
 

 1 

ك للمجالس التنفيذية    االجتماع المشتر
/صندوق األمم المتحدة للسكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاري    ع، واليونيسف، وهيئة   ي

 
نامج األمم المتحدة اإلنمائ لتر

ن المرأة، وبرنامج األغذية العالمي  ن وتمكي  ن الجنَسي   األمم المتحدة للمساواة بي 
 2022حزيران/يونيو   3

 
 ورقة معلومات أساسية 

 
ي من أجل  

ي اإلنسان والكوكب: "عدم ترك أي أحد خلف الركب" بوصفه مبدأ للعمل المناخن
نهج متكامل نحو االستثمار المستدام فن

 
 
 كفالة مسار تحويلي للفئات األشد ضعفا

 
 المقدمة   1
 
 
 
ق طرق.   إن  ويقف عىل مفتر

ً
ي    العالم يمر بأزمة حاليا

ي العام الماض 
 
   1وف

 
ك للمجالس التنفيذية أن يواجه أكتر   العالم  ، اعتتر االجتماع المشتر

جائحة كوفيد دمرت  إذ  جيل،  منذ  التنمية  مسار  ض  يعتر االجتماعي    19-تهديٍد  االستقرار  وزعزعت  بالفعل  الهشة  الصحية  م 
ُ
ظ
ُّ
الن

الحرب2واالقتصادي  الضعف    .  واليوم، تدفع  أوجه  إىل "مفاقمة"  العالم  أنحاء  ي جميع 
األمد ف  الطويلة  اعات  والت   أوكرانيا  ي 

المندلعة ف 
ي و  واستفحال األزمات الكوكبية المتعلقة بتغّتُّ المناخ وفقدان التنوُّع البيولوجر

ً
ي الموجودة مسبقا

من خالل إضعاف األمن    التدهور البيئ 
ي وأمن الطاقة ورفاه الشعوب أكت  

.   الغذائ  ضة بشدة    3فأكت   والبلدان األخرى ذات الدخل المنخفض معر 
ً
وكان نصف البلدان األقل نموا

ي الجائحة. 
 أقل من اتجاهات ما قبل الجائحة حتر    4لمديونية حرجة حتر قبل تفش 

ً
ومع استثناءاٍت قليلة، ستظلُّ العمالة والناتج عادة

 2026عام  
 
أن ي لهذه الضغوط أن تم. بْيد 

األولوية لإلنفاق مع تقديم دعٍم  ه ال ينبغ  الحكومات من إعطاء  ا نع  ه الستهداف  لفئات  موج 
رين من الجائحة.   -الضعيفة  ، واألشخاص الذين يعانون بسبب ارتفاع أسعار السلع األساسية، والمتض  ي ذلك الالجئّي 

 5بما ف 
 
وتعريض مكاسب التنمية البشرية التي تحققت بشق األنفس للخطر،  وفي الوقت ذاته، يفضي تغيُّر المناخ وآثاره إلى زيادة حدة هذه الظروف   

التابع عن الفريق العامل الثاني    ر  د  نا أحدث تقريٍر ص  ر  حذ  ما يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة ويدفع إلى مزيٍد من حاالت النزوح والنزاع.  
من أن تغيُّر المناخ بفعل اإلنسان قد تسب ب في إلحاق خسائر وأضرار واسعة النطاق بالطبيعة  للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ  

بشكٍل غير متناسب. وأحدثت هذه الظروف مجتِمعةً واإلنسان ر المجتمعات المحلية والنُُّظم األشد ضعفاً  هوجاء تهدد    عاصفةً   ، مع تضرُّ
عدم ترك أي أحد    والمبدأ األساسي المتمثل في  تحقيق أهداف التنمية المستدامة  بإيقاع ماليين من السكان اآلخرين في براثن الفقر، ما يهدد

 خلف الركب. 
 
مزيٍد من  ؤدي الصدمات واآلثار المتعددة والمتداخلة إلى تفاقم التفاوتات المتزايدة "داخل" البلدان و "فيما بينها" وتدفع الفئات الضعيفة إلى  ت 

وضاع  تعاني من األ  ، من المتوقع أن يعيش ما يصل إلى ثلث ْي سكان العالم الذين يعانون من فقٍر مدق ع في بلدانٍ 2030وبحلول عام    الفقر.

م   ٪ من سكان العالم من إمكانية الحصول حتى على ميزةٍ  50الهشة والنزاعات والعنف وارتفاع مستويات مخاطر الكوارث.  وحالياً، يُحر 

مليار    2.2ويتلقى أقل من نصف سكان العالم خدمات الرعاية الصحية األساسية؛ وعلى التوالي، يفتقر  واحدة من ميزات الحماية االجماعية؛  

  . وعلى الصعيد العالمي، بلغ التفاوت في الدخل 6مليار شخص إلى مياه الشرب والصرف الصحي التي تُدار بطريقٍة مأمونة   4.2وشخص  
ي الوقت ذاته، ال يزال  10مستويات قياسية، حيث تكسب نسبة  

مليون شخص يفتقرون    759٪ األكت  ثراًء أكت  من نصف دخل العالم. وف 
ى.   ي أفريقيا جنوب الصحراء الكتر

 إىل أي شكل من أشكال الكهرباء، ويعيش معظمهم ف 
 

 متعددة ومتقاطعة من
ً
ي تواجه أشكاال

 لخطر اآلثار السلبية الناجمة عن   تكون المجموعات السكانية الئر
 
ضا ن واإلقصاء أكتر تعرُّ التميت 

ي والمياه والموارد الطبيعية األخرى واألصول اإلنتاجية  األزمات وأوجه عدم المساواة.  
 اعتماد المرأة عىل األراض 

 
فعىل سبيل المثال، إن

ر 
 
 النساء يتأث

 
ي أن

 بشكٍل غّت متناسب بتغّتُّ المناخ والكوارث، األمر الذي يؤدي  وعدم تكافؤ فرص الحصول عليها بّي  الجنَسّي  يعت 
ً
ن أيضا

 
Background_note-JMB-https://www.unicef.org/executiveboard/media/5396/file/2021-  - 2021ورقة معلومات أساسية لالجتماع المشترك للمجالس التنفيذية لعام  1

2021.05.24.pdf-NE   
2 2021.05.24.pdf-EN-Background_note-JMB-https://www.unicef.org/executiveboard/media/5396/file/2021 
 مجموعة األزمات العالمية التابعة لألمّي  العام لألمم المتحدة  3
، من المتوقع أن  ثلث االقتصادات فقط في  2022٪ من االقتصادات المتقدمة مستويات دخل الفرد قبل تفشي الجائحة بحلول نهاية عام 90ستعيد حوالي في حين أن ه من المتوقع أن ت  4

 األسواق الناشئة والبلدان النامية ستحذو حذوها 
5 2022-april-outlook-economic-https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world 
 ، منشور األمم المتحدة الصادر عن إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية. 2020األمم المتحدة، تقرير أهداف التنمية المستدامة  6

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf
https://www.unicef.org/executiveboard/media/5396/file/2021-JMB-Background_note-EN-2021.05.24.pdf
https://www.unicef.org/executiveboard/media/5396/file/2021-JMB-Background_note-EN-2021.05.24.pdf
https://www.unicef.org/executiveboard/media/5396/file/2021-JMB-Background_note-EN-2021.05.24.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022
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الفقر والوفيات.  ارتفاع معدالت  باألرض يعرض ُسُبل كسب عيش    7إىل  المتعلقة  الحقوق  االفتقار إىل   
 
الشعوب األصلية  وبالمثل، فإن

 الشعو أكتر   لخطر  والمجتمعات المحلية  
 
ي االعتبار أن

 
 إذا أخذنا ف

ً
ي تحتوي عىل  25ب األصلية تدير حواىلي  ، خاصة

ي األرض والتر
٪ من أراض 

ي العالم )من التنوُّ   80٪
 
ي ف

ي المتبقر ي  90ع البيولوجر
وينص التقرير    8بالوعات كربون(.   الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ٪ من أراض 

واأل  "النساء   
 
أن عىل  المناخ  بتغّتُّ  المعنية  الدولية  الحكومية  الهيئة  عن  المناخ    طفالالصادر  بتغّتُّ  ر 

ُّ
التأث لخطر   

ً
أيضا عرضة  أكت   هم 
  . النساء والحوامل والسكان األصليّي  ما بّي   التغذية، ال سي  المناخ إىل تفاقم سوء  اعات". لقد أدى تغّتُّ  .    والت  

ً
را
ُّ
واألطفال هم األشد تأث

ي فقر  مدق48حواىلي نصف األطفال ) 
 
ي البلدان المنخفضة الدخل يعيشون ف

 
ي البلدان المتوسطة الدخل  5ع مقابل  ٪( ف

 
٪ من األطفال ف

ضة "لخطر  شديٍد للغاية" من تغّتُّ المناخ )ما يقرب من نصف أطفال العا 
ي بلداٍن معر 

 
 ، يعيش مليار طفل ف

ً
يحة العليا. حاليا  لم(. من الش 

 
ل النُُّظم الغذائية مسؤوليةً كبيرة عن جودة التغذية والسالمة الغذائية وا ل تكاليف األطعمة واستدامة واألنظمة الغذائية  تتحم  لقدرة على تحمُّ

ومع ذلك، غالباً ما تفشل النُُّظم الغذائية في مراعاة االحتياجات الغذائية والتغذوية الخاصة باألطفال والمراهقين عند تحديد    الخاصة باألطفال.

ٍّ    - األطعمة التي يلزم إنتاجها ومعالجتها وتعبئتها وتسويقها. وتؤدي النُُّظم الغذائية اليوم إلى انتشار نقص التغذية   م والهزال على حد  سواء  التقزُّ

األطفال    -  بين  الغذائي  بالنظام  المرتبطة  واألمراض  والسمنة  الوزن  زيادة  معدالت  وارتفاع  واسع،  نطاق   على  الدقيقة  المغذيات  ونقص 

ائية  الغذ  والمراهقين، بينما تمثل أيضاً أكبر ضغط  منفرد على البيئة. وعلى الصعيد العالمي، ال يستفيد ماليين األطفال والمراهقين من النُُّظم

شهراً حتى الحد األدنى   23و   6في المائة( أطفال تتراوح أعمارهم بين    72التي تدعم النمو الصحي. وال يتلقى أكثر من اثنين من كل ثالثة )

رهم.  هم وتطوُّ  من النظام الغذائي المتنوع الالزم لنموٍّ
 

بشكٍل غير متناسب على النساء والفتيات، وتهدد    19- وفيدعالوة على ذلك، أثرت التأثيرات االجتماعية واالقتصادية الناجمة عن جائحة ك 

. وتزيد احتمالية فقدان النساء لعملهن بنسبة  بعرقلة التقدُّم الذي أُحِرز  مؤخراً في هذا المجال وبتعميق عدم المساواة المستمرة بين الجنس ين  
بالرجال عند توليهن  مسؤوليات الرعاية، على الرغم من زياد24 ة تمثيل النساء في األعمال األساسية مثل قطاع ي الصحة أو  ٪ مقارنةً 

وبالمثل، فإن  اعتماد المرأة على األراضي والمياه والموارد الطبيعية األخرى واألصول اإلنتاجية وعدم تكافؤ فرص الحصول    9التنظيف. 
على الصمود والتعافي من الكوارث بشد ة نتيجة عدم المساواة    كما تتأثر قدرة المرأة  عليها يعني أنها تتأثر بشكٍل غير متناسب بتغيُّر المناخ.

من األمهات واألطفال في الُخمس األفقر من األُس ر المعيشية في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة    ٪ فقط  17وتلقى    10بين الجنس ين.

بـ  الدخل من الشريحة الدنيا ما ال يقل عن ستة من التدخُّالت السبعة األس ٪ من األمهات  74اسية في مجال صحة األم والطفل، مقارنة 

 11واألطفال في الُخمس األغنى من األُس ر المعيشية. 
 

 منهجية تعالج نقاط الضعف والمخاطر المتعددة األبعاد،  
ً
ي يقودها مبدأ عدم ترك أي أحد خلف الركب حلوال

ُهج التنمية التر
ُ
ب ن

َّ
تتطل

البيئية ي اإلنسان والكوكب.   وتربط بّي  االستثمارات 
الهيئة الحكومية الدولية المعنية    12واالجتماعية ف  ويوضح أحدث تقرير  صادر عن 

كّت  عىل التنمية االقتصادية المستدامة، وتغّتُّ   فاصلة التخاذ إجراءاٍت مناخية حاسمة، مع التر
ً
 البلدان تواجه لحظة

 
 المناخ،  بتغّتُّ المناخ أن

ي ذ 
، بما ف   اإلجراءات واالستجابات المناخية تتفاعل مع العدالة  والضعف االجتماعي

 
ي سياقات األزمات. وكما يشدد التقرير عىل أن

لك ف 
 حاسمة لمعالجة  

ً
م الُمحَرز عىل مستوى المجتمع. ويكتشي اتخاذ القرارات وتنفيذها عىل نحو  شامٍل وتشاركي أهمية

ُّ
االجتماعية والتقد

ي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من دون ترك أي أحد  اآلثار المتباينة وأوجه عدم المساوا 
ي ف 

ي االستجابات، ويساهم العمل المناج 
ة ف 

الترابط القائم بين معالجة تغيُّر المناخ   2020االستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أرب  ع سنوات لعام    كما يعزز  خلف الركب.  

وثمة    ل تحسين السياسات والنُُّهج المبتكرة والشراكات وفرص التمويل.  واحتياجات الناس، وخاصةً ألولئك األشد عرضة للخطر، من خال
تريليون دوالر أمريكي    5حاجة ماسة إلى زيادة التمويل من القطاعين العام والخاص لسد فجوات التخفيف والتكيُّف التي تصل إلى أكثر من  

فوعة بتغيُّر المناخ مع استراتيجيات التنمية طويلة األجل حرصاً على  ب ْيد أن ه يجب أن تترافق اإلجراءات المد   13.   2030سنوياً حتى عام  

 
7 https://www.un.org/womenwatch/feature/climate_change/downloads/Women_and_Climate_Change_Factsheet.pdf 

 
 2022يُّر المناخ، الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغ 8
 مؤشر المعايير االجتماعية الجنسانية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  9

 2022لجنة وضع المرأة؛ هيئة األمم المتحدة للمساواة بّي  الجنَسّي  وتمكّي  المرأة،  10
جُّ بِـ  منظمة الصحة العالمية، "البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية:  يفتقر نصف العالم إلى الوصول إلى الخدمات الصحية األساسية، وال يزال  11 مليون شخص في الفقر الُمدق ع   100يُز 

lacks-world-the-half-who-bankand-world-2017-12-https://www.who.int/news/item/13-، 2017بسبب النفقات الصحية'، طوكيو، كانون األول/ديسمبر 

healthexpenses-of-because-poverty-extreme-into-pushed-still-million-100-services-health-essential-to-ccessa> :19؛، تاريخ االّطالع  
 .   2021تموز/يوليو 

لجنَسّي  وتمكّي  جميع النساء والفتيات، والتنفيذ الكامل والفاعل تؤكد اللجنة عىل عالقة التعزيز المتبادل بّي  تحقيق المساواة بّي  ا -الدورة السادسة والستون للجنة وضع المرأة   12
ي لخطة التنمية المستدامة لعام 

ل إلعالن ومنهاج عمل بيجّي  والتنفيذ المراعي للمنظور الجنسائ   .[  2030والمعج 
 2021دبليو آر آي، وآخرون،   13

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/381/87/PDF/N2038187.pdf?OpenElement
https://www.un.org/womenwatch/feature/climate_change/downloads/Women_and_Climate_Change_Factsheet.pdf
https://www.who.int/news/item/13-12-2017-world-bankand-who-half-the-world-lacks-access-to-essential-health-services-100-million-still-pushed-into-extreme-poverty-because-of-healthexpenses
https://www.who.int/news/item/13-12-2017-world-bankand-who-half-the-world-lacks-access-to-essential-health-services-100-million-still-pushed-into-extreme-poverty-because-of-healthexpenses
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بتكلفٍة ميسورة   النظيفة  الطاقة  والحصول على  المهارات،  والتدريب على  والتعليم  الصحة  لقطاعات  الكافية، والدعم  االجتماعية  الحماية 
 14وتحقيق أمن الطاقة، والبنية التحتية والخدمات المرنة. 

 
ية  وغالباً ما يكون تأثير تغيُّر المناخ أكثر حدة في السياقات المتضررة من النزاع والهشة للغاية، والتي تفتقر إلى االستثمارات الضرور

بالغ األهمية لدعم المجتمعات في أكثر السياقات    وتعاني من ضعٍف شديد. ولذلك، يُعدُّ ضمان الوصول إلى التمويل المتعلق بالمناخ أمراً 
جات  اشة.  وبالمثل، وفي خضم أزمة المناخ المتفاقمة، يتكب د نظام المعونة الدولية أعباًء ثقيلة ويعجز عن تقديم استجابٍة كافية لالحتياهش

اإلنسانية. وثمة حاجة أكبر من أي وقٍت مضى لتعزيز الشراكات بين الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني واإلنمائي وبناء السالم من  
ننا ل معالجة األسباب الجذرية وتجنُّب الطبيعة الممتدة والمتكررة لألزمات اإلنسانية. ومن خالل تنفيذ برامج متكاملة للعمل المناخي، يمكأج

  توحيد الجهود من أجل تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في عدم ترك أي أحد خلف الركب.
 
، عد2 ي

ج الخاصة بالعمل المناخن
ُ
ه
ُّ
ي والطاقة والصحة    - م ترك أي أحد خلف الركب .  التحديات والن

 
 األمن الغذائ

 
وح والهجرة، وارتفاع معدالت الفق  ي والموارد الطبيعية، إىل الت  

اعات حول األراض  اعات السياسية والت   ر  تدفع أزمة المناخ، إىل جانب الت  
، وسوء التغذية، والجوع، وهو ما يؤثر  ي

 واألشد    وعدم المساواة، وانعدام األمن الغذائ 
ً
بشكٍل غّت متناسب عىل األطفال والنساء األكت  فقرا

 
ً
ي عام  ضعفا

ي  2020. وف 
، حيث أثرت عىل    15، كانت الظواهر المناخية المتطرفة هي المحرك الرئيشي للجوع الشديد ف 

ً
مليون    16بلدا

وح الداخىلي ِل  
ي الت  

بت ف  . كما  2050مليون شخص بحلول عام   216 مليون شخص، مع احتمال أن يرتفع هذا العدد إىل 30شخص وتسب 

ي المزمن إىل انعدام األمن الغذا 
بات المناخية تدفع السكان من حالة انعدام األمن الغذائ 

ُّ
 الظواهر البطيئة الحدوث وزيادة التقل

 
ي الحاد. أن

ئ 
ف، يع ين األوىل األشد عرضة لتغّتُّ المناخ واألقل قدرة عىل التكيُّ ي  ومن بّي  البلدان العش 
 منها من حالة نزاع.    12ائ 

ً
 بلدا

 
ي من وطأة التحديات، إذ من المتوقع أن يصل إىل  

يد النمو السكائن ن ، وهو ما يتطلب زيادة  2050مليارات شخص بحلول عام    9ست 
م ضمن بنيٍة    ٪. 70إنتاج الغذاء بنحو  

ُ
ظ
ُّ
 توفّت الخدمات والن

 
، فإن

ً
ن البلدان النامية وأقل البلدان نموا

ُ
ي ُمد

ومع حدوث معظم هذا النمو ف 
الركب. وبحلول عام  أي أحد خلف  بمبدأ عدم ترك   

ً
 جوهريا

ً
ارتباطا يرتبط  ايد عددهم  يتر  الذين  ية  الحض  المناطق  َمِرنة لسكان  تحتية 

2030 ْ ي
َ ثلت  ن، وسيكون  ، سيعيش ما يقرب من 

ُ
الُمد ي 

السكان ف  ي  60 
الضعيفة ف  السكانية  الفئات   

 
ة. وإن الثامنة عش  ٪ منهم دون سن 

ي المستوطنات غّت الرسمية، وخاصة النساء والفتيات، تتأثر بالمناخ بشكٍل غّت متناسب، وذلك بسبب افتقارها إىل  
ية ف  المناطق الحض 

المي مثل  التحتية،  البت   إىل  الوصول  والمساكن  إمكانية  التكلفة  الميسور  واإلسكان  المستدامة  والطاقة  الصحي  والضف  النظيفة  اه 
وط التأقلم.    المستوفية لش 

 
م البنية التحتية وقدرتها عىل العمل وتقديم الخدمات األساسية  

ُ
ظ
ُ
كما تؤدي الصدمات والضغوط المرتبطة بالمناخ إىل تقويض استقرار ن

ي ذلك  
. للمجتمعات المحلية، بما ف 

ً
  100ويمكن أن يدفع تغّتُّ المناخ أكت  من     خدمات الطاقة والصحة وال سيما للمجتمعات األشد ضعفا

ى وجنوب آسيا  2030مليون شخص إىل براثن الفقر بحلول عام   ي أفريقيا جنوب الصحراء الكتر
ي تلك السياقات الهشة،  15، ال سيما ف 

. وف 

ب المأمونة وإمدادات الضف الصحي والخدمات الصحية والكهرباء أكت  حدة،  تكون فجوات الوصول إىل الخدمات العامة مثل مي اه الش 
اع.  التنافس عىل الموارد وعدم المساواة إىل عدم االستقرار والت   ح أن يؤدي  ي األحياء    واليوم، يعيش    16حيث من المرج 

مليار شخص ف 
ي ذلك 

ي المستوطنات غّت الرسمية،  مليون طفل. وإ   350الفقّتة والمستوطنات العشوائية، بما ف 
ية الضعيفة ف   الفئات السكانية الحض 

 
ن

 النساء والفتيات، تتأثر بشكٍل غّت متناسٍب بالمناخ بسبب افتقارها إىل الوصول إىل البت  التحتية، مثل المياه النظيفة وإمداد
ً
ات  وخاصة

وط التأقلم.    الضف الصحي والطاقة المستدامة والمساكن المستوفية لش 
 

زت جائحة كوفيد  وفي حين تعاني البلدان النامية والمتقدمة في جميع أنحاء العالم     الحالة الخاصة للدول الجزرية الصغيرة النامية.   19-عز 

ض  رُّ من صدماٍت اقتصادية، فإن  حجم التأثير بالنسبة إلى معظم الدول الجزرية الصغيرة النامية ال مثيل له.  كما أن ه يؤدي إلى تفاقم تع
ر المناخ والتي من المتوقع أن   ُُ الدول الجزرية الصغيرة النامية للخطر، وبالتالي تُصبح ُعرضةً لمخاطر أخرى مستمرة ناجمة عن تغًي

ويع  ى التن تزداد سوءاً في العقد المقبل. وتشمل تحديات التنمية التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة النامية القيود الهيكلية، مثل االفتقار إل
مل في  االقتصادي، والحاجة إلى الحماية االجتماعية واإلدماج، والقيود المالية، والمديونية الثقيلة، والحواجز التي تحول دون االندماج الكا

العالم. تعاني  االقتصاد العالمي. وفي الوقت ذاته، تُعدُّ الدول الجزرية الصغيرة النامية من بين أكثر الدول ُعرضةً لتأثيرات تغيُّر المناخ في

 
٪ من جميع الغايات المرتبطة  92٪ من جميع تكاليف التكيُّف. تؤثر البنية التحتية أيضاً على  88٪ من جميع انبعاثات غازات االحتباس الحراري، و79تتحمل البنية التحتية المسؤولية عن   14

تطويرها وإدارتها بشكٍل مناسب، فسوف نفشل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسوف نفاقم   بأهداف التنمية المستدامة. ولذلك، إذا لم نخطط بشكٍل صحيح لبنيتنا التحتية وإذا لم نعمل على
 تغيُّر المناخ ونحاصر العالم في مسار التنمية غير المستدامة، األمر الذي يزيد من خطر ترك السكان الضعفاء خلف الركب.  

، "المناخ:  ما نعرفه"، > 15  . 2021أيار/مايو  6؛ تاري    خ االّطالع: < /theme/climate https://ida.worldbank.orgالبنك الدولي
، كروسكي اس؛ أو ريجان إن." البنية التحتية لبناء السالم: دور الب  16 ي ، ريزي ايه، سشوتن ت  ي

ي ت 
، كومار اس، أديوت  ي ، مورجان ج  ي سي

ي معالجة العوامل األساسية للهشاشة"،    نية التحتيةفانتين 
ف 

 مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاري    ع، كوبنهاغن ، الدانمرك. 

https://ida.worldbank.org/
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الدول الجزرية الصغيرة النامية بشكٍل دقيٍق وعاجل من وطأة الظواهر الطقس المتطرفة والشديدة، وارتفاع مستويات سطح البحر، وتحمُّض  
 تصاد.    المحيطات. وتتفاقم هذه اآلثار نتيجة تدهور رأس المال الطبيعي واستنفاده، علماً أن ه يحافظ على استدامة ُسبُل العيش واالق

 
ي أفريقيا جنوب  

ن
ى بالكهرباء، معظمها ف

ّ
ي ال تتغذ

، يعتمد ما يقدر بمليار شخٍص عل مرافق الرعاية الصحية الئر عل الصعيد العالمي
ى، يفتقر أكتر من  ي أفريقيا جنوب الصحراء الكتر

ن
ى وجنوب آسيا. وف ٪ من مرافق الرعاية الصحية إىل كهرباء يمكن  70الصحراء الكتر

 لوقود    االعتماد 
َّ
 لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، بما أن

 
 أيضا

 
وريا  ضن

 
 االنتقال المنصف والعادل إىل الطاقة النظيفة أمرا

ُّ
عد

ُ
عليها. وي

 ٪ من االنبعاثات العالمية. 70األحفوري مسؤول عن 
 

ل تغيُّر  المناخ، بما في ذلك االستثمار في البنية التحتية  وثمة حاجة ماسة إلى االستثمار على نطاٍق واسعٍ في مشاريع إنمائية قادرة على تحمُّ
أن ترّكز االستثمارات على الحقوق، وأن تراعي المنظور االجتماعي، وأن يكون محورها اإلنسان، ويجب    االجتماعية والمادية. وينبغي

كذلك أن تراعي حقوق وتطلعات الفئات السكانية الرئيسية، والشعوب األصلية، واألشخاص ذوي اإلعاقة وغيرهم من الفئات المهمشة.  
دم ترك أي أحد خلف الركب للعمل المناخي والقدرة على التأقلم بشكٍل يسمح لها باالستجابة  ويجب أيضاً أن توضع النُُّهج القائمة على مبدأ ع

التفاُضلية عبر المجموعات الضعيفة. للتأثيرات  وهذا يشمل النساء والفتيات واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة، ومجموعات    والتصّدي 
د والتمييز والشدائد. باإلضافة إلى ذلك، فإن األشخاص الذين  السكان األصليين، واألقليات العرقية، والمجتمعات المتضر رة من الفقر والتشرُّ

ضون بشكٍل خاص لخطر اآلثار المتعددة األبعاد لتغيُّر المناخ واالفتقار إلى خدمات البنية التحتية.   وتشدد لجنة  يواجهون أزماٍت إنسانية معر 
عنصراً ضرورياً أيضاً في تعزيز مجتمعاٍت سلمية وعادلة وشاملة. ويُعدُّ هذا األمر    وضع المرأة على تمكين النساء والفتيات، باعتباره

كل  ضرورياً أيضاً في تعزيز النمو االقتصادي الشامل والمستدام وكذلك اإلنتاجية المستدامة، والقضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده في 
بأن  النس التنمية مكان، وضمان رفاه الجميع. وتقرُّ اللجنة  باعتبارهن  جهات فاعلة في التغيير نحو تحقيق  يلعبن دوراً حيوياً  اء والفتيات 

 المستدامة. 
 

ف   ي ذلك خطط بناء قدرات التكيُّ
ن
ُّ المناخ، بما ف ي تحديد االستجابات العادلة لتغت 

ن
 ف
 
 رئيسيا

 
تؤدي السياسات المناخية الوطنية دورا

ترك   عدم  عل   
 
حرصا الصمود  عل  الركب. والقدرة  أحد خلف  استعراض    أي  أشار  المثال،  سبيل  ي    فعىل 

ف  االجتماعي  النوع  إلدماج 
م المناسبة 

ُ
ظ
ُّ
ي القطاعات الحيوية مثل الحد من مخاطر الكوارث، والن

 إىل وجود فجواٍت كبّتة بّي  الجنَسّي  ف 
ً
  المساهمات المحددة وطنيا

ٍّم بالشراكة مع   وعد المناخ  يدعم  17الزراعة وتمويل المناخ. لضمان استمرار قدرة النساء والفتيات عىل اتخاذ القرار، و  منظمة   35، الذي قُد 

بلداً بُْغَية تعزيز المساهمات المحددة وطنياً، من خالل جهود التخفيف والتكيُّف    120عالمية عبر منظومة األمم المتحدة وخارجها، أكثر من  

بلدان على أهمية   105التي تبني اإلرادة السياسية والمسؤولية المجتمعية على الصعيدَين الوطني ودون الوطني. ومن بين هذه البلدان، أكَّدت 

ل إليها من أجل  90حماية األطفال ودعم قدرتهم على الصمود، مع تولي   ٪ من جميع البلدان األولوية للحصول على الطاقة النظيفة والتحوُّ

٪ من أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية عن  91٪ من البلدان للزراعة المستدامة، وإعراب  61وفاء باتفاقية باريس، ودعم  ال

 ٪ منها عن تطلُّعها إلى التكيُّف. 97تطلُّعها إلى التخفيف وتعبير 
 

  ُّ تغت  آثار  البلدان عل رصد  للبيانات، يمكن أن تعزز قدرة  والهياكل األساسية  الرصد،  م 
ُ
ظ
ُ
ون الوطنية،  المكاتب اإلحصائية  أن  كما 

الركب.   أحد خلف  أي  لضمان عدم ترك  السكانية  المناخ  بالبيانات  المناخ  بتغّتُّ  المتعلقة  واإلجراءات  التقييمات  شد  أن تستر ويجب 
ي   -المصنفة  

ضة لألخطار المناخية    بما ف  ي األماكن المعر 
التهم ف 

ُّ
لتمكّي  البلدان من اإلنذار المبكر    -ذلك مواقع السكان وخصائصهم وتنق

ف الوطنية. فعىل سبيل المثال، تحدد البيانات والتحليالت الجغرافية المكانية مدى ضعف   ي خطط التكيُّ
القائم عىل األدلة واإلسهام ف 
الفجو  إىل  وتشّت  من  السكان  ذلك  وغّت  والموظفّي   الصحية  المرافق  المطلوبة عىل مستوى  الصحية، واالستثمارات  الخدمات  ي 

ف  ات 
وتكتسي الهياكل األساسية للبيانات األساسية أهميةً حاسمة أيضاً في تمكين الدول الجزرية الصغيرة النامية من الوصول إلى  اإلمدادات.   

ك ن فيها الهياكل األساسية للبيانات المكانية وبيانات  ويشمل   االبتكارات وتبادلها في ما بينها. ذلك بوابات البيانات المفتوحة الوطنية التي تُم 
وآليا  التدريبية،  والمناهج  القدرات،  ببناء  المتعلقة  العمل  وحلقات  المفتوحة،  والبيانات  الرقمية،  األدوات  المحلية من خالل  ت  المجتمعات 

رات في مجال الذكاء اآللي وأجهزة التحليل  ومن الضروري أيضاً اال  التمويل.   ستثمار في الهياكل األساسية للبيانات من أجل استخدام التطوُّ

ل في الطاقة النظيفة، كما يجري الترويج له  ل الرقمي الجاري والتحوُّ في الدول  الحسابي. ويجب أن تُنفَّذ هذه االستثمارات بالتوازي مع التحوُّ

 .الجزرية الصغيرة النامية
 

تُعدُّ الحماية االجتماعية أساسية، بما في ذلك شبكات األمان، في ظل الصدمات في أسعار الغذاء والطاقة، مدفوعةً بأزمات أخرى متعددة  
وقد أضحت    18تطال الدول والمجتمعات األشد فقراً، والفئات األكثر ضعفاً، بما في ذلك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية واألطفال. 

 
ي ذلك االستعراض الذي أجراه صندوق األمم المتحدة للسكان ،  17

ي سياسة المناخ الوطنية: استعراض  " بما ف 
" 50الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية ف 

ً
   وثيقة مساهمة محددة وطنيا

ض  18  عىل األقل لُبعٍد واحٍد من أبعاد األزمة األوكرانية، ويتأثر  107يتعر 
ً
 ناميا

ً
ي الغذاء والطاقة والديون، مجموعة األزمات العالمية التابعة   69بلدا

 بأوجه الضعف الثالثية المتمثلة ف 
ً
بلدا

 . 2022لألمّي  العام لألمم المتحدة، أيار/مايو 

https://climatepromise.undp.org/
https://climatepromise.undp.org/
https://climatepromise.undp.org/
https://esaro.unfpa.org/en/publications/sexual-and-reproductive-health-and-rights-national-climate-policy
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س ر  أهمية تدابير الحماية االجتماعية أكثر وضوحاً في دعم الصحة والخدمات األساسية، واألمن الغذائي وأمن الطاقة، والتغذية، مع تمكين األُ 
كوفيد لجائحة  ونتيجةً  منها.  والتعافي  واستيعابها  الصدمات  مواجهة  من  االجتماعية  19- المعيشية  األخرى، -والعوامل  يجري    االقتصادية 

ل.  التعاقُد على الميزانيات الحكومية، األمر الذي يهدد العديد من جهود الحماية االجتماعية وبرامجها التي ال تزال تعاني من نقص التموي 
عية.  وتعاني بعض أقل البلدان نمواً أيضاً من أزمة سيولٍة كبيرة تنطوي على فرص إقراٍض محدودة للغاية، وال سي ما إلى المجتمعات الزرا

، مثل التحويالت النقدية والتأمين من أجل تحفيز التمويل من القطاع ين العام والخاص، سعياً إلى  19ومن األهمية بمكان توفير األدوات المالية
دعم التعافي والقدرة على الصمود. ويجب أيضاً توجيه آليات التمويل من القطاع ين العام والخاص نحو تعزيز سالسة وصول مستخدمي  

 ألراضي والمجتمعات الريفية إلى التمويل من أجل تنمية األعمال التجارية الزراعية المستدامة وتحسين إدماجها المالي.   ا
دمج تغيُّر المناخ والتنمية االجتماعية واالقتصادية    19- وفيدتمويل التنمية في ظل جائحة ك التي تدعم مبادرة  وتقترح كيانات األمم المتحدة  

زة والمواءمة بينها. ويضمن هذا أيضاً   تحديد تكلفة التزامات    الشاملة في الميزانيات الوطنية بُْغي ة تشجيع االستثمارات المستدامة والُمعز 
 من مصادر محلية أو دولية.   السياسة هذه وتمويلها  

 
 
ُ
 ي

ُّ
االجتماعية    عد الخدمات  ن نوعية  يحسِّ  

 
هاما  

 
تمكينيا  

ً
عامال التكلفة  والميسورة  والمستدامة  الحديثة  الطاقة  إىل  العادل  الوصول 

ي مواجهة آثار  
ن
 عل الصمود ف

ً
م العامة أكتر قدرة

ُ
ظ
ُّ
، مع جعل هذه الن األساسية ويعزز إمكانية الوصول إليها وموثوقيتها بشكٍل كبت 

ُّ المناخ.  ل  ك  تغت  ي النهوض بأهداف التنمية المستدامة والحد من الفقر المتعدد األبعاد. ويكتسب تحويل الطاقة والتحوُّ
 
ه يساعد ف

 
ما أن

 بالنسبة إىل تقنيات الزراعة المنخفضة الكربون )مثل الري( والمرافق )مثل التخزين(. ويمكن  
ً
 أيضا

ً
نحو المصادر المتجددة أهمية خاصة

 تعزيز حلول الط
ً
ي تقودها النساء وتطوير المشاري    ع  أيضا

ما للمؤسسات التر ، ال سي  اقة الذكية من خالل تسهيل الوصول إىل الدعم الماىلي
 لضمان استمرارية الخدمات العالية 

ً
 أساسيا

ً
 باعتباره أمرا

ً
ف الوصول الشامل للطاقة أيضا

 
  المتناهية الصغر والصغّتة والمتوسطة. ويصن

ق باألم
َّ
ي ما يتعل

يد والتهوية واالتصال الرقمي والمياه النظيفة والساخنة.  الجودة ف   ومة والصحة اإلنجابية والمرافق األساسية مثل التتر
 

كة لألز   للتصدي لآلثار المشتر
 
 جدا

 
م مهما

ُ
ظ
ُّ
ي السياسة الصحية والتخطيط والن

ن
ُّ المناخ ف ف مع تغت 

 تعميم القدرة عل التكيُّ
ُّ
عد

ُ
مات  ي

.   المناخية والصحية، وال س
 
ما لحماية سالمة وأمن الفئات األشد ضعفا ي  يَّ

ات اإلجهاد المناج  المثال، يساهم دمج مؤش  عىل سبيل 
ات الصحة  ي ذلك مؤش 

ي التقليل من آثار األخطار المناخية، بما ف 
اإلنجابية وصحة األم  الجنسية و المرتبطة بالتأثّتات الصحية الرئيسية ف 
، وك  ضمان وجود  والوليد وصحة األطفال والمراهقّي 

ً
 أيضا

ً
ي تخفيف هذه اآلثار. ومن المهم جدا

ذلك يساهم استخدام اإلنذار المبكر ف 
ي ظل تزاُيد الضغوط المرتبطة بالمناخ عىل ُسُبل العيش 

ي لمنع العنف القائم عىل النوع االجتماعي واالستجابة له ف 
،  نظام الحماية الوظيق 

َش المعيشية والمجتمع المحىلي والمجتمع  وأمن المكان، والصحة العقلية، وعوامل أخرى، وذ 
ُ
م لدى األ

ُ
لك من أجل بناء القدرة عىل التأقل

عىل   والقدرة  الفقر  من  والحد  لإلنصاف   
ً
حافزا ل 

ِّ
يشك قد  الخدمات  وتقديم  الصحية  م 

ُ
ظ
ُّ
للن متكاملة  ُهج  

ُ
ن اعتماد   

 
إن وبالمثل،  ككل. 

  تحويىلي نحو الم 
 من أجل الحفاظ عىل الطبيعة وإدارتها الصمود.وثمة حاجة أخرى إلحداث تغّتُّ

ً
قاد محليا

ُ
ي ت
زيد من الدعم لإلجراءات التر

 للحلول وجهود التنفيذ المحلية.  
ً
خاذ القرارات إىل الصعيد المحىلي دعما

ّ
ل صالحيات التمويل وات حو 

ُ
 واستعادتها، حيث ت

 
ي مجال الغذاء والصحة والطاقة واألزم

ي مجال التنمية  تدفع األزمات الكوكبية واألزمات ف 
م الُمحَرز ف 

ُّ
 إىل إبطاء التقد

ً
ات المالية مجتمعة

ي يمكن تجنيبها عىل الناس والكوكب  
ر االحتياجات اإلنسانية بشعٍة كبّتة.   وثمة حاجة إىل حلوٍل عاجلة تخفف من المخاطر التر

ُ
وتكاث

 الحكومات والقطاع الخاص بحاج
 
ي البنية التحتية  وتعزز صمود المجتمعات الضعيفة.  ولذا، فإن

ٍة ماسة إىل توجيه استثماراٍت كافية ف 
ك أي أحد خلف الركب االجتماعية والمادية حتر   .    ال ُيتر

 
ي   2.1

كة للزراعة واألمن الغذائ   اإلجراءات المشتر
 

المتبادلة   العالقة  تتناول  ي 
الئر الت 

ُّ
التدخ العديد من  التنفيذية  للمجالس  ك  المشتر االجتماع  الكوكبية،  تدعم كيانات  األزمات  ن  بي 

 .
 
ي تؤثر عل الفئات األشد ضعفا

ما تلك الئر ية، وال سيَّ اعات، والتنمية البشر ن ي تواجه   20والتن
ب هذه األزمات المتعددة األبعاد التر

َّ
وتتطل

 شاملة ومتكاملة تضمن  
ً
ي  عدم ترك أي أحد خلف الركب.   البلدان حلوال

ن
ن    وف ي ذلك بي 

ن
ك والمتكامل، بما ف ما يلي أمثلة عل العمل المشتر

المتحدة   التنفيذية وعتر منظومة األمم  للمجالس  ك  المشتر الدولية ومنظمة    -كيانات االجتماع  العمل  الحال مع منظمة  كما هو 

 
ي تحكم التمويل الدوىلي للمناخ  -تنحاز بعض األدوات المالية   19

ي أوضاع  شديدة    -مثل تلك التر
 ف 
ً
ي حّي  تعيش المجتمعات األشد ضعفا

إىل السياقات غّت الهشة و "القابلة لالستثمار"، ف 
conflict-work-finance-imatecl-making-peace-sustaining-finance-https://www.undp.org/publications/climate-الهشاشة وال يمكنها الوصول إىل هذه األدوات:  

and-ffecteda  .) 

 
َم قبيل انعقاد الدورة  20

ِّ
د
ُ
 وق
ً
ون لمؤتمر األطراف أظهر تحليل  أجرته اليونيسف للمساهمات المحددة وطنيا ي اتفاقية السادسة والعش 

  تغّتُّ المناخ اإلطارية بشأن  األمم المتحدة ف 
 
٪  34أن

 تناول خمسّي  من السياسات  جديدة ومحدثة قدمت مساهمات وطنية  103فقط من أصل 
ً
ي احتياجات األطفال وأولوياتهم. وبالمثل ، أجرى صندوق األمم المتحدة للسكان تحليال تلتر

 
 
، وأظهر التحليل أن

ً
 واحدة فقط إىل 6المناخية الوطنية والمساهمات المحددة وطنيا

 
،   منها فقط تشّت إىل الصحة الجنسية واإلنجابية، وتشّت سياسة العنف القائم عىل النوع االجتماعي

 عىل الرغم من كونها احتياجات مركزية لدى النساء والفتيات. 

https://www.un.org/en/coronavirus/financing-development
https://www.un.org/en/coronavirus/financing-development
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.undp.org%2Fpublications%2Fclimate-finance-sustaining-peace-making-climate-finance-work-conflict-affected-and&data=05%7C01%7Cpatricia.purcell%40undp.org%7Ce19cabcb85224df085f008da335e7a8d%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637878778268485444%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=D0bHV2F5zl6vKpHRjCIk4zsdkblqHWMFUOEYucn4w3E%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.undp.org%2Fpublications%2Fclimate-finance-sustaining-peace-making-climate-finance-work-conflict-affected-and&data=05%7C01%7Cpatricia.purcell%40undp.org%7Ce19cabcb85224df085f008da335e7a8d%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637878778268485444%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=D0bHV2F5zl6vKpHRjCIk4zsdkblqHWMFUOEYucn4w3E%3D&reserved=0
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ن جهاٍت أخر  اكة مع الحكومات    -ى  الصحة العالمية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األغذية والزراعة، من بي   بالشر
َ
ذ
ِّ
ف
ُ
الذي ن

ي والمنظمات غت  الحكومية والمجتمعات المحلية.  
ن
 ومنظمات المجتمع المدئ

 
 
ُّ
عد

ُ
جاه تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة.   ي

ّ
م بات

ُّ
ُرق األكتر فعالية للتقد

ُّ
منا الغذائية من الط

ُ
ظ
ُ
ي أكت  من تحويل ن

٪ من  70ويأئر
 وخمسة أنواع حيوانية فقط. ويشكل ثالثة منها فقط )األرز والذرة والقمح( ما يقرب من    12لعالمية من  اإلمدادات الغذائية ا 

ً
 نباتيا

ً
نوعا

ٍم  60
ُ
ظ
ُ
ي بأكمله. وكشفت األزمات الحالية عن الحاجة إىل ن ي البش 

ي النظام الغذائ 
 
٪ من السعرات الحرارية المتأتية من مصادر نباتية ف

عة وُسُبل ك ي االنخفاضغذائية متنوِّ
 
ي ما يتعلق باإلنتاجية الزراعية اآلخذة ف

 
ما ف ي تدفع إىل تفاقم انعدام  سب عيش  زراعية، ال سي 

، والئر
 
ُّ
ي وخدمات الن

ُّ المناخ وتدهور األراضن تها نتيجة تغت 
َّ
ية وتزداد حد  تواجه التنمية البشر

 
ي وتفرض تهديداٍت أوسع نطاقا

 
م  األمن الغذائ

ُ
ظ

 اإليكولوجية.  
 
ي واالستدامة من خالل  يشكل د 

 بالغ األهمية للحفاظ عىل التنوُّع الزراعي الجيت 
ً
، أمرا  النساء والسكان األصليّي 

ً
، وخاصة عم صغار المزارعّي 

 
ً
 أيضا

ً
ورية ما بمشاركة النساء والسكان األصليّي  ومعارفهم، ض   الحلول القائمة عىل الطبيعة، ال سي 

ُّ
عد
ُ
لضمان  دمج معارفهم التقليدية. وت

ي والوصول إىل األصول.  ا 
م الغذائية من خالل تكافؤ حقوق ملكية األراض 

ُ
ظ
ُّ
ي المناطق  النتقال العادل والمنصف إىل الن

ن
وتؤدي النساء ف

ي الحفاظ عل البيئات  
ن
 ف
 
 حاسما

 
 مستخدمات رئيسيات للموارد الطبيعية وأميناٍت عليها، دورا

َّ
الريفية والشعوب األصلية، بوصفهن

عتتر جمع المزيد من البيانات بشأن الممارسات الزراعية  المحيطة بهن وإد
ُ
ََسهن.   وي

ُ
ارتها من أجل توفت  الغذاء والدواء والوقود أل

ي اعتماد مزيٍد من الممارسات الزراعية المستدامة. 
ن
  21لدى النساء من األمور األساسية للنجاح ف

م الغذائية الخاصة باألطفال يركز   •
ُ
ظ
ُّ
الن عىل تحسّي  أغذية األطفال من    العمل الذي تضطلع به كيانات األمم المتحدة بشأن 

امج، ومنتجات القطاع  خالل السياسات والمبادئ التوجيهية وسالسل اإلمدا  د؛ والبيئات الغذائية من خالل السياسات والتر
 الخاص وممارساته؛ والممارسات الغذائية من خالل تغيّت السلوك والممارسات االجتماعية. 

ما بّي  السكان المحليّي  والسكان ا  • ي وتدعمها، وال سي 
ي الحقوق العرفية لملكية األراض 

ألصليّي   كما تنظر الوكاالت بشكٍل كامٍل ف 
ي ما يتعلق  

فون بوصفهم مؤتمنّي  عىل أراضيهم والموارد الطبيعية المحيطة بها. فعىل سبيل المثال، ف   ما يتض 
ً
بتيمور  الذين عادة

ي   -
اف  ليشئر ي تارا باندو وقوانّي  اإلش 

ي العرفية المحلية ف 
 ملكية األراض 

ً
الت المجتمعات المحلية تراعي تماما

ُّ
 جميع تدخ

 
، فإن

 عليها.   

ي   •
الوصول  نيبال ف  بشكٍل كامل  العيش  ُسُبل  تنمية  وتراعي  األصليون.  السكان  هم  الت 

ُّ
التدخ من  الرئيسيون  المستفيدون   ،

المضمون إىل الموارد الطبيعية، مثل الغابات والمنتجات الحرجية، من خالل تمكّي  المجموعات المعنية بالغابات المجتمعية  
 ة. وتطوير سالسل القيمة للمنتجات الحرجي

 
ي وُسُبل العيش م الزراعة المتنوعة وأساليبها من أجل زيادة التنوُّع البيولوجر

ُ
ظ
ُ
ك للمجالس التنفيذية ن واألمن    وتدعم كيانات االجتماع المشتر

ي والتغذوي.  
 الغذائ 

ي    •
فروضة عىل  ، تعمل الوكاالت عىل إنشاء حلوٍل تمويلية من أجل التصدي لقيود التمويل المسورينام فعىل سبيل المثال، ف 

ي توليد  
، ما يساهم ف 

ً
َية زيادة إنتاجية صغار المزارعّي  ودخلهم بطريقة مستدامة بيئيا

ْ
سالسل القيمة ذات الصلة باألناناس، ُبغ
ي المجتمعات األصلية. 

 الدخل للنساء ف 

ي والزراعةيدعم برنامج   •
ي بشأن استخدام األراضن

   12  توسيع نطاق الطموح المناخن
ً
 عتر أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية  بلدا

للتنفيذ وقابلة   إىل حلوٍل مناخية قابلة  بها  الخاصة  الوطنية  العمل  برامج   و/أو 
ً
المحددة وطنيا المساهمات  أجل ترجمة  من 

ي والزراعة، مع مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين.   للتحويل ومراعية للمنظور الجن
ي استخدام األراض 

ي ف 
 سائ 

، يقد م الدعم للمزارعات من أجل إنشاء المشاتل وإدارتها بُْغي ة تنمية الحراجة الزراعية والزراعة القادرة على  السلفادوروفي   •
ل تغيُّر المناخ. كما تقدم الوكاالت الدعم للسلفادور من خالل ت  البذور القادرة عىل الصمود أمام التقلبات وتشجيع الحراجة  نويعتحمُّ

 عن العمل عىل معالجة الفجوات بّي  الجنَسّي   
ً
بة واستبقاء المياه، فضال د التر

ُّ
نت من تجد ي حس 

م الرعوية التر
ُ
ظ
ُّ
الزراعية، والن

ي ذلك من خالل دعم خطط العمل المحددة التكاليف عقب 
ي الحماية االجتماعية، بما ف 

استعراض برامج الحماية االجتماعية    ف 
م الرعاية.  

ُ
ظ
ُ
 ون

، عملت الوكاالت معاً لضمان وصول األطفال والمراهقين وعائالتهم إلى المياه على نحو  مأمون  ومنصف.  نيكاراغوا في بيلوي،  •

سيَّما في المدارس والمراكز  وعطلت األعاصير المتعددة الوصول إلى المياه والصرف الصحي آلالف األشخاص في المنطقة، ال 

. واستجابةً لذلك، أجرت الوكاالت دراسةً لتقييم الحلول من أجل إعادة تأهيل نظام مياه الشرب في مستشفى  2020الصحية، في عام  

 مريض سنوياً.  65,000نويفو أمانيسر اإلقليمي. ويعالج المستشفى 

 
21 en-en/index.html?itemId=/content/component/35ec6754-ilibrary.org/sites/35ec6754-https://www.oecd 

https://www.unicef.org/media/92031/file/UNICEF%20Nutrition%20Strategy%202020-2030.pdf
http://www.fao.org/climate-change/programmes-and-projects/detail/en/c/1273079/


 

 7 

مشروع المدفوعات القائمة على النتائج لخفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان   ، يشجع  اإلكوادورفي   •

ل من الصندوق األخضر للمناخ نُُظم اإلنتاج المستدامة واستعادة المناطق التي أزيلت منها الغابات والمتدهورة من    النامية المموَّ

تقديم مدفوعات  مباشرة لمالكي األراضي الذين يحافظون على الغابات األصلية والنُُّظم اإليكولوجية الحيوية األخرى. وهذا  خالل  

 مثاٌل على المدفوعات مقابل خدمات النظم اإليكولوجية والتي تكون فيها التحويالت مشروطة بالنواتج البيئية. 
ي المنطقة  •

 
ن الوكاالت لألمم المتحدة بشأن األمن   ىل أساس القضايا المطروحة ، يدعم التحالف القائم ع العربيةف ك بي  المشتر

ُّ المناخ والبيئة ي وتغت 
 
الت األخرى من  الغذائ

ُّ
الحوارات اإلقليمية ألصحاب المصلحة المتعددين والمنتجات المعرفية والتدخ

 أجل تعزيز قدرة القطاع عىل الصمود وقدرته اإلنتاجية.  

نامج المش • ك الجديد "يهدف التر ي اليمن" تر
ن
ُّ المناخ ف ف مع تغت 

ي والتكيُّ
 
  دعم ُسُبل العيش القادرة عل الصمود واألمن الغذائ

رة من األزمات عىل الصمود. ويتحقق ذلك من خالل تهيئة   إىل الحد من القابلية للتأثر وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية المتض 
ي وحلول الطاقة الشمسية لدى المجتمعات  ُسُبل عيش  مستدامة وتحسّي  القدرة عىل التكيُّ 

ف مع تغّتُّ المناخ واألمن الغذائ 
اعات.   رة من الت    النازحة والمتض 

م   •
َّ
النامية   34قد ة  الصغت  الجزرية  الدول   من 

 
الصحي    بلدا الضف  بّي   اوح  تتر متقدمة  تخطيطية ووطنية  وتدابّت  سياسات 

إىل حماي المائية  المستجمعات  وإدارة  ي  المناخ  اإليكولوجر تغّتُّ  مع  ف  التكيُّ مشاري    ع  من  سلسلة  الجوفية. وساعدت  المياه  ة 
لية وغّتها من االستخدامات، عىل   ي األغراض المت  

ي الحفاظ عىل ُسُبل الوصول إىل المياه واستخدامها ف 
المجتمعات المحلية ف 

وع  درة المياه الناجمة عن تغّتُّ المناخسبيل المثال، من خالل مش 
ُ
ي جزر المالديف إلدارة ن

 . دعم المجتمعات الضعيفة ف 
 
ي  

 لحماية ُسُبل العيش الريفية واألمن الغذائ 
ً
ف مع  تشكل الحماية االجتماعية مفتاحا  عىل التكيُّ

ً
 والتغذية ومساعدة الفئات األشد ضعفا

 .  الصدمات واألزمات

ي    •
م الحماية االجتماعية المستجيبة للصدمات من خالل التغذية واألهداف  الساحل،  عىل سبيل المثال، ف 

ُ
ظ
ُ
تدعم الوكاالت ن

ي منطقٍة ذات تأثّتاٍت دورية مرتبطة بالجفاف. 
ي تراعي األطفال ف 

 22الضيحة التر

اكة الدولية )باإلضافة إىل ذلك، تدعم   • الوصول إىل تمويل مخاطر المناخ والكوارث والتأمّي  عليها عتر    (InsuResilienceالش 
ي  324

 ف 
ً
وعا .    108مش 

ً
 بلدا

ي   •
ي من فصول  منغوليا   ف 

ي تعائ 
َش المعيشية التر

ُ
ف مع المناخ لدعم األ دَعم الحكومة لتصميم نظام حمايٍة اجتماعية متكيِّ

ُ
، ت

ي تغطي ما يقرب من  الشتاء القا 
ف مع المناخ )والتر ي منغوليا( كنظام  97رس؛ واستخدمت منحة الطفل للتكيُّ

٪ من األطفال ف 
  23. 19-توصيٍل الستجابة الحكومة لجائحة كوفيد

ي   •
 بيانات اإلنذار المبكر لتحويل األموال النقدية إىل  بنغالديش   ف 

َ نش 
ُ
طر  شخص من الفقراء والضعفاء المعرضّي  لخ  145,000، ت

اء الغذاء والدواء وتحصّي  بيوتهم وحماية أصولهم   الرياح الموسمية، وهو ما يتيح للمستفيدين ش  الفيضانات خالل موسم 
  24الهامة. 

ي   •
   25تدعم الوكاالت صغار المزارعّي    أوغندا،    ف 

ً
ة ي تعيلها نساء لتحسّي  ُسُبل العيش الزراعية، بهدف الوصول مباش 

َش التر
ُ
واأل

 د، معظمهم من الفقراء والنساء الضعفاء من سكان األرياف.  إىل مليون مستفي

المخاطر   من خالل   • ي لمواجهة 
المرفق األفريقر ي أطلقها 

التر السيادي  التأمّي   التأمينية إىل  مبادرة  الحماية  مت 
ّ
د
ُ
ق  ،754,000  

ي 
ي عام ماىلي وموريتانيا وبوركينا فاسو وزيمبابوي وغامبيا   شخص ف 

 . 2021 ضد مخاطر الجفاف الكارثية ف 

ن التنفيذ وعززت القدرة عل إدارة مصائد األسماك عتر    • ن اتفاقية جديدة بشأن مصائد األسماك دخلت حت    14جرى تحفت 
 من جزر المحيط الهادئ  

 
ي المحيط الهادئ.  بلدا

اكة الطويلة األجل مع وكاالت مجلس المنظمات اإلقليمية ف  من خالل الش 
 من عام  

ً
 ألول  ، حققت جميع أر 2019واعتبارا

ً
 مستداما

ً
ي غرب ووسط المحيط الهادئ استخداما

صدة سمك التونة األربعة ف 
ي العالم. 

ها تمثل نصف صيد التونة ف 
 
 أن
ً
   مرة، علما

ي أكتر من  •
ن
م المشاري    ع الخاصة بالمياه العذبة ف

َ
دع

ُ
 باإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية والقضاء عل الفقر    40ت

 
 مرتبطا

 
بلدا

 اد من خالل الوصول إىل الخدمات األساسية. المتعدد األبع
 

م وخدمات الطاقة والصحة  2.2
ُ
ظ
ُ
كة لن  اإلجراءات المشتر

 
22 sahel-resilience-https://www.unicef.org/wca/building 

 
. ُمتاح من خالل الرابط التالي:  19-تسخير نصف مليار دوالر  لألطفال في منغوليا خالل جائحة كوفيد(. 2021اليونيسف ) 23

pandemic-19-covid-during-mongolia-children-leveraged-dollars-us-billion-ongolia/stories/halfhttps://www.unicef.org/m   . 
رة بنسبة   24 ي المنطقة المتض 

، 50خفضت هذه االستثمارات تكاليف االستجابة اإلنسانية ف      2020٪، برنامج األغذية العالمي
ي زراعة حي 2.5يشارك ما يقدر بنحو   25

م الغذائية نحو مساراٍت مقاِومة للمناخ ومستدامة من دون أن يصبحمليار شخص ف 
ُ
ظ
ُّ
ذ أي حل لتحويل الن

َّ
، ولن ُينف ي

ة بدواٍم كامل أو جزت    ازات صغير
ي المناظر الطبيعية الريفية؛   برنامج األغذية العالمي ،  

ل ف   2022صغار المزارعير  أنفسهم عوامل تغيير ومحركير  للتحوُّ

https://www.gcfprojects-undp.org/tp/project/6108
https://www.gcfprojects-undp.org/tp/project/6108
https://www.adaptation-undp.org/projects/supporting-vulnerable-communities-maldives-manage-climate-change-induced-water-shortages
https://www.insuresilience.org/wp-content/uploads/2022/04/InsuResilience-Annual_Report-2021_web.pdf
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.unicef.org%2Fwca%2Fbuilding-resilience-sahel&data=05%7C01%7Cdeborah.sequeira%40undp.org%7C73b357104d834d33a0e508da3a769a96%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637886578318514474%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6%2Fn9xqbRCHKvBhuDHu1lqJRVMq%2F3bBXtDC69YanMegg%3D&reserved=0
https://www.unicef.org/mongolia/stories/half-billion-us-dollars-leveraged-children-mongolia-during-covid-19-pandemic
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الصمود   والقدرة عىل  اآلثار  تخفيف  إىل  الرامية  االستثمارات  ذلك  ي 

 
ف بما  ية،  البش  التنمية  تعزز  مناخية  استثمارات  إجراء  ومن  .  يجب 

بّي    الوفيات  معدل  يشمل خفض  بدون كهرباء. وهذا  ى  إنمائية كتر أهداف  وتحقيق  الشاملة  الصحية  الرعاية  إىل  ل  التوصُّ المستحيل 
هات، وعالج األمراض والوقاية منها )الهدف   األطفال، وتحسّي  صحة  من أهداف التنمية المستدامة بشأن الصحة(؛ وتأمّي  فرص   3األم 

)الهدف   للجميع  والجيد  الشامل  الصحي    4التعليم  والضف  النظيفة  المياه  وتوفّت  بالتعليم(؛  الخاص  المستدامة  التنمية  أهداف  من 
ّت المياه وخدمات الضف الصحي والنظافة الصحية للجميع( وفرص العمل الشاملة )الهدف  من أهداف التنمية المستدامة توف  6)الهدف  

 أمور  أخرى.   8
 من أهداف التنمية المستدامة العمل الالئق والنمو االقتصادي(، من بّي 

 
ٍل مباَسر وتعزيز البيئة  وضعت وكاالت األمم المتحدة إرشاداٍت ال حرص لها بشأن الممارسات الجيدة لدعم المجتمعات والبلدان بشك

والصحة  ، ي
 
والمائ ي 

 
الغذائ األمن  ي 

ن
ف ية  البشر التنمية  تقودها  ي 

الئر لالستثمارات  واإلنجابية    التمكينية  الجنسية  الصحة  ي ذلك 
ن
)بما ف

 ، والتعليم، وُسُبل العيش، والنمو المستدام.  والحقوق ذات الصلة(

الٍت   2021اقة لعام  كشف الحوار الرفيع المستوى بشأن الطعل سبيل المثال،   •
َ
ِقد باالستعانة بُمدخ

ُ
عتر منظومة    الذي ع

ه يمكن لقطاع الطاقة أن يؤثر عىل  
 
غاية من غايات أهداف التنمية المستدامة عتر جميع أهداف    72األمم المتحدة، كيف أن

ي المائة (  43ش  )التنمية المستدامة السبعة ع
 .    26ف 

التنمية   • ودعم  العامة،  الصحة  وتحسّي   المحلية،  والمجتمعات  المعيشية  لألش  األساسية  الخدمات  توفّت  ذلك  ويشمل 
 الصناعية واالقتصادية والخدمات التعليمية.  

والطاق • الرياح  مثل طاقة  النظيفة  الطاقة  استثمارات  تيسّت  كاء عىل  الش  المتعدد  ي 
المناج  االستثمار  برنامج  يعمل  ة  وبالمثل، 

ي 
، وتحسّي    تسعة بلداٍن من الدول الجزرية الصغّتة النامية  الشمسية ف  َية توفّت فرص عمل، وتعزيز المساواة بّي  الجنَسّي 

ْ
ُبغ

 عىل  
ً
م الطاقة أكت  قدرة

ُ
ظ
ُ
تقديم الخدمات االجتماعية، وتحقيق وفورات مالية، وتعزيز القدرة التنافسية االقتصادية، وجعل ن

ي مواجهة األزمات المستقبلية وتأثّتات تغّتُّ المناخ.  
 الصمود ف 

ي منطقة   •
ي   ف      6.2تم  تركيب مصنع للطاقة المتجددة بقدرة    ،  الكاريئر

ً
ي سانت لوسيا وأربعة بلدان كاريبية أخرى، محققا

ميغاواط ف 
 قدره  

ً
 ماليا

ً
ي مجال الطاقة  1:13تعزيزا

ل ف  اتيجيات الوطنية للتحوُّ ت االستر
َ
كِمل

ُ
لسانت لوسيا، وسانت فنسنت وجزر    ، واست

 . ن  غرينادين، وبلت 

  38حصلت   •
 
ي   500الجزرية الصغّتة النامية عىل منحة قدرها  من الدول بلدا ألف دوالر أمريكي تغطي المياه والنظام اإليكولوجر

َية تنفيذ اإلجراءات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة.    
ْ
 والطاقة والمواد الكيميائية والتكيف ُبغ

 
 بالغ األهم 

ً
 ربط الحماية االجتماعية والحصول عىل الطاقة أمرا

ُّ
ية لضمان عدم ترك أي أحد خلف الركب. ويمكن أن يوفر هذا النهج  وُيعد

 فعالة لتوفّت طاقة نظيفة ومستدامة وبأسعار  ميسورة للفقراء وضمان الوصول إىل الصحة ومسارات إعادة بناء ُسُبل العيش  
ً
ك آلية المشتر

 . رة والالجئّي  ي ذلك تعزيز العمل الالئق للمجتمعات المتض 
.  وي  الزراعية، بما ف 

ً
 مضاعفا

ً
كة تأثّتا الت المشتر

ُّ
مكن أن يكون لمثل هذه التدخ

ي ذلك توفّت الوصو 
، بما ف 

ً
 واجتماعيا

ً
ل  فعىل سبيل المثال، يمكن أن تؤدي التحوالت المنصفة والعادلة إىل بناء اقتصاداٍت مستدامة بيئيا

و  العمل  فرص  توفّت  إىل  واإلسكان،  الصحي  والضف  والمياه  النظيفة  الطاقة  الفقر  إىل  عىل  عىل    27القضاء  المناخ  مخاطر  من  والحد 
 28األطفال. 

 

ي السودان، يهدف برنامج تحويل الطاقة الشمسية  •
ن
إىل توسيع نطاق التمويل لحلول الطاقة الشمسية    عل سبيل المثال، ف

ي المناطق الريفية، وسد فجوة الطاقة لدى المجتمعات الفقّتة و 
َية زيادة الوصول إىل الطاقة ف 

ْ
رة من األزمات، وخفض  ُبغ المتض 

 الطلب عىل الوقود األحفوري المدعوم بدرجٍة كبّتة.  

الوصول    تشمل األمثلة األخرى عىل كيفية   • العادل والمنصف إىل  االنتقال  تيسّت  ي 
المتحدة للحكومات ف  دعم وكاالت األمم 

اكةالمستدام والموثوق للطاقة   ي مجال الطاقة النظيفة  الشر
ن
ي ريادة األعمال النسائية ف

ن
ي    ف

ي الهند، والئر
ن
تعزز الوصول إىل  ف

ي المناطق الريفية خارج نطاق الشبكة.    للنساءوتنمية المهارات وريادة األعمال الطاقة المستدامة 
ي مجال الطاقة النظيفة ف 

 ف 

ي    •
د قدره  أَسة معيشية    65,000الذي استفادت منه أكت  من    مالوي،  توفّت التأمّي  البالغ الصغر ف 

 
  2.45فقّتة بمبلغ  مسد

ي عام 
 هذا  -  2021مليون دوالر أمريكي ف 

ُّ
ي أفريقيا.   ُيعد

ت عىل اإلطالق ف 
َ
ل ي ُسجِّ

 من أكتر مدفوعات التأمّي  األصغر التر
ً
 واحدا

 
، وهول جيه دبليو، وأو ريجان ان، البنية التحتية:  دعم التنمية المستدامة، مكتبثاكر اس، وأدشيد  26 ي ي ت  ، وكروسكي اس، وباجباي ايه، وسين  ي األمم المتحدة لخدمات   دي، ومورجان ج 

 المشاري    ع، كوبنهاغن، الدانمرك.   
 إرشادات حول كيفية إدارة االنتقال إل اقتصاداٍت   27ولية الصادرة عن منظمة العمل الد 2015توفر المبادئ التوجيهية لالنتقال العادل لعام  27

ً
نحو االقتصادات والمجتمعات المستدامة بيئيا
 منخفضة الكربون مع مراعاة توفير فرص العمل والسالمة والصحة المهنية والحماية االجتماعية والحوار االجتماعي والمهارات والتدريب.   

ي جميع أنحاء العالم.    415خدمات الضف الصحي والنظافة الصحية المرنة إل الحد بشكٍل كبير من المخاطر المناخية اإلجمالية ل   يمكن أن يؤدي تحسير  الوصول إل المياه و  28
 مليون طفل ف 

https://www.un.org/en/conferences/energy2021
https://www.un.org/en/conferences/energy2021
https://www.un.org/en/conferences/energy2021
https://www.climateinvestmentplatform.net/sids-call-for-proposal
https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/activity-database/partnership-on-women%E2%80%99s-entrepreneurship-in-clean-energy-wpower


 

 9 

 عىل تيسّت الوصول إىل خدماٍت نظيفة وبأسعار ميسورة. تأمّي  الطاقة ومواقد الطهي النظيفة لتحسّي    •
ً
تعمل الوكاالت أيضا

المثال،   -  االحتياجات اإلنسانية   الصحة و  ة ألفريقيا إمكانية الوصول إىل الطاقة    سيوفر برنامج الشبكة  عىل سبيل  الصغت 
ي  
ن
ي المناطق الريفية ف

ن
 يفتقر اليوم إىل أي شكل من أشكال الكهرباء  18الشمسية خارج نطاق الشبكة للفقراء ف

 
 بلدا

م •
 
للمنشآت الصحية    ستقد الشمسية  كهربة الطاقة الشمسية  الطاقة  ي للقاحات، بهدف استخدام 

 
اكة مع تحالف غاف بالش 

لية شاملة،  لتو  ي  فّت رعايٍة صحية أو 
ن
عيد تأهيل  كما ف

ُ
ي     57كينيا، حيث أ

من خالل دمج مجموعٍة من التعديالت    مركز صحي ريفن
مة لتقليل استخدام الكهرباء وتوفّت الوصول إىل خدمات المياه اء وحلول الطاقة الشمسية، الُمصم   .   التكنولوجية الخض 

الشمسية   • الطاقة  م 
ُ
ظ
ُ
ن ي توفّت 

 
ف بالشبكة  تساعد المتصلة  ي 

والئر األردن،  ي 
ن
ف ن  لالجئي  واألزرق  ي  الزعتر تلبية    مخيمات  ي 

 
ف

 احتياجات الطاقة والنظافة الصحية وحفظ الطعام.  
 

ل تغيُّر المناخ والمستدامة في   خالل  بلداً من  56على الصعيد العالمي، تدعم كيانات األمم المتحدة مرافق الرعاية الصحية القادرة على تحمُّ

مختلف المبادرات التي تشّجع على الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. ويشمل ذلك توسيع استخدام الطاقة الشمسية للحصول على طاقٍة يمكن  
ث الهو ض  اء  االعتماد عليها في سلسلة أجهزة تبريد اللقاحات والكهرباء ونُُظم اإلمداد بالمياه. وتتصدى كيانات األمم المتحدة أيضاً لتلوُّ وتعرُّ

   .29بلداً  18األطفال للرصاص وتأثير السموم البيئية األخرى على صحة األطفال في 

الناجحة وتوسيع   • النماذج  الفردية والمجتمعية على الصمود، والبناء على  القدرة  تعزيز  المتحدة أيضاً على  تعمل كيانات األمم 
خُّالت التكيُّف مع المناخ.  ويتحقق ذلك، على سبيل المثال، من  نطاقها، بما في ذلك دعم دمج الصحة الجنسية واإلنجابية في تد
بشكٍل كامٍل ومنصٍف وفعاٍل وُمجٍد، واتخاذ    جميع النساء والفتيات   خالل دعم هدف لجنة وضع المرأة المتمثل في ضمان مشاركة

 تنمية المستدامة.    القرارات في التصدي لتغيُّر المناخ والتدهور البيئي والحد من مخاطر الكوارث لتحقيق ال

ف مع المناخ والتخفيف من آثاره وتدهور البيئة   •  الجوانب الصحية للتكيُّ
ً
عىل سبيل المثال،    -تعالج كيانات األمم المتحدة أيضا

ُّ المناخ )  من خالل   ه  (،  HECCCتحالف الصحة والبيئة وتغت 
َّ
أن وهو تحالف يضمُّ العديد من وكاالت األمم المتحدة كما 

   متعدد القطاعات. 
 
 

كة إلطالق العنان إلمكانات  تعمل وكا  • كاء األمم المتحدة عىل عدة برامج مشتر ك للمجالس التنفيذية وش  الت االجتماع المشتر
ية   ُّ المناخ والتخفيف من حدة الفقر.   البنية التحتية الحض     من أجل تعزيز القدرة عل الصمود والتخفيف من وطأة تغت 

ي أكت     (The Solar4Healthمسية مقابل الصحة ) الطاقة الش   فعىل سبيل المثال، يوفر برنامج  
 متجددة مستدامة ف 

ً
طاقة

ية  3,000من   يا وناميبيا ومالوي وزامبيا وزيمبابوي وتشاد. منشأة صحية عامة ريفية وحض  ي ليبت 
ن
   ف

 
الصدمات مثل جائحة كوفيد الفقر وعدم  19-بإيجاز، تشكل  الطويلة األمد، وزيادة  اعات  ن والتن والطاقة  ،  الغذاء  وأزمات  المساواة، 

ي عدم  
ن
ي والمبدأ األساسي المتمثل ف

ة أمام النهوض بأهداف التنمية المستدامة والعمل المناخن واألزمات المالية الحالية تهديداٍت كبت 
ر إليها بوصفها ظواهر  ترك أي أحد خلف الركب. 

َ
 ظواهر الفقر وتغّتُّ المناخ واالستدامة ُينظ

 
 إىل أن

ً
ُهج    ونظرا

ُ
متعددة األبعاد، فإن تعزيز ن

 
ً
َية دعم احتياجات البلدان واألولويات الوطنية حرصا

ْ
  رئيشي لكيانات األمم المتحدة ُبغ

ي أن يصبح مجال تركّت 
  السياسات المتكاملة ينبغ 

ي المناخ والطاقة والصحة واالستثمارات ا 
لمجتمعية طوال مسار حياة  عىل أن يربط نهج عدم ترك أي أحد خلف الركب بّي  االستثمارات ف 

 جميع األشخاص والنساء واألطفال.    
 
 *** 

 
كة.    م من كيانات األمم المتحدة المشتر

َّ
الع عل المرفق للحصول عل مزيٍد من المعلومات واألمثلة عن الدعم المقد

ّ
 يرخر االط
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