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 أستاذ مساعد االقتصاد واملالية العامة

   والحاسبات للتجارةمصر العالي بمعهد 

 املنصورة

املستخلص
أهميتتة تلتتد التتدراستتتتتتتتتتتتتة اوثاتتا  عمتت  ع   ر تتتتتتتتتتتتتد ا  تتار   تمثلتت    

ن ت    ع   أثاتااالقتصتتتتتتتتتتتتادةتة واالةتمتاعيتة لفتا  تة عتامليتة  تتتتتتتتتتتت 

فضتتتتت  ع     ؛والتأ يراألخطر واألوستتتتتح م  دي  مدت اال   تتتتتار  

ا كافة  هت فهتنت  التيلكتافة الفهود التنموةة  اوثاتا مثلت  معرق  

 .ل رتقاء بمستوت رفاهية شعوباادول العالم 

 

 : الرئيسيةالكلمات 

كورونا   فيروس  مرض  تفش ي  وإنسانية    (COVID-19)املستجد  تسبب  أزمة صحية  في 

النطاق شملت   اجتماعية واقتصادية واسعة  باضطرابات  مثيل مصحوبة  لها  يسبق  لم  عاملية 

شتى بقاع العالم. وقد ُسجلت أول بؤرة لتفش ي هذا املرض في مدينة ووهان، عاصمة محافظة  

اللعين   ومنذ ذلك الحين تفش ى هذا الفيروس ؛ديسمبر 29يوم  ،هوبي بجمهورية الصين الشعبية 

دعا منظمة الصحة العاملية في يوم   الذيدولة واقليم حول العالم، األمر    119مواطني  ليصيب  

 .، إلى تصنيفه كجائحة عاملية2020مارس  11



 

 

 

 

 

 

 
حيث أظهرت أحدث البيانات املتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" األمريكية حتى   

إلى    ،2021مارس    16يوم   اإلصابات وصل  إجمالي  و  120أن  وأن عدد   .ألف حالة  217مليونا 

ألف حالة. وفيما   660مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات مليونين و  68.2املتعافين يقترب من  

أظهرت البيانات املجمعة لوكالة "بلومبرغ" لألنباء أنه جرى إعطاء أكثر    ،يتعلق بإعطاء اللقاحات

وتتصدر الواليات املتحدة    .من اللقاحات املضادة للفيروس حول العالممليون جرعة    381من  

اإلصابات العالم من حيث عدد  املتحدة وفرنسا    ،دول  واململكة  الهند وروسيا  ثم  البرازيل  تليها 

 .وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وأملانيا وكولومبيا واألرجنتين واملكسيك وبولندا وإيران وجنوب أفريقيا

ا تتصدر  البرازيل  كما  تليها  الوفيات،  أعداد  حيث  من  العالم  دول  املتحدة  لواليات 

 .وفرنسا ،وروسيا ، وإيطاليا ،املتحدةواملكسيك والهند واململكة 

متعلقة     صارمة  تدابير  الدول  غالبية  فرضت  العدوى،  انتشار  والحتواء  ذلك  وإزاء 

بالصحة والسالمة العامة مثل االلتزام بقواعد التباعد االجتماعي وفرض اإلغالق الشامل وحظر  

التجول وإغالق الحدود، ويبدو أن هذه اإلجراءات كانت فعالة للغاية في احتواء االنتشار وتوفير  

ظام الرعاية الصحية للتركيز على اختبار األشخاص وتتبع وعالج املتضررين منهم. ومع  فرصة لن

ذلك، فإن عمليات الحجر واإلغالق الشامل على الصعيد الوطني لها آثار اجتماعية واقتصادية  

خطيرة خاصة بالنسبة للبلدان األعضاء املنخفضة واملتوسطة الدخل التي تعاني من ارتفاع نسبة  

 .لعمالة غير الرسمية ونسب منخفضة من تغطية الضمان االجتماعيالفقر وا

آثار جائحة كوفيد  هتحاول هذ   ، وفي ظل هذا الوضع على    19-الدراسة دراسة وتقييم 

تلك   رصد سياسات  ومحاولة  األزمة  ومجتمعاتها الستيعاب خطورة  النامية  الدول  اقتصاديات 

 . تلك الجائحة ظل  فيالدول لتحسين الوضع االجتماعي واالقتصادي 

واالجتماعية     االقتصادية  اآلثار  رصد  على  تعمل  كونها  الدراسة  تلك  أهمية  تبدو 

فضال عن كونها    ؛ األخطر واألوسع من حيث مدى االنتشار والتأثير  على أنها لجائحة عاملية ُصنفت  



 

 

 

 

 

 

 

 
معرقال التنموية    مثلت  الجهود  دول  هتنتهج   التيلكافة  كافة  رفاهية  ا  بمستوى  لالرتقاء  العالم 

 . شعوبها

الدول    على  العاملية  للجائحة  واالجتماعية  االقتصادية  التكاليف  وتحليل  دراسة 

 . مواجهة تلك الجائحة فيانتهجتها تلك الدول  التيمه محاول تحليل السياسات   ؛النامية

 .ماهية ةا  ة اورو ا وأبعادها - :االول  املحور 

 .كورونا ومراحل تطورها جائحة األول:املب    •

 .الخريطة العاملية النتشار الجائحة :املب   الثاني •

 .انعكاسات ةا  ة اورو ا ع   اقتصادةات الدول النامية :الثاني املحور 

 .التكاليف االقتصادية لجائحة كورونا على الدول النامية :املب   األول  •

 .التكاليف االجتماعية للجائحة على الدول النامية املب   الثاني: •

 .سياسات الدول النامية ف  مواةهة الفا  ة :الثال  املحور 

 .االستراتيجيات الحكومية في مواجهة الجائحة :املب   األول  •

 .اآلليات املجتمعية ملواجهة الجائحة املب   الثاني: •

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

شديد    نطاق  على  ينتشر  وباء  بأنها  الجائحة  العاملية  الصحة  منظمة  االتساع  عرفت 

ة   لتؤثر . قد تحدث الجوائح  1على عدد كبير من األفراد    -كاملعتاد- مؤثًرا    ،يتجاوز الحدود الُدوليَّ

 .على البيئة والكائنات الزراعية من ماشية ومحاصيل زراعية واألسماك واألشجار وغير ذلك

حل،  وقد قسمت منظمة الصحة العاملية دورة حدوث الجوائح من خالل تصنيف من ستة مرا

صيب به أفراد  
ُ
ليصف العملية التي من خاللها ينتقل فيروس اإلنفلونزا الجديد من كونه مرض أ

مع  األغلب حيوانات،  على  به  فيروس يصاب  مع  يحدث  هذا  إلى جائحة.  تحوله  نقطة  إلى  قلة، 

آخر    حاالت ِقلة النتقال العدوى إلى اإلنسان، يليها مرحلة انتقال املرض ما بين البشر من فرد إلى

مباشرة، ويتحول األمر بالنهاية إلى جائحة مع انتشاره عاملًيا وضعف القدرة على السيطرة عليه،  

. ال ُيصّنف مرض ما على أنه جائحة بسبب انتشاره الواسع وقتله لكثير  2حتى نتمكن من إيقافه 

ان مثال قد  من األفراد، وإنما البد أن يكون ُمعدًيا ويمكن انتقاله من شخص آلخر. فمرض السرط

 بين األفراد ،العالمتسبب في وفاة الكثيرين حول 
ً
 .3ولكنه ليس ُمعدًيا أو منقوال

نشرته منظمة الصحة العاملية في الكتاب االرشادي التأهب    الذيوما سبق يؤكده املقال   

عام   في  عامي    ؛م1999للجوائح  في  تحديثه  وتم  لإلنفلونزا،  محتملة  جائحة  م،   2005ملواجهة 

مذكرة    2009و في  وذلك  كل مرحلة،  مع  للتعامل  املناسبة  واإلجراءات  املراحل  عّرفت  وفيه  م، 

وصف مراحل الجائحة واإلجراءات التنفيذية الرئيسة    مساعدة بعنوان " منظمة الصحة العاملية: 

 
1( A dictionary of epidemiology    5الطبعةth ed.). Oxford: Oxford University Press. 

.  610974909 OCLC .9780199338931 ISBN 2008.  2020مارس    03في   األ    مؤرشف م. 
2"Global institutions: the World Health Organization  01).-06-Martin, John (2009 

–(6): 484 87 Bulletin of the World Health Organization. .(PDF) (WHO)"

. 9686-0042 ISSN .10.2471/blt.08.060814:doi484.  األ    مؤرشف م (PDF)   2020أبرة     7في. 
3. [Place of publication not identified]: Brownstone Books. what you need to know :wine fluS 

. 401165992 OCLC .1434458326 ISBN 2009.  2020مارس    03في   األ     مؤرشف م. 

https://web.archive.org/web/20200303222051/https:/www.worldcat.org/oclc/610974909
https://www.worldcat.org/oclc/610974909
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/9780199338931
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://www.worldcat.org/oclc/610974909
https://web.archive.org/web/20200407043102/http:/www.who.int/bulletin/volumes/87/6/08-060814.pdf
https://web.archive.org/web/20200407043102/http:/www.who.int/bulletin/volumes/87/6/08-060814.pdf
https://www.worldcat.org/issn/0042-9686
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://doi.org/10.2471%2Fblt.08.060814
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A
https://www.who.int/bulletin/volumes/87/6/08-060814.pdf
https://web.archive.org/web/20200303222054/https:/www.worldcat.org/oclc/401165992
https://www.worldcat.org/oclc/401165992
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/1434458326
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://www.worldcat.org/oclc/401165992


 

 

 

 

 

 

 

 
    2009لكل مرحلة". وفي النسخة املعدلة لعام  

ً
م، وضعت التعريفات واملراحل بشكل أكثر تفصيال

م. ومع تصاعد خطر فيروس كورونا املستجد    2009وتوضيًحا، وصدرت هذه النسخة في فبراير  

أراضيها إلى مراحل عدة، لكي تتمكن من وضع    أكثر فأكثر، صنفت الدول درجة شدة املرض داخل

مرحلة لكل  املناسبة  "كوفيد    ؛الخطة  باسم  يعرف  الذي  الوباء  أعداد  19ويمر  حيث  من   "

قبل  التدابير  من  العديد  اتخاذ  إلى  والحكومات  الدول  تسعى  لذلك  مراحل،  بخمس  اإلصابات 

 .4الوصول إلى مراحل الفيروس املتقدمة والكارثية

 : تطور ةا  ة اورو امراد   

 :مراحل هي باختصار 6الجوائح إلى  منظمة الصحة العاملية تقسم

 .املرحلة األولى: فيروس يصيب الحيوان لكنه ال يسبب عدوى للبشر •

 .الثانية: فيروس يصيب الحيوان أدى لعدوى بشريةاملرحلة  •

املرحلة الثالثة: أدى الفيروس إلى إصابة حاالت متفرقة أو إلى إصابة جماعات صغيرة  •

 .باملرض، ولكن ال زال غير كاٍف لحدوث وباء في املجتمع املحلي

 إال أنه غير مؤكد، أصبح   •
ً
 لحوث  املرحلة الرابعة: خطر حدوث وباء بات قريبا

ً
املرض كافيا

 .وباء في مجتمع محلي

املرحلة الخامسة: العدوى باتت منقولة من شخص إلى آخر وقد سببت لحدوث إصابات   •

منظمة   في بلدين مختلفين موجودين في إقليم واحد حسب توزيع األقاليم املعتمد من

 .الصحة العاملية

 
4  Kreling, Kai (2009-07-08). "Cash-Flow-Optimierung –  in der Praxis schwieriger als in der 

Theorie". pferde spiegel.  10 (01): 24–26. doi:10.1055/s-0029-1233639. ISSN 1860-3203. 

.في  03  مارس  2020 مؤرشف م   األ     

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://web.archive.org/web/20200303221824/https:/www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0029-1233639
https://web.archive.org/web/20200303221824/https:/www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0029-1233639
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A
https://doi.org/10.1055%2Fs-0029-1233639
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://www.worldcat.org/issn/1860-3203
https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0029-1233639


 

 

 

 

 

 

 
على   • اثنين  مختلفين  إقليمين  في   وسجلت إصابات 

ً
عامليا بات  الوباء  السادسة:  املرحلة 

   .منظمة الصحة العاملية األقل حسب توزيع األقاليم املعتمد من

 بعععد يوم، وإزاء ذلععك تقوم منظمععة        
ً
تتسععععععععععععععع خريطععة انتشعععععععععععععععار فيروس كورونععا في العععالم يومععا

  ؛ االصعععابات اليومية وكذا الوفيات من هذا الفيروس املسعععتجد   الصعععحة العاملية بمحاولة رصعععد 

ارتفاع معدالت الوفيات عامليا    ذلك الفيروس القادم  من مدينة ووهان الصعععععععينية املتسعععععععبب فى 

بشعععععععععععكل مضعععععععععععطرد ومقلق للغاية، حيث ال تنفك أعداد الدول املصعععععععععععابة بفيروس كورونا ترتفع  

      167,533,334نحو    2021إذ بلغت معدالت االصابة حتى الرابع والعشرين من مايو    ؛ وتزداد 

العة وفعاة وذلعك  حع     3,478,523حين بلغعت مععدالت الوفيعات نتعاج تلعك الجعائحعة    في   ؛ مصععععععععععععععاب 

 . WORLDOMETERS.INFOوفقا ملوقع  

املنشععععععععععععععور على موقع الهيئعة الععامعة لالسععععععععععععععتعالمعات املصععععععععععععععريعة    التعالي هعذا ومن خالل الجعدول       

سنحاول رسم مالمح خريطة فيروس كورونا في كافة دول العالم وذلك      2021مايو    24بتاريخ  

 : 5التالي على النحو  

 اورو ا في كافة دول العالم خرةطة فيروس  (  1ةدول ) 

 معاف   وفيات إ ابات البلد 

 27,502,255 604,087 33,896,660 أمريكا 

 23,728,011 303,751 26,752,447 الهند 

 14,492,167 449,185 16,083,573 البرازيل 

 5,199,240 108,596 5,603,666 فرنسا

 5,024,313 46,268 5,186,487 تركيا

 
5 https://www.sis.gov.eg/Story/208943/احصائيات-فيروس- كورونا-في-العالم?lang=ar 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9


 

 

 

 

 

 

 

 
 معاف   وفيات إ ابات البلد 

 4,617,762 118,482 5,001,505 روسيا 

 4,301,451 127,721 4,462,538 بريطانيا

 3,785,866 125,225 4,192,183 إيطاليا

 3,408,800 87,973 3,654,201 أملانيا 

 3,356,272 79,620 3,636,453 سبانيا ا

 3,106,949 74,063 3,539,484 األرجنتين 

 3,026,277 84,724 3,232,456 كولومبيا 

 2,624,724 72,928 2,865,622 بولندا

 2,333,789 78,597 2,832,518 إيران 

 1,914,101 221,647 2,396,604 املكسيك 

 1,957,561 49,436 2,183,855 أوكرانيا 

 1,720,665 68,053 1,925,289 بيرو

 1,633,045 49,328 1,775,220 ا إندونيسي

 1,607,706 30,020 1,657,893 التشيك 

 1,539,395 55,802 1,635,465 جنوب أفريقيا 

 1,427,520 17,544 1,626,232 هولندا 

 1,280,155 25,231 1,359,180 كندا 

 1,259,080 28,518 1,329,918 تشيلي

 1,109,226 19,951 1,179,812 الفلبين 

 1,081,843 16,190 1,167,940 العراق 



 

 

 

 

 

 

 
 معاف   وفيات إ ابات البلد 

 1,032,888 29,941 1,075,543 رومانيا 

 929,372 14,366 1,058,341 السويد

 935,360 24,842 1,048,881 بلجيكا 

 820,374 20,308 903,599 باكستان 

 805,692 17,017 845,224 البرتغال

 832,405 6,404 839,319 إسرائيل 

 668,820 29,519 802,088 هنغاريا 

 730,697 12,376 789,080 بنغالديش 

 710,608 9,368 730,546 األردن 

 634,103 12,236 714,274 اليابان 

 687,707 6,777 709,939 صربيا 

 631,406 10,776 687,353 سويسرا 

 622,889 10,546 641,380 النمسا 

 536,050 1,651 556,107 اإلمارات 

 508,930 7,677 538,518 لبنان 

 505,228 9,122 517,023 املغرب

 391,348 6,346 513,241 نيبال 

 452,821 2,248 512,091 ماليزيا

 424,690 7,249 440,914 السعودية

 354,499 20,193 418,851 اإلكوادور 



 

 

 

 

 

 

 

 
 معاف   وفيات إ ابات البلد 

 373,385 17,496 416,646 بلغاريا

 352,207 11,772 389,804 اليونان

 373,183 12,292 388,835 سلوفاكيا

 376,453 2,771 386,025 بيالروس 

 338,730 4,124 375,014 كازاخستان 

 361,903 6,331 374,121 بناما 

 342,202 7,903 353,986 كرواتيا 

 282,010 13,965 349,653 بوليفيا

 318,599 4,622 337,573 جورجيا

 295,789 12,236 335,345 تونس 

 274,920 8,360 332,971 باراغواي 

 320,708 4,860 332,454 أذربيجان 

 297,201 3,459 305,201 فلسطين

 228,589 3,765 299,219 كوستا ريكا 

 285,118 1,734 299,215 الكويت 

 257,387 2,508 273,494 الدنمارك 

 247,662 4,185 270,849 ليتوانيا 

 228,757 4,076 269,194 أثيوبيا

 227,531 3,871 265,098 أوروغواي 

 240,802 4,941 258,705 أيرلندا 



 

 

 

 

 

 

 
 معاف   وفيات إ ابات البلد 

 246,570 6,075 254,676 مولدوفا

 186,678 14,721 253,835 مصر

 241,735 4,353 251,690 سلوفينيا

 227,600 8,000 247,454 غواتيماال 

 83,625 6,146 232,672 هندوراس 

 206,921 2,513 223,345 فنزويال

 211,057 4,392 221,948 أرمينيا 

 194,885 820 218,047 البحرين 

 210,942 544 215,443 قطر

 193,950 2,265 210,364 عمان 

بوسنة 

 وهرسك 
203,150 9,108 172,005 

 169,945 3,111 183,311 ليبيا 

 114,537 3,059 168,432 كينيا 

 128,607 1,210 164,201 سيريالنكا 

 146,869 5,311 155,063 مقدونيا 

 132,194 3,216 143,234 ميانمار 

 126,427 1,934 136,467 كوريا

 125,236 877 133,053 كوبا

 86,100 806 132,213 تايالند



 

 

 

 

 

 

 

 
 معاف   وفيات إ ابات البلد 

 128,732 2,444 132,209 ألبانيا 

 121,123 2,326 130,945 التفيا 

 120,886 1,240 128,592 استونيا 

 88,346 3,418 126,860 الجزائر 

 88,952 781 122,414 النرويج 

 96,119 1,757 102,702 قرغيزستان 

 96,608 1,574 99,248 الجبل األسود

 94,143 680 98,657 أوزبكستان 

 91,581 783 93,620 غانا

 91,156 1,268 93,201 زامبيا 

 46,000 932 91,526 فنلندا

 86,030 4,636 90,991 الصين 

 72,226 1,239 77,733 الكاميرون 

 67,510 2,220 72,220 السلفادور 

 39,061 354 71,911 قبرص

 69,098 831 70,590 موزمبيق 

 67,162 811 69,607 لوكسمبورغ 

 56,035 2,812 66,275 أفغانستان 

 61,294 32 61,824 سنغافورة

 32,322 129 55,924 املالديف



 

 

 

 

 

 

 
 معاف   وفيات إ ابات البلد 

 46,748 253 53,100 منغوليا

 49,213 765 52,946 ناميبيا 

 48,449 784 51,620 بوتسوانا

 23,986 917 47,959 جامايكا 

 46,346 298 46,942 ساحل العاج 

 42,880 356 43,734 أوغندا 

 39,758 1,132 41,090 السنغال 

 39,255 800 40,876 مدغشقر 

 36,453 1,586 38,682 زيمبابوي 

 27,949 2,568 35,189 السودان 

 32,462 1,153 34,284 مالوي 

 26,778 725 32,441 أنغوال 

 27,603 779 30,863 الكونغو

 30,006 417 30,504 مالطا

 29,000 910 30,019 أستراليا 

 26,842 256 29,334 كابو فيردي

 25,097 349 26,688 رواندا 

 18,359 179 25,761 كمبوديا

 21,549 1,734 24,117 سوريا

 20,976 147 24,107 الغابون 



 

 

 

 

 

 

 

 
 معاف   وفيات إ ابات البلد 

 21,709 176 23,566 ريونيون 

 9,995 112 22,780 غيانا

 2,964 171 20,176 مايوت

 11,480 375 20,017 ترينداد

 18,266 458 19,149 موريتانيا 

 18,677 141 18,844 بولينيزيا

 17,833 672 18,551 سوازيالند 

 2,250 221 16,530 جوادلوب

 13,745 359 16,130 غيانا

 13,801 154 14,910 بابوا

 6,685 767 14,632 الصومال 

 9,442 514 14,241 مالي

 12,507 288 13,906 هايتي 

 13,234 127 13,569 أندورا 

 13,230 165 13,415 بوركينا فاسو 

 12,278 125 13,374 توغو

 13,218 90 13,308 طاجيكستان 

 10,785 249 13,111 سورينام 

 12,358 323 12,764 بيليز 

 12,087 122 12,271 كوراساو 



 

 

 

 

 

 

 
 معاف   وفيات إ ابات البلد 

 98 93 11,866 مارتينيك 

 11,553 210 11,833 هونج كونج

 11,335 153 11,493 جيبوتي

 8,208 150 11,476 الكونغو

 10,221 222 11,396 جزر الباهاما 

 10,743 107 10,917 أروبا

 6,431 326 10,822 ليسوتو

جنوب 

 السودان 
10,652 115 10,462 

 7,826 35 9,764 سيشيل 

 7,801 113 8,436 غينيا 

 7,893 101 8,025 بنين 

 4,225 185 7,193 نيكاراغوا 

افريقيا  

 الوسطى
7,079 97 6,665 

 3,245 1,307 6,658 اليمن 

 6,478 29 6,556 أيسلندا 

 5,727 175 5,968 غامبيا 

 3,082 13 5,637 تيمور 

 5,034 192 5,383 نيجيريا



 

 

 

 

 

 

 

 
 معاف   وفيات إ ابات البلد 

 2,721 43 5,308 فيتنام 

 4,974 90 5,087 سان مارينو 

 4,626 77 4,945 سانت لوسيا 

 4,729 173 4,924 تشاد

 773 6 4,494 بوروندي

 1,133 23 4,322 تايوان

 4,192 94 4,288 جبل طارق 

 3,113 79 4,121 سيراليون 

 3,956 86 4,059 جزر القنال 

 3,922 47 3,995 بربادوس 

 3,711 14 3,932 إريتريا 

 3,713 146 3,872 جزر القمر 

 3,495 68 3,751 غينيا بيساو 

 2,910 58 3,000 ليختنشتاين 

 2,615 26 2,668 نيوزيالندا 

 2,460 32 2,501 موناكو

 2,383 32 2,488 برمودا

 2,379 17 2,408 جزر تركس 

 2,250 27 2,366 سينت مارتن 

 2,284 37 2,338 سان تومي 



 

 

 

 

 

 

 
 معاف   وفيات إ ابات البلد 

 2,022 85 2,142 ليبيريا

 1,827 12 1,973 س. فنسنت 

 1,399 12 1,915 سانت مارتن 

 1,074 2 1,801 الوس

 1,573 17 1,609 جزر هولندا 

 1,561 29 1,591 جزيرة مان 

 1,186 1 1,394 بوتان

 1,161 17 1,293 موريشيوس 

 1,192 42 1,257 أنتيغوا 

 462 1 1,005 س. بارتيليمي 

 DP 712 13 699 باخرة

 668 1 676 جزر فاروس 

 554 2 574 كايمان جزر 

 183 21 509 تنزانيا 

WALLISAN 445 7 438 

 209 1 248 جزر العذراء 

 224 3 235 بروناي

 134 4 235 فيحي

 176 0 184 الدومنيكان 

 160 1 161 غرينادا 



 

 

 

 

 

 

 

 
 معاف   وفيات إ ابات البلد 

 58 0 125 كاليدونيا

 107 0 109 أنجوليا 

 63 0 63 فوكالند 

 49 0 50 ماكاو

 45 0 50 سانت كيتس 

 32 0 34 جرينالند

 27 0 27 الفاتيكان 

 25 0 25 سانت بيير 

 19 1 20 مونتسيرات 

SOLOMONI 20 0 20 

الصحراء  

 الغربية
10 1 8 

 7 2 9 باخرة زاندام 

MARSHALL 4 0 4 

VANUATU 4 1 3 

ساموا  

 األمريكية 
3 0 3 

SAINTHEL 2 0 2 

MICRONES 1 0 1 

 



 

 

 

 

 

 

 
دولة حول العالم بفيروس كورونا   219  مواطنيمن خالل الجدول السعععابق يتلعععأ لنا أنه بإصعععابة  

يكون قعد انطبقعت عليهعا مقومعات الجعائحعة الععامليعة وفقعا ملؤشعععععععععععععرات منظمعة الصعععععععععععععحة    ؛املسعععععععععععععتجعد

وهو األمر   –مراحل تطور الجائحة   –سععععبق وأشععععرنا إليها من قبل فى املبحث السععععابق    التيالعاملية  

تطلععب معععه رصعععععععععععععععد لدثععار التبعيععة االقتصعععععععععععععععاديععة واالجتمععاعيععة لتلععك الظععاهرة على الععدول ي  الععذي

 .التالي املحور  فيوهو ما سنحاول القيام به  ؛النامية

في بيئة سعععععععععععريعة التغير،   19-يصععععععععععععب قياس اآلثار االقتصعععععععععععادية الحقيقية لوباء كوفيد

 ،واألمن الغذائي  ،الدولية  والتجارة  ،املسعععععتهلكينخصعععععوصعععععا على مسعععععتوى اإلنتاج والعمالة وإنفاق  

املحلي  والتعلم. إذ تسععععععتأثر البلدان األكثر تضععععععررا من الوباء بأكبر الحصععععععص على مسععععععتوى الناتج  

لكن على النقيض من األزمة املالية العاملية  ،اإلجمالي والتصعععععععععععععنيع والتجارة على الصععععععععععععععيد العاملي

كما أشعععرنا فى   -فإن جميع اقتصعععاديات العالم تقريبا   ،-أصعععابت عدد من دول العالم   التي  -األخيرة

يعات السعععععععععععععلبيعة  من التعداع  تععاني -األول   املحور خريطعة االصعععععععععععععابعات الععامليعة بعالفيروس املسعععععععععععععتجعد  

سععععععنحاول معه رصععععععد التقديرات األولية والتأثيرات املحتملة على  الذيالتفشعععععع ي الوباء، وهو األمر  

 اقتصادات ومجتمعات الدول النامية بناء على البيانات واملعلومات املتاحة.

 :6والنمو اإل تاج :1/1

السلع والخدمات بسبب للوباء أثران رئيسيان على االقتصادات: أحدهما يتعلق بتوريد  

اضعععععععطرابات سعععععععلسعععععععلة القيمة على املسعععععععتويين الوطني والدولي، واآلخر يتعلق بالطلب على السعععععععلع 

والخدمات بسعععععبب فقدان الدخل وارتفاع أوجه عدم اليقين. وهذا األمر يعرض الشعععععركات لخطر 

عن العمال،  واالسععععتغناء    ،وانخفاض االسععععتثمارات والقدرة اإلنتاجية  ،تكبد خسععععائر في العائدات

 
الصادر عن    –افاق وتحديات    –  اإلسالميالدول األعضاء ملنظمة التعاون  في  تقرير اآلثار االقتصادية واالجتماعية لجائحة كورونا   6

 .6 :4من ص  2020مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول االسالمية مايو 



 

 

 

 

 

 

 

 
ثم في النهاية إلى العجز عن السعععععععععععداد. وعادة ما تنفق األسعععععععععععر والشعععععععععععركات بمسعععععععععععتويات أقل وتوفر 

بمسععععععععععععتويات أعلى في الظروف التي تتسععععععععععععم بعدم اليقين املتزايد، مما يقلل من إجمالي الطلب على 

 السعععععلع األسعععععاسعععععية واألصعععععول ويخفض أسععععععارها. وعالوة على ذلك، يتسعععععبب الطلب على السعععععيولة

وارتفاع معدالت تفادي املخاطر في حدوث ضعععععععغو  كبيرة في األسعععععععواق املالية مصعععععععحوبة بتأثيرات  

 كبيرة على تحديد أسعار األصول وتمويل الديون.

بما أنه ال يزال من املبكر التوصعععل إلى أي اسعععتنتاج بشعععأن احتماالت تفشععع ي املرض، فإن 

يمهععا بنععاء على سعععععععععععععينععاريوهععات بععديلععة تشعععععععععععععمععل اآلثععار املحتملععة على اإلنتععاج والنمو عععادة مععا يتم تقععد

 والتي تعتمد بشععععععععععكل أسععععععععععا عععععععععع ي على مدة 
ً
 واألخيرة متشععععععععععائما

ً
 وأخرى متوسععععععععععطا

ً
 كبيرا

ً
إحداها تفاؤال

الحجر / اإلغالق الشععععععععععععععامععل. فعلى سعععععععععععععبيععل املثععال، تقععدر منظمععة التعععاون والتنميععة االقتصععععععععععععععاديعة  

 في مسعتوى اإلنتاج يتراوب بين الخمس إلى الربع ف
ً
ي العديد من االقتصعادات، مع احتمال  انخفاضعا

(. فبينمعععا من املتوقع أن تكون اآلثعععار OECD,2020Aانخفعععاض إنفعععاق املسعععععععععععععتهلكين بنحو الثلعععث  

القصعيرة األجل بارزة، سعتعتمد اآلثار املترتبة على نمو الناتج املحلي اإلجمالي السعنوي على العديد 

اإلغالق الشععععععععععامل ومدة سععععععععععريانها، ومدى انخفاض  من العوامل، بما في ذلك مدى صععععععععععرامة تدابير  

 .الطلب ومدى تأثير تدابير الدعم املالي والنقدي على االنتعاش االقتصادي

فسعععععععععععععنقوم  ،الفتراض التعأثيرات املحتملعة على االقتصعععععععععععععاد الععاملي  السععععععععععععععيهذا وفى إطار  

ة على اقتصادات من قبل صندوق النقد الدولي لتقييم األثار املحتمل  بين تقديرانبعرض مقارنة  

منظمة التعاون اإلسععالمي، إذ يعتمد التقدير األول على التوقعات االقتصععادية العاملية لصععندوق 

، والثاني بناء على التوقعات االقتصععععععععععععادية العاملية لصععععععععععععندوق النقد  2019أكتوبر   -النقد الدولي  

اء، يأخذ التقدير الثاني . في حين أن التقدير األول لم يتوقع حدوث هذا الوب2020أبريل    -الدولي  

بعين االعتبععععار التععععأثير الكععععامععععل املحتمععععل لععععه. لععععذلععععك، فهو يوفر مجموعععععة معقولععععة من املعلومععععات 

 .املناقشة التقديرات األولية حول التأثيرات املحتملة على اقتصادات املنظمة



 

 

 

 

 

 

 
ظمة  إلى توقعات نمو متوسعععععععط في منطقة من  2015تشعععععععير مجموعة البيانات املنشعععععععورة في أكتوبر  

. وهذا يتماش ى إلى حد كبير مع 2021% لعام  3.8و 2020لعام    %3.7التعاون اإلسالمي بمستوى  

مسعععععععار النمو امللحومل على املدى الطويل في املنطقة، نشعععععععرت مجموعة البيانات املحدثة في أبريل 

ادا إلى مسعععععععععععععجلعة تراجععا كبيرا، مع األخعذ في عين االعتبعار التعأثيرات املحتملعة للوبعاء. واسعععععععععععععتنع  2020

 2020في عام  %2مجموعة البيانات الجديدة، يتوقع أن تعرف منطقة املنظمة انكماشععععععا بنسععععععبة 

 (1 الشكل 

 
 ( التغير في توقعات النمو بدول منظمة التعاون االس مي1ال ك  )

وبالنظر إلى حقيقة أن املنطقة قد شعععععععععععععهدت معدل نمو إيجابي حتى خالل األزمة املالية 

فععععإن هععععذا يكشعععععععععععععف مععععدى شععععععععععععععععدة التععععأثير السعععععععععععععل ي للويععععاء على   ،(%17   2009-2008العععععامليععععة في  

 اقتصادات الدول األعضاء في املنظمة.

من حيث التعافي، يبدو أن تقديرات صعععععععندوق النقد الدولي متفائلة إلى حد ما، وتعكس 

األمعععل في انتععععاش أسعععععععععععععرع ممعععا كعععانعععت عليعععه خالل األزمعععة املعععاليعععة الععععامليعععة. فمن املتوقع أن يتععععافى 

في الناتج املحلي اإلجمالي   %3بعد انخفاض بنسعععععععبة   2021في عام  %5.8االقتصعععععععاد العاملي بمعدل  

. وباملثل، يتوقع أن تنمو اقتصععععععععععادات منظمة التعاون اإلسععععععععععالمي كمجموعة  2020في عام  العاملي



 

 

 

 

 

 

 

 
. وعنعد مقعارنتهعا بمجموععات العدول األخرى، من املتوقع أن تتعأثر دول 2021في ععام   %5.4بمععدل 

ولكن تقريبعا ولكن تقريبعا بنفس مسعععععععععععععتوى العدول   ،املتقعدمعةاملنظمعة بشعععععععععععععكعل أقعل حعدة من العدول  

 (2كل ألعضاء  الشالنامية غير ا

 
 2020( التغير في توقعات النمو في مجموعات البلدان الر يسية في عام 2ال ك  )

قععد   ؛الععدوليفعلى الرغم من التوقعععات املتفععائلععة نوعععا مععا من قبععل صعععععععععععععنععدوق النقععد 

وزادت ديون الحكومات   ؛إذا ظلت أسععععععععار السعععععععلع األسعععععععاسعععععععية منخفضعععععععة التعافيتطول فترة 

 لألنشعععطةالشعععامل    لألغالقاالختالالت املالية بسعععبب التمديد املحتمل    وتفاقمت  ؛والشعععركات

 .االقتصادية

من املتوقع أيضعععععععععععععا أن ينخفض متوسعععععععععععععط مسعععععععععععععتوى دخعل الفرد فى  ؛ونتيجعة لعذلعك   

 11.1إلى  2019عام   في  أمريكيألف دوالر   11.5من    اإلسععالميمجموعة دول منظمة التعاون  

ونظرا ألن متوسععععط   .% 3.4بنسعععععبة    انخفاضعععععاوهو ما يمثل    ؛2020عام    في  أمريكيألف دوالر 

بمععا فى ذلععك دول املنظمععة من املتوقع أن تنخفض   ؛أعلى فى البلععدان النععاميععة السعععععععععععععكععانيالنمو 

 .الناتج املحلى إجمالي بانخفاضمستويات دخل الفرد فيها على نطاق أعلى مقارنة 



 

 

 

 

 

 

 
 أسواق السلح األساسية:  - 2/1

قد   النفط  على  الطلب  أن  إلى  للبترول  أوبك(  املصدرة  الدول  منظمة  تقديرات  تشير 

مليون برميل يوميا    99.66ليصل إلى    2019مليون برميل يوميا خالل عام    0.83سجل نموا بنحو  

صادي  بما يعكس ضعف مستويات الطلب على النفط في اقتصادات دول منظمة التعاون االقت

 .7والتنمية وبعض الدول األخرى 

وفي أعقاب انتشار فيروس كورونا، قامت منظمة األوبك بمراجعة تقديراتها املعدل نمو  

نحو   إلى  في شهر مارس  بالخفض  النفط  على  العاملي  اليوم  0.06الطلب  في  برميل  مما    ،مليون 

الصين خارج  كورونا  فيروس  بانتشار  املرتبط  العاملي  االقتصادي  النمو  تباطؤ  حيث    .يعكس 

من   عدد  في  الوقود  على  والطلب  النقل  على حركة  كورونا  لفيروس  السلبية  التأثيرات  تفاقمت 

  ، القطاعات االقتصادية ومن أهمها الصناعة في مختلف البلدان واملناطق األخرى خارج الصين

ال والشرق  مثل  أوروبا  في  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  ودول  الجنوبية  وكوريا  يابان 

مليون برميل في اليوم   99.73األوسط بناء عليه، من املتوقع أن يبلغ الطلب اإلجمالي على النفط 

 أعلى من النصف األول، لكن  2020في عام  
ً
، مع توقع أن يشهد النصف الثاني من العام استهالكا

 ل مخاطر هيو  محتملة مستقبال إذا استمر انتشار الفيروس.في ظ

من جانب آخر، تشير التقديرات إلى زيادة املعروض من النفط من خارج دول أوبك بنحو  

. عدلت املنظمة توقعاتها لنمو املعروض النفطي من خارج  2019مليون برميل يومية عام    1.99

صف مليون برميل يوميا لتصل الزيادة املتوقعة  أوبك بالزيادة خالل شهر مارس ليصل إلى نحو ن

. من املتوقع أن  2020مليون برميل يوميا خالل عام    1.76في العرض من خارج دولة املنظمة إلى  

  النفطي تأتي هذه الزيادة من كل من روسيا، وتايالند، وگمان. فيما عدلت املنظمة توقعات االنتاج  

 الصين والترويج وعدد من الدول األخرى. باالنخفاض في كل من الواليات املتحدة و 

 
7 OPEC, (2020). Monthly Oil Market Report", Mar. 



 

 

 

 

 

 

 

 
كمحصلة للتطورات في أسواق التقط، بلغ انتاج النفط من الدول األعضاء في منظمة  

مليون برميل في اليوم على   1.2مليون برميل في اليوم، بانخفاض    29.9نحو    2019األوبك في عام  

الطلب على نفط أوبك في عام  2018مستوى   مليون    28.2إلى    2020. من املتوقع أن ينخفض 

 .20198مليون برميل في اليوم عن املستوى املسجل عام  1.7برميل في اليوم، أي أقل بنحو 

العاملية للنفط فقد عاودت االنخفاض خالل عام     2019بالنسبة ملستويات األسعار 

لعاملي دوالرا للبرميل وفق سلة خامات أوبك في ضوء تباطؤ النشا  االقتصادي ا  64.04لتصل إلى  

وجدت   حين  في  التجارية  التوترات  حدة  تصاعد  ظل  في  سادت  التي  اليقين  عدم  حالة  بسبب 

األسعار دعمأ خالل الربع األخير من العام مع توقيع كل من الواليات املتحدة األمريكية والصين  

ية على  على املرحلة األولى من االتفاق التجاري بينهما بما خفف تسييأ من تأثير التوترات التجار 

األسعار   ارتفاع  العاملية، وساعد على  السلع  بنسبة قاربت    العامليةأسواق  املائة    8.2للنفط  في 

مقارنة بمستويات األسعار املسجلة في شهر نوفمبر من نفس   2019خالل شهر ديسمبر من عام 

األول من  العام. في املقابل، عاودت األسعار العاملية للنفط اتجاهها نحو االنخفاض خالل الربع  

االقتصاد    2020عام   على  كورونا  فيروس  النتشار  االقتصادية  التأثيرات  من  املخاوف  بفعل 

 العاملي.

 غير  
ً
يشار إلى أن الدول املنتجة الرئيسة للنفط داخل وخارج أوبك قد عقدت اجتماعيا

كورو  فيروس  النتشار  املحتملة  االقتصادية  التداعيات  ملناقشة  فبراير  في شهر   
ً
على  اعتياديا نا 

الطلب العاملي على النفط، وأوصت باستمرار العمل باتفاق تعديل كميات االنتاج  اتفاق أوبك+(  

في ضوء تأثر العديد من القطاعات االقتصادية في الدول اآلسيوية بشكل   2020حتى نهاية عام  

 بانتشار الفيروس ال سيما قطاعات النقل، والسياحة، والص 
ً
ناعة  عام والصين بشكل خاص سلبا

 
8 OPEC, (2020). Op cit. 



 

 

 

 

 

 

 
. بيد أن دول  9وهو ما سيؤدي إلى انخفاض في مستويات الطلب على النفط خالل العام الجاري 

إلى اتفاق مع روسيا   التوصل  املنظمة لم تتمكن خالل اجتماعها املنعقد خالل شهر مارس من 

إلى   الهادف  أوبك+  باتفاق  العمل  تمديد  إطار  في  االنتاج  لكميات   
ً
إضافيا  

ً
تعديل  بشأن خفضا

النفطي   االنتاج  كميات  إلى تعديل  الهادف  أوبك+  باتفاق  العمل  تمديد  إطار  في  االنتاج  كميات 

تراجع   إثر  النفط  أسعار  انخفاض  حدة  من  والتخفيف  السوق  استقرار  على  الحفامل  بهدف 

 الطلب العاملي، خاصة من الصين مع انتشار فيروس كورونا.

الرئيسين   النفط  منتجي  تحول  ذلك  عن  على حصصهم  نتج  الحفامل  استراتيجية  إلى 

 عن استراتيجياتهم السابقة التي تتمثل في  
ً
السوقية من خالل زيادة كميات اإلنتاج النفطي عوضا

في  زيادة  الحالية  االقتصادية  الظروف  ظل  في  عنه  نتج  ما  وهو  للنفط.  العاملية  السوق  توازن 

 على النفط ضغوطات حادة.  مستويات املعروض النفطي في الوقت الذي يواجه فيه الطلب

بناء على ما سبق، تأثرت األسواق العاملية للنفط بهذه التطورات التي نتج عنها تراجع في  

مستويات األسعار العاملية التي سجلت خالل الربع األول من العام الجاري وفق سلة خامات أوبك  

 بنسبة 
ً
 .2019عام في املائة مقارنة بمستويات األسعار املسجلة  15.42تراجعا

سوف ينتج عن تلك التطورات السعرية صعوبات تواجه االنتاج من النفط الصخري في  

إنتاج  شركات  من  الكثير  عندها  تتمكن  أال  يتوقع  منخفضة  مستويات  إلى  األسعار  تراجع  ظل 

متوقع  انخفاض  بالتالي  االستمرار،  من  األمريكية  املتحدة  الواليات  في  الصخري خاصة  النفط 

( التي شهدت  2016  –  2014اليات املتحدة األمريكية من النفط على نحو شبيه للفترة  إلنتاج الو 

انخفاض األسعار العاملية للنفط وواجهت خاللها العديد من شركات النفط والغاز تحديات نتج  

عنها صعوبات مالية وتسريح مئات اآلالف من العمال. إال أن تلك الشركات تمكنت من مواجهة 

 
9 OPEC, (2020). "Cornavirus: JTC recommends extending production adjustments to end 2020", 

OPEC press release, Feb. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 في مقدمة الدول املنتجة للنفط  هذه املصاعب  

ً
إلى أن أصبحت الواليات املتحدة األمريكية مؤخرا

 في العالم.

هذا ويشار إلى أن التوقعات في أسواق النفط وقبل االنتشار الواسع لفيروس كورونا  

. في هذا الصدد، 2021و  2020كانت تشير إلى انخفاض أقل لألسعار العاملية للنفط خالل عامي  

في املائة خالل عامي    4.7و  4.3تراجع األسعار العاملية للنفط بنسبة    10وق النقد الدوليتوقع صند

 للبرميل خالل تلك الفترة. بينما توقع  55.31و 58.03على التوالي لتصل إلى  2021و 2020
ً
دوالرا

 أقل ملستويات األسعار العاملية للنفط خالل عامي  
ً
لتستقر    2021و  2020البنك الدولي تراجعا

 للبرميل  59عند مستوى 
ً
 .12 11دوالرا

 املخاطر االقتصادةة:  - 3/1

دول   كافة  في  االقتصادي  النمو  بآفاق  املحيطة  املخاطر  بعض  استمرار  املتوقع  من 

 منها يأتي على رأسها:  الناميالعالم وخاصة 

 مخاطر األم  الصحي العاملي:  -

الفيروسية   التهديدات  في  اآلن  العاملي  االقتصاد  يواجه  الذي  الحاسم  التحدي  يتمثل 

 ANTIMICROBIAL RESISTANCEالناتجة عن انتشار الفيروسات مقاومة مضادات امليكروبات  

(AMR) ألف شخص على مستوى العالم. من املتوقع أن يرتفع هذا    700، وهي املسؤولة عن وفاة

 بحلول عام  ماليين    10الرقم إلى  
ً
. سوف تنعكس  13في غياب تدابير الرقابة الفعالة  2050سنويا

التحديات الصحية الخطيرة على االقتصاد العاملي بشكل عام واقتصادات الدول النامية بشكل  

 
10 IMF, (2020). "World Economic Outlook": Tentative Stabilization, Sluggish Recovery?", Jan.  
11 World Bank, (2020). "Global Economic Prospects: Slow Growth and Policy Challenges", Jan. 

ل أسعار العقود املستقبلية للمتوسط البسيط ألسعار ثالث خامات نفطية تشمل خام برنت وغرب تكساس وخام الفاتح وذلك يمث 12

 دبي.
13 G20, (2020). "Antimicrobial Resistance (AMR) and Market Failure", Jan. 



 

 

 

 

 

 

 
في املائة   3.8و 1.1خاص. قدر البنك الدولي التكلفة االقتصادية لهذه الفيروسات بما يتراوب بين 

 . 205014اإلجمالي العاملي في عام من الناتج املحلي 

 ارت اع مستوةات عدم العدالة في توزيح الدخ :  -

تواجه   التي   
ً
إلحاحا األكثر  التحديات  أحد  الدخل  في  املساواة  عدم  ارتفاع  يعتبر 

البلدان   في جميع  كبير  بشكل  الدخل  في  املساواة  عدم  انخفاض  فرغم  االقتصادي.  االستقرار 

التي تحققت في بعض االقتصادات الناشئة مثل الصين والهند،  بسبب معدالت النمو السريعة  

 لذلك، شهدت  
ً
في املائة    53ارتفعت مستويات عدم املساواة في توزيع الدخل داخل البلدان. تبعا

الدخل  توزيع  في  املساواة  عدم  في  زيادة  املاضية  الثالثة  العقود  مدى  على  البلدان  وقد  15من   .

توزيع الدخل في بعض الدول املتقدمة أعلى مستوى لها منذ الركود سجلت مستويات التفاوت في  

والنامية على حد سواء حيث  16الكبير  املتقدمة  االقتصادات  على  كبيرة  تحديات  يفرض ذلك   .

الدول   في  االقتصادي  الرفاه  بمستويات  ويضر  االجتماعي  االستقرار  عدم  من مستويات  يعمق 

مية من خفض مستويات الفقر وتحقيق أهداف التنمية  املتقدمة، ويحول دون تمكن الدول النا

 املستدامة. 

 تصاعد املدةو ية العاملية وتزاةد مستوةات اله اشة املالية:  -

يعتبر تصاعد املديونية العاملية وتزايد مستويات الهشاشة املالية من أهم املخاطر التي  

. فنتيجة للسياسات النقدية التيس 
ً
يرية التي تم تبنيها خالل العقد  تواجه االقتصاد العاملي حاليا

املاض ي لحفز النمو االقتصادي وتم في إطارها خفض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها، شهدت  

تريليون دوالر تمثل ثالثة أضعاف الناتج    255املديونية العاملية زيادة كبيرة لتصل إلى ما يقارب  

األخي  التحول  ساعد  حين  وفي  العالي.  اإلجمالي  االقتصادات املحلي  في  النقدية  السياسة  في  ر 

 
14 World Bank. (2017). "Drug Resistant Infections: A Threat to Our Economic Future". Available at 

http://documents.worldbank.org/curated/en/323311493396993758/pdf/final-report.pdf.  
15 International Monetary Fund (2017). "Fiscal Monitor", Oct. 
16 Hass Institute, "An Introduction to Universal Basic Income", Universal Income Project. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/323311493396993758/pdf/final-report.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 
املتقدمة وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية على استقرار األسواق املالية العاملية وتدفقات  

إلى االقتصادات الناشئة، فإن طول فترة انخفاض أسعار الفائدة زاد من تراكم   األموال رؤوس  

إلى زيادة املخاطر املالية على امل دى املتوسط في العديد من األسواق الناشئة. في الديون، وأدى 

مديونية   في  املسبوق  غير  االرتفاع  في  العاملية  الديون  تراكم  مشكلة  تكم خطورة  السياق،  هذا 

تضاعفت   حيث  الناشئة.  السوق  اقتصادات  في  خاصة  والشركات(،  املالي  األسر  غير  القطاع 

، في الوقت الذي تراجعت فيه  2008سجلة عام  مديونية القطاع غير املالي مقارنة باملستويات امل

. بالتالي، فإن أي تباطؤ في االقتصاد  17مستويات جودة الديون، مما يهدد بتزايد املخاطر املالية 

 على قدرة األسر والشركات على سداد ديونها، وقد  
ً
العاملي أو ركود اقتصادي يمكن أن يؤثر سلبا

يؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار األصول واضطرابات في األسواق املالية في اقتصادات األسواق  

 النمو. النامية تقوض

الدولي إلى أن العالم قد شهد ثالث موجات سابقة من تراكم  في هذا السياق، أشار البنك  

الية نتيجة تخلف املدينين عن السداد في أوائل الثمانينيات، وأواخر  ة مالديون انتهت جميعها بأزم

(. ومع أن أسعار الفائدة  2009 – 2008التسعينيات، وخالل األزمة املالية العاملية خالل الفترة  

تساعد  
ً
حاليا ارتفاع    املنخفضة  أن  إال  الديون،  بتزايد  املرتبطة  املخاطر  بعض  تخفيف  على 

املديونية ينطوي على مخاطر كبيرة. من ثم يتعين على الحكومات أن تتخذ خطوات   مستويات 

جادة لتقليص املخاطر املرتبطة بتراكم الديون. في هذا اإلطار، تساعد اإلدارة السليمة للديون،  

من  الحد  على  الديون  الديون،    وشفافية  أعباء  تحمل  على  القدرة  وتعزيز  االقتراض،  تكاليف 

وتخفيف املخاطر املتصلة باملالية العامة. وقد يساعد وجود أطر تنظيمية ورقابية قوية، وقواعد  

جيدة لحوكمة الشركات، ومعايير دولية مشتركة على احتواء املخاطر، وضمان استخدام الديون  

، وتحديد مواطن
ً
 مثمرا

ً
 الضعف والقصور.  استخداما

 

 
17 OECD, (2018). "Global Economic Outlook", May. 



 

 

 

 

 

 

 
 ا خ اض الناتج املحتم  الو ول إليه وتراةح مستوةات اإل تاةية:  -

من   عدد  هناك  القصير،  األجل  في  العاملي  االقتصاد  تواجه  التي  املخاطر  على  عالوة 

التي ال يجب   املخاطر التي تؤثر على مسارات نمو االقتصاد لعاملي في األجل املتوسط والطويل 

نحو   تفسر  كونها  األهمية  من  كبير  جانب  على  االنتاجية  مستويات  تراجع  أهمها  ومن  تجاهلها 

ت في مستويات نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي ما بين دول العالم. كما  نصف االختالفا

 في معدالت اإلنتاجية منذ حقبة السبعينيات من القرن املاض ي  
ً
 ملموسا

ً
 رئيسيا

ً
أنها تعتبر محددا

يشمل   التراجع  هذا  السابقة.  عام  املائة  خالل  املسجلة  مستوياتها  ثلث  نحو  إلى   
ً
مؤخرا لتصل 

 الدول املتقدمة والنامية على حد سواء.  العديد من

ففي دول مجموعة السبعة انخفض متوسط النمو السنوي في إنتاجية العمل بشكل  

في الثمانينيات والتسعينيات قبل أن ينخفض    2.0في املائة في السبعينيات إلى حوالي    3.1كبير من  

عمالة عالوة على ضعف التراكم  في املائة فقط العقد املاض ي. نتج عن تراجع إنتاجية ال  0.9إلى  

الرأسمالي وتباطؤ أنشطة االبتكار انخفاض مستمر ملستويات الناتج املمكن الوصول إليه على  

في املائة خالل عقد    3.9في املائة خالل العقد املاض ي مقارنة بنحو    2.7مستوى العالم إلى نحو  

التي تواجه االقتصادات على    وهو ما يزيد من حجم التحديات  18السبعينيات من القرن املاض ي 

 مستوى العالم لرفع مستويات املعيشة وتحقيق أهداف التنمية املستدامة.

 19   : أنترتيبا ع   ما سبق نس نج   

 
 إلى إحصاءات منظمة األمم املتحدة.  18

ً
 صندوق النقد العربي استنادا

تخضعع كافة التوقعات الخاصعة باالفتراضعات األسعاسعية للتقرير للمراجعة الدولية، ذلك بما يسعمح في االعتبار   19

باالفتراضععععععععععات األسععععععععععاسععععععععععية ومن ثم تحديث تلك التوقعات في التطورات الدولية على مختلف األصعععععععععععدة املرتبطة 

من هذا التقرير، تشععععععععمل عملية املراجعة املسععععععععتمرة التطورات في النشععععععععا  االقتصععععععععادي    2020إصععععععععدار سععععععععبتمبر  

العاملي والتجارة الدولية وأسعععععععععواق النفط العاملية ال سعععععععععيما فيما يتعلق بمسعععععععععتويات املعروض من النفط والطلب 

 التطورات  عليه ومسععععتويات ا
ً
لتزام الدول املنتجة للنفط باتفاق خفض االنتاج. كما تشععععمل عملية املراجعة أيضععععا

 في سعر صرف الدوالر األمريكي والعمالت األساسية األخرى.



 

 

 

 

 

 

 

 
امتداد األثر االقتصادي لفيروس كورونا، مع ما يستتبعه ذلك من تأثر االقتصاد العاملي   -

اليقين   عدم  مستويات  وتزايد  والطلب  العرض  جان ي  بصدمات  العربية  واالقتصادات 

عام   من  األول  النصف  حتى  واملستهلكين  املستثمرين  ثقة  مستويات  مع  2020وتراجع   ،

. سيأتي التأثير    SHUTDOWNافتراض عدم حدوث حاالت إلغالق  
ً
واسعة النطاق عامليا

ستؤدي   ناحية،  فمن  سواء.  حد  على  والطلب  العرض  قنوات  عبر  النمو  على  السل ي 

إجراءات الحجر الصحي واملرض واملشاعر السلبية للمستهلكين واألعمال إلى خفض الطلب  

الت سالسل  وتعطيل  املصانع  بعض  إغالق  سيؤدي  أخرى،  ناحية  ومن  إلى الكلي.  وريد 

 اختناقات في اإلمدادات تؤثر على مستويات املعروض.

الدول بالتداعيات   - العاملي نتيجة تأثر عدد من  الوتيرة لالقتصاد  من املتوقع نمو محدود 

املتوقع   من  أكثر  تباطؤ  من  إليه  تفض ى  وما  الفيروس  انتشار  عن  الناتجة  االقتصادية 

ع تعافي بطئ وبشكل تدريجي من انعكاسات  ملستويات الطلب الخارجي والتجارة الدولية. م

، وبحيث يبدأ االقتصاد  Uانتشار الفيروس بما يتوافق مع مسار النمو املحتمل وفق حرف  

 . 2021العاملي بالتعافي بداية من عام 

سواء فيما يتعلق   2020تأثير كبير النتشار فيروس كورونا على التجارة الدولية خالل عام  -

وتعطل وإربك سالسل اإلمداد العاملية في العديد    ، ية السلعية أو الخدميةالتجار بالتبادالت  

من البلدان وهو ما يتوقع على ضوئه تراجع مستويات التجارة الدولية السلعية والخدمية  

عام   عام  2020خالل  في  الفيروس  انتشار  أثر  انحسار  بافتراض  املقبل  العام  وتعافيها   ،

2020 . 

با - يتعلق  فيما  منظمة  كذلك  دول  تمكن  عدم  وفق  املتوقع  فمن  للنفط  العاملية  ألسعار 

، والتراجع املتوقع 2020األوبك إلى اتفاق بشأن مد العمل باتفاق "أوبك+" إلى ما بعد مارس  

من   عنه  نتج  وما  كورونا،  فيروس  تداعيات  بسبب  النفط  على  الطلب  نمو  مستويات  في 

ة األساسية على الوقود مثل قطاع  انخفاض مستويات طلب بعض القطاعات االقتصادي



 

 

 

 

 

 

 
الصناعة والطيران والتجارة في ظل اتجاه عدد كبير من الدول إلى فرض حظر واسع النطاق  

على انتقاالت األفراد أن تتسم األسواق العاملية للنفط باستمرار تفوق مستويات املعروض  

ستويات األسعار  . بناًء عليه، من املتوقع أن ينعكس ذلك على م2020النفطي خالل عام  

بين   تتراوب  إلى مستويات  أن تنخفض  للبرميل وفق سلة   45  –  40التي من املتوقع  دوالر 

دوالر للبرميل    50، مع ارتفاع متوقع لألسعار لتدور حول  2020خامات أوبك خالل عام  

 مع التحسن التدريجي للنشا  االقتصادي العام املقبل.  2021خالل عام 

بتوجهات - يتعلق  فيما  التيسيري    أما  املوقف  استمرار  املتوقع  من  النقدية:  السياسة 

للسياسة النقدية في البنوك املركزية العاملية الرئيسة ممثلة في كل من مجلس االحتياطي  

الفيدرالي األمريكي والبنك املركزي األوروبي مع ما يستتبعه ذلك من تراجع أسعار الفائدة  

اودة تنفيذ برامج التيسير الكمي لتحفيز البنوك  ملستويات صفرية أو سالبة. عالوة على مع

على منح االئتمان بهدف تمكين التخفيف من التبعات االقتصادي لفيروس كورونا. هذه  

تواك النقدية سوف  للسياسة  التيسيرية  املرتبط  باالتجاهات  العربية  املركزية  البنوك  بها 

 واجهة هذه الظروف االستثنائية.عمالتها بالدوالر واليورو، وهو ما سيدعم اقتصاداتها في م 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( 2021-2020العاملي )( توقعات أداء االقتصاد 3ال ك  )

 



 

 

 

 

 

 

 
هذا وفي ظل ما يعيشه العالم من سيطرة جائحة كورونا نجد أن الدول العربية شأنها  

استثنائية في ظل انتشار فيروس كورونا    ظرفامنها تشهد    الناميشأن كافة دول العالم وبخاصه  

املستجد وتأثيره العاملي واسع النطاق على جان ي العرض والطلب الكلى. وهو ما يالحظ من خالل  

 :التاليأن نرصدها على النحو   املمكن من   تالتداعياتلك  ؛ت على االقتصادات العربيةالتداعيا

في املائة ذلك   50تأثر صادرات الدول العربية بتراجع محتمل للطلب العاملي يما ال يقل عن  -

يما يشمل كل من الدول العربية املصدرة للنفط واملستوردة له، وهو ما سوف ينعكس على  

في املائة من الناتج املحلي    48لخارجي الذي يعد مسؤوال عن تولید نحر  مستويات الطلب ا

النفطية على األخص سوف    ،اإلجمالي غير  و  النفطية  للصادرات  تراجع محتمل  ثم  ومن 

تعتبر   التجاريين، حيث  الطلب لدى عدد من شركائها  بتباطؤ  العربية  االقتصادات  تتأثر 

لشركاء التجاريين للدول العربية كونها تستوعب  الدول املتأثرة بالفيروس حاليا من أهم ا

 في املائة من الصادرات العربية. 65

من   - االقتصادية  القطاعات  في عدد من  املحلي  لإلنتاج  بتوقف جزئي  العربية  الدول  تأثر 

والتجارة   والنقل  السياحة  قطاعات  رأسها  على  االنتاجية  الخدمات  قطاعات  أهمها 

سيكو  كما  والخارجية،  مثل  الداخلية  األخرى  القطاعات  بعض  على  كذلك  تأثير  له  ن 

نحو   توليد  عن  مسؤولة  مجتمعة  القطاعات  هذه  التحويلية  من    40الصناعة  املائة  في 

 الناتج.

تأثر الدول العربية املصدرة للنفط بالتطورات في األسواق العاملية للنقط التي تشهد تراجعا   -

النقط نتيجة تأثر نش الطلب على  القطاعات االقتصادية  في مستويات نمو  ا  عدد من 

املستخدمة للوقود بتداعيات انتشار الفيروس وبظروف فرض حظر على انتقاالت األفراد  

داخل وخارج الحدود في ظل أسواق يسيطر عليها زيادة كميات املعروض النفطي وهو ما  

هو ما  ، و 2020سينتج عنه في املجمل انخفاض متوقع في األسعار العاملية للنفط في عام  

بنحر   يسهم  الذي  االستخراجية  الصناعات  قطاع  على  كذلك  يؤثر  من    53قد  املائة  في 



 

 

 

 

 

 

 

 
في املائة من إجمالي    27القيمة املضافة لقطاعات االنتاج السلعي في الدول العربية ونحو  

الدول   من  عدد  في  املسؤولة  النفطية  اإليرادات  تأثيره  على  عالوة  العربية.  للدول  الناتج 

للن غير  املصدرة  القطاع  في  النشا   حفز  عن  مباشر  غير  أو  مباشرة  بشكل  سواء  فط 

 النفطي.

ظل   - في  األجن ي  النقد  من  املتحصالت  تراجع  من  للنفط  املستوردة  العربية  الدول  تأثر 

في   العاملين  ولتحويالت  الفيروس،  انتشار  نتيجة  التصدير  ملستويات  محتمل  انخفاض 

في املائة من الناتج في بعض هذه الدول وهو ما قد يولد   10الخارج التي تسهم بنسبة تفوق 

حلية بالنسبة للدول التي ترتبط بنظم أسعار صرف مرنة، ويرفع ضغوطات على العمالت امل

 من كلفة سداد أقسا  وفوائد الدين الخارجي.

التي   - العوامل  من  العربية كمحصلة ملجموعة  الدول  في  العربية  املوازنات  ضغوطات على 

 تتمثل في تراجع متوقع

ية في الدول املستوردة له  لإليرادات النفطية في الدول العربية املصدرة ولإليرادات الضريب -

في الوقت الذي يقرض فيه انتشار الفيروس تحديات تتعلق بضرورة استجابة الحكومات  

السريعة بزيادة مستويات األنفاق العام املوجه لدعم القطاعات الصحية وللخ املزيد من  

التمويل لتخفيف األثر االقتصادي ودعم القطاعات والفئات املتضررة. سوف ينتج عن  

لك ارتفاع في مستويات العجوزات املالية وتأثر قدرة عدد من الدول العربية على مواصلة  ذ

 .2020برامج االنضبا  واالستدامة املالية خالل عام 

ارتفاع في معدالت البطالة خاصة على ضوء تضرر عدد من القطاعات االقتصادية املوفرة   -

السياحة الذي تسهم كل فرصة  لفرص العمل بظروف انتشار الفيروس وعلى رأسها قطاع  

الدول   بعض  في  مباشرة  غير  أخرى  عمل  فرص  خلق خمس  في  ليه  مولدة  مباشرة  عمل 

التي تمثل واجهات سياحية عاملية، ويسهم بمعدالت تتراوب ما بين   في    19إلى    12العربية 

 ية.املائة من الناتج املحلي اإلجمالي في بعض الدول العربية التي تعد وجهات سياحية عامل



 

 

 

 

 

 

 
في املائة    45تأثر نشا  املشروعات متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة التي تسهم بنحو   -

من الناتج املحلي اإلجمالي وبنحو ثلث فرص العمل املولدة في القطاع الرسمي بتداعيات  

 ظهور الفيروس. 

ت  استنادا إلى ما سبق وبهدف تجاوز اآلثار االقتصادية املرتبطة بانتشار الفيروس تبن

 180حكومات الدول العربية ممثلة في البنوك املركزية ووزارات املالية حزم تحفيزية بقيمة تقارب  

في املائة من الناتج املحلي اإلجمالي للدول العربية( بهدف دعم الفئات    9.5مليار دوالر حتى تاريخه  

النش الحركة  الفيروس  تقييد  عن  الناتج  املتوقع  األثر  حجم  وتقليل  من  املتضررة  عدد  في  ا  

عدة   التحفيز  حزم  شملت  والشركات.  األسر  دخول  على  األساسية  االقتصادية  القطاعات 

املالية لدعم األنظمة الصحية، وخفض   تدخالت تنوعت ما بين توجيه املزيد من املخصصات 

نقا  مئوية وخفض نسب االحتياطي اإللزامي، وضخ    3.0إلى    1.5الفائدة ينسب تراوحت ما بين

ف على  سيولة  املستحقة  القروض  وفوائد  أقسا   وتأجيل  االئتمان،  لدعم  املصرفي  القطاع  ي 

بين   تتراوب ما  املتضررة ملدة  الصغيرة واملتوسطة  إلى ستة أشهر، وإعفاء    3األفراد واملشروعات 

الداعمة   التدخالت  من  وغيرها  أشهر،  ثالثة  ملدة  والكهرباء  املياه  خدمات  رسوم  من  املواطنين 

الدخل األسا  ي املعقم، وهو ما سيرفر دعما للنمو خالل العام األخرى من ب ينها تطبيق برامج 

الجاري. من جانب األخر، سوف تدعم مستويات االستهالك العائلي القوي النشا  االقتصادي  

 . في بعض الدول العربية

جمهورية مصر    في  االقتصاديجدير بالذكر أنه بدراسة أثر جائحة كورونا على النمو  

مع ارتفاع معدل النمو   2019االقتصاد املصري حقق نجاحات كبيرة خالل عام بية نجد أن  العر 

في املائة بما مثل واحدة من أعلى معدالت النمو على مستوى العالم    5.5إلى ما يدور حول مستوى  

الذي نفذته مصر بالتعاون مع صندوق النقد   االقتصاديمستفيدة من نجاب برنامج اإلصالب  

( الذي ساهم في التغلب على جانب من االختالالت الداخلية  2019-2016الدولي خالل الفترة  

 والخارجية التي كانت تحد من مقومات النمو االقتصادي. 



 

 

 

 

 

 

 

 
في   ملموسة  زيادات  تحقيق  في  املصري  الجنيه  صرف  سعر  تحرير  إلى  االتجاه  ساعد  كذلك 

من تسجيل    2019ت االستثمار والصادرات. كما استقاد االقتصاد املصري خالل عام  مستويا

 مليار دوالر.  12مستويات قياسية من إيرادات قطاع السياحة التي تجاوزت 

وحققت   الحكومة  مالية  إصالب  برنامج  مستهدفات  تحقيق  في  كذلك  مصر  ونجحت 

املحلي اإلجمالي وهو ما وفر فرائض مالية مكنت  في املائة من الناتج    2فائضا في امليزان األولي بلغ  

الحكومة من توجيه املزيد من املوارد لدعم شبكات الحماية االجتماعية ساهمت هذه اإلصالحات  

عام   تراجعت خالل  التي  البطالة  ملعدالت  ملحومل  إحداث خفض  في  للنمو  الدافعة  والعوامل 

ة ملعدالت البطالة املسجلة قبل تنفيذ برنامج في املائ  13في املائة مقابل بنحو    7.8إلى نحو  2019

األخير  االقتصادي  تدفق  20اإلصالب  ساعد  كما  املصري خالل    200.  االقتصاد  إلى  دوالر  مليار 

 السنوات الثالث املاضية على استقرار قيمة العملة املحلية مقابل الدوالر. 

من خالل التركيز  تسعى مصر خالل أفق التوقع إلى مواصلة مسيرة اإلصالب االقتصادي  

على اإلصالحات الهيكلية لحفز جانب العرض الكلي وزيادة االستثمارات وخلق املزيد من فرص  

العمل. كما ينصب التركيز كذلك على تقليل مستويات التفاوت في توزيع الدخل، وزيادة مستويات  

االقتصاد الفرص  إتاحة  بهدف  البشرية  التنمية  مستويات  وتحسين  املالي،  للجميع  الشمول  ية 

 .2030وفق الرؤى االستراتيجية التي تتبناها مصر في أفق 

يتياطؤ النشا  االقتصادي    2020من املتوقع أن يتأثر االقتصاد املصري خالل عام  

 العاملي الناتج عن فيروس کورونا عبر عدد من القوات من أهمها: 

بنحو   - التي تسهم  املحلي اإلجمالي    20انخفاض مستوى الصادرات  الناتج  املائة من  في 

 نتيجة تباطؤ الطلب لدى الشركاء التجاريين األساسيين. 

تأتر عائدات عدد من القطاعات الرئيسة التي تولد القيمة املضافة على رأسها قطاعات   -

 ائة من الناتج املحلي اإلجمالي.في امل 29الخدمات االنتاجية التي تولد في مجملها نحو 

 
 (. جمهورية مصر العربية، "استبيان تقرير آفاق االقتصاد العربي: اإلصدار الحادي عشر"، ابريل. 2020البنك املركزي املصري،   20



 

 

 

 

 

 

 
السياحة   - قطاعات  أهمها  ومن  املتضررة  االقتصادية  القطاعات  في  الوظائف  تأثر 

 والخدمات. 

ضغوطات على املتحصالت من النقد األجن ي في ظل التراجع املتوقع لعائدات السياحة   -

 ة املحلية. وقناة السويس وتحويالت العاملين بالخارج، وهو ما قد يؤثر على قيمة العمل

تحديات على صعيد املالية العامة نتيجة تراجع محتمل لإليرادات العامة نتيجة تراجع املوارد   -

الضريبية في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة لزيادة األنفاق ملواجهة التداعيات الناتجة عن  

 الفيروس.  

دد من اإلجراءات  ملواجهة اآلثار املحتملة لفيروس كورونا تبنى البنك املركزي املصري ع

نقا  مئوية خالل الربع األول من عام    3التحفيزية بما يشمل خفض أكبيرأ ألسعار الفائدة بنحو  

رأس 2020 على  جاء  كما  متناهية    .  للشركات  االئتمانية  االستحقاقات  تأجيل  املتبناة  التدابير 

ة على التأخر في أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافي 6الصغر والصغيرة واملتوسطة ملدة 

السداد. عالوة على تمكين البنوك بشكل فوري من تلبية الحدود االئتمانية الالزمة ملقابلة تمويل 

الشركات   طلبات  تلبية  يضمن  بما  واالستراتيجية،  األساسية  للسلع  االستيرادية  العمليات 

وإتاحة الحدود    املستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية التغطية احتياجات األسواق، 

 االئتمانية الالزمة لتمويل رأس املال العامل وباألخص صرف رواتب العاملين بالشركات. 

مليار جنيه    100من جانب آخر، أعلنت وزارة املالية املصرية عن حزمة تحفيز بقيمة  

مصري سيتم تمويلها من احتياطيات املوازنة العامة للدولة، للحد من أثار فيروس کورونا املسجد  

باالستفادة من الوفورات املحققة من تراجع األسعار العاملية للنفط بشكل كبير مقارنة بأسعار  

 .2020املتضمنة في تقديرات موازنة عام  النفط

يشار إلى أن أحد العوامل التي ستساهم في التخفيف كذلك من حدة تداعيات انتشار  

کورونا على االقتصاد املصري للمثل في فرة مستويات االستهالك العائلي التي وعلى الرغم   سفيرو 



 

 

 

 

 

 

 

 
لد مستويات  في  املحتمل  االنخفاض  نتيجة  بتأثرها  التوقعات  دعائم  من  أهم  تظل  األسر  خول 

 في املائة من إجمالي الناتج املحلي.  85الطلب الكلي في مصر حيت تساهم بنحو 

في تعميق وتعزيز أوجه عدم املساواة االجتماعية القائمة في   19-تسببت جائحة كوفيد 

وهو األمر    .لضعف في النظم االجتماعية والسياسية واالقتصاديةوتضاعف مواطن ا  ،املجتمع

بمستويات   تصارع  من  النامية   الدول  تعانيه  ما  ظل  فى  االجتماعية  املعضالت  ضاعف  الذى 

وأزمات   والهجرة  الداخلي   النزوب  وحاالت  والصراعات  بالفقر  املتعلقة  القضايا  فى  متفاوتة  

عدم املساواة السائدة هذه بمجرد ربطها بالعبء اإلضافي  الالجئين، وهو الذى يتزايد معه أوجه  

الناجم عن الجائحة، ويفض ى البحث في اإلطار العام لألمان االجتماعي في دول املنظمة إلى وجود 

عن    التاليوهو األمر الذى نستطيع أن نستقيه من الشكل    حساسيات شديدة في هذا املجال،

النطاق    التي  املعاناةحجم   بها مخططات واسعة  توافر  الرغم من  الدول على  بعدد من  لحقت 

للحماية االجتماعية كانت دون املتوسط العاملي وتنطوي شبكات األمان االجتماعي املحدودة في 

دول املنظمة على زيادة املشاغل االجتماعية للسكان بسبب عدم وجود تدابير لتلبية احتياجاتهم  

يأس، بل وإن هذا الوضع أسوأ بالنسبة للسكان املحرومين والضعفاء الذين  األساسية في أوقات ال

 يجب عليهم اآلن التعامل مع تداعيات تفش ي الجائحة بموارد محدودة وغير كافية. 

الشكل   من    التالييوضأ  األقل  على  واحد  استحقاق  تغطية  ذوي  السكان  نسبة 

 استحقاقات الحماية االجتماعية.



 

 

 

 

 

 

 

 
 كان ذوي  غطية است قاق وادد ع   األق  م  است قاقات الحماةة االةتماعيةنسبة الس( 4ال ك  )

الخاص    املصدر: حسابات موظفي سيسرك على أساس البيانات املستقاة من االستبيان

باستعراض منتصف املدة فيما يتعلق بتنفيذ برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي العشري  

وقاعدة بيانات مؤشرة أهداف التنمية املستدامة العاملية التابعة لشعبة   2025لعام 

 اإلحصاءات باألمم املتحدة. 

ماعية لكوفيد  والعنصر األسا  ي اآلخر الذي يجب مراعاته عند التفكير في اآلثار االجت 

من    19- تعاني  التي  البلدان  أن  إلى  الدراسات  وتشير  البلدان،  في  الفقر  مستويات  في  يتمثل 

مستويات أعلى من الفقر ستتضرر أكثر من تفش ي املرض بسبب األعداد القائمة وغير املعتادة 

املتحدة االقتصادية واالجتماعي ة لغربي  لسكانها الضعفاء واملحرومين. كما كشفت لجنة األمم 

كوفيد   بشأن  العامة  للسياسات  موجز  في  من    19-آسيا  اإلسكوا(  تعاني  العربية  املنطقة  أن 

مليون شخص سيقعون في براثن الفقر في جميع    8.3فقدان الوظائف بمعدل ينذر بالخطر وأن 

والتحديات   العنف  حاالت  أن  املوجز  نفس  ُيبرز  ذلك،  على  وعالوة  العربية،  الدول  أنحاء 

واملنطقة  االجتما العالم  في   
ً
تزداد سوءا والنساء  واألطفال  والشباب  املسنون  يواجهها  التي  عية 

 (. COVID-19 Economic Cost to the Arab Region, 2020العربية  



 

 

 

 

 

 

 

 
ويشير تقرير صادر عن البنك الدولي بشأن الفقر العاملي إلى أنه على الرغم من تضرر  

الكبرى   الصحراء  جنوب  حتى  SSAأفريقيا  أن  (  إال  املرض،  تفش ي  من   
ً
نسبيا أقل  بدرجة  اآلن 

املدقع   الفقر  بزيادة مستويات  يتعلق  فيما   
ً
األكثر تضررا املنطقة  بأنها ستكون  توحي  التوقعات 

 Mahler et al., 2020  ممن زج بهم في وهدة الفقر في    23(. ومن املتوقع أن يكون 
ً
مليون شخصا

أدناه نسبة سكان منظمة   18.2المي. ويعرض الشكل  جميع أنحاء العالم في منطقة التعاون اإلس

    15التعاون اإلسالمي الذي يعيشون تحت خط الفقر، بحيث سجلت  
ً
دولة عضو في املنظمة نسبا

في   الدولي  الفقر  تحت خط  يعيشون  الذين  السكان  من  البلدان  2018أعلى  هذه  ، وستتطلب 

 
ً
 حيث ستزداد القضايا االجتماعية تفاقما

ً
 خاصا

ً
بسبب اآلثار االجتماعية واالقتصادية    اهتماما

للجائحة، األمر الذي يقحم املاليين من الناس في دول املنظمة في فئات الفقر والفقر املدقع، مما  

 اجتماعية شديدة الحدة. 
ً
 سيترتب عنه آثارا

 دول إلى قائمة الدول األكثر هشاشة.  9منذ تفش ي املرض، أضافت األمم املتحدة 

 
 الدول األاثر ه اشة  قا مة( 5ال ك  )

املصدر: نداءات األمم املتحدة املناشدة لتسخير صندوق بمليارات الدوالرات ملساعدة أفقر  

 . 2020البلدان في ظل فيروس كورونا 

وتتسبب هذه الحلقة املفرغة من الفقر الدائم، التي ساهمت التدابير االجتماعية املتخذة للحد  

في   األعضاء  البلدان  من  للعديد  كبيرة  مجتمعية  قضايا  في  تفاقهمها،  في  الفيروس  انتشار  من 



 

 

 

 

 

 

 
والفتيات،   النساء  ضد  والعنف  الطالق،  معدالت  زيادة  بين  تتراوب  اإلسالمي،  التعاون  منظمة 

طرابات على مستوى التعليم، واألفكار النمطية املقترنة باملسنين وتزايد الالمباالة والخمول  واض

 لدى الشباب، وتجاهل املهاجرين والالجئين، ومن بين أمور أخرى تهديد النمو السليم لألطفال. 

التعاون اإلسالمي نت يجة  وتعتبر العديد من القضايا االجتماعية في البلدان األعضاء في منظمة 

للتحديات االقتصادية القائمة أو املتفاقمة، والتي عندما تقترن بالحماية االجتماعية املحدودة  

اجتماعية معينة   لفئات  السل ي  الوضع  تفاقم  إلى  املتزايدة تؤدي  أو  املرتفعة  الفقر  ومستويات 

نوع  بشكل متفاوت، لذلك، هناك حاجة لبلورة فهم أفضل لكيفية تأثر هؤالء السكان وتحديد  

السياسات واملبادرات التي من شأنها االستجابة للحد من معاناتهم وانتشالهم من وضعهم الضار  

 وبعده.  19-بسالمتهم أثناء تفش ي كوفيد  

 . 2018 %0نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر العاملي :التاليالشكل                      

 
 .2018 %0ط ال قر العاملينسبة السكان الذة  يعي ون ت   خ( 6ال ك  )

الخاص    املصدر: حسابات موظفي سيسرك على أساس البيانات املستقاة من االستبيان

باستعراض منتصف املدة فيما يتعلق بتنفيذ برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي العشري  

وقاعدة بيانات مؤشرات أهداف التنمية املستدامة العاملية التابعة لشعبة   2025لعام 

 اإلحصاءات باألمم املتحدة. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 النساء واملسنون واألشخاص ذوو اإلعاقة واألط ال وال باب: -1/2

كوفيد  تؤث جائحة  الضرر    19-ر  وتلحق  العالم  على صعيد  السكان  فئات  جميع  على 

بشكل خاص بأفراد تلك الفئات االجتماعية التي تعاني من حاالت الحرمان والضعف، وتستمر 

السكان على  متفاوتة  بمستويات  التأثير  وطأة    ،في  تحت  يقبعون  الذين  األشخاص  ذلك  في  بما 

 باب واألطفال وغيرهم من األشخاص ذوي اإلعاقة. الفقر واملسنين والنساء والش

 النساء:  -/1/1/2

، أظهرت اإلحصائيات أنه بالرغم من التحسينات الكبيرة  19-قبل بداية تفش ي جائحة كوفيد       

املاض ي العقد  في  والحياة    ، املسجلة  القرار  وصنع  والتعليم    الصحة 
ً
تقريبا الفئات  جميع  في 

ستأثرت النساء في عدد كبير من الدول النامية بمستويات تختلف  االجتماعية وسوق العمل(، ا

(، SESRIC, 2018عن متوسط الرجال وال ترقي إلى املتوسط العاملي على العديد من املؤشرات  

كونهن يعانين أكثر    ، وإزاء الجائحة، تتصدر اليوم النساء دواعي القلق العام في البلدان النامية

  بسبب الضغو  االقتصادية و 
ً
االجتماعية اإلضافية الناجمة عن التحول الجذري والسريع بعيدا

التى أصدرتها منظمة   املؤشرات  التأكيد عليه من خالل  الطبيعية. وهو ما نستطيع  الحياة  عن 

  :التاليفيما يتعلق بتأثيرات جائحة كورونا على النساء وهو ما يتلأ من الشكل    اإلسالمي التعاون  

 
 التنمية الفنسا يةمؤشر ( 7 ك  )ال



 

 

 

 

 

 

 
،  2018(، واملتوسطات املعروضة تتعلق بسنة 1990 – 2018املصدر: بيانات التنمية البشرية  

 وقد تم استخدام طريقة الحساب غير املرجأ بالنسبة ملتوسط منظمة التعاون اإلسالمي. 

فالنساء تواجه مخاطر صحية متزايدة، ونقص في الفرص االقتصادية، وانعدام األمن   

للوصم   التعرض  حاالت  ارتفاع  عن   
ً
فضال والنفس ي،  والجسدي  العاطفي  والعنف  الغذائي، 

الجنوسية   التنمية  مؤشر  ويظهر  عن  GDIوالتمييز،  النساء  تأخر  مدى  املثال،  سبيل  على   ،)

التنمية  نظرائهن من الرجال، وكم ت النساء للحاق بركبهم على مستوى كل ُبعد من أبعاد  حتاج 

على   الجنسين  بين  القائمة  الحقيقية  الفوارق  لفهم  األهمية  في  غاية  يعتبر  ما  وهو  البشرية، 

 في عملية تطوير السياسات والبرامج، وعلى الرغم من  
ً
مستوى إنجازات التنمية البشرية ومفيدا

نظمة التعاون اإلسالمي لتحسينات كبيرة على نتائج مؤشر التنمية  إدخال البلدان األعضاء في م

الجنوسية في العقد املاض ي، فإن الجائحة وتداعياتها قد تقوض هذه الجهود واإلنجازات، وقد  

والدول   العالم  متوسطي  من  أقل  بنسبة  العاملية  التنمية  مؤشر  على  املنظمة  متوسط  سجل 

اآلثار االجتماعية للجائحة بشكل فعال، فقد يؤدي ذلك إلى النامية األخرى، وإذا لم يتم تخفيف  

تراجع درجات املنظمة على مؤشر التنمية الجنسانية بسبب العبء اإلضافي الذي تتحمله النساء 

 . 19-في مواجهة كوفيد 

 
 ( العنف ضد النساء 8ال ك  )

 أن معد  19-كما تزيد جائحة كوفيد  
ً
ل انتشاره  من جميع أشكال العنف ضد املرأة، علما

، بحيث تتعرض امرأة واحدة من بين كل  
ً
الجنس ي على    3مرتفع جدا نساء للعنف الجسدي أو 



 

 

 

 

 

 

 

 
نساء تقتلن    10نساء حتفها من أصل    6مستوى العالم في مرحلة ما من حياتهن، وتلقي حوالي  

األسرة   من  آخرين  أفراد  أو  يد شريك حميم  العالم على  أنحاء  في جميع   
ً
 ,UN Womenعمدا

وتظهر فئة النساء في دول منظمة التعاون اإلسالمي عند مقارنتها بالفئات األخرى معدالت    (2020

 أعلى من حيث حاالت العنف املسجلة.

 راسخة في مظاهر عدم املساواة بين الجنسين  
ً
وفي حين أن للعنف ضد النساء والفتيات جذورا

تلقوة األضاع    وعالقات  خالل  ودرجاته  العنف  معدالت  ترتفع  فقد  املرض،  لتفش ي  السابقة 

، تتفاقم معدالت الزيادة في العنف  19-الهشة، بما في ذلك فترات األوبئة، وباإلشارة إلى كوفيد  

من   والخوف  االقتصادية،  والضغو   املحلية،  املجتمعات  وإغالق  القسري،  التعايش  بسبب 

وزيادة   بالفيروس،  الخدمات  اإلصابة  في  انخفاض  أخرى  أمور  بين  ومن  الضارة،  األعراف 

الحكومية. كما سجلت الحكومات واملنظمات النسائية ارتفاع عدد املكاملات على خط االتصاالت 

وحاالت   االجتماعي  العزل  أثناء  والجنس ي  الجسدي  االعتداء  عن  الرسمية  والبالغات  العاجلة 

 .21اإلغالق 
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 الرسمية املصرب عنها.

 imprisoned-iran-children-monitor.com/pulse/tr/contents/articles/originals/2020/04/women-https://www.al.لبنان: 

 /:coronavirus.hml-covid19-news.un.org/en/story/2020/04/1061132:Malaysia Lockdown/httpsبلجيكا: 

 -during-women-against-violence-phumzile-ed-https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/4/statement

.pandemic 

 .https://news.un.org/en/story/2020/04/1061132فرنسا وأسبانيا:

https://www.al-monitor.com/pulse/tr/contents/articles/originals/2020/04/women-children-iran-imprisoned
https://news.un.org/en/story/2020/04/1061132:Malaysia%20Lockdown-covid19-coronavirus.hmlt
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/4/statement-ed-phumzile-violence-against-women-during-pandemic
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/4/statement-ed-phumzile-violence-against-women-during-pandemic


 

 

 

 

 

 

 

 
 19- سف  التقارةر اإلع مية زةادة في العنف ضد املرأة في ةميح أ  اء العالم بسبب اوفيد ( 9ال ك  )

املصدر: تم جمع النسب املتعلقة بكل بلد من مصادر مختلفة ويرجى اإلطالع على الحاشية  

 للمزيد من التفاصيل. 

 جديدة، إذ يمكن للنساء    19-وقد يتخذ العنف ضد النساء والفتيات خالل جائحة كوفيد  
ً
أشكاال

أن تتعرض للعزل على يد معنفيهن، مما يحرمهن من أي تواصل اجتماعي مع عائالتهن وأصدقائهن 

ت  ومسؤولي اإلدارة العامة، وباإلضافة إلى ذلك، يمكن للمعتدين تقييد وصول املرأة إلى املعلوما

حول خدمات الحماية والخطو  الهاتفية املخصصة للمساعدة كما يمكن الجمع بين الزيادة في 

القيود الفعلية التي يفرضها املعتدون والعنف والتربص املشددين عبر اإلنترنت، ويمكن أن تؤدي  

لنساء األشكال املختلفة للعنف ضد املرأة سواء عبر اإلنترنت أو على أرض الواقع إلى تفاقم وضع ا

أو   االنتحار  معدالت  زيادة  ثم  واالجتماعي  النفس ي  القلق  إلى  تؤدي  قد  كما  القائم،  السل ي 

 االضطرابات. 

 
 ( إ ابة العاملين بالرعاةة الصحية في اسبا يا واةطاليا 10ال ك  )

: بيانات الجنسانية املستجدة وسبب أهميتها  19-املصدر: هيئة األمم املتحدة للمرأة، كوفيد 

2020 . 



 

 

 

 

 

 

 

 
  
ً
 من دول منظمة التعاون اإلسالمي التي شهدت ارتفاعا

ً
وحددت التقارير األولية عددا

 على مستوى العنف ضد املرأة، وعلى سبيل املثال، تشير التقارير اإلعالمية إلى أن  
ً
 وخطيرا

ً
كبيرا

  ، وشهدت الخطو  الهاتفية املباشرة "الساخنة" التي %46العنف املنزلي في البحرين ارتفع بنسبة  

في   أضعاف  خمسة  بمقدار   
ً
ارتفاعا املرأة  ضد  العنف  مظاهر  عن  اإلبالغ  أجل  من  استحدثت 

تونس، ونشرت تقارير مماثلة عن دول املنظمة األخرى مثل تركيا ومصر وفلسطين وماليزيا ولبنان  

والعراق ومن بين دول أخرى، إندونيسيا، على سبيل املثال، حيث ُيتوقع أن يزداد التعرض للعنف  

  امل
ً
حاليا منه  تعاني  الذي  اللجوء    %37نزلي  هياكل  تتمكن  ولن  العربية،  الدول  في  النساء  من 

الذي   االجتماعي   العزل  بسبب  الحاالت  تشهدها  التي  الزيادة  استيعاب  من  القائمة  والحماية 

الجائحة    ESCWA Regional Emergency Response to Mitigate the Impact ofتفرضه 

COVID-19, 2020.)    وعلى الرغم من صعوبة تحديد األرقام الدقيقة في هذه املرحلة، إال أنه من

الواضأ وجود قاسم مشترك التجاه تصاعدي في جميع أشكال العنف ضد املرأة في دول منظمة  

 التعاون اإلسالمي. 

وعلى الرغم من أن مسألة العنف ضد النساء والفتيات قد اتخذت حجة رئيسية أكبر  

ي املرض بسبب زيادته الحادة في جميع أنحاء العالم وفي بلدان منظمة التعاون  بالتزامن مع تفش 

على النساء والفتيات ال يقتصر على    19-اإلسالمي، فإن التأثير االجتماعي واالقتصادي لكوفيد

 أكبر لإلصابة بكوفيد  
ً
ألن معظم املتخصصين في الرعاية   19-العنف فقط. فالنساء تواجه خطرا

املنظمة من النساء، وخاصة املمرضات والقابالت وموظفات الدعم. وعلى سبيل   الصحية في دول 

املثال، كانت النساء والفتيات، ال سيما تلك اللواتي تعانين من صعوبات قائمة وتواجهن مخاطر  

الخدمات   إلى  الوصول  إمكانية  الغالب  في  لديهم  يكن  ولم  األحيان  من  كثير  في  عديدة  صحية 

رافق الصرف الصحي املناسبة، مما سيزيد من إعاقة قدرتهن على الصمود  الصحية املالئمة وم

أمام تأثير هذه الجائحة واسعة االنتشار وذات اآلثار املدمرة، وهذا سيزيد من صعوبة حصول  



 

 

 

 

 

 

 
واإلنجابية   الجنسية  الصحة  خدمات  مثل  الكبيرة  األهمية  ذات  الصحية  الخدمات  على  املرأة 

 احل الحمل والوالدة وما بعد الوالدة.وكذلك احتياجات املرأة في مر 

تأثيره املتفاقم   الفقر، فإن  باإلضافة غلى ذلك، من حيث البعد االجتماعي املتمثل في 

سيؤثر بمستويات متفاوتة على النساء والفتيات، ويتوقع أن يقع عدد أكبر من النساء في براثن  

أنف النساء  على   ضارة 
ً
آثارا له  يكون  لن  الذي  األمر  إلى  الفقر،   

ً
أيضا بل سيؤدي  سهن فحسب، 

 انخفاضات في دخل األسر وإلحاق الضرر باألطفال. 

 من القطاع غير الرسمي  
ً
 هاما

ً
فالنساء في دول منظمة التعاون اإلسالمي تشكلن جزءا

الذي ُيشار إليه على أنه القطاع الذي سيتضرر بشكل خاص من الجائحة وعواقبها، مما سيحرم  

 من النساء
ً
 كبيرا

ً
 ستتأثر النساء في بلدان املنظمة بشكل كبير    عددا

ً
من مصادر الدخل، وأخيرا

كوفيد جائحة  تداعيات  من   
ً
املنصات    19-جدا إلى  الوصول  وإمكانية  الغذائي  األمن  على 

 التكنولوجية. 

 املسنون: - 2/1/2

كوفيد في  املتمثلة  الصحية  األزمة  العالم  يصارع  أحد  19-بينما  السن  كبار  بات   ،

واألوضاع   األعمار  جميع  من  األشخاص  ويصيب  ينتشر  فالوباء  للنظر   
ً
إلفاتا األكثر  ضحاياها 

الصحية، لكن األبحاث األولية تشير إلى أن املسنين واألشخاص الذين يعانون من حاالت طبية  

أكثر عرض املوت بسبب مرض كوفيدكامنة هم  أو  الشديد  للمرض  تداعياته    19-ة  وإلى جانب 

الصلة  االجتماعية ذات  القضايا  من  املسنين، نشأت مجموعة  على  املباشرة واملميتة  الصحية 

بهذه الفئة في حين تفاقمت أخرى بشكل سريع، ويبرز الواقع الحالي أن كبار السن يواجهون بعض  

ن  النامية  بسبب الجائحة، األمر الذي يتطلب وضع سياسات فريدة  التحديات والعوائق في البلدا

 ومحددة ملعالجتها بفعالية. 

الذي تم تصويره كمرض يصيب كبار    19-ولألسف، شكل الخطاب العام حول كوفيد

 سلبية عديدة عليهم، وقد عرف التمييز القائم على أساس السن في مختلف مجاالت  
ً
السن آثارا



 

 

 

 

 

 

 

 
 .Statement by Dr Hans Henri Pضد كبار السن زيادة منذ بدء الجائحة  الحياة االجتماعية  

Kluge, WHO Regional Director for Europe  العزل زيادة  بين  التمييز  عواقب  وتتراوب   ،)

 والوصم وسوء املعاملة وانتهاك حقهم في الصحة وتلقي الخدمات األساسية األخرى.

 بمعدل خمسة أضعاف املعدل العاملي   80ةموت األشخاص الذة  تزةد أعمارهم ع  
ً
 عاما

وقد يواجه كبار السن الذين يتم وضعهم في الحجر الصحي أو العزل مع أفراد األسرة  

 مخاطر أكبر تتعلق بالعنف واإلساءة واإلهمال، ويعتبر كبار السن الذين  
ً
أو مقدمي الرعاية أيضا

باملخاطر   محفوفة  ظروف  في  الالجئي  –يعيشون  مخيمات  العشوائية  مثل  واملستوطنات  ن 

معرضين للخطر بشكل خاص، بسبب ظروف االكتظامل، ومحدودية الوصول إلى    –والسجون  

الخدمات الصحية، ومرافق املياه والصرف الصحي، وكذلك التحديات املحتملة في الحصول على  

 الدعم واملساعدة اإلنسانية. 

املجتمع مستوى  على  التمييز  في  الزيادة  إلى    وباإلضافة 
ً
اجتماعيا املسنون  يتأثر   ،

بسياسات املسافة البدنية واالجتماعية، واإلغالق القسري، ومن بين أمور أخرى انخفاض تقديم  

الخدمات األساسية، ومعلوم أن معظم كبار السن في الدول النامية يعيشون مع أقاربهم، ومع  

 معدالت ذلك، فمع ارتفاع مستويات الفقر، سُيظهر إنفاق األسر على املسنين  
ً
 أيضا

 أو أاثر يعا ون م  دالة    70م  األشخاص الذة  تبلغ أعمارهم    %66ةقدر أن  
ً
عاما

 .19-مرضية كامنة واددة ع   األق ، مما ةضعهم في خطر متزاةد للتأ ر ال دةد م  اوفيد 

انخفاض كبيرة، ستؤدي إلى عدم كفاية الرعاية املقدمة للمسنين، مما قد يفض ى إلى  

ال شديدة  النفسية  تبعات  واالضطرابات  املشاكل  من  وغيرها  واالكتئاب  الوفاة  مثل  حدة 

 في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي،  
ً
 لالندماج رقميا

ً
االجتماعية، وباعتبار كبار السن أقل ميال

فإن من شأن فترات العزل الطويلة أن تسبب في تأثيرات خطيرة على صحتهم النفسية والبدنية،  

الحما توفر  أن  النامية   ويمكن  الدول  من  العديد  في  التغطية  لكن  أمان،  االجتماعية شبكة  ية 

تشوبها فجوات كبيرة مع وجود العديد من كبار السن الذين يتعذر عليهم الحصول على دخل 



 

 

 

 

 

 

 
لتلبية احتياجاتهم األساسية، وفي ضوء هذه اآلثار االجتماعية الناشئة بالنسبة للمسنين، تؤدي  

التغطية الصحي مثل  االجتماعي املصممة  عوامل  األمان  من شبكات  األدنى  والحد  ة املحدودة، 

لكوفيد العامة  السياسات  استجابات  من  وغيرها  لوضعهم    19-للمسنين   
ً
اهتماما تولي  ال  التي 

 الخاص، إلى تفاقم تدهور مستويات رفاههم االجتماعي والنفس ي البدني.

 األشخاص ذوو اإلعاقة: -3/1/2

 من أشكال اإلعاقة   7العاملي، يعاني شخص واحد من كل على الصعيد 
ً
أشخاص شكال

 SESRIC, 2019أشار تحليل مسأ الصحة العاملي  19-(، وحتى في السياق السابق لجائحة كوفيد ،

 ما  
ً
إلى أن الرجال والنساء ذوي اإلعاقة، باملقارنة مع األشخاص الذين ال يعانون من إعاقة، غالبا

الصحية ومهارات مقدميها غير كافية بالضعف، وهم عرضة للحرمان من   يجدون مرافق الرعاية

الرعاية الصحية بثالثة أضعاف، وعرضة لتلقي معاملة سيئة في نظام الرعاية الصحية بأربعة  

 (.SESRIC, 2019أضعاف  

 لتقرير األمم املتحدة حول اإلعاقة والتنمية لعام  
ً
من    %42، تعتبر صحة  2018ووفقا

دولة تتوفر عنها البيانات    43من غير ذوي اإلعاقة في    %6اإلعاقة سيئة مقابل  األشخاص ذوي  

 UN, Leaving no one behind: the COVID-19 crisi through the disability and gender 

lens, 2020حيث    – في دور الرعاية    19-(. وعالوة على ذلك، فإن نسبة الوفيات املرتبطة بكوفيد

ونسبة مثيرة للدهشة بلغت   %19تتراوب ما بين    –ذوي اإلعاقة بشكل كبير  يتواجد كبار السن  

72%   Coronavirus and human rights: New UN report calls for disability – inclusive 

recovery, 2020.) 

مستوى   على  اآلخرين  من  أكبر  احتياجات  عام  بشكل  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  ولدى 

تش وهي  الصحية،  املرتبطة الرعاية  تلك  عن   
ً
فضال الصحية  للرعاية  املوحدة  االحتياجات  مل 

كوفيد   لوباء  واالقتصادية  االجتماعية  لدثار  أكثر عرضة  فهم  وبالتالي  وتعتبر  19-بالعاهات،   ،

 ملاليين األشخاص ذوي اإلعاقة، الذين هم في أمس الحاجة  
ً
بلدان منظمة التعاون اإلسالمي موطنا



 

 

 

 

 

 

 

 
الصح الرعاية  خدمات  من  إلى  وغيرها  املتخصصة  التأهيل  إعادة  وخدمات  األساسية،  ية 

في   قلة االستثمار  التعليم، وبسبب  والنقل حتى  الرعاية  من   
ً
بدءا الحيوية  املجتمعية  الخدمات 

أنظمة الضمان االجتماعي وعدم كفاية عدد املهنيين املدربين في مجال الصحة ووحدات إعادة  

اإلعاقة في بلدان املنظمة ال يستطيعون الوصول إلى   التأهيل، فإن العديد من األشخاص ذوي 

الخدمات   عبء  SESRIC, 2019هذه  سيزداد   ،
ً
مسبقا القائمة  املصاعب  هذه  وبوجود   ،)

النامية الدول  في  اإلعاقة  ذوي  وضعهم    ،األشخاص  على   
ً
أضرارا الجائحة  آثار  تخلف  حيث 

 االقتصادي وحالتهم الصحية وحياتهم االجتماعية. 

على الجنس ي    وعالوة  العنف  من  املعاناة  من  متزايد  اإلعاقة لخطر  النساء ذوات  تتعرض  ذلك، 

 UN, Leaving no one behind: the COVID-19 crisisباملقارنة مع من ال تعانين من إعاقات  

through the disability and gender lens, 2020كوفيد أزمة  تكشف  وهنا،  هذه    19-(.  عن 

وت األساسية  لهن،  التفاوتات  فبالنسبة  اإلعاقة.  ذوات  والفتيات  النساء  وضع  تفاقم  في  ساهم 

التي تحول دون تنفيذ تدابير   الفعلي، والحواجز  يمكن للحواجز اليومية مثل إمكانية الوصول 

النظافة األساسية، والقدرة على تحمل تكاليف الرعاية الصحية، والقيود املفروضة على التأمين  

 زية ونظرة املجتمع، أن تهدد حياتهن في خضم الجائحة. الصحي، والقوانين التميي

 ألن الطوارئ الصحية من قبيل كوفيد  
ً
تزيد من عبء الضغط على الخدمات    19-ونظرا

الصحية الوطنية، من املهم أن تضع السلطات الوطنية مبادئ توجيهية غير تمييزية آلداب مهنة  

ا يكون  أن  ويجب  اإلعاقة.  ذوي  األشخاص  لحماية  أو  الطب  وأسرهم  اإلعاقة  ذوو  ألشخاص 

شبكات الرعاية قادرين على الوصول إلى خدمات الرعاية والدعم واالستمرار في تلقيها، بل وحتى  

اآلثار   تؤدي  أن  يمكن  الحالية. وخالف ذلك،  الجائحة  مثل  األزمات  أثناء حاالت  مكثف  بشكل 

والتفاعالت املجتمعية السلبية    االجتماعية للفقر املتزايد، ومحدودية خطط الحماية االجتماعية 

من املمكن أن نتخذ    التي إلى تفاقم وضع األشخاص ذوي اإلعاقة في عدد الكبيرة من الدول النامية  

 :التاليكنموذج لهم على النحو    بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 



 

 

 

 

 

 

 

 
 لألشخاص ذوي اإلعاقةالدول األعضاء في منظمة التعاون اإلس مي ذات أع   معدالت ( 11ال ك  )

املصدر: سيسرك، األشخاص ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة في الدول األعضاء في منظمة  

 .2019التعاون اإلسالمي 

 األط ال وال باب:  - 4/1/2

األطفال   جميع  وشاب، وصار  طفل  كل  حياة  تعطيل  إلى  كورونا  فيروس  جائحة  أدت 

والشباب، من جميع األعمار وفي جميع أنحاء العالم متأثرين من جرائها. فاألمر ال يقتصر على  

بكوفيد   تداعياته  19-إصابتهم  من  بشدة   
ً
تأثرا األكثر  املجتمع  شرائح  بين  من   

ً
أيضا ولكنهم   ،

 لتحليل اليونيسف. يعيش  االجتماعية واالق
ً
من األطفال والشباب تحت سن    %99تصادية. ووفقا

الع    18 البلدان  إحدى  في  العالم  مستوى  على   
ً
على    186عاما القيود  أشكال  بعض  تفرض  التي 

 82من جميع األطفال في إحدى الدول الع    %60التنقل بسبب الجائحة، وعالوة على ذلك، يعيش  

شامل   تأمين  جز %7ذات  أو  يمثل    –(  %53ئي  (  ما  الشباب    1.4وهو  من  متأثرة  حياة  مليار 

 Statement by UNICEF Executive Director Henrietta Force, 2020  وكما هو الحال في أي )

 في املجتمع بمستويات متفاوتة. 
ً
 أزمة، يعاني الشباب واألفراد األكثر ضعفا



 

 

 

 

 

 

 

 
االجتم واآلثار  واالقتصادي  الصحي  اإلجهاد  أسفر  لكوفيد  وقد  في    19-اعية  اضطرابات  عن 

التعليم وانعدام األمن الغذائي واملخاوف املتعلقة باملياه والصرف الصحي وزيادة الفقر والبطالة  

جديدة   ألنما   النطاق  توسيع  أخرى،  أمور  بين  ومن  والفتيات،  النساء  ضد  العنف  وتصاعد 

ه الجائحة  بآثار  والشباب  األطفال  يشعر  وسوف  السل ي،  البلدان  للسلوك  في  أكبر  بشكل  ذه 

 النامية حيث تكون إجراءات الوصول إلى الخدمات وفرص الحصول عليها هشة وضعيفة. 

 
 2020األط ال في برا   ال قر املدقح ب لول ثااةة عام عدد ( 12ال ك  )

 لع  
ً
  % 34من مجموع أطفال العالم و  %31وتعتبر بلدان منظمة التعاون اإلسالمي موطنا

من    %28وباإلضافة إلى ذلك، تستضيف الدول األعضاء في املنظمة    ،البلدان النامية من أطفال  

 ,SESRIC   2030بحلول عام    %30.7مجموع شباب العالم، ومن املتوقع أن يصل هذا العدد إلى  

(. وفي هذا الصدد، تستأثر دول منظمة التعاون اإلسالمي بعدد كبير من األطفال والشباب  2020

بسبب على    املتأثرين  تتوفر  دولها  من   
ً
عددا فإن  نفسه،  الوقت  وفي  الفتية،  السكانية  تركيبتها 

شبكات محدودة لألمان االجتماعي لضمان تلبية احتياجات األطفال والشباب بشكل مالئم أثناء  

 الجائحة وبعدها.

وفي العديد من البلدان، بما في ذلك البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، يتم  

يل أو تعليق العديد من برامج ومبادرات التغذية. مما سيؤدي إلى تفاقم مشاكل سوء ونقص تعط

وقد  الصحراء،  جنوب  أفريقيا  منطقة  في  وخاصة  والشباب،  األطفال  منها  يعاني  التي  التغذية 

السابقة أن األطفال معرضون بشكل كبير لخطر االستغالل  الطوارئ الصحية  أظهرت حاالت 

امل وسوء  الخدمات  والعنف  وإيقاف  املدارس،  إغالق  يتم  عندما  وتقييد  االجتماعيةعاملة   ،



 

 

 

 

 

 

 
الحركة. فعندما يفصل األطفال عن شبكاتهم االجتماعية الروتينية مثل املدارس وأنشطة اللعب 

مع أصدقائهم وخدمات الحماية، يلجأون بشكل طبيعي إلى التكنولوجيا الرقمية كسبيل للوصول  

 إلى العالم الخارجي. 

واألضرار    وقد املخاطر  زيادة  إلى  اإلنترنت  على  والشباب  األطفال  نشا   توسع  يؤدي 

وبشكل عام، ستؤثر املخاوف االقتصادية املتزايدة إلى جانب التدابير االجتماعية للسيطرة على  

تفش ي املرض ومعدالت اإلصابة به من جديد بشكل سل ي على األطفال والشباب. ويخش ى أن يظهر  

ب وأعراض نفسية واجتماعية أخرى في صفوف األطفال بسبب فقدان "الوضع  القلق واالكتئا

الحماية   وخدمات   
ً
مسبقا القائمة  الصعف  ونقا   سريع،  بشكل  الفقر  وتزايد  الطبيعي"، 

.
ً
 االجتماعية املحدودة أصال

كوفيد   مرض  تأثير      19-وإن 
ً
محفوفا  

ً
وضعا  

ً
أيضا يعكس  خاص  بشكل  الشباب  على 

 ألن الشباب  بالتحديات. فمن املرج
ً
  15أ أن يكون التأثير على عمالة الشباب شديد الحدة نظرا

–  24  
ً
ووفقا البالغين،  عن  أضعاف  بثالثة  البطالة  من  للمعاناة  عرضة  أكثر  بالفعل  هم   )

دولة حتى اآلن عمليات إغالق للمؤسسات التعليمية على مستوى الدولة،    165لليونسكو، نفذت  

مليار طفل وشاب، وسيكون للوضع    1.52معينة، مما أثر على  وأغلقت عدة دول أخرى مؤسسات  

التسرب   معدالت  ورفع  التغذية،  بعادات  واإلخالل  التعلم،  مقاطعة  حيث  من  وخيمة  عواقب 

األطفال والشباب الضعفاء  تؤثر عمليات اإلغالق بشدة على  الدرا  ي، وعلى وجه الخصوص، 

ارج املدرسة، ونقص في إمكانية الوصول إلى  واملحرومين الذين يتوفرون على فرص تعليمية أقل خ

مخفضة  أو  مجانية  مدرسية  وجبات  على  يعتمدون  والذين  واإلنترنت،  بعد  عن  التعلم  أدوات 

الثمن للحصول على تغذية صحية. كما أن الشباب يستعدون في سنواتهم التعليمية األخيرة لبدء  

والعبء القائم على عاتقهم، مما قد    حياتهم، ومن شأن آثار الجائحة أن تؤدي إلى زيادة الضغط

 والقلق وزيادة الالمباالة والخمول.  ،االكتئابيؤدي إلى مستويات مختلفة من  



 

 

 

 

 

 

 

 
الدول   في  والشباب  واألطفال  اإلعاقة  وذوي  السن  وكبار  النساء  من  كل  سيتأثر  اإلجمال،  وفي 

ومن   الجائحة،  بسبب  متفاوتة  بمستويات  العربية   منها  وبخاصة  أنظمة  النامية  أن  الواضأ 

املرض   تفش ي  عن  الناجم  املتفاقم  الفقر  جانب  إلى  والضعيفة  املحدودة  االجتماعية  الحماية 

 التي تواجهها  
ً
سيؤدي إلى استفحال أوجه عدم املساواة والصعوبات والتحديات القائمة مسبقا

ا زيادة  في  النتيجة  ستتمثل   ،
ً
تقريبا الحاالت  جميع  وفي  االجتماعية،  الفئات  لعنف  هذه 

التعصب   وتأجيج  واالكتئاب،  القلق  مستويات  وتزايد  الغذائي،  األمن  وانعدام  واالستغالل، 

 والتمييز، ومن بين أمور أخرى ستؤثر الجائحة على األداء السليم للمجتمع ككل. 

 الع قات والسلوايات االةتماعية:  -2-2

وقابلية توقعها بشكل كبير في القطاعين    19-  على الرغم من وضوب آثار تفش ي كوفيد

وتأثيرها على السكان املحرومين والضعفاء، فإن التأثير الشامل للجائحة    ، الصحي واالقتصادي

اآلثار   ستؤثر  فكيف  بالكامل،  اكتشافه  يتم  لم  االجتماعية  والسلوكيات  العالقات  حيث  من 

الع على  املرض  لتفش ي  واملجتمعية  واالقتصادية  االجتماعيةالصحية  التماسك    ،القات  مثل 

 والطالب. ،واملدرسينوالتفاعالت فيما بين األصدقاء، واألزواج، والزمالء،   ،األسري 

وال تزال أسئلة حول ما إذا كان الناس سيشعرون بشكل أو بآخر باالرتبا  باآلخرين؟  

يعيش   التي  البيئة  نفس  في  املنزل  من  األشخاص  الناجمة عن عمل  اآلثار  هي  أطفالهم  وما  فيها 

العامة؟ موضع استفسار لدى الخبراء   وأفراد أسرهم؟ وكيف سيتعامل األشخاص في األماكن 

العالقات  على  الوباء  تأثير  حول  األولية  املالحظات  بعض  تقديم  يمكن  ذلك،  ومع  والباحثين. 

االعتب بعين  األخذ  املهم  من  السياق،  هذا  وفي  وبيئتهم،  الناس  بين  واملستقبلية  أن  الحالية  ار 

السياق الخاص في كل بلد سيؤثر على كيفية ومدى تبدل العالقات والسلوكيات االجتماعية أو  

 التأثير على جميع  
ً
تغيرها أو تحولها، ويمكن إبراز عدد من العناصر املشتركة التي ستظهر حتما

التعاون اإلسال  في منظمة  البلدان األعضاء  في ذلك  العالم، بما  أنحاء  في جميع  مي على  البلدان 

 النحو التالي:



 

 

 

 

 

 

 
 ما الذي ةنطوي عليه "الوضح الطبيعي الفدةد"؟ 

بمبادئ الصحة   تسترشد  أن  الجديد"  الطبيعي  "الوضع  نحو  لالنتقال  أي خطوات  على  "يتعين 

 العامة، إلى جانب االعتبارات االقتصادية واملجتمعية". 

 
 ( الوضح الطبيعي الفدةد13ال ك  )

يجب أن تسترشد عملية االنتقال إلى وضع طبيعي جديد   -املصدر: منظمة الصحة العاملية، بيان

 .2020بمبدأ الصحة العامة  19-خالل جائحة كوفيد  

التقليل من مخاطر تفش ي املرض في البيئات الشديدة التعرض، ال سيما في دور املسنين   •

 ن املزدحمة. ومرافق الصحة النفسية واألشخاص املقيمين في األماك 

اتخاذ تدابير وقائية في أماكن العمل، التباعد االجتماعي، ومرافق غسل اليدين وآداب   •

 التنفس والعطاس والسعال. 

 توفر املجتمعات على صوت ومشاركتها في عملية االنتقال.  •

العالقات  على  الوباء  تأثير  حول  االعتبار  في  أخذه  يجب  الذي  األول  العنصر  يتمثل 

اال  اتخذت  والسلوكيات  فقد  املرض.  تفش ي  على  للسيطرة  املتخذة  العامة  التدابير  في  جتماعية 

غير   إجراءات   
ً
تقريبا اإلسالمي  التعاون  منظمة  دول  وجميع  العالم  حول  البلدان  من  العديد 

املدارس   إغالق  مثل  الفيروس،  انتشار  وإبطاء  االجتماعي  االحتكاك  دون  للحيلولة  مسبوقة 

م واملقاهي، وحظر املناسبات العامة وتحفيز العمل من املنزل أو فرضه.  واملحالت التجارية واملطاع 

السفر   على  الحقة  آثار  له  سيكون  االجتماعي  التباعد  أن  إلى  األولية  الدراسات  توصلت  وقد 

 (. Des Vos, 2020واألنشطة خارج املنزل والتغيير في أنما  النقل العام والعزل االجتماعي   



 

 

 

 

 

 

 

 
جائحة على املمارسات الدينية بطرق مختلفة، بما في ذلك إلغاء العبادة  وعالوة على ذلك، أثرت ال

يدوم   أن  املرجأ  ومن  الدينية.  املدارس  وإغالق  الدينية  باألعياد  واالحتفال  والحج   الصالة( 

الديناميكيات   تغيير  إلى  ويؤدي  الفيروس  تأثير  انتهاء  بعد  حتى  السفر  معدل  في  االنخفاض 

يد من الوقت مع العائلة، والبقاء على مقربة من مكان اإلقامة والتجول  االجتماعية مثل قضاء املز 

مع األصدقاء املقربين. كما ستزداد خدمات التوصيل عبر اإلنترنت حيث سيتجنب الناس الذهاب  

إلى املناطق املزدحمة في أعقاب الجائحة. وستكون القيم االجتماعية املستعملة إلظهار التقارب  

 عن طريق الحركات وا
ً
ملصافحة والتواصل الجسدي محدودة حيث سيكون الناس مترددين خوفا

من اإلصابة بالفيروس، فضال عن ارتداء الكمامات في األماكن العامة بشكل منتظم. وستشكل  

 ذروة هذه األمور ما نوقش على نطاق واسع على أنه "الوضع الطبيعي الجديد". 

 
الصعيد العاملي بما في ذلد منظمة التعاون اإلس مي بسبب  ( ارت اع معدالت الط ق ع   14ال ك  )

 19-اوفيد

أما العنصر اآلخر املتأصل في العالقات والسلوكيات االجتماعية، فهو يتعلق بمؤسسة  

الزواج، فإن معدالت الطالق في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بلدان منظمة التعاون اإلسالمي،  

روف االجتماعية واألعباء االقتصادية املضافة. وبسبب اإلجراءات  آخذة في االرتفاع كنتيجة للظ

أثناء تفش ي املرض، مثل تأخير أو تعليق الخدمات، ال تزال طبيعة   املختلفة بخصوص الطالق 

املشكلة بالضبط غير معروفة. ومع ذلك، تشير التقارير األولية إلى ارتفاع حاالت الطالق، ال سيما  



 

 

 

 

 

 

 
فيها تم  التي  البلدان  االجتماعي  في  العزل  تدابير  وإنفاذ  الشامل  االغالق  فترة  وتتعدد 22تمديد   .

أسباب هذه الزيادات باإلضافة إلى كونها معقدة. فالعزل القسري، وقضاء وقت أكثر معا، وزيادة 

ذلك،   من  واألهم  املعاملة،  وإساءة  والعنف  واألسرة،  العمل  التزامات  بسبب  املنزل  في  الضغط 

يدفع باألزواج إلى التفكك واللجوء إلى الطالق. كما أن لهذا االتجاه تأثير  الضغو  االقتصادية  

مجتمعي أوسع على األطفال واألسر ألنه يخل بتماسك هذه األخيرة مما سيزيد في نهاية املطاف من 

التعاون اإلسالمي. وسيمثل األطفال والنساء   في دول منظمة  الوحيد  العائل  األسر ذات  تواجد 

وذلك بشكل   19-عاني اآلثار الناتجة عن االتجاه التصاعدي للطالق بسبب كوفيد الفئة التي ست

 متفاوت.

 ألن جائحة كوفيد 
ً
تعيد تشكيل الطريقة التي يتواصل بها الناس مع بعضهم   19-ونظرا

 من قبل لصالأ مليارات األشخاص  
ً
اآلخر، لم تكن الحاجة إلى سد الفجوة الرقمية أكثر وضوحا

وقد  املتواجدين حول   اإلسالمي.  التعاون  منظمة  بلدان  في  منهم  كبير  عدد  ذلك  في  بما  العالم، 

أظهرت الرقمنة املتبناة في العقود املاضية بوضوب مخاطرها وفوائدها أثناء تفش ي املرض. وأشار  

األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت، الذي يعتبر وكالة األمم املتحدة املتخصصة لتكنولوجيا  

 للجائحة والعزل االجتماعي  املعلوما
ً
ت واالتصاالت، إلى دخول مجتمع رقمي جديد حياتنا مصاحبا

اإلغالق   وحاالت   UN COVID-19 makes universal digital access andالقسري 

cooperation: UN tech agency, 2020  وعلى الرغم من أن الرقمنة قد بدأت تنتشر قبل تفش ي .)

جتماعي القسري والطوعي أدى إلى زيادة استخدامها. فقد سجل االتحاد  املرض، إال أن العزل اال 

 في استخدام خدمتي عقد املؤتمرات عبر الفيديو واملكاملات عبر  
ً
 كبيرا

ً
الدولي لالتصاالت ارتفاعا

 الهواتف الذكية منذ بدء الوباء.

 على دول منظمة التعاون اإل 
ً
 مزدوجا

ً
،  وسيكون لعملية الرقمنة الناشئة تأثيرا

ً
سالمي. أوال

عبر   التواصل  إلى  الرقمية  التكنولوجيا  إلى  للوصول  واسعة  إمكانية  ذات  املنظمة  دول  ستلجأ 
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االنترنت في مرحلة تفش ي املرض الجارية وما بعدها. وفي املقابل، سيتم فصل دولها ذات الوصول  

االجتماعية   عن شبكاتها  اإللكترونية  املنصات  إلى  إلى    – املحدود  يؤدي  قد  االحتكاك  مما  زيادة 

وستجلب   الفصل.  عن  الناتجة  التجارب  بسبب  والوحدة  واالكتئاب  القلق  زيادة  أو  الجسدي 

، بحيث يجب إنشاء آليات لحماية  
ً
 دقيقا

ً
 جديدة تتطلب اهتماما

ً
 وأضرارا

ً
الرقمنة معها مخاطرا

 الحتياجاتهم. وقد يمهد التواصل الج 
ً
سدي املحدود  األطفال على اإلنترنت وتحديثها ورصدها وفقا

الطريق لظهور قضايا نفسية واجتماعية أخرى مثل فقدان القيم، وانهيار التماسك االجتماعي،  

واستبعاد من ال يتوفرون على إمكانية الوصول إلى اإلنترنت، ومن بين أمور أخرى حاالت اإلدمان  

جتماعي إلى جانب  الرقمي. وبشكل عام، أدت االستجابات الالزمة للجائحة فيما يتعلق بالتباعد اال 

تغيير عالقات الناس بعملهم وعائلتهم وأصدقائهم، إلى ظهور اتجاهات ومعايير جديدة. كما لعبت  

البناء   وتطويرها  االجتماعية  العالقات  مستقبل  وسيعتمد  العملية.  هذه  في   
ً
رائدا  

ً
دورا الرقمنة 

 تماعية. والسليم على استجابات الحكومات واملجتمعات على مستوى السياسات االج

 ال ةئون واملهاةرون:   -3/2

تشكل   التي  الدخل،  واملتوسطة  املنخفضة  النامية  البلدان  تقا  ي  أن  الخبراء  يتوقع 

 لحوالي  
ً
 موطنا

ً
 و  41.3مليون الجئ و  25.9حاليا

ً
مليون مهاجر، اآلثار    271.6مليون نازب داخليا

 لجائحة كوفيد  
ً
، األمر الذي يزيد من تعرض هذه الفئات الضعيفة آلثار جائحة  19-األكثر تدميرا

الدخل على  19-د  كوفي البلدان املنخفضة واملتوسطة  . وهذا راجع ببساطة لعدم توفر غالبية 

بنية تحتية مالئمة على مستوى الصحة أو الخدمات اإلنسانية للتعامل مع جائحة صحية عاملية.  

كونها   خاص  بشكل  اإلسالمي  التعاون  منظمة  في  األعضاء  النامية  البلدان  على  منطبق  وهذا 

 
ً
لع    %79.6  تستضيف حاليا وتعتبر موطنا  الالجئين   على صعيد    %58.3من 

ً
داخليا النازحين  من 

 مليون مهاجر دولي. 74.5العالم، ووجهات لع 



 

 

 

 

 

 

 

 
 ال ةئون واملهاةرون( 15ال ك  )

الفئات   احتياجات  أن  في  العاملية،  الجائحة  فترة  في  الحي  الواقع  يتمثل  ذلك،  ومع 

م آخر  األحيان  من  كثير  في  تكون  االستجابة  الضعيفة  إجراءات  في  االعتبار  بعين  أخذه  يتم  ا 

الوطنية، وبالنسبة لالجئين واملهاجرين، فهذا يخلق حالة "طوارئ مزدوجة"، حيث من املحتمل  

"الطوارئ   وتؤثر حالة  الجارية.  اإلنسانية  الطوارئ  تفاقم حالة  إلى  الصحية  الجائحة  تؤدي  أن 

 ث طرق مختلفة. املزدوجة" هذه على الالجئين واملهاجرين بثال 

 
ً
، تزيد من املخاطر املباشرة الفتاكة واملدمرة التي يشكلها نظام رعاية صحية غير مهيأ على  أوال

  
ً
قائمة مسبقا نقا  ضعف  من  يعانون  الذين   ,International Rescue Committeeالسكان 

معسكر أو أماكن شبيهة  (. وعلى سبيل املثال، فإن الالجئين واملهاجرين الذين يعيشون في  2020

باملخيمات هم أكثر عرضة لإلصابة بالفيروس بسبب ظروف معيشتهم املزرية وعدم القدرة على  

الوصول إلى الخدمات األساسية مثل املياه الجارية  املنقولة باألنابيب( والصرف الصحي ونقص  

ا واملرافق  األدوية،  نقص  على  تقتصر  ال  ولكن  تشمل،  التي  الصحية  السيئة،  الرعاية  لصحية 

 ,Klugeونقص املوظفين العاملين في املجال الط ي، ونقص في املعلومات املوثوقة عن الجائحة  

Jakab, Bartovic, D'Anna, & Severoni, 2020  كما أنه من الصعب إدارة عملية العالج واحتواء .)

اعد االجتماعي والحفامل  املرض وتعافي املرض ى في البيئات الشبيهة باملخيمات ألن تدابير مثل التب 

 ,WHOعلى النظافة الصحية السليمة، والعزل غير مجدية بدون موارد ومرافق طبية مناسبة  

 مخاطر مباشرة  2018
ً
(. وخارج املخيمات، يواجه الالجئون واملهاجرون الفقراء أو املشردون أيضا



 

 

 

 

 

 

 

 
الصحة العامة،    شديدة الحدة بسبب عدم قدرتهم على شراء منتجات النظافة، واتباع نصائح

 .19-والعزل الذاتي / الحجر الصحي خالل جائحة كوفيد  

 
ً
تمثل جائحة كوفيد   ا يا تراجع    19-،  نتيجة  الالجئين واملهاجرين  مباشر على  غير   

ً
 خطرا

ً
أيضا

االقتصادية   تبنت  Kluge, Jakab, Bartovic, D'Anna, & Severoni, 2020الظروف  فقد   .)

العال الدول حول  من  انتشار جائحة العديد  من  للحد  إغالق صارمة  إجراءات  أو فرضت  م و/ 

 على االقتصادات العاملية والوطنية التي يتوقع  19-كوفيد  
ً
 كبيرا

ً
. وقد كان لهذه اإلجراءات تأثيرا

 على قدرتها على التعامل مع الجائحة والتعافي منها. فإن إغالق األعمال التجارية ذات  
ً
أن تؤثر أيضا

  – فرض تهديدات كبيرة على الرفاه االجتماعي واالقتصادي لالجئين واملهاجرين  النشا  اليومي ي

 الذين يتم توظيفهم بشكل عام في القطاع غير الرسمي. 

ويمكن أن يؤثر نقص الدعم االقتصادي خالل هذه الجائحة، مثل فقدان الدخل أو  

تمد على األجور اليومية  فقدان التأمين الصحي أو نقص الحماية االجتماعية، على أسر بأكملها تع

من   متنوعة  بمجموعة  املصاعب  هذه  وتتفاقم  األساسية.  احتياجاتها  من  األدنى  الحد  لتلبية 

الحصر،   ال  املثال  التي تشمل، على سبيل  واملهاجرين،  بالالجئين  الخاصة  القانونية  االعتبارات 

العمل البلد املضيف، ونقص فرص  في  القانوني  الوضع  في تسوية  بالوضع    التأخيرات  املرتبطة 

الحماية   مثل  اإلدارية  الخدمات  من  مجموعة  إلى  الوصول  على  القدرة  وعدم  القانوني، 

االجتماعية، وتوزيع األغذية، وما إلى ذلك بسبب غياب االعتراف القانوني وأمور أخرى. وفي بعض  

والالجئين من  املواقف، من شأن االختالفات الثقافية واللغوية واالجتماعية أن تمنع املهاجرين  

أو التواصل مع السلطات. وفي ظل عدم التوفر   19-الوصول إلى املعلومات الحيوية حول كوفيد 

على دخل و/ أو وضع قانوني سليم و / أو إمكانية الوصول إلى معلومات موثوقة، يمكن لإلجراءات  

تنقل وإغالق مثل القيود املفروضة على السفر وال  19-املتخذة على مستوى االستجابة لكوفيد  

 على نطاق واسع    – الحدود  
ً
 وصول املساعدة اإلنسانية للماليين    – الجارية حاليا

ً
أن تمنع أيضا

 من الالجئين واملهاجرين. 



 

 

 

 

 

 

 
األطفال   على  تؤثر  أن  العوامل  هذه  من  للعديد  يمكن  أنه  إلى  هنا  اإلشارة  املهم  ومن 

فعلى سبيل املثال، يواجه األطفال    والنساء واألقليات في صفوف الالجئين واملهاجرين بشكل أكبر.

إطار   في  املدارس  إغالق  بسبب  العام  تطورهم  تهدد  إضافية  مخاطر  واملهاجرون  الالجئون 

 أكبر من حيث التعرض  19-االستجابة لكوفيد  
ً
. كما تواجه النساء الالجئات واملهاجرات خطرا

 للعنف املنزلي أثناء سريان سياسات البقاء في املنزل. 

 من حيث انتهاك سالمتهن  وباملثل، ت
ً
 إضافيا

ً
واجه الفتيات الالجئات واملهاجرات خطرا

الطفولة   مرحلتي  في  والحمل  املبكر،  والزواج  التعليم،  تعطيل  نتيجة  والنفسية  الجسدية 

يؤدي   لذلك،  أخرى.  وأمور  األطفال،  ودعارة  بالبشر،  واالتجار  الجنس ي،  واالعتداء  واملراهقة، 

الهادفة   اإلجراءات  وعدم  غياب  الوعي،  مستوى  وضعف  العامة،  السياسات  مستوى  غلى 

الضعف  ملواطن  واملهاجرين عرضة  الالجئين  بعض  إلى وضع  الحيوية  الخدمات  على  الحصول 

 عن اإلجراءات املتخذة على مستوى االستجابة في    ،الجائحة الناجمة ليس فقط عن  
ً
ولكن أيضا

 البلدان املضيفة. 

 يشكل كوفيد  
ً
    19-وأخيرا

ً
 على الالجئين واملهاجرين نتيجة للبيئات السياسية  خطرا

ً
ثانويا

(. فقد اتسمت الطرقة  International Rescue Committee, 2020الهشة في البلدان املضيفة  

للتصدي لجائحة كوفيد   العالم  البلدان والحكومات حول  تبنتها  الشديد. وفي   19-التي  بالتميز 

الفيروس   الدول  الذي وصفت بعض  الشائعة"، لجأت  الوقت  بأنه مجرد ساللة من "االنفلونزا 

الوطنية وحجم قدراتها واستجابتها   املبالغة على مستوى مدى كفاية مؤسساتها  إلى  أخرى  دول 

للجائحة. وفي حين أن هذه البلدان تقع في فئة األقلية، فإن موقفها تجاه الجائحة يحدد مستوى  

. ولسوء حظ الالجئين واملهاجرين في هذه البلدان،  19-الذعر أو الهستيريا ين العامة تجاه كوفيد  

يمكن للغموض السيا  ي أن يؤجج عاملي الوصم والتمييز ضدهم، وهذا راجع إلى أنه في تفاقم  

املواقف املتبناة تجاه الالجئين واملهاجرين. وعلى سبيل املثال، تجد منظمة الصحة العاملية أنه  

واملهاجري الالجئين  أن  من  الرغم  البلد  على  سكان  إلى  املعدية  األمراض  لنقل   
ً
خطرا يشكلون  ن 



 

 

 

 

 

 

 

 
 ,WHOاملضيف بنسبة منخفضة، إال أنه يمكن ممارسة التمييز ضدهم بسبب انتشار املرض  

، يجد املجلس النرويجي لالجئين أن من شأن  19-(. وعلى وجه الخصوص بالنسبة لكوفيد  2018

الالجئين وامله الرجعية أن تجبر  املواقف  أو  مثل هذه  املناسب  العالج  التماس  اجرين على عدم 

الكشف عن أعراضهم املرضية للموظفين العاملين في املجال الط ي، مما يعرض الصحة العامة  

 (.Norwegian Refugee Council, 2020للخطر  

البيئات   تؤدي  أن  يمكن  الفردي،  املستوى  على  الصحية  املخاطر  إلى  وباإلضافة 

ن املضيفة  نتيجة للصراعات، ونقص الريادة السياسية، وما إلى ذلك(  السياسية الهشة في البلدا

إلى انهيار مباشر ألنظمتها الصحية. وهذا يعني أن الحكومة غير قادرة على صياغة استراتيجيات  

على مستوى الوقاية والتعافي، وهي تمارس التوزيع غير املتكافئ لخدمات الرعاية الصحية من أجل  

في صفوف    19-ضعيفة، وغير قادرة على رصد وإدارة حاالت اإلصابة بكوفيد  الفئات املهمشة وال

الالجئين واملهاجرين وطال ي اللجوء، وغير قادرة على تقديم املساعدة الصحية اإلنسانية لالجئين  

هذه   مثل  وفي  املسلحة.  الجماعات  أو  املتمردين  سيطرة  تحت  تقع  مناطق  في  يعيشون  الذين 

  
ً
التي تقبع بالفعل    – ما تكون املنظمات غير الربحية أو اإلنسانية أو املدنية  السيناريوهات، غالبا

 هي التي تتحمل مسؤولية إدارة الجائحة.  –تحت ضغو  مالية وإدارية شديدة الحدة 

قد أنخك قطاعات الرعاية الصحية حتى في أكثر االقتصادات    19-وبالنظر إلى كوفيد  

هشة والسكان الضعفاء سيكون أكبر. وفي الوقت نفسه، ال  املتقدمة، فإن تأثيره على البلدان ال 

  – والتعافي منه بنجاب دون تلبية احتياجات الالجئين واملهاجرين    19-يمكن االستجابة لكوفيد  

ألنه، كما تصفه منظمة الصحة   –خاصة بالنسبة للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

 ,WHOالعامة بدون إدماج صحة الالجئين واملهاجرين"  العاملية، "ال يمكن الحديث عن الصحة  

ومحرومة 2018 ضعيفة  اجتماعية  فئات  على  املرض  تفش ي  عن  الناجمة  اآلثار  جانب  وإلى   .)

 إلى إحداث تغييرات على مستوى العالقات والسلوكيات االجتماعية، 
ً
معينة، أدت الجائحة أيضا



 

 

 

 

 

 

 
فهمها وتستوجب  األهمية  بالغة   

ً
أيضا تعتبر  آثارها    التي  من  للتخفيف  لها  الفعال  والتخطيط 

 السلبية. 

املعنية   باإلجراءات  يتعلق  فيما  الوطنية  املمارسات  على  الضوء  املبحث  هذا  يسلط 

على  واإلجراءات  االقتصادية  السياسات  صعيد  على  واالستجابة  العامة،  والسالمة  بالصحة 

مستوى السياسات االجتماعية املتخذة في عدد من الدول النامية ملواجهة اآلثار السلبية لجائحة  

 قتصاداتها ومجتمعاتها ككل. على ا 19-كوفيد 

 اإلةراءات املعنية بالصحة والس مة العامة:  1.3

مما ال شك فيه أن أنظمة الرعاية الصحية تواجه أكبر أزمة صحية تعترضها منذ قرن،  

"يناسب   واحد  نوع  يوجد  ال  ولكن  كورونا،  فيروس  انتشار  ملكافحة  فعالة  سياسات  تتطلب 

الع السياسات  إجراءات  من  إلى  الجميع"  بالنظر  خاصة  وتشغيلها  اعتمادها  يمكن  التي  امة 

بكوفيد   اإلصابة  مستوى  على  النطاق  واسعة  عبر    19-االختالفات  الصحية  الرعاية  وقدرات 

وبشكل عام، تركزت استجابة السياسات في عدد كبير من  البلدان النامية  على     ؛البلدان النامية

ضمان وصول الفئات الضعيفة إلى خدمات التشخيص والعالج، وتعزيز قدرات أنظمة الرعاية  

آليات   تطوير  في  واإلسراع  والرعاية،  املراقبة  لتحسين  بديلة  ووسائل  سبل  وإيجاد  الصحية، 

 التشخيص والعالج.

بصورة سريعة إلى جائحة عاملية تسببت في اتخاذ إجراءات    19-حول تفش ي كوفيد  وقد ت

في   العامة  بالصحة  املتعلقة  الطوارئ  لحاالت  واالستجابة  باإلنذار  يتعلق  فيما  املستوى  عالية 

جميع أنحاء العالم. وتمثلت األولوية األولى واألهم في احتواء انتشار فيروس كورونا والتخفيف  

اإل  الصحة  من معدل  النطاق على صعيد  تنظيم حمالت واسعة  إلى  أدى  الذي  األمر  به،  صابة 

العامة لتحسين عادات النظافة الشخصية متبوعة بإجراءات التباعد االجتماعي وحاالت اإلغالق  



 

 

 

 

 

 

 

 
للحد من التنقل البشري وبالتالي خطر اإلصابة بالعدوى أو نقل الفيروس إلى أشخاص آخرين. 

ات، اتخذت الترتيبات لتعزيز قدرات أنظمة الرعاية الصحية للكشف عن  وبموازاة هذه اإلجراء

 املصابين وتتبع حاالتهم ومعالجتهم بطريقة فعالة.

 الحتواء كوفيد  
ً
 أساسيا

ً
وعالج األشخاص املصابين في    19-وتشكل عملية االختبار عامال

 الكثير من  ، عانت جميع دول العا19-الوقت املناسب. وخالل أوائل فترة تفش ي كوفيد  
ً
لم تقريبا

أجل اتخاذ التدابير الالزمة للتشخيص والحصول على أجهزة اختبار للكشف عن العدوى. ومع  

ذلك، فقد تحسن الوضع مع مرور الوقت حيث تلقت بعض الدول النامية إمدادات من منظمة  

. و 
ً
 للمعلومات الصحة العاملية بينما بدأت بعض الدول األخرى في إنتاج أجهزة االختبار محليا

ً
وفقا

دولة حول    50إلى أكثر من    19-املتاحة، صدرت تركيا وحدها أجهزة اختبار للكشف عن كوفيد  

 (.Anadolu Agency, 2020aالعالم  

 درجة كبيرة من التباين بين الدول النامية فيما يتعلق بنهجها وسياساتها  
ً
وهناك أيضا

 للبيانات املتاحة عن  19-بة بكوفيد  املتبعة في عملية إجراء اختبارات الكشف عن اإلصا
ً
. فوفقا

التعاون    37 التباينات في استجابة السياسات    ،اإلسالميدولة عضو في منظمة  يمكن تصنيف 

 (.  1.3الوطنية فيما يتعلق باختبار الكشف في الدول األعضاء في املنظمة إلى ثالث فئات  الخريطة  

 
 . 19-فيد لسياسات املتعلقة باختبارات او ( ا16ال ك  )

 



 

 

 

 

 

 

 
 .2020مايو  14 عاملنا في بيانات(،  Our World In Dataاملصدر: مقتبس من  

األولى   الفئة  عن    16تشمل  للكشف  اختبارات  تجرى  حيث  املنظمة  في  عضو  دولة 

فقط ألولئك الذين  أ( تظهر عليهم األعراض و  ب( يستوفون معايير محددة   19-  اإلصابة بكوفيد

 مثل العمال الرئيسيين واألشخاص الذين تم قبولهم باملستشفيات(. وتقع غالبية هذه البلدان  

  19-األعضاء في أفريقيا جنوب الصحراء مسجلة مستوى منخفض من حاالت اإلصابة بكوفيد  

 ووفياته. 

دولة عضو في املنظمة حيث يتم إجراء االختبار ألي شخص    17الثانية    وتشمل الفئة

. وتضم هذه البلدان األعضاء الجزء األكبر من حاالت اإلصابة  19-تظهر عليه أعراض كوفيد  

 في مجموعة منظمة التعاون اإلسالمي.   19-بكوفيد 
ً
 والوفيات الناتجة عنه املسجلة حاليا

أعضاء فقط في منظمة التعاون اإلسالمي وهي: اإلمارات  وتشمل الفئة األخيرة أربع دول  

للعموم   الكشف بشكل مفتوب  اختبار  املتحدة وبروناوي وجيبوتي وماليزيا حيث يجرى  العربية 

  على سبيل املثال، اختبار "من السيارة" املتاب لألشخاص الذين ال يعانون من أي أعراض(. 

لتحقيق للحكومات  الشاملة  االستجابة  أدت  الصحة    وقد  مستوى  على  عالية  نتائج 

وفرض  والحدود  العمل  وأماكن  للمدارس  النطاق  واسعة  إغالق  عمليات  إلى  العامة  والسالمة 

للتباعد   قصوى  تدابير  وإنفاذ  األشخاص  حركة  لتقييد  التجول  وحظر  الشامل  اإلغالق 

دراسته وتقييمه  االجتماعي، وعلى الرغم من أن املستوى الحقيقي لفعالية هذه اإلجراءات لم يتم  

بعد، إال أن هناك بعض الجهود املبذولة لقياس مدى صرامتها الشاملة من خالل تطوير مؤشر  

( بجمع  OxCGRTالخاصة بأوكسفورد     19-مركب. وتقوم آلية تتبع استجابات الحكومات لكوفيد  

عن   منهجي  بشكل  ال  17املعلومات  املختلفة  العامة  السياسات  باستجابات  يتعلق   
ً
تي  مؤشرا

مؤشر   في  الدرجات  هذه  يجمع  ثم  اإلجراءات،  هذه  صرامة  مجى  ويقيس  الحكومات،  اتخذتها 

 = االستجابة األكثر صرامة(. 100  100و 0صرامة مشترك على شكل قيمة تتراوب ما بين 



 

 

 

 

 

 

 

 
في   الدرجات  متوسط  سجل  هذا،  الصرامة  ملؤشر   

ً
منظمة   39ووفقا في  عضو  دولة 

بيا عنها  تتوفر  اإلسالمي  بقيمة  التعاون  املنظمة،    82نات  في  األعضاء  الدول  أن  إلى  يشير  مما 

العامة الحتواء   والسالمة  بالصحة  املعنية  اإلجراءات  تنفيذ  في  للغاية  فعالة  كانت  كمجموعة، 

(، سجلت درجة مؤشر  2.3، وعلى مستوى كل بلد على حدة  الخريطة  19-حاالت اإلصابة بكوفيد  

دول   10في    78و    60و في املنظمة في حين تراوحت بين  دولة عض   26في    100و    80الصرامة بين  

الصرامة   مؤشر  على  درجات  أدنى  اليمن  وقد سجلت  أخرى،  بنين  54أعضاء  تلتها  ثم 58(   )

 (.59الصومال  

 
 مؤشر قوة استجابة الحكومات( 17ال ك  )
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 على حياة العاملين في    19-وبالنظر إلى حقيقة أن جائحة كوفيد  
ً
 خطيرا

ً
تشكل تهديدا

تدابير   اإلسالمي  التعاون  منظمة  في  األعضاء  البلدان  اتخذت  فقد  الصحية،  الرعاية  مجال 

العاملين بقط العامة لحماية  السياسات  الصحة، وتشمل  وبروتوكالت مناسبة على مستوى  اع 

هذه اإلجراءات توفير ما يكفي من معدات الوقاية الشخصية وتقديم التدريب على استخدامها  

بشكل فعال باإلضافة إلى االعتراف بالدور الحاسم للعاملين في الرعاية الصحية من خالل تقديم  

العنف وامل الرواتب اإلضافية وإجراء تغييرات تشريعية لحمايتهم من  ضايقة داخل  حوافز مثل 

دولة عضو على األقل    20، تلقت  19-مرافق الرعاية الصحية وخارجها، ومنذ بدء تفش ي كوفيد  

في منظمة التعاون اإلسالمي إمدادات من معدات الوقاية الشخصية من منظمة الصحة العاملية 

 الجدول    19-ملساعدة العاملين في قطاعها الصحي على كفالة الحماية من حاالت اإلصابة بكوفيد  



 

 

 

 

 

 

 
الوقاية  1.3 معدات  إنتاج  بزيادة  املنظمة  في  األعضاء  الدول  بعض  قامت  املقابل،  وفي   ،)

الشخصية وتركيا، كمثال، قامت بتصدير معدات الوقاية الشخصية إلى العديد من دول منظمة  

ة  التعاون اإلسالمي ودول أخرى بما في ذلك الصومال وفلسطين واململكة املتحدة والواليات املتحد

 األمريكية. 

البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلس مي التي تلق  إمدادات تتعلق بمعدات الوقاةة  ( 2ةدول )

 الشخصية م  منظمة الصحة العاملية. 

 الدول  املنطقة 

 جنوب آسيا 
أفغانستان، بنغالديش، جزر املالديف، 

 باكستان 

 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

جيبوتي، غامبيا، موريتانيا،  كوت ديفوار، 

موزمبيق، نيجيريا، السنغال، الصومال،  

 السودان، توغو، أوغندا. 

 الجزائر، إيران، األردن، لبنان، املغرب الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 ب.2020املصدر: منظمة الصحة العاملية، 

إطار   كوفيد    االستجابةوفي  الطبية  19-ملكافحة  املساعدة  تدفقات  كثفت  الدول  ،  بين 

تفش ي  من  األولى  املرحلة  في  املساعدة،  هذه  تركزت  إذ  اإلسالمي،  التعاون  منظمة  في  األعضاء 

املرض، بشكل أسا  ي على اإلمدادات الطبية ومعدات الحماية، ومع تباطؤ تفش ي املرض في بعض  

املساعدة  مثل  أخرى  أبعاد  املساعدة  تدفقات  تشمل  أن  يتوقع  املنظمة،  في  األعضاء    الدول 

الدول   من  من عدد  املقتطفات  يلي، بعض  وفيما  املالية،  واملعونة  الفنية  واملساعدة  اإلنسانية 

والتعاون   التضامن  الجيدة على  األمثلة  تقدم بعض  التي  اإلسالمي  التعاون  منظمة  في  األعضاء 

 البيئي في املنظمة: 



 

 

 

 

 

 

 

 
فلسطين   • في  بما  اإلسالمي  التعاون  منظمة  دول  من  عدد  إلى  طبية  إمدادات  قطر  أرسلت 

 ,Anadolu Agency   19-ولبنان وتونس وإيران والجزائر لدعم جهودها في مكافحة كوفيد  

2020b .) 

دولة حول العالم للمساعدة في مكافحتها لتفش ي    57قدمت تركيا مساعدات إلى ما ال يقل عن   •

 من دول منظمة التعاون اإلسالمي بما في ذلك    فيروس كورونا، 
ً
البلدان عددا وتشمل هذه 

أفغانستان والجزائر وأذربيجان وألبانيا وبنغالديش وغينيا وإندونيسيا وإيران والعراق وليبيا  

وقرغيزستان ولبنان وموزمبيق والصومال والسودان وباكستان وفلسطين وتونس وأوغندا 

 (. Anadolu Agency, 2020cواليمن  

لعالج   • استخدامها  يمكن  التي  الكلوروكين  أقراص  من  إضافي  مخزون  على  باكستان  تتوفر 

، وفي هذا الصدد، وافق مجلس الوزراء الباكستاني على تصدير الدواء إلى 19-مرض ى كوفيد  

عدد من البلدان بما في ذلك بعض الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي مثل تركيا  

بية السعودية وقطر وكازاخستان، بحيث سترسل مليون قرص من الكلوروكين  واململكة العر 

ألف    300ألف إلى كازاخستان، و  700ألف إلى تركيا، و  500إلى اململكة العربية السعودية، و

 (. Anadolu Agency, 2020dإلى قطر  

الط • اإلمدادات  من   
ً
أطنانا تحمل  طائرات شحن  عدة  املتحدة  العربية  اإلمارات  بية  أرسلت 

ومواد اإلغاثة إلى املحتاجين في العديد من البلدان من اململكة املتحدة إلى الصين، وحتى اآلن،  

أرسلت اإلمارات العربية املتحدة هذه املساعدات بالفعل إلى بعض الدول األعضاء في منظمة  

فاب  التعاون اإلسالمي مثل الصومال وموريتانيا وباكستان وكازاخستان كبادرة تضامن في الك

 (. Gulf News, 2020  19-ضد كوفيد 

بمبلغ   • بسخاء  السعودية  العربية  اململكة  الصحة    10تبرعت  ملنظمة  أمريكي  دوالر  ماليين 

للمساعدة في تقديم الخدمات الالزمة   19-العاملية استجابة لندائها العاجل املتعلق بكوفيد 

دم اململكة العربية السعودية للبلدان ذات النظم الصحية الهشة، وعلى املستوى الثنائي، تق



 

 

 

 

 

 

 
مساعدات دولية لعدد من دول منظمة التعاون اإلسالمي، على سبيل املثال، قررت اململكة  

توفير   اإلنسانية،  واإلغاثة  للمساعدات  سلمان  امللك  مركز  خالل  من  السعودية  العربية 

  19-كوفيد  األجهزة واإلمدادات الطبية األساسية لكل من اليمن وفلسطين ملكافحة جائحة  

 Arab News, 2020 .) 

وكاالت   مع  اإلسالمي  التعاون  منظمة  في  األعضاء  الدول  من  العديد  تواصلت  كما 

ومؤسسات التنمية الدولية لتأمين املوارد املالية الالزمة لتحسين مستوى استجاباتها الصحية  

تلقت   املتاحة،  املعلومات   ألحدث 
ً
بقيمة    11الطارئة، فوفقا  

ً
 ماليا

ً
املنظمة دعما في  دولة عضو 

والر أمريكي من خالل تسهيالت املسار السريع للبنك الدولي املخصص لالستجابة  مليون د  428

(، وستمكن هذه املوارد بالتأكيد البلدان األعضاء في منظمة التعاون  2.3 الجدول    19-لكوفيد  

والحد من من خالل   19-اإلسالمي املستفيدة من تنفيذ برامج وتدابير إلبطاء وثيرة انتشار كوفيد 

الك الصحية  أنظمة  الرعاية  خدمات  تعزيز  إلى  باإلضافة  املحسنة،  واملختبرات  واملراقبة  شف 

 األساسية والرعاية املركزة. 

 التي ةمولها البند الدولي: 19-م اريح االستجابة لحاالت الطوارئ في مواةهة اوفيد ( 3ةدول )

 البلد 
 الدوالر األمرةكي

 )بامل ةين( 
 البلد 

 الدوالر األمرةكي

 )بامل ةين( 

 12.5 قرغيزستان  100.4 أفغانستان 

 7.3 جزر املالديف 35.0 األرجنتين 

 5.2 موريتانيا  5.0 الرأس األخضر

 26.9 منغوليا 20.0 كمبوديا

جمهورية الكونغو  

 الديمقراطية 
 200.0 باكستان  47.2

 20.0 باراغواي  5.0 جيبوتي



 

 

 

 

 

 

 

 

 البلد 
 الدوالر األمرةكي

 )بامل ةين( 
 البلد 

 الدوالر األمرةكي

 )بامل ةين( 

 2.5 ساو تومي وبرينسيب  20.0 اإلكوادور 

 20.0 السنغال  82.6 إثيوبيا

 7.5 سيراليون  10.0 غامبيا 

 128.6 سريالنكا  35.0 غانا

 11.3 طاجيكستان  20.0 هايتي 

 26.9 اليمن  1.000.0 الهند 

   50.0 كينيا 

 .2020املصدر: البنك الدولي، 

الذى   األمر  كرونا  جائحة  ملواجهة  الحكومية  الجهود  مع  املجتمعية  االليات  تضافرت 

قدرة االقتصاد على      خلق حالة من املرونة االقتصادية فى مواجهتها تلك املرونة يمكن ترجمتها فى

الحالة كوفيد   الصدمة  في هذه  إلى حجم  بالنظر  االنتعاش  يتم تحديد  19-تحقيق  (، وبالتالي، 

ونة اقتصاد معين بسرعة عملية االنتعاش والوقت الذي تعود فيه األنشطة االقتصادية  درجة مر 

شدة   ومستويات  بدرجات  النامية  الدول  لتأثر   
ً
ونظرا الصدمة،  قبل  ما  مستواها  إلى  بأكملها 

، فإن الوقت الالزم لبلوغ مستوى األنشطة االقتصادية ما قبل  19-متفاوتة من جائحة كوفيد  

يختلف،   مواردهم  الصدمة  باالعتماد على  النامية  الدول   في  السياسات  نفذ صناع  ومع ذلك، 

املالية املتاحة  االحتياطي املالي الزائد، مخزون صناديق الثروة السيادية وما إلى ذلك(، هياكلها  

أو مستورديه، االعتماد على التحويالت والسياحة( وقدراتها   النفط  االقتصادية  مثل مصدري 

أنظمة مركزية للدفع عبر االنترنت باستخدام الحكومة االلكترونية، وتطبيقات    املؤسسية  مثل

الخسائر   من  للحد  االقتصادية  السياسات  من  مجموعة  ذلك(  إلى  وما  اإللكترونية  الجمارك 



 

 

 

 

 

 

 
الثقة   املباشرة  انخفاض  غير  والخسائر  والناتج(  الدخل  فقدان  املثال،  سبيل  املباشرة  على 

املع لألسر  الجائحة  االقتصادية  بسبب  ذلك(  إلى  وما  القطرية  املخاطر  درجات  وزيادة  يشية 

 .وتقليص املدة الزمنية املطلوبة لتحقيق االنتعاش الكامل لألنشطة االقتصادية

الجائحة اتخاذ كل   الناجمة عن  الطبيعة غير املسبوقة للصدمة االقتصادية  تتطلب 

في حين أن السياسات الوطنية تعتبر    ، نائيةدولة إجراءات جريئة من خالل وضع سياسات استث 

والدولي   اإلقليمي  املستويين  على  للتعاون  حاجة  أيضا  هناك  فإن  لألزمة،  االستجابة  مفتاب 

لتحقيق االستجابة بفعالية، وقد بدأت املنظمات الدولية واإلقليمية بما في ذلك البنك الدولي  

توفير السيولة للبلدان التي تحتاج إلى تمويل  وصندوق النقد الدولي والبنك اإلسالمي للتنمية في  

 للتخفيف من آثار  
ً
 حثيثا

ً
استجاباتها على مستوى السياسات، كما سعت البنوك املركزية سعيا

 األزمة عن طريق تخفيض أسعار الفائدة وضأ السيولة. 

وقد استكملت التدخالت على مستوى السياسات النقدية بحزم ضريبية تحفيزية لدعم  

الهشة من االقتصادات، وفي معظم الحاالت، يتم استهدافها في املقام األول لتعزيز    القطاعات

تغطية   وتوسيع  الطبية  اإلمدادات  توافر  الصحة لضمان  في مجال  الوطنية  القطاعات  قدرات 

 إجراءات الدعم للتخفيف من خسائر  UNDESA, 2020الرعاية الصحية  
ً
(، ولكنها تغطي أيضا

ا  شرائح  ملختلف  وتعد الدخل  التجارية.  األعمال  لدعم  التحفيزية  والحزم  الضعيفة  ملجتمع 

الحوافز الضريبية للشركات املتضررة، وتأجيل أقسا  القروض والقروض بدون فوائد من بين  

 إجراءات السياسات الرئيسية املنفذة لدعم الشركات، ال سيما الصغيرة واملتوسطة منها. 

النامية حزما تحفيزية اقتصادية مختلفة للتخفيف من آثار  وأطلقت العديد من الدول    

وتأتي اإلجراءات قصيرة األجل الحتواء اآلثار االقتصادية   .الجائحة وإنعاش األنشطة االقتصادية

األنشطة   انتعاش  يكون  ولن  اإلفالس.  وحاالت  الجماعية  البطالة  سيما  ال  منها،  والتخفيف 

إجراء رفع  بعد  إال  ممكنا  تركز  االقتصادية  حيث  التوريد،  شبكات  إنشاء  وإعادة  االحتواء  ات 



 

 

 

 

 

 

 

 
(. ومع ذلك، World Bank, 2020bالسياسات بشكل أكبر على الديناميكيات املتعلقة بالطلب  

قد تكون فعالية السياسات النقدية منخفضة بسبب ضعف األسواق    ؛في بعض الدول النامية

بس  كافية  الضريبية  اإلجراءات  تكون  ال  وقد  املحدود  املالية  الضري ي  الحيز  على    - بب  القدرة 

كبيرة   سلبية  صدمة  ملواجهة  العامة  واملوارد  األموال   Kose, Ohnsorge, andتوظيف 

Sugawara, 2018.) 

وعلى الرغم من أن معظم إجراءات السياسات العامة تتشابه عبر البلدان، فهناك أيضا  

آخر   إلى  بلد  من  تختلف  السياسات  صعيد  على  الهياكل  استجابات  في  االختالفات  بسبب 

دار  23االقتصادية  وبروناي  والبحرين  وأذربيجان  الجزائر  تشمل  الدول،  من  كبير  عدد  ويعاني   .

العربية   السالم والغابون وإيران والعراق وكازاخستان والكويت ونيجيريا وعمان وقطر واململكة 

املنتجات املعدنية، من خسائر  السعودية واإلمارات العربية املتحدة، التي تعتمد على صادرات  

كبيرة على مستوى أسعار هذه املواد، مما يجعل هذه البلدان تتكبد خسائر كبيرة في اإليرادات.  

وقد أعلنت بعضها بالفعل عن خطط لتخفيض اإلنفاق الرأسمالي غير الضروري أو تأخيره. وعلى  

من    %5 حوالي    %10بنسبة    2020سبيل املثال، أعلنت عمان أنها ستخفض اإلنفاق في ميزانية  

الناتج املحلي اإلجمالي(. وتعتزم اململكة العربية السعودية تخفيض اإلنفاق في املجاالت غير ذات 

من الناتج املحلي اإلجمالي( الستيعاب   % 2مليار ريال سعودي   50بمبلغ  2020األولوية في ميزانية 

ف الجزائر عن رغبتها  السياسية. وأعلنت  مبادراتها  بنسبة  بعض  الحالي  اإلنفاق   %30ي تخفيض 

 من الناتج املحلي اإلجمالي(.  %6مليار دوالر   10وتخفيض فاتورة االستيراد بما ال يقل عن 

تتمتع بحيز ضري ي أفضل قادرة على   املرتفع نسبيا والتي  الدخل  البلدان ذات  وتعتبر 

ضريبي تخفيضات  شكل  في  واملتوسطة  الصغيرة  للشركات  أكبر  دعم  تأجيل  تقديم  أو  ة 

ركزت   املقابل،  وفي  العمالة.  وحماية  اإلفالس  لتجنب  أخرى  ومزايا  الرواتب  ودفع  التحصيالت، 

 
تم الحصول على استجابات السياسات العامة املقدمة في هذا القسم الفرعي من آلية صندوق النقد الدولي  23

 لتتبع السياسات العامة املتاحة من خالل الرابط، إذا لم يذكر خالف ذلك. 



 

 

 

 

 

 

 
الصحة   لقطاع  املخصصة  األموال  زيادة  على  املنخفض  الدخل  ذات  البلدان  في  السياسات 

الصغيرة   التجارية  واألعمال  األسر  إلى  املساعدة  وتقديم  باألغذية،  والتبرع  قدراته،  لتحسين 

الضريبية   االستحقاقات  وتخفيض  والكهرباء،  املياه  فواتير  بخصوص  الدعم  وتوفير  املحلية، 

من   املنخفض  الدخل  ذات  النامية  الدول  من  كبير  عدد  تمكنت  لألزمة،  واستجابة  وتأخيرها. 

من   %10من ناتجها املحلي اإلجمالي، في حين تجاوزت هذه الحصة    %1تخصيص مبلغ ال يتجاوز  

 اإلجمالي في بلدان أخرى، مثل قطر وإيران.  الناتج املحلي 

املصدرة   الدول  على  كبير  بشكل  النفط  أسعار  انخفاض  فيه  يؤثر  الذي  الوقت  وفي 

للنفط، تقلصت فرص العمال املهاجرين للحفامل على عملهم في هذه البلدان وغيرها، مما يؤدي  

املالية، األمر الذي يشكل بدوره مصدر قلق خ التحويالت  الدول النامية   إلى تراجع  اص لبعض 

تمثل   املثال،  سبيل  وعلى  التحويالت.  هذه  على  تعتمد  التي  واألسر  املنخفض  الدخل  ذات 

من   أكثر  بنغالديش  في  املالية  العمال    % 5التحويالت  غالبية  وتقع  اإلجمالي،  املحلي  الناتج  من 

وكمثال عن املمارسات    املهاجرين في دول الخليج التي تأثرت باالنخفاض املفاجئ في أسعار النفط.

أو   الصحي  الحجر  في  يتواجدون  الذين  املهاجرين  للعمال  كاملة  رواتب  قطر  تدفع  الجيدة، 

يخضعون للعالج، ولكن يجب حماية حقوق املهاجرين العاطلين عن العمل بسبب الجائحة على  

 قدم املساواة.

بعض   من  أرباب  على  تعتمد  التي  البلدان  تعاني  أن  أيضا  املتوقع  أو  ومن  املنتجات 

القطاعات مثل صناعة املالبس في بنغالديش وقطاع السياحة في جزر املالديف  تمثل عائدات  

من    % 60السياحة حوالي   يزيد  مما  اإليرادات،  في  كبيرة  من خسائر  اإلجمالي(  املحلي  الناتج  من 

السياسات الضريبية. وباعتبارها وجهة سياحية مهمة، أعلنت مص  رعن  التحديات أمام تمويل 

أمريكي،  3.1مليار جنيه مصري    50تخصيص   املحلي اإلجمالي(    0.9مليار دوالر  الناتج  من   %

من  %10من الناتج املحلي اإلجمالي في مصر، و %12لقطاع السياحة، الذي يساهم بما يقرب من 

 .من الناتج املحلي اإلجمالي من حيث اإليرادات  %4العمالة، ونحو 



 

 

 

 

 

 

 

 

نتاج ملا رتبته السياسات الحكومية والجهود املجتمعية فى تخفيض حدة جائحة كورونا 

االقتصادية   السياسات  وتنفيذ    التيمن خالل  تطوير  فى  املتمثلة  الدول  من  كبير  انتهجها عدد 

شكل من أشكال الحزم التحفيزية الضريبية لدعم وتشجيع األنشطة االقتصادية األساسية في 

وجميع األنشطة االقتصادية في املرحلة الثانية. ومن حيث التدخالت على مستوى    املرحلة األولي

النقدية املباشرة   السياسات  التوسعية  النقدية  للسياسة  كانعكاس  الفائدة  أسعار  بتخفيض 

إجراءات    للتعامل مع القيود املفروضة على السيولة الناشئة عن تفش ي املرض فضال عن عدد من  

ع  مباشرة  املفتوحة،  أخرى  غير  السوق  عمليات  خالل  من  النقدية  السياسات  مستوى  لى 

االقتصادية  األنشطة  لدعم  املركزي  البنك  من  اإلقراض  وتسهيالت  االحتياطي،  ومتطلبات 

. وبما أن الجائحة أثرت على تقلبات أسعار الصرف  19-باعتبارها أمثلة لالستجابة لتفش ي کوفید

التي تسبب هروب وميزان املدفوعات مثل كبح الصادرات و  تأجيج مخاوف املستثمرين األجانب 

 : رؤوس األموال فأننا نرى 

الصرف   -1 أسعار  تقلبات  في  االستقرار  لتحقيق  النقدية  السياسات  من  مزيد  اتخاذ  ضرورة 

للعمالت  والخارج  الداخل  إلى  املستمر  التدفق  كفالة وضمان  عليها، فضال عن  والسيطرة 

 األجنبية. 

من   -2 عدد  تشجيع    تاملبادراوأطالق  خالل  من  الضعيفة  الفئات  لدعم  للتبرع  املجتمعية 

 التضامن في املجتمع. 

الطبية   -3 اإلمدادات  تقييد صادرات  إلى  تهدف  مؤقتة  تجارية  تدابير  الحكومات  ضرورة سن 

كوفيد ملعالجة  الضرورية  رسوم    19-الحيوية  تخفيض  طريق  الستيرادها عن  التصريح  أو 

 االستيراد. 



 

 

 

 

 

 

 
دعم   -4 خطط  والبنك    طارئ   تمويليوجود  االقليمية  املنظمات  النامية    الدوليمن  للدول 

لحقت بالدول لنامية جراء هذه    التيللتخفيف من االثار السلبية االقتصادية واالجتماعية  

 .الجائحة الوبائية العاملية
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