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 ملخص

( خصوصاً هدف القضاء 5101-5102ماتم تحقيقه من أهداف التنمية المستدامه )تهدف هذه الدراسة إلى البحث في 

دخول األفراد وبالتالي زيادة على ( Covid- 19 )ثار المتوقعة لجائحة كوروناآلعلي الفقر وكذلك الوقوف علي ا

وقواعد البيانات الخاصة بالبنك  التنمية المستدامة وأدوات أهم مؤشرات وذلك بإستخدام  معدالت الفقر في العالم 

زمة التي يعيشها العالم جراء تفشي جائحة كورونا، وما تسببت فيه ألاظل علماً أنه في ، ( PovcalNetالدولي مثل )

من ارتباك في مسارات أغلب القطاعات الحيوية. كانت أثارها جلية على مجموع القطاعات التي تعد المنطلق 

 مةاالتساؤل حول تأثير الجائحة على أهداف التنمية المستد مما يستدعيلدعم التنمية في جميع البلدان،  يساسألا

وتوصلت الدراسة إلى  ،أمر حتمي يحتاج إلى النقاش والدراسة بصورة عامه والقضاء علي الفقر بصورة خاصة 

جائحة كورونا كان لها أثراً سلبياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وكذلك   مجموعة من النتائج كان أبرزها أن

الي  1.0اد مما أدي الي زيادة معدالت الفقر بنسب تترواح بين )كان لها أثراً كبيراً في نقصان دخل وإستهالك األفر

علي التوالي ، أيضاً زيادة معدالت البطالة نتيجة للتباعد اإلجتماعي  5151والعام  5102( في عامي 1.2%

 واإلغالق الكامل والجزئي لكثير من المنشآت اإلقتصادية والخدمية.

  ، الفقرأهداف التنمية المستدامة ، جائحة كوروناالتنمية المستدامة؛  : كلمات مفتاحية

Abstract 

This study aims to research what has been achieved from the sustainable development 

goals (2015-2030), especially the goal of eliminating poverty, as well as to identify the 

expected effects of the Corona pandemic (Covid-19) on individual incomes and thus 

increase poverty rates in the world, using the most important indicators and tools for 

sustainable development And the databases of the World Bank such as (PovcalNet), 

knowing that in light of the crisis that the world is experiencing due to the outbreak of the 

Corona pandemic, and the confusion it caused in the paths of most vital sectors. Its 

effects were evident on all sectors, which are the basic premise for supporting 

development in all countries Which calls into question the impact of the pandemic on the 

sustainable development goals in general and the eradication of poverty in particular is an 

imperative that needs discussion and study. In the decrease in the income and 

consumption of individuals, which led to an increase in poverty rates by rates ranging 

between (0.1 to 0.5%) in 2019 and 2020, respectively, as well as an increase in 

unemployment rates as a result of social distancing and the complete and partial closure 

of many economic and service establishments.   
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 المقدمة : 

للمجتمع الدولي ، حيث توافقت عليها كل الدول األعضاء في تعتبر التنمية المستدامة مرجعية مشتركة               

دولة( ، وفي نفس الوقت هي ليست المرجعية الوحيدة للتنمية المستدامه إذ هناك خطط أعمال  020)األمم المتحدة 

-5111ري لمؤسسات محلية وإقليمية ودولية بأولويات مختلفة ، علي سبيل المثال ) االهداف اإلنمائية لأللفية )خأ

يها الدول األعضاء في األمم المتحدة قد ( ، ولكن من المالحظ أن أهداف التنمية المستدامه التي توافقت عل5102

وهي ثالث أبعاد ) البعد اإلقتصادي ، اإلجتماعي والبعد البئيي ( ركزت علي أبعاد مهمه وأساسية للتنمية المستدامه 

وهذا لم يذكر في المبادرات والمرجعيات األخري ، في نفس الوقت يالحظ أن هذه األهداف مرتبطة ببعضها البعض ، 

تداخلها بشكل يسمح العمل علي هدف معين لتحسين هدف آخر ، كما يالحظ أن األبعاد اإلقتصادية  إضافة الي

 واإلجتماعية تتفاوت من مكان آلخر علي عكس الهدف البئيي والذي يشمل ويتساوي فيه الجميع.

ذكرت أهداف التنمية المستدامة ونوقشت بإستفاضة في قرار الجمعية العامة لألمم  5102سيتمبر  52في            

أصبحت ، ومنذ ذلك الحين  5101أدرجت هذه األهداف في خطة التنمية المستدامة  5102يناير  0المتحدة ، وفي 

هدفاَ( ، وكان أولها هدف  01لغ عددها )الدول األعضاء تركز كل مجهوداتها في سبيل تحقيق تلك األهداف والتي يب

القضاء علي الفقر بكل مستوياته وفي جميع دول العالم وذلك بإعتبار ان الفقر هو المشكلة األساسية التي تواجه العالم 

بصورة أساسية ودول العالم الثالث بصورة خاصة ، وبحسب ماذكر سابقاً أن هذه األهداف متداخلة مع بعضها البعض 

العمل علي هدف معين يمكن ان يؤدي الي تحسين وإنجاز هدف آخر ، لذلك كان القضاء علي الفقر هو حيث أن 

 الصحة الجيده ،القضاء علي الجوع ، الهدف األول واألساسي وبتحقيقه يمكن تحقيق وإنجاز األهداف األخري مثل ) 

 التعليم الجيد ، المياه النظيفه والصحية ..... الخ( .

الباحث أنه من غير الممكن تحقيق تلك األهداف لوجود مجموعه من المعوقات التي حدثت في الظروف  ويري         

العادية مثل المعوقات اإلقتصادية واألزمات المالية العالمية ، والمعوقات السياسية من حروب وغيرها إضافة الي 

 5102حدثت في أوائل شهر ديسمبر من العام  المعوقات اإلجتماعية ... الخ ، ناهيك عن الظروف اإلستثنائية والتي

وهي جائحة كورونا والتي يعتبرها الباحث من أكبر المهددات والمعوقات التي تحد من فعالية تحقيق تلك األهداف ، 

لذا كان من الضروري الوقوف علي تأثيرات هذه الجائحة علي تحقيق أهداف التنمية المستدامه وخصوصاً هدف 

 لما له من أهمية في تحقيق بقية األهداف الستة عشر األخري. القضاء علي الفقر

  مشكلة الدراسة : 

أعوام،والتي تمثل  2( مايقارب ال 5101زمنية المحددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة )من الفترة المضي          

، وحسب مؤشرات قياس تحقيق أهداف  %21أعوام وتمثل حوالي  2من المدة الزمنية وتبقي فقط  %01حوالي 

جموعه من المعوفات وكما ذكر سابقاً يرجع ذلك الي م،التنمية المستدامة أن نسبة تحقيق األهداف ضئيلة جداً 
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اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية وغيرها ، لذا يري الباحث أنه من غير الممكن تحقيق تلك األهداف خصوصاً في 

 5102ظل الظروف اإلستثانية التي حلت بالعالم أجمع جراء جائحة كورونا والتي أستمرت لفترة طويلة ) ديسمبر 

، لذا كان من الضروري الوقوف  أعوام( 2)تمثل حوالي ثلث الفترة الماضية الي اآلن ( اي مايقارب العامين والتي

 علي تإثير تلك الجائحة علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالتحديد الهدف األول ) القضاء علي الفقر( .

 5102سبتمبر  52 ) التي اعتمدتها الجمعية العامة أللمم المتحدة في5101وتشمل خطة التنمية المستدامة العالمية 

مم وكافة ألهدفا متصال بها، كما تهدف إلى ضمان الوصول إلى جميع ا 022هدفا للتنمية المستدامة و 01(نحو 

شخاص في كل مكان وإشراكهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولكن مع تفاقم األوضاع الحالية أصبح من ألا

رتيب ا يتطلب إعادة تم، موالفقيره في الدول الناشئة السيماج الخطة، ستثمار في برامإلالصعب التزام أغلب الدول با

ي . ويمكن وضع المشكلة فولويات على الصعيد الوطني لكل دولة للتعافي من التداعيات غير المسبوقة للجائحةألا

 السؤال اآلتي : 

 خصوصاً هدف القضاء غلي الفقر( في ظل هذه الجائحة ؟ (الي أي مدي يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامه ، 

 تساؤالت الدراسة الفرعية :  .1

 تم صياغة األسئلة الفرعية للمشكلة األساسية للدراسة كاآلتي: 

ماهي نسب ماتم تحقيقه من أهداف التنمية المستدامه ، وهل يمكن تحقيق ماتبقي من أهداف في الفتره  .أ

 (.5101-5102المتبقيه )

 ت من فقر الذين هم دون خط الفقر؟ دجائحة كورونا علي دخول األفراد ، وذا هل أثرت .ب

 أهمية الدراسة : 

والتي تغطي إحتياجات األفراد  01تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية التنمية المستدامة وأهمية أهدافها ال       

إستثناء بالتركيز علي الفئات الفقيرة منها ، ومن خالل دول العالم دون في جميع تعليم ، صحة ..... الخ( الألساسية ) 

تحقيق هذه األهداف يصل األفراد الي مستوي متساوي من الرفاهية ، وتحقيق مساواه عادلة بين الجميع في توزيع 

الثروات بين األفراد غنيهم وفقيرهم ، لذا يمكن القول أن نتائج هذه الدراسة من شانها أن تساعد في تحقيق تلك 

تها في أنها يمكن أن تقدم إطار تحليلي للمهتمين في مجال التنمية المستدامه للمشكالت التي تمثل أهميكذلك تاألهداف و

، إضافة الي أهميتها قي تحديد نسب التقدم في القضاء علي تواجه التنمية المستدامه وتقف عائقاً أمام تحقيق أهدافها

 الهدف نتيجة لجائحة كورونا التي أجتاحت العالم.الفقر ، لمعالجة القصور الذي يصاحب هذا 

 أهداف الدراسة : 

 يحاول الباحث من خالل هذه الدراسة الي تحقيق األهداف أدناه: 

 معرفة نسبة ماتم تحقيقه من أهداف التنمية المستدامه بصورة عامة وهدف القضاء علي الفقر بصورة خاصة .0

 وذلك من خالل تحليل قرارات األمم المتحده المنشوره.
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الوقوف علي مدي تأثيرجائحة كرونا علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة بصورة عامة وهدف القضاء علي  .5

 الفقر بصفه خاصه.

 قبل الجائحة وأثناء وبعد الجائحة .مقارنة نسب التقدم في تحقيق هدف القضاء علي الفقر  .0

 آلية  لمعالجة والحد من آثارجائحة كورونا علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.محاولة إيجاد  .0

 مساعده الباحثيين والمهتمين في مجال مكافحة الفقر في تقديم إطار تقييمي وتحليلي لمعوقات التنمية المستدامه .2

 .وأهدافها

 :منهج الدراسة

ات والمعلومات الدولية المترجمة في مجموعة من مؤشرات عتماد على منهج التحليل الكيفي لمجموعة من البيانإلاتم  

ثار المترتبة على قدرة اآلتوقع  لكوكذ(،(  COVID -02) تقيس أهداف التنمية المستدامة في ظل جائحة كورونا

 إضافة الي مؤشرات قياس الفقر وتحليلها. .(هدافاألالدول العربية على تحقيق هذه 

  : هيكل الدراسة

  :ة محاور كما يليالثالدراسة إلى ثتم تقسيم 

 ، الفقر )مفهومه ، مستوياته ، طرق قياسه(. (هدافألبعاد و األالمفهوم، ا)ول: التنمية المستدامة األالمحور 

 .المحور الثاني: عرض أهم مؤشر ات التنمية المستدامة 

 .(02COVID) التنمية المستدامة وجائحة كورونا المحور الثالث:

 )المفهوم، األبعاد واالهداف( : التنمية المستدامه  .1

 مفهوم التنمية المستدامة
تعبر " التنمية" عن عملية تعبئة لكافة إمكانات كل دولة لتحقيق أهداف لمجمل المجتمع وفئاته، أما اسباغ وصف 

كولوجي، و ياألتقبل التوقف أو التراجع أمام أخطاء التخطيط ومفاجآت النظام  الالمستدامة على التنمية فيشير الى أنها 

 .جيال التاليةألاالضغوط على الموارد، وتهميش حق 

على أنها التنمية التي تلبي  احتياجات الحاضر ( Sustainable Development)  يمكن تعريف التنمية المستدامة

على تلبية احتياجاتها. ويتطلب تحقيق التنمية المستدامة بذل جهود عالمية ً واقليمية  قادمةجيال الألابقدرة  خلدون أن ت

 .متضافرة لبناء مستقبل أفضل للبشر 

 أبعاد التنمية المستدامه: 

 :البعد البيئيأوالً: 
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هتمام بإدارة المصادر الطبيعية وهو العمود الفقري للتنمية المستدامة حيث أن تحركاتنا وبصورة اإلأن البعد البيئي هو 

ستنزاف البيئي هو أحد العوامل إلارضية. وعامل ألارئيسية تركز على كمية ونوعية المصادر الطبيعية على الكرة 

دارة المصادر الطبيعية لسنوات قادمة عديدة إلالتي تتعارض مع التنمية المستدامة، لذلك نحن بحاجة إلى معرفة علمية 

 .بطة مع إدارة نظام البيئة للحيلولة دون زيادة الضغوطات عليهامن أجل الحصول على طرق منهجية تشجيعية ومتر

 جتماعي:إلاالبعد ثانياً :

ي فالة حقه فنشطة مع كاألها جميع اللنسان الطبيعي في العيش في بيئة نظيفة وسليمة يمارس من خاإلوهو حق  

مأوى،  )ساسية ألجتماعية، يستثمرها بما يخدم احتياجاته اإلنصيب عادل من الثروات الطبيعية والخدمات البيئية وا

ص فر من ودون تقليل (عمل، ترقية...)معيشته مستوي حتياجات المكملة لرفع إلعن ا الً فض (طعام، ملبس، هواء...

 .جيال القادمةألا

 

 قتصادي: إلاالبعد ثالثاً :

في  واستنزاف لمواردها يؤديأوينبع من أن البيئة هي كيان اقتصادي متكامل باعتبارها قاعدة للتنمية وأي تلويث لها 

ن قتصادي بعيد المدى لحل المشكالت مإلايجب أخذ المنظور  النهاية إلى إضعاف فرص التنمية المستقبلية لها، ومن ثم

 (001،صفحة  2006صالحي، ) .أجل توفير الجهد والمال والموارد

  :أهداف التنمية المستدامة

أهداف التنمية المستدامة هي أهداف مترابطة وغالبا النجاح في تحقيق هدف بعينه في معالجة موضوع محدد يؤدي 

 .إلى تحقيق األهداف أخرى

،الصفحات  5101)عثمان و أبو زنط،  فيما يليخص لتحقيقها تتلللتنمية المستدامة مجموعة من األهداف التي تسعى 

01-00) 

 .الفقر، بجميع أشكاله في كّل مكان القضاء على .0

 .الجوع، وتوفير األمن الغذائي، والتغذية المحّسنة، وتعزيز الزراعة المستدامة القضاء على .5

 .بأنماط عيش صحيّة وبالرفاهية، في جميع األعمار ضمان تمتّع الجميع، .0

 .لمنصف، والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميعوا التعليم الجيّد ضمان .0

 .المساواة بين الجنسين، وتمكين كّل النّساء والفتيات تحقيق .2

 .توافر المياه، والصرف الصحي، للجميع ضمان .2

 .خدمات الطاقة الحديثة، الموثوقة والُمستدامة ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة، على .1



 

3034 
 

االقتصادي، المّطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق النمو  تعزيز .8

 .للجميع

 .قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والُمستدام، وتشجيع االبتكار بنى تحتية إقامة .2

 .المساواة داخل البلدان، وفيما بينها الحدّ من انعدام .01

 .لمستوطنات البشرية، شاملة للجميع، وآمنة وُمستدامة، وقادرة على الصمودالمدن وا جعل .00

 .ُمستدامة أنماط استهالك وإنتاج ضمان وجود  .05

 .اتّخاذ إجراءات عاجلة، للتصدّي لتغيّر المناخ وآثاره .00

 .المحيطات والبحار والموارد البحرية، واستخدامها على نحو ُمستدام؛ لتحقيق التنمية الُمستدامة ِحفظ .00

 .وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام النظم اإليكولوجية البرية حماية .02

 والمؤسسات. والعدل السالم  .02

 من أجل التنمية المستدامة الشراكة العالمية تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط  .01

 أهداف التنمية المستدامة: نظرة نقدية
ضّمنها الوثيقة، خصوصا وهي تحوي شعارات حالمة وأهدافا ال يوجد جدٌل يُذكر حول أهميّة القضايا التي تت

 :انتقادان رئيسان –من وجهة نظري  –إال أّن هناك  سامية؛

 :غير واقعية أهداف

ال أظّن أحدا يصدّق أّن مشكلة الفقر )الهدف األّول، والتي يعاني منها العالم منذ القدم( سيتّم القضاء عليها بحلول عام 

 .الهدف وذكر )الحدّ من( بدل )القضاء على( إن كانت هناك جديّة في ذلك تعديل صياغة بهم،. وكان األولى 5101

 :البعد السياسي إهمال

على سبيل المثال(،  التقّشف أو السياسات الدوليّة )سياسات البنك الدولي وشروط سواء سياسات الدول والحكومات،

 .واضح، وال يُمكن تحقيقها دون توافق سياسيّ لها بعدٌ  فالكثير من المشاكل المذكورة في األهداف،

المعاني )السالم مثاال(، وإهمال أّن الدول المستهدفة بالشكل  مصطلحات غير محّددة ويرتبط بهذا األمر، استخدام

 .الضرورّي للتنمية، فال تنمية دون استقرار االستقرار األكبر، بهذه األهداف هي في الحالة تحت الصفر، لغياب
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 األساسيه:وهنا يمكن التركيز علي الهدف األول ) القضاء علي الفقر( بإعنبار أنه من ضمن متغيرات الدراسه 

 القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان:الهدف األول : 

س حاليا وهو يُقا 5101القضاء على الفقر المدقع للناس أجمعين أينما كانوا بحلول عام ويندرج تجته هدفاً فرعياً وهو 

 دوالر في اليوم. 0.21بعدد األشخاص الذين يعيشون بأقل من 

نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الدولي، بحسب الجنس،  ويندرج أيضاً تحته مجموعه من المئشرات منها ،

 )والعمر، والوضع الوظيفي، والموقع الجغرافي )حضري/ ريفي

يعيشون دون خط الفقر الدولي على أنه النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون بأقل يتم تعريف مؤشر نسبة السكان الذين 

  0.21فقد تم تحديد خط الفقر الدولي الحالي ب 5100دوالر أميركي باليوم بحسب األسعار الدولية للعام  0.21من 

 2.21ر وأخري تعتمد دوال 0.51، وهناك دول تعتمد  5100دوالر اميركي باليوم بحسب األسعار الدولية للعام 

 دوالراً كخطاً للفقر ، ويختلف تحديد خط الفقر من دولة ألخري حسب دخول األفراد والوضع اإلقتصادي للدولة.

 تعريف الفقر وطرق قياسه:

يعرف الفقر بأنه عدم القدرة على الحفاظ على المستوى األدنى من المعيشة، كما يعرف بغياب الحد األدنى من الدخل 

ارد لتلبية الحاجات األساسية، ويشير الفقر بشكل عام إلى مستوى غير مقبول من األوضاع المعيشية إلى وضع أو المو

 .يتسم بالحرمان من موارد، أو قدرات تعتبر ضرورية لحياة بشرية كريمة

 :طرق قياس الفقر 

 :هما يقاس الفقر بطريقتين

 :المطلقة طريقةال1. 

الضروري الذي يجب على كل فرد احرازه لتحقيق مستوى معيشي معقول )حد وتضع حداً أدنى لمستوى الدخل 

 .الفقر( ويصف كل من يقع دون ذلك بالفقير

 :النسبية طريقةال .2

تتعامل مع الفقر النسبي والذي يربط خط الفقر بمعدل توزيع الدخل بين السكان، بحيث يتم تعريف األفراد الذين 

 .ع ما بأنهم فقراءمن سكان مجتم %52-51يشكلون أفقر 

 لقياس الفقر مثل:أخرى وإتجاهات وهناك طرق 

  :المعيار المالي االتجاه األول،

 .يستخدم معايير مالية كدخل الفرد ومستوى انفاقه االستهالكي وهو االتجاه السائد في قياس الفقر

 :المعيار اإلجتماعي االتجاه الثاني،
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نقصهما، أو غيابهما نتائج مباشرة النتشار الفقر. ويعتبر االتجاه األول المعيار عاية الصحية والتعليم باعتبار رمثل ال

المالي من أهم الطرق المتبعة لقياس الفقر والذي يعتمد على مستوى االنفاق واالستهالك كمقياس، أو مؤشر للفقر، أو 

 .باالعتماد على مستوى الدخل كمقياس للفقر

أو مستوى انفاقه عن الحد األدنى الالزم لتلبية حاجاته األساسية، ويطلق على الحد ويعتبر الفقير هو الذي يهبط دخله، 

 .األدنى هذا مصطلح خط الفقر وهو يختلف من مجتمع آلخر ومن وقت ألخر

 حقائق وأرقام عن الفقر : 

من  في المائة 01مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر الدولي، وكان حوالي  102، كان أكثر من 5102في عام 

سكان العالم )ما قبل الجائحة( يعيشون في فقر مدقع ويكافحون من أجل تلبية االحتياجات األساسية مثل الصحة 

عاًما في  00و  52امرأة تتراوح أعمارهن بين  055والتعليم والحصول على المياه والصرف الصحي. كان هناك 

مليون طفل معرضين لخطر االستمرار في العيش  021رجل من نفس الفئة العمرية، وأكثر من  011فقر مقابل كل 

 .5101في فقر مدقع بحلول عام 

 0.21مليون شخص على أقل من  100من سكان العالم أو  ٪01، عاش 5102وفقًا ألحدث التقديرات، في عام 

 .دوالًرا أمريكيًا في اليوم

 05معدالت الفقر المدقع، حيث يعيش ومن المتوقع أن يشهد جنوب آسيا وأفريقيا وجنوب الصحراء أكبر زيادة في 

 .مليون شخص على التوالي تحت خط الفقر الدولي نتيجة لهذا الوباء 52مليون و 

في المائة  00.0انخفضت نسبة العمال الذين يعيشون في فقر مدقع في العالم بمقدار النصف خالل العقد الماضي: من 

 .5102في المائة في عام  1.0إلى  5101في عام 

في المائة من سكان العالم سيظلون يعيشون في فقر  2، أشارت التوقعات األساسية إلى أن 02-قبل جائحة كوفيدحتى 

مليون شخص  11بدفع أكثر من  تداعيات الوباء ، دون تحقيق هدف القضاء على الفقر. وتهدد5101مدقع في عام 

 .إلى هوة الفقر المدقع

يعيش واحد من كل خمسة أطفال في فقر مدقع، ويوجد تداعيات لآلثار السلبية للفقر والحرمان في السنوات األولى 

 .يمكن أن تستمر مدى الحياة

شخص  من أي شكل من أشكال الحماية  لياراتم 0حوالي  -في المائة من سكان العالم  22، لم يستفد 5102في عام 

 .االجتماعية

  :لرصد الفقر ساس المنطقياأل

 التنمية العالمية وأيضا على خطة التنمية القومية للعديد من البلدانطة هي مسألة مهمة على خإن مسألة رصد الفقر 

د أصدر البنك الدولي أولى تقديراته العالمية المتعلقة بالفقر في البلدان النامية من أجل تقرير التنمية العالمية للعام وق

http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/07/E_Infographic_01.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/07/E_Infographic_01.pdf
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( 0220)رافاليون، دات، فان دي وال بلد  55سر في الاباستخدام بيانات مسوح  (0221البنك الدولي ):الفقر  0221

ً ومنذ ذلك الحين حصل تو الدخل األسري واإلنفاق ولدى البلدان التي أخذت تعتبر مسوح في عدد ملحوظا  سعا

مجموعة بحوث التنمية الخاصة بالبنك الدولي قاعدة بيانات يتم تحديثها كلما توفرت البيانات الجديدة )وبالتالي قد 

 ل عام الفقر كتحتوي علي أحدث البيانات أو النسخ المنقحة( كما أن المجموعه تدير إعادة تقييم كبيرة للتقدم تجاه 

PovcalNet  اميركي  الردو (0.0-0.2)هي أداة حاسوبية تفاعلية تسمح للمستخدمين بمطابقة تقديرات الفقر هذه

قليمي والقومي، كما تسمح لهم باحتساب قياسات إلرقام الدولية القابلة للمقارنة على المستوى العالمي واألاباليوم هذه 

إن البوابة االلكترونية للبيانات الخاصة بالفقر والمساواة تؤمن النفاذ  ،خطوط الفقرالفقر للمجموعات القومية ولمختلف 

اإلستخدام مع المخططات والخرائط التفاعلية التي تتّصور تو ّجهات مؤشرات  لقاعدة البيانات ولوحات المتابعة السهلة

ية إلى جنب والتقديرات الدولالي خطوط الفقر جنباً الي جنب  الفقر وعدم المساواة لمختلف المناطق والبلدان أستناداً 

لية إلي والتقديرات الدولوحات متابعة البلدان تو ّجهات في قياس حجم الفقر استنادا وتعرض  القابلة للمقارنة كما 

 .وتتطابق معها PovcalNet والتي تصدرها شبكةالقابلة للمقارنة 

 الدول العربية : عرض مؤشرات التنمية المستدامة في 

حسب تحليل الجدول أدناه يظهر أن المنطقة العربية متأخرة جداً في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامه 

األساسية من ناحية كمية مثل  ) أألهداف المعنية بالمساواة بين الجنسين، وفقر الدخل، وتغطية الرعاية الصحية، 

 من، واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية، واإلستهاتك واإلنتاج، وتغير المناخ(.والحماية اإلجتماعية، والسالم واأل

 

 ( يوضح أهم مؤشرات التنمية المستدامة في الدول العربية0جدول )

ً  الدولة  تصنيف المؤشر العالمي  الترتيب عربيا

 دولة ( 025)من 

 1نتيجة المؤشر )من 

 ( 011الي 

 71.1 20 0 الجزائر 

 70.0 20 5 تونس 

 69.7 22 0 اإلمارات

 69.1 15 0 المغرب 

 68.8 12 2 البحرين

 68.7 80 2 األردن

 67.9 80 1 عمان 
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 66.3 20 8 قطر

 66.2 25 2 مصر 

 65.7 20 01 لبنان 

 64.8 28 00 السعودية

 63.5 012 05 الكويت

 60.8 001 00 العراق

 58.1 050 00 سوريا

 53.7 000 02 اليمن

 53.3 000 02 مورتانيا

 53.0 001 01 جزر القمر

 51.4 008 08 جيبوتي

 

 ..باستثناء: السودان، فلسطين، ليبيا، الصومال 5102المصدر: تقرير أهداف التنمية المستدامة 

 

الطريق درجة أو أكثر مما يعني أنها قد قطعت حوالي ثلثي  22خمس دول كقيادات إقليمية بمجموع  5102برزت في عام 

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وهذه الدول هي "الجزائر واإلمارات والمغرب وتونس واألردن"، وتخلفت ثالثة دول عن 

من أهداف التنمية المستدامة وهي "جزر القمر واليمن والصومال". وستحتاج هذه الدول % 21الركب حيث حققت أقل من 

الشركاء اإلقليميين والدوليين لضمان عدم تخلفها عن الركب العالمي في مجال  إلى جهود هائلة على الصعيد المحلي ومن

 .المستدامة التنمية

 التنمية المستدامة وجائحة كورونا 

عتيادي والحياة اليومية العامة في جميع أنحاء العالم. وفي إطار إلاقتصادي إلاإلى تعطيل النشاط  02-أدت جائحة كوفيد

م الرعاية داء السليم لنظااألخذت العديد من حكومات العالم تدابير صارمة لمنع تفشي الوباء، ولضمان التصدي لهذا الوباء، ات

ل عماألق االكثر ضعفا. ومع ذلك، فبسبب تزايد حالة عدم اليقين والضعف الناجم عن إغألالصحية وحماية الفئات ا

نتاج إلاجل وشيكة من حيث انخفاض ألقتصادية قصيرة اإلثار ااآلحتواء، فإن إلالتجارية، وفرض قيود السفر وتدابير ا
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أكبر من أن تنحصر في أزمة صحية،  02-إن جائحة كوفيد .رباح بشكل يؤدي إلى ارتفاع معدل البطالةألاستثمارات وإلوا

والفئات  ءهاجمت قلب المجتمعات واقتصاداتها. وتشير الوقائع إلى أن الفقرا والتفهي كارثة إنسانية تؤدي إلى تغيرات وتح

ا قتصادية للفيروس في جميع أنحاء العالم، ممإلجتماعية والصحية واإلثار اآلالمحرومة هم الذين يتكبدون بشكل أكبر عبء ا

مم المتحدة أن ما يقرب من نصف ألاتقدر   ,)UNDESA 5151جية عاجلة وفعالة )اليستوجب وضع تدابير وقائية ع

خرى الناجمة عن تفشي الوباء. وتشير أحدث قتصادية األثار اإلآلاقتطاعات وإلاعمال العالم قد يفقدون وظائفهم بسبب 

بخصوص آفاق النمو أن العالم قد دخل في حالة ركود بمستوى أسوأ  5150و  5151توقعات صندوق النقد الدولي لعامي 

حيث  (%10)لنامية بنسبة قتصادات الناشئة واإلكما أنه من المتوقع أن تنكمش ا  )، Georgieva ,5151)5118من أزمة 

قتصادي للوباء كبيرا ،وسيكون التأثير اإل 5151في عام  %-( 5.5)من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي

مليون  02بـ 02-، ستهوي جائحة كوفيدلميقتصاد العاإلمم. وفقا لتوقعات األلفراد والمجتمعات واألجتماعية لعلى الحياة اإل

جتماعية والدول العربية غير محصنة ضد موجات الصدمات اإل .5151حافة الفقر المدقع بحلول نهاية عام شخصا إلى 

خرى حول العالم، شهدت آثار جماعية سلبية و ألقتصادية الناجمة عن الجائحة وكما هو الوضع في العديد من البلدان اواإل

ثرت بشكل سلبي على جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة. مفرطة لهذا الفيروس على اقتصاداتها ومجتمعاتها. والتي أ

  :- تيآلوالتي يمكن حصرها في ا

ل الصدمات المتزامنة، بما في ذلك انخفاض في الطلب التتسبب الجائحة في اضطرابات اقتصادية هائلة في المنطقة من خ

ن عالمية وانخفاض ثقة المستهلكين والمستثمريسل القيمة الالالمحلي والخارجي وانخفاض أسعار النفط وتعطل التجارة وس

حصائية لطلب العالمي، انخفضت أسعار السلع وأحجامها. مع اتساع التفاوتات اإل  فاضاوتشديد الظروف المالية. بسبب انخ

ئتمان س والقروض متعثرة التسديد والحصول على اإلالفإلا التسيما فيما يتعلق بحاالوأوجه الهشاشة المالية البدائية 

وباء كورونا، من المتوقع  آلثارولية ألبحسب التقديرات ا ، ماتزألقتصادات النامية بشكل كبير بسبب اإلازدادت ضعف ا

وروبية أل. مع اتساع رقعة هذا الوباء في الدول االرمليار دو 05ما ال يقل  2020أن تخسر المنطقة العربية في عام 

أن  نخفاض أسعار النفط، يخشىإلونتيجة آللثار المضاعفة )قتصادات الكبرى، إلن امريكية وغيرها مأليات المتحدة االوالو

نخفاض الشديد في أسعار إلأدى انتشار وباء كورونا إلى استمرار ا (.- 5151سكوا، تزداد خسائر الدخل في المنطقة (اإل

ادات نفطية قيمتها رالمنطقة العربية إينخفاض حدة نتيجة لحرب أسعار النفط، مما أدى إلى خسارة إلاالنفط. وازداد هذا 

 221.وإذا بقيت أسعار النفط على حالها، فستخسر المنطقة  5151ول ألس ال السداالتقريبا خ الرمليار دو 01الصافية نحو 

خسائر ب رباح التي تجنيها الدول المستوردة للنفط في المنطقة من هذه األسعار ضئيلة مقار نةألتقريبا كل يوم، وا الرمليون دو

قتصاد العالمي، من المتوقع أن تنخفض صادرات المنطقة العربية إلافعل تباطؤ   )  .1515UNDPالدول المصدرة )

ارية الشركات والصناعات المعتمدة على التصدير. ومن المتوقع أن تخسر ر، مما سيهدد استمالرمليار دو 58بمقدار
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. ويخشى أن تكون البلدان التي تعتمد على التعريفات الرار دوملي 8.0حكومات المنطقة إير ادات جمركية تصل إلى 

 .5151سكوا، اإل ثار المالية ا من هذه اآلرررادات الحكومية أكثر البلدان تضيالجمركية كمصدر هام إل

 تقدير التأثير قصير المدي لجائحة كورونا علي الفقر العالمي :

 

نتيجة وباء كورونا يمكن أن يؤدي الي زيادة نسبة الفقر ألول مرة  %2اإلنكماش نسبياً في دخل الفرد أو األستهالك بنسبة 

 هو عام األساس : 5108وذلك بإعتبار أن عام  ، ويمكن توضيح ذلك من خالل الجدول أدناه 0221منذ العام 

 زيادة الفقر العالمي في ظل إنحفاض الدخل واإلستهالك نتيجة لجائحة كورونا  نسبة ( يوضح5جدول )

 

نسبة األفراد ذوي الدخل 

دوالر والذين يعيشون  2.2

 في الفقر

نسبة األفراد ذوي الدخل 

دوالر والذين يعيشون  0.5

 في الفقر

نسبة األفراد ذوي الدخل 

دوالر والذين يعيشون  0.2

 % في الفقر

 بنسبة إنخقاض الدخل 

02.5% 51.1% 00.5% 2% 

02.8% 58.1% 05.2% 01% 

21.2% 00.1% 02.1% 02% 

 5108الوضع الراهن  01.0% .52% 00.2%

  Chris Hoy, 2 Andy Sumner and Eduardo Ortiz-Juarez3 1المصدر: 

( ، يمكن أن 5108في المائة والقياس إلى آخر سنة متاحة ) 2من الجدول أعاله يتضح أن في ظل هذا االنكماش بنسبة 

دوالر أمريكي في اليوم بمقدار نقطة مئوية واحدة ، بينما يبلغ عند األفراد  0.2يزيد معدل الفقر لألفراد ذوي الدخل 

أما في حالة نقطة مئوية.  5 - 0.2دوالر أمريكي في اليوم  بين  2.2 دوالر أمريكي في اليوم و 0.5الذين دخلهم بين 

في المائة 01 إنكماش الدخل واإلستهالك بنسبة   

نقاط مئوية حسب خط الفقر ، بينما في السيناريو األكثر  0-5 يمكن أن يتراوح االرتفاع في معدالت عدد الفقراء بينف 

ً تطرفًا  نقطة  في المائة 2 الي يمكن أن تقترب الزيادة في الفقر  حيث في المائة 51انكماش الدخل بنسبة هو   ، وحدوثا

لخط الفقر 0.2 دوالر أمريكي في اليوم ، وما بين 1 و 8 نقاط مقابل 0.5 دوالر أمريكي في اليوم و2.2 دوالر 

 أمريكي / يوم  ، على التوالي.

 علي التوالي  %51، و 01، 2الة إنحفاض الدخل بنسب زيادة عدد الفقراء )بالمليون( في حأما الجدول التالي فيوضح 
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 علي التوالي( %51، 01، 2( يوضح عدد الفقراء بالمليون في حالة إنخفاض الدخل واإلستهالك بنسب )0جدول )

نسبة األفراد ذوي الدخل 

دوالر والذين يعيشون  2.2

 في الفقر

نسبة األفراد ذوي الدخل 

دوالر والذين يعيشون  0.5

 في الفقر

 0.2نسبة األفراد ذوي الدخل 

دوالر والذين يعيشون في الفقر 

% 

 إنخقاض الدخل بنسبة 

 %2 )مليون( 800.0 5.100.8 0.022.2

0.250.0 5.012.2 201.8 01% 

0.122.0 5.012.2 0.018.0 02% 

 5108الوضع الراهن  122.5 0.828.2 0.512.8

  Chris Hoy, 2 Andy Sumner and Eduardo Ortiz-Juarez3 1المصدر: 

 

في إزدياد مقارنة بالنصف األول من  5108عدد الفقراء حول العالم في الوضع الراهن يتضح من الجدول أعاله أن 

حالة  مليون في 002الي  82هذا مع ثبات العوامل األخري،  اي أن الزياده في عدد الفقراء تعادل مابين  5101العام 

ستكون الزيادة في عدد الفقراء  %01، اما في حالة اإلنخفاض في الدخل الي  %2إنخفاض الدخل واإلستهالك بنسبة 

 مليون. 281الي  051فتبلغ الزياده بين  %51مليون ، وفي حالة اإلنخفاض الي  581الي  081بين 

ّي جائحة كورونا، وعدد الفقراء الذ ين يسقطون في براثن الفقر المدقع بسبب تقديرات عدد الفقراء قبل تفش 

 الجائحة:

تم إختيار سنة األساس ( و5102، 1085، 5101، 5102، 5102يمكن عرض إحصائيات الفقر للسنوات )هنا 

 (.5101-5102بإعتبار أنها السنة األولي لبداية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ) 5102

 0.2في دول العالم بإستخدام خط فقر  5102( يوضح إحصائيات ونسب الفقرللعام 0جدول )

نسبة المسح 

 )حجم العينه(%

عدد الفقراء 

حول العالم 

 )بالمليون(

 

عدد سكان 

العالم حسب 

المنطقة 

 )بالمليون(

عدد السكان الذين 

يكون معدل دخلهم 

 0.21أقل من 

 دوالر %

خط الفقر 

 يوم -دوالر

 المنطقة
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آسيا شرق   0.21 5.12 5.108.58 05.18 21.28

 والباسفيك

 أوربا ووسط آسيا  0.21 0.20 082.08 1.02 82.11

أمريكا الالتينية   0.21 0.22 201.85 55.80 20.20

 والكاريبي

الشرق األوسط   0.21 0.58 028.50 02.10 11.00

 وشمال أفريقيا

دول أخري ذات   0.21 1.10 0.180.01 1.20 20.00

 دخل عالي 

بيانات االستطالع منخفضة جدًا وبالتالي اليتم حساب  50.21

 النتائج  

 

 جنوب آسيا 0.21

أفريقيا )   0.21 00.22 222.02 001.21 15.81

الصحراء 

 الصغري(

المجموع الكلي   0.21 01.00 1.008.22 100.22 10.22

 حول العالم

   www.worldbank.org/PovcalNet/povDuplicateWB.aspxالمصدر:               

 0.2في دول العالم بإستخدام خط فقر  2510( يوضح إحصائيات ونسب الفقرللعام 5جدول )

نسبة المسح 

 )حجم العينه(%

عدد الفقراء 

حول العالم 

 )بالمليون(

 

عدد سكان 

العالم حسب 

المنطقة 

 )بالمليون(

عدد السكان الذين 

يكون معدل دخلهم 

 0.21أقل من 

 دوالر %

خط الفقر 

 يوم -دوالر

 المنطقة
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شرق آسيا   0.21 0.15 5.120.02 02.00 21.20

 والباسفيك

 أوربا ووسط آسيا  0.21 0.58 088.10 2.52 82.20

أمريكا الالتينية   0.21 0.11 250.11 50.20 21.15

 والكاريبي

الشرق األوسط   0.21 2.50 010.12 02.22 21.02

 وشمال أفريقيا

دول أخري ذات   0.21 1.20 0.182.80 2.20 20.12

 دخل عالي 

بيانات االستطالع منخفضة جدًا وبالتالي اليتم حساب  28.50

 النتائج   

 

 جنوب آسيا 0.21

أفريقيا )   0.21 82.00 0.155.20 051.28 85.20

الصحراء 

 الصغري(

الكلي  مجموعال  0.21 2.22 1.050.52 102.12 10.02

 العالم حول

 www.worldbank.org/PovcalNet/povDuplicateWB.aspxالمصدر: 

 0.2في دول العالم بإستخدام خط فقر  5101( يوضح إحصائيات ونسب الفقرللعام 2جدول )
نسبة المسح 

 )حجم العينه(%

عدد الفقراء 

حول العالم 

 )بالمليون(

 

دد سكان ع

العالم حسب 

المنطقة 

 )بالمليون(

عدد السكان الذين 

يكون معدل دخلهم 

 0.21أقل من 

 دوالر %

خط الفقر 

 يوم -دوالر

 المنطقة

http://www.worldbank.org/PovcalNet/povDuplicateWB.aspx
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شرق آسيا   0.21 0.00 50.128.5 02.52 01.21

 والباسفيك

 أوربا ووسط آسيا  0.21 00.0 22.021 01.2 20.82

الالتينية أمريكا   0.21 11.0 50.201 10.50 02.21

 والكاريبي

الشرق األوسط   0.21 00.2 50.080 02.50 08.28

 وشمال أفريقيا

دول أخري ذات   0.21 28.1 08.122.0 02.1 05.85

 دخل عالي 

بيانات االستطالع منخفضة جدًا وبالتالي اليتم حساب  11.50

 النتائج    

 

 جنوب آسيا 0.21

أفريقيا )   0.21 08.00 02.0.121 21.005 20.80

الصحراء 

 الصغري(

المجموع الكلي   0.21 2.51 11.212.1 1.222 80.10

 حول العالم

 www.worldbank.org/PovcalNet/povDuplicateWB.aspxالمصدر: 

 0.2في دول العالم بإستخدام خط فقر  5108( يوضح إحصائيات ونسب الفقرللعام 1جدول )
نسبة المسح 

 )حجم العينه(%

عدد الفقراء 

حول العالم 

 )بالمليون(

 

عدد سكان 

العالم حسب 

المنطقة 

 )بالمليون(

عدد السكان الذين 

يكون معدل دخلهم 

 0.21أقل من 

 دوالر %

خط الفقر 

 يوم -دوالر

 المنطقة

http://www.worldbank.org/PovcalNet/povDuplicateWB.aspx
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شرق آسيا   0.21 08.0 10.180.5 20.50 01.21

 والباسفيك

 أوربا ووسط آسيا  0.21 11.0 22.025 52.2 00.82

أمريكا الالتينية   0.21 28.0 52.202 00.50 10.82

 والكاريبي

الشرق األوسط   0.21 10.1 10.081 22.51 82.21

 وشمال أفريقيا

دول أخري ذات   0.21 21.1 21.011.0 22.2 81.08

 دخل عالي 

بيانات االستطالع منخفضة جدًا وبالتالي اليتم حساب  82.50

 النتائج  

 

 جنوب آسيا 0.21

أفريقيا )   0.21 02.01 00.0.118 22.002 22.25

الصحراء 

 الصغري(

المجموع الكلي   0.21 غير محدد 22.220.1 222.215 00.28

 حول العالم

 www.worldbank.org/PovcalNet/povDuplicateWB.aspxالمصدر: 

 0.2في دول العالم بإستخدام خط فقر  5102( يوضح إحصائيات ونسب الفقرللعام 8جدول )
نسبة المسح 

 )حجم العينه(%

عدد الفقراء 

حول العالم 

 )بالمليون(

 

دد سكان ع

العالم حسب 

المنطقة 

 )بالمليون(

عدد السكان الذين 

يكون معدل دخلهم 

 0.21أقل من 

 دوالر %

خط الفقر 

 يوم -دوالر

 المنطقة

http://www.worldbank.org/PovcalNet/povDuplicateWB.aspx


 

3046 
 

شرق آسيا   0.21 1.22 12.120.5 20.02 82.28

 والباسفيك

 أوربا ووسط آسيا  0.21 10.0 80.020 12.2 00.81

الالتينية أمريكا   0.21 12.0 50.205 18.50 80.82

 والكاريبي

بيانات االستطالع منخفضة جدًا وبالتالي اليتم حساب  01.20

 النتائج    

 

الشرق األوسط   0.21

 وشمال أفريقيا

دول أخري ذات   0.21 21.1 22.012.0 21.2 81.01

 دخل عالي 

20.50 
بيانات االستطالع منخفضة جدًا وبالتالي اليتم حساب 

 النتائج

 

 جنوب آسيا 0.21

بيانات االستطالع منخفضة جدًا وبالتالي اليتم  00.00

 حساب النتائج     

 

أفريقيا )   0.21

الصحراء 

 الصغري(

المجموع الكلي   0.21 غير محدد غير محدد غير محدد 58.20

 حول العالم

 www.worldbank.org/PovcalNet/povDuplicateWB.aspxالمصدر: 

 

 ( : 8الي  0مالحظات علي الجداول من )

شرق آسيا دوالر في اليوم لعدد من القارات وهي )  0.21( ب 5102الي  5102تم تحديد خط الفقر للسنوات من )

أوربا  يا، أمريكا الالتينية والكاريبي،، أفريقيا ) الصحراء الصغري(، جنوب آسيا، الشرق األوسط وشمال أفريقوالباسفيك

دوالر  0.21ن خط الفقر وعدد السكان الذين هم د نسبة ووسط آسيا، و دول أخري ذات دخل عالي( ، وقد لوحظ أيضاً أن

http://www.worldbank.org/PovcalNet/povDuplicateWB.aspx
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......  5101للعام  %2.51ثم الي  5102للعام  %2.22الي  5102في العام  %01.00في تناقص ) من  في اليوم

ين ( حيث كانت نسب الفقر تتراوح مابوالصحراء الصغري القارات فقراً في كل السنوات هي )أفريقيا رالخ( ، وأن أكث

بأفريقيا حيث يتراوح عدد من الفقر في العالم  %21( وهذا يدل علي أن مايقارب ال %01.02الي  00.22%)

الي  100.22 عالم يتراوح مابين )( حيث أن العدد الكلي للفقراء حول ال 002.22الي  001.21الفقراء بها مابين )

ويرجع ذلك لعوامل كثيرة منها علي سبيل المثال ) نقص التعليم ، الصحة الجيدة ، وشح المياه .... الخ( ، ( 222.215

 .أمريكا الالتينية والكاريبي وتلي قارة أفريقيا من حيث الفقر الشرق األوسط وشمال أفريقيا ثم 

 كورونا علي مستويات الفقر العالمي( يوضح أثر جائحة 0شكل )

 

 www.worldbank.org/PovcalNet/povDuplicateWB.aspxالمصدر: 

نسبة ( ألهداف التنمية المستدامه قد كانت 5101-5102سنة األساس ) 5102من الشكل أعاله يتضح أنه في عام 

 %8.2، %2، %2.2و )فقير حول العالم ،  100.822( اي مايعادل 1.008.22من عدد سكان العالم ) %01الفقر 

( علي التوالي ، وبذلك كانت نسب 5102، بداية العام  5108،، 5101، 5102( علي التوالي لألعوام )8.0%، 

الفقر في  نسبة بداية جائحة كورونا فقد بدأت) 5102سنوياً ، أما في العام  %1.2الفقر في تدني مستمر بمقدار 

)أثناء الجائحة( بدأت 5151، كذلك من المالحظ أنه في العام %1.2بدالً عن  %1.0حيث بلغت النسبة  نقصان ال

)بداية الجائحة(. مما يؤدي الي  5102عن العام  %1.2( بزيادة بلغت %8.1النسبة تعاود اإلرتفاع حيث بلغت )

 (.101.101)( الي 222.215)ء من زيادة عدد الفقرا

 

http://www.worldbank.org/PovcalNet/povDuplicateWB.aspx
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  خاتمة:
كل دول العالم اآلن تعاني من تداعيات الجائحة والتي لم تنتهي بعد وأصبحت تتحور السالالت الخاصة بالفايروس مما 

يزيد األمر تعقيداً ، خصوصاً تلك الدول التي تعاني إقتصادياتها من هشاشه مثل دول أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينة ، 

أن جائحة إجراءات تصحيحية تخلق توازناً بين العرض والطلب حيث لذلك البد من حكومات تلك الدول من إتخاذ 

كورونا خلقت فجوة كبيرة بينهم ، وذلك بسبب لإلغالق التام والجزئي للمرافق الخاصة والحكومية وهذه السياسات من 

 وصلت وقد ت. شأنها أن تقلل من حدة الجائحة وتساعد في تقليل مستويات الفقر ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 

  الدراسة الي النتائج اآلتية:

في  %1.2تسببت جائحة كورونا في التأثير علي الدحل واإلستهالك مما أدي الي زيادة نسب الفقر بنسبة  -

 . 5151العام 

الهدف إلرتباطها ب األخري تسببت جائحة كورونا في تعطيل اإلستثمار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة -

 وذلك ألن أهداف التنمية المستدامة متداخلة ومترابطه مع بعضها البعض. األول ) القضاء علي الفقر(.

زيادة معدالت البطالة نتيجة ألغالق األنشطة التجارية والخدمية ، مما كان له من أثر فعال في زيادة معدالت  -

 الفقر.

،  %2مليون في حالة إنخفاض الدخل واإلستهالك بنسبة  002الي  82الزياده في عدد الفقراء تعادل مابين  -

مليون ، وفي  581الي  081ستكون الزيادة في عدد الفقراء بين  %01اما في حالة اإلنخفاض في الدخل الي 

 مليون. 281الي  051فتبلغ الزياده بين  %51حالة اإلنخفاض الي 

 (.0داف التنمية المستدامة ، أنظر جدول )مازالت الدول العربية متأخرة جداً في تحقيق أه -

 ضغف اإلستثمار في القطاع الصحي خصوصاً في الدول النامية )أفريقيا ودزل شرق آسيا والكاريبي(. -

في المائة من سكان العالم سيظلون يعيشون  2، أشارت التوقعات األساسية إلى أن 02-حتى قبل جائحة كوفيد -

 11بدفع أكثر من  تداعيات الوباء تحقيق هدف القضاء على الفقر. وتهدد، دون 5101في فقر مدقع في عام 

 .مليون شخص إلى هوة الفقر المدقع

 

 ه يوصي الباحث باآلتي:وبناءاً علي

http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/07/E_Infographic_01.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/07/E_Infographic_01.pdf
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جديدة للعاطلين عن العمل بسبب الجائحة وكذلك للذين يقعون في براثن الفقر وماهم دون خلق فرص توظيفية  -

 دوالر. 0.21حط الفقر العالمي 

 زيادات اإلستثمار في الفطاع الصحي لمواجهة جائحة كورونا وأي جائحة متوقعة أحري. -

 لجائحة.زيادة الدعم اإلجتماعي لألسر الفقير لتقليل حدة الفقر خصوصاً في ظل هذه ا -

فقط يمكن أن  %2تنويع مصادر الدخل لتفادي أي نقصان في مستويات الدخل ، ألن إنخفاض الدخل بمعدل  -

 مليون.  581 – 081يؤدي الي يمكن أن يؤدي الي زيادة عدد الفقراء مابين 

 ا.كورونعلي الدول ذات الدخل العالي تقديم الدعم الي الدول ذات الدخل المنخفض للخروج من تأثير جائحة  -
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