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أو  منها  جزء  أو  المطبوعة  هذه  إنتاج  إعادة  يجوز  وال  محفوظة.  الحقوق  جميع 
سواء  وسيلة،  أو  شكل  بأي  نشرها  إعادة  يجوز  وال  استرجاع.  نظام  عبر  حفظها 
أكانت إلكترونية أو آلية أو عن طريق النسخ أو التسجيل أو خالف ذلك، من دون 

الحصول على إذن مسبق.

االستنتاجات والتحليالت والتوصيات الواردة في هذا التقرير ال تمثل الموقف الرسمي 
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو أي من الدول األعضاء في األمم المتحدة التي تشكل 
جزًءا من المجلس التنفيذي فيه، وال يدعمها بالضرورة األشخاص المذكورون في 

الشكر والتقدير أو المشار إليهم في التقرير.

ليس في التسميات المستخدمة في هذه المطبوعة، وال في طريقة عرض مادتها، ما 
يتضمن التعبير عن أي رأي كان لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بشأن الوضع القانوني 
ألي بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، أو بشأن سلطات أي منها، أو بشأن تعيين 
إلى حدود  الخرائط  المنقطة والمتقطعة على  الخطوط  تخومها أو حدودها. تشير 

تقريبية قد ال يكون هناك بعد اتفاق تام بشأنها بعد.

التقرير، حيثما ذكرت، هي تقديرات  التحليلي من  الواردة في الجزء  بعض األرقام 
آخرين،  لمساهمين  أو  للعام 2022  اإلنسانية  التنمية  تقرير  بإعداد  المعني  الفريق 
الذي  المعني  اإلقليم   أو  المنطقة،  أو  للبلد،  إحصاءات رسمية  بالضرورة  وليست 
يمكن أن يعتمد طرقًا بديلة. جميع األرقام الواردة مستمدة من مصادر رسمية. اتخذ 
الفريق المعني بإعداد تقرير التنمية اإلنسانية العربية جميع االحتياطات المعقولة 
للتحقق من المعلومات الواردة في هذه المطبوعة. لكن ّ المادة المنشورة توزع من 

دون أي نوع من الضمانات، سواء صريحة أو ضمنية.

ال يعني ذكر أسماء شركات أن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يدعمها أو يوصي بها 
أكثر من الشركات األخرى ذات الطبيعة المماثلة التي ال يرد ذكرها. 
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الكلمة االفتتاحية لمدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

كوفيد-19،  جائحة  تفشي  على  عامين  من  أكثر  مر 
يعاني  العالم  يزال  وال  النطاق  واسعة  تداعياتها  لكن 
الحاالت، محت  العديد من  من جرائها حتى اآلن. وفي 
الجائحة مكاسب جرى تحقيقها بشق األنفس على مدى 
سنوات عديدة في مجال التنمية البشرية. وقد تجلى 
ذلك في الدول األقل تطورًا والمناطق الهشة والمجتمعات 

الضعيفة.
تقييًما  هذا  العربية  اإلنسانية  التنمية  تقرير  ويوفر 
الالزمة إلعادة  الضرورية  للخطوات  المناسب  الوقت  في 
التنمية البشرية إلى مسارها في منطقة الدول العربية 
السياقات  وبفضل  الجائحة.  بعد  ما  حقبة  خالل 
المتنوعة للبلدان التي تضمها المنطقة، فهي توفر مثااًل 
جيًدا على تدابير االستجابة، وتنوع الدروس المستفادة، 
االزدياد  في  اآلخذة  التحديات  على  األدلة  عن  فضاًل 

والقائمة حتى اآلن.
الحوكمة  أنظمة  الجائحة بشكل ملحوظ على  أثَّرت 
هذه  بأن  علًما  المنطقة،  في  والمجتمعات  واالقتصادات 
من  بّد  وال  البعض  بعضها  وتغذي  مترابطة  التداعيات 
الوقوف على أبعادها وفهمها جيًدا للتمكن من مواجهتها.

الجائحة،  محاربة  تدابير  أن  إلى  اإلشارة  من  بّد  وال 
واللوائح  والمراسيم  واألنظمة  القوانين  فيها  بما 
إلى  أدى  ما  المدنية،  الحريات  على  أثرت  التنظيمية، 
التوازن  إيجاد  وسيكون  بالمؤسسات.  الثقة  تقويض 
الحريات  وصون  العامة  والسالمة  الصحة  حماية  بين 
خالل  أساسًيا  المواطنين  وخصوصية  لألفراد  المدنية 
بّد  ال  فعال،  تعاٍف  تحقيق  أجل  فمن  التعافي.  رحلة 
والمجتمع  الحكومة  مستوى  على  استجابة  توفير  من 
ككل، مع تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص 
والمنظمات  المدني  المجتمع  ومنظمات  والمواطنين 
الدولية. ومن هذا المنطلق، يدعو التقرير إلى إعادة بناء 
الحريات  يكفل  بما  والحكومة،  المواطنين  بين  الثقة 
يبقى  ال  بحيث  القانون،  اإلنسان وسيادة  ويعزز حقوق 

أحد متأخرًا عن ركب التعافي.
نوًعا  تعافًيا  شهدت  المنطقة  أن  من  الرغم  وعلى 
التعافي  هذا  يكن  لم   ،2021 عام  النمو  صعيد  على  ما 
المستقبلية  باآلفاق  تحيط  الضبابية  أن  كما  متكافًئا، 

الكلي.  االقتصاد  وتقلبات  الناشئة  بالتحديات  المرتبطة 
فالعجز المالي اتسع في أرجاء المنطقة، مخلًفا تداعيات 
على الديون الحكومية، وال سيما في الدول المستوردة 
تفشي جائحة كوفيد-19،  المنطقة. وخالل  في  للنفط 
ساعات  الموظفون  وخسر  أبوابها،  شركات  عدة  أقفلت 
نسبة  المنطقة  خسرت  المعدل،  في  عديدة.  عمل 
أدى  ما  العمل،  من  المتأتي  الدخل  من  المئة  في   11
الجائحة  تداعيات  عززت  كما  الفقراء.  عدد  زيادة  إلى 
أو  الصغيرة  الشركات  موظفي  تضرر  إذ  المساواة،  عدم 
العام، كما كان  غير الرسمية أكثر من موظفي القطاع 
احتمال خروج النساء من سوق العمل أكبر بالمقارنة مع 
الرجال. واتخذت كافة البلدان تدابير حماية اجتماعية 
التقرير  االستجابة. هذا ويدعو  في  أساسًيا  لعبت دورًا 
إلى تعزيز التكامل االقتصادي في المنطقة؛ والسعي إلى 
استحداث وظائف في القطاع الخاص، ال سيما بالنسبة 
إلى النساء؛ فضاًل عن دعم اإلدارة المالية العامة مع زيادة 

النفقات االجتماعية لحماية الفقراء والضعفاء.
وأنواع  الفقر  عن  الناتج  االجتماعي  اإلقصاء  ويؤثر 
االجتماعي  التماسك  على  المساواة  عدم  من  مختلفة 
العام  التمويل  غياب  أثقل  الجائحة،  قبل  المنطقة.  في 
بعض  رغم  المرضى،  كاهل  الصحية  للرعاية  الكافي 
الشرائح  األحيان على  ما صّعب في معظم  االستثناءات، 
بعد  أما  خدماتها.  من  االستفادة  المجتمع  في  األضعف 
المدفوعة  الرعاية غير  أعمال  أعباء  فازدادت  الجائحة، 
األجر على النساء، مترافقًة مع زيادة مقلقة معلنة عن 
حوادث العنف القائمة على النوع االجتماعي، كما جرى 
في أجزاء أخرى من العالم. وكان الشباب يواجهون أساًسا 
بسبب  الجائحة  قبل  التعليم  قطاع  في  المساواة  عدم 
األسري  والدخل  االجتماعي  النوع  قبيل  من  عوامل 
والجغرافيا والفجوة الرقمية. وخالل الجائحة، تعّرضت 
أكثر  للخطر  الجيد  التعليم  على  الحصول  إمكانية 
النزاعات.  من  المتضررة  المناطق  في  سيما  ال  فأكثر، 
زيادة  بهدف  إيجابية  تدابير  الحكومات  اتخذت  كما 
الرقمية  للخدمات  الوصول  إتاحة  اإلدماج، مساهمًة في 
يؤدي  قد  الذي  األمر  المحرومة،  المجموعات  وحماية 
وضع  إلى  التقرير  ويدعو  أشمل.  إصالحات  إجراء  إلى 
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الرعاية والتضامن والتماسك االجتماعي في صلب جهود 
التعافي.

قبل  خاص  بشكل  المنطقة  طبيعة  تأثرت  كذلك، 
يخلق  المستمر  تدهورها  أن  كما  وخاللها،  الجائحة 
األزمات.  مواجهة  على  قادر  تعاٍف  تحقيق  أمام  حواجز 
ويمكن لخدمات بيئية محّسنة دعم إعادة البناء بشكٍل 
جديدة  استثمارات  إجراء  ظل  في  األزمة،  بعد  أفضل 
تقليص  على  وتنطوي  للطبيعة،  مناسبة  تكون  للتعافي 
المتجددة  الطاقة  الكربون واالستثمار في  االعتماد على 

وإدارة المياه والنفايات بشكل سليم.
يشمل  تعاٍف  دعم  العربية  الدول  لمنطقة  ويمكن 
خالل  من  األزمات  مواجهة  على  القدرة  ويعزز  الجميع 
الفرص  وتوسيع  أساسًيا  مبدأ  البشرية  التنمية  جعل 
مسارًا  الشاملة  التقرير  توصيات  وتوفر  الجميع.  أمام 
للتعافي باستطاعته تمكين المنطقة من تبديد العوامل 
في  المرونة  وتعزيز  األزمات  وحدوث  لإلقصاء  المؤدية 
وجه الصدمات المستقبلية، مع العلم بأنه ما من حل 
سهل وأن الحاجة ستدعو إلى حلول التنمية المتكاملة.

 أخيم شتاينر
مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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الكلمة االفتتاحية لمديرة المكتب اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي للدول العربية

 :2022 للعام  العربية  االنسانية  التنمية  تقرير  ُيعتبر 
تعظيم الفرص لتعاٍف يشمل الجميع ويعزز القدرة على 
)تقرير  كوفيد-19  بعد  ما  حقبة  في  األزمات  مواجهة 
التنمية االنسانية العربية لعام 2022( التقرير األحدث 
ضمن سلسلة تقارير التنمية اإلنسانية العربية. ويركز 
على  كوفيد-19  لجائحة  األشمل  التداعيات  فهم  على 
على  قادر  تعاٍف  لتحقيق  توصيات  ويقّدم  المنطقة، 
شاملة  تنمية  تحقيق  نحو  أفضل  بشكل  البناء  إتاحة 
ويتمحور  األزمات.  مواجهة  على  وقادرة  للجميع 
إلى  الذي يدعو  البشرية  التنمية  التقرير حول مفهوم 
منتجة  بحياة  ليستمتعوا  األفراد  أمام  الفرص  توسيع 
التي  الضغوط  من  الحّد  وسط  وممّكنة،  مغزى  وذات 
يرزح تحتها الكوكب1 وتعّلم العيش بتناغم مع الطبيعة. 
التي  الكثيرة  التقارير  على   2022 عام  تقرير  ويقوم 
مؤسسات  وأدخلت  الزمن  من  عقدين  خالل  صدرت 
حول  جداالت  في  العربية  الدول  في  ومواطنين 
عوامل حددت الخيارات والفرص المتاحة أمام األفراد 
إلعدادها،  األولى  اللحظة  ومنذ  المنطقة.  أرجاء  في 
هدفت هذه التقارير إلى تعزيز فهم األولويات التنموية 
اإلقليمية والوطنية والتوافق بشأنها مع اقتراح سياسات 

واستراتيجيات وفرص لمعالجتها.
التي  المدى  البعيدة  التغييرات  في  نغوص  وبينما 
تشهدها المنطقة والعالم، والتي حدثت خالل العقدين 
العربية  اإلنسانية  للتنمية  تقرير  أول  أعقبا  اللذين 
فاليوم  يتجدد.  باإللحاح  الشعور  أن  يبدو   ،2002 عام 
في وقت  أزمات مختلفة،  تواجه  المنطقة  دول  نصف 
والنازحين  الالجئين  من  األكبر  العدد  فيه  نستضيف 
الكثير من  يتّم تحقيق  لم  العالم. كما  قسًرا داخلًيا في 
المستدامة، وال  التنمية  أهداف  اإلنجازات على صعيد 
والبنية  التعليم  إلى  الوصول  إمكانية  حيث  من  سيما 
والتحديات  كوفيد-19  جائحة  أن  غير  التحتية. 
الجديدة الناشئة في أعقاب الحرب الدائرة في أوكرانيا 

تنذر بتباطؤ التقدم أو حتى بتأخيره. 

https://hdr.undp.org/system/files/documents// .برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. 2020. تقرير التنمية البشرية 2020: أفق جديد: التنمية البشرية واألنثروبوسين. نيويورك  1
hdr2020arpdf.pdf

بمجموعة  أيًضا  العربية  الدول  منطقة  تتميز 
متنوعة من السياقات التنموية تشمل الدول المرتفعة 
والمتوسطة والمنخفضة الدخل وتلك الهشة والمتأثرة 
العالمية  كوفيد-19  جائحة  تفشي  لكن  باألزمات. 
متسبًبا  الدول،  كافة  أمام  تحديات  أنتج  السريع 
واالقتصاد  الحوكمة  صعيد  على  متعاقبة  بمفاعيل 
التي  الجديدة  التحديات  من  الرغم  وعلى  والمجتمع. 
برزت، تّم اتخاذ تدابير استجابة إيجابية قد تعزز بذل 
جهود أشمل أو تمهد الطريق أمامها. وفي حين ستكون 
بسياق محدد ضرورية  والخاصة  المستهدفة  الحلول 
واسعة  أوجه  إلى  التقرير  يشير  المتنوعة،  للسياقات 

متعددة يجب معالجتها:
أساسية  خطوات  اتخاذ  الضروري  من  سيكون   •
لمعالجة أسباب عدم المساواة والتهميش؛ على سبيل 
اجتماعية  سالمة  شبكات  إقامة  خالل  من  المثال 
نمو  وتعزيز  الرقمية،  الفجوة  وسّد  واقتصادية، 
النساء  نهوض  في  يساهم  قد  الذي  الخاص  القطاع 
االستجابة  سريعة  حوكمة  ودعم  والشباب، 
الخدمات  إلى  الوصول  وزيادة  للمساءلة،  وخاضعة 

االجتماعية، وتعزيز التماسك االجتماعي. 
الكوكب  وطأتها  تحت  يرزح  التي  الضغوط  تتطلب   •
واقع  فهم  العربية  الدول  منطقة  على  تؤثر  والتي 
األحفوري،  الوقود  على  واالعتماد  بالمناخ  ارتباطنا 
المنظومة  خدمات  من  وغيرها  المياه،  ونضوب 
إلعادة  فرصة  بمثابة  التعافي  يكون  وقد  البيئية. 

ضبط المسار الذي نسلكه باتجاه االستدامة.
الجائحة  بعد  ما  شامل  تعاٍف  تحقيق  سيستوجب   •
التزام وانخراط جميع الجهات المعنية في المنطقة، 
العام  والقطاع  المدني،  المجتمع  إلى  الحكومات  من 
وصانعي  األكاديمية  األوساط  عن  فضاًل  الخاص،  إلى 
السياسات، من أجل توجيه المسار المعتمد بفعالية.
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ألن  التحديات  لمعالجة  والحلول  المعرفة  نملك  إننا 
عدًدا كبيًرا منها معروف وتّم اختباره وأظهر جدواه. 
بالجهود  وتعج  باإلمكانات  مليئة  المنطقة  أن  كما 
الظروف  إيجاد  إلى  حالًيا  نسعى  ونحن  االبتكارية. 
تؤتي  كي  الجهود  هذه  بتبلور  للسماح  المناسبة 
عقد  وضع  نحو  بعزم  العمل  علينا  وسيتعين  ثمارها. 
اجتماعي جديد يستند إلى معايير قائمة على التناغم 
وضمان  للجميع،  اقتصادية  فرص  وخلق  الطبيعة،  مع 
تمتع المواطنين بالحقوق، وتعزيز ارتباطهم بمؤسسات 
لالزدهار،  األساس  ذلك  يوفر  وقد  االستجابة.  سريعة 
وآمل  التقرير  قراءة  إلى  أدعوكم  والسالم.  واالستقرار، 
مشاركتكم في الحوار الدائر حول رسائله، ومناقشتها، 

وإيصالها.

 خالدة بوزار
 األمينة العامة المساعدة لألمم المتحدة،

المديرة المساعدة لبرنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي ومديرة المكتب اإلقليمي لبرنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي للدول العربية
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يستند تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام 2022 إلى 
مساهمات قّيمة قّدمها الكثيرون على مدار عاٍم ونصف 
التي  كوفيد-19  جائحة  انتشار  فترة  خالل  في  العام 

أثّرت في العالَم ومنطقة الدول العربية. 

الرئيسيون  المؤلفون 

اختر،  تهمينة  هم  التقرير  لهذا  الرئيسيون  المؤلفون 
إنتيني،  وفيتو  االستراتيجيين؛  المستشارين  كبيرة 
الشامل  النمو  فريق  وقائد  االقتصاديين  الخبراء  كبير 
فريق  رئيس  خوداي،  وكيشان  المستدام؛  والتمويل 
مستشار  كريّم،  وحسن  والطاقة؛  والمناخ  الطبيعة 
الحوكمة؛ وغونزالو بيزارو، رئيس فريق تكامل أهداف 
التنمية المستدامة، ورانيا طرزي، رئيسة فريق النوع 
األمم  لبرنامج  اإلقليمي  المكتب  االجتماعي )a.i.( في 
تهمينة  تولّت  وقد  العربية.  للدول  اإلنمائي  المتحدة 

اختر تنسيق إعداد هذا التقرير. 

المشاركون  المؤلفون 

شارك نديم فرج اهلل، من برنامج التغير المناخي والبيئة 
الفصل  تأليف  في  بيروت،  في  األمريكية  الجامعة  في 
أيًضا كٌل من منال  المحتوى  السادس وساهم في إعداد 
وكريستينا  خرما،  والياس  أبي عمار،  ورامي  أبو داغر 
ونانسي  يزبك،  وسيلين  مشموشي،  وفرح  مجدالني، 

زعرور من الجامعة األمريكية في بيروت. 
األمم  لبرنامج  اإلقليمي  المكتب  في  زمالء  عدة  قّدم 
مكثًفا  تحليلًيا  عماًل  العربية  للدول  اإلنمائي  المتحدة 
عبد  نادين  يشملون:  وهم  التقرير،  لفصول  ومعمًقا 
الرؤوف، وشيرين العزاوي، ووليد علي، وثريا البحري، 
وألكسندرا  دوكليون،  وغابرييال  دوناديو،  وكوليت 
فوزي، وإلين هسو، ووليد مرواني، وجوستوس أوكوكو، 

ومريم عمراني، وفيكادو ترفي، ورانيا عويضة. 

القيادة والمجلس االستشاري 

التي  والقيادة  العامة  لإلرشادات  بالكثير  التقرير  يَدين 
األمم  لبرنامج  المساعدة  المديرة  بوزار،  قّدمتها خالدة 

لبرنامج  اإلقليمي  المكتب  ومديرة  اإلنمائي  المتحدة 
بول،  وسارة  العربية،  للدول  اإلنمائي  المتحدة  األمم 
التقرير  إعداد  استفاد  وقد  اإلقليمية.  المديرة  نائبة 
القّيمة التي  من المشورة والتوجيهات ووجهات النظر 
لتقرير  المستوى  الرفيع  االستشاري  المجلس  وّفرها 
بوزار،  خالدة  ترأُسه  الذي  العربية  اإلنسانية  التنمية 
يشمل  والذي  العربية،  للدول  اإلقليمي  المكتب  من 
أعضاؤه كاّلً من بيدرو كونسيساو، مدير مكتب تقرير 
اإلنمائي؛   المتحدة  األمم  برنامج  في  البشرية  التنمية 
الوطني  المركز  في  العامة  المديرة  اللواتي،  وسوسن 
رئيس  الرزاز،  وعمر  عمان؛  في  والمعلومات  لإلحصاء 
الوزراء السابق في األردن. وقد ساهَم مراد وهبة، أي 
لبرنامج  اإلقليمي  المكتب  في  السابق  اإلقليمي  المدير 
تقديم  في  العربية،  للدول  اإلنمائي  المتحدة  األمم 

إرشادات ونصائح قّيمة. 

الزمالء المراجعون 

المكتوبة  المساهمات  من  فصوله  في  التقرير  استفاد 
التي قّدمها عدة زمالء، ومن بينهم: غادة  والمراجعات 
برسوم، وهي أستاذة مساعدة ورئيسة قسم السياسة 
بالقاهرة؛  األمريكية  الجامعة  في  واإلدارة  العامة 
السياسات  مجال  في  االختصاصي  هول،  وجوناثان 
األمم  برنامج  في  البشرية  التنمية  تقرير  مكتب  لدى 
مجال  في  الخبيرة  حلمي،  وناتالي  اإلنمائي؛  المتحدة 
وجميل  الدولية؛  المالية  والشؤون  الكلي  االقتصاد 
معوض، الزميل األقدم في مبادرة اإلصالح العربي وأستاذ 
محاضر في قسم الدراسات السياسية واإلدارة العامة في 
الجامعة األمريكية في بيروت. كما استفادت المسودات 
السابقة للتقرير من مراجعات زهراء علي من جامعة 

روتجرز، ودانييال هوبر من معهد الشؤون الدولية. 
األمم  لبرنامج  اإلقليمي  المكتب  في  الزمالء  يشمل 
المتحدة اإلنمائي للدول العربية الذين راجعوا مختلف 
قّيمة  مالحظات  وقّدموا  المراحل  مختلف  في  الفصول 
كاّلً من: الفاتح عبد الرحيم، وفادي أبي المنى، وروحي 
أفغاني، وجافيا علي، ومحمد القصري، وكوشيك باروا، 
إمباي،  وأرمانيا  دينيت،  وسيمون  كولفيل،  وجنيفر 
حرب،  وريم  جاي،  وفرانسيس  جيتونجا،  وستيفن 

 

شكر وتقدير
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ماير  ويانيكا  كورشونوف،  ودينيس  إيزيفا،  ويوليا 
فينانشو،  ومويسيس  سينيري،  وجوردانو  أولدنبورغ، 

وأنيسة والجي. 
عبد  خالد  من  كلٌّ  للتقرير  النهائية  القراءات  نّفذ 
اإلقليمي  مراكيتش من المكتب  وأليساندرو  الشافي 
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي للدول العربية. وأجرى 
القراءات النهائية باللغة العربية حسن كريّم بدعم من 
ونود  الرابع.  للفصل  عويدة  ورانيا  الرؤوف  عبد  ندين 
الكبير لجهود شارا جزار وسامح  أن نعبر عن تقديرنا 

محمد رجب الشرقاوي في تنقيح النسخة العربية. 

الباحثون واألوراق الخلفية 

البحثية  األوراق  من  سلسلة  على  التقرير  يعتمد 
المتحدة اإلنمائي من  التي كّلف بإنجازها برنامج األمم 
والتي  العربية،  اإلنسانية  التنمية  تقرير  إعداد  أجل 
في  كوفيد-19  جائحة  تأثير  عن  قّيمة  بيانات  ُتوّفر 
إيمان  العملية  هذه  نّسق  وقد  العربية.  الدول  منطقة 
نويهض من الجامعة األميركية في بيروت. وفي ما يلي 
والمؤلفين  مؤلفيها  مع  المعنية  الوثائق  تشمل  الئحة 

فيها:   المشاركين 
االستجابة  في  القطاعات  المتعدد  التعاون  "تقييم   )1
لجائحة كوفيد-19 في بلدان عربية مختارة"، بقلم 
فادي الجردلي مع رشا فضل اهلل ونجالء ضاهر؛ 

2( و"تأثير جائحة كوفيد-19 في التقدم نحو تحقيق 
منظور  المستدامة: استخدام  التنمية  أهداف 
التنمية البشرية لتحليل حالة المنطقة العربية"، 
زريق  وثريا  مزهر  نادين  مع  غطاس  هالة  بقلم 
مك  ج.  وستيفن  سلطي  ونادين ناصر ونسرين 

كول؛ 
3( و"جائحة كوفيد-19 والنوع االجتماعي في الدول 
البشرية  التنمية  منظور  استخدام  العربية: 
وآثارها  ونتائجها  الجائحة  مخاطر  الستكشاف 
على  والمترتبة  االجتماعي  بالنوع  المرتبطة 
ساشا  مع  ديجونغ  جوسلين  بقلم  المرأة"،  صحة 

عبد اهلل فهمي؛  
جائحة  أثر  المتداخلة:  الهشاشة  و"أوجه   )4
في  داخلًيا  والنازحين  الالجئين  على  كوفيد-19 
الشرق  منطقة  في  بالنزاعات  المتأثرة  البلدان 
مع  ياسين  ناصر  بقلم  أفريقيا"،  وشمال  األوسط 

ليندا مطر. 
مساهمات  حداد  وجوان  شعبان  جاد  قّدم  وقد 
البحث  هذا  تكامل رسائل  على  قّيمة لحرص  مكتوبة 

في المسودات األولى الخاصة بتقرير التنمية اإلنسانية 
العربية. 

عمليات التواصل 

تولّى نعمان الصياد إدارة عمليات التواصل العامة باللغتين 
من فاي داوود  كلٌّ  وّفر  كما  واإلنجليزية،  العربية 

الثمينة.  المساهمات  وهدى النحالوي بعض 

فريق العمليات 

بإعداد  التكليف  في  رئيسًيا  دوًرا  بالياني  باوال  أّدت 
اإلنسانية  التنمية  بتقرير  الخاصة  البحث  أوراق 
المجلس  تشكيل  في  المساعدة  عبر  العربية، 
التقنية.  المساهمات  أبرز  االستشاري، والحصول على 
النهائية  صيغته  في  ووضعه  التقرير  إنتاج  واستفاد 
سهلي،  وبهجة  هسو  محمد اللهو وإلين  جهود  من 
التواصل  نّظموا عدة مشاورات وسّهلوا عمليات  الذين 
التي  هانسن،  دام  سوزان  جهود  من  وأيًضا  الداخلية، 
بالمكتب  الخاص  اإلقليمي  المركز  في  التنسيق  أّمنت 
وإلسا  خطاب  هدى  وقّدمت  العربية.  للدول  اإلقليمي 

صفير دعًما في غاية األهمية على صعيد العمليات. 

المحررون والترجمة 

الذي  للغاية  االحترافي  للعمل  ممتنون  نحن 
شركة  في  التخطيط  وفنانو  المحررون  نّفذه 
 -  Communications Development Incorporated
بقيادة بروس روس الرسون مع جو كابونيو وميتا دي 
وإلين  تروت  كوكرومون ومايك كرامبلر وكريستوفر 
 Industry ويلسون. وقد تولّت شركة إندستري أرابيك
Arabic مهمة ترجمة التقرير إلى اللغة العربية بقيادة 

ويل وارد وكارول رزق. 

تصميم الغالف 

تصميم الغالف واألشكال األصلي هو من إعداد نيكوالس 
راب.
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 2022 للعام  العربية  اإلنسانية  التنمية  تقرير  يتناول 
مسار  على  وأثرها  كوفيد-19  جائحة  تداعيات  تقييم 
التنمية البشرية المستدامة في منطقة الدول العربية.1 
وعلى الرغم من أن العالم يواجه الجائحة منذ أكثر من 
عامين، يبدو أن تداعياتها المتتالية على آفاق المنطقة 
الجائحة  أن  الواضح  من  وكذلك  تباًعا.  تظهر  تزال  ال 
صعيد  على  تحقيقها  جرى  سابقة  مكاسب  قوضت 
التقرير  ويستعرض  سنوات.  طيلة  البشرية  التنمية 
أن  على  ويشدد  المنطقة  في  البشرية  التنمية  وضع 
الجائحة،  بعد  ما  حقبة  خالل  مسارها،  إلى  إعادتها 
أنظمة حوكمة خاضعة  لبناء  أكبر  بذل جهود  تتطلب 
تنوًعا  أكثر  واقتصادات  االستجابة،  للمساءلة وسريعة 
وتنافسية ومجتمعات أكثر تماسًكا وشمولية تمثياًل – 
من أجل تحقيق تعاٍف يشمل الجميع ويعزز القدرة على 

مواجهة األزمات. 
وعلى الرغم من أن تحليل التقرير جرى قبل الحرب 
التي اندلعت في أوكرانيا مع ما رافقها من تداعيات على 
التقرير  إلطار  يمكن  تباًعا،  معالمها  تتكشف  المنطقة 
الجائحة.  هذه  من  أبعد  وأزمات  صدمات  فهم  تعزيز 
هذا  في  المعتمد  النهج  حسب  التعافي  فاستراتيجيات 
الالزمة  القدرة  لبناء  أداة  البلدان  تمنح  قد  التقرير 
على  مستقباًل،  الناشئة  والصدمات  األزمات  لمواجهة 
غرار تداعيات الحرب الدائرة في أوكرانيا على أسعار 
العالم.  حول  مناطق  عدة  في  الغذائية  والمواد  الطاقة 
وتطرح هذه التداعيات تحديات أمام البلدان المستوردة 
التركيز  بشكل خاص. ومن خالل  المنطقة  في  للنفط 
الحماية  وآليات  الشاملة  االقتصادية  السياسات  على 
الشرائح  وتدعم  المساواة  عدم  تعالج  التي  االجتماعية 
األكثر عرضة للخطر، وأيًضا من خالل استئناف بذل 
األزمات  مواجهة  على  قادر  تعاٍف  لتحقيق  الجهود 
تستطيع  المتجددة،  الطاقة  مصادر  على  يركز  وأخضر 
المنطقة مواجهة التحديات الناشئة في أعقاب الحرب 
في أوكرانيا بشكل أفضل، سواء على صعيد أسعار المواد 

الغذائية أو الطاقة أو التحديات المالية.
 وكانت منطقة الدول العربية تعاني أصاًل من عدة 
كوفيد-19  جائحة  تفشي  قبل  وهشاشة  ضعف  نقاط 
زاد من تفاقمها في كثير من األحيان النزاعات وانعدام 
المستدامة  غير  االقتصادية  فالممارسات  االستقرار. 
وأوجه عدم المساواة االقتصادية قلصت فرص تحقيق 
المساواة  عدم  تسبب  كما  شاملة.  بشرية  تنمية 
على  الحصول  أمام  هيكلية  عقبات  خلق  في  المكانية 
بإمكانها  كان  التي  التكيف  وآليات  األساسية  الخدمات 
كشفت  كذلك،  للخطر.  عرضة  األكثر  الفئات  دعم 
الجائحة عن أوجه لعدم المساواة االجتماعية العميقة 
وعدم استعداد الحكومات لمواجهة التحديات الناشئة.
مع  العربية  الدول  تعامل  طريقة  عكست  وقد 

الهشة  البلدان  ففي  التنموية.  سياقاتها  تنوع  الجائحة 
والمتأثرة بالنزاعات، رزحت األنظمة الصحية والهياكل 
الهشة  االجتماعية،  السالمة  وشبكات  الحكومية 
البلدان  بعض  متزايدة.نجح  أساًسا، تحت وطأة ضغوط 
المتوسطة الدخل نسبًيا في التعامل مع الموجة األولى 
تحديات  الحًقا  واجهت  البلدان  هذه  لكن  للفيروس 
مستمرة. في المقابل، قدمت الدول الخليجية المرتفعة 
الدخل أداء أفضل بما أنها كانت تملك الموارد الالزمة 
وأنظمة رعاية صحية أفضل، وتمكنت من فرض قيود 

وإجراءات على وجه السرعة لمنع تفشي الجائحة.
المصابين  ناهز عدد   ،2022 في مطلع حزيران/يونيو 
األرقام  وفق  شخص  مليون   13 المنطقة  في  بالفيروس 
وصحيح  وفاة.  حالة  ألف   170 إلى  باإلضافة  الرسمية 
بعض  أدنى  تبقى  المنطقة  في  المسجلة  المعدالت  أن 
العالمية، لكن تلك المسجلة لكل  المعدالت  الشيء من 
مليون شخص تراوحت بين 380 حالة معلنة رسمًيا في 
اليمن إلى 324 ألًفا في البحرين )بالمقارنة مع المتوسط 
العالمي الذي ناهز 69 ألف إصابة( وبين 69 حالة وفاة 
 2376 إلى  اليمن  في  مليون شخص  لكل  رسمًيا  معلنة 
حالة في تونس )بالمقارنة مع المتوسط العالمي الذي بلغ 
811 حالة(.2 فضاًل عن ذلك، يبدو أن أداء المنطقة كان 
ضعيًفا في معدالت التلقيح، حيث كان المتوسط اإلقليمي 
أدنى من العالمي وُسجلت هوة كبيرة بين البلدان، إذ لم 
تجاوز نسبة السكان الذين تلقوا كافة جرعات اللقاح 
في اليمن 1.4 في المئة في حين بلغت النسبة 97 في 
المئة في اإلمارات العربية المتحدة )علًما بأن المتوسط 

العالمي بلغ 60 في المئة( )الشكل 1(.
وتعدت أضرار الجائحة التي طالت التنمية البشرية 
تفشي الفيروس لتصل إلى اآلثار المترتبة على وسائل 
المتخذة  والتدابير  احتوائه  إلى  الرامية  المكافحة 
للتخفيف من آثاره األوسع نطاقًا. حيث قلصت قرارات 
اإلغالق الشامل ووقف األعمال والقيود المفروضة على 
وحرم  األفراد.  به  يتمتع  الذي  الحريات  مجال  التنقل 
في  رزقهم،  مصدر  من  الكثيرين  االقتصادي  االنكماش 
وقت تراجعت فيه الموارد العامة المخصصة لشبكات 
الرعاية الصحية والسالمة، وال سيما بالنسبة للشرائح 

الضعيفة أساًسا. 
وفي بعض الحاالت، ساهم تحرك الحكومة السريع في 
التخفيف من بعض أسوأ التداعيات التنموية، وفي حاالت 
أخرى احتشدت حركات التضامن االجتماعي ومنظمات 
المجتمع المدني بسرعة لالستجابة لتحديات الجائحة. 
لكن عدم المساواة ونقاط الضعف الهيكلية ازدادت في 
اإلرادة  تعزيز  الضروري  المنطقة، وسيكون من  أرجاء 
الذين  أولئك  بين  الفجوات  لسد  السياسيين  وااللتزام 
وأولئك  البشرية  التنمية  من  عاٍل  بمستوى  يتمتعون 
ووحدها  الركب.  عن  األرجح  على  سيتخلفون  الذين 
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المنسقة  االبتكارية  والمقاربات  األساسية  اإلصالحات 
تنسيًقا جيًدا هي القادرة على خلق بيئة تتيح لسكانها 

االستمتاع بحياة طويلة وصحية ومنتجة. 

فهم تداعيات كوفيد-19 على التنمية البشرية

يقوم هذا التقرير على فرضية أساسية هي أن الحوكمة 
واالقتصادات  االستجابة  والسريعة  للمساءلة  الخاضعة 
األزمات والمجتمعات  المتنوعة والقادرة على مواجهة 
المتماسكة والشاملة تعزز اإلمكانات والحريات البشرية 

في  الحال  هي  كما  العربية،  الدول  وفي   .)2 )الشكل 
بين  والتفاعل  السلطة  ديناميات  تؤثر  البلدان،  سائر 
اإلمكانات  على  والمجتمعات  واالقتصادات  المؤسسات 
البشرية، ومن الممكن أن توسع أو تقلل من األشكال 
العديدة لعدم المساواة. فهياكل السلطة غير المتوازنة 
تؤدي إلى وضع قواعد وسياسات ونواتج تعطي األفضلية 
السلطة. وتشكل هذه  أكبر من  بقدر  يتمتعون  للذين 
بين  للعالقات  أساًسا  والتنمية  السلطة  بين  الصلة 
المواطنين والدولة، والعمليات التي تشكل هذه العالقات 
وتصلحها، فضاًل عن مسار التنمية البشرية على طول 

النطاق بين النزاع والسالم.

الشكل 1  العالقة بين مستوى الدخل ونسبة التطعيم

 ;https://ourworldindata.org/covid-vaccinations ،2022 وتم تحديثها في أوائل آذار/مارس Our World Data المصدر: معدالت التلقيح مستخلصة من بيانات رسمية جمعتها
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي من مؤشرات التنمية العالمية الصادرة عن البنك الدولي.
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100%  من الناس الذين أكملوا بروتوكول التلقيح األولي 

البلدان متوسطة الدخل

$1,000$10,000

نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وفًقا لتعادل القوة الشرائية (باألسعار الجارية للدوالر الدولي، مقياس لوغاريتمي)، 2020 
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ومع تغّير عالقات السلطة، تتغير العقود االجتماعية 
المواطنين  فتصورات  كثيرة.  لعوامل  تبًعا  أيًضا 
وتفضيالتهم وأولوياتهم تؤثر على توقعاتهم من إجراءات 
التمثيل  على  الحصول  على  قدرتهم  وكذلك  الدولة، 
وُيعزز  القرار.  صنع  عملية  في  والمشاركة  الصحيح 
الدولة  قيام  الرسمية  المؤسسات  في  التقدم  إحراز 
من حيث المؤسسات غير الرسمية وغير الحكومية.3 
فتضعف  والزبائنية  والمحسوبية  الفساد  ضروب  أما 
التنموية.  العمليات  وتعيق  المواطنين  بين  العالقات 
ويجّنب  الفرص  يزيد  االقتصادي  التنويع  أن  حين  في 
تقّلبات  من  ويحّد  واحد  قطاع  على  الكبير  االعتماد 
الخاص  القطاع  يصبح  بحيث  االقتصادية،  الدورات 

مستقاًل عن القطاع العام.
وتحدد هذه العوامل مجتمعًة قوة العقد االجتماعي. 
المخصص  العامة  السياسات  حيز  يتقلص  فعندما 
للتنمية البشرية، تزداد مخاطر استيالء النخبة على 
السلطة والتفكك االجتماعي وعدم المساواة، وعندما 
تزداد هذه المخاطر تؤدي الى تقلص حيز السياسات 
هذا،  السياسات  حيز  يتوسع  حين  ولكن  العامة. 
واإلدماج  الجميع  لشمول  المواتية  البيئة  معه  تتسع 

المزيد  يتيح  ما  واإلنصاف،  االجتماعي  والتماسك 
البشرية.  والحريات  اإلمكانات  لتعزيز  الفرص  من 
ومتطورة  كبيرة  بقدرات  يتمتعون  الذين  فاألشخاص 
يملكون األدوات التي يحتاجونها لجعل رؤيتهم للحياة 
الجيدة حقيقًة واقعة. وبدون القدرات األساسية، ال 

البشرية. اإلمكانات  تتحقق 
إقامة  من  بّد  ال  العالم،  بقية  في  الحال  هي  وكما 
توازن بين توسيع الخيارات المتاحة والرفاه من جهة 
ومواجهة الضغوط التي يرزح تحتها الكوكب من جهة 
بشكل  الطبيعية  الموارد  استغالل  عن  فضاًل  أخرى، 
الضعف  أوجه  تتأثر  ذلك،  إلى  وباإلضافة  مستدام. 
تفاعل  بكيفية  والطبيعية  واالجتماعية  االقتصادية 
على  بدوره  التفاعل  هذا  ويؤثر  الكوكب،  مع  البشر 
بد  ال  هنا،  من  المنطقة.  في  واالستقرار  السالم  آفاق 
واألزمات  الصراع  إلى  تدفع  التي  العوامل  معالجة  من 
حتى  والطبيعية  االجتماعية  األنظمة  في  واالنزياح 
التنموية  النكسات  من  العربية  الدول  منطقة  تتعافى 
مستقبل  نحو  قدًما  وتمضي  الجائحة  على  المترتبة 

للجميع. سالم وآمن 

الشكل 2  فهم القوى التي ترسم معالم التنمية البشرية في الدول العربية

المصدر: الفريق المعني بإعداد تقرير التنمية اإلنسانية العربية 
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 تداعيات الجائحة على أنظمة الحوكمة

قبل تفشي جائحة كوفيد-19، واجهت بلدان المنطقة 
تحديات موروثة على صعيد الحوكمة،4 تفاقمت حدتها 
في الكثير من الحاالت منذ االنتفاضات التي شهدها عام 
المنطقة  في  السلطة  على  الصراعات  واستمرت   .2011
المشاعر حيال  بدرجات متفاوتة منذ 2011، وتباينت 
وسريعة  للمساءلة  خاضعة  حوكمة  قيام  احتماالت 
استثناًء  تونس  المنطقة. وفي حين تظل  االستجابة في 
عملية  أن  غير  تمثيلية،  حكومة  إلى  انتقالها  بفضل 
اإلصالح التي تشهدها متقلقلة، ما يهدد اإلنجازات التي 
حققتها حتى اآلن. وقد تعاملت بعض الدول مع المطالب 
الداعية إلى زيادة الحريات والمساءلة من خالل إجراء 
إرساء  تفضيل  أو  وعود  تقديم  أو  جزئية  إصالحات 
كما  االزدهار،  لتحقيق  أساسًيا  يعتبر  الذي  االستقرار 
الخليجي  التعاون  مجلس  بلدان  من  العديد  في  حصل 
البلدان  من  العديد  لكن  الدخل.  المتوسطة  والبلدان 
األخرى دخلت في دوامة من األزمات المستمرة بما فيها 
نزاعات مسلحة، وخاصة ليبيا والصومال والجمهورية 

العربية السورية واليمن. 
في  المسلحة  والنزاعات  األزمات  انتشار  وُيعزى 
الحوكمة وضعف  سوء  إلى  جزئًيا  المنطقة  دول  بعض 
المئة  في   5.5 تضم  المنطقة  أن  وصحيح  المؤسسات. 
المئة من  أكثر من 45 في  العالم، لكن  فقط من سكان 
النازحين حول العالم و58 في المئة من الالجئين قدموا 
منها عام 5.2018 وشهد السودان وسوريا واليمن زيادة 
في عدد النازحين قسًرا تراوحت بين 100 ألف و500 
ألف خالل 2021. وكذلك بقي عدد الالجئين السوريين 
هو األعلى في العالم، ووصل الى 6,8 مليون، أو 27 في 
المئة من كل الالجئين في العالم، في نهاية 6.2021 وفي 
عام 2022، أدت الحرب في أوكرانيا إلى نزوح 8 ماليين 

قسًرا ولجوء 6 ماليين الجئ خارج أوكرانيا.7
وكما هي الحال في سائر أنحاء العالم، أثقلت جائحة 
السياسية  األنظمة  كاهل  كبير،  حّد  إلى  كوفيد-19، 
العديد منها  التي يئن  العربية،  الدول  لمعظم  واإلدارية 
أساًسا من الضغوط. فاالستجابة للجائحة كانت متفاوتة 
البلدان  تصنيف  حسب  المنطقة  في  كبير  حّد  إلى 
بالنزاعات  والمتأثرة  الهشة  الدول  وكانت  المختلفة. 
البلدان  أن  كما  الجائحة،  بتداعيات  تأثًرا  األكثر 
التعاون  مجلس  وبلدان  المستقرة  الدخل  المتوسطة 

الخليجي لم تسلم بدورها وتأثرت بدرجات متفاوتة.
فعالية  في  أساسًيا،  عاماًل  الموارد  توفر  وشكل 
استجابة البلدان للجائحة، إلى جانب براعة المؤسسات 
مجلس  بلدان  معظم  حققت  فقد  بينها.  فيما  والتنسيق 
التعاون الخليجي نجاًحا ملفًتا في حمالت التلقيح التي 
بالتزامن   2021 في  السريع  االقتصادي  وتعافيها  أطلقتها، 

الحكومات  ونجحت  والغاز.8  النفط  أسعار  ارتفاع  مع 
فيها،  الجائحة  تفشي  على  السيطرة  في  الخليجية 
مسجلة متوسط معدل تعاف أعلى بكثير من المتوسط 
في  حلت  البحرين  أن  دراسة  أظهرت  وقد  العالمي.9 
المرتبة األولى من حيث الرضا عن استجابة الحكومة، 
العربية  واإلمارات  السعودية  العربية  المملكة  تلتها 

المتحدة والكويت.10 
األردن  مثل  الدخل،  المتوسطة  الدول  نجحت  كما 
األولى،  الموجة  مع  التعامل  في  نسبًيا  وتونس،  ولبنان 
البلدان  بعض  وفي  الحًقا.  تدابيرها  أرخت  لكنها 
غائًبا  التنسيق  كان  الدخل،  والمنخفضة  المتوسطة 
الفاعلة  والجهات  الحكومية  الوكاالت  بين  الغالب  في 
تطبيق  صعيد  على  البطيئة  االستجابة  وأدت  األخرى، 
لمواجهة  الضرورية  العامة  الصحة  تدابير  بعض 

الجائحة إلى زعزعة الثقة بالدولة. 
قادرة  األزمات  في  تتخبط  التي  البلدان  تكن  ولم 
كوفيد-19  جائحة  تفشي  آثار  من  التخفيف  على 
بسبب نكسات أخرى مثل تدهور العالقات االجتماعية 
والتحديات االقتصادية وتدمير البنية التحتية الصحية 
مجال  في  العاملين  من  كبير  عدد  هجرة  أو  ونزوح 
قدرات  الجائحة  استنزفت  وبالتالي،  الصحية.  الرعاية 
المؤسسات الصحية العامة والخاصة، المنهكة أساًسا في 
البلدان، وقّوضت قدرتها على االستجابة بسرعة  هذه 

لألزمة الصحية.

ثقة المواطنين في حكوماتهم

بين  العربي  الباروميتر  أجراه  استطالع حديث،  كشف 
صيف 2020 وربيع 2021، وشمل سبعة بلدان عربية، 
أن 30 في المئة من المستطلعين فقط أفادوا بأن ثقتهم 
وعام   11.)3 )الشكل  بالحكومة  كبيرة  أو  للغاية  كبيرة 
المتحدة  األمم  برنامج  أجراه  استطالع  خلص   ،2020
المئة  في   31 أن  إلى  عربية،  دولة   12 شمل  اإلنمائي، 
من المستطلعين ال يعتقدون أن حكومتهم تلبي حاجات 
استجابة  أن  منهم  المئة  في   34 رأى  بينما  مواطنيها، 
في   35 ُيجب  لم  حين  )في  ما  نوًعا  مقبولة  حكومتهم 
بشأن  سؤال  على  ورًدا  السؤال(.12  هذا  عن  المئة 
التغييرات في مستوى استجابة الحكومة خالل السنوات 
العشر الماضية، ذكر 38 في المئة من المستطلعين أنه 
بقي على حاله، في حين قال 30 في المئة إنه تراجع، 

بينما رأى 22 في المئة أنه شهد تحّسًنا.
تجلى  بحكوماتهم  المواطنين  ثقة  في  التراجع  وهذا 
في مؤشر إيدلمان للثقة لعام 2021، الذي بين أن جائحة 
كوفيد-19 "سرعت من تآكل الثقة حول العالم".13 وسأل 

5 تنفیذي  ملخص 



للجائحة  الحكومات  الستجابة  أوكسفورد  متعقب 
المواطنين في المسح الدولي له حول الجائحة "إلى أي 
حد تثقون بالحكومة لتهتم بكم وإلى أي مدى تعتقدون 
أن حكومتكم كانت صادقة وقدمت البيانات الصحيحة 
بين  الثقة  عدم  اتساع  النتائج  بينت  الجائحة؟"  حول 

المواطنين وحكوماتهم.14
لكن مؤشر إيدلمان للثقة لعام 2022 أدرج في مسحه، 
الدول  من  بلدين  العالم،  حول  بلًدا   27 شمل  الذي 
أعلى  على  حصلت  التي  السبع  البلدان  ضمن  العربية 
ثقة من مواطنيها، وهما دولة اإلمارات العربية المتحدة 
اإلمارات  دولة  أن  كما  السعودية.  العربية  والمملكة 
مؤشر  على   2022 في  نقاط   9 زادت  المتحدة  العربية 

الثقة من 15.2021 
العربية  الدول  شعوب  ثقة  انعدام  وينعكس 
احتواء  إلجراءات  مقاومتها  في  الحكومية  بالمؤسسات 
وكشف  التلقيح.  بحمالت  الثقة  وعدم  كوفيد-19، 
التي  السادسة  العربي، في دورته  الباروميتر  استطالع 
عن   ،2021 ونيسان/أبريل  آذار/مارس  بين  أجريت 
معدالت مرتفعة من التردد في أخذ اللقاح، إذ قال أغلبية 
إنهم  الجزائر واألردن والعراق وتونس  المستطلعين في 
لقاح  أخذ  في  اإلطالق  على  أو  ما  نوًعا  مترددين  كانوا 
مجاني. لكن المستطلعين في لبنان وليبيا والمغرب كانوا 
أكثر مياًل لتلقي اللقاح. وُيعتبر مستوى الثقة المنخفض 
التي  األسباب  من  والمؤسسات  بالحكومات  والمتراجع 
ازدياد  بأن  علًما  اللقاح،  أخذ  في  يتردد  الشعب  جعلت 
ثقة الشعب بالحكومة ينعكس إيجابًا على نسبة اإلقبال 

على اللقاح.16
واتخذت حكومات المنطقة، كما في العديد من البلدان 
المدنية،  الحريات  على  تؤثر  جديدة  تدابير  األخرى، 
تنظيمية  قوانين وأنظمة ومراسيم ولوائح  ذلك  في  بما 
األحيان  بعض  في  وّسعت  أخرى،  وممارسات حكومية 
التدابير  المواطنين رقمًيا. وتكشف هذه  نطاق مراقبة 
عن التعارض الكامن بين ضمانات الصحة العامة وحماية 
الحريات المدنية، كما تبّين الخطر الناتج عن التجاوزات 

التي ارتكبتها الحكومات بذريعة جائحة كوفيد-19.
وبالفعل، يبدو أن إحساس المواطنين بالتمتع بالحريات 

يتراجع.17 فولّدت الجائحة تحديات جديدة أمام المجتمع 
المدني والمجال المدني في المنطقة، وال سيما بالنظر 
المجموعات  للعديد من  المعيشي  المستوى  إلى تدهور 
وازدياد مشقاتهم. وإلى جانب اإلغالق الشامل وقوانين 
التجمعات،  ومنع  التجول  وأوامر حظر  الطوارئ  حاالت 
جرى فرض قيود كبيرة على حرية التعبير واإلعالم، بما 
فيها وسائل التواصل االجتماعي. وعّلقت عدة حكومات 
بشأن  الزائفة"  "األخبار  نشر  وجّرمت  الصحف  عمل 
جديدة  مراقبة  تقنيات  بعضها  استخدم  كما  الفيروس، 
ذلك  على  ترتب  إنما  خالطهم،18  ومن  المصابين  لتعقب 
تداعيات ارتبطت بانتهاك الخصوصية.19 وتبرز مخاوف 
من أن استخدام التكنولوجيا بشكل غير خاضع للرقابة 
لتعقب تحركات األفراد وتفاعالتهم مع اآلخرين قد يؤدي 

إلى التحكم بقدر كبير من البيانات الشخصية.20
ووسّعت بعض الحكومات نطاق صالحياتها التنفيذية 
من خالل فرض أنظمة طوارئ، مع وجود آليات رقابة 
محدودة أو انعدامها أساًسا، وأضعفت الضوابط والموازين، 
وآليات المساءلة، والمطالب بقيام ديمقراطية تشاركية. 
والجهات  الحكومية  الوكاالت  بين  التنسيق  عدم  وأدى 
لتطبيق  البطيئة  االستجابة  عن  فضاًل  األخرى،  الفاعلة 
الضرورية  العامة  بالصحة  المرتبطة  التدابير  بعض 
إلى  بالدولة  الثقة  تقويض  إلى  الجائحة،  لمواجهة 
هذا  الثقة  انعدام  وأسفر  البلدان.  بعض  في  أكبر  حّد 
بالحكومة بدوره في بعض األحيان عن استياء الشعب، 
ما تسبب في كثير من األحوال في تأخر استجابته أو 

بطئها وتردد المواطنين في أخذ اللقاح.
حالة  بوصفها  كوفيد-19  جائحة  بدأت  حين  وفي 
طوارئ على صعيد الصحة العامة، فسرعان ما تحولت 
إلى حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية وإنسانية. ولهذا 
أو  وحده،  الصحي  القطاع  تحميل  يمكن  ال  السبب، 
وتدابير  االستجابة  مسؤولية  وحدها،  الحكومة  حتى 
التعافي. فمن الضروري أن تكون االستجابة على مستوى 
الشركات  مع  الحكومات  تتعاون  وأن  ككل،  المجتمع 
المجتمع  ومنظمات  المدنيين  والمتطوعين  الخاصة 

المدني والمنظمات الدولية. 

الشكل 3  ثقة المواطنين بالحكومة في بلدان عربية مختارة – ثقة كبيرة أو كثيرة جدًا؟

المصدر: الباروميتر العربي، الدورة السادسة، الجزء الثالث )آذار/مارس - نيسان/أبريل 2021(، 2021.

المغرب
53%

ليبيا
47%

األردن
46%

الجزائر
28%

العراق
23%

تونس
16%

لبنان
4%

أسوأ أفضل

نسبة المستجيبين الذين أفادوا أن لديهم قدر كبير من الثقة أو يثقون كثيًرا في الحكومة (٪)

62022 للعام  العربية  االنسانية  التنمية  تقرير 



تداعيات الجائحة على االقتصادات

قطاعات  العربية  الدول  من  قليل  عدد  سوى  يضّم  ال 
خاصة تنافسية، وال سيما على صعيد السلع والخدمات 
والغاز  للنفط  المنتجة  والبلدان  للتبادل،  القابلة 
كبيرة.  تقلبات  تشهد  التي  األسعار  تأثير  تحت  تقع 
مع  بالمقارنة  الخليجي،  التعاون  مجلس  بلدان  خارج 
غير  منها  كبيًرا  جزًءا  بأن  العلم  مع  العالمي،  المعدل 
السنوات  في  مستمر  انخفاض  في  وكانت  رسمي، 
الهشة  الدول  في  وخصوًصا  للجائحة  السابقة 
المستمر  التوازن  هذا  ويتأتى  بالنزاعات.  والمتأثرة 
بين مستويات النمو المنخفضة واإلنتاجية المنخفضة 
الضعيفة،  المؤسسة  والقدرة  المتدني  والتوظيف 
الريعية  الدولة  مبدأ  على  يقوم  اجتماعي  عقد  من 
الراسخة التي قد تفضل الوضع القائم، وترفض إجراء 
غير  حقيقًيا.  تحواًل  ُتحدث  اقتصادية  إصالحات  أي 
المنطقة  في  المعروفة  االقتصادية  الضعف  مكامن  أن 
ليست حتمية، بل يمكن معالجتها عبر اعتماد مقاربة 
الهيكلية  التحديات  لمواجهة  متينة  بشرية  تنمية 

الطويلة األمد التي تعاني منها.

ديناميات االقتصاد الكلي

عقب االنكماش الحاد الذي شهدته المنطقة خالل 2020، 
 ،2021 عام  في  نمًوا  لتسجل  أنفاسها  المنطقة  التقطت 
لكن التعافي لم يكن متكافًئا وبقي رهًنا بحيز السياسات 
اقتصاد  وتراجع  اقتصاده.  يدعم  كي  بلد  لكل  المتاح 
حين   ،2020 العام  خالل  المئة  في   4.5 بنحو  المنطقة 
شهدت الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات معدل التراجع 
األكبر )نحو 15 في المئة(.21  وسجلت المنطقة عموًما 
انتعاًشا بنحو 6 في المئة في 2021، غير أن اليمن واصل 
تسجيل انكماش بنسبة 2 في المئة تقريًبا خالل العام 
نفسه.22 ومن المستبعد أن تتسارع وتيرة االنتعاش في 
2022، في ظل توقع تسجيل معدل نمو بنسبة 5.5 في 
المئة في المنطقة ككل، بقيادة الدول المصدرة للنفط 
آفاق نموها،  التوقعات بشأن  عموًما مع تعديالت بزيادة 
الدولية.  النفط  أسعار  في  الملحوظ  االرتفاع  ضوء  في 
من ناحية أخرى، ثمة احتماالت كبيرة لخفض التوقعات 
في  باألزمة  والمتأثرة  للنفط  المستوردة  البلدان  بشأن 

ظل تنامي الضغوط التضخمية.23 
المالي  العجز  تفاقم  الجائحة،  العام األول من  وخالل 
اإليرادات  وتراجعت  المنطقة،  أرجاء  في  أساًسا  الكبير 
ازداد   ،2020 عام  وفي  التمويلية.  الحاجات  وارتفعت 
متوسط العجز اإلجمالي بسبع نقاط مئوية، ليصل إلى 9.2 

في المئة من إجمالي الناتج المحلي. بينما وصل العجز 
المالي في المنطقة، عام 2021، إلى 2.3 في المئة، ومن 
المتوقع أن يتحول إلى فائض إيجابي بنسبة 4.1 في المئة 
في عام 24.2022 ويعود العجز المالي الكبير في المنطقة 
إلى الهبوط الحاد في اإليرادات النفطية، وسط انخفاض 
الطلب العالمي على النفط، الذي ترافق مع ارتفاع اإلنفاق 
تّم  أنه  وصحيح  والشركات.  األسر  دعم  إجراءات  على 
تسجيل االنهيار األكبر في الدول المصدرة للنفط، لكن 
العام  والغاز خالل  النفط  أسعار  ارتفاع  استمرار  بفضل 

الماضي، تحسن المشهد المالي فيها إلى حّد كبير. 
الديون  بزيادة  الضخم  المالي  العجز  وتسبب 
الحكومية، ما فاقم أوضاع الدين السيئة أساًسا، بحيث 
وصل إجمالي الدين الحكومي في المنطقة، خالل العام 
المحلي،  الناتج  إجمالي  من  المئة  في   60 إلى   ،2020
في زيادة بنحو 13 نقطة مئوية عن العام 25.2019 وفي 
عام 2021، تراجع إلى 56.5 في المئة وكان من المتوقع 
أن  المتوقع  ومن   .2022 عام  المئة  في   47 إلى  وصوله 
يرتفع الدين الحكومي كنسبة مئوية من إجمالي الناتج 
ويبقى  المتوسط  المدى  على  ملحوظ  بشكل  المحلي 
فوق مستويات 2019 في معظم بلدان المنطقة، التي هي 
مستوردة للنفط، ومن المحتمل أن تشهد ارتفاعات حادة 

على المدى المتوسط.26 
الحساب  أرصدة  تدهورت  الخارجي،  الصعيد  وعلى 
الجاري للمنطقة، من فائض قدره 1.4٪ من الناتج المحلي 
اإلجمالي في عام 2019 إلى عجز قدره 3.5٪ من إجمالي 
بنسبة  فائًضا  وسجلت   ،2020 عام  في  المحلي  الناتج 
وفضاًل   27.2021 المحلي في عام  الناتج  إجمالي  4.4٪ من 
تدفقات  صافي  تراجع   ،2020 عام  خالل  ذلك،  عن 
في   6 بنسبة  المنطقة  إلى  المباشر  األجنبي  االستثمار 
من  المباشر  األجنبي  االستثمار  وتراجع  عموًما،  المئة 
الشرق  منطقة  إلى  الخليجي  التعاون  مجلس  بلدان 
بين  دوالر  مليارات   4.6 بنحو  أفريقيا  وشمال  األوسط 
العام  من  نفسها  والفترة   2019 العام  من  األول  النصف 
28.2020 وبالقيم المطلقة، تعافى صافي تدفقات االستثمار 
األجنبي المباشر إلى المنطقة بنسبة 46 في المئة في 
عام 2021 نتيجة ارتفاع االستثمارات في بلدان مجلس 
األولية  التوقعات  من  الرغم  وعلى  الخليجي.29  التعاون 
بتراجع تدفقات التحويالت المالية إلى المنطقة، كشفت 
أحدث التقديرات عن زيادة بنحو 5.4 في المئة خالل 
2020، و7.4 في المئة في 2021، مما يدل على دورها 

العاكس للدورة االقتصادية لماليين األسر.30
دعم  تقديم  عن  العربية  الدول  حكومات  وأعلنت 
مالي بمعدل نسبة 2 في المئة تقريًبا من إجمالي الناتج 
المحلي خالل 2020، وهي نسبة أقل بالمقارنة مع تلك 
اإلنفاق  كان  كما  الناشئة.31  االقتصادات  في  المسجلة 
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اإلضافي المخصص للقطاع الصحي أدنى من ذاك المسجل 
تدابير  مجموعة  متوسط  وبلغ  النظيرة،  البلدان  في 
في   0.4 نحو  الصحي  للقطاع  المخصصة  العامة  المالية 
السعودية  واحتلت  المحلي.  الناتج  إجمالي  من  المئة 
الصدارة بنسبة 2.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي 

في حين خصص العراق 0.02 في المئة منه فقط.

خسارة الوظائف

معظم  فرضت  كوفيد-19،  لجائحة  التصدي  بغية 
اإلغالق  بين  تراوحت  التجمعات  على  قيوًدا  الحكومات 
اإلغالق  إلى  الجزئي،  التجول  وحظر  الصارم،  الشامل 
الشامل المؤقت والذي كان له تأثير شديد على أسواق 
العمل.32 فارتفع معدل البطالة من 10.9 في المئة في عام 
2019، إلى 12.5 في المئة في عام 2021 في منطقة الدول 
العربية،33 وهو أعلى بكثير من المتوسط   العالمي البالغ 6.2 
في المئة.34 وارتفع معدل بطالة النساء بشكل أسرع، من 
21.4 في المئة في عام 2019، إلى 24 في المئة في عام 
2021 ، وهو ما يعادل ثالثة إلى أربعة أضعاف المتوسط   
العالمي ومرتين مقارنة بالرجال في المنطقة. وفي عام 
2021، سجلت المنطقة أعلى معدل بطالة بين الشباب في 
العالم )في الفئة من 15 إلى 24 عاًما(، حيث بلغ 28.6 في 

المئة، في ارتفاع حاد من نسبته البالغة 25.3 في المئة 
في عام 2019. وكان معدل البطالة بين الشابات هو األعلى 
الشباب،  بين  المعدل  العالم، وزاد على ضعفي  في  أيًضا 
المئة في عام 2021، بعد أن كان 44.7  حيث 49.1 في 
في المئة في عام 2019 )في مقابل 23.8 في المئة في عام 

2021 و20.8 في المئة في عام 2019 بين الشباب(.35

وكان لتدابير اإلغالق الشامل وحظر التجول المرتبطة 
بجائحة كوفيد-19 آثار مدمرة على الشركات وموظفيها، 
بحسب  تفاوتت   ، عديدة  عمل  ساعات  خسارة  بعد 
صرامة اإلغالق الشامل وإقفال أماكن العمل )الشكل 4(. 
فبالمقارنة مع الربع األخير من 2019، تراجعت ساعات 
العمل بنسبة أعلى من 21 في المئة في الربع الثاني من 
2020، وأعلى من 8 في المئة في الربع الثالث.36  وتكافئ 
هذه الخسائر أكثر من 23 مليون وظيفة معادلة بدوام 
كامل )على أساس العمل 48 ساعة في األسبوع( خالل 
الربع الثاني من 2020، وأكثر من 9 ماليين وظيفة خالل 
الربع الثالث. واستمرت خسارة ساعات العمل عام 2021، 
وإن كانت بمعدالت أقل، بعدما تخلت البلدان عموًما عن 
معدالت  ارتفاع  ومع  الصارمة،  الشامل  اإلغالق  تدابير 
الخليجي،  التعاون  مجلس  بلدان  في  سيما  وال  التلقيح، 
على  للجائحة  والطويل  الدائم  األثر  يعكس  الذي  األمر 
اختناقات سلسلة اإلمدادات، واستمرار الضبابية طيلة 

العام 2021 وخالل عام 2022.

الشكل 4  كان تأثير جائحة كوفيد-19 على أسواق العمل بين تموز/يوليو إلى تشرين األول/أكتوبر 2020 متفاوًتا للغاية 
واختلف حسب البلد والجنس

المصدر: حسابات الفريق المعني بإعداد تقرير التنمية اإلنسانية العربية استناًدا إلى الباروميتر العربي، الدورة السادسة، الجزء األول )تموز/يوليو - تشرين األول/أكتوبر 2020(، 2021.  
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للوظيفة

ال أثر على حالة توقف مؤقت عن العمل
الوظيفة.

االضطرار إلى العمل من المنزل. 
ال توقف جدي عن العمل.
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وفي المحصلة، خسرت المنطقة العربية عام 2020 ما 
يقارب 9 في المئة من ساعات العمل،37 بما يعادل 10.2 
المئة من ساعات  في  بدوام كامل، و5  ماليين وظيفة 
العمل المفقودة، أي ما يعادل 5.9 ماليين وظيفة بدوام 
كامل في كل عام 38.2021 وُترجمت هذه الخسائر إلى 
للمنطقة.39  المئة  في   11 بنحو  العمل  لدخل  خسارة 
الدخل، ستزيد  لدعم  مناسبة  دون وجود خطط  ومن 
هذه التراجعات الكبيرة في المداخيل من قتامة اآلفاق 
هاوية  إلى  العمال  لدفع  نظًرا  المستقبلية،  االقتصادية 
عن  ينتج  وقد  الكلي.  الطلب  بدوره  يقلص  ما  الفقر، 
ذلك حلقة مفرغة يساهم فيها تراجع الطلب بانخفاض 
المداخيل، األمر الذي يقّوض آفاق تحقيق تعاٍف سريع. 

أسواق  على  الجائحة  خلفتها  التي  اآلثار  تكن  ولم 
العمل متساوية، بل تفاوتت مع مرور الوقت، سواء على 
بالنسبة  أو  اإلغالق،  قيود  لصرامة  تبًعا  البلدان،  صعيد 
إلى الرجال والنساء )الشكل 4(. فأكثر من 50 في المئة 
من الرجال الذين كانوا يعملون قبل جائحة كوفيد-19، 
بين  مؤقًتا  العمل  عن  توقفوا  أو  نهائًيا،  وظائفهم  فقدوا 
لمسح  وفًقا   ،2020 األول/أكتوبر  وتشرين  تموز/يوليو 
الباروميتر العربي، الذي أجري على ثالث فترات في عامي 
2020 و2021، في دول عربية مختارة. وكان وقع الجائحة 
أقواه على لبنان، وخاصة في بداية تفشيها، لكن أثرها 
بقي قويًا على جميع البلدان التي شملها االستطالع حتى 
آذار/مارس 2021. وكان لبنان يعاني أساًسا من أزمة في 
سعر الصرف، وغيرها من التحديات على صعيد االقتصاد 
العمال.  الواقعة على  اآلثار  الجائحة فاقمت  الكلي، لكن 
التخفيض  تركز  المختلفة،  الجائحة  موجات  وخالل 
األكبر لساعات العمل في كل من مصر والعراق وتونس في 

الموجة األولى حين كانت القيود في أشدها.40

على  أقسى  الجائحة  أثر  كان  البلدان،  بعض  وفي 
النساء  النساء منه على الرجال، وكان احتمال خروج 
من سوق العمل – سواء على نحو دائم أو مؤقت – كبيًرا. 
ربما  أكبر،  المنزل  من  النساء  عمل  احتمال  كان  كما 
بسبب أنواع الوظائف التي تقوم بها األقلية الصغيرة من 
النساء العامالت في المنطقة. وتميل هذه الوظائف إلى 
إتاحة العمل عن بعد على غرار العمل في مجال التعليم 

والقطاع العام.41
أي   – للخطر  عرضًة  األكثر  والعمال  الشباب  وكان 
مؤقتة  وظيفة  يشغلون  الذين  أو  الحر  العمل  أصحاب 
الناتجة  أو غير رسمية – أكثر عرضًة لتحمل األعباء 
عن الجائحة.42 ففي المغرب وتونس، على سبيل المثال، 
تأثر عمال القطاع العام بدرجة أقل بكثير من تأثر عمال 
القطاع الخاص )الشكل 5(.43 وكما هو متوقع، كان العمال 
بشكل  يعملون  الذين  أولئك  خاصة   – الرسميين  غير 
تضرًرا.  األكثر  هم   – المؤسسات  خارج  رسمي  غير 
أيًضا بمرور الوقت ووفًقا للبلد،  التأثير  وتباينت شدة 
من تأثير معتدل تفاقم مع مرور الوقت في المغرب، إلى 
تأثير واضح على الفور في تونس في شكل تسريح مؤقت 
أو دائم للعمال، أو تقليل ساعات العمل أو حتى تغيير 
البلدين،  لم يعد عاماًل بأجر. وفي  العامل بحيث  حالة 
واجه العمال تداعيات كبيرة في شباط/فبراير ونيسان/
شهده  ما  األحيان  بعض  في  حدتها  فاقت   ،2021 أبريل 
على   ،2021 حزيران/يونيو  إلى  واستمرت   2020 العام 
والمتفاقمة،  المستمرة  االقتصادية  النواتج  يعكس  نحو 
الطبيعي  الوضع  إلى  للعودة  االقتصادات  في ظل مكافحة 
جديدة  متغيرات  ظهور  ومع  الجائحة،  قبل  ساد  الذي 
وازدياد  عالمًيا  اإلمدادات  سلسلة  واختناق  للفيروس 

الشك والريبة.

الشكل 5  اختالف أثر جائحة كوفيد-19 على العمال بين المغرب وتونس 

.Covid-19 Household Monitors المصدر: الفريق المعني بإعداد تقرير التنمية اإلنسانية العربية استناًدا إلى
تعكس هذه األرقام تجارب العمال المسجلة خالل 60 يوًما قبل تاريخ كل مقابلة ُتجرى ضمن المسح في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 

وحزيران/يونيو 2021 على التوالي.
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التأثير على المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة

األنشطة  وانقطاع  االجتماعي،  التباعد  تدابير  أثرت 
بشكل  متقطع،  بشكل  األعمال  فتح  وإعادة  االقتصادية 
كبير على المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، 
مما تسبب في خسائر كبيرة في سبل العيش.44 وتشير 
نتائج الدراسات االستقصائية لألحوال المعيشية لألسر 
ومسح المؤسسات في األردن والمغرب ومصر وتونس، 
احتماالً  األكثر  كانت  الصغرى  المشروعات  أن  إلى 
لإلغالق بسبب الجائحة وأن الشركات الصغيرة أعلنت 
تأثرها الكبير على صعيد تغيرات اإليرادات بحلول الربع 
الصغيرة  الشركات  األول من عام 45.2021 وفيما يخص 
والمتوسطة، فكان من المرجح أن يتعافى أولئك الذين 
تكيفوا وكانوا قادرين على التحول إلى العمل عن بعد 

أو إلى التجارة اإللكترونية بشكل أسرع. 
للتخفيف  آليات  المنطقة  البلدان في  ووضعت جميع 
من آثار الجائحة ولدعم المشروعات الصغرى والصغيرة 
بتخفيف  أساسي  بشكل  تتعلق  والتي  والمتوسطة، 
دفع  وتأجيل  لها،  السيولة  بتوفير  المتعلقة  التحديات 
والوظائف.  العمالة  حماية  وخطط  والرسوم  الضرائب 
وعلى الرغم من إعادة االفتتاح التدريجي التي لوحظت 
منذ أيار/مايو - حزيران/يونيو 2020، ال يزال العديد 
في  والمتوسطة  والصغيرة  الصغرى  المشروعات  من 

المنطقة يكافح من أجل التعافي. 

االستجابات للحماية االجتماعية

الرئيسية  األدوات  إحدى  االجتماعية  الحماية  شّكلت 
بها  تسببت  التي  للصدمة  استجابتها  في  للحكومات 
العديد  توسيع  وجرى  والشركات.46  لألسر  الجائحة 
من برامج الحماية االجتماعية سواء رأسًيا47 أو أفقًيا48 
وطبقت برامج جديدة لحاالت الطوارئ، وحشد التمويل 

الالزم لتلبية الطلب المتزايد. 
العالمية  تعقب االستجابة  أداة  تقديرات  ووفق 
لكوفيد-19 من منظور النوع االجتماعي التابعة لبرنامج 
تدابير  عدد  إجمالي  وصل  اإلنمائي،  المتحدة  األمم 
الحماية االجتماعية في الدول العربية إلى 200 خالل 
عام 2020، من ضمنها 2 في ليبيا و3 في اليمن و4 في 
السودان وصواًل إلى 18 في تونس ودولة فلسطين و26 
في األردن. وقّدرت أداة تعقب حزمة التحفيز لمواجهة 
أزمة كورونا الخاصة باإلسكوا أن عدد تدابير الحماية 
في الدول العربية بلغ 174 وتراوح بين 1 في الصومال 
و2 في قطر واليمن وصواًل إلى 17 في البحرين و19 في 

لبنان و23 في مصر.

برنامج  شملهم  الذين  األشخاص  نسبة  وارتفعت 
حماية اجتماعية واحد على األقل في البحرين ولبنان 
تغطية  لكن  الجائحة.49  تفشي  فلسطين خالل  ودولة 
البلدان  في  منخفضة  تزال  ال  االجتماعية  الحماية 
من  فقط  المئة  في   40 نسبة  تحظى  حيث  العربية 

األقل،50  اجتماعية واحدة على  بميزة حماية  السكان 
تتراوح بين 4 في المئة في اإلمارات و82 في المئة في 

السعودية.51
حتى  بطيئة،  التغطية  رقعة  توسيع  وتيرة  وكانت 
خالل تفشي الجائحة، مع وجود بعض االستثناءات مثل 
بين  مئوية  نقاط   10 من  بأكثر  ازدادت  حيث  لبنان، 
2018 و2020. وفي مصر، بقيت التغطية على حالها بين 
عامْي 2016 و2020 )36.9 في المئة(. أما في البحرين، 
فازدادت التغطية بنسبة 3 نقاط مئوية فقط بين عامْي 
بواقع  التغطية  ارتفعت  فلسطين،  وفي  و2020.   2019
نقطتين مئويتين في الفترة نفسها. وفي قطر، ارتفعت 
من 4 في المئة في 2018 إلى 4.3 في المئة في 2020. 
واحد  لعام  متوفرة  البيانات  كانت  البلدان  بعض  وفي 
فقط لكنها ظلت منخفضة، خاصة في السودان )9.3 في 
المئة في 2020( واإلمارات )3.5 في المئة في 2020(. 
التعاون  مجلس  بلدان  في  التغطية  تأثر  يعزى  وربما 
الخليجي جزئًيا إلى وجود شريحة كبيرة من الوافدين 
ضمن سكانها ال يحق لها االستفادة من برامج الحماية 
االجتماعية وكل المزايا التي تقدمها دولة الرفاه. وفي 
التغطية  ترتبط  بالنزاعات،  والمتأثرة  الهشة  البلدان 
المنخفضة عموًما بمحدودية الحيز المتاح في المالية 
العامة، واالعتماد المفرط على الدعم اإلنساني القصير 

األمد والقدرة المؤسساتية المحدودة.52 

تداعيات الجائحة على المجتمعات

التماسك  جعل  ضرورة  على  الضوء  الجائحة  سلطت 
االجتماعي والتضامن والرعاية محور التعافي من أجل 
الصدمات  وجه  في  األزمات  مواجهة  على  قدرة  بناء 
عقود  ضمن  البشرية  التنمية  ودعم  المستقبلية 

اجتماعية جديدة.

التماسك االجتماعي

والمؤسسات  الحوكمة  في  الضعف  جوانب  تشكل 
النزوح، فضاًل عن  إلى  التي تؤدي  النزاعات  واستمرار 
عدم المساواة االقتصادية في المنطقة عوامل تساهم في 
التجزئة االجتماعية والسياسية بين البلدان وداخلها. 
مناطق  مع  بالمقارنة  ضعيًفا  المنطقة  أداء  كان  كما 
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المرتبطة  المؤشرات  من  العديد  في  العالم  في  أخرى 
النساء  مشاركة  يقّوض  ما  الجنسين،  بين  بالمساواة 

الكاملة ومواطنتهن وتمتعهن بالحقوق. 
بالعالقات  المرتبط  االجتماعي  التماسك  أن  وصحيح 
للمعدالت  مماثاًل  كان  المواطنين  بين  االجتماعية 
بين  المتبادلة  الثقة  أن  غير  الجائحة،  قبل  العالمية 
األشخاص، التي تتأثر إلى حّد كبير بالثقة بالمؤسسات 
المنطقة.  المتوسط في  الحكومية، سجلت معداًل دون 
والمستويات  المتعددة،  اإلنسانية  األزمات  وعرضت 
المرتفعة من النزوح في المنطقة، التماسك االجتماعي 
لخطر أكبر. وقد أدى النزوح الجماعي للسكان إلى توتر 
العالقات بين السكان والنازحين، ولم يرحب السكان 
عموًما باستضافة النازحين قبل الجائحة.53  وتشير أدلة 
جمعت من عدة بلدان عربية في بداية الجائحة إلى 
أن النازحين تعرضوا للتمييز المرتبط بفيروس كوفيد-
العنصري في  الجسدي والخطاب  العنف  19، فضاًل عن 
األفراد  هّب  الحاالت،  بعض  وفي  المجتمعات.54  بعض 
والمجتمعات وتحركت الشبكات االجتماعية لمواجهة 

الجائحة وتوفير الحماية للمحرومين. 
الفقر واألنواع  الناتج عن  اإلقصاء االجتماعي  ويعتبر 
على  يؤثر  آخر  جانًبا  المساواة  عدم  من  المختلفة 
التماسك االجتماعي في المنطقة. وسجلت المجتمعات 
من  الحرمان  من  أعلى  معدالت  والمحرومة  الفقيرة 
خدمات الصحة والتعليم الحيوية، ما قلص من فرصها 
وقد  االجتماعية.  حقوقها  وقوض  االجتماعي  تقدمها 
المجموعات  بعض  بحرمان  كوفيد-19  تفشي  ساهم 
بشكل  األساسية  والتعليمية  الصحية  الخدمات  من 
أكبر. وينطبق ذلك بشكل خاص على البلدان المتأثرة 
أوساط  في  وكذلك  النازحين،  أوساط  وفي  بالنزاعات 
مستوى  على  فقًرا  األكثر  والسكان  والفتيات  النساء 

البلدان. 
غير  العامة  المالية  موارد  جعلت  الجائحة،  وقبل 
الصحية.  الرعاية  أعباء  يتحملون  المرضى  الكافية 
من  المئة  في   28 الشخصي  اإلنفاق  متوسط  وشكل 
في  الصحية  الرعاية  على  المعيشية  األسر  نفقات 
المستوى  على  المئة  في   18 مع  بالمقارنة  المنطقة، 
كبيرة  تباينات  اإلطار  هذا  في  برزت  لكن  العالمي. 
المئة  في   6.6 عند  منخفضة  نسبة  بين  تراوحت 
وشكلت  اليمن.55   في  المئة  في   81 ونسبة  ُعمان  في 
الرعاية  تلقي  أمام  عائًقا  التكاليف  تحمل  القدرة على 
بعض  في  وبعض  عدة.  بلدان  في  الضرورية  الصحية 
األحيان تعرض الشرائح السكانية من غير المواطنين، 
الوافدين والالجئين، لإلقصاء من خدمات  العمال  مثل 

الرعاية الصحية.56 
أما عقب الجائحة، فتأثر القدرة على الحصول على 
بتدابير  جزئًيا  تأثًرا  واستمراريتها  الصحية  الرعاية 

وفي  انتشاره.  لمنع  اُتخذت  التي  الفيروس  احتواء 
البلدان المتضررة من النزاعات، فاقم العنف الممارس، 
ضد منشآت الرعاية الصحية ومقدميها، المشاكل التي 
منعت الناس من الحصول على الرعاية الضرورية. كما 
تعذر حصول النساء على خدمات الصحة اإلنجابية في 
عدة أجزاء من المنطقة. فضاًل عن ذلك، واجهت نسب 
مئوية كبيرة من الالجئين والمشردين داخلًيا صعوبات 
متزايدة في الحصول على الرعاية الطبية. فالحكومات 
المضيفة في منطقة الدول العربية لم تدمج الالجئين 
أن  غير  كوفيد-19.  لمكافحة  الوطنية  خططها  ضمن 
إدراج  بعد  البارزة  االستثناءات  أحد  شكل  األردن 
ومن  للجائحة.57  لالستجابة  خطته  ضمن  الالجئين 
العمال  منح  كان  المتخذة  األخرى  اإليجابية  التدابير 
الدول  المجانية في  الصحية  بالرعاية  الحق  الوافدين 

الخليجية أثناء الجائحة.
قبل  واضًحا  المساواة  عدم  كان  التعليم،  قطاع  وفي 
الجائحة فيما بين البلدان وداخلها، وال سيما في الدول 
المتأثرة بالنزاعات. كما شكل النوع االجتماعي والدخل 
من  الطالب  منعت  أخرى  عوامل  والجغرافيا  األسري 
الباهظة  التكلفة  ومنعت  نوعي.  تعليم  على  الحصول 
الحصول  من  الكثيرين  المنطقة  في  الخاص  للتعليم 
على تعليم نوعي، ما أدى إلى اتساع الهوة بين التعليم 
العام والخاص وتعّمق عدم المساواة بين الطالب. وبعد 
إلى  والتحول  المدارس  إغالق  أدى  الجائحة  تفشي 
التعليم عن بعد، إلى إقصاء شرائح كبيرة من المجتمع. 
المتوسطة  النسبة  تتجاوز  لم  المثال،  سبيل  فعلى 
كانوا مسجلين  الذين  باالستطالع  المشمولين  لألطفال 
والمغرب  واألردن  ومصر  الجزائر  في  المدارس  في 
قبل  وتونس  السورية  العربية  والجمهورية  وقطر 
الجائحة ونجحوا في متابعة تحصيلهم العلمي عن بعد 
نسبة  أن  يذكر  المئة.58  في   55 المدارس  إقفال  عقب 
في  بعد  التعليم عن  متابعة  من  تمكنوا  الذين  الطالب 
المدارس الخاصة فاقت المدارس الرسمية. وقد عنى 
الدول  بين  اإلنترنت  إلى  النفاذ  لجهة  المساواة  عدم 
العربية وداخلها أن إقفال المدارس خلف آثاًرا سلبية 
والمجتمعات  ضعًفا  األكثر  األسر  على  متكافئة  غير 
األسر  وأطفال  الالجئين  فيها  بما  والمهمشة،  الريفية 
المشردة داخلًيا، ما زاد احتمال عمالة األطفال والزواج 

المبكر في أوساط الفتيات.59 

االنتفاع بالوسائل الرقمية ووسائل التواصل االجتماعي

ازداد استخدام وسائل التواصل االجتماعي في المنطقة 
خالل العقد الماضي.60 لكن بعض الفئات ال تزال بعيدة 
عن هذا النوع من وسائل اإلعالم، بسبب التفاوت في 
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وعدم  الرقمية،  والمعرفة  الرقمية  التحتية  البنية 
المساواة على الصعيد االجتماعي-االقتصادي.61  وتظهر 
التواصل  وسائل  استخدام  في  الجنسين  بين  الفوارق 
ثلث  نحو  النساء  تشكل  حيث  بوضوح،  االجتماعي 
اإلغالق  وخالل  المنطقة.62   في  فقط  المستخدمين 
وسائل  إلى  الكثيرون  لجأ  الجائحة،  عقب  الشامل 
مع  وللتواصل  األخبار  عن  بحًثا  االجتماعي  التواصل 
اآلخرين. ولعبت وسائل التواصل االجتماعي والمنصات 
الرقمية دوًرا قيًما في ربط المجتمعات وتسهيل العمل 
االجتماعي  التواصل  وسائل  منصات  لكن  التطوعي. 
خالل  المضللة  للمعلومات  أيًضا  خصبة  بيئة  وفرت 
ذلك،  عن  فضاًل  االستجابة.  جهود  قوض  ما  الجائحة، 
تفشي  خالل  النساء  ضد  السيبراني  العنف  ازداد 
الجائحة بحيث احتل المرتبة األولى في حاالت العنف 
المبلغ عنها في المنطقة. وبحسب دراسة أجرتها هيئة 
المئة  في   60 صّرح   ،2021 عام  للمرأة  المتحدة  األمم 
من المستطلعات عن تعرضهن لعنف إلكتروني، ما دفع 
بالنساء إلى فرض رقابة ذاتية أو ابتعادهن بالكامل عن 
وسائل التواصل االجتماعي، بما في ذلك منصات التعليم 

المصممة للفتيات في المدارس.63

أعمال الرعاية والعنف القائم على النوع االجتماعي

العالقات  على  عدة  بطرق  كوفيد-19  جائحة  أثرت 
والمرض  الوفاة  معدالت  ازدياد  ذلك  في  بما  األسرية، 
واإلجهاد  القلق  جانب  إلى  الفيروس،  عن  الناتجة 
الناتجين عن خسارة الوظائف وتراجع الدخل، وتوقف 
الخدمات الحيوية في مجال الصحة والتعليم والرعاية 
االجتماعية والخدمات القانونية. وتماشًيا مع االتجاهات 
في  البحثية  الدراسات  من  العديد  أظهرت  العالمية، 
المدفوعة  غير  الرعاية  مسؤوليات  ارتفاع  المنطقة 
كاهل  على  األكبر  الحمل  ألقي  إذ  األسر،  األجر ضمن 
النساء، ما ألحق الضرر برفاههن وفرص حصولهن على 
وظائف.64 ووفق بيانات منظمة العمل الدولية، كرست 
النساء وقًتا أطول ألعمال الرعاية غير المدفوعة األجر 
بين  يتراوح  بما  فاق  أفريقيا  وشمال  آسيا  غرب  في 
حتى  الرجال  يخصصه  الذي  الوقت  مرة   6.2 إلى   5.1
قبل الجائحة، وهو مستوى أعلى بكثير من المتوسط 
العالمي البالغ 3.2 مرة.65 وساهم غياب سياسات الرعاية 
والمعايير  االجتماعية  الرعاية  خدمات  وتوفير 
النوع االجتماعي في تحميل  المبنية على  االجتماعية 
النساء عبء أعمال الرعاية غير المدفوعة األجر في 
القليل  طبق  حين  وفي  متكافئ.  غير  بشكل  المنطقة 
هذا  لمواجهة  الجائحة  عقب  الحكومية  التدابير  من 

وهي  الرعاية،  لسياسات  أكبر  أهمية  أوليت  العبء، 
خطوة في االتجاه الصحيح.66

المنطقة  في  المنزلي  العنف  حاالت  ازدياد  ويشكل 
فعلى  السائد67  العالمي  للنمط  مماثاًل  مقلًقا  نمًطا 
المنزلي كان مصدر قلق رئيسي  العنف  الرغم من أن 
وأساسي في المنطقة قبل الجائحة، فإن أكثر من نصف 
المستطلعين ضمن دراسة هيئة األمم المتحدة للمرأة 
التي شملت 15 دولة عربية أفادوا بارتفاع حاالت العنف 
األكثر شيوًعا  األسباب  وتمثلت  الجائحة.68  بداية  في 
واألزمات  التنقل  على  القيود  في  االرتفاع  هذا  خلف 
المالية وعدم القدرة على الوصول إلى خدمات الدعم. 
كما عرقلت الجائحة اإلجراءات القانونية بحق مرتكبي 
أعمال العنف المنزلي. وتجدر المالحظة أن الالجئات 
العنف  ضحايا  الوقوع  خطر  خاص  بشكل  واجهن 
األطفال  العنف ضد  يكون  أن  المرجح  ومن  المتزايد. 
ارتفع أيًضا. في هذا السياق، أظهرت دراسة في مصر 
اإلغالق  األطفال خالل  العنف ضد  في  ملحوظة  زيادة 
 11 العربية، عززت  الدول  69.2020 وعلى صعيد  عام 
حكومة ومنظمة مجتمع مدني استجابتها إزاء ارتفاع 
ضرورة  على  الضوء  سلط  ما  المنزلي،  العنف  حاالت 

إيجاد استجابة شاملة لهذه المشكلة.70 

العمال وحقوق العمل

اختلفت درجة صرامة اإلقفال والقيود المفروضة في 
أماكن العمل بين دولة عربية وأخرى بالمنطقة أثناء 
كانت  الدول  من  العديد  في  العمل  فأماكن  الجائحة. 
ويعزى  اإللكترونية،  العمليات  إلى  التحول  في  بطيئة 
السبب عموًما إلى هيمنة المؤسسات الصغيرة الحجم، 
بنية  في  واالختالفات  الرسمي،  غير  العمل  وانتشار 
اإلنترنت التحتية والنفاذ إليها، فضاًل عن عوامل أخرى 
في  العاملون  وواصل  العمال.  فئات  مختلف  في  تؤثر 
مجال الرعاية الصحية الحضور إلى أماكن العمل خالل 
الجائحة، غير أن المالبس والمعدات الواقية المناسبة 
لم تكن متوفرة في معظم األحيان، وال سيما في بداية 
الوفاة  وحاالت  اإلصابات  ارتفاع  إلى  أدى  ما  الجائحة، 
الصحة  الضغوط ومشاكل  ازدادت  أوساطهم.71 كما  في 
العقلية، بخاصة في أوساط العامالت في مجال الرعاية 
على  القطاع  هذا  في  العاملون  اعترض  وقد  الصحية. 

ظروف العمل غير اآلمنة في عدة دول.72
البلدان  في  وبخاصة  البلدان،  من  كبير  عدد  في 
الخليجية، التي تضم 75 في المئة من العمال الوافدين 
في المنطقة، يشكل المغتربون جزًءا كبيًرا من العاملين 
واألعمال  والتنظيف  الصحية  الرعاية  مجال  في 
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ووظائف  الغذائية  المواد  وإنتاج  والزراعة  المنزلية 
في  اإلمداد  استمرارية سالسل  أخرى تضمن  أساسية 
منطقة الدول العربية.73 وفي مختلف أرجاء المنطقة، 
بعدما كان عدد كبير من العمال الوافدين يعملون في 
ظروف مليئة بالتحديات قبل الجائحة أساًسا، تراجعت 
الصحي  الصرف  الحصول  إلى  قدرتهم  الجائحة  أثناء 
إصابتهم بكوفيد-19.  احتمال  ما زاد  النظيفة،  والمياه 
يحص  لم  حين  في  منهم  الكثير  رواتب  خفضت  كما 
البعض اآلخر على رواتبهم.74 وقد أثرت الجائحة على 
حجم  ازداد  اللواتي  المنزليات  العامالت  عمل  ظروف 
التبليغ عن حاالت  مع  الشامل  اإلغالق  أعمالهن خالل 
االستغالل  لخطر  بعضهن  عرض  ما  وتحرش،  عنف 

واالتجار بالبشر بشكل أكبر.75 
وفرضت عدة دول عربية تدابير لتحسين ظروف 
العمال الوافدين، ما شكل خطوة إيجابية.76 وتشير هذه 
الحكومية  السياسات  تغيير مستحب في  إلى  التدابير 
نحو توفير معاملة عادلة ومنصفة لهم. وبالنسبة إلى 
اإليجابية  التدابير  بعض  اتخذت  عام،  بشكل  العمال 
لمنحهم إجازة مدفوعة األجر تشمل الرواتب الكاملة 
الذين  للموظفين  تعويضات  دفع  عن  فضاًل  والجزئية، 
تّم تسريحهم من العمل.77 لكن الثغرات الموجودة على 
معظمهم  جعلت  العمال  وحماية  العمل  حقوق  صعيد 
الرواتب،  التعسفي وتعليق دفع  الطرد  لعمليات  عرضة 
والسالمة  الصحة  صعيد  على  منقوصة  وإجراءات 

المهنية.
على  الحصول  في  المساواة  عدم  أدى  وعموًما، 
السكان،  من  لفئات  الصحية  والخدمات  التعليم 
واختالل توازن القوى في المجتمعات واألسر وأماكن 
يهدد  كما  االجتماعي.  التماسك  إضعاف  إلى  العمل، 
العبء المتنامي ألعمال الرعاية وازدياد حاالت العنف 
فيه  تتسبب  وقت  في  االجتماعي،  النوع  على  القائم 
بهم.  المحدق  الخطر  بزيادة  العمال  محدودية حقوق 
مع ذلك، دفعت األزمة أيًضا بالحكومات إلى اتخاذ بعض 
الفئات  احتواء  زيادة  في  تمثلت  اإليجابية  التدابير 
أمام إجراء  الطريق  المحرومة وحمايتها، ما قد يمهد 

إصالحات أشمل. 

بناء القدرة على مواجهة األزمات والتحول 
إلى التنمية البشرية المستدامة

اجتماعية- أزمات  مع  المترافق  المناخي  التغير  أّدى 
إلى  الماضي  العقد  خالل  العالم  شهده  الذي  اقتصادية 
مستويات غير مسبوقة من الضعف وانعدام االستقرار 
فخالل  التي سبقت جائحة كوفيد-78.19   السنوات  في 
سبيل  على  و2010   2006 عامي  بين  الممتدة  الفترة 

التي  العربي  الربيع  انتفاضات  اندالع  وقبل  المثال، 
شهدت  األخيرة،  العالمية  المالية  األزمة  مع  تزامنت 
ألف  نحو  منذ  الجفاف  موجات  أسوأ  إحدى  المنطقة 
عام.79 واليوم، يرزح العالم مجدًدا تحت وطأة تداعيات 
االجتماعية-االقتصادية  واألزمات  المناخي  التغير 
المجتمعات  تطال بشكل خاص  المترافقة مع تحديات 
المناخية حياتها  األزمة  تهدد  التي  والضعيفة  الفقيرة 

وسبل عيشها.
يواجه  المنطقة  بلدان  من  كبير  عدد  يزال  وال 
أزمات مطولة ناتجة عن الجفاف وانعدام األمن الغذائي 
والمائي، حيث سجل عاما 2020 و2021 درجات حرارة 
من بين األعلى في تاريخ المنطقة. كما اندلعت حرائق 
معهودة  غير  حادة  جفاف  وموجات  الغابات  في  هائلة 
في الجزائر ولبنان وسوريا، إلى جانب تسارع وتيرة 
عواصف الرمل والغبار التي تضرب المنطقة منذ زمن 
طويل وأسراب من الجراد في شبه الجزيرة العربية، 
تعزى جزئًيا إلى التغير المناخي.80 وقد تأثرت البلدان 
بالتغير  خاص  بشكل  بالنزاعات  والمتأثرة  الهشة 
المنطقة  الوعي في أرجاء  إلى تنامي  المناخي، ما أدى 
والتعافي  واألمن  السالم  على  يطرحه  الذي  بالتهديد 

الطويل األمد من األزمة.81
جائحة  مع  المناخية  الطوارئ  حالة  تزامن  ويطرح 
يجدر  ال  لكن  المنطقة،  أمام  كبيًرا  تحديًا  كوفيد-19 
عن  والتغاضي  الجائحة  على  التركيز  القرار  بصناع 
العكس،  على  بل  المتفاقمة.  المناخي  التغير  تداعيات 
بطبيعة  إنذار  صيحة  بمثابة  ذلك  يكون  أن  يجب 
األزمات المعقدة والمتعددة األبعاد التي تضرب المنطقة، 
والحاجة إلى المضي قدًما بمسارات تعاٍف قادرة على 
مواجهة أزمات التغيرات المناخية والبناء بشكل أفضل 
المناخي  التغير  تواجه  متكاملة  حلول  خالل  من 

والجائحة في آٍن مًعا.82

التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة

تطرح الجائحة حتًما فرصة لتعجيل التحول نحو الطاقة 
الخضراء. ففي وقت يحاول فيه المجتمع العالمي تلبية 
المطالب المجمع عليها بإعادة تنشيط االقتصاد ومكافحة 
التغير المناخي، برز زخم قوي حيال التنويع بعيًدا عن 
األحفوري، وتسريع وتيرة  الوقود  القائم على  االقتصاد 
التكلفة.83  الطاقة المتجددة وفعالة  التحول إلى حلول 
وشكل قطاع الطاقة المتجددة بشكل خاص بارقة أمل 
منذ اندالع أزمة كوفيد-19. فقد كان الفئة الوحيدة في 
سوق الطاقة التي شهدت نمًوا ملحوًظا بفضل فعاليته 
لالقتصادات  االستراتيجية  التكلفة، وقيمته  من حيث 
التي تخضع أكثر فأكثر لقيود انبعاثات الكربون.84 وعلى 
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الرغم من هذه االتجاهات، تطرح طبيعة أزمة كوفيد-
مخاطر  االقتصادية  الضبابية  واستمرار  المطّولة   19
صعيد  على  النظيفة  الطاقة  إلى  التحول  عملية  على 
العالم ومنطقة الدول العربية، في ظل الضعف المحتمل 
والتمويل  العامة  والموازنات  األجنبية  لالستثمارات 

الخاص في قطاع الطاقة المتجددة.
إطار  في  الشمسية،  الطاقة  سوق  لتوسيع  ويمكن 
إجراءات التعافي من أزمة كوفيد-19، البناء على بعض 
خالل  العربية  الدول  منطقة  حققتها  التي  النجاحات 
االقتصادية  األزمة  فمنذ  الماضية.  القليلة  السنوات 
الرئيسية األخيرة التي وقعت بين عامْي 2008 و2009 
إلى  البلدان  من  العديد  عمد   ،2011 عام  وانتفاضات 
في  المتجددة،  الطاقة  مصادر  في  استثماراتها  زيادة 
الطاقة  قدرات  وارتفعت  للتعافي.  استراتيجيتها  إطار 
الشمسية وطاقة الرياح بواقع 10 أضعاف خالل العقد 
جيجاوات   0.5 تناهز  مجمعة  قدرة  من  الماضي، 
 ،2018 بحلول  جيجاوات   7.2 حوالي  إلى   2008 في 

 85.2020-2019 في  هذا  التصاعدي  منحاها  وواصلت 
ومع ذلك، تشّكل الطاقة المتجددة 7 في المئة فقط من 
إجمالي الطاقة، في حين تتأتى نسبة 1-2 في المئة فقط 
مكانة  الرغم من  والرياح. وعليه، وعلى  الشمس  من 
المنطقة بوصفها أكبر جهة تستقبل أشعة شمسية، ال 
تزال القدرة على االستفادة من هذا األصل االستراتيجي 
الذي  التصاعدي  المسار  أن  غير  األولى.  مراحلها  في 
شهده العقد الماضي، مّثل تطوًرا إيجابًيا ويرسي أساًسا 
بلدان  تدرس  كما  المقبلة.  السنوات  في  عليه  للبناء 
األخضر،  الهيدروجين  استخدام  إمكانية  المنطقة  في 
عن  بدياًل  متجددة،  طاقة  مصادر  خالل  من  المنتج 

الوقود األحفوري.86
المتجددة،  للطاقة  الوطنية  العمل  خطط  وشكلت 
أساًسا  الماضية،  القليلة  السنوات  التي وضعت خالل 
المنطقة.  في  المتجددة  الطاقة  استخدام  لزيادة  مهًما 
والسياسات  الطموحة  األهداف  تؤسس  فحالًيا، 
لجذب  قاعدة  المنطقة  أرجاء  في  المعتمدة  المبتكرة 
وإقامة  الطاقة  دعم  وإصالح  الخاصة،  االستثمارات 
المتجددة.87  بالطاقة  تعمل  تنموية  مؤسسات ومناطق 
وقد حددت بلدان المنطقة هدفًا تراكمًيا يتمثل بإنتاج 
 ،2035 بحلول  المتجددة  الطاقة  من  جيجاوات   190
وهو مستوى من المتوقع أن يشكل 30 في المئة من 

النمو العالمي للطاقة المتجددة.88
صعيد  على  المنطقة  حققته  الذي  النمو  ويعزز 
العقد  خالل  المتجددة  الطاقة  من  اإلنتاجية  القدرة 

القائم  التنمية  نموذج  عن  لالبتعاد  تطلعاتها  الماضي 
االنبعاثات  كثافة  من  والحّد  األحفوري،  الوقود  على 
النمو، وتوسيع قدرة حصول  الناجمة عن  الكربونية 
غير  الطاقة.  على  باألزمات  المتضررة  المجتمعات 
التعافي  إطار  في  القوي  الزخم  هذا  على  الحفاظ  أن 
االجتماعي-االقتصادي من كوفيد-19 سيتطلب تدابير 
االقتصادية  الدول  هشاشة  تؤدي  ال  بحيث  إضافية 
مكاسب  خسارة  إلى  الجائحة  من  خروجها  أثناء 
استخدام  توسيع  صعيد  على  األنفاس  بشق  محققة 

الطاقة الشمسية.

حماية األنظمة البيئية والحفاظ على استدامتها

الموارد،  إلى  تفتقر  العربية  الدول  منطقة  كانت  لما 
لصحة  صونًا  البيئية  أنظمتها  على  الحفاظ  بها  فحري 
في  البيئية  األنظمة  وكانت  ورفاهها.  المجتمعات 
متنامية  ضغوط  وطأة  تحت  ترزح  المنطقة  أرجاء 
نوع  ألف  من  فأكثر  الماضية.  القليلة  السنوات  خالل 
وقد  باالنقراض".89   بشدة  "مهدد  معظمها  اليوم،  مهدد 
تعرضت المجتمعات واألنظمة البيئية التي تعّول عليها 
التي  المتنامية  الضغوط  جراء  من  الرزق  كسب  في 
العمراني  والتوسع  الحرب  عن  والناتجة  تستكين  ال 

والتصنيع وتغير المناخ. 
األنواع  هذه  المتدهورة  البيئية  األنظمة  تعّرض  وال 
ورفاههم.90  البشر  صحة  تهدد  بل  فحسب،  للخطر 
فعندما تدهم الضغوط الموائل الطبيعية، ُتدفع الحيوانات 
يزيد خطر  ما  البشرية،  المجتمعات  من  االقتراب  إلى 
ُتعتبر  وبالتالي،  المصدر.  الحيوانية  األمراض  انتقال 
وإدارتها  البيئية  األنظمة  استخدام  تعزيز  إجراءات 
تفشي  خطر  من  للحّد  ضرورية  مستدام  بشكل 
األمراض الحيوانية المصدر في المستقبل، سواء على 

صعيد المنطقة أو عالمًيا.
وخالل البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19، 
يجب إيالء األولوية لتحسين السياسات والمؤسسات 
تضمن  التي  البيئية،  األمان  شبكات  تحمي  التي 
فضاًل  المنطقة،  في  مستدامة  بشرية  تنمية  بدورها 
عن الصحة والرفاه. وال بّد من اتخاذ التدابير الالزمة 
لألنظمة  مستدام  واستخدام  موسعة  حماية  لتوفير 
الوديان  نظم  ذلك  في  بما  المنطقة،  أرجاء  في  البيئية 
البيئية  واألنظمة  والواحات  والمستنقعات  واألهوار 
والسواحل  والجبال  الجافة  المناطق  في  الفريدة 
المهددة  األنواع  األنظمة  هذه  تضم  حيث  بالمنطقة. 
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في المنطقة فضاًل عن األصول الضرورية لتوفير سبل 
العيش في المجتمعات ورفاهها.

الحفاظ على المياه وإدارة النفايات

وال  المجتمعات  أولويات  أبرز  من  المائي  األمن  ُيعتبر 
سيما بالنسبة إلى الفقراء. وقد أتت جائحة كوفيد-19 
المياه في تعزيز قدرة  بمثابة تذكير صارخ بمحورية 
المجتمعات على مواجهة األزمات، إذ إنها أسفرت عن 
زيادة قدرها 5 في المئة في الطلب على الماء، في عام 
2020، نتيجة لممارسات النظافة الصحية المتزايدة، ما 
زاد الضغوط على إمدادات المياه النادرة أساًسا.91 حيث 
ال يحصل الشخص العادي في المنطقة سوى على ُثمن 
للشخص  المتجددة  المائية  للموارد  العالمي  المتوسط 
العربية  الدول  أصل  من   18 تعاني  حين  في  الواحد، 
أكثر  يفتقر  كما  المياه.92  في  ندرة   22 عددها  البالغ 
المنتظمة  المياه  إمدادات  إلى  شخص  مليون   70 من 
نازح سواء  مليون   26 يتجاوز  المنازل، فضاًل عما  في 
وتجدر  منها.93  أو  بالنزاعات  المتأثرة  البلدان  داخل 
المنطقة  في  المائية  المسطحات  معظم  أن  المالحظة 
إضافية على صعيد  ما يطرح تحديات  للحدود،  عابرة 
على  للحفاظ  البلدان  بين  التعاون  ويستوجب  إدارتها 
المياه  االستدامة. وقّوض نقص إمكانية الحصول على 
انتشار كوفيد-19، وقدرة  المجتمعات على منع  قدرة 
المرافق الصحية على توفير خدمات الطوارئ. ويتسم 
الوضع بالسوء الشديد في البلدان المتأثرة بالنزاعات، 
الكوليرا  تفشي  إلى  المائية  األنظمة  تدمير  أدى  حيث 

وأمراض أخرى.
كما يهّدد نقص إمكانية الحصول على المياه تحقيق 
عنصًرا  المياه  ُتعتبر  حيث  األشمل،  التعافي  أهداف 
الشركات  وأنشطة  والتصنيع  الزراعة  في  أساسًيا 
المياه آخذ  فالطلب على  الحجم.  الصغيرة والمتوسطة 
يبلغ  أن  المتوقع  المنطقة، ومن  أرجاء  في  االزدياد  في 
 ،2030 العام  بحلول  مكعب  متر  مليار   75.4 العجز 
مكعب  متر  مليار   28.3 مستوى  عن  كبير  ارتفاع  في 
توجهت  الجائحة،  وبسبب   94.2000 عام  المسجل 
إلى  فالحاجة  النفايات.  إدارة  خدمات  نحو  األنظار 
التخلص بشكل آمن من النفايات الطبية ارتفعت بشكل 
الحماية  معدات  استعمال  ازدياد  جانب  إلى  كبير95 
البالستيكية وتلك التي تستخدم لمرة واحدة.96 فخالل 
األقنعة  مليارات  استعمال  جرى  الماضيين،  العامين 

والقفازات في أرجاء المنطقة، مما يهدد األنظمة البيئية 
في المياه العذبة والبحار.97

دعم اإلجراءات المحلية وتمكينها 

عبء  المجتمع  ومنظمات  المحلية  الحكومات  تتحمل 
تداعيات كوفيد-19 على الصعيد االجتماعي-االقتصادي 
وعلى  البيئي.  التغير  على صعيد  السائدة  واالتجاهات 
التعاون عن كثب  الوطنية والمحلية  الفاعلة  الجهات 
كي تتمكن منطقة الدول العربية من صياغة استجابة 
العديد من  تنفيذ  يتّم  ذلك،  مع  الصعيدين.  فعالة على 
على  المنطقة  أنحاء  في  األخضر  االنتقال  مبادرات 
المستوى الوطني عموًما من دون انخراط محلي فعال. 
منفردة،  تكون  ما  غالًبا  الجارية  المحلية  فالمبادرات 
كما أنه نادًرا ما تتّم االستفادة من نجاحها لتحقيق آثار 

أوسع نطاقًا.
وسيتحدد الطريق إلى المستقبل عبر الجيل الجديد 
المخاطر  تعالج  التي  األخضر،  التحول  مبادرات  من 
القدرات  بناء  معرض  وفي  المنطقة.  في  الممنهجة 
المستويين  على  التركيز  من  بّد  ال  للعمل،  المناسبة 
مقاربات  على  فقط  وليس  الوطني  دون  وما  المحلي 
تقليدية إزاء المبادرات الوطنية. وُتعتبر زيادة التركيز 
على العمل على المستوى ما دون الوطني، المترافق مع 
حلول متكاملة قائمة على أساس المناطق لضمان تعاٍف 
الوسيلة  كوفيد-19،  من  محلي  اجتماعي-اقتصادي 
األفضل لضمان قدرة البنية التحتية المحلية الجديدة، 
الموارد، على  القائمة على  األفراد  ومستويات معيشة 
وفي  البيئية.  للتغييرات  مستقبلية  آثار  أي  مواجهة 
التغير  حول  الوطنية  والسياسات  القوانين  ُتعّد  حين 
المناخي والطاقة والنظم أساسية إلقامة بيئة مناسبة 
الصلة،  ذات  المسؤوليات  وتحديد  المناخي،  للعمل 
تبقى السياسات واإلجراءات المحلية ضرورية لتحقيق 

النتائج على مدى السنوات القادمة وصواًل لعام 2030. 
الحلول  دمج  في  ثغرات  وجود  من  الرغم  وعلى 
الوطني،  المستوى  على  التعافي  خطط  ضمن  الخضراء 
تبقى الفجوات أكبر حتى على المستوى دون الوطني. 
التغير  مثل  بمسائل  المرتبطة  والفرص  فالتحديات 
وانعدام  الطاقة،  على  الحصول  وإمكانية  المناخي، 
األمن المائي تتأثر، إلى حّد كبير، بالسياقات والجهات 
التي  البيئية  الخدمات  معظم  وتدار  المحلية.  الفاعلة 
والخدمات  والمياه  الطاقة  مثل  األفراد،  عليها  يعّول 
لشركات  وتابعة  محلية  حكومات  قبل  من  المائية، 
عامة أو خاصة، وترتبط ارتباًطا وثيًقا بفرص التحول 
الضخمة  الحصص  تتأثر  المثال،  سبيل  فعلى  األخضر. 
بالسلوك  الطاقة  واستعمال  الكربون  انبعاثات  من 
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االقتصادي المحلي، على الرغم من أن كافة اإلجراءات 
المتخذة في المنطقة المتعلقة بالتكّيف المناخي وإدارة 
المياه تقريًبا، مصممة لتناسب إلى حّد كبير السياقات 

المحلية الخاصة باستعمال األراضي وحدة الجفاف.

نحو تعاٍف يشمل الجميع ويعزز 
القدرة على مواجهة األزمات

بشكل  العربية  الدول  منطقة  تعافي  ضمان  أجل  من 
أكبر  جهود  بذل  من  بّد  ال  الجائحة،  أثر  من  سليم 
المواطنين،  وتمكين  ضعًفا  األكثر  الفئات  لحماية 
وتعزيز حقوق اإلنسان، وضمان سيادة القانون، وتعزيز 
فعالية األنظمة واستجابتها. غير أن العقود االجتماعية 
إحالل  تعيق  تزال  ال  والمواطنين  الدول  بين  القديمة 
المنطقة  بلدان  وتحتاج  واالستقرار.  والعدالة  السالم 
إلى عقد اجتماعي جديد يشمل الجميع بدون استثناء، 
األزمات  مواجهة  على  قدرة  أكثر  مؤسسات  ويبني 
الحريات  نطاق  ويوّسع  للمساءلة،  وخضوًعا  واحتواء 

واإلمكانات البشرية.98
توطيد  أسس  إرساء  جديد  اجتماعي  لعقد  ويمكن 
والمجتمع  الدولة  بين  الثقة  على  المبنية  العالقات 
وتحقيق السالم الدائم. ومن خالل تركيز جهود التعافي 
على تعزيز الثقة واإلدماج والتماسك االجتماعي، يمكن 
لبلدان المنطقة السعي إلى بناء السالم، وتجنب اندالع 
النزاعات. وهذا ما يستلزم زيادة الدعم لإلجراءات التي 
تسّهل الحوار الوطني، وتعّزز قدرات تحليل النزاعات 
ومنع اندالعها. وتعتبر إعادة إحالل السالم، والحد من 
النزاعات، شرطين أساسيين للتعافي ومواجهة األزمات 

والتنمية البشرية المستدامة.
لتقييم  البلدان  أمام  الجائحة فرصة  تطرح  وبالفعل، 
للتكيف  إمكاناتها وتعزيزها وإحداث تغييرات هيكلية 
مع الصدمات الناشئة، بما فيها أثر الحرب الدائرة في 
مستقبلية.  وكوارث  صدمات  أي  عن  فضاًل  أوكرانيا، 
بسرعة  التحرك  العربية  الدول  على  ذلك،  ولتحقيق 

وحزم وعلى نطاق واسع. 
التقرير  هذا  في  الواردة  العامة  التوصيات  وتدعو 
الرامية إلى تحقيق تعاٍف يشمل الجميع ويعزز القدرة 
على مواجهة األزمات، إلى توسيع الفرص المتاحة أمام 
الجميع. وإذا إنها تستند إلى التوصيات المحددة الكثيرة 

المرتبطة بمواضيع تّم التطرق إليها، فهي تشمل: 

إقامة حوكمة خاضعة  قدًما في مسار  المضي  بغية 
للمساءلة وسريعة االستجابة، يمكن للدول العربية 
الصدمات  مع  للتعامل  فعالة  مؤسسية  هياكل  بناء 
بعض  تملك  قد  حين  وفي  المستقبلية.  والكوارث 

فإنه  بذلك،  القيام  على  القدرة  العربية  الدول  هذه 
القصور  أوجه  معالجة  أخرى  دول  على  يتعين 
الثقة  المؤسسية التي تشوبها ورفع جهوزيتها وزيادة 
المواطنين  بين  الثقة  بناء  إعادة  وتتطلب  بحكوماتها. 
الحريات  وتكفل  الجميع  تشمل  عملية  والحكومة 
خالل  ومن  القانون.  وسيادة  اإلنسان  حقوق  وترسخ 
المحلية  الحكومات  فيها  بما   - األطراف  كافة  إشراك 
والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين عموًما 
بوتيرة  شامل  تعاٍف  تحقيق  دعم  للحكومات  يمكن   -
أسرع. ويمكن لزيادة مشاركة الشعب أن تعّزز الثقة 
المحلية  للحكومات  ينبغي  السياسية، كما  والشرعية 
أن تقود دفة تطبيق سياسات التنمية البشرية، وتقديم 

الخدمات ومكافحة الفقر والالمساواة.

بغية المضي قدًما نحو اقتصادات متنوعة تعزز القدرة 
للتأثر  عرضة  أقل  وتكون  األزمات  مواجهة  على 
الكلي،  االقتصاد  وتقلبات  األساسية  السلع  بدورات 
والخدمات  السلع  استخدام  إلى  االنتقال  من  بّد  ال 
خالل  من  التجارة  نطاق  وتوسيع  اإلنتاجية  العالية 
زيادة االندماج بسالسل القيمة اإلقليمية والعالمية. 
ولمواجهة البطالة والتحديات األشمل في أسواق العمل 
العربية، ينبغي أن تشجع البلدان على استحداث وظائف 
في القطاع الخاص بظروف عمل الئقة، ال سيما للنساء. 
وسيستوجب ذلك تحسين المناخ االستثماري، وإتاحة 
والمستثمرين  الشركات  كافة  أمام  متساوية  فرصة 
المحليين واألجانب والصغار منهم والكبار على السواء 
التمويل. كما يمكنها  وتحسين إمكانية الحصول على 
إدارة  تحسين  من خالل  العامة  المالية  اإلدارة  تعزيز 
الضرائب والموازنة وزيادة اإلنفاق االجتماعي لحماية 

الفئات الفقيرة واألكثر ضعًفا.

بغية المضي قدًما نحو مجتمعات متماسكة وشاملة، 
االنقسامات  لتخطي  شاملة  مقاربة  أي  تستلزم 
الرعاية  وبناء  االجتماعية  الرعاية  في  واالستثمار 
والتضامن اتخاذ خمسة إجراءات ذات أولوية. أواًل، 
والرعاية  االجتماعية  الرعاية  في  االستثمار  يستلزم 
الصحية والتعليم، الذي يعتبر حجر زاوية لبناء الثقة 
والتضامن، إجراء اإلصالحات الضرورية لضمان تكافؤ 
ومواجهة  االجتماعية،  الخدمات  إلى  الوصول  فرص 
والتصدي  ضعًفا،  األكثر  الفئات  تستثني  التي  العوامل 
البلدان.  المجتمعات داخل  التعاون مع  للفساد وزيادة 
ثانًيا، االستثمار في مبادرات تعزيز التماسك االجتماعي 
المضرة  والممارسات  التمييز  أشكال  كافة  ومراقبة 
االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  فيها  بما  والعنف، 
في المجاالت الخاصة والعامة واإللكترونية والتصدي 
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المشاركة  على  المفروضة  القيود  رفع  ثالًثا،  لها. 
لتعزيز  العمل،  مكان  في  النقابات  وتشكيل  المدنية 
حماية كافة العاملين بما يشمل الوافدين والالجئين. 
من  األسر  داخل  الموازين  اختالالت  معالجة  رابًعا، 
النوع  أساس  على  التمييزية  قوانين  إصالح  خالل 
سياسات  في  مناسب  بشكل  واالستثمار  االجتماعي، 
النساء.  على  بالفائدة  يعود  قد  بما  الرعاية  وخدمات 
خامًسا، ضمان اإلدماج العادل للفئات المستثناة تقليديًا 
في كافة جوانب التعافي، وال سيما النساء والوافدين 

والالجئين وذوي االحتياجات الخاصة. 
ويمكن للجائحة أن توفر منعطًفا بالغ األهمية للخروج 
التنمية  ونموذج  المجزأة،  اإلصالحات  معمعة  من 
وانتهاج  الماضية،  العقود  خالل  ساد  الذي  المحدود 
الرعاية  يضع  وإنصافًا  شمولية  أكثر  تنمية  نموذج 
مساعي  صلب  في  االجتماعي  والتماسك  والتضامن 
التعافي. وسيسهم ذلك في تعزيز القدرة على مواجهة 
الصدمات  لمواجهة  العربية  المجتمعات  األزمات ضمن 
المستقبلية، ومن خالل منح األولوية للتنمية البشرية 
أن  التحول  لهذا  يمكن  الجميع،  أمام  الفرص  وإتاحة 

يشكل أساس العقود االجتماعية الجديدة.

مستدامة،  بشرية  تنمية  نحو  قدًما  المضي  بغية 
تدابير  ضمن  خضراء  حلول  إدراج  للدول  يمكن 
بتطبيقه.  فعلًيا  الدول  بعض  بدأت  أمر  التعافي، وهو 
كما على الدول تحديد التدابير الالزمة للحفاظ على 
زخم االنتقال إلى الطاقة النظيفة وتعزيزه، إلى جانب 
التحتية  والبنية  النقل  في وسائل  االستثمارات  زيادة 
المياه  خدمات  صعيد  على  الفجوات  وسّد  الخضراء، 
ضمن  الدائري  االقتصاد  حلول  ودمج  النفايات،  وإدارة 
التنمية المحلية. وبإمكانها العمل نحو استعادة التوازن 
وضعت  ومتى  البيولوجية.  األنظمة  وحماية  البيئي 
التعافي األخضر خلق  المناسبة، يمكن لتدابير  الخطط 
مصادر جديدة ومستدامة لإليرادات واستحداث فرص 
عمل خضراء وتعزيز قدرة صمود المجتمعات واألنظمة 
وكسب  الناس  معيشة  في  عليها  تعّول  التي  البيئية 
بّد  ال  للعمل،  المناسبة  القدرات  بناء  أرزاقهم. وخالل 
الوطني  ودون  المحلي  المستويين  على  التركيز  من 
وليس فقط على مبادرات تقليدية على الصعيد الوطني. 
ويمكن للعمل على المستوى دون الوطني، المترافق مع 
حلول متكاملة قائمة على أساس المناطق لضمان تعاٍف 
يضمن  أن  كوفيد-19،  من  محلي  اجتماعي-اقتصادي 

ومستويات  الجديدة،  المحلية  التحتية  البنية  قدرة 
القائمة على الموارد، على مواجهة أي  معيشة األفراد 

آثار مستقبلية للتغييرات البيئية.

نحو عقد اجتماعي جديد

تذكرنا شدة الجائحة بأن نماذج التنمية الحالية غير 
مستدامة.99 وتتمثل إحدى العبر الرئيسية التي يمكن 
القدرة على  الجائحة بما يلي: تعتمد  استخالصها من 
حل األزمات المعقدة التي تؤثر على العالم اليوم وتفادي 
ضبط  إعادة  على  القدرة  على  المستقبلية  األزمات 
الطبيعة.  مع  وعالقتنا  والدولة  المواطنين  بين  العالقة 
تمثل هذه األزمة تحديًدا فرصة إلعادة النظر في طبيعة 
العقد االجتماعي في المنطقة ونماذج التنمية األساسية 
أوجه  تطور  في  عديدة  بطرق  متواطئة  كانت  التي 

الضعف التي تؤدي إلى تكرار األزمات.
أنحاء  جميع  في  هشة  االجتماعية  العقود  أصبحت 
العقد  بالدولة.100 شهد  الناس  ثقة  تراجع  المنطقة، مع 
االفتراضات  تعريف  إعادة  على  متزايًدا  تركيًزا  الماضي 
القائمة،  االجتماعية  العقود  تكمن وراء  التي  األساسية 
النمو  ونماذج  الدولة  مؤسسات  طبيعة  ذلك  في  بما 
العديد  تدعو  المناخ،  أزمة  سياق  وفي  العامة.  والقيم 
أيًضا إلى إبرام عقد اجتماعي جديد قائم  من األصوات 
وأنظمة  الطبيعة،  على  المرتكز  التنمية  نموذج  على 

المساءلة، والعدالة، والمواطنة البيئية.101
سيفرض التحول إلى عقد اجتماعي قائم على الطبيعة 
تحواًل في قيم ونماذج التنمية. وتتطلب الطبيعة المعقدة 
ومتعددة المجاالت للمخاطر اليوم النظر إلى ما بعد الُنهج 
وسياسات  نماذج  وبناء  القرار  لصنع  الضيقة  القطاعية 
تنموية جديدة متمحورة حول البشر والطبيعة. يمكن 
نموذج  التحول من  المنظور  في  التحول  أن يحفز هذا 
االستخالصي  التوجه  على  القائم  الموروث  التنمية 
والزبائني إلى نموذج يأخذ األنظمة االجتماعية-البيئية 

المعقدة باالعتبار ويقوم على الفرص المتساوية.
الحلول متوفرة، ولقد تم تطوير العديد منها واختبارها 
عملت  إذا  العربية،  الدول  وبإمكان  المنطقة.  في 
بتصميم، أن تعيد ضبط مسار التنمية الحالي بالكامل 
للجميع،  وشمولية  منعة  أكثر  مسار  نحو  وتوجيهه 

يستطيع مواجهة األزمات المستقبلية بفعالية أكبر.

1 7 تنفیذي  ملخص 



ملخص تنفیذي 

تشمل منطقة الدول العربية ضمن برنامج األمم المتحدة   1
وجيبوتي  والبحرين  الجزائر  وإقليًما هي:  بلًد  اإلنمائي 20 
ومصر والعراق واألردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب 
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 دليل التنمية البشرية وعناصره
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تقرير التنمية البشرية العالمية ضمن منطقة أفريقيا جنوب 

الصحراء.
بيانات عام 2019 أو آخر البيانات المتوفرة. أ 

لنصيب  األقصى  الحد  اعتبر  البشرية،  التنمية  دليل  لحساب  ب 
الفرد من الدخل القومي اإلجمالي 75,000 دوالر.

بيانات  إلى  باالستناد  البشرية  التنمية  تقرير  تحديث مكتب  ج 
.)2020( UNESCO Institute for Statistics من

بيانات  إلى  باالستناد  البشرية  التنمية  تقرير  تحديث مكتب  د 
أجرتها  التي  للمجموعات  المؤشرات  المتعددة  المسوح  من 

اليونيسف للفترة 2006 - 2019.
باالستناد إلى تحليل االنحدار ما بين البلدان. هـ 

.)2018( Lee and .Barro باالستناد إلى إسقاطات من و 
 Lee مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى إسقاطات من ح 

.)2018( and .Barro

بيانات  إلى  باالستناد  البشرية  التنمية  تقرير  تحديث مكتب  ز 
 ICF شركة  أجرتها  التي  والصحية  الديمغرافية  المسوح  من 

Macro للفترة 2006 - 2019.

تقديرات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات  ط 
 World  Bank )2020a(; United Nations Statistics من 
 UNESCWA المتوقعة من النمو  ومعدالت    )2020b( division

.)2020(

تعاريف
في  اإلنجازات  متوسط  يقيس  مركب  دليل  البشرية:  التنمية  دليل 
ثالثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية هي: الحياة المديدة والصحية، 
 1 الفنية  المالحظة  وتتضمن  الالئق.  المعيشي  والمستوى  والمعرفة، 
hdr.undp.org/system/files/ تفاصيل عن كيفية حساب هذا الدليل

 documents//hdr2020pdf.pdf

يعيشها  أن  يتوقع  التي  السنوات  عدد  الوالدة:  عند  المتوقع  العمر 
مولود جديد إذا بقيت أنماط معدالت الوفيات المسجلة حسب الفئات 

العمرية عند والدته على حالها طيلة حياته.
العدد المتوقع لسنوات الدراسة: عدد سنوات الدراسة التي يتوقع 
أن يتّمها طفل في سن الدخول إلى المدرسة مع افتراض بقاء أنماط 

معدالت االلتحاق حسب الفئات العمرية كما هي طيلة حياته.
أتمها  التي  التعليم  سنوات  عدد  متوسط  الدراسة:  سنوات  متوسط 
بمستويات  محسوبًا  وأكثر،  سنة   25 العمرية  الفئة  من  األشخاص 

التحصيل العلمي على أساس الفترات الرسمية لكل مرحلة.
في  الدخل  مجموع  اإلجمالي:  القومي  الدخل  من  الفرد  نصيب 
اقتصاد معين، وهو حصيلة قيمة اإلنتاج وملكية عوامل اإلنتاج ُتطرح 
تملكها  التي  اإلنتاج  عوامل  استخدام  على  تنفق  التي  المداخيل  منها 
دولًيا  المعتمدة  الدوالر  قيمة  إلى  ل  وتحوَّ األخرى،  العالم  اقتصادات 
القوة الشرائية وتقسم على عدد السكان  على أساس معدالت تعادل 

في منتصف السنة.
القومي اإلجمالي ناقص  الدخل  الفرد من  الترتيب حسب نصيب 
الترتيب حسب دليل التنمية البشرية: الفارق بين الترتيب حسب 
دليل  حسب  والترتيب  اإلجمالي  القومي  الدخل  من  الفرد  نصيب 
التنمية البشرية، وتشير القيمة السلبية إلى أن ترتيب البلد حسب 
ترتيبه حسب  من  أفضل  اإلجمالي  القومي  الدخل  من  الفرد  نصيب 

دليل التنمية البشرية.
الترتيب حسب دليل التنمية البشرية لعام 2018: الترتيب حسب 
دليل التنمية البشرية لعام 2018، وقد استند في حسابه إلى أحدث 
البيانات المنقحة والمتاحة في عام 2020 والمستخدمة في قياس دليل 

التنمية البشرية لعام 2019.

مصادر البيانات
العمودان 1 و7: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى 
 UNDESA )2019a(, UNESCO Institute for Statistics من  بيانات 
 )2020(, United Nations Statistics Division )2020b(, World Bank

.))2020a(, Barro and Lee )2018( and IMF )2020

.)2019a( UNDESA :2 العمود
المسوح   ،)2020(  UNESCO Institute for Statistics  :3 العمود 
المسوح   ،ICF Macro شركة  تجريها  التي  والصحية  الديمغرافية 
 OECD اليونيسف؛  تجريها  التي  للمجموعات  المؤشرات  المتعددة 

.)2019b(

 UNESCO Institute for Statistics )2020(, Barro and Lee :4 العمود
ICF Mac- 2018(، المسوح الديمغرافية والصحية التي تجريها شركة(
ro، المسوح المتعددة المؤشرات للمجموعات التي تجريها اليونيسف؛ 

.)2019b( OECD

World Bank )2020a(, IMF )2020(, United Nations Sta- :5 دالعمو
)2020b( tistics Division

العمود 6: حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في العمودين 1 و5

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

دليل التنمية 
البشرية

العمر المتوقع 
عند الوالدة

العدد المتوقع 
لسنوات الدراسة

متوسط سنوات 
الدراسة

نصيب الفرد من 
الدخل القومي 

اإلجمالي

الترتيب حسب نصيب 
الفرد من الدخل 

القومي اإلجمالي 
ناقص الترتيب حسب 
دليل التنمية البشرية

الترتيب حسب دليل 
التنمية البشرية

)بالسنوات()بالسنوات()بالسنوات(القيمة

)تعادل القوة 
الشرائية 

بالدوالر 2017(

2019201920192019201920192018

تنمية بشرية مرتفعة جًدا
2430–0.89078.014.312.167,462اإلمارات العربية المتحدة31

1640–0.85475.116.110.247,495المملكة العربية السعودية40
1241–0.85277.316.39.542,522البحرين42

4345–ب0.84880.212.09.792,418قطر45

556–25,944ج 0.81377.914.29.7عمان60

5162–0.80675.514.27.358,590الكويت64

تنمية بشرية مرتفعة
11,1741391د 0.74876.914.68.0الجزائر91

1190–14,655هـ 0.74478.911.38.7لبنان92

0.74076.715.17.210,4141494تونس95

9,8588103و 10.5ز 0.72974.511.4األردن102

29106–15,688ح 7.6هـ 0.72472.912.9ليبيا105

0.70874.113.49.26,41712114دولة فلسطين115

14117–11,466و 0.70772.013.37.4مصر116

تنمية بشرية متوسطة
7,3681121و 0.68676.713.75.6المغرب121

16123–10,801ج 7.3د 0.67470.611.3العراق123

2152ط 3,613هـ 5.1ج 0.56772.78.9الجمهورية العربية السورية151

3,0995154هـ 0.55464.311.25.1جزر القمر156

تنمية بشرية منخفضة
21157–5,135و 0.54664.98.64.7موريتانيا157

34166–5,689هـ 4.1ج 0.52467.16.8جيبوتي166

18171–3,829و 3.8ج 0.51065.37.9السودان170

2179ط 1,594و 3.2ج 0.47066.18.8اليمن179

األراضي أو البلدان األخرى
..........57.4..الصومال

——0.70572.112.17.314,869الدول العربية
——0.68971.312.27.510,583البلدان النامية

——0.73772.812.78.516,734العالم



التعافي  على   2022 للعام  العربية  اإلنسانية  التنمية  تقرير  يركز 
فترة  منذ  القائمة  التنموية  التحديات  فيقّيم  كوفيد-19،  جائحة  بعد 
معالجة  فضاًًل عن  واالقتصاد،  والمجتمع  الحوكمة  طويلة على صعيد 
األوجه المتعلقة بالنوع االجتماعي والشباب؛ والتعليم والصحة؛ والفقر 
البالغة  والشركات  االقتصادية  القطاعات  على  واآلثار  األبعاد؛  المتعدد 
الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، وأسواق العمل؛ والنزوح والهجرة؛ 
وضع  أجل  من   - المناخي  والتغير  بالطبيعة  المرتبطة  والتحديات 
األزمات  مواجهة  على  القادرة  البشرية  التنمية  مسار  على  المنطقة 

والمستدامة.  

كما يقّيم التقرير مدى ماًلءمة سياسات االستجابة وفعاليتها، وال سيما 
وفاقمت  المساواة،  عدم  زيادة  إلى  كوفيد-19  جائحة  أّدت  أن  بعد 
التحديات القائمة أصاًًل في مجاالت على غرار توفير الخدمات العامة، 
الصحية  والرعاية  والتعليم  والرعاية  االجتماعية  الحماية  فيها  بما 

وإطاًلق حملة التلقيح.

لتحقيق  الدفة  توجيه  كيفية  ملموسة حول  توصيات  التقرير  ويقّدم 
يدعو  كما  وعادل وشامل،  األزمات ومستدام  مواجهة  على  قادر  تعاٍف 
الدول العربية إلى التصرف بسرعة وحزم وعلى نطاق واسع من أجل 
مؤسسية  هياكل  وبناء  وتعزيزها  وقياسها  واإلمكانات  القدرات  تقييم 
لمساعدة  جديد  اجتماعي  عقد  دعم  على  قادرة  وموثوقة  فعالة 
بشكل  المستقبلية  والكوارث  الصدمات  مع  التعامل  على  المجتمعات 

أفضل.
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