجرون داخلياً( وكذلك �ن

لجئون بسبب أزمات )بما �ن
المجتمعات المحلية المضيفة والأصلية، وذلك بهدف خلق فرص لسبل 

الرزق يستفيد منها الجميع والتخفيف من الضغط عىل الحكومات المحلية 
ن الخدمات الأساسية ودعم التماسك الجتماعي. عىل صعيد تأم�ي

نامج العالمي  ي بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ال�ب
نما�أ نامج الإ ينفذ ال�ب

اتيجيات الوطنية )2018-2011(  ي الس�ت
ك لتعميم منظور الهجرة �ن المش�ت

ي مجال إدراج الهجرة ضمن التخطيط 
الذي يقدم الدعم للحكومات �ن

، ويرسخ النُهج المتسقة للفرق القطرية لالأمم المتحدة إزاء  ي
ي الوط�ن

نما�أ الإ
الهجرة والتنمية. ويشتمل ذلك عىل مشاورات مكثفة حول سياسات الهجرة 

ن سياسات  )إىل( والهجرة )من( والأطر المؤسساتية المناسبة والصالت ب�ي
التنقل وسياسات القطاعات كالصحة والتعليم والستثمار والزراعة. يجري 

ي ثمانية بلدان هي: بنغالديش 
ي الوقت الحا�ن �ن

نامج �ن تنفيذ هذا ال�ب
ستان ومولدوفا والمغرب ورصبيا وتونس. ف كوادور وجامايكا وقرغ�ي واالإ

ي تدخالت مساندة تتعلق بتطوير نماذج استثمارية 
نما�أ نامج الإ ينفذ ال�ب

ي الشتات بهدف تعزيز ادخارات المهاجرين لأغراض تطوير 
ن �ن ب�ي للمغ�ت

الأعمال التجارية المحلية كوسيلة لالرتقاء بالتنمية القتصادية المحلية. 
ي كل من البوسنة والهرسك، والسلفادور، 

ويجري تنفيذ جهود كهذه �ن
، وروسيا،  ف يا، والفلب�ي وكوسوفو، وليسوتو، والمغرب، ونيبال، ونيج�ي

و�يالنكا، وطاجاكستان، وتونس.

التجارة

نامج  ، دعم ال�ب ن نمائي�ي كاء الإ بالإضافة إىل وكالت الأمم المتحدة وال�ش
ي الدعم 

نما�أ نامج الإ ي مبادرة المعونة لصالح التجارة. قدم ال�ب
نما�أ الإ

ي 
ي مجال تصميم السياسات التجارية وتعميم المنظور التجاري �ن

�ن
اتيجيات القطاع الخاص بهدف إيجاد  نمائية الوطنية واس�ت اتيجيات الإ الس�ت

ن النمو المستدام والشامل للجميع. بيئة مواتية لتحف�ي

ي 
نما�أ نامج الإ طار المتكامل المعزز، قدم ال�ب ي الإ

يك الأساسي �ن بصفته ال�ش
ي 

المساعدة لكل من كمبوديا وجزر القمر وتشاد وجنوب السودان واليمن �ن
مجال صياغة الدارسات التجارية التشخيصية. تخرج الدارسة التشخيصية 
التجارية بتقييم لالآفاق القتصادية الراهنة لبلد ما وتحدد القطاعات ذات 

ي تؤثر 
ن فرص التجارة ال�ت الأولوية والإصالحات السياساتية الالزمة لتحس�ي

 ، ي عىل الحد من الفقر. ففي كل من ماالوي، وساموا، وساو تومي وبرنسي�ب
ي تقييماً لقدرات 

نما�أ نامج الإ اليون، وجنوب السودان، أجرى ال�ب وس�ي
ح خطة عمل لمعالجة أوجه القصور  المؤسسات والمنظمات التجارية واق�ت
ي تلك القدرات. وسوف يساعد معالجة أوجه القصور تلك عىل تعزيز أداء 

�ن
ي جعل التجارة أحد الدوافع المحركة القوية للنمو 

المؤسسات ويسهم �ن
الشامل للجميع والتحول.

ي ومنظمة الصحة العالمية 
نما�أ نامج الإ ي جنوب المحيط الهادي، دعم ال�ب

و�ن
تقييماً لأثر اتفاقيات التجارة عىل الأمراض المزمنة وعوامل المخاطرة فيها. 

ي تجعل 
اتيجيات ال�ت ي قطاعي الصحة والتجارة الس�ت

وقد حدد المسؤولون �ن
اتفاقيات التجارة متماشية مع احتياجات الصحة العامة. وقد رفعت تونغا 

وبات الغازية والتبغ، مدفوعة بهذه  ائب عىل الم�ش ي عام 2013 نسب ال�ن
�ن

نمائية لالألفية. العلمية وكذلك بعملية تنفيذ إطار التعجيل بإنجاز الأهداف الإ

اكة المعنية بالحصول إىل التقنيات الصحية الجديدة وتطبيقها  تدعم ال�ش
نامج  ن ال�ب )Access and Delivery Partnership( -وهي عبارة عن تعاون ب�ي
ي مجال أمراض المناطق 

ي ومنظمة الصحة العالمية/ برنامج البحث �ن
نما�أ الإ

 -)PATH( ي مجال الصحة
المدارية وبرنامج اعتماد التكنولوجيا المالئمة �ن

ن إمكانية  البلدان متدنية ومتوسطة الدخل من أجل تعزيز قدرتها عىل تحس�ي
الحصول عىل التقنيات الصحية الجديدة الخاصة بأمراض السل والمالريا 

وأمراض المناطق المدارية المهملة؛ وأمراض الفقر وانعدام المساواة، 
واعتماد تطبيق تلك التقنيات. وعىل الرغم من أن القضاء عىل هذه الأوبئة 
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ي مجال تطوير تقنيات التشخيص والعالج 
ة �ن يحتاج إىل استثمارات كب�ي

والوقاية، إل أن بناء قدرات البلدان عىل ضمان الحصول عىل هذه التقنيات 
ورياً فضالً عن أنه يتطلب مشاركة ذات  وفهمها عىل نحو مستدام يعد أمراً �ن
ه عىل التعاون  ن مع�ن من قطاعات أخرى عدا القطاع الصحي. وتمشياً مع ترك�ي

ات، استضاف  قليمية وتيس�ي تبادل الخ�ب ن بلدان الجنوب والشبكات الإ ب�ي
اكة المعنية بالحصول إىل التقنيات الصحية الجديدة وتطبيقها‘  برنامج ’ال�ش
ي 

ن والسياسات ال�ت قليمية بهدف تعزيز اتساق القوان�ي عدداً من المبادرات الإ
ي مناطق آسيا 

تؤثر عىل إمكانية الحصول عىل التقنيات الصحية وابتكارها �ن
 ، ي

وأفريقيا. وإىل جانب أنشطة تعزيز اتساق السياسات عىل المستوى الوط�ن
ي مراجعتها للسياسة الدوائية الوطنية، وساعد 

اكة غانا �ن دعم برنامج ال�ش
ي المجال الصحي، وب�ن 

ي �ن
انيا عىل تطوير وتنفيذ جدول الأعمال الوط�ن ف ت�ف

ي إندونيسيا.
القدرات المتعلقة بنهج تقييم التكنولوجيا الصحية �ن

ي كث�ي من الأحيان تلبية الحتياجات التقنية بالنسبة لالأشخاص 
ل يتس�ن �ن

ية/ متالزمة  وس نقص المناعة الب�ش ن بالأمراض السارية مثل ف�ي المصاب�ي
يدز( ومرض السل والمالريا والتهاب الكبد  نقص المناعة المكتسب )الإ

وسي والأمراض غ�ي السارية وأمراض المناطق المدارية المهملة  الف�ي
ي ذلك ارتفاع تكلفة تلك التقنيات. ومن شأن 

والأمراض النادرة، والسبب �ن
ي التفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة 

الستفادة من أوجه المرونة �ن
من حقوق الملكية الفكرية أن يعزز من إمكانية الحصول عىل التقنيات 

الطبية الأساسية، غ�ي أنه الستفادة من أوجه المرونة تلك كانت متفاوتة. 
ي تحديد الحاجة إىل قانون للملكية 

ي دوراً رئيسياً �ن
نما�أ نامج الإ ويلعب ال�ب

ي 
ي والسياسا�ت

الفكرية يراعي اعتبارات الصحة العامة، حيث يقدم الدعم الف�ن
ن والأنظمة، ويعمل عىل تنمية  ي عملية صياغة مثل هذه القوان�ي

للحكومات �ن
قدرات الحكومات عىل تطبيق سياسات الملكية الفكرية القائمة عىل أفضل 

ي عىل إذكاء الوعي 
نما�أ نامج الإ الممارسات. وعىل صعيد متصل، يعمل ال�ب

اع والملكية الصناعية  ي مكاتب براءات الخ�ت
بالشواغل الصحية العامة �ن

ي الدعم 
نما�أ نامج الإ ة، قدم ال�ب ي السنوات الأخ�ي

ي البلدان النامية. و�ن
�ن

انيا وسوازيالند وأوكرانيا وإندونيسيا  ف لحكومات كل من زامبيا وليسوتو وت�ف
ستان ومولدوفا بالإضافة إىل منظمات إقليمية  ف وكمبوديا وميانمار وقرغ�ي

كمنظمة الفرنكوفونية لبلدان غرب أفريقيا فضالً عن االتحاد االأفريقي من 
ن ذات الصلة تتضمن أوجه المرونة فيما  أجل ضمان أن جهود إصالح القوان�ي

ي إمكانية 
ي ترمي إىل معالجة انعدام المساواة �ن

يتعلق بالصحة العامة وال�ت
الحصول عىل التقنيات الصحية.

تمويل التنمية

انيا عىل  ف ي مع حكومات ماالوي وجنوب أفريقيا وت�ف
نما�أ نامج الإ يعمل ال�ب

ك يتم من خالله توزيع تكاليف برامج  تطبيق نهج مبتكر للتمويل المش�ت
ي تستفيد من الآثار 

الحماية الجتماعية عىل نحو عادل عىل القطاعات ال�ت
المتعددة لأدوات الحماية الجتماعية. يتم حساب بعض الستثمارات 

انية للدفع مقابل النتائج  ن المحددة عىل أساس استعداد المسؤول عن كل م�ي
ن القطاعات والذي يربط  ك ب�ي المتوقعة. من شأن هذا النهج التمويىلي المش�ت

ية والصحة  وس نقص المناعة الب�ش ن موضوعات الحد من الفقر وف�ي ب�ي
، أن يتمخض  ي

والتعليم والزراعة والرعاية الجتماعية وقضايا النوع الجنسا�ن
عن تخصيص مزيد من الموارد الموجودة.
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