
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 העוני מיגור         
משנה?   זה   למה          

 
 

<<<<<<<<<<<<<<<< 

מדובר בעלייה הראשונה בשיעורי 

שנה, כאשר   20העוני הגלובלי מזה 

  1.90-אנשים אשר חיים על פחות מ

דולר ליום מצויים בסיכון להידרדרות 

למצב עוני קיצוני. אפילו לפני מגפת 

תחזיות העריכו   ,COVID-19/הקורונה

מאוכלוסיית העולם עדיין יוגדרו  6%-ש

באופן   2030במצב עוני קיצוני בשנת 

שמחטיא את יעדי התכנית למיגור  

ארצות מתפתחות יעמדו בפני   העוני. 

משבר כלכלי וחברתי הרסני במהלך 

החודשים והשנים הבאות, כאשר  

המגיפה תגרום לדחיפה של מיליוני  

-עובדים למצב של אבטלה ותת 

. תעסוקה  

 מה המטרה?                                            

2030למגר את העוני וכל צורותיו עד    

? למה                                                            

   מיליון  700-, יותר מ  2015בשנת                                                           

מהאוכלוסייה חוז  א   01תושבים, או                                                                 

קיצוני, והתקשו   ניהעולמית, חיו בעו                                                                

         למלא את  הצרכים הבסיסיים                                                                

    ביותר כמו בריאות, חינוך, וגישה                                                                

     עם זאת,  הקורונה ותברואה.  למים                                                                 

      שינתה  את כיוון מגמת צמצום העוני                                                                         

      אנשים.מיליוני  אצל עשרות                                                                         

 

 
  : התחזית 

מגיפת  
   הקורונה 

עוד   תדחק   

 

מיליון    17
 אנשים 

! לעוני קיצוני    
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למעשה, תחזיות מצביעות 

מיליון   71-על דחיפה של כ

בני אדם נוספים אל מצב 

של עוני קיצוני בעקבות  

מגיפת הקורונה. להיות  

מועסק לא מבטיח הכנסה  

  7.1%הגונה. למעשה, 

מהעובדים המועסקים  

ומשפחותיהם ברחבי 

-העולם חיו בעוני קיצוני ב

משקף  , אחוז אשר 2019

ירידה חיובית ביחס לשנת 

, אך נתון זה צפוי  2010

לגדול לאור ההשלכות  

ארוכות הטווח של  

 המגיפה

  כך כל   יש למה

  עוני  הרבה 

 ? בעולם
 

  אך, רבים  ממדים  יש לעוני
  כוללים   לכך הגורמים 
 חברתית  הדרה, אבטלה
 של גבוהה ופגיעות 

  מסוימות  אוכלוסיות 
  ותופעות  מחלות , לאסונות 

  מהם  המונעות  אחרות 
 .פרודוקטיביים  להיות 

 

  להיות צריך  למה 

  מהמצב  אכפת  לי

  של הכלכלי

 ? אחרים אנשים 
 

 אך, רבות  סיבות  ישנן 
, אדם  בני בתור, בקצרה
  זה קשורה-שלנו הרווחה

  הגובר השוויון חוסר. לזה
  הכלכלית  בצמיחה פוגע

 הלכידות  את  ומערער
 את  מגביר, החברתית 
  הפוליטיים  המתחים 
  חוסר את  מניע מסוימות 
 . והקונפליקטים  היציבות 

 

  הגנה  מדוע

  כה  חברתית

 ?חשובה
 

לקורונה יהיו  השלכות 
כלכליות   גם בטווח המיידי 

הארוך  ברחבי  -וגם בטווח
מערכות הגנה  העולם.

חברתיות חזקות הן 
הכרחיות לצמצום הנזקים  
ומניעת הדרדרות אנשים 

 55%לעוני. עם זאת, 
 4מאוכלוסיית העולם )

מיליארד אנשים( חיים ללא 
שום סוג של הגנה 

 חברתית. 
מהעובדים   22%*רק  

המובטלים היו מכוסים 
 וקיבלו דמי אבטלה. 

 

  ה .יכול אני מה

 ? זה לגבי לעשות
 

*עיסוק פעיל בקביעת 
מדיניות יכול לעשות את  

זה  -ההבדל בטיפול בעוני
מבטיח שהקול שלנו 

ישמע, ושהזכויות שלנו  
 יקודמו! 

 
*ישנה חשיבות לשיתוף 

ידע דורי ולקידום חדשנות  
וחשיבה ביקורתית בכל  

בכדי לתמוך  -הגילאים 
בשינוי טרנספורמטיבי  

אשר ישפר את חיי  
האנשים והקהילה בה הם  

 ם. חיי
 
 

 

*ממשלות יכולות ליצור 
סביבה המאפשרת 

תעסוקה פרודקטיבית 
והזדמנויות עבודה לעניים 

 קצה.-ולאוכלוסיות 
 
*למגזר הפרטי יש תפקיד   

האם  -מרכזי בטיפול בעוני
הצמיחהבמגזר הינה  

מכלילה ומועילה להפחת 
 העוני? 

 
*גם מדע הינו תחום 

משמעותי לסיום העוני  
וצמצום הפערים. לדוגמה,  

פתרונות חדשניים 
מאפשרים גישה למי 

שתייה בטוחים, ולצמצום 
מקרי המוות הנגרמים 

כתוצאה ממחלות  
 הנישאות במים. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 1למידע נוסף על יעד 
קיימא  -ויעדי פיתוח בר

 אחרים בקרו: 
 

 מיגור עוני -1יעד 

https://www.sdgi.org.il/ 

https://www.sdgi.org.il/17goals/%d7%99%d7%a2%d7%93-1/
https://www.sdgi.org.il/

